
وشَعه تَابك  
  

١ 

هذَا كَالم اِهللا الَّذي َأوحى بِه ِإلَى هوشَع بنِ بِئيرِي في َأثْنَاء حكْمِ عزيا ويوتَام وآحاز وحزقيا ملُوك يهوذَا، ١
  .وفي َأثْنَاء حكْمِ يربعام بنِ يوآشَ ملك ِإسراِئيَل

  زوجة خائنة

خُذْ لَك زوجةً خَاِئنَةً، تُنْجِب َأوالد زِنًى، َألن الْبِالد ارتَكَبت الْخيانَةَ بَِأنَّها : " ما كَلَّم اُهللا هوشَع قَاَل لَهَأوَل٢
سمه يزرعيَل، َألنِّي بعد قَليٍل : "وشَعفَقَاَل اُهللا ِله٤. فََأخَذَ جومر بِنْتَ دباليم، فَحبِلَتْ وولَدتْ لَه ابنًا٣." تَركَت اَهللا

وفي ذَِلك الْوقْت َأكْسر ٥. ُأعاقب بيتَ ياهو علَى الدمِ الَّذي سفَكَه ياهو في يزرعيَل، وُأبِيد مملَكَةَ بيت ِإسراِئيَل
  ".قَوس بني ِإسراِئيَل في وادي يزرعيَل

٦وشَعتْ بِنْتًا، فَقَاَل اُهللا ِلهلَدوى وةً ُأخْررم رومبِلَتْ جح ا : "ثُمهمةَ'سمحتَ ' ال ريب محَأر ودَألنِّي ال َأع
ملَه رال َأغْفاِئيَل، ور٧. ِإسمذُهُأنْقوذَا وهتَ ييب محنِّي َأرلَكو .ال بِقَو مذُهُأنْق ٍل َأوخَي بٍ َأورح أو فيس سٍ َأو
لَى ِإلَهِهِموْل بِالْمانٍ بسفُر".  

َألنَّكُم لَستُم شَعبِي وَأنَا ' ال شَعبِي'سمه : "فَقَاَل اُهللا ِلهوشَع٩. حبِلَتْ جومر وولَدتْ ابنًا' ال رحمةَ'ولَما فَطَمتْ ٨
كُمتُ ِإلَه١٠ .لَسدعال يكَاُل وي ال يرِ الَّذحِل الْبماِئيَل كَرري ِإسنب ددع كُوني ذَِلك عمو .مقَاَل لَهي أن نال مدبو :

مقَاُل لَهبِي، يشَع تُملَس َأنْتُم :ياِهللا الْح نَاءَأب ١١. َأنْتُمنُو ِإسبوذَا وهنُو يب دتَّحيا وقَاِئد هِملَيع ونبنَصيا، وعاِئيَل مر
َأنَا : "وَألخَواتكُم" َأنْتُم شَعبِي: "فَقُولُوا ِإلخْوتكُم١ :٢." عظيمواحدا وينْتَشرون في الْبِالد، َألن يوم يزرعيَل 

كُممحَأر".  
  

 شعب خائن

٢ 

. خَلُّوها تَكُفُّ عن خيانَتها، وتَتَوقَّفْ عن فسقها. ها َألنَّها لَيستْ زوجتي وَأنَا لَستُ زوجهاحاكموا ُأمكُم، حاكمو٢
سة، وُأميتَها من وَأكْشفَها كَالْيومِ الَّذي وِلدتْ فيه، وَأجعلَها كَصحراء، وُأحولَها ِإلَى َأرضٍ يابِ ِلَئال ُأعريها٣

َأتْبع : "قَالَتْ. الَّتي حبِلَتْ بِهِم ارتَكَبت الْعار. َألن ُأمهم خَاِئنَة٥ٌ. ولَا َأرحم َأوالدها ِلَأنَّهم َأوالد زِنًى٤. الْعطَشِ
ي وكَتَّاني ووفصاِئي ومزِي وي خُبطُونعي يني الَّذشَّاقابِيعشَري وتيز".  



فَتَذْهب وراء عشَّاقها وال تَلْحقُ بِهِم، وتَبحثُ ٧. ِلذَِلك َأسد طَرِيقَها بِالشَّوك، وَأبني حاِئطًا حولَه فَال تَجِد مسلَكًا٦
مهال تَجِدو منْهفَتَقُوُل. ع" :ا كُنَّا فجِي كَموِإلَى ز جِعَأراآلن نم نسي كَانَتْ َأحالَتح ِل، َألني اَألو".  

حتَّى الْفضةُ والذَّهب َأنا َأعطَيتُهما لَها، لَكنَّها . وهي لَم تَعرِفْ َأنِّي َأنَا الَّذي َأعطَيتُها الْقَمح والْخَمر والزيت٨َ
الْب ةادبا ِلعملَتْهمتَعسِلاي ٩. عكَتَّاني ووفص َأنْتَزِعو ،زها تَجمنْدرِي عخَمو ،جنْضا يمنْدي عحا قَمنْهآخُذُ م ِلذَِلك

طُِّل كُلَّ وُأب١١. وَأكْشفُ فُجورها َأمام عيونِ عشَّاقها، وال ينْقذُها َأحد من يدي١٠. اللّذَينِ تَستُر بِهِما عريها
وُأتْلفُ َأشْجار عنَبِها وتينها الَّتي قَالَتْ ١٢. َأفْراحها وَأعيادها واحتفَاالتها بِرْأسِ الشَّهرِ وسبوتها، وكُلَّ مواسمها

وُأعاقبها علَى اَأليامِ الَّتي كَانَتْ تُبخِّر ١٣. تَْأكُلُها الْوحوشُِإنَّها ُأجرتُها الَّتي َأعطَاها لَها عشَّاقُها، وَأجعلُها غَابةً فَ
ْلحا وهماتبِخَو نيتَتَزِل، وعا ِللبيهيفانتَنْسا وشَّاقَهع عتَتْبا، واِهللا. يه ذَا كَالمه.  

١٤رحا ِإلَى الصآخُذُها ولَه ددنِّي َأتَوالَكفُهُأالطو ١٥. اءاءجا ِللرابب ةيبصي الْمادُل وعَأجا، وهوما كُرلَه دَأرو .
رصم نم يهتْ في طَلَعمِ الَّذوكَالْيا، واهبامِ صكََأي نَاكال ١٦. فَتُغَنِّي ها، وهجوي زونعمِ تَدوالْي ي ذَِلكفو

ي بونعتَددعا بيما فلَهاِهللا. ع ذَا كَالما١٧. هها، فَال تَذْكُرهفَم نِل معالْب اءمُأزِيُل َأس١٨. و مِ َأقْطَعوالْي ي ذَِلكفو
فاحوالزو اءمورِ السطُيوشِ وحالْو عا مدهع ملَه .م برالْحفَ ويالسو سطُِّل الْقَوًأبي والْكُلُّ ف نَامفَي ،الْبِالد ن

نَعم، َأتَزوجك فَتَكُونين وفيةً ٢٠. وَأتَزوجك فَتَكُونين ِإلَى اَألبد زوجتي الصاِلحةَ التَّقيةَ، والْمحبةَ الرقيقَة١٩َ. َأمانٍ
. َأنَا َأستَجِيب ِللسماء والسماء تَستَجِيب ِلَألرضِ بِالْمطَرِ. ك الْيومِ َأستَجِيبفي ذَِل: هذَا كَالم اِهللا٢١. وتَعرِفين اَهللا

وَأزرع شَعبِي في ٢٣. زرع اُهللا يزرعيَل: واَألرض تُعطي الْماء ِللقَمحِ والْخَمرِ والزيت، وهذه كُلُّها تُغَنِّي٢٢
  .، وَأرحم منِ اسمها ال رحمةَ ومن اسمه ال شَعبِي َأدعوه شَعبِي، وهو يدعوني ِإلَههاَألرضِ

 
  هوشع يصالح زوجته

٣ 

بِبها كَما يحب اُهللا َأح. اذْهب وَأحبِب زوجتَك مرةً ُأخْرى، مع َأنَّها خَاِئنَةٌ وتَعشَقُ واحدا آخَر: "وقَاَل اُهللا ِلي١
فَاشْتَريتُها ِلي بخَمس عشْرةَ عملَةً ٢." بني ِإسراِئيَل مع َأنَّهم منْحرِفُون ِإلَى آِلهة ُأخْرى ويحبون أقْراص الزبِيبِ

قيمين معي وقْتًا طَوِيال، ال تَزني وال يكُون لَك رجٌل آخَر، تُ: "وقُلْتُ لَها٣من الْفضة وثَالثين كَيلَةً من الشَّعيرِ، 
كعم َأنَا ُأكُوننٍ ٤." وبِال كَاهثَاٍل، ومال تو ةيحبِال ضمٍ، واكال حو كلقْتًا طَوِيال، بِال مو نقَوباِئيَل يري ِإسنب َألن

ويْأتُون ِإلَى اِهللا مرتَجِفين، ويطْلُبون . ِلك يرجِعون ويطْلُبون الْمولَى ِإلَههم، وداود ملكَهمبعد ذ٥َ. وال َأصنَامٍ
ةيرامِ اَألخي اَأليف هودج.  

  



 فسق بني إسرائيل

٤ 

١اِئيَل، ِإنري ِإسنا بةَ اِهللا يموا كَلعمةً  ِإسومرِفَةَ ِهللا خُصعال مةَ ومحال رانَةَ وال َأم ضِ، َألنَّهاَألر كَّانا سي كُمعم
ِلذَِلك ٣. ِإنَّما لَعنَةٌ وكذْب وقَتٌْل وسرِقَةٌ وفسقٌ تَجاوزتْ كُلَّ حد، وسفْك دمٍ يعقبه سفْك دم٢ٍ. اِهللا في اَألرضِ

يو ،ضاَألر تَنُوحكلرِ تَهحالْب اكمتَّى َأسْل حب ،اءمورِ السطُيوشِ وحالْو عا ميهنٍ فاكُل كُلُّ سذْب.  
٤اربا الَْأحهَأي َأنْتُم كُمدض يه ايا شَكْووا الْكُلَّ، ِإنَّمال تَتَّهِمبِ، وال تَشْتَكُوا كُلَّ الشَّع نلَك٥. وف قُطُونارِ تَسي النَّه

كُماِئيَل ُأمرِإس طِّمفَُأح ،كُمعم اءقُطُ اَألنْبِيسيِل، وي اللَّيف٦. ورِفَةعمِ الْمدبِي ِلعشَع لَكرِفَةَ، . هعالْم تُمفَضر َألنَّكُمو
كُلَّما كَثُر الَْأحبار ٧.  شَرِيعةَ ِإلَهِكُم، فََأنَا َأيضا َأنْسى بنيكُموَألنَّكُم نَسيتُم. فََأنَا َأرفُضكُم فَال تَكُونُون ِلي َأحبارا

يْأكُلُون من الضحايا الَّتي يقَدمها شَعبِي ِللتَّكْفيرِ عنِ الْخَطيَئة، ٨. زادتْ خَطيَئتُهم ضدي، فَُأبدُل كَرامتَهم بِهوانٍ
عشَجيي اِإلثْمِوي فادلَى التَّمع م٩. ونَهاِلهِمملَى َأعع ازِيهِمُأجو ،هِملُوكلَى سع مهباقارِ، فَُأعبكَالَْأح بالشَّع كُونفَي .

  .لزنَىفَيْأكُلُون وال يشْبعون، ويزنُون وال يكْثُرون، َألنَّهم تَركُوا اَهللا واستَسلَموا ِل١٠
روح . فَيستَشيرون قطْعةَ خَشَبٍ ويسَألُون عصا١٢الْخَمر الْمعتَّقَةُ والْخَمر الْجديدةُ سلَبتْ عقَْل شَعبِي، ١١

ِإللَهِهِم اءيفَأو روا غَيارفَص ،ملَّهَأض انَةيمِ ١٣. الْخملَى قا عايحالض ونمقَدلَى يع ابِينالْقَر رِقُونحياِل، والْجِب
نسا حلَّهظ طْمِ َألنالْبنَى واللُّبو لُّوطارِ الْبتَ َأشْجالتِّالِل تَح .نَاِئكُماتُ َأبجوقُ زتَفْسو نَاتُكُمي بنتَز ِلذَِلك.  

ت َأبنَاِئكُم علَى الْفسق، َألن الرجاَل َأنْفُسهم انْفَردوا بِالزواني، لَن ُأعاقب بنَاتكُم علَى الزنَى، وال زوجا١٤
ابِدعا الْمغَايب عا مايحوا الضمقَدو .لَكهي مفْهال ي بشَعو.  

ذَا َأيضا يرتَكب هذَا اِإلثْم، َأو يذْهب ِإلَى ِإن كُنْتَ َأنْتَ خَاِئنًا يا شَعب ِإسراِئيَل، فَال تَجعْل شَعب يهو١٥
ينفُوا قَاِئللال تَحو ،آوِن تيِإلَى ب دعصي اِل، َأوبِاِهللا: "الْجِلْج م١٦." نُقْسةحامج ةقَراِئيَل كَبرِإس بشَع حمفَ . جفَكَي

يشْربون ِإلَى السكْرِ ثُم ينْغَمسون في ١٨. عب َأفْرايم موثَقٌ بِاَألصنَامِ، فَاتْركُوهش١٧َيرعاكُم اُهللا في مرجٍ واسعٍ؟ 
انَةيا. الْخجِد انووا الْهبَأح ماُؤهَؤس١٩. رما تُخْجِلُهوهمي قَدا الَّتايحالضو ،مهحتَكْتَسةٌ وعبوي زتَْأت.  

  
 حكم ضد بني إسرائيلال

٥ 

١ َألنَّكُم ،كُمدض كْمذَا الْحه َألن ،كلتَ الْميا با يغَوَأصاِئيَل، وري ِإسنا بوا يانْتَبِهو ،اربا الَْأحهذَا َأيوا هعمِإس
ورِل تَاببلَى جةً عوبنْصكَةً مشَبفَاةَ، وصم نْدا عفَخ تُمر٢، صمكُلُّه مهباقُأع ِلذَِلك ،ي شَطِّيميقَةً فمةً عفْرحَأنَا ٣. و

لَيخْفَى عاِئيُل ال يرِإسو ،مايارِفٌ َأفْراِئيُل. عرا ِإستَ يستَنَج ،مايا َأفْرانَةَ ييتَ الْختَكَبار ال ٤. َأنْتَ اآلن مالُهمَأع
عجرفَةُ ِإسراِئيَل تَشْهد ٥. َأن يرجِعوا ِإلَى إلَهِهِم، َألن روح الْخيانَة في قَلْبِهِم وهم ال يعرِفُون اَهللاتَسمح لَهم بِ



هِهجي وف هلَيا. عمهعا مضوذَا َأيهقُطُ يسيا، وهِمبِِإثْم مايَأفْراِئيُل ورقُطُ ِإسسذ٦ْ. يغَنَمٍ ي نم مابِينَهقَر مهعمو ونبه
منْهفَ عرانْص َألنَّه ،ونَهجِدوا اَهللا فَال يطْلُبقَرٍ ِليبي ٧. وتَْأت فَاآلن ،ينيعشَر را غَيالدوا َأوبَأنْجخَانُوا اَهللا و

كُونلما يمو مه متَْأكُلُهو اِئبصالْم.  
" نَحن وراءك يا بِنْيمين: "وا الْبوقَ في جِبعةَ، والنَّفير في رامةَ، َأطْلقُوا صيحةَ الْحربِ في بيت آوناُنْفُخ٨ُ
صار رَؤساء يهوذَا ١٠. اَأعلَنْتُ لَكُم يا قَباِئَل ِإسراِئيَل ما سيحدثُ يقينً. يصير َأفْرايم خَرابا في يومِ الْحساب٩ِ

َأفْرايم مظْلُوم، وحقُّه مهضوم، َألنَّه يسير ١١. كَمن ينْقُُل الْحدود ِليسلب جاره، ِلهذَا َأصب غَضبِي علَيهِم كَالسيِل
  .بيت يهوذَا كَالسوسِِلذَِلك َأكُون َألفْرايم كَالْعثِّ، وِل١٢. وراء السرابِ

١٣ ينتَعسَل يسَأرو ،ِإلَى َأشُّور مايَأفْر بوحِ، ذَهبِالْقُر لُوءمم وذَا َأنَّههَأى يا رلَمو ،رِيضم َأنَّه مايَأى َأفْرا رلَم
سَأكُون َألفْرايم كَاَألسد، وِلبيت يهوذَا ١٤.  َأن يزِيَل عنْكُم الْقُروحولَكنَّه ال يقْدر َأن يشْفيكُم، وال. بِالْملك الْعظيمِ

مذُهنْقي نال مو مفُهي، َأخْطضَأمو مهِل، فََأفْتَرِسوا ١٥. كَالشِّبطْلُبيو تَرِفُوا بِذَنْبِهِمعتَّى يي، حكَانِإلَى م جِعَأر ثُم
  :وفي شَقَاِئهِم يبحثُون عنِّي قَاِئلين. يوجهِ
  

 توبة كاذبة

٦ 

يحيينَا بعد يومينِ، في الْيومِ ٢. تَعالَوا نَرجِع ِإلَى اِهللا، فَهو افْتَرسنَا لَكنَّه يشْفينَا، جرحنَا لَكنَّه يضمد جِراحنَا"١
. فَيكُون مجِيُئه ِإلَينَا َأكيدا كَطُلُوعِ الْفَجرِ. ِلنَعرِفَ اَهللا، بْل ِلنَجِد في معرِفَته٣. حيا في محضرِهالثَّاِلث يقيمنَا فَنَ

ضي اَألرقسي يبِيعِ الَّذطَرِ الرطَرِ، كَمنَا كَالْمي ِإلَيْأتي".  
. ا َأفْعُل بِك يا يهوذَا؟ والُؤكُم ِلي كَسحابة الصبحِ وكَالنَّدى الَّذي يزوُل باكراماذَا َأفْعُل بِك يا َأفْرايم؟ ماذ٤َ
٥قركَالْب اءَأض كُمدي ضكْمحي، وبِكَالمِ فَم قَتَلْتُكُمو ،اءبِاَألنْبِي قْتُكُمزم ِلذَِلك.  
٦عمةً، ويحةً ال ضمحر ابِينُِأرِيدالْقَر نم ي٧. رِفَةَ اِهللا َأكْثَرخَانُوني ودهوا عنَقَض مكَآد منَّهلَكينَةُ ٨. ودم ادجِلْع

كبون عصاباتُ الْكَهنَة تَكْمن كَلُصوصٍ، يقْتُلُون في طَرِيق شَكيم، ويرت٩َ. َأشْرارٍ، تَدوسها َأقْدام ملَطَّخَةٌ بِالدمِ
وَأنْتَ َأيضا يا ١١. في بيتِ إسراِئيَل رَأيتُ فَظَاِئع، ارتَكَب َأفْرايم الْخيانَةَ، تَنَجس ِإسراِئيُل١٠. جراِئم فَاحشَةً

  .يهوذَا، َأعددتُ لَك يوما ِللْحسابِ، مع َأنِّي سَأردكُم من اَألسرِ
  



 يشضالل وط

٧ 

١يَأشْف لْتُ َأناوا حكُلَّم  وصاللُّص مقْتَحي ،اعدالْخ ونبتَكري ،ةرامالس اِئمرجو مايا َأفْراِئيَل، انْكَشَفَتْ خَطَايرِإس
 شُرورِهم، وَأن َأعمالَهم تُحاصرهم وهم ال يعرِفُون َأنِّي عارِفٌ كُل٢َّ. الْبيوتَ، والْعصاباتُ تَنْهب في الشَّوارِعِ

  .وهي َأمامي داِئما
٣ذْبِهِمبِك اءَؤسالرو ،مهبِشَر كلالْم ونحفَر٤. ي َأن ازالْخَب تَاجحي لَا ينِ الَّذكَالْفُر ةوبِالشَّه وندتَّقنَاةٌ، مز مكُلُّه

هنَار زِيديرخْتَمي يقَ ِإلَى َأنقالد جِنعي نْذُ َأن٥.  م هنَفْس وهرِ، والْخَم نم اءَؤسالر ضرمنَا يكلم يدمِ عوي يف
رِيناخِإلَى الس منْضن٦ِ. يكَالْفُر دبِالْكَي دتَتَّق مهقُلُوب .ِل، وطُوَل اللَّي دخْمي مهبغَضةلْتَهِبُل كَنَارٍ مشْتَعحِ يبي الصف .

  .كُلُّ ملُوكهِم يسقُطُون، وال واحد فيهِم يدعوني. يْأكُلُون حكَّامهم. كُلُّهم حامون كَالْفُرن٧ِ
٨قْلَبي حٍ لَمرِ نَاضغَي يفغكَر اروبِ، صبِالشُّع مايَأ٩. اخْتَلَطَ َأفْر هرشَع شَاب ،لَمعال ي وهو تُهقُو اءبكََل الْغُر

لَمعال ي وه١٠. وهطْلُبال يو لَى ِإلَهِهوِإلَى الْم جِعرال ي ذَِلك عمو ،هِهجي وف هلَيع داِئيَل تَشْهرفَةُ ِإسرجع .
١١،طَاِئشَة ةغَبِي ةاممكَح مايَأفْريثُ بَِأشُّورتَغسةً يرمو ،رصبِم تَنْجِدسةً ير١٢.  م هِملَيي عموا َأربا ذَهنَمفََأي

ونعمتَجثُ ييح مهيدَأصو ،اءمورِ السكَطُي مهحَأطْري، وكَتشَب.  
. َأشْتَاقُ َأن َأفْديهم، ولَكنَّهم يتَكَلَّمون علَي بِالْكذْبِ. هم تَمردوا علَيتَعسا لَهم َألنَّ! ويٌل لَهم َألنَّهم ضلُّوا عنِّي١٣
١٤قُلُوبِهِم نم ِإلَي خُونرصال ي منَّهلَك ،هِماشري فف لْوِلُونوي مَأنَّه عنَّ. ملَكا، ورخَما وحقَم وا طَاِلبِينعمتَج مه

ال يرجِعون ِإلَى : ِإنَّهم كَقَوسٍ تُخْطُئ الْهدف١٦َ. َأنَا دربتُهم وقَويتُهم، وهم تَآمروا علَي بِالشَّر١٥. ارتَدوا عنِّي
هِمنَتَألْس الطَةِلس فيبِالس متَهوتُ قَادميو ،يلالْع .بِهِم ونرِيصُأ الْمزهذَا يِلهو.  

  
 خطيئة إسرائيل

٨ 

١كوقَ بِفَمبِ اِهللا! انْفُخَ الْبلَى شَعع ودَل الْعينَزتلَى شَرِيعوا عدرتَمي ودهوا عنَقَض مرٍ، ِلَأنَّه٢.  كَنَس خُونرصي
ِإلَي" :رِفُكنَع ناِئيَل، نَحرنُو ِإسب ننَا، نَحا ِإلَه٣." يودالْع مهطَارِدذَا يِله ،روا الْخَيكَرِه منَّه٤. لَك نلُوكًا موا مَأقَام
  .من فضتهِم وذَهبِهِم صنَعوا َألنْفُسهِم َأصنَاما هي سبب هالكهِم.  موافَقَتي، اخْتَاروا حكَّاما وَأنَا لَم َأعرِفْغَيرِ
٥ونَهدبي تَعِل الَّذجثَاَل الْعمت هِإنِّي َأكْر ،ةرامالس با شَعكُ. يلَيبِي عغَض اشْتَد َأن ونرتَى ال تَقْدِإلَى م ،م

  .ِإنَّه مصنُوع في ِإسراِئيَل، عامٌل صنَعه، فَكَيفَ يكُون ِإلَها؟ ِإن عجَل السامرة يصير حطَاما٦. تَطْهروا
قَد ٨. وِإن صنَع تَلْتَهِمه الْغُرباء. ال يصنَع دقيقًازرعهم ال ينْتج غَلَّةً و. يزرعون الريح ويحصدون الزوبعة٧َ

ةَ لَهيمال ق مِ كَِإنَاءاُألم نيوا بحبَأصاِئيَل، ورنُو ِإسب عتُل٩. اب شَرِيد يشحارٍ ومثَْل حم وا ِإلَى َأشُّوربذَه مَألنَّه



هدحتَْأ. ِلواس مايشَّاقًاَأفْرع هِلنَفْس رظُلْمِ ١٠. ج نم لُونذْبفَي ،مهعمنِّي َأجلَك ،يرةكَث ِإلَى بِلَاد مهوا َأنْفُساعب مَأنَّه عمو
  .ملك عظيمٍ

١١ا َأصنَّهلَك ،يَئةنِ الْخَطابِينِ عيمِ الْقَرةً ِلتَقْديركَث اتنَصنَى مب مايَأفْريَئةكَابِ الْخَطتالر اتنَصا متْ كُلُّهحب .
لَكن اَهللا ال يسر . يقَدمون ِلي الضحايا ويْأكُلُون لَحمها١٣. غَرِيبةً كَتَبتُ لَهم شَراِئعي الْكَثيرةَ، لَكنَّهم حسبوها١٢
َألن ِإسراِئيَل نَسي خَاِلقَه وبنَى ١٤قبهم علَى ذُنُوبِهِم، وهم يرجِعون ِإلَى مصر، بِل اآلن يذْكُر شَرهم ويعا. بِها

 .لَكنِّي ُأرسُل نَارا علَى مدنه فَتَْأكُُل حصونَه. ويهوذَا حصن مدنًا كَثيرةً قُصورا،
  

 عقاب إسرائيل

٩ 

١را ِإسي حال تَفْر انَةيالْخ نم يكي تَْأتةَ الَّترتَ اُألجببَأحو ،كخُنْتَ ِإلَه ى، َألنَّكوبِ اُألخْركَالشُّع بال تَطْراِئيُل، و
ال يبقَى الشَّعب في َأرضِ و٣. عصرةُ، ولَن تَنْفَعكُم الْخَمر الْجديدةُيطْعمكُم الْبيدر والْمِلهذَا لَن ٢. في كُلِّ بيدرٍ

ي َأشُّورا فا نَجِسامْأكُُل طَعيو ،رصِإلَى م مايَأفْر جِعرْل يال ٤. اِهللا، ب ماهايحضا، ورِهللا خَم ونكُبسال ي نَاكه
هرتَس .تَنَجا يَأكَلَه نكُلُّ مْأتَمِ، وامِ الْمكَطَع ْل تَكُونباِهللا. س تيخُُل ِإلَى بال تَدو ،مامٍ لَهطَع درجم فَهِي.  
حتَّى ولَو هربوا من الْخَرابِ، فَِإن مصر تَجمعهم ِإلَيها، وممفيس ٦يوم عيد اِهللا؟  ماذَا تَصنَعون يوم االحتفَاِل،٥

ضف كُنُوز ،مهرقَب يرتَصهِموتيي بف كالشَّو طْلَعيقُ، ولَّيا الْعهلَيِلي عتَوسي هِمت. 
بِسببِ خَطَاياك الْكَثيرة وحقْدك الشَّديد، تَنْظُرون . ِليعرِفْ ِإسراِئيُل هذَا. جاءتْ َأيام الْجزاء. جاءتْ َأيام الْعقَاب٧ِ

ِإلَى النَّبِينُونجم كََأنَّه يحالْو يهْأتي نِإلَى مٌل، واهج ٨.  كََأنَّه منَّهلَك ،مايلَى َأفْرِإلَهِي ع نْدع نم يبقر النَّبِي
هقي كُلِّ طُرا ففَخ وا لَهعضاِهللا. و تيي بتَّى فح قْدالْح اجِهوك٩َ. ي ادي الْفَسوا فةَغَاصعامِ جِبَأي . مهشَر ذْكُراُهللا ي

لَى ذُنُوبِهِمع مهباقعيو.  
لَكنَّهم . وجدتُ ِإسراِئيَل كَمن وجد عنَبا في الْبرية، ورْأيتُ آباءكُم كَمن رَأى َأوَل الثِّمارِ علَى شَجرة التِّين١٠ِ

كَرامةُ ١١.  فَغُور، ونَذَروا َأنْفُسهم ِلذَِلك الصنَمِ الْحقيرِ، وَأصبحوا نَجِسين كَاآلِلهة الَّتي َأحبوهاجاءوا ِإلَى بعِل
 فَِإنِّي َأحرِمهم منْهم، وحتَّى ِإن ربوا َأطْفَاال،١٢. َأفْرايم تَخْتَفي كَالطَّاِئرِ الْمحلِّق، ال وِالدةَ وال َأطْفَاَل وال حبَل

داحو منْهقَى مبال يو .منْهرِفُ عَأنْص ينح مٌل لَهي١٣. و نلَكتَعٍ، وري مف ةوسغْرالْم ورص ينَةدكَم مايتُ َأفْرَأير
  .لَكن ماذَا تُعطيهِم؟ َأعطهِم رحما يسقطُ وثَديا لَا يرضعَأعطهِم يا رب، و١٤. َأفْرايم يسوقُ بنيه ِإلَى الذَّبحِ

١٥نَاكه متُهاِل، كَرِهي الْجِلْجف مهبِ كُلِّ شَربي. بِستيب نم مهدَأطْر ،َئةيالس اِلهِممبِ َأعببِسو .مهبُأح ودال َأع .
 اِئهِمَؤسكُلُّ روندرتَما١٦. مرثَم لُونمحال ي ،بِسي هجِذْر ،وبرضم مايَأفْر . ملَهوا َأطْفَاال، َأقْتُُل نَسلَدو تَّى ِإنحو
هِملَيم١٧ِ. الْغَاِلي عاُألم نيب وندتَشَرفَي ،وا لَهعمسي لَم مِإلَهِي َألنَّه مهفُضري.  

  



  مؤكدهالكهم 

١٠ 

١ها ِلنَفْسرثَم رثْمي ،ةتَدمم ةمثُْل كَراِئيُل مرا . ِإسرِ ملَى قَدعانِ، وبالْقُر اتنَصم ي بِنَاءف ادز ،هرثَم ا كَثُركُلَّم
. اُهللا يهدم معابِدهم، ويحطِّم تَماثيلَهم. بِهِمِ الْعقَابقَلْبهم خَادع، فَاآلن يحلُّ ٢. تَجود َأرضه، يجِيد ِإقَامةَ التَّماثيِل

٣قُولُونُل لَنَا؟: "فَيمعاذَا يفَم كللَنَا م كَان تَّى لَوحنَخْشَ اَهللا، و لَنَا َألنَّنَا لَم كل٤" ال م لَةاطامٍ ببَِأقْسو ،يركَث مهكَالم
ع ونقْطَعيوثَةرحضٍ مي َأرتُ فتَنْب ةامشَابٍ سكََأع اءالْقَض هِملَيي عْأتا، فَيدلَى ٥. هع خَافُوني ةرامالس كَّانس

نآو تيي بي فِل الَّذجثَاِل الْعمت .نْهاَل عز اللَهج ا، َألننَتُهي كَهكبيا، ولُهَأه نُوحْؤ٦. يطَى يعيو ،خَذُ ِإلَى َأشُّور
تَهلَك السامرةُ وملكُها مثُْل قَشَّة ٧. فَيخْزى بنُو َأفْرايم، ويخْجُل بنُو ِإسراِئيُل من ضالِلهِم. كَهدية ِللْملك الْعظيمِ

اءطْحِ الْملَى سع ةاِئم٨. ع ةادبع ناكأم بتُخْروكسالْحو كا الشَّويهف طْلَعياِئيُل، ورثُ َأخْطََأ ِإسيح نآو .
  ."اسقُطي علَينَا: "وِللتِّالِل" غَطِّينَا: "فَيقُولُون ِللجِباِل

.  ال يهلك َأشْرار جِبعةَ في الْحربِهنَاك وقَفْتَ بِعنَاد ِلكَي. منْذُ َأيامِ جِبعةَ وَأنْتَ تَرتَكب اِإلثْم يا ِإسراِئيُل٩
١٠فاعضالْم مهِلشَر مهبتَُؤدو وبالشُّع هِملَيع عتَمفَتَج ،ا َأشَاءكَم مهباق١١. ُأع َأن بةٌ تُحبردلَةٌ مجع مايَأفْر

  .يهوذَا يحرثُ اَألرض، ويعقُوب يمهدها. بتها الْجميلَة، وَأسوقُها ِللعمِلتَدرس الْغالَل، ِلذَِلك َأضع نيرا علَى رقَ
١٢ رطميي وْأتي وا اَهللا، ِإلَى َأنِلتَطْلُب انقْتَ حالْو َألن ،كُمضثُوا َأررةَ، احمحوا الردصِلتَح الحوا الصعراز

اتَّكَلْتُم علَى قُوتكُم وعلَى كَثْرة . لَكنَّكُم زرعتُم الشَّر فَحصدتُم اِإلثْم، وَأكَلْتُم ثمار الْغَدر١٣ِ. صالحعلَيكُم ال
 ،طَاِلكُم١٤َأببِكُمشَع دتَاِل ضالْق جِيجض عتَفري ِلذَِلك .كَم ،كُمونصكُلُّ ح رمتُدو موبِيَل يتَ َأريب انشَلْم رما د

عنْدما يطْلَع ذَِلك الصبح . هذَا جزاُؤك يا بيتَ ِإيَل، َألن شَرك عظيم١٥. الْحربِ، وحطَّم اُألمهات واًألطْفَاَل معا
  .يهلك ملك ِإسراِئيَل تَماما

  
 محبة اهللا لهم

١١ 

١يلَمنتُ ابوعد رصم نمو ،تُهببا َأحيرغاِئيُل صرِإس نِّي٢. ا كَانوا عدتَعاب متُهوعا دكُلَّم نا . لَكايحوا ضمفَقَد
لَكنَّهم لَم يعلَموا َأنِّي . م علَى ذراعيوَأنَا الَّذي علَّمتُ َأفْرايم الْمشْي، وحملْتُه٣. ِللبعِل، وَأحرقُوا بخُورا ِلَألصنَامِ

 ،متُهي شَفَي٤َأنَا الَّذمهمتُ ُألطْعنَيانْحو ،هِمتقَبر نع تُ النِّيرفَعرو ،ةبحالْم ابِطورو اِل اللُّطْفببِح مهبذكُنْتُ َأجو.  
ويحلُّ السيفُ في مدنهِم، ويحطِّم ٦. لَّطُ علَيهِم َأشُّور، َألنَّهم رفَضوا َأن يتُوبواعون ِإلَى مصر، وتَتَسيرج٥ِ

الِلهِمِلض يهِمفْنيو ،مهابو٧. َأبدَأح مهفَعري تَغَاثُوا بِي، لَنتَّى ِإنِ اسنِّي، فَحع اددتلَى االرع رصبِي يشَع.  



كَيفَ َأتَخَلَّى عنْك يا َأفْرايم؟ كَيفَ َأهجرك يا ِإسراِئيُل؟ هْل َأعمُل بِك ما عملْتُه بَِأدمةَ؟ هْل ُأعاملُك كَما عاملْتُ ٨
ْأفَةرِي بِالردص كرتَحقَلْبِي و رتَغَي ؟ قَدمويببِي ٩. صغَض لَّ بِكُمُأح ةً، َألنِّي َأنَا لَنيثَان مايَأفْر رمُأد لَنو ،يدالشَّد

  .اُهللا ولَستُ بشَرا، َأنَا الْقُدوس في وسطك، فَال آتي علَيكُم بِغَضبٍ
١٠دكََأس َأرزي وهاِهللا، و اءرو ونيرسي .ربِ مالْغَر ننَاِئي مي َأبْأتفَي َأرزيبِينيرٍ ١١. تَعافصكَع ينرِعسم ْأتُوني

مارِهيي دف منُهكفَُأس ،َأشُّور نامٍ ممكَحو ،رصم ناِهللا. م ذَا كَالماِئيَل ١٢. هرتُ ِإسيبذْبِ، وبِالْك مايي َأفْراطَنَأح
  .قُدوسِ اَألمينِوما زاَل يهوذَا شَارِدا عنِ اِهللا الْ. بِالْمكْرِ

  
 شر بني إسرائيل

١٢ 

يعقد معاهدةً مع َأشُّور، . يرتَكب الْكذْب والْعنْفَ بِكَثْرة. َأفْرايم يْأكُُل الريح، وطُوَل الْيومِ يتْبع الريح الشَّرقية١َ
رصتُونِ ِإلَى ميتَ الزيُل زسري٢. وِإن بسح ازِيهجيو هلُوكس بسح قُوبعي باقعيسوذَا، وهي عةً مومِهللا خُص 

اِلهماِهللا٣. َأع عم داهج هولَتجي رفو ،يهبِ َأخلَى كَعع هطْنِ َأمي بف وهو ض٤. قَبغَلَبو الكالْم عم داهج .
ِإلَي عرتَضكَى وبه .هعم تَكَلَّم نَاكهِإيَل، و تيي باُهللا ف لَه٥. قَاباِئمالد همي اسالَّذ يرالْقَد لَى اِإللَهوالْم وا ٦. هَأم

  .َأنْتَ فَارجِع ِإلَى ِإلَهِك، وتَمسك بِالرحمة والْحقِّ، وانْتَظر ِإلَهك داِئما
وفي . َأصبحتُ غَنيا، جمعتُ ِلنَفْسي ثَروةً: "فَقَاَل٨. التَّاجِرِ الَّذي معه ميزان مغْشُوشٌ، ويحب االحتياَلَأفْرايم ك٧َ

تَ في مصر، سَأجعلُك تُقيم في ولَكنِّي َأنَا الْمولَى ِإلَهك منْذُ كُن٩ْ." كُلِّ هذَا الْمجهود لَن يجِدوا في ذَنْبا َأو خَطيَئةً
يدامِ الْعي َأيا فى كَمةً ُأخْررامِ مي١٠. الْخ هِمنَتلَى َألْسنَطَقْتُ عةً، ويرَؤى كَثر متُهطَيَأعو ،اءتُ اَألنْبِيكَلَّم قَدو

  .بَِأمثَاٍل
١١هتَافو يررش ادجِلْع بشَع !قَدانٍييرث نا مايحاِل ضي الْجِلْجف قٍْل . مي حف ةارجح امَأكْو هابِدعم يرتَص ِلذَِلك

وثرحم.  
١٢امضِ َأرِإلَى َأر قُوبعي برهو .ى الْغَنَمعا رهلَيَل عصحي كَيفَل ،ةجولَى زَل عصحِلي ماِئيُل خَدرِإس .
لَكن َأفْرايم َأغَاظَه غَيظًا شَديدا، ١٤. َأصعد اُهللا بني ِإسراِئيَل من مصر، وبِواسطَة نَبِي رعاهم واسطَة نَبِيوب١٣ِ

لَى كُلِّ كُفْرِهع هباقعيس هبر ،فَكَهي سمِ الَّذبِ الدبي بِسانعاُهللا ي كُهتْريفَس. 
  
  



 غضب اهللا ضد إسرائيل

١٣ 

واآلن يزدادون ٢. لَما تَكَلَّم َأفْرايم ارتَعبت الشُّعوب، وارتَفَع شَْأنُه في ِإسراِئيَل، ولَكن لَما عبد الْبعَل َأثم ومات١َ
فَيقَاُل عن َأفْرايم ِإنَّهم . كُون تَماثيَل، كُلُّها صنْعةُ عماٍل حاذقينخَطيَئةً، يصنَعون لَهم َأصنَاما، ومن فضتهِم يسبِ
ِلذَِلك يكُونُون كَسحابة الصبحِ وكَالنَّدى الَّذي يزوُل باكرا، َأو ٣. يقَدمون ضحايا بشَرِيةً، ويقَبلُون تَماثيَل الْعجوِل

  .التِّبنِ الْمتَطَايرِ من الْبيدرِ َأو كَالدخَانِ الْخَارِجِ من الشُّباككَ
٤ايوس ذَ لَكنْقال مرِي، وا غَيرِفُ ِإلَهتَ تَعلَسو ،رصي منْذُ كُنْتَ فم كلَى ِإلَهونِّي َأنَا الْملَك٥. و تُ بِكتَنَيَأنَا اع

اءرحي الصطَشِفضِ الْعي َأري٦. ، فوننَسوا وروا تَكَبا شَبِعلَموا، وشَبِع متُهما َأطْع٧. فَلَم ،دكََأس ملَه فََأكُون
رِسهم كَاَألسد، وكَوحشِ هنَاك َأفْتَ. َأنْقَض علَيهِم كَدبة فَقَدتْ َأوالدها وُأمزقُهم٨. َأكْمن لَهم علَى الطَّرِيق كَنمرٍ

ِإر مهُأقَطِّع ةيراالْبب.  
٩ينَكعتَ ميادي، عتَنيادع اِئيُل َألنَّكرا ِإسي اِلك؟ ١٠. َأنْتَ هكندي كُلِّ مف ككَّامح ن؟ َأيذَكنْقِلي كُكلم وه نَأي

  .فََأعطَيتُك ملكًا في غَضبِي وَأخَذْتُه في غَيظي١١" ورَؤساءَأعطني ملكًا : "َأنْتَ قُلْتَ
جاءتْ آالم الْوِالدة، ولَكنَّه ابن غَبِي، َألنَّه في الْوقْت الْمعينِ لَم ١٣. ِإثْم َأفْرايم مخْزون، وخَطيَئتُه محفُوظَة١٢ٌ

ابِ الرِإلَى ب ْأتيولَدمِ ِليح.  
١٤فُونتهفَي ،يهِمُأنَج توالْم نمو ،ةاوِيالْه ةضقَب نم يهِمكَنَا: "َأفْدلتُه تُ، لَنوا مينَا! يطِّمتُح ةُ لَناوِيا هنِّي !" يلَكو

محش١٥َ. ال َأر ي رِيحتَْأت ،هتخْوا نيب رهدلَوِ ازتَّى وح ،هوعنْبفِّفُ يفَتُج ،اءرحالص نم بتَهاِهللا، و نةٌ ميقر
يموتُ . يحلُّ الْعقَاب بِالسامرة َألنَّها تَمردتْ علَى ِإلَهِها١٦. وتُيبس بِْئره، وتَنْهب مخَازِنَه من كُلِّ كَنْزٍ نَفيسٍ

و ،فيا بِالسلُهَأههِملاموح طُونتُشَقُّ بو ،مَأطْفَالُه طَّمتُح.  
  

 توبة ثم بركة

١٤ 

١قَطَتْكُمَأس اكُمخَطَاي َألن ،لَى ِإلَهِكُموِإلَى الْم قُوبعي ينا بوا يجِعوا ِإلَى اِهللا ٢. ِإرجِعارا، وكَالم كُمعخُذُوا م
قُولُوا لَهلَنَا كُلَّ": و راغْفكدمنَا بِحفَاهقَ شفَتَنْط ،كانسي ِإحلْنَا فلَى ٣.  ذُنُوبِنَا، اقْبع دتَمنَع لَنو ،ذَنَا َأشُّورتُنْق لَن

  ." رب يجِد الْيتيم رحمةًبْل فيك َأنْتَ يا. خُيوِل الْحربِ، ولَن نَقُوَل عنِ اَألصنَامِ الَّتي عملْنَاها بَِأيدينَا ِإنَّها آِلهتُنَا
٤منْهفَ عربِي انْصغَض ةً، َألنيمظةً عبحم مهبُأحو ،مهاددتي ار٥. َأنَا َأشْف رهزى، فَيبِي كَالنَّدِلشَع َأكُون

نَانزِ لُبكََأر هذُورقُ جمعينِ وسو٦. كَالسانُهَأغْص تَدزِ تَمكََأر ةاِئحالر بطَيتُونِ، ويالز ةرا كَشَجهِيب يرصيو ،
نَان٧. لُبنَانرِ لُبكَخَم هماس شْتَهِريمِ، وكَالْكَر رهزيحِ، وكَالْقَم رهدزيلِّي، وي ظف يمقيو ودعنَامِ ٨. فَيِلَألصو ا لَكم



ِليفْهمِ الْحكيم هذه ٩. َأنَا لَك كَشَجرة سروٍ خَضراء، وَأنَا ُأعطيك الثَّمر. َأنَا َأستَجِيب لَك، وَأعتَني بِكيا َأفْرايم؟ 
  .عثُر الْمتَمردونفيها يسير الصاِلحون، وي. َألن طُرقَ اِهللا مستَقيمةٌ. اُألمور، ولْيعرِف الْفَهِيم معنَاها

  


