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كتاُب ميخا

ِعقاُب الّساِمَرِة َوالُقدس

َهِذِه ِهَي َكِلَمُة اهلِل الَِّتي اأَتْت اإلَى ِميخا الُموَرْشِتيِّ 1 
ِفي اأيّاِم ُيوثاَم َواآحاَز َوَحَزِقّيا ُملُوِك َيُهوذا، َوالَِّتي 

َراآها بَِشاأِْن الّساِمَرِة َوَمديَنِة الُقْدِس:

ُعوِب، 2  اسَتِمُعوا يا كُلَّ الشَّ  
أْرِض َوَمْن فيها،    َواأصِغي يا كُلَّ ال�

   َسَيشَهُد الرَّبُّ اإللَُه َعَليُكْم،
   الرَّبُّ ِمْن َهيَكِلِه الُمَقدَِّس.

3  َفها اهلُل َسَيخُرُج ِمْن َمكانِِه،  
أْرِض.    َسَينِزُل َوَيُدوُس ُمرَتَفعاِت أ ِجباِل ال�

4  َوَسَتُذوُب الِجباُل َتحَتُه،  
أوِدَيُة،    َوَسَتنَشقُّ ال�

مِع قُْرَب النّاِر،    َسَتُذوُب الِجباُل َكالشَّ
أوِدَيُة َكماٍء ُمنَسِكٍب ِفي ُمْنَحَدٍر     َوَسُتصِبُح ال�

َسِحيٍق.
5  كُلُّ َهِذا بَِسَبِب َمعِصَيِة َيعُقوَب،  

   َوَخِطيَِّة َبْيِت ب اإْسرائِيَل.
   ما ِهَي َمعِصَيُة َيعُقوَب؟

   األَيَسْت ِهَي الّساِمَرَة؟
   َواأْيَن ُمرَتَفعاُت ج بَِيُهوذا؟

   األَيَسْت ِهَي الُقْدُس؟

بائِِح َتكثُُر ِفي  الِعباَدِة َوتقديِم الذَّ اأماِكُن  أ 3:1 مرتَفعات. كانَت 

الَمناِطِق الُمرَتِفَعِة.
ب 5:1 بيت. ربّما اأّن المقصوَد ُهَو العائلُة المالَِكُة ِفي اإسرائِيل.

بائِِح َتكثُُر ِفي  ج 5:1 مرتَفعات. كانَت اأماِكُن الِعباَدِة َوتقديِم الذَّ

الَمناِطِق الُمرَتِفَعِة.

أجِل َهذا َساأجَعُل الّساِمَرَة َكوَمَة ُحطاٍم ِفي  6  لِ�  
الُحُقوِل،

   َساأجَعلُها َمكاناً لِِزراَعِة الُكُروِم،
   َوَساُألِقي َبِحجاَرِة َمبانيها اإلَى الواِدي،

   َوَساأكِشُف اُأُسَسها.
ُر َتماثِيلُها، 7  َسُتَكسَّ  

أْمواِل العائَِدِة ِمْن اُأُجوِر     َوَسُتحَرُق كُلُّ ال�
نَى. الزِّ

   َساُأَحطُِّم كُلَّ اأصناِمها.
   َوما َجَمَعْتُه ِمْن اأْجِرها َكزانَِيٍة،

وانِي.    ُيُعوُد َفُيدَفُع لِلزَّ

ُحْزُن ِميخا
8  بَِسَبِب َهذا، َساأنُوُح َواُأَولِوُل.  

   َساأمِشي حاِفياً َوُعرياناً.
يَِّة،    َساأنُوُح بَِصوٍت ُمرَتِفٍع َكالِكلاِب الَبرِّ

   َوَساأصُرُخ َكالنَّعاِم،
أنَّ ُجرَحها ل� ِشفاَء لَُه. 9  لِ�  
   َوَصَل ُجْرُحها اإلَى َيُهوذا،

   َوَحتَّى اإلَى َبّواَبِة َشعِبي ِفي َمديَنِة الُقْدِس.
، د أمِر ِفي َجتَّ 10  ل� تُخِبُروا بِال�  

   ل� َتبُكوا في َعكَّا. ه
ُروا ِفي التُّراِب ِفي َبْيِت َعْفَرَة. و    َتعفَّ

د 10:1 جّت. ومعنى جّت »يخبر.«

ه 10:1 عّكا. ومعنى عكّا »يبكي.«

و 10:1 بيت عفرة. ومعنى بيت عفرة »بيت التّراب.«
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11  اعُبْر يا َشعَب شاِفيَر أ ُعرياناً َوَمخِزيّاً.  
   لَْن َيخُرَج ُسكّاُن صانانَ ب لُِيحاِرُبوا.

   َوَسَتُنوُح َبيُت اآَصَل، ج
َتُهْم ِمنُكْم.    َفُهْم َياأُخُذوَن َدعَمُهْم َوقُوَّ

12  َينَتِظُر ُسكّاُن ماُروَث د الّراَحَة َوالُبشَرى   
بَِلهَفٍة،

أنَّ اهلَل اأرَسَل كاِرَثًة اإلَى َبّواَبِة الُقْدِس.    لِ�
13  اربُِطوا الَمرَكباِت بِاأسَرِع الُخُيوِل،  

   يا ُسكّاَن ل�ِخيَش. ه
أنَّ َمعاِصَي اإْسرائِيَل ُوِجَدْت ِفيِك،    لِ�

   َوَقْد َجَلْبِت َهِذِه الَخطايا اإلَى الَعِزيَزِة 
ِصْهَيْوَن. و

14  لَِذلَِك َسُترِسِليَن َهدايا َوداِعيًَّة اإلَى ُمورَشةَ ز   
. َجتَّ

   َسُتصِبُح ُبُيوُت اأكِزيَب ح َسَبَب َخيَبِة اأَمٍل 
لُِملُوِك اإْسرائِيَل.

15  َوَسَياأْتِي المالُِك الَجِديُد َعَليُكْم يا ُسكّاَن   
َمِريَشَة. ط

   َسَياأتِي َمْجُد اإْسرائِيَل الَعظيُم اإلَى َعُدلّ�َم. ي
16  احِلِقي َشعَرِك َوكُونِي َقْرعاَء،  
   ُحْزناً َعَلى اأول�ِدِك الثَِّميِنيَن.

   اْجَعِلي َقْرَعَتِك َواِضَحًة َكَنسٍر،
بِي. أنَّ اأول�َدِك َسُيْؤَخُذوَن ِمنِك اإلَى السَّ    لِ�

أ 11:1 شافير. ومعنى شافير »جميل.«

ب 11:1 صانان. ومعنى صانان »يخرج.«

ج 11:1 بيت آصل. ومعنى بيت اآصل »بيت الّدعم.«

د 12:1 ماروث. ومعنى ماروث »المرارة َوالحزن.«

ه 13:1 الخيش. تشبه معنى »ِحصان.« َول�ِخيُش ِمْن ُمُدِن َيهوذا 

الَِّتي كاَن لَها تاأثيٌر في دفِع اإسرائيَل غَلى الخطّيِة.
و 13:1 الَعزيَزُة ِصْهَيْون. حرفّياً »ال�بنة ِصْهَيْون.«

ز 14:1 مورشة. مسقط راأس ميخا.

ح 14:1 أكزيب. ومعنى اأكزيب »كذب وخديعة.«

ط 15:1 مريشة. ومعنى مريشة »من ياأخذ.«

ي 15:1 عدالم. مغاَرٌة التجاأ اإليه داوُد عندما هرب من شاُوَل. انظر 

كتاب صموئيل ال�أول 1:22.

ِخَطُط األشراِر َوتدابيُر اهلل

ر2ِّ    ِضيٌق لَُكْم اأيُّها الُمَخطُِّطوَن لِلشَّ
تُِكْم،   َواأنُتْم َتسَتلُقوَن َعَلى اأِسرَّ

ُذونَُه، ْمِس تَُنفِّ ِل ُشُروِق الشَّ    َوِعنَد اأوَّ
   لِ�أنَُّكْم َتمِلُكوَن الُقدَرَة َعَلى َذلَِك.

آَخِريَن، 2  تُِريُدوَن امِتلاَك ُحُقوِل ال�  
   َفَتاأُخُذونَها.

آَخِريَن َفُتصاِدُرونَها.    تُِريُدوَن ُبُيوَت ال�
   َوَتظِلُموَن اإنساناً َوَتاأُخُذوَن َبيَتُه،

   َفَتاأُخُذوَن الرَُّجَل َوما َوِرَثُه.

3  َهذا ُهَو ما َيُقولُُه اهلُل لَُكْم:  
  » اأنا اُأَخطُِّط لِكاِرَثٍة تُصيُب َهِذِه العائَِلِة،

   َوقُُيوٍد لَْن َتسَتِطيُعوا َتْحِريَر ِرقابُِكْم ِمنها.
   لَْن َتِسيُروا بَِفخٍر ِفيما َبعُد،

َُّه َسَيُكوُن َوقَت ِضيٍق َوَشرٍّ لَُكْم. أن    لِ�

4 » ِفي َذلَِك الَوقِت،  
   َسُيَعيُِّرونَُكْم بِاُأغِنَيٍة ساِخَرٍة،

   َوبَِمرثاٍة ُمرٍَّة:

ْرنا َتْدميراً!   » َقْد ُدمِّ
   اأْرُضنا اُعِطَيْت لَِغيِرنا.

   َكيَف اأَخَذها ِمنَّا؟
َم ُحُقولَنا َعَلى اأعدائِنا!    َقسَّ

5 » لَِذلَِك لَْن َيُكوَن لََديَك ِفيما َبعُد  
أْرَض بِالُقرَعِة ُم ال�    َمْن ُيَقسِّ

   َبيَن َشعِب اهلِل.«

ِميخا ُيطالُب بالّصمت
عُب لِميخا: »ل� تُْلِق َعَلينا  6  َيُقوُل الشَّ  

الُخَطَب!
ُأُموِر. ْث بَِهِذِه ال�    ل� َتَتَحدَّ

»!    َفَلْن َياأتَي َعَلينا ُذلٌّ َول� ِخْزيٌّ
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7  َفقاَل ِميخا:  
  » يا َبيَت َيْعُقوَب،

   اأما نََفَد َصبُر اهلِل َعَليُكْم؟
   األيَس ُهَو غاِضباً َعَلى اأعمالُِكْم؟

   لَْو ِعْشُتْم بِاسِتقاَمٍة،
   لََكلَّْمُتُكْم َحَسناً.

8  لَِكنَُّكْم عاَديُتْم َشعِبي.  
   اأنُتْم َتسِلُبوَن َحتَّى اأرِدَيَة العابِِريَن بِاأماٍن،

   العائِِديَن ِمَن الَحْرب.
9  َوَتطُرُدوَن نِساَء َشعِبي ِمْن ُبُيوتِِهنَّ الُمِريَحِة،  

أَبِد    َوَتنِزُعوَن ِمَن ال�أطفاِل اإلَى ال�
   الَمجَد الَِّذي اأعَطيُتُه لَُهْم.

10  قُوُموا َواْذَهُبوا ِمْن ُهنا،  
   لِ�أنَُّكْم لَْن َتْرتاُحوا ُهنا.

ُروَن،    بَِسَبِب نَجاَسِتُكْم َسُتَدمَّ
   َوَسَيُكوُن َدماُركُْم َشِديداً.

11  اإْن اأَتى َشخٌص ِفيِه ُروُح َكِذٍب، َوقاَل:  
› َسَتاأتي اأيّاٌم ِفيها الَكثيُر ِمَن النَّبيِذ َوالُمسِكِر!‹   

َل لِِمثِل َهذا     َيُكوُن ُهَو الُمَعلَِّم الُمَفضَّ
عِب! الشَّ

َجمُع اهلِل ِلَشعِبه
12 » َساأجَمُعُكْم َجِميعاً يا َبِني َيعُقوَب،  
   َساأجَمُع النّاِجيَن ِمْن َبِني اإْسرائِيَل.

   َساأجَمُعُهْم َمعاً َكِخراٍف ِفي َحِظيَرٍة،
   َكَقِطيٍع ِفي َوَسِط َمْرعاِه الُمَسيَِّج.

   َسَيُكوُن ُهناَك َضِجيٌج ِمْن َكثَرِة النّاِس.

ياَج َسَيِسيُر اأماَمُهْم. 13  الَِّذي َسَيخَتِرُق السِّ  
ُموَن َوَيخُرُجوَن ِمَن الَبّواَبِة.    َوُهْم َسَيَتَقدَّ

   َيِسيُر َمِلُكُهْم اأماَمُهْم،
   َوَيُكوُن اهلُل قائِداً لَُهْم.«

َشرُّ قاَدِة إْسراِئيل

  َوقُْلُت:3 
 » اسَتِمُعوا يا ُرَؤساَء َيعُقوَب،

   َويا قاَدَة َبيِت أ اإْسرائِيَل.
   اأما َيْنَبِغي اأْن َتعِرفُوا الَعدَل؟

رَّ. لاَح َوتُِحبُّوَن الشَّ 2  لَِكنَُّكْم َتكَرُهوَن الصَّ  
   َتسَلُخوَن ِجْلَد النّاِس،

   َوَتنِزُعوَن لَحَمُهْم َعْن ِعظاِمِهْم.
3  َتاأْكُلُوَن لَحَم َشعِبي،  

   َوَتنِزُعوَن ِجلَدُهْم َعنُهْم،
   َتكِسُروَن ِعظاَمُهْم،

   تَُقطُِّعونَها َكاللَّحِم الَِّذي ِفي ِقدٍر.
   َكاللَّحِم ِفي ِوعاِء الطَّبِخ.

4  َوِفي َذلَِك الَوقِت، َسَيصُرُخوَن اإلَى اهلِل،  
   لَِكنَُّه لَْن َيسَتِجيَب لَُهْم.

   َسَيسُتُر َوجَهُه َعنُهْم ِفي َذلَِك الَوقِت،
يَرِة الَِّتي َعِملُوها.« رِّ    بَِسَبِب ال�أعماِل الشِّ

األنِبياُء الَكَذَبة
ُيِضلُّوَن  الَِّذيَن  لِلاأنِبياِء  اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  5َهذا 

َشعِبي:

لاَم اإْن كاَن لََديِهْم َطعاٌم    » الَِّذيَن ُيعِلُنوَن السَّ
َكِثيٌر،

   لَِكنَُّهْم ُيعِلُنوَن الَحْرَب َعَلى الَِّذيَن ل� 
ُيعُطونَُهْم ما َيطلُُبوَن.

ْؤيا، 6 » لَِذلَِك َسَيُكوُن لَُكْم لَيٌل َبَدل�ً ِمَن الرُّ  
   َوُظْلَمٌة َبَدل�ً ِمَن الِعراَفِة.

أنِبياِء، مُس َعِن ال�    َوَسَتغُرُب الشَّ
ُل نَهاَرُهْم اإلَى ُظْلَمٍة.    َوَسَيَتَحوَّ
7  َوالَِّذيَن َيَرْوَن ُرَؤى َسُيخَزْوَن،  

   َوالَعّرافُوَن َسَيخَجلُوَن.
   َيَتَلثَُّموَن لُِيَغطُّوا َشواِرَبُهْم،

َُّهْم لَْن َيحُصلُوا َعَلى َجواٍب ِمَن اهلِل.« أن    لِ�

أ 1:3 بيت. ربّما اأّن المقصوَد ُهَو العائلُة المالَِكُة ِفي اإسرائِيل.
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ِة، 8  َواأّما اأنا َفَمملُوٌء ِمَن الُقوَّ  
ِة ُروِح اهلِل،    ِمْن قُوَّ

ِة    َوَمملُوٌء بِالَعدِل َوالُقوَّ
ُأعِلَن لَِيعُقوَب َمعِصَيَتُه،    لِ�

ْسرائِيَل َخِطيََّتُه.    َول�إ

ْبي َسَبُب السَّ
9  اْسَمُعوا َهذا يا ُرَؤساَء َشعِب َيعُقوَب،  

   َويا قاَدَة َبِني اإْسرائِيَل،
   الَِّذيَن َتكَرُهوَن الَعدَل،

فُوَن الُمسَتِقيَم.    َوتَُحرِّ
أبِرياِء، 10  َتبُنوَن ِصْهَيْوَن بَِدِم ال�  
   َتبُنوَن َمديَنَة الُقْدِس بِالظُّْلِم.

11  ُرَؤساُؤها ُيْصِدُروَن اأحكاماً بِالرِّشَوِة،  
   َوَكَهَنُتها ُيَعلُِّموَن ُمقابَِل اأجٍر،

   َواأنِبياُؤها َيَتَنبَّاُأوَن َعِن الُمسَتقَبِل بِالماِل.
ُعوَن اتِّكالَُهْم َعَلى اهلِل     َوَمْع َهذا َيدَّ

َوَيُقولُوَن: 
  » األَيَس اهلُل َبيَننا؟

   اإذاً لَْن ُيِصيَبنا اأِذًى.«

12  َولِذا َسُتحَرُث ِصْهَيْوَن َكَحقٍل بَِسَبِبُكْم،  
   َوَسُتصِبُح َمديَنُة الُقْدِس َكوَمَة َخراٍب،

   َوَسُيصِبُح َجَبُل الَهيَكِل َتلًَّة تَُغطِّيها غاَبٌة.

ريعِة ِمَن الُقْدس ُخروُج الشَّ

أِخيَرِة،4  أيّاِم ال�   َوِفي ال�
  َسَيُكوُن َجَبُل َبيِت اهلِل راِسخاً َوُمْرَتِفعاً 

َكاأَعَلى الِجباِل.
   َسُيرَفُع َفوَق التِّلاِل ال�ُأخَرى،

ُعوُب اإلَيِه.    َوَتَتَدفَُّق الشُّ
2  َسَتصَعُد اإلَيِه اُأَمٌم َكِثيَرٌة،  

   َوَسَيُقولُوَن:
  » َهلُمَّ لَِنْصَعْد اإلَى َجَبِل اهلِل،

   اإلَى َهيَكِل اإلَِه َيعُقوَب،

   لُِيَعلَِّمنا ُطُرَقُه،
   َونَسلَُك ِفي ُسُبِلِه.«

ِريَعَة َسَتخُرُج ِمْن ِصْهَيْوَن، أنَّ الشَّ    لِ�
   َوَكِلَمَة اهلِل ِمْن الُقْدِس.

3  َسَيقِضي َبيَن اُأَمٍم َعِظيَمٍة،  
   َوَسَيْحُكُم ِفي نِزاعاِت اُأَمٍم َقِويٍَّة َوَبِعيَدٍة.

لُونَها اإلَى َمحاِريَث،    َفَيطُرقُوَن ُسُيوَفُهْم َوُيَحوِّ
   َوِرماَحُهْم اإلَى اأَدواٍت لَِتقِليِم الُكُروِم.
ٍة ِفيما َبْعُد، ٌة َسيفاً َعَلى اُأمَّ    لَْن َترَفَع اُأمَّ

ُبوَن َعَلى الَحرِب.    َولَْن َيُعوُدوا َيَتَدرَّ
4  َوَسَيجِلُس كُلُّ َرُجٍل َتحَت َكرَمِتِه َوتِيَنِتِه.  

عَب،    َولَْن َيُكوَن ُهناَك َمْن ُيِخيُف الشَّ
أنَّ اهلَل الَقديَر قاَل َهذا.    لِ�

ُأّمِم َتسيُر بِاْسِم اآلَِهِتها، 5  كُلُّ ال�  
   اأّما نَْحُن َفَنسيُر بِاْسِم يهوه أ اإلَِهنا،

آبِِديَن.    َونُِطيُعُه اإلَى اأَبِد ال�

إعاَدُة الَممَلَكة
6  َيُقوُل اهلُل:  

  » ِفي َذلَِك الَوقِت، َساأْجَمُع َشعَب الُقْدِس 
الُعْرَج،

   َوَساأُضمُّ الَمطُروِديَن َوالََّمْضُروبِيَن.

ي الُعْرَج، 7 » َساُأنَجِّ  
   َواأجَعَل ِمَن الَمطُروِديَن َشعباً َقِويّاً لِي.«

   َسَيمِلُك اهلُل َعَليِهْم َعَلى َجَبِل ِصْهَيْوَن
أَبِد.    ِمْن َذلَِك الَوقِت َواإلَى ال�

8  َواأّما اأنِت يا ِمنَطَقَة ُبْرِج الَقِطيِع، ب  
   َويا ِمنَطَقَة َتلَِّة َقصِر التّابَِعتيِن لِِصْهَيْوَن،

أ 5:4 يهوه. اأقرب معنى لهذا ال�سم »الكائن.«

ب 8:4 برج القطيع. اإشارة اإلى اأن الرعاة يراقبون من بعيد كما 

من على برج.
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َل الَِّذي كاَن لَُكما َسَيُعوُد. أوَّ    َفاإنَّ الُحكَم ال�
   َوَيُعوُد الُمْلُك لَِمديَنِة الُقْدِس.

بي َسَبُب السَّ
ٍة؟ آَن، لِماذا َتصُرِخيَن بِِشدَّ 9  َوال�  

   األَيَس ِفيِك َمِلٌك؟
   َهْل َهَلَك ُمِشيُرِك؟

أنَّ اآل�َمِك َكاآل�ِم اْمراأٍة َتِلُد.    لِ�
ي األَماً، 10  َتَلوِّ  

   َواصُرِخي اأيَُّتها الَعِزيَزُة ِصْهَيْونَ أ كامَراأٍة َتِلُد.
َِّك َسَتخُرِجيَن ِمَن الَمِديَنِة، أن    لِ�

أراِضي  ُهوِل َوِفي ال�    َوَسَتسُكِنيَن ِفي السُّ
الَمكُشوَفِة،

   َوَسَتْذَهِبيَن اإلَى بابَِل،
   َوُهناَك َسُتنَقِذيَن.

   َسَيفِديِك اهلُل ُهناَك ِمْن َيِد اأعدائِِك.

ُعوِب األُخَرى إهالُك اهلِل ِللشُّ
ِك. 11  ها اُأَمٌم َكِثيَرٌة اجَتَمَعْت ِضدَّ  

ْس!    َيُقولُوَن: »لَِتَتَنجَّ
   َولَْتَتَفرَّْس ُعُيونُنا بِِصْهَيْوَن.«

ُأَمَم ل� َتفَهُم اأفكاَر اهلِل. 12  لَِكنَّ َهِذِه ال�  
   َول� تُدِرُك َمقَصَدُه.

   اإنَّما َجَمَعُهْم َكالُحَزِم ِفي الَبيَدِر.

َهِزيَمُة إْسراِئيَل أِلعداِئِهم
13  َيُقوُل اهلُل:  

  » قُوِمي َواْسَحِقيِهْم يا ابَنَة ِصْهَيْوَن.
ِّي َساأجَعُل َقرنَيِك ِمَن الَحِديِد، أن    لِ�

   َوَحواِفَرِك ِمَن الُبرونِْز.
   َوَسَتسَحِقيَن ُشُعوباً َكِثيَرًة.

ِسيَن هلِل ما َكِسُبوُه ُهْم بِالُظْلِم.    َوَسُتَكرِّ
أْرِض كُلِّها.« ِصيَن َثرَوَتُهْم لَِربِّ ال�    َوَسُتَخصِّ

أ 10:4 الَعزيَزُة ِصْهَيْون. حرفّياً »ال�بنة ِصْهَيْون.«

  اسَتْدِعي ُجيوَشِك َمعاً،5 
  يا صاِحَبَة الُجُيوِش الَكثيَرِة. ب

   َقْد ُوِضَع َعَلينا ِحصاٌر.
   َسَيضِرُبوَن بَِعصاُهْم َعَلى َخدِّ قاِضي اإْسرائِيَل.

ِوالَدُة الَمِلِك ِفي َبيَت َلحم
2  اأّما اأنِْت يا َبْيَت لَحَم الَِّتي ِفي اأفراَتَة،  

يَِّة َبيَن ُمُدِن َيُهوذا، َأَهمِّ    َمَع اأنَِّك َقِليَلُة ال�
َُّه ِمْنِك َسَيْخُرُج لِي أن    لَِكْن لِ�

   َمْن َيْرَعى َشعِبي َبِني اإْسرائِيَل،
أيّاِم الَبِعيَدِة ِفي     َوَتُعوُد ُجُذوُرُه اإلَى ال�

الماِضي.
3  لِذا َسَيتُركُُهُم اهلُل َحتَّى َتِلَد الَمراأةُ ج  

آَن ِفي اآل�ِم الِول�َدِة.    الَِّتي ِهَي ال�
   ِحيَنِئٍذ، َتُعوُد َبِقيَُّة اإْخَوتِِه اإلَى َبِني اإْسرائِيَل.

ِة اهلِل، 4  َوَيِقُف َوَيرَعى اإْسرائِيَل بُِقوَّ  
   َوبَِجلاِل اْسِم إلَِهِه.

   َفَيسُكُنوَن بِاأماٍن
أْرَض. أنَّ َعَظَمَتُه َسَتِصُل اإلَى اأقاِصي ال�    لِ�

لاِم. 5  َوُهَو الَِّذي َسَياأتِي بِالسَّ  

وُر اإلَى َبَلِدنا،    اإْن اأَتى اأشُّ
   َواإْن داَس اأراِضينا، د

ُه،    َفَسُنَعيُِّن َسبَعَة ُرعاٍة ِضدَّ
   َوَثمانَِيَة ُرَؤساٍء. ه

وَر، 6  َفَيحُكُموَن اأْرَض اأشُّ  
ُيوِف الُمْشَرَعِة.    اأْرَض نَمُرودِ و بِالسُّ
وَر،    َوَسُينِقُذنا حاِكُم اإْسرائيَل ِمْن اأشُّ

وُر اإلَى اأْرِضنا،    ِحيَن َياأتِي اأشُّ
   اأْو َيُدوُس عابِراً ُحُدوَدنا.

ب 1:5 صاِحَبة الُجُيوش الَكثيَرة. اأي مدينة القدس.

ى َتِلَد الَمرأة. اأي تلد الملَك الَموُعود. ج 3:5 َحتَّ

د 5:5 أراضينا. اأْو »حصوننا.« اأْو »قصورنا.«

يكِفي  ما  اأي  ُرَؤساء.  َوَثماِنَية   . . . ُرعاة  َسبَعة  ه 5:5 

َواأكَثَر.
ور. و 6:5 أْرض نمرود. اسٌم اآخر ل�أشُّ
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7  ِحيَنِئٍذ، َسَيُكوُن النّاُجوَن ِمْن َبِني َيعُقوَب،  
ُأَمِم،    الُمنَتِشُروَن َوَسَط َجِميِع ال�

   َكَقَطراِت نََدى ِمَن اهلِل،
   َوَحّباِت َمَطٍر َعَلى الُعشِب

   الِّذي ل� َيَتَوقَُّع اإنساناً،
   َول� َينَتِظُر َبَشراً.

ُأَمِم، 8  َوالنّاُجوَن ِمْن َيعُقوَب َوَسَط ال�  
   َبيَن ُشُعوٍب َكِثيَرٍة،

   َسَيُكونُوَن َكاأَسٍد َوَسَط َحَيواناِت الغاَبِة،
   َوَكِشبٍل َوَسَط قُطعاِن ال�أغناِم.

   َفلا َمَهَرَب ِمْنُه
   ِحيَن َيهُجُم َوُيمِسُك َوَيُشقُّ.

9  َسَترَفُع َيَدَك لُِتحاِرَب ُخُصوَمَك،  
   َفُيهَزُم كُلُّ اأعدائَِك.

عِب إَلى اهلل ُرُجوُع الشَّ
10  َيُقوُل اهلُل:  

  » ِفي َذلَِك الَوقِت،
   َساُأِزيُل ُخُيولََك مْن َوَسِطَك،

   َوَساُأَحطُِّم َمرَكباتَِك.
11  َساُأزيُل الُمُدَن ِمْن اأْرِضَك،  

ُر ُحُصونََك.    َساُأَدمِّ
حَر ِمْن اأْرِضَك، 12  َساُأِزيُل السِّ  

   َولَْن َيبَقى ُهناَك َمْن ُيماِرُس الِعراَفَة.
أنْصاَب التَّْذكاِريََّة ِمْن  13  َساُأِزيُل ال�أصناَم َوال�  

َوَسِطَك،
   َفلا َتُعوَد َتعُبُد ما َصَنَعْتُه َيداَك.

14  َساأخَلُع اأْعِمَدَة َعْشَتُروَت أ ِمْن َوَسِطَك،  
   َوَساُأَحطُِّم اأصناَمَك. ب

15  َوَساأنَتِقُم بَِغَضٍب َوَسَخٍط  
ُأَمِم الَِّتي لَْم تُِطْعِني.«    ِمَن ال�

زوجُة  الكنعانِّيين.  ِعنَد  الُمِهّمِة  آلِِهِة  ال� ِمَن  َعْشَتُروت.  أ 14:5 

خصاِب. لِذا كانَْت تُقاُم اأعمدٌة طويلٌة ِمْن  البعِل! َواإلَِهُة التَّناُسِل َوال�إ
سيقاِن ال�أشجاِر لِعباَدتِها.

ب 14:5 أصنامك. اأْو »ُمدنَك.«

َشكَوى اهلِل َعَلى َشعِبه

  اْسَمُعوا ما َيُقولُُه اهلُل:6 
 » قُْم يا ِميخا َواْرَفْع َدْعواَي اأماَم الِجباِل،

   َولَتسَمِع التِّلاُل َصوَتَك.

2 » اأيَُّتها الِجباُل،  
   اسَتِمِعي اإلَى َشكَوى اهلِل،

أَبِد،    اأيَُّتها الباِقَيُة اإلَى ال�
أْرِض.    يا اأساساِت ال�

أنَّ هلِل َشكَوى َعَلى َشعِبِه،    لِ�
   َوُهَو ُيِريُد اأْن ُيقيَم َدْعواُه َعَلى َبِني اإْسرائِيَل،

3  َفِيُقوُل:  
› يا َشعِبي،   

   ماذا َفعْلُت بَِك؟
   َهْل اأثَقْلُت َعَليَك اأحمالِي؟ اأِجْبِني!

4  اأخَرْجُتَك ِمْن اأْرِض ِمْصَر،  
ْرتَُك ِمَن الُعُبوِديَِّة،    َوَحرَّ

   َواأرَسْلُت ُموَسى َوهاُروَن َوَمرَيَم اأماَمَك.
5  َتَذكَّْر يا َشعِبي ما َخطََّطُه بال�ُق َمِلُك ُمواآَب،  

   َوَكيَف اأجاَبُه َبْلعاُم ْبُن َبُعوَر.
   َتَذكَّْر ُعُبوَرَك ِمْن ِشطِّيَم ج اإلَى الِجلجاِل، د

َر اأعماَل اهلِل البارََّة.‹«    َكي تَُقدِّ

ُم هلل ماذا أَُقدِّ
6  بِماذا اأقَتِرُب اإلَى اهلِل،  

؟    َواأنَحِني ِفي َحضَرِة اهلِل الَعِليِّ
   اأاأقَتِرُب بَِذبائَِح صاِعَدٍة، ه

   بُِعُجوٍل اأبناِء َسَنٍة؟
7  َهْل ُيَسرُّ اهلُل بِاُألُوِف الِكباِش،  
يِت؟    َوبَِعَشراِت اُألُوِف اأنهاِر الزَّ

ج 5:6 َشِطيم. اأو »اأكاسيا« َوِهَي َبلَدٌة َشرَق نَهِر ال�أردن.

كتاب  راجع  الِجلجال.  إَلى  يم  ِشطِّ ِمْن  د 5:6 

العدد 22–25.
ُم ل�سترضاء  ه 6:6 ذبائح صاِعَدة. من الّذبائِِح الَِّتي كانَْت تُّقدَّ

المذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  القديم،  العهد  في  اهلل 
لذلك سّميت اأيضاً ُمحَرقات.
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ُم ابِنَي الِبكَر َثَمَر َجَسِدي    َهْل اُأَقدِّ
   َذبِيَحًة َعْن اإثِمي َوَعْن َخِطيَِّتي؟

8  َقْد اأخَبَرَك اهلُل ما ُهَو صالٌِح  
   َوما َيطلُُبُه ِمْنَك:

   اأْن َتعَمَل بَِحَسِب الَعدِل َوالَمَحبَِّة َوالرَّْحَمِة،
   َواأْن َتحيا بَِتواُضٍع َمَع اإلَِهَك.

ِعقاُب اهلل
9  َصوُت اهلِل ُيناِدي الَمِديَنَة،  

   َوالَحكيُم َيخاُف اْسَمُه:
  » َفاْسَتِمُعوا اإلَى َصوِت َعصا الِعقاِب َوحاِمِلها، أ

10  اأما زالَْت ُهناَك كُُنوٌز  
يِر؟ رِّ    ُجِمَعْت ُظْلماً ِفي َبْيِت الشِّ

   اأما زالَوا َيِكيلُوَن بُِقَفٍف ب َصغيَرٍة؟
11  َهْل اأَتغاَضى َعِن الَمكاييِل الَمغُشوَشِة،  

أوزاِن الُمَزيََّفِة؟    َوال�
12  اأغِنياُء َهِذِه الَمِديَنِة قُساٌة َوظالُِموَن دائِماً،  

دِق،    َول� َيعِرفُوَن َكيَف َيَتَكلَُّموَن بِالصِّ
   َوُسكّانُها َكّذاُبوُن، َواألِسَنُتُهْم ُمخاِدَعٌة.

13  َساأضِرُبُكْم َقريباً،  
   َوَساُأهِلُكُكْم بَِسَبِب َخطاياكُْم.

14  َسَتاأكُُل، َولَِكنََّك لَْن َتشَبَع،  
   َوَسَيضِرُب َمَرٌض اأمعاَءَك.

   َسَتخِزُن اأشياَء،
   َولَِكنََّك لَْن َتسَتِطيَع اأْن تُحاِفَظ َعَليها.

   َوكُلُّ ما َتخِزنُُه
ُبوُه.    َساُأرِسُل اأعداَءَك لُِيَخرِّ

15  َسَتزَرُع، َولَِكنََّك لَْن َتحُصَد.  
يُتوَن لَِتعُصَرُه،    َسَتُدوُس الزَّ

يِت     َولَِكْن لَن َيُكوَن لََديَك ما َيكِفي ِمَن الزَّ

َهذا  فهِم  ِفي  ُصُعوَبٌة  ُهناَك  َوحاِمِلها.   . . . َفاْسَتِمُعوا  أ 9:6 

المقطع ِفي اللغِة العبريّة.
ة« َوحرفياً »اإيفة.« َوِهَي ِوحدُة قياٍس  ب 10:6 ُقَفف. مفردها »قُفَّ

للَمكاييِل الّجافِّة تعادُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتراً.

َن بِِه. لَِتَتَدهَّ
   َسَتعُصُر ِعَنباً، َولَِكنََّك لَْن َتْشَرَب نَِبيذاً.

16  َحِفْظُتْم َفرائَِض ُعْمِري ج بِِحرٍص،  
   َواتََّبْعُتْم ُمماَرساِت َبيِت اأخاآَب د َوَمُشوراتِِهْم.

   لَِذلَِك َساأجَعلُُكْم َخراباً.
   َسَيْنَدِهُش النّاُس ِمْن ما اأصاَب َسكّاِن َهِذِه 

الَمِديَنِة.
ُعوِب بُِكْم.«    َفاحِملُوا ِعبَء اسِتهزاِء الشُّ

ير رِّ عِب الشِّ انِزعاُج ِميخا من الشَّ

  َويٌل لِي!7 
يِف   َفاأنا َكَمْن َيْجَمُع َثَمَر الصَّ

   َبْعَد اأْن ُجِمَعِت الَغلَُّة.
   نََفَدْت قُُطوُف الِعَنِب،

   َونَفِسي َتشَتِهي تِْلَك الثِّماَر النّاِضَجَة،
أْرِض، أتِقياُء ِمَن ال� 2  زاَل ال�  
   َولَْم َيبَق ُمسَتقيٌم واِحٌد.

   َجِميُعُهْم ُيَخطُِّطوَن لِلَكمائِِن َوالَقتِل،
   َوكُلُّ واِحٍد ُيِريُد اصِطياَد اأِخيِه.
رِّ. 3  اأيِديُهْم ناِجَحٌة ِفي َعَمِل الشَّ  
   الرُّؤساُء َوالُقضاُة َيطلُُبوَن ِرْشَوًة،

فُوَن الَعْدَل.    َوُيَحرِّ
   َواأْصحاُب النُُّفوِذ َيفِرُضوَن َرَغباتِِهْم.

ُذها لَُهْم اآَخُروَن!    َوُيَنفِّ
4  اأفَضلُُهْم َكالَعوَسِج،  

وِك.    َواأكَثُرُهُم اسِتقاَمًة اأسَواُأ ِمَن ِسياِج الشَّ

يُنونة اقتراُب ُيوُم الدَّ
   َيقَتِرُب َيوُم َديُنونَِتَك

   الَيوُم الَِّذي َتِنبَّاأ َعنُه ُرَقباُؤَك لِِعقابِِهْم،
   َوَسَتُدبُّ بِِهُم الَفوَضى.

عَب لعبادة  ج 16:6 أخآب. اأحد ملوك اإسرائيل، ابُن ُعْمِري. قاد الشَّ

َأوَّل 21:16–26. آلهة المزيّفة. راجع كتاب الملوك ال� ال�
عَب لعبادة  د 16:6 ُعْمري. اأحد ملوك اإسرائيل، اأبو اأخاب. قاد الشَّ

َأوَّل 29:16–33. آلهة المزيّفة. راجع كتاب الملوك ال� ال�
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5  حيَنِئٍذ، ل� َتِثْق بِصاِحٍب،  
   َول� َتتَِّكْل َعَلى َصِديٍق.

   َواحَفْظ اأسراَرَك
   َحتَّى اأماَم الَمراأِة الَِّتي َتعيُش َمَعَك.

6  َفال�بُن َيحَتِقُر اأباُه،  
ها، ُد َعَلى اُأمِّ    َوال�بَنُة َتَتَمرَّ

   َوالَكنَُّة َتُقوُم َعَلى َحماتِها،
نْساِن ُهْم اأهُل َبيِتِه.    َواأعداِء ال�إ

اهلُل ُهَو الُمَخلِّص
7  َساَأَترََّقُب َمِجيَء اهلِل بَِشوٍق،  

   َوَساأنَتِظُر اهلَل ُمَخلِِّصي بَِرجاٍء.
   َسَيسَمُعِني اإلَِهي ِحيَن اأطلُُب َعونَُه.

ي، 8  ل� َتشَمْت بِي يا َعُدوِّ  
   َمَع اأنَِّني َسَقْطُت،

   اإلّ� اأنَِّني َساأقُوُم.
آَن اأجِلُس ِفي الظُّلَمِة،    َمَع اأنَِّني ال�

   اإلّ� اأنَّ اهلَل َسُيعِطيِني نُوراً.
9  َعَليَّ اأْن اأحَتِمَل َغَضَب اهلِل،  

ِّي اأخَطاأُت اإلَيِه، أن    لِ�
   اإلَى اأْن ُيِقيَم َدعواَي َوُينِصَفِني.

   َسُيخِرُجِني اإلَى النُّوِر،
   َوَساأراُه َيعَمُل ما ُهَو َحقٌّ َوَعدٌل.

10  َسَيَرى اأعدائِي َذلَِك،  
   َوَسُيَغطِّيُهُم الِخزُي.

   َساأَتَفرَُّس بِالَِّذيَن كانُوا َيُقولُوَن لِي:
  » اأيَن إلَُهَك؟«

آَن، َسَيُدوُسُهُم النّاُس َكالطِّيِن ِفي     َوال�
واِرِع. الشَّ

11  َيوُم اإعاَدِة بِناِء اأسواِرِك قاِدٌم.  
    َسَيُكوُن َذلَِك الَيوَم َيوماً َتمَتدُّ ِفيِه 

ُحُدوُدِك.
12  ِفي َذلَِك الَوقِت،  

   َسَياأتِي َشعُبِك اإلَيِك َمْن كُلِّ َمكاٍن.
وَر اإلَى ِمْصَر،    ِمْن اأشُّ

   َوِمْن ِمْصَر اإلَى نَهِر الُفراِت.
   ِمَن الَبحِر اإلَى الَبحِر،

   َوِمَن الَجَبِل اإلَى الَجَبِل.
أْرَض الَِّتي خاِرَجِك َسَتخُرُب، 13  َولَِكنَّ ال�  

   بَِسَبِب ُسكّانِها،
ُأُموِر الَِّتي َعِملُوها.    بَِسَبِب ال�

14  يا اهلُل،  
   اْرَع َشعَبَك بَِعصاَك،

   َفُهْم َغَنُمَك.
   َيسُكُنوَن َوحَدُهْم ِفي الغاباِت،

   َوَسَط اأْرٍض َخصَبٍة.
   َفاجَعْلُهْم َيرَعْوَن ِفي باشاَن َوِجْلعاَد،

   َكما كانُوا ِفي الماِضي.
15  اأِرنا َعجائَِب يا اهلُل،  

   َكما َفَعْلَت ِحيَن َخَرجنا ِمْن ِمْصَر.
ُأَمُم اإلَى تِلَك الَعجائَِب، 16  َفلَتنُظِر ال�  

تِِهْم.    َولَْيخَجلُوا ِمْن قُوَّ
   لَِيَضُعوا اأيِدَيُهْم َعَلى اأفواِهِهْم،

   َولُْتْصِبْح اآذانُُهْم َصّماَء.
17  لَِيلَحُسوا التُّراَب َكالثُّْعباِن،  

أْرِض.    َوَكَزواِحِف ال�
   لَِياأتُوا ُمرَتِجِفيَن ِمْن ُحُصونِِهْم اإلَى إلَِهنا.

   لَِيرَتِعُبوا َوَيخافُوا ِمْنَك.
18  َمْن ُهَو اإلٌَه ِمثلَُك؟  
ُروَر.    اأنَت َتغِفُر الشُّ

   اأنَت َتعُفو َعْن َمعِصَيِة النّاِجيَن ِمْن َشعِبَك.
أَبِد، أنَّ اهلَل لَْن َيَظلَّ غاِضباً اإلَى ال�    ل�

   َبْل ُيِريُد اأْن َيرَحَم.
19  َسَيُعوُد َوَيرَحُمنا.  
   َوَيُدوُس اآثاَمنا،

   َوُيلِقي ِفي اأعماِق الَبْحِر َجِميَع َخطايانا.
20  َسُتظِهُر اأمانََتَك لَِيعُقوَب،  

براِهيَم،    َوَرحَمَتَك ل�إ
آبائِنا ُمنُذ الَقِديِم.    َكما اأقَسمَت لِ�



License Agreement for Bible Texts
World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.

These Scriptures:
•	 Are	copyrighted	by	World	Bible	Translation	Center.
•	 Are	not	public	domain.
•	 May	not	be	altered	or	modified	in	any	form.
•	 May	not	be	sold	or	offered	for	sale	in	any	form.
•	 May	not	be	used	for	commercial	purposes	(including,	but	not	limited	to,	use	in	advertising	or	Web	banners	used	

for	the	purpose	of	selling	online	add	space).	
•	 May	be	distributed	without	modification	in	electronic	form	for	non-commercial	use.	However,	they	may	not	be	

hosted	on	any	kind	of	server	(including	a	Web	or	ftp	server)	without	written	permission.		A	copy	of	this	license	
(without	modification)	must	also	be	included.

•	 May	be	quoted	for	any	purpose,	up	to	1,000	verses,	without	written	permission.	However,	the	extent	of	
quotation	must	not	comprise	a	complete	book	nor	should	it	amount	to	more	than	50%	of	the	work	in	which	
it	is	quoted.		A	copyright	notice	must	appear	on	the	title	or	copyright	page	using	this	pattern:		“Taken	from	
the	HOLY	BIBLE:	EASY-TO-READ	VERSION™	©	2006	by	World	Bible	Translation	Center,	Inc.	and	used	by	
permission.”	If	the	text	quoted	is	from	one	of	WBTC’s	non-English	versions,	the	printed	title	of	the	actual	text	
quoted	will	be	substituted	for	“HOLY	BIBLE:	EASY-TO-READ	VERSION™.”	The	copyright	notice	must	appear	
in	English	or	be	translated	into	another	language.		When	quotations	from	WBTC’s	text	are	used	in	non-saleable	
media,	such	as	church	bulletins,	orders	of	service,	posters,	transparencies	or	similar	media,	a	complete	copyright	
notice	is	not	required,	but	the	initials	of	the	version	(such	as	“ERV”	for	the	Easy-to-Read	Version™	in	English)	
must	appear	at	the	end	of	each	quotation.

Any	use	of	these	Scriptures	other	than	those	listed	above	is	prohibited.	For	additional	rights	and	permission	for	
usage,	such	as	the	use	of	WBTC’s	text	on	a	Web	site,	or	for	clarification	of	any	of	the	above,	please	contact	World	
Bible	Translation	Center	in	writing	or	by	email	at	distribution@wbtc.com.

World Bible Translation Center
P.O.	Box	820648
Fort	Worth,	Texas	76182,	USA
Telephone:	1-817-595-1664
Toll-Free	in	US:	1-888-54-BIBLE
E-mail:	info@wbtc.com

WBTC’s web site – World	Bible	Translation	Center’s	web	site:	http://www.wbtc.org

Order online – To	order	a	copy	of	our	texts	online,	go	to:	http://www.wbtc.org

Current license agreement – This license is subject to change without notice.  The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm

Trouble viewing this file – If	the	text	in	this	document	does	not	display	correctly,	use	Adobe	Acrobat	
Reader	6.0	or	higher.	Download	Adobe	Acrobat	Reader	from:
http://get.adobe.com/reader/

Viewing Chinese or Korean PDFs – To	view	the	Chinese	or	Korean	PDFs,	it	may	be	necessary	to	
download	the	Chinese	Simplified	or	Korean	font	pack	from	Adobe.	Download	the	font	packs	from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html


	كتابُ ميخا

