
  زكَريا
  دعوة للرجوع إىل الرب

1 
قد "2:يف الشهِر الثّاِمِن يف السنِة الثّانيِة لداريوس، كانت كِلمةُ الرب إلَى زكَريا بِن برخيا بِن ِعدو النيب قائالً 1

ا علَى آبائكُمبغَض الرب اجلُنوِد:فقُلْ هلُم3. غَِضب بارِجعوا إلَ: هكذا قالَ ر ،إلَيكُم اجلُنوِد، فأرِجع بيقولُ ر ،ي
ارِجعوا عن : هكذا قالَ رب اجلُنوِد: ال تكونوا كآبائكُم الذين ناداهم األنبياُء األولونَ قائلني4. يقولُ رب اجلُنوِد

آباؤكُم أين هم؟ واألنبياُء 5. ، يقولُ رب اجلُنوِدفلم يسمعوا ومل يصغوا إلَي. طُرِقكُم الشريرِة وعن أعماِلكُم الشريرِة
كما : ولكن كالمي وفَرائضي اليت أوصيت ا عبيدي األنبياَء، أفَلَم تدِرك آباَءكُم؟ فرجعوا وقالوا6هل أبدا يحيونَ؟ 

  ."قَصد رب اجلُنوِد أنْ يصنع بنا كطُرِقنا وكأعماِلنا، كذلك فعلَ بنا
  رجل بني أشجار اآلس

يف السنِة الثّانيِة لداريوس، كانت كِلمةُ الرب . يف اليوِم الراِبِع والِعشرين ِمن الشهِر احلادي عشر، هو شهر شباطَ 7
أمحر، وهو واِقف بني اآلِس  ٍسرأيت يف اللَّيِل وإذا برجٍل راِكٍب علَى فر8: إلَى زكَريا بِن برخيا بِن ِعدو النيب قائالً

هبوش قروش مريلٌ حخ لفَه9. الذي يف الظِّلِّ، وخدي، ما هؤالِء؟:"فقُلتين" يا سيالذي كلَّم أنا :"فقالَ يل املَالك
".  للجوالِن يف األرِضهؤالِء هم الذين أرسلهم الرب:"فأجاب الرجلُ الواِقف بني اآلِس وقال10َ". أُريك ما هؤالِء

  ".قد جلنا يف األرِض وإذا األرض كُلُّها مسترحيةٌ وساِكنةٌ:"فأجابوا مالك الرب الواِقف بني اآلِس وقالوا11
لَيها هِذِه يارب اجلُنوِد، إلَى متى أنت ال ترحم أورشليم ومدنَ يهوذا اليت غَِضبت ع:"فأجاب مالك الرب وقال12َ

فقالَ يل املَالك الذي 14. فأجاب الرب املَالك الذي كلَّمين بكَالٍم طَيٍب وكالِم تعزيٍة13" السبعني سنةً؟
وأنا مغِضب بغضٍب 15. ِغرت علَى أورشليم وعلَى ِصهيونَ غَريةً عظيمةً: هكذا قالَ رب اجلُنوِد: ناِد قائالً:"كلَّمين
قد رجعت إلَى : لذلك هكذا قالَ الرب16. ألني غَِضبت قَليالً وهم أعانوا الشر. ٍم علَى اُألمِم املُطمئننيعظي

ليمشعلَى أور اِملطمار دماجلُنوِد، وي بى فيها، يقولُ ربنييت يباملَراِحِم فب ليمشا وقُل17ْ. أورناِد أيض :بهكذا قالَ ر 
  ".إنَّ مدين تفيض بعد خريا، والرب يعزي ِصهيونَ بعد، ويختار بعد أورشليم: اجلُنوِد

  أربعة قرون وأربعة صناع
هِذِه هي القُرونُ اليت :"فقالَ يل" ما هِذِه؟:"فقُلت للمالِك الذي كلَّمين19. فرفَعت عيني ونظَرت وإذا بأربعِة قُروٍن18

ليمشهوذا وإسرائيلَ وأوري تدداٍع20". بنةَ صعأرب 21. فأراين الربلونَ؟:"فقُلتفعجاَء هؤالِء، ماذا ي " فتكَلَّم
مِم وقد جاَء هؤالِء ليرِعبوهم وليطردوا قُرونَ اُأل. هِذِه هي القُرونُ اليت بددت يهوذا حتى مل يرفَع إنسانٌ رأسه:"قائالً

  ".الراِفعني قَرنا علَى أرِض يهوذا لتبديِدها
  رجل بيده حبل قياس

2 
ألقيس أورشليم، :"فقالَ يل" إلَى أين أنت ذاِهب؟:"فقُلت2. فرفَعت عيني ونظَرت وإذا رجلٌ وبيِدِه حبلُ قياٍس1

اجِر :"فقالَ له4. خرج، وخرج مالك آخر لِلقائِه ين قدوإذا باملَالِك الذي كلَّم3". ألرى كم عرضها وكم طولُها



وأنا، يقولُ الرب، أكونُ هلا سور 5. كاألعراِء تسكَن أورشليم ِمن كثرِة الناِس والبهائِم فيها: وكلِّم هذا الغالم قائالً
 .ناٍر ِمن حوِلها، وأكونُ مجدا يف وسِطها

تنجي يا 7. فإني قد فرقتكُم كرياِح السماِء األربِع، يقولُ الرب. رِض الشماِل، يقولُ الربيا يا، اهربوا ِمن أ"6
بعد املَجِد أرسلَين إلَى اُألمِم الذين سلَبوكُم، ألنه من : ألنه هكذا قالَ رب اجلُنوِد8ِصهيونُ الساِكنةُ يف بنِت باِبلَ، 

 كُمسميِنِهيقَةَ عدح سم9. يبيِدِهما لعفيكونونَ سلَب دي علَيِهمي كرذا أُحأني هاجلُنوِد قد . ألن بفتعلَمونَ أنَّ ر
  .أرسلَين
10"ِطِك، يقولُ الربيف وس ذا آيت وأسكُنأني هونَ، ألنِصهي حي يا بنتمي وافرنة11ٌ. تركثري مِصلُ أُمتفي بالرب 

والرب يِرثُ 12. يف ذلك اليوِم، ويكونونَ يل شعبا فأسكُن يف وسِطِك، فتعلَمني أنَّ رب اجلُنوِد قد أرسلَين إلَيِك
عدب ليمشأور ختارِة ويسيف األرِض املُقَد هصيبهوذا نقد اس13. ي هألن ،الرب امِر قُدشاُسكُتوا يا كُلَّ الب يقَظَ ِمنت

  ".مسكَِن قُدِسِه
  ثياب طاهرة لرئيس الكهنة

3 
1هقاِومميِنِه ليعن ي يطانُ قائموالش ،الِك الربم اما قُدقائم العظيم الكاِهن عهوش2. وأراين ي فقالَ الرب

  ".أفَلَيس هذا شعلَةً منتشلَةً ِمن الناِر؟! شليملينتِهرك الرب الذي اختار أور! لينتِهرك الرب يا شيطانُ:"للشيطاِن
انِزعوا عنه الثِّياب : "فأجاب وكلَّم الواِقفني قُدامه قائال4ً. وكانَ يهوشع الِبسا ثيابا قَِذرةً وواِقفًا قُدام املَالِك3

". ليضعوا علَى رأِسِه ِعمامةً طاِهرةً:"فقُلت5". ك ثيابا مزخرفَةًقد أذهبت عنك إمثَك، وأُلِبس. انظُر:"وقالَ له". القَِذرةَ
واِقف الرب الكا ومثياب سوهةَ، وألبةَ الطّاِهرعوا علَى رأِسِه الِعمامضقائال6ً. فو عهوشعلَى ي الرب الكم دفأشه :

نْ حِفظت شعائري، فأنت أيضا تدين بييت، وتحاِفظُ أيضا علَى إنْ سلكت يف طُرقي، وإ: هكذا قالَ رب اجلُنوِد"7
هؤالِء الواِقفني نيب ساِلكم 8. دياري، وأُعطيك ،كاجلاِلسونَ أمام كفَقاؤور أنت العظيم الكاِهن عهوشيا ي عفامس

ذا احلَجر الذي وضعته قُدام يهوشع علَى حجٍر واِحٍد سبع فهو9". الغصِن"ألنهم ِرجالُ آيٍة، ألني هأنذا آيت بعبدي 
 يف ذلك اليوِم، يقولُ رب 10. هأنذا ناِقش نقشه، يقولُ رب اجلُنوِد، وأُزيلُ إمثَ ِتلك األرِض يف يوٍم واِحٍد. أعيٍن

الت ِة وحتتالكَرم حتت هنادي كُلُّ إنساٍن قريبِةاجلُنوِد، يين."  
  منارة الذهب وشجرتا الزيتون

4 
قد نظَرت وإذا مبنارٍة :"فقُلت" ماذا ترى؟:"وقالَ يل2. فرجع املَالك الذي كلَّمين وأيقَظَين كرجٍل أوِقظَ ِمن نوِمِه1

وِعندها زيتونتاِن، 3.  علَى رأِسهاكُلُّها ذَهب، وكوزها علَى رأِسها، وسبعةُ سرٍج علَيها، وسبع أنابيب للسرِج اليت
" ما هِذِه يا سيدي؟:"فأجبت وقُلت للمالِك الذي كلَّمين قائال4ً". إحداهما عن يمِني الكوِز، واُألخرى عن يساِرِه

هِذِه كِلمةُ :"ين قائالًفأجاب وكلَّم6". ال يا سيدي:"فقُلت" أما تعلَم ما هِذِه؟:"فأجاب املَالك الذي كلَّمين وقالَ يل5
من أنت أيها اجلَبلُ العظيم؟ أمام 7. ال بالقُدرِة وال بالقوِة، بل بروحي قالَ رب اجلُنوِد: الرب إلَى زرباِبلَ قائالً
  ".كرامةً، كرامةً له: فيخِرج حجر الزاويِة بني اهلاِتفني! زرباِبلَ تصري سهالً



إنَّ يدي زرباِبلَ قد أسستا هذا البيت، فيداه تتمماِنِه، فتعلَم أنَّ رب اجلُنوِد أرسلَين "9: نت إلَي كِلمةُ الرب قائالًوكا8
ِة10". إلَيكُمغريى بيوِم اُألموِر الصرِن ازدم هِد. ألنبي يجونَ الزروي ،بعالس أولئك حاِبلَفتفربرز  . نما هي أعيإن

" ما هاتاِن الزيتونتاِن عن يمِني املَنارِة وعن يساِرها؟:"فأجبت وقُلت له11. الرب اجلائلَةُ يف األرِض كُلِّها
12له ةً وقُلتثاني بتوأج":ٍب، املُفِرغاِن ِمنذَه يتوِن اللذاِن جباِنِب األنابيِب ِمن؟ما فرعا الزيبأنفُِسِهما الذَّه  "
هاتاِن هما ابنا الزيِت الواِقفاِن ِعند سيِد : "فقال14َ". ال يا سيدي:"فقُلت" أما تعلَم ما هاتاِن؟:"فأجابين قائال13ً

  ".األرِض كُلِّها
  الدرج الطائر

5 
ي أرى درجا طائرا، طولُه ِّإن: "فقُلت" رى؟ماذا ت: "فقالَ يل2. فعدت ورفَعت عيني ونظَرت وإذا بدرٍج طائٍر1

ألنَّ كُلَّ ساِرٍق . هِذِه هي اللَّعنةُ اخلاِرجةُ علَى وجِه كُلِّ األرِض: "فقالَ يل3". ِعشرونَ ِذراعا، وعرضه عشر أذرٍع
جها، يقولُ رب اجلُنوِد، فتدخلُ بيت الساِرِق إني أُخِر4. يباد ِمن هنا حبسِبها، وكُلَّ حاِلٍف يباد ِمن هناك حبسِبها

  ".وبيت احلاِلِف بامسي زورا، وتبيت يف وسِط بيِتِه وتفنيِه مع خشِبِه وِحجارِتِه
  املرأة اليت يف املكيال

هِذِه هي :"فقالَ" ما هو؟: "لتفق6ُ". ارفَع عينيك وانظُر ما هذا اخلاِرج: "ثُم خرج املَالك الذي كلَّمين وقالَ يل5
وكانِت امرأةٌ جاِلسةٌ يف وسِط . وإذا بوزنِة رصاٍص رِفعت7". هِذِه عينهم يف كُلِّ األرِض: "وقالَ". اإليفَةُ اخلاِرجةُ

ورفَعت عيني 9. ى فِمهافطَرحها إلَى وسِط اإليفَِة، وطَرح ِثقلَ الرصاِص علَ". هِذِه هي الشر: "فقال8َ. اإليفَِة
. ونظَرت وإذا بامرأتِني خرجتا والريح يف أجِنحِتِهما، وهلُما أجِنحةٌ كأجِنحِة اللَّقلَِق، فرفَعتا اإليفَةَ بني األرِض والسماِء

وإذا َيأ .  هلا بيتا يف أرِض ِشنعارلتبنيا:"فقالَ يل11" إلَى أين هما ذاِهبتاِن باإليفَِة؟:"فقُلت للمالِك الذي كلَّمين10
  ".تِقر هناك علَى قاِعدِتها

  املركبات األربع
6 
 يف املَركَبِة 2. فعدت ورفَعت عيني ونظَرت وإذا بأربِع مركَباٍت خاِرجاٍت ِمن بِني جبلَِني، واجلَبالِن جبال نحاٍس1

ويف املَركَب ،مريلٌ حاألولَى خ ،هميلٌ دِة خةٌ 3ِة الثّانيرمنيلٌ مِة خاِبعِة الرويف املَركَب ،هبيلٌ شِة الثّاِلثَِة خويف املَركَب
قرش.  
هِذِه هي أرواح السماِء األربع :"فأجاب املَالك وقالَ يل5" ما هِذِه يا سيدي؟:"فأجبت وقُلت للمالِك الذي كلَّمين4

ةٌ ِمنِد األرِض كُلِّهاخاِرجى سيقوِف لَدةٌ 6.  الوخاِرج هبماِل، والشإلَى أرِض الش جختر هماليت فيها اخلَيلُ الد
أما الشقر فخرجت والتمست أنْ تذهب لتتمشى يف األرِض، 7". وراَءها، واملُنمرةُ خترج نحو أرِض اجلَنوب

هوذا اخلاِرجونَ إلَى أرِض :"فصرخ علَي وكلَّمين قائال8ً. فتمشت يف األرِض".  يف األرِضاذهيب ومتَشي:"فقالَ
  ".الشماِل قد سكَّنوا روحي يف أرِض الشماِل

  تاج ليهوشع



 ،ين جاءوا ِمن باِبلَخذْ ِمن أهِل السِيب ِمن حلداي وِمن طوبيا وِمن يدعيا الذ"10: وكانَ إلَي كالم الرب قائال9ً

ثُم خذْ ِفضةً وذَهبا واعملْ تيجانا وضعها علَى رأِس 11. وتعالَ أنت يف ذلك اليوِم وادخلْ إلَى بيِت يوشيا بِن صفَنيا
 .امسه" الغصن"جلُ هوذا الر: هكذا قالَ رب اجلُنوِد قائالً: وكَلِّمه قائال12ً. يهوشع بِن يهوصادق الكاِهِن العظيِم

بين هيكلَ الربوي تنبكاِنِه يم ِه، 13. وِمنلَّطُ علَى كُرسيسويت جِلسحِملُ اجلَاللَ ويوهو ي ،بين هيكلَ الربفهو ي
م ولطوبيا وليدعيا وحلَِني وتكونُ التيجانُ حلاِل14. ويكونُ كاِهنا علَى كُرسيِه، وتكونُ مشورةُ السالِم بينهما ِكلَيِهما

ا يف هيكِل الربفَنيا تذكارلَين 15. بِن صاجلُنوِد أرس بفتعلَمونَ أنَّ ر ،بنونَ يف هيكِل الربعيدونَ يأتونَ ويوالب
إلَيكُم .إلَِهكُم الرب ا صوتعمس مويكونُ، إذا ِمسعت."  

  العدل والرمحة وليس الصوم
7 
1اِسِع يف ِكسلووكانَ يف السهِر التالش اِبِع ِمنا يف الركَريإلَى ز صار الرب ِة لداريوس املَِلِك أنَّ كالماِبعِة الرا 2. نلَم

 ،الرب املّوا قُدصلي وِرجاهلُم ِلكم مجور راِصريتَِ إيلَ شلَ أهلُ با3أرس بيِت ريف ب كَلِّموا الكهنةَ الذينجلُنوِد ولي
هِذِه؟: "واألنبياَء قائلني ننيالس ِمن كم لتنفَِصالً، كما فعهِر اخلاِمِس مأأبكي يف الش."  

لَما صمتم ونحتم يف الشهِر : قُلْ جلميِع شعِب األرِض وللكهنِة قائالً"5: ثُم صار إلَي كالم رب اجلُنوِد قائال4ً
هِر السا يل أنا؟ اخلاِمِس والشومص ممتةً، فهل صسن بعنيهِذِه الس م 6اِبِع، وذلكأفَما كنت ،مِربتا شولَم ما أكَلتولَم

ألَيس هذا هو الكَالم الذي نادى بِه الرب عن يِد األنبياِء األولني، حني كانت 7أنتم اآلِكلني وأنتم الشاِربني؟ 
  ". ومسترحيةً، ومدنها حوهلا، واجلَنوب والسهلُ معموريِن؟أورشليم معمورةً

اقضوا قَضاَء احلَق، واعملوا إحسانا ورمحةً، كُلُّ : هكذا قالَ رب اجلُنوِد قائالً"9: وكانَ كالم الرب إلَى زكَريا قائال8ً
 الغريب وال الفَقري، وال يفَكِّر أحد ِمنكُم شرا علَى أخيِه يف وال تظِلموا األرملَةَ وال اليتيم وال10. إنساٍن مع أخيِه

مِع11. قَلِبكُمعن الس مهةً، وثَقَّلوا آذانعاِندصغوا وأعطَوا كِتفًا موا أنْ يعوا 12. فأبسما ِلئال يماس مهلوا قَلبعبل ج
. فجاَء غَضب عظيم ِمن ِعنِد رب اجلُنوِد. ِد بروِحِه عن يِد األنبياِء األولنيالشريعةَ والكَالم الذي أرسله رب اجلُنو

وأعِصفُهم إلَى كُلِّ اُألمِم 14. فكانَ كما نادى هو فلم يسمعوا، كذلك ينادونَ هم فال أمسع، قالَ رب اجلُنوِد13
معِرفوهمل ي الذين .موراَءه ِت األرضِربفخوال آئب ا. ، ال ذاِهبرابةَ خِهجالب لوا األرضعفج."  

  وعد الرب مبباركة أورشليم
8 
ِغرت علَى ِصهيونَ غَريةً عظيمةً، وِبسخٍط عظيٍم ِغرت : هكذا قالَ رب اجلُنوِد"2: وكانَ كالم رب اجلُنوِد قائال1ً

فتدعى أورشليم مدينةَ احلَق، وجبلُ  ،يونَ وأسكُن يف وسِط أورشليمقد رجعت إلَى ِصه: هكذا قالَ الرب3. علَيها
سلَ املُقَداجلُنوِد اجلَب بر. 

سيجِلس بعد الشيوخ والشيخات يف أسواِق أورشليم، كُلُّ إنساٍن ِمنهم عصاه بيِدِه ِمن : هكذا قالَ رب اجلُنوِد"4
  .وتمتِلئُ أسواق املدينِة ِمن الصبياِن والبناِت الِعبني يف أسواِقها5. ِمكثرِة األيا



إنْ يكُن ذلك عجيبا يف أعيِن بقيِة هذا الشعِب يف هِذِه األياِم، أفَيكونُ أيضا عجيبا يف : هكذا قالَ رب اجلُنوِد"6
 .عيني؟ يقولُ رب اجلُنوِد

7"بغِرِب الشمِس:  اجلُنوِدهكذا قالَ رأرِض م أرِض املَشِرِق وِمن عيب ِمنش لِّصذا أُخأنسكُنونَ يف 8. هفي مِ وآيت
والِبر ا باحلَقا،وأنا أكونُ هلُم إلَهعبويكونونَ يل ش ،ليمشِط أوروس.  

يف هِذِه األياِم هذا الكَالم ِمن أفواِه األنبياِء الذي كانَ يوم لتتشدد أيديكُم أيها الساِمعونَ : هكذا قالَ رب اجلُنوِد"9
ألنه قَبلَ هِذِه األياِم مل تكُن لإلنساِن أُجرةٌ وال للبهيمِة أُجرةٌ، وال سالم ملَن 10. أُسس بيت رب اجلُنوِد لِبناِء اهليكِل

أما اآلنَ فال أكونُ أنا لبقيِة هذا الشعِب 11.  كُلَّ إنساٍن، الرجلَ علَى قريِبِهوأطلَقت. خرج أو دخلَ ِمن ِقبِل الضيِق
بل زرع السالِم، الكَرم يعطي ثَمره، واألرض تعطي غَلَّتها، والسماوات 12. كما يف األياِم األولَى، يقولُ رب اجلُنوِد

ويكونُ كما أنكُم كنتم لَعنةً بني اُألمِم يا بيت يهوذا ويا بيت 13. الشعِب هِذِه كُلَّهاتعطي نداها، وأُملِّك بقيةَ هذا 
كما أني : ألنه هكذا قالَ رب اجلُنوِد"14. لتتشدد أيديكُم. إسرائيلَ، كذلك أُخلِّصكُم فتكونونَ بركَةً فال ختافوا

هكذا عدت وفَكَّرت يف هِذِه األياِم 15. م حني أغضبين آباؤكُم، قالَ رب اجلُنوِد، ومل أندمفكَّرت يف أنْ أُسيَء إلَيكُ
. ليكَلِّم كُلُّ إنساٍن قريبه باحلَق. هِذِه هي اُألمور اليت تفعلونها16. ال ختافوا. يف أنْ أُحِسن إلَى أورشليم وبيتِ يهوذا

. وال تِحبوا يمني الزوِر. وال يفَكِّرنَّ أحد يف السوِء علَى قريِبِه يف قُلوبكُم17. قَضاِء السالِم يف أبواِبكُماقضوا باحلَق و
ها، يقولُ الربهها أكرألنَّ هِذِه مجيع."  

هِر الراِبِع وصوم اخلاِمِس وصوم إنَّ صوم الش: هكذا قالَ رب اجلُنوِد"19: وكانَ إلَي كالم رب اجلُنوِد قائال18ً
هكذا قالَ رب 20. فأِحبوا احلَق والسالم. الساِبِع وصوم العاِشِر يكونُ لبيِت يهوذا ابِتهاجا وفَرحا وأعيادا طَيبةً

لنذهب ذَهابا : لَى أُخرى قائلنيوسكّانُ واِحدٍة يسريونَ إ21. سيأيت شعوب بعد، وسكّانُ مدٍن كثريٍة: اجلُنوِد
فتأيت شعوب كثريةٌ وأُمم قَويةٌ ليطلُبوا رب اجلُنوِد يف 22. أنا أيضا أذهب. لنترضى وجه الرب ونطلُب رب اجلُنوِد

الرب وا وجهضرتولي ،ليمشأور.  
  يمِسك عشرةُ ِرجاٍل ِمن مجيِع ألِسنِة اُألمِم يتمسكونَ بذَيِل رجٍل يهودييف ِتلك األياِم:هكذا قالَ رب اجلُنوِد"23
قائلني :نا ِمسعنا أنَّ اَهللا معكُمألن معكُم بذهن."  

  القضاء بدينونة أعداء إسرائيل
9 
1لُّهحم شقوِدم دراخيف أرِض ح ِة الربكِلم ا. وحي نيع ا 2. إلنساِن وكُلَّ أسباِط إسرائيلَألنَّ للربماةُ أيضوح

وقد بنت صور ِحصنا لنفِسها، وكومِت الِفضةَ كالتراِب 3. تتاِخمها، وصور وصيدونُ وإنْ تكُن حكيمةً ِجدا
ترى أشقَلونُ 5. تؤكَلُ بالناِرهوذا السيد يمتِلكُها ويضِرب يف البحِر قوتها، وهي 4. والذَّهب كطِني األسواِق

ويسكُن 6. ألنه يخزيها انِتظارها، واملَِلك يبيد ِمن غَزةَ، وأشقَلونُ ال تسكَن. فتخاف، وغَزةُ فتتوجع ِجدا، وعقرونُ
نيِكربياَء الِفِلسطيني وأقطَع ،نيمز فِمِه، وِر7. يف أشدود ِمن ِدماَءه ا إللَِهنا، وأنِزعبقَى هو أيضِني أسناِنِه، فيب ِمن هجس



بوسيقرونُ كيهوذا، وع8. ويكونُ كأمٍري يف ي عدب علَيِهم رعبِب اجلَيِش الذّاِهِب واآلئِب، فال يبييت بسولَ بلُّ حوأح
  .فإني اآلنَ رأيت بعيني. جايب اِجلزيِة

  جميء ملك صهيون
هو عاِدلٌ ومنصور وديع، وراِكب . هوذا مِلكُِك يأيت إلَيِك .دا يا ابنةَ ِصهيونَ، اهِتفي يا بنت أورشليمِابتِهجي ِج9

ويتكَلَّم . وأقطَع املَركَبةَ ِمن أفراِيم والفَرس ِمن أورشليم وتقطَع قَوس احلَرِب10. علَى ِحماٍر وعلَى جحٍش ابِن أتاٍن
وأنِت أيضا فإني بدِم عهِدِك قد 11.  لُألمِم، وسلطانه ِمن البحِر إلَى البحِر، وِمن النهِر إلَى أقاصي األرِضبالسالِم

اليوم أيضا أُصرح أني أرد . ارِجعوا إلَى اِحلصِن يا أسرى الرجاِء12. أطلَقت أسراِك ِمن اجلُب الذي ليس فيِه ماٌء
  .عفَِنيعلَيِك ِض

ألني أوترت يهوذا لنفسي، ومَألت القَوس أفراِيم، وأَضت أبناَءِك يا ِصهيونُ علَى بنيِك ياياوانُ، وجعلتِك 13
  .كسيِف جباٍر
  الرب سيتجلى

14 سرييف البوِق وي نفُخي الرب ديرِق، والسكالب جخري ههموس ،مفوقَه ى الربرواِبِع اجلَنوبوي15. يف ز بر
اجلُنوِد يحامي عنهم فيأكُلونَ ويدوسونَ ِحجارةَ اِملقالِع، ويشربونَ ويضجونَ كما ِمن اخلمِر، ويمتِلئونَ كاملَنضِح 

. لتاِج مرفوعةً علَى أرِضِهكقَطيٍع شعبه، بل كِحجارِة ا. ويخلِّصهم الرب إلَههم يف ذلك اليوِم16. وكزوايا املَذبِح
17لهوما أمج هدى! ما أجوذارالع نمي الِفتيانَ، واِملسطاراِحلنطَةُ ت.  

  الرب سيحسن إىل يهوذا
10 
.  عشبا يف احلَقِللكُلِّ إنساٍن. اُطلُبوا ِمن الرب املَطَر يف أواِن املَطَِر املُتأخِر، فيصنع الرب بروقًا ويعطيهم مطَر الوبِل1
لذلك رحلوا . يعزونَ بالباِطِل. ألنَّ الترافيم قد تكَلَّموا بالباِطِل، والعرافونَ رأوا الكَِذب وأخبروا بأحالِم كِذٍب2

 تعهد قَطيعه بيت يهوذا، علَى الرعاِة اشتعلَ غَضيب فعاقَبت األعِتدةَ، ألنَّ رب اجلُنوِد قد"3. ذَلّوا إذ ليس راٍع. كغنٍم
ويكونونَ 5. ِمنه يخرج كُلُّ ظاِلٍم مجيعا. ِمنه قَوس الِقتاِل. ِمنه الوتد. ِمنه الزاوية4ُ. وجعلهم كفَرِس جالِلِه يف الِقتاِل

معه حاِربونَ ألنَّ الرباألسواِق يف الِقتاِل، وي طني ائسنيِة الدونَكاجلَباِبرخزاِكبونَ اخلَيلَ يوالر ،6. م يتي بوأُقَو
مهِحمتي قد رألن ،مهعجوأُر فيوس يتب لِّصهوذا، وأُخي . مهإلَه ي أنا الربألن ،مي مل أرفُضهويكونونَ كأن

مهباخلمِر7. فأُجيب هكأن مهقَلب حفراٍر، ويبكج ويكونُ أفراِيمبالرب مهقَلب ِهجبتحونَ ويفرفي منوهب نظُر8. ، وي أصِفر
وأزرعهم بني الشعوب فيذكُرونين يف األراضي البعيدِة، 9. هلُم وأمجعهم ألني قد فديتهم، ويكثُرونَ كما كثُروا

صر، وأمجعهم ِمن أشور، وآيت ِم إلَى أرِض ِجلعاد ولُبنانَ، وأُرِجعهم ِمن أرِض ِم10. ويحيونَ مع بنيِهم ويرِجعونَ
ويعبر يف حبِر الضيِق، ويضِرب اللُّجج يف البحِر، وِجتف كُلُّ أعماِق النهِر، وتخفَض ِكربياُء 11. وال يوجد هلُم مكانٌ

ِمصر زولُ قَضيبوي ،ور12. أش ،بالرب يِهموأُقَوسلُكونَ باِمسِه، يقولُ الربفي."  
 
11 



1كأرز اريا لُبنانُ، فتأكُلَ الن كأبواب حِربوا2. ِافتاَء قد خسقَطَ، ألنَّ األِعز ألنَّ األرز ،لّوطَ . ولِولْ يا سروولِولْ يا ب
صوت زجمرِة األشباِل، ألنَّ ِكربياَء . م خِربصوت ولولَِة الرعاِة، ألنَّ فخره3. باشانَ، ألنَّ الوعر املَنيع قد هبطَ

تِربنِّ خاُألرد.  
  راعيان للغنم

قد ! مبارك الرب: الذين يذبحهم ماِلكوهم وال يأثَمونَ، وبائعوهم يقولون5َارع غَنم الذَّبِح :"هكذا قالَ الرب إلَهي4
يتغنشِفقونَ علَ. استال ي مهعاتور6. يِهم لِّمسذا مأنبل ه ،كّاِن األرِض، يقولُ الربعلَى س عدب ي ال أُشِفقألن

ِدِهمي وال أُنِقذُ ِمن ضِربونَ األرضِلِكِه، فيِد مِد قريِبِه وليٍل ليجاإلنسانَ، كُلَّ ر."  
" ِحباالً"وسميت اُألخرى " ِنعمةَ"سي عصويِن، فسميت الواِحدةَ وأخذت لنف. لِكنهم أذَلُّ الغنِم. فرعيت غَنم الذَّبِح7

منالغ يتع8. ورمهفسا نتين أيضوكِره ،مِ فسين هٍر واِحٍد، وضاقَتعاةَ الثَّالثَةَ يف شالر 9. وأبدتال :"فقُلت
أرعاكُم .دبفلي دبي نوم ،تمفلي تمي نعٍضو. مب ها لَحمعضةُ فليأكُلْ بقيالب."!  

10 صايع ذتةَ"فأخمع كُلِّ األسباِط" ِنعم ههدي الذي قَطَعتع ها ألنقُضفتاليوِم11. وقَص يف ذلك ِقضوهكذا . فن
ةُ الربها كِلمِظرونَ يل أنِم املُنتنأذَلُّ الغ ِلمهلُم12. ع فقُلت":يف أعي نسِنعواإنْ حيت وإال فامتفأعطوين أُجر ِنكُم ."

فأخذت ". ألِقها إلَى الفَخاري، الثَّمن الكَرمي الذي ثَمنوين بِه:"فقالَ يل الرب13. فوزنوا أُجريت ثَالثني ِمن الِفضِة
يِت الربيف ب اريها إلَى الفَخِة وألقَيتالِفض ِمن 14. الثَّالثني ى ثُماُألخر صايع فتِحباالً"قَص " نياإلخاَء ب ألنقُض

  .يهوذا وإسرائيلَ
15فقالَ يل الرب": ،قواِت راٍع أمحأد عدب فِسكذْ لنوال 16خ ،املُنقَِطعني ِقدفتا يف األرِض ال يراعي قيمذا مأني هألن

وال ي ،املُنكَِسر رجبوال ي ،املُنساق طلُبيي القائمبأظالفَها. ر ِرتعماِن ويالس ولكن يأكُلُ لَحم". 

ِذراعه تيبس يبسا، وعينه اليمنى تِكلُّ . اَلسيف علَى ِذراِعِه وعلَى عيِنِه اليمنى! ويلٌ للراعي الباِطِل التاِرِك الغنِم17
  !كُلوالً

  هالك أعداء أورشليم
12 
1 كالِم الرب األرِض وجاِبلُ روِح اإلنساِن يف داِخِلِه. علَى إسرائيلَوحي سسباِسطُ السماواِت ومؤ يقولُ الرب :
2"ليمشهوذا تكونُ يف ِحصاِر أورا علَى يوهلا، وأيضعوب حٍح جلميِع الشنتر كأس ليمشلُ أورذا أجعأنويكونُ 3. ه

ليمشلُ أوري أجعاليوِم أن ايف ذلكققّونَ شنشي هشيلوني عوب، وكُلُّ الذينا ِمشواالً جلميِع الشرجعلَيها .  ح ِمعجتوي
وأفتح عيني علَى بيِت .  يف ذلك اليوِم، يقولُ الرب، أضِرب كُلَّ فرٍس باحلََريِة وراِكبه باجلُنوِن4. كُلُّ أُمِم األرِض

إنَّ سكّانَ أورشليم قوةٌ يل برب اجلُنوِد : فتقولُ أُمراُء يهوذا يف قَلِبِهم5.  الشعوب بالعمىيهوذا، وأضِرب كُلَّ خيِل
ِم6. إلَِهِهماحلُز نيِل ناٍر باحلَطَِب، وكِمشع نيهوذا كِمصباِح ناٍر براَء يلُ أُماليوِم أجع فيأكُلونَ كُلَّ .  يف ذلك

 وهلُمعوب حالشليمشكاِنها بأورا يف مأيض ليمشأور تساِر، فتثبِن اليمِني وعهوذا 7. عن اليي خيام الرب لِّصخوي
 يف ذلك اليوِم يستر الرب سكّانَ 8. أوالً لكَيال يتعاظَم افِتخار بيِت داود وافِتخار سكّاِن أورشليم علَى يهوذا



ويكونُ يف 9.  العاِثر ِمنهم يف ذلك اليوِم ِمثلَ داود، وبيت داود ِمثلَ اِهللا، ِمثلَ مالِك الرب أمامهمأورشليم، فيكونُ
ليمشعلَى أور ِم اآلتنيكُلِّ اُألم الكه ِمسي ألتاليوِم أن ذلك.  

  ينوحون على الذي طعنوه
أورشليم روح النعمِة والتضرعاِت، فينظُرونَ إلَي، الذي طَعنوه، وينوحونَ وأُفيض علَى بيِت داود وعلَى سكّاِن "10

 يف ذلك اليوِم يعظُم النوح 11. علَيِه كنائٍح علَى وحيٍد له، ويكونونَ يف مرارٍة علَيِه كمن هو يف مرارٍة علَى بكِرِه
قعونَ يف بدِرمدوِح هكن ليمشونَيف أورِجدِتها12. ِة معلَى ِحد شائرع شائرع األرض نوحعلَى : وت ديِت داوةُ بشريع

ِتِهنعلَى ِحد مهِتها، وِنساؤِحد .ِتِهنعلَى ِحد مهِتها، وِنساؤيِت ناثانَ علَى ِحدةُ بشرييِت الوي علَى 13. عةُ بشريع
كُلُّ العشائِر الباقيِة عشريةٌ 14. عشريةُ شمعي علَى ِحدِتها، وِنساؤهم علَى ِحدِتِهن. ِهنِحدِتها، وِنساؤهم علَى ِحدِت

ِتِهنعلَى ِحد مهِتها، وِنساؤةٌ علَى ِحدشريع.  
  التطهر من اخلطية

13 
ويكونُ يف ذلك اليوِم، 2. خطيِة وللنجاسِةيف ذلك اليوِم يكونُ ينبوع مفتوحا لبيِت داود ولسكّاِن أورشليم لل"1

. يقولُ رب اجلُنوِد، أني أقطَع أمساَء األصناِم ِمن األرِض فال تذكَر بعد، وأُزيلُ األنبياَء أيضا والروح النِجس ِمن األرِض
فيطعنه . ال تعيش ألنك تكَلَّمت بالكَِذِب باسِم الرب: هويكونُ إذا تنبأ أحد بعد أنَّ أباه وأُمه، واِلديِه، يقوالِن ل3

ويكونُ يف ذلك اليوِم أنَّ األنبياَء يخزونَ كُلُّ واِحٍد ِمن رؤياه إذا تنبأ، وال يلبسونَ 4. أبوه وأُمه، واِلداه، عندما يتنبأُ
عٍر ألجِل الِغشش بل يقول5ُ. ثَوب :أنا ن الَستبي .ِصباي ناين ِمنا اقتاألرِض، ألنَّ إنسان فيقولُ 6. أنا إنسانٌ فاِلح

؟ فيقولُ: لهيكديف ي ائي: ما هِذِه اجلُروحيِت أِحبا يف ب ِرحتهي اليت ج.  
  يضرب الراعي فتتشتت الغنم

ِاضِرِب الراعي فتتشتت الغنم، وأرد يدي علَى . نوِدِاستيِقظْ يا سيف علَى راعي، وعلَى رجِل ِرفقَيت، يقولُ رب اجلُ"7
وأُدِخلُ الثُّلثَ 9. ويكونُ يف كُلِّ األرِض، يقولُ الرب، أنَّ ثُلثَِني ِمنها يقطَعاِن ويموتاِن، والثُّلثَ يبقَى فيها8. الصغاِر

هو شعيب، وهو : أقولُ. هو يدعو بامسي وأنا أُجيبه. حانَ الذَّهِبيف الناِر، وأحمصهم كمحِص الِفضِة، وأمتِحنهم امِت
  ".الرب إلَهي: يقولُ

  الرب يأيت وحيكم
14 
وأمجع كُلَّ اُألمِم علَى أورشليم للمحاربِة، فتؤخذُ املدينةُ، وتنهب 2. هوذا يوم للرب يأيت فيقسم سلَبِك يف وسِطِك1

فضوت ،يوتاملدينِةالب ِمن قطَععِب ال تةُ الشقيِيب، وباملدينِة إلَى الس ِنصف جخرساُء، ويالن ح.  
وتِقف قَدماه يف ذلك اليوِم علَى جبِل الزيتوِن 4. فيخرج الرب ويحاِرب ِتلك اُألمم كما يف يوِم حرِبِه، يوم الِقتاِل3

ليمشأور امِقلُ الذي قُدنتا، ويا ِجدا عظيمرِب واديالغ حورِق ونالش حوِطِه نوس يتوِن ِمنلُ الزبج قنشرِق، فيالش ِمن 
. وتهربونَ يف ِجواِء ِجبايل، ألنَّ ِجواَء اِجلباِل يِصلُ إلَى آصل5َ. ِنصف اجلَبِل نحو الشماِل، وِنصفُه نحو اجلَنوب

  .ويأيت الرب إلَهي ومجيع الِقديسني معك.  كما هربتم ِمن الزلزلَِة يف أياِم عزيا مِلِك يهوذاوربونَ



6ال يكونُ نور هاليوِم أن ويكونُ يف ذلك .راري تنقَِبض7. الدللرب عروفم واِحد وال ليلَ، بل . ويكونُ يوم ار ال
ويكونُ يف ذلك اليوِم أنَّ مياها حيةً خترج ِمن أورشليم ِنصفُها إلَى البحِر 8.  املساِء يكونُ نوريحدثُ أنه يف وقِت

ريبوِنصفُها إلَى البحِر الغ ،رقييِف ويف اخلَريِف تكونُ. الشِلكًا علَى كُلِّ األرِض9. يف الصم ويكونُ الرب . يف ذلك
. وتتحولُ األرض كُلُّها كالعربِة ِمن جبع إلَى ِرمونَ جنوب أورشليم10. ده وامسه وحدهاليوِم يكونُ الرب وح

وترتِفع وتعمر يف مكاِنها، ِمن باِب بنيامني إلَى مكاِن الباِب األوِل، إلَى باِب الزوايا، وِمن برِج حننئيلَ إلَى معاِصِر 
  .فتعمر أورشليم باألمِن. سكُنونَ فيها وال يكونُ بعد لَعنفي11. املَِلِك
لَحمهم يذوب وهم واِقفونَ . تكونُ الضربةُ اليت يضِرب ا الرب كُلَّ الشعوب الذين جتَندوا علَى أورشليم وهِذِه12

ي مهيف أوقاِبها، ولسان تذوب مهيونوع ،علَى أقداِمِهميف فِمِهم ا 13. ذوبا عظيماليوِم أنَّ اضِطراب ويكونُ يف ذلك
ويهوذا أيضا تحاِرب أورشليم، 14. يحدثُ فيِهم، فيمِسك الرجلُ بيِد قريِبِه وتعلو يده علَى يِد قريِبِه ِِّمن الرب

وكَذا تكونُ ضربةُ اخلَيِل والِبغاِل واِجلماِل 15. ومالِبس كثريةٌ ِجداذَهب وِفضةٌ : وتجمع ثَروةُ كُلِّ اُألمِم ِمن حوِلها
  .كهِذِه الضربِة. واحلَمِري وكُلِّ البهائِم اليت تكونُ يف هِذِه املَحالِّ

سنٍة ليسجدوا للمِلِك رب ويكونُ أنَّ كُلَّ الباقي ِمن مجيِع اُألمِم الذين جاءوا علَى أورشليم، يصعدونَ ِمن سنٍة إلَى 16
ويكونُ أنَّ كُلَّ من ال يصعد ِمن قَبائِل األرِض إلَى أورشليم ليسجد للمِلِك رب 17. اجلُنوِد وليعيدوا عيد املَظالِّ
طَرم عل18َ. اجلُنوِد، ال يكونُ علَيِهم طَروال م وال تأِت قَبيلَةُ ِمصر دوإنْ ال تصع ضِربةُ اليت يربعلَيها الض يها، تكُن

هذا يكونُ ِقصاص ِمصر وِقصاص كُلِّ اُألمِم الذين ال  .19ا الرب اُألمم الذين ال يصعدونَ ليعيدوا عيد املَظالِّ
  .يصعدونَ ليعيدوا عيد املَظالِّ

. والقُدور يف بيِت الرب تكونُ كاملَناِضِح أمام املَذبِح".  للربقُدس:"يف ذلك اليوِم يكونُ علَى أجراِس اخلَيِل 20
. وكُلُّ ِقدٍر يف أورشليم ويف يهوذا تكونُ قُدسا لرب اجلُنوِد، وكُلُّ الذّاِبحني يأتونَ ويأخذونَ ِمنها ويطبخونَ فيها21

  .جلُنوِدويف ذلك اليوِم ال يكونُ بعد كنعاينٌّ يف بيِت رب ا


