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  ھوشع

  والمحبة المجروحة
  

" ھوش���ع"يس���مى الس���فر ف���ى العربي���ة 

الت����ى  Hosheaوھ���ى الكلم����ة العبري����ة 
أم������ا فٮالترجم������ة " يخل������ص"تعن������ى 

، وف���ى   Oseeالس��بعينية والفولجات��ا
 ا(نجليزي�������ة خل�������يط ب�������ين العبري�������ة

    Hoshea والسبعينية 
  

وھوشع ھو نب�ى المحب�ة، أو كم�ا يق�ول 
ھ�و رس�الة قل�ب "عنه كامب�ل مورج�ان 

، وذل�ك @ن الع�ادة "ھوش�ع ب�ن بئي�رى) "١:١ھوش�ع (لُقِّب ف�ى " هللا وقداسته
يومئ��ذ أن يلق��ب ال��بعض بأس��ماء م��وطنھم، مث��ل ميخ��ا المورش��تى، ون��احوم 

يوئي�ل ب�ن فنوئي�ل، وھوش�ع ب�ن ويلقب البعض بأس�ماء آب�ائھم مث�ل . ا@لقوشى
ولعلھم كانوا يلقبون بأسماء آب�ائھم عن�دما ك�انوا ي�رون أن ھ�ذا يض�فى .بئيرى

عل�يھم ش�رفاً وعراق�ة محت��د ، وذل�ك حس�ب الفك�ر ب��ل الغ�رور اليھ�ودى ال��ذى 
  .يزعم بأنه إذا ُذكر اسم أب لنبى كان أبوه نبياً 

  

م��ن الُم��Vِّك ال��ذين  فمعناھ��ا بئ��ر، ويق��ول ال��بعض أن��ه ك��ان" بئي��رى"أم�ا كلم��ة 
.. وھى ت�ذكرنا بينب�وع الحي�اة ال�ذى من�ه يس�تقى ا@نبي�اء. يمتلكون بئراً خاصاً 

ويج��ب أن يس��تقوا دائم��اً، وھوش��ع أق��دم ا@نبي��اء ال��ذين كتب��وا، ال��ذين يطل��ق 
ع�ن أنبي�اء ل�م يكتب�وا أمث�ال إيلي�ا   تميي�زاً لھ�م The writing prophets:عل�يھم
كان من بيت ش�مس وم�ن س�بط يس�اكر وق�د ظ�ل  ويقول ا@قدمون أنه. وغيره

يتنبأ زمناً طويVً قدَّره متى ھنرى بتس�عين عام�اً، وق�دره مايربيرلم�ان بس�تين 
 –كما يقول جيروم  –ولذلك فإنه ..  عاماً، وقدَّره قاموس الكتاب بأربعين عاماً 

تنبأ ع�ن خ�راب المملك�ة اcس�رائيلية قب�ل أن ي�تم ھ�ذا الخ�راب بوق�ت طوي�ل، 
  .حتى رآه ورثاه، واستخدمه لتحذير مملكة يھوذاوعاش 
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ف�ى كتاب�ه   Knightويق�ول ): اس�رائيل(وھو يتميز بأنه م�ن المملك�ة الش�مالية 
مستنـــداً عل�ى " خبازاً "إن ھوشع ربما كان يعمـل ) ١٩٦٠(عن سفر ھوشع 

أو مزارعاً كابن cحدى عائVت الريف الشريفة، لما له ). ٤:  ٧(ما جاء فى 
ام واسع بالحقول التى استقى منھ�ا الكثي�ر م�ن الص�ور، باcض�افة إل�ى من إلم

صلته الواضحة بالمدينة فى نفس الوق�ت، كم�ا ي�ذكر الخ�ورى ب�ولس الفع�الى 
  ).١٩٩٣(فى كتابه عن ا@نبياء ا(ثنى عشر 

و@ن��ه م��ن م��واطنى المملك��ة الش��مالية، ول��يس موف��داً إليھ��ا كع��اموس، تربط��ه 
ويع�رف . با@مة التى يتنب�أ اrن بعقابھ�ا وس�قوطھاروابط الوطنية والتعاطف 

ويعبر عن .  فسادھا ا(جتماعى وا(قتصادى والسياسى والدينى كشاھد عيان
ذل��ك كل��ه بعواط��ف مھتاج��ة ث��ائرة نازف��ة، تح��س ب��الخطر ال��داھم ال��ذى يح��دق 

  .بالوطن، وبالمستقبل المؤلم الذى ينتظره
  

( ترج�ع إل�ى الس�لطة أو " رص�غا"وھوشع ھو أول ا@نبياء الصغار، وكلم�ة 
التأثير أو الشخصية أو القدر والمكانة، لكنھا ترجع إلى حجم الكتاب وقص�ره 

ويق�ول الم�ؤرخ اليھ�ودى . كما ذكرنا فى المقدمة ع�ن ا@نبي�اء الص�غار عام�ة
إن ھذه ا@سفار ا(ثنى عشر جمعھا معاً فى مجلد واحد أعض�اء " يوسيفوس"

ما تحدث اب�ن س�يراخ ع�ن ھ�ؤ(ء ا@نبي�اء ك. المجمع العظيم فى عصر عزرا
حكم�ة ھوش�ع " (يعق�وب) ع�زرا(ش�ددوا "ا(ثنى عشر بإكرام عظيم كرج�ال 

وھن��اك بع��ض ا(خ��تVف ف��ى ترتي��ب ا@س��فار، إ(َّ أن الترتي��ب ). ١٠:  ٤٩
والك�ل يتفق�ون عل�ى وض�ع نب�وة . الحالى يتفق مع ما فعله العبراني�ون الق�دماء

  . ھوشع أو(ً 
  

ع النب��ى ظروف��اً وأح��وا(ً مختلف��ة، ف��البعض م��ن معاص��ريه ولق��د ج��از ھوش��
لكنه بدأ يتنب�أ . الملوك كانوا صالحين فعضدوه، وكان غيرھم أشراراً فقاوموه

، إذ ح�دثت الزلزل�ة )١٤: ٢٤ص�موئيل  ٢(فى وقت كان قصاص هللا ظ�اھراً 
 ٥: ١٤زكري�ا ( العظيمة فى أيام عزريا ويربعام معاصره كما ھ�و وارد ف�ى 

 ١:  ٧ع�اموس (، ) ٤ -٢: ١يوئي�ل (ثم ضربة الجراد فى ) ١:  ٧س ، عامو
مزدھ��رة ف��ى حك��م يربع��ام ) اس��رائيل(كم��ا كان��ت المملك��ة ).  ٣:  ٤، ھوش��ع 
 - ٢٢:  ١٤مل��وك ٢(ويستحس��ن ھن�ا ق��راءة ) ٢٥،٢٧:  ١٤مل��وك  ٢(الث�انى 

  . @ن ذلك يعتبر ا@ساس التاريخى لھذا السفر) ٣١: ١٥
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  زواج ھوشع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ن��ت كتابات��ه، وش��كلت نبوات��ه، فھ��ى  أم��ا مش��كلة زواج��ه، ب��ل قص��ته الت��ى لوَّ
ونح�ن ن�رى ف�ى .. واضحة كتابي�اً ف�ى ھوش�ع ف�ى ا@ص�حاحين ا@ول والث�انى

الجزء ا@ول منھا مأساة كثيراً ما تحدث، وفى الجزء الث�انى معج�زة ين�در أن 
قطة زوجت�ه أن يغفر الزوج س�. تحدث، مھما وصل الوفاء فى حياة أى إنسان

قد يحدث ھ�ذا، أم�ا أن يبح�ث عنھ�ا ويس�عى وراءھ�ا بع�د أن تص�ل إل�ى ق�رار 
الھاوية، ويبتاعھا من س�يدھا، وي�دفع ثمنھ�ا م�ن مال�ه وغVت�ه ث�م يعي�دھا م�رة 
ثانية إلى بيته بل إلى قلبه وحبه وثقته ا@ولى، ھذا أكثر من أن يتصوره عق�ل 

  .  بشرى

  

لمفسرين والكتاب، وأذھلت الغالبية من لكن ھذه الواقعة حيرت الكثيرين من ا
أول م-ا كل-م ) "٢: ١ھوش�ع (الVھوتيين ب�ل أف�زعتھم،  وخاص�ة م�ا ج�اء ف�ى 

ووق�ف الك�ل مش�دودين " .. اذھب خذ لنفس-ك ام-رأة زن-ى... الرب ھوشع قال
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مشدوھين إزاء ھذا القول الغريب ، ثم ذھبوا فى إصدار الحل المنطق�ى ال�ذى 
ھا القارئ العزيز بعض الحلول كم�ا ھ�ى للمناقش�ة وھا أنا أسوق لك أي. رأوه 

  :والتفكير 
  

قال البعض أن ا@مر مجرد حل�م أو رؤي�ا، ول�م يح�دث الحل�م ول�م تتحق�ق  -١
  .وھذا الرأى خرج بالمشكلة إلى إطار خيالى. الرؤيا

  

قال البعض أن ھذا ا@مر مثل ل�ه مغ�زى، ول�يس حقيق�ة، ف�ا� ( يرض�ى  -٢
وھذا ال�رأى خ�رج ھ�و أيض�اً . ذلك مطلقاً بزواج الزنى، والناموس يحرم 

  .بالمشكلة إلى إطار أسطورى
  

لكن فريقاً من علماء الكتاب المقدس قال إن ذلك حدث فعVً لحكم�ة إلھي�ة  -٣
  .وھى إعطاء الدرس للبشر

  

. أما الفريق ا@خير فقال أن ذلك ح�دث بالفع�ل، ولكن�ه ح�دث بع�د ال�زواج -٤

ولم يحرم النبى . ابق بما سيحدث لھالعلمه الس" امرأة زنى"وقد لقَّبھا هللا 
وأنه ما كان يعرف ش�يئاً . فى بداية حياته الزوجية من أيام سعيدة مباركة

ولق�د ك�ان ھ�ذا درس�اً عملي�اً . عن ذلك الشيطان المستتر فى قلب عروس�ه
وھ�ذا يب�دو واض�حاً . وأمثولة حية @مة متمردة كمملك�ة إس�رائيل الخائن�ة

وھذا الرأى ا@خي�ر ق�د يك�ون . ع على أبنائهفى ا@سماء التى أطلقھا ھوش
  .والتفاصيل فى ا@صحاح الثانى تؤيد ھذا الرأى. أكثر اrراء قبو(ً 

  

أم�راً م�ن هللا ) ١: ٣ھوش�ع (لكننا نج�د ف�ى الس�فر مش�كلة أخ�رى إذ ن�رى ف�ى 
اذھب أيضاً أحبب امرأة حبيب-ة ص-احب وزاني-ة كمحب-ة ال-رب "يقول له ثانية 
ذه الحال��ة يق��ول الس��فر أن��ه اش��ترى زوجت��ه بع��د أن وف��ى ھ��" لبن--ى إس--رائيل

انزلقت وھبطت إلى مھ�اوى الرذيل�ة، وبيع�ت ف�ى س�وق العبي�د، وك�ان عليھ�ا 
  .بعد شرائھا أن تبقى بعيدة عن كل الرجال وعنه ھو أيضاً فترة من الزمن

  

ولنا أن نسأل ھنا عن العـVقة بين زوجة ا@صحـاح ا@ول وزوجة ا@صحاح 
لم��رء نفس��ه ف��ى موق��ف محي��ر يصع��ـب علين��ا الج��زم في��ه بق��ول الثال��ث ويج��د ا

  :ولذلك نرى بعض ا(حتما(ت اrتية . فصل
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C  أن النبى تزوج مرتين، فزوجة ا@صحاح الثالث ليست :  ا>حتمال ا;ول
  .زوجة ا(صحاح ا@ول" جومر"

  

C  لكنھ��ا ھرب��ت وباع��ت . أن النب��ى ت��زوج م��رة واح��دة: ا>حتم--ال الث--انى
تھوى حتى أمست خادمة، وم�ع ھ�ذا جسدھا، وراحت 

لم تخفت شعلة المحبة ف�ى قل�ب ھوش�ع، ب�ل ب�ذل جھ�د 
طاقت��ه (نتش��الھا م��ن ھ��وة الرذيل��ة الت��ى ت��ردت فيھ��ا، 

  .واشتراھا من سوق الرقيق ليعتقھا ويردھا زوجة له

  

C  أن  -الذى يقدمه البعض من المفسرين وخبراء الكت�اب  :ا>حتمال الثالث
ول والثالث واح�دة، ولك�ن الزوجة فى ا@صحاحين ا@

وذل���ك @ن قص���ة . البيان���ات اختلف���ت ف���ى تفاص���يلھا
ا@ص��حاح ا@ول يرويھ���ا ش��خص آخ���ر، وأم��ا قص���ة 

  .ا@صحاح الثالث فيرويھا ھوشع نفسه

  

C  أن الزوج��ة ف��ى ا@ص��حاحين  -ال��ذى يؤي��ده ال��بعض  :ا>حتم--ال الراب--ع
واحدة، ولكن الراى ھنا يؤكد الحل الرابع للمشكلة فى 

وال���ذى  -الت���ى ورد ذكرھ���ا س���ابقاً  –ح ا@ول ا@ص��حا
ل�ذا . ينادى بأن الزوجة انحرفت بعد فترة م�ن ال�زواج

يقول أصحاب ھذا الرأى أنه ھنا فى ا@صحاح الثالث 
بدأت الزوجة تنحرف بالفعل حقيقة وواقعاً، أما الكVم 
فى ا@صحاح ا@ول والعدد الثانى فھ�و س�رد تفص�يلى 

  .لما حدث بعد ذلك

 

C <فيقول أيضاً أن الحادثتين واح�دة، ولك�ن  :حتمال الخامس وا;خير أما ا
  .ا@صحاح ا@ول يحكى الحادثة الفعلية التى حدثت

أم��ا ا@ص��حاح الثال��ث فھ��و يحك��ى ا(ختب��ارات الت��ى 
أخذھا واختبرھا النبى، والدروس التى تعلمھا، والت�ى 

أى أن ا(ص�حاح ا@ول الحادث�ة . تنطبق عل�ى الش�عب
  .صحاح الثالث التطبيق الروحىالفعلية، وا(
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  الموضوع

  

يكش��ف موض��وع النب��وة النق��اب ع��ن 
دع�����وة المحب�����ة المجروح�����ة ل�م�����ة 
المتم������ردة العاص������ية إل������ى التوب������ة 

وأن عVقة هللا بش�عبه، ھ�ى .  والعودة
عVق��ة مقام��ة عل��ى الح��ب واcحس��ان 
والم���راحم والع���دل والح���ق وا@مان���ة 

) ٢٠و  ١٩:  ٢(والمعرف���ة كم���ا ف���ى 

ب---ك لنفس---ي إل---ى ا;ب---د وأخطب---ك لنفس---ي بالع---دل والح---ق واEحس---ان وأخط"
  ".أخطبك لنفسي با;مانة فتعرفين الرب. والمراحم

  

ومحبة هللا بV حدود، فإن سمح ل�مة بأن تُعاقب فلكى يعيدھا إليه أكثر لمعاناً 
أذھب وأرجع إلى مكاني حتى ) "٤:  ٦ – ١٥:  ٥(فيقول فى . ونقاءاً وصحة

ھل-م نرج-ع إل-ى ال-رب ;ن-ه . يجازوا ويطلبوا وجھي في ضيقھم يبكرون إل-يَّ 
يحيين--ا بع--د ي--ومين ف--ي الي--وم الثال--ث . ھ--و افت--رس فيش--فينا ض--رب فيجبرن--ا

لنعرف فلنتتبع لنعرف الرب خروجه يق-ين ك-الفجر ي-أتي . يقيمنا فنحيا أمامه
ماذا أصنع بك يا أفرايم ماذا أصنع . إلينا كالمطر كمطر متأخر يسقي ا;رض

  ".بك يا يھوذا فإن إحسانكم كسحاب الصبح وكالندى الماضي باكراً 
  

صحيح أن رسالة ھوشع ممتلئة با@لم حافلة بال�دموع، لكنھ�ا ف�ى نف�س الوق�ت 
:  ٢ – ١٠:  ١انظ�ر (مشبعة بالثقة واليق�ين، ومحب�ة هللا، والعھ�د والمص�الحة 

وأن ص���ور ).   ٧ – ١:  ١٤، ١١ – ٨:  ١١،  ٥– ١:  ٣، ٢٣– ١٤:  ٢، )١
 ٢(هللا فى النبوة تعكس عمق وقوة المراحم اcلھية، فنراه فى ص�ورة ال�زوج 

، والح��ارس )٤ – ١:  ١١( ، والوال��د )١٠:  ٩(، الف�Vح المثم��ر )٢٣ – ١٤: 
  .إلى آخره) ١٥و  ١٤:  ٢(، والعاشق )٥و  ٤:  ١٣(
  

). ٤:  ١٣، ٩:  ١٢(يادة هللا الفري�دة على الجانب اrخر تكشف النبوة ع�ن س�

وبالت�الي . ، وھو وح�ده ال�ذي تلي�ق ب�ه العب�ادة)٩:  ١١(فا� ھو اcله القدوس 



	  

فكل اrلھة الوثني�ة ا@خ�رى ص�نعة الن�اس، ع�اجزة ب�V حي�اة، تح�ّرم عبادتھ�ا 
  . وتستوجب الدينونة اcلھية) ٢: ١٣،  ٦ – ٥: ١٠، ٦: ٨(تماماَ 

  

لفريدة تعني أنه يسيطر عل�ى ك�ل جوان�ب الحي�اة اcنس�انية، كما أن سيادة هللا ا
على الخليقة وعلى التاريخ، على السياسات الداخلية للش�عوب وعل�ى الش�ئون 
الدولي��ة، عل��ى العVق��ات ا(جتماعي��ة داخ��ل ا@س��رة أو خارجھ��ا وعل��ى الحي��اة 

كل شيء يقع تحت سلطان اcله الحي الحقيقي، وھو وح�ده الق�ادر أن . الدينية
  .وھكذا كان عقاب هللا ل�مة وللملوك ولرجال الدين. يم� كل ا(حتياجات

  

  ا;سلوب

  

أسلوب النبوة موجز ومرّكز العبارات، وفي بعض المواضع يشبه كثيراَ سفر 
وأحياناَ تبدو العبارات غير مترابط�ة، حت�ى أن ال�بعض يطل�ق عليھ�ا . ا@مثال

  ".أقوال ھوشع"
  

وص��ياغته . بعض�ه ش�عر وبعض��ه نث�ر -نبوي��ة مث�ل ب��اقي الكتاب�ات ال -والس�فر
 David"العبرية صعبة، وأثارت العديد من المشاكل ولكن ديفيد ألن ھوب�ارد 

A. Hubbard " ت إلى قصور معرفتن�ا أكث�ر م�ن أن تك�ونVيُرجع ھذه المشك
ناتج��ة ع��ن الخل��ل المزع��وم لل��نص، وأن الس��فر يب��دو عل��ى وج��ه العم��وم أن��ه 

ذه المق�ربين ال�ذين جمع�وا أقوال�ه وع�دد كبي�ر صادر من ھوشع، أو م�ن تVمي�
من العلماء يؤكدون أن القليل جدا في ھذا السفر كتبته يد أخرى، مثل ما ذك�ر 

مم��ا . ف�ي مواض�ع ثVث��ة تتح�دث ع��ن اس�تقامة يھ��وذا بالمقارن�ة بش��ر إس�رائيل
جعل البعض أمثال ولھاوزن وكورنل وھاربر، يعتب�ر أن ھ�ذه المواض�ع م�ن 

 ١١, ٤: ٦،  ١٤, ١٣, ١٢,  ١٠: ٥، ٧: ١(مت�أخر مث�ل صنع نبي أو كاتب 

لكن ھذه اrراء قد تم ھجرھا إل�ى درج�ة ). ٢: ١٢،  ١١،١٢: ١٠، ١٤: ٨، 
  . كبيرة

  

وأسلوب السفر مليء بالتشبيھات البVغية والص�ور الت�ي تتح�دث ع�ن خطاي�ا 
، والع���ث )١: ٥(، والف���خ والش���بكة )١٦: ٤(إس��رائيل مث���ل البق���رة الجامح���ة 

، وخب��ز المل��ة ال��ذي ل��م يقل��ب )٧ – ٣: ٧(والتن��ور المحم��ى ) ٥:١٢( والنخ��ر




  

، )١٦: ٧(، والق����وس المخطئ����ة )١١: ٧(، والحمام����ة الرعن����اء )٩, ٨: ٧(
، والعجل�ة )١٠: ٩(، والكرمة أو شجرة التين )٨: ٨(واcناء الذي ( قيمة له 

، الم���اخض الت���ي ل���م تل���د )٧: ١٢(، والت���اجر الغش���اش )١١: ١٠(المتم���ردة 
  .إلى آخره…)١٣: ١٣(بن غير الحكيم وا(

  

و@ن الس��فر يتح��دث ع��ن الدينون��ة والرج��اء، ع��ن العق��اب والم��راحم، ع��ن 
الرفض والمصالحة، عن التمرد والتوبة، لذلك نجد ك�ل قس�م م�ن أقس�امه يب�دأ 
بالدينونة ويختم بالمحبة والغفران ووعد الخVص ودعوة العودة، حتى يص�ل 

  .في ا@صحاح الرابع عشرإلى قمته في أنشودة المحبة 
  

كل ھذا @ن ھوشع كتب سفره في أواخر أيام مملكة إسرائيل ربم�ا بع�د م�وت 
وھن�ا أب�دعت . يربعام الثاني، ي�وم كان�ت ا@م�ة ت�ركض نح�و الخ�راب والفن�اء

براع���ة النب���ي الملھم���ة فرس���مت ص���ورة لمحب���ة هللا، ( ي���دانيھا ف���ي جمالھ���ا 
لتي قدمھا السيد المسيح على ھضبة وروعتھا في التاريخ البشري، غير تلك ا

  .الجلجثة

  

  ا>قتباسات

  

(حظ الدارسون للكتاب المقدس أن في نبوتي إرميا وحزقيال عبارات كثي�رة 
" Martin Buder"تبدو أنھ�ا تش�ير إل�ى نب�وة ھوش�ع للدرج�ة أن م�ارتن ب�ودر 

لقب إرميا بتلميذ ھوشع، أما حزقيال فإما أنه تأثر مباش�رة م�ن ھوش�ع أو م�ن 
Vل إرمياخ.  

  

) ١٣: ٢٦، حزقي���ال ١٠: ٢٥، ٩: ١٦، ٣٤: ٧إرمي���ا (فم���ثVً م���ا ورد ف���ي 

مقت�بس م�ن ) ١٦: ١٦حزقي�ال(وما ورد ف�ي ). ١١: ٢ھو(يطابق ما ورد في 
نج�ده ) ٢٣: ٣٤، حزقيال ٩, ٨: ٣٠إرميا(والوعد الوارد في ). ٨: ٢ھوشع(

: ١٣ھوش��ع (ن��راه ف��ي ) ١٢: ١٩حزقي��ال (وم��ا ج��اء ف��ي ) ٥: ٣ھوش��ع(ف��ي 

وھ--ذه كلھ--ا يعملھ--ا "وھك��ذا نج��د أن ا@نبي��اء يع��ززون بعض��ھم بعض��اً ). ١٥
  ).١١: ١٢كورنثوس١" (الروح الواحد بعينه
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: ١٢، ١٣: ٩، ١٥: ٢مت�ى(كذلك اقتبس العھد الجديد م�ن نب�وات ھوش�ع ف�ي 

م��ع  ٣: ٢٣لوق��ا (أيض��ا انظ��ر ). ١٠: ٢بط��رس ١،  ٢٦, ٢٥: ٩، رومي��ة ٧
م�ع  ١٥: ١٣، عب�رانيين ١٢: ١٠ع ھوم ١٠: ٩كورنثوس ٢، ٨: ١٠ھوشع 
  .إلى آخره …) ٧: ١٢مع ھوشع  ١٧: ٣، رؤيا ٢: ١٤ھوشع 

  

  

  التقسيم

  

دراستنا لھذا السفر نجد أن ھناك تقسيمين، ا@ول مختص�ر والث�انى  من خVل
  .ولك أن تختار ما تفضله. مطول

  :أما المختصر فھو على النحو التالى 
  

  ).٣-١ص (ائنة اسرائيل الزوجة الخ: ا(نفصال -١

  ).٨: ١٣-٤ص (إسرائيل ا@مة الخاطئة : الدينونة -٢

  ).١٤-٩:  ١٣ص (إسرائيل ا@مة الراجعة : المصالحة -٣
  

ث�م أق�وال أو ) ٣-١ص(أما المطول فھو يتحدث عن خب�رة ھوش�ع الشخص�ية 
  ) : ١٤-٤ص(رسائل ھوشع النبوية 

  

  ).٥:  ٣ – ١:  ١(خبرة ھوشع الشخصية -١

  ١الخطية ص ) أ 

  ٢الدينونة ص ) ب

  ٣الرد ص ) ج

  ): ٩:  ١٤ – ١:  ٤(أقوال أو رسائل ھوشع النبوية -٢

:  ٦ – ١:  ٤ا@قوال النبوية التى تؤكد وقوع الخطي�ة ص ) أ

١١  

   ٤الخطية ص -١

   ٥الدينونة ص -٢                 

  ٦التوبة ص -٣
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 ١١ – ١:  ٧ا@قوال النبوية التى تؤكد وقوع القض�اء ص ) ب

 :١١   

  ٧الخطية ص -١      

  .٧:  ١١ – ١: ٨الدينونة ص -٢                    

  .١١- ٨: ١١الرد ص -٣                    
  

 ١٤ – ١٢:١١ا@قوال النبوية التى تؤكد أن هللا سيرد شعبه إليه) ج             

 :٩  

  ١٤٫:  ١٢ – ١٢:  ١١الخطية ص -١

  ١٣٫الدينونة ص -٢

  .١٤الرد ص -٣
  

  

  اريخ النبوةت

  

ك��ان ھوش��ع ف��ى المملك��ة الش��مالية أثن��اء حك��م المل��وك عزري��ا ويوث��ام وآح��از 
). ١:  ١ھوش�ع (وحزقيا مل�وك يھ�وذا ويربع�ام الث�انى مل�ك المملك�ة الش�مالية 

، اشعياء  ١:  ١ھوشع (وكان معاصراً @شعياء نبى مملكة الجنوب أى يھوذا 
ى يھ�وذا، ل�ذلك ن�رى أن كذلك معاصر عاموس فى إسرائيل وميخ�ا ف�) ١:  ١

  : تاريخه كاrتى
  

  .م. ق ٧٢٥ – ٧٨٥بالنسبة لتاريخ الملوك نجد تاريخه من  -١

  .م. ق ٧٢٥ – ٧٥٥بالنسبة لتاريخ آشور نجد تاريخه من  -٢

من ھنا نرى أن ھوشع عاصر س�قوط الس�امرة أو س�بى ا@س�باط العش�رة      
  .م.ق ٧٢٢سنة 
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  التعاليم المستفادة

  

م��اذا تعلمن��ا م��ن ھ��ذا الس��فر؟ واcجاب��ة : نس��أل أنفس��نا بع��د ك��ل ھ��ذا يج��ب أن 
  :كاrتى 

  

هللا يت��ألم بس��بب خيان��ة ش��عبه، وبس��بب معانات��ه  ف��ى طري��ق ض��Vله  -١
والعالم اrن يلت�ف ح�ول . وعبادته ل�لھة الوثنية التي تقوده للدينونة

آلھة معاصرة كالمادية والعنصرية والقوة، وفي نفس الوق�ت يع�اني 
إن العالم اrن يحت�اج بش�دة إل�ى هللا، وإل�ى . والظلمالفراغ والضياع 

المثل الروحية العليا في حياته حتى يشعر بالسVم ويستعيد إنسانيته 
  . ودوره

  

م�ع مت�ى  ٦: ٦هللا يطلب الرحمة وا@مانة أكثر م�ن العب�ادة الش�كلية  -٢
إن--ي أري-د رحم--ة > ذبيح-ة ومعرف--ة هللا " ٧:  ١٢م�ع مت�ى  ١٣:  ٩

  ."أكثر من محرقات
  

هللا يحب الخ�اطئ ب�الرغم م�ن بغض�ه لخطيت�ه، @ن غض�ب هللا معل�ن -٣
ان�ه .من السماء على جميع فجور الناس وأثمھم (على الناس أنفس�ھم 

م��ازال يح��ب الخ��اطئ ويعط��ف علي��ه ويس��عى وراءه ليعي��ده لنفس��ه 
. كي-ف أجعل-ك ي-ا أف-رايم"، وم�ا أرق ھ�ذه الكلم�ات )٤ص ( ولمحبته 

لقد انقلب . اصنعك كصبوييم. أجعلك كأدمةكيف . أصيرك يا إسرائيل
  ).  ٨:  ١١ھوشع ". (اضطرمت مراحمى جميعاً . على قلبى

  

ارج--ع ي--ا إس--رائيل : "إذ يق��ول ال��رب) ١٤ص (وهللا يرح��ب بالتائ��ب     
خ-ذوا معك-م كcم-اً وارجع-وا . إلى الرب إلھك ;ن-ك ق-د تعث-رت باثم-ك

 …دم عجول شفاھناقولوا له أرفع كل اثم واقبل حسناً فنق. إلى الرب

يقول  …أحبھم فضcً ;ن غضبى قد أرتد عنھم . أنا أشفى ارتدادھم 
أن--ا كس--روة . أن--ا ق--د أجب--ت فأ>حظ--ه. أف--رايم م--الى أيض--اً ولdص--نام

من ھو حكيم حتى يفھم ھذه ا;م-ور . من قبلى يوجد ثمرك. خضراء



��  

ف--إن ط--رق ال--رب مس--تقيمة وا;ب--رار يس--لكون . وفھ--يم حت--ى يعرفھ--ا
  ".ما المنافقون فيعثرون فيھاوأ. فيھا

  

هللا كس��يد يس��يطر عل��ى ك��ل الع��الم، وعل��ى ك��ل جوان��ب الحي��اة، ويحك��م  -٤    
لكن�ه ( يق�ف متفرج�اً كم�ا ( . على تصرفات الناس وسياسات الحكام

  .يعنيه ا@مر، بل يتدخل في محبة عجيبة وعطف شديد

  

  

  

  

  


