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  سفر هوشع
  

  المقّدمة
؛ وتنبأ بعشر سنوات قبل عاموس أي حوالى سنة )مملكة إسرائيل(آان هوشع نبـيَّ اهللا في مملكة الشمال 

  .217-272زوال مملكة إسرائيل سنة  وظّل نبـي الشعب خمسًا وعشرین سنة أي حّتى سقوط السامرة و.قم507
 فبعد حكم یربعام .)23: 17-23: 14مل2رج(آانت الدولة في هذه الفترة في مرحلة ضعٍف وانحطاط 

 وازدادت . وتوالت االنقالبات في السامرة فحملت ملوآًا اتبعوا سياسات متضاربة.الثاني أخذت أشور تهدد البالد
 ومر إیمان شعب اهللا في أزمة حادة فأثرت الدیانة الكنعانية في .موس بشدةالفوارق االجتماعية اّلتي ندد بها عا

   .الشعب تأثيرًا آبـيرًا؛ وهكذا تراجعت عبادة اهللا الواحد
 حّبه الفاشل یساوي األلم اّلذي یحس به الّرّب تجاه خيانة .وعاش هوشع هذه الحالة ونتائجها عبر مأساة زوجية

 .)10-2: 14(لنبـي یأمل بشفاء المریض والرجوع إلى حب یقاسم فيه الشعب رّبه  ولكن ا.شعبه اّلتي تشبه الزنى
شدد هوشع على المحبة وجعلها في أساس عالقة اهللا بالبشر فجعل نفسه في خط اإلنجيل، بثمانية قرون قبل العهد 

   .)7: 12؛ 13: 9مت(الجدید 
الزمني، بل بحسب الموضوعات اّلتي مداخالت النبـي في شعبه وضعت في سفر هوشع ال بحسب ترتيـبها 

   . اختبار الزواج في حياة هوشع وما تعّلمه من هذه التجربة اّلتي استنتجها3-1ف: تعالجها فجاءت آما یلي
  . وضع شعب اسرائيل ومدلوله الروحي9: 1-9: 4
  . خيانة شعب اهللا عميقة الجذور1: 10-14: 9

   . حب اهللا أقوى من أي شيء2-10: 14
  

 ١ الفصل
هِذِه آِلمُة الّربِّ اّلتي آلََّم ِبها ُهوَشَع بَن َبئيري في ١

، ُملوِك َیهوذا، وفي   وحزقيَّا  وآحاَز  ویوثاَم أّیاِم ُعزِّیَّا
   .  بِن ُیوآَش َملِك ِإسرائيَل أّیاِم یُرْبعاَم

  إمرأة هوشع وأوالده
ِبِلساِن ُهوَشَع، قاَل الّربُّ لمَّا بدَأ الّربُّ یتكلَُّم 2

، وليُكْن لَك ِمنها أوالُد  مرأَة ِزًنى ُخْذ لَك ا«: ِلُهوَشَع
 ألنَّ أهَل األرِض ُآلَُّهم َیزنوَن في الِخفيِة عنِّي .ِزًنى

فذَهَب وأخَذ جوَمَر ِبنَت ِدبالِیَم، فَحِبَلت 3 .»أنا الّربُّ
  .بنًا وَوَلَدت َله ا

َسمِِّه َیزَرعيَل، ألنِّي َبعَد قليٍل «: َشَعفقاَل الّربُّ ِلُهو4
ُأعاِقُب َبيَت یاهو على الدِّماِء اّلتي سفَكها یاهو في 

وفي 5 . ، وأضُع َحدًّا ِلَممَلكِة َبيِت ِإسرائيَل َیزَرعيَل
ذِلَك اليوِم أآِسُر َقوَس َبني ِإسرائيَل في وادي 

  .»َیزَرعيَل
ت ِبنتًا، فقاَل الّربُّ ُثمَّ َحِبَلت جوَمُر ثانيًة وَوَلَد6

، ألنِّي ال أعوُد أرحُم »ال َرحمَة«َسمِّها «: ِلُهوَشَع
أمَّا َبيُت 7 . َبيَت ِإسرائيَل، بل أجَعُلُهم َنسيًّا َمْنِسيًّا

َیهوذا فأرحُمُهم وأخلُِّصُهم، أنا الّربُّ إلُهُهم، ولكْن ال 
 أخلُِّصُهم ِبالَقوِس وال ِبالسَّيِف وال ِبالخيِل وال

  .»ِبالُفرساِن وال ِبأَدواِت الحرِب ُآلِّها
، َحِبَلت »ال َرحمَة«بَنَتها  ولمَّا فَطَمْت جوَمُر ا8

ال «َسمِِّه «: فقاَل الّربُّ ِلُهوَشَع9بنًا  ووَلَدت ا
   .»، ألنَّ ال شعُب ِإسرائيَل لي، وال أنا لُه »شعبـي

  ٢الفصل 
  وعد بالسعادة

 عدُد َبني ِإسرائيَل آَرمِل البحِر اّلذي ال سيكوُن١
ما : ُیقاُس وال ُیَعدُّ، وفي الَموِضِع اّلذي قيَل لُهم فيِه

 . أنُتم أبناُء اِهللا الَحيِّ: أنتم ِبشعبـي، ُیقاُل لُهم
 جميعًا  ویجَتِمـُع َبيُت َیهوذا وَبنو ِإسرائيَل2

،  ِهموَیختاروَن لُهم رئيسًا واحدًا، وَینَموَن في أرِض
 .فيكوُن اليوُم اّلذي َیزَرُعُهم فيِه اُهللا یومًا عظيمًا

أنُتم «:  َبني ِإسرائيَل فقولوا ِإلخَوِتُكم وأَخواِتُكم3
   .»شعبـي، وأنا أرَحُمُكم

  إسرائيل الزانية
مَرأتي، وال أنا  حاِآموا أمَُّكم، حاِآموها فما هَي ا4

 َعْن وجِهها، وِفسَقها ِمْن َبيِن  َح ِزناهاَرُجُلها، ِلُتزی
ِلئالَّ أفضَح ُعرَیها وأُردَّها إلى أصِلها آما 5َثدَیيها 

آاَنت یوَم ميالِدها، وأجعَلها آَقفٍر وأقطَع َعنها 
وال أرحُم 6 .المَطَر آأرٍض قاِحلٍة، وُأميَتها بالعَطِش

َك اّلتي َحِبَلت  ِتل.ألنَّ ُأمَُّهم َزَنت7  َبنيها، فُهم َبنو ِزنًى
أتَبُع ُعشَّاقي اّلذیَن «:  قاَلت.ِبِهم َعِمَلت أعماًال ُمشينًة

ُیعطوَنني ُخبزي ومائي وصوفي وآتاني وَزیتي 
  .»وشرابـي

ِلذِلَك سُأَسيُِّج طریَقها ِبالشَّوِك، وُأَحوُِّطُه ِبـحائٍط َفال 8
 وَتطُلُبُهم فَتتبُع ُعشَّاَقها وال َتلَحُق ِبِهم،9 .َتِجُد َسبـيَلها

أذَهُب وأرِجـُع إلى َرُجلي «: فال َتجُدُهم، فتقوُل
األوَِّل ألنَّ حالَي مَعُه آاَنت خيرًا ِمما هَي عَليِه 

  .»اآلَن
هَي ال َتعِرُف أنِّي أنا أعَطيُتها القمَح والخمَر 10

والزَّیَت، وأآَثْرُت لها الِفضََّة والذَّهَب فصنْعُت ِمنُهما 
فلذِلَك أسَتعيُد ِمنها قمحي في وقِته 11 .ِتمثاًال ِلَبعٍل

وخمري في َموِعِده، وأنِزُع َعنها صوفي وآتَّاني 
فأآِشُف جَسَدها ُآلَُّه 12 .اللََّذیِن تْكسو ِبِهما َعوَرَتها

أماَم عيوِن ُعشَّاِقها، وما ِمْن أحٍد ُینِقُذها ِمْن َیدي، 
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ِرها وُأبِطُل ُآلَّ ُسروِرها وأعياِدها ورُؤوِس ُشهو13
وُأَدمُِّر َآرَمها وتيَنها 14حِتفاالِتها،  وُسبوِتها وُآلَّ ا

ممَّا قاَلت هَو ُأجَرتي اّلتي ِنلُتها ِمْن ُعشَّاقي، 
 .وُأَصيُِّرهما َوعرًا فَيأُآُلُهما َوحُش البرِّیَِّة

وُأعاِقُبها على األّیاِم اّلتي آاَنت ُتَبخُِّر فيها ِللَبعِل 15
 .ها وُحليها وَتتَبُع ُعشَّاَقها وَتنسانيوتـَتَزیَُّن ِبأساوِر
   .هكذا قاَل الّربُّ

  محبة الرب لشعبه
ِلذِلَك سأفِتُنها وأجيُء ِبها إلى البرِّیَِّة وأخاِطُب 16
وُهناَك ُأعيُد إليها ُآروَمها، ِمْن وادي 17 .قلَبها
اَك آما في  إلى َمدَخِل َتْقوَة، فَتخَضُع لي ُهن َعكوَر

في 18 .ِصباها وفي یوِم ُصعوِدها ِمْن أرِض ِمْصَر
ذِلَك اليوِم أقوُل أنا الّربُّ، َتدعوني َزوجي، وال 

سَم الَبعِل  ألنِّي سُأزیُل ا19َتدعوني َبعلي ِمْن َبعُد، 
وأقَطُع لها 20 .ْسِمِه ِمْن َفِمها، فال َتذُآُرُه ِمْن َبعُد ِبا

 َوحِش البرِّیَِّة وُطيوِر السَّماِء َعهدًا في ذِلَك اليوِم مَع
وَزحَّافاِت األرِض، وأآِسُر الَقوَس والسَّيَف وأَدواِت 

 .الحرِب ِمَن األرِض وأجعُلها َتناُم في أماٍن
 أتَزوَُّجِك ِبالصِّدِق والَعدِل .وأتَزوَُّجِك إلى األبِد21

فيَن أتَزوَُّجِك ِبُكلِّ أمانٍة، فَتعِر22والرَّأَفِة والرَّحمِة، 
  .أنِّي أنا الّربُّ

وفي ذِلَك اليوِم أسَتجيـُب، یقوُل الّربُّ، 23
،  ِللسَّماواِت، والسَّماواُت تسَتجيـُب ِلألرِض

واألرُض تسَتجيـُب ِللقمِح والخمِر والزَّیِت، وهِذِه 24
وأزَرُع شعبـي في 25 . ُآلُّها تسَتجيـُب لَيزَرعيَل

،  »ال شعبـي«ـوأقوُل ِل» ال َرحمَة«األرِض وأرحُم 
   . أنَت إَلهي: أنَت شعبـي وهَو یقوُل لي

  ٣الفصل 
  حكم الرب على شعبه

ِإذَهْب أیضًا وأحِبب امَرأًة فاِسقًة «: وقاَل لَي الّرب١ُّ
ُتِحبُّ آخَر، أحِبْبها آما ُیِحبُّ الّربُّ َبني ِإسرائيَل، 

م َعنُه إلى آلهٍة ُأَخَر فيما ُهم ُیَحوِّلوَن ُوجوَهُه
  .» وُیِحبُّون أْن ُیَقرِّبوا إليها أقراَص الزَّبـيِب

شَتَریُتها لي ِبـَخمَس عْشرَة َوزَنًة ِمَن الِفضَِّة  فا2
َتقُعدیَن «: وُقلُت لها3وِبَثالثيَن َآيلًة ِمَن الشَّعيِر، 

معي أّیامًا آثيَرًة وال َتزنيَن وال تكونيَن لَرُجٍل آَخَر، 
فَبنو ِإسرائيَل َیقُعدوَن أّیامًا آثيَرًة 4 .»نا ألَتِفُت إليِكوأ

ال َمِلٌك لُهم، وال رئيٌس، وال َذبـيحٌة، وال نَصٌب، وال 
وَبعَد ذِلَك 5 ِللِعرافِة،  ِتمثاٌل، وال أفوٌد، وال َترافيُم

َیرِجعوَن وَیطُلبوَن الّربَّ إلَهُهم، وَداُوُد یكوُن َمِلكًا 
   .الّربَّ وَینالوَن ُجوَدُه في آخِر األّیاِملُهم، وَیهابوَن 

  ٤الفصل 
  خصومة الرب مع إسرائيل

 ِللّربِّ .إسَمعوا آِلمَة الّربِّ یا َبني ِإسرائيَل١
 فما في األرِض أماٌن .ُخصومٌة مَع ُسكَّاِن األرِض
الَغدُر والَقتُل بِل اللَّعنُة و2وال َرحمٌة وال معِرَفُة اِهللا، 

،   هِذِه ُآلُّها َتجاَوَزت ُآلَّ َحدٍّ.والسَِّرقُة والِفْسُق

ِلذِلَك تنوُح األرُض وَیذُبُل 3 .والدِّماُء َتلَحُق ِبالدِّماِء
ُآلُّ ساِآنٍِ فيها مَع َوحِش البرِّیَِّة وَطيِر السَّماِء، بل 

  .َسَمُك البحِر أیضًا َیهِلُك
 شعبـي وال ُیَوبِّْخُه، ولكْن ال ُیخاِصْم أحٌد4

َتسُقطوَن في 5 .فُخصوَمتي معُكم أنُتم أیُّها الكَهنُة
النَّهاِر وفي اللَّيِل، ویسُقُط األنبـياُء أیضًا معُكم، فأنُتم 

  .ِعلَُّة َدماِر شعِبُكم
 وِبما أنَُّكم .َلِحَق الدَّماُر ِبشعبـي ألنَُّهم ال َیعرفوَنني6

 أرُفُضُكم فال تكونوَن لي  فأنا.رَفضُتم أْن َتعِرفوني
 فأنا أیضًا أنسى  آَهنًة، وبما أنَُّكم َنسيُتم شریعَة إلِهُكم

  .َبنيُكم
على َقْدِر ما تكُثروَن أیُّها الكَهنُة تكُثُر خطایاُآم، 7

تأُآلوَن ِمْن ذباِئـِح التَّكفيِر 8 . فَسُأبِدُل َمجَدُآم َهوانًا
ِإلآثاِر ِمَن َعْن خطایا شعبـي، فَتحِملوَنُهم على ا

فكما ُأعاِقُب الشَّعَب، فكذِلَك ُأعاِقُبُكم أیُّها 9 . اِإلْثِم
 .الكَهنُة على ُطُرِقُكم وُأجازیكم َشرًّا على أعماِلُكم

 وال تكُثروَن ألنَُّكم  فَتأُآلوَن وال َتشَبعوَن، وَتزنوَن10
   .َتَرآُتُم الّربَّ وَزَنيُتم وراَء آلهٍة ُأَخَر

  اآللهةالتندید بعبادة 
شعبـي 12 .الخمُر الجدیدُة والُمَعتَّقُة ُتَعطِّالِن الَفهَم11

 . ویسَتخِبروَن اإللَه الوَتَد یسَتشيروَن اإللَه الخَشبَة
 .روُح الزِّنى أَضلَُّهم، فَزَنوا في الِخْفيِة َعنِّي

وُیَبخِّروَن یذَبحوَن الذَّباِئـَح على ُرؤوِس الِجباِل، 13
  .َتحَت أشجاِر الَبلُّوِط والَحوِر والُبطِم ألنَّ ِظلَّها حَسٌن

فال أعاِقُب َبناِتُكم 14بناُتُكم َیْزنيَن وآنَّاُتُكم َیفُسْقَن، 
 الرِّجاُل أنُفُسُهُم .على ِزناُهنَّ وال آنَّاِتُكم على ِفسِقِهنَّ

 . َبغایا الَمعاِبِدْنَفَردوا بالزَّواني، وَذَبحوا الذَّباِئـَح مَع ا
  .فالشَّعُب اّلذي ال یَتَبيَُّن الَحقَّ یَتَهوَُّر

إْن ُآنُتم أنُتم َتْزُنوَن یا َبني إسرائيَل، وراَء آلهٍة 15
  .ُأَخَر، فال َتجَعلوا َبيَت َیهوذا َیرتِكبوَن هذا اإلْثَم

 یا  ال تذَهبوا إلى الِجلجاِل وال َتصَعدوا إلى َبيِت آوَن
  . ائيَل، وال َتحِلفوا ِبـحياِة الّربَِّبني ِإسر

جَمحُتم یا َبني ِإسرائيَل َجماَح ِعْجَلٍة، فكيَف 16
  .َیرعاُآُم الّربُّ آَخروٍف في َمْرٍج رحيـٍب

 .ْتُرآوُهم  شعٌب َمصروٌر ِباألوثاِن فا َبيُت أفرایَم17
 .ْنَصَرفوا ِإلى السُّْكِر وأسَلموا أنُفَسُهم ِللزِّنى ُهُم ا18
فلَتحِمْلُهُم الرِّیُح في 19 . بُّوا الَهواَن ُحبَُّهم ِللُمجوِنأَح

   .أجِنَحِتها، ولَيْخَجلوا ِمْن ذباِئِحِهم
  ٥الفصل 

ْسمعوا هذا أیُّها الكَهنُة، وأصُغوا یا َبني ِإسرائيَل،  فا١
آاَن عَليُكم أْن َتحُكموا : وأنِصتوا یا َبيَت الَمِلِك
، وَشبكًة  َفخًّا ِعنَد ِمصفاٍةِبالَعدِل، لِكنَُّكم ِصْرتم 

وهاویًة عميقًة في 2،   على جَبِل تابوَر َممدوَدًة
  .، فها أنا ُأَؤدُِّبُكم جميعًا َشطيَم

 .  َبنو ِإسرائيَل ال َیخَفوَن عنِّي.أعِرُف َبيَت أفرایَم3
 یا َبني ِإسرائيَل . یا َبيَت أفرایَم أنُتُم اآلَن َزَنيُتم

  .َتَنجَّسُتم
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 الشَّعِب ال ُتتيُح لُهم أْن َیتوبوا إلى إلِهِهم، أعماُل4
  .ألنَّ روَح الزِّنى في داِخِلِهم وُهم ال َیعِرفوَن الّربَّ

 .ِآبریاُء َبني ِإسرائيَل َتشَهُد عَليِهم في ُوجوِهِهم5
 .َبيُت أفرایَم َیسُقطوَن ِبإثِمِهم ویسُقُط َبيُت َیهوذا مَعُهم

م وبَقُرُهم لَيطُلبوا الّربَّ فال سَيذَهبوَن ومَعُهم غَنُمُه6
َغَدروا بالّربِّ ألنَُّهم 7 .َیِجدوَنه، ألنَُّه تَخلََّص ِمنُهم

 فاآلَن تأُآُلُهُم النَّواِئُب، ُهم وما . بالزُّوِر َوَلدوا الَبنيَن
   . َیمِلكوَن

  الحرب بـين یهوذا وأفرایم
 . وِق في َجبَعَة، وفي النَّفيِر في رامَةُأنُفخوا في الُب8

 ِإلَتِفتوا وراَءُآم یا . إرَفعوا صوَت النَّذیِر في َبيِت آوَن
  .َبني بنياميَن

 ما ُأعِلُنه . َیصيروَن خرابًا حيَن ُأَؤدُِّبُهم َبيُت أفرایَم9
  .لُكم یا َبني ِإسرائيَل ال ُبدَّ ِمْن ُوقوِعِه

 َبني  زیحوَن ِلصاِلِحِهم ُتخوَمُرَؤساُء َبيِت َیهوذا ُی10
َبيُت 11 .أفرایَم، فَسأُصبُّ َغيظي عَليهم آالماِء

أفرایَم َمظلوموَن وَحقُُّهم َمهضوٌم، ألنَُّهم رَجعوا 
ِلذِلَك سأآوُن ِلَبيِت أفرایَم 12  وساروا وراَء السَّراِب

  .آالِعثِّ، وِلَبيِت َیهوذا آالسُّوِس
 .م وَبيُت َیهوذا ِجراَحُهمَرأى َبنو أفرایَم مَرَضُه13

، فما  فإلى أشُّوَر أرَسلوا َیسَتعينوَن ِبالَملِك العظيِم
سأنَقضُّ على َبيِت 14 .َشفاُهم وال َضمََّد ِجراَحُهم

أفرایَم آاألسِد وعلى َبيِت َیهوذا آالشِّْبِل، فُأَمزُِّقُهم 
   .وأمضي، وأخطُفُهم وال ُمنِقَذ

  توبة الشعب الكاذبة
أمضي راِجعًا إلى َموِضعي، لَعلَُّهم یعَتِرفوَن 15

ِبـَخطيَئِتِهم ویلَتِمسوَن وجهي، وفي ضيِقِهم ُیَبكِّروَن 
  : إليَّ قائليَن
  ٦الفصل 

تعاَلوا َنرِجـُع إلى الّربِّ ألنَّه ُیَمزُِّق وَیشفي، «١
ا في اليوِم ُیْحيـينا َبعَد یوميِن وُیقيُمن2یجرُح وُیَضمُِّد، 

 .ِلَنعِرِف الّربَّ ُآلَّ المعِرَفِة وَنتَبْعُه3 .الثَّاِلِث فنْحيا
فيكوَن ِضياُؤُه آالَفجِر، وُرجوُعُه إلينا آالمَطِر، 

  .»آمَطٍر ربـيعٍي َیروي األرَض
ماذا أفَعُل ِبُكم یا َبيَت أفرایَم؟ وماذا أفَعُل ِبُكم یا 4

 الصُّْبِح، وآالنَّدى َبيَت َیهوذا؟ طاَعُتُكم لي آَسحابِة
أآَثرُت لُكُم األنبـياَء وفاَضت 5 .اّلذي َیزوُل باآرًا

 . عَليُكم أقواُل فمي، وأضاَءت أحكامي عَليُكم آالنُّوِر
فأنا ُأریُد طاعًة ال ذبـيحًة، َمعِرفَة اِهللا أآَثُر ِمَن 6

  . الُمحَرقاِت
  . ُهناَك َغَدروا بـي. جاَوزوا َعهدي في أرِض أداَم7
 . َمساِلُك ِجباِلها َمليئٌة ِبالدَِّم. مدینُة األَثمِة َجلعاُد8
وآما یكُمُن اللصوُص، فكذِلَك الكَهنُة، یقُتلوَن في 9

وفي بـيِت 10 . وَیرتِكبوَن الُفجوَر طریِق شكيَم
  ِإسرائيَل َرأیُت ویا للَهوِل، رأیُت ِزَنى َبيِت أفرایَم

  . ونجاسَة َبني ِإسرائيَل
ا َبيَت َیهوذا، فإنِّي أعَددُت لُكم یومًا وأنُتم ی11

   . ِللِحساِب، حيَن ُأعيُد شعبـي ِمَن السَّْبـي

  ٧الفصل 
نكَشَف إثُم  ُآلَّما حاَوْلُت أْن أشفَي شعَب ِإسرائيَل ا١

َبيِت أفرایَم وَمساِوُئ أهِل السَّاِمرِة، ُهم َیغِدروَن 
َبعُضُهم ِبَبعٍض، فِمنُهُم السَّاِرُق في الدَّاِخِل واللِّصُّ 

ال «: یقولوَن في ُقلوِبِهم2 . اّلذي َیسُلُب في الخاِرِج
، وها أعماُلُهم ُتحيُط ِبِهم، »مأتَذآَُّر ُآلَّ َمساِوِئِه

   .وصاَرت أماَم وجهي

  مؤامرة في القصر
ُآلُُّهم 4 . ُیَسرُّ الَمِلُك ِبسوِئِهم، والرَُّؤساُء ِبــَغْدِرِهم3

 آالتَّنُّوِر، ال یُكفُّ الخبَّاُز َعْن إیقاِدِه ُمنُذ  َیتَِّقدوَن ُبغضًا
  في یوِم عيِد َمِلِكنا5 .َق إلى أْن َیخَتِمَرأْن َیعِجَن الدَّقي

 الرَُّؤساُء ِمْن ُحَميَّا الخمِر، والَمِلُك َیُمدُّ َیَدُه  َیمَرُض
 ِبالَكيِد آالتَّنُّوِر،  ُقلوُبُهم َتتَِّقُد6 .مَع السَّاِخریَن

وغَضُبُهم َیخُمُد اللَّيَل ُآلَُّه ویَتأجَُّج في الصَّباِح آنارٍِ 
 .ُآلُُّهم حاموَن آالتَّنُّوِر ویأُآلوَن ُقضاَتُهم7 .ُملَتِهبٍة

   .ُملوُآُهم جميعًا َیسُقطوَن وال أحَد فيِهم یدعو إليَّ

  بنو إسرائيل وسائر الشعوب
 صاروا رغيفًا .خَتَلَط َبيُت أفرایَم في الشُّعوِب ا8

 .نبـيُّ ُقوَتُهم وال َیعَلموَنیأُآُل األج9 .ُمَبلًَّال ال ُیَقلَُّب
في ِآبریاِء َبني 10 .ُیصابوَن ِبالشَّيـِب وال یعرفوَن

 ال َیرِجعوَن إلى الّربِّ إلِهِهم وال .ِإسرائيَل َفناُؤُهم
  .َیطُلبوَنُه

 .صاَر بـيُت أفرایَم آحماَمٍة طاِئشٍة ال ُلبَّ لُهم11
َصوَب یومًا َیسَتنِجدوَن ِبِمْصَر ویومًا َیتَِّجهوَن 

تََّجهوا َأبِسُط شَرآي عَلْيِهم  أیَنما ا12 .أشُّوَر
 هكذا ُأَؤدُِّبُهم على َشرِّ .وأصطاُدُهم آطيوِر السَّماِء

  . أعماِلِهم
 سْحقًا لُهم ألنَُّهم .ویٌل لُهم ألنَُّهم شَردوا عنِّي13

ال 14 . أْفَتدیِهم فَيتكلَّموَن عليَّ ِبالَكِذِب.َتعاَلْوا عليَّ
 إليَّ ِمْن ُقلوِبِهم، بل في َمضاِجِعِهم َیصُرخوَن
 عليَّ   ألجِل القمِح والخمِر َیجوروَن.ُیَولِولوَن
 . َففكَّروا عليَّ ِبالسُّوِء قوَّیُت َسواِعَدُهم15 . ویثوروَن

 . صاروا ِمثَل َقوٍس َمرميٍَّة.َیرِجعوَن لكْن ال إلي16َّ
نِطُق سَيسُقُط ُرؤساُؤُهم ِبالسَّيِف، فألِسَنُتُهم َت

   . َیصيروَن ُهزأًة في أرِض ِمْصَر.ِباألآاذیـِب
  ٨الفصل 

  إسرائيل وعبادة األوثان
ُأنُفْخ ِبَفِمَك في الُبوِق، فالَعدوُّ آالنَّسِر على َبيِت ١

 َبنو ِإسرائيَل جاَوزوا َعهدي وتعاَلوا على .الّربِّ
  .شریَعتي

 .»یا إلَه ِإسرائيَل نحُن َنعِرُفَك«: َیصُرخوَن إلي2َّ
  .لكنَُّهم ُیرَفضوَن وَسُيطاِرُدُهُم الَعُدو3
 ُیقيموَن رَؤساَء .ُیَنصِّبوَن ُملوآًا وال َیسَتشيروَنني4

وأنا ال أعَلُم، وِمْن ِفضَِّتِهم وذَهِبِهم َیصَنعوَن أصنامًا 
  .ِلَفناِئِهم

َحمَي غَضبـي على َزِنَخ ِعْجُلِك أیَُّتها السَّاِمرُة، و5
صاِنـٌع ِمْن 6 فإلى متى ال َیقِدروَن أْن َیطَهروا؟ .َبنيِك



The Bible Society 
of Lebanon 

Computer Dept. 

   صفحات ٨ من أصل٥صفحة رقم  

ِإسرائيَل صنَع ِعْجَلِك أیَُّتها السَّاِمرُة فكيَف یكوُن 
 ؟ إلهًا

ُهم َیزَرعوَن الرِّیَح وَیحُصدوَن العاِصفَة، فال ِقـياَم 7
 بَتَلَعُه  ُهم ُسنُبٌل ال ُیخِرُج قمحًا، وإْن أخَرَج ا.لُهم

  .األجَنبـيُّ
 صاروا َبيَن اُألَمِم ِوعاًء ال .ْبُتِلعوا َبنو ِإسرائيَل ا8

َصِعدوا إلى َمِلِك أشُّوَر آِحماِر 9 .ُیحَفُظ فيِه شيٌء
 َیَهبوَن َله   ها َبيُت أفرایَم. إليِه الَوحِش َیَتَودَّدوَن

 !الِهباِت
 لكنِّي سأجَمُعُهم ِمْن َبيِن اُألَمِم، وإْن َقدَّموا10

  . الِهباِت، فَيَتحرَّروَن ِمْن َمساِوِئ َمِلِك أشُّوَر
ُآلَّما أآَثَر َبيُت أفرایَم ِمْن ذباِئـِح الخطيئِة، أآَثروا 11

فلو ُآِتَبت لُهم آالُف 12 .ْرِتكاِبها ِمَن المذاِبـِح ال
ُهم یذَبحوَن 13 .الشَّراِئـِع َلَحسبوها ِمْن غریـٍب

 والّربُّ ال َیرضى .ا َلحَمهاالذَّبائَح ِهبًة لي ِلـيأُآلو
 َیذُآُر إثَمُهم وُیعاِقُبُهم على خطایاُهم، وُهم إلى .ِبها

  . ِمْصَر َیرجعوَن
َبنو ِإسرائيَل َنَسوا خاِلَقُهم وَبَنوا ُقصورًا، وَبيُت 14

َیهوذا أآَثروا ِمَن الُمُدِن الَحصينِة، فُألقي عَليها نارًا 
   .تأُآُل ُأصوَلها والُفروَع

  ٩ل الفص
 . آالشُّعوِب ال َتفَرحوا یا َبني ِإسرائيَل وال َتبَتِهجوا١

 وراَء آلهٍة ُأَخَر، فُخنُتم إلَهُكم وأحَبْبُتم ُأجَرَة  َزَنيُتم
 .الزِّنى على جميِع ما وَهبُتُكم ِمْن َبياِدِر ِحنطٍة

آأنَّما الَبيَدُر والِمعَصرُة ال ُیطِعماِن َبنيُكم، والخمُر 2
ِلذِلَك ال ُتقيموَن ِبأرِض الّربِّ، بل 3 !ُزُآمالجدیدُة ُتعِو

 إلى ِمْصَر، وفي أشُّوَر  َترجعوَن یا َبني أفرایَم
  .َتأُآلوَن َطعامًا َنِجسًا

 .ُهناَك ال َتسُكبوَن ِللرَّبِّ خمرًا وال َتَلذُّ َله َذباِئُحُكم4
 . وُآلُّ َمْن أآَلُه یَتَنجَُّس.ُخبُزُآم یكوُن آُخبِز الَمأَتِم

  .بُزُآم یكوُن لُكم وال یدُخُل َبيَت الّربُِّخ
ها 6؟  ماذا َتصَنعوَن یوَم االحتفاِل، یوَم عيِد الّرب5ِّ

أنُتم ُمَشرَّدوَن ِمْن وجِه الشِّدِة، فِمْصُر َتجَمُعُكم 
 الُقرَّاُص َیِرُث ُآنوَز ِفضَِّتُكم، .وموُف َتدِفُنُكم

  .والَعوَسُج َینُبُت في خياِمُكم
 جاَءت أّیاُم الَجزاِء، وسَتعِرفوَن .اُم الِعقاِبجاَءت أّی7

النَّبـيُّ أحَمُق وَرُجُل «:  َتقولوَن.ذِلَك یا َبني ِإسرائيَل
، وهم یزدادوَن إْثمًا وُیكِثروَن ِمَن »الرُّوِح َمجنوٌن

 ِعنَد َبني أفرایَم، لكنَُّهم  النبـيُّ َرقيـٌب إلهي8ٌّ . الشَّتيمِة
على جميِع ُطُرِقِه، وَیشِتموَنه في َینِصبوَن َله َفخًّا 

تَعمَّقوا في الفساِد آما في أّیاِم َجبَعَة، 9 .َبيِت إلِهِه
  . فالّربُّ َیذُآُر إثَمُهم وُیعاِقُبُهم على خطایاُهم

وَجْدُت َبني ِإسرائيَل آَمْن وَجَد ِعَنبًا في البرِّیَِّة، 10
ا َرأیُت وآَمْن َرأى الباآورَة في التِّيِن أوََّل أواِنه

 وَنَذروا أنُفَسُهم   لكنَُّهم جاُؤوا إلى َبعِل َفغوَر.آباَءُآم
  .ِللِخزِي، فصاروا أرجاسًا آِتلَك اآللهِة اّلتي أَحبُّوها

سَيطيُر َمجُد َبيِت أفرایَم آالطَّاِئِر، وال َیبقى لُهم 11
  .والدٌة وال َرحٌم وال َحَبٌل

 . یكوُن ِمْن َبنيِهم أحٌدوإذا َربُّوا َبنيِهم ُأميُتُهم، فال 12
  .نَصَرْفُت َعنُهم وَویٌل لُهم إذا ا

 َبنوُهم .َبيُت أفرایَم، آما َرأیُت صاروا فریسًة13
أعِطِهم یا ربُّ، ولكْن ماذا 14 . ُیساقوَن إلى الذَّْبِح

   .ُتعطي؟ أعِطِهم َرِحمًا ال َیحَبُل وأثداَء جافًَّة

  الرب یدین بـيت أفرایم
 ُهناَك . جميُع َمساِوِئِهم بَدأت في الِجلجاِل15

أبَغْضُتُهم، وِلُسوِء أعماِلِهم سأطُرُدُهم ِمْن َبيتي وال 
  . جميُع ُرؤساِئِهم ُمَتَمرِّدوَن.أعوُد ُأِحبُُّهم

نَزَلِت الضَّربُة ِبَبيِت أفراِیَم وَیِبَس أصُلُهم، فال 16
  .َلدوا ُأميُت ما َتِلُد ُبطوُنُهم إْن َو.َیحِملوَن ثمرًا

 َیرُفُضُهم .َیرُفُضُهم إلهي ألنَُّهم ال َیسَمعوَن َله17
   .فَيَتَفرَّقوَن َبيَن جميِع اُألَمِم

  ١٠الفصل 
 ُآلَّما .َبنو ِإسرائيَل َآرمٌة ُمنَتِشرٌة ُتثِمُر ثمرًا آثيرًا١

 ما َتجوُد آُثَر ثمُرُهم أآَثروا ِبناَء الَمذاِبـِح، وعلى َقْدِر
  . أرُضُهم ُیجيدوَن َرْفَع األنصاِب

 الّربُّ .في ُقلوِبِهم َیخَتِلقوَن الَكذَب، فاآلَن ُیعاَقبوَن2
ال «: یقولوَن3 .یكِسُر مذاِبـَحُهم وَیسَحُق أنصاَبُهم

َمِلَك لنا، ونحُن ال نخاُف الّربَّ، فماذا َیعَمُل لنا 
 »الَمِلُك؟

ٍم، وبأقساٍم باطَلٍة َیقَطعوَن ُهم َیتكلَّموَن آالمًا ِبكال4
  .َعهدًا، فَينُبُت الُحْكُم عَليِهم آالَعْلَقِم في أتالِم الحقِل

 سَيصرُخ ُسكَّاُن   الذََّهبـي على ِعْجِل َبيِت آوَن5
 وَیبكوَن على  ، ومَع شعِبِه وآَهَنِتِه َینوحوَن السَّاِمرِة

ُل َعطيًَّة فإلى أشُّوَر َسُيحَم6 .َمْجِدِه اّلذي زاَل َعنُه
، وِلِعصياِنِهم  ِللَمِلِك العظيِم، فَيْخزى بـيُت أفرایَم

  .َیخَجلوَن
السَّاِمرُة َمِلَكُة الَمداِئِن، ُتحَمُل آالَوَرِق الياِبِس على 7

وُتَدمَُّر ُمرَتَفعاُت آوَن، حيُث َیخَطُأ َبنو 8َوجِه الماِء، 
آِلَهِتها، ِإسرائيَل، وَیعلو الشَّوُك والَعوَسُج مذاِبـَح 

   . سُقطي عَلينا فيقولوَن ِللِجباِل َغطِّينا، وِللتِّالِل ا

  الحكم على بني إسرائيل
 ُهناَك .ِمْن أّیاِم َجبَعَة وأنُتم َتخَطأوَن یا َبني ِإسرائيَل9

أَؤدُِّبُكم آما أشاُء، 10 . َتلَحُق ِبُكُم الحرُب في َجبَعَة
  .ـُع عَليُكُم الشُّعوُب ِلَكثَرِة آثاِمُكمفَتجَتِم

ُآنُتم یا َبيَت أفرایَم یومًا ِعْجَلًة ُمَروَّضًة ُتِحبُّ 11
 سُألقي عَليُكم .الدِّراَس، فَأبَقيُت على ُعُنِقها الَجميِل

نيرًا، فَيفَلُح َبيُت َیهوذا األرَض، وُیَمهُِّدها َبنو 
َرعوا لُكم ِبالَعدِل ز فَلحوا وا فا12 .ِإسرائيَل ِللزَّرِع
 حاَن أْن َتطُلبوا الّربَّ حّتى َیجيَء .َتحُصدوا الرَّحمَة
  . وُیرَیُكم ما هَو َحقٌّ

َفَلْحُتم وَزَرْعُتُم الشَّرَّ، فَحَصدُتُم اِإلْثَم وأآْلُتم ثمَر 13
 وعلى َآثَرِة جباِبرِتُكم،   إتََّكْلُتم على إدراِآُكم.الَغْدِر

ُج الِقتاِل في وَسِطُكم وَتخَرُب فَسَيرَتِفـُع َعجي14
 وآما َخرََّب الَمِلُك شلماُن َبيَت .جميُع ُحصوِنُكم

،   في یوِم الحرِب وسَحَق األمَّهاِت مَع الَبنيَن أرَبئيَل
، َجزاَء ُآلِّ  هكذا َیحُدُث لُكم یا َبيَت ِإسرائيَل15
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ى  فما إْن َیبدأ الِقتاُل حّت.ْرَتَكبُتموها الَمساِوِئ اّلتي ا
   .َیهِلَك َمِلُكُكم َهالآًا

  ١١الفصل 
  محبة الرب لشعبه المتمرد

یوَم آاَن ِإسرائيُل َفًتى أحَبْبُتُه، وِمْن ِمْصَر دعوُت ١
   ذَبَح َبنو أفرایم. ُآلَّما دعوُته هرَب ِمْن وجهي2 . ْبني ا

ذي َعلََّمُهُم الَمْشَي وأنا اّل3ِللَبعِل وَبخَّروا ِلألصناِم، 
وحَمَلُهم على ِذراِعِه، لكنَُّهم لم َیعَتِرفوا أنِّي أنا 

جَذبُتُهم إليَّ ِبـحباِل الرَّحمِة 4 .أصَلحُت حاَلُهم
وَرواِبِط المحبَِّة، وُآنُت لُهم آأٍب یرفُع ِطْفًال على 

  . وَیحنو عَليِهم وُیطِعُمُهم ِذراِعِه
َر، وَمِلُك أشُّوَر یكوُن ال َیرِجعوَن إلى أرِض ِمْص5

وَیِحلُّ السَّيُف في 6 .َمِلَكُهم ألنَُّهم رَفضوا أْن َیتوبوا
ُیبِطئوَن 7 .ُمُدِنِهم وُیتِلُف أرزاَقُهم وُیفنيِهم ِلَمعاصيِهم

  . في الرُّجوِع إليَّ وَیحِملوَن النِّيَر ولن َیرَفَعُه أحٌد
 أهُجُرُآم یا آيَف أَتَخلَّى َعنُكم یا َبيَت أفرایَم؟ آيَف8

َبني ِإسرائيَل؟ أأجَعُلُكم ِمثَل أْدمَة وأعاِمُلُكم ِمثَل 
؟ قلبـي َیضَطِرُب في َصْدري، وُآلُّ  َصبویـيَم

لن ُأعاِقَبُكم في ِشدَِّة غَضبـي، 9 .َمراِحمي َتتَِّقُد
فُأَدمَِّرُآم َبعُد یا َبني أفرایَم، ألنِّي أنا اُهللا ال إنساٌن، 

  .م فال أعوُد أغَضُب عَليُكموُقدُّوٌس َبيَنُك
 َیزأُر .َیسيروَن َوراَء الّربِّ وهَو َیزأُر آاألسِد10

ِمْن ِمْصَر 11 .فُيسِرُع الَبنوَن إليَّ ِمْن ِجهِة البحِر
ُیسِرعوَن إليَّ آالعصافيِر، وِمْن أرِض أشُّوَر 

   .آالحماِم، فُأعيُدُهم إلى ُبيوِتِهم، أنا الّربُّ
  ١٢الفصل 

 ِبالَغْدِر وِبالَمْكِر أحاَطني جميُع  يُت أفرایَمأحاَطني َب١
 ولكْن َبيُت َیهوذا ال َیزاُل َیسيُر َمعي .َبني ِإسرائيَل

   .أنا اُهللا، الُقدُّوُس األميُن

  الحكم على بـيت یهوذا وأفرایم
َء الرِّیِح َبيُت أفرایَم َیْرَعوَن الرِّیَح وَیسيروَن ورا2

 َیزیدوَن الكِذَب والَمْكَر، .الشَّرقيَِّة نهارًا وليًال
فَيعِقدوَن ُمعاَهدًة مَع أشُّوَر وَیحِملوَن الزَّیَت َتَودُّدًا 

  .إلى ِمْصَر
، وَسُيعاِقُب َبني َیعقوَب على  الّربُّ َیتَِّهُم َبيَت َیهوذا3

، وهَو  فَيعقوُب.ُطُرِقِهم وُیجازیِهم ِبـحَسِب أعماِلِهم
قَبَض على َعِقِب أخيِه، وفي أواِن 4َبعُد في الَبْطِن، 

 بكى . صاَرَع الَمالَك وقاَوَم5 . ُرجوَلِته صاَرَع اَهللا
، وُهناَك تكلََّم اُهللا   وَجَد اَهللا في َبيِت إیَل.وتَضرََّع إَليِه

  .تكلََّم مَعُه الّربُّ الَقدیُر، الّربُّ َله الَمجُد6 . مَعُه
 . یا َبني َیعقوَب، وتَمسَّكوا ِبالرَّحمِة والَعدِلتوبوا،7

  .َتَقوَّوا ِبإلِهُكم ُآلَّ حيٍن
، ِبَيِدِهم ميزاُن الِغشِّ  َبيُت أفرایَم ِمثُل الكنعاني8ِّ

وَجْدنا : آم نحُن أْغنياُء«: قالوا9وُیِحبُّوَن االحِتـياَل 
  .»حٌد بِإْثٍمألنفِسنا َثروًة، وفي ُآلِّ ما َجَنينا ال َیتَِّهُمنا أ

أنا الّربُّ إلُهُكم ُمنُذ ُآنُتم في أرِض ِمْصَر، 10
،  وسُأسِكُنُكم في الِخياِم آما في أّیاِم عيِد الَمظالِّ

وأُآلُِّم األنبـياَء وُأآِثُر ِمَن الرُّؤى، وعلى ألِسَنِة 11
  . األنبـياِء ُأَمثُِّل األمثاَل

 وإْن َذَبحوا .م فباِطٌل ُه. آثميَن إْن آاَن َبنو جلعاَد12
، فَمذاِبـُحُهم َتصيُر ُآومًة ِمَن  الثِّيراَن في الِجلجاِل

  .الِحجارِة في أتالِم الحقِل
 صاَر  مَرأٍة  إلى برِّیَِّة أراَم، وِبا هَرَب یعقوُب13

ِبَنبـيٍّ أصَعَد الّربُّ َبني 14 .مَرأٍة َرعى َعبدًا، وِبا
 . َظُهم ساِلميَنِإسرائيَل ِمْن ِمْصَر، وِبَنبـيٍّ َحِف

آدَّْرُتموُه یا َبيَت أفرایَم وَمرَمرُتموُه وهَو سيُِّدُآم 15
َسُيلقي عَليُكم َتِبــَعَة أعماِلُكم وُیعيُد إليُكُم العاَر اّلذي 

   .َسبَّبُتموه
  ١٣الفصل 

 . ألَقوا الرُّْعَب في النُّفوِس حيَن تكلََّم َبيُت أفرایَم١
ائيَل، لِكنَُّهم عَبدوا الَبعَل إرَتَفَع شأُنُهم في َبني ِإسر

واآلَن َیزدادوَن خَطًأ وَیصَنعوَن لُهم 2 .فأِثموا وماتوا
َتماثيَل وأصنامًا َمسبوآًة ِمْن ِفضٍَّة جميُعها ُصْنُع أیٍد 

 َقبِّلوا أیُّها . إذَبحوا لها الذَّباِئـَح«: ماِهرٍة، ویقولوَن
، أو آالنَّدى ِلذِلَك یكونوَن آسحابِة الصُّْبِح3» ! النَّاُس

الباِآِر الزَّاِئِل بل یكونوَن آالتِّْبِن الُمَتطاِیِر ِمَن الَبيَدِر 
  .أو آالدُّخاِن الهاِرِب ِمَن الُكوَِّة

أنا الّربُّ إلُهُكم ُمنُذ ُآنُتم في أرِض ِمْصَر، ال 4
  عَرفُتُكم5 .تعِرفوَن إلهًا غيري وال ُمَخلِّصًا ِسواَي

 .َرَعيُتُكم فَشِبــعُتم6 . العَطِشفي البرِّیَِّة، في أرِض
أنا لُكم آأسٍد، 7 . َشِبــعُتم فَطَمَحت قلوُبُكم وَنسيُتموني
أنَقضُّ عَليُكم 8 .وِمثَل َنِمٍر أِثُب عَليُكم في الطَّریِق

 آُآُلُكم .آُدبٍَّة فَقَدت ِجراَءها، وأُشقُّ ِشغاَف قلوِبُكم
  .َمزُِّقُكم، وآَوحِش البرِّیَِّة ُأ ُهناَك آاللَّبَوِة

؟   یا َبني ِإسرائيَل، فَمن یا ُترى ُیعيُنُكم أنا ُأهِلُكُكم9
أیَن ُملوُآُكم فُيَخلِّصوَنُكم؟ أیَن ُقضاُتُكم في ُآلِّ 10

، » عَلينا  آُرؤساَء أعِطنا ُملوآًا«: ُمُدِنُكم؟ قلُتم لي
  . فأعَطيُتُكم ُملوآًا في غَضبـي وأَخْذُتُهم في َغيظي11
 .يِت أفرایَم َمحفوٌظ، وخطيَئُتُه َمخزونٌةإْثُم َب12
ْبٍن َغيِر حكيٍم ال  سَتِحلُّ ِبِهم أوجاُع اّلتي َتِلُد، وآا13

  .مِتحاِن الَبنيَن َیثُبُت ِعنَد ا
 أیَن .أفَتدیِهم ِمْن َیِد الهاوَیِة وُأَنجِّيِهم ِمَن الموِت14

أفُة ؟ الرَّ هالُآَك یا موُت، أیَن دماُرِك أیَُّتها الهاوَیُة
  .َتْخَفى َعن َعيَنيَّ

، َتجيُء ریُح  َمهما َنما َبيُت أفرایَم آالقضيـِب15
الشَّرِق، ریُح الّربِّ الطَّاِلعُة ِمَن البرِّیَِّة، فَيِجفُّ 
   .َینبوُعه، وَینضُب َمعيُنُه، وَیيـَبُس َزْرُعه الياِنـُع

  ١٤الفصل 
  التوبة والمصالحة مع اهللا

 وتَمرََّدت على اِهللا، فِبالسَّيِف یسُقُط  أذَنَبِت السَّاِمرُة١
  . أطفاُلها ینَسِحقوَن وَتنَشقُّ ُبطوُن الَحواِمِل.شعُبها

توبوا یا َبني ِإسرائيَل إلى الّربِّ إلِهُكم، فأنُتم بإثِمُكم 2
  .َعَثرُتم

إرَفْع «: إرِجُعوا إلى الّربِّ وُخذوا مَعُكم هذا الكالَم3
 أبِرْئنا ِمْن أآاذیـِب . إقَبْل خيَر ما ِعنَدنا.عنَّا ُآلَّ إْثٍم
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أشُّوُر ال ُتَخلُِّصنا وال ُیَخلُِّصنا ُرآوُب 4 . ِشفاِهنا
 لن نقوَل َبعُد ِلَما َتصَنُعُه أْیدینا أنِت .خيوِل الحرِب

  .»آِلَهُتنا، فِبَك أیُّها الّربُّ َیِجُد اليتيُم َرحمًة
ْرِتداِدِهم عنِّي، وما أآَثَر  ُأبِرُئُهم ِمِن ا«:  الّربُّوقاَل5

  . فَغَضبـي فاَرَقني.ما ُأِحبُُّهم
أآوُن ِلَبني ِإسرائيَل آالنَّدى، فُيزِهروَن آالسَّوَسِن 6

  .وَیُمدُّوَن ُجذوَرُهم آلبناَن
 یكوُن َبهاُؤُهم آالزَّیتوِن، .ُفروُعُهم َتنَتِشُر7

 في ِظلِّي،  َیرِجعوَن وَیسُكنوَن8 .وراِئَحُتُهم آلبناَن

 ُیزِهروَن آالَكْرِم، ویكوُن .فَيْحَيوَن آما في َجنٍَّة
  .ِصيُتُهم آخمِر لبناَن

 عاَینُتُكم وراَعيُتُكم . یا َبيَت أفرایَم ما لُكم وِلَألوثاِن9
  .»، وأنُتم لي ُتثِمروَن آشجَرٍة خضراَء

 . َیعِرُف َمعناُه، والَفهيُم الحكيُم یفَهُم هذا الكالَم10
 ُمسَتقيمٌة َیسِلُكها الصِّدِّیقوَن، وأمَّا  ُطُرُق الّربِّ

 .الُمناِفقوَن ففيها َیعُثروَن
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  إ

  ٢.........................................إسرائيل الزانية
  ٥...............................إسرائيل وعبادة األوثان
  ٢...................................إمرأة هوشع وأوالده

  ا
  ٣.....................................التندید بعبادة اآللهة

  ٧..............................التوبة والمصالحة مع اهللا
  ٤............................الحرب بـين یهوذا وأفرایم
  ٦...............................الحكم على بني إسرائيل

  ٦.......................الحكم على بـيت یهوذا وأفرایم
  ٦................................الرب یدین بـيت أفرایم

  ٢...................................................المقّدمة

  ب
  ٥..........................بنو إسرائيل وسائر الشعوب

  ت
  ٤....................................توبة الشعب الكاذبة

  ح
  ٣..................................حكم الرب على شعبه

  خ
  ٣...........................خصومة الرب مع إسرائيل

  م
  ٤.....................................مؤامرة في القصر
  ٣......................................محبة الرب لشعبه

  ٦............................محبة الرب لشعبه المتمرد
  و

  ٢............................................وعد بالسعادة
 


