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اِلَمةَ اْلَمَساِكٌَن، السَّاِحمَةَ الْ  1  .«ِلنَْشَربَ َهاِت »بَائِِسٌَن، اْلمَائِلَةَ ِلَساَدتَِها: اِْسَمِعً هذَا اْلمَْوَل ٌَا بَمََراِت بَاَشاَن الَّتًِ فًِ َجبَِل السَّاِمَرةِ، الظَّ

بُّ بِمُْدِسِه:  2 ٌُِّد الرَّ ٌَّتَُكنَّ بُِشُصوِص السََّمنِ »لَْد أَْلَسَم السَّ ، ٌَأُْخذُونَُكنَّ بَِخَزائَِم، َوذُّرِ ٌُْكنَّ  .ُهَوذَا أٌََّاٌم تَأْتًِ َعلَ

بُّ َوِمَن الشُّمُوِق تَْخُرْجَن ُكلُّ َواِحَدةٍ َعلَى َوْجِهَها، َوتَْنَدفِْعَن إِلَى الْ  3  .ِحْصِن، ٌَمُوُل الرَّ

ٌِْت إٌَِل، َوأَْذنِبُوا إِلَى اْلِجْلَجاِل، َوأَْكثُِروا الذُّنُوَب، َوأَْحِضُروا ُكلَّ َصبَاحٍ ذَبَائَِحُكمْ » 4  .، َوُكلَّ ثََاَثَِة أٌََّاٍم ُعُشوَرُكمْ َهلُمَّ إِلَى بَ

بُّ َوأَْولُِدوا ِمَن اْلَخِمٌِر تَْمِدَمةَ ُشْكٍر، َونَاُدو 5 ٌُِّد الرَّ عُوا، ألَنَُّكْم هَكذَا أَْحبَْبتُْم ٌَا بَنًِ إِْسَرائٌَِل، ٌَمُوُل السَّ  .ا بِنََوافَِل َوَسّمِ

ٌْتُُكْم نََظافَةَ األَْسنَاِن فًِ َجِمٌعِ ُمُدنُِكْم، َوَعَوَز اْلُخْبِز فًِ َجِمٌعِ أََماِكنُِكْم، فَ » 6 ًٌْضا أَْعَط بُّ لَْم تَْرِجعُوا إِ َوأَنَا أَ ، ٌَمُوُل الرَّ ًَّ  .لَ

ًَ ثََاَثَةُ أَْشُهٍر ِلْلَحَصاِد، َوأَْمَطْرُت َعلَى َمِدٌنٍَة َواِحَدةٍ  7 ًٌْضا َمنَْعُت َعْنُكُم اْلَمَطَر إِْذ بَِم ٌْعٍَة َواِحَدةٍ، َوأَنَا أَ ، َوَعلَى َمِدٌنٍَة أُْخَر  لَْم أُْمِطْر  أُْمِطَر َعلَى َض

ٌْعَةُ الَّتًِ لَ  ٌَْها َجفَّ َوالضَّ  ْم ٌُْمَطْر َعلَ

8  ٌَ ، ًَّ بُّ فََجالَْت َمِدٌنَتَاِن أَْو ثََاٌَث إِلَى َمِدٌنٍَة َواِحَدةٍ ِلتَْشَرَب َماًء َولَْم تَْشبَْع، فَلَْم تَْرِجعُوا إِلَ  .مُوُل الرَّ

بُّ  َضْربَتُُكْم بِاللَّْفحِ َواْلٌََرلَاِن  َكثًٌِرا َما أََكَل اْلمََمُص َجنَّاتُِكمْ  9 ، ٌَمُوُل الرَّ ًَّ ٌْتُونَُكْم، فَلَْم تَْرِجعُوا إِلَ  .َوُكُروَمُكْم َوتٌِنَُكْم َوَز

ٌِْلُكْم، َوأَْصعَْدُت  10 ٌِْف فِتٌَْانَُكْم َمَع َسْبًِ َخ ٌْنَُكْم َوبَأً َعلَى َطِرٌمَِة ِمْصَر  لَتَْلُت بِالسَّ ُكْم َحتَّى إِلَى أُنُوفِ أَْرَسْلُت بَ ، ٌَمُوُل نَتَْن َمَحالِّ ًَّ ُكْم، فَلَْم تَْرِجعُوا إِلَ

بُّ   .الرَّ

بُّ لَلَْبُت بَْعَضُكْم َكَما لَلََب هللاُ َسُدوَم َوَعُموَرةَ، فَِصْرتُْم َكُشْعلٍَة ُمْنتََشلٍَة ِمَن اْلَحِرٌِك، فَلَْم تَْرجِ  11 ، ٌَمُوُل الرَّ ًَّ  .عُوا إِلَ

 .«ئٌُِل  فَِمْن أَْجِل أَنًِّ أَْصنَُع بَِن هذَا، فَاْستَِعدَّ ِلِلمَاِء إِلِهَن ٌَا إِْسَرائٌِلُ ِلذِلَن هَكذَا أَْصنَُع بَِن ٌَا إِْسَرا» 12

ٌَح َوأَْخبََر اإِلْنَساَن َما هَُو فِْكُرهُ، الَِّذي ٌَْجعَُل اْلفَ  13 ى َمَشاِرِف األَْرِض، ٌَْهَوهُ إِلهُ ْجَر َظَاًَما، َوٌَْمِشً َعلَ فَإِنَّهُ ُهَوذَا الَِّذي َصنََع اْلِجبَاَل َوَخلََك الّرِ

 .اْلُجنُوِد اْسُمهُ 

 


