
  كتَاب زكَرِيا
  

  توبوا

١ 

َأنَا "٢: في الشَّهرِ الثَّامنِ من السنَة الثَّانية ِلدارِيوس، قَاَل الْمولَى هذَا الْكَالم ِللنَّبِي زكَرِيا بنِ بركيا بنِ عدو١
اِئكُملَى آبا عتُ جِدبا٣. غَض بِ ِإنقُْل ِللشَّع قُوُل، ِلذَِلكي يرلَى الْقَدولْم'كُمِإلَي جِعفََأر وا ِإلَيجِعرذَا. اَأنَا قُلْتُ ه .

ال تَكُونُوا كَآباِئكُم الَّذين قَاَل لَهم اَألنْبِياء اَألولُون بَِأمرِ الْمولَى َأن يرجِعوا عن سلُوكهِمِ الرديء وعن َأعماِلهِمِ ٤
حتَّى اَألنْبِياء ماتُوا، َألنَّهم ال . فََأين آباُؤكُم اآلن؟ ِإنَّهم ماتُوا٥. لشِّريرة، ولَكنَّهم لَم يسمعوا ولَم ينْتَبِهوا ِإلَيا

دِإلَى اَألب نويحي اَأل٦. يبِيدا عتُ بِهيصي َأوي الَّتاِئضي وفَرا كَالمقَالُواَأموا وفَتَاب ،اِئكُمآب عتْ ما تَمفَِإنَّه ،اءنْبِي :
  "'.عمَل الْمولَى الْقَدير معنَا كَما قَاَل، وعاقَبنَا علَى سلُوكنَا وَأعماِلنَا

  رؤيا الفرسان

ي شَهر شَباطَ، من السنَة الثَّانية ِلدارِيوس، كَلَّم الْمولَى في الْيومِ الرابِعِ والْعشْرِين من الشَّهرِ الْحادي عشَر، َأ٧
رَأيتُ رجالً راكبا علَى فَرسٍ َأحمر وهو واقفٌ بين . فقَدَ رَأيتُ رْؤيا في اللَّيِل٨. النَّبِي زكَرِيا بن بركيا بنِ عدو

من هُؤالء يا : "فَقُلْتُ ِللمالك الَّذي كَان يكَلِّمني٩. ذي في الْوادي، ووراءه خَيٌل حمر وشُقْر وبِيضشَجرِ اآلسِ الَّ
هم الْمولَى ِليتَجولُوا هُؤالء هم الَّذين َأرسلَ: "ثُم قَاَل الرجُل الْواقفُ بين اآلس١٠ِ." سُأرِيك من هم: "سيدي؟ فَقَاَل
نَحن تَجولْنَا في اَألرضِ، ووجدنَا كُلَّ الدنْيا : "فَقَاَل هُؤالء ِلمالك اِهللا الْواقف بين شَجرِ اآلس١١ِ." في اَألرضِ

  ."في راحة وسالمٍ
لَى متَى ال تَرحم الْقُدس ومدن يهوذَا الَّتي غَضبتَ علَيها هذه السبعين يا ربنَا الْقَدير، ِإ: "ثُم قَاَل مالك اِهللا١٢

: ثُم قَاَل ِلي هذَا الْمالك١٤. فََأجاب الْمولَى الْمالك الَّذي كَان يكَلِّمني، وقَاَل لَه كَالما طَيبا يعزي١٣" سنَةً؟
في . وغَاضب جِدا علَى اُألممِ الْمطْمِئنَّة١٥َأنَا ُأحب الْقُدس محبةً شَديدةً، 'م الْمولَى الْقَديرِ الَّذي قَاَل، َأعلن كَال"

ي الشَّروا فادز يلًا، ثُمقَل هِملَيتُ عبي غَضاض١٦. الْمَأع لَى َأنوتُ َأنَا الْمرقَر ا، ِلذَِلكهمحَأرسِ وِإلَى الْقُد ود
مرةً ': وَأعلن َأيضا َأن الْمولَى الْقَدير قَاَل١٧' .َأنَا الْمولَى الْقَدير قُلْتُ هذَا. فَيبنَى فيها بيتي وتَمتَلَئ بِالْعمارِ

سي الْقُدزُأعرِ، وي بِالْخَيندُئ متَلى تَماُأخْرهَأخْتَارو .'"  
  رؤيا القرون

 هذه هي: "فَقَاَل ِلي" ما هذه؟: "فَقُلْتُ ِللمالك الَّذي كَان يكَلِّمني١٩. ثُم نَظَرتُ فَرَأيتُ َأمامي َأربعةَ قُرون١٨ٍ
هُؤالء : "فَقُلْت٢١ُ.  َأراني الْمولَى َأربعةَ عماٍل فَنِّيينثُم٢٠." الْقُرون الَّتي بددتْ َأهَل يهوذَا وِإسراِئيَل والْقُدسِ



فَجاء هُؤالء الْعماُل . هذه الْقُرون بددتْ يهوذَا حتَّى لَم يقْدر َأحد َأن يرفَع رْأسه: "فَقَاَل" جاءوا، فَماذَا سيعملُون؟
يوا وبعرِليونالْقُر لْكوا تطِّما. حلَهتْ َأهددبوذَا وهضِ يلَى َأرتْ عمجي همِ الَّتِإلَى اُألم زمتَر ونفَالْقُر.  

  رؤيا خيط القياس

٢ 

َألقيس الْقُدس َألرى : "فَقَاَل" اهب؟ِإلَى َأين َأنْتَ ذَ: "فَسَألْتُه٢. ثُم نَظَرتُ فَرَأيتُ َأمامي رجالً بِيده خَيطُ الْقياس١ِ
َأسرِع وقُْل : "وقَاَل لَه٤فَخَرج الْمالك الَّذي كَان يكَلِّمني، وجاء مالك آخَر ِليقَابِلَه، ٣." كَم عرضها وكُم طُولُها

وَأنَا الْمولَى َأكُون سور نَارٍ من ٥.  من كَثْرة النَّاسِ والْبهاِئمِ فيهاِلهذَا الشَّاب، ستَكُون الْقُدس واسعةً بِال َأسوارٍ
  ."هذَا كَالمي. حوِلها، وجالَالً في داخلها

 اُهربوا ِإلَى ٧.  السماء اَألربعِهيا اهربوا بِسرعة من َأرضِ الشَّماِل، فََأنَا فَرقْتُكُم ِإلَى رِياحِ: "وقَاَل الْمولَى٦
َأكْرمني الْمولَى الْقَدير وَأرسلَني ضد اُألممِ الَّتي سلَبتْكُم، َألنَّه قَاَل ِإن من ٨." الْقُدسِ َأيها الْمنْفيون في بابَِل

هنيقَةَ عدح سمي كُمسمي .ضقَاَل َأي٩: اومهبِيدع مهلُبسفَي ،هِملَيي عدي دَأمس . يرلَى الْقَدوالْم َأن ونلَمتَع ذَِلك نْدع
  .َأرسلَني

قْت، تَنْضم في ذَِلك الْو١١." اهتفي وافْرحي يا مدينَةَ الْقُدسِ، َألنِّي سآتي وَأسكُن في وسطكُم": وقَاَل الْمولَى١٠
كُمطسي وف كُنسي وهو ،هبشَع ونيرصيلَى ووةٌ ِإلَى الْميركَث مُأم .يرلَى الْقَدوالْم َأن ونلَمفَتَع كُمي ِإلَيلَنسَأر .

 . ُأخْرى يخْتَار الْقُدسويْأخُذُ الْمولَى يهوذَا نَصيبا لَه في اَألرضِ الْمقَدسة، ومرة١٢ً
 .اُسكُتُوا َأمام الْمولَى يا كُلَّ الْبشَرِ، فَِإنَّه خَرج من مسكَنه الْمقَدس١٣ِ

  
 رؤيا عن الحبر األعلى

٣ 

فَقَاَل ٢. فًا عن يمينِ يشُوع ِليقَاوِمهوكَان الشَّيطَان واق. ثُم َأراني يشُوع الْحبر اَألعلَى واقفًا قُدام مالك اِهللا١
َألَيس هذَا الرجُل عصا مشْتَعلَةً . الْمولَى الَّذي اخْتَار الْقُدس يوبخُك. الْمولَى يوبخُك يا شَيطَان: "الْمولَى ِللشَّيطَانِ

  "ُأخذَتْ من الْحرِيق؟
اخْلَعوا عنْه الثِّياب : "فَقَاَل الْمالك ِللواقفين قُدامه٤. بِسا ثيابا قَذرةً وهو واقفٌ قُدام الْمالكوكَان يشُوع ال٣

ضعوا علَى رْأسه عمامةً  ":فَقُلْت٥ُ." انْظُر، َأنَا رفَعتُ عنْك ذَنْبك، وُألْبِسك ثيابا جميلَةً: "ثُم قَاَل ِليشُوع." الْقَذرةَ
وَأوصى مالك اِهللا يشُوع ٦. فَوضعوا علَى رْأسه عمامةً طَاهرةً وَألْبسوه ثيابا، ومالك اِهللا واقفٌ هنَاك." طَاهرةً

َأوامرِي، فَِإنَّك تَكُون رِئيسا علَى بيتي وتَتَولَّى ِإن سرتَ في طُرقي وعملْتَ بِ'قَاَل الْمولَى الْقَدير، "٧: وقَال
  '.شُُؤون ديارِي، وُأعطيك مكَانًا بين هُؤالء الْمالِئكَة الْواقفين هنَا



٨" ينالَّذ اربالَْأح الُؤكمزلَى، َأنْتَ واَألع ربا الْحهَأي ،شُوعا يي عمفَاسكعِل، . متَقْبسي الْمثُ فدحيا سِلم زمر َأنْتُم
نالْغُص همسي اي الَّذدبي بِعآت٩. فَِإنِّي سشُوعي امقُد تُهعضي والَّذ رجوا الْحةُ . اُنْظُرعبس لَهو داحو رجح وه

وقَاَل ١٠." هذَا كَالم الْمولَى الْقَديرِ. في يومٍ واحد ُأزِيُل ذَنْب هذه اَألرضِو. وسَأكْتُب علَيه رِسالَةً. جوانبٍ
يرلَى الْقَدوالْم" :هينَتتَ تتَحو هتمتَ كَرتَح سلجِلي هقَرِيب نْكُمم داحو كُلُّ وعدمِ، يوالْي ي ذَِلكف".  

  
 المنارةرؤيا 

٤ 

١راوي كََأنِّي كُنْتُ نَاِئمقَظَنَأيي ونكَلِّمي ي كَانالَّذ الكالْم عقَاَل ِلي٢! جى؟: "واذَا تَرا : "فَقُلْتُ" مةً كُلُّهنَارى مَأر
َأنَابِيب عبابِيحِ سصِللمو ،ابِيحصةُ معبا سقَهفَو ا كَْأسهْأسلَى رعو ،ب٣. ذَهبِجِوةٌ وداحتُونٍ، ويتَا زرا شَجارِه

: فََأجابني٥" ما هذه يا سيدي؟: "فَسَألْتُ الْمالك الَّذي كَان يكَلِّمني٤." عن يمينِ الْكَْأسِ، واُألخْرى عن يسارِها
هذه كَلمةُ اِهللا ِإلَى زربابَِل، ال بِالْقُدرة وال بِالْقُوة، بْل  ":فَقَاَل ِلي٦." ال، يا سيدي: "فَقُلْتُ" َأال تَعلَم ما هذه؟"

يرقُوُل اُهللا الْقَدي، يوحابَِل٧. بِربرز امالً َأمهس يرْل تَص؟ بيمظُل الْعبا الْجهاذَا َأنْتَ َأيمو . رجابُِل حبرز عضيو
ف تَاجِ الْبِنَاءفُ النَّاستهفَي ،هكَاني م" :الها َأحم !الها َأحم"!  

. فَتَعلَمون َأن الْمولَى الْقَدير َأرسلَني ِإلَيكُم. يدا زربابَِل َأسستَا هذَا الْبيتَ، ويداه تُكَمالنه"٩: وقَاَل الْمولَى ِلي٨
وهذه . لْبِدايةَ الْبسيطَةَ، بْل يفْرح النَّاس حين يرون ميزان قياسِ الْحاِئط في يد زربابَِلال تَحتَقروا هذهِ ا١٠

الزيتُونِ شَجرتَا : "ثُم سَألْتُ الْمالك وقُلْت١١ُ." الْمصابِيح السبعةُ هي عيون اِهللا الَّتي تَجوُل في اَألرضِ كُلِّها
غُصنَا الزيتُونِ اللَّذَانِ بِجِوارِ : "وكَررتُ علَيه السَؤاَل وقُلْت١٢ُ" هاتَانِ عن يمينِ الْمنَارة ويسارِها، ما هما؟

ال يا : "فَقُلْتُ" َأال تَعلَم ما هما؟: "فَقَاَل١٣" َأنَابِيبِ الذَّهبِ الَّتي يجرِي فيها الزيتُ ِإلَى الْمصابِيحِ، ما هما؟
  ."هما شَخْصانِْ ممسوحانِ بِالزيت يخْدمانِ رب كُلِّ اَألرضِ: "فَقَاَل١٤." سيدي

  
 رؤيا الكتاب الطائر

٥ 

١يرطا يتَابي كامتُ َأمَأيى فَرةً ُأخْررتُ منَظَرال٢. وي الْمَألَنفَسى؟: "كاذَا تَرفَقُلْتُ" م" : طُولُه يرطا يتَابى كَأر
فصنتَارٍ وَأم ةعبَأر الَيوح هضرعتَارٍ وَأم ةعست الَيوفَقَاَل ِلي٣." ح" :ي ِإلَى كُلِّ الْبِالدي تَْأتنَةُ الَّتاللَّع يه هذه .

. لَّ من يسرِقُ يطْرد، ومن الْجِهة اُألخْرى تَقُوُل ِإن كُلَّ من يحلفُ بِالْكذْبِ يطْردوهي من جِهة تَقُوُل ِإن كُ
٤و نَاكلُّ هذْبِ، فَتَحي بِالْكمفُ بِاسلحي نم ارد َأو ارِقالس ارخُُل دا فَتَدلُهسقَاَل، َأنَا ُأر يرلَى الْقَدوفَالْم عا ميهتُفْن

  ."خَشَبِها وحجرِها



  رؤيا المرأة في المكيال

: فَقَاَل" ما هذَا؟: "فَقُلْت٦ُ." تَطَلَّع وانْظُر هذَا الشَّيء الْقَادم نَحونَا: "ثُم تَقَدم الْمالك الَّذي كَان يكَلِّمني وقَاَل ِلي٥
ثُم رفع غطَاء من الرصاصِ، فَرَأيتُ امرَأةً جاِلسةً في ٧." ي هذَا الْمكْياِل شَر كُلِّ اَألرضِف: "وقَاَل." ِإنَّه مكْياٌل"

  .ثُم دفَعها داخَل الْمكْياِل، وطَرح غطَاء الرصاصِ فَوقَه." هذه هي الشَّر: "فَقَاَل٨! الْمكْياِل
٩نَظَر ةٌثُمحنا َأجمنِ لَهتَيمنِ قَادَأتَيري امامتُ َأمَأيضِ  تُ فَراَألر نياَل بكْيتَا الْمفَعريحِ، وةٌ ِللرتَدمم اللَّقْلَق ةحنكََأج

اءمالسي١٠. ونكَلِّمي ي كَانالَّذ الكا: "فَقُلْتُ ِللمكْيَأخَذَتَا الْم نتًا:"فَقَاَل ِلي١١" َل؟ِإلَى َأييب ا لَهينابَِل، ِلتَبب ِإلَى بِالد .
هتدلَى قَاعع نَاكاُل هكْيالْم رتَقسي ،بِنَاُؤه تَى تَممو".  

  
 رؤيا المركبات األربع

٦ 

١ب نم ةخَارِج اتكَبرم عبي َأرامتُ َأمَأيى فَرةً ُأخْررتُ منَظَراسٍونُح ننِ ملَيبنِ جا ٢. ييهةُ اُألولَى فكَبرالْم
 ،ودةُ سيالثَّانو ،رمٌل حخَطَّطَة٣ٌخَيةُ مابِعالرو ،الثَّاِلثَةُ بِيضةٌ. وٌل قَوِيا خَيكُلُّه٤. و ي كَانالَّذ الكفَقُلْتُ ِللم

هذه هي َأرواح السماء اَألربع خَارِجةٌ من الْمثُوِل في محضرِ رب اَألرضِ : "قَاَلف٥َ" ما هذه يا سيدي؟: "يكَلِّمني
بِ، الْمركَبةُ الَّتي فيها الْخَيُل السود تَذْهب ِإلَى َأرضِ الشَّماِل، والَّتي فيها الْخَيُل الْبِيض تَذْهب ِإلَى الْغَر٦. كُلِّها

: فَقَاَل لَها. خَرجتْ هذه الْخَيُل الْقَوِيةُ تُرِيد َأن تَتَجوَل في اَألرض٧ِ." والَّتي فيها الْخَيُل الْمخَطَّطَةُ ِإلَى الْجنُوبِ
الَّذين خَرجوا ِإلَى ! اُنْظُر: "ي وقَاَلثُم هتَفَ ِإل٨َ. فَذَهبتْ وتَجولَتْ في اَألرضِ." اذْهبِي وتَجوِلي في اَألرضِ"

  .َأرضِ الشَّماِل َأراحوا روحي في َأرضِ الشَّماِل
. خُذْ فضةً وذَهبا من حلْداي وطُوبيا ويدعيا الَّذين كَانُوا َأسرى ورجعوا من بابَِل"١٠: وقَاَل الْمولَى ِلي٩

باذْهاوفَنْينِ صا بيوشارِ يمِ ِإلَى دوي نَفْسِ الْي١١.  ف شُوعْأسِ يلَى رع هعضا، وبِ تَاجالذَّهو ةضالْف نم نَعاصو
 الْغُصن، الَّذي ينْبتُ من هذَا هو الرجُل الَّذي اسمه: قَاَل الْمولَى الْقَدير'وقُْل لَه، ١٢. بنِ يوصادقَ الْحبرِ اَألعلَى

ويكُون هنَاك حبر بِجِوارِ . هو يبني بيتَ اِهللا، ويكْرم جِدا، ويجلس علَى عرشٍ ويحكُم١٣. مكَانه ويبني بيتَ اِهللا
. اي وطُوبيا ويدعيا وحين بنِ صفَنْيا، كَتذْكَارٍ في بيت اِهللاويعطَى التَّاج ِلخلْد١٤' .عرشه، وبين االثْنَينِ وِفَاقٌ

١٥كُمي ِإلَيلَنسَأر يرلَى الْقَدوالْم َأن ونلَماِهللا، فَتَع تيب ي بِنَاءف لُونمعيو ونيدعي الْبْأتيو . تُمَأطَع ذَا ِإنه متيو
  . ِإلَهكُم تَماماالْمولَى

  



 سؤال بشأن الصوم

٧ 

١ رشَه عِ، َأيرِ التَّاسالشَّه نابِعِ ممِ الروي الْيف ذَِلك ا، كَانكَرِيلَى زوالْم كَلَّم ،كلالْم وسارِيِلد ةابِعالر نَةي السف
ويسَألُوا َأحبار بيت ٣ر ورجملك ورِجالَهم ِليتَضرعوا ِإلَى الْمولَى، فَِإن َأهَل بيت ِإيَل َأرسلُوا شَراص٢. كسلُو

اءاَألنْبِييرِ ولَى الْقَدوةَ؟: "الْميددالْع يننالس هذلْنَا ها فَعسِ، كَمرِ الْخَامي الشَّهف ومنَصي وكْل نَبلَى ٤" هوفَقَاَل الْم
قُْل ِلكُلِّ شَعبِ الْبِالد والَْأحبارِ، لَما صمتُم وبكَيتُم في الشَّهرِ الْخَامسِ والشَّهرِ السابِعِ في هذه "٥: قَدير ِليالْ

وهذَا هو نَفْس الْكَالمِ ٧لُوا هذَا لَكُم َأنْتُم؟ ولَما َأكَلْتُم وشَرِبتُم، َألَم تَفْع٦السبعين سنَة الْماضية، هْل صمتُم ِلي َأنَا؟ 
الَّذي قُلْتُه بِواسطَة اَألنْبِياء اَألوِلين، لَما كَانَت الْقُدس والُمدن الَّتي حولَها في راحة ورخَاء، والنَّقَب والسهُل 

  ."عامرينِ بِالنَّاسِ
. احكُموا بِالْعدِل بعضكُم ِلبعضٍ، واعملُوا اِإلحسان والرحمةَ'قَاَل الْمولَى الْقَدير، "٩: مولَى ِلزكَرِياوقَاَل ال٨ْ

لَكنَّهم ١١." م نَحو بعضٍال تَظْلموا اَألرملَةَ والْيتيم والْغَرِيب والْفَقير، وال تُفَكِّروا بِالشَّر في قُلُوبِكُم بعضك١٠ُ
وقَسوا قُلُوبهم كَالْحجرِ، ولَم ١٢. رفَضوا َأن ينْتَبِهوا، وَأداروا كَتفَهم ِلي بِعنَاد، وسدوا آذَانَهم ِلكَي ال يسمعوا

لَى بِروالْم لَهسي أرالَّذ الْكَالمو يملوا التَّععمسيِليناَألو اءاَألنْبِي طَةاسبِو ها . وحبغَض يرلَى الْقَدوالْم بفَغَض
َأنَا بددتُهم بين كُلِّ اُألممِ ١٤. نَاديتُهم ولَم يسمعوا، ِلذَِلك ينَادوني وال َأسمع: ِلذَِلك قَاَل الْمولَى الْقَدير١٣. شَديدا

  .فَجعلُوا اَألرض الطَّيبةَ خَرابا.  لَم يعرِفُوها، فَخَرِبت اَألرض بعدهم، وال َأحد يسافر فيهاالَّتي
  

 اهللا سيباركهم

٨ 

١يرلَى الْقَدوقَاَل الْمةً"٢: ويدةً شَدبحم سالْقُد بي، َأنَا ُأحذَا كَالملَى٣." هوقَاَل الْمو" : كُنَأسسِ وِإلَى الْقُد جِعَأرس
سقَدَل الْمبيرِ الْجلَى الْقَدوُل الْمبى جعديقَّ، وينَةَ الْحدم سى الْقُدعا، فَتُديهف".  

٤يرلَى الْقَدوقَاَل الْما: "واحي سف ونسلجي اءسناٍل ورِج نم نالس اربك ودعي هدبِي اهصع داحكُلُّ وسِ، والْقُد ت
ربما يبدو هذَا : "وقَاَل الْمولَى الْقَدير٦." وتَمتَلُئ ساحاتُ الْمدينَة بِاَألوالد والْبنَات يلْعبون فيها٥. من طُوِل الْعمرِ

  ."هذَا كَالمي! عبِ في ذَِلك الْوقْت، لَكنَّه لَيس صعبا علَيصعبا في نَظَرِ من بقَوا من هذَا الشَّ
٧يرلَى الْقَدوقَاَل الْمبِ: "والْغَرو قالشَّر بِالد نبِي مذُ شَعُأنْق٨. س كُونُونيا، ويهكُنُوا فسسِ ِليِإلَى الْقُد مهجِعُأرو

  ."لَههم، َأمينًا وصاِلحا لَهمشَعبِي وَأنَا َأكُون ِإ
٩يرلَى الْقَدوقَاَل الْميسِ : "وتَْأس نْدع ينودجوكَانُوا م ينالَّذ اءاَألنْبِي ي قَالَهالَّذ ذَا الْكَالمه اآلن ونعمتَس نا مي َأنْتُم

ينَى الْببي ِلكَي ادهتلُوا بِاجمي، اعتيال ١٠. تُبو انال ِإنْس ،ةرلَى ُأجع دْل َأحصحي لَم ،قْتالْو َل ذَِلكقَب فَِإنَّه



انوياآلخَرِ. ح دض داحتُ كُلَّ وجيَألنِّي ه ،اِئهدَأع نم انخََل َأمد َأو جخَر نلَم ال كَانفَال ١١. و ،ا اآلنَأم
بْل يزرعون في سالمٍ، فَيعطي الْكَرم ١٢. هذَا كَالمي. وا من هذَا الشَّعبِ كَما فَعلْتُ في الْماضيُأعامُل من بقَ

وكَما ١٣. عبِثَمره، واَألرض غَلَّتَها، والسماء نَداها، وَأجعُل كُلَّ هذه الْخَيرات من نَصيبِ من بقَوا من هذَا الشَّ
. فَال تَخَافُوا، بِل اعملُوا بِاجتهاد. كُنْتُم لَعنَةً بين اُألممِ يا بني يهوذَا وبني ِإسراِئيَل، ُأنْقذُكُم فَتُصبِحون بركَةً

واآلن ١٥. لب علَيكُم الْمصاِئب وال َأتَراجع عن ذَِلكلَما َأغْضبني آباُؤكُم، عزمتُ َأن َأج: فَالْمولَى الْقَدير قَاَل١٤
بِل اعملُوا هذَا، قُولُوا الْحقَّ بعضكُم ِلبعضٍ، ١٦. فَال تَخَافُوا. عزمتُ َأن ُأحسن ِإلَى الْقُدسِ ويهوذَا مرةً ُأخْرى

و ةكَمحي الْمِل فدوا بِالْعكُماح ،المالس بلجا يةَ، فََأنَا ١٧بِمبةَ الْكَاذادوا الشَّهبال تُحو ،دلَى َأحع وا بِالشَّررال تَتَآم
هذكُلَّ ه هلَى." َأكْروالْم ذَا كَالمه.  

هذَا كَالمي، سيكُون صوم الشَّهرِ الرابِعِ والْخَامسِ والسابِعِ والْعاشرِ ِلبيت "١٩: وقَاَل الْمولَى الْقَدير ِلي١٨
يدعس يدعاجٍ وهتابحٍ وقْتَ فَروذَا، وهي .المالسقَّ ووا الْحب٢٠. فََأحيرلَى الْقَدوقَاَل الْمسِ : وي ِإلَى الْقُدتَْأتس

اهمجةيرنٍ كَثدكَّانِ مس نم ٢١. ير ،قُولُونيى وُأخْر ينَةدِإلَى م ينَةدُل مَأه بذْهيِإلَى 'و عرنَتَض ا اآلنالَوتَع
ونبا ذَاهضَأي نفَنَح ،يرلَى الْقَدوالْم ا نَطْلُبالَولَى، تَعو٢٢' .الْمةٌ ويركَث وبي شُعسِ، فَتَْأتةٌ ِإلَى الْقُدقَوِي مُأم

هوا ِإلَيعرتَضيو ،يرلَى الْقَدووا الْمطْلُبِلي".  
٢٣يرلَى الْقَدوقَاَل الْمو" : اءرِد فبِطَر كُونستَميمِ، واُألمو كُلِّ اللُّغَات ناٍل مةُ رِجشْري عْأتي ،قْتالْو ي ذَِلكف

م داحوقُولُونيوذَا وهي ن :'كُمعاَهللا م نَا َأنعمَألنَّنَا س ،كُمعم بنَذْه.'"  
  

  اهللا يعاقب األمم

٩ 

كُون َألن عيون كُلِّ الْبشَرِ وقَباِئِل بني ِإسراِئيَل يجِب َأن تَ. هذَا كَالم اِهللا بِالْوحيِ ضد َأرضِ آرام وضد دمشْق١َ
. هذَا الْكَالم هو َأيضا ضد حماةَ الْمجاوِرة ِلدمشْقَ، وضد صور وصيدا مع َأنَّهما حكيمتَانِ جِدا ٢. نَحو الْمولَى

ولَكن الْمولَى يْأخُذُ منْها ٤.  في الشَّوارِعِفَِإن صور بنَتْ ِلنَفْسها حصنًا، وكَومتْ فضةً كَالتُّرابِ، وذَهبا كَالطِّين٣ِ
ا النَّارتَْأكُلُهرِ، وحا ِإلَى الْبتَهي قُومريا، والكَهعِ، ٥. َأمجالْو نى مةُ تَتَلَوغَزتَخَافُ، وذَا وه قَالنسى عتَرو

ي غَزف كُونال يو ،ونقْرع اءجر يعضيوقَالنسي عف كَّانال سو ،كلي ٦. ةَ مَأقْضو ،ودَأشْد اءبتَلُّ الْغُرحيو
ينيطسلالْف اءرِيبلَى كي ٧. عنْتَمي منْهقَى مبي نْل مب ،امرالْح امال الطَّعو ،همبِد ماللَّح ْأكُلُوني ونيطسلالْف ودعال يو

ينيوسبكَالْي ونقْرع يرتَصوذَا، وهي ثُْل قَبِيلَة٨. ِإللَهِنَا م ْأتُوني ينالَّذ اةالْغُز نم هسرَأحبِي، وَل شَعولُّ حَأحو
ونبذْهيو .هِملَيي عنيع اآلن َألن ،دَأح مهمظْلي ودعال يو.  



  الملك قادم

٩حفْرسِاالْقُد با شَعفُوا يتهسِ، اَل الْقُدا َأها يا ! وا جِدباكرا ويعدا، وورنْصما واِلحص كُمي ِإلَيْأتي كُكُملذَا مه
ةابنِ دشٍ ابحجو ةارملَى حال١٠ْ. ع نَل مالْخَيو ،مايَأفْر نبِ مرالْح اتكَبرم ُأبِيدتَاِلوالْق اسَأقْو رُأكَسسِ، وقُد .

وبِما ١١. هذَا الْملك يعلن السالم ِلُألممِ، ويمتَد ملْكُه من الْبحرِ ِإلَى الْبحرِ، ومن نَهرِ الْفُرات ِإلَى آخرِ اَألرضِ
ُأطْل مِ، ِلذَِلكثَّقٌ بِالدوم كُمعي مدهع اَأنيهف اءي ال مالْبِْئرِ الَّت نم اكُمرا ١٢. قُ َأسهنِ َأيصوا ِإلَى الْحجِعرا

كُمترفَ ُأجعض يكُمطُأعَأنِّي س موالْي كُمفَِإنِّي ُأخْبِر ،اءجر ملَه ينى الَّذراَألس.  
ثُم ١٤. م سهمي، وُأثير َأهَل الْقُدسِ علَى الْيونَانيين كَسيف الْمحارِبِوبني َأفْراي جعلْتُ بني يهوذَا قَوسي،١٣

قركَالْب علْمي همهسو مقَهلَى فَووالْم رظْهنُوبِ. يالْج فاصوي عف يرسيوقَ، ونْفُخُ الْبالنَا يومنَا وبلَى ١٥. روالْم
يرالْقَد ُئونتَلميى، وكَاركَالس خُونرصيو ونبشْريقْالعِ، والْم ةارجبِح ودالْع ونطِّمحفَي ،بِهشَع ني عامحي 

ةنَصا الْمايولَى زع ما الدشُّ بِهري يلَى ِإ١٦. كَالْكَْأسِ الَّتوالْم مذُهنْقمِ يوالْي ي ذَِلكف ،هبشَعو هيعقَط مَألنَّه مهلَه
  .الْقَمح ينَمي الشُّبان والْخَمر الشَّابات! فَما َأحالهم وما َأجملَهم١٧. ويتََألَّقُون في َأرضه كَحجارة كَرِيمة في تَاجٍ

  
 شعب اهللا المنصور

١٠ 

١ف طَراِهللا الْم نوا مبِيعِاُطْلُبقُوَل . ي الري الْكُلَّ الْحطعيو طَرُل الْمسريو ابحالس نَعصي يالَّذ واَهللا ه َألن
اءر٢. الْخَضةبالمٍ كَاذبَِأح ونخْبِريةً، وعَؤى خَادر نوربِ يبِالْغَي لْمالْع ونارِسمي ينالَّذو ،نَاماَألص بتَكْذ ،

ةبِال فَاِئد ونزعيا. ولَه ياعذَِليال كَغَنَمٍ ال ر ارصو بقَ الشَّعتَفَر ٣. ِلذَِلك اقَبعو ،اةعلَى الراُهللا ع بفَغَض
فَِإنَّه من يهوذَا يْأتي حجر الزاوِية، ٤. الْقَادةَ، َألنَّه يعتَني بِقَطيعه شَعبِ يهوذَا، ويجعلُهم كَفَرسٍ فَخُورٍ في الْقتَاِل

ويكُونُون معا كَاَألبطَاِل، يدوسون الْعدو في طينِ الشَّوارِعِ، ٥. ووتَد الْخَيمة، وقَوس الْقتَاِل، وكُلُّ حاكمٍ
  .رسانويحارِبون َألن الْمولَى معهم، ويهزِمون الْفُ

٦متُهمحَألنِّي ر مهجِعُأرفَ، ووستَ ييذُ بُأنْقوذَا، وهتَ ييي بلَى . َأنَا ُأقَووَألنِّي َأنَا الْم ،مهفُضَأر كََأنِّي لَم كُونُونيو
ملَه تَجِيبفََأس مه٧. ِإلَهفْريطَاٍل، وكََأب مايَأفْر بشَع يرصيرِوالْخَم نا مكَم مهقَلْب ح . ونحفْرذَا فَيه مهالدى َأوريو

فَرقْتُهم بين الشُّعوبِ، ٩. ُأنَاديهِم وَأجمعهم َألنِّي فَديتُهم، فَيكْثُرون كَما كَانُوا من قَبُل٨. ويبتَهِج قَلْبهم بِالْمولَى
ُأرجِعهم من مصر، وَأجمعهم من ١٠. هم وَأوالدهم يحيون ويرجِعون. ذَكَّرونَني في الْبِالد الْبعيدةلَكنَّهم يتَ

كَانالْم ملَه عتَّسفَال ي ،نَانلُبو ادِإلَى جِلْع مهرضُأحو ،ي١١. َأشُّوررِ الضحي بف ونربعتَجِفُّ يو ،هاجوُأ َأمدفَتَه ،ق
رصم لْطَانوُل سزيو ،َأشُّور اءرِيبتُذَلُّ كالنِّيِل، و اهيي١٢. مونَندبعبِي فَيي شَعُأقَولَى. ووالْم ذَا كَالمه.  

  



 رعاة بال فائدة

١١ 

١ فَتَْأكُُل النَّار ،نَانا لُبي كابوَأب فْتَحاكزت٢ْ. َأرطَّمةَ تَحيمظالْع اراَألشْجقَطَ، وس زاَألر َألن ورا سخْ يراُص .
. اسمعوا صراخَ الرعاة َألن مراعيهم الْجميلَةَ خَرِبت٣ْ. اُصرخْ يا بلُّوطَ باشَان َألن الْغَابةَ الْكَثيفَةَ خَرِبتْ

  .ير اُألسود َألن اَألشْجار الْكَثيفَةَ علَى شَاطِئ اُألردن تَحطَّمتْاسمعوا زِئ
فَالَّذين يشْتَرونَهم سيذْبحونَهم وال يعاقَبون علَى ذَِلك، والَّذين ٥. ارع الْغَنَم الَّتي ستُذْبح: "قَاَل الْمولَى ِإلَهِي٤

مونَهبِيعيقُولُونِهللا: " ي دمنَا! الْحغْتَنَيا ".هِملَيع قُونشْفال ي ماتُهعرْل ٦. وب ،ِل الْبِالدلَى َأهع دعا بيمقُ فَأنَا ال َأشْفو
دذُ َأحال ُأنْقو الْبِالد ونخْرِبفَي ،هكلم دي يفاآلخَرِ و دي يف داحكُلَّ و عُأوقسمهدي نلَى. ا موالْم ذَا كَالمه".  

ثُم َأخَذْتُ عصوينِ، ودعوتُ واحدةً النِّعمةَ، واُألخْرى . فَرعيتُ الْغَنَم الَّتي ستُذْبح، خَاصةً الْهزِيلَةَ منْها٧
تُ الْغَنَميعرةَ، ودلْتُ ٨. الْوِحَأز داحرٍ وي شَهفاةَ الثَّالثَةَوعي. الرونكَرِهالْغَنَمِ و عرِي مبص نَفَد نلَكفَقُلْت٩ُ. و :

"اكُمعضٍ. ال َأرعب ما لَحهضعةُ تَْأكُُل بيقالْبو ،لَكهي لَكهي يالَّذوتُ، وموتُ يمي يخَلُّوا الَّذ".  
١٠ةَ، ومالنِّع ايصَأخَذْتُ ع مِثُمكُلِّ اُألم عم لْتُهمي عي الَّذدهع ا َألنْقُضتُهرم١١ِ. كَسوالْي ي ذَِلكف ضفَنُق .

ِإن َأردتُم، فََأعطُوني : "فَقُلْتُ لَهم١٢. فَعلمت الْغَنَم الْهزِيلَةُ الَّتي كَانَتْ تُراقبني، َأن ما جرى هو بَِأمرِ اِهللا
َأعط هذَا : "فَقَاَل الْمولَى ِلي١٣. فَدفَعوا ِلي ُأجرتي ثَالثين عملَةً من الْفضة." جرتي، وِإن لَم تُرِيدوا، فَليكُنُأ

ِللفَخَّارِي ي بِهنُوني ثَمالَّذ الْكَرِيم نالثَّم ".ضالْف نلَةً ممع ينفََأخَذْتُ الثَّالثاِهللا ِللفَخَّاري تيي با فتُهيمرو ١٤. ة ثُم
  .كَسرتُ عصاي اُألخْرى الْوِحدةَ، َألنْقُض اِإلخَاء بين يهوذَا وِإسراِئيَل

ى الْبِالد راعيا ال يهتَم َألنِّي سُأقيم عل١٦َ. خُذْ لَك مرةً ُأخْرى َأدوات راعٍ َأحمقَ: "ثُم قَاَل الْمولَى ِلي١٥
َأظْالفَه نَزِعيو ينمالس فْتَرِسْل يب ،يملغَذِّي السال يو ،وحرجي الْمشْفال ييرِ، وغنِ الصثُ عحبال يو ،فْقُودبِالْم .

١٧الْغَنَم رجهي يالَّذ ،ةي بِال فَاِئدي الَّذاعُل ِللرينَى. الْومالْي نَهيعو هاعرذ رِبضفَ ييتَ السلَي . هاعرذ سبفَتَي
  .وتَعمى عينُه الْيمنَى تَماما

  
 القدس ستنجو

١٢ 

رض، وكَون روح يقُوُل الْمولَى الَّذي بسطَ السماء، وَأسس اَأل. هذَا كَالم اِهللا بِالْوحيِ عن بني ِإسراِئيَل١
هلاخي دانِ ف٢: اِإلنْس"نَّحتَتَر ا َأنلَهوي حوبِ الَّتِلكُلِّ الشُّع ببرٍ تُسثَْل كَْأسِ خَمم سُل الْقُدعَأجس . ْأتُونفَي

سالْقُدوذَا وهي ونراصحيكُلُّ ُأ٣. و عتَمتَج ينمِ، حوالْي ي ذَِلكفيٍل ورٍ ثَقجكَح سُل الْقُدعا، َأجهدضِ ضمِ اَألرم
في ذَِلك الْوقْت َأضرِب كُلَّ فَرسٍ بِالْفَزعِ ٤. ِلكُلِّ الشُّعوبِ، وكُلُّ من يحاوُِل َأن يحركَها من مكَانها ينْشَقُّ شَقا



فَيقُوُل قَادةُ يهوذَا في ٥.  ِلرِعاية شَعبِ يهوذَا، وَأضرِب كُلَّ خَيِل الشُّعوبِ بِالْعمىوَأفْتَح عينَي. وراكبه بِالْجنُونِ
 ،قَلْبِهِم'مهِإلَه وه يرلَى الْقَدوالْم َألن ،اءسِ َأقْوِيُل الْقُدثَْل٦' .َأهوذَا مهةَ يُل قَادعَأج قْتالْو ي ذَِلكفكَانُونِ نَارٍ و 

فَيْأكُلُون كُلَّ الشُّعوبِ الَّتي حولَهم عنِ الْيمينِ وعنِ الشِّماِل، وتَبقَى . بين الْحطَبِ وكَمشْعِل نَارٍ بين حزمِ الْقَشِّ
  .الْقُدس آمنَةً مستَقرةً في مكَانهِا

٧هي بلَى شَعوالْم رنْصيسوذَاوهبِ يشَع ةظَملَى عسِ عِل الْقُدَأهو اودد تيةُ بظَمال تَفُوقَ ع لًا، ِلكَيوذَا َأو .
٨داوا كَدقَوِي يهِميفُ فعالض كُونسِ، فَيالْقُد كَّانلَى سوي الْممحيس قْتالْو ي ذَِلكثَْل. فم ملَه داوتُ ديب كُونيو 

مهامَأم يرساِهللا ي الكثَْل م٩. اِهللا، مسالْقُد اجِمي تُهمِ الَّتكُلِّ اُألم ةادي ِإبُأ فدَأب قْتالْو ي ذَِلكفو.  
ذي طَعنُوه، َأي َأنَا، فَينْظُرون ِإلَى الَّ. وُأفيض روح النِّعمة والتَّضرعِ علَى بيت داود وعلَى َأهِل الْقُدس١٠ِ

في ذَِلك ١١. وينُوحون علَي كَمن ينُوح علَى ابنه الْوحيد، ويحزنُون علَي جِدا كَمن يحزن علَى ابنه الْبِكْرِ
يدشَد كَاءسِ بي الْقُدف كُوني قْتِل. الْوهي سف ونمر دده كَاءوكَبجِدا ١٢.  مهدحِلو اِئلَةكُلُّ ع ،الْبِالد تَنُوحو

نهدحا ِلوساُؤهنو .نهدحا ِلواُؤهسنا وهدحِلو داواِئلَةُ دع .نهدحا ِلواُؤهسنا وهدحِلو اِئلَةُ نَاثَاناِئلَةُ ١٣. عع
حا ِلواُؤهسنا وهدحالوِي ِلونهد .نهدحا ِلواُؤهسنا وهدحي ِلوعاِئلَةُ شَم١٤. ع اِئلَةكُلُّ ع ،ةياقالْب اِئالتكُلُّ الْعو

نهدحا ِلواُؤهسنا وهدحِلو.  
  

 ينبوع يطهر

١٣ 

: وقَاَل الْمولَى الْقَدير٢.  ِلتَطْهِيرِهم من الذَّنْبِ والشَرفي ذَِلك الْوقْت، ينْفَتح ينْبوع ِلبيت داود وَألهِل الْقُدسِ،١
"دا َأحهذْكُرضِ، فَال ياَألر ننَامِ ماَألص اءمَأس ُأبِيد ،قْتالْو ي ذَِلكا . فضَأيةَ ووالنُّب ونعدي نم الْبِلَاد نُأزِيُل مو

الشَر وح٣. ر فَِإن ،اهلَداللَّذَانِ و هُأمو وهَأب قُوُل لَهي ،ذَِلك دعب َأ شَخْصتَنَب' يشَ، َألنَّكتَع قُّ َأنتَحَأنْتَ ال تَس
  .داهفَحين يتَنَبُأ يطْعنُه َأبوه وُأمه اللَّذَانِ ولَ' .تَكَلَّمتَ بِالْكذْبِ، وزعمتَ َأنَّه من الْمولَى

٤" عخْدرٍ ِليشَع ني مالَّذ اءاَألنْبِي بثَو سلْبال يا، وُأ بِهتَنَبي يَؤى الَّتالر نم ُل كُلُّ نَبِيخْجي قْتالْو ي ذَِلكوف
قُوُل٥. النَّاسْل يا': بتُ نَبِينْذُ. َأنَا لَسضِ مي اَألرُل فَأشْتَغ َأنَا فَالَّحايب٦' . صداحو َألُهسي ': فَيف وحرالْج هذا هم

رِكدقُوُل' .صي': فَييقدارِ صي دا فتُ بِهرِحي جالَّت يه.'"  
٧يرلَى الْقَدوقَاَل الْمبِي: "واحص وي هِل الَّذجلَى الرع ،ياعلَى رع مجاهفُ ويا سظْ يقتَيسا ! ياعرِبِ الرضا

سيهلك ويموتُ ثُلُثَانِ من شَعبِ كُلِّ اَألرضِ، وال : "وقَاَل الْمولَى٨." فَتَتَشَتَّتَ الْخرافُ، وَأمد يدي ضد الصغَارِ
فَيدعون بِاسمي .  ُألنَّقيهم كَالْفضة، وَأمتَحنَهم كَالذَّهبِوَأجعُل هذَا الثُّلُثَ يعبر في النَّار٩ِ. يبقَى فيها ِإالَّ الثُّلُثَ فَقَطْ

ملَه تَجِيبَأنَا َأسبِي': َأقُوُل. وشَع مه. 'قُولُوني مهنَا': وِإلَه ولَى هوالْم.'  
  



 يوم العقاب

١٤ 

١ماُألم بتَنْه يهي فلَى الَّذوالْم موي يْأتيسكُمونيع امقُد الكَكُما، ٢!  َأموهارِبحسِ ِليمِ ِإلَى الْقُدكُلَّ اُألم عمَأجس
 فُ اآلخَرالنِّصيِ، وبا ِإلَى السهكَّانفَ سصْأخُذُوا نيو ،اءوا النِّسبغْتَصيو ،اريوا الدبنْهيو ،ينَةدلَى الْملُوا عتَوسيو

  .يْؤخَذُ منْهاال 
٣كَةرعمِ الْموي يف ارِبحا يكَم ،ماُألم لْكت ارِبحيلَى ووالْم جخْرِل ٤. فَيبلَى جع اهمفُ قَدمِ تَقوالْي ي ذَِلكف

الشَّر ننِ ميمستُونِ ِإلَى قيُل الزبنْشَقُّ جسِ، فَيالْقُد قتُونِ شَرياالزكَبِيرٍ جِد ادو نبِ، عِإلَى الْغَر ُل . قنْتَقيو
وتَهربون عن طَرِيق وادي جبلي هذَا، َألنَّه يمتَد ِإلَى ٥. نصفُ الْجبِل ِإلَى الشَّماِل والنِّصفُ اآلخَر ِإلَى الْجنُوبِ

وبعد ذَِلك يْأتي الْمولَى ِإلَهِي ومعه كُلُّ . زاِل في َأيامِ عزيا ملك يهوذَافَتَهربون كَما هربتُم من الزلْ. آصَل
يناِلحالْص.  

٦يدلال جو درال بو رح كُونمِ ال يوالْي ي ذَِلكٍل٧. فال لَيارٍ وبِال نَه ،يَل لَهثا ال مموي ذَِلك كُونْل يب ينْل حب ،
نُور كُوني اءسي الْمْأتي .موالْي ي ذَِلكْأتتَى يم لَمعي هدحلَى ووالْم٨. و نةٌ مذْبع اهيرِي متَج ،قْتالْو ي ذَِلكفو

. صفُ اآلخَر غَربا ِإلَى الْبحرِ اَألبيضِ الْمتَوسطالْقُدسِ صيفًا وشتَاء، نصفُها يذْهب شَرقًا ِإلَى الْبحرِ الْميت، والنِّ
٩ينالَمكُلِّ الْع كلم ولَى هوالْم كُونيو .هدحو ودبعالْمو ،هدحو اِإللَه وه كُوني قْتالْو ي ذَِلكفُل ١٠. ووتَتَحو

عبج نٍل مها ِإلَى سكُلُّه ضسِاَألرنُوبِ الْقُدي جف ونمِإلَى ر  . ةابوب نا مهكَاني متُ فتَثْبو سالْقُد عتَفتَرو
كلرِ الْماصعنَنِْئيَل ِإلَى مجِ حرب نمو ،ةاوِيالز ةابوباُألولَى و ةابوتَّى الْبح ينم١١. بِنْيبِالس سالْقُد رمتَعكَّانِ، و

  .وال تُخْرب بعد ذَِلك َأبدا، بْل تَكُون آمنَةً
١٢سالْقُد تباري حمِ الَّتلَى كُلَّ اُألموالْم بِه رِبضي يُأ الَّذبالْو وذَا ههلَى : وع فُوناقو مهو مهمتَآكَُل لَحي

وفي ذَِلك الْوقْت يصيبهم الْمولَى بِفَزعٍ ١٣.  نُقَرِها، وتَتَآكَُل َألْسنَتُهم في َأفْواههمَأرجلهِم، وتَتَآكَُل عيونُهم في
 وشَعب يهوذَا َأيضا يحارِب في١٤. شَديد يحلُّ بِهِم، فَيقْبِض الْواحد علَى اآلخَرِ، ويتَعدى الْواحد علَى اآلخَرِ

وتُضرب الْخَيُل ١٥. كَميات كَبِيرةً من الذَّهبِ والْفضة والْمالبِسِ: الْقُدسِ، ويجمعون ثَروةَ كُلِّ اُألممِ الَّتي حولَها
  .نَفْسِ هذَا الْوبِإوالْبِغَاُل والْجِماُل والْحمير وكُلُّ الْبهاِئمِ الَّتي في معسكَرات الْعدو، بِ

١٦ ،يرلَى الْقَدوالْم كلوا الْمدبعِلي نَةا كُلَّ سهِإلَي ْأتُونسِ، يلَى الْقُدتْ عمجي همِ الَّتكُلِّ اُألم نا مقَوب ينكُلُّ الَّذو
ن شُعوبِ اَألرضِ، ِليعبد الْملك الْمولَى الْقَدير، ال ينْزُِل ومن ال يذْهب ِإلَى الْقُدسِ م١٧. ويعيدوا عيد الْخيامِ

طَرم هلَي١٨. ع بِه رِبضي يَأ الَّذبلَى الْووالْم هِملَيُل عسرذَا، يي هف شْتَرِكيو بذْهرِ ال يصم بشَع كَان فَِإن
فَيكُون هذَا عقَاب مصر وعقَاب كُلِّ اُألممِ الَّتي ال تَذْهب ِلتُعيد عيد ١٩. عيد عيد الْخيامِاُألمم الَّتي ال تَذْهب ِلتُ

  .الْخيامِ



 في بيت اِهللا مقَدسةً وتَكُون قُدور الطَّبخِ الَّتي' .ِهللا مقَدس': في ذَِلك الْوقْت يكُون منْقُوشًا علَى َأجراسِ الْخَيِل٢٠
ةنَصالْم نْدُل عمتَعي تُسير٢١ِ. كَالْكُُؤوسِ الَّتلَى الْقَدوةً ِللمسقَدم وذَا تَكُونهي يفسِ وي الْقُدخِ فورِ الطَّبْل كُلُّ قُدب .

طْبيا ونْهْأخُذُ ميي وْأتةً، ييحض مقَدي نكُلُّ ماويهيرِ. خُ فاِهللا الْقَد تيِإلَى ب اري التُّجْأتال ي قْتالْو ي ذَِلكفو.  
  


