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قَولُ الرب الذي صار إلَى ميخا املورشيت يف أياِم يوثام وآحاز وحزقيا ملوِك يهوذا، الذي رآه علَى الساِمرِة 1

ليمشوأور: 

  دينونة السامرة وأورشليم
2كُممجيع عوبها الشعوا أيها. ِامسوِملؤ ها األرضتأصغي أي .ديكُِن السهيكِل ا ولي ِمن ديالس ،ا علَيكُمشاِهد لرب

فتذوب اِجلبالُ حتته، وتنشق 4فإنه هوذا الرب يخرج ِمن مكاِنِه ويِرتلُ ويمشي علَى شواِمِخ األرِض، 3. قُدِسِه
أجِل إِمث يعقوب، وِمن أجِل خطيِة بيِت  كُلُّ هذا ِمن5. كاملاِء املُنصب يف منحدٍر. الِوديانُ كالشمِع قُدام الناِر

فأجعلُ الساِمرةَ "6ما هو ذَنب يعقوب؟ أليس هو الساِمرةَ؟ وما هي مرتفَعات يهوذا؟ ألَيست هي أورشليم؟ . إسرائيلَ
أُس ها إلَى الوادي، وأكِشفتللكُروِم، وأُلقي ِحجار غاِرسِة، ميرةً يف البِربهاخ7. س ،طَّمحِة تمتاثيِلها املَنحوت ومجيع

ِة تعودانيقِر الزتها وإلَى ععمِة جانيقِر الزع ها ِمنا، ألنرابلُها خأصناِمها أجع اِر، ومجيعبالن قحروكُلُّ أعقاِرها ت."  
  نوح وعويل

ألنَّ 9. ع نحيبا كبناِت آوى، ونوحا كِرعاِل النعاِمأصن. أمشي حافيا وعريانا. ِمن أجِل ذلك أنوح وأولِول8ُ
ليمشعيب إلَى أورإلَى باِب ش لَتهوذا، وصإلَى ي تها قد أتفاِء، ألنةُ الشدميِجراحاِتها ع.  

.  ياساِكنةَ شافري عريانةً وخِجلَةًاُعبري11. متَرغي يف التراِب يف بيِت عفرةَ. ال تخِبروا يف جت، ال تبكوا يف عكّاَء10
جةُ يف صانانَ ال ختراِكنالس . ،هقامم كُمذُ ِعنديِت هأيِصلَ يأخب وحألجِل 12ن تمةَ يف ماروثَ اغتاِكنألنَّ الس

ليمشإلَى باِب أور ِعنِد الرب لَ ِمنزا قد نررياِتها، ألنَّ شي املَرك13َ. خدلُ شهي أو ،ةَ الخيشةَ باجلَواِد ياساِكنب
تصري بيوت أكزيب . لذلك تعطني إطالقًا ملورشِة جت14. خطيٍة البنِة ِصهيونَ، ألنه فيِك وِجدت ذُنوب إسرائيلَ

كوين قَرعاَء 16. ى عدالَّم مجد إسرائيلَيأيت إلَ. آيت إلَيِك أيضا بالواِرِث يا ساِكنةَ مريشة15َ. كاِذبةً ملُلوِك إسرائيلَ
  .وسعي قَرعتِك كالنسِر، ألنهم قد انتفَوا عنِك. وجزي ِمن أجِل بين تنعِمِك
  ِخطط اإلنسان وتدبريات اهللا
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1ضاِجِعِهمعلَى م رالش اِنعنيطِل، والصبالب ِكرينفتف! ويلٌ للمباِح ييف نوِر الصِدِهمِة ييف قُدر هألن هلون2. ع مهفإن

واإلنسانَ ومرياثَه هيتلَ وبجظِلمونَ الرها، ويذونويأخ يوتها، والبِصبونغتهونَ احلُقولَ ويشتهكذا قالَ 3. ي لذلك
الرب":رِة بششريعلَى هِذِه الع ِكرذا أفتأنهأعناقَكُم زيلونَ ِمنهديٌء ال تمانٌ رز هِخ ألنشاموال تسلُكونَ بالت ،.  
كيف يِرتعه عني؟ يقِسم . بدلَ نصيِب شعيب. خِربنا خرابا: يف ذلك اليوِم ينطَق علَيكُم جٍو ويرثَى مبرثاٍة، ويقالُ"4

 .ِّبني جماعِة الرب ٍبلذلك ال يكونُ لك من يلقي حبالً يف نصي5". للمرتد حقولَنا

  أنبياء كذبة
6أونَ قائلنيبنتأوا:"يبأونَ عن هِذِه اُألموِر". ال تتنبنال يت .زولُ العارال ي. 



قامِة؟ ألَيست أقوايل صاِلحةً نحو من يسلُك باِلاسِت"أيها املُسمى بيت يعقوب، هل قَصرت روح الرب؟ أهِذِه أفعالُه؟ 7
8دوعيب كعش الِقتاِل. ولكن باألمِس قام ِمن اِجعنيالر ِة، وِمنبالطُّمأنين املُجتازين داَء عن الثَّوِب ِمنتِرتعونَ الر .
9ِمِهنعيِت تنب عيب ِمندونَ ِنساَء شطريت إلَى األبِد. تزين ذونَ عن أطفاِلِهنتأخ.  

10"بوا، ألنةَقوموا واذهاحهِذِه هي الر تلَيس ه .ديدش واهلَالك هِلكٍة تجاسأجِل ن 11. ِمن وهو ساِلك دلو كانَ أح
  !أتنبأُ لك عن اخلمِر واملُسِكِر لكانَ هو نيب هذا الشعِب: بالريِح والكَِذِب يكِذب قائالً

  الوعد باخلالص
12"يا يعقوب كمجيع عي أمجإن .ةَ إسرائيلَأضقيب م . ِمن ِضجي رعاهِط مِة، كقَطيٍع يف وسِم احلَظرينا كغعم مهعأض
يقتِحمونَ ويعبرونَ ِمن الباِب، ويخرجونَ ِمنه، ويجتاز مِلكُهم أمامهم، والرب . قد صِعد الفاِتك أمامهم13. الناِس

يف رأِسِهم."  
  واألنبياء ةتوبيخ القاد
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1يِت إسرائيلَ:"وقُلتوقُضاةَ ب ،ساَء يعقوبعوا يا رؤ؟ . امس2أليس لكُم أنْ تعِرفوا احلَق ،رالش نيواملُِحب اخلَري املُبِغضني

عن ِعظاِمِهم مهولَحم ،معنه مهلودج اِزعني3. النهطونَ ِجلدكشعيب، ويش يأكُلونَ لَحم مونَ والذينشهوي ،معنه م
حينئٍذ يصرخونَ إلَى الرب فال يجيبهم، بل يستر 4". ِعظامهم، ويشقِّقونَ كما يف الِقدِر، وكاللَّحِم يف وسِط اِملقلَى

الوقِت كما أساءوا أعماهلُم يف ذلك معنه هوجه.  
5ِضلّونَ شي علَى األنبياِء الذين نادونَهكذا قالَ الربوي ،شونَ بأسناِنِهمنهي عيب، الذين" :لُ يف "! سالمجعوالذي ال ي

وتغيب الشمس عن . ظَالم لكُم بدوِن ِعرافٍَة. لذلك تكونُ لكُم ليلَةٌ بال رؤيا"6: أفواِهِهم شيئًا، يفتحونَ علَيِه حربا
هارعلَيِهِم الن ظِلماؤ7. األنبياِء، ويى الرخزفي ِمن وابليس ج هألن ،مهواِربش مطّونَ كُلُّهغافونَ، ويرلُ العخجونَ، وي

  .لكنين أنا مآلنٌ قوةَ روِح الرب وحقا وبأسا، ُألخبر يعقوب بذَنِبِه وإسرائيلَ خبطيِتِه8". اِهللا
الذين 10. الذين يكرهونَ احلَق ويعوجونَ كُلَّ مستقيٍم ،يلَِامسعوا هذا يا رؤساَء بيِت يعقوب وقُضاةَ بيِت إسرائ9

رؤساؤها يقضونَ بالرشوِة، وكهنتها يعلِّمونَ باُألجرِة، وأنبياؤها 11. يبنونَ ِصهيونَ بالدماِء، وأورشليم بالظُّلِم
لذلك بسبِبكُم 12!". أليس الرب يف وسِطنا؟ ال يأيت علَينا شر:"نييعِرفونَ بالِفضِة، وهم يتوكَّلونَ علَى الرب قائل

  .تفلَح ِصهيونُ كحقٍل، وتصري أورشليم ِخربا، وجبلُ البيِت شواِمخ وعٍر
  جبل الرب
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1رتا يف رأِس اِجلباِل، وييكونُ ثاِبت يِت الربلَ بباِم أنَّ جويكونُ يف آِخِر األيعوبالِل، وجتري إليِه شالت فوق ِفع .
هلُم نصعد إلَى جبِل الرب، وإلَى بيِت إلَِه يعقوب، فيعلِّمنا ِمن طُرِقِه، ونسلُك يف :"وتسري أُمم كثريةٌ ويقولون2َ
ينِصف ُألمٍم قَويٍة . فيقضي بني شعوٍب كثريين3. لربألنه ِمن ِصهيونَ خترج الشريعةُ، وِمن أورشليم كِلمةُ ا". سبِلِه

بل 4. ال ترفَع أُمةٌ علَى أُمٍة سيفًا، وال يتعلَّمونَ احلَرب يف ما بعد. بعيدٍة، فيطبعونَ سيوفَهم ِسكَكًا، وِرماحهم مناِجلَ



ألنَّ مجيع الشعوب 5. ، وال يكونُ من يرِعب، ألنَّ فم رب اجلُنوِد تكَلَّميجِلسونَ كُلُّ واِحٍد حتت كرمِتِه وحتت تينِتِه
  .يسلُكونَ كُلُّ واِحٍد باسِم إلَِهِه، ونحن نسلُك باسِم الرب إلَِهنا إلَى الدهِر واألبِد

  خطة اهللا
وأجعلُ الظّاِلعةَ بقيةً، واملُقصاةَ أُمةً 7دةَ، واليت أضررت ا يف ذلك اليوِم، يقولُ الرب، أمجع الظّاِلعةَ، وأضم املَطرو"6

وأنت يا برج القَطيِع، أكَمةَ بنِت ِصهيونَ إلَيِك 8. قَويةً، ويمِلك الرب علَيِهم يف جبِل ِصهيونَ ِمن اآلنَ إلَى األبِد
  ".يمويجيُء احلُكم األولُ ملك بنِت أورشل. يأيت
تلَوِي، ادفَعي يا 10اَآلنَ ملاذا تصرخني صراخا؟ أليس فيِك مِلك، أم هلك مشريِك حتى أخذَِك وجع كالواِلدِة؟ 9

هناك . ينهناك تنقَذ. بنت ِصهيونَ كالواِلدِة، ألنِك اآلنَ خترجني ِمن املدينِة، وتسكُنني يف البريِة، وتأتني إلَى باِبلَ
  .يفديِك الرب ِمن يِد أعدائِك

وهم ال يعِرفونَ 12". لتتدنس ولتتفَرس عيوننا يف ِصهيونَ:"واآلنَ قد اجتمعت علَيِك أُمم كثريةٌ، الذين يقولون11َ
قومي ودوسي يا بنت ِصهيونَ، ألني أجعلُ "13. أفكار الرب وال يفهمونَ قَصده، إنه قد جمعهم كحزٍم إلَى البيدِر

قَرنِك حديدا، وأظالفَِك أجعلُها نحاسا، فتسحقني شعوبا كثريين، وأُحرم غَنيمتهم للرب، وثَروتهم لسيِد كُلِّ 
  ".األرِض

  الوعد مبلك من بيت حلم
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أما أنِت يا "2. يضِربونَ قاضي إسرائيلَ بقَضيٍب علَى خدِه.  علَينا ِمترسةًقد أقام. اَآلنَ تتجيشني يا بنت اجلُيوِش1

بيت لَحمَِ أفراتةَ، وأنِت صغريةٌ أنْ تكوين بني أُلوِف يهوذا، فِمنِك يخرج يل الذي يكونُ متسلِّطًا علَى إسرائيلَ، 
لذلك يسلِّمهم إلَى حينما تكونُ قد ولَدت واِلدةٌ، ثُم ترِجع بقيةُ إخوِتِه إلَى 3 ".ومخاِرجه منذُ القَدِمي، منذُ أياِم األزِل

. ألنه اآلنَ يتعظَّم إلَى أقاصي األرِض. ويِقف ويرعى بقُدرِة الرب، بعظَمِة اسِم الرب إلَِهِه، ويثبتون4َ. بين إسرائيلَ
 دخلَ أشور يف أرِضنا، وإذا داس يف قُصوِرنا، نقيم علَيِه سبعةَ رعاٍة وثَمانيةً ِمن أُمراِء الناِس، إذا. ويكونُ هذا سالما5
. فيرعونَ أرض أشور بالسيِف، وأرض ِنمرود يف أبواِبها، فينفُذُ ِمن أشور إذا دخلَ أرضنا وإذا داس تخومنا6
 وسِط شعوٍب كثريين كالندى ِمن ِعنِد الرب، كالواِبِل علَى العشِب الذي ال ينتِظر إنسانا وتكونُ بقيةُ يعقوب يف7

وتكونُ بقيةُ يعقوب بني اُألمِم يف وسِط شعوٍب كثريين كاألسِد بني وحوِش الوعِر، كِشبِل 8. وال يصِبر لبين البشِر
قُطعاِن الغ نيِد بنِقذُاألسي نوليس م ِرسفتوي دوسي ربِم، الذي إذا عكُلُّ 9. ن نقَِرضوي بِغضيكعلَى م كدي ِفعرتِلت

أعدائك.  
10"ركَباِتكم وأُبيد ،ِطكوس ِمن يلكخ ي أقطَعأن ،اليوِم، يقولُ الرب 11. ويكونُ يف ذلك ،نَ أرِضكدم وأقطَع

كُلَّ ح وأهِدمعائفون12َ. صوِنك وال يكونُ لك ،ِدكي ِمن حرالس 13. وأقطَع كةَ وأنصاباملَنحوت متاثيلك وأقطَع
عديف ما ب يكدِل يملع دفال تسج ،ِطكوس 14. ِمنكندم وأُبيد ِطكوس ِمن كسواري ٍب وغَيٍظ 15. وأقلَعضوِبغ

ِم الذيناُألم ِمن ِقمعواأنتسممل ي ."  



  دعوى الرب ضد إسرائيل
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1الرب عوا ما قالهِامس":كاللُ صوتِع التسمى اِجلباِل ولتلَد خاِصم 2. قُم سها اِجلبالُ ويا أُستأي ةَ الربصومعي خِامس

 :فإنَّ للرب خصومةً مع شعِبِه وهو يحاِكم إسرائيلَ. األرِض الدائمةَ

3"يا شعلَي د؟ اشهكرتوِبماذا أضج بك عتنيِت 4! عيب، ماذا صب ِمن كوفَكَكت ،أرِض ِمصر ِمن كدتي أصعإن
مريارونَ ومى وهموس كأمام لتِة، وأرسبودي5. الع لعامب هوِبماذا أجاب ،موآب ِلكم باالق رمباذا تآم عيب اذكُرياش

  ".ن ِشطِّيم إلَى اِجللجاِل، لكَي تعِرف إجادةَ الرببن بعور، ِم
هلْ يسر الرب بأُلوِف الِكباِش، 7مب أتقَدم إلَى الرب وأحنَين لإللَِه العلي؟ هل أتقَدم مبحرقاٍت، بعجوٍل أبناِء سنٍة؟ 6

ريت، ثَمعصييٍت؟ هل أُعطي بكري عن ماِر زواِت أفسي؟ بِربِة نطيدي عن خسها اإلنسانُ ما هو 8ةَ جأي كرقد أخب
ا مع إلَِهكواِضعتم ةَ، وتسلُكمحالر ِحبوت احلَق عإال أنْ تصن ،الرب ِمنك هطلُبوماذا ي ،صاِلح.  

9كى امسةُ ترنادي للمدينِة، واِحلكمي الرب صوت":نعوا للقَضيِب ومِامسهمس10.  ررش كُنوز عديِر بريِت الشأيف ب 
فإنَّ أغنياَءها مآلنونَ ظُلما، 12هلْ أتزكَّى مع موازيِن الشر ومع كيِس معايِري الِغش؟ 11وإيفَةٌ ناِقصةٌ ملعونةٌ؟ 

غاش يف فِمِهم مهكَلَّمونَ بالكَِذِب، ولسانها يتكّانأجِل فأنا قد 13. وس ا ِمنخِربفاِء، مةَ الشدميع كروحج لتعج
14. خطاياكوِفكيف ج كوجوع ،عتأكُلُ وال تشب يِف. أنتإلَى الس هيِه أدفَعجني، والذي تجنلُ وال تزعوت .
15دوال حتص عتزر الفَةً وال. أنتيٍت، وسبز ِهنا وال تديتونز تدوس اأنتمخر بحفَظُ 16.  تشروت
يِت:فرائضأعماِل ب مري، ومجيعفِري، : عها للصكّانراِب، وسللخ كلِّمأُس لكَي ،شوراِتِهموتسلُكونَ مب ،أخآب

  ".فتحِملونَ عار شعيب
  بؤس إسرائيل
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قد 2. ِل وال باكورةَ تينٍة اشتهتها نفسيألني ِصرت كجنى الصيِف، كخصاصِة الِقطاِف، ال عنقود لألك! ويلٌ يل1

اليداِن 3. مجيعهم يكمنونَ للدماِء، يصطادونَ بعضهم بعضا بشبكٍَة. باد التقي ِمن األرِض، وليس مستقيم بني الناِس
أحسنهم ِمثلُ 4.  متكَلِّم وى نفِسِه فيعكِّشونهاالرئيس طاِلب والقاضي باهلَديِة، والكَبري. إلَى الشر مجتِهدتاِن

  .اآلنَ يكونُ ارِتباكُهم. يوم مراِقبيك ِعقابك قد جاَء. العوسِج، وأعدلُهم ِمن سياِج الشوِك
 ،ألنَّ اِلابن مستهني باألِب6 .احفَظْ أبواب فِمك عن املُضطَِجعِة يف ِحضِنك. ال تِثقوا بصديٍق. ال تأتِمنوا صاِحبا5

 .والِبنت قائمةٌ علَى أُمها، والكَنةَ علَى حماِتها، وأعداُء اإلنساِن أهلُ بيِتِه

  قيام إسرائيل من سقطتها
إذا جلَست يف . ال تشميت يب يا عدويت، إذا سقَطت أقوم8. يسمعين إلَهي. ولكنين أُراِقب الرب، أصِبر إللَِه خالصي7

سيخِرجين إلَى . أحتِملُ غَضب الرب ألني أخطأت إليِه، حتى يقيم دعواي ويجري حقِّي9. الظُّلمِة فالرب نور يل
هبر وِر، سأنظُرالقائلَةُ يل10. الن ،طِّيها اِخلزيغيت فيدوى عرِك؟:"وتإلَه نظُ" أين هو الربست يناياَآلنَ . راِن إليهاع

  .تصري للدوِس كطِني األِزقَِّة



11امليعاد دبعي اليوم بناِء حيطاِنِك، ذلك هِر12. يومإلَى الن ِمصر وِمن ،ِن ِمصردوم ورأش يأتونَ إلَيِك ِمن هو يوم .
  .رض خِربةً بسبِب سكّاِنها، ِمن أجِل ثَمِر أفعاِلِهمولكن تصري األ13. وِمن اجلَبِل إلَى اجلَبِل. وِمن البحِر إلَى البحِر

  صالة وتسبيح
. لترع يف باشانَ وِجلعاد كأياِم الِقدِم. ِارع بعصاك شعبك غَنم مرياِثك، ساِكنةً وحدها يف وعٍر يف وسِط الكَرمِل14
15"جائبأُريِه ع أرِض ِمصر ِمن روِجكاِم خ16". كأيطِشِهمكُلِّ ب لونَ ِمنخجوي ماُألم نظُري . مهعونَ أيديضي

مهآذان موتص ،واِحِف األرِض17. علَى أفواِهِهمِة، كزكاحلَي رابسونَ التلحي . ،صوِنِهمح ِة ِمنعدجونَ بالرخري
خافونَ ِمنكإلَِهنا وي عِب إلَى الربيأتونَ بالر.  

18نِة مرياِثِهمقيعن الذَّنِب لب اإلمثَ وصاِفح غاِفر ِمثلُك أفَِة!  هو إلَهبالر رسي هفإن ،هبحفَظُ إلَى األبِد غَض19. ال ي عودي
مخطاياه يف أعماِق البحِر مجيع حطرنا، وتآثام دوسنا، يمرحأفَةَ إلبر20. يوالر ةَ ليعقوباألمان عصنِني تاللَّت ،اهيم

  .حلَفت آلبائنا منذُ أياِم الِقدِم


