
ُ رْجَمَة َّ الت ُ ة َّ ِي َب العَر ُ طَة المُبَّسَ
Language: العربية (Arabic)
Provided by: Bible League International.

Copyright and Permission to Copy
Taken from the Arabic Easy-to-Read Version © 2009, 2016 by Bible
League International.
PDF generated on 2017-08-22 from source files dated 2017-08-22.
73d0fe03-b753-5297-abae-4b22a83fd08e
ISBN: 978-1-5313-1303-6



1 ٨:١ مَلَاِخي

مَلَاِخي َاُب كِت

مَلَاِخي. إلَى أتَْت ِيَل إسْرَائ إلَى ِ اللّٰه مَِن ٌ ة َّ ي نَبَوِ ٌ رَِسالَة ِ هَذِه ١١
ِيل لِإسْرَائ ِ اللّٰه ُ ة َّ َمحَب

: ُ اللّٰه يَقُوُل وَ لَنَا؟» تََك َّ َمحَب أْظهَرَْت «َكيَْف فَتَقُولُونَ: كُْم.» ُّ «ُأِحب : ُ اللّٰه يَقُوُل ٢
ِجبَاَل لُْت َّ َحو عِيسُو. عَلَى ٣ يَعْقُوَب لُْت فَّضَ فَقَْد هَذَا، وَمََع يَعْقُوَب؟ أخَا عِيسُو «ألَيَْس

ْحرَاءِ.» الّصَ لِذِئَاِب ُ مِيرَاثَه وَأْعطَيُْت خَرَاٍب، *إلَى عِيسُو
الخَرَائَِب.» وَنَبنِي َسنَعُودُ نَا َّ وَلـَِكن ُسحِْقنَا، «قَْد أدُومَ: َشعُْب يَقُوُل قَْد ٤

ِيَةً. ثَان َسأهدِمُهَا وَلـَِكنِّي خَرَائِبِهِْم، َ ِنَاء ب يُعِيدُونَ «قَْد القَدِيرُ: ُ اللّٰه ُ يَقُولُه مَا َ هُو هَذَا وَلـَِكْن
الأبَدِ.›» إلَى ِ اللّٰه مَِن ِ عَلَيْه المَغُضوَب عَْب ‹الّشَ وَ يرَةَ› الشِّرِّ ‹الحُدُودَ اُس َّ الن َسيَْدعُوهُمُ
ِيَل!›» إسْرَائ حُدُودِ َ وَرَاء ى َّ َحت عَظِيمٌ، ُ اللّٰه › وََستَقُولُونَ: هَذَا عُيُونُكُْم «َستَرَى ٥

ه َّ لِل عِْب الّشَ احتِرَاِم ُ عَدَم
ُكنُْت وَإْن كَرَامَتِي؟ فَأيَن أبًا، ُكنُْت فَإْن َسيِّدَهُ. ُ يُقَّدِر ُ َادِم وَالخ أبَاهُ، ُ يُكرِم «الِابُْن ٦
اْسمِي. َتحْتَقِرُونَ الَّذِيَن ُ الـَكهَنَة هَا أّيُ إلَيكُْم مُ َّ أتَكَل القَدِيرَ، َ اللّٰه أنَا، تَقدِيرِي؟ فَأيَن َسيِّدًا،
هَذَا وَمََع مَْذَبحِي. عَلَى َنجٍِس َطعَاٍم ِتَْقدِيِم ب ٧ اْسمََك؟› ُ َنحتَقِر ‹َكيَْف تَقُولُونَ: كُْم َّ وَلـَِكن
َحيَوَانًا تُقَّدِمُونَ ِحينَ ٨ ُمحتَقَرَةٌ.› ِ اللّٰه ُ ‹مَائِدَة بِقَولـِكُْم: ُ تُنَجِّسُونَه ْسنَاهُ؟› َّ َنج ‹َكيَْف تَقُولُونَ:
أفَلَيَْس مَرِيًضا، أْو أعرََج َحيَوَانًا ُتحضِرُونَ ِحينَ يرًا؟ شِرِّ عَمَلًا هَذَا أفَلَيَْس كَذَبِيحَةٍ! أعْمَى

لعيسو. آخر اسمٌ َ هُو وَأدوم أدوم. بلَاد أْي عيسو جبَال ١:٣*
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عَنَْك؟» َسيَرْضَى هَْل مِنَْك؟ مَسْرُورًا َسيَكُونُ هَْل َاكِمَِك، ِلح ُ قَّدِْمه يرًا؟ شِرِّ عَمَلًا هَذَا
القَدِيرُ. ُ اللّٰه يَقُوُل

َسيُسَرُّ هَْل الُأمُورِ. ِ هَذِه حُدُوِث َسبَُب ْ أنْتُم َنحوَكُْم. ُ وَرَحمَتَه ِ اللّٰه َ نِعْمَة اْطلُبُوا وَاْلآنَ ٩
القَدِيرُ. ُ اللّٰه ُ يَقُولُه مَا َ هُو هَذَا مِنْكُْم؟ وَاِحدٍ بِأّيِ

لَْسُت عَبَثًا. بَاِئحِ الذَّ َ نَار تُْشعِلُونَ تَعُودُونَ فَلَا الهَيْكَِل، أبوَاَب يُغلُِق أحَدَكُْم «لَيَْت ١٠
أيدِيكُْم. مِْن تَْقدِمَاٍت َ ة َّ أي أقبََل وَلَْن القَدِيرُ، ُ اللّٰه يَقُوُل عَنْكُْم، رَاِضيًا وَلَا مِنْكُْم مَسْرُورًا
مََع َبخُوٍر ُ تَْقدِمَة لِي مُ تُقَّدَ مَكَاٍن كُّلِ وَفِي الغَرِْب، إلَى رِْق َّ الش مَِن مٌ َّ مُكَر اْسمِي لِأّنَ ١١

القَدِيرُ. ُ اللّٰه يَقُوُل الُأمَِم،» بينَ مٌ َّ مُكَر اْسمِي لِأّنَ لِي، إكرَامًا َطاهِرَةٍ ٍ تَْقدِمَة
لَهُ!› َ قِيمَة لَا عَلَْيهَا الَّذِي وَالّطعَامُ ثَةٌ، َّ مُلَو ّبِ َّ الر ُ ‹مَائِدَة وَتَقُولُونَ: بِي «تَْستَهينُونَ ١٢
لِي «تُقَّدِمُونَ القَدِيرُ، ُ اللّٰه يَقُوُل ةِ!›» لِلمَشَّقَ وَيَا عَِب َّ لِلت ‹يَا وَتَقُولُونَ: عَلَيَّ رُونَ ٺَتَذَمَّ ١٣

يدِيكُْم؟» إ مِْن ُ َلُه وَأقب هَذَا عَْن َسأْرضَى هَْل مَرِيًضا! أْو أعرََج أْو مَسرُوقًا َحيَوَانًا
ُ يُقَّدِم َّ ثُم ، ّبِ َّ لِلر ُ وَيَنْذِر قَطِيعِهِ، فِي َسلِيمًا ذَكَرًا َحيَوَانًا يَمْلُِك الَّذِي ُ المَاكِر َ هُو «مَلْعُوٌن ١٤
ُيخَاَف أْن «يَنْبَغِي القَدِيرُ، ُ اللّٰه يَقُوُل عَظِيمٌ،» مَلٌِك فَأنَا . ّبِ َّ لِلر ً ذَبِيحَة عَيٌب فِيهِ َحيَوَانًا

الُأمَِم.» بَيْنَ اْسمِي

بِكُْم قُلُو فِي تََضعُوا وَلَْم تُطِيعُونِي لَْم إْن ٢ الأْمرَ: هَذَا إلَيكُْم الـكَهَنَةُ، هَا أّيُ «وَاْلآنَ البَرَكَاِت١٢ َسُأَحوُِّل لَعْنَةً. عَلَيْكُْم َسُأْرِسُل فَإنِّي القَدِيرُ، ُ اللّٰه يَقُوُل اْسمِي، تُمَجِّدُوا أْن
بِكُْم.» قُلُو فِي هَذَا تََضعُوا لَْم كُْم َّ لِأن لَعَنْتُكُْم بَْل لَعْنَاٍت، إلَى تَقُولُونَهَا َّتِي ال

بَعِيدًا وََستُطرَُحونَ وُُجوهِكُْم، عَلَى ذَبَاِئحِكُْم فََضلَاِت وََسُألقِي نَْسلـَكُْم. «َسُأعَاقُِب ٣
لَاوِي، مََع عَْهدِي قَطَعُْت إْذ َ ة َّ الوَصي ِ هَذِه لـَكُْم أرَسلُْت أنِّي وََستَعْرِفُونَ ٤ َحضْرَتِي. مِْن
وََسلَامًا. ً َحيَاة ُ أْعطَيْتُه وَقَْد وََسلَاٍم، َحيَاةٍ عَْهدَ ُ مَعَه عَْهدِي كَانَ ٥ القَدِيرُ. ُ اللّٰه يَقُوُل
رِّ. َّ الش مََع يَتَهَاوَْن وَلَْم يعَةِ، رِ َّ لِلش ِ بِالأمَانَة َك تَمَّسَ ٦ العَظِيمَ. اْسمِي وَخَاَف أكرَمَنِي فَقَْد
اُس َّ فَالن ٧ رِّ. َّ الش عَمَِل عَْن يَن َكثِيرِ رَدَّ وَقَْد أمَاِمي، ً وَمُْستَقِيمَة ً وَكَامِلَة ً ِمَة مُسَال ً َحيَاة عَاَش
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رَُسوُل ُ ه َّ لِأن ، ِ اللّٰه شَرَائَِع لِيُعَلِّمَهُْم ِ إلَيْه وَيَْذهَبُونَ المَعْرِفَةِ، ِيدُونَ يُر ِحينَ الكَاهِِن إلَى يَنْظُرُونَ
القَدِيرِ. ِ اللّٰه

الَّذِي العَْهدَ ُ أفسَْدتُم يعَةِ. رِ َّ الش مَِن يَن َكثِيرِ ْ رْتُم وَنَّفَ ، ِ اللّٰه يِق َطرِ عَْن ْ ِحْدتُم كُْم َّ «ولـَِكن ٨
اِس، َّ الن جَمِيِع أمَامَ وَمَذلُولِينَ يَن ُمحتَقَرِ َجعَلْتُكُْم أنَا ٩ القَدِيرُ. ُ اللّٰه يَقُوُل لَاوِي، مََع ُ قَطَعْتُه

يعَتِي.» شَرِ تَطبِيِق فِي اِس َّ الن بَيْنَ ْ زْتُم َّ مَي بَْل وََصايَاَي، َتحْفَظُوا لَْم كُْم َّ لِأن

لِلـَكهَنَة أحكَامٌ
فَيُنَّجُِس بِأِخيهِ، الوَاِحدُ ُ يَغْدُر فَلِمَاذَا وَاِحدٌ؟ ٌ إلَه َيخْلِْقنَا ألَْم وَاِحدٌ؟ أٌب لَنَا ألَيَْس ١٠
ِ وَمَدِينَة ِيَل إسْرَائ َ َنحْو ً َكثِيرَة ٍ وَِخيَانَة غَْدٍر أعْمَاَل يَهُوذَا َشعُْب ارتَكََب ١١ ِنَا. آبَائ عَْهدَ
يبَةٍ. غَرِ بِآلِهَةٍ وَارتَبََط هُ، َّ أَحب الَّذِي ِس المُقَّدَ ِ اللّٰه مَكَانَ َس َّ َنج يَهُوذَا فَشَعُْب القُْدِس.
ُ يُقَّدِم َ جَاء لَوْ ى َّ َحت كَانَ، ا أيًّ هَذَا يَعْمَُل مَْن كُّلَ يَعْقُوَب قَبَائِِل مِْن يُبِيدُ َ اللّٰه لَيَْت ١٢
نَاِئحـِينَ مُوِع بِالدُّ ِ اللّٰه َ مَْذَبح ونَ تُغَّطُ إْذ ِيَةً، ثَان هَذَا تَعْمَلُونَ ْ وَأنْتُم ١٣ القَدِيرِ. ِ اللّٰه إلَى ً ذَبِيحَة

أيدِيكُْم. مِْن ٍ مُرِضيَة ٍ َكتَْقدِمَة يَْقبَلُهَا يَعُْد لَْم ُ ه َّ لِأن وَمُوَلْوِلِينَ،
ْجتَهَا تَزَّوَ َّتِي ال المَرْأةِ وَبَيْنَ بَيْنََك حَدََث مَا رَأى َ اللّٰه لِأّنَ هَذَا؟» َسبَُب «مَا وَتَقُولُونَ: ١٤
لَا ١٥ مَعَهَا. عَْهدٍ فِي دَخَلَْت وَقَْد لََك، أمِينًا رَفِيقًا كَانَْت هَا أّنَ مََع ُخنْتَهَا َّتِي ال َشبَابَِك، فِي
مَِن ًا َصاِلح نَْسلًا يَْطلُُب ُ ه َّ لِأن عَْهدَهُ؟ العَاقُِل َيحْفَُظ ِمَاذَا ل عَقٍل! ُ ة َّ بَقِي ُ وَلَه ذَلَِك يَْفعَُل أحَدَ

َشبَابَِك. فِي ْجتَهَا تَزَّوَ َّتِي ال بِالمَرْأةِ تَغْدُْر وَلَا حَذِرًا تَكُونَ أْن يَنْبَغِي لِذَا اللّٰهِ.
ُ نَْفسَه ُ يَْستُر الَّذِي وَج َّ الز «وَأبغَُض ِيَل. إسْرَائ ُ إلَه ، ُ اللّٰه يَقُوُل لَاَق،» الّطَ أبغَُض «أنَا ١٦

بِالآخَرِ.» أحَدُُكمَا يَغْدُْر وَلَا «فَاحذَرُوا القَدِيرُ. ُ اللّٰه يَقُوُل زَْوَجتِهِ،» َ ُتجَاه بِالعُنِْف
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ينُونَة لِلدَّ خَاٌص وَقٌْت
«كُّلُ بِقَولـِكُْم: ُ أتعَبْتُمُوه أتعَبْنَاهُ؟» «َكيَْف تَقُولُونَ: كُْم َّ وَلـَِكن بِكَلَامِكُْم. َ اللّٰه ُ أتعَبْتُم ١٧
أْن َسبََق «هَْل بِقَولـِكُْم: أْو عَْنهُْم.» رَاٍض َ وَهُو ، ِ اللّٰه عَينَيِّ فِي ٌ َصاِلح َ هُو رَّ َّ الش يَعْمَُل مَْن

أحَدًا؟» يُعَاقُِب َ اللّٰه رَأيَْت

إلَى ُ تَْطلُبُونَه الَّذِي ُ يِّد الّسَ َسيَْأتِي أمَاِمي. يَق رِ الّطَ ُ ُمَهِّد ي الَّذِي رَُسولِي «َسُأْرِسُل القَدِيرُ.١٣ ُ اللّٰه يَقُوُل َكثِيرًا.» ُ ونَه ُّ ُتحِب الَّذِي العَْهدِ رَُسوُل وََسيَْأتِي فَجْأةً. ِ هَيْكَلِه
مِثُْل َ فَهُو يَْظهَرُ؟ ِحينَ يَقَِف أْن َسيَْستَطِيُع وَمَْن يَْأتِي؟ ِحينَ مُودَ الّصُ يَْستَطِيُع مَْن «وَلـَِكْن ٢
َ لِيُطَهِّر ةَ، الفِّضَ ُ يُطَهِّر كَمَْن َسيَجْلُِس ٣ الثِّيَاِب. مُبَيِِّض َصابُوِن وَمِثُْل المَعَادِِن، َصاهِرِ نَارِ
قدِمَاِت َّ الت يُقَّدِمُونَ الَّذِيَن ِ اللّٰه َ َكهَنَة وََسيَِصيرُونَ ةِ، وَالفِّضَ هَِب كَالذَّ َسيُنَّقِيهِْم يِّينَ. َّاوِ الل
يَنْبَغِي، َكمَا ِ للّٰه القُْدِس ِ وَمَدِينَة يَهُوذَا ُ تَْقدِمَة َستَكُونُ ِحينَئِذٍ ٤ يَنْبَغِي. َكمَا َ اعِدَة الّصَ َ بَاِئح وَالذَّ
الّسِْحر، يُمَارُِسونَ الَّذِيَن ِضّدَ يعًا سَرِ وََسأشهَدُ لِلحُْكمِ، إلَيكُْم وََسأقتَرُِب ٥ القَدِيِم. فِي كَانَْت َكمَا
وَاليَتَامَى، الأرَامِِل وَمَِن اِل العُمَّ مَِن المَاَل ونَ وَيَبْتَزُّ بِالـكَذِِب، وََيحْلِفُونَ يَزْنُونَ، وَالَّذِيَن

القَدِيرُ. ُ اللّٰه يَقُوُل يَهَابُونَنِي،» لَا الَّذِيَن هَؤُلَاءِ كُّلِ ِضّدَ دِيَن، المُشَرَّ يَْطرُدُونَ وَ

القَدِير ِ اللّٰه ُ سَرِقَة
آبَائِكُْم اِم َّ أي مُنْذُ ٧ تَْفنَوْا. لَْم يَعْقُوَب نَْسَل يَا ْ أنْتُم وَلِذَلَِك رُ، َّ أتَغَي لَا َ اللّٰه أنَا «لِأنِّي ٦
القَدِيرُ. ُ اللّٰه يَقُوُل إلَيكُْم، فَأْرِجَع إلَيَّ اْرِجعُوا َتحْفَظُوهَا. وَلَْم أحكَاِمي، عَْن ونَ ُّ تَِضل ْ وَأنْتُم

نَرِجُع؟› ‹َكيَْف «وَتَقُولُونَ:
‹َكيَْف تَقُولُونَ: كُْم َّ وَلـَِكن َسلَبْتُمُونِي! كُْم َّ لِأن اللّٰهَ؟ يَْسلَِب أْن لِلإنْسَاِن يُمِْكُن «هَْل ٨

َسارِقُونَ. كُْم، ـُّ كُل ْ وَأنْتُم مَلْعُونُونَ، َّكُْم إن ٩ وَتَْقدِمَاتِي. عُشُورِي ْ َسلَبْتُم َسلَبْنَاكَ؟›
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يَقُوُل بِهَذَا، اختَبِرُونِي َطعَامٌ. بَيْتِي فِي لِيَكُونَ الخَزْنَةِ، إلَى ً كَامِلَة العُشُورَ «أحضِرُوا ١٠
ى َّ َحت عَلَيْكُْم ً بَرَكَة وَأسكُُب مَاءِ، الّسَ نَوَافِذَ لـَكُْم أفَتَُح لَا ُكنُْت إْن لِتَرَْوا القَدِيرُ، ُ اللّٰه
وَلَْن أْرِضكُْم. إنتَاَج ٺُتلُِف فَلَا ُحقُولـِكُْم، عَْن ً بَعِيدَة بِالبَقَاءِ َ ِئَة الأوب وََسآمُرُ ١١ الفَيِض.

القَدِيرُ. ُ اللّٰه يَقُوُل فِيهَا،» َ ثَمَر لَا ٌ كَرْمَة لـَكُْم تَكُونَ
القَدِيرُ. ُ اللّٰه يَقُوُل الخَصبَةِ،» أْرِضكُمُ بِسَبَِب الُأمَِم، كُّلُ «َستَمْدَحُكُْم ١٢

َاص الخ ِ ينُونَة الدَّ زَمَُن
َ فَائِدَة ‹لَا ُلْتُمْ: ق ١٤ عَلَيَْك؟› ُلْنَا ق ‹مَاذَا تَقُولُونَ: ْ وَأنْتُم . عَلَيَّ بِقَْسوَةٍ ْ مْتُم َّ «تَكَل : ُ اللّٰه يَقُوُل ١٣
وَقَْد أمَرَنَا. َكمَا ِ ِخْدمَتِه عَلَى َنحرُِص الـَكهَنَةَ، فَنَْحُن، ذَلَِك. مِْن َ مَنفَعَة لَا . ِ اللّٰه ِ عِبَادَة مِْن
عَدَاءَ. الّسُ هُمُ يَن المُتََكبِّرِ أّنَ نَظُّنُ الآنَ وََنحُْن ١٥ فَائِدةٍ! بِلَا ِ القَدِير ِ اللّٰه ِ َحضْرَة فِي ُنحْنَا

وَيَْنجُونَ!›» َ اللّٰه ْونَ يَتَحَّدَ بَْل فَحَْسُب، الأشرَارُ يَْنجَُح وَلَا
وَُكتَِب لَهُْم. ُ اللّٰه وَأصغَى بَيْنَهُْم، فِيمَا َ اللّٰه َيخَافُونَ الَّذِيَن َث َتحَّدَ الوَقِْت، ذَلَِك فِي ١٦

اْسمَهُ. يُكْرِمُونَ وَ َ اللّٰه يَهَابُونَ الَّذِيَن بِأْسمَاءِ ُ أمَامَه ِسجِّلٌ
َسأْرحَمُهُْم كِي. ـْ مُل فِيهِ ُأعلُِن الَّذِي الوَقِْت فِي تِي خَاّصَ «َسيَكُونُونَ القَدِيرُ: ُ اللّٰه يَقُوُل ١٧
يرِ، وَالشِّرِّ البَارِّ بَيْنَ الفَرَْق ً ِيَة ثَان َستَرَْونَ كُْم َّ لـَِكن ١٨ َيخْدِمُهُ. الَّذِي ُ ابْنَه جُُل َّ الر يَرَْحمُ َكمَا

َيخْدِمُهُ.» لَا وَالَّذِي َ اللّٰه ُ َيخْدِم الَّذِي بَيْنَ

رُورِ ُّ الش وَعَامِلِي يَن ِ المُتَكَبِّر كُّلُ ُ َسيَِصير ِحينَ َكفُرٍْن، مُْشتَعِلًا َسيَْأتِي َ اليَوْم «لِأّنَ وَلَا١٤ جَْذرًا لَهُْم َ يَتْرُك لَْن القَدِيرُ. ُ اللّٰه يَقُوُل َسيُْحرِقُهُْم، الآتِي مَُن َّ الز . كَالقَّشِ
لـَكُمُ وَتَحْمُِل بِالبِرِّ، تَِشّعُ شَمٌْس فَسَتُشْرُِق اْسمِي، َائِفُونَ الخ هَا أّيُ ْ أنتُم ا وَأمَّ ٢ َصغِيرًا. غُْصنًا
مَادِ َّ كَالر الأشْرَارَ َستَدُوُسونَ ٣ سَمِينَةٍ. َكعُُجوٍل ـِكُْم بِأرجُل بُونَ وَتَضْرِ وََستَْخرُُجونَ الّشِفَاءِ.

القَدِيرُ. ُ اللّٰه يَقُوُل بِذَلَِك،» آمُرُ ِحينَ ـِكُْم أرجُل َتحَْت
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تِلَْك *كَانَْت يَب. ُحورِ َجبَِل فِي ُ لَه أعطَيتُهَا َّتِي ال مُوسَى، خَادِِمي َ يعَة شَرِ رُوا َّ «تَذَك ٤
ِيَل.» لِإسْرَائ وَفَرَائَِض أحْكَامًا َتحْوِي ُ يعَة رِ َّ الش

ُخِيُف. الم ُ العَظِيم ُ اليَوْم – ِ اللّٰه انتَِصارِ ُ يَوْم َ يأتِي أْن قَبَْل بِيَّ َّ الن ا َّ يلِي إ إلَيكُْم ُأْرِسُل أنَا «هَا ٥
وَأضْرَِب َ آتِي ا َّ لِئَل آبَائِهِْم، إلَى الأبنَاءِ وَقُلُوَب أبنَائِهِْم، إلَى الآبَاءِ قُلُوَب ا َّ يلِي إ فَيَرُدُّ ٦

عنةِ.» َّ بِالل الأْرَض

ِسينَاءَ. لجبِل ُ آخر اسْمٌ حوريب َجبَُل ٤:٤*
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