
  هوشع
  زوجة هوشع وأبناؤه

1 
قولُ الرب الذي صار إلَى هوشع بِن بئريي، يف أياِم عزيا ويوثام وآحاز وحزقيا ملوِك يهوذا، ويف أياِم يربعام بِن 1

 .يوآش مِلِك إسرائيلَ

2عهلوش قالَ الرب ،عهوش الرب لَ ما كلَّما: "أو فِسكذْ لنخ بى اذهِزن تنقد ز ى، ألنَّ األرضِزن ى وأوالدمرأةَ ِزن
ا، 3". تاِركَةً الربابن له تلَدوو ِبلَتفح ،ِدبالِيم بنت رذَ جوموأخ ب4فذَهالرب ين :"فقالَ لهعيلَ، ألنزري هامس ادع

 عيلَ، وأُبيدزرِم يياهو علَى د يتب قَليٍل أُعاِقب عديِت إسرائيلَبملكَةَ ب5. م قَوس ي أكِسراليوِم أن ويكونُ يف ذلك
  ".إسرائيلَ يف وادي يزرعيلَ

6ا، فقالَ لهبنت تلَدا ووأيض ِبلَتح ثُم": مها، بل أنِزعإسرائيلَ أيض يتب مأرح ي ال أعودةَ، ألنحامها لورامس ادع
  ". فأرحمهم وأُخلِّصهم بالرب إلَِهِهم، وال أُخلِّصهم بقَوٍس وبسيٍف وحبرٍب وخبيٍل وبفُرساٍنوأما بيت يهوذا7. نزعا
. ادع امسه لوعمي، ألنكُم لستم شعيب وأنا ال أكونُ لكُم:"فقال9َثُم فطَمت لورحامةَ وحِبلَت فولَدِت ابنا، 8

لستم شعيب، : إسرائيلَ كرمِل البحِر الذي ال يكالُ وال يعد، ويكونُ ِعوضا عن أنْ يقالَ هلُم لكن يكونُ عدد بين10
ويجمع بنو يهوذا وبنو إسرائيلَ معا ويجعلونَ ألنفُِسِهم رأسا واِحدا، ويصعدونَ ِمن 11. أبناُء اِهللا احلَي: يقالُ هلُم

ي األرِض، ألنَّ يومعيلَ عظيمزر.  
  عقاب شعب إسرائيل واسترداده

2 
1" ِتكُمي"قولوا إلخومع"  

  واِتكُمةَ"وألخحامر".  

  ،حاِكموا أُمكُم حاِكموا2

  ألنها ليسِت امرأيت 

  ،وأنا لست رجلها  

  لكَي تعِزلَ ِزناها عن وجِهها

  ،وِفسقَها ِمن بِني ثَدييها 

  ا عريانةً ِلئال أُجرده3
  ،وأوِقفَها كيوِم ِوالدِتها  

  ،وأجعلها كقَفٍر

  ،وأُصيرها كأرٍض ياِبسٍة 

  .وأُميتها بالعطَِش  

  وال أرحم أوالدها4



 .ألنهم أوالد ِزنى 

  .ألنَّ أُمهم قد زنِت"5

  .اليت حِبلَتِ م صنعت ِخزيا 

ها قالَتألن : بأذه يِحبوراَء م  
  ،الذين يعطونَ خبزي ومائي 

  ،صويف وكتاين

  .زييت وأشِربيت 

  ،لذلك هأنذا أُسيج طريقَِك بالشوِك6

  وأبين حائطَها 

  .حتى ال ِجتد مساِلكَها  

7مدِركُهيها وال تِحبم عتبفت،  

 مهوال ِجتد علَيِهم شفَتوت .  
  :فتقولُ

  ،أذهب وأرِجع إلَى رجلي األوِل 

 .ألنه حينئٍذ كانَ خري يل ِمن اآلنَ

  وهي مل تعِرف أني أنا أعطَيتها"8

 يتوالز واِملسطار القمح،  

  .وكثَّرت هلا ِفضةً وذَهبا جعلوه لبعٍل

  ،لذلك أرِجع وآخذُ قمحي يف حيِنِه9

  ،وِمسطاري يف وقِتِه 

  وأنِزع صويف وكتاين

  .اللذَيِن لستِر عورِتها 

  واآلنَ أكِشف عورتها10

  أمام عيوِن مِحبيها 

  .وال ينِقذُها أحد ِمن يدي  

  :وأُبطِّلُ كُلَّ أفراِحها11

  أعيادها ورؤوس شهوِرها 

  .وسبوتها ومجيع مواِسِمها  

  :للذَيِن قالَتوأُخرب كرمها وتينها ا12



 يِحبيت اليت أعطانيها مما أُجره،  

  وأجعلُهما وعرا

 .فيأكُلُهما حيوانُ البريِة 

 13عليماِم بها علَى أيوأُعاِقب  

  اليت فيها كانت تبخر هلُم 

  وتتزين خبزائِمها وحليها

  وتذهب وراَء مِحبيها  
 .يقولُ الربوتنساين أنا،   

  الوعد برده
  لكن هأنذا أتملَّقُها"14

  ،وأُعطيها كُرومها ِمن هناك15وأذهب ا إلَى البريِة وأُالِطفُها،  

  .ووادي عخور بابا للرجاِء 

  ،وهي تغني هناك كأياِم ِصباها

 أرِض ِمصر عوِدها ِمنوكيوِم ص .  
 ، يقولُ الربويكونُ يف ذلك اليوِم،16

  ،رجلي: أنِك تدعينين 

  .وال تدعينين بعد بعلي  

  ،وأنِزع أمساَء البعليِم ِمن فِمها17

  .فال تذكَر أيضا بأمسائها 

  وأقطَع هلُم عهدا يف ذلك اليوِم18

  مع حيواِن البريِة وطُيوِر السماِء  
  ،ودباباِت األرِض  

  وس والسيفوأكِسر القَ

  ،واحلَرب ِمن األرِض 

  ضطَِجعونَ آِمننيي ملُهوأجع.  

  .وأخطُبِك لنفسي إلَى األبِد19

  ِّوأخطُبِك لنفسي بالعدِل واحلَق 

  .واإلحساِن واملَراِحِم  

  أخطُبِك لنفسي باألمانِة20



 الرب فتعِرفني .  
  ،يبويكونُ يف ذلك اليوِم أني أستج21

  يقولُ الرب، أستجيب السماواِت 

  األرض جيبوهي تست،  

22القمح جيبتست واألرض  

 يتوالز واِملسطار،  

  .وهي تستجيب يزرعيلَ  

  ،وأزرعها لنفسي يف األرِض23

  ،وأرحم لورحامةَ 

  ،أنت شعيب: وأقولُ للوعمي

 ."أنت إلَهي: وهو يقولُ 

  ة هوشع مع زوجتهمصاحل
3 
اذهب أيضا أحِبِب امرأةً حبيبةَ صاِحٍب وزانيةً، كمحبِة الرب لبين إسرائيلَ وهم ملتِفتونَ إلَى آِلهٍة :"وقالَ الرب يل1

وقُلت 3. ِك شعٍريفاشتريتها لنفسي خبمسةَ عشر شاِقلَ ِفضٍة وحبومر ولَث2َ". أُخرى ومِحبونَ ألقراِص الزبيِب
ألنَّ بين إسرائيلَ سيقعدونَ أياما كثريةً بال 4". تقعدين أياما كثريةً ال تزين وال تكوين لرجٍل، وأنا كذلك لِك:"هلا

ٍة، وبال ِتمثاٍل، وبال أفوٍد وترافيمئيٍس، وبال ذَبيحِلٍك، وبال رطلُب5. منو إسرائيلَ ويب عودي ذلك عدب مهإلَه ونَ الرب
  .وداود مِلكَهم، ويفزعونَ إلَى الرب وإلَى جوِدِه يف آِخِر األياِم

  دعوى ضد إسرائيل
4 
 :ِامسعوا قَولَ الرب يا بين إسرائيل1َ

  إنَّ للرب محاكَمةً مع سكّاِن األرِض، "
  ألنه ال أمانةَ وال إحسانَ 

  .األرِضوال معِرفَةَ اِهللا يف   

2وقَتلٌ وِسرقَةٌ وِفسق وكِذب لَعن.  

  .يعتِنفونَ، وِدماٌء تلحق ِدماًء 

3األرض تنوح لذلك  

  ويذبلُ كُلُّ من يسكُن فيها 

  ،مع حيواِن البريِة وطُيوِر السماِء

 ِزعا تنتوأمساِك البحِر أيض. 



4"دأح حاِكمولكن ال ي  

 عاِتبوال يدأح .  

  .وشعبك كمن يخاِصم كاِهنا        

  فتتعثَّر يف النهاِر5

  ،ويتعثَّر أيضا النيب معك يف اللَّيِل 

  كأُم وأنا أُخِرب.  

  . قد هلك شعيب ِمن عدِم املَعِرفَِة6
  ألنك أنت رفَضت املَعِرفَةَ 

  .أرفُضك أنا حتى ال تكهن يل

 ةَ إلَِهكريعش سيتن كوألن  

  نيكا بى أنا أيضأنس.  

  ،علَى حسبما كثُروا7

 هكذا أخطأوا إلَي،  

  .فأُبِدلُ كرامتهم واٍن  

  يأكُلونَ خطيةَ شعيب8

 مفوسهحِملونَ ني وإلَى إِمثِهم.  

9هكذا الكاِهن عبفيكونُ كما الش.  

 هوأُعاِقبِقِهمعلَى طُر م  

  علَيِهم أعماهلُم دوأر.  

  ،فيأكُلونَ وال يشبعون10َ

  ،ويزنونَ وال يكثُرونَ 

 .ِّألنهم قد تركوا ِعبادةَ الرب  

11"ى واخلمرنالفَةُ الزوالس  

 القَلب ختِلب.  

12هبشسألُ خعيب يش،  

 هخِبرت صاهوع،  

  لزنى قد أضلَّهمألنَّ روح ا

 حتِت إلَِهِهم وا ِمننفز. 

  ،يذبحونَ علَى رؤوِس اِجلباِل13 



  ويبخرونَ علَى التالِل 

  حتت البلّوِط  

نسطِم ألنَّ ِظلَّها حى والبواللُّبن !  
 كُمناتتزين ب لذلك  

  كُماتكن وتفِسق. 

 14ألن ناِتكُمب ال أُعاِقبزننيي نه،  

 فِسقني نهألن اِتكُموال كن.  

  ألنهم يعتِزلونَ مع الزانياِت

  .ويذبحونَ مع الناِذراِت الزنى 

  عصرعِقلُ يال ي عبوش.  
  إنْ كُنت أنت زانيا يا إسرائيلُ"15

  .فال يأثَم يهوذا 

  وال تأتوا إلَى اِجللجاِل

  إلَى بيِت آونَوال تصعدوا  

  .حي هو الرب: وال حتِلفوا  

  إنه قد جمح إسرائيل16ُ

  .كبقَرٍة جاِمحٍة 

الرب مرعاهاآلنَ ي  

  . كخروٍف يف مكاٍن واِسٍع 
  .أفراِيم موثَق باألصناِم17

 كوهاتر.  

  .متى انتهت منادمتهم زنوا ِزنى18

 جانم بوا اهلَوانَأحبها، أح. 

  ،قد صرا الريح يف أجِنحِتها19 

 ذَبائِحِهم ِجلوا ِمنوخ. 

  قضاء اهللا على إسرائيل
5 
  ! ِامسعوا هذا أيها الكهنةُ"1

  !وانِصتوا يا بيت إسرائيلَ 



  !وأصغوا يا بيت املَِلِك

  ،ألنَّ علَيكُم القَضاَء 

  ،اةَإذ ِصرتم فخا يف ِمصف

 بسوطَةً علَى تابوركَةً مبوش.  

  ،وقد توغَّلوا يف ذَبائِح الزيغاِن2

 جلميِعِهم فأنا تأديب.  

3أفراِيم أنا أعِرف.  

  .وإسرائيلُ ليس مخفيا عني 

يا أفراِيم يتناآلنَ ز كإن.  

  .قد تنجس إسرائيلُ 

4مأفعالُه  

  ،نَ إلَى إلَِهِهمال تدعهم يرِجعو 

ى يف باِطِنِهمنالز ألنَّ روح،  

 عِرفونَ الربم ال يوه.  

  وقد أُِذلَّت عظَمةُ إسرائيلَ يف وجِهِه، 5
  فيتعثَّر إسرائيلُ 

  ،وأفراِيم يف إِمثِهما

  .ويتعثَّر يهوذا أيضا معهما 

  الربيذهبونَ بغنِمِهم وبقَِرِهم ليطلُبوا 6

 هِجدونوال ي .مى عنهحقد تن.  

  .ِّقد غَدروا بالرب7

 نيبيا أجنولَدوا أوالد مهألن،  

ِتِهممع أنِصب هرش ماآلنَ يأكُلُه.  
  ،ِاضِربوا بالبوِق يف ِجبعةَ"8

  .بالقَرِن يف الرامِة 

  .اصرخوا يف بيِت آونَ

 نيامنييا ب وراَءك.  

9أديِبيا يف يوِم الترابخ أفراِيم صري.  

         قنيالي يف أسباِط إسرائيلَ أعلَمت.  



  . صارت رؤساُء يهوذا كناِقلي التخوِم10
  .فأسكُب علَيِهم سخطي كاملاِء 

  ،أفراِيم مظلوم مسحوق القَضاِء11

  ألنه ارتضى أنْ 

  .يمضي وراَء الوصيِة  

  ِّ،فأنا ألفراِيم كالعث12

 .ولبيِت يهوذا كالسوِس 

13"هرحهوذا جوي هضرم ورأَى أفراِيم،  

  ،ورإلَى أش ى أفراِيمضفم  
  .�وأرسلَ إلَى مِلٍك عدو

 كُمشفيأنْ ي ال يستطيع هولكن  

  اجلُرح زيلَ ِمنكُموال أنْ ي.  

  ،ألني ألفراِيم كاألسِد14

  .ولبيِت يهوذا كِشبِل األسِد 

ِرسي أنا أفتفإن  

  .وأمضي وآخذُ وال منِقذٌ 

  أذهب وأرِجع إلَى مكاين 15
  .حتى يجازوا ويطلُبوا وجهي 

  كِّرونَ إلَيبي يف ضيِقِهم". 

  شعب إسرائيل غري التائب
6 
  ِّهلُم نرِجع إلَى الرب1

 رهو افت هشفيناألنفي س،  

  .ضرب فيجِبرنا  

  .يحيينا بعد يومِني2

  يف اليوِم الثّاِلِث يقيمنا  
  هحيا أمامفن.  

3الرب عِرفلن عتتبفلن عِرفلن.  

  .خروجه يقني كالفَجِر 



  .يأيت إلَينا كاملَطَِر

 سقي األرضٍر يتأخطٍَر مكم. 

   أفراِيم؟ماذا أصنع بك يا"4

  ماذا أصنع بك يايهوذا؟ 

  ،فإنَّ إحسانكُم كسحاِب الصبِح

  . وكالندى املاضي باِكرا 
  .لذلك أقِرضهم باألنبياِء5

  .أقتلُهم بأقواِل فمي 

      كنوٍر قد خرج والقَضاُء علَيك. 

  ،إني أُريد رمحةً ال ذَبيحةً"6

  .كثَر ِمن محرقاٍتومعِرفَةَ اِهللا أ 

7هدوا العدتع مكآد مهولِكن.  

  . هناك غَدروا يب 
  جلعاد قريةُ فاِعلي اإلِمث8

  .مدوسةٌ بالدِم 

  ،وكما يكمن لُصوص إلنساٍن9

  كذلك زمرةُ الكهنِة يف الطريِق 

كيمش حولونَ نقتي.  

  .إُم قد صنعوا فاِحشةً 

  . بيِت إسرائيلَ رأيت أمرا فظيعايف10

 ى أفراِيمنز هناك.  

  . تنجس إسرائيلُ  
  وأنت أيضا يا يهوذا11

 صادح لك قد أُِعد،  

 .عندما أرد سيب شعيب  
 
7 
  ،حينما كُنت أَشفي إسرائيلَ"1

 إمثُ أفراِيم أُعِلن  



  ،وشرور الساِمرِة  

  الساِرق دخلَ. صنعوا ِغشافإنهم قد 

  .اخلاِرِج والغزاةُ نهبوا يف 

2مِِكرونَ يف قُلوفتوال ي  

 ِهمركُلَّ ش ي قد تذَكَّرتأن.  

مأفعالُه مِ اآلنَ قد أحاطَت.  

 .صارت أمام وجهي 

3"حونَ املَِلكفَري ِهمربش،  

  .وبكَِذِبِهِم الرؤساَء 

  كُلُّهم فاِسقونَ كتنوٍر4

  .محمى ِمن اخلَباِز 

جنيالع عِجنوقِتما ي ِمن طِّلُ اإليقادبي  

 ِمرختإلَى أنْ ي.  

  يوم مِلِكنا يمرض الرؤساُء5

  .ِمن سورِة اخلمِر 

  هِزئنيمع املُست هدطُ يبسي.  

6مهبونَ قُلوبقَري مهألن  

  . مكيدِتِهم كالتنوِريف 

 ،مهازبخ نامكُلَّ اللَّيِل ي  
  ويف الصباِح يكونُ 

  .محمى كناٍر ملتِهبٍة  

  كُلُّهم حامون7َ

 مهوِر وأكلوا قُضاتنكالت.  

  .مجيع ملوِكِهم سقَطوا

 دعو إلَيي نم مهينليس ب. 

  .ِبأفراِيم يختِلطُ بالشعو"8

 قلَبلٍَّة مل يم بزخ صار أفراِيم .  
9عِرفوهو ال ي هتباُء ثَرورأكلَ الغ،  

 يبعلَيِه الش شوقد ر  



  عِرفوهو ال ي.  

  ،وقد أُِذلَّت عظَمةُ إسرائيلَ يف وجِهِه10

 إلَِهِهم رِجعونَ إلَى الربم ال يوه  

  .وال يطلُبونه مع كُلِّ هذا  

11أفراِيم وصار  

  .رعناَء بال قَلٍب كحمامٍة 

دعونَ ِمصري.  

 ورمضونَ إلَى أشي.  

  .عندما يمضونَ أبسطُ علَيِهم شبكَيت12

  .أُلقيِهم كطُيوِر السماِء 

  ِتِهمماعِر جبِب خسحب مهبدأؤ. 

  .ويلٌ هلُم ألنهم هربوا عني"13

  . م ألنهم أذنبوا إلَيتـبا هلُ 
أنا أفديِهم  

  .وهم تكلَّموا علَي بكَِذٍب 

14مِبقُلو خونَ إلَيصروال ي  

 ضاِجِعِهملِولونَ علَى مما يوحين.  

  ،يتجمعونَ ألجِل القمِح واخلمِر

  .ويرتدونَ عني 

15مهعأذر دتدوش مهوأنا أنذَرت،  

  . يفَكِّرونَ علَي بالشروهم  
  .ِّيرِجعونَ ليس إلَى العلي16

  .قد صاروا كقَوٍس مخِطئٍَة 

  يسقُطُ رؤساؤهم بالسيِف

 ِتِهمِط ألِسنأجِل سخ ِمن.  

  يف أرِض ِمصر مهزؤهذا ه. 

  إسرائيل حتصد الزوبعة
8 
  !إلَى فِمك بالبوِق"1



  ألنهم قد جتاوزوا عهدي .  علَى بيِت الربكالنسِر               
  .وتعدوا علَى شريعيت 

  ،ياإلَهي: إلَي يصرخون2َ

 .نعِرفُك نحن إسرائيلَ 

3"الحإسرائيلُ الص قد كِره  

 دوالع هعتبفي.  

  .هم أقاموا ملوكًا وليس ِمني4

 ساَء وأنا مل أعِرفأقاموا رؤ.  

ص ِبِهموذَه ِتِهمِفض ِمن عوا ألنفُِسِهمن  
 .أصناما لكَي ينقَِرضوا 

  .قد زِنخ ِعجلُِك ياساِمرة5ُ 

 يب علَيِهمغَض ميح.  

  !إلَى متى ال يستطيعونَ النقاوةَ  

  .إنه هو أيضا ِمن إسرائيل6َ

  .صنعه الصاِنع وليس هو إلَها 

  .الساِمرِة يصري ِكسراإنَّ ِعجلَ   
7"يحعونَ الرزري مهإن  

  .ويحصدونَ الزوبعةَ 

  .زرع ليس له غَلَّةٌ ال يصنع دقيقًا

 هِلعباُء تبترفالغ ،عنوإنْ ص.  

  .قد ابتِلع إسرائيل8ُ

  اآلنَ صاروا بني اُألمِم كإناٍء 

  .ال مسرةَ فيِه  

9ألنورِعدوا إلَى أشص مه  

 فِسِهِمثلَ ِحماٍر وحشيِزٍل بنعتم .  

  نيِحبم أفراِيم راستأج.  

  ،إني وإنْ كانوا يستأِجرونَ بني اُألمِم10

  اآلنَ أمجعهم فينفَكّونَ قَليالً 

 .ِمن ِثقِل مِلِك الرؤساِء  



  خطيِة، ألنَّ أفراِيم كثَّر مذاِبح لل"11
  .صارت له املَذاِبح للخطيِة 

  ،أكتب له كثرةَ شرائعي12

  .فهي تحسب أجنبيةً 

  أما ذَبائح تقِدمايت13

  .فيذبحونَ لَحما ويأكُلونَ 

  .الرب ال يرتضيها  

مهتطيخ عاِقبوي مإمثَه ذكُراآلنَ ي.  

  . نَإُم إلَى ِمصر يرِجعو 
  ،وقد نسي إسرائيلُ صاِنعه وبنى قُصورا14

  .وكثَّر يهوذا مدنا حصينةً 

  لكين أُرِسلُ علَى مدِنِه نارا

 هفتأكُلُ قُصور". 

  القصاص حيل على إسرائيل
9 
  ال تفرح يا إسرائيل1ُ

  ،طَربا كالشعوِب 

عن إلَِهك يتنقد ز كألن .  
  جرةَأحببت اُأل 

  .علَى مجيِع بياِدِر اِحلنطَِة  

  ،ال يطِعمهم البيدر واِملعصرة2ُ

 علَيِهِم اِملسطار كِذبوي.  

  ِّ،ال يسكُنونَ يف أرِض الرب3

 إلَى ِمصر أفراِيم رِجعبل ي،  

  وريف أش ِجسويأكُلونَ الن.  

  ال يسكُبونَ للرب مخرا 4
  .بائحهموال تسره ذَ 

  .إنها هلُم كخبِز احلُزِن

 سجيتن أكله نكُلُّ م.  



فِسِهملن مهبزإنَّ خ.  

  .ِّال يدخلُ بيت الرب 

  ،ماذا تصنعونَ يف يوِم املَوِسِم5

  ويف يوِم عيِد الرب؟ 

  . إنهم قد ذَهبوا ِمن اخلَراِب6
 ِمصر مهعجتم .موف مهتدِفن.  

ِتِهمِفض فائسن ِرثُ القَريصي.  

 ناِزِلِهميف م جوسيكونُ الع. 

  .جاءت أيام الِعقاِب7

  .جاءت أيام اجلَزاِء 

  .النيب أمحق. سيعِرف إسرائيلُ

 جنونٌ ِمنوِح مإنسانُ الر  

  ِة إِمثكِة اِحلقِد كثروكثر.  

  .هيأفراِيم منتظَر ِعند إل8َ

  .النيب فخ صياٍد علَى مجيِع طُرِقِه 

 .حِقد يف بيِت إلَِهِه  

  .قد توغَّلوا، فسدوا كأياِم ِجبعة9َ 

 مإمثَه ذكُرسي .مخطاياه عاِقبسي. 

  .وجدت إسرائيلَ كِعنٍب يف البريِة"10

 آباَءكُم رأيت  

  .هاكباكورٍة علَى تينٍة يف أوِل  

عِل فغورم فجاءوا إلَى با هأم،  

  ،ونذَروا أنفُسهم للِخزِي 

  .وصاروا ِرجسا كما أحبوا  

  أفراِيم تطري كرامتهم كطائٍر11

 .ِمن الِوالدِة وِمن البطِن وِمن احلَبِل 

 12 ماهإي مأُثِكلُه مها أوالدوبوإنْ ر  
  .نٌحتى ال يكونَ إنسا 

  ويلٌ هلُم أيضا



 معنه فترى انصتم!  

  أفراِيم كما أرى13

  ،كصوٍر مغروٍس يف مرعى 

أفراِيم ولكن  

  ."سيخِرج بنيِه إلَى القاِتِل 

14بيار عطي؟. أعِطِهمماذا ت  

  .أعِطِهم رِحما مسِقطًا وثَديِني يِبسِني 
  .اِلكُلُّ شرِهم يف اِجللج"15

 مهضتأبغ ي هناكإن.  

  .ِمن أجِل سوِء أفعاِلِهم أطردهم ِمن بييت

 مهأُِحب ال أعود.  

  .مجيع رؤسائِهم متمردونَ  

16ضروبم أفراِيم. 

  فقد ج مأصلُه.  
 

  .ال يصنعونَ ثَمرا

 طوِنِهمياِت بهشتم وإنْ ولَدوا أُميت". 

 17عوا لهسممل ي مهإلَهي ألن مهرفُضي،  

 .فيكونونَ تائهني بني اُألمِم 

  حتطيم مذابح األوثان
10 
  .إسرائيلُ جفنةٌ ممتدة1ٌ

  .يخِرج ثَمرا لنفِسِه 

املَذاِبح ِرِه قد كثَّرِة ثَمِب كثرسعلَى ح .  
  علَى حسِب جودِة أرِضِه 

  األنصاب أجاد. 

2مهموا قُلوبعاقَبونَ. قد قَساآلنَ ي.  

 مهذاِبحم طِّمحهو ي،  

  مهأنصاب خِربي.  



  ال مِلك لنا:"إنهم اآلنَ يقولون3َ

 الرب خافنا ال نألن،  

  ". فاملَِلك ماذا يصنع بنا؟  
  .يتكلَّمونَ كالما بأقساٍم باِطلٍَة4

 ا فيهديقطَعونَ عالقَضاُء علَيِهم تنب  

  .كالعلقَِم يف أتالِم احلَقِل  

  علَى عجوِل بيِت آون5َ

  .يخاف سكّانُ الساِمرِة 

  ،إنَّ شعبه ينوح علَيِه  

  وكهنته علَيِه يرتِعدونَ علَى مجِدِه، 
 فَى عنهانت هألن.  

6ورإلَى أش جلَبا يوهو أيض  

  .� ملَِلٍك عدوهديةً 

  ،يأخذُ أفراِيم ِخزيا

  .ويخجلُ إسرائيلُ علَى رأِيِه 

7بيدِلكُها يةُ ماِمرالس  

  ،كغثاٍء علَى وجِه املاِء 

  وتخرب شواِمخ آونَ، 8
  .خطيةُ إسرائيلَ 

ذاِبِحِهمعلَى م كواحلَس وكالش طلُعي،  

  ،غَطِّينا: ويقولونَ للِجباِل 

 .اسقُطي علَينا: وللتالِل  

  .ِمن أياِم ِجبعةَ أخطأت يا إسرائيلُ"9

  .هناك وقَفوا 

ةَ احلَربيف ِجبع مدِركهمل ت  

  .علَى بين اإلِمث 

10مهبدأؤ ما أُريدحين،  

 عوبش علَيِهم ِمعجتوي  

  بإمثَيِهم يف ارِتباِطِهم.  



  ،متمرنةٌ تِحب الدراسوأفراِيم ِعجلَةٌ 11

  .ولكين أجتاز علَى عنِقها احلَسِن 

علَى أفراِيم أُرِكب.  

 .يمهد يعقوب. يفلَح يهوذا 

  .ِّألنفُِسكُم بالِبر ِازرعوا"12

  .احصدوا حبسِب الصالِح 

  ،احرثوا ألنفُِسكُم حرثًا

  ِّفإنه وقت لطَلَِب الرب 

  الِبر كُملِّمعى يأيتَ ويحت.  

13فاقالن مثترقد ح،  

  ،حصدتم اإلمثَ 

  .أكلتم ثَمر الكَِذِب

 بطريِقك وثَقت كألن،  

  ِة أبطاِلكبكَثر.  

14عوبكيف ش جيجض قومي،  

 صوِنكح مجيع بخروت  

  كإخراِب شلمانَ بيت أربئيلَ

  .احلَرِبيف يوِم  

  تطِّممع األوالِد ح اُألم.  

  هكذا تصنع بكُم بيت إيل15َ

 كُمرداَءِة شأجِل ر ِمن.  

  .يف الصبِح يهِلك مِلك إسرائيلَ هالكًا
  حمبة اهللا إلسرائيل

11 
  لَما كانَ إسرائيلُ"1

 هبتا أحبغُالم،  

  .وِمن ِمصر دعوت ابين     

   ما دعوهم ذَهبوا ِمن أماِمِهمكُل2َّ

  ،يذبحونَ للبعليِم 



  .ويبخرونَ للتماثيِل املَنحوتِة  

3 أفراِيم جتروأنا د  
 ِعِهمبأذر ماهمِسكًا إيم،  

  مهفَيتي شعِرفوا أنفلم ي.  

  ،كُنت أجِذبهم ِحبباِل البشِر4

  ،بربِط املَحبِة 

عن أعناِقِهم ريالن رفَعي نهلُم كم وكُنت،  

 اها إيطِعمإليِه م دتدوم. 

5"إلَى أرِض ِمصر رِجعال ي،  

  ،ِلكُههو م وربل أش  
  .ألنهم أبوا أنْ يرِجعوا  

  ،يثور السيف يف مدِنِهم ويتِلف ِعصيها6

 أجِل آرائِهم ِمن مويأكُلُه.  

  ،وشعيب جاِنحونَ إلَى اِلارِتداِد عني7

 هرفَعي دوال أح ليإلَى الع مهدعونفي.  

8 ،ياأفراِيم لُكأجع كيف  
  !أُصيرك يا إسرائيلُ؟ 

  ،كيف أجعلُك كأدمةَ  

  !أصنعك كصبوييم؟

  .قد انقَلَب علَي قَليب 

  راِحمي مجيعم تمااضطَر. 
  .ال أُجري حمو غَضيب"9

 أفراِيم أخِرب ال أعود،  

  ،ألني اُهللا ال إنسانٌ

  .القُدوس يف وسِطك فال آيت بسخٍط 
  .كأسٍد يزِجمر. وراَء الرب يمشونَ"10

 ِجمرزي هفإن  

  .فيسِرع البنونَ ِمن البحِر  

11ِمصر صفوٍر ِمنسِرعونَ كعي،  



  ،كحمامٍة ِمن أرِض أشورو 

        يقولُ الرب ،يوِتِهميف ب مهفأُسِكن. 

  قد أحاطَ يب أفراِيم بالكَِذِب، 12 
  ،وبيت إسرائيلَ باملَكِر 

  ومل يزلْ يهوذا شاِردا

 .عن اِهللا وعِن القُدوِس األمِني 

  خطية إسرائيل
12 
  ،أفراِيم راعي الريِح"1

 ِةوتاِبعرقييِح الشالر .  

واِلاغِتصاب الكَِذب كَثِّركُلَّ يوٍم ي،  

  ويقطَعونَ مع أشور عهدا،  
  جلَبي إلَى ِمصر يتوالز.  

  ،فللرب ِخصام مع يهوذا2

 يعقوب عاِقبأنْ ي زِمعوهو م  

  .حبسِب طُرِقِه

 .حبسِب أفعاِلِه يرد علَيِه 

  ،البطِن قَبض بعِقِب أخيِهيف "3

  .وبقوِتِه جاهد مع اِهللا 

4مع املَالِك وغَلَب دجاه.  

 همرحكَى واستب.  

  وجده يف بيِت إيلَ

  .وهناك تكلَّم معنا 

  والرب إلَه اجلُنوِد5

 هامس هوهي. 

 6إلَى إلَِهك فارِجع وأنت.  

  ،قِاحفَِظ الرمحةَ واحلَ 

 .وانتِظر إلَهك دائما  

  .ِِّمثلُ الكَنعاينِّ يف يِدِه موازين الِغش"7



 ظِلمأنْ ي ِحبي.  

8ا: فقالَ أفراِيمغَني ي ِصرتإن.  

  .وجدت لنفسي ثَروةً 

  مجيع أتعايب

  .ال يِجدونَ يل فيها ذَنبا هو خطيةٌ 

   ِمصروأنا الرب إلَهك ِمن أرِض9

  .حتى أُسِكنك اخليام كأياِم املَوِسِم 

  وكلَّمت األنبياَء وكثَّرت الرؤى، 10
  ."وبيِد األنبياِء مثَّلت أمثاالً 

  ،إنهم يف ِجلعاد قد صاروا إمثًا11

 طالً ال غَريب.  

  ،يف اِجللجاِل ذَبحوا ثريانا

 .قِلومذاِبحهم كرجٍم يف أتالِم احلَ 

12حراِء أرامإلَى ص يعقوب بروه،  

  ،امرأٍة وخدم إسرائيلُ ألجِل 

  .وألجِل امرأٍة رعى  

  ، أصعد الرب إسرائيلَ ِمن ِمصر�وبنيب13

  . حِفظَ�وبنيب 

  ،أغاظَه إسرائيلُ مبرارٍة14

  ،فيترك ِدماَءه علَيِه 

 .ويرد سيده عاره علَيِه  

  غضب اهللا على إسرائيل
13 
  ،لَما تكلَّم أفراِيم برعدٍة1

  .ترفَّع يف إسرائيلَ 

  عٍل ماتبب ا أِثمولَم.  

  ،واآلنَ يزدادونَ خطية2ً

 عونَ ألنفُِسِهمصنوي  

  ِتِهمِفض سبوكَةً ِمنمتاثيلَ م،  



ذاقَِتِهما حبأصنام،  

  .ِعكُلُّها عملُ الصنا 

 :عنها هم يقولونَ

  ". ذاِبحو الناِس يقَبلونَ العجولَ" 
  ،لذلك يكونونَ كسحاِب الصبِح3

  .وكالندى املاضي باِكرا 

  ،كعصافٍَة تخطَف ِمن البيدِر

 .وكدخاٍن ِمن الكوِة 

4"أرِض ِمصر ِمن كإلَه وأنا الرب،  

 تعِرف لست ا سوايوإلَه،  

  .وال مخلِّص غَريي  

  أنا عرفتك يف البريِة 5
  .يف أرِض العطَِش 

  .لَما رعوا شِبعوا6

 مهقُلوب تفَعِبعوا وارتش،  

 .لذلك نسوين  

  .فأكونُ هلُم كأسٍد"7

  .أرصد علَى الطريِق كنِمٍر 

  ،أصِدمهم كدبٍة مثِكٍل8

  ،موأشق شغاف قَلِبِه 

  .وآكُلُهم هناك كلَبوٍة

  .يمزقُهم وحش البريِة 
9"علَي كيا إسرائيلُ أن الكُكه،  

 وِنكعلَى ع.  

10ِلكُكهو م فأين  

  حتى يخلِّصك يف مجيِع مدِنك؟ 

يثُ قُلتح كوقُضات:  

  أعِطين مِلكًا ورؤساَء؟ 

  ا بغضيبأنا أعطَيتك مِلك11ً



 .وأخذته بسخطي 
 

12"صرورم إمثُ أفراِيم.  

  .خطيته مكنوزةٌ 

  .مخاض الواِلدِة يأيت علَيِه13

  ،هو ابن غَري حكيٍم 

  إذ مل يِقف يف الوقِت

 ننيوِلِد البيف م. 

14"ِة أفديِهمِد اهلاويي ِمن.  

 مهلِّصاملوِت أُخ ِمن.  

  باؤك يا موت؟أين أو

  أين شوكَتِك ياهاويةُ؟  
  يينةُ عن عدامفي النختت". 

  ،وإنْ كانَ مثِمرا بني إخوٍة15

  ،تأيت ريح شرقيةٌ 

  ريح الرب طاِلعةً ِمن القَفِر

 هنبوعي سيبوي هينع فتِجف.  

  .�هي تنهب كَنز كُلِّ متاٍع شهي  

  ازى الساِمرةُتج16
 

  .ألنها قد متَردت علَى إلَِهها 

  .بالسيِف يسقُطونَ

 قشواحلَواِملُ ت ،مأطفالُه طَّمحت. 

  التوبة لتأيت الربكة
14 
  ِارِجع يا إسرائيل1ُ

 إلَِهك إلَى الرب،  

      بإِمثك ثَّرتقد تع كألن.  

  . ا إلَى الربخذوا معكُم كالما وارِجعو2
 ا:"قولوا لهنسلْ حكُلَّ إٍمث واقب ارفَع،  



  .فنقَدم عجولَ ِشفاِهنا  

3ورنا أشلِّصخال ي.  

  ،ال نركَب علَى اخلَيِل 

  .آِلهتنا: وال نقولُ أيضا لعمِل أيدينا

 تيمالي مرحي بك هإن". 

4"مهأنا أشفي ارِتداد .هفضالً، أُِحب م  
 عنه ديب قد ارتألنَّ غَض.  

  .أكونُ إلسرائيلَ كالندى5

  ،يزِهر كالسوسِن 

  .ويضِرب أُصوله كلُبنانَ  

  ،متتد خراعيبه، ويكونُ بهاؤه كالزيتونِة6

 .وله رائحةٌ كلُبنانَ 

  يعود الساِكنونَ يف ِظلِِّه7 

  . ِهرونَ كجفنٍةيحيونَ ِحنطَةً ويز 
  .يكونُ ِذكرهم كخمِر لُبنانَ  

8ا ولألصناِم؟: يقولُ أفراِيمما يل أيض  

 فأُالِحظُه بتأنا قد أج.  

  .أنا كسروٍة خضراَء

  ."ِمن ِقبلي يوجد ثَمرِك 

9هِذِه اُألمور مفهى يحت كيمهو ح نم،  

  !وفَهيم حتى يعِرفَها 

  ، طُرق الرب مستقيمةٌفإنَّ

  ،واألبرار يسلُكونَ فيها 

 .وأما املُناِفقونَ فيعثُرونَ فيها  


