
  ِحزقيال
  الكائنات احلية وعظمة الرب

1 
كانَ يف سنِة الثَّالثني، يف الشهِر الراِبِع، يف اخلاِمِس ِمن الشهِر، وأنا بني املَسبيني ِعند ِر خابور، أنَّ السماواِت 1

صار كالم 3 ِمن سِيب يوياكني املَِلِك،  يف اخلاِمِس ِمن الشهِر، وهي السنةُ اخلاِمسة2ُ. انفَتحت، فرأيت رؤى اِهللا
ِر خابور ِعند نيإلَى ِحزقيالَ الكاِهِن ابِن بوزي يف أرِض الكَلداني الرب .الرب دي علَيِه هناك ت4. وكان ظَرتفن

عانٌ، وِمن وسِطها كمنظَِر النحاِس سحابةٌ عظيمةٌ ونار متواِصلَةٌ وحوهلا لَم. وإذا بريٍح عاِصفٍَة جاءت ِمن الشماِل
وِلكُلِّ واِحٍد أربعةُ 6. هلا ِشبه إنساٍن: وهذا منظَرها. وِمن وسِطها ِشبه أربعِة حيواناٍت5. الالَِّمِع ِمن وسِط الناِر

كقَدِم ِرجِل الِعجِل، وباِرقَةٌ كمنظَِر وأرجلُها أرجلٌ قائمةٌ، وأقدام أرجِلها 7. أوجٍه، ولكُلِّ واِحٍد أربعةُ أجِنحٍة
. ووجوهها وأجِنحتها جلَواِنِبها األربعِة. وأيدي إنساٍن حتت أجِنحِتها علَى جواِنِبها األربعِة8. النحاِس املَصقوِل

أما ِشبه وجوِهها فوجه 10.  ِجهِة وجِهِهكُلُّ واِحٍد يسري إلَى. مل تدر ِعند سِريها. وأجِنحتها متِصلَةٌ الواِحد بأخيِه9
أما . فهِذِه أوجهها11. إنساٍن ووجه أسٍد لليمِني ألربعِتها، ووجه ثَوٍر ِمن الشماِل ألربعِتها، ووجه نسٍر ألربعِتها

فوق بسوطَةٌ ِمنها فمتما بأ. أجِنحهدِصالِن أحتهالكُلِّ واِحٍد اثناِن مطِّياِن أجسامغوكُلُّ واِحٍد 12. خيِه، واثناِن ي
أما ِشبه احلَيواناِت فمنظَرها 13. مل تدر ِعند سِريها. إلَى حيثُ تكونُ الروح لتسري تسري. كانَ يسري إلَى ِجهِة وجِهِه

. وللناِر لَمعانٌ، وِمن الناِر كانَ يخرج برق. كجمِر ناٍر متِقدٍة، كمنظَِر مصابيح هي ساِلكَةٌ بني احلَيواناِت
  .احلَيوانات راِكضةٌ وراِجعةٌ كمنظَِر البرِق14
منظَر البكَراِت وصنعتها 16. فنظَرت احلَيواناِت وإذا بكَرةٌ واِحدةٌ علَى األرِض جباِنِب احلَيواناِت بأوجِهها األربعِة15

نظَِر الزِدكمرجٍة. بكَرةً وسِط بكَرب تها كانها كأنتنعها وصنظَروم ،كلٌ واِحدِع ش17. ولألرب تسار ،تا سارلَم
. وأُطُرها مآلنةٌ عيونا حوالَيها لألربِع. أما أُطُرها فعاليةٌ ومخيفَة18ٌ. مل تدر ِعند سِريها. علَى جواِنِبها األربعِة

إلَى 20. ا سارِت احلَيوانات، سارِت البكَرات جباِنِبها، وإذا ارتفَعِت احلَيوانات عن األرِض ارتفَعِت البكَراتفإذ19
حيثُ تكونُ الروح لتسري يسريونَ، إلَى حيثُ الروح لتسري والبكَرات ترتِفع معها، ألنَّ روح احلَيواناِت كانت يف 

وإذا ارتفَعت ِتلك عن األرِض ارتفَعِت . فإذا سارت ِتلك سارت هِذِه، وإذا وقَفَت ِتلك وقَفَت21. البكَراِت
وعلَى رؤوِس احلَيواناِت ِشبه مقَبٍب كمنظَِر الِبلَّوِر اهلائِل 22. البكَرات معها، ألنَّ روح احلَيواناِت كانت يف البكَراِت

لكُلِّ واِحٍد اثناِن يغطِّياِن ِمن . وتحت املُقَبِب أجِنحتها مستقيمةٌ الواِحد نحو أخيِه23. ى رؤوِسها ِمن فوقمنتِشرا علَ
فلَما سارت ِمسعت صوت أجِنحِتها كخريِر مياٍه كثريٍة، 24. هنا، ولكُلِّ واِحٍد اثناِن يغطِّياِن ِمن هناك أجسامها

فكانَ صوت ِمن فوِق املُقَبِب 25. ولَما وقَفَت أرخت أجِنحتها. صوت ضجٍة، كصوِت جيٍش. ديِركصوِت الق
وفَوق املُقَبِب الذي علَى رؤوِسها ِشبه عرٍش كمنظَِر حجِر 26. إذا وقَفَت أرخت أجِنحتها. الذي علَى رؤوِسها

ورأيت ِمثلَ منظَِر النحاِس الالَِّمِع كمنظَِر 27.  ِشبه كمنظَِر إنساٍن علَيِه ِمن فوقالعقيِق األزرِق، وعلَى ِشبِه العرِش
 عانٌ ِمننظَِر ناٍر وهلا لَمِمثلَ م رأيت ،يِه إلَى حتتقونظَِر حم وِمن ،يِه إلَى فوققونظَِر حم وِلِه، ِمنح ِمن ناٍر داِخله



. هذا منظَر ِشبِه مجِد الرب. قَوِس اليت يف السحاِب يوم مطٍَر، هكذا منظَر اللَّمعاِن ِمن حوِلِهكَمنظَِر ال28. حوِلها
  .ولَما رأيته خررت علَى وجهي، وسِمعت صوت متكَلٍِّم
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 يفَّ روح لَما تكَلَّم معي، وأقامين علَى قَدمي فسِمعت فدخل2َ". يا ابن آدم، قُم علَى قَدميك فأتكَلَّم معك:"فقالَ يل1

هم وآباؤهم . يا ابن آدم، أنا مرِسلُك إلَى بين إسرائيلَ، إلَى أُمٍة متمردٍة قد متَردت علَي:"وقالَ يل3. املُتكَلِّم معي
هكذا : فتقولُ هلُم. القُساةُ الوجوِه والصالب القُلوب، أنا مرِسلُك إليِهموالبنونَ 4. عصوا علَي إلَى ذاِت هذا اليوِم

الرب دي5. قالَ السمهينا كانَ ببيعلَمونَ أنَّ ني مهفإن ،درمتم يتب مهعوا، ألننإنْ ِمسعوا وإِن امت ميا 6. وه ا أنتأم
مِمنه فال ختَف مآد قاِرِبابنالع نيب ساِكن وأنت ،يكالٌَّء لَدوس قَريس مهألن ،ال ختَف كالِمِهم وِمن ، . كالِمِهم ِمن

درمتم يتب مهألن ،ِعبال ترت جوِهِهمو وِمن 7. ال ختَف مهعوا، ألننبكَالمي، إنْ ِمسعوا وإِن امت ممعه وتتكَلَّم
  .متمردونَ

". افتح فمك وكُلْ ما أنا معطيكَه. ال تكُن متمردا كالبيِت املُتمرِد. وأنت يا ابن آدم، فامسع ما أنا مكَلِّمك بِه"8
اه، وكُِتب فنشره أمامي وهو مكتوب ِمن داِخٍل وِمن قَف10. فنظَرت وإذا بيٍد ممدودٍة إلَي، وإذا بدرِج ِسفٍر فيها9

  .فيِه مراٍث ونحيب وويلٌ
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ففَتحت فمي فأطعمين ذلك 2". كُلْ هذا الدرج، واذهب كلِّم بيت إسرائيلَ. يا ابن آدم، كُلْ ما ِجتده:"فقالَ يل1

رجرِج الذي :"وقالَ يل3. الدهذا الد ِمن وفَكوامَأل ج كطنب أطِعم ،مآد يا ابنعطيكَهيف فمي  ."أنا م فصار هفأكَلت
 .كالعسِل حالوةً

ألنك غَري مرسٍل إلَى شعٍب غاِمِض اللُّغِة 5. يا ابن آدم، اذهِب امِض إلَى بيِت إسرائيلَ وكلِّمهم بكَالمي: "فقالَ يل4
فلَو . غاِمضِة اللُّغِة وثَقيلَِة اللِّساِن لَست تفهم كالمهمال إلَى شعوٍب كثريٍة 6. وثَقيِل اللِّساِن، بل إلَى بيِت إسرائيلَ
ِمعوا لكإلَى هؤالِء لَس كلتعوا يل7. أرسسمشاؤونَ أنْ يال ي مهألن ،لك عسمشاُء أنْ يإسرائيلَ ال ي يتب ألنَّ . لكن

أنذا قد جعلت وجهك صلبا ِمثلَ وجوِهِهم، وجبهتك صلبةً ِمثلَ ه8. كُلَّ بيِت إسرائيلَ ِصالب اِجلباِه وقُساةُ القُلوب
 ،9ِجباِهِهمدرمتم يتب مهألن جوِهِهمو ِمن ِعبوال ترت ماِن، فال ختَفهوالص ِمن كاملاِس أصلَب كتبهج لتعقد ج."  

وامِض اذهب إلَى املَسبيني، 11. لذي أُكَلِّمك بِه، أوِعِه يف قَلِبك وامسعه بأُذُنيكيا ابن آدم، كُلُّ الكَالِم ا:"وقالَ يل10
ثُم حملَين روح، فسِمعت 12". هكذا قالَ السيد الرب، إنْ ِمسعوا وإِن امتنعوا: إلَى بين شعِبك، وكلِّمهم وقُلْ هلُم

وصوت أجِنحِة احلَيواناِت املُتالِصقَِة الواِحد بأخيِه 13". ك مجد الرب ِمن مكاِنِهمبار: "خلفي صوت رعٍد عظيٍم
فحملَين الروح وأخذَين، فذَهبت مرا يف حرارِة روحي، ويد الرب 14. وصوت البكَراِت معها وصوت رعٍد عظيٍم

ةً علَيديدش تكان.  
  إنذار إلسرائيل



وحيثُ سكَنوا هناك سكَنت سبعةَ أياٍم متحيرا يف . ت إلَى املَسبيني ِعند تلِّ أبيب، الساِكنني عَُِند ِر خابورفِجئ15
قائلَة16ً. وسِطِهم إلَي تصار ةَ الرباِم أنَّ كِلمِة األيبعمتاِم الس ق"17: وكانَ ِعندر كلتعقد ج ،مآد يِت يا ابنا لبيب
موتا متوت، وما أنذَرته أنت وال تكَلَّمت : إذا قُلت للشريِر18. فامسِع الكَِلمةَ ِمن فمي وأنِذرهم ِمن ِقبلي. إسرائيلَ

وإنْ أنذَرت أنت 19. ك أطلُبهإنذارا للشريِر ِمن طريِقِه الرديئَِة إلحيائِه، فذلك الشرير يموت بإِمثِه، أما دمه فِمن يِد
كفسن يتجفقد ن ا أنتبإِمثِه، أم موتي هديئَِة، فإنِه وال عن طريِقِه الررعن ش رِجعومل ي يرر20. الش عجإنْ ر والبار

موتي هفإن هةً أمامعِثرم لتعِملَ إمثًا وجِه وعنِذ. عن برمل ت كا ألنأم ،ِملهالذي ع هبر ذكَرِتِه وال يطييف خ موتي ،ره
هأطلُب ِدكي فِمن هم21. د وأنت ،أُنِذر هحيا ألنحياةً ي هخِطئْ، فإنوهو مل ي ،خِطئَ البارأنْ ي ِمن البار أنت وإنْ أنذَرت

كفسن يتجتكونُ قد ن."  
22الرب دي توقالَ يلوكان ،هناك علَي ":كأُكَلِّم ِة وهناكقعإلَى الب جاخر ِة، 23". قُمقعإلَى الب وخرجت فقُمت

فدخلَ يفَّ روح وأقامين 24. وإذا مبجِد الرب واِقف هناك كاملَجِد الذي رأيته ِعند ِر خابور، فخررت علَى وجهي
كلَّم ثُم ،يمين وقالَ يلعلَى قَد":يِتكيف وسِط ب فِسكعلَى ن أغِلق بعونَ 25. ِاذهضم يفها ه ،مآد يا ابن وأنت

يف وسِطِهم جا، فال ختر كدونقَيطًا ويبر ا، 26. علَيكخبالً موجوال تكونُ هلُم ر ،فتبكَم ِككنحب كلسان وأُلِصق
درمتم يتب مهفتقولُ هلُم27. ألن كفم حأفت كفإذا كلَّمت :الرب ديهكذا قالَ الس : ِنعمتي نوم ،عسمفلي عسمي نم

ِنعمتفلي .درمتم يتب مهألن."  
  رمز حصار أورشليم
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وابِن  ،واجعلْ علَيها ِحصارا2. ةَ أورشليموأنت يا ابن آدم، فخذْ لنفِسك لبنةً وضعها أمامك، وارسم علَيها مدين"1

وخذْ أنت لنفِسك صاجا ِمن 3. علَيها برجا، وأِقم علَيها ِمترسةً، واجعلْ علَيها جيوشا، وأِقم علَيها مجاِنق حوهلا
ِتلك آيةٌ لبيِت . فتكونَ يف ِحصاٍر وتحاِصرهاحديٍد وانِصبه سورا ِمن حديٍد بينك وبني املدينِة، وثَبت وجهك علَيها، 

  .إسرائيلَ
. علَى عدِد األياِم اليت فيها تتِكئُ علَيِه حتِملُ إمثَهم. واتِكئْ أنت علَى جنِبك اليساِر، وضع علَيِه إمثَ بيِت إسرائيلَ"4
فإذا 6. ثَالثَ ِمئَِة يوٍم وِتسعني يوما، فتحِملُ إمثَ بيِت إسرائيلَوأنا قد جعلت لك ِسين إِمثِهم حسب عدِد األياِم، 5

فقد جعلت لك كُلَّ يوٍم ِعوضا عن . أمتَمتها، فاتِكئْ علَى جنِبك اليمِني أيضا، فتحِملَ إمثَ بيِت يهوذا أربعني يوما
وهأنذا أجعلُ علَيك ربطًا فال تقِلب 8.  مكشوفَةٌ، وتنبأْ علَيهافثَبت وجهك علَى ِحصاِر أورشليم وِذراعك7. سنٍة

ِحصاِرك امأي ممتى تنٍب حتنٍب إلَى جج ِمن.  
وخذْ أنت لنفِسك قمحا وشعريا وفوالً وعدسا ودخنا وكرسنةَ وضعها يف ِوعاٍء واِحٍد، واصنعها لنفِسك خبزا "9

. وطَعامك الذي تأكُلُه يكونُ بالوزِن10. ثَالثَ ِمئَِة يوٍم وِتسعني يوما تأكُلُه.  األياِم اليت تتِكئُ فيها علَى جنِبككعدِد
وتشرب املاَء بالكَيِل، سدس اهلِني، ِمن وقٍت إلَى وقٍت 11. ِمن وقٍت إلَى وقٍت تأكُلُه. كُلَّ يوٍم ِعشرين شاِقالً

هبعِري12. تشرالش وتأكُلُ كعكًا ِمن .يوِنِهمع أمام هاإلنساِن ختِبز ِمن جخروقالَ 13". علَى اخلُرِء الذي ي



الرب":إليِهم مهدأطر ِم الذيناُألم نيب ِجسالن مهبزنو إسرائيلَ خ14". هكذا يأكُلُ بها :"فقُلت ،الرب دآِه، يا سي
فسي مل تتننسج .ِجسن لَ فمي لَحمخةً، وال دةً أو فريسإلَى اآلنَ مل آكُلْ ميت ِصباي فقالَ يل15". وِمن":قد . اُنظُر

يا ابن آدم، هأنذا أُكَسر ِقوام اخلُبِز يف :"وقالَ يل16". جعلت لك ِخثي البقَِر بدلَ خرِء اإلنساِن، فتصنع خبزك علَيِه
ِة، أوربونَ املاَء بالكَيِل وِباحلَريشروي ،مزِن وِبالغبالو فيأكُلونَ اخلُبز ،ليمروا 17شيحواملاُء، ويت اخلُبز مهعِوزلكي ي

وا بإِمثِهمفنوي لُ وأخوهجالر."  
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.  لنفِسك، وأمِررها علَى رأِسك وعلَى حليِتكوأنت يا ابن آدم، فخذْ لنفِسك ِسكِّينا حادا، موسى احلَالَِّق تأخذُ"1

 ،زِن واقِسمها للوميزان فِسكذْ لناِحلصاِر2وخ امأي يف وسِط املدينِة إذا متَّت اِر ثُلُـــثَهبالن ذْ ثُلُثًا . وأحِرقوخ
. وخذْ ِمنه قَليالً بالعدِد وصره يف أذياِلك3.  وراَءهمواضِربه بالسيِف حوالَيِه، وذَر ثُلُثًا إلَى الريِح، وأنا أستلُّ سيفًا

  .ِمنه خترج نار علَى كُلِّ بيِت إسرائيلَ. وخذْ ِمنه أيضا وألِقِه يف وسِط الناِر، وأحِرقه بالناِر4
5"الرب ديهكذا قالَ الس :ليمشوا. هِذِه أورها وحعوب قد أقَمتأحكامي 6. لَيها األراضييف وسِط الش فخالَفَت

ألجِل 7. بأشر ِمن اُألمِم، وفَرائضي بأشر ِمن األراضي اليت حوالَيها، ألنَّ أحكامي رفَضوها وفَرائضي مل يسلُكوا فيها
الرب ديهكذا قالَ الس والَيكُ: ذلكِم اليت حاُألم ِمن أكثَر مجتجض كُمأجِل أن ومل تسلُكوا يف فرائضي، ومل ِمن ،م

 ،والَيكُمِم اليت حأحكاِم اُألم بسح مِملتأحكامي، وال ع بسلوا ح8تعمالرب ديهكذا قالَ الس ي أنا : لذلكها إن
فعلَ ِمثله بعد، بسبِب وأفعلُ بِك ما مل أفعلْ، وما لن أ9أيضا علَيِك، وسأُجري يف وسِطِك أحكاما أمام عيوِن اُألمِم، 

وأُجري فيِك أحكاما، . ألجِل ذلك تأكُلُ اآلباُء األبناَء يف وسِطِك، واألبناُء يأكُلونَ آباَءهم10. كُلِّ أرجاِسِك
 قد نجسِت مقِدسي ِمن أجِل ذلك حي أنا، يقولُ السيد الرب، ِمن أجِل أنِك11. وأُذَري بقيتِك كُلَّها يف كُلِّ ريٍح

ثُلُثُِك يموت بالوبإ، 12. بكُلِّ مكرهاِتِك وِبكُلِّ أرجاِسِك، فأنا أيضا أجز وال تشفُق عيين، وأنا أيضا ال أعفو
. سيفًا وراَءهموثُلُثٌ يسقُطُ بالسيِف ِمن حوِلِك، وثُلُثٌ أُذَريِه يف كُلِّ ريٍح، وأستلُّ . وِباجلوِع يفنونَ يف وسِطِك

وإذا متَّ غَضيب وأحلَلت سخطي علَيِهم وتشفَّيت، يعلَمونَ أني أنا الرب تكَلَّمت يف غَرييت، إذا أمتَمت سخطي 13
كُلِّ عاِبٍر، 14. فيِهم يينع والَيِك أمامِم اليت حاُألم نيا با وعاررابلُِك خ15وأجعا ولَعنعار كوننيا فتشها ودةً وتأديب

إذا أرسلت 16. أنا الرب تكَلَّمت. لُألمِم اليت حوالَيِك، إذا أجريت فيِك أحكاما بغضٍب وِبسخٍط وِبتوبيخاٍت حاميٍة
 ،علَيكُم اجلوع وأزيد ،راِب اليت أُرِسلُها خلَراِبكُمةَ اليت تكونُ للخيرراجلوِع الش ِسهام اخلُبِز، علَيِهم لكُم ِقوام روأُكَس

أنا الرب . وإذا أرسلت علَيكُم اجلوع والوحوش الرديئَةَ فتثِكلُِك، ويعبر فيِك الوبأُ والدم، وأجلُب علَيِك سيفًا17
تكَلَّمت."  

  نبوءة ضد جبال إسرائيل
6 
يا ِجبالَ : وقُل3ْ وجهك نحو ِجباِل إسرائيلَ وتنبأْ علَيها يا ابن آدم، اجعلْ"2: وكانَ إلَي كالم الرب قائال1ً

ِد الربيةَ السعي كِلمِة ولألوِطئَِة. إسرائيلَ، امسللِجباِل ولآلكاِم، لألودي الرب ديهكذا قالَ الس : ذا أنا جاِلبأنه



فَعاِتكُمرتم سيفًا، وأُبيد 4. علَيكُمذاِبحم بخرفتأصناِمكُم امقُد قَتالكُم حوأطر ،كُممساتش روتتكَس ،5. كُم عوأض
ذاِبِحكُمولَ مح كُمي ِعظاموأُذَر ،أصناِمِهم امين إسرائيلَ قُدثَثَ ب6. ج بنُ، وختراملُد قِفرت ساِكِنكُميف كُلِّ م 

كُمذاِبحم بوختر قِفرت لكَي ،فَعاتاملُرت ،ى أعمالُكُممحوت ،كُممساتش قطَعوت ،كُموتزولَ أصنام وتنكَِسر ،
7ي أنا الربفتعلَمونَ أن ،سقُطُ القَتلَى يف وسِطكُموت.  
كُرونين والناجونَ ِمنكُم يذ9. وأُبقي بقيةً، إذ يكونُ لكُم ناجونَ ِمن السيِف بني اُألمِم ِعند تذَريكُم يف األراضي"8

بني اُألمِم الذين يسبونَ إليِهم، إذا كسرت قَلبهم الزاينَ الذي حاد عني، وعيونهم الزانيةَ وراَء أصناِمِهم، ومقَتوا 
 ،جاساِتِهملوها يف كُلِّ رروِر اليت فعألجِل الش مهمل أقُلْ باِطال10ًأنفُس ،ي أنا الربعلَمونَ أنهذا وي مِ ُلي أفعإن 

رالش.  
11"الرب ديوقُلْ: هكذا قالَ الس ،واخِبطْ بِرجِلك ِدكبي ى : اضِربِة، حتيرريِت إسرائيلَ الشجاساِت بآِه علَى كُلِّ ر

يِف، والباقي واملُنحِصر يموت البعيد يموت بالوبإ، والقريب يسقُطُ بالس12! يسقُطوا بالسيِف وِباجلوِع وِبالوبإ
يب علَيِهمغَض ممعلَى كُلِّ 13. باجلوِع، فأُت ذاِبِحِهمولَ مح وسِط أصناِمِهم مقَتاله تإذا كان ،ي أنا الربعلَمونَ أنفت

كُلِّ ب ضراَء، وحتتٍة خرجكُلِّ ش ٍة، ويف رؤوِس كُلِّ اِجلباِل، وحتتٍة عاليبوا فيِه أكَملّوطٍَة غَبياَء، املَوِضِع الذي قَر
روٍر لكُلِّ أصناِمِهمةَ سبلَةَ يف كُلِّ 14. رائحالقَفِر إلَى د ةً ِمنِربةً وخقِفرم األرض ريوأُص ،دي علَيِهمي دوأم

ي أنا الربعلَمونَ أنفي ،ساِكِنِهمم."  
  قد أقبلت النهاية

7 
قد جاَءِت النهايةُ ! ِنهايةٌ: وأنت يا ابن آدم، فهكذا قالَ السيد الرب ألرِض إسرائيلَ"2: الم الرب قائالًوكانَ إلَي ك1

اَآلنَ النهايةُ علَيِك، وأُرِسلُ غَضيب علَيِك، وأحكُم علَيِك كطُرِقِك، وأجِلب علَيِك كُلَّ 3. علَى زوايا األرِض األربِع
فال تشفُق علَيِك عيين، وال أعفو، بل أجِلب علَيِك طُرقَِك وتكونُ رجاساتِك يف وسِطِك، فتعلَمونَ أني 4. ِكرجاساِت
أنا الرب.  

5"الرب ديهكذا قالَ الس :رى! شهوذا قد أت وحيد ر6. شةٌ قد جاءتةُ. ِنهايهايإلَيِك. جاَءِت الن تهبها هي قد . انت
اَآلنَ عن 8. اقترب يوم اضِطراٍب، ال هتاف اِجلباِل. بلَغَ الوقت. انتهى الدور إلَيك أيها الساِكن يف األرِض7. اءتج

فال 9. قريٍب أصب ِرجزي علَيِك، وأُتمم سخطي علَيِك، وأحكُم علَيِك كطُرِقِك، وأجِلب علَيِك كُلَّ رجاساِتِك
  .، وال أعفو، بل أجِلب علَيِك كطُرِقِك، ورجاساتِك تكونُ يف وسِطِك، فتعلَمونَ أني أنا الرب الضاِربتشفُق عيين

. قام الظُّلم إلَى عصا الشر11. أفرخِت الِكربياُء. أزهرِت العصا. دارِت الدائرةُ! ها هوذا اليوم، ها هوذا قد جاَء"10
فال يفرحن . بلَغَ اليوم. قد جاَء الوقت12.  ِمن ثَروِتِهم وال ِمن ضجيِجِهم، وال نوح علَيِهماليبقَى ِمنهم وال

مهوِرِهمعلَى كُلِّ ج بضألنَّ الغ ،البائع ننحزاري، وال ي13. الش نيب عدإلَى املَبيِع، وإنْ كانوا ب عودلن ي ألنَّ البائع
قد نفَخوا يف البوِق وأعدوا 14. نَّ الرؤيا علَى كُلِّ جمهوِرها فال يعود، واإلنسانُ بإِمثِه ال يشدد حياتهأل. األحياِء

مهوِرِهميب علَى كُلِّ جإلَى الِقتاِل، ألنَّ غَض الكُلَّ، وال ذاِهب.  



 احلَقِل يموت بالسيِف، والذي هو يف املدينِة يأكُلُه الذي هو يف. اَلسيف ِمن خاِرٍج، والوبأُ واجلوع ِمن داِخٍل"15
. كُلُّهم يهِدرونَ كُلُّ واِحٍد علَى إِمثِه. وينفَِلت ِمنهم منفَِلتونَ ويكونونَ علَى اِجلباِل كحماِم األوِطئَِة16. اجلوع والوبأُ

طَّقونَ باملَسِح ويغشاهم رعب، وعلَى مجيِع الوجوِه ِخزي، ويتن18. كُلُّ األيدي ترتخي، وكُلُّ الركَِب تصري ماًء17
عقَر ٍة19. وعلَى مجيِع رؤوِسِهمجاسيكونُ لن مهبواِرِع، وذَهيف الش مهتلقونَ ِفضي . مهبوذَه مهتِفض طيعال تست

ِب الربيف يوِم غَض مما أنفُ. إنقاذَهشِبعونَ ِمنهال يةَ إِمثِهمعثَرما صارا مهألن ،موفَهمألَُونَ جوال ي ،مها 20. سأم
أُسِلمها 21. جعلوا فيها أصنام مكرهاِتِهم، رجاساِتِهم، ألجِل ذلك جعلتها هلُم نجاسةً. بهجةُ زينِتِه فجعلها للِكربياِء

وأُحولُ وجهي عنهم فينجسونَ ِسري، ويدخلُه 22. ألرِض سلبا فينجسونهاإلَى أيدي الغرباِء للنهِب، وإلَى أشراِر ا
هسونجنِنفونَ وياملُعت.  

فــآيت بأشر اُألمِم 24. ِاصنِع السلِسلَةَ ألنَّ األرض قد امتَألت ِمن أحكاِم الدِم، واملدينةُ امتَألت ِمن الظُّلِم"23
ستأيت 26. اَلرعب آٍت فيطلُبونَ السالم وال يكون25ُ.  بيوتهم، وأُبيد ِكربياَء األِشداِء فتتنجس مقاِدسهمفيِرثونَ

مصيبةٌ علَى مصيبٍة، ويكونُ خبر علَى خبٍر، فيطلُبونَ رؤيا ِمن النيب، والشريعةُ تباد عن الكاِهِن، واملَشورةُ عن 
كطريِقِهم أصنعِ م، وكأحكاِمِهم . املَِلك ينوح والرئيس يلبس حريةً، وأيدي شعِب األرِض ترجف27. شيوِخال

ي أنا الربعلَمونَ أنفي ،علَيِهم أحكُم."  
  عبادة األوثان يف اهليكل

8 
ِمِس ِمن الشهِر، وأنا جاِلس يف بييت، ومشاِيخ يهوذا جاِلسونَ وكانَ يف السنِة الساِدسِة، يف الشهِر الساِدِس، يف اخلا1

هناك علَي توقَع ِد الربيالس د2. أمامي، أنَّ ي وِمن ،نار يِه إلَى حتتقونظَِر حم نظَِر ناٍر، ِمنكم وإذا ِشبه ظَرتفن
ومد ِشبه يٍد وأخذَين بناصيِة رأسي، ورفَعين روح بني األرِض 3. ِس اللّاَِمِعحقويِه إلَى فوق كمنظَِر لَمعاٍن كِشبِه النحا

والسماِء، وأتى يب يف رؤى اِهللا إلَى أورشليم، إلَى مدخِل الباِب الداِخلي املُتِجِه نحو الشماِل، حيثُ مجِلس ِتمثاِل 
  .ذا مجد إلَِه إسرائيلَ هناك ِمثلُ الرؤيا اليت رأيتها يف البقعِةوإ4. الغريِة، املُهيِج الغريِة

فرفَعت عيني نحو طريِق الشماِل، وإذا ِمن ِشمايلِّ باِب ". يا ابن آدم، ارفَع عينيك نحو طريِق الشماِل:"ثُم قالَ يل5
يا ابن آدم، هل رأيت ما هم عاِملونَ؟ الرجاساِت العظيمةَ اليت بيت :"الَ يلوق6. املَذبِح ِتمثالُ الغريِة هذا يف املَدخِل

ثُم جاَء يب إلَى باِب الداِر، فنظَرت 7". وبعد تعود تنظُر رجاساٍت أعظَم. إسرائيلَ عاِملُها هنا إلبعادي عن مقِدسي
ادخلْ :"وقالَ يل9. فنقَبت يف احلائِط، فإذا باب". ، انقُب يف احلائِطيا ابن آدم:"ثُم قالَ يل8. وإذا ثَقب يف احلائِط

فدخلت ونظَرت وإذا كُلُّ شكِل دباباٍت وحيواٍن نِجٍس، وكُلُّ 10". وانظُِر الرجاساِت الشريرةَ اليت هم عاِملوها هنا
وواِقف قُدامها سبعونَ رجالً ِمن شيوِخ بيِت إسرائيلَ، 11. ئِرِهأصناٍم بيِت إسرائيلَ، مرسومةٌ علَى احلائِط علَى دا

خوِر صاِعدناِن البع ِدِه، وِعطريف ي هتروكُلُّ واِحٍد ِمجم ،يف وسِطِهم شافانَ قائم نيا بنقالَ يل12. وياز ثُم": أرأيت
! الرب ال يرانا: الِم، كُلُّ واِحٍد يف مخاِدِع تصاويِرِه؟ ألنهم يقولونَيا ابن آدم ما تفعلُه شيوخ بيِت إسرائيلَ يف الظَّ

األرض كقد تر الرب."!  



فجاَء يب إلَى مدخِل باِب بيِت الرب الذي ِمن ِجهِة 14". بعد تعود تنظُر رجاساٍت أعظَم هم عاِملوها:"وقالَ يل13
أرأيت هذا يا ابن آدم؟ بعد تعود تنظُر رجاساٍت :"فقالَ يل15.  جاِلسات يبكني علَى متّوزالشماِل، وإذا هناك ِنسوةٌ

  ".أعظَم ِمن هِذِه
16 ٍة وِعشرينمسخ حوِح، نواِق واملَذبالر نيب ،باِب هيكِل الرب ِة، وإذا ِعنداِخليالد يِت الربفجاَء يب إلَى داِر ب

وقالَ 17. هورهم نحو هيكِل الرب ووجوههم نحو الشرِق، وهم ساِجدونَ للشمِس نحو الشرِقرجالً ظُ
أرأيت ياابن آدم؟ أقَليلٌ لبيِت يهوذا عملُ الرجاساِت اليت عِملوها هنا؟ ألنهم قد مألَُوا األرض ظُلما ويعودونَ :"يل

قَرم يإلغاظَيت، وها هإلَى أنِفِهم صنيين وال أعفو18. بونَ الغع شفُقِب، ال تضا أُعاِملُ بالغخوا يف . فأنا أيضروإنْ ص
مهعبصوٍت عاٍل ال أمس يأُذُن."  

  قتل عبدة األوثان
9 
وإذا بِستِة ِرجاٍل مقِبلني 2". كَةَ بيِدِهقَرب وكَالَء املدينِة، كُلَّ واِحٍد وعدته املُهِل:"وصرخ يف مسعي بصوٍت عاٍل قائال1ً

 لٌ الِبسجر ِدِه، ويف وسِطِهماِحقَةُ بيالس هتدماِل، وكُلُّ واِحٍد عِة الشِجه طريِق الباِب األعلَى الذي هو ِمن ِمن
ومجد إلَِه إسرائيلَ صِعد عن الكَروب 3. اِسفدخلوا ووقَفوا جاِنب مذبِح النح. الكَتانَ، وعلَى جاِنِبِه دواةُ كاِتٍب
اعبر يف :"وقالَ له الرب4فدعا الرجلَ اللّاِبس الكَتاِن الذي دواةُ الكاِتِب علَى جاِنِبِه، . الذي كانَ علَيِه إلَى عتبِة البيِت

 الذين يئنونَ ويتنهدونَ علَى كُلِّ الرجاساِت املَصنوعِة وسِط املدينِة، يف وسِط أورشليم، وِسم ِسمةً علَى ِجباِه الرجاِل
اَلشيخ 6. ال تشفُق أعينكُم وال تعفوا. اعبروا يف املدينِة وراَءه واضِربوا:"وقالَ ألولئك يف مسعي5". يف وسِطها

فابتدأوا ".  ِمن إنساٍن علَيِه السمةُ، وابتِدئوا ِمن مقِدسيوال تقربوا. والشاب والعذراَء والطِّفلَ والنساَء، اقتلوا للهالِك
فخرجوا وقَتلوا يف ". اخرجوا. نجسوا البيت، وامألَُوا الدور قَتلَى:"وقالَ هلُم7. بالرجاِل الشيوِخ الذين أمام البيِت

  .املدينِة
هل أنت مهِلك ! آِه، ياسيد الرب:"خررت علَى وجهي وصرخت وقُلتوكانَ بينما هم يقتلونَ، وأُبقيت أنا، أني 8

إنَّ إمثَ بيِت إسرائيلَ ويهوذا عظيم ِجدا ِجدا، وقَِد :"فقالَ يل9". بقيةَ إسرائيلَ كُلَّها بصب ِرجِزك علَى أورشليم؟
وأنا أيضا 10. الرب قد ترك األرض، والرب ال يرى: ألنهم يقولونَ. اامتَألِت األرض ِدماًء، وامتَألِت املدينةُ جنفً

وإذا بالرجِل اللّاِبِس الكَتاِن الذي الدواةُ علَى جاِنِبِه رد 11". أجِلب طريقَهم علَى رؤوِسِهم. عيين ال تشفُق وال أعفو
  ".قد فعلت كما أمرتين:"جوابا قائالً

  لرب يفارق اهليكلجمد ا
10 
وكَلَّم 2. كمنظَِر ِشبِه عرٍش ،ثُم نظَرت وإذا علَى املُقَبِب الذي علَى رأِس الكَروبيِم شيٌء كحجِر العقيِق األزرِق1

 بِني الكَروبيِم، وذَرها ادخلْ بني البكَراِت حتت الكَروب وامَأل حفنتيك جمر ناٍر ِمن:"الرجلَ الالَِّبس الكَتاِن وقالَ
والكَروبيم واِقفونَ عن يمِني البيِت حني دخلَ الرجلُ، والسحابةُ مَألِت الدار 3. فدخلَ قُدام عيني". علَى املدينِة
السحابِة، وامتَألِت الدار ِمن لَمعاِن فامتأل البيت ِمن . فارتفَع مجد الرب عن الكَروب إلَى عتبِة البيِت4. الداِخليةَ



جِد الرب5. مِة كصوِت اِهللا القديِر إذا تكَلَّماِر اخلاِرجيِة الكَروبيِم إلَى الدأجِنح صوت ِمع6. وس را أموكانَ لَم
ومد 7. أنه دخلَ ووقَف جباِنِب البكَرِة" الكَروبيِمخذْ نارا ِمن بِني البكَراِت، ِمن بِني :"الرجلَ اللّاِبس الكَتاِن قائالً

كروب يده ِمن بِني الكَروبيِم إلَى الناِر اليت بني الكَروبيِم، فرفَع ِمنها ووضعها يف حفنتِي اللّاِبِس الكَتاِن، فأخذَها 
حتِت8. وخرج ِد إنساٍن ِمني يف الكَروبيِم ِشبه رِتهافظَهأجِنح .  

بكَرةٌ واِحدةٌ جباِنِب الكَروب الواِحِد، وبكَرةٌ أُخرى جباِنِب الكَروب . ونظَرت وإذا أربع بكَراٍت جباِنِب الكَروبيِم9
. ةٌ وسِط بكرٍةكأنه كانَ بكر. ومنظَرهن شكلٌ واِحد لألربِع10. ومنظَر البكَراِت كِشبِه حجِر الزبرجِد. اآلخِر
مل تدر ِعند سِريها، بل إلَى املَوِضِع الذي توجه إليِه الرأس ذَهبت . لَما سارت، سارت علَى جواِنِبها األربعِة11
سِريها. وراَءه ِعند ر12. مل تدا حيونةٌ عآلنكَراِت مِتها والبكَراِتها وكُلُّ ِجسِمها وظُهوِرها وأيديها وأجِنحوالَيها لب
الوجه األولُ وجه كروٍب، : وِلكُلِّ واِحٍد أربعةُ أوجٍه14". يا بكرةُ:"أما البكَرات فنودي إليها يف مساعي13. األربِع

و احلَيوانُ الذي رأيته هذا ه. ثُم صِعد الكَروبيم15. والوجه الثّاين وجه إنساٍن، والثّاِلثُ وجه أسٍد، والراِبع وجه نسٍر
ِر خابور ها لِلارِتفاِع عن األرِض 16. ِعندتفِع الكَروبيِم أجِنحر جباِنِبها، وِعند كَراتِت البسِري الكَروبيِم سار وِعند

معها، ألنَّ فيها روح ِعند وقوِفها وقَفَت هِذِه، وِعند ارِتفاِعها ارتفَعت 17. مل تدِر البكَرات أيضا عن جاِنِبها
  .احلَيواِن

فرفَعِت الكَروبيم أجِنحتها وصِعدت عن 19. وخرج مجد الرب ِمن علَى عتبِة البيِت ووقَف علَى الكَروبيِم18
يينع اميِت الر. األرِض قُدِل باِب بدخم ِعند قَفَتمعها، وو كَراتِت البروِجها كانخ إلَِه ِعند جدوم ،رقيالش ب

فوق 20. إسرائيلَ علَيها ِمنِر خابور إلَِه إسرائيلَ ِعند حتت هوانُ الذي رأيتها هي . هذا هو احلَيأن ِلمتوع
21. الكَروبيمأجِنح أيدي إنساٍن حتت ٍة، وِشبهةُ أجِنحعٍه، ولكُلِّ واِحٍد أربةُ أوجعكلُ 22. ِتهاِلكُلِّ واِحٍد أربوش

  .كُلُّ واِحٍد يسري إلَى ِجهِة وجِهِه. وجوِهها هو شكلُ الوجوِه اليت رأيتها ِعند ِر خابور، مناِظرها وذَواتها
  الرب يدين قادة اهليكل
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ذا ِعند مدخِل الباِب خمسةٌ وِعشرونَ ثُم رفَعين روح وأتى يب إلَى باِب بيِت الرب الشرقي املُتِجِه نحو الشرِق، وإ1

ياابن آدم، هؤالِء هم الرجالُ : "فقالَ يل2. رجالً، ورأيت بينهم يازنيا بن عزور، وفَلَطيا بن بنايا رئيسِي الشعِب
هي الِقدر ونحن !  ما هو قريب بناُء البيوِت:القائلون3َ. املُفَكِّرونَ باإلِمث، املُشريونَ مشورةً رديئَةً يف هِذِه املدينِة

اللَّحم.  
4أْ علَيِهمبتن ألجِل ذلك .مآد أْ ياابنبوقالَ يل5".تن الرب روح لَّ علَيقُلْ: "وح :هكذا قالَ الرب : يتياب مهكذا قُلت

هِلمتقد ع بباِلكُم خطُرقَتال6. إسرائيلَ، وما ي مها بالقَتلَىقد كثَّرتأِزقَّت مَألتيف هِذِه املدينِة وم هكذا قالَ 7. كُم لذلك
الرب ديالس :وهي الِقدر اللَّحم ميف وسِطها ه مموهحتطَر الذين وسِطها. قَتالكُم ِمن أُخِرج اكُم8. وإي مقد فِزعت

وأُخِرجكُم ِمن وسِطها وأُسلِّمكُم إلَى أيدي الغرباِء، 9. لسيد الربِمن السيِف، فالسيف أجِلبه علَيكُم، يقولُ ا
هِذِه ال 11. يف تخِم إسرائيلَ أقضي علَيكُم، فتعلَمونَ أني أنا الرب. بالسيِف تسقُطون10َ. وأُجري فيكُم أحكاما



فتعلَمونَ أني أنا الرب 12 تخِم إسرائيلَ أقضي علَيكُم، يف. تكونُ لكُم ِقدرا، وال أنتم تكونونَ اللَّحم يف وسِطها
ولكُمح ِم الذينأحكاِم اُألم بسح مِملتلوا بأحكاِمِه، بل عالذي مل تسلُكوا يف فرائِضِه، ومل تعم."  

13نايا ماتب أنَّ فلَطيا بن أتبا تنبصوٍت عظي. وكانَ لَم خترعلَى وجهي وص رترفخٍم وقُلت": ،الرب دآِه، يا سي
 ."هل تفين أنت بقيةَ إسرائيلَ؟

  الوعد بعودة إسرائيل
يا ابن آدم، إخوتك إخوتك ذَوو قَرابِتك، وكُلُّ بيِت إسرائيلَ بأمجِعِه، هم الذين "15: وكانَ إلَي كالم الرب قائال14ً

ليمشكّانُ أورقالَ هلُم س :ابتمرياثًا. ِعدوا عن الرب هِذِه األرض تقُل16ْ. لنا أُعطي لذلك :الرب ديهكذا قالَ الس :
وإنْ كُنت قد أبعدتهم بني اُألمِم، وإنْ كُنت قد بددتهم يف األراضي، فإني أكونُ هلُم مقِدسا صغريا يف األراضي اليت 

إني أمجعكُم ِمن بِني الشعوب، وأحشركُم ِمن األراضي اليت : هكذا قالَ السيد الرب: لذلك قُل17ْ. يأتونَ إليها
. فيأتونَ إلَى هناك ويزيلونَ مجيع مكرهاِتها، ومجيع رجاساِتها ِمنها18. تبددتم فيها، وأُعطيكُم أرض إسرائيلَ

داِخِلكُم روحا جديدا، وأنِزع قَلب احلَجِر ِمن لَحِمِهم وأُعطيِهم قَلب وأُعطيِهم قَلبا واِحدا، وأجعلُ يف 19
أما 21. لكي يسلُكوا يف فرائضي ويحفَظوا أحكامي ويعملوا ا، ويكونوا يل شعبا، فأنا أكونُ هلُم إلَها20لَحٍم،

جاساِتِهمور هاِتِهمكروراَء قَلِب م ذاِهب مهقَلب الذينالرب دييقولُ الس ،علَى رؤوِسِهم مطريقَه ي أجِلبفإن ،."  
22فوق إلَِه إسرائيلَ علَيها ِمن جدكَراِت معها، ومها والبتأجِنح ِت الكَروبيمفَعر علَى 23. ثُم ِمن الرب جدم ِعدوص

وحملَين روح وجاَء يب يف الرؤيا بروِح اِهللا إلَى أرِض 24. ينِةوسِط املدينِة ووقَف علَى اجلَبِل الذي علَى شرقي املد
  .فكَلَّمت املَسبيني بكُلِّ كالِم الرب الذي أراين إياه25. الكَلدانيني إلَى املَسبيني، فصِعدت عني الرؤيا اليت رأيتها

  تصوير السيب بطريقة رمزية
12 
1الرب كالم نظُرونَ"2:  قائالًوكانَ إلَينظُروا وال يلي نهلُم أعي ٍد، الذينرمتيٍت ميف وسِط ب ساِكن أنت ،مآد يا ابن .

درمتم يتب مهعونَ، ألنسمعوا وال يسم3. هلُم آذانٌ لي امِحلْ قُدالٍء، وارتةَ جأُهب فِسكئْ لنيفه ،مآد يا ابن وأنت
فتخِرج أُهبتك 4. م ارا، وارتِحلْ ِمن مكاِنك إلَى مكاٍن آخر قُدام عيوِنِهم، لَعلَّهم ينظُرونَ أُم بيت متمردعيوِنِه

ب لنفِسك يف احلائِط وانق5ُ. كأُهبِة اجلَالِء قُدام عيوِنِهم ارا، وأنت خترج مساًء قُدام عيوِنِهم كاخلاِرجني إلَى اجلَالِء
وأخِرجها ِمنه يوِنِهمع ام6. قُديوِنِهمع امقُد ها. واِمحلْ علَى كِتِفكخِرجِة تمتيف الع .ى األرضفال تر كطِّي وجهغت .

الِء ارا، ويف املساِء نقَبت ففَعلت هكذا كما أُِمرت، فأخرجت أُهبيت كأُهبِة اجل7َ". ألني جعلتك آيةً لبيِت إسرائيلَ
يوِنِهمع امعلَى كِتفي قُد لتمِة، وحمتيف الع جتدي، وأخرفسي يف احلائِط بيلن.  

8تباِح كانقائلَةً ويف الص ةُ الربكِلم 9: إلَي"درماملُت يتإسرائيلَ، الب يتب قُلْ لكي ألَم ،مآد يا ابن :؟ ماذا تصنع
. هذا الوحي هو الرئيس يف أورشليم وكُلِّ بيِت إسرائيلَ والذين هم يف وسِطِهم. هكذا قالَ السيد الرب: قُلْ هلُم10
 والرئيس الذي يف وسِطِهم12. إلَى اجلَالِء إلَى السِيب يذهبونَ. كما صنعت هكذا يصنعِ م. أنا آيةٌ لكُم: قُل11ْ

جخرِة ويمتحِملُ علَى الكَِتِف يف العي .خِرجوا ِمنهنقُبونَ يف احلائِط لييِه. يينبع األرض نظُرلكَيال ي هطِّي وجهغي .



13موتي راها وهناكولكن ال ي ،نيكي، وآيت بِه إلَى باِبلَ إلَى أرِض الكَلدانيرذُ يف شكَيت علَيِه فيؤخبطُ شوأبس. 
14موراَءه يفلُّ السيوِشِه، وأستصِرِه، وكُلَّ جلن ولهح الذين ي يف كُلِّ ريٍح مجيع15. وأُذَر ي أنا الربعلَمونَ أنفي

ِمن الوبإ، وأُبقي ِمنهم ِرجاالً معدودين ِمن السيِف وِمن اجلوِع و16. حني أُبددهم بني اُألمِم وأُذَريِهم يف األراضي
ي أنا الربعلَمونَ أنِم اليت يأتونَ إليها، فياُألم نيب جاساِتِهمثوا بكُلِّ ردحي لكَي."  

وقُلْ 19. يا ابن آدم، كُلْ خبزك بارِتعاٍش، واشرب ماَءك بارِتعاٍد وغَم"18: وكانت إلَي كِلمةُ الرب قائلَة17ً
يأكُلونَ خبزهم بالغم، ويشربونَ : ا قالَ السيد الرب علَى سكّاِن أورشليم يف أرِض إسرائيلَهكذ: لشعِب األرِض

ها عن ِملئها ِمنأرض بختر ٍة، لكَيريحب مفيها ماَءه اِكنني20. ظُلِم كُلِّ الس ،قِفرت واألرض ،بةُ خترنُ املَسكونواملُد
 ."أنا الربفتعلَمونَ أني 

قد طالَِت األيام : يا ابن آدم، ما هذا املَثَلُ الذي لكُم علَى أرِض إسرائيلَ، القائلُ"22: وكانَ إلَي كالم الرب قائال21ً
بل قُلْ .  يف إسرائيلَأُبطِّلُ هذا املَثَلَ فال يمثِّلونَ بِه بعد: هكذا قالَ السيد الرب: لذلك قُلْ هلُم23. وخابت كُلُّ رؤيا

. ألنه ال تكونُ بعد رؤيا باِطلَةٌ وال ِعرافَةٌ مِلقَةٌ يف وسِط بيِت إسرائيل24َ. قد اقتربِت األيام وكالم كُلِّ رؤيا: هلُم
اِمكُم أيها البيت املُتمرد أقولُ ألني يف أي. ال تطولُ بعد. ألني أنا الرب أتكَلَّم، والكَِلمةُ اليت أتكَلَّم ا تكون25ُ

الرب ديةَ وأُجريها، يقولُ السالكَِلم."  
الرؤيا اليت هو رائيها هي إلَى أياٍم كثريٍة، : يا ابن آدم، هوذا بيت إسرائيلَ قائلونَ"27: وكانَ إلَي كالم الرب قائال26ً

الكَِلمةُ اليت . ال يطولُ بعد شيٌء ِمن كالمي: هكذا قالَ السيد الرب: لذلك قُلْ هلُم28. وهو متنبئٌ ألزِمنٍة بعيدٍة
الرب ديا تكونُ، يقولُ الس تكَلَّمت."  

  نبوءة ضد األنبياء الكذبة
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لذين يتنبأونَ، وقُلْ للَّذين هم أنبياُء ِمن ِتلقاِء يا ابن آدم، تنبأْ علَى أنبياِء إسرائيلَ ا"2: وكانَ إلَي كالم الرب قائال1ً

. ويلٌ لألنبياِء احلَمقَى الذّاِهبني وراَء روِحِهم ومل يروا شيئًا: هكذا قالَ السيد الرب3. امسعوا كِلمةَ الرب: ذَواِتِهِم
تصعدوا إلَى الثُّغِر، ومل تبنوا ِجدارا لبيِت إسرائيلَ للوقوِف يف لَم 5. أنبياؤك يا إسرائيلُ صاروا كالثَّعاِلِب يف اِخلرِب4

ة6ً. احلَرِب يف يوِم الربِة: القائلونَ. رأوا باِطالً وِعرافَةً كاِذبالكَِلم ظَروا إثباتوانت ،مرِسلهمل ي والرب ،الرب وحي .
: لذلك هكذا قالَ السيد الرب8وحي الرب، وأنا مل أتكَلَّم؟ : كاِذبٍة، قائلنيألَم تروا رؤيا باِطلَةً، وتكَلَّمتم بِعرافٍَة 7

الرب دييقولُ الس ،ها أنا علَيكُم ا، فلذلككِذب مبالباِطِل ورأيت متكَلَّمت كُم9. ألن دي علَى األنبياِء الذينكونُ يوت
يف مجِلِس شعيب ال يكونونَ، ويف ِكتاِب بيِت إسرائيلَ ال يكتبونَ، وإلَى أرِض .  بالكَِذِبيرونَ الباِطلَ، والذين يعِرفونَ

الرب ديي أنا السلونَ، فتعلَمونَ أندخ10. إسرائيلَ ال يعيب قائلنيلّوا شُم أضأجِل أ ِمن :سالم !وليس سالم .
مم يبين حائطًا وها هي مِمنه بالطُّفاِلوواِحد هبالطُّفاِل11. لِّطون هلِّطونمي سقُطُ: فقُلْ للَّذيني هإن . طَريكونُ م

قِّقُهشعاِصفَةٌ ت وريح ،ِد تسقُطنرةَ البيا ِحجار نوأنت ،قالُ لكُم12. جاِرفأين : وهوذا إذا سقَطَ احلائطُ، أفَال ي
إني أُشقِّقُه بريٍح عاِصفٍَة يف غَضيب، ويكونُ مطَر جاِرف يف :  هكذا قالَ السيد الربلذلك13الطِّني الذي طَينتم بِه؟ 



فأهِدم احلائطَ الذي ملَّطتموه بالطُّفاِل، وأُلِصقُه باألرِض، وينكَِشف 14. سخطي، وِحجارةُ برٍد يف غَيظي إلفنائِه
فأُِتم غَضيب علَى احلائِط وعلَى الذين ملَّطوه 15. وسِطِه، فتعلَمونَ أني أنا الربأساسه فيسقُطُ، وتفنونَ أنتم يف 

أي أنبياُء إسرائيلَ الذين يتنبأونَ ألورشليم ويرونَ 16! ليس احلائطُ مبوجوٍد وال الذين ملَّطوه: بالطُّفاِل، وأقولُ لكُم
  .سيد الربهلا رؤى سالٍم، وال سالم، يقولُ ال

17" ،أْ علَيِهنبوتن ،ِتلقاِء ذَواِتِهن أنَ ِمنبناللَّوايت يت عِبكناِت شب ِضد كلْ وجهفاجع ،مآد يا ابن وقُل18ْوأنت :
الرب دياٍت لرأ: هكذا قالَ السدِمخ عنصنلكُلِّ أوصاِل األيدي، وي وسائد طنخٍة الصطياِد ويلٌ للَّوايت يِس كُلِّ قام

وتنجسنين ِعند شعيب ألجِل حفنِة شعٍري، وألجِل فُتاٍت ِمن 19أفَتصطَدنَ نفوس شعيب وتستحيني أنفُسكُن، . النفوِس
   شعيب الساِمعني للكَِذِب؟اخلُبِز، إلماتِة نفوٍس ال ينبغي أنْ متوت، واسِتحياِء نفوٍس ال ينبغي أنْ حتيا، بكَِذِبكُن علَى

20"الرب ديهكذا قالَ الس لذلك : ،ِعكُنقُها عن أذرزفوس كالِفراِخ، وأُما الن َاليت تصطَدن وسائِدكُن ها أنا ِضد
ن أيديكُن، فال يكونونَ بعد يف وأُمزق ِمخداِتكُن وأُنِقذُ شعيب ِم21. وأُطِلق النفوس، النفوس اليت تصطَدنها كالِفراِخ

ي أنا الربأن يِد، فتعلَمنللص يِر 22. أيديكُنرأيدي الش ندتدوش ،ا وأنا مل أُحِزنهيِق كِذبدالص قَلب ننـتأحز كُنألن
لباِطلَ وال تعِرفن ِعرافَةً بعد، وأُنِقذُ شعيب ِمن فلذلك لن تعدنَ ترين ا23حتى ال يرجعِ عن طريِقِه الرديئَِة فيحيا، 

ي أنا الربأن فتعلَمن ،أيديكُن."  
  إدانة عبدة األصنام

14 
يا ابن آدم، هؤالِء الرجالُ "3: فصارت إلَي كِلمةُ الرب قائلَة2ً. فجاَء إلَي ِرجالٌ ِمن شيوِخ إسرائيلَ وجلَسوا أمامي1

قد أصعِهِهمِتلقاَء أوج ةَ إِمثِهمعثَرعوا مضوو ،مِإلَى قُلو مهسؤاالً؟ . دوا أصنام م4فهل أُسألُ ِمنه مكلِّمه ألجِل ذلك
إِمثِه ِتلقاَء كُلُّ إنساٍن ِمن بيِت إسرائيلَ الذي يصِعد أصنامه إلَى قَلِبِه، ويضع معثَرةَ : هكذا قالَ السيد الرب: وقُلْ هلُم

لكي آخذَ بيت إسرائيلَ بقُلوِم، ألنهم كُلَّهم 5وجِهِه، ثُم يأيت إلَى النيب، فإني أنا الرب أُجيبه حسب كثرِة أصناِمِه، 
ي بأصناِمِهمنوا عديِت إسرائيل6َ. قد ارتقُلْ لب لذلك :الرب ديتوبوا و: هكذا قالَ الس نوع ،ارِجعوا عن أصناِمكُم

كُمجوهاصِرفوا و جاساِتكُم7. كُلِّ ر ديف إسرائيلَ، إذا ارت بنيرغباِء املُترالغ يِت إسرائيلَ أو ِمنب ألنَّ كُلَّ إنساٍن ِمن
 إلَى النيب ليسأله عني، فإني أنا الرب أُجيبه عني وأصعد أصنامه إلَى قَلِبِه، ووضع معثَرةَ إِمثِه ِتلقاَء وجِهِه، ثُم جاَء

. وأجعلُ وجهي ِضد ذلك اإلنساِن وأجعلُه آيةً ومثَالً، وأستأِصلُه ِمن وسِط شعيب، فتعلَمونَ أني أنا الرب8. بنفسي
. نيب، وسأمد يدي علَيِه وأُبيده ِمن وسِط شعيب إسرائيلَفإذا ضلَّ النيب وتكَلَّم كالما، فأنا الرب قد أضلَلت ذلك ال9
10محِملونَ إمثَهوي .يبائِل يكونُ إمثُ النعودوا 11. كإِمث السال ي إسرائيلَ، ولكَي يتي بنِضلُّ عي عودلكي ال ي

  ".م إلَها، يقولُ السيد الربيتنجسونَ بكُلِّ معاصيِهم، بل ليكونوا يل شعبا وأنا أكونُ هلُ
  المفر من القصاص

يا ابن آدم، إنْ أخطأت إلَي أرض وخانت خيانةً، فمددت يدي علَيها "13: وكانت إلَي كِلمةُ الرب قائلَة12ً
ِمنها اإلنسانَ واحلَي وقَطَعت ،علَيها اجلوع لتاخلُبِز، وأرس هلا ِقوام رتجالُ 14وانَ، وكسوكانَ فيها هؤالِء الر



إنْ عبرت يف األرِض 15. نوح ودانيآلُ وأيوب، فإنهم إنما يخلِّصونَ أنفُسهم بِبرِهم، يقولُ السيد الرب: الثَّالثَةُ
ها هؤالِء الرجالُ الثَّالثَةُ، فحي أنا، ويف وسِط16وحوشا رديئَةً فأثكَلوها وصارت خرابا بال عاِبٍر بسبِب الوحوِش، 

أو إنْ جلَبت 17. هم وحدهم يخلُصونَ واألرض تصري خِربةً. يقولُ السيد الرب، إُم ال يخلِّصونَ بنني وال بناٍت
األرِض وقُلت ِمنها اإلنسانَ: سيفًا علَى ِتلك يف األرِض، وقَطَعت راعب وانَ، يا سيفويف وسِطها هؤالِء 18 واحلَي

أو إنْ 19. الرجالُ الثَّالثَةُ، فحي أنا، يقولُ السيد الرب، إُم ال يخلِّصونَ بنني وال بناٍت، بل هم وحدهم يخلُصونَ
ويف وسِطها نوح 20نَ واحلَيوانَ، أرسلت وبأً علَى ِتلك األرِض، وسكَبت غَضيب علَيها بالدِم ألقطَع ِمنها اإلنسا
  .إنما يخلِّصونَ أنفُسهم بِبرِهم. ودانيآلُ وأيوب، فحي أنا، يقولُ السيد الرب، إُم ال يخلِّصونَ ابنا وال ابنةً

21"الرب ديهكذا قالَ الس هديئَةَ ع: ألنأحكامي الر لتإنْ أرس باحلَري كمليمشديئًا : لَى أورا رحشا ووسيفًا وجوع
هوذا يخرجونَ إلَيكُم فتنظُرونَ . فهوذا بقيةٌ فيها ناجيةٌ تخرج بنونَ وبنات22! ووبأً، ألقطَع ِمنها اإلنسانَ واحلَيوانَ

ويعزونكُم إذ ترونَ 23.  كُلِّ ما جلَبته علَيهاطريقَهم وأعماهلُم، وتتعزونَ عن الشر الذي جلَبته علَى أورشليم عن
الرب ديفيها، يقولُ الس هعتنٍب كُلَّ ما صبال سب عي مل أصنفتعلَمونَ أن ،وأعماهلُم مطريقَه."  

  أورشليم كرمة غري صاحلة
15 
 الكَرِم فوق كُلِّ عوٍد أو فوق القَضيِب الذي ِمن شجِر يا ابن آدم، ماذا يكونُ عود"2: وكانَ إلَي كالم الرب قائال1ً

. هوذا يطرح أكالً للناِر4هلْ يؤخذُ ِمنه عود الصِطناِع عمٍل ما، أو يأخذونَ ِمنه وتدا ليعلَّق علَيِه إناٌء ما؟ 3الوعِر؟ 
طُهوس قحرفَيِه ويطَر ارتأكُلُ الن .ملع صلُح5ٍل؟ فهل ي ا، فكمٍل مملع صلُحي كُنا مل يحيحكانَ ص هوذا حني

  باحلَري ال يصلُح بعد لعمٍل إذ أكَلَته النار فاحترق؟
6"الرب ديهكذا قالَ الس كّا: لذلكأبذُلُ س اِر، كذلكها أكالً للنذَلتعِر اليت بعيداِن الو نينَ ِمثلَ عوِد الكَرِم ب

ليمش7. أورمهلُ وجهي ِضدلُ وجهي . وأجعأجع حني ي أنا الربفتعلَمونَ أن ،نار مناٍر فتأكُلُه جونَ ِمنخري
مه8. ِضدالرب ديةً، يقولُ السخانوا خيان مها ألنرابخ لُ األرضوأجع."  

  أورشليم اخلائنة
16 
1ةُ الربكِلم إلَي تجاساِتها، "2:  قائلَةًوكانبر ليمشأور فرع ،مآد وقُل3ْيا ابن : الرب ديهكذا قالَ الس

ليمشأرِض كنعانَ: ألور ِك ِمنوِلدِك ومجخرةٌ. مِك ِحثِّيوأُم 4. أبوِك أموري قطَعِلدِت فلم تو ِك يوما ميالدأم
لَم تشفُق علَيِك عني لتصنع لِك واِحدةً 5. تنظُِّف، ومل تملَّحي متليحا، ومل تقَمطي تقميطًاسرتِك، ومل تغسلي باملاِء لل

فمررت بِك ورأيتِك مدوسةً بدِمِك، 6. ِمن هِذِه لتِرق لِك، بل طُِرحِت علَى وجِه احلَقِل بكَراهِة نفِسِك يوم وِلدِت
جعلتِك ربوةً كنباِت احلَقِل، فربوِت وكبرِت، وبلَغِت زينةَ 7. بدِمِك عيشي: ، قُلت لِكبدِمِك عيشي: فقُلت لِك
. فمررت بِك ورأيتِك، وإذا زمنِك زمن احلُب8. نهد ثَدياِك، ونبت شعرِك وقد كُنِت عريانةً وعاريةً. األزياِن

. رتِك، وحلَفت لِك، ودخلت معِك يف عهٍد، يقولُ السيد الرب، فِصرِت يلفبسطت ذَيلي علَيِك وسترت عو
وألبستِك مطَرزةً، ونعلتِك بالتخِس، وأزرتِك 10فحممتِك باملاِء، وغَسلت عنِك ِدماَءِك، ومسحتِك بالزيِت، 9



ووضعت ِخزامةً يف 12. حلُلي، فوضعت أسِورةً يف يديِك وطَوقًا يف عنِقِكوحلَّيتِك با11بالكَتاِن، وكسوتِك بزا، 
. فتحلَّيِت بالذَّهِب والِفضِة، ولباسِك الكَتانُ والبز واملُطَرز13. أنِفِك وأقراطًا يف أُذُنيِك وتاج جماٍل علَى رأِسِك

وخرج لِك اسم يف اُألمِم جلَماِلِك، ألنه 14. جملِت ِجدا ِجدا، فصلُحِت ملَملكٍَةوأكَلِت السميذَ والعسلَ والزيت، و
الرب ديعلَيِك، يقولُ الس هلتعهائي الذي جكانَ كاِمالً بب.  

15"كَبِت ِزناِك علَى كُلِّ عاِبٍر فكانَ لهيِت علَى اِمسِك، وسنماِلِك، وزكَلِت علَى جثياِبِك 16. فات ذِت ِمنوأخ
وأخذِت أمِتعةَ زينِتِك ِمن ذَهيب وِمن 17. أمر مل يأِت ومل يكُن. وصنعِت لنفِسِك مرتفَعاٍت موشاٍة، وزنيِت علَيها

يِتها ا، ووضعِت وأخذِت ثيابِك املُطَرزةَ وغَط18َّ. ِفضيت اليت أعطَيتِك، وصنعِت لنفِسِك صور ذُكوٍر وزنيِت ا
وخبزي الذي أعطَيتِك، السميذَ والزيت والعسلَ الذي أطعمتِك، وضعِتها أمامها رائحةَ 19. أمامها زييت وبخوري

  .وهكذا كانَ، يقولُ السيد الرب. سروٍر
أنِك ذَبحِت بين وجعلِتِهم 21أهو قَليلٌ ِمن ِزناِك . ماأخذِت بنيِك وبناِتِك الذين ولَدِتِهم يل، وذَبحِتِهم هلا طَعا"20

ويف كُلِّ رجاساِتِك وِزناِك مل تذكُري أيام ِصباِك، إذ كُنِت عريانةً وعاريةً وكُنِت مدوسةً 22يجوزونَ يف الناِر هلا؟ 
أنِك بنيِت لنفِسِك قُبةً وصنعِت لنفِسِك 24د الرب، يقولُ السي! ويلٌ، ويلٌ لِك. وكانَ بعد كُلِّ شرِك23. بدِمِك

 يف رأِس كُلِّ طَريٍق بنيِت مرتفَعتِك ورجسِت جمالِك، وفَرجِت ِرجلَيِك لكُلِّ عاِبٍر 25. مرتفَعةً يف كُلِّ شاِرٍع
  .حِم، وِزدِت يف ِزناِك إلغاظَيتوزنيِت مع جرياِنِك بين ِمصر الِغالِظ الل26َّ. وأكثَرِت ِزناِك

فهأنذا قد مددت يدي علَيِك، ومنعت عنِك فريضتِك، وأسلَمتِك ملَراِم مبِغضاِتِك، بناِت الِفِلسطينيني، اللَّوايت "27
.  ومل تشبعي أيضاوزنيِت مع بين أشور، إذ كُنِت مل تشبعي فزنيِت ِم،28. يخجلن ِمن طريِقِك الرذيلَِة

ما أمرض قَلبِك، يقولُ السيد 30. وكَثَّرِت ِزناِك يف أرِض كنعانَ إلَى أرِض الكَلدانيني، وِبهذا أيضا مل تشبعي29
فَعتِك يف كُلِّ بِبنائِك قُبتِك يف رأِس كُلِّ طَريٍق، وصنِعِك مرت31الرب، إذ فعلِت كُلَّ هذا ِفعلَ امرأٍة زانيٍة سليطٍَة، 

ِلكُلِّ 33. أيتها الزوجةُ الفاِسقَةُ، تأخذُ أجنبيني مكانَ زوِجها32. ومل تكوين كزانيٍة، بل محتقَرةً اُألجرةَ. شاِرٍع
.  جاِنٍب للزنا بِكالزواين يعطونَ هديةً، أما أنِت فقد أعطَيِت كُلَّ مِحبيِك هداياِك، ورشيِتِهم ليأتوِك ِمن كُلِّ

وصار فيِك عكس عادِة النساِء يف ِزناِك، إذ مل يزنَ وراَءِك، بل أنِت تعطني أُجرةً وال أُجرةَ تعطَى لِك، فِصرِت 34
  .بالعكِس

  احلكم بالقضاء على إسرائيل
35"الرب عي كالمةُ امسيا زاني 36: فلذلكالرب ديِم: هكذا قالَ الس فَتِك وانكَشحاسن قد أُنِفق هأجِل أن ن

لذلك هأنذا أمجع مجيع مِحبيِك 37عورتِك بِزناِك مبِحبيِك وِبكُلِّ أصناِم رجاساِتِك، ولِدماِء بنيِك الذين بذَلِتِهم هلا، 
ِهم، فأمجعهم علَيِك ِمن حوِلِك، وأكِشف عورتِك هلُم الذين لَذَذِت هلُم، وكُلَّ الذين أحببِتِهم مع كُلِّ الذين أبغضِت

. وأحكُم علَيِك أحكام الفاِسقاِت الساِفكاِت الدِم، وأجعلُِك دم السخِط والغريِة38. لينظُروا كُلَّ عورِتِك
يِرتعونَ عنِك ثيابِك، ويأخذونَ أدواِت زينِتِك، وأُسلِّمِك ليِدِهم فيهِدمونَ قُبتِك ويهدمونَ مرتفَعاِتِك، و39

ويحِرقونَ 41ويصِعدونَ علَيِك جماعةً، ويرجمونِك باِحلجارِة ويقطَعونِك بسيوِفِهم، 40. ويتركونِك عريانةً وعاريةً



. فُِّك عن الزنا، وأيضا ال تعطني أُجرةً بعدوأكُ. بيوتِك بالناِر، ويجرونَ علَيِك أحكاما قُدام عيوِن ِنساٍء كثريٍة
42عدب بوال أغض يت عنِك، فأسكُنغَري ِرفيب بِك فتنصِصباِك، بل 43. وأُِحلُّ غَض امِك مل تذكُري أيأجِل أن ِمن

 ديطريقَِك علَى رأِسِك، يقولُ الس ا أجِلبذا أيضأنطِتين يف كُلِّ هِذِه، فهأسخ ذيلَةَ فوقهِذِه الر لنيفال تفع ،الرب
  .رجاساِتِك كُلِّها

. ِابنةُ أُمِك أنِت، الكاِرهةُ زوجها وبنيها45. ِمثلُ اُألم بنتها: هوذا كُلُّ ضاِرِب مثٍَل يضِرب مثَالً علَيِك قائالً"44
وأبناَءه نهأزواج واِتِك اللَّوايت كِرهنأخ وأنِت أُختن .أموري ةٌ وأبوكُنِحثِّي كُنةُ 46. أُماِمرى السِك الكُربوأُخت

وال يف طريِقِهن 47. هي وبناتها الساِكنةُ عن ِشماِلِك، وأُختِك الصغرى الساِكنةُ عن يميِنِك هي سدوم وبناتها
حي أنا، يقولُ 48.  فقط، ففَسدِت أكثَر ِمنهن يف كُلِّ طُرِقِكسلكِت، وال ِمثلَ رجاساِتِهن فعلِت، كأنَّ ذلك قَليلٌ

: هذا كانَ إمثَ أُخِتِك سدوم49. السيد الرب، إنَّ سدوم أُختِك مل تفعلْ هي وال بناتها كما فعلِت أنِت وبناتِك
وتكَبرنَ وعِملن 50ولبناِتها، ومل تشدد يد الفَقِري واِملسكِني، الِكربياُء والشبع ِمن اخلُبِز وسالم اِلاطِمئناِن كانَ هلا 

كما رأيت نهعتزأمامي فن جسخطاياِك51. الر ةُ ِنصفاِمرخِطئ الست ولَم . ،نِمنه جاساِتِك أكثَربل ِزدِت ر
يضا ِخزيِك، أنِت القاضيةُ علَى أخواِتِك، خبطاياِك اليت ا فاِمحلي أ52. وبررِت أخواِتِك بكُلِّ رجاساِتِك اليت فعلِت

نِمنه سِت أكثَرجواِتِك. رِك بتربيِرِك أخا، واِمحلي عارلي أنِت أيضِمنِك، فاخج رأب ن53. ه سيب ،نهسبي عجوأُر
لكي حتِملي عارِك وختزي ِمن كُلِّ ما فعلِت 54 يف وسِطها، سدوم وبناِتها، وسيب الساِمرِة وبناِتها، وسيب مسبييِك

ناهِتِك إي55. بتعزي إلَى حالَِتِهن رِجعنها يناتةُ وباِمرِة، والسالقَدمي إلَى حالَِتِهن رِجعنها يناتوب ِك سدومواتوأخ
وأُختِك سدوم مل تكُن تذكَر يف فِمِك يوم ِكربيائِك، 56. قَدميِةالقَدميِة، وأنِت وبناتِك ترِجعن إلَى حالَِتكُن ال

57 ِك ِمنِقرنحتاللَّوايت ي نيناِت الِفِلسطينيوهلا، بح نوكُلِّ م ناِت أرامماِن تعيِري بِك، كما يف زرش فقَبلَ ما انكَش
  .ها، يقولُ الربرذيلَتِك ورجاساتِك أنِت حتِملين58. كُلِّ ِجهٍة

59"الرب ديهكذا قالَ الس ههِد: ألنكِث العِم لنيِت بالقَسرلِت، إذ ازدلُ بِك كما فعي أفع60. إن ولكين أذكُر
ِكبر والصغر، فتتذَكَّرين طُرقَِك وختجلني إذ تقبلني أخواِتِك ال61. عهدي معِك يف أياِم ِصباِك، وأُقيم لِك عهدا أبديا

لكي تتذَكَّري فتخزي 63وأنا أُقيم عهدي معِك، فتعلَمني أني أنا الرب، 62. وأجعلُهن لِك بناٍت، ولكن ال بعهِدِك
الرب ديلِت، يقولُ السلِك كُلَّ ما فع أغِفر ِب ِخزِيِك، حنيببس عدحي فاِك بوال تفت."  

  رمة وتفسريهمثَل النسرين والك
17 
: هكذا قالَ السيد الرب: وقُل3ْيا ابن آدم، حاِج أُحجيةً ومثِّلْ مثَالً لبيِت إسرائيلَ، "2: وكانَ إلَي كالم الرب قائال1ً

اويلَ، جاَء إلَى لُبنانَ وأخ املَناِكِب، ذو ِني، طَويلُ القَواِدِم، واِسعاجلَناح كبري عظيم سراألرِزن 4. ذَ فرع رأس فقَص
وأخذَ ِمن زرِع األرِض وألقاه يف حقِل الزرِع، 5. خراعيِبِه، وجاَء بِه إلَى أرِض كنعانَ، وجعله يف مدينِة التجاِر

نعطَفَت علَيِه زراجينها ا. فنبت وصار كرمةً منتِشرةً قَصريةَ الساِق6أقامه كالصفصاِف، . وجعله علَى مياٍه كثريٍة
وكانَ نسر آخر عظيم كبري اجلَناحِني واِسع 7. وكانت أُصولُها حتته، فصارت كرمةً وأنبتت فُروعا وأفرخت أغصانا



ها يف خسقيها ليراجينز هحون تتعلَيِه أُصوهلا وأنب طَفَتِة عِذِه الكَرم ٍد 8. مائِل غَرِسهااملَنكَِب، فإذايقٍل جيف ح 
هل : هكذا قالَ السيد الرب: قُل9ْ. علَى مياٍه كثريٍة هي مغروسةٌ لتنِبت أغصانها وحتِملَ ثَمرا، فتكونَ كرمةً واِسعةً
ليس بِذراٍع عظيمٍة أو بشعٍب كثٍري تنجح؟ أفَال يقلَع أُصوهلا ويقطَع ثَمرها فتيبس؟ كُلٌّ ِمن أوراِق أغصاِنها تيبس، و

ها هي املَغروسةُ، فهل تنجح؟ أال تيبس يبسا كأنَّ رحيا شرقيةً أصابتها؟ يف خمائِل نبِتها 10. ليقلَعوها ِمن أُصوِلها
ستيب."  
هوذا مِلك باِبلَ قد جاَء إلَى أورشليم : هِذِه؟ قُلْأما عِلمتم ما : قُلْ للبيِت املُتمرِد"12: وكانَ إلَي كالم الرب قائال11ً

وأخذَ ِمن الزرِع املَِلكي وقَطَع معه عهدا وأدخله يف قَسٍم، وأخذَ 13. وأخذَ مِلكَها ورؤساَءها وجاَء ِم إليِه إلَى باِبلَ
فتمرد علَيِه بإرساِلِه رسله إلَى ِمصر 15. لتحفَظَ العهد فتثبتِلتكونَ املَملكَةُ حقريةً وال ترتِفع، 14أقوياَء األرِض، 

ا كثريينعبيالً وشخ عطوه؟ . ليفِلتا ويهدع نقُضفاِعلُ هذا؟ أو ي فِلت؟ هل يحنج16فهل ي ديأنا، يقولُ الس يح
وال 17. ازدرى قَسمه ونقَض عهده، فِعنده يف وسِط باِبلَ يموتالرب، إنَّ يف موِضِع املَِلِك الذي ملَّكَه، الذي 

إذ ازدرى القَسم 18. جبيٍش عظيٍم وجمٍع غَفٍري يعينه ِفرعونُ يف احلَرِب، بإقامِة ِمترسٍة وِبِبناِء برٍج لقَطِع نفوٍس كثريٍة
حي أنا، إنَّ : ألجِل ذلك هكذا قالَ السيد الرب19. ذا كُلَّه فال يفِلتلنقِض العهِد، وهوذا قد أعطَى يده وفَعلَ ه

وأبسطُ شبكَيت علَيِه فيؤخذُ يف شركي، وآيت بِه 20. قَسمي الذي ازدراه، وعهدي الذي نقَضه، أردهما علَى رأِسِه
وكُلُّ هاِربيِه وكُلُّ جيوِشِه يسقُطونَ بالسيِف، والباقونَ 21. نين اإلَى باِبلَ وأُحاِكمه هناك علَى خيانِتِه اليت خا

تكَلَّمت ي أنا الربونَ يف كُلِّ ريٍح، فتعلَمونَ أنذَري.  
22"الرب ديا وأغِر: هكذا قالَ السراعيِبِه غُصنرأِس خ ِمن وأقِطف ،هفرِع األرِز العايل وأغِرس ذُ أنا ِمنعلَى وآخ هس

جبِل إسرائيلَ العايل أغِرسه، فينِبت أغصانا ويحِملُ ثَمرا ويكونُ أرزا واِسعا، فيسكُن حتته   يف23. جبٍل عاٍل وشاِمٍخ
الشجرةَ فتعلَم مجيع أشجاِر احلَقِل أني أنا الرب، وضعت 24. كُلَّ طائٍر، كُلُّ ذي جناٍح يسكُن يف ِظلِّ أغصاِنِه

  ".أنا الرب تكَلَّمت وفَعلت. الرفيعةَ، ورفَعت الشجرةَ الوضيعةَ، ويبست الشجرةَ اخلَضراَء، وأفرخت الشجرةَ الياِبسةَ
  النفس اليت ختطئ متوت

18 
اآلباُء أكَلوا اِحلصِرم : ى أرِض إسرائيلَ، قائلنيما لكُم أنتم تضِربونَ هذا املَثَلَ علَ"2: وكانَ إلَي كالم الرب قائال1ً

ها 4. حي أنا، يقولُ السيد الرب، ال يكونُ لكُم ِمن بعد أنْ تضِربوا هذا املَثَلَ يف إسرائيل3َوأسنانُ األبناِء ضِرست؟ 
واإلنسانُ الذي كانَ بارا 5. اليت تخِطئُ هي متوتاَلنفس . نفس األِب كنفِس اِلابِن، ِكالهما يل. كُلُّ النفوِس هي يل
لَم يأكُلْ علَى اِجلباِل ومل يرفَع عينيِه إلَى أصناِم بيِت إسرائيلَ، ومل ينجِس امرأةَ قريِبِه، ومل يقرِب 6وفَعلَ حقا وعدالً، 

ه، ومل يغتِصِب اغِتصابا بل بذَلَ خبزه للجوعاِن، وكسا العريانَ ولَم يظِلم إنسانا، بل رد للمديوِن رهن7امرأةً طاِمثًا، 
ولَم يعِط بالربا، ومل يأخذْ مرابحةً، وكف يده عن اجلَوِر، وأجرى العدلَ احلَق بني اإلنساِن واإلنساِن، 8ثَوبا، 
  .حياةً يحيا، يقولُ السيد الرب. باروسلك يف فرائضي وحِفظَ أحكامي ليعملَ باحلَق فهو 9



ولَم يفعلْ كُلَّ ِتلك، بل أكَلَ علَى اِجلباِل، ونجس امرأةَ 11فإنْ ولَد ابنا معتِنفًا سفّاك دٍم، ففَعلَ شيئًا ِمن هِذِه، "10
 الرهن، وقد رفَع عينيِه إلَى األصناِم وفَعلَ الرجس، وظَلَم الفَقري واِملسكني، واغتصب اغِتصابا، ومل يرد12قريِبِه، 
دمه يكونُ علَى . قد عِملَ كُلَّ هِذِه الرجاساِت فموتا يموت! وأعطَى بالربا وأخذَ املُرابحةَ، أفَيحيا؟ ال يحيا13
  .نفِسِه
لَم يأكُلْ علَى اِجلباِل، ومل يرفَع عينيِه 15.  فرآها ومل يفعلْ ِمثلهاوإنْ ولَد ابنا رأَى مجيع خطايا أبيِه اليت فعلها،"14

وال ظَلَم إنسانا، وال ارتهن رهنا، وال اغتصب اغِتصابا، بل بذَلَ 16إلَى أصناِم بيِت إسرائيلَ، وال نجس امرأةَ قريِبِه، 
فَع يده عن الفَقِري، ومل يأخذْ ِربا وال مرابحةً، بل أجرى أحكامي وسلك ور17خبزه للجوعاِن، وكسا العريانَ ثَوبا 
أما أبوه فألنه ظَلَم ظُلما، واغتصب أخاه اغِتصابا، وعِملَ غَري 18. حياةً يحيا. يف فرائضي، فإنه ال يموت بإِمث أبيِه
  .ِهالصاِلِح بني شعِبِه، فهوذا يموت بإِمث

حِفظَ مجيع فرائضي وعِملَ ا . اِلابن ِمن إِمث األِب؟ أما اِلابن فقد فعلَ حقا وعدالً ملاذا ال يحِملُ: وأنتم تقولونَ"19
بر البار . بِناَِلابن ال يحِملُ ِمن إِمث األِب، واألب ال يحِملُ ِمن إِمث اِلا. اَلنفس اليت تخِطئُ هي متوت20. فحياةً يحيا

فإذا رجع الشرير عن مجيِع خطاياه اليت فعلها وحِفظَ كُلَّ فرائضي وفَعلَ 21. ريِر علَيِه يكونُِّعلَيِه يكونُ، وشر الش
هلْ 23. لَ يحيايف برِه الذي عِم. كُلُّ معاصيِه اليت فعلها ال تذكَر علَيِه22. ال يموت. حقا وعدالً فحياةً يحيا

الرب دييِر؟ يقولُ السرمبوِت الش رةً أُسرسحيا؟ . مِقِه فيجوِعِه عن طُرِملَ إمثًا 24أال برِه وععن بر البار عجوإذا ر
يف خيانِتِه اليت خانها ويف خطيِتِه .  يذكَروفَعلَ ِمثلَ كُلِّ الرجاساِت اليت يفعلُها الشرير، أفَيحيا؟ كُلُّ برِه الذي عِمله ال

موتا ي اليت أخطأ.  
أطَريقي هي غَري مستويٍة؟ ألَيست : فامسعوا اآلنَ يا بيت إسرائيلَ. لَيست طَريق الرب مستويةً: وأنتم تقولونَ"25

وإذا رجع 27. ِه وعِملَ إمثًا ومات فيِه، فبإِمثِه الذي عِمله يموتإذا رجع البار عن بر26طُرقُكُم غَري مستويٍة؟ 
هفسحيي ندالً، فهو يا وعقِملَ حلَ، وعِه الذي فعرعن ش يررِملها فحياةً 28. الشعاصيِه اليت ععن كُلِّ م عجرأى فر

أطُرقي غَري مستقيمٍة يا بيت إسرائيلَ؟ . ريق الرب مستويةًلَيست طَ: وبيت إسرائيلَ يقول29ُ. ال يموت. يحيا
ِمن أجِل ذلك أقضي علَيكُم يا بيت إسرائيلَ، كُلِّ واِحٍد كطُرِقِه، يقولُ السيد 30ألَيست طُرقُكُم غَري مستقيمٍة؟ 

وال يكونُ لكُ. الرب ،عاصيكُمهلكَةًتوبوا وارِجعوا عن كُلِّ ماإلمثُ م 31. م ميتصاليت ع عاصيكُمكُلَّ م حوا عنكُمِاطر
ألني ال أُسر مبوِت من يموت، 32فلماذا متوتونَ يابيت إسرائيلَ؟ . ا، واعملوا ألنفُِسكُم قَلبا جديدا وروحا جديدةً

  .يقولُ السيد الرب، فارِجعوا واحيوا
  ئيلرثاء رؤساء إسرا

19 
ما هي أُمك؟ لَبوةٌ ربضت بني اُألسوِد، وربت ِجراَءها بني : وقُل2ْأما أنت فارفَع مرثاةً علَى رؤساِء إسرائيلَ، "1

 اُألمم أُِخذَ يف فلَما ِمسعت بِه4. أكَلَ الناس. ربت واِحدا ِمن ِجرائها فصار ِشبالً، وتعلَّم افِتراس الفَريسِة3. األشباِل
إلَى أرِض ِمصر زائموا بِه خبفأت ،ِتِهمفرِجرائها 5. ح ِمن رآخ ذَتها، أخجاؤر لكوه تظَرها قد انتأن ا رأتفلَم



رف قُصورهم وخرب وع7. أكَلَ الناس. صار ِشبالً وتعلَّم افِتراس الفَريسِة. فتمشى بني اُألسوِد6. وصيرته ِشبالً
فاتفَق علَيِه اُألمم ِمن كُلِّ ِجهٍة ِمن البلداِن، وبسطوا علَيِه 8. مدنهم، فأقفَرِت األرض وِملؤها ِمن صوِت زجمرِتِه

 ،ِتِهمفرفأُِخذَ يف ح ،مهكَتبِلِك باِب9شإلَى م روهوأحض زائميف قَفٍَص خب عوهضفو عسموا بِه إلَى الِقالِع لكَيال يلَ، وأت
  .صوته بعد علَى ِجباِل إسرائيلَ

وكانَ هلا فُروع قَويةٌ لقُضباِن 11. كانت مثِمرةً مفِرخةً ِمن كثرِة املياِه. أُمك ككَرمٍة، ِمثِلك غُِرست علَى املياِه"10
نيساقُها ب فَعوارت ،لِّطنيسراجيِنهااملُتِة زيف ارِتفاِعها بكَثر تربياِء، وظَهيٍظ 12 . األغصاِن الغبغ تِلعها اقتلكن

واآلنَ 13. أكَلَتها النار. قُِصفَت ويِبست فُروعها القَويةُ. وطُِرحت علَى األرِض، وقد يبست ريح شرقيةٌ ثَمرها
يف القَفِر يف أرٍض ياِبس تٍةغُِرسطشانها14. ٍة عرثَم ها أكَلَتفرِع ِعصي ِمن نار توخرج.  وليس هلا اآلنَ فرع

 ."هي ِرثاٌء وتكونُ ملَرثاٍة. قَوي لقَضيِب تسلٍُّط

  إسرائيل املتمردة
20 
ن شيوِخ إسرائيلَ جاءوا ليسألوا الرب، وكانَ يف السنِة الساِبعِة، يف الشهِر اخلاِمِس، يف العاِشِر ِمن الشهِر، أنَّ أُناسا ِم1

: هكذا قالَ السيد الرب: يا ابن آدم، كلِّم شيوخ إسرائيلَ وقُلْ هلُم"3: فكانَ إلَي كالم الرب قائال2ً. فجلَسوا أمامي
الرب دييقولُ الس ،أنا، ال أُسألُ ِمنكُم يسألوين؟ حم آتونَ لت4. هل أنت مفهر؟ عمآد يا ابن ؟ هل تدينمهلْ تدينه

 ،جاساِت آبائِهموقُلْ هلُم5ر :الرب ديهكذا قالَ الس : ،يِت يعقوبسِل بدي لني فَعتإسرائيلَ ور رتيف يوِم اخت
 يف ذلك اليوِم رفَعت هلُم يدي ُألخِرجهم 6 أنا الرب إلَهكُم،: وعرفتهم نفسي يف أرِض ِمصر، ورفَعت هلُم يدي قائالً

اطرحوا كُلُّ : وقُلت هلُم7ِمن أرِض ِمصر إلَى األرِض اليت جتَسستها هلُم، تفيض لَبنا وعسالً، هي فخر كُلِّ األراضي، 
سوا بأصناِم ِمصرجيِه، وال تتنينع أرجاس كُ. إنساٍن ِمنكُمإلَه أنا الربعوا يل، 8. مسمريدوا أنْ يومل ي دوا علَيرمفت

ِمصر كوا أصناميِه، ومل يترينع أرجاس مِح اإلنسانُ ِمنهطرومل ي .فقُلت : علَيِهم ُألِتم ِرجزي علَيِهم ي أسكُبإن
طي يف وسِط أرِض ِمصري9. سخع أمام سجنألجِل امسي لكَيال يت عتنم يف وسِطِهِم، لكن صه ِم الذينوِن اُألم

أرِض ِمصر ِمن بإخراِجِهم يوِنِهمع فسي أمامن مهفترع ِة10. الذينيرإلَى الب مِ يتوأت أرِض ِمصر ِمن مهجتفأخر .
طَيتهم أيضا سبويت لتكونَ عالمةً وأع12. وأعطَيتهم فرائضي وعرفتهم أحكامي اليت إنْ عِملها إنسانٌ يحيا ا11

مهسقَدم ي أنا الربعلَموا أنلي ،مهينيين وبب.  
مل يسلُكوا يف فرائضي ورفَضوا أحكامي اليت إنْ عِملها إنسانٌ يحيا ا، . فتمرد علَي بيت إسرائيلَ يف البريِة"13

لكن صنعت ألجِل امسي لكَيال 14. إني أسكُب ِرجزي علَيِهم يف البريِة إلفنائِهم: فقُلت. ونجسوا سبويت كثريا
يوِنِهمع أمام مهجتأخر ِم الذينيوِن اُألمع أمام سجنإلَى 15. يت مِ ي ال آيتِة بأنيردي هلُم يف البا يأيض فَعتور

ألنهم رفَضوا أحكامي ومل يسلُكوا يف 16. ها تفيض لَبنا وعسالً، هي فخر كُلِّ األراضياألرِض اليت أعطَيتهم إيا
وراَء أصناِمِهم بذَه مهبويت، ألنَّ قَلبسوا سج17. فرائضي، بل ن فلم أُفِنِهم ،عن إهالِكِهم علَيِهم يين أشفَقَتع لكن

ال تسلُكوا يف فرائِض آبائكُم، وال حتفَظوا أحكامهم، وال تتنجسوا : م يف البريِةوقُلت ألبنائِه18. يف البريِة



ا، 19. بأصناِمِهم لوافاسلُكوا يف فرائضي واحفَظوا أحكامي واعم ،كُمإلَه بويت فتكونَ 20أنا الربسوا سوقَد
ي أنا الربعلَموا أنلت ،كُمينيين وبةً بالمعكُم21.  إلَهاألبناُء علَي درمحفَظوا أحكامي . فتسلُكوا يف فرائضي ومل يمل ي

إني أسكُب ِرجزي علَيِهم ُألِتم سخطي علَيِهم يف : فقُلت. ليعملوها، اليت إنْ عِملها إنسانٌ يحيا ا، ونجسوا سبويت
. جِل امسي لكَيال يتنجس أمام عيوِن اُألمِم الذين أخرجتهم أمام عيوِنِهمثُم كفَفت يدي وصنعت أل22. البريِة
ألنهم مل يصنعوا أحكامي، بل 24ورفَعت أيضا يدي هلُم يف البريِة ُألفَرقَهم يف اُألمِم وأُذَريهم يف األراضي، 23

وأعطَيتهم أيضا فرائض غَري صاِلحٍة، 25. نت عيونهم وراَء أصناِم آبائِهمرفَضوا فرائضي، ونجسوا سبويت، وكا
ونجستهم بعطاياهم إذ أجازوا يف الناِر كُلَّ فاِتِح رحٍم، ُألبيدهم، حتى يعلَموا أني أنا 26وأحكاما ال يحيونَ ا، 

الرب.  
يف هذا أيضا جدف علَي آباؤكُم، : هكذا قالَ السيد الرب: يلَ يا ابن آدم، وقُلْ هلُمألجِل ذلك كلِّم بيت إسرائ"27

 عاٍل وكُلَّ شجرٍة لَما أتيتِ م إلَى األرِض اليت رفَعت هلُم يدي ُألعطيهم إياها، فرأوا كُلَّ تل28ٍّإذ خانوين خيانةً 
. بائحهم، وقَربوا هناك قَرابينهم املُغيظَةَ، وقَدموا هناك روائح سروِرِهم، وسكَبوا هناك سكائبهمغَبياَء، فذَبحوا هناك ذَ

  . إلَى هذا اليوِم" مرتفَعةً"ما هِذِه املُرتفَعةُ اليت تأتونَ إليها؟ فدعي امسها : فقُلت هلُم29
  القضاء واالسترداد

أرجاِسِهم؟  هل تنجستم بطريِق آبائكُم، وزنيتم وراَء: هكذا قالَ السيد الرب:  إسرائيلَلذلك قُلْ لبيِت"30
فهل أُسألُ ِمنكُم يا بيت . وِبتقدِمي عطاياكُم وإجازِة أبنائكُم يف الناِر، تتنجسونَ بكُلِّ أصناِمكُم إلَى اليوِم31

 نكونُ: والذي يخطُر بباِلكُم لن يكونَ، إذ تقولون32َ. لسيد الرب، ال أُسألُ ِمنكُمإسرائيلَ؟ حي أنا، يقولُ ا

رواحلَج باخلَش دعبِم، كقَبائِل األراضي فنٍة، 33. كاُألممدودٍة وِبِذراٍع مٍد قَويي بيإن ،الرب ديأنا، يقولُ الس يح
وأُخِرجكُم ِمن بِني الشعوب، وأمجعكُم ِمن األراضي اليت تفَرقتم فيها بيٍد قَويٍة 34. يكُموِبسخٍط مسكوٍب أمِلك علَ

كَما 36. وآيت بكُم إلَى بريِة الشعوب، وأُحاِكمكُم هناك وجها لوجٍه35. وِبِذراٍع ممدودٍة، وِبسخٍط مسكوٍب
وأُِمركُم حتت العصا، وأُدِخلُكُم يف 37.  أرِض ِمصر، كذلك أُحاِكمكُم، يقولُ السيد الربحاكَمت آباَءكُم يف بريِة

أُخِرجهم ِمن أرِض غُربِتِهم وال يدخلونَ أرض إسرائيلَ، . وأعِزلُ ِمنكُم املُتمردين والعصاةَ علَي38. ِرباِط العهِد
  .ربفتعلَمونَ أني أنا ال

39"الرب ديإسرائيلَ، فهكذا قالَ الس يتم يا با أنتأم :هدوا كُلُّ إنساٍن أصنامبوا اعبعوا يل فال . اذهإنْ مل تسم عدوب
وِبأصناِمكُم طاياكُمبع عدوس بسوا امسي القُدجنِل إسرائيلَ العايل، يقولُ ا40. تبِل قُدسي، يف جبيف ج هألن ديلس

هناك أرضى عنهم، وهناك أطلُب تقِدماِتكُم وباكوراِت . الرب، هناك يعبدين كُلُّ بيِت إسرائيلَ، كُلُّهم يف األرِض
ساِتكُمقَدمع مجيِع م ِم41. ِجزاكُم كُمععوب، وأمجِني الشب ِمن كُمأُخِرج حني ،ى عنكُمأرض روِركُمِة سبرائح ن

فتعلَمونَ أني أنا الرب، حني آيت بكُم إلَى أرِض 42األراضي اليت تفَرقتم فيها، وأتقَدس فيكُم أمام عيوِن اُألمِم، 
تم وهناك تذكُرونَ طُرقَكُم وكُلَّ أعماِلكُم اليت تنجس43. إسرائيلَ، إلَى األرِض اليت رفَعت يدي ُألعطي آباَءكُم إياها



ملتروِر اليت فعجلميِع الش كُما، ومتقُتونَ أنفُس .44أجِل امسي ِمن بكُم لتإذا فع ي أنا الربعلَمونَ أنال . فت
الرب ديإسرائيلَ، يقولُ الس يتِة يا بالفاِسد ِة، وال كأعماِلكُميررالش ِقكُمكطُر."  

45 الرب كالم أْ علَى وعِر "46: قائالًوكانَ إلَيباجلَنوب، وتن حون ِن، وتكَلَّميمالت حون كلْ وجهاجع ،مآد يا ابن
هأنذا أُضِرم فيك نارا فتأكُلُ : هكذا قالَ السيد الرب. امسع كالم الرب: وقُلْ لوعِر اجلَنوب47احلَقِل يف اجلَنوب، 

ال يطفأُ هليبها املُلتِهب، وتحرق ا كُلُّ الوجوِه ِمن اجلَنوب إلَى . ك وكُلَّ شجرٍة ياِبسٍةكُلَّ شجرٍة خضراَء في
أما يمثِّلُ : هم يقولونَ! آِه يا سيد الرب:"فقُلت49". ال تطفأُ. فيرى كُلُّ بشٍر أني أنا الرب أضرمتها48. الشماِل

  ".هو أمثاالً؟
   سيف اهللا للقضاءبابل
21 
يا ابن آدم، اجعلْ وجهك نحو أورشليم، وتكَلَّم علَى املَقاِدِس، وتنبأْ علَى أرِض "2: وكانَ إلَي كالم الرب قائالً 1

ِك الصديق هأنذا علَيِك، وأستلُّ سيفي ِمن ِغمِدِه فأقطَع ِمن: هكذا قالَ الرب: وقُلْ ألرِض إسرائيل3َإسرائيلَ، 
يرراجلَنوب 4. والش ٍر ِمنشِغمِدِه علَى كُلِّ ب سيفي ِمن جخري فلذلك ،يرروالش يقدِمنِك الص ي أقطَعيثُ أنح ِمن

 أنت يا ابن آدم، فتنهد أما6. ال يرِجع أيضا. فيعلَم كُلُّ بشٍر أني أنا الرب، سلَلت سيفي ِمن ِغمِدِه5. إلَى الشماِل
يوِنِهمع أمام دهٍة تنراريِن، وِبم7. بانِكساِر احلَقَوتقولُ: ويكونُ إذا قالوا لك ك؟ أندهتتن علَى م : هِر، ألنعلَى اخلَب

تصري كاملاِء، ها هي آتيةٌ وتكونُ، جاٍء فيذوب كُلُّ قَلٍب، وترتخي كُلُّ األيدي، وتيأس كُلُّ روٍح، وكُلُّ الركَِب 
الرب دييقولُ الس."  

قد 10. سيف سيف حدد وصِقلَ أيضا: قُلْ:هكذا قالَ الرب: يا ابن آدم، تنبأْ وقُلْ"9: وكانَ إلَي كالم الرب قائال8ً
وقد أعطاه ليصقَلَ لكَي يمسك 11. صا ابين تزدري بكُلِّ عوٍدفهل نبتِهج؟ ع. قد صِقلَ لكَي يربق. حدد ليذبح ذَحبا

ِد القاِتِل. بالكَفلي لَّمسي صقولٌ لكَيوهو م ددقد ح يفيكونُ علَى 12. هذا الس هألن ،مآد لِولْ يا ابنوو خاصر
ألنه 13. لذلك اصِفق علَى فخِذك. كونُ علَى شعيبأهوالٌ بسبِب السيِف ت. شعيب وعلَى كُلِّ رؤساِء إسرائيلَ

، فتنبأْ أنت يا ابن آدم واصِفق كفا علَى كف14. وماذا إنْ مل تكُن أيضا العصا املُزدريةُ؟ يقولُ السيد الرب. امِتحانٌ
ِلذَوباِن القَلِب وتكثِري املَهاِلِك، لذلك 15.  املُحيقِ مهو سيف القَتلَى، سيف القَتِل العظيِم. وليعِد السيف ثاِلثَةً

انضم يمِن، انتِصب شملْ، حيثُما 16. هو مصقولٌ للذَّبِح. قد جِعلَ براقًا! آِه. جعلت علَى كُلِّ األبواِب سيفًا متقَلِّبا
كدح هجكفِّي علَى ك17. تو فِّقا أُصيبوأنا أيضغَض كِّنفِّي وأُس .تكَلَّمت أنا الرب."  

ِمن أرٍض . سيِف مِلِك باِبلَ وأنت ياابن آدم، عين لنفِسك طريقَِني ملَجيِء"19: وكانَ إلَي كالم الرب قائال18ً
ن طَريقًا ليأيتَ السيف علَى ربِة بين عي20. واصنع صوةً، علَى رأِس طريِق املدينِة اصنعها. واِحدٍة خترج اِلاثنتاِن

ألنَّ مِلك باِبلَ قد وقَف علَى أُم الطريِق، علَى رأِس الطريقَِني ليعِرف 21. عمونَ، وعلَى يهوذا يف أورشليم املَنيعِة
 كانِت الِعرافَةُ علَى أورشليم لوضِع املَجاِنِق، لفَتِح عن يميِنِه22. صقَلَ السهام، سألَ بالترافيِم، نظَر إلَى الكَِبِد. ِعرافَةً

وتكونُ هلُم ِمثلَ 23. الفَِم يف القَتِل، ولرفِع الصوِت باهلُتاِف، لوضِع املَجاِنِق علَى األبواِب، إلقامِة ِمترسٍة لِبناِء برٍج



ِمن : لذلك هكذا قالَ السيد الرب24. ه يذكُر اإلمثَ حتى يؤخذوالكن. ِعرافٍَة كاِذبٍة يف عيوِنِهِم احلاِلفني هلُم حلفًا
أجِل أنكُم ذَكَّرتم بإِمثكُم ِعند انِكشاِف معاصيكُم إلظهاِر خطاياكُم يف مجيِع أعماِلكُم، فِمن تذكِريكُم تؤخذونَ 

  .باليِد
25"ئيسر ،يررالش ِجسها النأي ِة، وأنتهايماِن إِمث النيف ز ه26 إسرائيلَ، الذي قد جاَء يومالرب ديهكذا قالَ الس :

هذا أيضا ال ! منقَِلبا، منقَِلبا، منقَِلبا أجعلُه27. ارفَِع الوضيع، وضِع الرفيع. هِذِه ال ِتلك. ارفَِع التاج. انِزِع العمامةَ
  .ي له احلُكم فأُعطيه إياهيكونُ حتى يأيتَ الذ

  سيف مسلول على العمونيني
سيف، سيف مسلولٌ : هكذا قالَ السيد الرب، يف بين عمونَ ويف تعيِريِهم، فقُلْ: وأنت يا ابن آدم، فتنبأْ وقُلْ"28
نَ لك كِذبا، ليجعلوك علَى أعناِق القَتلَى األشراِر إذ يرونَ لك باِطالً، إذ يعِرفو29. مصقولٌ للغايِة للبريِق! للذَّبِح

فهلْ أُعيده إلَى ِغمِدِه؟ أال يف املَوِضِع الذي خِلقِت فيِه يف موِلِدِك 30. الذين جاَء يومهم يف زماِن إِمث النهايِة
. مِك ليِد ِرجاٍل متحرقني ماِهرين لإلهالِكوأسكُب علَيِك غَضيب، وأنفُخ علَيِك بناِر غَيظي، وأُسل31ِّ! أُحاِكمِك

  ".ال تذكَرين، ألني أنا الرب تكَلَّمت. دمِك يكونُ يف وسِط األرِض. تكونني أُكلَةً للناِر32
  خطايا أورشليم

22 
دماِء؟ فعرفها كُلَّ رجاساِتها، وأنت يا ابن آدم، هل تدين، هل تدين مدينةَ ال"2: وكانَ إلَي كالم الرب قائال1ً
أيتها املدينةُ الساِفكَةُ الدِم يف وسِطها ليأيتَ وقتها، الصاِنعةُ أصناما لنفِسها لتتنجس ا، : هكذا قالَ السيد الرب: وقُل3ْ
وقَربِت أيامِك وبلَغِت ِسنيِك، فلذلك قد أِثمِت بدِمِك الذي سفَكِت، ونجسِت نفسِك بأصناِمِك اليت عِملِت، 4

القريبةُ إلَيِك والبعيدةُ عنِك يسخرونَ ِمنِك، يانِجسةَ اِلاسِم، يا كثريةَ 5. جعلتِك عارا لُألمِم، وسخرةً جلميِع األراضي
. فيِك أهانوا أبا وأُما7.  ألجِل سفِك الدِمهوذا رؤساُء إسرائيلَ، كُلُّ واِحٍد حسب اسِتطاعِتِه، كانوا فيِك6. الشغِب

كانَ فيِك 9. ازدريِت أقداسي ونجسِت سبويت8. فيِك اضطَهدوا اليتيم واألرملَةَ. يف وسِطِك عاملوا الغريب بالظُّلِم
. فيِك كشف اإلنسانُ عورةَ أبيِه10. يف وسِطِك عِملوا رذيلَةً. أُناس وشاةٌ لسفِك الدِم، وفيِك أكَلوا علَى اِجلباِل

إنسانٌ أذَلَّ فيِك أُخته . إنسانٌ نجس كنته برذيلٍَة. إنسانٌ فعلَ الرجس بامرأِة قريِبِه11. فيِك أذَلّوا املُتنجسةَ بطَمِثها
حةَ، وسلَبِت أقِرباَءِك بالظُّلِم، ونسيِتين، يقولُ أخذِت الربا واملُراب. فيِك أخذوا الرشوةَ لسفِك الدِم12. بنت أبيِه

الرب ديالس.  
فهلْ يثبت 14. فهأنذا قد صفَّقت بكَفِّي بسبِب خطِفِك الذي خطَفِت، وِبسبِب دِمِك الذي كانَ يف وسِطِك"13

اِم اليت فيها أُعاِملُِك؟ أنا الربداِك يف األيى يِك أو تقولُقَلبوسأفع يِك يف 15.  تكَلَّمتِم، وأُذَراُألم نيِك بددوأُب
  ".وتتدنسني بنفِسِك أمام عيوِن اُألمِم، وتعلَمني أني أنا الرب16. األراضي، وأُزيلُ نجاستِك ِمنِك

كُلُّهم نحاس وقَصدير وحديد .  زغَالًيا ابن آدم، قد صار يل بيت إسرائيلَ"18: وكانَ إلَي كالم الرب قائال17ً
ِمن حيثُ إنكُم كُلَّكُم ِصرتم : ألجِل ذلك هكذا قالَ السيد الرب19. صاروا زغَلَ ِفضٍة. ورصاص يف وسِط كوٍر



 ،ليمشيف وسِط أور كُمعذا أمجأنه غَالً، فلذلكديٍد 20زحاٍس وحٍة ونِفض معصاٍص وقَصديٍر إلَى وسِط كوٍر جور
وأسِبكُكُم كُمحطي وأطرخيب وسضبغ كُمعأمج بِكها، كذلكاِر علَيها لسفِخ النيف ناِر 21. لن علَيكُم وأنفُخ كُمعفأمج

ا، فتعلَمونَ أني أنا كَما تسبك الِفضةُ يف وسِط الكوِر، كذلك تسبكونَ يف وسِطه22. غَضيب، فتسبكونَ يف وسِطها
طي علَيكُمسخ سكَبت الرب."  

. أنِت األرض اليت مل تطهر، مل يمطَر علَيها يف يوِم الغضِب: ياابن آدم، قُلْ هلا"24: وكانَ إلَي كالم الرب قائال23ً
أخذوا الكَرتَ والنفيس، أكثَروا أراِملها يف . فوساأكَلوا ن. ِفتنةُ أنبيائها يف وسِطها كأسٍد مزِجمٍر يخطُف الفَريسة25َ

مل يميزوا بني املُقَدِس واملُحلَِّل، ومل يعلَموا الفَرق بني النِجِس . كَهنتها خالَفوا شريعيت ونجسوا أقداسي26. وسِطها
يف وسِطِهم ستنبويت فتدعن س مهيونبوا عجطفًا  27. والطّاِهِر، وحها يف وسِطها كِذئاٍب  خاِطفٍَة  خساؤرؤ

وأنبياؤها قد طَينوا هلُم بالطُّفاِل، رائني باِطالً وعاِرفني هلُم كِذبا، 28. لسفِك الدِم، إلهالِك النفوِس الكِتساِب كسٍب
قائلني :كَلَّممل يت والرب ،الرب دياألرِض29. هكذا قالَ الس عبش دوا الفَقريا، واضطَهبوا غَصبا، وغَصظَلَموا ظُلم 

ِري احلَقبغ ريبوظَلَموا الغ ،يف الثَّغِر أمامي عن األرِض 30. واِملسكني ِقفا ويبين ِجدارالً يجر يِنِهمب ِمن وطَلَبت
ها، فلم أِجد31. لكَيال أخِربطي علَيِهمسخ كَبتبناِر. فس مهيتيبأفنيقولُ .  غَض ،علَى رؤوِسِهم مطريقَه لَبتج

الرب ديالس."  
  أختان زانيتان

23 
هناك . يف ِصباهما زنتا. وزنتا ِمبصر3 واِحدٍة، ياابن آدم، كانَ امرأتاِن ابنتا أُم"2: وكانَ إلَي كالم الرب قائال1ً

غَتغزتز ما، وهناكهثُدي غِدغَتِتِهمادذرع ما4.  ترائبهها: وامسةُ أُختةُ، وأُهوليبتا . أُهولَةُ الكَبريلَدتا يل، وووكان
وزنت أُهولَةُ ِمن حتيت وعِشقَت مِحبيها، أشور 5". أُهوليبةُ"، وأورشليم "أُهولَةُ"الساِمرةُ : وامساهما. بنني وبناٍت

فدفَعت هلُم عقرها 7. مساجنوينَّ والةً وِشحنا، كُلُّهم شبانُ شهوٍة، فُرسانٌ راِكبونَ اخلَيلَاللّاِبسني األ6األبطالَ 
بكُلِّ أصناِمِهم مِشقَتهع نبكُلِّ م تسجوتن ،كُلِِّهم ورين أش8. ملُختاري ب مها، ألنأيض ِمصر ِزناها ِمن كتتر ولَم

لذلك سلَّمتها ليِد عشاِقها، ليِد بين أشور 9. باها، وزغزغوا ترائب ِعذرِتها وسكَبوا علَيها ِزناهمضاجعوها يف ِص
مِشقَتهع ها10. الذينتورفوا عكش مساِء. هةً للنِعرب تيِف، فصارحوها بالسناِتها، وذَبنيها وبذوا بوا . أخوأجر
  .علَيها حكما

عِشقَت بين 12. لَما رأت أُختها أُهوليبةُ ذلك أفسدت يف ِعشِقها أكثَر ِمنها، ويف ِزناها أكثَر ِمن ِزنا أُخِتهاف"11
فرأيت أنها قد 13. أشور الوالةَ والشحن األبطالَ اللّاِبسني أفخر لباٍس، فُرسانا راِكبني اخلَيلَ كُلُّهم شبانُ شهوٍة

ولَما نظَرت إلَى ِرجاٍل مصورين علَى احلائِط، صور . وزادت ِزناها14. تنجست، ولِكلتيِهما طَريق واِحدةٌ
ِر كُلُّهم يف املَنظَ. منطَّقني مبناِطق علَى أحقائِهم، عمائمهم مسدولَةٌ علَى رؤوِسِهم15الكَلدانيني مصورةًٍ مبغرٍة، 

 ،ميالِدِهم أرض نيين باِبلَ الكَلدانيب ركَباٍت ِشبهساُء مالً 16رؤسر إليِهم لَتوأرس ،ماهيها إيينلَمِح ع ِعند مِشقَتهع
ني17. إلَى أرِض الكَلدانيفَتهوج ،مِ تسجفتن ،مسوها بِزناهجون ِع احلُبضجنو باِبلَ يف مهافأتاها بفسن م .



وأكثَرت ِزناها بِذكِرها أيام 19. وكَشفَت ِزناها وكشفَت عورتها، فجفَتها نفسي، كما جفَت نفسي أُختها18
بأرِض ِمصر تناخلَيِل20. ِصباها اليت فيها ز ينكم مهنيكلَحِم احلَمِري وم مهلَحم عشوقيِهِم الذينم ِشقَتوع .

  .فتقَدِت رذيلَةَ ِصباِك بزغزغَِة اِملصريني ترائبِك ألجِل ثَدِي ِصباِكوا21
22"الرب ديةُ، هكذا قالَ السيا أُهوليب علَيِك : ألجِل ذلك مِ ِك، وآيتفسن مفَتهج اقَِك الذينشعلَيِك ع جيذا أُهأنه

لكَلدانيني، فقود وشوع وقوع، ومعهم كُلُّ بين أشور، شبانُ شهوٍة، والةٌ وِشحن بين باِبلَ وكُلَّ ا23: ِمن كُلِّ ِجهٍة
فيأتونَ علَيِك بأسِلحٍة مركَباٍت وعجالٍت، وِبجماعِة 24. كُلُّهم راِكبونَ اخلَيلَ. كُلُّهم رؤساُء مركَباٍت وشهراُء
. جن واخلوذَةَ ِمن حوِلِك، وأُسلِّم هلُم احلُكم فيحكُمونَ علَيِك بأحكاِمِهمشعوٍب يقيمونَ علَيِك الترس واِمل

يأخذونَ بنيِك . يقطَعونَ أنفَِك وأُذُنيِك، وبقيتِك تسقُطُ بالسيِف. وأجعلُ غَرييت علَيِك فيعاِملونِك بالسخِط25
وأُبطِّلُ رذيلَتِك عنِك وِزناِك 27. يِرتعونَ عنِك ثيابِك، ويأخذونَ أدواِت زينِتِكو26. وبناِتِك، وتؤكَلُ بقيتِك بالناِر

عدب ِمصر وال تذكُرين يِك إليِهمينع فال ترفَعني ،أرِض ِمصر 28. ِمنالرب ديهكذا قالَ الس هِد : ألنِك ليلِّمذا أُسأنه
فيعاِملونِك بالبغضاِء ويأخذونَ كُلَّ تعِبِك، ويتركونِك عريانةً وعاريةً، 29. ين جفَتهم نفسِكالذين أبغضِتِهم، ليِد الذ

 31. أفعلُ بِك هذا ألنِك زنيِت وراَء اُألمِم، ألنِك تنجسِت بأصناِمِهم30. فتنكَِشف عورةُ ِزناِك ورذيلَتِك وِزناِك
. إنِك تشربني كأس أُخِتِك العميقَةَ الكَبريةَ: هكذا قالَ السيد الرب32. ِت فأدفَع كأسها ليِدِكيف طريِق أُخِتِك سلك

. تمتِلئني سكرا وحزنا، كأس التحيِر واخلَراِب، كأس أُخِتِك الساِمرِة33. تسع كثريا. تكونني للضِحِك ولِلاسِتهزاِء
لذلك هكذا قالَ 35.  ومتتصينها وتقضمني شقَفَها وجتتثِّني ثَدييِك، ألني تكَلَّمت، يقولُ السيد الربفتشربينها34

الرب ديِك وِزناِك: السذيلَتا رحِتين وراَء ظَهِرِك، فتحِملي أيضسيِتين وطَرِك نأجِل أن ِمن."  
ألنهما قد زنتا ويف 37، أتحكُم علَى أُهولَةَ وأُهوليبةَ؟ بل أخِبرهما برجاساِتِهما، يا ابن آدم: "وقالَ الرب يل36

نجستا : وفَعلَتا أيضا يب هذا38. أيديِهما دم، وزنتا بأصناِمِهما وأيضا أجازتا بنيِهما الذين ولَدتاهم يل النار أكالً هلا
ناليوِم ود قِدسي يف ذلكبويتمتا س39. سساهجنقِدسي لتاليوِم إلَى م تا يف ذلكنيِهما ألصناِمِهما، أتتا بحا ذَبولَم .

. الذين أُرِسلَ إليِهم رسولٌ فهوذا جاءوا. بل أرسلتما إلَى ِرجاٍل آتني ِمن بعيٍد40. فهوذا هكذا فعلَتا يف وسِط بييت
وجلَسِت علَى سريٍر فاِخٍر أمامه مائدةٌ منضضةٌ، 41 وكحلِت عينيِك وحتَلَّيِت باحلُلي، هم الذين ألجِلِهِم استحممِت
أُيتَ بسكارى ِمن . وصوت جمهوٍر مترفِّهني معها، مع أُناٍس ِمن رعاِع اخلَلِق42. ووضعِت علَيها بخوري وزييت

آآلنَ يزنونَ ِزنا : فقُلت عن الباليِة يف الزنا43. علَى أيديِهما وتاج جماٍل علَى رؤوِسِهماالبريِة، الذين جعلوا أسِورةً 
ٍة44. معها وهيلُ علَى امرأٍة زانيدخلوا علَيها كما يخِني. فدتانيِني الزةَ املَرأتلوا علَى أُهولَةَ وعلَى أُهوليبخهكذا د .

.  هم يحكُمونَ علَيِهما حكم زانيٍة وحكم سفّاكَِة الدِم، ألنهما زانيتاِن ويف أيديِهما دموالرجالُ الصديقون45َ
46الرب ديهكذا قالَ الس ههِب: ألنوِر والنما للجهلِّمةً وأُسماععلَيِهما ج ي أُصِعدةُ 47. إنما اجلَماعهمرجوت

فأُبطِّلُ الرذيلَةَ ِمن 48. نهما بسيوِفِهم، ويذبحونَ أبناَءهما وبناِتِهما، ويحِرقونَ بيوتهما بالناِرباِحلجارِة، ويقَطِّعو
ويردونَ علَيكُما رذيلَتكُما، فتحِمالِن خطايا أصناِمكُما، 49. األرِض، فتتأدب مجيع النساِء وال يفعلن ِمثلَ رذيلَِتكُما

  ". أني أنا السيد الربوتعلَماِن



  مثَل ِقدر الطبخ
24 
يا ابن آدم، اكتب لنفِسك "2: وكانَ كالم الرب إلَي يف السنِة التاِسعِة، يف الشهِر العاِشِر، يف العاِشِر ِمن الشهِر قائال1ً

واضِرب مثَالً للبيِت املُتمرِد وقُلْ 3. ب إلَى أورشليم هذا اليوم بعيِنِهفإنَّ مِلك باِبلَ قد اقتر. اسم اليوِم، هذا اليوم بعيِنِه
الفَِخذَ : ِامجع إليها ِقطَعها، كُلَّ ِقطعٍة طَيبٍة4. ضعها وأيضا صب فيها ماًء. ضِع الِقدر: هكذا قالَ السيد الرب: هلُم

ها5. ظاِمامألَُوها خبياِر الِع. والكَِتفةَ الِعظاِم حتتِم وكومنخياِر الغ ذْ ِمنها يف . خا ِعظامأيض سلَقأغِلها إغالًء فت
  .وسِطها

6"الرب ديهكذا قالَ الس ها: لذلكِمنها ِزجنار ها، وما خرجماِء، الِقدِر اليت فيها ِزجنارةً . ويلٌ ملدينِة الدأخِرجوها ِقطع
مل تِرقه علَى األرِض لتواريه . قد وضعته علَى ِضح الصخِر. ألنَّ دمها يف وسِطها7.  علَيها قُرعةٌال تقَع. ِقطعةً

لذلك هكذا قالَ السيد 9. ِلصعوِد الغضِب، لتنقَم نقمةً، وضعت دمها علَى ِضح الصخِر ِلئال يوارى8. بالتراِب
ماِءويلٌ ملدينِة ا: الربها. لدتكوم ظِّمي أنا أُعِق 10. إنحرتتبيالً، ولت لهتب ،أنِضِج اللَّحم ،ارأضِرِم الن ،كَثِِّر احلَطَب
ها11. الِعظامى ِزجنارفنها فيها ويقَذَر ذوبفي ،قحرها ويحاسى نحمعها فاِرغَةً علَى اجلَمِر ليض قّاٍت 12. ثُمشمب
 يف نجاسِتِك رذيلَةٌ ألني طَهرتِك فلم تطهري، ولَن 13. يف الناِر ِزجنارها. مل خترج ِمنها كثرةُ ِزجناِرهاتِعبت و

. ال أُطِلق وال أُشِفق وال أندم. يأيت فأفعلُه. أنا الرب تكَلَّمت14. تطهري بعد ِمن نجاسِتِك حتى أُِحلَّ غَضيب علَيِك
بسحالرب ديحكُمونَ علَيِك، يقولُ السأعماِلِك ي بسِقِك وحطُر ."  

  موت زوجة حزقيال
يا ابن آدم، هأنذا آخذُ عنك شهوةَ عينيك بضربٍة، فال تنح وال تبِك وال تِرتلْ "16: وكانَ إلَي كالم الرب قائال15ً

كموعا17. دساِكت دهنت .ةً علَى أمواٍتال تعمناحطِّ . لْ مغوال ت ،يف ِرجلَيك علَيكلْ نواجع ،علَيك كتِعصاب لُف
  .وفَعلت يف الغِد كما أُِمرت. فكَلَّمت الشعب صباحا وماتت زوجيت مساًء18". شاِربيك، وال تأكُلْ ِمن خبِز الناِس

19عبنا ما :"فقالَ يلَ الشخِبرها؟أال تصاِنع 20" لنا وهِذِه اليت أنتمهبتقائالً:"فأج الرب كالم قد كانَ إلَي :
. هأنذا منجس مقِدسي فخر ِعزكُم، شهوةَ أعيِنكُم ولَذَّةَ نفوِسكُم: هكذا قالَ السيد الرب: كَلِّم بيت إسرائيل21َ

ال تغطّونَ شواِربكُم وال تأكُلونَ ِمن : وتفعلونَ كما فعلت22فتم يسقُطونَ بالسيِف، وأبناؤكُم وبناتكُم الذين خلَّ
. التنوحونَ وال تبكونَ وتفنونَ بآثاِمكُم. وتكونُ عصائبكُم علَى رؤوِسكُم، وِنعالُكُم يف أرجِلكُم23. خبِز الناِس

إذا جاَء هذا، تعلَمونَ أني أنا . ِمثلَ كُلِّ ما صنع تصنعونَ. ِحزقيالُ لكُم آيةًويكونُ 24. تئنونَ بعضكُم علَى بعٍض
الرب ديةَ 25. السفعور يوِنِهمةَ عهوش ،فخِرِهم رورس ،مهِعز مذُ عنهأفَال يكونُ يف يوٍم آخ ،مآد يا ابن وأنت

فِسِهمن : ،ناِتِهموب مأن26ْأبناَءهيكأُذُن سِمعلي اليوِم املُنفَِلت يف ذلك 27.  يأيتَ إلَيك كفم نفَِتحاليوِم ي يف ذلك 
أبكَم عدب وال تكونُ ِمن ،نفَِلِت وتتكَلَّمللم .ي أنا الربعلَمونَ أنةً، فيوتكونُ هلُم آي."  

  نبوءة ضد بين عمون
25 



امسعوا : وقُلْ لبين عمون3َيا ابن آدم، اجعلْ وجهك نحو بين عمونَ وتنبأْ علَيِهم، "2: وكانَ إلَي كالم الرب قائال1ً
ِد الربيالس كالم :الرب ديِك قُلِت: هكذا قالَ السأجِل أن ِمن :هوعلَى أرِض! ه ،سجتن هقِدسي ألنإسرائيلَ  علَى م

فلذلك هأنذا أُسلِّمِك لبين املَشِرِق ِملكًا، فيقيمونَ صيرهم 4بيِت يهوذا ألنهم ذَهبوا إلَى السِيب، ألنها خِربت، وعلَى 
مناخا لإلِبِل، وبين عمونَ " ربةَ"وأجعلُ 5. هم يأكُلونَ غَلَّتِك وهم يشربونَ لَبنِك. فيِك، ويجعلونَ مساِكنهم فيِك

ِمن أجِل أنك صفَّقت بيديك وخبطت بِرجلَيك : ألنه هكذا قالَ السيد الرب6. ضا للغنِم، فتعلَمونَ أني أنا الربمرِب
فلذلك هأنذا أمد يدي علَيك وأُسلِّمك غَنيمةً لُألمِم، 7. وفَِرحت بكُلِّ إهانِتك للموِت علَى أرِض إسرائيلَ

  .أخِربك، فتعلَم أني أنا الرب. أستأِصلُك ِمن الشعوب، وأُبيدك ِمن األراضيو
  نبوءة ضد موآب

8"الرب دييقولونَ: هكذا قالَ الس عريوس أجِل أنَّ موآب ِم: ِمنهوذا ِمثلُ كُلِّ اُألمي يت9. هوذا ب حذا أفتأنه لذلك
ِلبين املَشِرِق 10، ِمن مدِنِه ِمن أقصاها، بهاِء األرِض، بيِت بشيموت وبعِل معونَ وِقريتاِيم، جاِنب موآب ِمن املُدِن

وِبموآب أُجري أحكاما، فيعلَمونَ أني أنا 11. علَى بين عمونَ، وأجعلُهم ملكًا، لكَيال يذكَر بنو عمونَ بني اُألمِم
الرب.  

  ومنبوءة ضد أد
12"الرب ديهكذا قالَ الس : ،ِمنه قَمهوذا وأساَء إساَءةً وانتيِت يِملَ باِلانِتقاِم علَى بقد ع أجِل أنَّ أدوم 13ِمن لذلك

الرب ديا: هكذا قالَ السرابها خريوانَ، وأُصِمنها اإلنسانَ واحلَي وأقطَع ،دي علَى أدومي دال. وأم دانَ ِمنِن وإلَى ديمت
وأجعلُ نقميت يف أدوم بيِد شعيب إسرائيلَ، فيفعلونَ بأدوم كغضيب وكسخطي، فيعِرفونَ 14. يسقُطونَ بالسيِف

الرب دييت، يقولُ السقمن.  
  نبوءة ضد فلسطني

15"الرب ديهكذا قالَ الس:قد ع نيأجِل أنَّ الِفِلسطيني راِب ِمنِة إلَى املوِت للخةً باإلهانقمقَموا نِملوا باِلانِتقاِم، وانت
هأنذا أمد يدي علَى الِفِلسطينيني وأستأِصلُ الكَريتيني، وأُهِلك : فلذلك هكذا قالَ السيد الرب16ِمن عداوٍة أبديٍة، 
اٍت عظيمةً بتأديِب سخٍط، فيعلَمونَ أني أنا الرب، إذ أجعلُ نقميت وأُجري علَيِهم نقم17. بقيةَ ساِحِل البحِر

علَيِهم."  
  نبوءة ضد صور

26 
يا ابن آدم، ِمن أجِل أنَّ صور "2: وكانَ يف السنِة احلاديِة عشرةَ، يف أوِل الشهِر، أنَّ كالم الرب كانَ إلَي قائال1ً

ليمشعلَى أور قالَت :هعوب! هالش صاريعم ترقد انكَس .إلَي لَتقد حتَو .تِربِلئُ إذ خهكذا قالَ 3. أمت لذلك
الرب ديالس :هأمواج لِّي البحرعةً كما يا كثريمعلَيِك أُم فأُصِعد ذا علَيِك ياصورأن4. ه صور خِربونَ أسوارفي

فتصري مبسطًا للشباِك يف وسِط البحِر، ألني أنا 5 ترابها عنها وأُصيرها ِضح الصخِر، وأسحي. ويهِدمونَ أبراجها



الرب دييقولُ الس ،ِم. تكَلَّمتةً لُألم6. وتكونُ غَنيمي أنا الربعلَمونَ أنيِف، فيلُ بالسقتها اللَّوايت يف احلَقِل تناتوب.  
  
هأنذا أجِلب علَى صور نبوخذراصر مِلك باِبلَ ِمن الشماِل، مِلك املُلوِك، خبيٍل :  قالَ السيد الربألنه هكذا"7

فيقتلُ بناِتِك يف احلَقِل بالسيِف، ويبين علَيِك معاِقلَ، ويبين علَيِك 8وِبمركَباٍت وِبفُرساٍن وجماعٍة وشعٍب كثٍري، 
ا، ويرجا، برسعلَيِك ت رفَعةً، ويسعلَيِك ِمتر رِبِه9قيمواِت حِك بأدأبراج هِدمعلَى أسواِرِك، وي جاِنقلُ مجعوي .
ِمن صوِت الفُرساِن والعجالِت واملَركَباِت تتزلزلُ أسوارِك ِعند دخوِلِه أبوابِك، . وِلكَثرِة خيِلِه يغطِّيِك غُبارها10

يقتلُ شعبِك بالسيِف فتسقُطُ إلَى األرِض أنصاب . حبواِفِر خيِلِه يدوس كُلَّ شواِرِعِك11. خلُ مدينةٌ مثغورةٌكما تد
وينهبونَ ثَروتِك، ويغنمونَ ِتجارتِك، ويهدونَ أسوارِك، ويهِدمونَ بيوتِك البهيجةَ، ويضعونَ ِحجارتِك 12. ِعزِك
شِك يف وسِط املياِهوخرابِك وت13. بعدب عسمأعواِدِك لن ي طِّلُ قَولَ أغانيِك، وصوت14. وأُب ِك كِضحريوأُص

  .ال تبنني بعد، ألني أنا الرب تكَلَّمت، يقولُ السيد الرب. الصخِر، فتكونني مبسطًا للشباِك
15"ديهكذا قالَ الس الربقوِع القَتِل يف :  لصورو ى، ِعندراِخ اجلَرحص قوِطِك، ِعندصوِت س ِعند لُ اجلَزائرلزأما تتز

يلِبسونَ رعداٍت، . فتِرتلُ مجيع رؤساِء البحِر عن كراسيِهم، ويخلَعونَ جببهم، ويِرتعونَ ثيابهم املُطَرزة16َوسِطِك؟ 
كيف : ويرفَعونَ علَيِك مرثاةً ويقولونَ لِك17. ، ويرتِعدونَ كُلَّ لَحظٍَة، ويتحيرونَ ِمنِكويجِلسونَ علَى األرِض

بدِت يا معمورةُ ِمن الِبحاِر، املدينةُ الشهريةُ اليت كانت قَويةً يف البحِر هي وسكّانها الذين أوقَعوا رعبهم علَى مجيِع 
ألنه هكذا قالَ السيد 19. ِعد اجلَزائر يوم سقوِطِك وتضطَِرب اجلَزائر اليت يف البحِر لزواِلِكاَآلنَ ترت18جرياِنها؟ 
ةُ، : الربالكَثري فتغشاِك املياه مرعلَيِك الغ أُصِعد ِة، حنيِن غَِري املَسكونةً كاملُدِربِك مدينةً خريأُص أُهِبطُِك مع 20حني

اهلاِبطني كوين غَريلت ،يف اجلُب ِة مع اهلاِبطنيِب األبديِك يف أساِفِل األرِض يف اِخلرِم، وأُجِلسعِب الِقدإلَى ش ،يف اجلُب 
أُصيرِك أهواالً، وال تكونني، وتطلَبني فال توجدين بعد إلَى األبِد، يقولُ 21. مسكونٍة، وأجعلُ فخرا يف أرِض األحياِء

الرب ديالس."  
  رثاء صور

27 
أيتها الساِكنةُ ِعند مداِخِل : وقُلْ لصور3وأنت يا ابن آدم، فارفَع مرثاةً علَى صور، "2: وكانَ إلَي كالم الرب قائال1ً

الرب ديٍة، هكذا قالَ السكثري زائرعوب إلَى جةُ الشأنِت: البحِر، تاِجر ،ِك 4. أنا كاِملَةُ اجلَماِل:  قُلِتيا صورخومت
أخذوا أرزا ِمن لُبنانَ ليصنعوه لِك . عِملوا كُلَّ ألواِحِك ِمن سرِو سنري5. بناؤوِك متَّموا جمالِك. يف قَلِب البحوِر

جاذيفَِك6. سواريلّوِط باشانَ مب عوا ِمننٍم. صطَععاٍج م ِك ِمنقاِعدعوا منصيمزائِر ِكتج قِس ِمنانٌ 7.  يف البكَت
أهلُ صيدونَ 8. األمساجنوينُّ واُألرجوانُ ِمن جزائِر أليشةَ كانا ِغطاَءِك. مطَرز ِمن ِمصر هو ِشراعِك ليكونَ لِك رايةً

خ جبيلَ وحكَماؤها كانوا فيِك شيو9. حكَماؤِك يا صور الذين كانوا فيِك هم ربابينِك. وإرواد كانوا مالَّحيِك
فاِرس ولود وفوطُ كانوا يف جيِشِك، ِرجالَ 10. مجيع سفُِن البحِر ومالَّحوها كانوا فيِك ليتاِجروا بِتجارِتِك. قَالَّفوِك
اِر ِمن حوِلِك، واألبطاِل بنو إرواد مع جيِشِك علَى األسو11. هم صيروا بهاَءِك. علَّقوا فيِك ترسا وخوذَةً. حرِبِك



ترشيش تاِجرتِك بكَثرِة كُلِّ 12. هم متَّموا جمالِك. علَّقوا أتراسهم علَى أسواِرِك ِمن حوِلِك. كانوا يف بروِجِك
بنفوِس الناِس . ياوانُ وتوبالُ وماِشك هم تجارِك13. بالِفضِة واحلَديِد والقَصديِر والرصاِص أقاموا أسواقَِك. ِغنى

بنو ددانَ 15. وِمن بيِت توجرمةَ باخلَيِل والفُرساِن والِبغاِل أقاموا أسواقَِك14. وِبآنيِة النحاِس أقاموا ِتجارتِك
ثرِة صنائِعِك، تاجروا أرام تاِجرتِك بك16َ. أدوا هديتِك قُرونا ِمن العاِج واآلبنوِس. جزائر كثريةٌ تجار يِدِك. تجارِك

. يهوذا وأرض إسرائيلَ هم تجارِك17. يف أسواِقِك بالبهرماِن واُألرجواِن واملُطَرِز والبوِص واملَرجاِن والياقوِت
كثرِة كُلِّ ِدمشق تاِجرتِك بكَثرِة صنائِعِك و18. تاجروا يف سوِقِك ِحبنطَِة ِمنيت وحالوى وعسٍل وزيٍت وبلَساٍن

حديد مشغولٌ وسليخةٌ وقَصب . ودانُ وياوانُ قَدموا غَزالً يف أسواِقِك19. ِغنى، خبمِر حلبونَ والصوِف األبيِض
العرب وكُلُّ رؤساِء قيدار هم تجار يِدِك 21. ددانُ تاِجرتِك بطَناِفس للركوب20. الذَّريرِة كانت يف سوِقِك

بأفخِر كُلِّ أنواِع الطِّيِب . تجار شبا ورعمةَ هم تجارِك22. يف هِذِه كانوا تجارِك. رفاِن والِكباِش واألعِتدِةباِخل
هؤالِء 24. حرانُ وِكنةُ وعدنُ تجار شبا وأشور وِكلمد تجارِك23. وِبكُلِّ حجٍر كرٍمي والذَّهِب أقاموا أسواقَِك

جضائِعِكتب نياألرِز ب ٍة ِمنصنوعٍة باِحلباِل معكومٍم مربٍة مٍة، وأصِونزطَرٍة ومٍة أمساجنونيبأردي ،فائسِك بنار.  
 مالَّحوِك قد أتوا بِك إلَى مياٍه26. سفُن ترشيش قَواِفلُِك لِتجارِتِك، فامتَألِت ومتَجدِت ِجدا يف قَلِب الِبحاِر"25
ثَروتِك وأسواقُِك وِبضاعتِك ومالَّحوِك وربابينِك وقَالَّفوِك 27. كسرتِك الريح الشرقيةُ يف قَلِب الِبحاِر. كثريٍة

واملُتاِجرونَ مبتجِرِك، ومجيع ِرجاِل حرِبِك الذين فيِك، وكُلُّ جمِعِك الذي يف وسِطِك يسقُطونَ يف قَلِب الِبحاِر يف 
وكُلُّ ممِسكي اِملجذاِف واملَالَّحونَ، وكُلُّ ربابِني 29. ِمن صوِت صراِخ ربابيِنِك تتزلزلُ املَساِرح28.  سقوِطِكيوِم

 ،رِقفونَ علَى البوي فُِنِهمس ِرتلونَ ِمن30البحِر ي ا فوقرابونَ تذَرٍة، ويرارخونَ مبصرعلَيِك، وي مهسِمعونَ صوتوي
ويجعلونَ يف أنفُِسِهم قَرعةً علَيِك، ويتنطَّقونَ باملُسوِح، ويبكونَ علَيِك مبرارِة 31. وِسِهم، ويتمرغونَ يف الرماِدرؤ

ِب أيةُ مدينٍة كصور كاملُسكَتِة يف قَل: ويف نوِحِهم يرفَعونَ علَيِك مناحةً ويرثونِك، ويقولون32َ. نفٍس نحيبا مرا
. بكَثرِة ثَروِتِك وِتجارِتِك أغنيِت ملوك األرِض. ِعند خروِج بضائِعِك ِمن الِبحاِر أشبعِت شعوبا كثريين33البحِر؟ 
، كُلُّ سكّاِن اجلَزائِر يتحيرونَ علَيِك35. حني انِكساِرِك ِمن الِبحاِر يف أعماِق املياِه سقَطَ متجرِك وكُلُّ جمِعِك34

اَلتجار بني الشعوب يصِفرونَ علَيِك فتكونني أهواالً، وال 36. يضطَِربونَ يف الوجوِه. وملوِكِهن يقشِعرونَ اقِشعرارا
  ".تكونني بعد إلَى األبِد
  نبوءة ضد ملك صور

28 
ِمن أجِل أنه قد ارتفَع قَلبك :  قالَ السيد الربهكذا: يا ابن آدم، قُلْ لرئيِس صور"2: وكانَ إلَي كالم الرب قائال1ً

وقُلت :يف قَلِب الِبحاِر. أنا إلَه ِة أجِلسجِلِس اآلِلهِة. يف مكقَلِب اآلِله كقَلب لتعوإنْ ج ،إنسانٌ ال إلَه ها 3! وأنت
ِتك وِبفَهِمك حصلت لنفِسك ثَروةً، وحصلت الذَّهب وِبِحكم4. ِسر ما ال يخفَى علَيك! أنت أحكَم ِمن دانيآلَ
زائِنكةَ يف خ5. والِفضِب ِغناكببس كقَلب فَعفارت ،كتثَرو كثَّرت ِتكيف ِتجار ِتكِة ِحكمهكذا قالَ 6. بكَثر فلذلك

الرب ديكقَلِب اآلِل: الس كقَلب لتعج كأجِل أن ِة، ِمندونَ 7هرجِم، فيتاةَ اُألمباَء، عغُر علَيك ذا أجِلبأنه لذلك



مالكسونَ جندوي ِتكِة ِحكمهجعلَى ب ميوفَهالقَتلَى يف قَلِب الِبحاِر8. س موت ِة، فتموتإلَى احلُفر كلونزنلْ 9. يه
قاِتِلك إ: تقولُ قَوالً أمام ؟ وأنتأنا إلَهِد طاِعِنكيف ي ي أنا 10! نسانٌ ال إلَهباِء، ألنرِد الغبي لِف متوتالغ موت

الرب دييقولُ الس ،تكَلَّمت."  
أنت : هكذا قالَ السيد الرب: يا ابن آدم، ارفَع مرثاةً علَى مِلِك صور وقُلْ له"12: وكانَ إلَي كالم الرب قائال11ً
ةً وكاِملُ اجلَماِلخاِتمآلنٌ ِحكمِة اِهللا13.  الكَماِل، مندٍن جيف ع كُنت . رأمح قيقع ،كتٍر كرٍمي ِستارجكُلُّ ح

بوذَه درممانُ وزهروب قأزر وياقوت شبوي زعوج درجبوز ضأبي قيقوع أصفَر ِة . وياقوتةَ صيغنعص أنشأوا فيك
بني . علَى جبِل اِهللا املُقَدِس كُنت. أنت الكَروب املُنبِسطُ املُظَلِّلُ، وأقَمتك14. ِص وترصيِعها يوم خِلقتالفُصو

يتاِر متَشِة النإمث15ٌ. ِحجار فيك ِجدى وحت ِلقتخ يوم ِمن ِقككاِملٌ يف طُر ألَُوا 16. أنتم ِتكِة ِتجاربكَثر
وفَكجا فأخطأتاِر.  ظُلمِة النِني ِحجارب املُظَلِّلُ ِمن ها الكَروبأي كِل اِهللا وأُبيدبج ِمن كح17. فأطر فَعقد ارت

ِتكهجلب كقَلب .هائكألجِل ب كتِحكم دتأفس .نظُروا إلَيكاملُلوِك لي أمام لُكإلَى األرِض، وأجع كحقد 18. سأطر
ت مقاِدسك بكَثرِة آثاِمك بظُلِم ِتجارِتك، فأُخِرج نارا ِمن وسِطك فتأكُلُك، وأُصيرك رمادا علَى األرِض أمام نجس

راكي نكُلِّ م يينإلَى األ19. ع عدب دعوب، وتكونُ أهواالً وال توجالش نيب كعِرفوني الذين مجيع ِمنك ريحتبِدفي."  
  نبوءة ضد صيدون

هكذا قالَ : وقُل22ْيا ابن آدم، اجعلْ وجهك نحو صيدونَ وتنبأْ علَيها، "21: وكانَ إلَي كالم الرب قائال20ً
الرب ديأُجري فيها أحكا: الس حني ي أنا الربعلَمونَ أنيف وسِطِك، في دجميدونُ وسأتذا علَيِك يا صأنه سقَدا وأتم

وأُرِسلُ علَيها وبأً ودما إلَى أِزقَِّتها، ويسقَطُ اجلَرحى يف وسِطها بالسيِف الذي علَيها ِمن كُلِّ جاِنٍب، 23. فيها
ي أنا الربعلَمونَ أنفي.  

ين حوهلُم، الذين يبِغضونهم، فيعلَمونَ فال يكونُ بعد لبيِت إسرائيلَ سالٌَّء ممرر وال شوكَةٌ موِجعةٌ ِمن كُلِّ الذ"24
الرب ديي أنا الس25. أنالرب ديهكذا قالَ الس: سقَدوأت ،مهينقوا بتفَر عوب الذينالش إسرائيلَ ِمن يتب ععندما أمج

ها لعسكُنونَ يف أرِضِهِم اليت أعطَيتِم، ييوِن اُألمع أمام فيِهم ،ا 26بدي يعقوبيوتبنونَ بوي سكُنونَ فيها آِمننيوي
 ي أنا الربعلَمونَ أنفي ،وِلِهمح ِمن بِغضيِهما علَى مجيِع مسكُنونَ يف أمٍن عندما أُجري أحكاما، ويغِرسونَ كُروموي

مهإلَه."  
  نبوءة ضد مصر

29 
يا ابن آدم، اجعلْ وجهك نحو "2: ن الشهِر العاِشِر، كانَ إلَي كالم الرب قائالًيف السنِة العاِشرِة، يف الثّاين عشر ِم 1

هأنذا علَيك يا ِفرعونُ مِلك : هكذا قالَ السيد الرب: تكَلَّم وقُل3ْ. ِفرعونَ مِلِك ِمصر وتنبأْ علَيِه وعلَى ِمصر كُلِّها
الكَبري مساحالت ،اِرِه، الذي قالَِمصريف وسِط أ اِبضفسي:  الرلن هِملتري يل، وأنا ع .4 يف فكَّيك زائملُ خفأجع

ِفكرشحب قلزم اِركِك أوكُلُّ مس اِركوسِط أ ِمن كوأُطِلع ،ِفكرشحب اِركأ كمس ِة 5. وأُلِزقيريف الب كُكوأتر
. بذَلتك طَعاما لوحوِش البر ولطُيوِر السماِء. علَى وجِه احلَقِل تسقُطُ فال تجمع وال تلَم .اِركأنت ومجيع مسِك أ



ِعند مسِكِهم بك بالكَف، 7. ويعلَم كُلُّ سكّاِن ِمصر أني أنا الرب، ِمن أجِل كوِنِهم عكّاز قَصٍب لبيِت إسرائيل6َ
زوم رتانكَستوِنِهمكُلَّ م وقَلقَلت رتانكَس كّأوا علَيكا توهلُم كُلَّ كِتٍف، ولَم قت.  

8"الرب ديهكذا قالَ الس وانَ:لذلكاإلنسانَ واحلَي سيفًا، وأستأِصلُ ِمنك علَيك ذا أجِلبأن9. ه ِمصر كونُ أرضوت
،ي أنا الربعلَمونَ أنةً، فيِربةً وخقِفرقالَم هألن  :هِملتيل وأنا ع هرلُ 10. النوأجع ،اِركوعلَى أ ذا علَيكأنه لذلك

خِم كوشلَ إلَى أسوانَ، إلَى تجدم ةً، ِمنقِفرةً مِربا خبِخر ِمصر فيها 11. أرض فيها ِرجلُ إنساٍن، وال متُر ال متُر
 عنيأرب سكَنٍة، وال تهيمةًِرجلُ بها يف وسِط 12. سنندِة، ومةً يف وسِط األراضي املُقِفرقِفرم ِمصر لُ أرضوأجع

ألنه هكذا قالَ السيد 13. وأُشتت اِملصريني بني اُألمِم، وأُبددهم يف األراضي. املُدِن اخلَِربِة تكونُ مقِفرةً أربعني سنةً
ِة: الربهاين ِعند ،مهينتوا بتتش عوب الذينالش ِمن نياِملصري عةً أمجسن عنيإلَى 14 أرب مهوأُرِجع ،ِمصر سيب دوأر

تكونُ أحقَر املَماِلِك فال ترتِفع بعد علَى 15. أرِض فتروس، إلَى أرِض ميالِدِهم، ويكونونَ هناك مملكَةً حقريةً
فال تكونُ بعد معتمدا لبيِت إسرائيلَ، مذَكِّرةَ اإلِمث بانِصراِفِهم وراَءهم، 16. لُهم لكَيال يتسلَّطوا علَى اُألمِماُألمِم، وأُقَلِّ

الرب ديي أنا السعلَمونَ أنوي."  
يا ابن "18: ، أنَّ كالم الرب كانَ إلَي قائالًوكانَ يف السنِة الساِبعِة والِعشرين، يف الشهِر األوِل، يف أوِل الشهِر17

ةً علَى صورديدةً شِخدم هيشج مخدباِبلَ است ِلكم رذراصبوخإنَّ ن ،مومل . آد ،تدوكُلُّ كِتٍف جتَر ،كُلُّ رأٍس قَِرع
 مدِتِه اليت خألجِل ِخدم صور ةٌ ِمنوال جلَيِشِه أُجر له ا علَيهاتكُن .19الرب ديهكذا قالَ الس ذا أبذُلُ : لذلكأنه

قد أعطَيته 20. أرض ِمصر لنبوخذراصر مِلِك باِبلَ، فيأخذُ ثَروتها، ويغنم غَنيمتها، وينهب نهبها فتكونُ أُجرةً جلَيِشِه
ع مهبِه، ألن مدغِلِه الذي خألجِل ش ِمصر أرضالرب دييِت 21. ِملوا ألجلي، يقولُ السا لبقَرن اليوِم أُنِبت يف ذلك 

  ".وأجعلُ لك فتح الفَِم يف وسِطِهم، فيعلَمونَ أني أنا الرب. إسرائيلَ
  رثاء مصر

30 
ألنَّ اليوم قريب، 3! يا لليوِم: ولِولوا: لربهكذا قالَ السيد ا: يا ابن آدم تنبأْ وقُلْ"2: وكانَ إلَي كالم الرب قائال1ً

ويأيت سيف علَى ِمصر، ويكونُ يف كوش خوف شديد، ِعند 4. يكونُ وقتا لُألمِم. ويوم للرب قريب، يوم غَيٍم
 وفوطُ ولود وكُلُّ اللَّفيِف، يسقُطُ معهم بالسيِف كوش5. سقوِط القَتلَى يف ِمصر، ويأخذونَ ثَروتها وتهدم أُسسها

ِمن مجدلَ إلَى أسوانَ . ويسقُطُ عاِضدو ِمصر، وتنحطُّ ِكربياُء ِعزِتها: هكذا قالَ الرب6. وكوب وبنو أرِض العهِد
الرب دييِف، يقولُ السسقُطونَ فيها بالس7. يندِة، وتكونُ ميف وسِط األراضي املُقِفر قِفرِةفتِن اخلَِربها يف وسِط املُد .

 يف ذلك اليوِم يخرج ِمن ِقبلي رسلٌ يف 9. فيعلَمونَ أني أنا الرب ِعند إضرامي نارا يف ِمصر، ويكسر مجيع أعواِنها8
  . يأيتسفٍُن لتخويِف كوش املُطمئنِة، فيأيت علَيِهم خوف عظيم كما يف يوِم ِمصر، ألنه هوذا

10"الرب ديِلِك باِبلَ:هكذا قالَ السم رذراصبوخِد نبي ةَ ِمصرثَرو ي أُبيد11. إن مِ ىِم يؤتتاةُ اُألمع ،معه هعبهو وش
سةً وأبيع األرض ليِد وأجعلُ األار ياِب12. خلَراِب األرِض، فيجردونَ سيوفَهم علَى ِمصر ويمألَُونَ األرض ِمن القَتلَى

وأُبيد األصنام وأُبطِّلُ : هكذا قالَ السيد الرب13. أنا الرب تكَلَّمت. األشراِر، وأُخِرب األرض وِمألها بيِد الغرباِء



نوف األوثانَ ِمن .يف أرِض ِمصر عبوأُلقي الر ،أرِض ِمصر ِمن  ئيسر  عدفتروس، و14. وال يكونُ  ب أُخِرب
. وأسكُب غَضيب علَى سني، ِحصِن ِمصر، وأستأِصلُ جمهور نو15. وأُضِرم نارا يف صوعن، وأُجري أحكاما يف نو

16ا يف ِمصرنار كُلَّ يوٍم. وأُضِرم ضيقات مزيِق، ولنوفا، ونو تكونُ للتعجتو عجتتو ةَ 17. سنينَ وفيِبستانُ آوبش
ِيبيباِن إلَى السما تذهيِف، وه18. سقُطونَ بالسهناك ِمصر كسري أنيار ِعند يف حتفَنحيس هارالن ظِلموتبطُلُ . وي

فأُجري أحكاما يف ِمصر، فيعلَمونَ أني أنا 19. أما هي فتغشاها سحابةٌ، وتذهب بناتها إلَى السِيب. فيها ِكربياُء ِعزها
الرب."  
يا ابن "21: وكانَ يف السنِة احلاديِة عشرةَ، يف الشهِر األوِل، يف الساِبِع ِمن الشهِر، أنَّ كالم الرب صار إلَي قائال20ً

فت رجبٍة لتضِع ِعصابوال بو فائدضِع ربو رجبوها هي لن ت ،ِلِك ِمصرونَ مِفرع ِذراع رتي كسإن ،مآديفالس مِسك .
22الرب ديهكذا قالَ الس لذلك : يفةَ، وأُسِقطُ السةَ واملَكسوريِه القَويِذراع رفأُكَس ،ِلِك ِمصرونَ مذا علَى ِفرعأنه

 مِلِك باِبلَ وأجعلُ سيفي يف يِدِه، وأُشدد ِذراعي24. وأُشتت اِملصريني بني اُألمِم، وأُذَريِهم يف األراضي23. ِمن يِدِه
وأُشدد ِذراعي مِلِك باِبلَ، أما ِذراعا ِفرعونَ فتسقُطاِن، فيعلَمونَ 25. وأُكَسر ِذراعي ِفرعونَ فيئن قُدامه أنني اجلَريِح

وأُشتت اِملصريني بني اُألمِم وأُذَريِهم 26. رِض ِمصرأني أنا الرب حني أجعلُ سيفي يف يِد مِلِك باِبلَ، فيمده علَى أ
ي أنا الربعلَمونَ أنيف األراضي، في."  

  شجرة أرز يف لبنان
31 
 آدم، قُلْ ياابن"2: وكانَ يف السنِة احلاديِة عشرةَ، يف الشهِر الثّاِلِث، يف أوِل الشهِر، أنَّ كالم الرب كانَ إلَي قائال1ً

هوذا أعلَى األرِز يف لُبنانَ جميلُ األغصاِن وأغبى الظِّلِّ، 3عظَمِتك؟  من أشبهت يف: لِفرعونَ مِلِك ِمصر وجمهوِرِه
ِل مغِرِسِه، وأرسلَت أاره جرت ِمن حو. قد عظَّمته املياه، ورفَعه الغمر4. وقامته طَويلَةٌ، وكانَ فرعه بني الغيوِم

فلذلك ارتفَعت قامته علَى مجيِع أشجاِر احلَقِل، وكثُرت أغصانه، وطالَت فُروعه 5. جداِوهلا إلَى كُلِّ أشجاِر احلَقِل
تبِة املياِه إذ ن6. لكَثركُلُّ ح تفُروِعِه ولَد يف أغصاِنِه كُلُّ طُيوِر السماِء، وحتت تششوع حتت كَنوس ،رواِن البي

األرز يف جنِة 8. فكانَ جميالً يف عظَمِتِه ويف طوِل قُضباِنِه، ألنَّ أصله كانَ علَى مياٍه كثريٍة7. ِظلِِّه كُلُّ اُألمِم العظيمِة
.  األشجاِر يف جنِة اِهللا مل تشِبهه يف حسِنِهكُلُّ. اِهللا مل يفُقه، السرو مل يشِبه أغصانه، والدلب مل يكُن ِمثلَ فُروِعِه

  .جعلته جميالً بكَثرِة قُضباِنِه، حتى حسدته كُلُّ أشجاِر عدٍن اليت يف جنِة اِهللا9
10"الرب ديهكذا قالَ الس يوِم:لذلكالغ نيب هلَ فرععوقد ج ،كتقام تفَعارت كأجِل أن ِه، ِمنلوبع هقَلب فَعوارت ،
ويستأِصلُه الغرباُء عتاةُ اُألمِم، ويتركونه، فتتساقَطُ 12. لشرِه طَردته. أسلَمته إلَى يِد قَوي اُألمِم، فيفعلُ بِه ِفعال11ً

اِر األرِض، ويِرتلُ عن ِظلِِّه كُلُّ شعوب األرِض، قُضبانه علَى اِجلباِل ويف مجيِع األوديِة، وتنكَِسر قُضبانه ِعند كُلِّ أ
هكونتكونُ علَى قُضباِنِه13. ويتر رواِن البيح طُيوِر السماِء، ومجيع مجيع ِقرشيِمِه تست14. علَى ه ِفعلكيال ترت

 تقوم بلّوطاتها يف ارِتفاِعها كُلُّ شاِربٍة ماًء، ألنها شجرةٌ ما وهي علَى املياِه لقامِتها، وال جتعلُ فرعها بني الغيوِم، وال
يف اجلُب مع اهلاِبطني مين آدفلَى، يف وسِط با إلَى املوِت، إلَى األرِض السمجيع ت15. قد أُسِلم ديهكذا قالَ الس



ا: الربوحن ِة أقَمتزوِلِه إلَى اهلاويعلَيِه ا. يف يوِم ن وتلُبنانَ كس نتةُ، وأحزالكَثري ِت املياهوفَني ،هارأ عتنوم ،مرلغ
ِمن صوِت سقوِطِه أرجفت اُألمم ِعند إنزايل إياه إلَى اهلاويِة مع اهلاِبطني 16. علَيِه، وكُلُّ أشجاِر احلَقِل ذَبلَت علَيِه

هم أيضا نزلوا إلَى 17. شجاِر عدٍن، مختار لُبنانَ وخياره كُلُّ شاِربٍة ماًءيف اجلُب، فتتعزى يف األرِض السفلَى كُلُّ أ
من أشبهت يف املَجِد والعظَمِة 18. اهلاويِة معه، إلَى القَتلَى بالسيِف، وزرعه الساِكنونَ حتت ِظلِِّه يف وسِط اُألمِم

. اِر عدٍن إلَى األرِض السفلَى، وتضطَِجع بني الغلِف مع املَقتولني بالسيِفهكذا بني أشجاِر عدٍن؟ ستحدر مع أشج
الرب ديمهوِرِه، يقولُ السونُ وكُلُّ جهذا ِفرع."  

  رثاء فرعون
32 
1الرب هِر، أنَّ كالمِل الشيف أو ،رهِر الثّاين عشةَ، يف الشرِة عشِة الثّانينقائالًوكانَ يف الس إلَي 2:  صار" ،مآد يا ابن

وقُلْ له ِلِك ِمصرونَ مرثاةً علَى ِفرعم ِتمساٍح يف الِبحاِر: ارفَع ظرين ِم  وأنتِشبلَ  اُألم  هتأشب . ،اِركبأ فَقتاند
مهارأ كَّرتوع ،املاَء بِرجلَيك رت3. وكدالرب ديهكذا قالَ الس :عوٍب إنِة شماعكَيت مع جبش طُ علَيكي أبس

وأتركُك علَى األرِض، وأطرحك علَى وجِه احلَقِل، وأُِقر علَيك كُلَّ طُيوِر 4. كثريٍة، وهم يصِعدونك يف ِمجزفَيت
وأُسقي أرض 6. وديةَ ِمن جيِفكوأُلقي لَحمك علَى اِجلباِل، وأمألَُ األ5. السماِء، وأُشِبع ِمنك وحوش األرِض كُلَّها

اآلفاق ِلئُ ِمنكإلَى اِجلباِل، ومتت ِمكد ِمن ضاِنكها، وأُغشي 7. فيجومن السماواِت، وأُظِلم بأحج اكإطفائي إي وِعند
وَءهضيُء ضال ي رحاٍب، والقَمبس ِة،8. الشمسكُلَّ أنواِر السماِء املُنري فوقَك وأُظِلم ،ةَ علَى أرِضكلُ الظُّلموأجع 

الرب ديِم يف أراٍض مل تعِرفها9. يقولُ الساُألم نيب إتياين بكَسِرك ِعند عوٍب كثريينش قُلوب 10. وأغُم ِمنك ريوأُح
وِهِهم، فيرِجفونَ كُلَّ لَحظٍَة، كُلُّ شعوبا كثريين، ملوكُهم يقشِعرونَ علَيك اقِشعرارا عندما أخِطر بسيفي قُدام وج

قوِطكفِسِه يف يوِم سواِحٍد علَى ن.  
11"الرب ديهكذا قالَ الس هألن:ِلِك باِبلَ يأيت علَيكم يف12. سكمهورِة أُسِقطُ جيوِف اجلَباِبرتاةُ . بسع مكُلُّه

 هِلكوي ،سلُبونَ ِكربياَء ِمصرِم، فيمهوِرهااُألم13. كُلُّ ج عدب ها ِمنركَدِة، فال تهائِمها عن املياِه الكَثريب مجيع وأُبيد
. حينئٍذ أُنِضب مياههم وأُجري أارهم كالزيِت، يقولُ السيد الرب14. ِرجلُ إنساٍن، وال تعكِّرها أظالف بهيمٍة

هِذِه 16. ِعند ضريب مجيع سكّاِنها يعلَمونَ أني أنا الرب. وختلو األرض ِمن ِملئهاحني أجعلُ أرض ِمصر خرابا، 15
  ".علَى ِمصر وعلَى كُلِّ جمهوِرها ترثو ا، يقولُ السيد الرب. بنات اُألمِم ترثو ا. مرثاةٌ يرثونَ ا

يا ابن آدم، ولِولْ "18: ِس عشر ِمن الشهِر، أنَّ كالم الرب كانَ إلَي قائالًوكانَ يف السنِة الثّانيِة عشرةَ، يف اخلاِم17
يف اجلُب فلَى مع اهلاِبطنيِة إلَى األرِض السِم العظيمناِت اُألمهو وب وأحِدره ،مهوِر ِمصر19. علَى ج ِعمتن نِمم

اُمسكوها مع كُلِّ . قد أُسِلم السيف. طونَ يف وسِط القَتلَى بالسيِفيسق20ُ. أكثَر؟ انِزلْ واضطَِجع مع الغلِف
هناك 22. قد نزلوا، اضطَجعوا غُلفًا قَتلَى بالسيِف. يكَلِّمه أقوياُء اجلَباِبرِة ِمن وسِط اهلاويِة مع أعواِنِه21. جمهوِرها

الذين جِعلَت قُبورهم يف أساِفِل اجلُب، 23.  كُلُّهم قَتلَى ساِقطونَ بالسيِف.قُبوره ِمن حوِلِه. أشور وكُلُّ جماعِتها
هناك عيالم وكُلُّ 24. وجماعتها حولَ قَِربها، كُلُّهم قَتلَى ساِقطونَ بالسيِف، الذين جعلوا رعبا يف أرِض األحياِء



اِقطونَ بالسيِف، الذين هبطوا غُلفًا إلَى األرِض السفلَى، الذين جعلوا رعبهم يف جمهوِرها حولَ قَِربها، كُلُّهم قَتلَى س
حوله . قد جعلوا هلا مضجعا بني القَتلَى، مع كُلِّ جمهوِرها25. فحملوا ِخزيهم مع اهلاِبطني يف اجلُب. أرِض األحياِء

. قد حملوا ِخزيهم مع اهلاِبطني يف اجلُب. السيِف، مع أنه قد جِعلَ رعبهم يف أرِض األحياِءقُبورهم كُلُّهم غُلف قَتلَى ب
كُلُّهم غُلف قَتلَى بالسيِف، مع . هناك ماِشك وتوبالُ وكُلُّ جمهوِرها، حوله قُبورها26. قد جِعلَ يف وسِط القَتلَى
وال يضطَِجعونَ مع اجلَباِبرِة الساِقطني ِمن الغلِف الناِزلني إلَى اهلاويِة بأدواِت 27. رِض األحياِءأُم جعلوا رعبهم يف أ

. حرِبِهم، وقد وِضعت سيوفُهم حتت رؤوِسِهم، فتكونُ آثامهم علَى ِعظاِمِهم مع أُم رعب اجلَباِبرِة يف أرِض األحياِء
هناك أدوم وملوكُها وكُلُّ رؤسائها الذين 29. سِط الغلِف تنكَِسر وتضطَِجع مع القَتلَى بالسيِفأما أنت ففي و28

يف اجلُب لِف ومع اهلاِبطنيضطَِجعونَ مع الغيِف، فيقد أُلقوا مع القَتلَى بالس روِتِهمبماِل 30. مع جراُء الشأُم هناك
يدونيالص ومجيع ملوا كُلُّهميِف، وحعوا غُلفًا مع قَتلَى السواضطَج روِتِهمبج زوا ِمنخ ،عِبِهممع القَتلَى بر اهلاِبطني ني

إلَى اجلُب مع اهلاِبطني مهمهوِرِه31. ِخزيى عن كُلِّ جزعونُ ويتِفرع مراهمهوِرِه، . يونُ وكُلُّ جيِف ِفرعقَتلَى بالس
ييقولُ السالرب ونُ وكُلُّ 32. ديِف، ِفرعلِف مع قَتلَى السالغ نيب عضجيف أرِض األحياِء، في هعبر لتعي جألن

الرب ديمهوِرِه، يقولُ السج."  
  حزقيال رقيبا للشعب

33 
إذا جلَبت السيف علَى أرٍض، فإنْ أخذَ : ميا ابن آدم، كلِّم بين شعِبك وقُلْ هلُ"2: وكانَ إلَي كالم الرب قائال1ً

فإذا رأَى السيف مقِبالً علَى األرِض نفَخ يف البوِق وحذَّر 3شعب األرِض رجالً ِمن بيِنِهم وجعلوه رقيبا هلُم، 
 ،عبف4الش ،ذَهوأخ يففجاَء الس ،ذَّرحالبوِق ومل يت صوت اِمعالس ِمعيكونُ علَى رأِسِهوس هم5. د صوت ِمعس

فإنْ رأَى الرقيب السيف مقِبالً ومل ينفُخ يف 6. لو حتَذَّر لَخلَّص نفسه. البوِق ومل يتحذَّر، فدمه يكونُ علَى نفِسِه
  .ذَ بذَنِبِه، أما دمه فِمن يِد الرقيِب أطلُبهالبوِق ومل يتحذَِّر الشعب، فجاَء السيف وأخذَ نفسا ِمنهم، فهو قد أُِخ

إذا قُلت 8. وأنت يا ابن آدم، فقد جعلتك رقيبا لبيِت إسرائيلَ، فتسمع الكَالم ِمن فمي، وتحذِّرهم ِمن ِقبلي"7
رير ِمن طريِقِه، فذلك الشرير يموت بذَنِبِه، أما دمه فِمن يِدك فإنْ مل تتكَلَّم لتحذِّر الش. يا ِشرير موتا متوت: للشريِر
هبذَنِبِه9. أطلُب موتعن طريِقِه، فهو ي رِجعومل ي ،عنه ِرجعطريِقِه لي ِمن يررالش ذَّرتوإنْ ح . لَّصتفقد خ ا أنتأم
كفسي10. نب فكلِّم مآد يا ابن إسرائيلَ وقُلْوأنت ت :م تتكَلَّمونَ هكذا قائلنينا وخطايانا علَينا، وِبها : أنتعاصيإنَّ م

حي أنا، يقولُ السيد الرب، إني ال أُسر مبوِت الشريِر، بل بأنْ يرجعِ الشرير : قُلْ هلُم11نحن فانونَ، فكيف نحيا؟ 
وأنت يا ابن آدم، فقُلْ 12فلماذا متوتونَ يابيت إسرائيلَ؟ ! ، ارِجعوا عن طُرِقكُم الرديئَِةِارِجعوا. عن طريِقِه ويحيا

عِبكين شِه: لبرجوِعِه عن شِه يف يوِم رربش عثُرال ي يررِتِه، والشعصييِه يف يوِم مجنال ي البار إنَّ بر . البار وال يستطيع
فاتكَلَ هو علَى برِه وأِثم، فربه كُلُّه ال يذكَر، بل بإِمثِه . حياةً حتيا: إذا قُلت للبار13. ا بِبرِه يف يوِم خطيئَِتِهأنْ يحي

موتي لهيِر14. الذي فعرللش وإذا قُلت :ا متوتموت . ،دِل واحلَقِملَ بالعِتِه وعطيعن خ عج15فإنْ رإنْ ر يررالش د
كُلُّ خطيِتِه اليت 16. ال يموت. الرهن وعوض عن املُغتصِب، وسلك يف فرائِض احلياِة بال عمِل إٍمث، فإنه حياةً يحيا



بل .  الرب مستويةًلَيست طَريق: وأبناُء شعِبك يقولون17َ. عِملَ بالعدِل واحلَق فيحيا حياةً. أخطأ ا ال تذكَر علَيِه
وِعند رجوِع الشريِر عن 19. ِعند رجوِع البار عن برِه وِعند عمِلِه إمثًا فإنه يموت بِه18! هم طَريقُهم غَري مستويٍة

إني أحكُم علَى كُلِّ . الرب غَري مستويٍةإنَّ طريق : وأنتم تقولون20َ. شرِه وِعند عمِلِه بالعدِل واحلَق، فإنه يحيا ِما
  ".واِحٍد ِمنكُم كطُرِقِه يا بيت إسرائيلَ

  تفسري سقوط إسرائيل
يم، وكانَ يف السنِة الثّانيِة عشرةَ ِمن سبِينا، يف الشهِر العاِشِر، يف اخلاِمِس ِمن الشهِر، أنه جاَء إلَي منفَِلت ِمن أورشل21
وكانت يد الرب علَي مساًء قَبلَ مجيِء املُنفَِلِت، وفَتحت فمي حتى جاَء إلَي صباحا، 22". قد ضِربِت املدينةُ:"فقالَ

أبكَم عدب فمي ومل أكُن حقائال23ً. فانفَت الرب كالم يف هِذِه اِخل"24: فكانَ إلَي اِكننيإنَّ الس ،مآد ِب يف يا ابنر
كَلَّمونَ قائلنيمرياثًا: أرِض إسرائيلَ يت ِت األرضكثريونَ، لنا أُعطي حنون ،ا وقد وِرثَ األرضكانَ واِحد إنَّ إبراهيم .

، أفَتِرثونَ تأكُلونَ بالدِم وترفَعونَ أعينكُم إلَى أصناِمكُم وتسِفكونَ الدم: هكذا قالَ السيد الرب: لذلك قُلْ هلُم25
: قُلْ هلُم27وقَفتم علَى سيِفكُم، فعلتم الرجس، وكُلٌّ ِمنكُم نجس امرأةَ صاِحِبِه، أفَتِرثونَ األرض؟ 26األرض؟ 

الرب دييِف، والذي هو علَى وجِه احلَقِل أبِذ: هكذا قالَ السسقُطونَ بالسِب ييف اِخلر أنا، إنَّ الذين يحِش حللو لُه
فأجعلُ األرض خِربةً مقِفرةً، وتبطُلُ ِكربياُء ِعزِتها، وخترب 28. مأكَالً، والذين يف احلُصوِن ويف املَغاِيِر يموتونَ بالوبإ

  .جاساِتِهِم اليت فعلوهافيعلَمونَ أني أنا الرب حني أجعلُ األرض خِربةً مقِفرةً علَى كُلِّ ر29. ِجبالُ إسرائيلَ بال عاِبٍر
وأنت يا ابن آدم، فإنَّ بين شعِبك يتكَلَّمونَ علَيك جباِنِب اجلُدراِن، ويف أبواِب البيوِت، ويتكَلَّم الواِحد مع اآلخِر، "30

لُ مع أخيِه قائلنيجالر :ِعنِد الرب ِمن اخلاِرج عوا ما هو الكَالمامس لُمويأتو31! ه ،عبكما يأيت الش نَ إلَيك
ويجِلسونَ أمامك كشعيب، ويسمعونَ كالمك وال يعملونَ بِه، ألنهم بأفواِهِهم يظِهرونَ أشواقًا وقَلبهم ذاِهب وراَء 

32. كسِبِهموال ي كعونَ كالمسمفي ،زفالع حِسنوِت يهلُم كِشعِر أشواٍق جلَميِل الص لونَ بِهوها أنتعم .
33ا كانَ يف وسِطِهمبيعلَمونَ أنَّ نيأيت، في هوإذا جاَء هذا، ألن."  

  رعاة إسرائيل
34 
: هكذا قالَ السيد الرب للرعاِة: يا ابن آدم، تنبأْ علَى رعاِة إسرائيلَ، تنبأْ وقُلْ هلُم"2: وكانَ إلَي كالم الرب قائال1ً

تأكُلونَ الشحم، وتلبسونَ الصوف 3أال يرعى الرعاةُ الغنم؟ .  إسرائيلَ الذين كانوا يرعونَ أنفُسهمويلٌ لرعاِة
منونَ الغوال ترع ،منيحونَ السمل 4. وتذب واملَطرود ،روهمل جتب واملَكسور ،مل تعِصبوه واملَجروح ،وهقَومل ت املَريض

 ،وهِردتستعلَيِهم ملَّطتنٍف تسٍة وِبعبل بِشد ،الُّ مل تطلُبوهحوِش 5. والضمأكَالً جلميِع و تبال راٍع وصار تتتشفت
تتتمي يف كُلِّ اِجلباِل، وعلَى كُلِّ تل6ٍّ. احلَقِل، وتشغَن لَّتعاٍل، وعلَى كُلِّ وجِه األرِضض  . كُنمي ومل يغَن تتتتش

نمشفَتسألُ أو يي .  
7"الرب عوا كالمعاةُ امسها الرأي 8: فلذلك تةً و صارغَنيم تمي صاريثُ إنَّ غَنح ِمن ،الرب ديأنا، يقولُ الس يح

فُسهم ومل يرعوا غَنمي، غَنمي مأكَالً لكُلِّ وحِش احلَقِل، إذ مل يكُن راٍع وال سألَ رعايت عن غَنمي، ورعى الرعاةُ أن



9الرب عوا كالمعاةُ امسها الرأي 10: فلذلكالرب ديهكذا قالَ الس : ،ِدِهمي مي ِمنغَن عاِة وأطلُبذا علَى الرأنه
ألنه 11. اِهِهم فال تكونُ هلُم مأكَالًوأكُفُّهم عن رعِي الغنِم، وال يرعى الرعاةُ أنفُسهم بعد، فأُخلِّص غَنمي ِمن أفو

الرب ديها: هكذا قالَ السِقدمي وأفتذا أسألُ عن غَنأنِمِه 12. هيكونُ يف وسِط غَن يوم هاعي قَطيعالر ِقدفتكَما ي
 تتتمجيِع األماِكِن اليت تش ها ِمنلِّصمي وأُخغَن ِقدِة، هكذا أفتتتباِباملُشيِم والض13. إليها يف يوِم الغ ها ِمنوأُخِرج

الشعوب وأمجعها ِمن األراضي، وآيت ا إلَى أرِضها وأرعاها علَى ِجباِل إسرائيلَ ويف األوديِة ويف مجيِع مساِكِن 
ك تربض يف مراٍح حسٍن، ويف هناِل. أرعاها يف مرعى جيٍد، ويكونُ مراحها علَى ِجباِل إسرائيلَ العاليِة14. األرِض

وأطلُب الضالَّ، 16. أنا أرعى غَنمي وأُرِبضها، يقولُ السيد الرب15. مرعى دِسٍم يرعونَ علَى ِجباِل إسرائيلَ
وأنتم يا غَنمي، 17 .وأستِرد املَطرود، وأجِبر الكَسري، وأعِصب اجلَريح، وأُبيد السمني والقَوي، وأرعاها بعدٍل

الرب دييوٍس: فهكذا قالَ السِكباٍش وت نيشاٍة وشاٍة، ب نيب ذا أحكُمأنى 18. هوا املَرعأنْ ترع كُمِعند غريأهو ص
ةُ تقيميقَِة، والباملياِه الع بوا ِمنوأنْ تشر ،ِلكُمها بأرجتدوسون راعيكُمةُ مقيوب ،د؟ اجلَيها بأقداِمكُمرونمي 19كَدوغَن

ِلكُمِر أرجكد ِمن بوتشر ،وِس أقداِمكُمد ى ِمنترع!  
ألنكُم بهزتم باجلَنِب 21. هأنذا أحكُم بني الشاِة السمينِة والشاِة املَهزولَِة:لذلك هكذا قالَ السيد الرب هلُم"20

فأُخلِّص غَنمي فال تكونُ ِمن بعد غَنيمةً، 22. ريضةَ بقُروِنكُم حتى شتتموها إلَى خاِرٍجوالكَِتِف، ونطَحتم املَ
وأنا 24. وأُقيم علَيها راعيا واِحدا فيرعاها عبدي داود، هو يرعاها وهو يكونُ هلا راعيا23. وأحكُم بني شاٍة وشاٍة

وأقطَع معهم عهد سالٍم، وأنِزع 25. أنا الرب تكَلَّمت. داود رئيسا يف وسِطِهمالرب أكونُ هلُم إلَها، وعبدي 
وأجعلُهم وما حولَ أكَميت بركَةً، 26. الوحوش الرديئَةَ ِمن األرِض، فيسكُنونَ يف البريِة مطمئنني وينامونَ يف الوعوِر

وتعطي شجرةُ احلَقِل ثَمرتها، وتعطي األرض غَلَّتها، ويكونونَ 27.  وقِتِه فتكونُ أمطار بركٍَةوأُنِزلُ علَيِهِم املَطَر يف
مدوهعباست ِد الذيني ِمن مهوإذا أنقَذت ،طَ نِريِهمبتكسريي ر ِعند ي أنا الربعلَمونَ أنوي ،يف أرِضِهم فال 28. آِمنني

وأُقيم هلُم غَرسا لصيٍت 29. مةً لُألمِم، وال يأكُلُهم وحش األرِض، بل يسكُنونَ آِمنني وال مخيفيكونونَ بعد غَني
فيعلَمونَ أني أنا الرب إلَههم معهم، 30. فال يكونونَ بعد مفنيي اجلوِع يف األرِض، وال يحِملونَ بعد تعيري اُألمِم

أنا إلَهكُم، يقولُ السيد . وأنتم يا غَنمي، غَنم مرعاي، أُناس أنتم31. يلَ، يقولُ السيد الربوهم شعيب بيت إسرائ
الرب."  

  نبوءة ضد أدوم
35 
ذا قالَ السيد هك: وقُلْ له3يا ابن آدم، اجعلْ وجهك نحو جبِل سعري وتنبأْ علَيِه، "2: وكانَ إلَي كالم الرب قائال1ً

ا: الربقِفرا مرابخ لُكوأجع دي علَيكي دوأم ،لَ سعريبيا ج ذا علَيكأن4. ه ةً، وتكونُ أنتِربخ كندلُ مأجع
ي أنا الربأن ا، وتعلَمقِفر5. مِد السين إسرائيلَ إلَى يب فَعتةٌ، ودةٌ أبديغضب لك تكان هألن ،ِتِهمصيبيِف يف وقِت م

. إذ مل تكرِه الدم فالدم يتبعك. لذلك حي أنا، يقولُ السيد الرب، إني أُهيئُك للدِم، والدم يتبعك6. وقِت إِمث النهايِة
7واآلئب الذّاِهب ا، وأستأِصلُ ِمنهقِفرا ومرابخ لَ سعريبلُ ج8. فأجعقَتاله ِمن وأمألَُ ِجباله . ومجيع كتوأودي ِتاللُك



ألنك 10. وأُصيرك ِخربا أبديةً، ومدنك لن تعود، فتعلَمونَ أني أنا الرب9. أاِرك يسقُطونَ فيها قَتلَى بالسيِف
قُلت :ِني تكوناِن يل فنِني األرضِني، وهاتتِني اُألمإنَّ هات ،كانَ هناك ما والربِلكُه11مت ديأنا، يقولُ الس يح فلذلك

 ،علَيك عندما أحكُم مهينفسي ببن فرهلُم، وأُع ِتكغضب ما ِمنِ لتاللَّذَيِن عام ِدكسوكح ِبكضكغ لَنألفع ،الرب
قد أُعطيناها . قد خِربت: ك اليت تكَلَّمت ا علَى ِجباِل إسرائيلَ قائالًفتعلَم أني أنا الرب، قد ِمسعت كُلَّ إهانِت12
ِعند فرِح كُلِّ : هكذا قالَ السيد الرب14. أنا ِمسعت. قد تعظَّمتم علَي بأفواِهكُم وكثَّرتم كالمكُم علَي13. مأكَالً

تكونُ خرابا يا جبلَ . ى مرياِث بيِت إسرائيلَ ألنه خِرب، كذلك أفعلُ بككَما فِرحت عل15َ. األرِض أجعلُك مقِفرا
ي أنا الربعلَمونَ أنِعها، فيبأمج وكُلُّ أدوم أنت سعري.  

  نبوءة جلبال إسرائيل
36 
ِمن : هكذا قالَ السيد الرب2: ةَ الربيا ِجبالَ إسرائيلَ امسعي كِلم: وأنت يا ابن آدم، فتنبأْ ِجلباِل إسرائيلَ وقُلْ"1

قالَ علَيكُم دوأجِل أنَّ الع :هلَـــنا مرياثًا، ! ه تةَ صارفَعاِت القَدميأْ وقُل3ْإنَّ املُرتبتن فلذلك : ديهكذا قالَ الس
الرب :كُلِّ جاِنٍب لت ِمن موكُمَمو بوكُمُم قد أخرأجِل أ علَى ِشفاِه اللِّساِن، ِمن مِم، وأُصِعدتِة اُألمقيكونوا مرياثًا لب

هكذا قالَ السيد الرب للِجباِل ولآلكاِم : لذلك فامسعي يا ِجبالَ إسرائيلَ كِلمةَ السيِد الرب4وِصرتم مذَمةَ الشعِب، 
دِة وللمِب املُقِفرِة وللِخراِر ولألوديوهلاولألح ِم الذينِة اُألمقيهِب واِلاسِتهزاِء لبللن تِة اليت صار5. ِن املَهجور ِمن

الرب ديهكذا قالَ الس لوا أرضي : أجِل ذلكعج كُلِّها، الذين ِم وعلَى أدومِة اُألمقيعلَى ب يت تكَلَّمتي يف ناِر غَريإن
فتنبأْ علَى أرِض إسرائيلَ وقُلْ للِجباِل وللتالِل ولألاِر 6. لِب وبغضِة نفٍس لنهِبها غَنيمةًمرياثًا هلُم بفَرِح كُلِّ القَ

لذلك 7. هأنذا يف غَرييت ويف غَضيب تكَلَّمت ِمن أجِل أنكُم حملتم تعيري اُألمِم: هكذا قالَ السيد الرب: ولألوديِة
يهكذا قالَ السالرب د :مهحِملونَ تعيريم يه ولكُمح الذين مدي، فاُألمي فَعتي رم يا ِجبالَ إسرائيلَ، 8. إنا أنتأم

ألني أنا لكُم وألتِفت إلَيكُم فتحرثونَ 9. فإنكُم تنِبتونَ فُروعكُم وتثِمرونَ ثَمركُم لشعيب إسرائيلَ، ألنه قريب اإلتياِن
وأُكَثِّر علَيكُم اإلنسانَ 11. وأُكَثِّر الناس علَيكُم، كُلَّ بيِت إسرائيلَ بأمجِعِه، فتعمر املُدنُ وتبنى اِخلرب10. وتزرعونَ

وائِلكُم، فتعلَمونَ أني أنا والبهيمةَ فيكثُرونَ ويثِمرونَ، وأُسكِّنكُم حسب حالَِتكُم القَدميِة، وأُحِسن إلَيكُم أكثَر ِمما يف أ
12. الربمثِكلُهت عدب فتكونُ هلُم مرياثًا وال تعود كِرثونعيب إسرائيلَ، فيش علَيكُم ي الناسشهكذا قالَ 13. وأُم

الرب ديُم قالوا لكُم: السأجِل أ عوبِك: ِمنثِكلَةُ شلن ت14. أنِت أكّالَةُ الناِس وم ثِكلي لذلكوال ت ،عدب أكُلي الناس
الرب دييقولُ الس ،عدِك بعوب15. ش عِثرينوال ت ،عدعوب بالش تعيري ِم، وال حتِملنياُألم تعيري عدب فيِك ِمن عموال أُس
الرب دييقولُ الس ،عدِك بعوبش."  

. ابن آدم، إنَّ بيت إسرائيلَ لَما سكَنوا أرضهم نجسوها بطريِقِهم وِبأفعاِلِهميا "17: وكانَ إلَي كالم الرب قائال16ً
فسكَبت غَضيب علَيِهم ألجِل الدِم الذي سفَكوه علَى األرِض، 18كانت طَريقُهم أمامي كنجاسِة الطّاِمِث، 

فلَما جاءوا إلَى 20. كطريِقِهم وكأفعاِلِهم ِدنتهم. تذَروا يف األراضيفبددتهم يف اُألمِم ف19. وِبأصناِمِهم نجسوها



فتحننت علَى 21. هؤالِء شعب الرب وقد خرجوا ِمن أرِضِه: اُألمِم حيثُ جاءوا نجسوا امسي القُدوس، إذ قالوا هلُم
ِم حإسرائيلَ يف اُألم يتب هسجوِس الذي نيثُ جاءواامسي القُد.  

لَيس ألجِلكُم أنا صاِنع يا بيت إسرائيلَ، بل ألجِل امسي :هكذا قالَ السيد الرب: لذلك فقُلْ لبيِت إسرائيلَ"22
ميثُ ِجئتِم حيف اُألم موهستجوِس الذي ن23. القُد موهستجِم، الذي نيف اُألم سجاملُن امسي العظيم سيف فأُقَد

ِنِهمأعي امفيكُم قُد سقَدأت حني ،الرب دييقولُ الس ،ي أنا الربأن ماُألم فتعلَم ،ِم 24. وسِطِهمِني اُألمب ِمن ذُكُموآخ
إلَى أرِضكُم مجيِع األراضي وآيت بكُم ِمن كُمعرون25َ. وأمجطَها فتماًء طاِهر علَيكُم شوأر . ِمن وِمن ِتكُمجاسكُلِّ ن

كُمرأُطَه 26. كُلِّ أصناِمكُم ِر ِمناحلَج قَلب وأنِزع ،ةً يف داِخِلكُما جديدلُ روحا، وأجعا جديدقَلب وأُعطيكُم
أحكامي وأجعلُ روحي يف داِخِلكُم، وأجعلُكُم تسلُكونَ يف فرائضي، وحتفَظونَ 27. لَحِمكُم وأُعطيكُم قَلب لَحٍم

. وتسكُنونَ األرض اليت أعطَيت آباَءكُم إياها، وتكونونَ يل شعبا وأنا أكونُ لكُم إلَها28. وتعملونَ ا
29جاساِتكُمكُلِّ ن ِمن كُملِّصا. وأُخجوع علَيكُم عها وال أضِر وغَلَّةَ 30. وأدعو اِحلنطَةَ وأُكَثِّرجالش رثَم وأُكَثِّر
فتذكُرونَ طُرقَكُم الرديئَةَ وأعمالكُم غَري الصاِلحِة، ومتقُتونَ أنفُسكُم 31. قِل لكَيال تنالوا بعد عار اجلوِع بني اُألمِماحلَ

جاساِتكُموعلَى ر أجِل آثاِمكُم ِمن جوِهكُمو 32. أمامفلي ،الرب دييقولُ الس ،أنا صاِنع أجِلكُم ا ال ِمنعلومم كُن
يف يوِم تطهريي إياكُم ِمن كُلِّ : هكذا قالَ السيد الرب33. فاخجلوا واخزوا ِمن طُرِقكُم يا بيت إسرائيلَ. لكُم

بى اِخلربنِن، فتيف املُد كُمأُسِكن ،34. آثاِمكُمع ةً أمامِربا عن كوِنها خضةُ ِعواخلَِرب األرض فلَحكُلِّ عاِبٍروت يين .
فتعلَم 36. هِذِه األرض اخلَِربةُ صارت كجنِة عدٍن، واملُدنُ اخلَِربةُ واملُقِفرةُ واملُنهِدمةُ محصنةً معمورةً: فيقولون35َ

هكذا قالَ 37.  أنا الرب تكَلَّمت وسأفعلُ.اُألمم الذين تِركوا حولكُم أني أنا الرب، بنيت املُنهِدمةَ وغَرست املُقِفرةَ
الرب ديلَ هلُم: السيِت إسرائيلَ ألفعب ِمن هِذِه أُطلَب عدِم أُناٍس، . بنكغ مهيف 38أُكَثِّر ليمشِم أورنقِدٍس، كغِم منكَغ

  ".لَمونَ أني أنا الربمواِسِمها، فتكونُ املُدنُ اخلَِربةُ مآلنةً غَنم أُناٍس، فيع
  وادي العظام اليابسة

37 
وأمرين علَيها ِمن حوِلها 2كانت علَي يد الرب، فأخرجين بروِح الرب وأنزلَين يف وسِط البقعِة وهي مآلنةٌ ِعظاما، 1

يا :"فقُلت" يا ابن آدم، أتحيا هِذِه الِعظام؟:" يلفقال3َ. وإذا هي كثريةٌ ِجدا علَى وجِه البقعِة، وإذا هي ياِبسةٌ ِجدا
تعلَم أنت الرب دأْ علَى هِذِه الِعظاِم وقُلْ هلا:"فقالَ يل4". سيبتن :ةَ الربعي كِلمةُ، امسالياِبس ها الِعظامتكذا 5: أيه

وأضع علَيكُم عصبا وأكسيكُم لَحما وأبسطُ 6. وحا فتحيونَهأنذا أُدِخلُ فيكُم ر: قالَ السيد الرب هلِذِه الِعظاِم
ي أنا الربونَ وتعلَمونَ أنا، فتحيلُ فيكُم روحا وأجعِجلد علَيكُم."  

7كما أُِمرت أتبنظِمِه. فتظٍم إلَى عكُلُّ ع ِت الِعظامبفتقار ،عشوإذا ر ،أُ كانَ صوتبما أنا أتنينوإذا 8. وب ظَرتون
وليس فيها روح ،فوق علَيها ِمن ِسطَ اِجللدِب واللَّحِم كساها، وبصوقُلْ :"فقالَ يل9. بالع ،مآد أْ ياابنبوِح، تنأْ للربتن

فتنبأت كما 10". حيواهلُم ياروح ِمن الرياِح األربِع وهب علَى هؤالِء القَتلَى لي: هكذا قالَ السيد الرب: للروِح
  .أمرين، فدخلَ فيِهِم الروح، فحيوا وقاموا علَى أقداِمِهم جيش عظيم ِجدا ِجدا



قد . يِبست ِعظامنا وهلك رجاؤنا: ها هم يقولونَ. يا ابن آدم، هِذِه الِعظام هي كُلُّ بيِت إسرائيلَ:"ثُم قالَ يل11
هأنذا أفتح قُبوركُم وأُصِعدكُم ِمن قُبوِركُم يا شعيب، وآيت : هكذا قالَ السيد الرب: ذلك تنبأْ وقُلْ هلُمل12. انقَطَعنا

. فتعلَمونَ أني أنا الرب ِعند فتحي قُبوركُم وإصعادي إياكُم ِمن قُبوِركُم ياشعيب13. بكُم إلَى أرِض إسرائيلَ
  ".وحي فيكُم فتحيونَ، وأجعلُكُم يف أرِضكُم، فتعلَمونَ أني أنا الرب تكَلَّمت وأفعلُ، يقولُ الربوأجعلُ ر14

  أمة واحدة مللك واحد
ليهوذا ولبين إسرائيلَ : وأنت ياابن آدم، خذْ لنفِسك عصا واِحدةً واكتب علَيها"16: وكانَ إلَي كالم الرب قائال15ً
علَيها. فَقائِهر بى واكتا أُخرصذْ عفَقائِه: وخيِت إسرائيلَ روكُلِّ ب صا أفراِيمع ،فةَ 17. ليوسُما الواِحدواقِر

ِدكةً يف يٍة، فتصريا واِحدا واِحدصى كع18. باُألخرقائلني عِبكأبناُء ش كوهذا؟ : فإذا كلَّم نا ما لكخِبرأما ت
هأنذا آخذُ عصا يوسف اليت يف يِد أفراِيم وأسباطَ إسرائيلَ رفَقاَءه، وأضم إليها : هكذا قالَ السيد الرب: مفقُلْ هل19ُ

وتكونُ العصواِن اللَّتاِن كتبت علَيِهما يف يِدك أمام 20. عصا يهوذا، وأجعلُهم عصا واِحدةً فيصريونَ واِحدةً يف يدي
هأنذا آخذُ بين إسرائيلَ ِمن بِني اُألمِم اليت ذَهبوا إليها، وأمجعهم ِمن : هكذا قالَ السيد الرب: وقُلْ هلُم21. يِنِهمأع

 ،إلَى أرِضِهم مِ ٍة، وآيتواِح22كُلِّ ناحي ِلكةً يف األرِض علَى ِجباِل إسرائيلَ، ومةً واِحدأُم مهريِلكًا وأُصيكونُ م د
وال يتنجسونَ بعد بأصناِمِهم وال 23. علَيِهم كُلِِّهم، وال يكونونَ بعد أُمتِني، وال ينقَِسمونَ بعد إلَى مملكَتِني

ساِكِنِهِم اليت فيها أخطأوا، وأُطَهكُلِّ م ِمن مهلِّصبل أُخ ،عاصيِهمم يٍء ِمنوال بش جاساِتِهما برعبفيكونونَ يل ش مهر
وداود عبدي يكونُ مِلكًا علَيِهم، ويكونُ جلميِعِهم راٍع واِحد، فيسلُكونَ يف أحكامي 24. وأنا أكونُ هلُم إلَها

، ويسكُنونَ يف األرِض اليت أعطَيت عبدي يعقوب إياها، اليت سكَنها آباؤكُم25. ويحفَظونَ فرائضي ويعملونَ ا
وأقطَع معهم عهد سالٍم، 26. ويسكُنونَ فيها هم وبنوهم وبنو بنيِهم إلَى األبِد، وعبدي داود رئيس علَيِهم إلَى األبِد
هم، ويكونُ مسكَين فوق27َ. فيكونُ معهم عهدا مؤبدا، وأُِقرهم وأُكَثِّرهم وأجعلُ مقِدسي يف وسِطِهم إلَى األبِد

فتعلَم اُألمم أني أنا الرب مقَدس إسرائيلَ، إذ يكونُ مقِدسي يف وسِطِهم إلَى 28. وأكونُ هلُم إلَها ويكونونَ يل شعبا
  ".األبِد

  نبوءة ضد جوج
38 
 روٍش ماِشك وتوبالَ، يا ابن آدم، اجعلْ وجهك علَى جوٍج، أرِض ماجوج رئيِس"2: وكانَ إلَي كالم الرب قائال1ً

وأُرِجعك، وأضع 4. هأنذا علَيك يا جوج رئيس روٍش ماِشك وتوبالَ: هكذا قالَ السيد الرب: وقُل3ْوتنبأْ علَيِه 
عظيمةً مع أتراٍس شكائم يف فكَّيك، وأُخِرجك أنت وكُلَّ جيِشك خيالً وفُرسانا كُلَّهم الِبسني أفخر لباٍس، جماعةً 

يوفالس مِسكنيم مجانَّ، كُلَّه5. ومنِمبج مكُلَّه ،موفوطَ معه وكوش يوِشِه، 6 وخوذٍَة، فاِرسوكُلَّ ج روجوم
معك ا كثريينعوبيِشِه، شماِل مع كُلِّ جأقاصي الش ةَ ِمنرمتوج يتوك7ُ. وب أنت فِسكئْ لنيوه ِعدِاست ماعاِتكلُّ ج

يف السنني األخريِة تأيت إلَى األرِض املُستردِة ِمن السيِف . بعد أياٍم كثريٍة تفتقَد8. املُجتِمعِة إلَيك، فِصرت هلُم موقَّرا
خِرجوا ِمن الشعوب وسكَنوا آِمنني املَجموعِة ِمن شعوٍب كثريٍة علَى ِجباِل إسرائيلَ اليت كانت دائمةً خِربةً، للَّذين أُ



م9. كُلُّهكثريونَ معك عوبوش يوِشكوكُلُّ ج أنت ي األرضشغٍة تحابٍة، وتكونُ كسعوبوتأيت كز دصعوت .
10الرب ديدي:هكذا قالَ السا رِفكر فَكِّرفت بباِلك ا ختطُراليوِم أنَّ أُمور قول11ُئًا، ويكونُ يف ذلكوت : دي أصعإن

آيت اهلاِدئني الساِكنني يف أمٍن، كُلُّهم ساِكنونَ بغِري سوٍر وليس هلُم عاِرضةٌ وال مصاريع، . علَى أرٍض أعراٍء
 املُقتين ماشيةً وقُنيةً، ِلسلِب السلِب ولغنِم الغنيمِة، لرد يِدك علَى ِخرٍب معمورٍة وعلَى شعٍب مجموٍع ِمن اُألمِم،12

هل لسلِب سلٍب أنت جاٍء؟ هل : شبا وددانُ وتجار ترشيش وكُلُّ أشباِلها يقولونَ لك13. الساِكن يف أعايل األرِض
  ؟لغنِم غَنيمٍة جمعت جماعتك، حلَمِل الِفضِة والذَّهِب، ألخِذ املاشيِة والقُنيِة، لنهِب نهٍب عظيٍم

يف ذلك اليوِم ِعند سكنى شعيب إسرائيلَ آِمنني، أفَال : هكذا قالَ السيد الرب: لذلك تنبأْ يا ابن آدم، وقُلْ جلوٍج"14
 وتأيت ِمن موِضِعك ِمن أقاصي الشماِل أنت وشعوب كثريونَ معك، كُلُّهم راِكبونَ خيالً، جماعةٌ عظيمة15ٌتعلَم؟ 

كثري يش16. وجي األرضشغٍة تحابعيب إسرائيلَ كسعلَى ش دصعِة يكونُ. وتاِم األخريعلَى . يف األي وآيت بك
ياجوج ِنِهمأعي أمام فيك سقَدأت حني ،متعِرفَين اُألم أرضي لكَي.  

17"الرب ديهكذا قالَ الس: عنه هو الذي تكَلَّمت لْ أنتأوا هبتن بيدي أنبياِء إسرائيلَ، الذينِد عِة عن ياِم القَدمييف األي
ويكونُ يف ذلك اليوِم، يوم مجيِء جوٍج علَى أرِض إسرائيلَ، يقولُ السيد 18يف ِتلك األياِم ِسنينا أنْ آيتَ بك علَيِهم؟ 

اِر سخطي تكَلَّمت، أنه يف ذلك اليوِم يكونُ رعش عظيم يف ويف غَرييت، يف ن19. الرب، أنَّ غَضيب يصعد يف أنفي
فترعش أمامي مسك البحِر وطُيور السماِء ووحوش احلَقِل والدابات اليت تدب علَى األرِض، وكُلُّ 20. أرِض إسرائيلَ

وأستدعي 21. سقُطُ كُلُّ األسواِر إلَى األرِضالناِس الذين علَى وجِه األرِض، وتندك اِجلبالُ وتسقُطُ املَعاِقلُ وت
وأُعاِقبه بالوبإ وِبالدِم، وأُمِطر 22. السيف علَيِه يف كُلِّ ِجبايل، يقولُ السيد الرب، فيكونُ سيف كُلِّ واِحٍد علَى أخيِه

فأتعظَّم 23. ا وِحجارةَ برٍد عظيمةً ونارا وِكربيتاعلَيِه وعلَى جيِشِه وعلَى الشعوب الكَثريِة الذين معه مطَرا جاِرفً
ي أنا الربعلَمونَ أنٍة، فيٍم كثرييوِن أُميف ع فوأُعر سقَدوأت.  

 
39 
.  وتوبالَهأنذا علَيك يا جوج رئيس روٍش ماِشك: هكذا قالَ السيد الرب: وأنت يا ابن آدم، تنبأْ علَى جوٍج وقُلْ"1
وأضِرب قَوسك ِمن يِدك اليسرى، 3. وأردك وأقودك وأُصِعدك ِمن أقاصي الشماِل وآيت بك علَى ِجباِل إسرائيل2َ

 أبذُلُك. فتسقُطُ علَى ِجباِل إسرائيلَ أنت وكُلُّ جيِشك والشعوب الذين معك4. وأُسِقطُ ِسهامك ِمن يِدك اليمنى
. علَى وجِه احلَقِل تسقُطُ، ألني تكَلَّمت، يقولُ السيد الرب5. مأكَالً للطُّيوِر الكاِسرِة ِمن كُلِّ نوٍع ولوحوِش احلَقِل

6ي أنا الربعلَمونَ أنفي ،يف اجلَزائِر آِمنني اِكننيوعلَى الس ا علَى ماجوجبامسي املُق7َ. وأُرِسلُ نار فرِس يف وأُعد
  .وسِط شعيب إسرائيلَ، وال أدع امسي املُقَدس ينجس بعد، فتعلَم اُألمم أني أنا الرب قُدوس إسرائيلَ

8"الرب دييقولُ الس ،ى وصارها هو قد أت .عنه الذي تكَلَّمت ِن إسرائيلَ 9. هذا هو اليومدكّانُ مس جخروي
شِعلونَ ويويِسنني سبع ارا الن َويوِقدون ،ماحوالر واِحلراب هاموالس والِقسي واملَجانَّ واألتراس الححِرقونَ الس .

10 ،مبوههن بونَ الذيننهاِر، ويبالن الححِرقونَ السي مهعوِر، ألنالو ِطبونَ ِمنحتا، وال ياحلَقِل عود ذونَ ِمنفال يأخ



ويالرب دييقولُ الس ،مسلَبوه للقَِرب يف 11. سلُبونَ الذين ا هناكوِضعا مي أُعطي جوجاليوِم، أن ويكونُ يف ذلك
العاِبرين فَسن دسالبحِر، في رقيبش بارميإسرائيلَ، ووادي ع .هونمسوي ،كُلَّه همهورا وجدِفنونَ جوجي وهناك : وادي

ٍر12. مهوِر جوٍججةَ أشهسبع روا األرضطَهإسرائيلَ لي يتب مهقِبرقِبرونَ، ويكونُ هلُم 13. ويعِب األرِض يكُلُّ ش
الرب ديا، يقولُ السشهورمتجيدي م 14. يوم مع العاِبرين يف األرِض، قاِبرين عاِبرين دمينيستا مفِرزونَ أُناسوي

الذين قوا علَى وجِه األرِضأولئكا هلا.  بصونَ. تطهريفحٍر يِة أشهسبع عدالعاِبرونَ يف األرِض، وإذا رأَى 15. ب رعبفي
، "همونةُ"وأيضا اسم املدينِة 16أحد عظم إنساٍن يبين جباِنِبِه صوةً حتى يقِبره القاِبرونَ يف وادي جمهوِر جوٍج، 

رونَ األرضطَهفي.  
  الوليمة العظيمة

17"الرب ديفهكذا قالَ الس ،مآد يا ابن وأنت :رحوِش البناٍح، ولكُلِّ وِشدوا : قُلْ لطائِر كُلِّ جِمعوا، وتعالَوا، احتاجت
. وا لَحما وتشربوا دماِمن كُلِّ ِجهٍة، إلَى ذَبيحيت اليت أنا ذاِبحها لكُم، ذَبيحةً عظيمةً علَى ِجباِل إسرائيلَ، لتأكُل

. ِكباش وحمالنٌ وأعِتدةٌ وثريانٌ كُلُّها ِمن مسمناِت باشانَ. تأكُلونَ لَحم اجلَباِبرِة وتشربونَ دم رؤساِء األرِض18
فتشبعونَ علَى مائديت 20. وتأكُلونَ الشحم إلَى الشبِع، وتشربونَ الدم إلَى السكِر ِمن ذَبيحيت اليت ذَبحتها لكُم19

الرب ديِة وكُلِّ ِرجاِل احلَرِب، يقولُ الساخلَيِل واملَركَباِت واجلَباِبر ِم 21. ِمناُألم ِم، ومجيعجدي يف اُألملُ موأجع
 ،ها علَيِهملتعدي اليت جوي ،هيتكمي الذي أجرونَ حري أن22يإسرائيلَ أن يتب علَماليوِم في ذلك ِمن مهإلَه ا الرب

وتعلَم اُألمم أنَّ بيت إسرائيلَ قد أُجلوا بإِمثِهم ألنهم خانوين، فحجبت وجهي عنهم وسلَّمتهم ليِد 23. فصاِعدا
  .جبت وجهي عنهمكَنجاسِتِهم وكمعاصيِهم فعلت معهم وح24. مضاِيقيِهم، فسقَطوا كُلُّهم بالسيِف

  رد السيب
25"الرب ديهكذا قالَ الس وِس:لذلكعلَى امسي القُد يِت إسرائيلَ، وأغاركُلَّ ب موأرح ،يعقوب سيب داآلنَ أر .
26وال م نيئنطمم يف أرِضِهم سكَِنِهم اها ِعندِتِهِم اليت خانوين إيوكُلَّ خيان مهحِملونَ ِخزيفي27. خيف ِعند

 ،ٍم كثريينيوِن أُمع أمام وتقديسي فيِهم ،أراضي أعدائِهم ِمن ماهمعي إيعوب، وجالش ِمن ماهعلَمونَ 28إرجاعي إيي
إلَى أرِضِهم مِعِهمج ِم، ثُمإلَى اُألم ماهبإجالئي إي مهإلَه ي أنا الربأن .أح هناك عدب كوال أتر ،ما ِمنهوال 29د

الرب دييِت إسرائيلَ، يقولُ السروحي علَى ب ي سكَبتألن ،عدب موجهي عنه بأحج."  
  منطقة اهليكل اجلديد

40 
شرةَ، بعد ما ضِربِت يف السنِة اخلاِمسِة والِعشرين ِمن سبِينا، يف رأِس السنِة، يف العاِشِر ِمن الشهِر، يف السنِة الراِبعِة ع 1

ى يب إلَى هناكوأت الرب دي علَي تاليوِم، كان فِس ذلكى يب إلَى أرِض إسرائيلَ 2. املدينةُ يف نى اِهللا أتيف رؤ 
 برجٍل منظَره كمنظَِر ولَما أتى يب إلَى هناك، إذا3. ووضعين علَى جبٍل عاٍل ِجدا، علَيِه كِبناِء مدينٍة ِمن ِجهِة اجلَنوب
يا ابن آدم، انظُر بعينيك وامسع :"فقالَ يل الرجل4ُ. النحاِس، وبيِدِه خيطُ كتاٍن وقَصبةُ القياِس، وهو واِقف بالباِب

  ".أخِبر بيت إسرائيلَ بكُلِّ ما ترى. بأُذُنيك واجعلْ قَلبك إلَى كُلِّ ما أُريكَه، ألنه ألجِل إراَءِتك أُيتَ بك إلَى هنا



  من الباب الشرقي إىل الساحة اخلارجية
5ٍع طوالً بالذِّراِع وِشربأذر ةُ القياِس ِستبِل قَصجِد الرحيٍط بِه، وبييِت مالب الِبناِء . وإذا بسوٍر خاِرج رضع فقاس

م جاَء إلَى الباِب الذي وجهه نحو الشرِق وصِعد يف درِجِه، وقاس عتبةَ ث6ُ. قَصبةً واِحدةً، وسمكَه قَصبةً واِحدةً
والغرفَةَ قَصبةً واِحدةً طوالً وقَصبةً واِحدةً عرضا، 7. الباِب قَصبةً واِحدةً عرضا، والعتبةَ اُألخرى قَصبةً واِحدةً عرضا

أذر مسفاِت خرالغ نيةٌوبةٌ واِحدبداِخٍل قَص ةُ الباِب جباِنِب ِرواِق الباِب ِمنبتٍع، وع.  
وقاس ِرواق الباِب ثَماينَ أذرٍع، وعضائده ِذراعِني، وِرواق الباِب ِمن 9. وقاس ِرواق الباِب ِمن داِخٍل قَصبةً واِحدة8ً

للثَّالِث قياس واِحد، وللعضائِد قياس واِحد . ن هنا وثَالثٌ ِمن هناكوغُرفات الباِب نحو الشرِق ثَالثٌ ِم10. داِخٍل
هناك هنا وِمن ا11. ِمنةَ ِذراعرٍع، وطولَ الباِب ثَالثَ عشأذر رِل الباِب عشدخم رضع 12. وقاس واحلافَّةُ أمام

واِحد هنا، واحلافَّةُ ِذراع ةٌ ِمنواِحد فاِت ِذراعرالغهناك ةٌ ِمن .هناك ٍع ِمنأذر هنا، وِست ٍع ِمنأذر رفَةُ ِستوالغ .
. الباب مقاِبلُ الباِب. ثُم قاس الباب ِمن سقِف الغرفَِة الواِحدِة إلَى سقِف اُألخرى عرض خمٍس وِعشرين ِذراعا13
وقُدام باِب املَدخِل إلَى قُداِم ِرواِق الباِب الداِخلي 15.  حولَ الباِبوعِملَ عضائد ِستني ِذراعا إلَى عضادِة الداِر14

وِللغرفاِت كوى مشبكَةٌ، وللعضائِد ِمن داِخِل الباِب حوالَيِه، وهكذا يف القُبِب أيضا، كوى 16. خمسونَ ِذراعا
  .حوالَيها ِمن داِخٍل، وعلَى العضادِة نخيلٌ

  اخلارجيةالساحة 
. علَى املُجزِع ثَالثونَ ِمخدعا. ثُم أتى يب إلَى الداِر اخلاِرجيِة، وإذا مبخاِدع ومجزٍع مصنوٍع للداِر حوالَيها17
ألسفَِل إلَى وقاس العرض ِمن قُداِم الباِب ا19. واملُجزع جباِنِب األبواِب مقاِبلَ طوِل األبواِب، املُجزع األسفَل18ُ

  . قُداِم الداِر الداِخليِة ِمن خاِرٍج، ِمئَةَ ِذراٍع إلَى الشرِق وإلَى الشماِل
  الباب الشمايل

20هرضوع طوله ِة قاساِر اخلاِرجيماِل الذي للدالش حون ِجهاملُت 21. والباب ،هناك هنا وثَالثٌ ِمن ثَالثٌ ِمن هفاتوغُر
. ئده ومقَببه كانت علَى قياِس الباِب األوِل، طولُها خمسونَ ِذراعا وعرضها خمس وِعشرونَ ِذراعاوعضا
22 هبقَبجاٍت، ومردونَ إليِه يف سبِع دصعرِق، وكانوا يالش حوِجِه نخيلُها علَى قياِس الباِب املُتها ونبقَبوكواها وم
هرِقوِل23. أمامماِل وللشقاِبلُ باٍب للشم ِة باباِخلياِر الدباٍب إلَى باٍب ِمئَةَ ِذراٍع. لد ِمن وقاس.  

  الباب اجلنويب
وفيِه كوى ويف 25. ثُم ذَهب يب نحو اجلَنوب، وإذا بباٍب نحو اجلَنوب، فقاس عضائده ومقَببه كهِذِه األقِيسِة24

ِبِه ِمنقَبىمالكو والَيِه كِتلكا.  حوِعشرونَ ِذراع مسخ رضا والعمسونَ ِذراع26. اَلطّولُ خ هدصعجاٍت مرد بعوس
. وِللداِر الداِخليِة باب نحو اجلَنوب27. ومقَببه قُدامه، وله نخيلٌ واِحدةٌ ِمن هنا وواِحدةٌ ِمن هناك علَى عضائِدِه

  . ن الباِب إلَى الباِب نحو اجلَنوب ِمئَةَ ِذراٍعوقاس ِم
  أبواب الساحة الداخلية



وغُرفاته وعضائده ومقَببه 29. وأتى يب إلَى الداِر الداِخليِة ِمن باِب اجلَنوب، وقاس باب اجلَنوب كهِذِه األقِيسِة28
وحوالَيِه 30. اَلطّولُ خمسونَ ِذراعا والعرض خمس وِعشرونَ ِذراعا. والَيِهوفيِه ويف مقَبِبِه كوى ح. كهِذِه األقِيسِة

ومقَببه نحو الداِر اخلاِرجيِة، وعلَى عضائِدِه نخيلٌ، 31. مقَبب خمس وِعشرونَ ِذراعا طوالً وخمس أذرٍع عرضا
  .ومصعده ثَماين درجاٍت

وغُرفاته  وعضائده ومقَببه كهِذِه 33. داِر  الداِخليِة  نحو املَشِرِق وقاس الباب كهِذِه األقِيسِةوأتى يب  إلَى  ال32
ومقَببه نحو 34. اَلطّولُ خمسونَ ِذراعا والعرض خمس وِعشرونَ ِذراعا. وفيِه ويف مقَبِبِه كوى حوالَيِه. األقِيسِة
وأتى يب إلَى باِب الشماِل 35. اِرجيِة،  وعلَى  عضائِدِه  نخيلٌ  ِمن هنا وِمن هناك، ومصعده ثَماين درجاٍتالداِر اخل

اَلطّولُ خمسونَ ِذراعا والعرض خمس . غُرفاته وعضائده ومقَببه والكوى اليت له حوالَيِه36. وقاس كهِذِه األقِيسِة
وعضائده نحو الداِر اخلاِرجيِة، وعلَى عضائِدِه نخيلٌ ِمن هنا وِمن هناك، ومصعده ثَماين 37.  ِذراعاوِعشرونَ
  .درجاٍت

  غرف إعداد الذبائح
 38لُهدخوم عضائِد األبواِب ِمخدع قَةَ. وِعندغِسلونَ املُحري هن39. هناك تاِن ِمنتاِن ويف ِرواِق الباِب مائدا، ومائد

وعلَى اجلاِنِب ِمن خاِرٍج حيثُ يصعد إلَى مدخِل 40. ِمن هناك، لتذبح علَيها املُحرقَةُ وذَبيحةُ اخلَطيئَِة وذَبيحةُ اإلِمث
وأربع موائد ِمن أربع موائد ِمن هنا، 41. باِب الشماِل مائدتاِن، وعلَى اجلاِنِب اآلخِر الذي لِرواِق الباِب مائدتاِن

واملَوائد األربع للمحرقَِة ِمن حجٍر نحيٍت، الطّولُ 42. ثَماين موائد كانوا يذبحونَ علَيها. هناك علَى جاِنِب الباِب
حونَ ا كانوا يضعونَ علَيها األدواِت اليت يذب. ِذراع وِنصف، والعرض ِذراع وِنصف، والسمك ِذراع واِحدةٌ

  .وعلَى املَوائِد لَحم القُرباِن. واملآزيب ِشرب واِحد ممكَّنةً يف البيِت ِمن حوِلِه43. املُحرقَةَ والذَّبيحةَ
  خمادع الكهنة

 44ماِل، ووِة اليت جباِنِب باِب الشاِخلياِر الديف الد نيناملُغ خاِدعم اِخليخاِرِج الباِب الد اجلَنوبوِمن حوها نجوه .
هذا اِملخدع الذي وجهه نحو اجلَنوب هو للكهنِة :"وقالَ يل45. واِحد جباِنِب باِب الشرِق متِجه نحو الشماِل

ق هم بنو صادو. واِملخدع الذي وجهه نحو الشماِل للكهنِة حاِرسي ِحراسِة املَذبِح46. حاِرسي ِحراسِة البيِت
خِدموهلي ين الوي إلَى الربب بونَ ِمن47". املُقَر أمام حةً، واملَذبعبرا، مرضِمئَةَ ِذراٍع طوالً، وِمئَةَ ِذراٍع ع ارالد فقاس

  .البيِت
  رواق اهليكل

ذرٍع ِمن هناك، وعرض الباِب وأتى يب إلَى ِرواِق البيِت وقاس عضادةَ الرواِق، خمس أذرٍع ِمن هنا وخمس أ48 
هناك ٍع ِمنهنا وثَالثَ أذر ٍع ِمن49. ثَالثَ أذر ا ِعندةَ ِذراعرى عشإحد رضا، والعواِق ِعشرونَ ِذراعطولُ الر

  .وِعند العضائِد أعِمدةٌ، واِحد ِمن هنا وواِحد ِمن هناك. الدرِج الذي بِه كانوا يصعدونَ إليِه
  اهليكل

41 



وعرض 2. وأتى يب إلَى اهليكِل وقاس العضائد، عرضها ِمن هنا ِست أذرٍع، وِمن هناك ِست أذرٍع، عرض اخلَيمِة1
وقاس طوله أربعني ِذراعا . املَدخِل عشر أذرٍع، وجواِنب املَدخِل ِمن هنا خمس أذرٍع وِمن هناك خمس أذرٍع

ثُم جاَء إلَى داِخٍل وقاس عضادةَ املَدخِل ِذراعِني، واملَدخلَ ِست أذرٍع، وعرض املَدخِل 3. العرض ِعشرين ِذراعاو
". هذا قُدس األقداِس:"وقالَ يل. وقاس طوله ِعشرين ِذراعا، والعرض ِعشرين ِذراعا إلَى قُداِم اهليكِل4. سبع أذرٍع

والغرفات غُرفَةٌ إلَى غُرفٍَة 6. ائطَ البيِت ِست أذرٍع، وعرض الغرفَِة أربع أذرٍع حولَ البيِت ِمن كُلِّ ِجهٍةوقاس ح5
عِت واتس7. ثَالثًا وثَالثني مرةً، ودخلَت يف احلائِط الذي للبيِت للغرفاِت حوله لتتمكَّن، وال تتمكَّن يف حائِط البيِت

لذلك عرض البيِت إلَى . الغرفات وأحاطَت صاِعدا فصاِعدا، ألنَّ محيطَ البيِت كانَ صاِعدا فصاِعدا حولَ البيِت
 أُسس الغرفاِت قَصبةٌ تامةٌ ِست. ورأيت مسك البيِت حوالَيِه8. فوق، وهكذا ِمن األسفَِل يصعد إلَى األعلَى يف الوسِط

وبني 10. عرض احلائِط الذي للغرفَِة ِمن خاِرٍج خمس أذرٍع، وما بقي ففَسحةٌ لغرفاِت البيِت9. أذرٍع إلَى املَفصِل
ومدخلُ الغرفَِة يف الفَسحِة مدخلٌ واِحد نحو 11. املَخاِدِع عرض ِعشرين ِذراعا حولَ البيِت ِمن كُلِّ جاِنٍب

والِبناُء الذي أمام املَكاِن 12. وعرض مكاِن الفَسحِة خمس أذرٍع حوالَيِه. ِل، ومدخلٌ آخر نحو اجلَنوبالشما
املُنفَِصِل ِعند الطَّرِف نحو الغرِب سبعونَ ِذراعا عرضا، وحائِط الِبناِء خمس أذرٍع عرضا ِمن حوِلِه، وطولُه ِتسعونَ 

وعرض وجِه 14. وقاس البيت ِمئَةَ ِذراٍع طوالً، واملَكانَ املُنفَِصلَ والِبناَء مع حيطاِنِه ِمئَةَ ِذراٍع طوال13ً. ِذراعا
وقاس طولَ الِبناِء إلَى قُداِم املَكاِن املُنفَِصِل الذي وراَءه وأساطينه 15. البيِت واملَكاِن املُنفَِصِل نحو الشرِق ِمئَةَ ِذراٍع

العتبات والكوى املُشبكَةُ واألساطني حوالَِي 16. مع اهليكِل الداِخلي وأرِوقَِة الداِر. ن جاِنٍب إلَى جاِنٍب ِمئَةَ ِذراٍعِم
إلَى 17 - والكوى مغطّاةٌ-الطَّبقاِت الثَّالِث مقاِبلُ العتبِة ِمن ألواِح خشٍب ِمن كُلِّ جاِنٍب، وِمن األرِض إلَى الكوى 

. ما فوق املَدخِل، وإلَى البيِت الداِخلي وإلَى اخلاِرِج، وإلَى احلائِط كُلِِّه حوالَيِه ِمن داِخٍل وِمن خاِرٍج ِذِه األقِيسِة
لٍَة فوجه اإلنساِن نحو نخ19. نخلَةٌ بني كروٍب وكروٍب، ولكُلِّ كروٍب وجهاِن. وعِملَ فيِه كروبيم ونخيل18ٌ

هناِلك خلٍَة ِمنن حوبِل نالش جههنا، وو والَيِه. ِمنيِت حِملَ يف كُلِّ البِملَ 20. عِل عاملَدخ األرِض إلَى ما فوق ِمن
. وقَوائم اهليكِل مربعةٌ، ووجه القُدِس منظَره كمنظَِر وجِه اهليكِل21. كروبيم ونخيلٌ، وعلَى حائِط اهليكِل

هِذِه : "وقالَ يل. املَذبح ِمن خشٍب ثَالثُ أذرٍع ارِتفاعا، وطولُه ِذراعاِن، وزواياه وطولُه وحيطانه ِمن خشٍب22
الرب ةُ أمامنطَوياِن24. وِللهيكِل وللقُدِس باباِن23". املائدِني ِمصراعاِن، ِمصراعاِن يِمصراعاِن للباِب الواِحِد . وِللباب

وعِملَ علَيها علَى مصاريِع اهليكِل كروبيم ونخيلٌ كما عِملَ علَى احليطاِن، وِغشاٌء ِمن 25. راعاِن للباِب اآلخِروِمص
وكوى مشبكَةٌ ونخيلٌ ِمن هنا وِمن هناك علَى جواِنِب الرواِق وعلَى 26خشٍب علَى وجِه الرواِق ِمن خاِرٍج، 

  .ى اُألسكُفّاِتغُرفاِت البيِت وعلَ
  غرف الكهنة

42 
وأخرجين إلَى الداِر اخلاِرجيِة ِمن طريِق ِجهِة الشماِل، وأدخلَين إلَى اِملخدِع الذي هو تجاه املَكاِن املُنفَِصِل، والذي 1

تجاه الِعشرين 3. عرض خمسونَ ِذراعاإلَى قُداِم طوِل ِمئَِة ِذراٍع مدخلُ الشماِل، وال2. هو قُدام الِبناِء إلَى الشماِل



وأمام املَخاِدِع 4. اليت للداِر الداِخليِة، وتجاه املُجزِع الذي للداِر اخلاِرجيِة أُسطوانةٌ تجاه أُسطوانٍة يف الطَّبقاِت الثَّالِث
. واملَخاِدع العليا أقصر5. دةٌ عرضا وأبوابها نحو الشماِلوإلَى الداِخليِة طَريق، ِذراع واِح. ممشى عشر أذرٍع عرضا

ألنها ثَالثُ طَبقاٍت، ومل يكُن هلا أعِمدةٌ كأعِمدِة 6. ِمن أساِفِل الِبناِء وِمن أواِسِطِه. ألنَّ األساطني أكَلَت ِمن هِذِه
واحلائطُ الذي ِمن خاِرٍج مع املَخاِدِع نحو الداِر 7. ن األرِضالدوِر، لذلك تضيق ِمن األساِفِل وِمن األواِسِط ِم
وهوذا . ألنَّ طولَ املَخاِدِع اليت للداِر اخلاِرجيِة خمسونَ ِذراعا8. اخلاِرجيِة إلَى قُداِم املَخاِدِع، طولُه خمسونَ ِذراعا

. ِع مدخلٌ ِمن الشرِق ِمن حيثُ يدخلُ إليها ِمن الداِر اخلاِرجيِةوِمن حتِت هِذِه املَخاِد9. أمام اهليكِل ِمئَةُ ِذراٍع
وأمامها طَريق كِمثِل 11. املَخاِدع كانت يف عرِض ِجداِر الداِر نحو الشرِق قُدام املَكاِن املُنفَِصِل وقُبالَةَ الِبناِء10

وكأبواِب املَخاِدِع 12عرضها ومجيع مخاِرِجها وكأشكاِلها وكأبواِبها، املَخاِدِع اليت نحو الشماِل، كطوِلها هكذا 
  .الطريِق أمام اِجلداِر املواِفِق نحو الشرِق ِمن حيثُ يدخلُ إليها. اليت نحو اجلَنوب باب علَى رأِس الطريِق

 املُنفَِصِل هي مخاِدع مقَدسةٌ، حيثُ يأكُلُ الكهنةُ مخاِدع الشماِل ومخاِدع اجلَنوب اليت أمام املَكاِن:"وقالَ يل13
هناك يضعونَ قُدس األقداِس والتقِدمةَ وذَبيحةَ اخلَطيِة وذَبيحةَ اإلِمث، ألنَّ . الذين يتقَربونَ إلَى الرب قُدس األقداِس

سقَد14. املَكانَ مجونَ ِمنخرخوِل الكهنِة ال يد اليت ِعند مهثياب عونَ هناكضِة، بل ياِر اخلاِرجيالقُدِس إلَى الد 
  ".يخِدمونَ ا ألنها مقَدسةٌ، ويلبسونَ ثيابا غَريها ويتقَدمونَ إلَى ما هو للشعِب

قاس جاِنب املَشِرِق 16. ِق وقاسه حوالَيِهفلَما أتم قياس البيِت الداِخلي، أخرجين نحو الباِب املُتِجِه نحو املَشِر15
وقاس جاِنب الشماِل، خمس ِمئَِة قَصبٍة بقَصبِة القياِس 17. بقَصبِة القياِس، خمس ِمئَِة قَصبٍة بقَصبِة القياِس حوالَيِه

ثُم دار إلَى جاِنِب الغرِب وقاس خمس ِمئَِة 19. وقاس جاِنب اجلَنوب، خمس ِمئَِة قَصبٍة بقَصبِة القياِس18. حوالَيِه
له سور حوالَيِه خمس ِمئٍَة طوالً، وخمس ِمئٍَة عرضا، للفَصِل . قاسه ِمن اجلَواِنِب األربعِة20. قَصبٍة بقَصبِة القياِس
  .بني املُقَدِس واملُحلَِّل

  رجوع اد إىل اهليكل
43 
1ذَه رِقثُمالش حوِجِه نيب إلَى الباِب، الباِب املُت كصوِت 2. ب هرِق وصوتطريِق الش جِد إلَِه إسرائيلَ جاَء ِمنوإذا مب

، واملَنظَر كاملَنظَِر الذي رأيته، كاملَنظَِر الذي رأيته لَما ِجئت ُألخِرب املدينة3َ. مياٍه كثريٍة، واألرض أضاَءت ِمن مجِدِه
فجاَء مجد الرب إلَى البيِت ِمن طريِق الباِب 4. واملَناِظر كاملَنظَِر الذي رأيت ِعند ِر خابور، فخررت علَى وجهي

كَلِّمين وسِمعته ي6فحملَين روح وأتى يب إلَى الداِر الداِخليِة، وإذا مبجِد الرب قد مأل البيت، 5. املُتِجِه نحو الشرِق
  .ِمن البيِت، وكانَ رجلٌ واِقفًا ِعندي

يا ابن آدم، هذا مكانُ كُرسيي ومكانُ باِطِن قَدمي حيثُ أسكُن يف وسِط بين إسرائيلَ إلَى األبِد، وال :"وقالَ يل7
مال بِزناه ،ملوكُهم وال موس، ال هإسرائيلَ امسي القُد يتب عدب سجنيفَعاِتِهمرتيف م لوِكِهمثَِث م8.  وال جب عِلِهمجب

عتبتهم لَدى عتبيت، وقَوائمهم لَدى قَوائمي، وبيين وبينهم حائطٌ، فنجسوا امسي القُدوس برجاساِتِهِم اليت فعلوها، 
  .لوِكِهم فأسكُن يف وسِطِهم إلَى األبِدفليبِعدوا عني اآلنَ ِزناهم وجثَثَ م9. فأفنيتهم بغضيب



10"سمقيسوا الرولي ،آثاِمِهم وا ِمنخزيِت ليإسرائيلَ عن الب يتب فأخِبر ،مآد يا ابن كُلِّ ما 11. وأنت زوا ِمنفإنْ خ
 وكُلَّ فرائِضِه وكُلَّ أشكاِلِه وكُلَّ شرائِعِه، فعلوه، فعرفهم صورةَ البيِت ورمسه ومخاِرجه ومداِخله وكُلَّ أشكاِلِه

علَى رأِس اجلَبِل كُلُّ : هِذِه سنةُ البيِت12. واكتب ذلك قُدام أعيِنِهم ليحفَظوا كُلَّ رسوِمِه وكُلَّ فرائِضِه ويعملوا ا
  .هِذِه هي سنةُ البيِت. تخِمِه حوالَيِه قُدس أقداٍس

  املذبح
اِحلضن ِذراع، والعرض ِذراع، وحاشيته إلَى شفَِتِه حوالَيِه : راع هي ِذراع وِفتر ِّوهِذِه أقِيسةُ املَذبِح باألذرِع، والذ"13

واِحد ِح. ِشرباملَذب 14. هذا ظَهرِذراع رضاألرِض إلَى اخلُصِم األسفَِل ِذراعاِن، والع اِحلضِن ِعند ا. وِمن خلُصِم وِمن
ِذراع رضٍع، والعأذر عِر أربِر إلَى اخلُصِم األكبٍع15. األصغأذر عأرب ةُ قُروٍن. واملَوِقدعأرب املَوِقِد إلَى فوق وِمن .

ع عشرةَ طوالً بأربع واخلُصم أرب17. واملَوِقد اثنتا عشرةَ طوالً، باثنتي عشرةَ عرضا، مربعا علَى جواِنِبِه األربعِة16
  ".واحلاشيةُ حوالَيِه ِنصف ِذراٍع، وِحضنه ِذراع حوالَيِه، ودرجاته تجاه املَشِرِق. عشرةَ عرضا علَى جواِنِبِه األربعِة

: صعاِد املُحرقَِة علَيِه ولرش الدِم علَيِههِذِه فرائض املَذبِح يوم صنِعِه إل: يا ابن آدم، هكذا قالَ السيد الرب:"وقالَ يل18
فتعطي الكهنةَ الالَّويني الذين ِمن نسِل صادوق املُقتِربني إلَي ليخِدموين، يقولُ السيد الرب، ثَورا ِمن البقَِر لذَبيحِة 19
ِة، وعلَى أربِع زوايا اخلُصِم وعلَى احلاشيِة حوالَيها، فتطَهره وتأخذُ ِمن دِمِه وتضعه علَى قُروِنِه األربع20. خطيٍة

عنه كَفِّراملَقِدِس21. وت يِت خاِرجالب ِن ِمنييف املَوِضِع املُع قحرِة فياخلَطي ذُ ثَور22. وتأخ بقَرويف اليوِم الثّاين ت
وإذا أكملت التطهري، تقَرب ثَورا ِمن 23. ، فيطَهرونَ املَذبح كما طَهروه بالثَّوِرتيسا ِمن املَعِز صحيحا ذَبيحةَ خطيٍة

وتقَربهما قُدام الرب، ويلقي علَيِهما الكهنةُ ِملحا ويصِعدونهما 24. البقَِر صحيحا، وكبشا ِمن الضأِن صحيحا
قَةً للربحر25. مةَ أيبعِةساخلَطي لُ يف كُلِّ يوٍم تيسِني. اٍم تعمحيحأِن صالض ا ِمنقَِر وكبشالب ا ِمنلونَ ثَورعموي .

26هدمألَُونَ يوي هرونطَهِح ويكَفِّرونَ عن املَذباٍم يةَ أيبعا 27. سيكونُ يف اليوِم الثّاِمِن فصاِعد امهِذِه األي فإذا متَّت
  ".نةَ يعملونَ علَى املَذبِح محرقاِتكُم وذَبائحكُم السالميةَ، فأرضى عنكُم، يقولُ السيد الربأنَّ الكه

  الرئيس والالويون
44 
1غلَقشِرِق، وهو مِجِه للماملُت ين إلَى طريِق باِب املَقِدِس اخلاِرجيعأرج 2. ثُميكونُ:"فقالَ يلَ الرب غلَقًا، هذا البابم 

اَلرئيس الرئيس هو يجِلس فيِه ليأكُلَ 3. ال يفتح وال يدخلُ ِمنه إنسانٌ، ألنَّ الرب إلَه إسرائيلَ دخلَ ِمنه فيكونُ مغلَقًا
الرب ا أمامبزخ .جخرطريِقِه ي لُ، وِمندخطريِق ِرواِق الباِب ي ى يب يف طريِق ب4". ِمنأت اِم ثُمماِل إلَى قُداِب الش

يا ابن آدم، اجعلْ قَلبك :"فقالَ يل الرب5. البيِت، فنظَرت وإذا مبجِد الرب قد مأل بيت الرب، فخررت علَى وجهي
نكُلِّ س نوع يِت الربعن كُلِّ فرائِض ب لك كُلَّ ما أقولُه يكبأُذُن عوامس يكينبع ِل وانظُردخعلَى م كلْ قَلبِنِه، واجع

يكفيكُم كُلُّ رجاساِتكُم : هكذا قالَ السيد الرب: وقُلْ للمتمردين، لبيِت إسرائيل6َ. البيِت مع كُلِّ مخاِرِج املَقِدِس
ونوا يف مقِدسي، فينجسوا بييت بتقريِبكُم بإدخاِلكُم أبناَء الغريِب الغلف القُلوب الغلف اللَّحِم ليك7يا بيت إسرائيلَ، 



موالد حمبزي الشخ .جاساِتكُمكُلِّ ر هدي فوققَضوا عا 8. فناسرح مةَ أقداسي، بل أقَمتسوا ِحراسحتر ولَم
  .يحرسونَ عنكُم يف مقِدسي

9"الرب ديالقَلِب وأ: هكذا قالَ الس ريِب أغلَفالغ ابن كُلِّ ابٍن غَريٍب الذي ِمن قِدسي، ِمنلُ مدخاللَّحِم ال ي غلَف
بل الالَّويونَ الذين ابتعدوا عني حني ضلَّ إسرائيلُ، فضلّوا عني وراَء أصناِمِهم، يحِملونَ 10. وسِط بين إسرائيلَ

مي11. إمثَهأبواِب الب اسرقِدسي، حا يف مامديِتويكونونَ خالب امدعِب، . ِت وخةَ للشقَةَ والذَّبيححونَ املُحرذبم يه
مخِدموهلي مهِقفونَ أمامم ييِت إسرائيل12َ. وهةَ إٍمث لبعثَروكانوا م أصناِمِهم أمام مموهدخ مهألن . فَعتر لذلك

وال يتقَربونَ إلَي ليكهنوا يل، وال لِلاقِتراِب إلَى شيٍء ِمن 13. هميدي علَيِهم، يقولُ السيد الرب، فيحِملونَ إمثَ
وأجعلُهم حاِرسي ِحراسةَ البيِت لكُلِّ 14. أقداسي إلَى قُدِس األقداِس، بل يحِملونَ ِخزيهم ورجاساِتِهِم اليت فعلوها

  .ِخدمٍة لكُلِّ ما يعملُ فيِه
ويونَ أبناُء صادوق الذين حرسوا ِحراسةَ مقِدسي حني ضلَّ عني بنو إسرائيلَ، فهم يتقَدمونَ إلَي أما الكهنةُ الالَّ"15

الرب دييقولُ الس ،موالد حمبوا يل الشقَرِقفونَ أمامي ليخِدموين، ويمونَ إلَى 16. ليقَدقِدسي ويتلونَ مدخي مه
ويكونُ ِعند دخوِلِهم أبواب الداِر الداِخليِة، أُم يلبسونَ ثيابا ِمن كتاٍن، 17. موين ويحرسوا ِحراسيتمائديت ليخِد

ولتكُن عصائب ِمن كتاٍن علَى 18. وال يأيت علَيِهم صوف ِعند ِخدمِتِهم يف أبواِب الداِر الداِخليِة وِمن داِخٍل
وِعند خروِجِهم إلَى الداِر اخلاِرجيِة، 19. ال يتنطَّقونَ مبا يعرق. ن سراويلُ ِمن كتاٍن علَى أحقائِهمرؤوِسِهم، ولتكُ

إلَى الشعِب، إلَى الداِر اخلاِرجيِة، يخلَعونَ ثيابهم اليت خدموا ا، ويضعونها يف مخاِدِع القُدِس، ثُم يلبسونَ ثيابا 
. وال يحِلقونَ رؤوسهم، وال يربونَ خصالً، بل يجزونَ شعر رؤوِسِهم جزا20. خرى وال يقَدسونَ الشعب بثياِبِهمأُ

ذونَ وال يأخذونَ أرملَةً وال مطَلَّقَةً زوجةً، بل يتِخ22. وال يشرب كاِهن مخرا ِعند دخوِلِه إلَى الداِر الداِخليِة21
ويرونَ شعيب التمييز بني املُقَدِس واملُحلَِّل، 23. عذارى ِمن نسِل بيِت إسرائيلَ، أو أرملَةً اليت كانت أرملَةَ كاِهٍن

ي، ويحفَظونَ ويف اِخلصاِم هم يِقفونَ للحكِم، ويحكُمونَ حسب أحكام24. ويعلِّمونهم التمييز بني النِجِس والطّاِهِر
 أو أما ألٍب أو أُم. وال يدنوا ِمن إنساٍن ميٍت فيتنجسوا25. شرائعي وفَرائضي يف كُلِّ مواِسمي، ويقَدسونَ سبويت
يوِم دخوِلِه ويف 27. وبعد تطهِريِه يحِسبونَ له سبعةَ أياٍم26. ابٍن أو ابنٍة أو أٍخ أو أُخٍت مل تكُن لرجٍل يتنجسونَ

الرب ديِة، يقولُ السعن اخلَطي هتذَبيح بقَريف القُدِس، ي خِدمِة لياِخلياِر الدويكونُ هلُم 28. إلَى القُدِس إلَى الد
ةَ اخلَطيِة وذَبيحةَ اإلِمث، يأكُلونَ التقِدمةَ وذَبيح29. أنا ِملكُهم. وال تعطونهم ِملكًا يف إسرائيلَ. أنا مرياثُهم. مرياثًا

. وأوائلُ كُلِّ الباكوراِت مجيِعها، وكُلُّ رفيعٍة ِمن كُلِّ رفائِعكُم تكونُ للكهنِة30. وكُلُّ محرٍم يف إسرائيلَ يكونُ هلُم
يِتككَةُ علَى برِحلَّ البلت جيِنكُمأوائلَ ع عطونَ الكاِهنِم31. وت ال يأكُلُ الكاِهن تا كانٍة، طَريفريس ٍة وال ِمنتيم ن

  .أو بهيمةً
  تقسيم األرض

45 



1" رضةٌ وِعشرونَ ألفًا طوالً، والعمسخ األرِض طولُه ا ِمنقُدس ةً للربمونَ تقِدمقَدِملكًا، ت األرض ممتوإذا قَس
 للقُدِس ِمن هذا خمس ِمئٍَة يف خمِس ِمئٍَة، مربعٍة حوالَيِه، يكون2ُ. هذا قُدس بكُلِّ تخوِمِه حوالَيِه. عشرةُ آالٍف

ِمن هذا القياِس تقيس طولَ خمسٍة وِعشرين ألفًا، وعرض عشرِة آالٍف، وفيِه 3. وخمسونَ ِذراعا مسرحا له حوالَيِه
للكهنِة خداِم املَقِدِس املُقتِربني ِخلدمِة الرب، ويكونُ هلُم يكونُ . قُدس ِمن األرِض هو4. يكونُ املَقِدس، قُدس األقداِس

وخمسةٌ وِعشرونَ ألفًا يف الطّوِل وعشرةُ آالٍف يف العرِض تكونُ لالَّويني خداِم 5. موِضعا للبيوِت ومقَدسا للمقِدِس
املدينِة خمسةَ آالٍف عرضا وخمسةً وِعشرين ألفًا طوالً، موازيا وتجعلونَ ِملك 6. ِعشرونَ ِمخدعا. البيِت هلُم ِملكًا

  .تقِدمةَ القُدِس، فيكونُ لكُلِّ بيِت إسرائيلَ
 وِللرئيِس ِمن هنا وِمن هناك ِمن تقِدمِة القُدِس، وِمن ِملِك املدينِة قُدام تقِدمِة القُدِس وقُدام ِملِك املدينِة ِمن ِجهِة"7

تكونُ له 8. الغرِب غَربا، وِمن ِجهِة الشرِق شرقًا، والطّولُ مواٍز أحد الِقسمِني ِمن تخِم الغرِب إلَى تخِم الشرٍق
يِت إسرائيلَ ألسباِطِهمها لبعطوني عيب، واألرضظِلمونَ شسائي يرؤ ا ِملكًا يف إسرائيلَ، وال تعودأرض.  

9"هكذا قالَ السالرب دساَء إسرائيلَ:ييارؤ كفيكُمدلَ. يوالع وأجروا احلَق ،واِلاغِتصاب أزيلوا اجلَور . ارفَعوا الظُّلم
الرب ديعيب، يقولُ الس10. عن شقح وازينمقوإيفَةُ ح ،قثُّ حا 11.  تكونُ لكُم، وبثُّ ِمقداركونُ اإليفَةُ والبت

ا، لكَيِرواِحداحلوم شرِر، واإليفَةُ عاحلوم شرثُّ عالب عسما.  يهِر يكونُ ِمقداراِقلُ ِعشرونَ 12. علَى احلوموالش
  . ِعشرونَ شاِقالً وخمسةٌ وِعشرونَ شاِقالً وخمسةَ عشر شاِقالً تكونُ منكُم. جريةً

  التقدمات واملواسم
. سدس اإليفَِة ِمن حومِر اِحلنطَِة، وتعطونَ سدس اإليفَِة ِمن حومِر الشعِري: دمونهاهِذِه هي التقِدمةُ اليت تقَ"13
. البثُّ عشر ِمن الكُر، ِمن عشرِة أبثاٍث للحومِر، ألنَّ عشرةَ أبثاٍث حومر. وفَريضةُ الزيِت بثٌّ ِمن زيٍت14
15أِن ِمنالض ةٌ ِمنوشاةٌ واِحد دييقولُ الس ،مِة عنهٍة، للكَفّارسالم قَةً وذَبائححرةً ومسقِي إسرائيلَ تقِدم ِني ِمناِملئَت 
عِب األرِض16. الربئيِس يف إسرائيلَ تكونُ علَى كُلِّ شةُ للرقِدم17. وهِذِه الت قاتئيِس تكونُ املُحروعلَى الر

وهو يعملُ ذَبيحةَ اخلَطيِة . عياِد ويف الشهوِر ويف السبوِت ويف كُلِّ مواِسِم بيِت إسرائيلَوالتقِدمةُ والسكيب يف األ
  .والتقِدمةَ واملُحرقَةَ وذَبائح السالمِة، للكَفّارِة عن بيِت إسرائيلَ

18"الرب ديهِر، ت:هكذا قالَ السِل الشِل، يف أوهِر األويف الشاملَقِدس رطَها وتحيحقَِر صالب ا ِمنذُ ثَورذُ 19. أخويأخ
الكاِهن ِمن دِم ذَبيحِة اخلَطيِة ويضعه علَى قَوائِم البيِت، وعلَى زوايا خصِم املَذبِح األربِع، وعلَى قَوائِم باِب الداِر 

 يف الشهِر 21. الرجِل الساهي أو الغوي، فتكَفِّرونَ عن البيِتوهكذا تفعلُ يف ساِبِع الشهِر عن 20. الداِخليِة
ويعملُ الرئيس يف ذلك 22. سبعةَ أياٍم يؤكَلُ الفَطري. األوِل، يف اليوِم الراِبِع عشر ِمن الشهِر، يكونُ لكُم الِفصح عيدا

عِب األرِض ثَوركُلِّ ش نفِسِه وعٍةاليوِم عن نطيةَ خ23. ا ذَبيحقَةً للربحرلُ معماِم العيِد يِة أيةَ ثرياٍن : ويف سبعسبع
ويعملُ التقِدمةَ إيفَةً 24. وكُلَّ يوٍم تيسا ِمن املَعِز ذَبيحةَ خطيٍة. وسبعةَ ِكباٍش صحيحٍة، كُلَّ يوٍم ِمن السبعِة األياِم

يف الشهِر الساِبِع، يف اليوِم اخلاِمِس عشر ِمن الشهِر، يف العيِد يعملُ 25. ِش، وهينا ِمن زيٍت لإليفَِةللثَّوِر، وإيفَةً للكَب
  .ِمثلَ ذلك سبعةَ أياٍم كذَبيحِة اخلَطيِة وكاملُحرقَِة وكالتقِدمِة وكالزيِت
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1"الرب دياِخل:هكذا قالَ الساِر الدالد بابحفتبِت يِل، ويف السماِم العةَ أيغلَقًا ِستشِرِق يكونُ مللم ِجهِة املُتا . يوأيض

حفتهِر يلُ الكهنةُ 2. يف يوِم رأِس الشِة الباِب، وتعمقائم ِعند ِقفخاِرٍج وي طريِق ِرواِق الباِب ِمن ِمن ئيسلُ الردخوي
ويسجد شعب 3. أما الباب فال يغلَق إلَى املساِء. سالميةَ، فيسجد علَى عتبِة الباِب ثُم يخرجمحرقَته وذَبائحه ال

واملُحرقَةُ اليت يقَربها الرئيس للرب يف 4. األرِض ِعند مدخِل هذا الباِب قُدام الرب يف السبوِت ويف رؤوِس الشهوِر
والتقِدمةُ إيفَةٌ للكَبِش، وللحمالِن تقِدمةُ عطيِة يِدِه، وهني زيٍت 5. ِستةُ حمالٍن صحيحٍة وكبش صحيح: يوِم السبِت

ويعملُ تقِدمةً إيفَةً للثَّوِر 7. ثَور ابن بقٍَر صحيح وِستةُ حمالٍن وكبش تكونُ صحيحةً: ويف يوِم رأِس الشهِر6. لإليفَِة
  .أما للحمالِن فحسبما تنالُ يده، ولإليفَِة هني زيٍت. وإيفَةً للكَبِش

8"جخرطريِقِه ي طريِق ِرواِق الباِب، وِمن لُ ِمندخئيِس يخوِل الرد 9. وعَُِند الرب امعِب األرِض قُدخوِل شد وِعند
 ليسجد يخرج ِمن طريِق باِب اجلَنوب، والداِخلُ ِمن طريِق باِب اجلَنوب يف املَواِسِم، فالداِخلُ ِمن طريِق باِب الشماِل

والرئيس يف وسِطِهم 10. ال يرِجع ِمن طريِق الباِب الذي دخلَ ِمنه، بل يخرج مقاِبله. يخرج ِمن طريِق باِب الشماِل
خري روِجِهمخ وِعند ،خوِلِهمد لُ ِعنددخايعةُ إيفَةً للثَّوِر وإيفَةً 11. جونَ مقِدمويف األعياِد ويف املَواِسِم تكونُ الت

وإذا عِملَ الرئيس ناِفلَةً، محرقَةً أو ذَبائح سالمٍة، ناِفلَةً للرب، 12. وللحمالِن عطيةُ يِدِه، ولإليفَِة هني زيٍت. للكَبِش
ِجهاملُت الباب له حفتيجخري بِت ثُملُ يف يوِم السعمةَ كما يالميالس هوذَبائح هقَتحرلُ معمشِرِق، فيروِجِه .  للمخ عدوب

الباب غلَقا13. يحيحا صوليالً حمح قَةً للربحرلُ كُلَّ يوٍم معموت .لُها تعما صباحةً 14. صباحلُ علَيِه تقِدمعموت
ويعملونَ احلَملَ 15. تقِدمةً للرب، فريضةً أبديةً دائمةً.  صباحا سدس اإليفَِة، وزيتا ثُلُثَ اهلِني لرش الدقيِقصباحا

  .والتقِدمةَ والزيت صباحا صباحا محرقَةً دائمةً
16"الرب دينيِه:هكذا قالَ السب الً ِمنجر ئيسنيِهإنْ أعطَى الرةً، فإرثُها يكونُ لبطيراثَِة.  عهي بالو ملكُهفإنْ 17. م

. ولكن مرياثَه يكونُ ألوالِدِه. أعطَى أحدا ِمن عبيِدِه عطيةً ِمن مرياِثِه فتكونُ له إلَى سنِة الِعتِق، ثُم ترِجع للرئيِس
ِمن ملِكِه يوِرثُ بنيِه، لكَيال يفَرق شعيب، الرجلُ عن . هلُم ِمن ملِكِهموال يأخذُ الرئيس ِمن مرياِث الشعِب طَردا 18
  ".ِملِكِه
ثُم أدخلَين باملَدخِل الذي جباِنِب الباِب إلَى مخاِدِع القُدِس اليت للكهنِة املُتِجهِة للشماِل، وإذا هناك موِضع علَى 19

هذا هو املَوِضع الذي تطبخ فيِه الكهنةُ ذَبيحةَ اإلِمث وذَبيحةَ اخلَطيِة، وحيثُ :"وقالَ يل20. اجلاِنبِني إلَى الغرِب
عبسوا الشقَدِة لياِر اخلاِرجيا إلَى الد جواخرةَ، ِلئال يقِدمخِبزونَ التين 21". يربِة وعاِر اخلاِرجيين إلَى الدجأخر ثُم

 يف زوايا الداِر األربِع دور مصونةٌ طولُها أربعونَ 22. لداِر األربِع، فإذا يف كُلِّ زاويٍة ِمن الداِر دارعلَى زوايا ا
ومحيطَةٌ ا حافَةٌ حولَ األربعِة، ومطاِبخ معمولَةٌ حتت احلافاِت 23. للزوايا األربِع قياس واِحد. وعرضها ثَالثونَ

  ".هذا بيت الطَّباخني حيثُ يطبخ خدام البيِت ذَبيحةَ الشعِب:"ثُم قالَ يل24. ِة ااملُحيطَ
  من اهليكل النهر النابع
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واملياه . ِقثُم أرجعين إلَى مدخِل البيِت وإذا مبياٍه خترج ِمن حتِت عتبِة البيِت نحو املَشِرِق، ألنَّ وجه البيِت نحو املَشِر1
ثُم أخرجين ِمن طريِق باِب الشماِل ودار يب يف الطريِق ِمن 2. ناِزلَةٌ ِمن حتِت جاِنِب البيِت األميِن عن جنوب املَذبِح

اجلاِنِب األمي ٍة ِمناملَشِرِق، وإذا مبياٍه جاري حون ِجهالطريِق الذي يت ِمن روِج 3. ِنخاِرٍج إلَى الباِب اخلاِرجيخ وِعند
ثُم قاس ألفًا وعبرين يف 4. الرجِل نحو املَشِرِق واخلَيطُ بيِدِه، قاس ألف ِذراٍع وعبرين يف املياِه، واملياه إلَى الكَعبِني

ثُم قاس ألفًا، وإذا بنهٍر مل أستِطع عبوره، ألنَّ 5. ثُم قاس ألفًا وعبرين، واملياه إلَى احلَقويِن. املياِه، واملياه إلَى الركبتِني
رعبٍر ال ي ،ٍةِسباح مياه ،تطَم املياه.  

وِعند رجوعي إذا علَى شاِطئ النهِر 7. ثُم ذَهب يب وأرجعين إلَى شاِطئ النهِر". أرأيت يا ابن آدم؟:"وقالَ يل6
هِذِه املياه خاِرجةٌ إلَى الدائرِة الشرقيِة وتِرتلُ إلَى العربِة وتذهب :"وقالَ يل8. ا وِمن هناكأشجار كثريةٌ ِجدا ِمن هن

ويكونُ . ويكونُ أنَّ كُلَّ نفٍس حيٍة تِدب حيثُما يأيت النهراِن حتيا9. إلَى البحِر هي خاِرجةٌ فتشفَى املياه. إلَى البحِر
كثري كمإليِهالس هرحيا كُلُّ ما يأيت النشفَى، ويفت تأيت إلَى هناك ا ألنَّ هِذِه املياه10. ا ِجد ادونَ واِقفنييويكونُ الص

ِمن عِني جدٍي إلَى عِني ِعجالِيم يكونُ لبسِط الشباِك، ويكونُ مسكُهم علَى أنواِعِه كسمِك البحِر العظيِم كثريا . علَيِه
شفَى11. اِجدفال ت كُهوِبر ها غَِمقاتلُ للِملِح. أمجعكُلُّ 12. ت هناك هنا وِمن علَى شاِطئِه ِمن تنبهِر يوعلَى الن

هرثَم نقَِطعوال ي قُهلُ ورذبٍر لألكِل، ال يجش .املَقِدِس، ويكونُ ثَم ةٌ ِمنخاِرج هألنَّ مياه كِّربهٍر يلألكِل كُلَّ ش هر
  .وورقُه للدواِء
  حدود األرض

13"الرب ديهكذا قالَ الس: فيوس ،رعش يِب أسباِط إسرائيلَ اِلاثنسحب ِلكونَ األرضالذي بِه متت خمهذا هو الت
. وهِذِه األرض تقَع لكُم نصيبا. وتمتِلكونها أحدكُم كصاِحِبِه، اليت رفَعت يدي ُألعطي آباَءكُم إياها14. ِقسماِن
حماةُ وبريوثَةُ 16نحو الشماِل ِمن البحِر الكَبِري طَريق ِحثلونَ إلَى املَجيِء إلَى صدد، : وهذا تخم األرِض15

 التخم ِمن البحِر ويكون17ُ. وِسربائم، اليت بني تخِم ِدمشق وتخِم حماةَ، وحصر الوسطَى، اليت علَى تخِم حورانَ
وجاِنب الشرِق بني حورانَ 18. وهذا جاِنب الشماِل. حصر عينانَ تخم ِدمشق والشمالُ ِشماالً وتخم حماةَ

وجاِنب 19. وهذا جاِنب املَشِرِق. ِمن التخِم إلَى البحِر الشرقي تقيسونَ. وِدمشق وِجلعاد وأرض إسرائيلَ اُألردنُّ
وجاِنب 20. وهذا جاِنب اليمِني جنوبا. اجلَنوب يمينا ِمن ثامار إلَى مياِه مريبوثَ قاِدش النهر إلَى البحِر الكَبِري

فتقتِسمونَ هِذِه األرض لكُم 21. وهذا جاِنب الغرِب. الغرِب البحر الكَبري ِمن التخِم إلَى مقاِبِل مدخِل حماةَ
ويكونُ أنكُم تقِسمونها بالقُرعِة لكُم وللغرباِء املُتغربني يف وسِطكُم الذين يِلدونَ بنني يف 22. ألسباِط إسرائيلَ

ويكونُ أنه 23. يقاِسمونكُم املرياثَ يف وسِط أسباِط إسرائيلَ. وسِطكُم، فيكونونَ لكُم كالوطَنيني ِمن بين إسرائيلَ
  .السبِط الذي فيِه يتغرب غَريب هناك تعطونه مرياثَه، يقولُ السيد الربيف 
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ِمن طَرِف الشماِل، إلَى جاِنِب طريِق ِحثلونَ إلَى مدخِل حماةَ حصر عينانَ تخم ِدمشق : وهِذِه أمساُء األسباِط"1
وعلَى تخِم داٍن ِمن جاِنِب املَشِرِق إلَى 2. فيكونُ له ِمن الشرِق إلَى البحِر ِقسم واِحد. ِشماالً إلَى جاِنِب حماةَ لداٍن
واِحد ِقسم 3. جاِنِب البحِر ألشريواِحد فتايل ِقسمرِق إلَى جاِنِب البحِر لنجاِنِب الش ِمن خِم أشريوعلَى 4. وعلَى ت
وعلَى تخِم منسى ِمن جاِنِب الشرِق إلَى جاِنِب 5.  إلَى جاِنِب البحِر ملَنسى ِقسم واِحدتخِم نفتايل ِمن جاِنِب الشرِق

واِحد ِقسم 6. البحِر ألفراِيمواِحد ِقسم نيرِق إلَى جاِنِب البحِر لرأوبجاِنِب الش ِمن خِم أفراِيمخِم 7. وعلَى توعلَى ت
جاِنِب الش ِمن نيرأوبواِحد هوذا ِقسمرِق إلَى جاِنِب 8. رِق إلَى جاِنِب البحِر ليجاِنِب الش هوذا ِمنخِم يوعلَى ت

البحِر تكونُ التقِدمةُ اليت تقَدمونها خمسةً وِعشرين ألفًا عرضا، والطّولُ كأحِد األقساِم ِمن جاِنِب الشرِق إلَى جاِنِب 
ةَ آالٍف 9.  يف وسِطهاالبحِر، ويكونُ املَقِدسرألفًا طوالً، وعش ةً وِعشرينمستكونُ خ ها للربمونقَدةُ اليت تقِدمالت

ِمن ِجهِة الشماِل خمسةٌ وِعشرونَ ألفًا يف الطّوِل، وِمن ِجهِة البحِر . وِلهؤالِء تكونُ تقِدمةَ القُدِس للكهنِة10. عرضا
، وِمن ِجهِة الشرِق عشرةُ آالٍف يف العرِض، وِمن ِجهِة اجلَنوب خمسةٌ وِعشرونَ ألفًا يف عشرةُ آالٍف يف العرِض

أما املُقَدس فللكهنِة ِمن بين صادوق الذين حرسوا ِحراسيت، الذين مل 11. ويكونُ مقِدس الرب يف وسِطها. الطّوِل
وتكونُ هلُم تقِدمةً ِمن تقِدمِة األرِض، قُدس أقداٍس علَى تخِم 12.  ضلَّ الالَّويونَيِضلّوا حني ضلَّ بنو إسرائيلَ كما

نيالالَّوي.  
الطّولُ كُلُّه خمسةٌ . وِلالَّويني علَى موازاِة تخِم الكهنِة خمسةٌ وِعشرونَ ألفًا يف الطّوِل، وعشرةُ آالٍف يف العرِض"13

وال يبيعونَ ِمنه وال يبدلونَ، وال يصِرفونَ باكوراِت األرِض ألنها مقَدسةٌ 14. عرض عشرةُ آالٍفوِعشرونَ ألفًا، وال
ِح، 15. للربسرى وللمكنلَّلَةٌ للمدينِة للسحألفًا هي م ِة والِعشريناخلَمس امرِض قُدالع ةُ اآلالِف الفاِضلَةُ ِمنواخلَمس

جاِنب الشماِل أربعةُ آالٍف وخمس ِمئٍَة، وجاِنب اجلَنوب أربعةُ آالٍف : وهِذِه أقِيستها16. نُ يف وسِطهاواملدينةُ تكو
ويكونُ مسرح 17. وخمس ِمئٍَة، وجاِنب الشرِق أربعةُ آالٍف وخمس ِمئٍَة، وجاِنب الغرِب أربعةُ آالٍف وخمس ِمئٍَة

الش حورِب للمدينِة نالغ حوون ،مسنيِني وخرِق ِمئَتالش حوون ،مسنيِني وخاجلَنوب ِمئَت حوون ،مسنيِني وخماِل ِمئَت
مسنيِني وخرِب18. ِمئَتالغ حوةُ آالٍف نررِق، وعشالش حوةُ آالٍف نرةَ القُدِس عشا تقِدمالطّوِل موازي والباقي ِمن .
أما خدمةُ املدينِة فيخِدمونها ِمن كُلِّ أسباِط 19. تقِدمةَ القُدِس، وغَلَّته تكونُ أكالً ِخلدمِة املدينِةويكونُ موازيا 

. مربعةً تقَدمونَ تقِدمةَ القُدِس مع ملِك املدينِة. كُلُّ التقِدمِة خمسةٌ وِعشرونَ ألفًا خبمسٍة وِعشرين ألفًا20. إسرائيلَ
والبقيةُ للرئيِس ِمن هنا وِمن هناك لتقِدمِة القُدِس وملُلِك املدينِة قُدام اخلَمسِة والِعشرين ألفًا للتقِدمِة إلَى تخِم 21

 تقِدمةُ القُدِس الشرِق، وِمن ِجهِة الغرِب قُدام اخلَمسِة والِعشرين ألفًا علَى تخِم الغرِب موازيا أمالك الرئيِس، وتكونُ
وِمن ملِك الالَّويني ِمن ملِك املدينِة يف وسِط الذي هو للرئيِس، ما بني تخِم يهوذا 22. ومقِدس البيِت يف وسِطها

. ِحدفِمن جاِنِب الشرِق إلَى جاِنِب البحِر لبنيامني ِقسم وا: وباقي األسباِط23. وتخِم بنيامني، يكونُ للرئيِس
24واِحد رِق إلَى جاِنِب البحِر لِشمعونَ ِقسمجاِنِب الش ِمن ،نيامنيخِم ب25. وعلَى ت خِم ِشمعونَ ِمنوعلَى ت

واِحد ِقسم اكَرسرِق إلَى جاِنِب البحِر ليرِق إلَى جاِنِب البحِر 26. جاِنِب الشجاِنِب الش ِمن اكَرسخِم يوعلَى ت
وعلَى تخِم 28. وعلَى تخِم زبولونَ ِمن جاِنِب الشرِق إلَى جاِنِب البحِر جلاٍد ِقسم واِحد27. سم واِحدلزبولونَ ِق



هِذِه هي 29. جاٍد ِمن جاِنِب اجلَنوب يمينا يكونُ التخم ِمن ثامار إلَى مياِه مريبةَِ قاِدِش النهِر إلَى البحِر الكَبِري
  .مونها ملكًا ألسباِط إسرائيلَ، وهِذِه ِحصصهم، يقولُ السيد الرباألرض اليت تقِس
  أبواب املدينة

وأبواب املدينِة علَى أمساِء أسباِط 31. ِمن جاِنِب الشماِل أربعةُ آالٍف وخمس ِمئَِة ِمقياٍس: وهِذِه مخاِرج املدينِة"30
وإلَى جاِنِب الشرِق أربعةُ آالٍف 32. باب رأوبني وباب يهوذا وباب الوي: ِلثَالثَةُ أبواٍب نحو الشما. إسرائيلَ

وجاِنب اجلَنوب أربعةُ آالٍف وخمس ِمئَِة 33. باب يوسف وباب بنيامني وباب داٍن: وخمس ِمئٍَة، وثَالثَةُ أبواٍب
وجاِنب الغرِب أربعةُ آالٍف وخمس ِمئٍَة، 34.  وباب زبولونَباب ِشمعونَ وباب يساكَر: ِمقياٍس، وثَالثَةُ أبواٍب

يهوه : املُحيطُ ثَمانيةَ عشر ألفًا، واسم املدينِة ِمن ذلك اليوِم35. باب جاٍد وباب أشري وباب نفتايل: وثَالثَةُ أبواٍب
همش."  


