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1 
السيدةُ يف البلداِن صارت . كيف صارت كأرملٍَة العظيمةُ يف اُألمِم! كَيف جلَست وحدها املدينةُ الكَثريةُ الشعِب1

كُلُّ أصحاِبها غَدروا ا، . ِحبيها ِمن كُلِّ مليس هلا معز. تبكي يف اللَّيِل بكاًء، ودموعها علَى خديها2! حتت اِجلزيِة
قد أدركَها . ال ِجتد راحةً. هي تسكُن بني اُألمِم. قَد سبيت يهوذا ِمن املَذَلَِّة وِمن كثرِة العبوديِة3. صاروا هلا أعداًء

. كهنتها يتنهدونَ. كُلُّ أبواِبها خِربةٌ. عيِدطُرق ِصهيونَ نائحةٌ لعدِم اآلتني إلَى ال4. كُلُّ طاِرديها بني الضيقاِت
ذَهب . نجح أعداؤها ألنَّ الرب قد أذَلَّها ألجِل كثرِة ذُنوا. صار مضاِيقوها رأسا5. عذاراها مذَلَّلَةٌ وهي يف مرارٍة
دوالع امِيب قُدها إلَى السون6َ. أوالدبنِت ِصهي ِمن هائهاوقد خرجى، .  كُلُّ برعم ها كأيائلَ ال ِجتدساؤرؤ تصار
قد ذَكَرت أورشليم يف أياِم مذَلَِّتها وتطَوِحها كُلَّ مشتهياِتها اليت كانت يف أياِم 7. فيسريونَ بال قوٍة أمام الطّاِرِد

قد أخطأت 8. ضِحكوا علَى هالِكها. رأا األعداُء. ِعدهاِعند سقوِط شعِبها بيِد العدو وليس من يسا. الِقدِم
كُلُّ مكَرميها يحتِقرونها ألنهم رأوا عورتها، وهي أيضا تتنهد وترِجع . أورشليم خطيةً، ِمن أجِل ذلك صارت رِجسةً

انظُر يارب إلَى مذَلَّيت . "ليس هلا معز.  وقَِد احنَطَِّت اِحنطاطًا عجيبامل تذكُر آِخرتها. نجاستها يف أذياِلها9. إلَى الوراِء
ظَّمقد تع دوأنْ ال 10". ألنَّ الع رتأم ها، الذينقِدسلوا مخد مها رأِت اُألمياِتها، فإنهشتعلَى كُلِّ م هدي دوطَ العسب
ِتكماعلوا يف جدخاكُل11ُّ. يبزطلُبونَ خدونَ، يهنعِبها يتفِس.  شالن دلألكِل ألجِل ر ياِتِهمهشتفَعوا مد" . بيار انظُر

  ".وتطَلَّع ألني قد ِصرت محتقَرةً
ذي أذَلَّين بِه الرب أما إلَيكُم يا مجيع عاِبري الطريِق؟ تطَلَّعوا وانظُروا إنْ كانَ حزنٌ ِمثلُ حزين الذي صِنع يب، ال"12

جعلَين . ردين إلَى الوراِء. بسطَ شبكَةً لِرجلَي. ِمن العالِء أرسلَ نارا إلَى ِعظامي فسرت فيها13يوم حمو غَضِبِه؟ 
دفَعين السيد إلَى أيٍد ال . نزع قويت. شد نري ذُنويب بيِدِه، ضِفرت، صِعدت علَى عنقي14. اليوم كُلَّه مغمومةً. خِربةً

داس السيد العذراَء بنت . دعا علَي جماعةً حلَطِم شباين. رذَلَ السيد كُلَّ مقتِدري يف وسطي15. أستطيع القيام ِمنها
صار بين . ا ألنه قد ابتعد عني املُعزي، راد نفسيعيين، عيين تسكُب مياه. علَى هِذِه أنا باكية16ٌ. يهوذا ِمعصرةً

دوالع رقد جتَب هألن هاِلكني."  
صارت أورشليم نِجسةً . أمر الرب علَى يعقوب أنْ يكونَ مضاِيقوه حوالَيِه. ال معزي هلا. بسطَت ِصهيونُ يديها17
مهين18. ب"بارهأمر يتصي قد عألن زين.  هو الربعوب وانظُروا إلَى حالش عوا يا مجيعبوا . امساين ذَهبوش ذارايع

كهنيت وشيوخي يف املدينِة ماتوا، إذ طَلَبوا لذَواِتِهم طَعاما ليردوا . هم خدعوين. ناديت مِحبي19. إلَى السِيب
مهي يف ضيٍقانظ20ُ. أنفُسفإن ،بيار ر !ةً. أحشائي غَلَتدرمتم يتصي قد عقَليب يف باِطين ألن ديف اخلاِرِج . ارت

فِرحوا ألنك . كُلُّ أعدائي ِمسعوا ببلييت. ال معزي يل. سِمعوا أني تنهدت21. يثكُلُ السيف، ويف البيِت ِمثلُ املوِت
لتصريونَ ِمثليتأ. فعبِه في يت22. يت باليوِم الذي نادكأمام ِهمرأجِل . ليأِت كُلُّ ش يب ِمن لتكما فع مِ ْلوافع

  ".كُلِّ ذُنويب، ألنَّ تنهدايت كثريةٌ وقَليب مغشي علَيِه
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 ألقَى ِمن السماِء إلَى األرِض فخر إسرائيلَ، ومل يذكُر موِطئَ قَدميِه !كَيف غَطَّى السيد بغضِبِه ابنةَ ِصهيونَ بالظَّالِم1

أوصلها إلَى . نقَض بسخِطِه حصونَ بنِت يهوذا. ابتلَع السيد ومل يشِفق كُلَّ مساِكِن يعقوب2. يف يوِم غَضِبِه
رد إلَى الوراِء يمينه أمام العدو، واشتعلَ . غَضِبِه كُلَّ قَرٍن إلسرائيلَعضب حبمو 3. نجس املَملكَةَ ورؤساَءها. األرِض

نصب يمينه كمبِغٍض وقَتلَ كُلَّ مشتهياِت العِني يف . مد قَوسه كعدو4. يف يعقوب ِمثلَ ناٍر ملتِهبٍة تأكُلُ ما حوالَيها
أهلك حصونه، . ابتلَع كُلَّ قُصوِرِه. ابتلَع إسرائيلَ. صار السيد كعدو5. ناٍر غَيظَهسكَب ك. ِخباِء بنِت ِصهيونَ

أنسى الرب يف ِصهيونَ املَوِسم . أهلك مجتمعه. ونزع كما ِمن جنٍة مظَلَّته6. وأكثَر يف بنِت يهوذا النوح واحلُزنَ
ذَلَ بسور ،بتوالسوالكاِهن ِبِه املَِلكِط غَض7. خهحذبم ديالس كَِره .هقِدسذَلَ مر . أسوار دوِد العيف ي رصح

. مد اِملطمار. قَصد الرب أنْ يهِلك سور بنِت ِصهيون8َ. أطلَقوا الصوت يف بيِت الرب كما يف يوِم املَوِسِم. قُصوِرها
ي دردنوحاِنمل يي ورةَ والسسلَ اِملترععن اإلهالِك، وج ها. دعِزنا مها9. قد حيف األرِض أبواب تتاخ . طَّموح أهلك
شيوخ بنِت 10. أنبياؤها أيضا ال يِجدونَ رؤيا ِمن ِقبِل الرب. ال شريعةَ. مِلكُها ورؤساؤها بني اُألمِم. عواِرضها
ونَ يِصهيجِلسونَ علَى األرِض ساِكتني .علَى رؤوِسِهم رابرفَعونَ التطَّقونَ باملُسوِح. ينيت . ليمشى أورذارحتين ع

انسكَبت علَى األرِض كِبدي علَى سحِق بنِت . غَلَت أحشائي. كَلَّت ِمن الدموِع عيناي11. رؤوسهن إلَى األرِض
إذ يغشى " أين اِحلنطَةُ واخلمر؟:"يقولونَ ُألمهاِتِهم12. طفاِل والرضِع يف ساحاِت القريِةشعيب، ألجِل غَشياِن األ

هاِتِهميف أحضاِن أُم مهفسن سكَبريٍح يف ساحاِت املدينِة، إذ تكج ِك؟ مباذا 13. علَيِهمذِّرِك؟ مباذا أُحمباذا أُنِذر
ليمشةَ أورِك يا ابنهبكالبحِرأُش ونَ؟ ألنَّ سحقَِك عظيمِصهي ذراُء بنتها العتيِك أيزِك فأُعشفيِك؟ . ؟ مباذا أُقاِيسي نم

14ا وطَوائحا كاِذبِك، بل رأوا لِك وحيوا سبيدرعِلنوا إمثَِك ليا وباِطالً، ومل يِك رأوا لِك كِذب15. أنبياؤ فِّقصي
أهِذِه هي املدينةُ اليت :"يصِفرونَ وينغضونَ رؤوسهم علَى بنِت أورشليم قائلني. ري الطريِقعلَيِك باأليادي كُلُّ عاِب

. يصِفرونَ ويحِرقونَ األسنانَ. يفتح علَيِك أفواههم كُلُّ أعدائِك16" يقولونَ إنها كمالُ اجلَماِل، بهجةُ كُلِّ األرِض؟
متَّم قَوله . فعلَ الرب ما قَصد17". قد رأيناه! قد وجدناه.  هذا اليوم الذي رجوناهحقا إنَّ. قد أهلكناها:"يقولونَ

صرخ قَلبهم إلَى 18. نصب قَرنَ أعدائِك. قد هدم ومل يشِفق وأمشَت بِك العدو. الذي أوعد بِه منذُ أياِم الِقدِم
قومي 19. ال تكُف حدقَةُ عيِنِك. ال تعطي ذاتِك راحةً.  اسكُيب الدمع كنهٍر ارا وليالًيا سور بنِت ِصهيونَ. السيِد

ارفَعي إليِه يديِك ألجِل نفِس أطفاِلِك املَغشي . اسكُيب كمياٍه قَلبِك قُبالَةَ وجِه السيِد. اهِتفي يف اللَّيِل يف أوِل اهلُزِع
  . يف رأِس كُلِّ شاِرٍععلَيِهم ِمن اجلوِع

20" ِد الكاِهنيقِدِس السلُ يف مقتِة؟ أيأطفالَ احلَضان ،نهرساُء ثَمهكذا؟ أتأكُلُ الن لتفع نمب وتطَلَّع بيار اُنظُر
قد قَتلت يف . قَطوا بالسيِفعذاراي وشباين س. اضطَجعت علَى األرِض يف الشواِرِع الصبيانُ والشيوخ21والنيب؟ 

ِبكيوِم غَض .ومل تشِفق حت22. ذَب ِب الربيف يوِم غَض كُنفلم ي ،والَيخاِويف حوِسٍم مكما يف يوِم م وتعقد د
  ".الذين حضنتهم وربيتهم أفناهم عدوي. ناٍج وال باٍق
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حقا إنه يعود ويرد علَي يده 3. قادين وسيرين يف الظَّالِم وال نور2. أَى مذَلَّةً بقَضيِب سخِطِهأنا هو الرجلُ الذي ر1

كُلَّه ِعظامي. أبلَى لَحمي وِجلدي4. اليوم رقٍَّة5. كسشلقٍَم وموأحاطَين بع ى علَينى 6. بين يف ظُلُماٍت كموتأسكَن
سيج طُرقي 9. أيضا حني أصرخ وأستغيثُ يصد صاليت8. ثَقَّلَ ِسلِسلَيت. يج علَي فال أستطيع اخلُروجس7. الِقدِم

. جعلَين خرابا. ميلَ طُرقي ومزقَين11. هو يل دب كاِمن، أسد يف مخاِبىَء10. قَلَب سبلي. ِحبجارٍة منحوتٍة
12هقَوس دهِممٍض للسرين كغبصِتِه13.  ونعبِنبالَ ج يتلَ يف كُلي14. أدخ ةً هلُمعيب، وأُغنيحكَةً لكُلِّ شض ِصرت

كُلَّه ا، 15. اليومنتينوأرواين أفس رائرين معى أسناين16أشبباحلَص شرماِد. وجين بالرسعن 17. كب دتوقد أبع
. ِذكر مذَلَّيت وتيهاين أفسنتني وعلقَم19". بادت ِثقَيت ورجائي ِمن الرب:"وقُلت18. ت اخلَرينسي. السالِم نفسي

  .ِذكرا تذكُر نفسي وتنحين يف20َّ
هي 23. زولُإنه ِمن إحساناِت الرب أننا مل نفن، ألنَّ مراِحمه ال ت22: أُردد هذا يف قَليب، ِمن أجِل ذلك أرجو21

طَيب هو الرب 25. نصييب هو الرب، قالَت نفسي، ِمن أجِل ذلك أرجوه24. كثريةٌ أمانتك. جديدةٌ يف كُلِّ صباٍح
هفِس اليت تطلُبللن ،هونجريت 26. للَّذينالرب الصكوٍت خبس قَّعواإلنسانُ ويت ِظرنتأنْ ي دي27. جديِل أنْ ججللر 

يف ِصباه ريحِملَ النعلَيِه28. ي هعقد وض هألن ،سكُتوي هوحد جِلسجاٌء29. ير ديوج لَّهلَع هراِب فملُ يف التجعي .
نَ يرحم حسب كثرِة فإنه ولَو أحز32. ألنَّ السيد ال يرفُض إلَى األبِد31. يشبع عارا. يعطي خده لضاِرِبِه30

أنْ يدوس أحد حتت ِرجلَيِه كُلَّ أسرى األرِض، 34. ألنه ال يِذلُّ ِمن قَلِبِه، وال يحِزنُ بين اإلنساِن33. مراِحِمِه
35 ،ليوجِه الع ِل أمامجالر قح فرح36أنْ يعواهاإلنسانَ يف د قِلبأنْ ي .ال ي ديىالسذا الذي يقولُ 37! ر نم

  ِمن فِم العلي أال خترج الشرور واخلَري؟38فيكونَ والرب مل يأمر؟ 
. ِلنفحص طُرقَنا ونمتِحنها ونرِجع إلَى الرب40ِلماذا يشتكي اإلنسانُ احلَي، الرجلُ ِمن ِقصاِص خطاياه؟ 39
التحفت بالغضِب 43. مل تغِفر أنت. نحن أذنبنا وعصينا"42: ى اِهللا يف السماواِتِلنرفَع قُلوبنا وأيدينا إل41َ

جعلتنا وسخا وكرها يف وسِط 45. التحفت بالسحاِب حتى ال تنفُذَ الصالة44ُ. قَتلت ومل تشِفق. وطَردتنا
عيناي  سكَبت48". صار علَينا خوف ورعب، هالك وسحق47. فتح كُلُّ أعدائنا أفواههم علَينا46. الشعوب

. حتى يشِرف وينظُر الرب ِمن السماِء50عيين تسكُب وال تكُف بال انِقطاٍع 49. ينابيع ماٍء علَى سحِق بنِت شعيب
قَرضوا يف 53. دائي كعصفوٍر بال سبٍبقد اصطادتين أع52. عيين تؤثِّر يف نفسي ألجِل كُلِّ بناِت مدينيت51

  !".قد قُِرضت:"قُلت. طَفَِت املياه فوق رأسي54. اجلُب حيايت وألقَوا علَي ِحجارةً
دنوت 57". ال تستر أُذُنك عن زفريت، عن صياحي: "ِلصويت ِمسعت56. دعوت باِمسك يارب ِمن اجلُب األسفَِل55

. رأيت يارب ظُلمي59. فككت حيايت. خاصمت يا سيد خصوماِت نفسي58!". ال ختَف:"قُلت. تكيوم دعو
عوايد 60. أِقمعلَي كُلَّ أفكاِرِهم ،ِتِهمقمكُلَّ ن 61. رأيتعلَي كُلَّ أفكاِرِهم ،بيار مهتعيري ِمعت62. س كَالم

  !اُنظُر إلَى جلوِسِهم ووقوِفِهم، أنا أُغنيتهم63. لَي اليوم كُلَّهمقاِومي ومؤامرتهم ع



64ِل أياديِهممع بسح بزاًء يارهلُم ج دهلُم65. ر كتةَ قَلٍب، لَعنِغشاو 66. أعِطِهم ِمن مِب وأهِلكهضبالغ عِاتب
 .ِّحتِت مساواِت الرب
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بنو ِصهيونَ الكُرماُء 2. االَت ِحجارةُ القُدِس يف رأِس كُلِّ شاِرٍع! يف اكدر الذَّهب، تغير اإلبريز اجلَيدك1َ

اريفخ يدلَ يمٍف عزخ ِسبوا أباريقح كيف ،قيِب النأطباَءها، 3! املَوزونونَ بالذَّه تجا أخرى أيضآو ناتب
عأجراَءهاأرض ِة. تيرعاِم يف البةٌ كالنعيب فجافيش ا بنتطَِش4. أمالع ِكِه ِمنناِضِع حبلسانُ الر سألونَ . لَِصقاألطفالُ ي

ونَ علَى الذين كانوا يترب. الذين كانوا يأكُلونَ املآِكلَ الفاِخرةَ قد هِلكوا يف الشواِرِع5. خبزا وليس من يكِسره هلُم
وقد صار ِعقاب بنِت شعيب أعظَم ِمن ِقصاِص خطيِة سدوم اليت انقَلَبت كأنه يف لَحظٍَة، 6. الِقرِمِز احتضنوا املَزاِبلَ
جرزهم .  ِمن املَرجاِنكانَ نذُرها أنقَى ِمن الثَّلِج وأكثَر بياضا ِمن اللَّبِن، وأجسامهم أشد حمرة7ً. ومل تلق علَيها أياٍد
صار . لَِصق ِجلدهم بعظِمِهم. مل يعرفوا يف الشواِرِع. صارت صورتهم أشد ظَالما ِمن السواِد8. كالياقوِت األزرِق
. عونني لعدِم أمثاِر احلَقِلألنَّ هؤالِء يذوبونَ مط. كانت قَتلَى السيِف خريا ِمن قَتلَى اجلوِع9. ياِبسا كاخلَشِب

10نهأوالد تخساِء احلَنائِن طَبعيب. أيادي النيف سحِق بنِت ش ا هلُن11. صاروا طَعامغَيظَه الرب مأت . سكَب
اِن املَسكونِة أنَّ العدو لَم تصدق ملوك األرِض وكُلُّ سك12ّ. حمو غَضِبِه وأشعلَ نارا يف ِصهيونَ فأكَلَت أُسسها

ليمشأور الِن أبوابدخي واملُبِغض.  
13 ،يقنيدالص مِطها ديف وس اِفكنيِتها السنأجِل خطايا أنبيائها، وآثاِم كه واِرِع، 14ِمنمٍي يف الشتاهوا كع

هالِبسم سمأنْ ي دأح ِطعستى مل يِم حتوتلَطَّخوا بالدحيدوا"15. م !ِجسن "!نادونَ إليِهمحيدوا ال ! حيدوا. "ي
ال يعود ينظُر . وجه الرب قَسمهم16". إنهم ال يعودونَ يسكُنونَ:"قالوا بني اُألمِم. إذ هربوا تاهوا أيضا!". متَسوا
ي. إليِهمرأَّفوا علَى الشتالكهنِة، ومل ي جوهرفَعوا ووِننا الباِطِل17. وِخمل يظَِر إلَى عالن نا ِمننأعي فقد كلَّت حنا نأم .

لِّصخةً ال تظَرنا أُمرِجنا انتيف ساحاِتنا18. يف ب مشيى ال نا خلَطَواِتنا حتبوا ِفخاخصنا. نتِنهاي تبنا . قَرامأي لَتكم
تنا قد أتتطاِردو19. ألنَّ ِنهاي سوِر السماِءصارن ِمن فوا يف أثَِرنا. نا أخدنوا لنا. علَى اِجلباِل جِة كميريف الب .

  ".يف ِظلِِّه نعيش بني اُألمِم:" الذي قُلنا عنه. نفَس أُنوِفنا، مسيح الرب، أُِخذَ يف حفَِرِهِم20
 .تسكَرين وتتعرين. يِك أيضا متُر الكأسعلَ. ِاطريب وافرحي يا بنت أدوم، يا ساِكنةَ عوٍص21

 .سيعاِقب إمثَِك يا بنت أدوم ويعِلن خطاياِك. ال يعود يسبيِك. بنت ِصهيونَ قد متَّ إمثُِك يا22

  طلب الرمحة
5 
ِصرنا أيتاما 3. يوتنا لألجاِنِبب. قد صار مرياثُــنا للغرباِء2. أشِرف وانظُر إلَى عاِرنا. اُذكُر يارب ماذا صار لنا1

. نتعب وال راحةَ لَــنا. علَى أعناِقنا نضطَهد5. حطَبنا بالثَّمِن يأيت. شِربنا ماَءنا بالِفضِة4 .أُمهاتنا كأراِملَ. بال أٍب
عبيد 8.  مبوجودين، ونحن نحِملُ آثامهمآباؤنا أخطأوا ولَيسوا7. أعطَينا اليد للِمصريني واألشوريني لنشبع خبزا6

جلودنا اسودت كتنوٍر 10. بأنفُِسنا نأيت خببِزنا ِمن جرى سيِف البريِة9. ليس من يخلِّص ِمن أيديِهم. حكَموا علَينا



الرؤساُء بأيديِهم يعلَّقونَ، ومل تعتبر 12. دِن يهوذاأذَلّوا النساَء يف ِصهيونَ، العذارى يف م11. ِمن جرى نرياِن اجلوِع
كَفَِّت الشيوخ عن الباِب، والشبانُ 14. أخذوا الشبانَ للطَّحِن، والصبيانَ عثَروا حتت احلَطَِب13. وجوه الشيوِخ
قَلِبنا15. عن ِغنائِهم حى فرضا. موحنا نقصر قَطَ 16. صارنا قد أخطأنا. إكليلُ رأِسناسأجِل 17. ويلٌ لنا ألن ِمن

أنت 19. الثَّعاِلب ماشيةٌ فيِه. ِمن أجِل جبِل ِصهيونَ اخلَِرِب18. ِمن أجِل هِذِه أظلَمت عيوننا. هذا حِزنَ قَلبنا
إلَى األبِد جتِلس بوٍر. ياروٍر فدإلَى د كاِم؟ ِلماذا تنسانا إل20َ. كُرسيكُنا طولَ األي21ى األبِد وتتر بدنا ياراُرد

درتفن نا كالقَدِمي. إلَيكامأي ددا؟22. جعلَينا ِجد نا؟ هل غَِضبتفَضتفِض رلْ كُلَّ الره  


