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ِل ُطلُوعِ ِخْلِف اْلعُْشِب. َوإِذَا ِخْلُف ُعْشب  1 بُّ َوإِذَا هَُو يَْصنَُع َجَراًدا فِي أَوَّ يُِّد الرَّ َِ اْلَمِلنِ هَكذَا أََرانِي السَّ ا ََ  . ََْعَد ِج

ا  2 ، اْصفَْح! َكْيَف يَمُوُم يَْعمُوُب؟ فَإِنَّهُ َصِغير  »فََرَغ ِمْن أَْكِل ُعْشِب األَْرِض أَنِّي لُْلُت: َوَحَدَث لَمَّ بُّ يُِّد الرَّ  .«!أَيَُّها السَّ

بُّ َعلَى هذَا.  3 بُّ « الَ يَُكونُ »فَنَِدَم الرَّ  .لَاَل الرَّ

يِّدُ  4 ، َوإِذَا السَّ بُّ يُِّد الرَّ بُّ لَْد َدَعا ِلْلُمَحاَكَمِة َِالنَّاِر، فَأََكلَِت اْلغَْمَر اْلعَِظيَم َوأََكلَِت اْلَحْملَ  هَكذَا أََرانِي السَّ  .الرَّ

! َكْيَف يَمُوُم َيْعمُوُب؟ فَإِنَّهُ َصِغير  »فَمُْلُت:  5 ، ُكفَّ بُّ يُِّد الرَّ  .«!أَيَُّها السَّ

بُّ َعلَى هذَا.  6 بُّ « ونُ فَُهَو أَْيًضا الَ يَكُ »فَنَِدَم الرَّ يُِّد الرَّ  .لَاَل السَّ

يج   7 َِ بُّ َوالِف  َعلَى َحائِط  لَائِم  َوفِي يَِدِه   .هَكذَا أََرانِي َوإِذَا الرَّ

8  : بُّ يًجا»فَمُْلُت: « َما أَْنَت َراء  يَا َعاُموُس؟»فَمَاَل ِلي الرَّ يُِّد: «. َِ يًجا فِي َوَسِط َشْعَِ »فَمَاَل السَّ َِ  .ي إِْسَرائِيَل. الَ أَُعوُد أَْصفَُح لَهُ ََْعدُ هأَنَذَا َواِضع  

َْعَاَم َِالسَّْيفِ  9  .«فَتُْمِفُر ُمْرتَفَعَاُت إِْسَحاَق َوتَْخَرُب َممَاِدُس إِْسَرائِيَل، َوأَلُوُم َعلَى ََْيِت يَُر

َْعَاَم َمِلِن إِْسَرائِيَل لَ  10 لَْد فَتََن َعلَْيَن َعاُموُس فِي َوَسِط ََْيِت إِْسَرائِيَل. الَ تَْمِدُر األَْرُض أَْن تُِطيَك ُكلَّ »ائاِلً: فَأَْرَسَل أََمْصيَا َكاِهُن ََْيِت إِيَل إِلَى يَُر

 .أَْلَواِلهِ 

َْعَاُم َِالسَّْيِف، َويُْسََى إِْسَرائِيُل َعْن أَْرِضهِ  11  .«ألَنَّهُ هَكذَا لَاَل َعاُموُس: يَُموُت يَُر

ا َوُهنَاَن تََنََّأْ »اُموَس: فَمَاَل أََمْصيَا ِلعَ  12 ًَ َْ ائِي، اْذَهِب اْهُرْب إِلَى أَْرِض يَُهوذَا َوُكْل ُهنَاَن ُخ  .أَيَُّها الرَّ

ا ََْيُت إِيَل فاَلَ تَعُْد تَتَنَََّأُ فِيَها ََْعُد، ألَنََّها َمْمِدُس اْلَمِلِن َوََْيُت اْلُمْلنِ  13  .«َوأَمَّ

َ  »ألََمْصيَا:  فَأََجاَب َعاُموُس َولَالَ  14 ْي َُْن نََِّي ، ََْل أَنَا َراع  َوَجانِي ُجمَّ  .لَْسُت أَنَا نََِيًّا َوالَ أَنَا ا

: اْذَهْب تَنَََّأْ ِلَشْعَِي إِْسَرائِيلَ  15 بُّ أِْن َولَاَل ِلي الرَّ بُّ ِمْن َوَراِء الضَّ  .فَأََخذَنِي الرَّ

ّبِ: أَْنَت » 16  .تَمُوُل: الَ تَتَنَََّأْ َعلَى إِْسَرائِيَل َوالَ تَتََكلَّْم َعلَى ََْيِت إِْسَحاقَ فَاآلَن اْسَمْع لَْوَل الرَّ

نِي فِي اْلَمِدينَِة، َوََنُوَن َوََنَاتَُن يَْسمُُطوَن َِالسَّْيِف، َوأَْرُضنَ  17 َْ : اْمَرأَتَُن تَ بُّ َِْل، َوأَْنَت تَُموُت فِ ِلذِلَن هَكذَا لَاَل الرَّ ،  تُْمَسُم َِاْلَح ي أَْرض  نَِجَسة 

َْيًا َعْن أَْرِضهِ   .«َوإِْسَرائِيُل يُْسََى َس

 


