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  سفر عاموس
  

  المقّدمة
ملكة یهوذا، إلى بـيت إیل، إلى أهم معبد في مملكة  قم وصل عاموس من قریته تقوع، في م607حوالي سنة 

   . تكلم، فكان آالمه آالصاعقة.)ح1: 1رج(إسرائيل 
 فترة من الهدوء بسبب ضعف مملكة آرام )477-877(عرفت مملكة اسرائيل في عهد یربعام الثاني 
: نهایة شعب اهللا، فقالوا لكن في ذلك الوقت جاء عاموس وأعلن .المجاورة، وعرفت ازدهارًا، ما عرفته من قبل

 الّرّب یدافع عن حقه، یدافع عن .ال، فحق اهللا في الشعب یدوسه األقویاء:  أجابهم عاموس.الدیانة في أحسن حال
   .حق الضعيف والمظلوم

 لكنه .الّرّب أرسله:  لماذا حمل الى شعبه هذا اإلنذار الشدید، فيقول)9-7رجف(ویروي عاموس في رؤاه 
   .)17-10: 7(ة اسرائيل قبل أن یثير الشعب على ملوآه ورؤسائه سُيطرد من مملك

  ماذا نجد في آتاب عاموس؟
   .الّرّب یلوم شعب اسرائيل والشعوب المجاورة: 2-1ف
   .الصراع بـين اهللا العادل وشعبه الخاطئ: 6-3ف
   .خمس رؤى ترمز إلى تدخل اهللا القریـب: 9-7ف

 فحين ُیطَرد .یحمله تعليم اهللا من عناصر تبدو هّدامة لعالمنا الخاطئآتاب عاموس یدفعنا إلى التبّحر في ما 
آتفوا بأن  هذا النبـي من مملكة اسرائيل نتذآر مصير الّرّب یسوع، اّلذي حمل تعليمًا حسبه الرؤساء هّدامًا، فما ا

لعالم الخاطئ  هذا ما یفعله ا.)50: 11یو (أن یموت رجل خير من أن تهلك األمة آلها : طردوه، بل صلبوه
   .)33: 16یو ( ولكن یسوع غلب العالم .لُيسكت صوت اهللا

  
  

 ١الفصل 
، رآُه على  هذا آالُم عاموَس أحِد ُرعاِة َتقوَع١

   َملِك َیهوذا، وفي أّیاِم یُرْبعاَم  في أّیاِم ُعزیَّا ِإسرائيَل
قاَل 2 .بِن ُیوآَش َملِك ِإسرائيَل، قبَل الزِّلزاِل بسنتيِن

   :عاموُس

  أقوال على األمم
  ِمْن ِصهيوَن الّربُّ یزأُر«

 وُیطِلُق صوَتُه ِمْن ُأوُرشليَم
 فتنوُح مراعي الرُّعاِة
  .» ویـيبُس رأُس الَكرَمِل

  ألجِل معاصي ِدمشَق«: وهذا ما قاَل الّرب3ُّ
ِمْن  بنوارَج   وباألخصِّ ألنَُّهم داسوا َجلعاَد الُمتكرِّرِة

فُأرِسُل 4 .حدیٍد، َحكْمُت عَليِهم ُحْكمًا ال رجوَع َعنُه
،  ، فتأآُل ُقصوَر الَملِك َبْنهدَد نارًا على َبيِت حزائيَل

وأآِسُر ِمزالَج ِدمشَق وأقَطُع السَّاآنيَن ِمْن ِبقاِع 5
 .  والقاِبَض على الصَّولجاِن ِمْن َبيِت َعْدٍن آوَن

  . هكذا قاَل الّربُّ.» وُیسَبى شعُب أراَم إلى قيَر
ألجِل معاصي غزََّة «: وهذا ما قاَل الّرب6ُّ

الُمتكرِّرِة، وباألخصِّ ألنَُّهم أجَلوا شعبًا بكامِلِه 
حَكْمُت عَليِهم ُحْكمًا ال رجوَع 7لُيسلُِّموُه إلى أدوَم، 

، فتأآُلها وال ُتبقي  َعنُه، فأرِسُل نارًا على ُسوِر غزََّة
طُع السَّاآنيَن ِمْن أشدوَد والقابَض وأق8ِمنها شيئًا، 

على الصَّولجاِن ِمْن أشقلوَن، وأرتدُّ بـيدي على 

 هكذا قاَل السَّيُِّد .»َعقروَن فُأبـيُد سائَر الفِلسطيِّيَن
  .الّربُّ

  ألجِل معاصي صوَر«: وهذا ما قاَل الّرب9ُّ
الُمتكرِّرِة، وباألخصِّ ألنَُّهم أجَلوا شعبًا بكامِلِه 

، حكْمُت  موُه إلى أدوَم وما ذآروا َعهَد اإلخَوِةوسلَّ
فأرِسُل نارًا على 10عَليِهم ُحْكمًا ال رجوَع َعنُه، 

  .»صوَر، فتأآُل ُقصوَرها
  ألجِل معاصي َبني أدوَم«: وهذا ما قاَل الّرب11ُّ

الُمتكرِّرِة، وباألخصِّ ألنَُّهم طاَردوا بالسَّيِف 
جَعلوا غَضَبُهم َیفتِرُس إخوَتُهم، ِمْن دوِن َرحمٍة، و

فأرِسُل 12إلى األبِد، وَحِفظوا ِحقَدُهم على الدَّواِم، 
  .» نارًا على تيماَن، فتأآُل ُقصوَر ُبْصَرَة

  ألجِل معاصي َبني َعمُّوَن«: وهذا ما قاَل الّرب13ُّ
الُمتكرِّرِة، وباألخصِّ ألنَُّهم شقُّوا َحبالى َجلعاَد 

حَكْمُت عَليِهم ُحْكمًا ال 14م، لُيَوسِّعوا ُتخوَم أرِضِه
 ومَع .، فتأآُل ُقصوَرها رجوَع َعنُه في سوِر ربََّة

 .َصيحِة یوِم القتاِل وریٍح عاصٍف في یوِم المعرآِة
 .»یذهُب َمِلُكُهم إلى السَّْبـي، هَو ورؤساُؤه معًا15

   .هكذا قاَل الّربُّ
  ٢الفصل 

  موآَبألجِل معاصي َبني «: وهذا ما قاَل الّرب١ُّ
 َمِلِك أدوَم  الُمتكرِّرة، وباألخصِّ ألنَُّهم أحرقوا ِعظاَم

 .حّتى صارت ِآْلسًا، حَكْمُت ُحْكمًا ال رجوَع َعنُه
 وال ُتبقي  فُأرِسُل نارًا على ُموآَب، فتأآُل قریوَت2
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ِمنها شيئًا، فيموُت َبنو ُموآَب بعجيٍج وصياٍح 
ِط موآَب وأقطُع الحاآَم ِمْن وَس3وصوِت الُبوِق، 

  . هكذا قاَل الّربُّ.»وأقتُل جميَع رؤساِئها معًا
ألجِل معاصي َبيِت َیهوذا «: وهذا ما قاَل الّرب4ُّ

الُمتكرِّرِة، وباألخصِّ ألنَُّهم نبذوا شریعَة الربِّ ولم 
تََّبَعها  یعَملوا بفرائِضِه، وأضلَّْتُهم أآاذیـُبُهم التي ا

فُأرِسُل نارًا 5َع َعنُه، آباُؤُهم، حَكْمُت ُحْكمًا ال رجو
  .»على َیهوذا، فتأآُل ُأوُرشليَم وال ُتبقي ِمنها شيئًا

  ألجِل معاصي َبيِت ِإسرائيَل«: وهكذا قاَل الّرب6ُّ
الُمتكرِّرِة حَكْمُت ُحْكمًا ال رجوَع َعنُه، ألنَُّهم 

 بالِفضَِّة والبائَس بنعليِن،  َیبـيعوَن الصِّدِّیَق
َس الُوَضعاِء في التُّراِب، وُیزیحوَن وُیمرِّغوَن ُرُؤو7

الَمساآيَن َعْن طریِقِهم، ویدخُل الرَّجُل وأبوُه على 
وألنَُّهم 8،  سمَي القدُّوَس صبـيٍَّة واحدٍة فُيدنِّساِن ا

َیستلقوَن على ثياٍب َمرهونٍة لُهم بجانِب ُآلِّ َمذبٍح، 
  . ویشربوَن خمَر الَمدینيَن لُهم في َبيِت إلِهِهم

فَعلوَن هذا ُآلَُّه وأنا اّلذي أزاَل ِمْن أماِمُكُم ت9
 اّلذیَن ِمثُل قاماِت األرِز قاماُتُهم وِمثُل  األموریِّيَن

البلُّوِط صالَبُتهم، وأزاَل ِثماَرُهم ِمْن َفوِق األرِض 
وأنا اّلذي أصَعدُآم ِمْن 10 .وُعروَقُهم مْن َتحِتها

 أربعيَن سَنًة أرِض ِمْصَر وساَر ِبُكم في البرِّیَِّة
وأقمُت ِمْن َبنيُكم 11ألورَِّثُكم أرَض األموریِّيَن، 
 أَما هكذا آاَن یا َبني . أنبـياَء وِمْن ُشّباِنُكم نذیریَن

  أقوُل أنا الّربُّ؟.ِإسرائيَل
لكنَُّكم َسقيُتُم النَّذیریَن خمرًا، وأمرُتُم األنبـياَء بأْن 12

ُآم آما ُتَعاُق الِعْجلُة  سيَر ها أنا ُأِعيُق13ال یتنبَّأوا 
فيفِقُد السَّریُع الَجْرِي ُقدرَتُه 14 .المليئُة باألآداِس

على الهَرِب، والقويُّ ال ُیشدُِّد قوََّتُه، والجبَّاُر ال 
وقابُض القوِس ال َیثُبُت والسَّبَّاُق ال 15ُینجِّي نْفَسه، 

والَقِويُّ القلِب بـيَن 16ینجو وال ینجو راآُب الَخيِل، 
الجبابرِة یهرُب ُعریانًا في ذلَك اليوِم، أقوُل أنا 

   .»الّربُّ
إسمعوا یا َبني ِإسرائيَل هِذِه الكِلمَة اّلتي أتكلَُّم بها 3

أنا الّربُّ على جميِع عشيرِتُكُم اّلتي أصعْدُتها ِمْن 
إیَّاُآم وحَدُآم عرفُت ِمْن َبيِن جميِع «2: أرِض ِمْصَر

عاِقُبُكم على جميِع عشائِر األرِض، فلذِلَك سُأ
  .»آثاِمُكم

 ثناِن معًا إالَّ إذا تواعدا؟ أیسيُر ا3
أیزأُر األسُد في الوعِر وال فریسَة َله، أم ُیطِلُق 4

 الشِّْبُل صوَتُه ِمْن عریِنه إالَّ إذا أخَذ شيئًا؟
أیسقُط الُعصفوُر في األرِض وال شَرَك فيها، أم 5

 سَك شيئًا؟ُیرَفُع الَفخُّ ِمَن األرِض وما أم
أُینَفُخ في الُبوِق في المدینِة وال ُیهَرُع الشَّعُب، أم 6

 َیِحلُّ بالمدینِة سوٌء ولم أفعْلُه أنا الّربُّ؟
السَّيُِّد الّربُّ ال یفَعُل شيئًا إالَّ إذا آشَف ِسرَُّه لعبـيِدِه 7

  .األنبـياِء
  نبَُّأ؟زأَر األسُد فَمْن ال َیخاُف؟ تكلََّم الّربُّ فَمْن ال یت8

  خراب السامرة

، وعلى السُّطوِح في  ناُدوا على السُّطوِح في أشدوَد9
،  جتمعوا على جباِل السَّامرِة أرِض ِمْصَر، وقولوا ا

نظروا إلى الشََّغِب العظيِم في وَسِطها والمظالِم  وا
ستقامٍة، بل  ُهم ال یعرفوَن العَمَل با10 .في داخِلها

  .وَن خزائَن ُقصوِرِهم بالُعْنِف والَجوِریمأل
ُیضاِیُقُكُم العدوُّ «: لذِلَك هذا ما قاَل السَّيُِّد الّرب11ُّ

وُیحيُط بأرِضُكم، فيُدكُّ ُحصوَنُكُم المنيعَة وینَهُبُكم 
  .»وال ُیبقي شيئًا

آما ُینِقُذ الرَّاعي ِمْن َفِم «: وهذا ما قاَل الّرب12ُّ
، هكذا ُیْنَقُذ  طَرفًا ِمْن ُأُذِن الفریسِةاألسِد ساَقيِن أو 

القليُل ِمْن َبني ِإسرائيَل الُمتربِّعيَن في السَّامرِة على 
  .»زوایا األسرَِّة الفاخرِة

نِذروا َبيَت َیعقوَب، یقوُل السَّيُِّد الّربُّ  إسمعوا وا13
یوَم ُأعاقُب َبني ِإسرائيَل على معاصيِهم 14القدیُر 

 على َمذابِح آلهِتِهم، فأقطُع  أهَل َبيِت إیَلُأعاقُب أیضًا 
وأضِرُب 15 .  وُألقيها على األرِض قروَن الَمذابِح

، وَتبـيُد بـيوُت  الَبيَت الشَّتويَّ مَع الَبيِت الصَّيفيِّ
   .العاِج وتضَمِحلُّ بـيوٌت عظيمٌة، یقوُل الّربُّ

  ٤الفصل 
ا َمن ُهنَّ إسمعَن هِذِه الكلمَة یا نساَء السَّامرِة، ی١

 تظِلْمَن الفقراَء وتسحقَن الُبؤساَء . آبقراِت باشاَن
  .»هاتوا لنشرَب«: وتُقلَن ألزواِجُكنَّ

بقداسِتِه أقسَم السَّيُِّد الّربُّ أْن ستأتي عليُكنَّ أّیاٌم 2
یرفُعُكنَّ العدوُّ فيها بالكالليـِب، ویأخُذ أعقاَبُكنَّ أخذًا 

 ُآلُّ .ِمْن ُشقوِق األسواِروُیخرُجُكنَّ 3بالصَّنانيِر، 
واحدٍة على وجِهها، ویطُرُدُآنَّ وال تبقى ِمنكنَّ 

   .، یقوُل الّربُّ واحدٌة

  بنو إسرائيل ال یعتبرون
رتِكبوا المعاصي، وفي   وا تعاَلوا إلى َبيِت إیَل4

باِح قرِّبوا رتكاِبها، وعنَد الصَّ  َأآِثروا ِمِن ا الِجلجاِل
وأحِرقوا 5 .ذباِئَحُكم، وفي اليوِم الثَّالِث ِمَن عشوَرُآم

ِمَن الَخميِر ذبـيحَة َحمٍد، ونادوا بتقدماٍت وأذیعوها، 
فطالما أحببُتم ذِلَك یا َبني ِإسرائيَل، یقوُل السَّيُِّد 

  . الّربُّ
فكم جَعلُت نصيـَبُكم َخوا الُبطوِن في جميِع ُمُدِنُكم 6

الُخبِز في جميِع مساِآِنُكم، وما ُتبُتم إليَّ، یقوُل وعَوَز 
وآم منعُت َعنكُم المَطَر َقبَل الَحصاِد بثالثِة 7 .الّربُّ

أشهٍر، وأمطْرُت على مدینٍة دوَن أخرى، وعلى 
فنزحْت مدینتاِن أو ثالُث 8 .حقٍل دوَن آخَر فجفَّ

ا رَتووا، وم ُمُدٍن إلى مدینٍة واحدٍة ليشربوا ماًء فما ا
  .ُتبُتم إليَّ، یقوُل الّربُّ

وضربُتُكم باللَّْفِح والَيَرقاِن، وآثيرًا ما أآَل الَجراُد 9
الزَّحَّاُف جناِئَنُكم وآرَمُكم وتيَنُكم وزیتوَنُكم، وما ُتبُتم 

  . إليَّ، یقوُل الّربُّ
وأرسلُت عَليُكُم الوبَأ اّلذي أرسلُتُه باألمِس على 10

 ُشبَّاَنُكم وسلبُت خيَلُكم، ِمْصَر، وقتلُت في الحرِب
وأصَعْدُت َنْتَن ُمعسَكِرُآم إلى أنوِفُكم، وما ُتبُتم إليَّ، 

  . یقوُل الّربُّ
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، فكنُتم آعدوٍّ  ودمَّرُتُكم آما دمَّرُت سدوَم وعمورَة11
  .ُمنتَشٍل ِمَن الحریِق، وما ُتبُتم إليَّ، یقوُل الّربُّ

سرائيَل، وبما أنِّي لذِلَك أفَعُل بكم هكذا یا َبني ِإ12
ستعدُّوا للقاِء إلِهُكم یا َبني  أفَعُل بكم هكذا، فا

 !ِإسرائيَل
فاّلذي ُیصوُِّر الجباَل، وَیخلُق الرِّیَح، وُیبـيُِّن 13

للبَشِر ِفكَرُه، وَیجعُل الظُّلمَة فجرًا، ویطُأ مشارَف 
   .سُمُه الّربُّ اإللُه القدیُر األرِض، ا
  ٥الفصل 

  بةدعوة إلى التو
إسَمعوا هِذِه الكِلمَة اّلتي ُأنادي بها عَليكم ِرثاًء یا ١

 : َبيَت ِإسرائيَل
 ُطرَحْت . ِإسرائيَل فال تعوُد تقوُم سقطْت َمملكُة2

  .على أرِضها وال َمْن ُیقيُمها
المدینُة اّلتي لَبيِت «: فهذا ما قاَل السَّيُِّد الّرب3ُّ

ُتخِرُج للقتاِل ألفًا یـبقى لها ِمئٌة، واّلتي ِإسرائيَل و
  .»ُتخِرُج ِمئًة یـبقى لها عَشَرٌة

أطُلبوني «: وهذا ما قاَل الّربُّ لَبيِت ِإسرائيَل4
، ال تجيئوا إلى  وال تطُلبوا َبيَت إیَل5فتحَيوا، 
 فأهُل الِجلجاِل .  وال تعُبروا إلى بئَر سبَع الِجلجاِل

  .»  وَبيُت إیَل إلى العَدِمَمصيُرُهم إلى السْبـي
  ُأطلبوا الّربَّ فتحَيوا ِلئالَّ یقتحَم الّربُّ َبيَت یوسَف6

  .آناٍر تأآُل َبيَت إیَل وال َمْن ُیطِفُئها
 ُتحوِّلوَن الَعدَل إلى َعلَقٍم وُتلُقوَن الَحقَّ !َویٌل لُكم7

  .إلى األرِض
ل ِظلَّ ، وُیحوِّ هَو اّلذي خَلَق الثُّریَّا والجوزاَء8

الموِت صباحًا والنَّهاَر ليًال ُمظِلمًا، ویدعو مياَه 
 .سُمُه الّربُّ البحِر فُيفيُضها على وجِه األرِض، وا

وهَو اّلذي ُینِزُل الَخراَب على األقویاِء وَیجُلُب 9
  .الَخراَب على ِقالِعِهم

 ویمُقتوَن  ُیبِغضوَن القاضَي بالَعدِل في الَمحاِآِم10
لذِلَك، بما أنَُّكم تدوسوَن الفقيَر 11 .بالصِّْدِقالُمتكلَِّم 

وتأخذوَن ِمنُه ضریـبَة قمٍح، فأنُتم َتبنوَن بـيوتًا ِمْن 
حجٍر منحوٍت وال ُتقيموَن فيها، وتغِرسوَن آُرومًا 

فأنا عاِلٌم بمعاصيُكُم 12 .شهيًَّة وال تشربوَن خمَرها
یَق  ُتضایقوَن الصِّدِّ.الكثيرِة وخطایاُآُم العظيمِة

 .وتأخذوَن الِفْدیَة وُتحرُِّفوَن َحقَّ البائسيَن في الَمحاِآِم
لذِلَك َیسُكُت العاقُل في ذِلَك الزمِن ألنَُّه زمٌن 13

  .رديٌء
 فيكوَن الربُّ اإللُه .طلبوا الَخيَر ال الشَّرَّ لتحَيوا فا14

أبغضوا الشَّرَّ وأِحبُّوا 15 .القدیُر مَعُكم آما تقولوَن
أقيموا الَعدَل في الَمحاِآِم فَلعلَّ الّربَّ اإللَه الَخيَر و

  .القدیَر یتحنَُّن على َمْن تبقَّى ِمْن َبيِت یوُسَف
في «: لذِلَك هذا ما قاَل السَّيُِّد الّربُّ اإللُه القدیُر16

جميِع السَّاحاِت یكوُن نحيـٌب، وفي جميِع الشَّوارِع 
َن إلى النُّواِح  وُیدعى النَّوَّاحو.َویٌل َویٌل: ُیقاُل

ویكوُن في جميِع الُكروِم 17 .والنَّدَّابوَن إلى النَّْدِب
  .»نحيـٌب ألنِّي أعبُر في وَسِطُكم، فأعاِقُبُكم أنا الّربُّ

 ماذا ینفُعُكم یوُم الّربِّ .َویٌل للُمتمنِّيَن یوَم الّرب18ِّ
أنُتم آَمْن هَرَب ِمْن وجِه 19وهو لُكم ظالٌم ال نوٌر؟ 

 أو دخَل الَبيَت وأسنَد یَدُه إلى . فَلقَيُه الدُّبُّاألسِد
فيوُم الّربِّ ظالٌم ال نوٌر، بل 20 .الحائِط فَلسعْتُه حيٌَّة

 هَو َسواٌد ال ضياَء َله؟
أبغضُت أعياَدُآم ورفضُتها، وال أرتاُح 21
إذا أصعْدُتم لي ُمحرقاِتُكم وتقدماِتُكم 22 .حتفاالِتُكم ال

ُر إلى ذبائِح السَّالمِة ِمْن ال أرضى بها، وال أنُظ
َأبعدوا عنِّي هزیَج أغانيُكم، 23 . ُعجوِلُكُم الُمسمَّنِة

بل ليْجِر الَعدُل آالمياِه، 24 .فأنا ال أسمُع نَغَم عيداِنُكم
  .والصِّدُق آنهٍر ال ینقِطـُع

هل قرَّبُتم ذبائَح وتقدماٍت ُمدََّة أربعيَن سَنًة في 25
 ُسكُّوَت َمِلَكُكم  بل حملُتم26سرائيَل؟ البرِّیَِّة یا َبيَت ِإ
 . إلَهُكم، وهَي أصناٌم صنعُتموها لُكم والكوآَب آيواَن

سُمُه  فسَأسبـيُكم إلى ما وراِء ِدمشَق، أنا اّلذي ا27
   .الّربُّ اإللُه القدیُر

  ٦الفصل 
  خراب بني إسرائيل

وَن في ِصهيوَن، ویا أیُّها ویٌل لُكم أیُّها الُمترفُِّه١
، أنتم یا ُنخبَة ُعظماِء اُألَمِم  اآلِمنوَن في جَبِل السَّامرِة

 .نُظروا ُأعُبروا إلى َآْلنَة وا2ومالَذ َبيِت ِإسرائيَل، 
هبطوا إلى  سيروا ِمْن ُهناَك إلى َحماة العظيمِة، ُثمَّ ا

ا تمِلكوَن،  أِتلَك الممالُك َخيٌر ممَّ. ِعنَد الفِلسطيِّيَن َجّت
أنتم تستبعدوَن یوَم 3؟  أم تخوُمُهم أوسُع ِمْن تخوِمُكم
تضَطجعوَن على 4 .النَّْكبِة وُتقرِّبوَن زمَن الُعْنِف

 تأآلوَن .أِسرٍَّة ِمْن عاٍج وعلى فراِشُكم تـَتَمرَّغوَن
ُتبعبُعوَن 5 .الِخراَف ِمَن الغَنِم والَمعلوِف ِمَن الُعجوِل

نِسبوَن إلى أنفِسُكم آالِت على صوِت العوِد وَت
تشربوَن الخمَر بالطَّاساِت، 6 .الطَّرِب ِمثَل داُوَد

وَتمسحوَن َشعَر رُؤوِسُكم بالزُّیوِت وال َتُذوبوَن 
لذِلَك تكونوَن أوََّل 7 . ُحْزنًا على َهالِك َبيِت یوُسَف

  . َمْن َأسبـيِهم، فتزوُل َعربدُة الُمتمرِّغيَن
یقوُل الّربُّ اإللُه «: بُّ بنفِسِه، قاَلأقسَم السَّيُِّد الّر8

القدیُر إنِّي أآَرُه غطَرسَة بـيِت َیعقوَب وُأبِغُض 
فإذا 9 .ترفَُّعُهم، فلذِلَك ُأغِلُق المدینَة على ُآلِّ َمْن فيها

وإذا 10 .بقَي عَشَرُة رجاٍل في َبيٍت واحٍد یموتوَن
، ویقوُل نجا أحٌد، فلَيحِمْل ما َتبقَّى إلى خارِج الَبيِت

 .ال: أِعنَدَك أحٌد َبعُد؟ فُيجيـُب: ِلَمْن في مؤخَِّر البـيِت
ها الّربُّ 11 .» سَم الّربِّ  إیَّاَك أْن تذُآَر ا.ُأسكْت

یأمُر، فيضِرُب البـيَت الكبـيَر بالرَّْدِم، والبـيَت 
  .الصغيَر بالتَّشقُِّق

َقِر، أترُآُض الخيُل على الصَّخِر أو ُیفَلُح عَليِه بالب12
حّتى حوَّلُتُم الَعدَل إلى َعلقٍم وثَمَر الَحقِّ إلى َلعنٍة؟ 

: ، وتقولوَن نتصاِرُآم على لوَدباَر أنتم تفرحوَن با13
فها أنا ُأقيُم عَليُكم یا َبيَت 14أَما بقوَِّتنا أخْذنا قرنایَم؟ 
 إلى وادي   ِمْن ليـبو حماَة ِإسرائيَل، ُأمًَّة ُتضاِیُقُكم

   . العربِة
  ٧لفصل ا



The Bible Society in Lebanon 
 

 

   صفحات ٧ من أصل٥صفحة رقم  

  رؤیا الجراد
آاَن َیجبُل َجرادًا بعَد أن : هذا ما أراني السَّيُِّد الّرب١ُّ
قَتَطَع الَمِلُك ِحصََّتُه وَحلَّ ُطلوُع النَّْبِت الُمَتأخِِّر،  ا

: فلمَّا فَرَغ الَجراُد ِمْن أآِل ُعشِب األرِض، ُقلُت2
 آيَف یقوُم ِلَبني َیعقوَب !وَكأیُّها السَّيُِّد الّربُّ، َعف«

فَنِدَم الّربُّ على ذِلَك 3 .»قائمٌة؟ فُهم شعٌب صغيٌر
   .»هذا ال یكوُن«: وقاَل

  رؤیا النار
آاَن السَّيُِّد الّربُّ یدعو : وهذا ما أراني السَّيُِّد الّرب4ُّ

ظيَم وأخَذت إلى الَهالِك بالنَّاِر، فأآلِت النَّاُر الَغمَر الع
 .أیُّها السَّيُِّد الّربُّ: فُقلُت5 .تأآُل األرَض الياِبَسَة

 آيَف یقوُم لَبني َیعقوَب قاِئمٌة؟ فُهم شعٌب !توقَّْف
هذا «: فنِدَم السَّيُِّد الّربُّ على ذِلَك وقاَل6 .»صغيٌر

   .»أیضًا ال یكوُن

  رؤیا الشاقول
َن الّربُّ واِقفًا على حائٍط َمبنيٍّ آا: وهذا ما أراني7

ماذا ترى «: فقاَل لي8 .، وبـيِدِه شاقوٌل على الشَّاقوِل
سأجَعُل «:  فقاَل.»شاقوًال«: فُقلُت» یا عاموُس؟

الشَّاقوَل في وَسِط شعبـي إسرائيَل وال أعوُد َأُغضُّ 
ِة فُأَدمُِّر َمعاِبَد ُذرِّی9َّ .النَّظَر َعِن اعوجاِجِهم ِمْن َبعُد

إسحَق على الُمرتَفعاِت وأخرُِّب ُآلَّ َموِضٍع ُمَقدٍَّس 
  في أرِض إسرائيَل، وأقوُم على َبيِت یُرْبعاَم

   .»بالسَّيِف

  عاموس یطرد من بـيت إیل
فأرسَل أَمْصيا، آاهُن َبيت إیَل، إلى یُرْبعاَم َمِلِك 10

ُجرُّ عاموُس عَليَك الشُّْؤَم في َی«: ِإسرائيَل یقوُل َله
َبني إسرائيَل، والبالُد ال تقدُر أن َتحتِمَل جميَع 

سيموُت یُرْبعاُم بالسَّيِف، : فهَو یقوُل11 .آالِمِه
  .»وُیسَبى إسرائيُل َعْن أرِضِه

 !أیُّها اّلذي یرى رؤًى«: وقاَل أَمْصيا لعاموَس12
نبَّْأ وُآْل هرْب إلى أرِض َیهوذا، وُهناَك ت إذهِب ا

وأمَّا َبيُت إیَل فال َتُعْد تـَتَنبَُّأ فيها ألنَّها 13ُخبَزَك، 
  .»معَبُد الَمِلِك وبـيُت ُمْلِكِه

بُن  ما أنا نبـيٌّ وال ا«: فقاَل عاموُس ألَمْصيا14
أخَذني 15 وقاطُف ُجمَّيٍز،  نبـيٍّ، إنَّما أنا راعي غَنٍم

 ِإذَهْب َتَنبَّْأ ِلشعبـي :الّربُّ ِمْن وراِء الغَنِم وقاَل لي
أنَت تقوُل ال : فاآلَن ِإسَمْع آِلمَة الّرب16ِّ .ِإسرائيَل

تـَتَنبَّْأ َشرًّا على َبني ِإسرائيَل وال تـتَكلَّْم ُسوًءا على 
  .َبيِت إسحَق

َتزني امرأُتَك في المدینِة : لذِلَك هذا ما قاَل الّرب17ُّ
ُتقَسُم أرُضَك ویسقُط َبنوَك وَبناُتَك بالسَّيِف، و

بالَحبِل، وتموُت أنَت في أرٍض نِجَسٍة، وُیسَبى شعُب 
   .»ِإسرائيَل َعْن أرِضِه

  ٨الفصل 
  رؤیا سلة الفواآه

َسلَُّة فواِآِه آخر : وهذا ما أراني السَّيُِّد الّرب١ُّ
: فُقلُت» ماذا َترى یا عاموُس؟«: فقاَل2الصَّيِف 

جاءت آِخرُة شعبـي «:  فقاَل لَي الّربُّ.»فواِآهَسلَّة «
فَتصيُر 3 .إسرائيَل، فال أعوُد أعفو َعنُه ِمْن َبعُد

 في ذِلَك اليوِم، وتكُثُر الُجَثُث في  أغاني القصِر ولَوَلًة
  .»ُآلِّ َموِضٍع وُتطَرُح في الخارِج ِبَصمٍت

يدوَن إسمعوا هذا أیُّها اّلذیَن ُیبِغضوَن البائسيَن وُیبـ4
متى یمضي «: القائلوَن5الَمساآيَن في األرِض، 

رأُس الشَّهِر فَنبـيَع ما ُیباُع، وَینَقضي السَّبُت فَنفَتَح 
ُسوَق الحنطِة، فُنصغِّر الُقفََّة، وُنكبِّر الِمثقاَل 

وبذِلَك َنقَتني الفقراَء 6 .ونسَتعين بموازیِن الِغشِّ
  .» ُنفاَیَة الِحنطِةبالِفضَِّة والبائَس ِبَنعَليِن، ونبـيُع

ال أنسى عَمًال ِمْن «: بجاِه َیعقوَب أقسَم الّرب7ُّ
أفال َترَتِجُف األرُض ألجِل ذِلَك 8أعماِلِهم إلى األبِد، 

وَیُنوُح ُآلُّ ساِآٍن فيها؟ أفال تعلو ُآلُّها آَنهٍر، ُثمَّ 
ویكوُن في ذِلَك اليوِم 9؟  َتفيُض وتنحسُر آنهِر ِمْصَر

ُب الشَّمَس ِعنَد الظَّهيرِة وأجلُب الظُّلمَة على أنِّي ُأَغيِّ
وُأحوُِّل أعياَدُآم 10 .األرِض في النَّهاِر الضَّاحي

ُنواحًا وجميَع أغانيُكم مراثَي، وأجَعُل الِمْسَح على 
ُآلِّ َحْقٍو والَقَرَع على ُآلِّ رأٍس، وأجَعُل أوائَل أّیاِمُكم 

  .» رٍّآمناحٍة على وحيٍد وأواخَرها آيوٍم ُم
ستأتي أّیاٌم أقوُل أنا السَّيُِّد الّربُّ، ُأرِسُل فيها «11

الُجوَع على األرِض، ال الُجوَع إلى الُخبِز وال 
ستماِع آِلمِة الّربِّ،  العَطَش إلى الماِء بل إلى ا

فينَزحوَن ِمْن بحٍر إلى بحٍر وِمَن الشَّماِل إلى 12
ّربِّ فال الَمشِرِق، وَیطوفوَن في َطلِب آِلمِة ال

في ذِلَك اليوِم ُیغمى على العذارى 13 .یجدوَن
وأولئَك اّلذیَن 14 .الِحساِن وعلى الشُّبَّاِن ِمَن العَطِش

: ُیقِسموَن بأثيما، إلهِة السَّامرِة واّلذیَن ُیقِسموَن قائليَن
، یسُقطوَن  ، وإلِهَك یا بئَر سبَع حيٌّ هَو إلِهَك یا داُن
   .»وال یقوموَن ِمْن َبعُد

  ٩الفصل 
  رؤیا سقوط المذبح

ِإضِرْب «: رأیُت السَّيَِّد ُمنتِصبًا على المذَبِح، فقاَل١
تيجاَن اَألعمدِة حّتى َتتزلزَل األعتاُب وتـتكسََّر على 

 فال   سأقتُل أواخَرُهم بالسَّيِف.ُرؤوِس الشَّعِب جميعًا
إْن حفروا 2 . ِمنُهم ناٍجَیهرُب ِمنُهم هارٌب وال ُیفِلُت

َنفقًا إلى الهاویِة فِمْن ُهناَك تأخُذُهم یدي، أو َصِعدوا 
خَتبأوا في  وإِن ا3 .إلى السَّماِء فِمْن ُهناَك ُأنِزُلُهم

رأِس جَبِل الكرَمِل فِمْن ُهناَك ُأفتُِّش فآخُذُهم، أِو 
ستـتروا ِمْن أماِم عينيَّ في َقعِر البحِر فِمْن ُهناَك  ا
وإْن ذهبوا إلى السَّْبـي أماَم 4ُر الَحيََّة فتلَسُعُهم، آم

وجوِه أعداِئِهم فِمْن ُهناَك آمُر السَّيَف فيقُتُلهم، وأجَعُل 
  .»عينيَّ عَليِهم للشَّرِّ ال للَخيِر

السَّيُِّد الّربُّ القدیُر هَو اّلذي یَمسُّ األرَض فتموُج 5
 . ها آنهِر ِمْصَروینوُح جميُع السَّاآنيَن فيها، وتعلو ُآلُّ

وهَو اّلذي یـبني في السَّماِء عاللَيُه ویؤِسُس على 6
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األرِض ُقبََّتُه، واّلذي یدعو مياَه البحِر ویصبُّها على 
  .سُمُه الّربُّ وجِه األرِض، وا

أما أنُتم لي آأهِل آوَش یا َبني ِإسرائيَل، یقوُل 7
 ِمْصَر، الّربُّ؟ ألم ُأخِرْج َبيَت ِإسرائيَل ِمْن أرِض

ها 8؟   واآلراميِّيَن ِمْن قيَر والفِلسطيِّيَن ِمْن آفتوَر
عيناَي أنا السَّيُِّد الّربُّ على َممَلكِتُكُم الخاطئِة، 

فُأدمُِّرها َعْن وجِه األرِض، ولكنِّي ال ُأَدمُِّر َبيَت 
فأُمرُّ وأُهزُّ َبيَت 9 .َیعقوَب تدميرًا، یقوُل الّربُّ

ألَمِم هزَّ الحنطِة في الِغرباِل فال ِإسرائيَل في جميِع ا
وبالسَّيِف یموُت 10تسُقُط َحصاٌة على األرِض، 

ال یلَحُقنا أًذى «: جميُع الخاطئيَن ِمْن شعبـي القائليَن
  .» یقتِرُب السُّوُء وال یدنو ِمنَّا.وال یقتِرُب ِمنَّا سوٌء

دُّ  الُمنَهِدَم، فأُس في ذِلَك اليوِم ُأقيُم َمسِكَن داُوَد11
ُشقوَق ُجدراِنِه، وأرحُمُه وُأعيُد ِبناَءُه آما آاَن في 

ليِرَث َبنو ِإسرائيَل بقيََّة أرِض 12األّیاِم القدیمِة، 
ْسمي عَليِهم، یقوُل  أدوَم وجميَع اُألَمِم اّلذیَن ُدعَي ا

  . الّربُّ اّلذي یصنُع هذا ُآلَُّه
لفاِلـُح ها أّیاٌم تأتي یقوُل الّربُّ، َیلَحُق فيها ا13

، ودائُس الِعنِب بباذِر الزَّرِع، وتقُطُر  بالحاِصِد
وُأعيُد شعبـي 14 .الجباُل خمرًا وتسيُل جميُع التِّالِل

ِإسرائيَل ِمَن السَّبـِي، فَيبنوَن الُمُدَن الُمخرَّبَة وُیقيموَن 
بها، ویغِرسوَن ُآرومًا ویشربوَن ِمْن خمِرها، 

وأغِرُسُهم على 15ها، وَجناِئَن ویأآلوَن ِمْن َثَمِر
أرِضِهِم اّلتي أعطيُتها لُهم، وال ُیقتَلعوَن ِمنها فيما 

 .َبعُد، یقوُل الّربُّ اإللُه
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  أ

  ٢........................................أقوال على األمم
  ا

  ٢...................................................المقّدمة
  ب

  ٤...............................بنو إسرائيل ال یعتبرون
  خ

  ٣..........................................خراب السامرة
  ٥....................................خراب بني إسرائيل

  د
  ٤.........................................دعوة إلى التوبة

  ر
  ٥.............................................رؤیا الجراد
  ٥............................................رؤیا الشاقول
  ٥................................................رؤیا النار

  ٦.....................................رؤیا سقوط المذبح
  ٦.......................................رؤیا سلة الفواآه

  ع
  ٥..........................عاموس یطرد من بـيت إیل

 


