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ِ فًِ أٌََّاِم ٌُوثَاَم َوآَحاَز َوَحَزلٌَِّا ُملُوِن ٌَُهوذَا، الَّ  1 ًّ ّبِ الَِّذي َصاَر إِلَى ِمٌَخا اْلُموَرْشتِ  :ِذي َرآهُ َعلَى السَّاِمَرةِ َوأُوُرَشِلٌمَ لَْوُل الرَّ

بُّ َشاِهًدا  2 ٌُِّد الرَّ ٌَْكِل لُْدِسهِ اِْسَمعُوا أٌََُّها الشُّعُوُب َجِمٌعُُكْم. أَْصِغً أٌََّتَُها األَْرُض َوِمْلُؤَها. َوْلٌَُكِن السَّ ٌُْكُم، السٌَُِّّد ِمْن َه  .َعلَ

بُّ ٌَْخُرُج ِمْن َمَكانِِه َوٌَْنِزُل َوٌَْمِشً َعلَى َشوَ  3  اِمخِ األَْرِض،فَإِنَّهُ ُهَوذَا الرَّ

اَم النَّاِر. َكاْلَماِء اْلُمْنَصّبِ فًِ ُمْنَحَدر   4  .فَتَذُوُب اْلِجبَاُل تَْحتَهُ، َوتَْنَشكُّ اْلِوْدٌَاُن َكالشَّْمعِ لُدَّ

ٌِْت إِْسَرائٌَِل. َما ُهَو ذَْنُب ٌَْعمُو 5 ًَ ُكلُّ هذَا ِمْن أَْجِل إِثِْم ٌَْعمُوَب، َوِمْن أَْجِل َخِطٌَِّة بَ ٌَْسْت ِه ٌَُهوذَا؟ أَلَ ًَ ُمْرتَفَعَاُت  ٌَْس ُهَو السَّاِمَرةَ؟ َوَما ِه َب؟ أَلَ

 أُوُرَشِلٌَم؟

ٌَِّة، َمغَاِرَس ِلْلُكُروِم، َوأُْلِمً ِحَجاَرتََها إِلَى اْلَواِدي، َوأَْكِشفُ » 6  .أُُسَسَها فَأَْجعَُل السَّاِمَرةَ َخِربَةً فًِ اْلبَّرِ

ُم، َوُكلُّ أَْعمَاِرَها تُْحَرُق بِالنَّاِر، َوَجِمٌُع أَْصنَاِمَها أَْجعَلَُها َخَرابًا، ألَنَّ َوَجِمٌُع تََماثِ  7 انٌَِِة ٌِلَها اْلَمْنُحوتَِة تَُحطَّ انٌَِِة َجَمعَتَْها َوإِلَى ُعْمِر الزَّ َها ِمْن ُعْمِر الزَّ

 .«تَعُودُ 

 .افًٌِا َوُعْرٌَانًا. أَْصنَُع نَِحٌبًا َكبَنَاِت آَوى، َونَْوًحا َكِرَعاِل النَّعَامِ ِمْن أَْجِل ذِلَن أَنُوُح َوأَُوْلِوُل. أَْمِشً حَ  8

فَاِء، ألَنََّها لَْد أَتَْت إِلَى ٌَُهوذَا، َوَصلَْت إِلَى بَاِب َشْعبًِ إِلَى أُوُرَشلِ  9  .ٌمَ ألَنَّ ِجَراَحاتَِها َعِدٌَمةُ الّشِ

، الَ تَبْ  10 ٌِْت َعْفَرةَ الَ تُْخبُِروا فًِ َجتَّ ِغً فًِ التَُّراِب فًِ بَ  .ُكوا فًِ َعكَّاَء. تََمرَّ

ٌِْصَل ٌَأْ  11 َ ٌِْت َهأ  ُخذُ ِعْنَدُكْم َممَاَمهُ،اُْعبُِري ٌَا َساِكنَةَ َشافٌَِر ُعْرٌَانَةً َوَخِجلَةً. السَّاِكنَةُ فًِ َصانَاَن الَ تَْخُرُج. نَْوُح َب

ّبِ إِلَى بَاِب أُوُرَشِلٌمَ ألَنَّ السَّاِكنَةَ فًِ َماُرو 12 ا لَْد نََزَل ِمْن ِعْنِد الرَّ ٌَْراتَِها، ألَنَّ َشرًّ ْت ألَْجِل َخ  .َث اْغتَمَّ

ُل َخِطٌَّة  الْبنَِة ِصْهٌَْوَن، ألَنَّهُ فٌِِن ُوِجَدتْ  13 ًَ أَوَّ ي اْلَمْرَكبَةَ بِاْلَجَواِد ٌَا َساِكنَةَ الَِخٌَش، ِه  .لَ ذُنُوُب إِْسَرائٌِ ُشّدِ

. تَِصٌُر بٌُُوُت أَْكِزٌَب َكاِذبَةً ِلُملُوِن إِْسَرائٌِلَ  14  .ِلذِلَن تُْعِطٌَن إِْطالَلًا ِلُموَرَشِة َجتَّ

ًٌْضا بِاْلَواِرِث ٌَا َساِكنَةَ َمِرٌَشةَ. ٌَأْتًِ إِلَى َعُدالََّم َمْجُد إِْسَرائٌِلَ  15 ٌِْن أَ  .آتًِ إِلَ

ي ِمنْ  16 ِعً لَْرَعتَِن َكالنَّْسِر، ألَنَُّهْم لَِد اْنتَفَْوا َعْننِ  ُكونًِ لَْرَعاَء َوُجّزِ  .أَْجِل بَنًِ تَنَعُِّمِن. َوّسِ

 


