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  سفر ميخا
  

  المقّدمة
ه بكالمه إلى توّج. قم٠٧٠ والسنة ٤٠٧آان النبـي ميخا معاصرًا إلشعيا، مارس رسالته النبویة بـين السنة 

  . شعب مملكة یهوذا في وقت آانت جيوش أشور تهّدد وجودها
حّذر ميخا سامعيه من أن أرض یهوذا عامة وأورشليم خاصة، سيكون مصيرهما مصير مدینة السامرة 

ونّبه الشعب إلى أن هذه النكبة هي . قم٢١٧ -٢٧٢عاصمة مملكة اسرائيل، اّلتي سقطت بـيد الفاتح األشوري سنة 
ویتكلم هذا النبـي باسم الّرّب فيطالبهم . يجة خطایاهم وباألخص خطایا الظلم االجتماعي المتأصلة فيهمنت

بالحساب، وهذا ما یقوده إلى مجابهٍة مع العظماء وآبار المسؤولين في الشعب، مع المالَّآين الكبار والحكام 
 بكالم یطمئن القلوب، فيمنعونهم من الرجوع إلى ویهاجم ميخا األنبـياء اّلذین ُیضللون الشعب. والقضاة والكهنة

أما ميخا نفسه فيدفع سامعيه إلى التفكير واتخاذ الموقف المناسب وهو الطاعة إلرادة اهللا، والعيش مع . اهللا
وهذا التحذیر یترافق مع انباء بأعمال خالص سيقوم اهللا بها في المستقبل من . )٨: ٦(اآلخرین بالرحمة والعدل 

  . أجل شعبه
  )٧: ٧-١: ٦: ٣-١ف(اهللا یدین شعبه ویعاقبه : هناك تعليمان متشابكان في آتاب ميخا، األول

، حين ُیعيده إلى حاله السابقة، ویجعله بقيادة رئيس من )٢٠-٨: ٧؛ ٥-٤ف(اهللا یعد شعبه بالخالص :  والثاني
  ).٤-١: ٥(نسل داُود 

   
  

  ١الفصل 
  إدانة السامرة وأورشليم

 في  هِذِه َآِلمُة الّربِّ اّلتي آلََّم بها ميخا المورْشتي١َّ
، ملوِك َیهوذا، في رؤیا  أّیاِم یوثاَم وآحاَز وحَزقيَّا

  :   وُأوُرشليَم رآها على السَّامرِة
  إسمعوا یا جميَع الشُّعوِب،«٢

  : وَأنصتي أیَّتها األرُض وِملُؤها
  ِهٌد عَليُكم،السَّيُِّد الّربُّ شا

  شاِهٌد ِمْن َهيكِلِه الُمقدَِّس
  الّربُّ َیخرُج ِمْن مكاِنِه،٣

  ینِزُل وَیطُأ مشارَف األرِض
  فتذوُب الجباُل تحَتُه٤

  نحالًال وَتنحلُّ األودیُة ا
  آالشَّمِع ِمْن وجِه النَّاِر،

  آالمياِه الجاریِة إلى الَموِرِد،
  ِلمعصيِة َبيِت َیعقوَب،٥

  .  ِإسرائيَلِلخطيئِة َبيِت
  ، وما معصيُة َبيِت َیعقوَب

  أَما هي السَّامرُة؟
   َبيِت َیهوذا، وما خطيئُة

  أما هَي ُأوُرشليُم؟
  سأجعُل السَّاِمرَة َخرابًا،٦

  حقًال ِلَغرِس الُكروِم،
  وُألقي ِحجاَرها في الوادي

  . وُأَعرِّي ُأُسَس ُبنياِنها
  سُأحطُِّم ُآلَّ تماثيِلها٧

  ها بالنَّاِروُأحِرُق أوثاَن
  . وأجَعُل أصناَمها َدمارًا
   فما ُیجَمُع أجرَة الزِّنى

  . َجزاَء الزِّنى ُیسَتردُّ
  ها أنا أنِدُب وأولوُل٨

  . وأمشي حافيًا ُعریانًا
  . أنتحُب آبناِت آوى
  . وأنوُح آبناِت النِّعاِم

  َضْربُة السَّامرِة ال ُتشَفى٩
  رتدَّت فأصابت یهوذا ا

  . بلَغْت أبواَب ُأوُرشليَم
  . أبواَب مدینِة شعبـي

  العدو یقترب من أورشليم
   ال ُتخِبروا أحدًا في َجت١٠َّ

  .  وال َتبكوا أماَم العدوِّ
  تعفَّري في التُّراِب یا ساآنَة َعْفرَة

  ذِرفي العبَراِت یا ساآنَة شافيَر وا١١
  . وأنِت ُعریانٌة بائسٌة

  السَّاآنُة في َصاناَن ال ُتصاُن
  وفي َبيِت إیصَل تنُدُب حاَلها

  فال ِعماَد لها ِمْن َبعُد
  ساآنُة ماروَث تـترجَّى الخيَر١٢

  . ألنَّ الشَّرَّ نزَل ِمْن عنِد الّربِّ
  . حّتى أبواِب ُأوُرشليَم

  ُشدِّي الِجياَد إلى الَمرآبِة١٣
   الخيَشأنِت یا ساآنَة

  آنِت أوََّل َمْن أغرى
  بنَت ِصهَيوَن بالخطيئِة،
  فمعاصي َبني ِإسرائيَل

  . ُآلُّها َموجودٌة فيِك
  لذِلَك سيرتدُّ السِّالُح١٤

  عَليِك یا ُموَرشَة َجتَّ
  وأهُل أآزیـَب سيكِذبوَن
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  . على ُملوِك ِإسرائيَل
  فها أنا َأجيُء ِبَمْن َیْحَتلُِّك١٥

  یا ساآنة َمریشَة،
  يعوُد ِآباُرِك یا ِإسرائيُلف

  .  إلى االختباِء في عُدالََّم
   وآوني َقرعاَء ُجزِّي َشعَرِك١٦

  ِحدادًا على َبني َدالِلِك،
  َوَوسِّعي َقرعَتِك آالنَّسِر
  . ألنَُّهم ذَهبوا إلى الَسْبـي

  ٢الفصل 
  ظلم األغنياء

   ِلإلْثِم،َویٌل للَّذیَن ُیعدُّوَن العدََّة١
  . وفي مضاِجِعِهم َیفَتِعلوَن الشَّرَّ
  في نوِر الصَّباِح َیصنعوَنُه

  . ألنَُّه في ُمتناوِل أیدیِهم
  َیشتهوَن ُحقوًال فَيغَتِصبوَنها٢

  . وبـيوتًا فَيسَتوُلوَن عَليها
  َیظلموَن الرَُّجَل وأهَل َبيِتِه،
  . واإلنساَن وما َملَكت َیداُه

  : فهذا ما قاَل الّرب٣ُّ
  على هِذِه الزُّْمرِة أمثاِلُكم

  ُأِعدُّ العدََّة للشَّرِّ
  فال تـَتمایُل أعناُقُكم

  وال َتمشوَن ُمتشاِمخيَن
  في ذِلَك الزَّمِن الرَّديِء٤

  حينما َیجعلوَنُكم مَثًال
  : وینُدبوَنُكم نْدبًا قائليَن

  َدمََّرنا الّربُّ َتدميرًا«
  . وَقطَع َنصيـَب شعِبِه

   عنَّاآيَف تحوََّل
  . »وقَسَم للسَّابـيَن ُحقوَلنا

  لذِلَك ال یكوُن لُكم٥
  َمْن َیقيُس َنصيـَبُكم بالَحبِل

  .  بـيَن جماعِة الّربِّ
  : ُیَثرِثروَن قاِئليَن لي٦
  ال ُتَثرِثْر هكذا«

  . ال َهواَن سيلحُق ِبنا
  ؟ أَملعوٌن َبيُت َیعقوَب٧

  أِم الّربُّ فقَد صبَرُه؟
  ُه؟أهكذا تكوُن أعماُل
  أَما أقواُلُه صالحٌة

  »مَع السَّاِلِك باالستقامِة؟
  ، لكنُكم آعدوٍّ تقوموَن على شعبـي٨

  َتنِزعوَن الرِّداَء عِن العابریَن
  . الرَّاجعيَن ِمَن القتاِل آمنيَن

  َتطُردوَن ِنساَء شعبـي٩
  ِمْن بـيوِت دالِلِهنَّ

  وتحُرموَن أطفاَلُهنَّ عَظَمتي،

  . تحُرموَنُهم إلى األبِد
  . ذهبوا ِمْن ُهنا قوموا ا١٠

  ال راحَة لُكم في أرضي
  ألنَّها َحبلت ِبالدَّنِس

  . متألت ِبكم َفسادًا وا
  لو راَح أحٌد َینِطُق بالَكِذِب١١

  وَیهذي ِبِفعِل الخمِر والُمسِكِر
  . لكاَن نبـيَّ هذا الشَّعِب

    َیعقوَبسأجمُعُكم جميعًا یا َبيَت١٢
  وأضمُّ الباقيَن ِمْن َبني ِإسرائيَل
  وآَغنِم الَحظيرِة أجعُلُهم معًا،
  ، وآالقطيِع في وَسِط َمرعاُه

  . فيأمنوَن ِمْن َبني آدَم
  أتقدُمُهم وأصَعُد أماَمُهم١٣

  . فيتسابقوَن ویعُبروَن سریعًا
  َیغِلبوَن بـي أنا الّربُّ مِلُكُهم
  . »ِهموُهم َیعُبروَن وأنا على رأِس

  ٣الفصل 
  التندید بالظالمين

  : وُقلُت١
  ، ِإسمُعوا یا ُرؤساَء َیعقوَب«

  !یا قضاَة َبيِت ِإسرائيَل
  !عَليُكم أْن تعِرفوا الَحقَّ

  ُتبِغضوَن الَخيَر وتحبُّوَن الشَّر٢َّ
  فتنِزعوَن الِجْلَد َعْن شعبـي

  . ظاِمِهوُتَجرِّدوَن اللَّحَم َعْن ِع
  تسلخوَنُه وتأُآلوَن لحَمُه،٣

  . وُتَهشِّموَن ِعظاَمُه َتهشيمًا
  ُتَمدِّدوَنُه آالشَّرائِح في الِقْدِر
  ، وآاللَّحِم في وَسِط الِمقالِة

  فَتسَتنِجدوَن بالّربِّ وال ُیعيُنُكم،٤
  . ویحُجُب وجَهُه لُسوِء أفعاِلُكم

لوَن شعَبُه، وقاَل الّربُّ على األنبـياِء اّلذیَن ُیضل٥ِّ
وُینادوَن بالسَّالِم إذا آاَن لُهم ما َینهشوَنُه بأسناِنِهم، 

  . ویفِرضوَن الحرَب على َمْن ال َیمُأل أفواَهُهم
  یكوُن ليُلُكم ِبال ُرؤیا٦

  . وَظالُمُكم ِمْن دوِن ِعرافٍة
  فتغُرُب الشَّمُس على األنبـياِء

  . وعَليِهم ُیظِلُم النَّهاُر
  وَن وَیخجُل العرَّافوَنویخزى الرَّاؤ٧

  ویَعضُّوَن جميعًا على ِشفاِهِهم،
  . فال جواَب لُهم ِمَن اِهللا

  وأنا ُممَتلٌئ بروِح الّرب٨ِّ
  قتدارًا، قوًَّة وحقًّا وا

  فأحدُِّث بمعصيِة َیعقوَب،
  . بخطيئِة َبيِت ِإسرائيَل

  ِإسمعوا یا ُرؤساَء َیعقوَب٩
  یا ُقضاَة َبيِت ِإسرائيَل،
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  مُقتوَن الَعدَلیا َمْن َت
  ستقامٍة وُتعوِّجوَن ُآلَّ ا

  وَتبُنوَن ِصهَيوَن بالماِء،١٠
  . مدینَة ُأوُرشليَم بالَجوِر

  فرؤساُؤها یحُكُموَن بالرَّشوِة١١
  . وآهنُتها ُیعلِّموَن باألجرِة
  أنبـياُؤها یَتَنبَّأوَن بالفضَِّة

  : وَیعَتِمدوَن على الّربِّ قائليَن
  َسِطنا،الّربُّ قائٌم في و«

  . »فال َیِحلُّ ِبنا َشرٌّ
  لذِلَك سُتفَلـُح ِصهَيوُن١٢

  بسبِب أعماِلُكم آحْقٍل
  فتصيُر ُأوُرشليُم خَرائَب
  .  وجَبُل َبيِت الّربِّ وْعرًا

  ٤الفصل 
  الرب یملك على صهيون

  وفي اآلتي ِمَن األّیاِم١
   یكوُن جَبُل َبيِت الّربِّ

  رأِس ُآلِّ الجباِلفي 
  یرتفُع َفوَق التِّالِل

  . وتجري إليِه الشُّعوُب
  : یقوُل أَمٌم آثيروَن٢

  لنصَعْد إلى جَبِل الّربِّ،
  إلى َبيِت إلِه َیعقوَب،

  َحيُث الّربُّ ُیرینا ُطُرَقَه
  . فنسُلَك فيها جميعًا

  َفِمْن ِصهَيوَن تخُرُج الشَّریعُة،
  . ِمْن ُأوُرشليَم َآِلمُة الّربِّ

  یحُكُم َبيَن شعوٍب آثيریَن٣
  ویؤدُِّب األَمَم األقویاَء،

  البعيدیَن منُهم والقریـبيَن،
  فَيضربوَن سيوَفُهم ِسَككًا

  وِرماَحُهم مناِجَل،
  فال ترفُع أمٌَّة على أمٍَّة سيفًا
  .  وال یَتَعلَّموَن الحرَب ِمْن َبعُد

  وُیقيُم آلُّ واحٍد َتحَت َآرمِتِه٤
  . ِه وال َمْن ُیرِعُبُهوَتحَت تينِت

  . َفُم الّربِّ القدیِر تكلََّم
  ویسيُر جميُع الشُّعوِب،٥

  سِم إلِهِه، ُآلُّ واحٍد با
  سِم الّربِّ ونسيُر نحُن با

  . إلِهنا إلى آخِر الدَّهِر

  العودة من السبـي
  في ذِلَك اليوِم یقوُل الّربُّ،٦

  َن السْبـيأجمُع البعيدیَن ِم
  وألمُّ الُمشرَّدیَن ِمْن شعبـي

  . وأرعى الباقيَن ِمنُهم
  أجَعُل الُعْرَج َیمشوَن٧

   والجياَع أمًَّة عظيمًة
  فيمِلُك الّربُّ في جَبِل ِصهَيوَن

  . ِمَن اآلَن وإلى األبِد
  وأنَت یا ُبرَج القطيِع٨

  یا جَبَل ِبنِت ِصهَيوَن،
  إليَك یأتي الُحْكُم

  ُك آما ِمْن َقبُلوَیعوُد الُمل
  . إلى مدینِة ُأوُرشليَم

  واآلَن لماذا تصُرخيَن٩
  وتـتوجَّعيَن آاّلتي َتِلُد؟

  أَما فيِك َمْن َیمِلُك؟
  أباَد َعنِك الُمشيُر؟

  تَلّوي یا ِبنَت ِصهَيوَن١٠
  وتوجَّعي آاّلتي تِلُد،

  فاآلَن تخُرجيَن ِمَن المدینِة،
  وفي البرِّیَِّة تسُكنيَن،

  . ى بابَل ِمْن َبعُدلتذهبـي إل
  ُهناَك ُینِقُذِك الّربُّ،

  . وِمْن أیدي األعداِء َیفتدیِك
  جتمعوا عَليِك ُأَمٌم آثيروَن ا١١

  : وُهم یقولوَن طاِمعيَن
  ِلَنلَتِفْت إلى ِصهَيوَن،«

  . »َولَنرَفْع ُعيوَننا إليها
  ُهم ال یعرفوَن ما أعدَُّه الّرب١٢ُّ

  وال یَتَبيَُّنوَن َمشورَتُه،
  فَيحِزُمُهم جميعًا إلى البـياِدِر
  . آما ُتحَزُم أآداُس الحنطِة

  فُدوسي عَليِهم یا بنَت ِصهَيوَن١٣
  آثوٍر قرناُه ِمْن حدیٍد،

  . وِمْن نحاٍس ُجِعَلْت أظالُفُه
  هكذا َتسحقيَن ُشعوبًا آثيریَن،
  فأجعُل غناِئَمُهم وما َیمِلكوَن

  َحالًال لي أنا الّربُّ
  . رِضسيُِّد ُآلِّ األ

  ٥الفصل 
  الوعد بمخلص

  ! واآلَن ُجدَّ الِجدُّ یا بنَت الجدوِد١
  ُیضيِّقوَن عَلينا الِحصاَر

  وَیضربوَن قاضي َبني ِإسرائيَل
  . على َخدِِّه بالقضيـِب

  لكْن یا بـيَت لحَم أفراتَة،٢
  ُصْغرى ُمُدِن َیهوذا،

  منِك َیخرُج لي
  ائيَلسيٌِّد على َبني ِإسر
  یكوُن منُذ القدیِم،
  .  منُذ أّیاِم األَزِل

  لذِلَك یترُك الّربُّ شعَبُه٣
  إلى حين تِلُد الوالدُة،
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  فيرجُع الباقوَن ِمْن َبني قوِمِه
  . إلى أرِض َبني ِإسرائيَل

  یِقُف ویرعى شعَبُه٤
  بعزَِّة الّربِّ إلِهِه

  سِم الّربِّ، وِبـجاِه ا
  ألنَّ عظَمَتُه سَتمَتدُّ

   أقاصي األرِض،إلى
  . ویكوُن سالُمُه سالمًا٥

  إذا غزا األشُّوریُّوَن أرَضنا
  وداسوا بأرُجِلِهم ُتراَبنا

  ُنقاِوُمُهم ِبَسبَعٍة ِمْن ُرعاِتنا
  وثمانيٍة، ِمْن عامَِّة النَّاِس،

  فَيقهروَن أرَضُهم بالسَّيِف٦
   بالسَّواِعِد، وأرَض َنمروَد
   ِمنُهم، وهكذا ُینِقُذوَننا

  ُهم غَزوا أرَضناإذا 
  . وداسوا بأرُجِلِهم ُتخوَمنا

  وتكوُن بقيَُّة َبيِت َیعقوَب٧
  في وَسِط ُشعوٍب آثيریَن
  آالنَّدى ِمْن ِعنِد الّربِّ،

  آقطراِت المَطِر على الُعْشِب،
  فال یقوى عَليِهم أحٌد

  . وال ُیعِوُزُهم أيُّ إنساٍن
  وتكوُن بقيَُّة َبيِت َیعقوَب٨

  آثيریَنفي وَسِط ُشعوٍب 
  آاألسوِد بـيَن بهاِئِم الغاِب،

  وآاألشباِل َبيَن ُقطعاِن الغَنِم،
  َیدوسوَن ُآلَّ عابٍر أماَمُهم

  . ویفترُسوَنه وال منِقَذ
  فلترتِفـْع أیِدیُكم على ُخصوِمُكم٩

  .  ولينقِطْع جميُع أعداِئُكم
  في ذِلَك اليوِم، یقوُل الّربُّ،١٠

  . أقطُع َخيَلُكم ِمْن َبيِنُكم
   وُأبـيُد جميَع َمرآباِتُكم

  وأقطُع الُمُدَن ِمْن أرِضُكم١١
  . وأهِدُم ُحصونكم جميعًا

  وأقطُع السَّحرَة ِمْن َبيِنُكم،١٢
  . فال یكوُن َمْن یكِشُف الَغيـَب

  وأقطُع التَّماثيَل واألنصاَب١٣
  فال َتسجدوَن ِلعَمِل أیدیُكم

  وأقلُع أوتاَد آلهِتُكم١٤
  . اّلتي لُكموأَدمُِّر الُمُدَن 

  وبَغيٍظ وغَضٍب أنتِقُم١٥
  . ِمْن ُأَمٍم لم یسمعوا لي

  ٦الفصل 
  دعوى الرب على شعبه

  : إسمعوا ما یقوُل الّرب١ُّ
  رفْع دعواَي على شعبـي، ُقِم ا«

  . »ولَتسَمِع الجباُل والتِّالُل صوتي
  سمعي یا جباُل دعوى الّربِّ، فا٢

  : وَل األرِض الخالدَةویا ُسه
  . للّربِّ دعوى على شعِبِه
  : یقوُل ُمعاِتبًا ِإسرائيَل

  ماذا َفعلُت بُكم یا شعبـي؟«٣
  . هل آنُت عالًة عَليُكم؟ أجيـبوا

  أصَعدُتُكم ِمْن أرِض ِمْصَر،٤
  . فتدیُتُكم ِمْن داِر العبودیَِّة ا

  أرسلُت أمامُكم موسى
  .  هروَن أخاُه ومرَیَمو
  أال تذآروَن یا شعبـي٥

  َآيَد باالَق َملِك ُموآَب
  ؟ وجواَب بلعاَم بِن َبعوَر

   وعبوَرُآم ِمْن َشطيَم إلى الَجلجاِل
  . »ِلَتعَلموا َفضَل الّربِّ عَليُكم

  بماذا أتقدَُّم إلى الّرب٦ِّ
  وأآافُئ اَهللا العليَّ؟

  أبمحرقاٍت أتقدَُّم إليِه
  وليٍَّة ُمسمََّنٍةبُعجوٍل َح

  أیرضى بألوِف الِكباِش٧
  والكثيِر ِمْن ِخياِر الزَّیِت؟
  أُأبِدُل بكري عن معصيتي،
  ثمرَة بطني عن خطيئتي؟

  أخبرُتَك یا إنساُن ما هَو صالٌح٨
  : وما أطلُب ِمنَك أنا الّربُّ

  أْن تصنَع الَعدَل وتحبَّ الرَّحمَة
  .  مَع إلِهَك وتسيَر بتواضٍع

  ّربِّ ُینادي المدینَة،صوُت ال٩
  سَمُه، والَعوُن ِلَمْن یخاُف ا

  :  سمعوا أیُّها الرَّاِئُحوَن والغاُدوَن فا
  هل أنسى آنوَز الشَّر١٠ِّ

  والُقَفَف الَممُلوءَة بالباِطِل؟
  هل أَبرُِّر َموازیَن النِّفاِق١١

  وآيَس معایـيِر الِغشِّ؟
  متألوا َجورًا، األغنياُء ا١٢

  وا بالزُّوِرواألوباُش نَطق
  . وتفوَّهْت ألسنُتُهم بالَمْكِر

   ِلَنْفسي َضْرَبُكم فَحلَّلُت١٣
  . وَتدميَرُآم ألجِل خطایاُآم

  تأآلوَن وال تشبعوَن١٤
  . ویـبقى ُجوُعكم في جوِفُكم

  َتخَزنوَن وال ُتنِقذوَن،
  . وما ُتنِقذوَن للسَّيِف ُأعطيِه

  . تزرعوَن وال تحُصُدوَن١٥
  وَن ولكنَُّكمتُدوسوَن الزَّیت

  . بزیٍت ال َتدَِّهُنوَن
  وَتعِصروَن الِعَنَب خمرًا

  . ولكنَُّكم ال َتشَربوَن
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   َحِفظتم فرائَض ُعْمري١٦
  وأعماَل َبيِت أخاَب،

  وَسَلْكُتم ِمثَلهم في الَمعاصي،
  فإلى الَخراِب سُأسلُِّمُكم

  وأسبـيُكم شرقًا في األرِض،
  . فتحِملوَن عاَر شعبـي

  ٧الفصل 
   إسرائيل الخلقيفساد

  ِصرُت أنا اآلَن! َویٌل لي١
  آَمْن َیجني ِثماَر الصَّيِف

  وبقایا ِقطاِف الِعَنِب،
  فال عنقوٌد آآُلُه َبعُد

  . وال باآورُة تيٍن أشتهيها
  باَد الصَّالحوَن ِمَن األرِض،٢

  . وما في النَّاِس ُمستقيٌم
  تِلجميُعُهم یكُمنوَن للَق
  وآلُُّهم َیصطاُد أخاُه،

  . یصطاُدُه بخروِم الشِّباِك
  . َیطيـُب ألیدیِهِم الشَّر٣ُّ

  الرَّئيُس َیطُلُب الرَّشوَة،
  والقاضي یقضي باألجَرِة،
  ، وآبـيُرُهم َیفعُل ما َیهواُه

  الصَّالحوَن فيهِم آالعوَسِج٤
  . والمستقيموَن آشوِك السِّياِج

  جاَء،یوُم حساِبِهم وِعقاِبِهم 
  . وَهيهاِت أْن یجدوا َمخرجًا

  ال َتأَمْن صدیقًا لَك٥
  . وال َتطمئنَّ إلى صاحٍب

  إحفْظ َمداِخَل َفِمَك
  . ِممَّْن تناُم في ِحضِنَك

  بُن َیسَتهيُن ِبأبـيِه، اال٦
  بنُة تقوُم على أمِّها، واال

  والكنَُّة أیضًا على َحماِتها،
  .  وأعداُء اإلنساِن أهُل َبيِتِه

  ا أنا فأخُلُص للّربِّ،أم٧َّ
  وأنتظُر اإللَه ُمخلِّصي
  . إلهي اّلذي َیسَمُعني

  الخالص اآلتي من الرب
  ، ال تشَمْت بـي یا َعُدوِّي٨

  . فإْن سقطُت أقوُم
  وإن جَلسُت في الظُّلمِة

  . فالّربُّ ُنوٌر لي
  أحَتِمُل َغيَظ الّرب٩ِّ

  ليِه،ألنِّي َخِطئُت إ
  حّتى ُیدافَع َعْن دعواَي
  . وَیعمَل على إنصافي

  وُیخرَجني إلى النُّوِر
  . فأحدَِّث ِبــَعدِلِه

  یرى عدوِّي ما جرى١٠
  . فَيغُمُرُه الُبؤُس الشَّدیُد

  : أَما قاَل لي شاِمتًا
  »!إلُهَك الّربُّ أیَن هَو«

  فُتَحدُِّق إليِه عيناَي
  . آَوْحٍل ُیَداُس في األزقَِّة

  یوَم َیبني الّربُّ أسواَرِك١١
  ویوسُِّع یا ُأوُرشليُم ُحدوَدِك

  َیجيُء أعداُؤِك إليِك١٢
  . ِمْن أشُّوَر وَمدائِن ِمْصَر

  ِمْن ِمْصَر إلى الُفراِت َیجيئوَن
  . وِمَن الجباِل إلى أقاصي البحِر

  واألرُض ُتقِفُر ِمْن ُسكَّاِنها١٣
  .  نتيجَة شرِّ أعماِلِهم

  عبِهالربِّ لشمحبُة 
  إرَع َشعَبَك ِبــعصاَك،١٤

  شعَبَك غَنَم ميراِثَك،
  السَّاِآنيَن َوحَدُهم في الَوْعِر،

  . في وَسِط جَبِل الكرَمِل
    وَجلعاَد إرَعُهم في باشاَن

  . آما في األّیاِم القدیمِة
   یا ربُّ أِرَنا عجاِئَبَك١٥

  آيوِم ُخروجنا ِمْن ِمْصَر،
  فينُظَر اُألَمُم خاِئبـيَن١٦
  . كلِّ ما لُهم ِمْن َجبروٍتب

  َیضعوَن أیدَیُهم على أفواِهِهم
  . وُتَصاُب آذاُنُهم بالصََّمِم

  َیلحسوَن التُّراَب آالَحيَّاِت،١٧
  . آحَشراٍت َتزحُف على األرِض

  َیخُرجوَن ِمْن ُحصوِنِهم إلى الّربِّ
  . وَیرَتِعدوَن ِمْن إلِهنا خاِئفيَن

  َمْن ِمثُلَك َینسى ُذنوَبنا١٨
  وَیعفو عْن ُآلِّ معاصينا،

  نحُن بقيَُّة ميراِثَك،
  ألنََّك یا ربُّ ُتحبُّ الرَّحمَة
  . وال َتحفُظ إلى األبِد غَضَبَك

  الّربُّ َیرِجُع وَیرَحُمنا،١٩
  وَیسُتُر لنا ُذنوَبنا،
  وفي أعماِق البحِر

  . َیطرُح جميَع خطایانا
  مانَتَكأظِهْر لَيعقوَب أ٢٠

  وإلبراهيَم رحمَتَك یا ربُّ
  آما أقَسْمَت آلباِئنا

  .  ُمنُذ أیَّاِم الِقَدِم
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  إ

  ٢................................إدانة السامرة وأورشليم
  أ

  ٦..................................أرسلُت أمامُكم موسى
  ا
  ٢.................................رتدَّت فأصابت یهوذا ا

  ٤........................................التندید بالظالمين
  ٧..............................الخالص اآلتي من الرب
  ٤..............................الرب یملك على صهيون
  ٢.............................العدو یقترب من أورشليم

  ٥.......................................العودة من السبـي
  ٢...................................................المقّدمة

  ٥..........................................الوعد بمخلص
  د

  ٦...............................دعوى الرب على شعبه
  ظ

  ٣.............................................ظلم األغنياء
  ف

  ٧...................................فساد إسرائيل الخلقي
  ل

  ٣...............................ال راحَة لُكم في أرضي
  و

  ٨......................................وفي أعماِق البحِر

 


