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١ 

١تَقُوع نم اةعالر دَأح ،وسامع ذَا كَالما . هيزامِ عَأي ياِئيَل فرِإس نَؤى عَأى رنِ، رنَتَياِل بِسلْزَل الزقَب فإنَّه
يزَأر الْمولَى من تصيون، ويجهر بِصوته من : "فَقَاَل٢. ملك يهوذَا، وفي َأيامِ يربعام بنِ يوآشَ ملك ِإسراِئيَل

  ".الْقُدسِ، فَتَيبس مراعي الرعاة وتَذْبُل قمةُ جِبِل الْكَرمِل
  عن آرام

َألنَّهم داسوا شَعب جِلْعاد بِنَوارِج من . يَأهُل دمشْقَ َأذْنَبوا مرارا وتكْرارا، ِلذَِلك ال َأرد عنْهم غَضبِ: "قَاَل اُهللا٣
يدد٤. حددنْهب ونصاِئيَل فَتَْأكُُل حزح تيلَى با عُل نَارسي ٥. فَُأرادو نم بُأزِيُل الشَّعشْقَ، ومةَ دابوب طِّمُأحو

 بذْهيو ،ندتَ عيب نم ماكالْحو ،نآويرى ِإلَى قرَأس امآر بلَى." شَعوالْم ذَا كَالمه.  
  عن غزة

َألنَّهم َأسروا شَعبا بِكَامله وباعوه عبِيدا . َأهُل غَزةَ َأذْنَبوا مرارا وتكْرارا، ِلذَِلك ال َأرد عنْهم غَضبِي: "قاَل اُهللا٦
ومُل ٧. ِإلَى َأدسافَُأرونَهصةَ فَتَْأكُُل حورِ غَزلَى سا ع٨. نَار ،قَالنسع نم ماكالْحو ،ودَأشْد نم بُأزِيُل الشَّعو

ينيطسلالْف نم يقب نفْنَى مفَي ،ونقْرع دي ضدي دَأمو ".النَا الِْإلَهوم ذَا كَالمه.  
  عن صور

َألنَّهم باعوا شَعبا بِكَامله عبِيدا ِإلَى . ُل صور َأذْنَبوا مرارا وتكْرارا ِلذَِلك ال َأرد عنْهم غَضبِيَأه: "قَاَل اُهللا٩
ةاِإلخْو دهوا عذْكُري لَمو ،وما١٠. َأدونَهصفَتَْأكُُل ح ورورِ صلَى سا عُل نَارسفَُأر".  

  عن أدوم

َألنَّهم طَاردوا ِإخْوتَهم بِالسيف بِال . َأهُل َأدوم َأذْنَبوا مرارا وتكْرارا، ِلذَِلك ال َأرد عنْهم غَضبِي: " اُهللاقَاَل١١
ةمحر .قْتطُوَل الْو مظُهغَي يقبا، واِئمد مهبَل غَضاشْتَع١٢. ولَى ما عُل نَارسفَُأر ونصفَتَْأكُُل ح انيمت ينَةد
  ."بصرةَ

  عن عمون

َألنَّهم شَقُّوا بطُون الْحوامِل في . بنُو عمون َأذْنَبوا مرارا وتكْرارا، ِلذَِلك ال َأرد عنْهم غَضبِي: "قَاَل اُهللا١٣
سويو مهلَى بِالدلُوا عتَوسي ِلكَي ادجِلْعمهوددوا حاخٍ ١٤. عرطَ صسا، وونَهصةَ فَتَْأكُُل حبورِ ري سا فُل نَارفَُأشْع

ةعبومِ الزوي يف فَةاصرِيحٍ عو ،كَةرعمِ الْموي يف يد١٥. شَداِئهَؤسكُلُّ رو ورِ هِإلَى اَألس مكُهلم بذْهيذَا ." وه
  .مولَىكَالم الْ

  



 عن موآب

٢ 

عظَام ملك َأدوم حتَّى  َألنَّهم َأحرقُوا. َأهُل موآب َأذْنَبوا مرارا وتكْرارا، ِلذَِلك ال َأرد عنْهم غَضبِي: "قَاَل اُهللا١
يوتَ، ويموتُ َأهُل موآب وسطَ ضجة فَُأرسُل نَارا علَى موآب فَتَْأكُُل حصون مدينَة قَر٢. صارتْ رمادا

وقالْب وِيدو يداخٍ شَدرصا٣. واِئهَؤسكُلَّ ر هعَأقْتُُل ما وكَهلم وآبم نُأزِيُل ملَى." ووالْم ذَا كَالمه.  
  عن يهوذا

َألنَّهم رفَضوا شَرِيعةَ اِهللا، ولَم يحفَظُوا . ذَِلك ال َأرد عنْهم غَضبِيَأهُل يهوذَا َأذْنَبوا مرارا وتكْرارا، ِل: "قَاَل اُهللا٤
ماُؤها آبهي تَبِعالَّت ةبالْكَاذ ةاآلِله اءرلُّوا وْل ضب ،هاِئضس٥ِ. فَرالْقُد ونصوذَا فَتَْأكُُل حهلَى يا عُل نَارسفَُأر".  

  عن إسرائيل

مقَابَِل فضة،  َألنَّهم باعوا الصاِلح. بنُو ِإسراِئيَل َأذْنَبوا مرارا وتكْرارا، ِلذَِلك ال َأرد عنْهم غَضبِي: "قَاَل اُهللا٦
الرجُل يعاشر . مظْلُومين من الْعدِلويدوسون رْأس الْمسكين في التُّرابِ، ويحرِمون ال٧ْ. والْفَقير مقَابَِل نَعلَينِ

عنْد كُلِّ منَصة علَى ثيابٍ َأخَذُوها كَرهنٍ، وفي معبد  يرقُدون٨. ه امرَأةً واحدةً، فَينَجسون اسمي الْقُدوسوابنُ
ةاما كَغَرا َأخَذُوهرخَم ونبشْري ِإلَهِهِم. 

وَأنَا الَّذي َأفْنَيتُ من َأمامكُم اَألمورِيين الَّذين قَامتُهم طَوِيلَةٌ كَاَألرزِ وَأقْوِياء كَالْبلُّوط، َأفْنَيتُ ثمارهم من فَوقُ "٩
. نَةً في الصحراء ُألعطيكُم َأرض اَألمورِيينوَأخْرجتُكُم من مصر، وقُدتُكُم َأربعين س١٠. وجذُورهم من تَحتُ

١١يرِيننَذ كُمانشُب نمو اءَأنْبِي يكُمنب نتُ مَأقَملَى. ووالْم ذَا كَالماِئيَل؟ هري ِإسنا بالً يعثَ فدا حم وذَا هه سَألَي .
  ."ين خَمرا، وَأمرتُم اَألنْبِياء َأن ال يتَنَبُأواولَكنَّكُم سقَيتُم النَّذير١٢ِ
السرِيع ال يهرب، والْقَوي ال تَنْفَعه ١٤. ِلذَِلك َأسحقُكُم، كَما تَنْسحقُ عربةٌ مملُوءةً بِالْحزمِ تَحتَ حملها الثَّقيِل"١٣

نَجطَُل ال يالْبو ،تُهقُو ،هنِّجِي ١٥ي نَفْسِل ال يالْخَي باكرو، ونْجنِ ال يلَيجالر رِيعسو ،دمصسِ ال يي الْقَوامرو
 ،هم١٦ِنَفْسوالْي ي ذَِلكانًا فيرع برهةً ياعطَاِل شَجاَألب َأكْثَرلَى." ووالْم ذَا كَالمه.  

  
 ينذرهم بالعقاب

٣ 

َأنَا "٢: الَّتي َأخْرجتُها من مصر  هذَا الْكَالم الَّذي قَالَه اُهللا ضدكُم يا بني ِإسراِئيَل، ضد كُلِّ الْقَبِيلَةاسمعوا١
 ".ماخْتَرتُكُم َأنْتُم وحدكُم من بينِ كُلِّ قَباِئِل اَألرضِ، ِلذَِلك ُأعاقبكُم علَى كُلِّ ذُنُوبِكُ



واَألسد ال يزَأر في الْغَابة ِإن لَم يجِد فَرِيسةً، وال يزمجِر ٤هْل يسير اثْنَانِ معا من غَيرِ َأن يتَّفقَا علَى ذَِلك؟ ٣
مصيدة ولَيس فيها ما يغْرِيه؟ والْفَخُّ ال هْل يقَع الْعصفُور في ال٥ْ! الشِّبُل في عرِينه ِإن لَم يكُن قَد خَطَفَ شَيًئا

ءشَي يهف قَعي لَم قْفَُل ِإناُهللا ٦. ي سَألَي ،لَدلَى بةٌ عيبصتْ ماءج ؟ ِإنبالشَّع دتَعرَأال ي ،ينَةدي موقُ فى الْبود ِإن
زَأر اَألسد فَمن ال يخَافُ؟ ٨.  ال يعمُل شَيًئا من غَيرِ َأن يعلن سره ِلعبِيده اَألنْبِياءموالنَا اِإللَه٧هو الَّذي سببها؟ 

  تَكَلَّم موالنَا اِإللَه فَمن ال يتَنَبُأ؟
باِل السامرة، وانْظُروا ما فيها من شَغَبٍ تَعالَوا ِإلَى جِ: "َأعلنُوا في حصونِ َأشْدود وفي حصونِ مصر وقُولُوا٩

يدظُلْمٍ شَديرٍ وبِالظُّلْمِ ١٠. كَث ها َأخَذَوم مورِهي قُصف خْزِنُونْل يقَّ، بلُوا الْحمعي َأن رِفُونعال ي مفِإنَّه
يْأتي الْعدو علَى الْبِالد فَيهدم قُصوركُم وينْهب : "والنَا اِإللَهِلذَِلك قَاَل م١١. هذَا كَالم الْمولَى." واِلاغْتصابِ
ونَكُمصح".  

ربما ينْزِع الراعي من فَمِ اَألسد رِجلَينِ َأو قطْعةَ ُأذُنٍ هي كُلُّ ما بقي من الْفَرِيسة، وبِنَفْسِ : "وقَاَل اُهللا١٢
ِلذَِلك يقُوُل ١٣. قَة فَِإن بني ِإسراِئيَل الَّذين في السامرة، ينْجون ومعهم زاوِيةٌ من سرِيرٍ َأو قطْعةٌ من مقْعدالطَّرِي

يرالْقَد نَا اِإللَهبرالنَا ووم :قُوبعي تيلَى بوا عداشْهوا وعم١٤. اسينفَِإنِّي ح ،لَى ذُنُوبِهماِئيَل عري ِإسنب باقُأع 
وُأحطِّم بيتَ الشِّتَاء وبيتَ الصيف، فَتَزوُل ١٥. َأهدم معابِد بيتَ ِإيَل، وُأكَسر قُرون الْمنَصة فَتَسقُطُ ِإلَى اَألرضِ

  .هذَا كَالم الْمولَى" .بيوتُ الْعاجِ، وتُهدم الديار الْكَبِيرةُ
  

 يهددهم بالعقاب

٤ 

١ يرالْفَق قْنحتَسو ينكسالْم نمي تَظْلاللَّات اءا النِّستُهَأي ،ةرامِل السبي جي فالَّت اشَانب اتقَرا بي ذَا الْكَالمي هعسما
اجِكُنوَألز تَقُلْنا ِل: "وركساتُوا مهب٢". نَشْر ْأخُذُكُني يهقْتٌ فو كُنلَيي عْأتقَاَل، يو وسالْقُد النَا اِإللَهوم مَأقْس

ةنَّاربِص نْكُنم يقب نمو ،ةامبِخُز ودال٣َ. الْعبمِ الزلَى كَوى عمتُرورِ، وي السشَقٍّ ف نم ةداحكُلُّ و جتَخْروة .
  .هذَا كَالم الْمولَى

قَدموا ضحاياكُم كُلَّ . وارتَكبوا الذَّنْب، بْل تَعالَوا ِإلَى الْجِلْجاِل وارتَكبوا ذُنُوبا كَثيرةً تَعالَوا ِإلَى بيتَ ِإيَل"٤
يرِ قُربان شُكْرٍ، وَأعلنُوا َأنَّكُم تُقَدمون تَبرعات، وتَباهوا َأحرِقُوا من الْخَم"٥. صبحٍ، وعشُوركُم كُلَّ ثَالثَة َأيامٍ

ذَِلك ونبتُح اِئيَل، َألنَّكُمري ِإسنا بذَا يبِه !النَا اِإللَهوم ذَا كَالمه".  
هذَا كَالم . م ِإلَى الْخُبزِ في كُلِّ بِالدكُم، ولَكنَّكُم لَم تَرجِعوا ِإلَيوَأنَا حرمتُكُم من الطَّعامِ في كُلِّ مدنكم، وَأفْقَرتُكُ"٦

. َأمطَرتُ علَى مدينَة ولَم ُأمطر علَى ُأخْرى. ومنَعتُ عنْكُم الْمطَر ولَم يبقَ ِللْحصاد غَير ثَالثَة َأشْهر٧ٍ. الْمولَى
  ."مطَر علَى حقٍْل، وحقٌْل آخَر لَم ينْزِْل علَيه فَجفَّنَزَل الْ



هذَا كَالم . ولَكنَّكُم لَم تَرجِعوا ِإلَي. راح َأهُل مدينَتَينِ َأو ثَالث ِإلَى مدينَة ُأخْرى ِليشْربوا ماء، فَلَم يشْبعوا٨
. تُ حقُولَكُم بِالريحِ الالفحة والذُّبوِل، وَأكََل الْجراد حداِئقَكُم وكُرومكُم وتينَكُم وزيتُونَكُمكَثيرا ما ضرب٩. الْمولَى

وا ِإلَيجِعتَر لَم نَّكُملَكلَى. ووالْم ذَا كَالم١٠. هرصا متُ بِهبي َأصالَّت اضراَألم كُملَيلْتُ عسَأر . انَكُمقَتَلْتُ شُب
لَكُموتَى حوفُونَةَ الْمع ونتَشُم لْتُكُمعجو ،ولَكُمخُي نْكُمَأخْذْتُ مو ،فيبِالس .وا ِإلَيجِعتَر لَم نَّكُملَكو . ذَا كَالمه

كَان من نَجا منْكُم كََأنَّه عصا مشْتَعلَةٌ ُأخذَتْ من فَ. َأهلَكْتُ بعضكُم كَما َأهلَكْتُ سدوم وعمورة١١. الْمولَى
رِيقالْح .وا ِإلَيجِعتَر لَم نَّكُملَكلَى. ووالْم ذَا كَالمه.  

هو الَّذي صنَع الْجِباَل وخَلَقَ ١٣." ككُلُّ هذَا سَأفْعلُه بِك َأيها الشَّعب، وَألنِّي سَأفْعلُه بِك، استَعد ِللقَاء ِإلَهِ"١٢
اسمه الْمولَى اِإللَه . الرياح ويعلن فكْره ِلِإلنسانِ هو الَّذي يحوُل الْفَجر ِإلَى ظَالمٍ ويمشي علَى قممِ اَألرضِ

يرالْقَد.  
 يدعوهم إلى التوبة

٥ 

١ذَا الْكَالموا هعمساِئيَلارتَ ِإسيا بي كُملَيع بِه بي َأنْدقَطَ "٢:  الَّذا ِلي سصخَصم كُوني َأن جِبي يالَّذ بالشَّع
هيمقي نال مو هي بِالدف ورجهم وه ،قُومي لَن٣." والنَا اِإللَهوقَاَل مي: "ودم نيٍ منْدَألْفُ ج جخَر ِإن نَة تيب نم

  ."وِإن خَرج مَئةٌ يرجِع منْهم عشَرةٌ. ع منْهم مَئةٌِإسراِئيَل، يرجِ
لَى ال تَطْلُبوا بيتَ ِإيَل، ال تَذْهبوا ِإلَى الْجِلْجاِل، وال تَروحوا ِإ٥. اُطْلُبوني فَتَحيوا: "وقَاَل الْمولَى ِلبيت ِإسراِئيَل٤

عببِْئرِ س .ا َألنمدتُ ِإيَل عيب يرتَصى ورَأس ْؤخَذُوناِل يَل الْجِلْجلَى ٦. َأهع مجها، ِلَئلَّا يويلَى فَتَحووا الْماُطْلُب
وتَرمون الْحقَّ ِإلَى  عدَل ِإلَى مرارة،َأنْتُم تُحولُون ال٧ْ. بيتَ يوسفَ كَنَارٍ، فَتُحرِقُ بيتُ ِإيَل وال من يطْفُئها

 .اَألرضِ
ينَادي مياه الْبحرِ . اُهللا هو الَّذي صنْع الثُّريا والْجوزاء، وهو يحوُل الظَّالم ِإلَى فَجرٍ، والنَّهار ِإلَى لَيٍل مظْلمٍ"٨

وَأنْتُم تَكْرهون من يشْهد في ١٠. يحطِّم الْقَوي، ويخْرِب الْحصون٩.  اسمه اُهللا.ويصبها علَى وجه اَألرضِ
يتُم بنَ. َأنْتُم تَدوسون الْمسكين، وتُجبِرونَه َأن يعطيكُم قَمحا١١. الْمحكَمة ضد الشَّر، وتُبغضون من يقُوُل الْحقَّ
  .غَرستُم كُروما جميلَةً، ولَكنَّكُم لَن تَشْربوا من خَمرِها. ديارا من حجارة منْحوتَة، لَكنَّكُم لَن تَسكُنُوا فيها

اِلح، وتَْأخُذُون الرشْوةَ، وتَحرِمون َأنْتُم تُضايقُون الص. َأنَا عارِفٌ ذُنُوبكُم الْكَثيرةَ ومعاصيكُم الْكَبِيرةَ"١٢
ةكَمحي الْمِل فدالْع نم ينكس١٣. الْميءدر نمز نِ، َألنَّهمذَا الزي هُل فاقكُتُ الْعسي ِلذَِلك.  

اكْرهوا الشَّر وَأحبوا ١٥. دير معكُم، كَما تَقُولُونفَيكُون موالنَا اِإللَه الْقَ. اُطْلُبوا الْخَير ال الشَّر ِلتَحيوا"١٤
رالْخَي .ةكَمحي الْمقِّ فكُوا بِالْحسفَ. تَموسبِ يشَع نم يقب نلَى مقُ عشْفي يرالْقَد لَى اِإللَهولَّ الْملَع".  
١٦نَا اِإللَهبرالنَا ووقُوُل مي ِلذَِلكيرالْقَد " : وننَادي ،اتاحي كُلِّ السف ينَأنارِعِ، وي كُلِّ الشَّواخٌ فرص كُوني

  .هذَا كَالم الْمولَى". وينُوحون في كُلِّ الْكُرومِ، َألنِّي َأمر في وسطكُم١٧الْفَلَّاحين ِليبكُوا، والنَّادبات ِلينْدبوا، 



فَهو سيكُون كَما ١٩! ِلماذَا تُرِيدون َأن يْأتي يوم ربنَا؟ هو يوم ظَالمٍ ال نُورٍ! ويُل ِللْمشْتاقين ِإلَى يومِ ربنَاال١٨ْ
سيكُون يوم ربنَا ٢٠. ط فَلَدغَتْه حيةٌلَو هرب الْواحد من َأسد فَقَابلَه دب، َأو دخََل الدار ووضع يده علَى الْحاِئ

  !يوم ظَالمٍ ال نُورٍ، ظَالمٍ شَديد بِال شُعاعِ نُورٍ
٢١كُمفَاالتتحيقُ اال ُأطا، وهرتَقَأحو كُماديَأع هل٢٢ُ! ِإنِّي َأكْرا، ال َأقْبايدهو ابِينِلي قَر تُممقَد تَّى ِإناحه . ِإنو

َأبعدوا عنِّي ضجةَ َأغَانيكُم، ال ُأرِيد َأن َأسمع موسيقَى ٢٣. َأحضرتُم ِلي َأحسن قَرابِينِ الشُّكْرِ، ال َألْتَفتُ ِإلَيها
كُمادورٍ ٢٤. َأعرِي كَنَهجي الحالصٍل، ويفَّقُ كَستَدَل يدلُوا الْععِل اجقَّفُبتَوال ي.  

ال، بْل حملْتُم معكُم ٢٦يا بني ِإسراِئيَل، هْل قَدمتُم ِلي ضحايا وقَرابِين طُوَل َأربعين سنَة في الصحراء؟ "٢٥
نَعي صيَل الَّتاثالتَّمو ،انيوك اِإللَه منَجكُّوثَ، وس كُمِ اِإللَهكلةَ ممخَيا لَكُموه٢٧. تُم نم دعِإلَى َأب يكُمَأنْف ِلذَِلك

  .هذَا كَالم الْمولَى الَّذي اسمه اِإللَه الْقَدير". دمشْقَ
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١ةرامِل السبي جف ِئنُّونطْمالْمسِ وي الْقُدف ونتَرِيحسا الْمهَأي ُل لَكُميظَمِ الْوي َأعف ةاِليزِ الْعاكرالْم ابحا َأصي ،
ومن هنَاك روحوا ِإلَى . اذْهبوا ِإلَى مدينَة كَلْنَةَ وانْظُروا ما جرى لَها٢! ُأمة، يا من يلْجُأ ِإلَيكُم بنُو ِإسراِئيَل

ةيمظالْع ينَةداةَ، الْممانْزِلُ. ح ثُمينيطسلالْف ينَةدتَّ موا ِإلَى ج . مهضْل َأره؟ واِلكمالْم هذه نم ظَمَأع ْل َأنْتُمه
تَرقُدون ٤. يدَأنْتُم تَظُنُّون َأن يوم الْمصيبة بعيد، ِإنَّما بَِأعماِلكُم تُقَربون يوم الْعقَابِ الشَّد٣َأوسع من َأرضكُم؟ 

تَلْعبون ٥. علَى سرِيرٍ من الْعاجِ، وتَتَمددون علَى فراشٍ مرِيحٍ، وتَْأكُلُون الْخرافَ السمينَةَ والْعجوَل الْمعلُوفَةَ
نَاءالْغ لَى آالتع اتنَغَم ونتَخْتَرِعو ،داوكَد ودلَى الْع٦. ع ونبتَشْر َأفْخَر لُونمتَعتَسو ،اتبِالطَّاس رالْخَم

  .ِلذَِلك تَكُونُون َأوَل من آخُذُهم ِإلَى اَألسرِ، فَينْتَهِي اللَّهو والْعبث٧ُ. الْعطُورِ، وال تَحزنُون علَى خَرابِ يوسفَ
َأنَا َأكْره كبرِياء بني يعقُوب، وُأبغض حصونَه، فََأهزِم : "ه الْقَدير قَاَلَأقْسم موالنَا اِإللَه بِنَفْسه، موالنَا اِإلل٨َ

وحين يْأتي قَرِيب ِليخْرِج الْجثَثَ من ١٠. فَِإن بقي عشْرةُ رِجاٍل في دارٍ واحدة يموتُون٩. الْمدينَةَ وكُلَّ ما فيها
: ثُم يقُوُل." ال: "فَيرد علَيه ويقُوَل" هْل يوجد معك آخَر؟: " ِليحرِقَها، فَيسَأُل َأحد الْموجودين في الدارِالدارِ

. ا، وتَصير حطَاما وَأكْوامافَِإن الْمولَى يْأمر فَتُخْرب الديار، كَبِيرها وصغيره١١." اُسكُتْ وال تَذْكُرِ اسم اِهللا"
هْل تَجرِي الْخَيُل علَى الصخْرِ؟ وهْل يحرثُ الصخْر بِالثِّيرانِ؟ َأما َأنْتُم فَحولْتُم الْعدَل ِإلَى سم، وما هو حقٌّ ١٢

ةارر١٣. ِإلَى ملُود تُممزه َألنَّكُم ونحتَفْر َأنْتُمتَقُولُونو ،ارب" :منَاينَا َأخَذْنَا قَرتبِقُو ن١٤!" نَح النَا اِإللَهوم فَِإن
  ."يا بيتَ ِإسراِئيَل، سُأرسُل علَيكُم ُأمةً تُضايقُكُم من مدخَِل حماةَ ِإلَى وادي الْعربة: "الْقَدير يقُوُل
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راني موالنَا اِإللَه َأنَّه كَان يصنَع َأسراب جراد ِليرسلَها علَى الْبِالد، وكَان ذَِلك بعدما َأخَذَ الْملك نَصيبه من َأ١
اللَّهم يا موالنَا اغْفر : " اَألرضِ، قُلْتُفَلَما َأكََل الْجراد كُلَّ خُضرة٢. الْحقُوِل، وقَد حان وقْتُ الْحصاد الْمتََأخِّرِ

يرغص بشَع م؟ ِإنَّهقُوبعنُو يو بنْجفَ يقَاَل٣!" لَنَا، فَكَيذَا وه نلَى عوالْم عاجثَ: "فَتَردحي لَن تَهَأيا رم".  
. بِ النَّاسِ بِالنَّارِ، فََأحرقَت النَّار الْبحر الْعظيم وَأخَذَتْ تَحرِقُ اَألرضوَأراني موالنَا اِإللَه َأنَّه يستَعد ِلعقَا٤
فَتَراجع الْمولَى عن هذَا ٦!" فَكَيفَ ينْجو بنُو يعقُوب؟ ِإنَّهم شَعب صغير! اللَّهم يا موالنَا، كُفَّ عن هذَا: "فَقُلْت٥ُ

  ."ما رَأيتَه لَن يحدثَ: "وقَاَل
٧اِئطاسِ الْحيق انيزم هدي يفيمٍ وتَقسم اِئطارِ حفٌ بِجِواقلَى ووالْم ا َأنضي َأيانَأرلَى ِلي٨. وواذَا : "فَقَاَل الْمم

. َأقيس شَعبِي بني ِإسراِئيَل بِالْميزانِ، وال َأعود َأغْفر لَهمِإنِّي : "فَقَاَل الْمولَى." ميزانًا: "فَقُلْتُ" تَرى يا عاموس؟
٩ َأقُوماِئيَل، ورضِ ِإسي َأري فةَ الَّتسقَدالْم ناكاَألم ُأخْرِباقَ، وحي ِإسنب نْدي عالَّت ةالْغَرِيب ةاآلِله ابِدعم مدفََأه

بري تيب دضفيبِالس امع".  
. عاموس يتَآمر ضدك في وسط بني ِإسراِئيَل: "فََأرسَل َأمصيا كَاهن بيتَ ِإيَل ِإلَى يربعام ملك ِإسراِئيَل يقُوُل١٠

الْبِالدو هُل كُلَّ كَالمتَمقُوُل١١. ال تَحي وبِا: فَه امعبروتُ يميسمهبِالد نى مراِئيَل َأسرنُو ِإسْؤخَذُ بوي ،فيلس." 
١٢وساما ِلعيصقَاَل َأم اِئي: "ثُما الرهنَا َأيه نم جْأ! اُخْرتَنَب نَاكها وزكُْل خُب نَاكهوذَا، وهي ِإلَى بِالد براُه .
ال َأنَا نَبِي : "فَقَاَل عاموس َألمصيا١٤. نَّها الْمكَان الْمقَدس ِللْملك وعاصمةُ الْمملَكَةال تَتَنَبْأ في بيت ِإيَل، َأل١٣

 تَنَبْأ ِلشَعبِي اذْهب': فََأخَذَني الْمولَى من وراء الْغَنَمِ وقَاَل ِلي١٥. وال ابن نَبِي، ِإنَّما َأنَا راعي غَنَمٍ وجاني جميزٍ
ال تَتَنَبْأ ضد بني ِإسراِئيَل، وال تُنَادي ضد بيت ': َأنْتَ تَقُوُل. اذَن اسمع يا َأمصيا كَالم الْمولَى١٦' .بني ِإسراِئيَل

الْمدينَة، وبنُوك وبنَاتُك يموتُون بِالسيف، وَأرضك امرَأتُك تَصير عاهرةً في ': ِلذَِلك قَاَل الْمولَى١٧' .ِإسحاقَ
مهبِالد نى مرَأس ْؤخَذُوناِئيَل يرنُو ِإسبو ،ةنَجِس ي بِالدوتُ فَأنْتَ تَمو ،متُقْس.'"  
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٨ 

سلَّةً فيها ثمار : "فَقُلْتُ" ماذَا تَرى يا عاموس؟: "وقَاَل ِلي٢. َأراني موالنَا اِإللَه سلَّةً فيها ثمار نَاضجة١ٌ
في ذَِلك الْيومِ ٣. جاءت النِّهايةُ علَى شَعبِي بني ِإسراِئيَل، وال َأعود َأغْفر لَهم: "فَقَاَل الْمولَى ِلي." نَاضجةٌ

ي الْقُصف نَاءُل الْغوتَحيتمي صكَانٍ في كُلَِّ مف حتُطْرثَثُ والْج تَكْثُراخٍ، ورورِ ِإلَى ص ".لَى اِإللَهوالْم ذَا كَالمه.  



٤الْبِالد نم يرالْفَق كُونلتُهو ينكسالْم ونوستَد نا مذَا يوا هعمس٥. اتَقُولُون نا مي ي : "َأنْتُمضمتَى يرِ مُل الشَّهَأو
ِلكَي نَبِيع الْقَمح؟ متَى ينْتَهِي السبتُ ِلكَي نَعرِض الْحبوب في السوق؟ فَنُصغِّر الْمكْياَل، ونَرفَع اَألسعار، ونَغشُّ 

 ،ةيححرِ صغَي ازِينوبِن٦َبِم يرالْفَقو ،ةضبِف ينكسنَشْتَرِي الْمحِوالَةَ الْقَمزِب نَبِيعنِ، ولَيي ٧." علَى الَّذوالْم مَأقْس
. بِسببِ هذَا تَرتَعشُ اَألرض، وينُوح كُلُّ سكَّانها٨. لَن َأنْسى َأبدا كُلَّ ما عملُوه: "يكْره كبرِياء يعقُوب وقَاَل

تَفرٍ وا كَنَهكُلُّه عتَفتَرورصيِل مكَن ضتَنْخَف ثُم ،٩. يضالنَا اِإللَهوقُوُل ميو : يبتَغ سُل الشَّمعمِ َأجوالْي ي ذَِلكف
كَاء، وُأحوُل َأعيادكُم ِإلَى حزنٍ، وكُلَّ َأغَانيكُم ِإلَى ب١٠. في الظُّهرِ، وَأجعُل اَألرض تُظْلم في وسط النَّهارِ

يدحو لَدةُ وجِنَاز كََأنَّه موالْي ُل ذَِلكعَأجو ،كُمُؤوسر قُونلتَحشَ والْخَي ونستَلْب كُلَّكُم لُكُمعَأجا . وموةُ يايالنِّه تَكُونس
  ."مرا
١١النَا اِإللَهوقُوُل ميو: "وا جيهُل فسُأر امي َأيتَْأتاعِ سمْل ِلسب ،اءطَشًا ِللمال عزِ، وا ِللْخُبوعال ج ،ي الْبِالدا فع

فَيجوُل النَّاس من بحرٍ ِإلَى بحرٍ، ويطُوفُون من الشَّماِل ِإلَى الشَّرق يبحثُون عن كَلمة اِهللا، وال ١٢. كَالمِ اِهللا
والَّذين يحلفُون بِالصنَمِ ١٤. مِ يغْمى علَى الشَّابات الْجميالت وعلَى الشُّبانِ من الْعطَشِفي ذَِلك الْيو١٣. يجِدونَها

  .الَّذي في السامرة، وبِاِإللَه الَّذي في دان، وبِاِإللَه الَّذي في بِْئر سبع، يسقُطُون وال يقُومون َأبدا
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وكَسرها . اضرِبِ التِّيجان الَّتي فَوقَ اَألعمدة، حتَّى تَهتَز اَألعتَاب: "رَأيتُ الْمولَى واقفًا عند الْمنَصة فَقَاَل١
ولَو حفَروا حتَّى ٢.  َأحد وال ينْجو َأحدومن يبقَى منْهم َأقْتُلُه بِالسيف، فَال يهرب. علَى رُؤوسِ كُلِّ الشَّعبِ

مآخُذُه نَاكه نفَم ،اتوالَمِ اَألملُوا ِإلَى عصو .،اءموا ِإلَى السدعص لَوو مُأنْزِلُه نَاكه ني ٣. فَمُأوا فلَوِ اخْتَبو
ُأمو منْهِل، ُأفَتِّشُ عمِل الْكَربج ةمقمكُهس .مغُهةَ فَتَلْديالْح ررِ، آمحي قَاعِ الْبنِّي فُأوا ملَوِ اخْتَب٤. و مهرَأس لَوو

مقْتُلُهفَ فَييالس رآم ،ماقُوهسو ماُؤهدَأع .رال الْخَي هِمِ الشَّرلَيَل عسُألر مظُهُأالحو".  
٥الْقَد النَا اِإللَهويِل مكَن ضتَنْخَف رٍ، ثُما كَنَهكُلُّه عتَفتَرا، وهكَّانكُلُّ س نُوحيو ،فَتَذُوب ضاَألر سلْمي يالَّذ وه ير

رص٦. ميرِ وحالْب اهيي منَادضِ، يلَى اَألرع هاتاسَأسو ،اءمي السف رِهاِلي قَصَأع عضي والَّذ ولَى ها عهبص
  .اسمه اُهللا. وجه اَألرضِ

َأنَا َأخْرجتُ بني ِإسراِئيَل من مصر، والْفلسطيين من . يا بني ِإسراِئيَل، َأنْتُم بِالنِّسبة ِلي كََأهِل الْحبشَةَ: "قَاَل اُهللا٧
يرق نم ينياماَألرو ،ضِ، َأن٨َ. كَفْتُوراَألر هجلَى وع نا مهفَُأبِيد ،َئةالْخَاط لَكَةملَى الْمع نَاييعو ،يرلَى الْقَدوا الْم

ونُون كَالْقَمحِ َألنِّي آمر فَُأشَتِّتُ بني ِإسراِئيَل بين كُلِّ اُألممِ، فَيك٩ُ. هذَا كَالم اِهللا. ولَكنِّي ال ُأبِيد بيتَ يعقُوب تَماما
ويموتُ بِالسيف كُلُّ الْمذْنبِين في شَعبِي، كُلُّ الَّذين يظُنُّون َأن ١٠. الَّذي يغَربُل بِالْغُرباِل وال يقَع منْه غَير التِّبنِ

لَّ بِهِمتَح لَنو منْهةٌ عيدعب اِئبصالْم.  



. ت ُأقيم خَيمةَ داود الْمنْهدمةَ، ُأرمم شُقُوقَها، وُأقيم َأنْقَاضها، وَأبنيها كَما كَانَتْ من قَبُلفي ذَِلك الْوق١١ْ
ذي يعمُل هذه ربنَا يقُوُل هذَا وهو الَّ. فَيطْلُب باقي الْبشَرِ الْمولَى، وَأيضا كُلُّ الشُّعوبِ الَّتي تَنْتَمي ِلي١٢

ورلَى١٣." اُألموقَاَل الْمورِ: "وزارِعِ الْبنَبِ بِزالْع راصعو ،داصارِثُ بِالْحقُ الْحلْحا ييهف امي َأيتَْأتس . تَقْطُرو
 بني ِإسراِئيَل، فَيبنُون الْمدن الْخَرِبةَ ويسكُنُون وَأرد َأسرى شَعبِي١٤. الْخَمر من الْجِباِل، وتَسيُل من كُلِّ التِّالِل

وَأغْرِس شَعبِي في َأرضهِمِ، ١٥. فيها، ويغْرِسون كُروما ويشْربون خَمرها، ويعملُون حداِئقَ ويْأكُلُون ثمارها
  .هذَا كَالم الْمولَى ِإلَهِك."  الَّتي َأعطَيتُها لَهمولَن يقْلَعوا بعد ذَِلك من اَألرضِ

  


