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ِفي ذَِلك . ِفي الْيوِم الْخَاِمِس ِمن الشَّهِر الراِبِع ِمن السنَِة الثَّالِثين، انْفَتَحِت السماء ورَأيتُ رْؤيا ِمن ِعنِْد اِهللا١
ورِر خَابنَه ى ِعنْدراَألس نيقِْت كُنْتُ ب٢. الْوكَانِر وِة َألسنَِة الْخَاِمسِر ِفي السالشَّه ِمن الْخَاِمس موالْي وذَا هه 

وهنَاك حلَّتْ علَيِه قُوةُ . فَكَلَّم اُهللا حزِقياَل الْحبر ابن بوِزي ِفي َأرِض الْباِبِليين ِعنْد نَهِر خَابور٣. يوياِكين الْمِلِك
  .اِهللا
٤تُفَرقٌ َأيرا بنْطَِلقُ ِمنْهيو ،اِهرب ا نُورلَهوةً حةً كَِبيرابحساِل والشَّم ةً ِمناِصفَةً قَاِدما عِق . ِريحرِط الْبسِفي وو

الِمع اسنُح كََأنَّه ،ءا شَك٥ْ. شَيٍة لَهيةَ كَاِئنَاٍت حعبَأر شِْبها يِة مابحِفي الساٍنوةُ ٦. ُل ِإنْسعبا َأراِحٍد ِمنْهِلكُلِّ وو
ولَها َأيِدي ٨. وَأرجلُها مستَِقيمةٌ، وَأقْدامها كَقَدِم الِْعجِل، وكَانَتْ تَبرقُ كَالنُّحاِس النَِّقي٧. وجوٍه وَأربعةُ َأجِنحٍة

وَأجِنحتُها متَِّصلَةٌ، كُلُّ جنَاٍح ِبجنَاِح ٩. فَكَان ِلَألربعِة وجوه وَأجِنحةٌ. حتَ َأجِنحِتهاِإنْساٍن علَى جواِنِبها اَألربعِة تَ
  .وكُلُّ كَاِئٍن يِسير ِإلَى اَألماِم ِفي اتِّجاِه وجِهِه ِمن غَيِر َأن يدور. الْكَاِئِن اآلخَِر الَِّذي ِبِجواِرِه

كُلُّ واِحٍد ِمنْها لَه ِمن اَألماِم وجه ِإنْساٍن، وِمن الْيِميِن وجه َأسٍد، وِمن الشَّماِل وجه :  شَكُْل وجوِههاوهذَا١٠
 ِلكُلِّ واِحٍد جنَاحاِن، كُلُّ .َأما َأجِنحتُها فَكَانَتْ ممتَدةً ِإلَى فَوقُ. هِذِه وجوهها١١. ثَوٍر، وِمن الْوراِء وجه نَسٍر

وكُلُّ ١٢. ثُم ِلكُلِّ واِحٍد جنَاحاِن آخَراِن يغَطِّياِن ِجسمه. جنَاٍح ِمنْهما متَِّصٌل ِبجنَاِح الْكَاِئِن اآلخَِر الَِّذي ِبِجواِرِه
وكَان منْظَر ١٣. هب الروح تَذْهب الْكَاِئنَاتُ ِمن غَيِر َأن تَدورفَحيثُ يذْ. كَاِئٍن يِسير ِإلَى اَألماِم ِفي اتِّجاِه وجِهِه
. وكَانَتْ هنَاك نَار مِضيَئةٌ تَتَحرك بين الْكَاِئنَاِت وينْطَِلقُ ِمنْها برقٌ. الْكَاِئنَاِت كَجمٍر مشْتَِعٍل، َأو كَمصاِبيٍح

  .ي ِذهابا وِإيابا كَالْبرِقوالْكَاِئنَاتُ تَجِر١٤
. ولَما كُنْتُ َأنْظُر ِإلَى الْكَاِئنَاِت الَِّتي ِلكُلٍّ ِمنْها َأربعةُ َأوجٍه، رَأيتُ ِبِجواِر كُلِّ واِحٍد ِمنْها عجلَةً علَى اَألرِض١٥
١٦بز ةٌ ِمننُوعصا مالِت كََأنَّهجالْع نْظَرم كَانٍدوجةٌ ِفي الشَّكِْل. رتَشَاِبهةُ معباَألرا . واِخلُها دٍة ِمنْهاِحدكُلُّ وو

. وِعنْد سيِرها كَانَتْ تَِسير ِفي َأي ِمن االتِّجاهاِت اَألربعِة ِمن غَيِر َأن تَدور١٧. عجلَةٌ ُأخْرى متَقَاِطعةٌ معها
وِعندما تَِسير الْكَاِئنَاتُ، تَِسير ١٩. ربع لَها ِإطَاراتٌ عاِليةٌ، ومِخيفَةٌ ومملُوءةٌ ِبالْعيوِن حولَهاوالْعجالتُ اَأل١٨

ب الروح تَذْهب فَحيثُ يذْه٢٠. الْعجالتُ ِبِجواِرها، وِعنْدما تَرتَِفع الْكَاِئنَاتُ عِن اَألرِض، تَرتَِفع الْعجالتُ َأيضا
فَِإن سارِت الْكَاِئنَاتُ تَِسير ٢١. َألن روح الْكَاِئنَاِت كَانَتْ ِفي الْعجالِت. الْكَاِئنَاتُ، وتَرتَِفع الْعجالتُ معها

َألن .  عِن اَألرِض، تَرتَفَع الْعجالتُ معهاالْعجالتُ، وِإن وقَفَِت الْكَاِئنَاتُ تَِقفُ الْعجالتُ، وِإِن ارتَفَعِت الْكَاِئنَاتُ
  .روح الْكَاِئنَاِت كَانَتْ ِفي الْعجالِت



ةٌ وتَحتَ الْقُبِة، َأجِنحتُها ممتَد٢٣. وكَان فَوقَ رُؤوِس الْكَاِئنَاِت شَيء كََأنَّه قُبةٌ ِمن ِبلُّوٍر راِئٍع، منْبِسطَةٌ علَيها٢٢
ولَما سارِت الْكَاِئنَاتُ سِمعتُ صوتَ ٢٤. وِلكُلِّ واِحٍد جنَاحاِن آخَراِن يغَطِّياِن ِجسمه. الْواِحد نَحو اآلخَِر

قَفَتْ كَانَتْ تُرِخي ولَما و. َأجِنحِتها كَهِديِر ِمياٍه غَِزيرٍة، كَصوِت الْقَِديِر، وكَصوِت عاِصفٍَة َأو صوِت جيٍش
  .َأجِنحتَها

وفَوقَ الْقُبِة الَِّتي ٢٦. ولَما كَانَتْ تَِقفُ وتُرِخي َأجِنحتَها، كَان يْأِتي صوتٌ ِمن فَوِق الْقُبِة الَِّتي علَى رُؤوِسها٢٥
عقَ، وراقُوٍت َأزي شًا ِمنرع شِْبها يا مُؤوِسهلَى راٍنعِش شَكُْل ِإنْسر٢٧. لَى الْع قُ كَانا فَوِطِه فَمسو ِمنو

اءهب لَهوحو ،نَار تُ كََأنَّها تَحِطِه فَمسو ِمنو ،نَار اِخلُهداٍس الِمٍع ونْظَِر ٢٨. كَنُحكَم لَهوالَِّذي ح اءهذَا الْبه كَانو
ولَما رَأيتُه سقَطْتُ علَى وجِهي، وسِمعتُ . فَهذَا الْمنْظَر يشِْبه جالَل اِهللا. ِب ِفي يوٍم ممِطٍرالْقَوِس الَِّتي ِفي السحا
  .صوتَ واِحٍد يكَلِّمِني
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ا، دخََل ِفي روح وَأقَامِني علَى قَدمي، وسِمعتُه فَلَما قَاَل هذ٢َ." يا ابن آدم، ِقفْ علَى قَدميك فَُأكَلِّمك: "فَقَاَل ِلي١
فَِإنَّهم تَمردوا علَي هم . يا ابن آدم، سُأرِسلُك ِإلَى بِني ِإسراِئيَل، ِإلَى ُأمٍة متَمردٍة عاِصيٍة: "فَقَاَل٣. يكَلِّمِني

وسواء سِمعوا ٥. هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه: فَقُْل لَهم. فََأنَا مرِسلُك ِإلَى شَعٍب قَاٍس وعِنيٍد٤. وآباُؤهم ِإلَى هذَا الْيوِم
خَفْ ِمنْهم وال ِمن َأما َأنْتَ يا ابن آدم، فَال ت٦َ. َأو لَم يسمعوا، َألنَّهم شَعب متَمرد، فَسيعلَمون َأن بينَهم نَِبيا

كَالِمِهم .لَكوقَاِرِب حكَالْعِك، وسالْحِك وكَالشَّو كَانُوا لَك ِإنتَّى وال تَخَفْ ح . تَِعبال تَرو كَالِمِهم ال تَخَفْ ِمن
درتَمم بشَع مَألنَّه ،مِم٧. ِمنْهس اءوكَالِمي س ملِّغَهتُب َأن ِجبفَيوندرتَمم موا، َألنَّهعمسي لَم وا َأوع.  

٨ِدينرتَمَؤالِء الْمِمثَْل ه ال تَكُنو ،لَك ا َأقُولُهم عمفَاس ،مآد نا ابا َأنْتَ يَأم .ِطيِه لَكا ُأعكُْل مو كفَم ِافْتَح ".
فَفَتَحه َأماِمي، وكَان مكْتُوبا ِفي صفَحاِتِه ِمن النَّاِحيتَيِن، كَالم ِرثَاٍء ١٠. تَابفَرَأيتُ يدا ممدودةً ِإلَي وِفيها ِك٩

  .وحزٍن وويٍل
  

 يأمره بإبالغ الرسالة

٣ 

فَفَتَحتُ فَِمي، فَوضع ٢."  ِإسراِئيَلكُْل هذَا الِْكتَاب، ثُم اذْهب وكَلِّم بيتَ! يا ابن آدم، كُْل ما َأمامك: "فَقَاَل اُهللا ِلي١
آلكُلَه قَاَل ِلي٣! ِفيِه الِْكتَابو" :طْنَكْأل ِبِه بامو ،ِطيِه لَكالَِّذي ُأع ذَا الِْكتَابكُْل ه ،مآد نا ابي ". همطَع فكَان فََأكَلْتُه

  .ِفي فَِمي حلْوا كَالْعسِل



فََأنَا مرِسلُك، ال ِإلَى شَعٍب لُغَتُه غَاِمضةٌ ٥. ا ابن آدم، ِاذْهب ِإلَى بيِت ِإسراِئيَل وبلِّغْهم كَالِميي: "ثُم قَاَل ِلي٤
كَالمها ال تَفْهمه، ال ِإلَى شُعوٍب كَِثيرٍة لُغَتُها غَاِمضةٌ ولَهجتُها صعبةٌ و٦. ولَهجتُه صعبةٌ، بْل ِإلَى بيِت ِإسراِئيَل

لَك ونعمسُؤالِء لَكَانُوا يِإلَى ه لْتُكسَأر تَّى لَو٧! فَح مَألنَّه ،وا لَكعمسي َأن ونفُضرياِئيَل فَسرتُ ِإسيا بَأم
فََأجعُل ٩. سَأجعلُك قَاِسيا ِمثْلَهم وعِنيدا ِمثْلَهمِلذَِلك ٨. فَهم جِميعا شَعب قَاٍس وعِنيد. يرفُضون َأن يسمعوا ِلي

  ."فَال تَخَفْ وال تَرتَِعب ِمنْهم، َألنَّهم شَعب متَمرد. جبهتَك كَالْماِس الَِّذي هو َأقْسى ِمن الصواِن
واذْهِب اآلن ِإلَى بِني ١١. لَّ الْكَالِم الَِّذي َأقُولُه لَك، واحفَظْه ِفي قَلِْبكيا ابن آدم، ِاسمع جيدا كُ: "ثُم قَاَل ِلي١٠

مقُْل لَهى وراَألس ِبكوا: شَععمسي لَم وا َأوِمعس اءولَى اِإللَِه، سوالْم ذَا كَالمه".  
وكَان ذَِلك صوتَ ١٣! اللَّهم تَبارك جلَالُك ِفي السماِء. رعٍد عِظيٍمثُم رفَعِني الروح فَسِمعتُ وراِئي صوتَ ١٢

ثُم رفَعِني ١٤. َأجِنحِة الْكَاِئنَاِت تُالِمس بعضها بعضا، وصوتَ الْعجالِت الَِّتي ِبِجواِرها، صوتَ رعٍد عِظيٍم
فَِجْئتُ ِإلَى اَألسرى ١٥. ذَهبتُ وَأنَا ِفي مرارٍة وغَيٍظ، وشَعرتُ ِبقُوِة اِهللا تَِحلُّ علَي ِبِشدٍةالروح وَأخَذَِني بِعيدا، فَ

ورِر خَابنَه ِعنْد ِفي تَلِّ َأِبيب اِكِنينوٍل. السَأنَا ِفي ذُهاٍم وةَ َأيعبس منَهيب نَاكتُ هَأقَمو.  
فَاسمِع الْكَالم الَِّذي . يا ابن آدم، َأنَا جعلْتُك رِقيبا علَى الشَّعِب"١٧: ِنهايِة اَألياِم السبعِة، قَاَل اُهللا ِليوِفي ١٦

نَّك ال تُنِْذره وال تُحذِّره ِليرِجع ِإن حكَمتُ علَى واِحٍد ِشريٍر ِبالْموِت ِعقَابا لَه، ولَِك١٨. َأقُولُه وَأنِْذرهم ِنيابةً عنِّي
َأما ِإن َأنْذَرتَه، ولَم ١٩. عن سلُوِكِه الرِديِء ِليحيا، فَهذَا الشَّرير يهلَك ِفي شَرِه، ولَِكنَّك تَكُون مسُئوال عن هالِكِه

وكَذَِلك ِإن ضلَّ ٢٠. ، فَِإنَّه يهلَك ِفي شَرِه، لَِكنَّك تَكُون َأنْتَ نَجيتَ نَفْسكيرِجع عن شَرِه وعن سلُوِكِه الرِديِء
لَكهي قُطُ، فَِإنَّهسي لْتُهعجو ،الشَّر تَكَبارالِحِه، وص نع اِلحِه. الصِفي شَر لَكهي وفَه ،هتُنِْذر لَم ثُ َأنَّكيحال وو ،

َأما ِإن كُنْتَ تُنِْذر الصاِلح ِلِكي ال يخِْطَئ، فَلَم ٢١. َأذْكُر ما عِملَه ِمن صالٍح، ولَِكنَّك تَكُون مسُئوال عن هالِكِه
كتَ نَفْسيَأنْتَ نَج تَكُونو ،ُأنِْذر ا َألنَّهيحي خِْطْئ، فَِإنَّهي".  

فَقُمتُ وخَرجتُ ِإلَى ٢٣." قُم اخْرج ِإلَى الْواِدي وهنَاك ُأكَلِّمك: "علَي قُوةُ اِهللا هنَاك، وقَاَل ِليثُم حلَّتْ ٢٢
فَدخََل ٢٤. فَسقَطْتُ علَى وجِهي. جالَل اِهللا واِقفًا هنَاك كَالْجالِل الَِّذي رَأيتُه ِعنْدَ نَهِر خَابور الَواِدي، فَرَأيتُ

وَأنْتَ يا ابن آدم، ٢٥. اذْهب ِإلَى داِرك، وَأغِْلِق الْباب علَى نَفِْسك: "الروح ِفي وَأقَامِني علَى قَدمي، وقَاَل ِلي
منَهيب جتَخْر َأن ا ال تَقِْدردقَيم اٍل فَتَكُونِبِحب ِبطُونَكريُل٢٦. سعَأجال وو سَأخْر فَتَِصير ،نَِككلِْصقُ ِبحي انَكِلس 

درتَمم بشَع مَألنَّه ،مخَهبتَو َأن ٢٧. تَقِْدرمفَتَقُوُل لَه كفَم فَِإنِّي َأفْتَح ،كا ُأكَلِّممِعنْد لَِكنلَى : ووالْم ذَا كَالمه
  ."يسمع، ومن يرفُض َأن يسمع ال يسمع، َألنَّهم شَعب متَمردفَمن َأراد َأن يسمع . اِإللَِه
  



 حصار القدس

٤ 

وَأِقم علَيها ِحصارا، وابِن ٢. وَأنْتَ يا ابن آدم، خُذْ لَوحا ِمن فَخَّاٍر وضعه َأمامك، وارسم علَيِه مِدينَةَ الْقُدِس"١
وخُذْ لَوحا ِمن ٣. يها برجا، وَأِقم علَيها ِمقْالعا، واجمع علَيها جيشًا، وانْصب حولَها مجاِنقَ ِلتَحِطيِم َأسواِرهاعلَ

اِصرتُح ا كََأنَّكهِإلَي كهجْل ووحِدينَِة، والْم نيبو نَكيوٍر بكَس هعضِديٍد واِرحتَ الِْحصتَح ا، فَتَكُونةٌ . هرِذِه ِعبه
  .ِلبيِت ِإسراِئيَل

٤"نِْبكلَى جا عِفيه قُداِم الَِّتي تَرطُوَل اَألي ِملُهاِئيَل، فَتَحرِت ِإسيب ِه ِعقَابلَيع عضاِل، والشِّم نِْبكلَى جع قُدار ثُم .
٥لَيتُ عضفَِإنِّي فَراِت ِعقَاِبِهمنَوِد سداِم كَعاَألي ا ِمنددع ِت . كيب ِمُل ِعقَاباِئيَل فَتَحرا٣٩٠ِإسمو٦.  ي دعبو

.  ِعوضا عن سنٍَةفَِإنِّي جعلْتُ كُلَّ يوٍم. انِْقضاِئها، ارقُد علَى جنِْبك الْيِميِن َأربِعين يوما ِلتَحِمَل ِعقَاب بيِت يهوذَا
وَأنَا سَأرِبطُك ِبقُيوٍد، فَال ٨. وحوْل وجهك ِإلَى الْقُدِس وِهي تَحتَ الِْحصاِر، واكِْشفْ ِذراِعك نَحوها وتَنَبْأ علَيها٧

  .ِرك لَهاتَقِْدر َأن تَنْقَِلب ِمن جنٍْب ِإلَى جنٍْب حتَّى تُكَمَل َأيام ِحصا
وخُذْ لَك قَمحا وشَِعيرا وفُوال وعدسا وذُرةً وقَمحا صِغيرا وضعها ِفي ِوعاٍء واِحٍد، واصنَع لَك ِمنْها خُبزا "٩

ي ِعينِتسثَالثَ ِمَئٍة و ،نِْبكلَى جا عِفيه قُداِم الَِّتي تَرِد اَأليدع بسح اتَْأكُلُهمالَي ١٠. ووِن، حزِبالْو كامفَتَْأكُُل طَع
وتَشْرب الْماء َأيضا ِبالْكَيِل، حوالَي ِلتِْر ماٍء ١١. فَتَْأخُذُ ِمنْه قَِليال ِفي كُلِّ مرٍة تَْأكُُل ِفيها. ربِع ِكيلُوجراٍم ِلليوِم

وتَخِْبزه علَى . وتَْأكُُل طَعامك كَما تَْأكُُل كَعكًا ِمن الشَِّعيِر١٢.  مرٍة تَشْرب ِفيهافَتَْأخُذُ ِمنْه قَِليال ِفي كُلِّ. ِلليوِم
وِنِهميع اماِن َأماِز اِإلنْسقَاَل اُهللا١٣." ِبرِم الَّ: "واُألم نيا با نَِجساماِئيَل طَعرنُو ِإسْأكُُل بِذِه الطَِّريقَِة يِبه مهدِتي َأطْر

  ."ِإلَيها
فََأنَا لَم ُأنَجس نَفِْسي َأبدا، فَمنْذُ كُنْتُ ِطفْال ِإلَى اآلن لَم آكُْل جثَّةً َأو ! ال ِمن فَضِلك اللَّهم يا موالي: "فَقُلْت١٤ُ

نَِجس مخََل فَِمي لَحال دةً، ونً: "فَقَاَل اُهللا ِلي١٥!" فَِريسسَل ! احدقَِر بِث الْبولَى رع كزخُب نَعتَص ِبَأن لَك حمَأسس
يا ابن آدم سَأمنَع مدد الْخُبِز عِن الْقُدِس، فَيْأكُلُون الْخُبز ِبالْوزِن والْغَم ويشْربون : "ثُم قَاَل ِلي١٦." ِبراِز اِإلنْساِن

ِبالْكَي اءْأِسالْمالْي١٧. ِل وِهمِبشَر نفْنَويو ،اآلخَر ِمن اِحدالْو ونعفْزياِء، والْمِز وِإلَى الْخُب ونتَاجحفَي".  
  

 حزقيال يحلق شعره

٥ 

١"ِتكيِلحْأِسِك ور رِلقْ ِبِه شَعاحلَّاٍق، وى حوسا كَمادفًا حيخُذْ س ،مآد نا ابخُذْ. يِإلَى و رِبِه الشَّع انًا ِلتَِزنِميز 
وِعنْدما تَنْتَِهي َأيام ِحصاِرك، َأحِرقْ ثُلُثَ الشَّعِر ِبالنَّاِر ِفي وسِط الْمِدينَة، وخُذْ ثُلْثًا واضِربه ِبالسيِف ِفي ٢. َأقْساٍم



وخُذْ قَِليال ِمن الشَّعِر وصره ِفي ذَيِل ٣. نِّي َأستَلُّ سيِفي وُأطَاِرد َأهلَهاَأنْحاِئها، وذَر الثُّلُثَ الْباِقي ِفي الريِح، َأل
ِبكاِئيَل٤. ثَورِت ِإسيلَى كُلِّ بع نَار ِمنْه جفَتَخْر ،ِرقْهاحِمِه ِفي النَّاِر وارا وضَأي خُذْ ِمنْهو".  

ولَِكنَّها خَالَفَتْ ٦. هِذِه ِهي الْقُدس الَِّتي َأقَمتُها وسطَ الشُّعوِب وِمن حوِلها اُألمم: "لَِههذَا كَالم الْمولَى اِإل٥
وا شَراِئِعي وفَراِئِضي ِبشَر َأكْثَر ِمن الشُّعوِب واُألمِم الَِّتي حولَها، َألن َأهلَها رفَضوا شَراِئِعي ولَم يعملُ

َأنْتُم تَمردتُم َأكْثَر ِمن اُألمِم الَِّتي حولَكُم، ولَم تَعملُوا ِبفَراِئِضي ولَم تُِطيعوا : ِلهذَا قَاَل الْمولَى اِإللَه٧. ِبفَراِئِضي
لَكُموِم الَِّتي حاُألم اِئعشَر تُمتَّى تَِبعال حاِئِعي، وَأنَا٨. شَر ِك ِلذَِلكاِقبُأعسِس، وِدينَةَ الْقُدا مِك يِضد لَى اِإللَهوالْم 

. وِبسبِب كُلِّ َأصنَاِمِك الْقَِبيحِة، َأفْعُل ِبِك ما لَم َأفْعلْه ِمن قَبُل، وما لَن َأفْعلَه ِمن بعد٩. علَى مشْهٍد ِمن اُألمِم
١٠نَاءَأب اءْأكُُل اآلبفَيمهاءآب نَاءْأكُُل اَألبيِطِك وسِفي و مكَاٍن. هِفيِك ِإلَى كُلِّ م اِقينكُلَّ الْب ددُأبِك واِقب١١. فَُأع ِلذَِلك

لَى اِإللَهوِة : قَاَل الْمِشعاِثيِلِك الْبِبكُلِّ تَم سقَدالْم ِتييِت بسِبذَاِتي، َألنَِّك نَج ِة، فََأنَا ُأقِْسمنَاِمِك الْقَِبيحِبكُلِّ َأصو
نْكُمفُو عال َأعو كُملَيال َأشِْفقْ عو كُمزِف ١٢. َأجيوتُ ِبالسمثُلُثٌ ياِخلَِك، ووِع دِبالْج ِلكهي ِإ َأوبوتُ ثُلُثُِك ِبالْومفَي
فَينْصب علَيِهم كُلُّ غَضِبي، ويِحلُّ ِبِهم ١٣. مكَاٍن وَأستَلُّ سيِفي وُأطَاِردهخَاِرج َأسواِرِك، وثُلُثٌ ُأبدده ِإلَى كُلِّ 

مَأتَشَفَّى ِمنْهِظي وخٍْط. غَيِبس ِهملَيتُ عكَمَأنِّي َأنَا اُهللا ح ونلَمعِظي، يكُلُّ غَي ِهملَيع بتَى انْصملُِك ١٤. وعَأجو
اباِكخَررِبِك ي رمي نكُلُّ ملَِك، ووالَِّتي ح مُأ ِبِك اُألمزتَه١٥. ا، و تَِعبتَرنُِك وتَلْعلَِك، ووالَِّتي ح مُأ ِبِك اُألمزفَتَه

وِعنْدما ُأرِسُل علَيِك ِسهام ١٦. ذَاَأنَا اُهللا حكَمتُ ِبه. ِمما جرى لَِك، َألنِّي ُأعاِقبِك ِبغَضٍب وغَيٍظ وتَوِبيٍخ شَِديٍد
. فَُأرِسُل علَيِك مجاعةً بعد ُأخْرى، وَأمنَع عنِْك مدد الْخُبِز. الْجوِع الْقَاِتلَةَ الْمهِلكَةَ، فَِإنِّي ُأرِسلُها ُألهِلكَِك

وينْتَِشر ِفيِك الْوبُأ وسفْك الدِم، وَأجِلب علَيِك . تَقْتُُل َأوالدِكوُأرِسُل علَيِك الْجوع والْوحوشَ الضاِريةَ ف١٧َ
برذَا. الْحتُ ِبهكَمَأنَا اُهللا ح".  

  
 عقاب بني إسرائيل

٦ 

يا ِجباَل ِإسراِئيَل، اسمِعي : وقُْل٣ يا ابن آدم، حوْل وجهك ِإلَى ِجباِل ِإسراِئيَل وتَنَبْأ علَيها،"٢: وقَاَل اُهللا ِلي١
. سَأجِلب علَيكُم حربا وُأِبيد معاِبدكُم: فَالْمولَى اِإللَه يقُوُل ِللِجباِل والتِّالِل واَألوِديِة والسهوِل. كَِلمةَ الْمولَى اِإللَِه

٤طَّمتُحاِن وباتُ الْقُرنَصم مدفَتُهنَاِمكُمَأص امَأم قَتْالكُم حَأطْرخُوِر، والْب اِقدو٥.  م اماِئيَل َأمرِني ِإسثَثَ بِمي جَأرو
ِتكُماداِكِن ِعبَل َأموح كُمِعظَام ِثرعُأبو ،نَاِمِهمال٦ْ. َأص مدتُهو ،ندالْم بِفيِه، تَخْر ونكَاٍن تُِقيمِفي كُلِّ م ،اِبدعم

 ،الُكُممتَفْنَى َأعخُوِر، والْب اِقدوم طَّمتُحو ،كُمنَاموُل َأصتَزو رتُكَساِن، وباتُ الْقُرنَصم طَّمتُحو بتَخْرقُطُ ٧وسيو
  .الْقَتْلَى ِفي وسِطكُم، فَتَعلَمون َأنِّي َأنَا اُهللا

فَهُؤالِء النَّاجون يذْكُرونَِني بين ٩. م بِقيةً بين اُألمِم، فَينْجون ِمن الْحرِب ويبددون ِفي الِْبالِدولَِكنِّي ُأبِقي ِمنْكُ"٨
لضالَةَ الَِّتي راحتْ وراء َألنِّي َأكِْسر قُلُوبهم الضالَةَ الَِّتي انْحرفَتْ عنِّي، وعيونَهم ا. اُألمِم الَِّتي يْؤخَذُون ِإلَيها



ويعلَمون َأنِّي َأنَا اُهللا، ١٠. َأصنَاِمِهم، فَيكْرهون َأنْفُسهم ِبسبِب الشَّر الَِّذي ارتَكَبوه وِبسبِب كُلِّ َأعماِلِهِم الْقَِبيحِة
ذَا الشَّرِبه متُهددا هقٍّ لَملَى حكُنْتُ ع".  

١١لَى اِإللَهوقَاَل الْمخْ: "وراصو ِلكِبِرج ضاخِْبِط اَألرلَى كَفٍّ، وا عكَف ِربةَ: اضرسا ِللحاِئيَل ! يرِني ِإسب فَِإن
موتُ ِبالْوبِإ، والْقَِريب ِبالسيِف، الْبِعيد ي١٢. يموتُون ِبالسيِف والْجوِع والْوبِإ، ِبسبِب َأعماِلِهِم الْقَِبيحِة الشِّريرِة

فَيعلَمون َأنِّي َأنَا اُهللا، ِحين يكُون قَتْالهم ١٣. فََأصب علَيِهم كُلَّ غَضِبي. ومن بِقي تَحتَ الِْحصاِر يموتُ ِبالْجوِع
لِّ تَلٍّ مرتَِفٍع، وعلَى ِقمِم كُلِّ الِْجباِل، وِفي ِظلِّ كُلِّ شَجرٍة كَِبيرٍة، بين َأصنَاِمِهم حوَل َأماِكِن ِعبادِتِهم، علَى كُ

نَاِمِهمِلكُلِّ َأص ِطرالْع خُوروا الْبمثُ قَديقٌ، حرا ولُّوطٍَة ِفيهتَ كُلِّ بتَح١٤. و ضُل اَألرعَأجو ،ِهملَيِدي عي دَأمو
ها مَأنِّي َأنَا اُهللاقَفْر ونلَمعفَي ،ِفيه ونِقيمكَاٍن يلَةَ، ِفي كُلِّ مباِء ِإلَى درحالص ا ِمنورج".  

  
 مصير بني إسرائيل

٧ 

ءِت النِّهايةُ علَى جا! هِذِه ِهي النِّهايةُ: يا ابن آدم، هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه َألرِض ِإسراِئيَل"٢: وقَاَل اُهللا ِلي١
جاءتْ ِنهايتُِك، فََأصب غَضِبي علَيِك، وَأحكُم علَيِك حسب سلُوِكِك وُأعاِقبِك علَى كُلِّ ٣. زوايا اَألرِض اَألربِع

فَتَعلَمون . لَى سلُوِكِك وعلَى َأعماِلِك الْقَِبيحِةوال َأشِْفقُ علَيِك وال َأعفُو عنِْك، بْل ُأعاِقبِك ع٤. َأعماِلِك الْقَِبيحِة
  ."َأنِّي َأنَا اُهللا

٥لَى اِإللَهوقَاَل الْما: "وِثيَل لَهةٌ ال مِصيبتْ ماءة٦ُ! جايِت النِّهاءةُ! جايِت النِّهاءِك! جلَيتَقِْضي عستْ واءا جِإنَّه !
عن قَِريٍب َأصب علَيِك ٨. فَزع ال فَرح ِفي الِْجباِل. حان الْوقْتُ واقْتَرب الْيوم! اب يا سكَّان الِْبالِدحلَّ ِبكُم الِْعق٧َ

اِلِك الْقَِبيحملَى كُلِّ َأعِك عاِقبُأعلُوِكِك، وس بسِك حلَيع كُمَأحِظي، وثُ لَِك كُلَّ غَيعَأبِبي، وال َأشِْفقُ ٩. ِةغَضو
  ."فَتَعلَمون َأنِّي َأنَا اُهللا الَِّذي َأضِربكُم. علَيِك وال َأعفُو عنِْك، بْل ُأعاِقبِك علَى سلُوِكِك وعلَى َأعماِلِك الْقَِبيحِة

١٠"موالْي اءج !اءِريِت الِْكبنْفُ، كَثُرالْع ادز ،اِئبص١١. نَِزلَِت الْمِسالح ارصنْفُ والْع كَثُر الشَّر . مقَى ِمنْهبال ي
لَاِلِهمج ال ِمنو ،ِتِهموثَر ال ِمنو ،وِرِهمهمج ال ِمن ،ءقْت١٢ُ. شَيالْو انح !موالْي اءال ! جشْتَِري والْم حفْرفَال ي

فَالْباِئع ال يستَِرد ما باعه مهما طَاَل عمره، َألن الِْعقَاب يِحلُّ ١٣. ُل علَيِهم جِميعايحزن الْباِئع، َألن الْغَضب ينِْز
منْهُل عوتَحال يا وِميعج ِبِهم .انا اِإلنْسيحال ي ِب الشَّربِبس١٤. ولَِكنٍء، ووا كُلَّ شَيدَأعوقَ ونَفَخُوا الْب بذْهال ي 

  ."ِمنْهم َأحد ِإلَى الْمعركَِة َألن غَضِبي ينِْزُل علَيِهم جِميعا
فَالَِّذي هو ِفي الريِف يقِْضي علَيِه السيفُ، والَِّذي . ِفي الْخَاِرِج يموتُون ِبالسيِف، وِفي الداِخِل ِبالْوبِإ والْجوِع"١٥

والَِّذين ينْجون، يهربون ِإلَى الِْجباِل ويِئنُّون كَحماِم الْواِدي، كُلُّ واِحٍد ١٦. مِدينَِة يْأكُلُه الْجوع والْوبُأهو ِفي الْ
ويغَطِّي الْخَجُل . عبويلْبسون الْخَيشَ، ويمُألهم الر١٨. وتَنْهار عِزيمتُهم وتَذُوب قُوتُهم١٧. علَى شَرِه

مهُؤوسر ِلقُونحيو ،مهوهجالَة١٩ً. وِزب مهبذَه ِصيرياِرِع، وِفي الشَّو متَهِفض ونحطْريو . متُهِفض ال تَقِْدر



هتُشِْبع َأن ال تَقِْدرِب اِهللا، وِم غَضوِفي ي لَى ِإنْقَاِذِهمع مهبذَهو ملَتْهعالَِّتي ج ْل ِهيب ،مطُونَهَأل بتَم ال َأنو م
ِفي الشَّر قُطُونسة٢٠َ. يِشعالْب ماِثيلَهتَمةَ والْقَِبيح مهنَاما َأصوا ِمنْهنَعصِميلَِة، ووا ِبِزينَِتِهِم الْجرا . تَكَبلُهعَأج ِلذَلَك

مةً لَه٢١. نَِجسُأعاوونَهسنَجِض فَياِر اَألرِد َأشْرا ِفي يبنَهاِء، وبِد الْغُرةً ِفي يا غَِنيمِهي ٢٢. ِطيهجُل ووُأحو
ونَهسنَجيو وصاللُّص خُلُهديِتي، ويب ونسنَجفَي ،منْهع.  

. َألرض امتََألتْ ِمن سفِْك الدِم، والْمِدينَةَ امتََألتْ ِمن الْعنِْفِاصنَِع السلِْسلَةَ ِليْؤخَذَ اَألسرى ِبها، َألن ا٢٣
٢٤مهارْأخُذُوا ِديِم ِلياُألم َأشَر ِهملَيع ِلبَأجس .مهاِبدعم سُأنَجاِء، واَألقِْوي اءِريِكب طِّمُأحِهِم ٢٥. ولَيْأِتي عي ِحين

يطْلُبون ِمن النَِّبي رْؤيا . تَْأِتي مِصيبةٌ بعد مِصيبٍة، وخَبر وراء خَبٍر٢٦. لُبون السالم فَال يِجدونَهالرعب، يطْ
، وتَرتَِعشُ َأيِدي ينُوح الْمِلك، ويحتَار الرِئيس٢٧. وال تَبقَى ِللْحبِر شَِريعةٌ، وال ِللشُّيوِخ مشُورةٌ. فَال تَْأِتي
  ."فَيعلَمون َأنِّي َأنَا اُهللا. وُأعاِملُهم حسب سلُوِكِهم، وَأحكُم علَيِهم ِبما يستَِحقُّونَه. الشَّعِب
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١اِدسنَِة السالس اِدِس ِمنِر السالشَّه ِم الْخَاِمِس ِمنووذَا ِفي الْيهوخُ يشُياِري وا ِفي داِلسِر، كُنْتُ جاَألس دعِة ب
فَرَأيتُ شَكَْل ِإنْساٍن، وِمن وسِطِه فَما تَحتُ كََأنَّه نَار، وِمن ٢. فَحلَّتْ علَي هنَاك قُوةُ الْمولَى اِإللَِه. جاِلِسين َأماِمي

ب قُ كَانا فَوِطِه فَمساٍس الِمٍعوا كَنُحْأِسي٣. اِهرِر رَأخَذَِني ِبشَعو دالْي شِْبها يم دفَم . نيب وحِني الرفَعرو
 ِفي بيِت اَألرِض والسماِء، وَأخَذَِني ِفي رَؤى ِإلَِهيٍة ِإلَى الْقُدِس، ِإلَى مدخَِل الْباِب الشَّماِلي ِفي الساحِة الداِخِليِة،

  .ورَأيتُ هنَاك جالَل اِهللا، كَما ِفي الرْؤيا الَِّتي شَاهدتُها ِفي الْواِدي٤. وكَان هنَاك التِّمثَاُل الَِّذي يِثير الْغَضب. اِهللا
ا التِّمثَاَل الَِّذي يِثير الْغَضب، شَماَل باِب فَنَظَرتُ ورَأيتُ هذَ." يا ابن آدم، انْظُر نَحو الشَّماِل: "ثُم قَاَل ِلي٥

هْل رَأيتَ يا ابن آدم ما يعملُونَه؟ هْل رَأيتَ الْقَباحةَ الْفَِظيعةَ الَِّتي يرتَِكبها : "وقَاَل ِلي٦. الْمنَصِة، ِفي الْمدخَِل
وِني عِعدبنَا، ِلياِئيَل هرتُ ِإسيذَابه ِمن حى َأقْبتَرْل سِتي؟ بيب ن".  

فَنَقَبتُ ِفي ." يا ابن آدم، اٌنْقُب ِفي الْحاِئِط: "فَقَاَل ِلي٨. ثُم َأخَذَِني ِإلَى مدخَِل الساحِة، فَرَأيتُ ثُقْبا ِفي الْحاِئِط٧
فَدخَلْتُ ونَظَرتُ، فَرَأيتُ كُلَّ ١٠." نْظُر ما يرتَِكبونَه ِمن قَباحٍة وشَرادخُْل وا": وقَاَل ِلي٩. الْحاِئِط فَوجدتُ بابا

وكَان ١١. َأنْواِع الزواِحِف والْحيوانَاِت النَِّجسِة، وكُلَّ َأصنَام بيِت ِإسراِئيَل، مرسومةً علَى الْحاِئِط ِمن كُلِّ جاِنٍب
ِقفُ َأميشَافَان نا بِنيسي ِنِهميب ِمناِئيَل، ورِت ِإسيوِخ بشُي ال ِمنجر ونعبا سهِدِه، . امِبي تُهخَراِحٍد ِمبكُلُّ وو

لُه شُيوخُ بيِت ِإسراِئيَل ِفي هْل رَأيتَ يا ابن آدم ما يعم: "ثُم قَاَل ِلي١٢. وسحابةٌ عِطرةٌ ِمن الْبخُوِر تَصعد ِمنْها
قُولُونينَاِمِه وفَِة َأصذَا ِفي غُرُل همعاٍحٍد يانَا: الظَّالِم؟ كُلُّ وراُهللا ال ي !الِْبالد كاُهللا تَر"!  

ِب الشَّماِلي ِلبيِت اِهللا، فَرَأيتُ هنَاك وَأخَذَِني ِإلَى مدخَِل الْبا١٤!" ستَراهم يرتَِكبون ما هو َأقْبح: "وقَاَل ِلي١٣
وزلَى اِإللَِه تَمع ِكينباٍت ياِلسج اءفَقَاَل ِلي١٥. ِنس" :حَأقْب وا هى متَرْل س؟ بمآد نا ابذَا يتَ هَأيْل ره"!  



هنَاك ِعنْد باِب بيِت اِهللا بين الْمدخَِل والْمنَصِة، كَان حوالَي خَمسٍة و. وَأخَذَِني ِإلَى الساحِة الداِخِليِة ِلبيِت اِهللا١٦
: فَقَاَل ِلي١٧. وِعشِْرين رجال، ظُهورهم نَحو بيِت اِهللا ووجوههم نَحو الشَّرِق، وهم ساِجدون ِللشَّمِس ِفي الشَّرِق

ابن آدم؟ هْل قَِليٌل ما يرتَِكبه بيتُ يهوذَا ِمن قَباحٍة هنَا؟ ِإنَّهم مُألوا اَألرض عنْفًا، وَأغَاظُوِني هْل رَأيتَ يا "
اِتِهمسارمانُوِني ِبمَأها، واِئم١٨. دمنْهفُو عال َأعو ِهملَيال َأشِْفقُ عٍب، وِبغَض ماِملُهُأع ِلذَِلك . خُوا ِإلَيرص ِإنو
مهعمال َأس ،ِتِهمولَى صِبَأع".  
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فَرَأيتُ ِستَّةَ ٢." هاِت الْمسُئوِلين عِن الْمِدينَِة، وكُلُّ واِحٍد ِسالحه ِفي يِدِه: "وصرخَ ِفي ُأذُنَي ِبصوٍت عاٍل وقَاَل١
وكَان بينَهم رجٌل . ن نَاِحيِة الْباِب الْعاِلي الَِّذي نَحو الشَّماِل، وكُلُّ واِحٍد ِسالحه الْقَاِتُل ِفي يِدِهِرجاٍل قَاِدِمين ِم

  .فَدخَلُوا ووقَفُوا ِبِجواِر منَصِة النُّحاِس. الِبس الْكَتَّان وعلَى جنِْبِه َأدواتٌ ِللِْكتَابِة
فَنَادى الْمولَى . فَع جالُل اِهللا ِمن حيثُ كَان موجودا فَوقَ الْمالِئكَِة الْمقَرِبين، وذَهب ِإلَى عتَبِة الْبيِتوارت٣َ

مِدينَِة الْقُدِس، وارسم عالمةً اذْهب ِفي َأنْحاِء : "وقَاَل لَه٤. الرجَل الالِبس الْكَتَّان الَِّذي علَى جنِْبِه َأدواتُ الِْكتَابِة
اذْهبوا : "ثُم سِمعتُه وهو يقُوُل ِلآلخَِرين٥." علَى ِجباِه الَِّذين يتَنَهدون ويبكُون ِبسبِب كُلِّ الْقَباحِة الَِّتي تُرتَكَب ِفيها

. اقْتُلُوا الشُّيوخَ والشُّبان والشَّاباِت واَألطْفَاَل والنِّساء٦.  تَشِْفقُوا وال تَعفُواال. وراءه ِفي َأنْحاِء الْمِدينَِة واقْتُلُوا
: هموقَاَل ل٧َ. فَبدُأوا ِبالشُّيوِخ الَِّذين أمام بيِت اِهللا." وابدُأوا ِمن بيِتي. ِإنَّما ال تَمسوا َأي واِحٍد علَيِه الْعالمةُ

وبينَما هم يقْتُلُون بِقيتُ ٨. فَذَهبوا وَأخَذُوا يقْتُلُون ِفي الْمِدينَِة!" اذْهبوا. نَجسوا الْبيتَ وامُألوا ساحاِتِه ِمن الْقَتْلَى"
هْل ستُهِلك كُلَّ الَِّذين بقَوا ِمن بِني ! آِه، يا ربي وِإلَِهي: "َأنَا وحِدي، فَسقَطْتُ علَى وجِهي وصرخْتُ وقُلْتُ
ِإن شَر بيِت ِإسراِئيَل ويهوذَا عِظيم ِجدا ِجدا، َألن : "فَقَاَل ِلي٩" ِإسراِئيَل ِبهذَا الْغَضب الَِّذي تَصبه علَى الْقُدِس؟

الْمِم، وفِْك الدس تََألتْ ِمنام ضالظُّلِْماَألر تََألتْ ِمنِدينَةَ ام .قُولُونيو :الِْبالد كانَا! اُهللا تَررال ١٠! اُهللا ال ي ِلذَِلك
ُؤوِسِهملَى رع مهشَر ِلبْل َأجب ،منْهفُو عال َأعو ِهملَيلَى ١١." َأشِْفقُ عالَِّذي ع الْكَتَّان ُل الالِبسجالر عجا رلَمو

  ."عِملْتُ كَما َأمرتَِني: "جنِْبِه َأدواتُ الِْكتَابِة، قَاَل
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وقَاَل اُهللا ِللرجِل ٢. ثُم نَظَرتُ فَرَأيتُ فَوقَ الْقُبِة الَِّتي علَى رُؤوِس الْمالِئكَِة ما يشِْبه عرشًا ِمن ياقُوٍت َأزرق١َ
ادخُْل بين الْعجالِت تَحتَ الْمالِئكَِة، وامْأل كَفَّيك جمرا مشْتَِعال ِمن بيِن الْمالِئكَِة وذَرِه علَى : "الْكَتَّاِنالالِبِس 
  .فَدخََل وَأنَا ُأراِقب." الْمِدينَِة

ومَألتْ سحابةٌ الساحةَ الداِخِليةَ، . ِب الْجنُوِبي ِمن الْبيِتفَلَما دخََل الرجُل، كَان الْمالِئكَةُ واِقِفين ِفي الْجاِن٣
فَامتََأل الْبيتُ ِمن السحابِة، وامتََألِت الساحةُ ِمن . وارتَفَع جالُل اِهللا ِمن فَوِق الْمالِئكَِة، وذَهب ِإلَى عتَبِة الْبيِت٤

  .وكَان صوتُ َأجِنحِة الْمالِئكَِة يسمع ِإلَى الساحِة الْخَاِرِجيِة، كَصوِت اِهللا الْقَِديِر ِحين يتَكَلَّم٥. بهاِء جالِل اِهللا
ِة، دخََل الرجُل ووقَفَ فَلَما َأمر اُهللا الرجَل الالِبس الْكَتَّان َأن يْأخُذَ نَارا ِمن بيِن الْعجالِت، ِمن بيِن الْمالِئك٦َ

فَمد واِحد ِمن الْمالِئكَِة يده ِإلَى النَّاِر الَِّتي بينَهم، وَأخَذَ ِمنْها جمرا ووضعه ِفي كَفَّي الرجِل ٧. ِبِجواِر عجلٍَة
جخَرو فََأخَذَه ،الِئك٨َ. الالِبِس الْكَتَّانِفي الْم رِتهافَظَهِنحتَ َأجاٍن تَحِإنْس دي شِْبها يِة م.  

ومنْظَر الْعجالِت كََأنَّها ِمن . ونَظَرتُ فَرَأيتُ َأربع عجالٍت ِبِجواِر الْمالِئكَِة، عجلَةً ِبِجواِر كُلِّ واِحٍد ِمنْها٩
وِعنْد ١١.  وكُلُّ واِحدٍة ِمنْها داِخلُها عجلَةٌ ُأخْرى متَقَاِطعةٌ معها.واَألربعةُ متَشَاِبهةٌ ِفي الشَّكِْل١٠. زبرجٍد

ورتَد ِر َأنغَي الِئكَةُ، ِمنا الْمهِإلَي ِة الَِّتي تَتَِّجهعباِت اَألراهاالتِّج ِمن ِفي َأي ا كَانَتْ تَِسيرِرهيِفي . س فَكَانَتْ تَِسير
وكُلُّ ِجسِمها ملْآن عيونًا، ِبما ِفي ذَِلك الظَّهر والْيداِن، ١٢. يِة الَِّتي تَتَِّجه ِإلَيها الرْأس، ِمن غَيِر َأن تَدورالنَّاِح

عبا اَألرالتُهجع كَذَِلكا وتُهِنحَأج١٣. ووهالِت وجالْع متُ اسِمعسالتُ الَّ: "وجالْعوراِحٍد ١٤." ِتي تَدِلكُلِّ و كَانو
  .اَألوُل وجه مالٍك، والثَّاِني وجه ِإنْساٍن، والثَّاِلثُ وجه َأسٍد، والراِبع وجه نَسٍر. ِمن الْمالِئكَِة َأربعةُ وجوٍه

فَلَما سارِت ١٦. اِئنَاتُ الْحيةُ الَِّتي رَأيتُها ِعنْد نَهِر خَابورهِذِه ِهي الْكَ. ثُم ارتَفَعِت الْمالِئكَةُ ِإلَى فَوق١٥ُ
الْمالِئكَةُ، سارِت الْعجالتُ ِبِجواِرها، ولَما بسطَِت الْمالِئكَةُ َأجِنحتَها ِلتَرتَِفع عِن اَألرِض، كَانَِت الْعجالتُ داِئما 

َألن روح . ا وقَفَِت الْمالِئكَةُ وقَفَِت الْعجالتُ، ولَما ارتَفَعِت الْمالِئكَةُ ارتَفَعِت الْعجالتُ معهاولَم١٧. ِبِجواِرها
  .الْكَاِئنَاِت الْحيِة كَانَتْ ِفي الْعجالِت

١٨قَ الْمقَفَ فَووِت، ويِة الْبتَبلَى عع الُل اِهللا ِمنج بذَهالِئكَةُ ١٩. الِئكَِةوطَِت الْمسب ،اِقبا كُنْتُ ُأرنَميبو
ثُم وقَفَتْ ِعنْد مدخَِل الْباِب الشَّرِقي ِلبيِت . فَلَما ذَهبتْ، ذَهبِت الْعجالتُ معها. َأجِنحتَها وارتَفَعتْ عِن اَألرِض

هِذِه ِهي الْكَاِئنَاتُ الْحيةُ الَِّتي رَأيتُها تَحتَ جالِل اِهللا ِعنْد نَهِر خَابور، وَأدركْتُ ٢٠. وكَان جالُل اِهللا فَوقَها. اِهللا
. ِدي اِإلنْساِنوتَحتَ َأجِنحِتها ما يشِْبه َأي. ِلكُلِّ واِحٍد ِمنْها َأربعةُ وجوٍه وَأربعةُ َأجِنحٍة٢١. َأنَّها ِهي الْمالِئكَةُ

٢٢ورِر خَابنَه ا ِعنْدتُهَأيوِه الَِّتي رجكَالْو وا هوِههجشَكُْل وِهِه. وجاِه واِم ِفي اتِّجِإلَى اَألم ِسيراِحٍد يكُلُّ وو.  
  



 عقاب القادة األشرار

١١ 

فَرَأيتُ ِعنْد مدخَِل الْباِب خَمسةً وِعشِْرين رجال، وِمن . ِلبيِت اِهللالروح وَأخَذَِني ِإلَى الْباِب الشَّرِقي  ثُم رفَعِني١
يا ابن آدم، هُؤالِء هم الرجاُل : "فَقَاَل اُهللا ِلي٢. بيِنِهم يسِنيا بن عزور وفَلَطْيا بن بنَايا وهما ِمن قَادِة الشَّعِب

حان الْوقْتُ َأن نَبِني ِديارا، نَحن : ويقُولُون٣. آمرون ِبالشَّر، ويقَدمون الْمشُورةَ السيَئةَ ِفي هِذِه الْمِدينَِةالَِّذين يتَ
  ."لَيِهم، تَنَبْأ يا ابن آدمِلذَِلك تَنَبْأ ع٤. ِفي َأماٍن ِفي هِذِه الْمِدينَِة، فَِهي كَالِْقدِر ونَحن ِفيها كَاللَّحِم

هذَا كَالم اِهللا، يا بيتَ ِإسراِئيَل، َأنَا عاِرفٌ ما تَقُولُونَه، َأنَا عاِلم ِبما : "وحلَّ علَي روح اِهللا وَأمرِني َأن َأقُوَل٥
ِفي ِفكِْركُم وردِذ٦. يِفي ه كَِثيِرين قَتَلْتُم تَىَأنْتُموا ِبالْمهاِرعشَو ْألتُممِدينَِة، و٧. ِه الْملَى اِإللَهوذَا قَاَل الْمالْقَتْلَى : ِله

رالِْقد ِهيو ماللَّح مِدينَِة هِفي الْم موهتُمحطَر ا. الَِّذينِمنْه كُمدفََأطْر ا َأنْتُمِف، ٨. َأميالس ِمن تَخَافُون َأنْتُم ِلذَِلك
كُملَيفَ عيالس ِلبلَى اِإللَِه! َأجوالْم ذَا كَالم٩. هكُماِقبُأعاِء وبِدي الْغُرِفي َأي كُمُأوِقعِدينَِة، والْم ِمن كُمدفََأطْر .

١٠كُملَيكِْمي عُأنَفِّذُ ح وِد ِبالِدكُمدح ِعنْدِف، ويِبالس وتُونفَتَم .َأنِّي َأنَا اُهللافَتَع ونا ١١. لَمرِقد ِدينَةُ ال تَكُونِذِه الْمه
فَتَعلَمون َأنِّي َأنَا اُهللا، َألنَّكُم لَم ١٢. ِعنْد حدوِد ِبالِدكُم ُأنَفِّذُ حكِْمي علَيكُم. لَكُم، وال َأنْتُم تَكُونُون اللَّحم داِخلَها

  ."، ولَم تُِطيعوا شَراِئِعي، بْل تَِبعتُم شَراِئع اُألمِم الَِّتي حولَكُمتَعملُوا ِبفَراِئِضي
آِه، يا ربي : "فَسقَطْتُ علَى وجِهي وصرخْتُ ِبَأعلَى صوِتي وقُلْتُ. وبينَما َأنَا َأتَنَبُأ، ماتَ فَلَطْيا بن بنَايا١٣

  "ك الَِّذين بقَوا ِمن بِني ِإسراِئيَل؟هْل ستُهِل! وِإلَِهي
  الوعد بإرجاعهم

يا ابن آدم، الشَّعب الَِّذي ِفي الْقُدِس قَاَل عِن ِإخْوِتك وَأقَاِرِبك وكُلِّ بِني ِإسراِئيَل الَِّذين ِفي "١٥: فَقَالََ اُهللا ِلي١٤
مع َأنِّي : "هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه: فَقُْل لَهم١٦." ِلك َأعطَانَا اُهللا َأرضهم ِلنَمِلكَهاهِم ابتَعدوا عِن اِهللا، ِلذَ: اَألسِر

الِد الَِّتي ذَهبوا َأرسلْتُهم بِعيدا بين اُألمِم، وبددتُهم ِفي الِْبالِد، لَِكنِّي َأكُون لَهم، ولَو ِلفَتْرٍة قَِصيرٍة، قُدسا ِفي الِْب
َأنَا َأجمعكُم ِمن اُألمِم، وُأرِجعكُم ِمن الِْبالِد الَِّتي بددتُكُم ِفيها، : هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه: "وقُْل لَهم١٧." ِإلَيها

  .وُأعِطيكُم َأرض ِإسراِئيَل
وُأعِطيِهم قَلْبا واِحدا، وَأضع ١٩. نْها كُلَّ تَماِثيِلِهِم الْبِشعِة وكُلَّ َأصنَاِمِهِم الْقَِبيحِةفَيرِجعون ِإلَيها ويِزيلُون ِم"١٨

فَظُوا ِلكَي يعملُوا ِبفَراِئِضي، ويح٢٠. وَأنِْزع ِمنْهم قَلْب الْحجِر، وُأعِطيِهم قَلْبا ِمن لَحٍم. ِفيِهم روحا جِديدا
مهِإلَه َأنَا َأكُونِبي وكُونُوا شَعيا، ووهِطيعياِئِعي و٢١. شَر مهنَامَأصةَ وِشعالْب ماِثيلَهتَم عتْبي مهقَلْب ا الَِّذينَأم

ُؤوِسِهملَى رع مهشَر ِلبةَ، فَِإنِّي َأجلَى اِإللَِه. الْقَِبيحوالْم ذَا كَالمه".  



وارتَفَع جالُل اِهللا ِمن ٢٣. وكَان جالُل اِهللا فَوقَها. ثُم بسطَِت الْمالِئكَةُ َأجِنحتَها وارتَفَعتْ ومعها الْعجالت٢٢ُ
ِفي الرْؤيا الَِّتي َأعلَنَها ِلي ورفَعِني الروح، وَأحضرِني ٢٤. داِخِل الْمِدينَِة، ووقَفَ علَى الْجبِل شَرِق الْمِدينَِة

  .فََأخْبرتُ اَألسرى ِبكُلِّ ما َأراه اُهللا ِلي٢٥. ثُم انْتَهِت الرْؤيا. روح اِهللا، ِإلَى اَألسرى ِفي باِبَل
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١٢ 

لَهم عيون ِليروا ولَِكنَّهم ال يرون، ولَهم آذَان . متَمرٍديا ابن آدم، َأنْتَ ساِكن وسطَ شَعٍب "٢: وقَاَل اُهللا ِلي١
درتَمم بشَع مَألنَّه ،ونعمسال ي ملَِكنَّهوا وعمسِر٣. ِلياِحٍد خَاِرٍج ِإلَى اَألسكَو تَكِتعَأم زهج مآد نا ابي ِلذَِلك .

ْل ِفي النَّهحاروكَاٍن آخَرِإلَى م كَاِنكم ب ِمناذْهو ،ونَكاِقبري ما هنَمياِر ب .درتَمتٌ ميب مَأنَّه عم ،ونمفْهي ملَّهلَع .
٤ما هنَمياِء بسِفي الْم بتَذْه ثُم ،ونَكاِقبري ما هنَمياِر بِفي النَّه تَكِتعَأم ِإلَى فَتُخِْرج ذَاِهب كََأنَّك ،ونَكاِقبري 

واخْرج ِبها . واحِملْها علَى كَِتِفك وهم يراِقبونَك٦. وانْقُِب الْحاِئطَ وهم يراِقبونَك، وَأخِْرج ِمنْه َأمِتعتَك٥. اَألسِر
ضى اَألرال تَر ِلكَي كهجغَطِّ وِة، وتْماِئيَل. ِفي الْعرِني ِإسةً ِلبرِعب لْتُكعِني٧." َألنِّي جرا َأمِملْتُ كَمِفي . فَع

وخَرجتُ ِفي . النَّهاِر َأخْرجتُ َأمِتعِتي وقَد َأعددتُها كَواِحٍد خَاِرٍج ِإلَى اَألسِر، وِفي الْمساِء نَقَبتُ الْحاِئطَ ِبيِدي
الِْحمِة، وتْمونَِنيالْعاِقبري مهلَى كَِتِفي وُل ع.  

هذَا : فَقُْل لَهم١٠ماذَا تَعمُل؟ : يا ابن آدم، هذَا الْبيتُ الْمتَمرد، بيتُ ِإسراِئيَل سَألَك"٩: وِفي الصبِح قَاَل اُهللا ِلي٨
وقُْل ١١. ِك الَِّذي ِفي الْقُدِس، وعن كُلِّ بِني ِإسراِئيَل الساِكِنين ِفيهاهذَا الْوحي هو عِن الْمِل: كَالم الْمولَى اِإللَِه

ملَه :ةٌ لَكُمرى. َأنَا ِعبرَأس ْؤخَذُوني مِس، فَِإنَّهِل الْقُدثُ َألهدا تَحِملْتُهالَِّتي ع اء١٢. فَاَألشْي تَهِتعَأم مِلكُهِمُل محيو
. ويغَطِّي وجهه ِلكَي ال يرى اَألرض. وينْقُبون لَه ثُقْبا ِفي الْحاِئِط ِليخْرج ِمنْه.  كَِتِفِه، ويخْرج ِفي الْعتْمِةعلَى
. ولَِكنَّه ال يراها، وهنَاك يموتُ. ينوآخُذُه ِإلَى باِبَل وِإلَى ِبالِد الْباِبِلي. وَأبسطُ شَبكَِتي علَيِه، فَيقَع ِفي مصيدِتي١٣
١٤مهُأطَاِردِفي ويتَلُّ سَأسكَاٍن، وِفي كُلِّ م مهددنُوٍد ُأبجاٍن ووَأع ِمن لَهوح كُلُّ الَِّذينَأنِّي َأنَا اُهللا ١٥. و ونلَمعفَي

مهددُأبِم وِفي اُألم مُأشَتِّتُه الِدِحينتَِرفُوا ١٦.  ِفي الْبعي ِإ، ِلكَيبالْووِع والْجِف ويالس ا قَِليال ِمنددع مُأنِْقذُ ِمنْهو
  ."ِبَأعماِلِهِم الْقَِبيحِة بين اُألمِم الَِّتي يذْهبون ِإلَيها، فَيعلَمون َأنِّي َأنَا اُهللا

وقَُل ١٩. ن آدم، ارتَِعشْ وَأنْتَ تَْأكُُل طَعامك، وارتَِعد ِمن الْخَوِف وَأنْتَ تَشْرب ماءكيا اب"١٨: وقَاَل اُهللا ِلي١٧
يْأكُلُون طَعامهم ِبخَوٍف : الْمولَى اِإللَه قَاَل عن سكَّاِن الْقُدِس الْباِقين ِفي َأرِض ِإسراِئيَل: ِلشَعِب اَألرِض

وتَخْرب الْمدن الْمسكُونَةُ، ٢٠. ربون ماءهم ِبقَلٍَق، َألن ِبالدهم تَخْرب تَماما ِبسبِب عنِْف كُلِّ الساِكِنين ِفيهاويشْ
  ."وتُقِْفر الِْبالد، فَتَعلَمون َأنِّي َأنَا اُهللا

تَمِضي اَأليام، : الْمثَُل الَِّذي ِعنْدكُم عن َأرِض ِإسراِئيَل؟ َأنْتُم تَقُولُونيا ابن آدم، ما هذَا "٢٢: وقَاَل اُهللا ِلي٢١
ْل بْل قُ. قَاَل الْمولَى اِإللَه ِإنَّه َأبطََل هذَا الْمثََل، فَال تَعودون تُرددونَه ِفي ِإسراِئيَل: فَقُْل لَهم٢٣! وال تَِتم َأي رْؤيا



ما: لَهْؤيكُلِّ ر كَالم ِتمفَي امِت اَأليب٢٤. ِاقْتَرمةٌ تُِضلُّهوال نُبةٌ وًؤى كَاِذباِئيَل ررِب ِإسشَع نيب ْل َأنَا ٢٥. فَال تَكُونب
هذَا كَالم الْمولَى . لْبيتُ الْمتَمرد، َأعمُل كُلَّ ما َأقُولُهفَِفي َأياِمكُم، َأيها ا. اُهللا َأتَكَلَّم، وما َأقُولُه يِتم ِبال تَْأِخيٍر

  ."اِإللَِه
زِقياُل ستَِتم بعد ِسِنين طَِويلٍَة، وهو  حيا ابن آدم، يقُوُل بيتُ ِإسراِئيَل ِإن الرْؤيا الَِّتي يراها"٢٧: وقَاَل اُهللا ِلي٢٦
تَنَبٍةيِعيدِمنٍَة بَأز ن٢٨. ُأ عمقُْل لَه ِلذَِلك :لَى اِإللَهوقَاَل الْم :ِتمي ا َأقُولُهْل مكَالِمي، ب ِمن ءشَي تََأخَّرذَا . ال يه

  ."كَالم الْمولَى اِإللَِه
  

 الذين يدعون النبوة

١٣ 

اسمعوا : "لَى َأنِْبياِء بِني ِإسراِئيَل الَِّذين يقُولُون كَالما ِمن ِعنِْدِهم، وقُْل لَهميا ابن آدم، تَنَبْأ ع"٢: وقَاَل اُهللا ِلي١
. ا شَيَئاويٌل ِللَِّذين يدعون النُّبوةَ، الْحمقَى الَِّذين يتْبعون روحهم، وهم لَم يرو: الْمولَى اِإللَه يقُوُل٣! كَِلمةَ اِهللا

لَم يصعدوا ِليسدوا ثَغْرةً ِفي الْحاِئِط، ولَم يبنُوا لَكُم ٥. َأنِْبياُؤكُم يا بِني ِإسِراِئيَل صاروا كَالذَِّئاِب بين الْخَراِئِب٤
مع . هذَا وحي اِهللا: يقُولُون. ِطلَةٌ، ونُبوتُهم كَاِذبةٌِإنَّما رَؤاهم با٦. سورا ِليداِفعوا عنكُم ِفي الْحرِب ِفي يوِم ربنَا

مِسلْهري اَهللا لَم َأن .مهقَّقَ كَالمتَحي َأن وننْتَِظري ذَِلك عماِطلَةً، ٧! وَؤى بر نوتَر فََأنْتُم ،َأتَكَلَّم ثُ َأنِّي لَميحو
  .هذَا وحي اِهللا: ومع ذَِلك تَقُولُون.  كَاِذبٍةوتَنِْطقُون ِبنُبوةٍٍ

٨"لَى اِإللَهوقَاَل الْم ةٌ: ِلذَِلككَاِذب َؤاكُمراِطٌل، وب كُمكَالم َألن كُمَأنَا ِضد .لَى اِإللَهوقَاَل الْملَى ٩: وِدي عتَنِْزُل يو
فَال يكُون لَهم مكَان بين شَعِبي، وال تُكْتَب َأسماُؤهم ِفي قَاِئمِة بِني . ةٌ ونُبوتُهم كَاِذبةٌاَألنِْبياِء الَِّذين رَؤاهم باِطلَ

: نَّهم قَالُوا لَهمِإنَّهم َأضلُّوا شَعِبي َأل١٠. فَتَعلَمون َأنِّي َأنَا الْمولَى اِإللَه. ِإسراِئيَل، وال يدخُلُون َأرض ِإسراِئيَل
المس !المس دوجال ي َأنَّه ِقيقَةُ ِهيا الْحنَميِبالطِّيِن! ب مه طْلُونَهِديًئا، ياِئطًا رِب حاِد الشَّعَأفْر دنَى َأحا بكُلَّمو .
. جاِرفٌ، وُأرِسُل ِحجارةَ برٍد، وِريحا عاِصفَةً فَينْهارينِْزُل مطَر . فَقُْل ِللَِّذين يطْلُونَه ِبالطِّيِن ِإنَّه يسقُط١١ُ
١٢َأُل النَّاسساِئطُ، يقُطُ الْحسا يمِعنْدِبِه؟ : و تُمالَِّذي طَلَي الطِّين ن١٣َأيلَى اِإللَهوقُوُل الْمي ِبي : ِلذَِلكِفي غَض

. ي ينِْزُل مطَر جاِرفٌ، وِفي سخِْطي تَسقُطُ ِحجارةُ برٍد، حتَّى يفْنَى الْكُلُُّأرِسُل ِريحا عاِصفَةً، وِفي غَيِظ
١٤هاسنْكَِشفَ َأسِض، فَييِه ِباَألروُأسِبالطِّيِن و وهتُماِئطَ الَِّذي طَلَيالْح ِدمفََأه . ،اِخلَهد َأنْتُم ِلكُونقُطُ تَهسا يمِعنْدو
زاَل الْحاِئطُ : وَأقُوُل لَكُم. وَأصب كُلَّ غَضِبي علَى الْحاِئِط وعلَى الَِّذين طَلَوه ِبالطِّيِن١٥. علَمون َأنِّي َأنَا اُهللافَتَ

هطَلَو الَِّذين١٦. وِس وِدينَِة الْقُدِلم ُأونتَنَبي اِئيَل الَِّذينرِني ِإسب اءَأنِْبي َأي ِقيقَةُ ِهيا الْحنَميالٍم، بَؤى سا رلَه َنوري
المس دوجال ي اِهللا. َأنَّه ذَا كَالمه.  

١٧"ِعنِْدِهن ِمن ْأنتَنَبالالِتي ي ِبكاِء شَعإلَى ِنس كهجْل ووح ،مآد نا ابي اآلنو . ِهنلَيْأ عقُْل١٨تَنَبو :ذَا كَالمه 
هْل . وِغطَاء ِللرْأِس ِمن كُلِّ نَوٍع ِلتَِصيد الشَّعب ويٌل ِلكُلِّ امرَأٍة تَعمُل ِحجاب ِسحٍر ِللِمعصِم،: الْمولَى اِإللَِه



َأنِْت موتِْت من ال . ِكسرةَ خُبٍزَأنِْت نَجسِتِني ِعنْد شَعِبي َألجِل حفْنَِة شَِعيٍر و١٩تَِصيِدين النَّاس وتَحفَِظين نَفْسِك؟ 
قُ الْكَِذبدصِبي الَِّذي يلَى شَعِت عكَذَباةَ، ويتَِحقُّ الْحسال ي نِت مييَأحتَ، ووتَِحقُّ الْمسي.  

٢٠"لَى اِإللَهوقُوُل الْمي ِك،: ِلذَِلكِر الَِّتي ِعنْدحِة السِجبَأح ا َأنَا ِضدقُهزُأماِفيِر، وصكَالْع ا النَّاسِبه الَِّتي تَِصيِدينو 
وُأمزقُ َأغِْطيةَ الرْأِس الَِّتي ِعنْدِك، وُأنِْقذُ شَعِبي ِمن ٢١. عن ِذراِعِك، وُأطِْلقُ النَّاس كَالْعصاِفيِر ِمن مصيدِتِك

ةً ِفي يفَِريس ونقَعِدِك، فَال يَأنِّي َأنَا اُهللا. ِدِكي لَِمين٢٢. فَتَعِزنْهُأح َأنِّي لَم عاِلِح ِبكَِذِبِك، مالص نِْت قَلْبزَأنِْت َأح .
 ِلذَِلك ال تَرين رًؤى باِطلَةً ِفيما بعد، وال٢٣. وشَجعِت الشِّرير حتِّى ال يرِجع عن سلُوِكِه الرِديِء فَيحيا

  ."فَتَعلَِمين َأنِّي َأنَا اُهللا. تُماِرِسين الِْعلْم ِبالْغَيِب، وُأنِْقذُ شَعِبي ِمن يِدِك
  

 ال مفر من العقاب

١٤ 

 صمموا يا ابن آدم، هُؤالِء الرجاُل"٣: فَقَاَل اُهللا ِلي٢. وجاء ِعنِْدي بعض شَيوِخ بِني ِإسراِئيَل، وجلَسوا َأماِمي١
ِفي الشَّر مهوِقعا يِإلَى م مهوا نَفْسهجوو ،نَاموا اَألصدبعي َأن وِني؟ ! ِفي قَلِْبِهمتَِشيرسْأتُوا ِليي َأن ِصحْل يقُْل ٤فَه

ملَى اِإللَِه: لَهوالْم ذَا كَالمه :مماِئيَل صرِني ِإسب اِحٍد ِمنا كُلُّ وِإلَى م هنَفْس هجوو ،نَاماَألص دبعي ِفي قَلِْبِه َأن 
لَعلِّي ِبذَِلك َأستَوِلي ٥. يوِقعه ِفي الشَّر، ثُم يْأِتي ِإلَى النَِّبي، فََأنَا اُهللا ُأِجيبه ِبنَفِْسي ِبما تَستَِحقُّه قَباحتُه الْعِظيمةُ

  ." ِإسراِئيَل، َألنَّهم تَركُوِني كُلَّهم وعبدوا اَألصنَامعلَى قُلُوِب شَعِب
تُوبوا وارِجعوا عن ِعبادِة اَألصنَاِم، واتْركُوا َأعمالَكُم : هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه: ِلذَِلك قُْل ِلبيِت ِإسراِئيَل"٦

 ِمن بِني ِإسراِئيَل َأِو الْغُرباِء الْمِقيِمين ِفي ِإسراِئيَل، ِإذَا ابتَعد عنِّي، وصمم ِفي قَلِْبِه َأن فَِإن كُلَّ واِحٍد٧. الْقَِبيحةَ
. ا اُهللا ُأِجيبه ِبنَفِْسييعبد اَألصنَام، ووجه نَفْسه ِإلَى ما يوِقعه ِفي الشَّر، ثُم يْأِتي ِإلَى النَِّبي ِليستَِشيرِني، فََأنَ

فَِإن ٩. وَأكُون ِضد هذَا الشَّخِْص، وَأجعُل النَّاس يضِربون ِبِه الْمثََل، وُأِبيده ِمن شَعِبي، فَتَعلَمون َأنِّي َأنَا اُهللا٨
ي دَأمسو ،لَلْتُها، فََأنَا اُهللا َأضقَاَل كَالمو لَّ النَِّبياِئيَلضرِني ِإسِبي بشَع ِمن هُأِبيدِه ولَيِبكُلٍّ ١٠. ِدي ع ِحلُّ الِْعقَابيو

َألُهسي اءكَذَنِْب الَِّذي ج كُوني النَِّبي ذَنْب ا، َألنم١١. ِمنْه ونودعال ينِّي، وِضلُّ عاِئيَل يرِإس بشَع ودعال ي ِبذَِلك
  ."هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه. بْل يكُونُون شَعِبي وَأنَا َأكُون ِإلَههم. نْفُسهم ِبكُلِّ شَرِهمينَجسون َأ

 الْخُبِز، يا ابن آدم، ِإن َأخْطََأتْ ِبالد ِفي حقِّي وخَانَتِْني، َأمد يِدي علَيها، وَأمنَع عنْها مدد"١٣: وقَاَل اُهللا ِلي١٢
اِئمهالْبو ا النَّاسِمنْه َأقْطَعةً، واعجا مهلَيِسُل عُأراُل الثَّالثَة١٤ُ. وجُؤالِء الرا هِفيه كَان تَّى ِإنحاِنياُل : ودو نُوح
الِحِهمِبص مهرا غَيدَأح نِْقذُونال ي مفَِإنَّه ،وبَأيالْ. و ذَا كَالملَى اِإللَِههوالِْبالِد ١٥. م لْتُ ِفي ِتلْكسَأر ِإن َأو

ُأقِْسم : فَالْمولَى اِإللَه يقُوُل١٦. وحوشًا ضاِريةً تَقْتُُل بِنيها وتَجعلُها خَرابا، فَال يعبر ِفيها َأحد ِبسبِب الْوحوِش
. ِء الرجاُل الثَّالثَةُ، فَِإنَّهم ال ينِْقذُون بِنيِهم وال بنَاِتِهم، ِإنَّما ينْقُذُون َأنْفُسهم فَقَطِْبذَاِتي، حتَّى ِإن كَان ِفيها هُؤال

ها، فََأقْطَع ِمنْها َأو ِإن جلَبتُ علَى ِتلْك الِْبالد حربا، وَأمرتُ الْحرب َأن تَنْتَِشر ِفي َأنْحاِئ١٧. فَتَِصير الِْبالد قَفْرا



اِئمهالْبو قُوُل١٨. النَّاسي لَى اِإللَهوفَالْم : نِْقذُونال ي ماُل الثَّالثَةُ، فَِإنَّهجُؤالِء الرا هِفيه كَان تَّى ِإنِبذَاِتي، ح ُأقِْسم
َأو ِإن جعلْتُ الْوبَأ ينْتَِشر ِفي ِتلْك الِْبالِد، َأو ِإن َأرسلْتُ غَضِبي ١٩. بِنيِهم وال بنَاِتِهم، ِإنَّما ينِْقذُون َأنْفُسهم فَقَطْ

اِئمهالْبو ا النَّاسِمنْه تَّى َأقْطَعالْقَتُْل ح ا فَانْتَشَرهلَيقُوُل٢٠. عي لَى اِإللَهوفَالْم :ا نُوحِفيه كَان تَّى ِإنِبذَاِتي، ح ُأقِْسم 
  ."ال ينِْقذُون َأحدا غَيرهم ِبصالِحِهم. وداِنياُل وَأيوب، فَِإنَّهم ال ينِْقذُون ابنًا وال ِبنْتًا

٢١لَى اِإللَهوقَاَل الْمو" :ِذِه اَألرِس، هلَى الْقُدع الشِِّديد ِسُل ِعقَاِبيا ُأرمَأ، ِعنْدواُل َأسالْح كُوني ةُكَمعب : برالْح
اِئمهالْبو ا النَّاسِمنْه ُأ، َألقْطَعبالْوةُ واِريوشُ الضحالْوو وعالْج٢٢! والنَّاِجين ضعا بقَى ِفيهبي ذَِلك عمو .

كُمِإلَي ْأتُونيا وِمنْه ونجخْرفَي .مالَهمَأعو ملُوكَهس نوا تَرمِعنْدلَى وا عتُهلَباِئِب الَِّتي جصِن الْمع نوزتَتَع ،
فَتَتَعزون ِعنْدما تَرون سلُوكَهم وَأعمالَهم، َألنَّكُم تَعلَمون َأن كُلَّ ما فَعلْتُه ٢٣. الْقُدِس، وعن كُلِّ ما جلَبتُه علَيها

  ."الم الْمولَى اِإللَِههذَا كَ. ِبها كَان ِلسبٍب
  

  القدس كرمة بال فائدة

١٥ 

يا ابن آدم، هِل الْكَرمةُ َأفْضُل ِمن َأي شَجرٍة ُأخْرى؟ َأو َأفْضُل ِمن غُصِن شَجرٍة ِفي الْغَابِة؟ "٢: وقَاَل اُهللا ِلي١
٣ْل يه ؟ َأوِفيدم ءا شَيخَشَِبه ِمن نَعصْل ي؟ هاءِه اَألشْيلَيلَّقُ عاِئِط تُعِللح تَدتَّى وح ِمنْه نَع٤ص حطْرْل يال، ب

فَهو لَما كَان سِليما لَم ! طَبعا ال٥وبعدما تَْأكُُل النَّار طَرفَيِه وتَحِرقُ وسطَه، هْل ينْفَع ِفي شَيٍء؟ ! وقُودا ِللنَّاِر
  !"ي شَيٍء، فَهْل ينْفَع بعدما َأكَلَتْه النَّار واحتَرقَينْفَع ِف

٦لَى اِإللَهوقَاَل الْم لْتُ : "ِلذَِلكعج ِة، فَكَذَِلكِر الْغَابِن كُلِّ شَجيب ا ِللنَّاِر، ِمنقُودِة ومالْكَر لْتُ خَشَبعا َأنِّي جكَم
وِحين َأكُون ِضدهم، تَعلَمون ! حتَّى ِإذَا خَرجوا ِمن نَاٍر، تَْأكُلُهم نَار. وَأكُون ِضدهم٧. اِرشَعب الْقُدِس وقُودا ِللنَّ

  ."هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه. وَأجعُل اَألرض قَفْرا، َألنَّهم خَانُوِني٨. َأنِّي َأنَا اُهللا
  

 القدس مدينة خائنة

١٦ 

َأنِْت َأصال : هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه ِللقُدِس: وقُْل٣ابن آدم، َأخِْبِر الْقُدس ِبَأعماِلها الْقَِبيحِة  يا"٢: اَل اُهللا ِليوق١َ
انِبالِد كَنْع ا ِمنِلدومةٌ. وِك ِحثِّيُأمو وِريوِك َأمقَط٤َ. َأب دِت ال َأحِلدو موياٍء ِلتَنِْظيِفِك، ولَِك ِبمال غَستَِك، ورس ع

وال واِحد َأشْفَقَ علَيِك وال رَأفَ ِبِك ِليعمَل لَِك شَيًئا ِمن هذَا، بْل كُنِْت ٥. وال ملَّحِك ِبالِْملِْح، وال لَفَِّك ِبالْقُماِش
فََأمرتُ َأن تَِعيِشي وال تَموِتي ِفي . فَمررتُ ِبِك ورَأيتُِك ملَطَّخَةً ِبدِمِك٦! ِلمحتَقَرةً يوم وِلدِت، فَطُِرحِت ِفي الْحقْ



ونَهد ثَدياِك ونَبتَ شَعرِك وَأنِْت . وجعلْتُِك تَنِْمين كَنَباِت الْحقْل، فَنَميِت وكَِبرِت وِصرِت جِميلَةً ِجدا٧. دِمِك
  . وعاِريةًعريانَةً

٨"بالْح لَغِْت ِسنتُ َأنَِّك بَأيةً فَرتُ ِبِك ثَاِنيررمِك . وعِملْتُ معِك، ويرتُ عتَرسِك، ولَيِبي عفَ ثَوطْتُ طَرسفَب
وَألْبستُِك ١٠. ِمن دِمِك، ودهنْتُِك ِبالزيِت تُِكثُم غَسلْتُِك ِبالْماِء، ونَظَّف٩ْ. هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه. عهدا، فَِصرِت ِلي

وزينْتُِك ِبالْحِلي، ووضعتُ َأساِور ١١. ثَوبا مطَرزا، وِحذَاء ِمن الِْجلِْد، وِرداء ِمن الْكَتَّاِن، وكَسوتُِك ِبالْحِريِر
فَتَزينِْت ١٣. وِخزامةً ِفي َأنِْفِك، وحلَقًا ِفي ُأذُنَيِك، وتَاجا جِميال علَى رْأِسِك١٢ِك، علَى يديِك، وِسلِْسلَةً حوَل رقَبِت

 والْعسَل ولَِبسِت الْكَتَّان والْحِرير والْقُماشَ الْمطَرز، وَأكَلِْت الْخُبز الْمصنُوع ِمن الدِقيِق الْفَاِخِر. ِبالذَّهِب والِْفضِة
وذَاع ِصيتُِك ِفي اُألمِم ِلجماِلِك، فَِإنِّي َأضفَيتُ بهاِئي علَيِك ١٤. وِصرِت جِميلَةً ِجدا كَمِلكٍَة. وزيتَ الزيتُوِن

  .هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه. وجعلْتُِك كَاِملَةَ الْجماِل
وَأخَذِْت بعض ١٦. ى جماِلِك وعلَى شُهرِتِك فَزنَيِت، وارتَكَبِت الْفَاِحشَةَ مع كُلِّ عاِبِر سِبيٍلولَِكنَِّك اتَّكَلِْت علَ"١٥

 الْحِلي الَِّتي وَأخَذِْت١٧! وهو ما لَم يحدثُ ِمن قَبُل، ولَم يسمع ِبِه َأحد. ِثياِبِك ِلزخْرفَِة الْمعاِبِد، وزنَيِت علَيها
وَأخَذِْت ِثيابِك الْمطَرزةَ وكَسوِت ِبها ١٨. َأعطَيتُها لَِك ِمن ذَهٍب وِفضٍة، وصنَعِت ِمنْها تَماِثيَل ذُكُوٍر وزنَيِت ِبها

عطَيتُه لَِك، خُبِزي الْمصنُوع ِمن الدِقيِق الْفَاِخِر والطَّعام الَِّذي َأ١٩. ِتلْك اَألصنَاِم، وقَدمِت لَها زيِتي وبخُوِري
  !َأنِْت عِملِْت كُلَّ هذَا: الْمولَى اِإللَه يقُوُل. وزيتُ الزيتُوِن والْعسُل، قَدمِتها ِلَألصنَاِم بخُورا عِطرا

َأنِْت ذَبحِت ٢١. وبنَاِتِك الَِّذين هم َأوالِدي، وذَبحِتِهم طَعاما ِلِتلْك اَألصنَاِمفََأخَذِْت بِنيِك ! ولَم يكُن ِزنَاِك كَاِفيا"٢٠
 وِفي كُلِّ َأعماِلِك الْقَِبيحِة وِزنَاِك لَم تَذْكُِري َأيام ِصباِك، لَما كُنِْت عريانَة٢٢ً. َأوالِدي وقَدمِتِهم ضحايا ِلَألصنَاِم

  .وعاِريةً وملَطَّخَةً ِبدِمِك
بنَيِت لَِك قُبةً وعِملِْت معبدا ِفي ٢٤َألنَّه ِباِإلضافَِة ِإلَى كُلِّ شَرِك هذَا، . يقُوُل الْمولَى اِإللَه! الْويُل لَِك! الْويُل"٢٣

بدا، ونَجسِت جمالَِك، وقَدمِت ِجسمِك ِلكُلِّ عاِبٍر، وَأكْثَرِت وِفي رْأِس كُلِّ شَاِرٍع بنَيِت لَِك مع٢٥. كُلِّ ساحٍة
ِلذَِلك مددتُ يِدي علَيِك، ٢٧. وزنَيِت مع الِْمصِريين، ِجيراِنِك الشَّهواِنيين، وزاد ِزنَاِك وَأغْضبِتِني٢٦. الزنَى

. َألرِض، وسلَّمتُِك ِلطَمِع َأعداِئِك بنَاِت الِْفِلسِطيين الالِتي يخْجلْن ِمن سلُوِكِك الْفَاِجِروَأنْقَصتُ نَِصيبِك ِمن ا
. لتُّجاِروزاد ِزنَاك وشَِمَل باِبَل، ِبالد ا٢٩! ومع ذَِلك لَم تَشْبِعي. ولَما لَم تَشْبِعي، زنَيِت مع اَألشُوِريين َأيضا٢٨

  !ومع ذَِلك لَم تَشْبِعي
َألنَِّك بنَيِت لَِك قُبةً ِفي رْأِس كُلِّ ٣١! َأنِْت فَعلِْت كُلَّ هذَا كَعاِهرٍة وِقحٍة! ما َأشَر قَلْبِك: فَالْمولَى اِإللَه يقُوُل"٣٠

َأنِْت زوجةٌ فَاِسقَةٌ َأخَذَتْ ٣٢! ِك ِبعكِْس الْعاِهرِة، رفَضِت اُألجرةَولَِكنَّ. شَاِرٍع، وعِملِْت معبدا ِفي كُلِّ ساحٍة
كُلُّ الزواِني يحصلْن علَى هدايا، َأما َأنِْت فََأعطَيِت هداياِك ِلكُلِّ عشَّاِقِك، ورشَوِتِهم ٣٣! غُرباء مكَان زوِجها

ِك ِمنْأتُوا ِإلَيِكِليعنُوا مزكَاٍن ِليِك٣٤.  كُلِّ معم ِنيزِك ِلياءرى وعسي دنَى، فَال َأحاِء ِفي الزالنِّس كْسِت عفَِصر .
  !فَِصرِت ِبالْعكِْس. ثُم َأنِْت ال تَْأخُِذين ُأجرةً، بْل تُعِطين ُأجرةً



ِبما َأنَِّك َأنْفَقِْت مالَِك وكَشَفِْت عريِك ِفي ِزنَاِك مع : فَالْمولَى اِإللَه يقُوُل٣٦! ِهللاِلذَِلك يا عاِهرةٌ اسمِعي كَالم ا "٣٥
ين وجدِت ِلذَِلك َأجمع كُلَّ عشَّاِقِك الَِّذ٣٧عشَّاِقِك ومع َأصنَاِمِك الْقَِبيحِة، وِبما َأنَِّك قَدمِت دم بِنيِك ِلهِذِه اَألصنَاِم، 

مِهينَهتَكْر َأو مينَهكُنِْت تُِحب اءولَذَّةً، س انَةً . ِفيِهميرِك عورِلي ،مِك لَهيرَأكِْشفُ عكَاٍن وكُلِّ م ِك ِمنلَيع مهعمَأج
. سِفك دمِك ِفي ثَورِة غَضِبي وسخِْطي ِضدِكفََأ. وُأعاِقبِك كَما تُعاقَب الزاِنياتُ وساِفكَاتُ الدِم٣٨! تَماما
وُأوِقعِك ِفي يِد عشَّاِقِك، فَيهِدمون قُبتَِك، ويخِْربون معاِبدِك، وينْزعون ِثيابِك عنِْك، ويْأخُذُون حِليِك، ٣٩

علَيِك ِعصابةً، فَيرجمونَِك ِبالِْحجارِة، ويمزقُونَِك ِبسيوِفِهم، ويجِلبون ٤٠. ويتْركُونَِك عريانَةً وعاِريةً
. وَأمنَعِك عِن الزنَى فَال تُعِطين عشَّاقَِك ُأجرةً. ويحِرقُون ِديارِك ِبالنَّاِر، ويعاِقبونَِك َأمام ِنساٍء كَِثيراٍت٤١
َأنِْت لَم تَذْكُِري َأيام ِصباِك، بْل ٤٣. ثُم َأرد غَضِبي عنِْك، فََأهدُأ وال َأعود َأغْضب علَيِكفَيِحلُّ ِبِك غَيِظي، ٤٢

جِلب شَرِك علَى ِلذَِلك ال بد َأن َأ. ثُم ارتَكَبِت الْفَحشَاء فَوقَ كُلِّ َأعماِلِك الْقَِبيحِة. َأغْضبِتِني ِبكُلِّ هِذِه اَألعماِل
  .هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه. رْأِسِك
َأنِْت ِبنْتُ ُأمِك الَِّتي كَِرهتْ زوجها ٤٥! طَلَعِت الِْبنْتُ ُألمها: كُلُّ من يتَحدثُ ِبَأمثَاٍل، يقُوُل هذَا الْمثََل علَيِك "٤٤

ُأخْتُِك ٤٦. ُأمكُن ِحثِّيةُ وَأبوكُن َأموِري. واِتِك الالِتي كَِرهن َأزواجهن وَأوالدهنوَأنِْت ُأخْتُ َأخَ. وَأوالدها
نُوِب وُأخْتُِك الصغْرى ِهي سدوم الَِّتي سكَنَتْ ِفي الْج. الْكُبرى ِهي الساِمرةُ الَِّتي سكَنَتْ ِفي الشَّماِل ِهي وبنَاتُها

وَأنِْت سلَكِْت ِفي طَِريِقِهن، وارتَكَبِت َأعمالَهن الْقَِبيحةَ، بْل سِريعا ِصرِت َأشَر ِمنْهن ِفي كُلِّ ٤٧. ِهي وبنَاتُها
. ي وال بنَاتُها ما فَعلِْتِه َأنِْت وبنَاتُِكُأقِْسم ِبذَاِتي، ِإن ُأخْتَِك سدوم لَم تَفْعْل ِه: فَالْمولَى اِإللَه يقُوُل٤٨. سلُوِكِك

٤٩خَاءالرةَ والتُّخْمو اءِريالِْكب ا كَاننَاِتهبو ومدُأخِْتِك س شَر فَِإن .الْفَِقيرو ِكينالِْمس ناِعدسي لَم ذَِلك عمْل ٥٠. وب
بْل َأنِْت . والساِمرةُ لَم تَرتَِكب ِنصفَ خَطَاياِك٥١. ماِمي، ِلذَِلك َأفْنَيتُهن كَما رَأيتُتَكَبرن وارتَكَبن الْقَباحةَ َأ

!  ارتَكَبِتهاعملِْت َأشْياء َأقْبح ِمنْهن، فَظَهرتْ َأخَواتُِك وكََأنَّهن صاِلحاتٌ ِبالنِّسبِة لَِك، ِبسبِب كُلِّ الْقَباحِة الَِّتي
َألنَّه ِبسبِب خَطَاياِك، ِصرِت نَِجسةً َأكْثَر ِمنْهن، ! فَاحِمِلي عارِك، يا من جعلِْت َأخَواِتِك يظْهرن صاِلحاٍت٥٢

  !يظْهرن صاِلحاٍتفَاخْجِلي واحِمِلي عارِك، يا من جعلِْت َأخَواِتِك ! وِصرن صاِلحاٍت َأكْثَر ِمنِْك
٥٣"نهعِر ماَألس ِك ِمندا َأرضَأنِْت َأيا، ونَاِتهبةَ واِمرالسا، ونَاِتهبو ومدِر، ساَألس ِمن نهدلَِكنِّي َأر٥٤. و ِلكَي

فَتَرِجع َأخَواتُِك سدوم وبنَاتُها والساِمرةُ ٥٥. لْعزاءتَحِمِلي عارِك وتَخْجِلي ِمن كُلِّ ما فَعلِْت حتَّى جلَبِت لَهن ا
َأنِْت ِفي َأياِم ِكبِرياِئِك لَم تَذْكُِري ٥٦. وَأنِْت َأيضا وبنَاتُِك تَرِجعن ِإلَى حالَِتكُن اُألولَى. وبنَاتُها ِإلَى حالَِتِهن اُألولَى

َأما اآلن فََأنِْت ِمثْلَها، تَحتَِقرِك مدن َأدوم وكُلُّ من حولَها، . كَان ذَِلك قَبَل ما انْكَشَفَ شَرِك٥٧. سدوم علَى فَِمِك
  . اِهللاهذَا كَالم. ستَنَاِلين ِعقَاب فُجوِرِك ونَجاسِتِك٥٨! كُلُّ ِجيراِنِك يكْرهونَِك. ومدن الِْفِلسِطيين َأيضا

٥٩"لَى اِإللَهوقَاَل الْمو :دهِت الْعنَقَض ِمي ِبَأنِت قَستَقَرلِْت، َألنَِّك احا فَعُل ِبِك كَمَأفْعِدي ٦٠. سهع لَِكنِّي َأذْكُرو
تَذْكُِرين سلُوكَِك وتَخْجِلين ِحين تَقْبِلين  ف٦١َ. الَِّذي عِملْتُه معِك َأيام ِصباِك، وُأِقيم معِك عهدا يدوم ِإلَى اَألبِد

فَُأِقيم عهِدي ٦٢. َألنِّي ُأعِطيِهن لَِك كَبنَاٍت، مع َأن عهِدي معِك لَا يشْملَهن. َأخَواِتِك اَألكْبر ِمنِْك واَألصغَر ِمنِْك



ين َأغِْفر لَِك كُلَّ ما فَعلِْت، تَذْكُِرين وتَخْجِلين وال تَفْتَِحين فَمِك َأبدا ِمن وِح٦٣. معِك، فَتَعلَِمين َأنِّي َأنَا اُهللا
  ."هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه. الْخَجِل

  
 مثل النسر والكرمة

١٧ 

الْمولَى اِإللَه يقُوُل، جاء إلَى : قُْل لَهم٣. م ِبمثٍَليا ابن آدم، قَدم ِلبِني ِإسراِئيَل لُغْزا، وكَلِّمه"٢: وقَاَل اُهللا ِلي١
كَِثيرِريشٌ طَِويٌل واِن، واِن قَِوينَاحج لَه ،ِظيمع رنَس نَانلُب نلَومٍز. وِة َأررِة شَجلَى ِقمقَفَ عولَى ٤. وَأع ركَسو

كُم، ثُم َأخَذَ بعض الْحب ِمن ِبالِد٥.  التُّجاِر وغَرسه ِفي ِإحدى مدِن الْبياِعينغُصٍن ِفيها وحملَه ِإلَى ِبالِد
. فَنَبتَ وصار كَرمةً ممتَدةً، ساقُها قَِصيرة٦ٌ. صبٍة، وزرعه كَالَصفْصاِف علَى ِمياٍه غَِزيرٍةووضعه ِفي تُربٍة ِخ

افَمكَاِنها ِفي مهذُورتْ جِقيب لَِكنِر، والنِّس وا نَحانُهاقًا. الَتْ َأغْصرتْ َأوطَلَّعا، ووعتَتْ فُرَأنْبةً ومتْ كَرارفَص".  
٧"ِريشٌ كَِثيراِن، واِن قَِوينَاحج لَه ،ِظيمع آخَر رنَس اءج ذَِلك دعب لَِكنلَ. وسكَاِن فََأرالْم ا ِمنهذُورةُ جمِت الْكَر

هوا نَحانَهتْ َأغْصدما، وهِقيسِر ِليالنِّس تْ ِفيِه، ِإلَى ذَِلكِرعٍة، ٨. الَِّذي زديٍة جبةً ِفي تُروعرزا كَانَتْ مَأنَّه عم
تَحانًا، وتُنِْبتَ َأغْص ٍة، ِلكَياٍه غَِزيرلَى ِميةًعاِئعةً رمكَر تَِصير ِكنًا َأنمم ا، فَكَانارِمَل ِثم! 

٩مفَقُْل لَه : ِهي سبتَيا، وهرا ثَمِمنْه عنْزيا، وِجذِْره ِمن ْل تُقْلَعالَِة؟ ال، بِذِه الْحِبه ِهردْل تَزقُوُل، هي لَى اِإللَهوالْم
وحتَّى ِإن ١٠.  وال تَحتَاج ِإلَى ِذراٍع قَِويٍة، وال ِإلَى شَعٍب كَِثيٍر ِليقْلَعوها ِمن ِجذِْرها.وكُلٌّ ورِقها وتَموتُ

ِهردةً، ال تَزةً ثَاِنيرتْ مِرعكَاِن الَِّذ. زوتُ ِفي الْما، فَتَمتْهبرةَ ضِقيالشَّر يحالر ا، كََأنامتَم سبْل تَيتْ بِرعي ز
  ."ِفيِه
قُْل ِلهذَا الْبيِت الْمتَمرِد، هْل عرفْتُم معنَى هذَا الْمثَِل؟ فَقَد جاء مِلك باِبَل ِإلَى الْقُدِس، وَأسر "١٢: وقَاَل اُهللا ِلي١١

وَأسر . ا ِمن النَّسِل الْملَِكي، وعِمَل معه عهدا وحلَّفَهوَأخَذَ واِحد١٣. مِلكَها ورَؤساءها وَأخَذَهم معه ِإلَى باِبَل
ولَِكن هذَا الْمِلك ١٥. ِلتَكُون مملَكَةً حِقيرةً ال تَرتَِفع، بْل تَدوم فَقَطْ ِإن حِفظَِت الْعهد معه١٤. َأيضا قَادةَ الِْبالِد
ِلِك بلَى مع درٍش كَِبيٍرتَميجٍل ولَى خَيَل عصحِلي را ِإلَى ِمصفْدَل وسَأرَل . اِبَل، وو الَِّذي فَعنْجْل ي؟ هحنْجْل يفَه

، ِفي بالِد الْمِلِك ِلذَِلك يقُوُل الْمولَى اِإللَه، ُأقِْسم ِبذَاِتي ِإنَّه يموتُ ِفي باِبَل١٦هذَا؟ كَيفَ ينْقُض الْعهد وينْجو؟ 
هدهع نَقَضو همقَس تَقَراح ِش، َألنَّهرلَى الْعع هعضٍب غَِفيٍر، ال ١٧. الَِّذي وشَعِظيٍم وٍش عيِبج نوعِفر هاءج لَوو

هاِعدسي َأن قِْدري .يو ارِه الِْحصلَيع ونعضيس يناِبِليالْب ةًَألنا كَِثيرنُفُوس قْتُلُونيو اجراَألب نُون١٨. ب تَقَراح ِإنَّه
رِلِمص الءالْو دطَى يَأعو ،دهالْع نَقَضو ،مو. الْقَسنْجذَا، فَال يَل كُلَّ هفَع ِإنَّه"!  

١٩"ِلبِبذَاِتي ِإنِّي َأج ُأقِْسم ،لَى اِإللَهوقَاَل الْم ِلذَِلك نَقَضِمي وقَس تَقَراح َألنَّه وذَا الِْعقَابهِلِك يْأِس ملَى رع 
ويموتُ ٢١. وآخُذُه ِإلَى باِبَل، وُأحاِكمه هنَاك َألنَّه خَانَِني. وَأبسطُ شَبكَِتي علَيِه، فَيقَع ِفي مصيدِتي٢٠. عهِدي

يِة جقَاد نسِف َأحياِبالسِميعكَاٍن. ِشِه جِفي كُلِّ م مهددُأب وننْجي الَِّذينذَا. وتُ ِبهكَمَأنِّي َأنَا اُهللا ح ونلَمفَتَع".  



ى سآخُذُ فَرعا ِمن ِقمِة شَجرِة اَألرِز وَأغِْرسه، َأقِْطفُ غُصنًا صِغيرا ِمن َأعلَ. هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه"٢٢
ِفي جبِل ِإسراِئيَل الْعاِلي َأغِْرسه، فَينِْبتُ َأغْصانًا، ويحِمُل ِثمارا، ٢٣. َأغْصاِنها وَأغِْرسه علَى جبٍل عاٍل ومرتَِفٍع

فَتَعلَم كُلُّ طُيوِر ٢٤. َأغْصاِنهافَتُعشِّشُ ِفيها طُيور ِمن كُلِّ نَوٍع، وتَْأِوي في ِظلِّ ! ويِصير شَجرةَ َأرٍز راِئعٍة
َأجعُل الشَّجرةَ الْخَضراء تَيبس، . الْحقِْل َأنِّي َأنَا اُهللا ُأِذلُّ ِكبِرياء الشَّجرِة الْعاِليِة، وَأرفَع الشَّجرةَ الْوِضيعةَ

رةَ تَخْضاِبسةَ الْيرالشَّجتُ . وكَمُأنَفِّذَُأنَا اُهللا حسو".  
  

 كل واحد مسئول عن أعماله

١٨ 

اآلباء َأكَلُوا الِْحصِرم، وَأسنَان اَألبنَاِء : ِإسراِئيَل وتَقُولُون َأنْتُم تَضِربون مثَال عن َأرِض"٢: وقَاَل اُهللا ِلي١
َألن ٤. هذَا كَالم اِهللا.  تَضِربون هذَا الْمثََل ِفي ِإسراِئيَلُأقِْسم ِبذَاِتي ال تَعودون٣فَماذَا تَقِْصدون ِبِه؟ . ضِرستْ

  .والشَّخْص الَِّذي يخِْطُئ هو الَِّذي يموتُ. اَألب ِلي واالبن َأيضا ِلي، ِكالهما ِلي. كُلَّ ِإنْساٍن حي هو ِلي
٥ُل الْعمعا ياِلحص اناِإلنْس كَان فَِإنالحالصَل واِل٦. داِبِد الَِّتي ِفي الِْجبعْأكُُل ِفي الْمال يو .نَامَأص دبعال يِت  ويب

د رهن وال يظِْلم َأحدا، بْل ير٧. وال يعاِشر زوجتَه َأثْنَاء عادِتها الشَّهِريِة. وال ينَجس امرَأةَ واِحٍد َآخَر. ِإسراِئيَل
وال يقِْرض مالَه ِبالربا، وال يْأخُذُ ٨. وال يسِلب، بْل يعِطي خُبزه ِللجاِئِع، ويكْسو الْعريان ثَوبا. الديِن ِلصاِحِبِه
ويعمُل ِبفَراِئِضي، ويحفَظُ ٩.  شَخٍْص وآخَرويمنَع يده عِن ارِتكَاِب الشَّر، ويحكُم ِبالْعدِل بين. ِربحا فَاِحشًا

  ."هذَا وعد اِهللا. فَهذَا اِإلنْسان صاِلح، وال بد َأن يحيا. شَراِئِعي
١٠" ،ورِذه الشُّره تَِكبرِنيفًا، قَاِتال، ينًا عاب ذَا الشَّخْصه بَأنْج ١١فَِإنلَم اهَأب َأن عْأكُُل مي وه ا، لَِكنَّههتَِكبري 

اِحٍد آخَرَأةَ ورام سنَجياِل، واِبِد الَِّتي ِفي الِْجبعِن ١٢. ِفي الْميالد نهر درال يو ،ِلبسيو ،الْفَِقيرو ِكينالِْمس ظِْلميو
فَهْل هذَا الشَّخْص . ويقِْرض مالَه ِبالربا، ويْأخُذُ ِربحا فَاِحشًا١٣. احةَويعبد اَألصنَام، ويرتَِكب الْقَب. ِلصاِحِبِه
  .بْل ِعقَابه الْموتُ َألنَّه ارتَكَب كُلَّ هِذِه الْقَباحِة، ويكُون هو الْمسُئوَل عن نَفِْسِه! يحيا؟ ال

فَال يْأكُُل ِفي الْمعاِبِد الَِّتي ١٥. ا، فَرَأى الشَّر الَِّذي ارتَكَبه َأبوه، واتَّعظَ ولَم يعمْل ِمثْلَهفَِإن َأنْجب هذَا االبن ابن١٤ً
.  يطْلُب رهنًاوال يظِْلم َأحدا، وال١٦. وال ينَجس امرَأةَ واِحٍد آخَر. وال يعبد َأصنَام بيِت ِإسراِئيَل. ِفي الِْجباِل

ويمنَع يده عِن ارِتكَاِب الذَّنِْب، وال يْأخُذُ ِربا وال ١٧. وال يسِلب، بْل يعِطي خُبزه ِللجاِئِع، ويكْسو الْعريان ثَوبا
َأما ١٨. ص ال يموتُ ِبذَنِْب َأِبيِه، بْل ال بد َأن يحيافَهذَا الشَّخْ. بْل يحفَظُ شَراِئِعي ويعمُل ِبفَراِئِضي. ِربحا فَاِحشًا

  ."َأبوه الَّذي خَطَفَ وظَلَم وعِمَل ما هو غَير صاِلٍح بين شَعِبِه، فَهو يموتُ ِبذَنِْبِه
١٩"تَقُولُون ذَِلك عماَألِب؟ فََأقُ: و ذَنْب نِمُل االبحاذَا ال يِفظَ كُلَّ ِلمحو ،الحالصَل ودِمَل الْعع ناالب ِإن وُل لَكُم

االبن ال يحِمُل ذَنْب اَألِب واَألب . الشَّخْص الَِّذي يخِْطُئ هو الَِّذي يموت٢٠ُ. فَراِئِضي وَأطَاعها، فَال بد َأن يحيا
  .تَمتَّع ِبصالِحِه، والشِّرير يعاِني ِمن شَرِهالصاِلح ي. ال يحِمُل ذَنْب االبِن



٢١ َأن دفَال ب ،الحالصَل ودِمَل الْععاِئِضي، وِفظَ كُلَّ فَرحا، وهتَكَبكُلِّ ذُنُوِبِه الَِّتي ار نع يرالشِّر عجر فَِإن
والْمولَى اِإللَه ٢٣.  ارَتَكَبها ال تُذْكَر لَه، بْل يحيا َألنَّه عِمَل الصالحوكُلُّ معاِصيِه الَِّتي٢٢. يحيا، وال يموتَ

  .بْل َأفْرح ِعنْدما يرِجع عن سلُوِكِه فَيحيا! هْل َأفْرح ِبموِت الشِّريِر؟ ال: يقُوُل
َألن ! ب الذَّنْب وعِمَل نَفْس الْقَباحِة الَِّتي يعملُها الشِّرير، فَهْل يحيا؟ الوِإن رجع الصاِلح عن صالِحِه، وارتَك٢٤َ

  ."كُلَّ اَألعماِل الصاِلحِة الَِّتي عِملَها ال تُذْكَر، ويموتُ ِبسبِب ِخيانَِتِه الَِّتي اقْتَرفَها وذُنُوِبِه الَِّتي ارتَكَبها
٢٥موتَقُولُون ذَِلك ٍل: عدِر عفُ ِبغَيرتَصاِئيَل. اُهللا يرتَ ِإسيا بوا يعمٍل، : فَاسدِر عفُ ِبغَيرتُ َأنَا الَِّذي َأتَصلَس

ْل َأنْتُمِبِه٢٦! ببوتُ ِبسمي وفَه ،الذَّنْب تَكَبارالِحِه، وص نع اِلحالص عجر فَِإن .ِبس هتَكَبِب الذَّنِْب الَِّذي ارب
فَهو اتَّعظَ ٢٨. وِإن رجع الشِّرير عِن الشَّر الَِّذي ارتَكَبه، وعِمَل الْعدَل والصالح، فَهو ينَجي نَفْسه٢٧. يموتُ

دا، فَال بنْهع عجرا، وهتَكَباِصي الَِّتي ارعكُلِّ الْم وتُِمنمال يا، ويحي اِئيَل٢٩.  َأنرتُ ِإسيقُوُل بي ذَِلك عماُهللا : و
: ِلذَِلك قَاَل الْمولَى اِإللَه٣٠! لَستُ َأنَا الَِّذي َأتَصرفُ ِبغَيِر عدٍل يا بيتَ ِإسراِئيَل، بْل َأنْتُم. يتَصرفُ ِبغَيِر عدٍل

فَتُوبوا وارِجعوا عن كُلِّ معاِصيكُم، ِلَئال تَهِلكُوا ." م يا بيتَ ِإسراِئيَل، كُلِّ واِحٍد حسب سلُوِكِهسَأحكُم علَيكُ"
ٍة٣١. ِبذَنِْبكُمِديدوٍح جرِديٍد ولَى قَلٍْب جلُوا عصاحا، وونَهتَِكبالَِّتي تَر اِصيكُمعكُلَّ م نْكُموا عِعداَب . وناذَا تُِريدفَِلم

  ."ِإذَن تُوبوا ِلكَي تَحيوا. َأنَا ال َأفْرح ِبموِت َأي واِحٍد: "َألن الْمولَى اِإللَه يقُوُل٣٢َأن تَموتُوا يا بيتَ ِإسراِئيَل؟ 
  

 مرثاة على رؤساء إسرائيل

١٩ 

رقَدتْ بين اَألشْباِل وربتْ ! كَانَتْ ُأمكُم كَلَبوٍة بين اُألسوِد"٢: يَل ِبهِذِه الْمرثَاِةَأما َأنْتَ فَانِْدب علَى رَؤساِء ِإسراِئ١
ُألمم، وسِمعتْ عنْه ا٤. ربتْ واِحدا ِمن ِصغَاِرها، فَصار َأسدا قَِويا، وتَعلَّم َأن يفْتَِرس، فََأكََل النَّاس٣. ِصغَارها

رِض ِمصِإلَى َأر اِئمِبخَز فََأخَذُوه ،ِتِهمفْرِفي ح قَعفَو.  
فَتَجوَل بين ٦. فَلَما رَأتْ َأن رغْبتَها لَمْ تَِتم وَأملَها ضاع، َأخَذَتْ واِحدا آخَر ِمن ِصغَاِرها وجعلَتْه َأسدا قَِويا٥

وِد، َألنَّهاُألسَأكََل النَّاسو ،فْتَِرسي َأن لَّمتَعا وا قَِويدَأس ار٧.  ص ِت الِْبالدبتَعفَار ،منَهدم بخَرو مونَهصح مدهو
َأخَذُوه ٩. م، فَوقَع ِفي حفْرِتِهمفَاتَّفَقَتْ علَيِه اُألمم الَِّتي حولَه، وبسطُوا علَيِه شَبكَتَه٨. وكُلُّ من ِفيها ِمن زِئيِرِه

ووضعوه ِفي السجِن، فَال يعود يسمع زِئيره بعد ِفي . ِبخَزاِئم وحبسوه ِفي قَفٍَص، وَأحضروه ِإلَى مِلِك باِبَل
  .ِجباِل ِإسراِئيَل

١٠م ،ِديقَِتكُمٍة ِفي حمِمثَْل كَر كُماِءُأمالْم ةٌ ِعنْدوسا. غْرقًا كَِثيررتْ وجَأخْرتْ وراِء َأثْمِة الْمكَثْر ِمنكَانَتْ ١١. وو
اِليةٌ وارتَفَع ساقُها َأعلَى ِمن اَألغْصاِن الْكَِثيفَِة، وصارتْ ظَاِهرةً َألنَّها ع. َأغْصانُها قَِويةً تَنْفَع ِلعمِل عصا ِللحاِكِم

لَِكنَّها قُِلعتْ ِبغَضٍب وطُِرحتْ ِإلَى اَألرِض، ويبستْها الريح الشَّرِقيةُ، ونُِزع ِمنْها ثَمرها، ١٢. وَأغْصانَها كَِثيرةٌ
ا النَّارَأكَلَتْهةُ، وا الْقَِويانُهلَتْ َأغْصذَبا١٣. ورحتْ ِفي الصغُِرس اآلنطْشَانٍَةوٍة عاِبسٍض يتْ ١٤. ِء، ِفي َأرجفَخَر



. واآلن لَيس ِفيها وال غُصن واِحد قَِوي ينْفَع ِلعمِل عصا ِللحاِكِم. نَار ِمن َأحِد َأغْصاِنها الْكَِبيرِة وَأكَلَتْ ثَمرها
  ."هِذِه ِمرثَاةٌ تُستَعمُل ِللنَّدِب

  
 إسرائيلتمرد بني 

٢٠ 

ِفي الْيوِم الْعاِشِر ِمن الشَّهِر الْخَاِمِس ِمن السنَِة الساِبعِة بعد اَألسِر، جاء بعض شُيوِخ بِني ِإسراِئيَل ِليستَِشيروا ١
هْل َأتَيتُم : هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه: راِئيَليا ابن آدم، قُْل ِلشُيوِخ بِني ِإس"٣: فَقَاَل اُهللا ِلي٢. اَهللا، فَجلَسوا َأماِمي

  .هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه! ِلتَستَِشيروِني؟ ُأقِْسم ِبذَاِتي، ِإنِّي َأرفُض َأن تَستَِشيروِني
٤ِهملَيع كُماَل احتَع ،مآد نا ابي ِهملَيع كُماَل احتَع . مهِةَأخِْبراِئِهِم الْقَِبيحاِل آبم٥. ِبَأعمقُْل لَهلَى : ووالْم ذَا كَالمه

وحلَفْتُ لَهم . يوم اخْتَرتُ بِني ِإسراِئيَل، حلَفْتُ يِمينًا ِلنَسِل بيِت يعقُوب، وَأعلَنْتُ لَهم عن نَفِْسي ِفي ِمصر: اِإللَِه
ِفي ذَِلك الْيوِم حلَفْتُ لَهم َأن ُأخِْرجهم ِمن ِمصر، ِإلَى َأرٍض بحثْتُ عنْها لَهم، َأرٍض ٦. بكُمَأنَا اُهللا ر: وقُلْتُ

ونَها، وال تُنَجسوا اَبِعدوا عنْكُم تَماِثيلَكُم الْبِشعةَ الَِّتي تُِحب: وقُلْتُ لَهم٧. تَِفيض لَبنًا وعسال، ِهي ِزينَةُ كُلِّ اَألرِض
رنَاِم ِمصِبَأص كُمَأنْفُس .كُمبَأنَا اُهللا ر.  

٨ لَمو ،مهَأنْظَار ِذبةَ الَِّتي تَجِشعالْب ماِثيلَهتَم منْهوا عِعدبي لَموا ِلي، وعمسي وا َأنِريدي لَمو ،لَيوا عدرتَم ملَِكنَّهو
. فَقَررتُ َأن َأصب علَيِهم غَضِبي، وَأبعثَ لَهم كُلَّ غَيِظي وهم ما زالُوا ِفي ِمصر. وا َأصنَام ِمصريتْركُ
َأعلَنْتُ نَفِْسي ِلبِني فَ. ولَِكنِّي َأكْرمتُ اسِمي ِلكَي ال يتَنَجس ِفي نَظَِر اُألمِم الَِّتي كَان يسكُن بينَها بنُو ِإسراِئيَل٩

وَأعطَيتُهم فَراِئِضي ١١. وِمن ِمصر َأخَذْتُهم ِإلَى الصحراِء١٠. ِإسراِئيَل، وَأخْرجتُهم ِمن ِمصر َأمام عيوِن اُألمِم
هم َأيضا وِصيةَ يوِم السبِت كَعالمٍة بيِني وبينَهم، ِلكَي وَأعطَيت١٢ُ. وعرفْتُهم شَراِئِعي، َألن من يِطيعها يحيا ِبها

لَه مهصوا َأنِّي َأنَا اُهللا الَِّذي خَصلَمعي.  
مع َأن من . ِعيولَم يعملُوا ِبفَراِئِضي، بْل رفَضوا شَراِئ. لَِكن شَعب ِإسراِئيَل تَمردوا علَي ِفي الصحراِء١٣

. فَقَررتُ َأن َأصب علَيِهم غَضِبي وهم ِفي الصحراِء وُأفِْنيهم. وكَسروا وِصيةَ يوم السبِت. يِطيعها يحيا ِبها
وحلَفْتُ لَهم يِمينًا ِفي ١٥. رجتُهم َأمامهاولَِكنِّي َأكْرمتُ اسِمي ِلكَي ال يتَنَجس ِفي نَظَِر اُألمِم الَِّتي َأخ١٤ْ

الصحراِء، َأنِّي ال ُأدِخلُهم ِإلَى اَألرِض الَِّتي َأعطَيتُها لَهم، الَِّتي تَِفيض لَبنًا وعسال، والَِّتي ِهي ِزينَةُ كُلِّ 
َألن قَلْبهم تَِبع . لُوا ِبفَراِئِضي، وكَسروا وِصيةَ يوِم السبِتَألنَّهم رفَضوا شَراِئِعي، ولَم يعم١٦. اَألرِض
مهنَاماِء١٧. َأصرحِفي الص متُهال َأفْنَيو ملَكْتُهفَال َأه ،ِهملَيلَِكنِّي َأشْفَقْتُ عاِء١٨. ورحِفي الص الِدِهمقُلْتُ َألوال : و

لُوا ِبفَرمتَعنَاِمِهمِبَأص كُموا َأنْفُسسال تُنَجو ،مهاِئعفَظُوا شَرال تَحو ،اِئكُملُوا ١٩. اِئِض آبمفَاع ،كُمبَأنَا اُهللا ر
بينَكُم، ِلكَي تَعلَموا احفَظُوا وِصيةَ يوِم السبِت مقَدسةً، كَعالمٍة بيِني و٢٠. ِبفَراِئِضي واحفَظُوا شَراِئِعي وَأِطيعوها

كُمبَأنِّي َأنَا اُهللا ر.  



٢١لَيوا عدرتَم الداَألو ا. لَِكنوهِطيعي لَماِئِعي وفَظُوا شَرحي لَماِئِضي ولُوا ِبفَرمعي لَما . ويحا يهِطيعي نم َأن عم
. فَقَررتُ َأن َأصب علَيِهم غَضِبي، وَأبعثَ لَهم كُلَّ غَيِظي وهم ِفي الصحراِء. بِتوكَسروا وِصيةَ يوِم الس. ِبها
 وحلَفْت٢٣ُ. وَأخْرجتُهم َأمام عيوِن اُألمِم. ولَِكنِّي منَعتُ يِدي، وَأكْرمتُ اسِمي ِلكَي ال يتَنَجس ِفي نَظَِر اُألمِم٢٢

َألنَّهم لَم يِطيعوا شَراِئِعي، بْل رفَضوا ٢٤. لَهم يِمينًا ِفي الصحراِء، َأنِّي ُأشَتِّتُهم ِفي اُألمِم وُأبددهم ِفي الِْبالِد
وجعلْتُهم َأيضا يتْبعون ٢٥. ِهمفَراِئِضي، وكَسروا وِصيةَ يوِم السبِت، َألن عيونَهم راحتْ وراء َأصنَاِم آباِئ

وتَركْتُهم ينَجسون َأنْفُسهم ِبَأن َأحرقُوا كُلَّ ابٍن ِبكٍْر ِفي النَّاِر ٢٦. فَراِئض غَير صاِلحٍة، وشَراِئع ال يحيون ِبها
  ." َأنِّي َأنَا اُهللاقُربانًا، وذَِلك ِلكَي ُأرِعبهم حتَّى يعلَموا

آباُؤكُم كَفَروا ِبي وخَانُوِني ِفي هذَا اَألمِر َأيضا، . هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه: يا ابن آدم، قُْل ِلشَعِب ِإسراِئيَل"٢٧
وا َأي تَلٍّ مرتَِفٍع وَأي شَجرٍة ِفيها ورقٌ، ذَبحوا َأن ُأعِطيها لَهم، ورَأ لَما َأدخَلْتُهم ِإلَى اَألرِض الَِّتي َأقْسمت٢٨ُ

فَقُلْتُ ٢٩. هنَاك ضحاياهم، وقَدموا قَراِبينَهم الَِّتي َأغْضبتِْني، وَأحرقُوا بخُورهم الْعِطر، وسكَبوا قُربان الشَّراِب
مةُ ا: لَهتَفَعرِذِه الْما هِمموذَا الْياٍت ِإلَى هتَفَعرم اِبدعِذِه الْمتْ هيما؟ فَسِفيه وندبلَِّتي تَع".  
ِهِم هْل نَجستُم َأنْفُسكُم كَما فَعَل آباُؤكُم؟ وضلَلْتُم وراء تَماِثيِل. هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه: ِلذَِلك قُْل ِلبيِت ِإسراِئيَل"٣٠

ِعنْدما تُقَدمون هداياكُم، وتَحِرقُون َأوالدكُم ِفي النَّاِر قُربانًا، َأنْتُم تُنَجسون َأنْفُسكُم ِبكُلِّ َأصنَاِمكُم ِإلَى ٣١الْبِشعِة؟ 
. هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه! ِإنِّي َأرفُض َأن تَستَِشيروِنيفَهْل َأسمح لَكُم ِبَأن تَستَِشيروِني؟ ُأقِْسم ِبذَاِتي، . هذَا الْيوِم

٣٢تَقُولُون َأنْتُم :رجالْحو الْخَشَب دبِض، فَنَعوِب اَألركَشُعِم وكَاُألم قَّقَ. نَكُونتَحي لَن ونَها تُِريدم لَِكنو .
وُأخِْرجكُم ِمن ٣٤. ِبذَاِتي، ِإنِّي َأتَسلَّطُ علَيكُم ِبيٍد قَِويٍة وِذراٍع قَِديرٍة وغَضٍب شَِديٍدُأقِْسم : فَالْمولَى اِإللَه يقُوُل٣٣

ودكُم ِإلَى وَأق٣٥ُ. بيِن اُألمِم، وَأجمعكُم ِمن الِْبالِد الَِّتي بددتُكُم ِفيها، ِبيٍد قَِويٍة وِذراٍع قَِديرٍة وغَضٍب شَِديٍد
وَأحكُم علَيكُم كَما حكَمتُ علَى آباِئكُم ِفي صحراِء َأرِض ٣٦. صحراِء اُألمِم، وُأحاِكمكُم هنَاك وجها ِلوجٍه

رلَى اِإللَِه. ِمصوالْم ذَا كَالمِف٣٧. ه ِخلُكُمُأدو ،ايصتَ عتَح ونرتَم لُكُمعَأجِدوهاِط الْع٣٨. ي ِرب ِزُل ِمنْكُمَأعو
. الْمتَمرِدين والَِّذين يرفُضون طَاعِتي، فَُأخِْرجهم ِمن اَألرِض الَِّتي هم ِفيها، ولَِكنَّهم ال يدخُلُون َأرض ِإسراِئيَل

  ."فَتَعلَمون َأنِّي َأنَا اُهللا
٣٩"ا بي ا َأنْتُمقُوُلَأمي لَى اِإللَهواِئيَل، فَالْمرتَ ِإسي :كُمنَاموا َأصدباعو وا كُلُّكُمبِلي ! اذْه ونعمتَسس دعا بِفيم لَِكنو

اكُمايدِبه وسالْقُد ِمياس ونستُنَج ونودال تَعو نَاِمكُمَأصلَى اِإل٤٠. ووالْم ذَا كَالمه ِس، : لَِهَألنقَدِلي الْمبِفي ج
وهنَاك َأطْلُب قُربانَكُم وَأحسن . هنَاك َأرضى عنْهم. جبِل ِإسراِئيَل الْعاِلي، يعبدِني كُلُّ بيِت ِإسراِئيَل ِفي اَألرِض

م كَبخُوٍر عِطٍر ِحين ُأخِْرجكُم ِمن بيِن اُألمِم، وَأجمعكُم ِمن وَأرضى عنْك٤١ُ. هداياكُم مع كُلِّ ضحاياكُم الْمقَدسِة
فَتَعلَمون َأنِّي َأنَا اُهللا ِحين ُأدِخلُكُم ِإلَى َأرِض ٤٢. وُأظِْهر بينَكُم َأنِّي قُدوس َأمام كُلِّ اُألمِم. الِْبالِد الَِّتي شَتَّتُكُم ِفيها

وتَذْكُرون هنَاك سلُوكَكُم وكُلَّ َأعماِلكُم الَِّتي نَجستُم ٤٣. يَل، اَألرِض الَِّتي حلَفْتُ يِمينًا َأن ُأعِطيها آلباِئكُمِإسراِئ
وهتُمتَكَبالَِّذي ار ِب كُلِّ الشَّربِبس كُمَأنْفُس ونها، فَتَكْرِبه كُمل٤٤َ. َأنْفُسفَتَع كِْرما يِبم اِملُكُمُأع َأنِّي َأنَا اُهللا ِحين ونم

  ."هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه. اسِمي، ال حسب سلُوِككُم الرِديِء وَأعماِلكُم الْفَاِسدِة يا بيتَ ِإسراِئيَل



قُْل ٤٧. جنُوِب وَأنِذره، وتَنَبْأ علَى الْغَابِة الَِّتي ِفي الْجنُوِبيا ابن آدم، حوْل وجهك ِإلَى الْ"٤٦: وقَاَل اُهللا ِلي٤٥
سُأشِْعُل ِفيِك نَارا، فَتَْأكُُل كُلَّ شَجرٍة ِفيِك، خَضراء كَانَتْ َأو : اسمِعي كَِلمةَ اِهللا، فَالْمولَى اِإللَه قَاَل: ِلغَابِة الْجنُوِب

فَيرى كُلُّ النَّاِس َأنِّي ٤٨. نْطَِفُئ اللَِّهيب الْمشْتَِعُل، وتَحتَِرقُ ِبِه كُلُّ الْوجوِه ِمن الْجنُوِب ِإلَى الشَّماِلوال ي. ياِبسةً
  !"مثَاالهم يقُولُون عنِّي ِإنِّي َأضِرب َأ! آِه، يا ربي وِإلَِهي: "فَقُلْت٤٩ُ." َأنَا َأشْعلْتُها فَال تَنْطَِفُئ

  
  بابل هي سيف العقاب

٢١ 

وقُْل ٣َ تَنَبْأ علَى َأرِض ِإسراِئيَل، .يا ابن آدم، حوْل وجهك ِإلَى الْقُدِس، وَأنِْذِر الْمكَان الْمقَدس"٢: وقَاَل اُهللا ِلي١
وحيثُ َأنِّي َأقْطَع الصاِلح ٤. ِغمِدِه وَأقْطَع ِمنِْك الصاِلح والشِّريرَأنَا ِضدِك، فََأستَلُّ سيِفي ِمن : هذَا كَالم اِهللا: "لَها

فَيعلَم كُلُّ النَّاِس، َأنِّي َأنَا اُهللا ٥. والشِّرير، ِلذَِلك يخْرج سيِفي ِمن ِغمِدِه ِضد كُلِّ النَّاِس ِمن الْجنُوِب ِإلَى الشَّماِل
  ."سيِفي ِمن ِغمِدِه ولَن يرِجع ِإلَيِهسلَلْتُ 

َألنَّه سيْأِتي : ِلماذَا تَتَنَهد؟ قُْل: فَِإن قَالُوا لَك٧. ِلذَِلك تَنَهد يا ابن آدم، تَنَهد َأمامهم ِبقَلٍْب مكْسوٍر وحزٍن شَِديٍد"٦
 هقَلْب ذُوباِحٍد يفَكُلُّ و ،رخَبتُهقُو تَِضيعْأِس وِبالْي ابصيو تُهِزيمع ارتَنْهقَّقُ. وتَحيو رْأِتي الْخَبيس . ذَا كَالمه

  ."الْمولَى اِإللَِه
نُون ِليذْبح، مس١٠! سيفٌ مسنُونٌ مصقُوٌل! سيفٌ: هذَا كَالم اِهللا: يا ابن آدم، تَنَبْأ وقُْل"٩: وقَاَل اُهللا ِلي٨

السيفُ ١١! ال تَفْرح يا ابِني، فَالِْعقَاب ِبالسيِف قَاِدم، بعد ما احتَقَرتَ كُلَّ ِعقَاٍب ِبالْعصا! ومصقُوٌل ِليلْمع كَالْبرِق
اصرخْ وولِْوْل يا ابن آدم، َألنَّه ١٢.  يِد الْقَاِتِلمصقُوٌل ِلكَي تُمِسكَه الْيد، هو مسنُون ومصقُوٌل ِلكَي يوضع ِفي

ِلذَِلك اضِرب علَى فَخِْذك ِمن . وسينِْزُل َأيضا علَى كُلِّ رَؤساِء ِإسراِئيَل، فَيقْتَلُون مع شَعِبي. سينِْزُل علَى شَعِبي
ِإذَن ١٤. ا يحدثُ لَكُم بعدما احتَقَرتُم الِْعقَاب ِبالْعصا؟ هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِههذَا وقْتُ امِتحاٍن، وماذ١٣َ. الْحزِن

هو سيفٌ يذْبح، يِحيطُ . خَلِّ السيفَ ينِْزُل مرتَيِن، بْل ثَالثَ مراٍت. تَنَبْأ يا ابن آدم واضِرب كَفا علَى كَفٍّ
وِلكَي تَذُوب الْقُلُوب ويكْثُر الْقَتْلَى، َأنَا وضعتُ السيفَ علَى كُلَّ َأبواِبِهم ١٥. النَّاِس ِمن كُلِّ ِجهٍة ويذْبح كَِثيرينِب

حذْبقُوٌل ِليصم ِق، ِإنَّهركَالْب علْمي ِإنَّه ،حذْبِمينًا ١٦. ِليفُ ييا سي ِرباضكدح تَِّجهثُ ييح ِرباال، اضِشمو .
  ."َأنَا اُهللا حكَمتُ ِبهذَا. وَأنَا َأيضا َأضِرب كَفا علَى كَفٍّ، ويِحلُّ ِبكُم غَيِظي١٧
وضع عالمةً . ِن ِمن مكَاٍن واِحٍديا ابن آدم، ارسم طَِريقَيِن يتْبعهما سيفُ مِلِك باِبَل، ويبدآ"١٩: وقَاَل اُهللا ِلي١٨

فَطَِريقٌ يسلُكُه السيفُ ِإلَى ربةَ عاِصمِة بِني عمون، ٢٠. ِعنْد مفْتَرِق الطَِّريقَيِن حيثُ يتَِّجه كُلٌّ ِمنْهما ِإلَى مِدينٍَة
َألن مِلك باِبَل سيِقفُ علَى رْأِس الطَِّريِق، ِعنْد مفْتَرِق ٢١. واآلخَر يسلُكُه ِإلَى يهوذَا والْقُدِس الْحِصينَِة
ِسيراٍه ياتِّج ِرفَ ِبالْفَْأِل ِفي َأيعِن، ِليٍة. الطَِّريقَيذَِبيح كَِبد صفْحيو ،نَاماَألص تَِشيرسياِم، وهةً ِبالسعلِْقي قُرفَي .

فَيضع . رعةَ ِبيِدِه الْيمنَى، فَتَقَع علَى الْقُدِس، ِليضع مجاِنقَ ويْأمر ِبالْقَتِْل ويطِْلقَ هتَافَ الْحرِبويلْتَِقطُ الْق٢٢ُ



. الْوالِء لَه، َأن هذَا فَْأٌل كَاِذبفَيظُن َأهلُها الَِّذين حلَفُوا ِب٢٣. الْمجاِنقَ ِلتَحِطيِم بواباِتها ويِقيم ِمقْالعا ويبِني برجا
َأنْتُم داِئما تُذَكِّرونَِني ِبشَركُم، َألن : فَالْمولَى اِإللَه يقُوُل٢٤. ولَِكن مِلك باِبَل يذَكِّرهم ِبذَنِْبِهم ويْأخُذُهم َأسرى

  ."ي كُلِّ َأعماِلكُم، ِلذَِلك تُْؤخَذُون َأسرىمعاِصيكُم واِضحةٌ وذُنُوبكُم ظَاِهرةٌ ِف
٢٥"قْتُ ِعقَاِبكو انحو كموي اءاِئيَل، جرِني ِإسب ِلكا مي ،يرالشِّر ا النَِّجسه٢٦. َأيلَى اِإللَهوقُوُل الْميِع : وانْز

ْأِسكر نع ِح التَّاجاطْرةَ، واممالْع .فَلَنتَِفعرالْم َأخِْفضو اِضعتَوالْم فَعْل َأرب ،وا هاُل كَمقَى الْحبا٢٧.  يابخَر !
  ."فََأجعلُه مِلكًا. خَرابا ال يبنَى حتَّى يْأِتي الَِّذي لَه الْحقُّ َأن يكُون مِلكًا! سَأجعُل هذَا الْمكَان خَرابا

٢٨" ا ابَأنْتَ يقُْلوْأ وتَنَب ،مآد ن :شَتَاِئِمِهمو نوِنييملَى اِإللَِه ِبشَْأِن الْعوالْم ذَا كَالمفٌ: هيس !،حذْبلُوٌل ِليسفٌ ميس 
ِب ِبشَْأِنك، ستَنِْزُل علَى ِرقَاِب وعلَى الرغِْم ِمن الرَؤى الْباِطلَِة والْفَْأِل الْكَاِذ٢٩. ومصقُوٌل ِليقْتَُل ويلْمع كَالْبرِق

قْتُ ِعقَاِبِهمو انحو مهموي اءج اِر َألنَّهاَألشْرو ِفي ٣٠. النَِّجِسين كلَيع كُمفَِإنِّي سَأح ،ِدكفُ ِإلَى ِغميا سي ِجعار
ِض ِميالِدككَاِن الَِّذي خُِلقْتَ ِفيِه، ِفي َأر٣١. الْمَأصِد وِفي ي كُأوِقعِظي، وغَي نَار كلَيَأنْفُخُ عو ،كلَيِبي عغَض ب

وال تُذْكَر بعد ذَِلك، َألنِّي َأنَا اُهللا . وتَكُون وقُودا ِللنَّاِر، ويسفَك دمك ِفي ِبالِدك٣٢. ِرجاٍل قُساٍة ماِهِرين ِفي الْقَتِْل
  ."حكَمتُ ِبهذَا

  

 أهل القدسشر 

٢٢ 

وَأنْتَ يا ابن آدم، تَعاَل احكُم علَيها، تَعاَل احكُم علَى مِدينَِة سفِْك الدِم َأخِْبرها ِبكُلِّ َأعماِلها "٢: وقَاَل اُهللا ِلي١
 جلَبتْ علَى نَفِْسها الْخَراب ِبَأن سفَكَِت الدم ِفي َأيتُها الْمِدينَةُ الَِّتي: هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه: وقُْل٣. الْقَِبيحِة

 ،نَامِت اَألصنَعص ا ِبَأنهتْ نَفْسسالَِّتي نَجا، وِطهسِت ٤ونَعةٌ َألنَِّك صَأنِْت نَِجس ،مفَكِْت الدةٌ َألنَِّك سِرمجَأنِْت م
نَامِك . اَألصامِت َأيرةََأنِْت قَصايلَى نَفِْسِك النِّهِت علَبجو . كحكُلُّ الِْبالِد تَضِم، واُألم نيا بارلُِك ععذَا َأجِله
اُنْظُِري كَيفَ َأن كُلَّ واِحٍد ِمن رَؤساِء ٦. يسخَر ِمنِْك الْقَِريب والْبِعيد، يا حِقيرةٌ، يا كَِثيرةَ الشَّغَِب٥. علَيِك

ِفيِك َأهانُوا اَألب واُألم، وعاملُوا الْغَِريب ِبالظُّلِْم، واضطَهدوا ٧. سراِئيَل الَِّذين ِفيِك، يستَخِْدم سلْطَتَه ِلسفِْك الدِمِإ
الَِّذين ِفيِك كَذَّابون يسِفكُون ٩. ةَ يوِم السبِتَأنِْت احتَقَرِت ما َأعتَِبره َأنَا مقَدسا، وكَسرِت وِصي٨. الْيِتيم واَألرملَةَ

ورالْفُج ونتَِكبرياِل، واِبِد الَِّتي ِفي الِْجبعِفي الْم ْأكُلُونيو ،م١٠. الد غْتَِصبي نمَأةَ َأِبيِه، ورام اِشرعي نِفيِك م
ومن يرتَِكب الزنَا مع امرَأِة واِحٍد آخَر، ومن ِبفُجوِرِه ينَجس زوجةَ ابِنِه، ١١هِريِة، امرَأةً متَنَجسةً ِبعادِتها الشَّ

سلَبِت ماَل َأنِْت َأخَذِْت الربا والربح الْفَاِحشَ و. ِفيِك َأخَذُوا الرشْوةَ ِلسفِْك الدِم١٢. ومن يغْتَِصب ُأخْتَه ِبنْتَ َأِبيِه
  .هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه! اآلخَِرين ظُلْما، ونَِسيِتِني



. علَى كَفٍّ ِبسبِب الربِح الْحراِم الَِّذي حصلِْت علَيِه، وِبسبِب الدِم الَِّذي سِفك ِفي وسِطِك ِلذَِلك َأضِرب كَفا١٣
ُأشَتِّتُِك بين اُألمِم ١٥. ، َأو تَقْوى يداِك ِفي اَألياِم الَِّتي ُأعاِقبِك ِفيها؟ َأنَا اُهللا حكَمتُ ِبهذَا وُأنَفِّذُهفَهْل يحتَِمُل قَلْبِك١٤

 ".لَِمين َأنِّي َأنَا اُهللافَتَع. َألنَِّك نَجسِت نَفْسِك ِفي نَظَِر اُألمِم١٦. وُأبددِك ِفي الْبالِد، وُأِزيُل نَجاستَِك ِمنِْك
كُلُّهم نُحاس وقَصِدير وحِديد ورصاص، هم . يا ابن آدم، صار بيتُ ِإسراِئيَل ِلي كَشَواِئب"١٨: وقَاَل اُهللا ِلي١٧

ِبما َأنَّكُم ِصرتُم كُلُّكُم شَواِئب، فَِإنِّي : لْمولَى اِإللَهِلذَِلك قَاَل ا١٩. شَواِئب متْروكَةٌ ِفي الْبوتَقَِة بعد تَنِْقيِة الِْفضِة
وكَما يضع النَّاس الِْفضةَ والنُّحاس والْحِديد والرصاص والْقَصِدير ِفي الْبوتَقَِة، ٢٠. َأجمعكُم ِإلَى الْقُدِس

ِهرصا ِليهلَيع النَّار نْفَخُونيوكُمِهرَأصِدينَِة وِفي الْم كُمعَأضخِْطي، وسِبي وِبغَض كُمعمَأج ا، كَذَِلك٢١. وه كُمعمَأج
مون فَتَعلَ. وكَما تَنْصِهر الِْفضةُ ِفي الْبوتَقَِة، تَنْصِهرون داِخلَها٢٢. وَأنْفُخُ علَيكُم نَار غَضِبي، فَتَنْصِهرون ِفيها

كُملَيخِْطي علْتُ سسَأنِّي َأنَا اُهللا َأر".  
. َأنِْت كََأرٍض لَم ينِْزْل علَيها مطَر وال طَلٌّ َألنِّي غَِضبتُ علَيها: قُْل ِللقُدِس يا ابن آدم،"٢٤: وقَاَل اُهللا ِلي٢٣
٢٥َأروٍد تَزا كَُأسِطهسا في واِئهَؤسةُ راعمةَجقُ الْفَِريسزتُمو  . ،النَّفَاِئسو الْكُنُوز ْأخُذُوني ،النَّاس ْأكُلُوني

لَم يميزوا بين ما هو . َأحبارها خَالَفُوا شَِريعِتي، ونَجسوا ما َأعتَِبره َأنَا مقَدسا٢٦. ويرملُون ِنساء كَِثيراٍت ِفيها
سقَدِةماملٌَّل ِللعحمِهللا و  .طَاِهرو نَِجس وا هم نيقَ بالْفَر النَّاس ونلِّمعال يوِم . وِة يِصيو نع مونَهيوا عضَأغْمو
قُون الْفَِريسةَ ويسِفكُون الدم يمز. قَادتُها ِفي وسِطها كَِذَئاٍب مفْتَِرسٍة٢٧! فََأصبحتُ ِبال كَرامٍة بينَهم. السبِت

ويتَستَّر َأنِْبياُؤها علَى هِذِه اَألعماِل، بالرَؤى الْباِطلَِة والنُّبواِت ٢٨. ويقْتُلُون النَّاس ِمن َأجِل الربِح الْحراِم
ملَه قُولُونيِة، ولَى ا: الْكَاِذبوالْم ذَا كَالمِإللَِهه .تَكَلَّمي اَهللا لَم َأن ع٢٩! م طَِّهدضيو ،ِلبسيخِْطفُ وي بالشَّعو

  ."الِْمسِكين والْفَِقير، ويظِْلم الْغَِريب ويحِرمه ِمن حقِِّه
. َأماِمي ِليحِمي الِْبالد ِلكَي ال َأخِْربها، فَلَم َأِجدوبحثْتُ عن رجٍل ِمن بيِنِهم، يبِني السور، ويِقفُ ِفي الثَّغْرِة "٣٠
٣١ُؤوِسِهملَى رع مهشَر ِلبَأجِظي، وِبنَاِر غَي ُأفِْنيِهمو ،ِهملَيِبي عغَض بَأص لَى اِإللَِه. ِلذَِلكوالْم ذَا كَالمه".  
  

 السامرة والقدس خائنتان

٢٣ 

وِفي ِصباهما َأصبحتَا عاِهرتَيِن ِفي ِمصر، حيثُ ٣. يا ابن آدم، كَانَتْ هنَاك ِبنْتَاِن ُألم واِحدٍة"٢: يوقَاَل اُهللا ِل١
َأهولَةُ ِهي . ا َأهوِليبةُالْكَِبيرةُ اسمها َأهولَةُ، وُأخْتُه٤. سمحتَا ِللرجاِل ِبَأن يمِسكُوا ثَدييِهما ويداِعبوا نَهديِهما

سالْقُد ةُ ِهيوِليبَأهةُ، واِمرنَاٍت. السبو ِنينتَا بلَدوكَانَتَا ِلي وا ٥. وشَّاقَهتْ عبَأحا كَانَتْ ِلي، وَأنَّه عولَةُ منَتْ َأهزو
. ن، وهم حكَّام وقَادةٌ، كُلُّهم شُبان َأقِْوياء وفُرسان يركَبون الْخَيَلالَِّذين يلْبسون اُألرجوا٦بِني َأشُّور اَألبطَاَل، 

٧ص ،كُلِِّهم مهعنَتْ مفَزنَاِمِهمِبكُلِّ َأصو مِشقَتْهع نا ِبكُلِّ مهتْ نَفْسسنَجو ،ِني َأشُّورِة بنَى ٨. فْوِن الزتَكُفَّ ع لَمو
ِلذَِلك َأوقَعتُها ِفي يِد عشَّاِقها بِني ٩. لَِّذي بدَأتْه ِفي ِمصر، لَما رقَد الرجاُل معها وِهي ِفي ِصباها وعاشَروهاا



مِشقَتْهع الَِّذين ِف١٠. َأشُّوريا ِبالسقَتَلُوه ا ثُمنَاِتهبا وِنيهَأخَذُوا با ووهرثََل ِفي فَعا الْمِبه ِربتَض اءِت النِّسارفَص ،
تَِحقُّهالَِّذي تس ةٌ نَالَِت الِْعقَابا فَاِسدَأنَّه.  

ى فَِهي اُألخْر١٢. ورَأتْ ُأخْتُها َأهوِليبةُ هذَا، ومع ذَِلك زادتْ ِفي فَساِدها وِعشِْقها وِزنَاها َأكْثَر ِمن ُأخِْتها١١
 انشُب مكُلُّهَل، والْخَي ونكَبري انسفُر مهاِب، والثِّي َأفْخَر ونسلْبي طَاَل الَِّذينةَ اَألبالْقَادو كَّامالْح ،ِني َأشُّورِشقَتْ بع

اء١٣. َأقِْوياِلاثْنَتَي َأنا، وهتْ نَفْسسا نَجضَأي ا ِهيتُ َأنَّهَأيلَكَتَا ِفي نَفِْس الطَِّريِقفَرتْ ِفي ١٤. ِن سادةَ زوِليبَأه لَِكن
وحوَل وسِطِهم َأحِزمةٌ، وعلَى ١٥فَِإنَّها رَأتْ علَى الْحاِئِط صور ِرجاٍل باِبِليين مرسومةً ِباَألحمِر، . ِزنَاها

مةٌ، كُلُّهفَاضفَض اِئممع ْأِسِهماِبَلرِفي ب لُوِدينوم يناِبِلياٍت بكَبراِط مبض نْظَرم م١٦.  لَه مِشقَتْهع ،مَأتْها رفَلَم
جستْ ِبِهم وبعدما تَنَ. فَجاءها الْباِبِليون ِإلَى سِريِر الْحب، ونَجسوها وزنَوا ِبها١٧. وَأرسلَتْ لَهم رسال ِفي باِبَل

متْها١٨. كَِرهتُ ُأخْتَها كَِرها كَمتُهتْ، فَكَِرهرتَعلَنًا وا عتْ ِزنَاهسارمنَتْ ِفي ١٩. وا زا لَماهِصب امتْ َأيتَذَكَّرو
ا َأكْثَرتْ ِفي ِزنَاهادفَز ،ر٢٠. ِمصوِميِر ِفي الشَّهشَّاقًا كَالْحتْ عبَأحِة الِْجنِْسوسارمِل ِفي مكَالْخَيَأنِْت ٢١. ِة، و

  .اشْتَقِْت ِإلَى فُجوِر ِصباِك، لَما كَان الِْمصِريون يداِعبون نَهديِك ويمِسكُون ثَدييِك
اقَِك الَِّذين كَِرهِتِهم، وَأجعلُهم يهجمون علَيِك ِمن َأنَا ُأِثير علَيِك عشَّ: ِلذَِلك يا َأهوِليبةُ، هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه٢٢

بِني باِبَل وكُلَّ الْكَلْداِنيين، َأهَل فَقُود وشُوع وقُوع، ومعهم كُلُّ بِني َأشُّور ِمن الشُّباِن اَألقِْوياِء، ٢٣. كُلِّ ِجهٍة
فَيهجمون علَيِك ٢٤. وضباطُ مركَباٍت وِرجاٌل لَهم شُهرةٌ، وكُلُّهم فُرسان يركَبون الْخَيَلكُلُّهم حكَّام وقَادةٌ، 

اِقبوِك كَما ويحاِصرونَِك ِبدروٍع وتُروٍس وخُوٍذ، وُأعِطيِهِم السلْطَةَ ِليع. ِبَأسِلحٍة ومركَباٍت وعرباٍت وجيٍش كَِثيٍر
ِسنُونتَحسٍظ٢٥. ياِملُونَِك ِبغَيعِك، فَيلَيِبي علِّطُ غَضُأسِف. ويتُِك ِبالسِقيتُقْتَُل بِك، وُأذُنَيَأنْفَِك و ونقْطَعي . ْأخُذُوني

وَأمنَعِك عِن الْفُجوِر والزنَى ٢٧. عنِْك، ويْأخُذُون حِليِكوينْزعون ِثيابِك ٢٦. بِنيِك وبنَاِتِك، وتُحرقُ بِقيتُِك ِبالنَّاِر
رْأِتِه ِفي ِمصدالَِّذي ب .دعا بِفيم رِمص ال تَذْكُِرينذَا، وِإلَى ه ٢٨. فَال تَشْتَاِقينلَى اِإللَهوقَاَل الْم ،مِك : نَعُأوِقعس
ِغِضينَهتُب ِد الَِّذينِفي يمِهينَهتَكْر ِد الَِّذينِفي ي ،كُونَِك ٢٩. متْريِت ِفيِه، وا تَِعبكُلَّ م ْأخُذُونيٍة، واِهياِملُونَِك ِبكَرعفَي

راء اُألمِم، َأجِلب علَيِك هذَا َألنَِّك ضلَلِْت و٣٠. عريانَةً وعاِريةً، وينْكَِشفُ عارِك وِزنَاِك وفُجورِك وعهرِك
نَاِمِهمِك ِبَأصِت نَفْسسنَجِدِك٣١. وا ِفي يِعقَاِبه كَْأس علَكِْت ِفي طَِريِق ُأخِْتِك، فََأضَأنِْت س".  

٣٢لَى اِإللَهوقَاَل الْمِب: "و ُأ النَّاسزهةٌ، فَيكَِبيرِميقَةٌ وع كَْأس ِهيُأخِْتِك، و كَْأس ِبينتَشْرا سونَِك، َألنَّهتَِقرحيِك و
. فَتَسكَِرين ِجدا وتَحزِنين ِجدا، َألن كَْأس ُأخِْتِك الساِمرِة ِهي كَْأس رعٍب وخَراٍب٣٣. كَْأس مملُوءةٌ

وقَاَل ٣٥. هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه. َأنَا حكَمتُفَتَشْرِبينَها ِإلَى آِخِرها، ثُم تُحطِِّمينَها وتُمزِقين ثَدييِك، َألنِّي ٣٤
لَى اِإللَهوِزنَاِك: الْموِرِك وفُج ِعقَاب تَنَاِلينس ِرِك، ِلذَِلكظَه اءرِتِني وحطَرَأنِْت نَِسيِتِني و".  

فَكُلٌّ ِمنْهما زنَتْ ٣٧. َأخِْبرهما ِبَأعماِلِهما الْقَِبيحِة. َأهوِليبةَيا ابن آدم، تَعاَل احكُم علَى َأهولَةَ و: "وقَاَل اُهللا ِلي٣٦
وقَتَلَتْ، زنَتْ ِبَأن عبدِت اَألصنَام، وقَتَلَتْ ِبَأن َأحرقَتْ َأوالدها، َأي َأوالِدي، قُربانًا ِفي النَّاِر، ِليكُونُوا طَعاما 

كَانَتْ تَذْبح بِنيها ٣٩. نَجستْ مكَاِنيَ الْمقَدس وكَسرتْ وِصيةَ يوِم السبِت: وَأيضا فَعلَتْ هذَا٣٨. ِمِلِتلْك اَألصنَا
هسِلتُنَج سقَدالْم كَاِنيخُُل مقِْت تَدِفي نَفِْس الْونَاِمها، وِتي. َألصيطَ بسذَا ولَتْ هفَع ،مال ِإلَى ٤٠! نَعسلَتْ رسْل َأرب



وجلَستْ علَى سِريٍر ٤١. ولَما جاءوا، استَحمتْ وكَحلَتْ عينَيها وتَزينْتْ ِبالْحِلي. ِرجاٍل جاءوا ِمن ِبالٍد بِعيدٍة
يزخُوِري وا بهلَيتْ ععضوةٌ، وزهجةٌ ماِئدم هاموِن، ٤٢. ِتيفَاِخٍر، َأمجِل الْمَأه وٍر ِمنهمتُ جوا صهِعنْد ِمعسو

وهم الَِّذين وضعوا َأساِور علَى َأيِديِهما، وتَاجا . ِعصابةٌ ِمن رعاِع الْقَوِم، سكَارى َأحضروهم ِمن الصحراِء
فَدخَلُوا علَيها ٤٤! اتْركُوهم يزنُون معها، فَِهي عاِهرةٌ: ِذِه الْباِليِة ِفي الزنَىفَقُلْتُ عن ه٤٣. جِميال علَى رْأسيِهما

ِكن ل٤٥َ. نَعم، ِبهِذِه الطَِّريقَِة دخَلُوا علَى َأهولَةَ وَأهوِليبةَ الْمرَأتَيِن الْفَاِجرتَيِن. كَما يدخُُل الرجاُل علَى عاِهرٍة
الرجاَل الصاِلِحين سيحكُمون علَيِهما ِبالِْعقَاِب الَِّذي تَستَِحقُّه العاِهرةُ والَِّذي تَستَِحقُّه سفَّاكَةُ الدِم، َألنَّهما عاِهرتَاِن 

  ."وَأيِديِهما ملَطَّخَةٌ ِبالدِم
فَتَرجمهما ٤٧. سلِّموهما ِللرعِب والنَّهِب. وا علَيِهما ِعصابةً ِمن اَألعداِءهاتُ: وهذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه"٤٦

ُل فَُأِزي٤٨. الِْعصابةُ ِبالِْحجارِة، ويمزقُونَهما ِبسيوِفِهم، ويقْتُلُون َأبنَاءهما وبنَاِتِهما، ويحِرقُون ِديارهما ِبالنَّاِر
فَيِحلُّ علَيكُما ِعقَاب فُجوِركُما، وِعقَاب ٤٩. الْفُجور ِمن الِْبالِد، فَتَتَِّعظُ كُلُّ النِّساِء وال يرتَِكبن الْفُجور ِمثْلَكُما

  ."فَتَعلَماِن َأنِّي َأنَا الْمولَى اِإللَه. ِعبادِة اَألصنَاِم
  

 مثل القدر

٢٤ 

يا ابن آدم، سجْل تَاِريخَ هذَا الْيوِم "٢:  الْعاِشِر ِمن الشَّهِر الْعاِشِر ِمن السنَِة التَّاِسعِة، قَاَل اُهللا ِليِفي الْيوِم١
: عِب الْمتَمرِد، وقُْل لَهمواضِرب مثَال ِلهذَا الش٣َّ. ِبالذَّاِت، َألن ِفي هِذا الْيوِم َأقَام مِلك باِبَل ِحصارا حوَل الْقُدِس

وضع ِفيها ِقطَع اللَّحِم، كُلَّ ِقطْعٍة ٤. ضِع الِْقدر علَى النَّاِر، ضعها وصب ِفيها ماء: هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه
. وكَوِم الْحطَب تَحتَ الِْقدِر.  هذَا تَْأخُذُه ِمن َأحسن الْغَنَِموكُل٥ُّ. طَيبٍة، الْفَخْذَ والْكَِتفَ، وامْألها ِبَأحسن الِْعظَاِم
  ."واجعِل الْكُلَّ يغِْلي، حتَّى تُسلَقَ الِْعظَام َأيضا

٦لَى اِإللَهوقَاَل الْمٌأ ال: "ودا صِر الَِّتي ِفيهِللِقدِم، وفَّاكَِة الدِدينَِة سُل ِللمياالْوِمنْه جخْرةً !  يا ِقطْعا ِفيهاَفِْرغُوا م
َألن الدم الَِّذي سفَكَتْه موجود ِفي وسِطها، َألنَّها تَركَتْه علَى صخْرٍة عاِريٍة، ولَم ٧. ِقطْعةً ِمن غَيِر ما تَخْتَاروا

كَي ُأِثير غَضِبي وانِْتقَاِمي، َأنَا َأيضا تَركْتُ الدم الَِّذي سفَكَتْه، علَى وِل٨. تَصبه علَى اَألرِض فَيغَطَّى ِبالتُّراِب
َأنَا َأيضا ُأكَوم لَها حطَبا ! الْويُل ِللمِدينَِة سفَّاكَِة الدِم: ِلذَِلك قَاَل الْمولَى اِإللَه٩. صخْرٍة عاِريٍة حتَّى ال يغَطَّى

ثُم ضِع ١١. هاِت الْحطَب، َأشِْعِل النَّار، اُطْبِخ اللَّحم حتَّى ينْضج، وتَبلْه ِبالتَّواِبِل، واحِرِق الِْعظَام١٠. راكَِثي
لَِكنِّي ١٢. يها ويفْنَى صدُأهاالِْقدر فَاِرغَةً علَى الْجمِر، حتَّى يحمى نُحاسها ويتَوهج، فَتَنْصِهر الْقَذَارةُ الَِّتي ِف

  !"تَِعبتُ ِبال فَاِئدٍة، صدُأها الْكَِثير لَم يخْرج ِمنْها، وال حتَّى ِبالنَّاِر



ي حتَّى ينْصب يا مِدينَةَ الْقُدِس، َأنِْت نَِجسةٌ وفَاِجرةٌ، وَأنَا حاولْتُ َأن ُأطَهرِك فَلَم تَطْهِري، ولَن تَطْهِر "١٣
بْل يحكَم علَيِك . ال َأرِجع وال َأشِْفقُ وال َأنْدم. َأنَا اُهللا حكَمتُ ِبهذَا، وقَد حان الْوقْتُ ُألنَفِّذ١٤َ! غَضِبي علَيِك

  ."هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه. حسب سلُوِكِك وحسب َأعماِلِك
  الموت زوجة حزقي

تَنَهد ١٧. فَال تَنِْدب وال تَبِك وال تَذِْرِف الدموع. يا ابن آدم، سآخُذُ ِمنْك بهجةَ عينَيك فَجَأةً"١٦: وقَاَل اُهللا ِلي١٥
ي ِرجلَيك، وال تُغَطِّ شَاِربيك وال علَى رْأِسك وِحذَاءك ِف اتْرك ِعمامتَك ملْفُوفَةً. ِبهدوٍء، وال تَعمْل لَها جنَازةً

 ".تَْأكُْل ِمن طَعاِم الْمْأتَِم
: فَقَاَل النَّاس ِلي١٩. فَكَلَّمتُ النَّاس ِفي الصبِح، وماتَتْ زوجِتي ِفي الْمساِء، وفَعلْتُ ِفي الْغَِد كَما ُأِمرت١٨ُ
"ه ِفكرنَى تَصعم ننَا عِة لَنَاَأخِْبرب٢٠." ذَا ِبالنِّسمتُهباِئيَل٢١قَاَل اُهللا ِلي، : "فََأجرِت ِإسياِهللا: قُْل ِلب ذَا كَالمه .

لَذَّةُ نُفُوِسكُمو وِنكُميةُ عجهب والَِّذي هو ،ونَهتُِعزِبِه و ونالَِّذي تَفْخَر سقَدالْم ِتييب سُأنَجنَا. سَأبو الَِّذين نَاتُكُمبو ُؤكُم
. ال تُغَطُّون شَواِربكُم، وال تَْأكُلُون ِمن طَعاِم الْمْأتَِم. فَتَفْعلُون كَما فَعلْت٢٢ُ. تَتْركُونَهم وراءكُم يموتُون ِبالسيِف

ال تَنِْدبون وال تَبكُون، بْل تَفْنَون ِبشَركُم وتَِئنُّون .  َأرجِلكُموتَتْركُون عماِئمكُم علَى رُؤوِسكُم، وَأحِذيتَكُم ِفي٢٣
  .ومتَى تَم هذَا تَعلَمون َأنِّي َأنَا الْمولَى اِإللَه. فَتَفْعلُون كَما فَعَل تَماما. ويكُون حزِقياُل آيةً لَكُم٢٤. الْواِحد ِلآلخَِر

تَ يا ابن آدم، فَاعلَم َأنَّه ِفي الْيوِم الَِّذي ِفيِه آخُذُ ِمنْهم الْمكَان الَِّذي يِعزونَه ويفْرحون ويفْخَرون ِبِه، وَأن٢٥ْ
 ،نَاِتِهمبو مهنَاءا َأبضَأيو ،ةُ قُلُوِبِهمِنيُأمو وِنِهميةُ عجهب والَِّذي هِفي ذ٢٦َو اِربه اِحدو كْأِتي ِإلَييِم، سوالْي ِلك

رالْخَب لِّغَكبي ٢٧. ِلكَيدعا بِفيم سَأخْر ال تَكُونو هعم تَتَكَلَّمو كفَم نْفَِتحِم، يوالْي ِفي ذَِلكو . ،مةً لَهآي تَكُون ِبذَِلكو
  ."فَيعلَمون َأنَّي َأنَا اُهللا

  
 ة ضد بني عموننبو

٢٥ 

اسمعوا كَالم الْمولَى اِإللَِه، : وقُْل لَهم٣يا ابن آدم، حوْل وجهك ِإلَى بِني عمون وتَنَبْأ علَيِهم، "٢: وقَاَل اُهللا ِلي١
ِلذَِلك ُأعِطي ٤. راِئيَل، ولَما ذَهب شَعب يهوذَا َأسرىَأنِْت فَِرحِت لَما تَنَجس بيِتي، ولَما خَِربتْ ِبالد ِإس: فَهو قَاَل

ونِقيميا وِلكُونَهمِق، فَياِئِل الشَّرِلقَب كُمِبالدنْصيا، وهِفي مهظَاِئرح  ونبشْريو كُمارِثم ْأكُلُونيو ،نَكُميب مهامِخي ونب
نَكُم٥. لَبعَأجٍة ِللْغَنَِمواحر كَانم ونمع ِبالداِل، وى ِللِْجمعرةَ مبَأنِّي َأنَا اُهللا. ُل ر ونلَم٦. فَتَع لَى اِإللَهوالْم َألن
ِلذَِلك َأمد ٧. الِد ِإسراِئيَلَأنْتَ صفَّقْتَ ِبيديك، وخَبطْتَ اَألرض ِبِرجلَيك، وفَِرحتَ ِبكُلِّ قَلِْبك الْخَِبيِث ِضد ِب: قَاَل

  ."يِدي علَيك، وُأسلِّمك غَِنيمةً ِلُألمِم، وُأفِْنيك ِمن بيِن الشُّعوِب، وُأِبيدك ِمن بيِن الِْبالِد، وُأحطِّمك فَتَعلَم َأنِّي َأنَا اُهللا



  نبوة ضد موآب

ِلذَِلك ُأحطِّم الْمدن الَِّتي ٩. الَتْ موآب وسِعير، بيتُ يهوذَا ِمثُْل كُلِّ اُألمِم اُألخْرىقَ: "هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه٨
وُأعِطي موآب مع بِني عمون ١٠. معون وقَرياِتم بيتَ يِشيموتَ وبعَل: تَحِمي حدود موآب، َأحسن مدِن الِْبالِد

 ".وُأعاِقب موآب فَيعلَمون َأنِّي َأنَا اُهللا١١. باِئِل الشَّرِق، فَيمِلكُونَهم فَال يذْكَر بنُو عمون بين اُألمِمِلقَ
  نبوة ضد أدوم

ِلذَِلك قَاَل الْمولَى ١٣. بيِت يهوذَاشَعب َأدوم ارتَكَب جرما فَِظيعا َألنَّه انْتَقَم ِمن : "هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه١٢
ا: اِإللَهابا خَرلُهعَأجو ،اِئمهالْبو ا النَّاسِمنْه َأقْطَعو وملَى َأدِدي عي دَأمس .اندِإلَى د انِتيم ِف ِمنيِبالس وتُونمي .
فَيعِرفُ اَألدوِميون . فَيفْعلُون ِبَأدوم حسب غَضِبي وسخِْطي. ي بِني ِإسراِئيَلوُأنَفِّذُ انِْتقَاِمي ِمن َأدوم ِبيِد شَعِب١٤

  ."هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه. ِشدةَ انِْتقَاِمي
  نبوة ضد فلسطة

ِبقَلٍْب خَِبيٍث، وحاوَل َأن يخِْرب بيتَ يهوذَا ِبسبِب شَعب ِفِلسطَةَ انْتَقَم انِْتقَاما شَِديدا : "كَالم الْمولَى اِإللَِه هذَا١٥
سَأمد يِدي علَى شَعِب ِفِلسطَةَ وُأهِلك الِْكِريِتيين وُأِبيد بِقيةَ سكَّاِن ساِحِل : ِلذَِلك قَاَل الْمولَى اِإللَه١٦. عداوٍة قَِديمٍة

  ."فَيعلَمون َأنِّي َأنَا اُهللا، َألنِّي َأنْتَِقم ِمنْهم.  ِمنْهم ِبِشدٍة، وُأعاِقبهم ِبسخِْطيوَأنْتَِقم١٧. الْبحِر
  

 نبوة ضد صور

٢٦ 

:  وقَالَتْيا ابن آدم، فَِرحتْ صور"٢: ِفي السنَِة الْحاِديةَ عشَرةَ، ِفي الْيوِم اَألوِل ِمن الشَّهِر، قَاَل اُهللا ِلي١
ِلذَِلك قَاَل الْمولَى ٣! ِهي خَِربتْ، فََأنَا َأزدِهر. انْكَسرِت الْقُدس الَِّتي ِهي بوابةُ الشُّعوِب، وانْفَتَحتْ َأبوابها ِلي

اِإللَه :ورا صِك يِر! َأنَا ِضدحاِج الْبوةً، كََأما كَِثيرمِك ُأملَيِسُل عاِطَئِكُأرشَو ِرب٤.  الَِّتي تَض اروَأس ونطِّمحفَي
فَتَِصير جِزيرةً ينْشُر الصيادون ٥. وَأجرفُ تُرابها عنْها، وَأجعلُها صخْرةً عاِريةً. صور، ويهِدمون َأبراجها

ماكَها ِشبتُ. ِفيهكَمح لَى اِإللَهوذَاَأنَا الْمِم.  ِبهةً ِلُألمغَِنيم ورص تَكُونِف، ٦. ويِبالس لَكيِف تَها الَِّتي ِفي الراهقُرو
  ."فَيعلَمون َأنِّي َأنَا اُهللا

٧لَى اِإللَهوقَاَل الْملُوِك: "والْم ِلكاِبَل، مب ِلكم روخَذْنَصاِل نَبالشَّم ِمن ورلَى صِسُل عُأراٍت سكَبرمٍل وِبخَي ،
فَيهِلك ِبالسيِف قُراِك الَِّتي ِفي الريِف، ويِقيم علَيِك ِحصارا، ويبِني علَيِك برجا، ويِقيم ٨. وفُرساٍن وجيٍش عِظيٍم

وِمن كَثْرِة ١٠. و َأسواِرِك، ويهِدم َأبراجِك ِبَأسِلحِتِهويوجه الْمجاِنقَ نَح٩. علَيِك ِمقْالعا، ويرفَع علَيِك تُرسا
وتَتَزلْزُل َأسوارِك ِمن صوِت الْفُرساِن والْعرباِت والْمركَباِت، ِعنْدما يدخُُل بواباِتِك كََأنَّه . خَيِلِه، يغَطِّيِك غُبارها

ويقْتُُل شَعبِك ِبالسيِف، فَتَسقُطُ ِإلَى اَألرِض . ِبحواِفِر خَيِلِه يدوس كُلَّ شَواِرِعِك١١.  ثُِغرتْداِخٌل ِإلَى مِدينٍَة



لْفَخْمةَ، ويرمون ويسلُبون ثَروتَِك، وينْهبون ِتجارتَِك، ويحطِّمون َأسوارِك، ويهِدمون ِديارِك ا١٢. َأعِمدتُِك الْقَِويةُ
وَأجعلُِك ١٤. وُأبطُِّل َأغَاِنيِك، وال يسمع صوتُ َأعواِدِك ِمن بعد١٣. ِحجارتَِك وخَشَبِك وتُرابِك ِفي وسِط الِْمياِه

ماكَهِفيِه ِشب وناديالص نْشُركَانًا يم ةً، فَتَكُوِنيناِريةً عخْرتُ. صكَمَألنِّي َأنَا اُهللا ح ،دعب ِمن ننَيال تُبو . ذَا كَالمه
  ."الْمولَى اِإللَِه

١٥ورِلص لَى اِإللَهوقَاَل الْمالْقَتِْل ": و ِمنى، وحرَأِنيِن الْج ِمنقُوِطِك، وِت سوص اِحِل ِمنوالس كَّانتَِعشُ سريس
فَينِْزُل كُلُّ ملُوِك الساِحِل عن عروِشِهم، ويخْلَعون جببهم، وينِْزعون ِثيابهم ١٦.  وسِطِكالَِّذي يحدثُ ِفي

. لَِكويلْبسون الرعب كَثَوٍب، ويجِلسون علَى اَألرِض، ويرتَِعدون طُوَل الْوقِْت، ِفي فَزٍع ِمما جرى . الْمطَرزةَ
كَيفَ تَحطَّمِت َأيتُها الْمِدينَةُ الْمشْهورةُ؟ كَيفَ زالَتْ قُوتُِك الْبحِريةُ؟ كُنِْت قَِويةً : وينِْدبون علَيِك ويقُولُون لَِك١٧

يرتَِعشُ سكَّان السواِحِل َألنَِّك سقَطِْت، واآلن ١٨. جعلِْت كُلَّ ِجيراِنِك يخَافُون ِمنِْك. ِفي الِْبحاِر َأنِْت وَأهلُِك
  ."وتَرتَِعب الْجزر الَِّتي ِفي الْبحِر َألنَِّك انْهزمِت

١٩لَى اِإللَهوقَاَل الْمِم: "والْع رحِك الْبلَيع ِلبَأجكُونَِة، وسِر الْمِن غَيدةً كَالْمِدينَةً خَِربلُِك معَأجيقَ، فَتُغَطِّيِك س
وُأسِكنُِك ِفي َأعماِق . ثُم ُأنِْزلُِك مع الَِّذين نَزلُوا ِإلَى الْهاِويِة، ِلتَكُوِني مع الَِّذين ماتُوا منْذُ الْقَِديِم٢٠. الِْمياه الْغَِزيرةُ

فَال تَرِجِعين وال تَعوِدين ِإلَى مكَاِنِك بيِن . ِإلَى الْهاِويِةاَألرِض، ِفي مكَاِن الْخَراِب اَألبِدي، مع الَِّذين نَزلُوا 
هذَا كَالم الْمولَى . ويبحثُون عنِْك فَال يِجدونَِك َأبدا. وَأجِلب علَيِك ِنهايةً رِهيبةً، وال يبقَى لَِك َأثَر٢١. اَألحياِء
  ."اِإللَِه
  

 مرثاة على صور

٢٧ 

اِجر مع والَِّتي تُتَ كَلِّم صور الساِكنَةَ ِعنْد مدخَِل الْبحِر،٣. يا ابن آدم، انِْدب علَى صور"٢: وقَاَل اُهللا ِلي١
حدودِك ٤." َأنَا كَاِملَةُ الْجماِل: "هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه، يا صور، َأنِْت قُلِْت: قُْل لَها.  كَِثيرٍةشُعوٍب ِفي سواِحَل

وَأخَذُوا . عِملُوا كُلَّ َألْواِحِك ِمن خَشَِب سرٍو ِمن جبِل سِنير٥. كَانَتْ ِفي قَلِْب الِْبحاِر، بنَّاُؤوِك َأكْملُوا جمالَِك
وصنَعوا مقَاِعدِك ِمن خَشَِب ِشرِبيٍن . وِمن بلُّوِط باشَان عِملُوا مجاِديفَِك٦. اَألرز ِمن لُبنَان ِليعملُوا لَِك ساِريةً

وكَانَتْ .  ِمصر، وكَان هو رايتُِكوكَان ِشراعِك ِمن كَتَّاٍن مطَرٍز ِمن٧. ِمن سواِحِل قُبرص وطَعموه ِبالْعاِج
وِرجالُِك الْمهرةُ . َأهُل صيدا وِإرواد كَانُوا مالِحيِك٨. ِمظَلَّتُِك ِمن قُماٍش َأزرقَ وبنَفْسِجي ِمن سواِحِل َأِليشَةَ

اِع ِفي جبيَل وِرجالُها الْمهرةُ، كَانُوا ِعنْدِك عماال يسدون ِكبار الصن٩َّ. الَِّذين ِفيِك يا صور، كَانُوا الرباِبنَةَ
اِئِعِك. الثُّغُورضوا ِفي بتَاِجرِك ِليوا ِإلَياءا جوهالحمِر وحفُِن الْبكُلُّ س.  



قُوا َأتْراسهم وخُوذَهم علَى َأسواِرِك، وزادوِك علَّ. ِرجاُل فَاِرس ولُود وفُوطَ كَانُوا ِعنْدِك جنُودا ِفي جيِشِك١٠
اءهٍة١١. بكُلِّ ِجه ِك ِمناروَأس ونسرحةَ كَانُوا يِكيِليِكيو ادواُل ِإرلَّقُوا . ِرجعاِجِك، وركَانُوا ِفي َأب دماُل جِرج

  .هم َأكْملُوا جمالَِك. َأتْراسهم علَى َأسواِرِك ِمن حوِلِك
فَاشْتَروا ِبضاعتَِك مقَاِبَل ِفضٍة وحِديٍد وقَصِديٍر . تَرِشيشُ تَاجرتْ معِك َألنَِّك غَِنيةٌ ِجدا ِفي كُلِّ شَيٍء١٢

ِرجاُل بيِت ١٤. قَاِبَل عِبيٍد وآِنيِة نُحاٍسالْيونَان وتُوباُل وماِشك تَاجروا معِك، فَاشْتَروا بضاِئعِك م١٣. ورصاٍص
ِرجاُل رودس تَاجروا معِك، والسواِحُل الْكَِثيرةُ كَانَتْ ١٥. تُوجرمةَ اشْتَروا ِبضاعتَِك مقَاِبَل حِميٍر وخَيٍل وِبغَاٍل

  .َأبنُوسوَأعطُوِك الثَّمن قُرون عاٍج و. سوقًا ِلِبضاعِتِك
فَاشْتَروا ِبضاعتَِك مقَاِبَل ِحجارٍة كَِريمٍة وقُماٍش بنَفْسِجي مطَرٍز . آرام تَاجرتْ معِك ِلكَثْرِة مصنُوعاِتِك١٦

تَِك مقَاِبَل قَمٍح ِمن ِمنِّيتَ وحلْوى فَاشْتَروا ِبضاع. ِبالد يهوذَا وِإسراِئيَل تَاجرتْ معِك١٧. وكَتَّاٍن ومرجاٍن وآلِلَئ
فَاشْتَروا ِمنِْك . ِدمشْقُ تَاجرتْ معِك ِلكَثْرِة مصنُوعاِتِك، وَألنَِّك غَِنيةٌ ِجدا ِفي كُلِّ شَيٍء١٨. وعسٍل وزيٍت وبلْسٍم

ارهز وٍف ِمنصو ونلْبح ٍر ِمنقَاِبَل خَم١٩. مقَاِبَل وتَِك ماعا ِبضواَل اشْتَرُأوز ِمن الَِّذين ونَانالْيو اند وبشُع
والْعرب ٢١. ددان تَاجرتْ معِك مقَاِبَل سرٍج مزينٍَة ِللركُوِب٢٠. حِديٍد مطْروٍق وِقرفٍَة وَأطْياٍب ِمن َأسواِقِك

فَاشْتَروا . تُجار شَبا ورعمةَ تَاجروا معِك٢٢. اجروا معِك مقَاِبَل حمالٍن وِكباٍش وتُيوٍسوكُلُّ رَؤساِء ِقيدار تَ
شُّور حران وِكنَّةُ وعدن وشَبا وَأ٢٣. ِبضاعتَِك مقَاِبَل َأفْخَِر كُلِّ َأنْواِع اَألطْياِب والِْحجارِة الْكَِريمِة والذَّهِب

فَاشْتَروا ِبضاعتَِك مقَاِبَل مالِبس جِميلٍَة وقُماٍش َأزرقَ مطَرٍز وسجاٍد ملَوٍن مصنُوٍع ِمن ٢٤. وِكلْمد تَاجروا معِك
  .خُيوٍط مبرومٍة ومشْدودٍة

مالحوِك َأخَذُوِك ٢٦. يمٍة محملٍَة ِبالِْبضاعِة ِفي قَلِْب الْبحِرِصرِت كَسِفينٍَة عِظ. سفُن تَرِشيشَ نَقَلَتْ ِبضاعتَِك٢٥
ويوم سقَطِْت ِفي قَلِْب الْبحِر، سقَطَتْ َأيضا ٢٧. ِإلَى ِمياٍه غَِزيرٍة، لَِكن الريح الشَّرِقيةَ حطَّمتِْك ِفي قَلِْب الْبحِر

اتُِك ونْتَجمتُِك ووِبِكثَركُلِّ شَعنُوٍد وجاٍر وتُجاٍل ومعاِبنٍَة وبرو الِحينم ِفيِك ِمن نمتُِك، واعُل ٢٨. ِبضلْزتَتَز
لرباِبنَِة كُلُّ من يعملُون ِبالِْمجداِف يهجرون سفُنَهم، وكُلُّ الْمالِحين وا٢٩. الشَّواِطُئ ِمن صوِت صراِخ رباِبنَِتِك

رلَى الْبع ِقفُونِفي ٣٠. ي غُونرتَميو ،ُؤوِسِهمقَ رفَو ابالتُّر ونذَريٍة، واررِك ِبملَيع كُونبيو خُونرصيو
يبكُون ٣٢.  ِبنَفٍْس مرٍة ونَِحيٍب شَِديٍدويحِلقُون شَعر رُؤوِسِهم علَيِك، ويلْبسون الْخَيشَ، ويبكُون علَيِك٣١. الرماِد

قُولُونيونَِك ونِْدبيو خُونرصيِر؟: "وحتْ ِفي قَلِْب الْبطَّمتَح ورِدينٍَة كَصم اِر، ٣٣" َأيِتِك ِإلَى الِْبحاعوِج ِبضِبخُر
لَِكن لَما تَحطَّمِت ِفي الْبحِر، ِفي ٣٤. جارِتِك، َأغْنَيِت ملُوك اَألرِضِبثَروِتِك الْعِظيمِة وِت. َأشْبعِت ُأمما كَِثيرةً

ارتَعب ملُوكُهم ِمن . كُلُّ سكَّاِن السواِحِل فَِزعوا ِمما جرى لَِك٣٥. َأعماِق الِْمياِه، غَِرقَتْ ِبضاعتُِك وكُلُّ من ِفيِك
جاءتْ ِنهايتُِك الرِهيبةُ، . التُّجار ِفي مخْتَِلِف الِْبالِد يصفِّرون علَيِك ِمن الدهشَِة٣٦.  مضطَِربةٌوجوههم. الْخَوِف

  ."وال يبقَى لَِك َأثَر َأبدا
  



 نبوة ضد ملك صور

٢٨ 

َأنَا ِإلَه، وَأجِلس علَى : م الْمولَى اِإللَِه، قَلْبك تَكَبر وقُلْتَهذَا كَال: "يا ابن آدم، قُْل ِلحاِكِم صور"٢: وقَاَل اُهللا ِلي١
هْل َأنْتَ َأحكَم ِمن داِنياَل ٣! لَِكنَّك ِإنْسان ال ِإلَه. َأن ِعنْدك ِحكْمةَ اآلِلهِة َأنْتَ تَظُن! عرِش ِإلٍه ِفي قَلِْب الِْبحاِر

ِبمهارِتك ٥. ِبِحكْمِتك وفَهِمك جمعتَ ِلنَفِْسك ثَروةً، وكَومتَ الذَّهب والِْفضةَ ِفي خَزاِئِنك٤يك ِسر؟ وال يخْفَى علَ
ِب ِغنَاكبِبس كقَلْب رةً، فَتَكَبِظيمع تُكوتْ ثَرحبِة، َأصارِة ِفي التِّجِظيمالْع.  

٦ذَا قَاَل الْمِة، ِلهةَ اآلِلهِحكْم كِعنْد َأن َأنْتَ تَظُن ،لَى اِإللَهٍة٧وى ُأمَأقْس مه باءغُر كلَيع ِلبَأج ِلذَِلك . تَلُّونسفَي
كاءهب طِْفُئونيو ،تَكِحكْمو الَكمج ونطِّمحيو موفَهيت٨َ. سِة، واِويِإلَى الْه نِْزلُونَكاِريوتُ قَِتيال ِفي قَلِْب الِْبحم .

٩قْتُلُونَكي الَِّذين امْل تَقُوُل َأم؟ ال: فَهَأنَا ِإلَه !ال ِإلَه انِإنْس ونَكحذْبي ِد الَِّذينْل َأنْتَ ِفي يتَ ١٠! بووتُ متَم
  ."ِبهذَاَأنَا الْمولَى اِإللَه حكَمتُ . النَِّجِسين ِبيِد الْغُرباِء

كُنْتَ ِمثَاَل الْكَماِل، : اِإللَِه هذَا كَالم الْمولَى: يا ابن آدم، انِْدب علَى مِلِك صور وقُْل لَه"١٢: وقَاَل اُهللا ِلي١١
عِقيقٌ َأحمر : يٍم ِزينَةً لَكوكَان كُلُّ حجٍر كَِر. كُنْتَ ِفي عدٍن، جنَِّة اِهللا١٣. مملُوءا ِحكْمةً، وكَاِمَل الْجماِل

درمزو انمرهبقُ وراقُوتٌ َأزيو اسوالْم عزجو دجربزو ضيِقيقٌ َأبعو فَراقُوتٌ َأصيو . ِمن كِليكَانَتْ حو
وبين ِحجارِة . كُنْتَ ِفي جبِل اِهللا الْمقَدِس. الك الْحاِرساخْتَرتُك ِلتَكُون الْم١٤. كُلُّ هذَا ُأِعد لَك يوم خُِلقْتَ. ذَهٍب

ِاتَّسعتْ ِتجارتُك، ١٦. كُنْتَ كَاِمال ِفي كُلِّ سلُوِكك، منْذُ يوم خُِلقْتَ حتَّى ظَهر الشَّر ِفيك١٥. النَّاِر تَمشَّيتَ
.  ِلذَِلك رميتُك ِمن جبِل اِهللا، وَأزلْتُك َأيها الْمالك الْحاِرس ِمن بيِن ِحجارِة النَّاِر.تَ ِمن الظُّلِْم وَأخْطَْأتَفَامتَْأل
١٧اِئكهِب ببِبس تَكتَ ِحكْمعيَأنْتَ ض ،اِلكمِب جبِبس تَكتَ ِحكْمعيَأنْتَ ض ،اِلكمِب جبِبس رتَكَب كِلذَ. قَلْب ِلك

َأنْتَ َأهنْتَ َأماِكن الِْعبادِة الَِّتي ِعنْدك ِبذُنُوِبك الْكَِثيرِة وعدِم ١٨. رميتُك ِإلَى اَألرِض وجعلْتُك منْظَرا ِللْملُوِك
ِتكارانَِة ِفي ِتجاَألم .لْتُكوحو ،تَْأكُلُكو ِمنْك جا تَخْرلْتُ نَارعج ِلذَِلكنْظُري نكُلُّ م اهرِض يلَى اَألراٍد عمِإلَى ر  .

١٩ِمنْك عتَفْز ِرفُكِم الَِّتي تَعا. كُلُّ اُألمدَأب َأثَر قَى لَكبال يةُ، وِهيبالر تُكايتْ ِنهاءج".  
  نبوة عن صيدا

هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه، َأنَا : وقُْل٢٢ى صيدا وتَنَبْأ علَيها، يا ابن آدم، حوْل وجهك ِإلَ"٢١: وقَاَل اُهللا ِلي٢٠
. فَيعلَم النَّاس َأنِّي َأنَا اُهللا ِحين ُأعاِقبها وُأظِْهر ِبواِسطَِتها َأنِّي قُدوس. جالِلي ِفي وسِطِك سُأظِْهر! ِضدِك يا صيدا

يها وبًأ، وَأجعُل الدم يجِري ِفي شَواِرِعها، ويسقُطُ الْقَتْلَى ِفيها ِبالسيِف الَِّذي يْأِتي علَيها ِمن كُلِّ سُأرِسُل عل٢٣َ
  .فَيعلَمون َأنِّي َأنَا اُهللا. ِجهٍة
الْجاِر الْخَِبيِث الَِّذي هو ِمثُْل الشَّوِك الْحاد والْحسِك وبعد ذَِلك، ال تَكُون الشُّعوب الَِّتي حوَل بِني ِإسراِئيَل ك٢٤َ

وِجعالَِّذي ي .لَى اِإللَهوَأنِّي َأنَا الْم ونلَمعلَى اِإللَِه٢٥. فَيوالْم ذَا كَالمِم الَِّتي : هاُألم اِئيَل ِمنرِني ِإسب عما َأجمِعنْد



. فَيسكُنُون ِفي َأرِضِهِم الَِّتي َأعطَيتُها ِلعبِدي يعقُوب. ِهر بينَهم َأنِّي قُدوس َأمام كُلِّ اُألمِمتَفَرقُوا ِفيها، ُأظْ
 ِجيراِنِهِم الَِّذين ويسكُنُون ِفي َأمٍن ِعنْدما ُأعاِقب كُلَّ. يسكُنُون ِفيها آِمِنين، ويبنُون ِديارا، ويغِْرسون كُروما٢٦

ماِيقُونَهضي .مهبَأنِّي َأنَا اُهللا ر ونلَمعفَي".  
 

  نبوة ضد مصر

٢٩ 

يا ابن آدم، حوْل وجهك ِإلَى "٢: ِفي الْيوِم الثَّاِني عشَر ِمن الشَّهِر الْعاِشِر ِمن السنَِة الْعاِشرِة، قَاَل اُهللا ِلي١
وعاِفركُلِّه رلَى ِمصعِه، ولَيْأ عتَنَبو رِلِك ِمصم قُْل٣. نو هكَلِّم : نوعا ِفري كلَى اِإللَِه، َأنَا ِضدوالْم ذَا كَالمه

اِركِط َأنْهسِفي و اِقدالر الْكَِبير احسا التِّمهَأي ،رِمص ِلكالنِّ: َأنْتَ تَقُوُل. م رِلنَفِْسينَه تُهنَعلَِكنِّي ٤! يِل ِلي، َأنَا ص
َأضع خَزاِئم ِفي فَكَّيك، وَأجعُل سمك َأنْهاِرك يلْزقُ ِبحراِشِفك، وُأخِْرجك ِمن َأنْهاِرك مع كُلِّ السمِك الَِّذي لَِزقَ 

اِشِفكر٥. ِبحاِء، َأنْتَ ورحِفي الص كُكَأتْرواِركِك َأنْهمكُلَّ س .ال تُلَمو عمال تُجِض وِه اَألرجلَى وقُطُ عْل . فَتَسب
َأنْتَ كُنْتَ عكَّازا ِمن . فَيعلَم كُلُّ سكَّاِن ِمصر َأنِّي َأنَا اُهللا٦. ُأقَدمك طَعاما ِلوحوِش اَألرِض وطُيوِر السماِء

لَما تَوكَُّأوا علَيك، تَحطَّمتَ ولَويتَ . ولَِكن لَما َأمسكُوك ِبيِدِهم، انْكَسرتَ ومزقْتَ َأكْتَافَهم٧. سراِئيَلقَصٍب ِلبيِت ِإ
مهورظُه.  

٨لَى اِإللَهوقَاَل الْم ِلذَِلك" :هالْبو النَّاس ِمنْك َأقْطَعا وبرح كلَيع ِلبَأجا٩. اِئمورجها مقَفْر رِمص تَِصيرو .
ِلذَِلك َأنَا ِضدك وِضد َأنْهاِرك، وَأجعُل َأرض ِمصر ١٠! النِّيُل ِلي، َأنَا صنَعتُه: َأنْتَ قُلْتَ. فَيعلَمون َأنِّي َأنَا اُهللا

انوَل ِإلَى َأسدجم ا ِمنورجها مقَفْرا وابشَةَخَربوِد الْحدتَّى ِإلَى حْل حُل ١١.  بال ِرجاٍن وُل ِإنْسا ِرجِفيه رال تَم
وَأجعُل َأرض ِمصر قَفْرا كَاَألراِضي الْمقِْفرِة، ومدنَها مهجورةً ١٢. حيواٍن، وال يسكُنُها َأحد َأربِعين سنَةً

  ."وُأشَتِّتُ الْمصِريين بين اُألمِم، وُأبددهم ِفي الِْبالِد. َأربِعين سنَةًكَالْمدِن الْخَِربِة 
١٣لَى اِإللَهوقَاَل الْما: "وهِم الَِّتي تَشَتَّتُوا ِإلَياُألم ِمن ينِريالِْمص عمنَةً، َأجس ِعينبِة اَألراي١٤. ِفي ِنه ِجعُأرو

بل ١٥. يين ِمن اَألسِر، وَأردهم ِإلَى صِعيِد ِمصر، ِإلَى َأرِض َأجداِدِهم، ويكُونُون هنَاك مملَكَةً حِقيرةًالِْمصِر
ذَِلك دعِم بلَى اُألمع تَِفعال تَراِلِك، ومالْم قَرَأح تَكُون .لَّطُ عِعيفَةً فَال تَتَسا ضلُهعَأجِمو١٦. لَى اُألم بتَِّكُل شَعال يو

رلَى ِمصاِئيَل عرِإس .ما ِلتُِعينَههوا ِإلَياحا رَأخْطَُأوا لَم مِبَأنَّه رِمص مهْل تُذَكِّرب .لَى اِإللَهوَأنِّي َأنَا الْم ونلَمعفَي".  
ابن آدم، نَبوخَذْنَصر مِلك  يا"١٨: ن السنَِة الساِبعِة والِْعشِْرين، قَاَل اُهللا ِليِفي الْيوِم اَألوِل ِمن الشَّهِر اَألوِل ِم١٧

ملَّخَتْ َأكْتَافُهتَسنُوِدِه وج ُؤوسر لَعالص ابتَّى َأصح ،ورص ٍة ِضدكٍَة شَِديدرعِفي م شَهيج فَعاِبَل دال . ب لَِكنو
سُأعِطي : ِلذَِلك قَاَل الْمولَى اِإللَه١٩.  جيشُه حصَل علَى ُأجرٍة ِمن صور، ِمن هِذِه الْمعركَِة الَِّتي قَادهاهو وال

فَِإنِّي َأعطَيتُه ِمصر ٢٠. ِلجيِشِهِمصر ِلنَبوخَذْنَصر مِلِك باِبَل، فَيْأخُذُ ثَروتَها ويسلُبها وينْهبها، فَيكُون ذَِلك ُأجرةً 



ِفي ذَِلك الْيوِم ُأعِطي ٢١. هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه. مكَافََأةً لَه علَى ِخدمِتِه ِلي، َألنَّه تَِعب هو وجيشُه ِمن َأجِلي
  ." فَيعلَمون َأنِّي َأنَا اُهللابيتَ ِإسراِئيَل قُوةً، وَأفْتَح فَمك يا حزِقياُل،

  
 عقاب مصر

٣٠ 

هو يوم قَِريب، ٣! يا لَه ِمن يوٍم: ولِْولُوا وقُولُوا. يا ابن آدم تَنَبْأ وقُْل، هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه"٢: وقَاَل اُهللا ِلي١
نَا قَِريببر موي !و وٍم، هغَي موي وِمهالِك اُألمشَة٤َ. قْتُ هبلَى الْحع بعيِحلُّ الرو ،رلَى ِمصفٌ عيْأِتي سي .

والْحبشَةُ وفُوطُ ولُود وكُلُّ الْعرِب وِليبيا وشَعب ٥. يسقُطُ الْقَتْلَى ِفي ِمصر، وتُْؤخَذُ ثَروتُها، وتُهدم َأساساتُها
  ." يموتُون ِبالسيِف مع الِْمصِريينَأرِض الْعهِد

يسقُطُ حلَفَاء ِمصر، وتَِضيع قُوتُها الَِّتي تَفْخَر ِبها، ويموتُ شَعبها ِفيها ِبالسيِف ِمن مجدَل ِإلَى : "وقَاَل اُهللا٦
انولَى اِإللَِه. َأسوالْم ذَا كَالم٧. هِمص تَِصيرِةوِن الْخَِربدا كَالْمنُهدمِة، وقِْفراِضي الْما كَاَألرقَفْر ٨. ر ونلَمعفَي

ِفي ذَِلك الْيوِم، يذْهب ِمن ِعنِْدي رسٌل ٩. َأنِّي َأنَا اُهللا ِحين ُأشِْعُل نَارا ِفي ِمصر، وتَنْسِحقُ اُألمم الَِّتي تُساِعدها
فٍُن، ِليِئنَّةَِفي سطْمشَةَ الْمبفُوا الْحْأِتي. خَوي َأن دالَِّذي ال ب رالِك ِمصِم هوِفي ي بعِهِم الرلَيِلي عتَوسفَي.  

يشُه، وهم َأقْسى فَيْأِتي هو وج١١. سُأِبيد شَعب ِمصر ِبواِسطَِة نَبوخَذْنَصر مِلِك باِبَل. هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه١٠
وا الِْبالدخِْربٍة، ِليالْقَتْلَى. ُأم ِمن الِْبالد ُألونميو رلَى ِمصع موفَهيس تَلُّونساِري النِّيِل تَنْشَفُ، ١٢. فَيجُل معَأجو

  .َأنَا اُهللا حكَمتُ ِبهذَا. ِبواِسطَِة الْغُرباِءوُأخِْرب الِْبالد وكُلَّ ما ِفيها . وَأِبيع اَألرض ِلقَوٍم َأشْراٍر
١٣لَى اِإللَهوقَاَل الْمو" :ِفيسمم ِمن ثَانُأِزيُل اَألوو نَاماَألص ُأِبيدس . بعثُ الرعَأبو ،اِكمح رِفي ِمص كُونال يو

وَأصب غَضِبي علَى ١٥. شِْعُل نَارا ِفي صوعن، وُأعاِقب ِطيبةَوُأخِْرب صِعيد ِمصر، وُأ١٤. ِفي كُلِّ ِبالِدها
ممِفيس . ِطيبةُ تُمزقُ. ِسين تَتَلَوى ِمن الْوجِع. وُأشِْعُل نَارا ِفي ِمصر١٦. ِسين، ِحصِن ِمصر، وُأِبيد شَعب ِطيبةَ

يظِْلم ١٨. وبوِلس وِفيِبستَةُ يموتُ شُبانُهما ِبالسيِف، ويْؤخَذُ بِقيةُ َأهِلِهما ِإلَى اَألسِرِهلْي١٧. تُعاِني الضيقَ كُلَّ يوٍم
 ِمصر، يغَطِّي السحاب. النَّهار ِفي تَحفَِنيس ِعنْدما َأكِْسر هنَاك ِنير ِمصر، وَأقِْضي علَى قُوِتها الَِّتي تَفْخَر ِبها

  ."ُأعاِقب ِمصر، فَيعلَمون َأنِّي َأنَا اُهللا١٩. وتَذْهب قُراها ِإلَى اَألسِر
يا ابن آدم، َأنَا كَسرتُ ِذراع "٢١: وِفي الْيوِم الساِبِع ِمن الشَّهِر اَألوِل ِمن السنَِة الْحاِديةَ عشْرةَ، قَاَل اُهللا ِلي٢٠
ِفررِلِك ِمصم نوفَ. عيالس ِسكتُمى وِلتَقْو ربتُج لَنطَ ِلتُشْفَى وبتُر لَن٢٢. ولَى اِإللَهوقَاَل الْم ِلذَِلك : َأنَا ِضد

وُأشَتِّتُ الِْمصِريين ٢٣.  ِمن يِدِهِفرعون مِلِك ِمصر، فََأكِْسر ِذراعيِه، السِليمةَ والْمكْسورةَ، وَأجعُل السيفَ يسقُطُ
وَأكِْسر ِذراعي ِفرعون، فَيِئن . وُأشَدد ِذراعي مِلِك باِبَل، وَأضع سيِفي ِفي يِدِه٢٤. بين اُألمِم، وُأبددهم ِفي الِْبالِد

فَيعلَمون َأنِّي َأنَا اُهللا . د ِذِراعي مِلِك باِبَل، َأما ِذِراعا ِفرعون فَتَسقُطَاِنُأشَد٢٥. قُدامه كَجِريٍح علَى وشِْك الْموِت



رِبِه ِمص اِربحاِبَل فَيِلِك بِد مِفي ِفي ييس عَأض ِفي الِْبالِد، ٢٦. ِحين مهددُأبِم، واُألم نيب ينِريُأشَتِّتُ الِْمصو
َأنِّي َأنَا اُهللافَي ونلَمع".  
  

 مثل شجرة األرز

٣١ 

يا ابن آدم، قُْل ِلِفرعون مِلِك ِمصر "٢: ِفي الْيوِم اَألوِل ِمن الشَّهِر الثَّاِلِث ِمن السنَِة الْحاِديةَ عشْرةَ، قَاَل اُهللا ِلي١
ر ِإلَى َأشُّور الَِّتي كَانَتْ كَشَجرِة َأرٍز ِفي لُبنَان، َأغْصانُها جِميلَةٌ، ِظلُّها انْظ٣ُمن ِمثْلُك ِفي الْعظَمِة؟ : وشَعِبِه

، غَذَّتْها الِْمياه، ونَمتْها الْينَاِبيع الْعِميقَةُ، وجرِت اَألنْهار حولَها٤. واِرفٌ، ِقمتُها عاِليةٌ، وفُروعها ِفي السحاِب
ِلذَِلك ارتَفَعتْ فَوقَ كُلِّ َأشْجاِر الْحقِْل، وكَثُرتْ َأغْصانُها ٥. وتَفَرعتْ ِإلَى جداِوَل تُرِوي كُلَّ َأشْجاِر الْحقِْل

حتَ فُروِعها ولَدتْ كُلُّ وعشَّشَتْ ِفي َأغْصاِنها كُلُّ طُيوِر السماِء، وت٦َ. وامتَدتْ فُروعها ِمن كَثْرِة الِْمياِه
كَانَتْ راِئعةَ الْجماِل ِبفُروِعها الْممتَدِة، َألن جذُورها كَانَتْ ٧. الْوحوِش، وِفي ِظلِّها سكَنَتْ كُلُّ اُألمِم الْعِظيمِة

 علَيها، وال السرو يعاِدُل َأغْصانَها، وال شَجر الْواِدي اَألرز الَِّذي ِفي جنَِّة اِهللا ال يتَفَوق٨ُ. علَى ِمياٍه غَِزيرٍة
جعلْتُها جِميلَةً ِبفُروِعها الْكَِثيرِة، فَغَارتْ ِمنْها كُلُّ َأشْجاِر ٩. وال شَجرةٌ ِفي جنَِّة اِهللا تُشِْبه جمالَها. يماِثُل فُروعها

  .عدٍن، ِفي جنَِّة اِهللا
١٠لَى اِإللَهوقَاَل الْم ا، : ِلذَِلكهلُوِب عبتْ ِبسرتَكَباِب، وحلَتْ ِإلَى السصا وهوعفُرتْ، وتَفَعا ارتَهِقم ا َأنِبم
وغُرباء هم َأقْسى ُأمٍة قَطَعوها ١٢شَرها، فَِإنِّي طَردتُها ِل. ِلذَِلك سلَّمتُها ِفي يِد حاِكٍم جباٍر علَى اُألمِم ِليعاِقبها١١

فَسقَطَتْ َأغْصانُها علَى الِْجباِل وِفي كُلِّ اَألوِديِة، وتَكَسرتْ فُروعها ِفي كُلِّ َأنْهاِر اَألرِض، وخَرجتْ . وتَركُوها
واستَقَرتْ كُلُّ طُيوِر السماِء علَى ِحطَاِمها، وسكَنَتْ كُلُّ الْوحوِش ِفي ١٣. كُلُّ ُأمِم اَألرِض ِمن ِظلِّها وتَركَتْها

. ِبذَِلك فَِإن كُلَّ شَجرٍة ُأخْرى تَنْمو ِعنْد الِْمياِه، ال تَرتَِفع ِبِكبِرياٍء، وال تَِصُل فُروعها إلَى السحاِب١٤. فُروِعها
بْل كُلُّها مِصيرها ِإلَى الْموِت، ِإلَى َأعماِق اَألرِض مع . خْرى شَبعانَةٌ ماء، تَِصُل ِإلَى هذَا االرِتفَاِعوال شَجرةٌ ُأ

  .بِني آدم الَِّذين نَزلُوا ِإلَى الْهاِويِة
َأنَا نَشَّفْتُ الْينَاِبيع الْعِميقَةَ، وسددتُ َأنْهارها، فَانْقَطَعِت ِفي يوِم نُزوِلها إلَى الْقَبِر، . هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه"١٥

جعلْتُ اُألمم تَرتَِعشُ ِمن صوِت ١٦. َألْبستُ لُبنَان ِبالسواِد حدادا علَيها، وذَبلَتْ كُلُّ َأشْجاِر الْحقِْل. الِْمياه الْغَِزيرةُ
فَتَعزتْ ِفي َأعماِق اَألرِض كُلُّ َأشْجاِر عدٍن، . ما َأنْزلْتُها ِإلَى الْقَبِر مع الَِّذين نَزلُوا ِإلَى الْهاِويِةسقُوِطها، لَ

اءانَةً معاِر الَِّتي كَانَتْ شَبكُلُّ اَألشْجو ،نَاناِر لُبَأشْج نسَأحُل وَأفْض١٧. وارِذِه اَألشْجكَنُوا هس ا الَِّذينلَفَاُؤهحو ،
هِذِه الشَّجرةُ ِهي َأنِْت يا ١٨. ِفي ِظلِّها بين اُألمِم، هم َأيضا نَزلُوا معها ِإلَى الْقَبِر، مع الَِّذين قُِتلُوا ِبالسيِف

رِمص .ظَمالْعالِل وِك ِفي الْجٍن تُشِْبهدةٌ ِفي عرال شَجِض! ِةواِق اَألرمٍن ِإلَى َأعداِر عَأشْج علَِكنِّي ُأنِْزلُِك مو .
  ."قَاَل الْمولَى اِإللَه. هذَا مِصير ِفرعون وكُلِّ شَعِبِه. وتَرقُِدين مع النَِّجِسين الَِّذين قُِتلُوا ِبالسيِف



  
 مثل التمساح

٣٢ 

١ِل ِمنِم اَألووةَ، قَاَل اُهللا ِلي ِفي الْيشْرةَ عنَِة الثَّاِنيالس ِمن شَرِر الثَّاِني ع٢: الشَّه" نوعلَى ِفرع ِانِْدب ،مآد نا ابي
ر ماءها ِبِرجلَيك تَخِْبطُ َأنْهارك ِبِشدٍة، وتُكَد. مِلِك ِمصر وقُْل لَه، َأنْتَ كََأسٍد بين اُألمِم، وكَِتمساٍح ِفي الِْبحاِر

َأبسطُ شَبكَِتي علَيك َأمام جمهوٍر كَِبيٍر ِمن النَّاِس، فَيصِعدونَك ِإلَى . هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه٣. وتُعكِّر مجاِريها
 علَى وجِه الْحقِْل، وُأرِسُل علَيك كُلَّ طُيوِر السماِء، وَأرِميك علَى اَألرِض، وَأقِْذفُك٤. الْبر وَأنْتَ محبوس ِفيها

وَأسِقي اَألرض ٦. وَأطْرح لَحمك علَى الِْجباِل، وَأمُأل اَألوِديةَ ِمن بقَايا جثَِّتك٥. وُأشِْبع ِمنْك كُلَّ وحوِش اَألرِض
وِحين ُأطِْفُئ نُورك، ُأغَطِّي السماء، وُأظِْلم ٧.  ِإلَى الِْجباِل وتَمتَِلَئ ِمنْه الْمجاِريِمن دِمك الْجاِري، حتَّى يِصَل

ِضيءال ي رالْقَماٍب، وحِبس سالشَّم بجَأحا، وهومِسُل الظ٨َّ. نُجُأرِضيَئِة، واِء الْمماِر السكُلَّ َأنْو قَكفَو ُأظِْلمو الم
ِضكلَى َأرلَى اِإللَِه. عوالْم ذَا كَالم٩. ه ِم ِفي ِبالٍد لَماُألم نيب كَأكِْسر ٍة، ِحينوٍب كَِثيرِفي قُلُوِب شُع ثُ الْغَمعَأبو

.  ِبسبِبك، ِحين ُأشِْهر سيِفي َأمامهموَأجعُل شُعوبا كَِثيرةً تَفْزع ِمنْك، ويرتَِعد ملُوكُهم ِمن الْخَوِف١٠. تَعِرفْها
قُوِطكِم سولَى نَفِْسِه ِفي يع ماِحٍد ِمنْهخَافُ كُلُّ ويقِْت، وطُوَل الْو تَِعشُونريو".  

١١لَى اِإللَهوقَاَل الْمو" :كاِجمهاِبَل يِلِك بفُ مي١٢. سوِف َأبيِبس شَكيٍةفََأقْتُُل جى ُأمَأقْس مطَاٍل ه . ونطِّمحي
وُأِبيد كُلَّ بهاِئِمها ِمن ِعنِْد الِْمياِه الْغَِزيرِة، فَال تُكَدر الِْمياه ِمن بعد َأرجُل ١٣. ِكبِرياء ِمصر ويهِلكُون شَعبها

. يقُوُل الْمولَى اِإللَه. َأجعُل ِمياه ِمصر صاِفيةً، وَأنْهارها تَجِري كَالزيِتف١٤َ. النَّاِس، وال تُعكِّرها َأظْالفُ الْبهاِئِم
هِذِه ِهي مرثَاةٌ ١٦. وِحين َأجعُل ِمصر قَفْرا، وخَاِليةً ِمن كُلِّ ما ِفيها، وَأقْتُُل كُلَّ سكَّاِنها، يعلَمون َأنِّي َأنَا اُهللا١٥

  ."هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه. تَنِْدب ِبها ِنساء اُألمِم علَى ِمصر وشَعِبها
يا ابن آدم، ولِْوْل علَى "١٨: وِفي الْيوِم الْخَاِمس عشَر ِمن الشَّهِر نَفِْسِه ِمن السنَِة الثَّاِنيةَ عشْرةَ، قَاَل اُهللا ِلي١٧

رِب ِمصِةشَعاِويلُوا ِإلَى الْهنَز الَِّذين عِض ماِق اَألرمِة ِإلَى َأعِظيمِم الْعاُألم اءِنسو انِْزلُوا َأنْتُم ،مقُْل لَهْل ١٩.  وه
النَِّجِسين عوا مقُدار؟ انِْزلُوا واآلخَِرين ُل ِمنَأفْض ٢٠! َأنْتُمالْقَتْلَى ِبالس عم وتُونتَمِفسلُوٌل، . يسفُ ميفَالس

لَفَاِئكُمكُلَّ حو َأنْتُم ِسكُكُممي ودالْعواِنِه٢١. وَأعو رِلِك ِمصم نةُ عاِبربالْج كَّامقُوُل الْحِر، ياِخِل الْقَبد ِمنلُوا : ونَز
  .ورقَدوا مع النَِّجِسين الَِّذين قُِتلُوا ِبالسيِف

٢٢وِرِهمِفي قُب لَهوِشِه حيكُلُّ جو َأشُّور ِلكم نَاكِف. هياتُوا قَتْلَى ِبالسم مَل ٢٣. كُلُّهوِة حاِويفَِل الْهِفي َأس مهورقُب
ِلِكِهمِر ماتُوا قَ. قَبم اآلن مكُلُّه ،اءيوا اَألحبعاِضي َأرِفي الْم ُؤالِء الَِّذينِففَهيكُلُّ ٢٤. تْلَى ِبالسو ِعيالم ِلكم نَاكه

فَهُؤالِء الَِّذين ِفي الْماِضي . كُلُّهم ماتُوا قَتْلَى ِبالسيِف، ونَزلُوا نَِجِسين ِإلَى َأعماِق اَألرِض. جيِشِه حوَل قَبِرِه
فَوضعوا لَه سِريرا بين الْقَتْلَى وكُلُّ جيِشِه ٢٥. ِذين نَزلُوا ِإلَى الْهاِويِةَأرعبوا اَألحياء، اآلن ذَهبوا ِبخَجٍل مع الَّ

هم ِفي الْماِضي َأرعبوا اَألحياء، واآلن ذَهبوا ِبخَجٍل مع الَِّذين نَزلُوا . كُلُّهم نَِجسون قُِتلُوا ِبالسيِف. حوَل قَبِرِه



كُلُّهم نَِجسون قُِتلُوا ِبالسيِف، مع َأنَّهم ِفي . هنَاك مِلك ماِشك وتُوباَل وكُلُّ جيِشِه حوَل قَبِرِه٢٦. لْهاِويِةِإلَى ا
اءيوا اَألحبعاِضي َأرالَِّذ٢٧. الْم النَِّجِسين طَاِل اآلخَِريناَألب عفَنُوا مدي لَم ملَِكنَّهِة واِويلُوا ِإلَى الْهنَزاتُوا وم ين

ثَِثِهمقَ جفَو مهاسَأتْرو ُؤوِسِهمتَ رِر تَحِفي الْقَب موفُهيتْ سِضعوو ،متُهِلحَأس مهعمِفي . و الَِّذين مُؤالِء هه
اءيطَاال َأحوا َأببعاِضي َأرالْم.  

هنَاك ملُوك َأدوم وكُلُّ ٢٩. رعون ستَنْهِزم وتَرقُد بين النَِّجِسين اآلخَِرين الَِّذين قُِتلُوا ِبالسيِفوَأنْتَ َأيضا يا ِف"٢٨
دوا مع النَِّجِسين قَادِتها، الَِّذين ِفي الْماِضي كَانُوا َأقِْوياء، لَِكنَّهم اآلن طُِرحوا مع الَِّذين قُِتلُوا ِبالسيِف، فَرقَ

. هنَاك كُلُّ ُأمراِء الشَّماِل وكُلُّ الصيدوِنيين، الَِّذين ماتُوا ِبِخزٍي مع الْقَتْلَى٣٠. اآلخَِرين الَِّذين نَزلُوا ِإلَى الْهاِويِة
زلُوا نَِجِسين مع الَِّذين قُِتلُوا ِبالسيِف، وذَهبوا ِبخَجٍل مع لَِكنَّهم اآلن نَ. هم ِفي الْماِضي َأرعبوا النَّاس ِبقُوِتِهم

  .الَِّذين نَزلُوا ِإلَى الْهاِويِة
"لَى اِإللَهوقَاَل الْمقُِتلُوا ِبا: و ِشِه الَِّذينيكُلُّ جو وى هزتَعُؤالِء، يكُلَّ ه رِمص ِلكم نوعى ِفرري ِف، ِحينيلس

ِفي ذَِلك مهدحوا وسلَي م٣٢. َألنَّه اآلخَِرين النَِّجِسين نيب شُهيجو وه فَندي لَِكنَّهو ،اءياَألح ِعبرِلي لْتُهسفََأنَا َأر
  ."هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه. الَِّذين قُِتلُوا ِبالسيِف

 

  بحزقيال رقيب على الشع

٣٣ 

ِإن جلَبتُ حربا على بالٍد، واخْتَار شَعبها رجال ِمن بيِنِهم : يا ابن آدم، كَلِّم شَعبك وقُْل لَهم"٢: وقَاَل اُهللا ِلي١
ما لَهِقيبر لُوهعجنَفَخَ ال٣ْ. ولَى الِْبالِد، وا عقَاِدم ودالْع ِقيبَأى الرر ثُمبالشَّع ذَّرحوقَ، وتَ ٤. بوص عمسي نفَم

َألنَّه سِمع صوتَ الْبوِق ولَم يتَنَبه، فَهو ٥. الْبوِق وال يتَنَبه، يْأِتي الْعدو ويقْتُلُه، ويكُون هو الْمسُئوَل عن نَفِْسِه
ولَِكن ِإن رَأى الرِقيب الْعدو قَاِدما، ولَم ينْفُِخ الْبوقَ ولَم ينِْذِر ٦. نَبه َألنْقَذَ نَفْسهلَو كَان تَ. الْمسُئوُل عن نَفِْسِه

 ُأعاِقب الرِقيب الشَّعب، فَجاء الْعدو وقَتََل شَخْصا ِمنْهم، فَهذَا الشَّخْص يموتُ ِبسبِب ذُنُوِبِه الَِّتي ارتَكَبها، ولَِكنِّي
  .علَى موِتِه

فَِعنْدما َأقُوُل ٨. فَاسمِع الْكَالم الَِّذي َأقُولُه وُأنِْذرهم ِنيابةً عنِّي. يا ابن آدم، َأنَا جعلْتُك رِقيبا علَى الشَّعِب"٧
ك ال تُحذِّره ِليرِجع عن سلُوِكِه، فَهذَا الشِّرير يهِلك ِفي شَرِه، ولَِكنَّك َأيها الشِّرير، ِعقَابك الْموتُ، ولَِكنَّ: ِللشِّريِر

 َأما ِإن َأنْذَرتَه ِليرِجع عن سلُوِكِه ولَم يرِجع، فَِإنَّه يهِلك ِفي شَرِه، لَِكنَّك تَكُون َأنْت٩َ. تَكُون مسُئوال عن هالِكِه
كتَ نَفْسينَج".  

: قُْل لَهم١١َأنْتُم تَقُولُون، معاِصينَا وذُنُوبنَا ِحمٌل علَينَا وستَقْتُلُنَا، فَكَيفَ نَحيا؟ : يا ابن آدم، قُْل ِلبيِت ِإسراِئيَل"١٠
ارِجعوا ! ارِجعوا.  الشِّريِر، بْل ِبَأن يرِجع عن سلُوِكِه ويحياالْمولَى اِإللَه يقُوُل، ُأقِْسم ِبذَاِتي ِإنِّي ال َأفْرح ِبموِت

  "ِلماذَا تَموتُون َأيها الشَّعب؟! عن سلُوِككُم الرِديِء



١٢ِبكقُْل ِلشَع ،مآد نا ابي ِلذَِلك" :ِصيعالْم تَكَبالِحِه ِإِن ارو ِبصنْجال ي اِلحالص ِه ِإنِبشَر ِلكهال ي يرالشِّرةَ، و
ِن الشَّرع عجاِبِق. رالِحِه الساِس صلَى َأسا عيحي َأن قِْدرَأخْطََأ ال ي ِإن اِلحاِلِح١٣. فَالصقُلْتُ ِللص َأنْت : ِإن

 فَِإن كُلَّ صالِحِه الساِبِق ال يذْكَر لَه، بْل يموتُ ِبشَرِه الَِّذي ولَِكنَّه اتَّكََل علَى صالِحِه وارتَكَب الشَّر،. ستَحيا
هتَكَب١٤. اريرقُلْتُ ِللشِّر ِإنتُ: ووالْم كِعقَاب . ،الحالصَل ودِمَل الْععذَنِْبِه، و نع عجر لَِكنَّه١٥و ،نهالر درو

وكُلُّ ١٦. ه، وتَِبع الْفَراِئض الَِّتي تُعِطي الْحياةَ، ولَم يرتَِكِب الشَّر، فَال بد َأن يحيا، وال يموتَوَأرجع ما سرقَ
الحالصَل ودِمَل الْعع ا َألنَّهيحْل يب ،لَه ا ال تُذْكَرهتَكَبقُوُل١٧. ذُنُوِبِه الَِّتي ِاري ذَِلك عموكبفُ :  شَعرتَصاُهللا ي

فَِإن رجع الصاِلح عن صالِحِه، وارتَكَب الشَّر، ١٨! لَِكن ِفي الْحِقيقَِة هم الَِّذين يتَصرفُون ِبغَيِر عدٍل. ِبغَيِر عدٍل
ومع ذَِلك ٢٠. َل الْعدَل والصالح، فَهو يحيا ِبِهماوِإن رجع الشِّرير عن شَرِه، وعِم١٩. فَهو يموتُ ِبسبِبِه

ٍل: تَقُولُوندِر عفُ ِبغَيرتَصلُوِكِه. اُهللا يس بسح اِحٍد ِمنْكُملَى كُلِّ وع كُمَأحاِئيَل، سرتَ ِإسيا بي ِلذَِلك".  
  سقوط القدس

٢١الشَّه ِم الْخَاِمِس ِمنوِفي الْي وا ِمنبره الَِّذين ِمن اِحدو ِإلَي اءِرنَا، جةَ َألسشْرةَ عنَِة الثَّاِنيالس ناِشِر مِر الْع
َل وصوِل وِفي الْمساِء الساِبِق ِلمِجيِئِه حلَّتْ علَي قُوةُ اِهللا، وفَتَح اُهللا فَِمي قَب٢٢!" سقَطَِت الْمِدينَةُ: "الْقُدِس وقَاَل

يا ابن آدم، سكَّان الْخَراِئِب الَِّتي ِفي "٢٤: فَقَاَل اُهللا ِلي٢٣. فَانْفَتَح فَِمي ولَم َأعد َأخْرس. الرجِل ِفي الصبِح
قُولُوناِئيَل يرِض ِإسَأر :ونفَكَِثير نا نَحَأم ،ضلَك اَألرما واِحدو كَان اِهيمرا! ِإبِلكُهَأنَّنَا نَم ٢٥! ال شَكمفَقُْل لَه :
تَتَِّكلُون ٢٦تَْأكُلُون اللَّحم ِبدِمِه، وتَعبدون اَألصنَام، وتَسِفكُون الدم، فَهْل تَمِلكُون اَألرض؟ . هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه

احالْقَب ونتَِكبتَرو ،وِفكُميلَى س؟ عضاَألر ِلكُونْل تَمفَه ،اِحٍد آخَرَأةَ ورام سنَجي اِحٍد ِمنْكُمكُلُّ و٢٧ةَ، ومقُْل لَهو :
م طَعاما ُأقِْسم ِبذَِاِتي ِإن الَِّذين ِفي الْخَراِئِب يموتُون ِبالسيِف، والَِّذين ِفي الريِف ُأقَدمه. هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه

وَأجعُل اَألرض قَفْرا مهجورا، وَأقِْضي علَى ٢٨. ِللْوحوِش، والَِّذين ِفي الْحصون والْمغَاراِت يموتُون ِبالْوبِإ
دا َأحِفيه ربعا ال ياباِئيَل خَرراُل ِإسِجب تَِصيرا، وِبه ا الَِّتي تَفْخَرِتهُل ف٢٩َ. قُوعَأج َأنِّي َأنَا اُهللا ِحين ونلَمعي

  ."اَألرض قَفْرا مهجورا ِبسبِب كُلِّ الْقَباحِة الَِّتي ارتَكَبوها
٣٠" قُولُونياِر، وياِخِل الددِفي ماِنِب الِْحيطَاِن وِبج كلَيع تَكَلَّمي كبشَع فَِإن ،مآد نا ابَأنْتَ يٍضوعِلب مهضعب :

ويسمعون كَالمك وال . يْأتُون ِإلَيك جمهورا كََأنَّهم ينْتَمون ِلي٣١. تَعالَوا نَسمع الْكَالم الَِّذي جاء ِمن ِعنِْد اِهللا
فََأنْتَ لَهم كَواِحٍد جِميِل ٣٢. م تَسعى ِإلَى الربِح الْحراِمِبالْفَِم يعبرون عِن اسِتحساِنِهم، ولَِكن قُلُوبه. يعملُون ِبِه

بةَ حُأغِْني مغَنِّي لَهفَ، يزالْع ِسنحِت يوِبِه. الص لُونمعال يو ككَالم ونعمس٣٣. فَي ،ِتميس ذَا، َألنَّهه تَى تَممو
ب كَان َأنَّه ونلَمعينَِبي منَهي".  

  



 رعاة الشعب

٣٤ 

الْويُل ِلرعاِة بِني . هذَا كَالم اِهللا لَكُم: تَنَبْأ وقُْل لَهم. يا ابن آدم، تَنَبْأ علَى رعاِة بِني ِإسراِئيَل"٢: وقَاَل اُهللا ِلي١
مهَأنْفُس نوعري اِئيَل الَِّذينرِإس !ِمن س؟ َألَيى الْقَِطيععري اِعي َأناِجِب الر٣ و ونستَلْبو دبالز فَتَْأكُلُون ا َأنْتُمَأم

الْقَِطيع نوعال تَرو ِمينالس ونحتَذْبوفَ و٤. الص لَم وركْسالْمو ،وهاوتُد لَم ِريضالْمو ،وهتُقَو ِعيفُ لَمالض
فَتَبدد الْقَِطيع ِبال راٍع، ٥. ِإنَّما تَسلَّطْتُم علَيِهم ِبقَسوٍة وعنٍْف. لتَّاِئهةُ لَم تَردوه، والضالُّ لَم تَبحثُوا عنْهتَجبروه، وا

تَِفٍع، وتَبددتْ علَى وجِه كُلِّ ضلَّتْ غَنَِمي ِفي كُلِّ الِْجباِل وعلَى كُلِّ تَلٍّ مر٦. وصاروا طَعاما ِلكُلِّ الْوحوِش
  .اَألرِض، وال من يسَأُل وال من يبحثُ

ُأقِْسم ِبذَاِتي، حيثُ ِإن غَنَِمي ِبال راٍع، صارتْ تُنْهب، : الْمولَى اِإللَه يقُوُل٨. كَالم اِهللا َأيها الرعاةُ ِلذَِلك اسمعوا٧
ِلذَِلك ٩. لَم يسَأْل رعاِتي عن غَنَِمي، بْل رعى الرعاةُ َأنْفُسهم، ولَم يرعوا غَنَِمي. عاما ِلكُلِّ الْوحوِشوصارتْ طَ

ِبغَنَِمي، وَأمنَعهم ِمن َأنَا ِضد الرعاِة، وُأطَاِلبهم . هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه١٠. اسمعوا كَالم اِهللا َأيها الرعاةُ
ما لَهامطَع فَال تَكُون ،اِهِهمَأفْو ُأنِْقذُ غَنَِمي ِمنو ،ذَِلك دعب مهَأنْفُس نوعرا، فَال يِتهايِرع.  

١١لَى اِإللَهوقَاَل الْما، : "وتَِني ِبهَأعغَنَِمي و نَأُل عَأس١٢ستَِني الرعا ياكَمنَهيب كُوني ِة ِحيننْتَِشراِعي ِبغَنَِمِه الْم .
وُأخِْرجها ِمن اُألمِم وَأجمعها ِمن ١٣. فََأعتَِني ِبها وُأنِْقذُها ِمن كُلِّ مكَاٍن تَبددتْ ِإلَيِه ِفي يوِم الْغَيِم والضباِب

ا، وا ِإلَى ِبالِدههِضرُأحاِمٍرالِْبالِد وكَاٍن عِفي كُلِّ مِة وِديِفي اَألواِئيَل وراِل ِإسلَى ِجبا عاهعا ِفي ١٤. َأراهعَأر
ِميٍل، وتَرعى ِفي مرعى هنَاك تَرِبض ِفي مكَاِن راحٍة ج. مرعى جيٍد، وتَرتَاح علَى ِجباِل ِإسراِئيَل الْعاِليِة

وَأبحثُ عِن الضاِل، وَأرد ١٦. َأنَا ِبنَفِْسي َأرعاها وُأرِبضها: فَالْمولَى اِإللَه يقُوُل١٥. باِل ِإسراِئيَلٍب علَى ِجصِخ
  ."التَّاِئه، وَأجبر الْمكْسور، وُأقَوي الضِعيفَ، وُأِبيد السِمين والْقَِوي، وَأرعاها ِبعدٍل

١٧ولَى اِإللَهووٍس: "قَاَل الْمتُياٍش وِكب نيبى، وُأخْرشَاٍة و نيب كُمَأحا غَنَِمي، سي ا ١٨. َأنْتُموعتَر َأن كِْفيكُمَأال ي
ربوا ِمن الِْمياِه الصاِفيِة؟ ِلماذَا ِفي الْمرعى الْجيِد؟ ِلماذَا تَدوسون بِقيةَ الْعشِْب ِبَأرجِلكُم؟ َأال يكِْفيكُم َأن تَشْ

  "هْل يِصح َأن تَرعى غَنَِمي ما داستْه َأقْدامكُم وتَشْرب ما عكَّرتْه َأرجلُكُم؟١٩تُعكِّرون بِقيةَ الِْمياِه ِبَأقْداِمكُم؟ 
َأنْتُم دفَعتُم الشَّاةَ الضِعيفَةَ ٢١. نَا سَأحكُم بين الشَّاِة السِمينَِة والشَّاِة الْهِزيلَِةَأ: "ِلذَِلك قَاَل الْمولَى اِإللَه ِللرعاِة٢٠

وَأحكُم بين . لَِكنِّي ُأنِْقذُ غَنَِمي فَال تُنْهب ِمن بعد٢٢. ِبالْجنِْب والْكَِتِف، ونَطَحتُموها ِبقُروِنكُم حتَّى بددتُموها بِعيدا
وَأنَا اُهللا َأكُون ٢٤. يعتَِني ِبها ويكُون راِعيها. وُأِقيم علَيها راِعيا واِحدا، عبِدي داود فَيعتَِني ِبها٢٣. شَاٍة وُأخْرى

ِهملَيا عِئيسر داوِدي دبع كُونيم، وهتُ ِب. ِإلَهكَمذَاَأنَا اُهللا حه.  
فَيسكُنُون ِفي الصحراِء ِفي َأماٍن، . وَأعمُل معهم عهدا يضمن لَهم السالم، وُأِبيد الْوحوشَ الضاِريةَ ِمن الِْبالِد٢٥

ُأنِْزُل علَيِهِم الْمطَر ِفي َأواِنِه، فَيكُون و. وَأجعلُهم بركَةً هم واَألرض الَِّتي حوَل جبِلي٢٦. وينَامون ِفي الْغَاباِت
ويعلَمون َأنِّي َأنَا . وتُعِطي َأشْجار الْحقِْل ِثمارها، واَألرض غَلَّتَها، ويكُونُون آِمِنين ِفي َأرِضِهم٢٧. مطَر الْبركَِة



وال تَعود اُألمم تَنْهبهم، وال الْوحوشُ تَْأكُلُهم، ٢٨. ذُهم ِمن يِد الَِّذين استَعبدوهماُهللا ِحين ُأحطِّم قُيود ِنيِرِهم، وُأنِْق
دَأح مفُهخَوال يو آِمِنين كُنُونسْل ي٢٩. بفَِريس دعب ِمن كُونُونا، فَال ياِصيِلهحةٌ ِبمرا شُها لَهضَأر ِطيِهمُأعةً و

. فَيعلَمون َأنِّي َأنَا اُهللا ربهم معهم، وهم شَعِبي بيتُ ِإسراِئيَل٣٠. ِللجوِع ِفي اَألرِض، وال يحِملُون تَعِيير اُألمِم
  ."هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه.  وَأنَا ِإلَهكُمَأنْتُم النَّاس. يا شَعِبي َأنْتُم غَنَِمي الَِّتي َأرعاها٣١. هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه

  
 نبوة ضد أدوم

٣٥ 

َأنَا . وقُْل لَه، هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه٣يا ابن آدم، حوْل وجهك ِإلَى جبِل سِعير وتَنَبْأ علَيِه "٢: وقَاَل اُهللا ِلي١
س ،ِعيرَل سبا جي كاِضدورجها مقَفْر لُكعَأجو كلَيِدي عي دا٤. َأمورجهم َأنْتَ تَكُونو ،اِئبخَر نَكدُل معَأجو .

  ."فَتَعلَم َأنِّي َأنَا اُهللا
ِلذَِلك ٦.  ِمحنٍَة، لَما حان وقْتُ ِعقَاِبِهمِبسبِب عداوِتك الْقَِديمِة ِلبِني ِإسراِئيَل، َأنْتَ قَتَلْتَهم ِبالسيِف لَما كَانُوا ِفي٥

َأنْتَ لَم تَكْره سفْك الدِم، ِلذَِلك سفْك . سفْك الدِم يطَاِردك. ُأقِْسم ِبذَاِتي، ِإنِّي ُأِعدك ِليسفَك دمك: الْمولَى اِإللَه قَاَل
كطَاِردِم يَل٧. الدبُل جعَأجاِفٍروسكُلَّ م ِمنْه ُأِبيدا وورجها مقَفْر ِعيرالْقَتْلَى٨.  س ِمن الَهُأل ِجبَأمقُطُ الْقَتْلَى . وسيو

اِرككُلِّ َأنْهو ِتكِديَأوو ِف ِفي ِتالِلكي٩. ِبالسِنكدِفي م دَأح كُنسال يِد، وا ِإلَى اَألبابخَر لُكعَأجَأنِّي َأنَا .و ونلَمفَتَع 
  .اُهللا
ِلذَِلك قَاَل الْمولَى ١١! يهوذَا وِإسراِئيُل وَأرضهما ِلي، فََأستَوِلي علَيِهما حتَّى ولَو كَان اُهللا هنَاك: َأنْتَ قُلْتَ"١٠
ِد: اِإللَهسحو ِبكلَى غَضع كاِقبِبذَاِتي، ِإنِّي ُأع ُأقِْسمملَه ِتكاِهيِبكَر ملْتَهاما عكَم اِملُكُأعو ،ِبنَفِْسي . ك مفُهرُأعو

كلَيع كُمَأح اِئيَل١٢. ِحينراَل ِإسا ِجبتَ ِبهانَِة الَِّتي شَتَمتُ كُلَّ اِإلهِمعَأنِّي َأنَا اُهللا س لَموا : َأنْتَ قُلْتَ. فَتَعخَِرب
فَهذَا كَالم الْمولَى ١٤. وَأنَا سِمعتُ. وتَكَلَّمتُم علَي ِبِكبِرياٍء، وقُلْتُم ِضدي َأشْياء كَِثيرة١٣ً. سةً لَنَاوصاروا فَِري

، وَأنَا ُأعاِملُك َأنْتَ فَِرحتَ ِلخَراِب َأرِض بِني ِإسراِئيَل١٥. ستَفْرح كُلُّ اَألرِض ِحين َأجعلُك مهجورا. اِإللَِه
  ."فَيعلَم الْجِميع َأنِّي َأنَا اُهللا. فَتَِصير خَرابا يا جبَل سِعير، َأنْتَ وكُلُّ َأدوم. ِبالِْمثِْل

  
 نبوة عن جبال إسرائيل

٣٦ 

فَالْمولَى اِإللَه يقُوُل ِإن الْعدو ٢. ِعي كَِلمةَ اِهللايا ِجباَل ِإسراِئيَل، اسم: يا ابن آدم، تَنَبْأ ِلِجباِل ِإسراِئيَل وقُْل"١
هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه، ِإنَّهم : ِلذَِلك تَنَبْأ وقُْل٣! يدِعي َأن اَألماِكن الْقَِديمةَ ِلِعبادِة اآلِلهِة َأصبحِت ِمن نَِصيِبِه

وكُمدطَهاضو وكُماسىدِم اُألخْرنَِصيِب اُألم ِمن تُمتَّى ِصرٍة حكُلِّ ِجه ِمن  . كُملَيع ونتَكَلَّمي َأخَذَ النَّاسو



ونَكُمشِْتميِد٤. واَألوالتِّالَل واَل والِْجب كَلِّمي ولَى اِإللَِه، فَهوةَ الْمِعي كَِلمماِئيَل، اسراَل ِإسا ِجبي وَل، ِلذَِلكهالسةَ وي
نَعم، الْمولَى اِإللَه ٥. والْخَراِئب الْمقِْفرةَ، والْمدن الْمهجورةَ الَِّتي نَهبتْها وهزَأتْ ِبها اُألمم اُألخْرى الَِّتي حولَها

َألنَّهم ِبفَرٍح ِمن الْقَلِْب وكَراِهيٍة . علَى شَعِب َأدوماشْتَعَل سخِْطي فَحكَمتُ علَى اُألمِم اُألخْرى، وخَاصةً : يقُوُل
: ِلذَِلك تَنَبْأ علَى َأرِض ِإسراِئيَل وقُْل ِللِجباِل والتِّالِل واَألوِديِة والسهوِل٦. ِمن اَألعماِق، َأخَذُوا َأرِضي ونَهبوها

ِإنِّي : ِلهذَا قَاَل الْمولَى اِإللَه٧. ، َأنَا حكَمتُ ِبسخٍْط وغَضٍب َألنَّكُم عانَيتُم ِمن تَعِييِر اُألمِمهذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه
ريا تُعضَأي ِهي لَكُموالَِّتي ح ماُألم ِمينًا َأنلَفْتُ يح.  

٨اِئيَل، فَِإنَّكُمراَل ِإسا ِجبي ا َأنْتُمقَِريٍب َأم نع ماِئيَل، َألنَّهرِني ِإسِبي با ِلشَعارِثم ونتُنِْتجانًا، وَأغْص تُنِْبتُون 
ونِجعري٩. س ،ونعرتُزو ثُونرفَتُح ،كُمِإلَي َأنْتَِبهو ،ِبكُم تَما١٠َأنَا َأه رمِبي، فَتَعكُلِّ شَع ِمن كَّانَكُمس ُأكَثِّرو ،ندلْم

بنَى الِْخرتُب١١. وونكْثُريو ونثِْمرفَي ،انويالْحو اناِإلنْس ِفيكُم ُأكَثِّرُل. وقَب اُل ِمنا كَانَِت الْحكَم ونرمتَعو .
كُمبَأنِّي َأنَا ر ونلَمِل، فَتَعاَألو ِمن َأكْثَر كُمِإلَي ِسنُأحُل١٢. وعَأجو ،ِلكُونَكُمميو كُملَيع شُونماِئيَل يرِني ِإسِبي بشَع 

ما لَهنَِصيب ونفَتَِصير .الِدِهمَأو ِمن مونَهِرمتَح ونودال تَعو".  
١٣لَى اِإللَهوقَاَل الْمو" :الشُّع ونِرمتَحو ،النَّاس تَْأكُلُون ِإنَّكُم نْكُمع قُولُونيالِدِهمَأو ِمن لَى ١٤. وبوقَاَل الْم لَِكن

َأوالِدِهم ِمن وبوا الشُّعِرمتَح لَنو دعا بِفيم تَْأكُلُوا النَّاس لَن ِإنَّكُم ١٥. اِإللَهلَى اِإللَهوا قَاَل الْمكَم : كُمِمعأَُس لَن
هذَا كَالم . نُوا ِمن تَعِييِر اُألمِم ِفيما بعد، ولَن تُسببوا سقُوطَ ُأمِتكُم ِفيما بعدتَحِقير الشُّعوِب ِفيما بعد، ولَن تُعا

  ."الْمولَى اِإللَِه
كَان . م وَأعماِلِهميا ابن آدم، لَما كَان بنُو ِإسراِئيَل ساِكِنين ِفي َأرِضِهم، نَجسوها ِبسلُوِكِه"١٧: وقَاَل اُهللا ِلي١٦

فََأرسلْتُ سخِْطي علَيِهم، َألنَّهم سفَكُوا الدم ِفي اَألرِض ١٨. سلُوكُهم ِفي نَظَِري كَنَجاسِة الْعادِة الشَّهِريِة ِللمرَأِة
نَاِمِهما ِبَأصوهسنَج مَألنَّهِم، فَت١٩َ. واُألم نيب مشَتَّتُهوا ِفي الِْبالِدوددب .اِلِهممَأعو لُوِكِهمس بسح ِهملَيتُ عكَمحو .

٢٠منْهع ونتَّى قَاَل اآلخَرح ،وسالْقُد ِميوا اسسِم، نَجاُألم نيِه بوا ِإلَيبكَاٍن ذَهِفي كُلِّ م : قَداِهللا، و بشَع وذَا هه
  ."وَأنَا يهمِني اسِمي الْقُدوس الَِّذي نَجسه بنُو ِإسراِئيَل بين اُألمِم حيثُ ذَهبوا٢١! طُِردوا ِمن َأرِضِه

َأجِل   ِمنسَأعمُل هذَا ال ِمن َأجِلكُم َأنْتُم َأيها الشَّعب، بْل. هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه: ِلذَِلك قُْل ِلبِني ِإسراِئيَل"٢٢
تُمبثُ ذَهيِم حاُألم نيب وهتُمسوِس الَِّذي نَجِمي الْقُد٢٣. اس نيب سالَِّذي تَنَج وهو وسقُد ِظيمالْع ِمياس َأن ُأظِْهرو

منَهيب وهتُمسنَج ِم، َألنَّكُمَأنِّي َأنَا اُهللا،. اُألم ماُألم لَمفَتَعوسَأنِّي قُد اِسطَِتكُمِبو مهامَأم ُأظِْهر لَى .  ِحينوالْم ذَا كَالمه
وَأرشُّ علَيكُم ماء ٢٥. َألنِّي سآخُذُكُم ِمن بيِن اُألمِم، وَأجمعكُم ِمن كُلِّ الِْبالِد، وُأحِضركُم ِإلَى َأرِضكُم٢٤. اِإللَِه

را فَتَطْهنَِقينَاِمكُمكُلِّ َأص ِمنو ِتكُماسكُلِّ نَج ِمن ون .كُمرا ٢٦. َأنَا ُأطَهوحر ِفيكُم عَأضا، وِديدا جقلْب ِطيكُمُأعو
كُم تَعملُون ِبفَراِئِضي، وَأضع روِحي ِفيكُم، وَأجعل٢٧ُ. وَأنِْزع ِمنْكُم قَلْب الْحجِر، وُأعِطيكُم قَلْبا ِمن لَحٍم. جِديدا

وتَسكُنُون ِفي اَألرِض الَِّتي َأعطَيتُها آلباِئكُم، وتَكُونُون شَعِبي وَأنَا َأكُون ٢٨. وتَحفَظُون شَراِئِعي وتُِطيعونَها
كُم٢٩. ِإلَهكْثُرفَي حالْقَم روآم ،ِتكُماسكُلِّ نَج ِمن ُأنِْقذُكُماووعج كُملَيِسُل عال ُأرغَلَِّة ٣٠.  وِر والشَّج رثَم ُأكَثِّرو

فَتَذْكُرون سلُوكَكُم الرِديء وَأعمالَكُم السيَئةَ، فَتَكْرهون ٣١. الْحقِْل، ِلكَي ال تُعانُوا ِمن عاِر الْجوِع بين اُألمِم



فَاعلَموا َأنِّي سَأعمُل هذَا ال ِمن َأجِلكُم َأنْتُم، بِل اخْجلُوا واخْزوا ِمن ٣٢. م وَأعماِلكُم الْقَِبيحِةَأنْفُسكُم ِبسبِب ذُنُوِبكُ
با الشَّعهَأي لُوِككُملَى اِإللَِه! سوالْم ذَا كَالمه".  

٣٣لَى اِإللَهوقَاَل الْمو" :ِمن كُمرُأطَه موياِئبالْخَر نُونفَتَب ندالْم ِبكُم رمُأع ،٣٤.  كُلِّ ذُنُوِبكُم ضاَألر ونتُفِْلحو
ِبكُم رمي نكُلِّ م امةً َأمقِْفرم ةَ، فَال تَكُونقِْفر٣٥. الْمقُولُونْل يٍن، : بدنَِّة عتْ كَجارةُ صقِْفرالْم ضذَِه اَألره

دالْمةًوورمعمنَةً وصحتْ مارةُ صِدمنْهالْمةُ وورجهالْمةُ والْخَِرب َأنِّي َأنَا اُهللا ٣٦. ن ،لَكُموتْ حِقيالَِّتي ب ماُألم لَمفَتَع
  ."َأنَا اُهللا حكَمتُ وسُأنَفِّذُ. بنَيتُ ما كَان خَرابا وغَرستُ ما كَان قَفْرا

. َأن ُأكَثِّرهم كَقَِطيِع الْغَنَِم: سَأجعُل بيتَ ِإسراِئيَل يطْلُب هذَا ِمنِّي وَأستَِجيب لَهم: "اَل الْمولَى اِإللَهوق٣٧َ
. مدن الْخَِربةُ ِبجمهوٍر غَِفيٍرفَتَمتَِلُئ الْ. فَيكُونُون كَِثيِرين كَغَنَِم الْقَراِبيِن الَِّتي تُحضر ِإلَى الْقُدِس ِفي َأعياِدها٣٨

  ."فَيعلَمون َأنِّي َأنَا اُهللا
  

 العظام اليابسة

٣٧ 

وجعلَِني َأمر ٢. حلَّتْ قُوةُ اِهللا علَي، فَحملَِني روح اِهللا وَأنْزلَِني ِفي وسِط الْواِدي، وكَان مملُوءا ِمن الِْعظَاِم١
يا ابن آدم، هْل تَعود الْحياةُ ِإلَى : "فَقَاَل ِلي٣. رَأيتُ َأنَّها كَِثيرةٌ ِجدا تُغَطِّي َأرض الْواِدي، وياِبسةٌ ِجدابينَها، فَ

ظَاِم وقُْل لَها، َأيتُها الِْعظَام الْياِبسةُ، تَنَبْأ ِلهِذِه الِْع: "فَقَاَل ِلي٤!" اللَّهم يا ربي، َأنْتَ َأعلَم: "فَقُلْتُ" هِذِه الِْعظَاِم؟
وَأضع ٦. فَِإن الْمولَى اِإللَه يقُوُل ِلهِذِه الِْعظَاِم، سَأجعُل روحا يدخُُل ِفيِك، فَتَرِجع ِإلَيِك الْحياة٥ُ! اسمِعي كَِلمةَ اِهللا

  ."وتَعلَِمين َأنِّي َأنَا اُهللا. ِبِجلٍْد، وَأضع ِفيِك روحا، فَتَرِجع ِإلَيِك الْحياةُعلَيِك عصبا ولَحما، وُأغَطِّيِك 
ورَأيتُ ٨. وبينَما َأنَا َأتَنَبُأ، حدثَ صوتٌ وضِجيج واقْتَربِت الِْعظَام، واِحدةٌ ِإلَى ُأخْرى. فَتَنَبْأتُ كَما َأمرِني٧

صالْعوحا رِفيه كُني لَم ا، ولَِكنغَطَّاه الِْجلْدا، وهلَيع رظَه قَد ماللَّحو قُْل : "فَقَاَل ِلي٩. بْأ وتَنَب ،مآد نا ابْأ يتَنَب
." ِء الْقَتْلَى، ِلكَي تَرِجع ِإلَيِهم الْحياةُِللروِح، هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه، تَعاَل يا روح ِمن كُلِّ ِجهٍة، وهب علَى هُؤال

  .فَدخََل الروح ِفيِهم، فَرجعتْ ِإلَيِهم الْحياةُ، وقَاموا علَى َأقْداِمِهم جيشًا عِظيما ِجدا. فَتَنَبْأتُ كَما َأمرِني١٠
! يِبستْ ِعظَامنَا وضاع َأملُنَا وهلَكْنَا: فَهم يقُولُون. م ِهي كُلُّ بيِت ِإسراِئيَليا ابن آدم، هِذِه الِْعظَا: "ثُم قَاَل ِلي١١
١٢مقُْل لَهْأ وتَنَب ِإلَى َأ: ِلذَِلك كُمِجعُأرا وِمنْه كُمُأخِْرجِبي وا شَعي كُمورقُب َأفْتَحلَى اِإللَِه، سوالْم ذَا كَالمِض هر

وَأضع روِحي ِفيكُم، فَتَرِجع ١٤. فَتَعلَمون َأنِّي َأنَا اُهللا، ِحين َأفْتَح قُبوركُم وُأخِْرجكُم ِمنْها يا شَعِبي١٣. ِإسراِئيَل
  ."هذَا كَالم اِهللا. ذْتُوُأسِكنُكُم ِفي َأرِضكُم، فَتَعلَمون َأنِّي َأنَا اُهللا حكَمتُ ونَفَّ. إلَيكُم الْحياةُ



  توحيد المملكة

وخُذْ عصا . عصا يهوذَا وبِني ِإسراِئيَل الْمواِلين لَه: يا ابن آدم، خُذْ عصا واكْتُب علَيها"١٦: وقَاَل اُهللا ِلي١٥
واقِْرنْهما معا كَعصا واِحدٍة، ١٧. ي ِإسراِئيَل الْمواِلين لَهعصا يوِسفَ، َأي َأفْراِيم وكُلِّ بِن: ُأخْرى واكْتُب علَيها

ِدكةً ِفي ياِحدا وتَّى تَِصير١٨. حكبشَع قُوُل لَكا يمذَا: فَِعنْده ِفكرنَى تَصعم ننَا ع١٩. َأخِْبرمذَا : تَقُوُل لَهه
 عصا يوِسفَ الَِّتي تُمثُِّل َأفْراِيم وقَباِئَل ِإسراِئيَل الْمواِلين لَه، وَأضم ِإلَيها عصا يهوذَا، سآخُذْ: كَالم الْمولَى اِإللَِه

ما، ِليراهما وامِسك ِبيِدك الْعصاويِن اللَّتَيِن كَتَبتَ علَيِه٢٠. وأجعلُهما عصا واِحدةً، فَتَِصيراِن واِحدةً ِفي يِدي
٢١. النَّاسمقُْل لَهو :لَى اِإللَهوكُلِّ : قَاَل الْم ِمن مهعمَأجا، وهوا ِإلَيبِم الَِّتي ذَهِن اُألميب اِئيَل ِمنرِني ِإسآخُذُ بس

 ،ِضِهمِإلَى َأر مهِجعُأرٍة، وةً ِفي ٢٢ِجهاِحدةً وُأم مهريُأصاِئيَلوراِل ِإسلَى ِجبِض، عاَألر . كُلِِّهم ِهملَيع كُونيو
اِحدو ِلكِن، . ملَكَتَيمِإلَى م ونال ينْقَِسمو ،دعا بِن ِفيمتَيُأم كُونُونال يال ٢٣وو ،نَاِمِهمِبَأص مهَأنْفُس ونسنَجال يو

َألنِّي ُأنِْقذُهم ِمن كُلِّ ذُنُوِبِهم وارِتداِدِهم، وُأطَهرهم فَيكُونُون شَعِبي .  ِبشَيٍء ِمن معاِصيِهمِبتَماِثيِلِهِم الْبِشعِة، وال
مهإلَه َأنَا َأكُون٢٤. وِهملَيِلكًا عِدي مبع داود كُونيو .اِحداٍع وا رِميعج ملَهو .ِبشَر لُونميعو فَظُونحياِئِعي، و

فَيسكُنُون . ويسكُنُون ِفي اَألرِض الَِّتي َأعطَيتُها ِلعبِدي داود، والَِّتي سكَن ِفيها آباُؤكُم٢٥. فَراِئِضي ويِطيعونَها
وَأعمُل معهم عهدا ٢٦. اود رِئيسا علَيِهم ِإلَى اَألبِدويكُون عبِدي د. ِفيها هم وَأوالدهم وَأوالد َأوالِدِهم ِإلَى اَألبِد

. وُأثَبتُهم وُأكَثِّرهم وَأضع بيِتي الْمقَدس ِفي وسِطِهم ِإلَى اَألبِد. يضمن لَهم السالم، عهدا يدوم ِإلَى اَألبِد
٢٧،مهعكَِني مسم كُونيِبيوشَع كُونُونيو مهإلَه َأكُونِد، ٢٨.  وِإلَى اَألب سِطِهمِفي و سقَدِتي الْميب كُوني ِحينو

اِئيَل طَاِهِرينرِني ِإسُل بعَأنِّي َأنَا اُهللا الَِّذي َأج ماُألم لَمتَع".  
  

  نبوة ضد جوج

٣٨ 

ْل وجهك ِإلَى جوج الَِّذي ِفي َأرِض ماجوج، والَِّذي هو َأكْبر رِئيٍس ِفي ِبالِد يا ابن آدم، حو"٢: وقاَل اُهللا ِلي١
. َأنَا ِضدك يا جوج، يا َأكْبر رِئيٍس ِفي ماِشك وتُوباَل. هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه: "وقُْل٣ماِشك وتُوباَل، وتَنَبْأ علَيِه 

قِْلبك وَأضع خَزاِئم ِفي فَكَّيك، وَأطْردك َأنْتَ وكُلَّ جيِشك، خَيال وفُرسانًا، كُلَّهم مسلَِّحين ِبالتَّماِم، جمهورا سَأ٤
موفَهيس شَاِهِرين مكُلَّهوٍس، وتُروٍع ورا ِبد٥. غَِفيرو فَاِرس نُودج مهعم دَأطْرو مكُلَّه لَِّحينسفُوطَ الْمشَةَ وبالْح

فََأطْرد معك . وَأيضا جومر وكُلَّ جيوِشها وبيتَ تُوجرمةَ ِمن َأقْصى الشَّماِل وكُلَّ جيوِشها٦. ِبتُروٍس وخُوٍذ
  .شُعوبا كَِثيرةً

َألنِّي بعد َأياٍم كَِثيرٍة َأستَدِعيك ٨.  جيِشك الَِّذي اجتَمع حولَك، وكُن قَاِئدهمفَاستَِعد وجهز نَفْسك، َأنْتَ وكُلَّ"٧
ِمِنين ِللِقتَاِل، فَتَهجم ِفي السِنيِن الْقَاِدمِة علَى ِبالٍد نَجتْ ِمن الْحرِب، ِبالٍد اجتَمع شَعبها ِمن ُأمٍم كَِثيرٍة، وسكَنُوا آ



فَتَْأِتي وتَهجم علَيِهم كَعاِصفٍَة، وتَكُون كَسحابٍة تُغَطِّي ٩. ِفي ِجباِل ِإسراِئيَل الَِّتي ظَلَّتْ مهجورةً وقْتًا طَِويال
  ."اَألرض، َأنْتَ وكُلُّ جيوِشك، ومعك شُعوب كَِثيرةٌ

١٠"لَى اِإللَهوقَاَل الْموِء، ِفي ذَ: وَل السمتَنِْوي عو ،َأفْكَار اِلكلَى بع ِم، تَخْطُروالْي تَقُوُل١١ِلكلَى : وفُ عحَأز
. ومطْمِئن، يسكُن كُلُّه ِبال َأسواٍر وال َأقْفَاٍل وال بواباٍت مدٍن ال َأسوار لَها، وَأهجم علَى شَعٍب مستَِريٍح

١٢َأسالَِّذي وِم، وِن اُألميب ِمن عتَمالَِّذي اج با الشَّعِفيه كَنستْ وِنياِئِب الَِّتي بالْخَر ِدي ِضدي دَأمو بَأنْهو لُب
دان وتُجار تَرِشيشَ وكُلُّ يقُوُل لَك َأهُل شَبا ود١٣. اقْتَنَى ماِشيةً وَأمالكًا، الشَّعب الَِّذي يِقيم ِفي وسِط الِْبالِد

هْل ِجْئتَ ِلتَسلُب؟ هْل جمعتَ جيشَك ِلتَنْهب وتَْأخُذَ الِْفضةَ والذَّهب وتَحصَل علَى الْماِشيِة والْممتَلَكَاِت : مدِنها
هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه، َأنْتَ ستَعلَم ِحين : ابن آدم، وقُْل ِلجوجِلذَِلك تَنَبْأ يا "١٤وتَستَوِلي علَى غَِنيمٍة عِظيمٍة؟ 
فَتَْأِتي ِمن مكَاِنك ِمن َأقْصى الشَّماِل ومعك شُعوب كَِثيرةٌ كُلُّهم راِكبون خَيال، ١٥. يسكُن شَعِبي بنُو ِإسراِئيَل آِمنًا

 غَِفير ورهمجِظيمشٌ عيج١٦. وضٍة تُغَطِّي اَألرابحاِئيَل كَسرِني ِإسِبي بلَى شَعع مجتَهذَا ِفي . وثُ هدحيس
ِتك يا ِلكَي تَعِرفَِني اُألمم ِحين ُأظِْهر َأمامهم َأنِّي قُدوس وذَِلك ِبواِسطَ. َأجعلُك تَهجم علَى َأرِضي. الْمستَقْبِل

وجج.  
١٧"لَى اِإللَهوقَاَل الْمو : ُأوا ِفي ذَِلكتَنَب اِئيَل الَِّذينرِني ِإساِء بِبيِدي َأنِْبياِسطَِة عاِضي، ِبوِفي الْم نْكتُ عَأنَا تَكَلَّم

فَِفي ذَِلك الْوقِْت، ِحين يهجم ١٨. جعلُك تَهجم علَيِهمفََأنْتَ الَِّذي قُلْتُ عنْك ِإنِّي سَأ. الْوقِْت علَى مدى ِسِنين كَِثيرٍة
ِبي الشَِّديدغَض ثُوراِئيَل، يرِض ِإسلَى َأرع وجلَى اِإللَِه. جوالْم ذَا كَالمنَاِر ١٩. هخِْطي وتُ، ِفي سكَمح ِلذَِلك

فَيرتَِعشُ ِفي حضرِتي سمك الْبحِر، ٢٠. لْزاٌل عِنيفٌ ِفي َأرِض ِإسراِئيَلغَضِبي، َأنَّه ِفي ذَِلك الْوقِْت يحدثُ ِز
وتَنْقَِلب . وطُيور السماِء والْوحوشُ والزواِحفُ الَِّتي تَزحفُ علَى اَألرِض، وكُلُّ النَّاِس الَِّذيِن على وجِه اَألرِض

 ارتَنْهاُل وِضالِْجباِر ِإلَى اَألروقُطُ كُلُّ اَألستَسو ونص٢١. الْحلَى اِإللَهوقُوُل الْميِفي : و وجلَى جا عبرح ِلبَأجو
اِرفًا وِحجارةَ وُأعاِقبه ِبالْوبِإ وسفِْك الدِم، وُأمِطر علَيِه مطَرا ج٢٢. كُلِّ ِجباِلي، فَيحاِرب جنُوده بعضهم بعضا

هعِة الَِّتي موِب الْكَِثيرلَى الشُّععِشِه ويلَى جعِه ولَيِريتًا، عِكبا ونَارٍد ور٢٣. ب ِلنُأعو وسقُدو ِظيمَأنِّي ع فَُأظِْهر
  ."ذَاِتي َأمام اُألمِم، فَيعلَمون َأنِّي َأنَا اُهللا

  
 هزيمة جوج

٣٩ 

َأنَا ِضدك يا جوج، يا َأكْبر رِئيٍس ِفي ماِشك : هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه: تَ يا ابن آدم، تَنَبْأ علَى جوج وقُْلوَأنْ"١
وَأضِرب قَوسك ِمن ٣. اِئيَلسَأقِْلبك وَأجرك وآخُذُك ِمن َأقْصى الشَّماِل وَأجعلُك تَهجم علَى ِجباِل ِإسر٢. وتُوباَل

فَتَسقُطُ ميتًا علَى ِجباِل ِإسراِئيَل، َأنْتَ وكُلُّ جيِشك والشُّعوب ٤. يِدك الْيسرى، وُأسِقطُ ِسهامك ِمن يِدك الْيمنَى
كعوِر الْكَ. الَِّتي ماِع الطُّيا ِلكُلِّ َأنُوامطَع كمُأقَدوِشوحِللوِة وِض٥. اِسرِه اَألرجلَى واِقطًا عس نَاكه تَكُونَأنَا . و



وُأرِسُل نَارا علَى ماجوج، وعلَى الساِكِنين ِفي السواِحِل َآِمِنين، فَيعلَمون َأنِّي َأنَا ٦. الْمولَى اِإللَه حكَمتُ ِبهذَا
.  بِني يعقُوب يعِرفُ ِاسِمي الْمقَدس، وال َأسمح َألحٍد َأن ينَجس ِاسِمي الْمقَدس ِفيما بعدوَأجعُل شَعِبي٧. اُهللا

قُوبعِني يب وسَأنِّي َأنَا اُهللا قُد ماُألم لَمفَتَع".  
٨"لَى اِإللَهوقَاَل الْمِت: ويذَا وثَ هدحي َأن دال بم .نْهتُ عالَِّذي تَكَلَّم موالْي وذَا هاِئيَل ٩. فَهرِن ِإسدم كَّانس جخْرفَي

احمالرو ابالِْحرو امهالسو اساَألقْوو وسالتُّرو وعرالدو الحالس ِرقُونحيو النَّار شِْعلُونيا . وقُودا وِملُونَهتَعسيو
فَال يْأخُذُون َأغْصانًا ِمن الْحقِْل، وال يجمعون حطَبا ِمن الْغَابِة، َألنَّهم يستَعِملُون السالح ١٠. لنَّاِر سبع ِسِنينِل

وِفي ذَِلك الْيوِم، ُأعِطي ١١. لْمولَى اِإللَِههذَا كَالم ا. وينْهبون الَِّذين نَهبوهم، ويسلُبون الَِّذين سلَبوهم. وقُودا ِللنَّاِر
فَيسد الطَِّريقَ علَى . ِلجوج مكَانًا يدفَن ِفيِه ِفي ِإسراِئيَل، ِفي واِدي الْمساِفِرين، ِفي شَرِق الْبحِر الْميِت

ويستَغِْرقُ بنُو ِإسراِئيَل سبعةَ ١٢.  وِلذَِلك يسمى واِدي جيِش جوجالْمساِفِرين، َألن هنَاك يدفَن جوج وكُلُّ جيِشِه،
ثَِثِهمج ِمن ضوا اَألررطَهِلي ،فِْنِهمٍر ِفي دِض١٣. َأشْهِب اَألرفِْن كُلُّ شَعِبالد قُوميو . كُوني الِليج ُأظِْهر مويو

ا لَهورشْها ممويلَى اِإللَِه. موالْم ذَا كَالم١٤. ه اآلخَِرين وناِعدسيا ِفي الِْبالِد، واِئمد ونربعاال يِرج ونخْتَاريو
وجِش جيج ِمن فَنتُد ثَِث الَِّتي لَمفِْن الْجِفي د .صالْفَح ُأوندبٍر يِة َأشْهعبس دعب١٥. وما هنَميبِفي و ونربعي 

الِْبالِد، ِإذَا رَأى َأحدهم عظْم ِإنْساٍن، يضع ِبِجواِرِه عالمةً حتَّى يْأِتي الَِّذين يحفُرون الْقُبور ويدِفنُوه ِفي واِدي 
وجِش جيش١٦ٌ. جيج ونَةَ َأيمِدينَِة هالْم ماسا. و ونرطَهي ِبذَِلكوضَألر".  

اجتَِمعوا وتَعالَوا معا ِمن كُلِّ : قُْل ِلكُلِّ َأنْواِع الطُّيوِر وِلكُلِّ الْوحوِش. يا ابن آدم، هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه"١٧
ا لَكُمهِة الَِّتي ُأِعدكَاٍن ِإلَى الذَِّبيحلَى ِجباِل. مةٌ عِظيمةٌ عا ذَِبيحاِإنَّهمد ونبتَشْرا وملَح ثُ تَْأكُلُونياِئيَل، حرِإس  .

١٨ اشَاناِن بقُطْع وٌل ِمنجعو وستُيو النمحاشٌ وِكب مكََأنَّهاِء الِْبالِد، وَؤسر مد ونبتَشْرطَاٍل وَأب ملَح فَتَْأكُلُون
. حتَّى تَشْبعوا، وتَشْربون الدم حتَّى تَسكَروا، ِمن ذَِبيحِتي الَِّتي ذَبحتُها لَكُموتَْأكُلُون الشَّحم ١٩. الْمسمنَِة

٢٠اِرِبينحكُلِّ الْمطَاِل واَألبا وكَّاِبهرِل والْخَي ِتي ِمناِئدلَى مع ونعتَشْبلَى اِإللَِه. ووالْم ذَا كَالمه".  
وِمن ذَِلك ٢٢. وتَرى كُلُّ اُألمِم الِْعقَاب الَِّذي َأوقَعتُه، ويِدي الَِّتي مددتُها علَيِهم. ِلي بين اُألمِموُأظِْهر جال٢١

مهباِئيَل َأنِّي َأنَا اُهللا ررتُ ِإسيب لَمعِم يو٢٣. الْيباِئيَل ذَهرِني ِإسب َأن ماُألم لَمتَعم وَألنَّه ِب ذَنِْبِهمبِر ِبسوا ِإلَى اَألس
فَعاملْتُهم حسب ٢٤. فَحجبتُ وجِهي عنْهم، وَأوقَعتُهم ِفي َأيِدي َأعداِئِهم، فَماتُوا كُلُّهم ِفي الْحرِب. خَانُوِني

منْهِهي عجتُ وبجحو ،اِصيِهمعمو ِتِهماسنَج.  
اآلن ُأرِجع بِني يعقُوب ِمن اَألسِر، وَأرحم كُلَّ بِني ِإسراِئيَل، وَأغَار علَى اسِمي : ذَِلك قَاَل الْمولَى اِإللَهِل"٢٥

وِحين ُأرِجعهم ٢٧. فُهم َأحدفَينْسون عارهم، وكُلَّ ِخيانَِتِهم ِلي، فَيسكُنُون ِفي َأرِضِهم آِمِنين وال يخَو٢٦. الْقُدوِس
فَيعلَمون َأنِّي ٢٨. ِمن بيِن اُألمِم، وَأجمعهم ِمن ِبالِد َأعداِئِهم، ُأظِْهر َأنِّي قُدوس ِبواِسطَِتِهم وذَِلك َأمام ُأمٍم كَِثيرٍة

لْتُهسَأنِّي َأر عم َألنَّه ،مهبا أنَا اُهللا ردَأح نَاكه كال َأتْرو ،ِضِهمِإلَى َأر مهعمِم، لَِكنِّي َأجاُألم نيِر بِإلَى اَألس م
م٢٩. ِمنْهِهملَيوِحي عر َألنِّي ُأِفيض ،منْهِهي عجو بجَأح ودال َأعلَى اِإللَِه. ووالْم ذَا كَالمه".  

  



 البيت الجديد

٤٠ 

كَانَتْ هِذِه ِهي السنَةَ الْخَاِمسةَ والِْعشِْرين . يِلي لَما بدَأِت السنَةُ الْجِديدةُ، ِفي الْيوِم الْعاِشِر ِمن الشَّهِرحدثَ ما ١
، حلَّتْ علَي قُوةُ اِهللا وَأخَذَِني ِإلَى ِفي نَفِْس ذَِلك الْيوِم. َألسِرنَا، َأِي السنَةَ الراِبعةَ عشْرةَ بعد سقُوِط مِدينَِة الْقُدِس

نَاكِة ٢. هِجه ِه ِمنلَيا عاٍل ِجدٍل عبلَى جِني ععضواِئيَل، ورِض ِإسِعنِْد اِهللا، َأخَذَِني ِإلَى َأر ا ِمنْؤيِفي ر
يها، فَرَأيتُ رجال منْظَره كَالنُّحاِس واِقفًا ِفي الْبوابِة وِفي يِدِه وَأخَذَِني ِإل٣َ. الْجنُوِب بعض الْمباِني كََأنَّها مِدينَةٌ

يا ابن آدم، انْظُر ِبعينَيك، واسمع ِبُأذُنَيك، وانْتَِبه ِإلَى كُلِّ ما : "فَقَاَل الرجُل ِلي٤. حبٌل ِمن الْكَتَّاِن وعصا ِقياٍس
  ."وَأخِْبر بِني ِإسراِئيَل ِبكُلِّ ما تَراه.  لَك، َألنَّك ُأحِضرتَ ِإلَى هنَا ِلهذَا السبِبسُأِريِه

  الباب الشرقي

 الِْقياِس وكَان طُوُل عصا الِْقياِس الَِّتي ِفي يِد الرجِل، حسب ِوحدِة. فَرَأيتُ سورا يِحيطُ ِببيِت اِهللا ِمن الْخَاِرِج٥
ثُم راح ِإلَى ٦. فَقَاس السور فَكَان سمكُه عصا واِحدةً وارِتفَاعه عصا واِحدةً. الْمستَعملَِة، حوالَي ثَالثَِة َأمتَاٍر

وقَاس غُرفَ ٧.  عرضها عصا واِحدةًفَصِعد درجاِتِه وقَاس عتَبةَ الْباِب، فَكَان. الْباِب الْمتَِّجِه ِإلَى الشَّرِق
والِْحيطَان بين الْغُرِف كَانَتْ باِرزةً . الْحرِس، فَكَان طُوُل كُلِّ غُرفٍَة عصا واِحدةً، وعرضها عصا واِحدةً

  .َأِي ِمن نَاِحيِة الْمدخَِل، عصا واِحدةًوكَان عرض عتَبِة الْباِب الداِخِلي . ِبعرِض ِمتْريِن وِنصٍف
ومدخَُل الْباِب هو . فَكَان عرضه حوالَي َأربعِة َأمتَاٍر، والْقَواِئم سمكُها حوالَي ِمتٍْر٩ثُم قَاس مدخََل الْباِب، ٨

كُلُّها لَها نَفْس الِْقياِس، والِْحيطَان . ثَالثُ غُرٍف علَى كٍُل ِمن جاِنبيِهوداِخَل الْباِب الشَّرِقي، ١٠. مقَاِبُل الْبيِت
ثُم قَاس مدخََل الْباِب، فَكَان عرضه حوالَي خَمسِة َأمتَاٍر، وطُولُه حوالَي ِستَِّة ١١. الْباِرزةُ بينَها لَها نَفْس الِْقياِس

وكُلُّ غُرفٍَة طُولُها كَعرِضها حوالَي ثَالثَِة . وَأمام كُلِّ غُرفٍَة حاِئطٌ ِارِتفَاعه حوالَي ِنصِف ِمتٍْر١٢.  وِنصٍفَأمتَاٍر
حاِئِط الْخَلِْفي ِإلحدى الْغُرِف ِإلَى فَلَما قَاس ِمن الْ. وكَانَتْ َأبوابها متَقَاِبلَةً تَماما، ومدخَُل الْباِب بينَها١٣. َأمتَاٍر

وقَاس الشُّرفَةَ فَكَان عرضها ١٤. الْحاِئِط الْخَلِْفي ِللغُرفَِة الْمقَاِبلَِة، كَانَِت الْمسافَةُ حوالَي ِإثْنَي عشَر ِمتْرا وِنصٍف
وكَانَِت الْمسافَةُ ِمن الْباِب الْخَاِرِجي ِإلَى الْباِب الداِخِلي حوالَي خَمسٍة ١٥ .عشْرةَ َأمتَاٍر، وِهي تَُؤدي ِإلَى الساحِة

والنَّواِفذُ تُِطلُّ . والْغُرفُ والِْحيطَان الْباِرزةُ داِخَل الْباِب وَأيضا الْمدخَُل ِفيها نَواِفذٌ حوالَيها١٦. وِعشِْرين ِمتْرا
  .والِْحيطَان الْباِرزةُ مزينَةٌ ِبرسِم نَِخيٍل. ِإلَى الداِخِل

  الساحة الخارجية

وهذَا ١٨. فَرَأيتُ حولَها غُرفًا ورِصيفًا، ثَالِثين غُرفَةً تُِطلُّ علَى الرِصيِف. ثُم َأخَذَِني ِإلَى الساحِة الْخَاِرِجيِة١٧
وقَاس الْمسافَةَ ِمن مدخَِل الْباِب اَألسفَِل ١٩. َألسفَُل، ويمر ِباَألبواِب، وعرضه كَعرِض اَألبواِبالرِصيفُ هو ا

  .را ِإلَى الشَّماِلِإلَى الْمدخَِل الْخَاِرِجي ِللساحِة الداِخِليِة، فَكَانَتْ حوالَي خَمِسين ِمتْرا ِإلَى الشَّرِق وخَمِسين ِمتْ



  الباب الشمالي

وعلَى كُلٍّ ِمن جاِنبي الْباِب ثَالثُ ٢١. ثُم قَاس طُوَل وعرض باِب الساحِة الْخَاِرِجيِة الْمتَِّجِه نَحو الشَّماِل٢٠
 الطُّوُل حوالَي خَمسٍة وِعشِْرين ِمتْرا، والْعرض حوالَي وِهي والِْحيطَان الْباِرزةُ والْمدخَُل كَالْباِب اَألوِل،. غُرٍف

ويصعدون ِإلَيِه ِبسبِع . والنَّواِفذُ والْمدخَُل والنَِّخيُل ِهي كَالْباِب الْمتَِّجِه ِإلَى الشَّرِق٢٢. اثْنَي عشَر ِمتْرا وِنصٍف
دعخَُل بدالْماٍت وجرداِب ٢٣. هاُل ِفي الْبالْح وا هكَم ،اِلياِب الشَّمقَاِبَل الْبِة ماِخِلياِر الدي ِإلَى الدَؤدي ابب ثُم

ِقيا. الشَّرِمتْر ِسينخَم الَيوفَكَانَتْ ح اِخِلياِب الدالْبو اِب الْخَاِرِجيالْب نيافَةَ بسالْم قَاسو.  
  لباب الجنوبيا

. وقَاس قَواِئمه ومدخَلَه فَكَانَتْ كَالْبابيِن اآلخَريِن. فَرَأيتُ الْباب الْمتَِّجه ِإلَى الْجنُوِب ثُم َأخَذَِني نَحو الْجنُوِب،٢٤
 الْمدخَِل حوالَي خَمسِة وِعشِْرين ِمتْرا وعرضه وطُوُل. والنَّواِفذُ الَِّتي ِفيِه وِفي الْمدخَِل كَالْبابيِن اآلخَريِن٢٥

ويصعدون ِإلَيِه ِبسبِع درجاٍت، والْمدخَُل بعده والِْحيطَان الْباِرزةُ مزينَةٌ ٢٦. حوالَي اثْنَي عشَر ِمتْرا وِنصٍف
وقَاس ِمن الْباِب الْخَاِرِجي ِإلَى الْباِب الداِخِلي فَكَانَِت . ِة باب يتَِّجه نَحو الْجنُوِبوِللداِر الداِخِلي٢٧. ِبرسِم نَِخيٍل

  .الْمسافَةُ حوالَي خَمِسين ِمتْرا
  الساحة الداخلية

وغُرفُه ٢٩. اس الْباب الداِخِلي فَكَان كَالْبابيِن اآلخَريِنثُم َأخَذَِني ِإلَى الساحِة الداِخِليِة ِمن الْباِب الْجنُوِبي، وق٢٨َ
والطُّوُل حوالَي . والنَّواِفذُ الَِّتي ِفيِه وِفي الْمدخَِل كَالْبابيِن اآلخَريِن. ِوِحيطَانُه الْباِرزةُ ومدخَلُه كَالْبابيِن اآلخَريِن

والْمداِخُل الَِّتي حوَل الساحِة الداِخِليِة ٣٠. ين ِمتْرا، والْعرض حوالَي اثْنَي عشَر ِمتْرا وِنصٍفخَمسٍة وِعشِْر
مقَاِبَل الداِر ومدخَُل هذَا الْباِب هو ٣١. طُوُل كٍُل ِمنْها حوالَي اثْنَي عشَر ِمتْرا، والْعرض حوالَي ِمتْريِن وِنصٍف

  .الْخَاِرِجيِة، وقَواِئمه مزينَةٌ ِبرسِم نَِخيٍل، ويصعدون ِإلَيِه ِبثَماِن درجاٍت
رفُه وِحيطَانُه وغ٣٣ُ. ثُم َأخَذَِني ِإلَى الساحِة الداِخِليِة ِمن نَاِحيِة الشَّرِق، وقَاس الْباب فَكَان كَاَألبواِب اُألخْرى٣٢

والطُّوُل حوالَي خَمسٍة . والنَّواِفذُ الَِّتي ِفيِه وِفي الْمدخَِل كَاَألبواِب اُألخْرى. الْباِرزةُ ومدخَلُه كَاَألبواِب اُألخْرى
دخَُل هذَا الْباِب هو مقَاِبَل الداِر الْخَاِرِجيِة، وم٣٤. وِعشِْرين ِمتْرا، والْعرض حوالَي اثْنَي عشَر ِمتْرا وِنصٍف

  .وقَواِئمه مزينَةٌ ِمن النَّاِحيتَيِن ِبرسِم نَِخيٍل، ويصعدون ِإلَيِه ِبثَماِن درجاٍت
٣٥هقَاسو اِلياِب الشَّمَأخَذَِني ِإلَى الْب اِب اُأل. ثُموكَاَألب ىفَكَان٣٦. خْر اِفذُهنَوو خَلُهدمةُ واِرزالْب ِحيطَانُهو فُهغُرو

. والطُّوُل حوالَي خَمسٍة وِعشِْرين ِمتْرا، والْعرض حوالَي اثْنَي عشَر ِمتْرا وِنصٍف. كَاَألبواِب اُألخْرى
 الْخَاِرِجيِة، وقَواِئمه مزينَةٌ ِمن النَّاِحيتَيِن ِبرسِم نَِخيٍل، ويصعدون ِإلَيِه ومدخَُل هذَا الْباِب هو مقَاِبُل الداِر٣٧

  .ِبثَماِن درجاٍت



  غرف إلعداد القرابين

 الْباِب ماِئدتَاِن ِمن هنَا وِفي مدخَِل٣٩. وهنَاك غُرفَةٌ لَها باب يفْتَح علَى الْمدخَِل، وِفيها تُغْسُل الضحايا٣٨
وِعنْد الْحاِئِط ٤٠. وماِئدتَاِن ِمن هنَاك، ِلتُذْبح علَيها ضحايا الْقُرباِن الَِّذي يحرقُ وقُرباِن الْخَِطيَئِة وقُرباِن الذَّنِْب

تَاِن عاِئدم ،اِلياِب الشَّمخَِل الْبدِلم اِنِب اآلخَِرالْخَاِرِجيلَى الْجتَاِن عاِئدمِج ورالد ياِنبِد ج٤١. لَى َأح عبَأر َأي
نَاكه ِمن اِئدوم عبَأرنَا، وه اِب ِمناِر الْبِبِجو اِئدوا. مهلَيع ونحذْبكَانُوا ي اِئدواِني ما ٤٢. ثَمضَأي نَاكه كَانو

ِئد ُأخْرى ِمن ِحجارٍة منْحوتٍَة، طُوُل الْواِحدِة حوالَي ثَالثَِة َأرباِع الِْمتِْر وعرضها حوالَي ثَالثَِة َأرباِع َأربع موا
يضعون علَيها اَألدواِت الَِّتي كَانَتْ تُستَعمُل ِللقُرباِن الَِّذي يحرقُ وكَانُوا . الِْمتِْر، وارِتفَاعها حوالَي ِنصِف الِْمتِْر

. وعلَى كُلِّ الِْحيطَاِن ِمن الداِخِل َأرفُفٌ مزدِوجةٌ عرضها ِشبر٤٣. يذْبحون ِبها الْقَراِبين والضحايا الْمخْتَِلفَةَ
  .وعلَى الْمواِئِد يوضع لَحم الْقَراِبيِن

  غرف األحبار

واِحدةٌ ِبِجواِر الْباِب الشَّماِلي وتَفْتَح علَى الْجنُوِب، واُألخْرى . اِرج الْباِب الداِخِلي، كَانَتْ هنَاك غُرفَتَاِنوخ٤٤َ
 علَى الْجنُوِب ِهي ِللَْأحباِر هِذِه الْغُرفَةُ الَِّتي تَفْتَح: "وقَاَل ِلي٤٥. ِبِجواِر الْباِب الْجنُوِبي وتَفْتَح علَى الشَّماِل

. والْغُرفَةُ الَِّتي تَفْتَح علَى الشَّماِل ِهي ِللَْأحباِر الْمسُئوِلين عِن الْمنَصِة، َأي بِني صاِدق٤٦َ. الْمسُئوِلين عِن الْبيِت
بتَقَرَأن ي مِحقُّ لَهِني الِوي يب ِمن مهدحو مهووهخِْدم٤٧." وا ِهللا ِلي الَيوا حةً طُولُهعبرةَ، فَكَانَتْ ماحالس قَاسو
  .وكَانَِت الْمنَصةُ َأمام الْبيِت. خَمِسين ِمتْرا، وعرضها حوالَي خَمِسين ِمتْرا

  وصف البيت

م الْمدخَِل فَكَان عرضها ِمن كُلِّ نَاِحيٍة حوالَي ِمتْريِن وِنصٍف، وَأخَذَِني ِإلَى مدخَِل بيِت اِهللا، وقَاس قَواِئ٤٨
وطُوُل الْمدخَِل ٤٩. وعرض الْباِب حوالَي سبعِة َأمتَاٍر، والِْحيطَان الْباِرزةُ حوالَي ِمتٍْر وِنصٍف ِمن النَّاِحيتَيِن

وعلَى جاِنبي كُلِّ قَاِئٍم كَان هنَاك . ويصعدون ِإلَيِه ِبدرٍج. اٍر، وعرضه حوالَي ِستَِّة َأمتَاٍرحوالَي عشْرِة َأمتَ
نَاكه ِمن اِحدونَا وه ِمن اِحداِن، وودمع.  

  
 البيت

٤١ 

١قَاسو قِْدِس الْخَاِرِجيُل ِإلَى الْمجَأخَذَِني الر ٍةثُمكُلِّ ِجه تَاٍر ِمنثَالثَِة َأم الَيوا حكُهمس فَكَان ،اِئم٢.  الْقَو كَانو
وقَاس الْمقِْدس . عرض الْمدخَِل حوالَي خَمسِة َأمتَاٍر، والِْحيطَان الْباِرزةُ علَى جاِنبيِه حوالَي ِمتْريِن وِنصٍف

فَكَان تَاٍرالْخَاِرِجيِة َأمشْرع الَيوح هضرعا، وِمتْر ِعشِْرين الَيوح طُولُه .  



وكَان عرض الْمدخَِل حوالَي . ثُم دخََل ِإلَى الْمقِْدِس الداِخِلي، وقَاس قَواِئم الْمدخَِل، فَكَان سمكُها حوالَي ِمتٍْر٣
وقَاس الْمقِْدس الداِخِلي، فَكَان طُولُه ٤. يطَان الْباِرزةُ علَى جاِنبيِه حوالَي ثَالثَِة َأمتَاٍر وِنصٍفثَالثَِة َأمتَاٍر، والِْح

!" مقِْدس الْداِخِليهذَا هو الْ: "وقَاَل ِلي. حوالَي عشْرِة َأمتَاٍر، وعرضه كَالْمقِْدِس الْخَاِرِجي حوالَي عشْرِة َأمتَاٍر
. وقَاس حاِئطَ الْبيِت فَكَان سمكُه حوالَي ثَالثَِة َأمتَاٍر، وكُلُّ غُرفٍَة جاِنِبيٍة حوَل الْبيِت عرضها حوالَي ِمتْريِن٥
٦اِبٍق، كُلُّ طَاِبٍق ثَالثُونةُ ِفي ثَالثَِة طَواِنِبيفُ الْجالْغُرفَةًوا .  غُرهلَيةٌ عِنيبافَةٌ مِت حيَل الْبواِئِط الَِّذي حِفي الْحو

وكَان َأسفَُل الْحاِئِط َأكْثَر سمكًا ِمن َأعاله، ِلذَِلك كَانَِت الْغُرفُ ٧. فَالْغُرفُ لَيستْ مبِنيةً علَى الْحاِئِط نَفِْسِه. الْغُرفُ
وكَان هنَاك سلَّم يصعد ِمن الطَّاِبِق اَألسفَِل ِإلَى .  تَزداد عرضا كُلَّما ارتَفَعتْ ِمن طَاِبٍق ِإلَى طَاِبٍقالْجاِنِبيةُ

  .الطَّاِبِق اَألعلَى مرورا ِباَألوسِط
٨ح ةٌ َأياِحدا وصا عهِتفَاعار لَهوةً حِت قَاِعديتُ ِللبَأيرِةواِنِبيِف الْجالْغُر اسا َأسضَأي ِهيتَاٍر، وثَالثَِة َأم الَيو .
ويوجد ممر بين الْغُرِف الْجاِنِبيِة ِللبيِت . ِوالْحاِئطُ الْخَاِرِجي ِللغُرِف الْجاِنِبيِة سمكُه حوالَي ِمتْريِن وِنصٍف٩

١٠ِف اُألخْرالْغُرِت كُلِِّه. ىويَل الْبوتَاٍر حِة َأمشْرع الَيوِف حالْغُر ضرع١١. و خَالِن ِمندا مفٍَة لَهكُلُّ غُرو
. وعرض الْممر حوالَي ِمتْريِن وِنصٍف. هذَا الْممر، واِحد ِمن ِجهِة الشَّماِل واآلخَر ِمن ِجهِة الْجنُوِب

١٢و هضرِب عِة الْغَرِجه ِة ِمناحقَاِبَل السنَى الَِّذي مبالْم الَيوا٣٥حِمتْر  طُولُهالَي ، ووا٤٥حِمتْر  كمسو ،
  .حاِئِطِه ِمن حوِلِه حوالَي ِمتْريِن وِنصٍف

١٣ طُولُه تَ فَكَانيالْب قَاس ثُم الَيوا٥٠حا  ِمتْرِحيطَاِنِه ، كَمنَى وبالْمِة واحطُوُل الس ا٥٠كَان١٤.  ِمتْر كَانو
 الَيوِق، حِة الشَّرِجه ةُ ِمناحا السهعمِت ويِة الْباِجهو ضرا٥٠عِة ١٥.  ِمتْراحقَاِبِل ِللسنَى الْمبطُوَل الْم قَاس ثُم

وكَانَتْ ِحيطَان الْمقِْدِس الْخَاِرِجي والْمقِْدِس .  ِمتْرا٥٠ه ِمن هنَا وهنَاك، فَكَان حوالَي خَلْفَ الْبيِت، ومعه شُرفَاتُ
وَل هِذِه وكَذَِلك الْعتَباتُ والنَّواِفذُ والشُّرفَاتُ الَِّتي ح. مغَطَّاةً ِبالْخَشَِب١٦الداِخِلي والْمدخَِل ِمن ِجهِة الساحِة، 

وما فَوقَ ١٧. والنَّواِفذُ َأيضا كَانَتْ مغَطَّاةٌ ِبالْخَشَِب. الثَّالثَِة، كُلُّها كَانَتْ مغَطَّاةٌ ِبالْخَشَِب ِمن اَألرِض ِإلَى النَّواِفِذ
خَاِرِج، كَان مزينًا علَى مسافَاٍت متَساِويٍة الْمدخَِل، وداِخُل الْبيِت وخَاِرجه، والْحاِئطُ كُلُّه ِمن الداِخِل والْ

وجه ِإنْساٍن نَحو النَّخْلَِة ِمن هنَا، ووجه ١٩: وِلكُلِّ مالٍك وجهاِن. نَخْلَةٌ بين مالٍك ومالٍك. ِبمالِئكٍَة ونَِخيَل١٨
نَاكه النَّخْلَِة ِمن وٍد نَحَأس .الْب اِنِبِهفَكَانوكُلِّ ج نًا ِمنيزتُ ماِخِل كَانَِت ٢٠. يدقَ الْما فَوِض ِإلَى ماَألر ِمن

  .وكَذَِلك ِحيطَان الْبيِت. الِْحيطَاِن مزينَةٌ ِبمالِئكٍَة ونَِخيٍل
منَصةً ِمن خَشٍَب، ارِتفَاعها ٢٢ الْداِخِلي يوجد ما يشِْبه وَأمام الْمقِْدِس. والْمقِْدس الْخَاِرِجي قَواِئم باِبِه مربعة٢١ٌ

: وقَاَل الرجُل ِلي. حوالَي ِمتٍْر وِنصٍف، وطُولُها وعرضها حوالَي ِمتٍْر، وزواياها وقَاِعدتُها وجواِنبها ِمن خَشٍَب
وِلكُلِّ باٍب ِمصراعاِن ٢٤. والْبيتُ لَه باباِن، والْمقِْدس الْداِخِلي لَه باباِن٢٣." ي َأمام اِهللاهِذِه ِهي الْماِئدةُ الَِّت"

ِإفِْريز ِمن و. وَأبواب الْمقِْدِس الْخَاِرِجي مزينَةٌ ِبمالِئكٍَة ونَِخيٍل كَالَِّتي علَى الِْحيطَاِن٢٥. يدوراِن علَى مفَاِصٍل
. وعلَى جاِنبي الْمدخَِل كَانَتْ هنَاك نَواِفذٌ مزينَةٌ ِمن النَّاِحيتَيِن ِبنَِخيٍل٢٦. الْخَشَِب فَوقَ الْمدخَِل ِمن الْخَاِرِج

  .يٍلوكَذَِلك الْغُرفَاتُ الْجاِنِبيةُ ِللبيِت واَألفَاِريز كَانَتْ مزينَةً ِبنَِخ



 غرف األحبار

٤٢ 

ثُم َأخْرجِني الرجُل شَماال ِإلَى الساحِة الْخَاِرِجيِة، وَأراِني مجموعةً ِمن الْغُرِف مقَاِبَل ساحِة الْبيِت ومقَاِبَل ١
 وعرضها  ِمتْرا٥٠حوالَي  الَِّتي نَحو الشَّماِل فَكَان طُوُل هِذِه الْغُرِف٢. السوِر الْخَاِرِجي الَِّذي ِمن ِجهِة الشَّماِل

 الَيوا٢٥ح٣.  ِمتْر ِهيِة واِخِليِة الداحلَى السٍة عنَاِحي تُِطلُّ ِمن ِهيتَاٍر١٠ولَى  َأمى عِة اُألخْرالنَّاِحي ِمنو ،
 ٥حوالَي وقُدام الْغُرِف ممر داِخِلي عرضه ٤.  ومتَقَاِبلَةٌ طَبقَاٍت٣ علَى وِهي مبِنيةٌ. رِصيِف الساحِة الْخَاِرِجيِة

 الَيوح طُولُهتَاٍر واِل.  ِمتٍْر١٠٠َأمالشَّم ونَح ِف تَفْتَحالْغُر ابوَأب٥. و قَ ِمنيكَانَتْ َأض لِْويفُ الطَّاِبِق الْعغُرو
 ٣علَى َألن الْغُرفَ كَانَتْ ٦. طَّاِبقَيِن السفِْلي واَألوسِط، َألن الشُّرفَاِت َأخَذَتْ ِمنْها بعض الِْمساحِةغُرِف ال
. طَى َأصغَر ِمن السفْلَى ولَيس لَها َأعِمدةٌ كَما ِفي ِبنَاِء داٍر، ِلذَِلك كَانَتِْ الْعلْيا َأصغَر ِمن الْوسطَى والْوسطَبقَاٍت

٧ طُولُهِة، وِة الْخَاِرِجياحِة السِجه ِف ِمنالْغُر ادِتداِزي اموي اِئطُ خَاِرِجيح نَاكه كَانو الَيوا٢٥ح٨.  ِمتْر َألن
 ِة كَانِة الْخَاِرِجياحِة السِجه ِف ِمنِذِه الْغُره ادِتدالَاموح ا٢٥يِمتْر  ِت كَانيِة الْبِجه ا ِمننَميب ، الَيو٥٠ح 

  .وغُرفُ الطَّاِبِق السفِْلي لَها مدخٌَل ِمن ِجهِة الشَّرِق، ِلكَي يمِكن الدخُوُل ِإلَيها ِمن الساحِة الْخَاِرِجيِة٩. ِمتْرا
ى امِتداِد سوِر الساحِة الْخَاِرِجيِة، ِمن نَاِحيِة ساحِة الْبيِت ومقَاِبَل السوِر علَ وكَانَتْ هنَاك غُرفٌ ُأخْرى١٠

١١. الْخَاِرِجيرما مهامقُدا . وشَكِْلها وخَاِرِجهما وِضهرعا واِل ِفي طُوِلهفَ الَِّتي ِفي الشَّمالْغُر تُشِْبه ِهيو
فَكَانُوا . ومدخَُل هِذِه الْغُرِف الْجنُوِبيِة هو ِمن رْأِس الْممر الْمواِزي ِللسوِر الْمقَاِبِل الَِّذي يمتَد شَرقًا١٢. وَأبواِبها

نَاكه ا ِمنهِإلَي خُلُوندي.  
قَاِبُل ساحِة الْبيِت ِهي غُرفٌ مقَدسةٌ، ِفيها يْأكُُل الَْأحبار الَِّذين الْغُرفُ الشَّماِليةُ والْجنُوِبيةُ الَِّتي م: ثُم قَاَل ِلي١٣

سقَدم كَانم ةُ الذَّنِْب، َألنَّهِحيضةُ الْخَِطيَئِة وِحيضِقيِق والد انبقُر ِهيو ،اِبينالْقَر سِهللا َأقْد ونبتَقَر١٤. ي ِحينو
 الَْأحبار، فَيِجب َأن ال يخْرجوا ِإلَى الساحِة الْخَاِرِجيِة ِإال بعدما يخْلَعوا ِثيابهم الْمقَدسةَ الَِّتي يخْدمون ِبها، يدخُُل

النَّاس تَِمعجثُ ييوا ِإلَى حبذْهيا، وهرا غَيابوا ِثيسلْبيو".  
١٥ا َأتَمالْخَاِرِجفَلَم الِْمنْطَقَةَ ِمن قَاسو ،ِقياِب الشَّرالْب ِني ِمنجِت، َأخْرياِخُل ِمنْطَقَِة الْبد وا هم اس١٦.  ِقي فَقَاس

 اِس، فَكَانا الِْقيصِبع ِقيالشَّر اِنبالْج الَيوا٢٥٠ح١٧.  ِمتْر فَكَان اِليالشَّم اِنبالْج قَاسوح الَيا٢٥٠وِمتْر  
ثُم دار ِإلَى الْغَرِب وقَاس، ١٩.  ِبعصا الِْقياِس ِمتْرا٢٥٠حوالَي وقَاس الْجاِنب الْجنُوِبي فَكَان ١٨. ِبعصا الِْقياِس

 فَكَان الَيوا٢٥٠حاِس ِمتْرا الِْقيصِة٢٠.  ِبععباِنِبِه اَألروج ِمن هفَقَاس . الَيوح ِه طُولُهالَيوالَِّذي ح ورالس فَكَان
٢٥٠هضرعا وِمتْر   الَيوا٢٥٠حِة ِمتْرامكَاِن الْعمِس وقَدكَاِن الْمالْم نيفِْصَل بِلي .  

  



 جالل اهللا يحل ببيته

٤٣ 

فَرَأيتُ جالَل اِهللا يْأِتي ِمن الشَّرِق، وصوتُه كَهِديِر ِمياٍه ٢. رِقثُم َأخَذَِني الرجُل ِإلَى الْباِب الْمتَِّجِه ِإلَى الش١َّ
وكَانَتْ هِذِه الرْؤيا كَالرْؤيا الَِّتي شَاهدتُها لَما جاء ِليخِْرب الْمِدينَةَ، ٣. غَِزيرٍة، وَأضاءِت اَألرض ِمن جالِلِه

فَدخََل جالُل اِهللا ِإلَى الْبيِت ِمن الْباِب الْمتَِّجِه ٤. شَاهدتُها ِعنْد نَهِر خَابور، فَسقَطْتُ علَى وجِهيوكَالرْؤيا الَِّتي 
  .ثُم رفَعِني الروح وَأخَذَِني ِإلَى الساحِة الداِخِليِة، فَمَأل جالُل اِهللا الْبيت٥َ. ِإلَى الشَّرِق

يا ابن آدم، هذَا مقَر : "وقَاَل ِلي٧. ن الرجُل ما زاَل واِقفًا مِعي، وسِمعتُ واِحدا يكَلِّمِني ِمن داِخِل الْبيِتوكَا٦
ِميِفيِه قَد عالَِّذي َأض كَانالْمِشي ورِد. عاِئيَل ِإلَى اَألبرِني ِإسطَ بسو كُننَا َأسال. هو سنَجاِئيَل يرتُ ِإسيب ودعي 

اِبِدِهمعِفي م لُوِكِهمثَِث مِبجو مِبِزنَاه ،ملُوكُهال مو مال ه ،وسالْقُد ِمياِر ٨. اسِبِجو مهرا قَصنَوب ملُوكَهم َألن
بيِني وبينَهم غَير الْحاِئِط، ونَجسوا اسِمي الْقُدوس ِبَأعماِلِهِم بيِتي، وجعلُوا مدخَلَهم كَمدخَِل بيِتي، وال يفِْصُل 

  .فََأسكُن ِفي وسِطِهم ِإلَى اَألبِد. فَلَيبِعدوا اآلن ِزنَاهم وجثَثَ ملُوِكِهم عنِّي٩. الْقَِبيحِة فََأفْنَيتُهم ِبغَضِبي
فَِإن خَِجلُوا ِمن ١١. ر بِني ِإسراِئيَل عِن الْبيِت ومقَاِييِسِه وشَكِْلِه، لَعلَّهم يخْجلُون ِمن شَرِهميا ابن آدم، َأخِْب١٠

واكْتُب هذَا . ِمِه وشَراِئِعِهومداِخِلِه وكُلِّ تَرِتيباِتِه وَأحكَا كُلِّ ما عِملُوه، فَعرفْهم ِبتَصِميِم الْبيِت وشَكِْلِه ومخَاِرِجِه
وَأهم شَيٍء ِبالنِّسبِة ِللْبيِت هو َأن كُلَّ الِْمنْطَقَِة الْمِحيطَِة ِبِه على ١٢. قُدامهم ِليعِرفُوا شَكْلَه ويعملُوا ِبكُلِّ فَراِئِضِه

  .و َأهم شَيٍء ِبالنِّسبِة ِللْبيِتهذَا ه. ِقمِة الْجبِل تَكُون مقَدسةً ِجدا
  المنصة

ِارِتفَاع الْقَاِعدِة ِنصفُ ِمتٍْر وعرضها ِنصفُ ِمتٍْر، : وهِذِه مقَاِييس الْمنَصِة، حسب وحدِة الِْقياِس الْمستَعملَِة١٣
ِمن الْقَاِعدِة ِعنْد اَألرِض، إلَى السطِْح اَألسفَِل ١٤: ا هو ارِتفَاع الْمنَصِةوهذَ. ولَها حافَةٌ حولَها حوالَي ربِع ِمتٍْر

. وِمن السطِْح الصِغيِر ِإلَى السطِْح الْكَِبيِر حوالَي ِمتْريِن والْعرض ِنصفُ ِمتٍْر. ِمتْر، والْعرض ِنصفُ ِمتٍْر
والْموِقد نَفْسه مربع، كُلُّ جاِنٍب حوالَي ١٦. ِد حوالَي ِمتْريِن، ويبرز ِمن الْموِقِد َأربعةُ قُروٍنوارِتفَاع الْموِق١٥

 حافَةٌ حولَه حوالَي والسطْح اَألعلَى َأيضا مربع، كُلُّ جاِنٍب حوالَي سبعِة َأمتَاٍر، ولَه١٧. خَمسِة َأمتَاٍر وِنصٍف
  .ودرجاتُ الْمنَصِة ِمن ِجهِة الشَّرِق. ربِع ِمتٍْر، ِبقَاِعدٍة حوالَي ِنصِف ِمتٍْر

: راِبيِن ورشِّ الدِم علَيهاهذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه، هِذِه َأحكَام الْمنَصِة ِحين تُقَام ِلتَقِْديِم الْقَ: يا ابن آدم: "وقَاَل ِلي١٨
١٩ ِإلَي ونبتَقَري اِدقَ، الَِّذيناِئلَِة صع ِمن ِني الِوي الَِّذيناِر بباِن الْخَِطيَئِة ِللَْأحبا ِلقُررِط ثَوَأع ،لَى اِإللَهوقُوُل الْمي

ى قُروِن الْمنَصِة اَألربعِة وعلَى زوايا السطِْح اَألعلَى اَألربعِة وعلَى وتَْأخُذُ ِمن دِمِه وتَضعه عل٢٠َ. ِليخِْدموِني
ِن ِمن وتَْأخُذُ الثَّور الَِّذي ِلقُرباِن الْخَِطيَئِة، وتَحِرقُه ِفي الْمكَاِن الْمعي٢١. الْحافَِّة كُلِّها، فَتُطَهر الْمنَصةَ وتُكَفِّر عنْها

وِفي الْيوِم الثَّاِني تُقَدم جديا ِمن الْمِعِز ِبال عيٍب، ضِحيةً عِن الْخَِطيَئِة، فَيطَهرون ٢٢. الْبيِت خَاِرِج الْمقِْدسِِ



قَدمهما َأمام ٢٤.  عيٍب، وكَبشًا ِبال عيٍبومتَى َأتْممتَ التَّطِْهير، قَدم ثَورا ِبال٢٣. الْمنَصةَ كَما طَهروها ِبالثَّوِر
وقَدم َأيضا كُلَّ يوٍم وِلمدِة سبعِة َأياٍم، جديا ٢٥. اِهللا، ويرشُّ الَْأحبار ِملْحا علَيِهما، ويقَدمونَهما قُربانًا يحرقُ ِهللا

ثَواِن الْخَِطيَئِة، وبٍبِلقُريشًا ِبال عكَبٍب ويا ِبال ع٢٦. رِة سنَصِن الْمع ونكَفِّرافَيونَهرطَهياٍم وةَ َأيعبونَهسكَريا و .
راِبين وضحايا الصحبِة الَِّتي وِفي ِنهايِة هِذِه اَألياِم، َأِي ابِتداء ِمن الْيوِم الثَّاِمِن، يقَدم الَْأحبار علَى الْمنَصِة الْق٢٧َ

نْكُمى عضفََأر ،لَى اِإللَِه. لَكُموالْم ذَا كَالمه".  
  

 الباب الشرقي

٤٤ 

هذَا : "ُهللا ِليوقَاَل ا٢. ثُم َأرجعِني الرجُل ِإلَى الْباِب الْخَاِرِجي ِللبيِت، وهو الْمتَِّجه ِإلَى الشَّرِق، وكَان مغْلَقًا١
خََل ِمنْهاِئيَل درِني ِإسب بلَى روالْم َألن ،دَأح خَُل ِمنْهدال يو فْتَحغْلَقًا ال يقَى مبي ابغْلَقًا. الْبقَى مبي ا ٣. ِلذَِلكِإنَّم

  ."دخُُل ِمن مدخَِلِه ويخْرج ِمن نَفِْس الطَِّريِقفَي. الرِئيس وحده، هو يجِلس ِفيِه ِليْأكَُل ِفي محضِر اِهللا
فَنَظَرتُ ورَأيتُ جالَل اِهللا قَد مَأل بيتَه، فَسقَطْتُ علَى . ثُم َأخَذَِني عن طَِريِق الْباِب الشَّماِلي ِإلَى َأماِم الْبيِت٤

، انْتَِبه وانْظُر ِبِحرٍص واسمع جيدا كُلَّ ما َأقُولُه لَك عن كُلِّ َأحكَاِم بيِت اِهللا يا ابن َآدم: "فَقَاَل اُهللا ِلي٥. وجِهي
ِب وقُْل ِلهذَا الشَّع٦. كُن حِريصا ِبشَْأِن من يسمح لَه ِبدخُوِل الْبيِت الْمقَدِس، ومن يمنَع ِمن دخُوِلِه. وشَراِئِعِه

َأنْتُم َأدخَلْتُم ِإلَى بيِتي ٧! هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه، كَفَاكُم َأعمالُكُم الْقَِبيحةُ يا بِني ِإسرائيَل: الْمتَمرِد، شَعِب ِإسراِئيَل
تُمسفَنَج ،خْتُوِنينم رغَي مهةٌ وقَاِسي مهقُلُوب اءبِس غُرقَدٍمالْمدٍم وشَح ا ِمنامِلي طَع تُممقَد ِتي ِحينيب  . تُمنَقَض َأنْتُم

ولَم تَقُوموا ِبِخدمِة مقَدساِتي، بْل وضعتُم غُرباء ِليقُوموا ِبها بدال ٨. عهِدي ِباِإلضافَِة ِإلَى كُلِّ َأعماِلكُم الْقَِبيحِة
الْغَِريب الَِّذي قَلْبه قَاٍس وهو غَير مخْتُوٍن ال يِجب َأن يدخَُل بيِتي : فَالْمولَى اِإللَه يقُوُل٩. ي الْمقَدِسِمنْكُم ِفي بيِت

نَكُميب ِقيمالْم تَّى الْغَِريبال حو ،سقَد١٠. الْموا عدتَعاب الَِّذين ونتَّى اللَّاِويح فَِإنَّه الَِّذيناِئيَل، ورنُو ِإسلَّ با ضنِّي لَم
ِهمشَر ِعقَاب نَالُوني ،نَاِمِهمَأص اءرنِّي وفُوا عر١١. انْح ونسرحيِس وقَدِتي الْميِفي ب ونخِْدمي ونُؤالِء اللَّاِويفَه

ولَِكنَّهم ١٢. قَراِبين والضحايا ِللشَّعِب، ويِقفُون َأمام الشَّعِب ويخِْدمونَهَأبوابه، ويخِْدمون داِخلَه، ويذْبحون الْ
هنَامَأص دبعِلي بوا الشَّعداعِفي الْخَِطيَئِة. س قُطُونساِئيَل يرِني ِإسلُوا بعج مَأنَا. ِإنَّه ،لَى الِْإلَهوالْم ذَا كَلَاملَفْتُ فَهح 
ِهمشَر ِعقَاب نَالُوني مِمينًا ِإنَّهال ١٣. ياِتي وسقَدِإلَى م ونقْتَِربال يا ِلي، واربَأح كُونُونال يو ،ِإلَي ونبتَقَرال يو

  .فَيقُومون فَقَطْ ِبالنَّظَافَِة والصيانَِة الْعامِة ِفي الْبيِت١٤. ِإلَى الْمقِْدِس الْداِخِلي، بْل يحِملُون الْعار َألعماِلِهِم الْقَِبيحِة
َأما الَْأحبار بنُو الِوي الَِّذين ِمن عاِئلَِة صاِدقَ، الَِّذين قَاموا ِبِخدمِة مقَدساِتي ِبَأمانٍَة، لَما ضلَّ بنُو ِإسراِئيَل ١٥

تَقَري منِّي، فَهٍمعدٍم وشَح ِمن اِبينوا ِلي قَرمقَداِمي ِليَأم ِقفُونيوِني، وخِْدمِلي ِإلَي ونلَى اِإللَِه. بوالْم ذَا كَالمه .
وِعنْدما يدخُلُون ١٧. يفَهم وحدهم يدخُلُون مقِْدِسي ويتَقَدمون ِإلَى ماِئدِتي ِليخِْدموِني ويقُوموا ِبواِجباِتِهم ِل١٦

ال يلْبسون صوفًا ِحين يخِْدمون ِعنْد َأبواِب الساحِة الداِخِليِة َأو . َأبواب الساحِة الداِخِليِة، يلْبسون ِثيابا ِمن كَتَّاٍن



ال يلْبسون ما . ى رُؤوِسِهم، وسراِويَل ِمن كَتَّاٍن حوَل وسِطِهمويلْبسون عماِئم ِمن كَتَّاٍن عل١٨َ. داِخَل الْبيِت
وِحين يخْرجون ِإلَى الساحِة الْخَاِرِجيِة، ِإلَى حيثُ الشَّعب، يخْلَعون ِثياب ِخدمِتِهم ويتْركُونَها ِفي ١٩. يعرقُ

وال يحِلقُون رُؤوسهم، وال يربون ٢٠.  يلْبسون ِثيابا ُأخْرى ِلَئال يقَدسوا الشَّعب ِبِثياِبِهمثُم. الْغُرفَ الْمقَدسِة
ال و٢٢. وال يشْرب الْحبر خَمرا ِحين يدخُُل الساحةَ الداِخِلية٢١َ. خُصال، بْل يقُصون شَعرهم ِبمظْهٍر حسٍن

ويعلِّمون شَعِبي َأن يميزوا بين ٢٣. يتَزوج الْحبر َأرملَةً وال مطَلَّقَةً، بْل عذْراء ِمن بِني ِإسراِئيَل َأو َأرملَةَ حبٍر
طَاِهرو نَِجس وا هم نيبِة، واملٌَّل ِللعحمِهللا و سقَدم وا ه٢٤. مو بسح فِْصلُونياِم، واةً ِفي الِْخصقُض كُونُوني

وال يقْتَِربون ٢٥. ويعملُون ِبشَراِئِعي وفَراِئِضي ِفي كُلِّ َأعياِدي، ويحفَظُون وِصيةَ يوِم السبِت مقَدسةً. َأحكَاِمي
ِإن كَان الْميتُ هو َأبو الْحبِر َأو ُأمه َأِو ابنُه َأو ِبنْتُه َأو َأخُوه َأو ُأخْتُه الَِّتي ولَِكن . ِمن شَخٍْص ميٍت ِلَئال يتَنَجسوا

ستَنَجي الَِة َأنِذِه الْحِفي ه ِكنُهمفَي ،جوتَتَز اٍم٢٦. لَمةَ َأيعبس نْتَِظري ،رطْها يمدعب٢٧. وي مويقِْدِس، وخُُل ِإلَى الْمد
  .هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه. ِإلَى الساحِة الداِخِليِة، ِليخِْدم ِفي الْمقِْدِس، يقَدم قُربان خَِطيَئٍة عن نَفِْسِه

ويْأكُلُون الْقُربان ٢٩. َأنَا نَِصيبهم. ي ِإسراِئيَلوال تُعطُونَهم نَِصيبا ِف. َأنَا ِميراثُهم. وال يكُون ِللَْأحباِر ِميراث٢٨ٌ
وَأوُل كُلِّ الثِّماِر وَأحسن هداياكُم تَكُون ٣٠. وضِحيةَ الْخَِطيَئِة وضِحيةَ الذَّنِْب، وكُلُّ ما هو وقْفٌ ِهللا ِفي ِإسراِئيَل

وال يْأكُُل الْحبر ِمن جثٍَّة َأو فَريسٍة، طَيرا ٣١.  تُعطُونَه ِللْحبِر، ِلتَِحلَّ الْبركَةُ علَى داِركوَأوُل عِجيِنكُم. ِللَْأحباِر
  .كَانَتْ َأو بِهيمةً

  
 تقسيم األرض

٤٥ 

ِهللا، طُولُها حوالَي اثْنَي عشَر ِكيلُوِمتْرا  وِحين تَقِْسمون اَألرض َأنِْصبةً، تُخَصصون ِمنْها ِقطْعةً تَكُون مقَدسة١ً
ويكُون ِمن هِذِه اَألرِض ِقطْعةٌ مربعةٌ ٢. فَتَكُون كُلُّها مقَدسةً. وِنصٍف، وعرضها حوالَي عشْرِة ِكيلُوِمتْراٍت

ويكُون ما حولُها َأرضا مكْشُوفَةً ِبعرِض خَمسٍة .  ِمتْرا٢٥٠ حوالَيِللبيِت الْمقَدِس، طُوُل كُلِّ ِجهٍة ِمنْها 
وِمن هِذِه اَألرِض تَِقيس ِقطْعةً طُولُها حوالَي اثْنَي عشَر ِكيلُوِمتْرا وِنصٍف وعرضها حوالَي ٣. وِعشِْرين ِمتْرا

ِفيه كُوناٍت، يِة ِكيلُوِمتْرساِكِنخَماَألم سَأقْد ،سقَدتُ الْميتَ ٤. ا الْبيب ونخِْدمي اِر الَِّذينبةً ِللَْأحسقَدا مضَأر فَتَكُون
طُولُها حوالَي اثْنَي والِْقطْعةُ اُألخْرى و٥. اِهللا ويتَقَربون لَه ِلِخدمِتِه، تَكُون مكَانًا ِلِدياِرِهم وَأيضا ِللبيِت الْمقَدِس

عشَر ِكيلُوِمتْرا وِنصٍف وعرضها حوالَي خَمسِة ِكيلُوِمتْراٍت، ِهي نَِصيب اللَّاِويين خُداِم الْبيِت ِلتَكُون مدنًا 
  .يسكُنُون ِفيها

٦ الَيوا حهضرٍض عةَ َأرِدينَِة ِقطْعِللم ونصتُخَصا وِكيلُوِمتْر شَرع اثْنَي الَيوا حطُولُهٍف، وِنصِن ويِكيلُوِمتْر
واِحدةٌ . ويكُون ِللرِئيِس ِقطْعتَاِن ِمن اَألرِض٧. وِنصٍف، ِبِجواِر اَألرِض الْمقَدسِة ِلتَكُون ِلكُلِّ بيِت ِإسراِئيَل

ِة وسقَدِض الْماِر اَألرِدينَِةِبِجوِض الْماِر َأرى ِبِجوالَِّتي . اُألخْرِر، وحِة تَِصُل ِإلَى الْبسقَدِض الْماَألر بفَالَِّتي غَر



ِفي فَتَكُون هِذِه اَألرض نَِصيبه ٨. ِفي الشَّرِق تَِصُل ِإلَى حدوِد الِْبالِد، والطُّوُل كَطُوِل نَِصيِب الْقَباِئِل الْمخْتَِلفَِة
  .فَال يعود رَؤساِئي يظِْلمون شَعِبي، بْل يعطُون اَألرض ِلبِني ِإسراِئيَل حسب قَباِئِلِهم. ِإسراِئيَل

ِارفَعوا . حقَّ والْعدَلكُفُّوا عِن الظُّلِْم واالغِْتصاِب، اعملُوا الْ! كَفَاكُم يا رَؤساء ِإسراِئيَل: "هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه٩
فَيكُون الِْمكْياُل ١١. ِاستَعِملُوا مواِزين عاِدلَةً ومكَاِييَل عاِدلَةً ومعاِيير عاِدلَة١٠ً. اُهللا يقُوُل هذَا. الظُّلْم عن شَعِبي

ويكُون الشَّاِقُل ١٢. ، ويكُون الْحومر هو الِْمكْياُل الرسِميوالِْمعيار ِمقْدارا واِحدا، وكُلٌّ ِمنْهما عشْر الْحومِر
  ."ِعشِْرين ِجيرةً، والْمن ِستِّين شَاِقال
  القرابين واأليام المقدسة

١٣ونَهمالَِّذي تُقَد انبالْقُر وذَا ههٍح: وِر قَمومكُلِّ ح اٍت ِمنامرةُ ِكيلُوجعبكُلِّ َأر اٍت ِمنامرةُ ِكيلُوجعبَأرو ،
. ِاثْنَيِن وِعشِْرين ِلتْرا ِلكُلِّ كُر، والْكُر كَالْحومِر، َأي تُقَدمون الْعشْر وتُقَدمون فَِريضةَ الزيِت١٤. حومِر شَِعيٍر

١٥ الْغَنَِم ِمن ا شَاةً ِمنضَأي ونمتُقَدا٢٠٠كُلِّ ونُو ِإ ِمميِه ببراِعي الِْخ يراِئيَل ِفي الْمرسِةصاِن . ببِلقُر فَتَكُون
كُلُّ شَعِب الِْبالِد ١٦. هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه. الدِقيِق وِللقُرباِن الَِّذي يحرقُ وِلضِحيِة الصحبِة ِللتَّكِْفيِر عِن الشَّعِب

اِهمساِئيَليرِني ِإسِئيِس باِن ِلربذَا الْقُرقُ ١٧.  ِفي تَقِْديِم هرحاِن الَِّذي يبِبالْقُر عرتَبي ِئيِس َأناِجِب الرو ِمنو
. ي كُلِّ َأعياِد بِني ِإسراِئيَلوقُرباِن الدِقيِق وقُرباِن الشَّراِب، ِفي االحِتفَاالِت وِفي رْأِس الشَّهِر وَأياِم السبِت وِف

  .كَما َأنَّه يقَدم ضِحيةَ الْخَِطيَئِة وقُربان الدِقيِق والْقُربان الَِّذي يحرقُ وضحايا الصحبِة، ِللتَّكِْفيِر عن بِني ِإسراِئيَل
١٨لَى اِإللَهوقَاَل الْمو" :ِم اَألووتَِفي الْييالْب رتُطَهٍب، ويا ِبال عرِل تَْأخُذُ ثَوِر اَألوالشَّه ١٩. ِل ِمن ربْأخُذُ الْحفَي

اِئِم بلَى قَوعِة، ونَصلَى ِللْمطِْح اَألعا السايوِع زبعلَى َأرِت، ويِة الْبِمدلَى َأعع هعضيِة الْخَِطيَئِة وِحيِم ضد اِب ِمن
وتَعمُل نفْس الشَّيِء ِفي الْيوِم الساِبِع ِمن الشَّهِر، عن كُلِّ من َأخْطََأ عن غَيِر قَصٍد َأو ٢٠. الساحِة الداِخِليِة

  .فَتُكَفِّرون عِن الْبيِت. جهٍل
ِفي ٢٢. يكُون الِْعيد سبعةَ َأياٍم ِفيها تَْأكُلُون فَِطيرا. لُون ِبالِْفصِحِفي الْيوِم الراِبع عشَر ِمن الشَّهِر اَألوِل تَحتَِف٢١

كَما يقَدم ِفي كُلِّ يوٍم ِمن ٢٣. ذَِلكَ الْيوِم يقَدم الرِئيس عن نَفِْسِه وعن كُلِّ شَعِب الِْبالِد، ثَورا كَضِحيِة خَِطيَئٍة
ِة َأيعبِة خَِطيَئٍةسِحيِعِز كَضالْم ا ِمنيدجقُ، ورحاٍن يبٍب كَقُرياٍش ِبال عةَ ِكبعبساٍن وةَ ِثيرعب٢٤. اِم الِْعيِد س مقَديو

ومع كُلٍّ ِمن هِذِه َأربعةَ ِلتْراٍت ِمن . قُربان الدِقيِق، اثْنَيِن وِعشِْرين ِكيلُوجراما مع كُلِّ ثَوٍر وِمثْلَها مع كُلِّ كَبٍش
وِفي الْيوِم الْخَاِمس عشَر ِمن الشَّهِر الساِبِع، يقَدم الرِئيس ِفي سبعِة َأياِم الِْعيِد، ِمثَْل هِذِه كَضِحيِة ٢٥. الزيِت

ِقيٍق واِن دبقُرقُ ورحاٍن يبقُرٍتخَِطيَئٍة وياِن زبقُر".  
  



 الرئيس واألعياد

٤٦ 

ال يفْتَح ِإال ِفي . باب الساحِة الداِخِليِة الْمتَِّجه ِإلَى الشَّرِق، يبقَى مغْلَقًا ِستَّةَ َأياِم الْعمِل: "هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه١
ُل الرِئيس ِمن مدخَِلِه ِمن خَاِرٍج، ويِقفُ ِعنْد قَاِئمِة الْباِب، ويقَدم الَْأحبار ويدخ٢ُ. يوِم السبِت وِفي رْأِس الشَّهِر

. اِءوال يغْلَقُ الْباب ِإلَى الْمس. عنْه الْقُربان الَِّذي يحرقُ وضِحيةَ الصحبِة، ثُم يسجد علَى عتَبِة الْباِب وينْصِرفُ
والْقُربان الَِّذي ٤. ويسجد الشَّعب ِفي محضِر اِهللا ِعنْد مدخَِل هذَا الْباِب، ِفي َأياِم السبِت وِفي رْأِس الشَّهِر٣

ويقَدم قُربان الدِقيِق، مع ٥. ال عيٍبيحرقُ الَِّذي يقَدمه الرِئيس ِهللا ِفي يوِم السبِت هو ِستَّةُ حمالٍن وكَبشٌ كُلُّها ِب
هدِبِه ي ودا تَجالِن ممالْح عما، وامرِكيلُوج ِعشِْرينِن وِش اثْنَيِت. الْكَبيالز اٍت ِمنةُ ِلتْرعبِذِه َأره كُلٍّ ِمن عمو .

ويقَدم قُربان الدِقيِق، مع الثَّوِر ومع ٧. وِستَّةَ حمالٍن وكَبشًا كُلُّها ِبال عيٍبوِفي يوِم رْأِس الشَّهِر، يقَدم ثَورا ٦
هدِبِه ي ودا تَجالِن ممالْح عما، وامرِكيلُوج ِعشِْرينِن وٍش اثْنَيال. كُلِّ كَب اٍت ِمنةُ ِلتْرعبِذِه َأره كُلٍّ ِمن عمِتويز".  

٨ِمنْه جخْرياِب، وخَِل الْبدطَِريِق م نع ِئيسخُُل الرديِفي ٩. و دجسِر اِهللا ِليضحِفي م بْأِتي الشَّعا يمِعنْدو
نُوِبياِب الْجالْب ِمن جخْري اِلياِب الشَّمالْب خُُل ِمندي ناِد، فَميخُ. اَألعدي نمو ِمن جخْري نُوِبياِب الْجالْب ُل ِمن

اِلياِب الشَّمقَاِبِل. الْباِب الْمالْب ا ِمنِإنَّم ،خََل ِمنْهاِب الَِّذي دنَفِْس الْب ِمن دَأح ِجعر١٠. فَال ي ،مهعم ِئيسالر كُونيو
م جخْريو ،خُلُوندي ِحين مهعخُُل مدفَيونجخْري ِحين مهع.  

١١ عما، وامرِكيلُوج ِعشِْرينِن وٍش اثْنَيكُلَّ كَبٍر وكُلِّ ثَو عِقيِق مالد انبقُر كُوناِد، يياَألعِتفَاالِت وِفي االحو
هدِبِه ي ودا تَجالِن مماٍت ِم. الْحةُ ِلتْرعبِذِه َأره كُلٍّ ِمن عمِتويالز ةَ ١٢. نِحيض انًا َأوبقُر ِئيسالر مِإذَا قَدو

ِقيالشَّر ابالْب لَه فْتَحٍع ِهللا، يرٍة كَتَببحص . ِت، ثُمبِم السوُل ِفي يمعا يِة كَمبحةَ الصِحيض َأو انبالْقُر مقَديو
جخْرخْ. يا يم دعبوابغْلَقُ الْبي جكُلَّ ١٣. ر همانًا ِهللا، تُقَدبقُر كُونٍب ِليينٍَة ِبال عس نال ابمٍم حوكُلَّ ي متُقَدو
 الزيِت يوضع وتُقَدم معه َأيضا كُلَّ صباٍح قُربان دِقيٍق، َأربعةَ ِكيلُوجراماٍت ومعها ِلتْر وربع ِمن١٤. صباٍح

فَتُقَدمون الْحمَل وقُربان الدِقيِق والزيِت كُلَّ صباٍح ١٥. وتَقِْديم هذَا الْقُرباِن ِهللا هو فَِريضةٌ داِئمةٌ. علَى الدِقيِق
  .قُربانًا يحرقُ داِئما

١٦لَى اِإللَهوقَاَل الْمو" :طَى الرَأع ِدِإنا َألحِلكُهمِضِه الَِّتي يَأر ِمن ِن  ِئيسا ِلالبنَِصيب تَكُون ضِذِه اَألرالِدِه، فَهَأو
 ثُم َأما ِإن َأعطَى ِمن َأرِضِه الَِّتي يمِلكُها َألحِد عِبيِدِه، فَتَكُون ِللعبِد حتَّى سنَِة التَّحِريِر،١٧. وَألوالِدِه ِبالِْوراثَِة
وال يْأخُذُ الرِئيس ِمن ِميراِث الشَّعِب ويطْردهم ِمن ملِْكِهم، بْل ١٨. َأوالده وحدهم يِرثُونَها. تَرِجع ِإلَى الرِئيِس

  ."يورثُ َأوالده ِمن ملِْكِه هو، فَال يحرم واِحد ِمن شَعِبي ِمن ملِْكِه
١٩خَِلثُمدالْم ُل ِمنجخَلَِني الراِر  َأدبِف الَْأحغُر اِل، َأيِة ِإلَى الشَّمتَِّجهِة الْمسقَدِف الْماِر الْغُراِني . الَِّذي ِبِجوَأرو

يِه الَْأحبار قُربان الذَّنِْب وقُربان هذَا هو الْمكَان الَِّذي سيطْبخُ ِف: "وقَاَل ِلي٢٠. مكَانًا ِفي الْمَؤخَّرِة ِفي الْغَرِب
  ."ِلَئال يخْرجوا ِبها ِإلَى الساحِة الْخَاِرِجيِة فَيقَدسوا الشَّعب. الْخَِطيَئِة، ويخِْبزون قُربان الدِقيِق



٢١َأخَذَِني ِإلَى زِة، وِة الْخَاِرِجياحِني ِإلَى السجَأخْر ىثُمةً ُأخْراحٍة ساِويتُ ِفي كُلِّ زَأيِع، فَربا اَألراهايِفي ٢٢. و
الزوايا اَألربِع ِللساحِة الْخَاِرِجيِة، ساحاتٌ صِغيرةٌ متَساِويةٌ ِفي الِْقياِس، طُوُل كُلٍّ ِمنْها حوالَي ِعشِْرين ِمتْرا 

وحوَل كُلِّ ساحٍة ِمن الساحاِت اَألربِع ِجدار صِغير، وِعنْد َأسفَِلِه مواِقد ٢٣. عشَر ِمتْراوعرضها حوالَي خَمسةَ 
يقَدمها هِذِه ِهي ِديار الطَّباِخين، حيثُ يطْبخُ خُدام الْبيِت الضحايا الَِّتي : "وقَاَل ِلي٢٤. ِللطَّبِخ ِبمِحيِط الساحِة

بالشَّع".  
  

 النهر الجاري من البيت

٤٧ 

وواِجهةُ الْبيِت ِهي نَحو . ثُم َأرجعِني ِإلَى مدخَِل الْبيِت، فَرَأيتُ ِمياه تَخْرج ِمن تَحِت عتَبِة الْبيِت ِإلَى الشَّرِق١
ثُم َأخْرجِني ِمن الْباِب الشَّماِلي، ٢. ِن الْعتَبِة، وتَذْهب عن يِميِن الْمنَصِةوكَانَِت الِْمياه تَجِري ِمن يِمي. الشَّرِق

. وكَانَِت الِْمياه تَجِري عِن الْيِميِن. ودار ِبي ِفي الطَِّريِق ِمن خَاِرٍج ِإلَى الْمدخَِل الْخَاِرِجي الْمتَِّجِه ِإلَى الشَّرِق
٣لَماٍس، وطُ ِقيِدِه خَيِبي كَانِق، والشَّر وُل نَحجالر جا خَر لَتْ ِإلَى  ِمتٍْر٥٠٠قَاسصاِه، فَوِني ِفي الِْميقَادو 

  ِمتٍْر ُأخْرى٥٠٠ثُم قَاس .  ِمتٍْر ُأخْرى وقَادِني ِفي الِْمياِه، فَوصلَتْ ِإلَى الركْبتَيِن٥٠٠قَاس ثُم ٤. الْكَعبيِن
َألن .  فَوجدتُ َأنِّي ِفي نَهٍر ال َأقِْدر َأن َأعبره ِمتٍْر ُأخْرى٥٠٠قَاس ثُم ٥. وقَادِني، فَوصلَِت الِْمياه ِإلَى الْوسِط

  .هر ال يمِكن عبورهكَانَتْ عِميقَةً يمِكن السباحةُ ِفيها، فَصار النَّ. الِْمياه ارتَفَعتْ ِجدا
فَلَما رجعتُ، رَأيتُ َأشْجارا كَِثيرةً ِجدا ٧. ثُم َأرجعِني ِإلَى شَاِطِئ النَّهِر" يا ابن آدم، هْل رَأيتَ هذَا؟: "وقَاَل ِلي٦

ياه تَجِري نَحو الِْمنْطَقَِة الشَّرِقيِة وتَنِْزُل ِإلَى الْواِدي ثُم هِذِه الِْم: "فَقَاَل ِلي٨. علَى شَاِطِئ النَّهِر ِمن النَّاِحيتَيِن
وحيثُ يجِري النَّهر، تَكُون هنَاك كَاِئنَاتٌ حيةٌ كَِثيرةٌ، وَأسماك ٩. تَصب ِفي الْبحِر الْميِت، فَتَجعُل ِمياهه عذْبةً

ويِقفُ ١٠. وكُلُّ ما يْأِتي ِإلَيِه النَّهر يحيا. ِه الِْمياه تَجِري ِإلَى هنَاك فَتَجعُل الْماء الْماِلح عذْباَألن هِذ. كَِثيرةٌ
طُونسبي اِكنَأم نَاكه تَكُون َألنَّه ،الِيمِن ِعجيٍي ِإلَى عدِن جيع فَِّتِه ِمنلَى ضع وناديالصاكا الشِّبِمنْه  . كُونيو

. َأما مستَنْقَعاتُه وِبركُه فَال تَِصير عذْبةً، بْل تَبقَى ماِلحة١١ً. السمك علَى َأنْواٍع كَِثيرٍة كَسمِك الْبحِر الْمتَوسِط
وتُثِْمر كُلَّ . ورقُها ال يذْبُل وثَمرها ال ينْقَِطع. ْؤكَُل ِثمارهاوتَنْمو علَى ضفَّتَيِه كُلُّ َأنْواِع اَألشْجاِر الَِّتي ت١٢ُ

  .وِثمارها طَعام وورقُها دواء. شَهٍر، َألن الِْمياه الَِّتي تَسِقيها تَنْبع ِمن الْبيِت الْمقَدِس
  حدود البالد

هِذِه ِهي حدود الِْبالِد الَِّتي تَمتَِلكُونَها بينَكُم حسب قَباِئَل بِني ِإسراِئيَل االثْنَتَي عشْرةَ، : "هذَا كَالم الْمولَى اِإللَِه١٣
ي حلَفْتُ يِمينًا َأن هِذِه اَألرض تَِصير نَِصيبكُم َألنِّ. وتَقِْسمونَها بينَكُم ِبالتَّساِوي١٤. ِباعِتباِر َأن ِليوِسفُ نَِصيبيِن

اِئكُما آلبِطيه١٥. ُأعوددالْح ِذِه ِهيفَه : اةَ ثُممخَِل حدِإلَى م ثْلُونلَى طَِريِق حِط عستَوِر الْمحالْب اِل، ِمنِفي الشَّم



دد١٦. ِإلَى صدحشْقَ ووِد ِدمدح نيالَِّتي ب اِئمرِسبوتَةُ وِبيروِد ودلَى حالَِّتي ع ِتيكُونرصِإلَى ح اةَ، ثُمموِد ح
انوراِل١٧. حاةَ ِإلَى الشَّممحشْقَ وِدم وددثُ حيِعينَاِن ح رصِر ِإلَى ححالَب ِمن اِليالشَّم دالْح تَدمِفي ١٨. فَيو

اُألردن الَِّذي يفِْصُل بين ِجلْعاد وَأرِض ِإسراِئيَل، ويمر ِبالْبحِر الْميِت ِإلَى الشَّرِق، ِمن حوران وِدمشْقَ ِبمحاذَاِة 
ارتَام .ِقيالشَّر دالْح وذَا هِر ١٩. هحِإلَى الْب رِر ِمصنَه ِمنةَ قَاِدشَ، وِريباِه مِإلَى ِمي ارتَام نُوِب، ِمنِفي الْجو

هذَا . وِفي الْغَرِب، يكُون الْبحر الْمتَوسطُ هو حدكُم ِإلَى مقَاِبِل مدخَِل حماة٢٠َ. هذَا هو الْحد الْجنُوِبي. الْمتَوسِط
ِبيالْغَر دالْح و٢١. هِني ِإساِئِل بقَب بسح نَكُميب ضِذِه اَألره وناِئيَلفَتَقِْسم٢٢. ر ِة، لَكُمعةً ِبالْقُرا َأنِْصبونَهتَقِْسم

فَتَعتَِبرونَهم كََأهِل الِْبالِد ِمن بِني ِإسراِئيَل، وتَقِْسمون لَهم َأنِْصبةً . وِللغُرباِء الساِكِنين بينَكُم الَِّذين َأنْجبوا َأوالدا
رِني ِإساِئِل بقَب نيا٢٣. اِئيَلبِفيه كُنسالْقَِبيلَِة الَِّتي ي عم هنَِصيب الْغَِريب طُونتُعلَى اِإللَِه. ووالْم ذَا كَالمه".  

  
 تقسيم األرض

٤٨ 

ى مدخَِل حماةَ، وحصر ِفي َأقْصى الشَّماِل ِحصةٌ واِحدةٌ ِلدان تَِسير مع طَِريِق حثْلُون ِإلَ: وهِذِه َأسماء الْقَباِئِل١
وِحصةٌ واِحدةٌ ٢. فَيكُون لَه ِمن الشَّرِق ِإلَى الْغَرِب ِعنْد الْبحِر. ِعينَان حيثُ حدود ِدمشْقَ وحماةَ ِإلَى الشَّماِل

 ِلنَفْتَاِلي علَى حدوِد َأِشير، ِمن الشَّرِق ِإلَى وِحصةٌ واِحدة٣ٌ. َألِشير علَى حدوِد دان، ِمن الشَّرِق ِإلَى الْغَرِب
وِحصةٌ واِحدةٌ َألفْراِيم علَى حدوِد ٥. وِحصةٌ واِحدةٌ ِلمنَسى علَى حدوِد نَفْتَاِلي، ِمن الشَّرِق ِإلَى الْغَرِب٤. الْغَرِب

وِحصةٌ ٧. ةٌ واِحدةٌ ِلرُأوِبين علَى حدوِد َأفَراِيم، ِمن الشَّرِق ِإلَى الْغَرِبوِحص٦. منَسى، ِمن الشَّرِق ِإلَى الْغَرِب
وعلَى حدوِد يهوذَا ِمن الشَّرِق ِإلَى الْغَرِب، تَكُون ٨. واِحدةٌ ِليهوذَا علَى حدوِد رُأوِبين، ِمن الشَّرِق ِإلَى الْغَرِب

عرضها حوالَي اثْنَي عشَر ِكيلُوِمتْرا وِنصٍف، وطُولُها ِمن الشَّرِق ِإلَى . ِتي تُقَدمونَها قُربانًا خَاصااَألرض الَّ
ونَها ِهللا يكُون والِْحصةُ الَِّتي تُقَدم٩. ويكُون الْبيتُ الْمقَدس ِفي وسِطها. الْغَرِب يساِوي طُوَل الِْحصِص اُألخْرى

وِفيها اَألرض الْمقَدسةُ ِللَْأحباِر وطُولُها ١٠. طُولُها اثْنَي عشَر ِكيلُوِمتْرا وِنصٍف، وعرضها خَمسةَ ِكيلُوِمتْراٍت
ضرعٍف، وِنصا وِكيلُوِمتْر شَرع ِاثْنَي الَيونُوِب حِفي الْجاِل وِة ِفي الشَّمسخَم الَيوِب حالْغَرِق وا ِفي الشَّره

تَكُون هِذِه مخَصصةً ِللَْأحباِر بِني صاِدقَ، الَِّذين خَدموِني ِبَأمانٍَة ١١. والْبيتُ الْمقَدس ِهللا ِفي وسِطها. ِكيلُوِمتْراٍت
تَكُون قُربانًا خَاصا لَهم، مقَدسا ِجدا، ِمن اَألرِض ١٢. ضلَّ اللَّاِويونولَم يِضلُّوا ِحين ضلَّ بنُو ِإسراِئيَل كَما 

ينوِد اللَّاِويدلَى حِة عسقَدالْم.  
 وعرضها حوالَي وِحصةُ اللَّاِويين ِبمحاذَاِة َأرِض الَْأحباِر، طُولُها حوالَي ِاثْنَي عشَر ِكيلُوِمتْرا وِنصٍف،١٣

وال يِبيعون ِمنْها، وال يباِدلُون ِبها، وال ينْقُلُون ١٤. خَمسِة ِكيلُوِمتْراٍت، َأي مماِثلَةٌ ِفي ِمساحِتها َألرِض الَْأحباِر
  .ِإنَّها َأرض مقَدسةٌ ِهللا. ِملِْكيتَها



ي عرضها حوالَي ِكيلُوِمتْريِن وِنصٍف وطُولُها حوالَي ِاثْنَي عشَر ِكيلُوِمتْرا وِنصٍف، واَألرض الْباِقيةُ الَِّت١٥
اماِل الْعمِتعِدينَةً ِلالسم ِط. تَكُونسِدينَةُ ِفي الْوالْماِعي، ورالْمو اريا الدِفيه ِدينَِة ت١٦َ. فَتَكُونالْم قَاِييسمو كُون

والْمراِعي الَِّتي تُِحيطُ ِبها ِمن ١٧. مربعةً، حوالَي ِكيلُوِمتْريِن وربٍع ِمن الشَّماِل والْجنُوِب والشَّرِق والْغَرِب
 حوالَي خَمسِة ِكيلُوِمتْراٍت ِمن والْجزء الْباِقي وعرضه١٨. الِْجهاِت اَألربِع، عرض كُلٍّ ِمنْها حوالَي ِمَئِة ِمتٍْر

والَِّذين يعملُون ١٩. الشَّرِق وِمن الْغَرِب، وطُولُه نَفْس طُوُل اَألرِض الْمقَدسِة، تَكُون غَلَّتُه طَعاما ِلعماِل الْمِدينَِة
هِذِه اَألرض مربعةٌ، حوالَي ِاثْنَي عشَر ِكيلُوِمتْرا وِنصٍف ٢٠. ِئيَلِفي الْمِدينَِة يكُونُون ِمن كُلِّ قَباِئِل بِني ِإسرا

والْباِقي علَى جاِنبي ِمنْطَقَِة اَألرِض الْمقَدسِة ٢١. وتَحتَِوي علَى اَألرِض الْمقَدسِة وَأمالِك الْمِدينَِة. ِمن كُلِّ ِجهٍة
فَالرِئيس يمِلك ِمن شَرِق اَألرِض الْمقَدسِة ِإلَى الْحد الشَّرِقي ِبطُوِل حوالَي ِاثْنَي . ينَِة يكُون ِللرِئيِسوَأمالِك الْمِد

ي ِاثْنَي عشَر ِكيلُوِمتْرا عشَر ِكيلُوِمتْرا وِنصٍف، وِمن غَرِب اَألرِض الْمقَدسِة ِإلَى الْبحِر الْمتَوسِط، ِبطُوِل حوالَ
ِإذَن َأمالك اللَّاِويين وَأمالك الْمِدينَِة ِهي بين ٢٢. فَتَكُون اَألرض الْمقَدسةُ والْبيتُ الْمقَدس ِفي الْوسِط. وِنصٍف

  . يهوذَا وحدوِد ِبنْيِمينجاِنبي َأرِض الرِئيِس، وَأرض الرِئيِس ِهي بين حدوِد
٢٣مهضَأر ِذِه ِهياِئِل فَهاِقي الْقَبا بِر: َأمحالْب ِب ِعنْدِق ِإلَى الْغَرالشَّر ِمن ِمينةٌ ِلِبنْياِحدةٌ وةٌ ٢٤. ِحصِحصو

وِحصةٌ واِحدةٌ ِليساكَر علَى حدوِد ِشمعون، ِمن ٢٥. رِبواِحدةٌ ِلشَمعون علَى حدوِد ِبنْيِمين، ِمن الشَّرِق ِإلَى الْغَ
وِحصةٌ واِحدةٌ ٢٧. وِحصةٌ واِحدةٌ ِلزبولُون علَى حدوِد يساكَر، ِمن الشَّرِق ِإلَى الْغَرِب٢٦. الشَّرِق ِإلَى الْغَرِب

وحدود جاد ِمن الْجنُوِب، تَمتَد يِمينًا ِمن تَامار ِإلَى ِمياِه ٢٨. رِق ِإلَى الْغَرِبِلجاد علَى حدوِد زبولُون، ِمن الشَّ
هِذِه ِهي اَألرض الَِّتي تَقِْسمونَها َأنِْصبةً ِلقَباِئِل بِني ٢٩. مِريبةَ قَاِدشَ، وِمن نَهِر ِمصر ِإلَى الْبحِر الْمتَوسِط

ِإسمهصِحص ِذِه ِهيهاِئيَل، ولَى اِإللَِه. روالْم ذَا كَالمه.  
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ثَالثَةُ بواباٍت ِفي الشَّماِل ِهي ٣١ِمن ِجهِة الشَّماِل الَِّتي تَمتَد حوالَي ِكيلُوِمتْريِن وربٍع، : هِذِه مخَاِرج الْمِدينَِة٣٠
وِمن ِجهِة ٣٢. كُلُّ الْبواباِت تُدعى علَى َأسماِء قَباِئِل بِني ِإسراِئيَل.  رُأوِبين وبوابةُ يهوذَا وبوابةُ الِويبوابةُ

وِسفَ وةُ يابوب اٍت ِهيابوٍع، ثَالثَةُ ببرِن ويِكيلُوِمتْر الَيوح تَدِق الَِّتي تَمالشَّرانةُ دابوبو ِمينةُ ِبنْيابو٣٣. ب ِمنو
ِجهِة الْجنُوِب الَِّتي تَمتَد حوالَي ِكيلُوِمتْريِن وربٍع، ثَالثَةُ بواباٍت ِهي بوابةُ شَمعون وبوابةُ يساكَر وبوابةُ 

ولُونبِب الَِّتي ٣٤. زِة الْغَرِجه ِمنو ةُ َأِشيرابوبو ادةُ جابوب اٍت ِهيابوٍع، ثَالثَةُ ببرِن ويِكيلُوِمتْر الَيوح تَدتَم
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