
 
 

     אאאא    עמודעמודעמודעמוד    פזפזפזפז    ד�ד�ד�ד�    פסחי�פסחי�פסחי�פסחי�    מסכתמסכתמסכתמסכת    בבליבבליבבליבבלי    תלמודתלמודתלמודתלמוד
 יצחק אברה� בני, ה� חנוני� בני, ה� בני�: לומר לו והיה. חטאו בני�: להושע הוא ברו� הקדוש לו אמר

 � הוא של� העול� כל, עול� של רבונו: לפניו אמר אלא, כ� אמר שלא דיו לא. עליה� רחמי� גלגל, ויעקב
 ל� והוליד זונה אשה וקח ל�: לו אומר? זה לזק� אעשה מה: הוא ברו� הקדוש מרא. אחרת באומה העביר�

 .ישראל את אשלח אני א� � לשלוח יכול הוא א�. פני� מעל שלחה לו אומר כ� ואחר, זנוני� בני�
, רב� ממשה ללמוד ל� היה לא: להושע הוא ברו� הקדוש לו אמר אחת ובת בני� שני] לו[ שנולדו לאחר
� בני� לי יש, עול� של רבונו: לו אמר. ממנה עצמ� בדול אתה א�, האשה מ� פירש � עמו תישדבר שכיו
] בני[ ובני� זונה שאשת�, אתה ומה: הוא ברו� הקדוש ליה אמר! לגרשה ולא להוציאה יכול אני ואי� ממנה
 יצחק אברה� יבנ, בחוני בני, בני שה�, ישראל. כ� � ה� אחרי� של א� ה� של� א� יודע אתה ואי�, זנוני�
 שחטא שידע כיו�! אחרת באומה העביר� אמרת ואתה...   .בעולמי שקניתי קניני� מארבעה אחד, ויעקב
 רחמי� בקש �  עצמ� על רחמי� מבקש שאתה עד: הוא ברו� הקדוש לו אמר. עצמו על רחמי� לבקש עמד
 ישראל על

 
Talmud de Babylone Pessahim 87a  
Dieu dit à Osée: "Israël a fauté !" ("Tes fils ont fauté" selon d’autres versions). [Osée] aurait 
dû répliquer : "ceux sont tes enfants, des enfants qui méritent la compassion, fils d’Abraham, 
d’Isaac et de Jacob, prends donc pitié d’eux !". Non seulement, il (Osée) ne parla pas ainsi 
mais lui déclara : "Maître du monde, l’univers t’appartient, remplace-les par un autre 
peuple !" Dieu se demanda : "que vais-je faire à ce vieux là ?" Il lui ordonna : "Prends une 
femme débauchée et enfante des enfants de débauche !" Une fois la chose faite, il lui dit : 
"chasse-la !". S’il est capable de les chasser, moi de même, je chasserai Israël. 
Une fois que deux fils et une fille naquirent à Osée, le Saint béni soit-Il lui dit : "Tu devrais 
apprendre de Moïse ton maître, lorsque je lui demandai, il se sépara de sa femme, fais de 
même et isole-toi de la tienne." Osée répliqua : "Maître du monde, j’ai des enfants avec elle, 
il m’est impossible de la chasser ou même de la répudier !" Le Saint béni soit-Il lui dit : "Si toi, 
dont la femme est débauchée et les enfants, ceux de la débauche de sorte que tu n’es 
même pas certain que ceux soient les tiens, tu ne peux faire cela ; alors Israël qui sont mes 
enfants, ceux que j’ai éprouvés, fils d’Abraham, d’Isaac, et de Jacob, une de mes quatre 
possessions que j’ai dans le monde. Et toi, tu me dis : remplace-les par une autre nation !" 
Osée, sachant qu’il avait fauté vint demander miséricorde pour lui-même. Le Saint béni soit-Il 
lui dit : "avant de demander miséricorde pour toi-même, demande donc miséricorde pour 
Israël !". 
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Un couple inséparable  
 

 

Dieu ne peut renier Israël 
 

Le Talmud imagine un dialogue entre Dieu et le 
prophète Osée. Dieu donne une leçon de vie au 
prophète trop sévère avec le peuple d’Israël infidèle.  
 
Comme le prophète refuse de se séparer de la mère de 
ses enfants, pourtant femme infidèle, Dieu refuse de 
renier Israël infidèle.  
    

Osée et sa femme Gomer, enluminure 

 


