
  كتَاب ميخَا
  

  اهللا غاضب عليهم

١ 

وكَان ذَِلك في َأيامِ . هذَا كَالم اِهللا الَّذي َأوحى بِه ِإلَى ميخَا الْمورشْتي، عن طَرِيق رْؤيا بِشَْأنِ السامرة والْقُدس١ِ
  .يوتَام وآحاز وحزقيا ملُوك يهوذَا

موالنَا اِإللَه شَاهدا علَيكُم، الْمولَى من بيته  وِليكُن. َأصغي َأيتُها اَألرض وكُلُّ من فيها.  الشُّعوبِاسمعوا يا كُل٢َّ
الْجِباُل تَحتَه، وتَنْشَقُّ فَتَذُوب ٤. يخْرج الْمولَى من مكَانه، ينْزُِل ويمشي علَى قممِ اَألرضِ! اُنْظُروا٣. الْمقَدسِ

كُلُّ هذَا بِسببِ معصية بيت يعقُوب، وذُنُوبِ بني ٥. الْوِديان كَالشَّمعِ َأمام النَّارِ، وكَالْماء الَّذي يجرِي في منْحدرٍ
وَأين يعبدون اآلِلهةَ الْغَرِيبةَ ! مدينَةُ السامرةُ هي الْمسُئولَةُومنِ الْمسُئوُل عن معصية بيت يعقُوب؟ . ِإسراِئيَل

ِلذَِلك َأجعُل السامرةَ َأنْقَاضا، حقْلًا تُغْرس فيه الْكُروم، وَأرمي حجارتَها ِإلَى ٦! في يهوذَا؟ في مدينَة الْقُدسِ
مدَأهي، وادا، الْوهاتاسا ِإلَى َأسا٧ههيلاثرِقُ بِالنَّارِ كُلَّ تَمَأحا، وهنَامكُلَّ َأص رُأكَسو . ،ةراهكَع تْهعما جفَكُلُّ م

اتراهطَى ِلععيا ونْهْؤخَذُ مي.  
جرح السامرة عديم الشِّفَاء، بْل ٩. ابِ وَأنُوح كَالْبومَِأعوِي كَالذَِّئ. َأمشي حافيا وعريانًا. ِلذَِلك َأبكي وَأصرخ٨ُ

  .َأصاب يهوذَا، ووصَل ِإلَى بوابة شَعبِي في الْقُدسِ
في عارٍ يا َأهَل سيروا عرايا و١١. تَمرغي في التُّرابِ في بيت عفْرةَ. ال تُخْبِروا في جتَّ وال تَبكُوا َأبدا١٠

يرانَان. شَافَل صا َأهوا يجال تَخْر .يكُممتَح ا لَننَّهلَكي، وكَل تَبتُ ِإيصي١٢. ب ونرنْتَظيو ،ري موتَ فرُل مَأه 
َأنْتُم َأوُل . دوا الْخَيَل ِإلَى الْمركَبة يا َأهَل لَخيشَش١٣ُ. الْخَير َألن مصيبةً نَزلَتْ من عنْد الْمولَى ِإلَى بوابة الْقُدسِ

كُمنْدع هودجواِئيَل مري ِإسنب ياصعم كَابِ الذَّنْبِ، َألنتسِ ِلارَل الْقُدى َأهَأغْر ناعٍ ١٤. ما وِدايده لُونمتَح ِلذَِلك
الَّذي . يا َأهَل مرِيشَةَ سَأجلب علَيكُم قَاهرا١٥. هُل َأكْزِيب يكْذبون علَى ملُوك ِإسراِئيَلَأ. ِإلَى مورشَةَ في جتَّ

المدي ِإلَى عْأتياِئيَل سرالُل ِإسج و١٦. هبِهِم ونحتَفْر ينالَّذ كُمالدِل َأوَأج ننًا، مزح كُمُؤوسقُوا رلحكُونُوا . ا
  .بِال شَعرٍ كَالنَّسرِ، َألنَّهم يْؤخَذُون منْكُم ِإلَى اَألسرِ

  



 عقاب الظالمين

٢ 

١هِماشري فف بِالشَّر ونرتَآمي نِلم ،وءالس ونربدي نُل ِلميتَنَا. الْوي مف َألنَّه ،نَفِّذُونَهحِ يبالص نُور طْلَعي ينِل حو
مهدا٢. يْأخُذُونَهيا واريدا، وونَهبغْتَصيقُولًا وح ونشْتَهي . وهرِمحِلي لَى آخَرعو ،هارد وهبلسِلي داحلَى وع تَالُونحي

هاثيرم نلَى٣. موقَاَل الْم ةً ال تَقْ: "ِلذَِلكيبصبِ مذَا الشَّعِله ربُأدس شُونال تَما، ونْهم كُمذُوا َأنْفُستُنْق َأن ونرد
يءدر نمز كُوني َألنَّه ،اءرِيب٤. بِكقُولُونيو كُملَيع ونبنْديو نْكُمم النَّاس خَرسمِ يوالْي ي ذَِلكا، ':  فامنَا تَمخَرِب

فَال يكُون َألحد منْكُم نَصيب بين جماعة ٥" '!َأخَذَه منَّا، قَسم حقُولَنَا َألعداِئنَا. ينَأعطَى اُهللا نَصيب شَعبِي آلخَرِ
  .اِهللا
ا بيتَ يعقُوب بْل يجِب َأن نَسَأَل ي٧." ال تَتَنَبْأ، ال تَتَنَبْأ بِهذه اُألمورِ َألنَّه لَن يلْحقَ الْعار بِنَا: "تَقُولُون ِلي٦

ولَكن منْذُ قَرِيبٍ قَام ٨هْل نَفد صبر روحِ اِهللا؟ هْل هذه َأعمالُه؟ َألَيس كَالمي صاِلحا ِلمن يعمُل الْحقَّ؟ ": ونَقُوَل
ودبِي كَعانٍ. شَعَأمب ي الطَّرِيقف اِئرِيننِ السع اءدالر ونبِتَنْزِعرالْح نم يناجِعوا كَرار٩. ، ص اءسن وندتَطْر

دي ِإلَى اَألبكَترب نم نهالدَأو ونرِمتَحو ،ةرِيحالْم نارِهيد نبِي مشَع.  
لَو جاء ١١. رِب وال يمكن ِإصالحهفَهذَا لَيس مكَان راحة لَكُم، َألنَّه تَنَجس وخَ! قُوموا وابعدوا عن هنَا١٠

  !لَكَان هو نَبِي هذَا الشَّعبِ" َأتَنَبُأ َأنَّكُم ستَحصلُون علَى الْخَمرِ والْمسكرِ بِوفْرة: "واحد كَذَّاب خَادع وافْتَرى وقَاَل
١٢مَأج ،قُوبعتَ ييا بي لَكُمشَم عمَأجيعِ سكَالْقَط ،ةيرظي حا كَالْغَنَمِ فعم مهماِئيَل، َأضري ِإسنب نا مقَوب ينالَّذ ع

لكُهم م. ويتَقَدمهم فَاتح الطَّرِيق، فَيحطِّمون الْبوابةَ ويخْرجون ويذْهبون١٣. في مرعاه، ويمتَلُئ الْمكَان بِالنَّاسِ
مهمتَقَدلَى يوم، الْمهامَأم يرسي.  

  
 قادة أشرار

٣ 

َأنْتُم يا من تَكْرهون الْخَير، ٢. يجِب َأن تَعرِفُوا الْحقَّ. اسمعوا يا قَادةَ يعقُوب، يا حكَّام بني ِإسراِئيَل: ثُم قُلْت١ُ
تَسو ،الشَّر ونبتُحوهِمظَامع نع مهملَح ونتَنْزِعبِي، وشَع جِلْد ٣. لَخُون الْجِلْد ونتَنْزِعبِي، وشَع ملَح تَْأكُلُون َأنْتُم

خُون ِإلَى الْمولَى، ال ِلذَِلك حين تَصر٤. عنْهم، وتُكَسرون عظَامهم، وتُقَطِّعونَهم كَاللَّحمِ في الْوِعاء َأو في الْمقْلَى
كُمتَجِيبسي .ةيرالشِّر اِلكُممبِ َأعببِس نْكُمع ههجو بجحي قْتالْو ي ذَِلكْل فب.  

السالمِ، وِإن كَان ال هُؤالء اَألنْبِياء الَّذين يضلُّون شَعبِي، ِإن كَان الْواحد يشْبِعهم ينَادون لَه بِ: وقَاَل اُهللا٥
برالْح هلَيع نُونلعي مهمطْع٦. ي بتَغْر ،ُأونفَلَا تَتَنَب لُّ الظَّالمحيا، وْؤير نوال تَرُل واللَّي كُملَيي عْأتي ِلذَِلك

ارالنَّه هِملَيع مظْليو ،اءلَى اَألنْبِيع س٧. الشَّمبِفَيبِالْغَي لْمالْع ونارِسمي ينى الَّذخْزيو ،اُؤونُل الرخْج . مكُلُّه



مهجِيباَهللا ال ي َألن ،مهارِبشَو غَطُّون٨. ي نع قُوبعتَ ييب ُألخْبِر ،ةرالْقُدقِّ وبِالْحوحِ اِهللا ور ةبِقُو لُوءما َأنَا فَمَأم
  .م، وبني ِإسراِئيَل عن خَطيَئتهِمذَنْبِهِ

َأنْتُم تَبنُون الْقُدس ١٠. َأنْتُم تَحتَقرون الْعدَل وتُعوجون الْحقَّ. اسمعوا هذَا يا قَادةَ يعقُوب، يا حكَّام بني ِإسراِئيَل٩
َأيها ! َأيها الَْأحبار، َأنْتُم تُعلِّمون مقَابَِل ُأجرة! قَادةُ، َأنْتُم تَقْضون مقَابَِل رشْوةَأيها ال١١ْ. علَى سفْك الدمِ والظُّلْمِ

ةضقَابَِل فم ُأونتَتَنَب َأنْتُم ،اءاَألنْبِي !تَقُولُونلَى اِهللا وع كَّلُونتَتَو ذَِلك عمنَا: "وعاُهللا م .لَناِئبصنَا الْملَيع يتَْأت  ".
١٢ةي الْغَابا فتَل يرصاِهللا ي تيُل ببجا، وَأنْقَاض يرقٍْل، تَصكَح سثُ الْقُدرتُح بِكُمببِس نلَك.  

  
 جبل بيت اهللا

٤ 

.  ويرتَفع عاِليا فَوقَ كُلِّ التِّالِل، وتَتَوافَد ِإلَيه شُعوبفي اَأليامِ اَألخيرة يكُون جبُل بيت اِهللا َأهم كُلِّ الْجِباِل،١
٢قُولُونيةٌ ويركَث مي ُأمتَْأتي : "وف لُكنَس ِلكَي ،قَهنَا طُرلِّمعفَي ،قُوبعي بر تيِل اِهللا، ِإلَى ببِإلَى ج دعا نَصالَوتَع

هلبا." س َألننَاكه ني ملَى تَْأتومةَ الْمسِ،كَلالْقُد ني مةَ تَْأتمٍ ٣. لشَّرِيعُأم نيب كُمحيو ،ةيروبٍ كَثشُع نيي بقْضفَي
ُأمةٌ علَى ُأمة سيفًا، وال فَال تَرفَع . قَوِية بعيدة، فَيصنَعون من سيوفهِم َأسنَان محارِيثَ، ومن رِماحهِم منَاجَِل

دعا بيمف برالْح ونلَّمتَع٤. ي يرلَى الْقَدوالْم َألن ،دَأح مفُهخَوال يو ،هينَتتَ تتَحو هتمتَ كَرتَح داحكُلُّ و سلجْل يب
ى، َأ٥. تَكَلَّمةً ُأخْرآِله دبوبِ تَعكُلُّ الشُّعيناآلبِد دنَا ِإلَى َأبلَى إلَهوالْم دبفَنَع نا نَحم.  

وَأجعُل من الْعرجِ بقيةً، ومن ٧. في ذَِلك الْيومِ، َأجمع الْعرج وَأضم الْمطْرودين والَّذين َأحزنْتُهم: "وقَاَل اُهللا٦
وَأنْت يا مدينَةَ الْقُدسِ، يا ٨. ويملك الْمولَى علَيهِم في جبِل بيت اِهللا من اآلن وِإلَى اَألبد. ةًقَوِي الْمطْرودين ُأمةً

الْم جِعتَرُل، سقَب نا كَانَتْ ملْطَةُ كَمالس كِإلَي جِعتَرةُ، سا الْقَلْعتُهيعِ، َأيالْقَط ةاسرح جرسِبلَكَةُ ِإلَى الْقُدم.  
يا ١٠واآلن، ِلماذَا تَصرخين بِصوت عاٍل؟ َألَيس فيك ملك؟ هْل ماتَ مشيرك؟ فَلماذَا َأصابك َألَم كَامرَأة تَلد؟ ٩

 دال ب َألنَّه ،دتَل َأةرعِ كَامجالْو ني مسِ، تَلَوينَةَ الْقُددقُوِل، مي الْحي فكُنتَسو ،ككَانم نم جِي اآلنتَخْر َأن
  .وهنَاك ينْقذُك الْمولَى ويفْديك من يد َأعداِئك. وتَذْهبِي ِإلَى بابَِل

ولَكنَّهم ال يعرِفُون ١٢! س الْقُدس، نَنْظُر ِإلَيها ونَشْمتُتَعالَوا نُنَج: "واآلن اجتَمعتْ علَيك ُأمم كَثيرةٌ، وقَالُوا١١
. ِإذَن قُومي يا مدينَةَ الْقُدسِ ودوسي علَيهِم١٣. َأفْكَار الْمولَى، وال يفْهمون قَصده، فَِإنَّه جمعهم كَحزمٍ ِإلَى الْبيدرِ

وتُكَرسين ِللْمولَى الْغَنيمةَ الَّتي تَْأخُذينَها . رونًا من حديد، وَأظْالفًا من نُحاسٍ، فَتَسحقين ُأمما كَثيرةًفَِإنِّي ُأعطيك قُ
  .منْهم، وتُقَدمين ثَروتَهم ِلرب اَألرضِ كُلِّها

  



 سيأتي المنقذ

٥ 

يا بيتَ ٢. ةَ الْجيوشِ، فَنَحن محاصرون، وسيضرِبون حاكم ِإسراِئيَل بِعصا علَى خَدهاجمعي جيوشَك يا مدين١َ
 الْقَديمِ، لَحم َأفْراتَةَ، مع َأنَّك صغيرةٌ بين مدنِ يهوذَا، فَمنْك يْأتي ِلي من سيكُون حاكما علَى يعقُوب، وَأصلُه منْذُ

وسيتْرك الْمولَى شَعبه ِإلَى َأعداِئهِم، ِإلَى حين يولَد هذَا الْحاكم، ثُم يرجِع َأهلُه ِإلَى بِالد بني ٣. منْذُ اَألزِل
فَيعيشُون في َأمانٍ، . ولَى، وبِجالِل اسمِ اِهللا ربهفي ذَِلك الْوقْت يقُوم الْحاكم ويرعى شَعبه بِقُدرة الْم٤. ِإسراِئيَل

وِإن هجمتْ َأشُّور علَى بِالدنَا وزحفَتْ ِإلَى . ويكُون هو سالمهم٥. َألن عظَمتَه تَصُل ِإلَى آخرِ اَألرضِ
 ةيانثَمو اةعر ةعبا بِسهنَا، نُقَاوِمونصبِحالشَّع ةقَاد ن٦. م فيبِالس ودرمن ضَأرو ،فيبِالس َأشُّور بِالد ونكُمحفَي

والَّذين بقَوا من بيت يعقُوب، يكُونُون ٧. وينْقذُونَنَا منْهم ِإن هجموا علَى بِالدنَا وزحفُوا ِإلَى حدودنَا. الْمسلُوِل
يب قَّعتَوال يالنَّاسِ و نًئا مشَي رنْتَظي ال يشْبِ، الَّذلَى الْعطَرِ عكَالْملَى، ووالْم نْدع نى مكَالنَّد ةيروبِ الْكَثالشُّع ن

ين الشُّعوبِ الْكَثيرة كََأسد بين وحوشِ هُؤالء الَّذين بقَوا من بيت يعقُوب بين اُألممِ، يكُونُون ب٨. معونَةَ الْبشَرِ
نْهذُ منْقي نال مو فْتَرِسيو وسديو مجهيعِ غَنَمٍ، يقَط نيٍل ببكَشو ،ةلَى ٩. الْغَابع رانتَصو با الشَّعهَأي كدي فَعفَار

كومكُلَّ خُص طِّمحو ،اِئكدَأع.  
١٠قَاَل اُهللاو" : ،كُماتكَبرم طِّمُأحو ،كُمنيب نم لَكُمي خَيمِ ُأفْنوالْي ي ذَِلك١١ف ،كُمونصكُلَّ ح مدَأهو ،نَكُمدم ُأخْرِبو
 بينكُم تَماثيلَكُم الْمنْحوتَةَ وُأفْني من١٣وَأقْضي علَى السحرِ من عنْدكُم، وال يبقَى من يعمُل تَعوِيذَةً، ١٢

 ،يكُمدَأي لَتْهما عِلم وندجتَس ونودفَال تَع ،كُمابَأنْص١٤و ،نَكُمدم ُأبِيدا، وونَهدبي تَعةَ الَّتدماَألع كُمنيب نم َأقْلَعو
  ."تي لَم تَسمع ِليوَأنْتَقم بِغَضبٍ وغَيظ من اُألممِ ال١٥َّ

  
 دعوى اهللا ضدهم

٦ 

اسمعي يا جِباُل شَكْوى الْمولَى، ٢. قُم وقَدم دعواك َأمام الْجِباِل، خَلِّ التِّالَل تَسمع كَالمك: "اسمعوا ما قَالَه اُهللا١
  .وى الْمولَى ضد شَعبِه، ودعواه ضد بني ِإسراِئيَلفَهذه شَكْ. اَصغي يا َأساساتَ اَألرضِ الثَّابِتَةَ

٣"لَيع د؟ رتُكباذَا َأتْع؟ بِملْتُ لَكماذَا عبِي، ما شَع٤! ي،ةيودبنِ الْعجس نم تُكيفَدو ،رصم نم تُكجَأنَا َأخْر 
رمو ونارهى ووسلْتُ مسَأرووكقُودِلي م٥. ي هابفَ َأجكَيو ،وآبم كلاالقُ مب كلَيع بِه را تَآمم بِي، اُذكُرا شَعي

ورعب نب املْعب .اِلحاَهللا ص رِفَ َأناِل، ِلتَعِإلَى الْجِلْج شَطِّيم نم لَتَكرِح اُذْكُر." 
ِهللا الْعلي؟ هْل ُأقَدم لَه قَرابِين وعجوَل عمرها سنَةً؟  ين َأمثُُل َأمام الْمولَى، حين َأسجدماذَا ُأقَدم ح: "َأنْتَ تَقَوُل٦
٧الْبِكْر يناب لَه مْل ُأقَد؟ هتيالز نرٍ منَه آالف ةشْرى بِعضرْل يشٍ؟ هكَب لَى بَِألْفوى الْمضرْل يه نع 



فَهو يطْلُب منْك َأن تَعمَل . لَكن اَهللا َأخْبرك َأيها اِإلنْسان ما هو صاِلح٨" معصيتي؟ فلْذَةَ كَبِدي عن خَطيَئتي؟
إلَهِك ععٍ ماضبِتَو يرتَسةَ ومحالر بتُحَل ودالْع.  

هْل ١٠. انْتَبِهوا ِلعصا الْعقَابِ، وِلمن يهدد بِالْعقَابِ: "تُم حكَماء، صوتُه ينَادي في الْمدينَةاتَّقُوا الْمولَى ِإن كُن٩ْ
ْل ُأبرُِئ من ه١١َأنْسى يا بيتَ اَألشْرارِ َأنَّه ما زاَل عنْدكُم كُنُوز مسروقَةٌ وموازِين غَير صحيحة وملْعونَةٌ؟ 

ِلذَِلك ١٣. َأغْنياء الْمدينَة ظَاِلمون، َأهلُها كَذَّابون، وبِلسانهِم يخْدعون١٢يسرِقُ في الْميزانِ ويغشُّ في الْمكْياِل؟ 
بِ ذُنُوبِكُمببِس ُأخْزِيكُما، ويدا شَدقَابع كُمباق١٤. ُأعو ةًتَْأكُلُونا خَاوِياِئمد تُكُمدعتَظَلُّ مو ،ونعال . ال تَشْبو تَخْزِنُون

كُمزِمهي نِلم يهطقَى ُأعبا يكُلَّ م َألن ،ءشَي قَى لَكُمبال ١٥. يو تُونيالز ونرصتَع ،وندصال تَحو ونعرتَز
تَعملُون بِفَراِئضِ الْملك عمرِي، وكََأعماِل بيت ١٦. لْعنَب وال تَشْربون من خَمرِهتَدهنُون بِزيته، تَعصرون ا

  .ِلذَِلك َأدفَعكُم ِإلَى الْخَرابِ، ويهزُأ النَّاس بِكُم، وتَحتَقركُم اُألمم. آخَاب كُلِّها، وتَسيرون علَى منْواِلهِمِْ
  
  عاسة بعدها رجاءت

٧ 

ولَكن ال يوجد عنْقُود آكُلُه، وال شَيء . صرتُ كَواحد جاِئعٍ يجني آخر الثِّمارِ، ويقْطفُ بقَايا الْعنَبِ! يا تَعاستي١
هبي ُأحكِّرِ الَّذبالتِّينِ الْم ن٢. مضِ، ال ياَألر نم اءياَألتْق يالنَّاسِفَن نيب اِلحص دمِ، . وجالد فْكِلس نُونكْمي مكُلُّه

كَةا بِشَبضعب مهضعب ونيدصُل٣. يقْبي يالْقَاضةً، ويده طْلُبي ماكالْح ،ِل الشَّرمي عتَانِ فراهانِ مدةً،  الْيشْور
و ،تَهادي ِإرلمي الْقَوِياوعم ونرتَآمي م٤. كُلُّهكالشَّو نُأ موَأس ملُهَأفْضو ،كسكَالْح منُهسقَابِ . َأحالْع موي اءج

ماُؤهَأنْبِي نْهع مثَهدي حتَبِكُوا. الَّذرقْتُ ِليالْو انح. 
َألن االبن يحتَقر اَألب، والْبِنْتَ ٦. بِسر حتَّى ِلزوجتك الَّتي تُحبهاال تَْأتَمن صاحبا، ال تَثقْ بِصديق، ال تَنْطقْ ٥

  .ويكُون َأهُل اِإلنْسانِ َأعداءه. تَقَوم ضد ُأمها، وزوجةَ االبنِ ضد حماتها
ال تَشْمتي بِي يا عدوتي، فَمع َأنِّي سقَطْتُ ٨. ِإلَهِي يسمعني. تَظر اَهللا ِلينْقذَنيَأما َأنَا فََأتَرقَّب الْمولَى ِليعينَني، َأن٧ْ

َأخْطَْأتُ في حقِّ الْمولَى فََأحتَمُل غَضبه، حتَّى يدافع ٩. لَكنِّي َأقُوم، مع َأنِّي جلَستُ في الظَّالمِ، لَكن اَهللا نُورِي
عهالحى صي ِإلَى النُّورِ فََأرنخْرِجيي، وفَننْصيي وتيقَض ا قَالَتْ ِلي١٠. نُل َألنَّها الْخَجغَطِّيهي، فَيتودى عتَرو :
  .ِلذَِلك َأراها بِعينَي وهي تَسقُطُ وتُداس كَالطِّينِ في الشَّارِعِ" َأين ربك وِإلَهك؟"

١١كوددح عتَتَّسو كارونَى َأستُب يهي فالَّذ موي الْيْأتي١٢. س نمو َأشُّور نم كبشَع كِإلَي جِعرمِ يوالْي ي ذَِلكف
ولَكن تَكُون الْبِالد موحشَةً ١٣. مدنِ مصر، بْل من مصر ِإلَى الْفُرات، ومن بحرٍ ِإلَى بحرٍ، ومن جبٍل ِإلَى جبٍل

اِلهِممبِ َأعبا بِسهكَّانبِس.  
١٤هدحو كُنُونسيو ،يبِكنَص ني مالَّذ يعالْقَط مفَه ،اكصبِع كبشَع با ري عراى خعري مف ةي الْغَابف بٍمص .

و اشَاني با فوعرِلي مهقُدةيمامِ الْقَدي اَأليا فكَم ادجِلْع.  



١٥"رصم نم تُكُمجَأخْر املْتُ َأيما عكَم اِئبجع ُأرِيكُم ،مغْمِ ١٦. نَعلَى الرع لُونخْجي ،ذَِلك مى اُألمتَر ينحو
هِمتكُلِّ قُو نم .ابتُصو ،هِملَى فَمع مهدي ونعضشِيبِالْطَر م١٧.  آذَانُه اتشَركَحو ،ةيكَالْح ابالتُّر ونسلْحي

  .يخْرجون من حصونهِم مرتَعشين، يْأتُون ِإلَى الْمولَى ِإلَهِنَا خَاِئفين ومرتَعبِين. تَزحفُ علَى اَألرضِ
١٨با ري ثْلَكم ال ِإلَه .َأنْتَ تَصبِكشَع نا مقَوب ينةَ ِللَّذيصعالْم رتَغْفنِ الذَّنْبِ وع بِ ِإلَى . فَحالْغَضظُ بتَفال تَحو

محتَر َأن كرسْل يب ،دال١٩ْ. اَألب اقمي َأعينَا فاصعي كُلَّ ممتَرنَا، وذُنُوب وسى، تَدةً ُأخْررنَا ملَيقُ عرِتَشْفحب .
٢٠ةيمامِ الْقَدنْذُ اَألياِئنَا ملَفْتَ آلبا حكَم ،يماهربِ ِإببِشَع يمحرو ،قُوبعي ينِلب ينَأنْتَ َأم.  
  

  


