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كافة حقوق الط�ع والنشر محفوظة. وال �جوز نسخ أي جزء من هذا المنشور �أي شكل أو وسیلة �غا�ة الر�ح، �استثناء 
لى اقت�اسات مختصرة �غرض المراجعة، أو التعلیق، أو ال�حث العلمي، دون إذن خطي من الناشر، خدمات األلفّ�ة الثالثة ع
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 ڤاندا�ك، إال إذا ُأشیر إلى غیر ذلك. -اقت�اسات النصوص الكتابّ�ة مأخوذة من ترجمة ال�ستانّي 
 

 الثالثة األلفّ�ة خدمات حول

 :، وهي مؤسسة مس�حّ�ة ال تهدف للر�ح ومكّرسة لتقد�م1997 تأسست خدمات األلفّ�ة الثالثة سنة

 .اا. للعالم. مجانً ا �تاب�� تعل�مً 

هدفنا هو توفیر التعل�م المس�حي �المجان لمئات اآلالف من القساوسة والقادة المس�حیین في جم�ع أنحاء العالم الذین �فتقرون 
في خمس  وسائط إعالمّ�ة متعددةإنتاج وتوز�ع منهاج الهوتي متمّیز بإلى التدر�ب الكافي للخدمة. نحقق هذا الهدف من خالل 

والروسّ�ة، واإلس�انّ�ة. �ما یتم ترجمة مناهجنا إلى أكثر من اثنتي  ،والماندر�ن الصینّ�ةاإلنجلیزّ�ة، والعر�ّ�ة،  وهي لغات رئ�سّ�ة
دیو المبني على الرسوم التصو�رّ�ة، وتعل�مات عشرة لغة أخرى من خالل شر�ائنا في الخدمة. یتكون المنهاج من دروس الفی

مطبوعة، وموارد على اإلنترنت. وهو مصمم الستخدامه من قبل الكلّ�ات، والمجموعات، واألفراد، سواء عبر اإلنترنت أو في 
 مجموعات للدراسة.

الحائزة على جوائز ألفضل على مر السنین، قمنا بتطو�ر طر�قة فّعالة من حیث التكلفة إلنتاج دروس الوسائط المتعددة و 
المحتو�ات والجودة. إن �ّتابنا ومحّرر�نا مؤّهلون من الناح�ة الالهوتّ�ة، والمترجمون لدینا مدر�ون الهوت��ا ومتحدثون أصلیون 

ى للغات المستهدفة. �ما تحتوي دروسنا على اسهامات لمئات من أساتذة الالهوت والرعاة من جم�ع أنحاء العالم. �اإلضافة إل
 ذلك، یلتزم مصممو الرسومات، والفنانون، والمنتجون لدینا �أعلى معاییر اإلنتاج �استخدام أحدث التجهیزات والتقن�ات.

من أجل تحقیق أهدافنا للتوز�ع، أقامت خدمات األلفّ�ة الثالثة عالقات استرات�جّ�ة للشراكة مع الكنائس، �ل�ات الالهوت، المعاهد 
نوات اإلذاع�ة والمحطات التل�فز�ونّ�ة الفضائّ�ة المس�حّ�ة، وغیرها من المؤسسات. وقد أدت هذه العالقات الدینّ�ة، المرسلین، الق

�الفعل إلى توز�ع عدد ال ُ�حصى من دروس الفیدیو على القادة، والقساوسة، وطالب الالهوت المحلیین. تعمل مواقعنا على 
ف�ة الستكمال دروسنا، �ما في ذلك ارشادات حول ��فّ�ة بدء مجموعة ش�كة اإلنترنت أ�ًضا �طرق للتوز�ع وتوفر مواد إضا

 للدراسة خاصة �ك.

. إننا نعتمد على الضر�بي لإلعفاء خاضعةتعترف مصلحة الضرائب األمر�كّ�ة بهیئة خدمات األلفّ�ة الثالثة �اعت�ارها مؤسسة 
�د من المعلومات عن خدمتنا، ولمعرفة ��فّ�ة المشار�ة، التبرعات السخ�ة من الكنائس، والمؤسسات، والشر�ات، واألفراد. للمز 

   http://arabic.thirdmill.orgُیرجى ز�ارة موقعنا على اإلنترنت: 
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 المقدمة
 

�قولُه  ایرفُض �حماقٍة م إذْ ؟ حك�مةٍ  ةٍ ال �ستمُع أليِّ نص�حَ   َماهل تعرَّفَت یوًما على شخصٍ 

خدمِة النبيِّ  ى. بدرجٍة �بیرٍة، َهذا هو َما حدَث أ�َّامَ یتعثَُّر المرََّة تلَو األخرَ  اآلخروَن، وتكوُن النت�جُة أنَّهُ 

ِة عقوٍد. وعلى الرغِم مْن أنَّ نبوَّاِته أثبَتْت  ُهوَشَع. لقد أتَى ُهوَشُع �كلمِة ِهللا لشع�ِه على مداِر عدَّ

تَها على طوِل ا ى �سبِب رفضِه االستماَع إل�ِه. ر�ِق، فإنَّ شعَب ِهللا ظلَّ ُ�عاني المرََّة تلَو األخرَ طلصحَّ

ح�اِتِه، قاَدُه الروُح القدُس لجمِع نبوَّاتِه في �تاٍب ندعُوُه  فُهوَشُع لْم ی�أْس. عنَد اقتراِب نها�ةِ  ومَع ذلكَ 

�اِت التي عش�طر�قٍة تمنُح  سفَرهُ ُهوَشَع. لقْد صمََّم  الیوَم ِسفرَ  َب ِهللا الحكمَة في مواجهِة التحدِّ

الیوم�َِّة. ولكوِنِه ِسفًرا موًحى ِ�ِه مَن ِهللا، �حمُل ِسفُر ُهوَشَع أ�ًضا حكمَة ِهللا  مْ ا في ح�اِتهِ یتعرَُّضوَن لهَ 

 .عصرَنا الحاليّ  لشعِب ِهللا في �لِّ العصوِر، �ما فِي ذلكَ 

ُل درٍس في سلسلِتنَ  ، وقْد أعطَیَناُه العنواَن الحكمِة النبو�َِّة لسفِر ُهوَشعَ  نْ ا عهذا هو أوَّ

مةٌ  لِسفِر ُهوَشَع." في َهذا الدرِس، َسوَف نستكشُف عدًدا مَن المواض�ِع التمهید�َِّة المتعلِّقِة  التالَي، "مقدِّ

 �خدمِة ُهوَشَع و�سفِرِه الذي �حمُل اآلَن اسَمُه.

مُة لِسفِر هُ  َع إلى جزأِیِن أساسیَّیِن. َسوَف ُنلقي أوًَّال نظرًة على خلف�َِّة شَ و َسوَف تنقسُم الـمقدِّ

النبيِّ ُهوَشَع و�تاِ�ِه. ثمَّ َسوَف نقوُم بتقد�ِم نظرٍة عامٍَّة على المحتوى والبن�ِة األساس�َِّة للِسفِر. دعوَنا 

ِة بـخلف�َّةِ   ِسفِر ُهوَشَع. نبدُأ �استكشاِف العدیِد مَن األ�عاِد الخاصَّ

 

 الخلف�ة
 

ا سلطاًنا مؤ�ًِّدا على شعِب ِهللا ا فإنَّ لدیهَ ا مَن الروِح القدِس، لذَ إنَّ نبوَّاِت ُهوَشَع موًحى بهَ 

هًة في ِل  على َمرِّ التار�ِخ. لِكنَّ َهذِه النبوَّاِت �اَنْت مَوجَّ إلى شعِب إسرائیَل القد�ِم وللظروِف المقاِم األوَّ
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ِة عقوٍد. وهكَ  سنرى في َهذاَ  االتي �اَنوا یواجُهونَها. �مَ  ْت خدمُة ُهوَشَع لعدَّ ا فهمَنا ذا، �لَّمَ الدرِس، امتدَّ

ِتِه وتطب�ِقهَ ُهوَشَع، �لَّمَ  ظروفِ  رِ خلف�ََّة تطوُّ  ا على وقِتَنا ا أص�حَنا أكَثَر قدرًة على است�عاِب نبوَّ

.  الحاليِّ

بین إطاَر�ِن، "عالَمیِن" إذا صحَّ التعبیُر،  زَ ُنمیِّ  األموِر، نحتاُج أنْ  نتطرََّق إلى َهذهِ  قبَل أنْ 

ُل، الذي سنطلُق عل�ِ  ي عقوَد خدمِة ُهوَشَع النبو�َِّة العالمَ  ِه "ذلكَ مترا�َطیِن تار�خ��ا. اإلطاُر األوَّ "، �غطِّ

عل�ِه  لقُ التار�خيُّ الثاني، الذي سنط ا إعالناٍت مَن ِهللا وقاَم بنقِلَها. أمَّا اإلطارُ التي استقبَل فیهَ 

 اإلطاِر الثانِي، قاَم هوشُع �اخت�اِر و�تا�ِة �عضِ  "، فقد حدَث الحًقا في ح�اِة ُهوَشَع. في َهذاَ مْ "عالمهُ 

لِ   الكتاَب. َمْن استقبَلوا َهذاَ  نبوَّاِتِه لكي یؤثَِّر على ح�اِة أوَّ

"، أي العالمَ  ُف "ذلكَ كشستالخلف�َِّة المزدوجِة في خطوتیِن. أوًَّال، َسوَف ن َسوَف نتطرَُّق لَهذهِ 

ِه ِسفُر "، أي اإلَطاَر الذي ُ�ِتَب ف�ِ مْ النَطاَق الكامَل لخدمِة النبيِّ ُهوَشَع. ثانً�ا، َسوَف نفحُص "عالمهُ 

 ُهوَشَع.ُهوَشَع. دعوَنا نبُدُأ �خدمِة النبيِّ 

 
 نبيال

 
. ا هامًَّة في تار�ِخ شعِب هللاِ رً وافي أثناِء زمِن خدمِة ُهوَشَع النبو�َِّة، لعَبْت عدٌد مَن األمِم أد

مملكُة إسرائیَل فِي . ق.م. انقسَمْت المملكُة المتَّحدُة لَداُوَد وُسل�َماَن إلى مملكتینِ  930ففي عاِم 

وقد ظهَرْت �لتا المملكتیِن بوضوٍح في خدمِة ُهوَشَع النبو�َِّة. في . ا فِي الجنوبِ هوذَ الَشماِل ومملكُة یَ 

َز ُهوَشُع ى مِ  شعُب ِهللا أ�ًضا مَع أمٍم أخرَ علَ فاالوقِت، ت َهذاَ  ثِل آراَم وِمْصَر. ولِكنَّ فوَق �لِّ شِيٍء، ر�َّ

إمبراطور�ًَّة قو�ًَّة مدَّْت  خدمَتُه على أحداِث اإلمبراطور�َِّة اآلشور�َِّة. في أ�َّاِم ُهوَشَع، أص�َحْت آشورُ 

َنرى، بدَأْت خدمُة  ا نُحُن على وشِك أنْ ئیَل وَ�هَوذا. �مَ راإسأراضِي  ا في ذلكَ تأثیرَها في �لِّ اتِّجاٍه �مَ 

 َما �قرُب مْن مئتي عاٍم مْن انفصاِل إسرائیَل عْن َیهوَذا. ُهوَشَع في مملكِة إسرائیَل الشمال�َِّة، �عدَ 

�ُد یر  صع�ًة على أيِّ شخصٍ  ْت الفترِة مَن التار�ِخ �انَ  الح�اُة في إسرائیَل الشمال�َِّة خالُل َهِذهِ 

وهو رجٌل دعَاُه ُهللا  –وَشَع �كوَن أمیًنا ِ�. و�اَن َهذا األمُر صح�ًحا �شكٍل خاّصٍ لرجٍل مثِل هُ  أنْ 

َل قادُة إسرائیَل مملكَتهُ  �عیًدا عِن الربِّ ووثَقوا  مْ لكي �كوَن نب�َُّه. لقْد شهَد ُهوَشُع م�اشرًة ��َف حوَّ
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. لقْد خلَط �هُنُة إسرائیَل ع�ادَة ِهللا �الُسْكِر، و�طقوِس لمز�َّفةِ ا اهَ ى ومَع آلهتِ بتحالفاٍت مَع أمٍم أخرَ 

الخصو�ِة والدعارِة المقترنِة �الوثن�َِّة. لقْد زاَد غنَى األغن�اِء �شكٍل �بیٍر، أمَّا الفقراُء فكاَنوا فقراَء لدرجِة 

ا �اَن مجرَِّد �سِب َما �كفي للطعاِم. و�ینمَ ل دِ للدعارِة في المعب و�ناِتِهمْ  مْ �اَنوا �كرُِّسوَن زوجاِتهِ  مْ أنَّهُ 

 لكي �أتي برسالٍة مَن اإللِه َملكِ  –في إسرائیَل الشمال�َِّة، دعَاُه ُهللا للنبوَِّة  الظروفَ  ُهَوشُع یواجُه َهذهِ 

 على اتٍ عن�صبَّ ل إسرائیَل، ولِكْن �اَن القلیُل مَن الشعِب یر�ُدوَن سماَعَها. فقد �اَن ُهللا على وشِك أنْ 

 مملكِة إسرائیَل مْن خالِل اإلمبراطور�َِّة اآلشور�َِّة.

خدمِتِه،  : زمنُ موضوعاٍت مترا�طةٍ ا نعرُض خدمَة النبيِّ ُهوَشَع، سوَف ننظُر إلى أر�عِة بینمَ 

لزمِن ا لىخدمتِه النبو�َِّة. دعوَنا نبدُأ �التر�یِز ع خدمِتِه، ظروُف ُهوَشَع المتغیِّرُة، وهدُف أو غا�ةُ  مكانُ 

.  الذي خدَم ف�ِه ُهوَشُع �نبيٍّ للربِّ

 

 زمنال
 

: 1ا هَو الحاُل في عدٍد مْن أسفاِر العهِد القد�ِم النبو�َِّة، تقوُم اآل�ُة االفتتاح�َُّة لُهوَشَع، في كمَ 

 ا الِسفُر:للطر�قِة التي یبدُأ بهَ  ، بتقد�ِم زمِن خدمِة ُهوَشَع لَنا. استمعْ 1

 

بِّ ا صاَر إَلى هوَشَع بِن بئیري، في أ�َّاِم ُعّز�َّا و�وثاَم وآحاَز وَحَزق�َّا  ذيلّ َقْوُل الرَّ
 ).1: 1ُملوِك َیهوذا، وفي أ�َّاِم َیُر�عاَم بِن یوآَش َمِلِك إسرائیَل (هوشع 

 

ًها نحَو تحدیِد بدا�ِة ونها�ِة خدَمِة ُهوَشَع. على نحٍو آخ   ر،َهِذِه القائمُة مَن الملوِك ُتعطیَنا توجُّ

�َّا ملِك َیُهوَذا و�َ  ُتخبرَنا اآلُ�ُة أنَّ  ُر�َعاُم َهذا هَو ُر�َعاَم ِملِك إسرائیَل. یَ خدمَة ُهوَشَع بدَأْت في أ�َّاِم ُعزِّ

ِل ملكٍ الذي ُ�شاُر إلِ�ِه عادًة بـیَ  ُل.إلسرائیَل الشمال�َِّة، یَ  ُر�عاَم الثاني، لتمییِزِه عْن أوَّ  ُر�َعام األوَّ

 َّ� إلى عاِم  792في َیُهوذا ُمنُذ تقر�ً�ا عاِم  –أو عزرَ�ا �َما �اَن ُیدَعى أ�ًضا  –ا َحكَم ُعزِّ

ِر�َن �قترُحوَن  753تقر�ً�ا حتَّى عاِم  793ُمنُذ عاِم  الثانيُر�َعاُم ق.م. وَحكَم یَ  740 ق.م. معظُم المفسِّ

ي إسرائیَل في أثناِء العقِد األخیِر من ف ةَ الظروَف المذ�ورَة في نبوَّاِت ُهوَشَع الم�كِّرِة َتعكُس الحال أنَّ 
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 760خدمَة ُهوَشَع بدأْت في وقٍت َما نحَو عاِم  إنَّ الثاني. لَذا، فمَن الصواِب أْن نقوَل ُحكِم َیُر�َعاَم 

ٌص لخدمتهِ  ق.م. َهذاَ  َل َنبيٍّ �اَن لُه سفٌر مخصَّ  .�جعُل ُهوَشَع واحًدا من أوائِل األنب�اِء، إْن لْم �كْن أوَّ

ًها لتحدیِد نها�ِة خدمِة ُهوَشَع  1: 1ى، ُتعطیَنا قائمُة الملوِك المذ�وِر�َن في مْن ناح�ٍة أخرَ  توجُّ

�َّا، ُیوثاَم وآحاَز، وأنهَى خدمَتُه في أثناِء ُحكِم َحزق�َّا.النبو�َِّة. ُهوَشُع خدَم خالَل ُحكِم مُ   لوِك َیهوَذا ُعزِّ

ق.م.  715هوَذا ُمنُذ عاِم �ِه، أص�َح َحزق�َّا الحاكَم الوحیَد لیَ أب �عَد فترٍة من الُحكِم المشترِك معَ 

ِة التي عاَشَها ُهوَشُع في أثناِء ُحكِم َحزق�َّا.  ق.م. ال ُ�مكنَنا أنْ  686تقر�ً�ا وحتَّى عاِم  نتأكََّد مَن المدَّ

 َن مْن عمرِه، فال ُبدَّ أنْ ر�عشق.م. حیَن �اَن یبلُغ ال 760لِكْن لو �اَن قْد بَدَأ خدمَتُه حوالّي العاِم 

تكوَن نها�ُة خدمِة ُهوَشَع  ق.م. و�التالِي، فمَن األرجِح أنْ  686عاًما في سنِة  94�كوَن قْد ناهَز الـ 

 ق. م. 686في وقِت ما قبَل عاِم 

ف�ِه  مَ خدمَع إ�قاِء َهذَا الزمِن لخدمِة النبيِّ ُهوَشَع في أذهاِنَنا، دعوَنا ننتقُل إلى المكاِن الذي 

.  كنبيِّ للرَّبِّ

 
 كانالم
 

، وذلَك �قوِلَها إنَّ  ُتعطیَنا اآلُ�ُة االفتتاحُ�ُة لِسفِر ُهوَشَع دلیًال على المكاِن الذي خدَم فِ�ِه النبيُّ

. عَ ُهوَشَع خدَم في أثناِء ُحكِم َیُر�َعام الثاني. إنَّ ِذْ�َر َیُر�َعاَم الثاني ُ�ظِهُر أمَر�ِن �خصوِص مكاِن ُهوشَ 

ِل، ُ�شیُر إلى أنَّ خدمَة ُهوَشَع بدأْت في مملكِة إسرائیَل، ول�َس في یهوذا.  على الجانِب األوَّ

ِة طرٍق في ِسفِر ُهوَشَع، لِكْن علِیَنا أْن نذ�َر  َهذاَ  ُه نحَو المملكِة الشمال�َِّة �ظهُر �عدَّ التوجُّ

 ُ�ظِهُر �قوٍَّة أنَّ ُهوَشَع �اَن مواطًنا مْن مواطِني فرِ سِ أ�ًضا عامَلیِن مهمَّیِن. أوًَّال، اللهجُة العبر�َُّة لل

المملكِة الشمال�َِّة. ذ�َرْت عدٌد مَن الدراساِت الحدیثِة تشابهاٍت بیَن القواعِد النحو�َِّة للغِة ُهوَشَع العبر�َِّة 

�ٌَّة َغرِ��ٌَّة �اَنْت ُتسَتخَدُم �شكٍل ر  –واللغِة الفین�ق�َِّة   في المناطِق الساحل�َِّة سيٍ ئ�وهي لهجٌة سامِّ

 الشمال�َِّة. 

ثانً�ا، ُ�ظِهُر أنَّ معظَم النبوَّاِت في ِسفِر ُهوَشَع تر�ُِّز على إسرائیَل أكثَر مْن َیهوَذا. الَكتاُب 

مرًَّة، ُمستخدًما مصطلَحاٍت مثَل "إسرائیُل"،  81ُ�شیُر بوضوٍح إلى المملكِة الشمال�َِّة ما �قرُب مْن 
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ُهوَشُع �ثیًرا لإلشارِة إلى مملكِة  و"أْفراِ�ُم"، اسٌم �ستخدُمهُ  –حرف��ا "أبناُء إسرائیَل" -وَن"، یُّ لی"اإلسرائ

مرًة فَقط. ُهوَشُع �اَن َمعن��ا على  15إسرائیَل. على الجانِب اآلخِر، یذ�ُر َهذَا الكتاُب َیهوَذا �االسِم 

 ال�َِّة.مشلنحٍو خاّصٍ �األحداِث التي داَرْت في المملكِة ا

على الجانِب اآلخِر، ُ�مكنَنا أْن نتعرََّف على ملمٍح آخَر ُ�شیُر إلى مكاِن خدمِة ُهوَشَع وذلَك 

َیُر�َعاَم الثانِي و�غفُل الملوَك الستََّة اآلخر�ن للمملكِة الشمال�َِّة  ال یذ�ُر ِسوىَ  1 :1عنَد مالحظِة أنَّ 

 الذین حكَموا في أثناِء ح�اِة ُهوَشَع.

ح�ُم، فَقحَ�ا، فَقُح وُهوَشُع في تتا�ٍع سر�ٍع إلى كَم الملوُك َزكِر�َّا، شُلوُم، منَ َیُر�َعاَم الثاني، حَ  دَ �ع

ِح أْن �كوَن قد ق.م 722أْن وقَعْت السامرُة، عاصمُة إسرائیَل، في یِد اآلشور�ِّیَن في عاِم  . مَن المرجَّ

 للكتاِب ألنَّ ُهوَشَع �اَن قْد سافَر إلى َیهوَذا �القرِب مْن ةِ أُغفَل عْن هؤالِء الملوِك مَن اآل�ِة االفتتاح�َّ 

ق.م. �التأكیِد، مَن الممكِن أْن �كوَن ُهوَشُع قْد عاَد في �عِض  753نها�ِة ُحكِم َیُر�َعاَم في عاِم 

تالمیُذ ُهوَشَع  نَ و األوقاِت إلى المملكِة الشمال�َِّة لكي ُ�سلَِّم �عًضا من نبوَّاتِه. مَن الممكِن أ�ًضا أْن �ك

. لِكْن أ��ا �اَن الحاُل، فإنَّ عدَم االعتراِف أو أصدقاؤُه قْد قاَموا بتسل�ِم نبوَّاتِه في الشماِل �الن�ا�ِة عنهُ 

یؤ�ُِّد وجهَة النظِر التي تقوُل إنَّ ُهوَشَع نفَسُه أقاَم في شماِل إسرائیَل  1: 1�ملوِك إسرائیَل اآلخِر�َن في 

ٍر مْن ُحكِم َیُر�َعاَم الثاني. ثمَّ، اتَّخَذ مقر�ا آخَر في المملكِة الجنو��َِّة لَیهوَذا َسواٌء  تٍ قفَقط حتَّى و  متأخِّ

 �سبِب انتفاضاٍت س�اس�ٍَّة أو �سبِب مقاومِة نبوَّاتِه.

واآلَن وقد ألقَیَنا نظرًة على زمِن ومكاِن خدمِة النبيِّ ُهوَشَع، �جُب أْن نتطرََّق إلى �عِض 

.ِف التي واجَهَها خالَل العقوِد التي خدَم فِیهَ و ر ظال  ا �نبيٍّ للربِّ

 
 الظروف

 
سِة �جهُلوَن الفترَة الزمن�ََّة للتار�ِخ الكتابيِّ المرت�ِط �خدمِة ُهوَشَع.  كثیٌر مْن دارسِي الكلمِة المقدَّ

النبو�َُّة ِمثَل ِم�َخا و�َشعَ�اَء،  �الط�ِع، األسفاُر التار�خ�َُّة للملوِك وألخ�اِر األ�َّاِم، و�ذلَك األسفارُ 

عْن هِذِه الفترِة الزمن�َِّة. لَذا، فإنَّ ُهناَك أحداًثا  �ثیرةً  ًرا�اإلضافِة إلى االكتشافاِت األثر�َِّة، ُتعرِّفَنا أمو 

َن مْن ذ�ِرهَ  ا لْن نتمكَّ ُم من دوِن اإلحكثیرًة جد�  األساس�َِّة ب�عِض ةِ طاا ُ�لَِّها ُهَنا. لِكنََّنا ال ُ�مكنَنا التقدُّ
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 األحداِث األكثِر أهم�ًَّة التي داَرْت في إسرائیَل وَ�هوَذا في أثناِء عقوِد خدمِة ُهوَشَع.

تبدُأ خدمَتَك في المملكِة الشمال�َِّة في أثناِء ُحكِم َیُر�عاَم الثانِي.  تخیَّْل للحظٍة أنََّك ُهوَشُع وأنَّكَ 

لَ  إسرائیَل األثر�اءَ  ، والكهَنَة، ونبَالءَ لكَ المَ  إل�ِه، تجدُ  تنظرُ  انٍ كم أنَت تثُق �اِ�، َلِكْن في �لِّ  وا قْد حوَّ

 الفقراءِ  ، و�جبُروَن أبناءَ �العنفِ  ، و�مألوَن البالدَ المز�َّفةِ  األممِ  . فُهْم �عبدوَن آلهةَ إلى �ابوسٍ  مََّتكَ أُ 

 لممارسةِ  الفقراءِ  و�ناتِ  ون ضغًطا على زوجاتِ عُ ضوا �. �َما �انَ ضلِّلةِ المُ  حمالِتهْم الحر��َّةِ  على خدمةِ 

ةِ  الع�ادةِ  الدعارِة في مراكزِ   الوالءِ  ُمستمرِّ�َن في إدعاِئِهمْ  القادةُ  ، �انَ یَلُة الوقتِ . طِ �الخصو�ةِ  الخاصَّ

تهمْ  همْ ئشیُروَن إلى ثرا، و�انوا �ُ بِّ للرَّ   .هُ نَ َما �فعلو  على �لِّ  یوافقُ  على أنَّ هللاَ  �دلیلٍ  وقوَّ

 لْن یتغاضَى عْن َهذا النوعِ  أنَّ هللاَ  �عیدٍ  ُمنُذ زمنٍ  قْد حذَّرَ  �انَ  أنَّ موسىَ  ُهوَشُع �علمُ  و�انَ 

 موسى حتَّى أنَّ هللاَ  . لقد حذَّرَ ُه یتَّضعُ شع�َ  متاعَب لكي �جعلَ  َسوَف ُیرسلُ  وِ�نَّهُ . إلى األبدِ  مَن التمرُّدِ 

بَ  ةً وشرِّ�ر  ةً أمًما قاس� َسوَف ُ�ق�مُ  على  هللاُ  َما �انَ  تحدیًدالُهوَشَع أنَّ َهذَا  هللاُ  . وأعلنَ الشعبَ  لكي تؤدِّ

 .�فعَلُه �إسرائیلَ  أنْ  وشكِ 

في  ، واَجَه الحًقا ظروًفا مماثلةً عْن وطنهِ  رَ األمو  َهذهِ  لُهوَشَع أْن �عرفَ ا مزعجً  ما �انَ  �قدرِ 

 التمرُّدِ  نوعِ  في نفسِ  الجنو��َّةِ  الذي اتَّخَذُه في المملكةِ  دِ وطنِه الجدی قادةُ  ، وقعَ العقودِ  َیهوَذا. و�مرورِ 

، ظالمةٍ  أخَرى، وعاملوا اآلخَر�َن �طر�قةٍ  وا بتحالفاٍت مَع أممٍ . فقد قامَ الشمالیُّونَ  ُهمْ ف�ِه جیرانُ  الذي وقعَ 

عَ حمقاءَ  في حروبٍ  على الدخولِ  وأجبروُهمْ  ُهمْ وَقهَروا ش�ابَ  ، حتَّى األوثانِ  دةِ ا�ععلى  وا الناَس ، وشجَّ

ُیهزُموَن َیهوَذا َسوَف  أنَّ شعبَ  لُه هللاُ  ، وقْد أعلنَ ُهوَشُع شاهًدا على َهِذِه األمورِ  . و�انَ في أورشل�مَ 

 أ�ًضا.

". شوريِّ اآل "القضاءِ  عنَها ُهوَشُع �مرحلةِ  التي تن�َّأَ  مكُنَنا اإلشارُة إلى المتاعبِ ، �ُ عامٍّ  بوجهٍ 

 شوُر بلعبِ آشور�ََّة.  بدَأْت هَي اإلمبراطور�ََّة اآل األولى للتأدیبِ  الرَّبِّ  ، �اَنْت أداةُ تِ َهذَا الوق خاللُ 

ةِ   في عامِ  تغلُث فألسر الثالُث على عرشهِ  العظ�مُ  مبراطورُ إلا عندَما جلَس  الكتاب�َّةِ  دوِرَها في القصَّ

إلى أْن سقَطْت  هللاِ  شعبِ  ٍة في تار�خِ �َّ مشور�ُّوَن عامًال ذا أهأو �أخَرى، ظلَّ اآل ق.م. و�طر�قةٍ  744

 ق.م. 612 ال�ابلیِّیَن في عامِ  في یدِ  –آشوَر  عاصمةُ  –نینوى 

 

ُهوَشَع،  ، و�التالي �عَد نبوَّةِ َیُر�َعاَم الثاني أو �عَدُه م�اشرةً  كِمحُ  مْن نها�ةِ  �القرِب 
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في تلَك  ىَ العظم ةَ وَّ قشوُر الآشوَر. و�اَنْت آتغلُث فألسر الثالُث ملًكا على  أص�حَ 
دُ التي �اَنْت تُ  األ�َّاِم إسرائیَل.  راَم، التي �اَنْت نحَو شمالِ آَیهوَذا و�سرائیَل و  وجودَ  هدِّ

 إسرائیَل �سبِب  وعْن استع�ادِ  عْن لعناتِ  ُهوَشَع التي تن�َّأْت  وهَكذا جاَءْت نبوَّاتُ 
ا. وأ�ًضا �عَد تغلَث فألسر هَ لتغلُث فألسر الثالُث هَو الُمنفَِّذ  عص�اِنَها، و�انَ 

ِن، تغلُث فألسر الثالُث ِن الرجال االتالي، وَهذ شلمنأصُر الملكَ  الثالِث، �انَ 
أنَُّه  ِه إلسرائیَل �َما وعدَ تأدی�اتِ  التي بَها، نفَّذَ  ِبّ ا عَصا عدالِة الر� وشلمنأصُر، أص�حَ 

 ُهوَشَع. في ِسفرِ  س�فعلُ 
 د. الري تروتر —

 

ُه محتوى ِسفرِ الدرسِ  اذكَما سنرى في هَ   ثالثِة أحداٍث  في اتِّجاهِ  ُه النبو�َّةَ ُهوَشَع خدمتَ  ، یوجِّ

. النبوَّاتُ اآل القضاءِ  فترةِ  وقعْت في أثناءِ  رئ�س�َّةٍ   حوَل الحدثِ  ُهوَشَع تدورُ  األولى في ِسفرِ  شوريِّ

لِ  نَ  744ًرا في العاِم و طامبر إتغلُث فألسر الثالُث  شوَر و�روُزَهاعنَدما أص�حَ آ: ق�اُم األوَّ  ق.م. وقْد دوَّ

هوشُع  َهذَا، أدرجَ  ق.م. وفوقَ  732 شوريِّ إلسرائیَل في عامِ اآل عْن االجت�احِ  ُهوَشُع أ�ًضا نبوَّاتٍ 

شور�ُّوَن اآل ق.م، عنَدما دمَّرَ  722 في عامِ  سنواتٍ  10شوريِّ إلسرائیَل �عَد اآل حَوَل االجت�احِ  هِ نبوَّاتِ 

التي واجَهَها ُهوَشُع عندَما �اَن یتن�َُّأ عْن ِهذِه  الظروفِ  نهائ��ا. دعَوَنا نحلُِّل مضمونَ  لَ إسرائی مملكةَ 

ِل مرحلٍة مْن خدمِة ُهوَشَع عنَدما استقبَل نبوَّاٍت عْن ق�اِم آشوَر  األحداِث الثالثِة. َسوَف نبدُأ �أوَّ

 ق.م. 744و�روِزَها في عاِم 

، �اَن الع ق.م. هَو العاَم الذي أص�َح فِ�ِه تغلُث فألسر الثالُث ملًكا  744 مُ اكَما ُقلَنا للتوِّ

َخ ُسلَطَتُه على إسرائیَل وَ�هوَذا. ُهوَشُع �اَن �ع�ُش في مملكِة إسرائیَل الشمال�َِّة قبَل َهَذا  آلشوَر ورسَّ

رأَى أ�ًضا ��َف أنَّ  لِكنَّهُ  .االوقِت، وشهَد ��َف أنَّ الملَك َیُر�َعاَم الثاني أتَى �إسرائیَل إلى قمَِّة رخائهَ 

الملَك، والكهنَة والقادَة اآلخر�َن أثبَتوا خ�انَتُهْم للرَّبِّ عْن طر�ِق الترو�ِج لع�ادِة األوثاِن وللظلِم. 

 و�نت�جٍة حذََّر ُهوَشُع مْن لعناٍت ستأتي مْن ِقَبِل ِهللا مْن خالِل اإلمبراطور�َِّة اآلشور�َِّة.

الفترِة، و�حسِب أسفاِر الملوِك وأخ�اِر األ�َّاِم، أص�َحْت مملكُة َیهوَذا أ�ًضا  هِ ذفي أثناِء نفِس هَ 

تحَت ُحكِم تغلَث فألسر الثالِث. لِكْن، على خالِف قادِة إسرائیَل، َحَكَم ُعز�َّا �ملٍك �ارٍّ �طر�قٍة متمیِّزٍة 

ا. في الوقِت الذي مارَس فِ�ِه شعُب َیهوَذا ع�ادَة األوثاِن، َع �شكٍل بع جد� َد ُعز�َّا الرَّبَّ وحَدُه وشجَّ



 هوشعلسفر  مقدمة: ولالدرس األ                        هوشعسفر 

 

8 
 http://arabic.thirdmill.org صول على فیدیوهات وموارد أخرى قم بز�ارة موقع خدمات األلفّ�ة الثالثةحلل

خاّصٍ على ع�ادِة الرَّبِّ في ه�كِل أورشل�َم. وهكَذا، على حدِّ علمَنا، لم �علْن الرَّبُّ لُهوَشَع عْن 

 اتِّهاماٍت ضدَّ َیهوَذا في َهَذا الوقِت ولم �عِط أ�ََّة تحذیراٍت �شأِن لعناٍت ضدَّ َیهوَذا.

َزْت على اجت�اِح آشوَر إلسرائیَل في عاِم  نْ المرحلُة التال�ُة م ق.م.  732خدمِة ُهوَشَع ر�َّ

ا سلََّم ُهوَشُع نبوَّاِتِه األولَى عن َهَذا االجت�اِح، استمرَّ تغلُث فألسر الثالُث في ممارسِة الس�طرِة عندمَ 

ع�ادِة األوثاِن والظلِم، واعتمَدا  ا بتشج�عِ �َم وفقح�َ الس�اس�َِّة على مملكِة إسرائیَل. قاَم �لٌّ مَن الملِك منحَ 

على تحالِفهَما مَع آشوَر لطلِب األمِن. و�معظِم التحالفاِت الس�اس�َِّة في األزمنِة القد�مِة، �اَنْت َهذِه 

، حذََّر ُهوَشعُ العالُقُة تستلزُم أ�ًضا االعتراَف �آلهِة أس�ادِهْم اآلشور�ِّیَن. و�نت�جٍة لَهذِه الخ�اناِت للرَّ   بِّ

 أنَّ الرَّبَّ َسوَف �صبُّ لعناٍت على إسرائیَل مْن خالِل االجت�اِح اآلشوريِّ الذي �اَن وش�َك نْ م

 ق.م.  732الحدوِث في عاِم 

وثاُم �حُكَماِن َیهوَذا �ملوٍك أبراٍر. في ذلَك الوقِت �اَن ُعز�َّا وابُنُه یُ  ُ�خبرَنا ِسفُر الملوِك أنَّهُ 

ع�ادِة آلهٍة أخَرى على المرتفعاِت، لكْن لْم �مارْس أو یوافْق ُعز�َّا و�وثاُم  يف استمرَّ الكثیُر مَن الناسِ 

ُهوَشُع ُ�عطي أ�ََّة تحذیراٍت مْن لعناٍت ضدَّ  على ع�ادِة األوثاِن. وهكَذا، ففي أثناِء َهذِه الفترِة، لم �كنْ 

 َیهوَذا.

ق.م، أخَذْت  732وريِّ في عاِم شآلعندما استقبَل ُهوَشُع نبوَّاِتِه األخیرَة عْن االجت�اِح ا

استمرَّ الملُك فَقُح في ع�ادِة األوثاِن وفي الظلِم. وقْد خضَع للس�طرِة  .الظروُف تسوُء في إسرائیلَ 

اآلشور�َِّة، لكْن عنَدما �اَن تغلُث فألسر الثالُث منشغًال �مشكالٍت في أماكَن أخَرى، حاوَل فَقُح تحر�َر 

عادًة ما ُ�سمَّى َهَذا التحالُف  –ا هَ الثقیلِة آلشوَر. فقاَم بتحالٍف مَع آراَم وآلهتِ  مْن دفِع الضرائبِ  نفسهِ 

. وقاَم فَقُح ونظیُرُه اآلراميُّ �غزِو َیهوَذا في محاولٍة إلج�اِر َیهوَذا على  -بـالتحالِف اآلراميِّ  اإلسرائیليِّ

، تن�ََّأ ُهوَشُع أنَّ َهللا َسوَف �أتي بلعناٍت على لُ االنضماِم إلى تمرُِّدهْم ضدَّ آشوَر. و�َما ُ�مكنَك التخیُّ 

ق.م، دمََّر تغلُث فألسر الثالُث  732إسرائیَل �سبِب َهَذا االعتداِء. و�عَد َهَذا بوقٍت قصیٍر، في عاِم 

 مملكَة آراَم واستعبَد مملكَة إسرائیَل.

َیهوَذا. قبَل هجوِم التحالِف  يف �قترُب، وقَع تغییٌر حاسمٌ  لألسِف، بینَما �اَن َهَذا االجت�احُ 

ِه وأب�ِه، رفَض  -اآلراميِّ  اإلسرائیليِّ على َیهوَذا بوقٍت قصیٍر، اعتلَى آَحَاُز العرَش. وعلى خالِف جدِّ

َع ع�ادَة األوثاِن والظلِم. عاَنْت َیهوَذا من هجماِت التحالِف اآلراميِّ  آَحازُ  اإلسرائیليِّ -الرَّبَّ وشجَّ
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لسطیِّین. لِكْن بدًال مَن اللجوِء إلى الرَّبِّ لكي ینقَذُه، �حَث آَحَاُز عِن الحما�ِة �إعادِة فلاواألدومیِّین و 

، تن�ََّأ ُهوَشُع أنَّ لعناِت ِهللا تأكیِد تَحالِف َیهوَذا مَع اآلشور�ِّ  یَن وآلهِتهْم. و�سبِب تمرُِّد آَحَاَز على الرَّبِّ

 كاَنْت قادمًة على یَهوَذا أ�ًضا.

ق.م.  722ینقُلَنا إلى زمِن خدمِة ُهوَشَع عندَما تن�ََّأ عِن االجت�اِح اآلشوريِّ في عاِم  اَهذَ 

َزْت النبوَّاُت  َى إلى سقوِط السامرِة، عاصمِة إسرائیَل، وَسبى معظَم سكاِن إسرائیَل. ر�َّ االجت�اُح الذي أدَّ

ِم الم�كِِّر للملِك ُهوَشَع، الملُك الذي كحلق.م، على أحداِث إسرائیَل في أثناِء ا 722األولى تقر�ً�ا عام 

على عرِش إسرائیَل. قاَم ُهوَشُع بنشِر ع�ادِة األوثاِن والظلِم في إسرائیَل و�اَن وف��ا  وضَعتُه آشورُ 

. و�ردِّ فعٍل، حذََّر ُهوَشُع مْن إت�اِن لعناٍت جدیدٍة على لوقٍت مَن الزمنِ لتحالفِه مَع اآلشور�ِّیَن وآلهِتهْم 

 ق.م.  722عاِم  اجت�احُ  –ائیَل مْن خالِل اجت�اٍح آشوريٍّ ثاٍن �بیٍر ر سإ

في �سِر العهِد مَع الرَّبِّ مْن خالِل الترو�ِج لع�ادِة األوثاِن  في َهِذِه األثناِء، استمرَّ آَحَازُ 

بتحالفِه مَع ثقتِه  لِ مْن خال على الرَّبِّ و�حَث عِن األماِن مْن أعدائهِ  والظلِم. واستمرَّ رافًضا االعتمادَ 

 لذلَك، حذََّر ُهوَشُع ثان�ًة مْن إت�اِن لعناٍت عظ�مٍة مْن ِهللا على یَهوَذا. ةٍ وآلهِتَها. و�نت�ج رَ آشو 

ُة �االجت�اِح اآلشوريِّ في عاِم  رُة لُهوَشَع الخاصَّ َزْت النبوَّاُت المتأخِّ ق.م. على  722ر�َّ

األوثاِن والظلِم في إسرائیَل. عنَد موِت تغلَث فألسر الثالِث،  ةِ استمراِر الملِك ُهوَشَع في تشج�ِع ع�اد

ِر مْن دفِع الضرائِب المفروضِة علِ�ه آلشوَر. لكنَّ بدًال مَن الرجوِع  رأَى ُهوَشُع الملكُ  أنََّها فرصٌة للتحرُّ

 َهذِه الخطا�ا َسوَف تأتي أنَّ إلى ِهللا مْن أجِل الحما�ِة، قاَم بتحالٍف مَع ِمصَر وآلهِة ِمصَر. تن�ََّأ ُهوَشُع 

. و�تتم�ٍم لهذِه النبوَّاِت، س�طَر ابُن تغلَث فألسر، شلمنأسرُ  ، على السامرِة الخامُس  بلعناِت الرَّبِّ

ق.م، قاَم الملُك  722وُأجبَر الملُك ُهوشُع على دفِع ضرائَب ثقیلٍة. �عَد �ضعِة سنواٍت، في عاِم 

اِن إسرائیَل إلى السبِي.ا اآلشوريُّ سرجوُن الثاني، بتدمیرِ   لسامرِة �الكامِل وساَق معظَم سكَّ

مَن الملِك َآَحاَز وَحزق�َّا یتشار�ان في الحكِم. في بدا�ِة األمِر،  خالُل َهذِه السنواِت، �اَن �لٌّ 

، اعتمَد حظِّ . ولسوِء الُه سر�ًعا َما قاطَع آشورَ استمرَّ َحزق�َّا في تحالِف والدِه، مَع آشوَر وآلهِتَها. لكنَّ 

 . نِة، وتحالفِه مَع مصَر للحما�ِة مْن آشوَر، بدًال مَن الثقِة �الرَّبِّ َحزق�َّا على قوَِّة ج�شِه، ومدنِه المحصَّ

َهللا َسوَف �أتي �اللعناِت على َیهوَذا. وقْد أَتْت َهِذِه اللعناُت  و�نت�جٍة لذلَك، حذََّرُه ُهوَشُع، مرًَّة ثان�ًة، أنَّ 

. الحًقا �عدَ  ِة سنواٍت مْن خالِل الهجوِم ال�ابليِّ  عدَّ
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قْد قضیَت وقًتا طو�ًال في دراسِة  ترت�َك �كلِّ َهِذِه األسماِء والتوار�ِخ، ما لْم تكنْ  من السهِل أنْ 

. لِكنَّ معرفَة أنَّ َهِذِه األحداَث وقَعْت في أثناِء خدمِة ُهوَشَع، أمٌر  َهِذهِ  الحق�ِة مَن التار�ِخ الكتابيِّ

، مَن المهمِّ أْن ُتمیَِّز بیَن نبوَّاِت ُهوَشَع عْن ق�اِم اسيٌّ لفهِم ِسفِر ُهوَشَع. لَذا، فمهَما �انْت صعو�ُتهُ أس

ِة �االجت�اِح اآلشوريِّ في عاِم  744آشوَر و�روِزَها في عاِم  ق.م، وأ�ًضا  732ق.م، والنبوَّاِت الخاصَّ

ق.م. عنَدَما نقوُم بَهَذا التمییِز، َسوَف نص�ُح قادر�َن  722 النبوَّاِت عِن االجت�اِح اآلشوريِّ في عامِ 

�اِت التي واجَهَها شعُب ِهللا في �لٍّ مْن  على رؤ�ِة ��َف قضَى ُهوَشُع عقوَد الخدمِة في مناقشِة التحدِّ

 َهذِه الفتراِت.

النبيِّ ُهوَشَع، �جُب  تطرَّقَنا إلى الزمِن، والمكاِن والظروِف المتغیِّرِة المرت�طِة �خدمةِ  �عَد أنْ 

، َما الذي حاوَل أنْ  أنْ   �حقَِّقُه �إفصاحِه عْن إعالناِت ِهللا؟ ن�حَث في هدِف ُهوَشَع. �نبيٍّ

 

 الهدف

 

لقْد نظَرَنا في َهَذا السؤاِل �شكٍل أكثِر تفصیًال في سالسَل أخَرى، لكن �شكٍل عامٍّ، دعَا ُهللا 

لكي �قوَم بدورِه في نشِر ملكوِت ِهللا إلى  –في �لِّ العصوِر  هِ تماًما �َما یدعُو �لَّ شع� –ُهوَشَع 

أقصى األرِض. و�َما �اَن ُهوَشُع �عرُف جیًِّدا، قاَم ُهللا �إدارِة عمل�َِّة نشِر ملكوتِه عْن طر�ِق الس�اساِت 

سَها هَو في عهودِه. �اَن ُهوَشُع على درا�ٍة جیِّدٍة �أنَّ َهللا �اَن �الفعلِ  ْد أبرَم س�اساِت ملكوتِه ق التي أسَّ

ٍة مَع إبراه�َم، وموسى  في خمسِة عهوٍد رئ�س�ٍَّة، بدًءا مْن �لِّ األمِم في آَدَم ونوِح، ثمَّ في عهوٍد خاصَّ

ُة، لكنَّ �لَّ عهٍد متواٍل �اَن ُمدَرًجا ومبن��ا على  وداوَد. ُ�لٌّ مْن َهِذِه العهوِد �اَنْت لُه تأكیداُتُه الخاصَّ

لعهوِد السا�قِة. وِمثَلُه ِمثَل األنب�اِء اآلخر�َن، �اَن لُهوَشَع دوٌر خاٌص في خدمِة ِهللا �مرسٍل ا س�اساتِ 

 ینفَِّذ س�اساِت هذِه العهوِد. أو �سفیٍر ُ�علُن ��َف �اَن ُهللا مزمًعا أنْ 

َسْت ثالَث دینام�ك�َّاٍت رئ�س�ٍَّة لتفاعالِت الرَّبِّ مَع شع َلْت معالَم �هِ كلُّ عهوِد الربِّ أسَّ  التي شكَّ

خدمِة ُهوَشَع. مْن أجِل خدمِة أهدافنا ُهنا، َسوَف نكتفي �إعطاِء لمحٍة موجزٍة عنَها. أوًَّال، �طر�قٍة أو 

، أو إظهاِر صالِح ِهللا ولطفِه. ثانً�ا،  �أخَرى �لُّ  عهوِد الرَّبِّ بدأْت وتثبََّتْت مْن خالِل اإلحساِن اإللهيِّ

الربُّ مْن شع�ِه �استجا�ٍة ُتعبُِّر عن   أوضَحْت أنواَع الوالِء ال�شريِّ الذي �اَن �طلُ�هُ بِّ كلُّ عهوِد الرَّ 
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 االمتناِن لنعمتِه. وثالًثا، �لُّ العهوِد اإلله�َِّة �انْت تستلزُم نوَعیِن مَن النتائِج التي �اَن على الشعِب أنْ 

 الطاعِة. عدمِ  یتوقَّعَها. البر�اُت نت�جُة الطاعِة واللعناُت نت�جةُ 

 

. وقْد وعَد أنَُّهْم إن ظلَّوا أوف�اَء ی�قى اإلسرائیلیُّوَن أوف�اَء للعهِد معهُ  لَذا أراَد ُهللا أنْ 
، ستسیُر األموُر �شكٍل جیٍِّد معُهْم. لكْن إَذا نقَضوا َهذَا العهَد،  بِّ للعهِد مَع الرَّ

�قیَنا أوف�اَء  لى ح�اِتَنا. إنْ ع فَسوَف تحدُث لُهْم أموٌر سیِّئٌة. األمُر نفسُه �سري 
، س�كوُن ُهللا معَنا، َسوَف �قوُدَنا، وَسوَف �ستمرُّ في العمِل فِیَنا. بِّ  لعهِد الرَّ

 ق. ما�كا نجوسا —
 

َر بها ُهللا أنْ  ، تلقََّى ُهوَشُع إعالناٍت عِن الك�ف�َِّة الِتي قرَّ َه َهذِه  كُمرَسٍل نبويٍّ لعهوِد الرَّبِّ یوجِّ

َة �العهِد. ثمَّ قاَم بنقِل َهذِه اإلعالناِت إلى شعِب الرَِّب. إَذا تطرَّقَنا لُهوَشَع مْن امالدین �ك�َّاِت الخاصَّ

َد هدَفُه النبويَّ �َما یلي: �اَن  وجهِة نظِر األحداِث التي وقَعْت في أثناِء سنیِن خدمتِه، ُ�مكُنَنا أْن نحدَّ

، الوالُء  هدُف ُهوَشَع هَو إعالُن ��َف نوَى هللاُ  أْن ُ�طبَِّق دینام�ك�َّاِت العهِد وهَي اإلحساُن اإللهيُّ

ق.م، واالجت�اِح اآلشوريِّ  744ال�شريُّ ونتائُج البر�اِت واللعناِت في َما یتعلَُّق بـق�اِم آشوَر في عاِم 

 ق.م. 722ق.م، واالجت�اِح اآلشوريِّ في عاِم  732في عاِم 

وَن لالنتقاِل إلى خلف�َِّة النبيِّ ف�َِّة خلاآلَن وقْد ألقیَنا نظرًة على  ِسفِر ُهوَشَع، نحُن مستعدُّ

 ُهوَشَع.

 
 الِسِفر

 
نوا الكثیَر مْن نبوَّاِتِه عبَر عقوِد خدمتهِ  لِكنَّ تجم�َع ُهوَشَع . قْد �كوُن ُهوَشُع وتالمیُذُه قْد دوَّ

�اَن �القرِب مْن نها�ِة ح�اتِه، في أثناِء ُحكِم  ،عَ وترتیَ�ُه لنبوَّاتِه في الِسفِر الذي ندعُوُه اآلَن ِسفَر ُهوشَ 

ِإنَّ إ�قاَءَنا لَهذَا األمِر في أذهاِنَنا، �جعلَنا ننجُح في إدراِك العدیِد مَن اإلعالناِت الموجودِة . َحزق�َّا

 .بداخِل السفِر نفسهِ 

َزَنا على ما أطلَقَنا علِ�ِه "ذلَك العالَم" أي الفتراتِ  مختلفَة في أثناِء القضاِء ال حتَّى اآلَن، ر�َّ
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اآلشوريِّ عنَدَما تلقََّى ُهوَشُع إعالناٍت مْن ِهللا لكلٍّ مْن إسرائیَل وَ�هوَذا. في َهذِه المرحلِة، َسوَف ننتقُل 

إلى "عالمهْم" أي الزمِن الذي قاَم فِ�ِه ُهوَشُع �اخت�اِر وترتیِب نبوَّاتِه في ِسفِر ُهوَشَع لَكي یوفَِّر لقادِة 

 َذا الحكمَة الالزمَة لمواجهِة ما هَو قادٌم.هو یَ 

َهَذا التمییُز بیَن ذلَك العالِم وعالمِهْم هو أمٌر أساسيٌّ لفهِم ِسفِر ُهوَشَع ألنَّ ُهوَشَع صاَغ َهذَا 

ق.م. لَذا، حتَّى و�ْن احتوَى ِسفُر ُهوَشَع على  722دماِر مملكِة إسرائیَل في عاِم  �عدَ الِسفَر فعل��ا 

ضمن�ٍَّة للناجیَن مْن شماِل إسرائیَل، إالَّ إنَُّه �تَ�ُه في األساِس من أجِل قادِة َیهوَذا. �َما سنرى،  انٍ مع

َن ُهوَشُع نبوَّاِتِه المأخوذَة مْن مجموِع النبوَّاِت عبَر خدمتِه لَكي ُ�عطي َحزق�َّا وقادَة َیهوَذا  لقْد دوَّ

 ق.م. 701بینَما یواجُهوَن أزمَة االجت�اِح اآلشوريِّ في عاِم  اوهَ اآلخِر�َن مساًرا مَن الحكمِة لَكي یت�عَ 

لَكي نرى أليِّ مًدى َهذَا األمَر حق�ق��ا، سوَف ُنتا�ُع مناقشتَنا السا�قَة وَسوَف ننظُر إلى أر�عِة 

ِه، وهدُف تِ ابمالمَح لخلف�َِّة ِسفِر ُهوَشَع زمُن �تابتِه، المكاُن الذي ُ�ِتَب فِ�ِه، الظروُف المح�طُة �كت

 الِسفِر. دعوَنا نبدُأ بـالزمِن الذي ُ�ِتَب فِ�ِه الِسفُر.

 
 الزمن

 
ُمُنذ البدا�ِة، �جُب أْن نذ�َر أنَّ ال�احثیَن الناقدیَن �عتقُدوَن في مجملُهْم أنَّ ِسفَر ُهوَشَع َمرَّ 

ا ٍر جد� ٍر قبَل السبِي  – �عدٍد مْن مراحِل التحر�ِر الرئ�س�َِّة التي انتَهْت في وقٍت متأخِّ إمَّا في وقٍت متأخِّ

ر�َن الناقِدیَن أنَّ �عَض األجزاِء  . و�نت�جٍة لذلَك، �عتقُد معظُم المفسِّ ال�ابليِّ أو حتَّى �عَد السبِي ال�ابليِّ

 فَقْط مَن الِسفِر هَي التي أَتْت فعل��ا مْن ُهوَشَع شخص��ا. عوًضا عْن ذلَك، فقْد قاَموا �الت�احِث �شأنِ 

ِة بهْم إلى الِسفِر �عَد موِت سأم ِة الخاصَّ روَن أو المراجعوَن قْد أضافوا الكثیَر من المادَّ لِة �وِن المحرِّ

ر�َن الناَقدیَن وصَلوا إلى َهذِه النتائِج إلى حدٍّ �بیٍر  َر أنَّ المفسَّ ُهوَشَع بوقٍت طو�ٍل. لكْن علیَنا أْن نتذ�َّ

 عالناٍت فوَق طب�ع�ٍَّة مَن الرَّبِّ عِن المستقبِل.إ  ىَ �سبِب إنكارهْم أنَّ ُهوَشَع تلقَّ 

على النق�ِض، یؤمُن اإلنجیلیُّوَن �الوحِي فوَق الطب�عيِّ لنبوَّاِت ُهوَشَع. لَذا، فُهْم یؤ�ُِّدوَن أنَّ 

. ولَهذَا السبِب،   َما یتَّفُق دةً عاِسفَر ُهوَشَع �الكامِل ُ�مثُِّل فعل��ا ما تلقَّاُه ُهوَشَع بنفِسِه مَن الرَّبِّ

 اإلنجیلیُّوَن على تار�ٍخ م�كٍِّر إلتماِم الِسفِر.
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ُممكٍن إلتماِم الِسفِر وذِلَك بذ�ِر َحزق�َّا، ملِك  أ�كَر تار�خٍ  1: 1مْن وجهِة نظٍر إنجیل�ٍَّة، یؤ�ُِّد 

 قْد صاَر �الفعِل َملًكا كنْ � َیهوَذا. مَن الواضِح أنَّ َحزق�َّا لْم �كْن ُ�مكُن ضمُُّه إلى قائمِة الملوِك إْن لمْ 

في وقِت �تا�ِة الِسفِر. وهَكذا، مَن اآلمِن أْن نقوَل إنَّ أ�كَر تار�ٍخ ُمحتمٍل إلتماِم ِسفِر ُهوَشَع هَو في 

 ق.م. 686ق.م. وانتهَى في عاِم  715وقٍت َما في أثناِء ُملِك َحزق�َّا المنفرِد الذي بدَأ في عاِم 

 

ِسفرِه، أو أتمَّ فِ�ِه ُهوَشُع �تا�َة َدیَن تماًما مَن الوقِت الذي أكِّ متال ُ�مكنَنا أْن نكوَن 
ِس. لِكنَّ ُهناَك  أتَى �ِه إلى شكلِه النهائيِّ �َما هو موجُوٌد اآلَن في الكتاِب المقدَّ
حدًثا وقَع في ح�اِة ُهوَشَع، �القرِب من نها�ِة ح�اتِه، في الواقِع في أثناِء ُحكِم آخِر 

َشُع في عصرِه، واسُم َهَذا الملِك هو َحزق�َّا. ُ�عَرُف َحزق�َّا �أموٍر �ثیرٍة، و هُ  ملٍك خدمَ 
، قْد �كوُن األمُر األكثُر أهم�ًَّة، أو األكثُر قوًَّة الذي قاَم  ولكْن في التار�ِخ الكتابيِّ

َب ر�ِ اَحزق�َّا �اخت�ارِه، هَو االجت�اُح اآلشوريُّ على یِد ِسنَحارِ�َب. لقْد دمََّر ِسنحَ 
َیهوَذا حرف��ا. لقْد هرَب الناُس مْن أجِل إنقاِذ ح�اتهْم، وُ�مكنَك قراءُة َهَذا األمِر في 

الدماُر الذي أتَى �ِه ِسنَحار�ُب على أرِض َیهوَذا. لكنَُّه ذهَب إلى  1مِ�َخا اإلصحاِح 
. لقْد �اَن اهَ َما هَو أ�عُد مْن ذلَك. فقْد أحاَط �أورشل�َم فعل��ا وأقَاَم حصاًرا حولَ 

اجت�اُح ِسنَحارِ�َب لَیهوَذا و�حاطُتُه �أورشل�َم مق�ًما حصاًرا حوَل مدینِة ِهللا، مدینِة 
َداوَد، عاصمِة العالِم، ذا أهم�ٍَّة �بیرٍة حتَّى أنَُّه أتَى �كلِّ شيٍء إلى قمَّتِه في تار�ِخ 

ًضا للخطِر. ه َنْت أورشل�ُم ستسقُط؟ �ال َیهوَذا في ذلَك الوقِت. �لُّ شيٍء �اَن معرَّ
ِح أنَّ ُهوَشَع أ�ًضا �تَب  حسًنا، لقْد تن�ََّأ ِإشع�اُء في أثناِء َهذَا الوقِت، ومَن المرجَّ
ِل  ِسفَره في أثناِء َهذَا الوقِت، وذلَك ألنَّ آخَر ملٍك مذ�وٍر في ِسفِر ُهوَشَع، في أوَّ

 ، هَو َحزق�َّا.1: 1عدٍد منُه، 
 نباالد. ر�تشارد برات،  —

 
ًرا محتمًال لإلنشاِء الكامِل لِسفِر ُهوَشَع قبَل موِت ُهوَشَع،  ُ�مكنَنا أ�ًضا أْن نضَع تار�ًخا متأخِّ

ِح أنَّ  روَن الناقُدوَن محقُّوَن في اإلشارِة إلى أنَُّه مَن المرجَّ أغلُب الظنِّ في آخِر ُحكِم َحزق�َّا. المفسِّ

�ِف ِسفرِه. فُ�مكنَنا أْن نجَد ُهَنا وُهناَك دلیًال على أنَّ ُهوَشَع ألت ُهوَشَع وظََّف تالمیَذُه لمساعدتِه في

 .4: 36اعتمَد على تالمیذِه، تماًما ِمثَل إرِمَ�ا الذي اعتمَد على تلمیذِه َ�اروَخ في إرِم�ا 
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َة ح�اٍة. فهَو  9-2: 1فلنأخْذ �عیِن االعت�اِر، على سبیِل المثاِل، أنَّ ُهوَشَع   یروي قصَّ

مٍسَظ دئقٍ " .""قاَل هوشُع هذاَ عاَل ُهوَشَع �استخداِم ضمیِر الغائِب: أف �صفُ  َه  3-1: 3لِكنَّ  ."غعٍف 

." لي هَو سیرُة ذات�ٌَّة. حیُث ُتوَصُف أفعاُل ُهوَشَع �استخداِم ضمیِر المتكلِِّم: "أَنا فعلُت َهذَا." "الرَُّب قالَ 

ِة الح�اِة إلى السیرةِ  ُل من قصَّ ات�َِّة �عكُس على األغلِب فكرَة أنَّ تالمیَذ ُهوَشَع �اَنوا لذا َهَذا التحوُّ

 مشتر�یَن في تأل�ِف َهذَا الِسفِر. 

سِة  ُروَن الناقدوَن، ل�َس ُهناَك أيُّ دلیٍل قاطٍع في الكلمِة المقدَّ لِكنَّ على عكِس َما ظنَُّه المفسِّ

 مواٍد جدیدٍة �عَد موتِه. وحتَّى وِ�ْن �اَن فةِ ضاعلى أنَّ التالمیَذ قاَموا �مراجعِة �لماِت ُهوَشَع أو �إ

تالمیُذ ُهوَشَع، قْد قاَموا �الفعِل �إنهاِء سفِر ُهوَشَع �عَد موتِه، فإنَُّهْم لْم �حیدوا عِن اإلعالناِت التي �اَن 

ملِه َ�حتوي أك� ُ�علُن بوضوٍح أنَّ السفرَ  1: 1الرَّبُّ قْد أعطاَها �الفعِل لُهوَشَع. إنَّ عنواَن الِسفِر في 

 على "َقْوُل الرَّبِّ اّلذي صاَر إَلى هوَشَع"

لَهذِه األس�اِب، نستط�ُع أْن نستنتَج �حقٍّ أنَّ َهَذا الِسفَر قْد ُ�ِتَب في أثناِء ُحكِم َحزق�َّا. وَهَذا 

ا �قترُب مَ و ق.م. أ 686�عني على أغلِب الظنِّ أنَّ ِسفَر ُهوَشَع قْد اسُتكِمَل في وقٍت َما قبَل العاِم 

 مْن ذلَك، عنَدَما �اَن ُهوَشُع قْد ماَت �الفعِل.

َد  فضًال عْن تحدیِد َهَذا النطاِق الزمنيِّ الستكماِل ِسفِر ُهوَشَع، �جُب علِیَنا أ�ًضا أْن نحدِّ

 المكاَن الذي ُ�ِتَب فِ�ِه.

 

 المكان

 

ِح أنَّ ُهوَشَع هاجَر إلى َیهوذَ  ي وقٍت َما �القرِب مْن نها�ِة ُحكِم ف اكما ذ�رَنا �الفعِل، مَن المرجَّ

ق.م،  ٧٢٢َیُر�َعاَم الثاني. و�معرفِة أنَُّه عاَش في وقِت ُحكِم َحزق�َّا، �عَد سقوِط مملكِة إسرائیَل في عامِ 

 ُ�مكنَنا أْن نثَق أنَّ ُهوَشَع �تَب ِسفَره في َیهوَذا.

ملوَك  - ُعز�َّا، ُیوثاَم، آَحاَز وَحزق�َّا �رُ یذ. َهَذا العدُد 1: 1�علُن ِسفُر ُهوَشَع نفسُه َهَذا في 

قبَل أْن یذ�َر ُیَر�َعاَم الثاني مْن مملكِة إسرائیَل. و�سرِد قائمِة ُملوِك َیهوَذا أوًَّال، �عترُف ُهوَشُع  –َیهوَذا 

وَّاِت ُهوَشَع نب عْن قصٍد أنَُّه �تَب ِسفَره تحَت ُحكِم أسرِة َداوَد في َیهوَذا. وهَكذا، على الرغِم مْن أنَّ 
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 تر�ُِّز في األساِس على مملكِة إسرائیَل الشمال�َِّة، إالَّ إنَّ ُهوَشَع �تَب ِسفَرُه في مملكِة َیهوَذا الجنو��َِّة.

اآلَن وقْد ألقیَنا نظرًة على زمِن ومكاِن �تا�ِة ِسفِر ُهوَشَع، دعوَنا ننتقُل إلى الظروِف التي 

َل َمْن استقبَل َهذَا الِسَفَر. اَص كاَنْت تواجُه ُهوَشَع واألشخ  الذین �اَنوا في َیهوَذا و�اَنوا أوَّ

 

 الظروف
 

كَما ذ�َرنا مْن قبُل، عنَدَما �تَب ُهوَشُع ِسفَره، �اَن وطُنُه الجدیُد الذي اتَّخذُه في مملكِة َیهوَذا 

ًة �ِه من ِقَبِل آشوَر. في عاِم   َحزق�َّا، اجتاَح ِسنَحارِ�ُب كمِ حُ ق.م، في أثناِء  701یواجُه تهدیداٍت خاصَّ

ملُك آشوَر َیهوَذا. وهَكذا، على الرغِم مْن أنَّ معظَم نبوَّاِت ُهوَشَع �اَنْت تدوُر حوَل القضاِء اآلشوريِّ 

إلرشاِد َیهوَذا في الوقِت الذي أتَى فِ�ِه علِیهْم القضاُء ِسفَرُه ضدَّ شماِل إسرائیَل، فإنَّ ُهوَشَع �رََّس 

 .يُّ اآلشور 

لَهَذَا السبِب، نحتاُج إلى التأقلِم مَع األحداِث المح�طِة �اجت�اِح ِسنَحارِ�َب. ِإنَّ التقار�َر 

التار�خ�ََّة للملوِك وأخ�اِر األ�َّاِم، و�َذلَك نبوَّاِت �لٍّ مْن مِ�خا وِ�شعَ�اَء، ُتشكُِّل صورًة معقَّدًة لُحكِم َحزق�َّا. 

إصالحاٍت في َیهوَذا وقاَم بتقو�ِة َیهوَذا إلى الحدِّ الذي فِ�ِه رفَض َحزق�َّا ا في مرحلٍة م�كِّرٍة، قاَد َحزق�َّ 

دفَع الجز�ِة عنَدَما اعتلَى ِسنَحارِ�ُب، الملُك الجدیُد آلشوَر العرَش. لِكنَّ مَع تصاعِد التهدیِد االنتقاميِّ 

. و�دًال مْن ذلكَ  َث عْن الحما�ِة عْن طر�ِق التحالِف �ح، آلشوَر، فشَل َحزق�َّا في االعتماِد على الرَّبِّ

َة  ًرا عدَّ مَع ِمْصَر وآلهِة ِمْصَر. لِكنَّ مجهوداتِه �اَنْت بال جدوى. فقْد اجتاَح ِسنَحارِ�ُب َیهوَذا، مدمِّ

 مدٍن، و�لداٍن وقًرى، حتَّى ِإنَُّه أقاَم حصاًرا حوَل أورشل�َم. لِكنَّ في الوقِت الذي بدا فِ�ِه أنَّ أورشل�مَ 

. �َما نقرُأ في تسس ، وأكََّد لُه النبيُّ ِإشعَ�اُء الخالَص اإللهيَّ : 19الملوِك  2قُط، صلََّى َحزق�َّا إلى الرَّبِّ

33-34 

 

َیرِجُع، و�َلى هِذِه المدینِة ال َیدُخُل، �قوُل [ِسنحار�ب] في الطر�ِق اّلذي جاَء ف�ِه 
. وُأحامي عن هِذِه المدینِة ُألَخلَِّصها بُّ  2 أجِل َنفسي وِمْن أجِل داُوَد َعبدي (نْ مِ  الرَّ

 ).34-3: 19الملوك 
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.  �شكٍل رح�ٍم، تحقََّقْت نبوَُّة ِإشعَ�اَء. خلََّص الرَُّب أورشل�َم مْن یِد ِسَنحارِ�َب �شكٍل معجزيٍّ

 

أحُد أهمِّ األحداِث التار�خ�َِّة التي حدَثْت في تار�ِخ إسرائیَل یتمثَُّل في قدوِم 
ملِك آشوَر، لكي یهزَم َحزق�َّا، ملَك َیهوَذا. أتَى ضدَّ َیهوَذا، واستولَى ، بَ ِسنَحار�ِ 

�ٌة،  �شكٍل عامٍّ على �لِّ مدِن َیهوَذا. �اَن ُهناَك في الحق�قِة مدینٌة واحدٌة مت�قِّ
 أورشل�ُم. وَما فعَلُه هَو أنَُّه قاَل فعل��ا، "ِإنَّ إلهُكْم ِمثَل �لِّ اآللهِة األخَرى. َسوفَ 

زُم إلَه إسرائیَل �َما هزمُت �لَّ اآللهِة األخَرى." لقْد تكلََّم �شكٍل مليٍء �الكبر�اِء أه
تِي." وهكَذا، َما فعَلُه  ، "َسوَف ُأِري ِسنَحارِ�َب قوَّ بُّ بِّ إلِه السماِء. وقاَل الرَّ ضدَّ الرَّ

َد ضر�ًة للج�ِش سدَّ  هَو أنَُّه خلََّص إسرائیَل �طر�قٍة معجز�ٍَّة، وما فعَلُه هَو أنَّهُ 
اآلشوريِّ فماَت مئُة ألٍف وخمسُة وثمانوَن ألًفا منهْم. وسمَع الملُك أنَُّه مَن 
ٌد في أرضِه، و�اَن علِ�ِه أْن �عوَد إلى آشوَر. ونحُن  المحتمِل أْن �كوَن ُهناَك تمرُّ

ُثوَن عْن َأْسرِ  زق�َّا ِمثَل العصفوِر حَ  نعرُف، حتَّى مَن السجالَِّت اآلشور�َِّة، إنَُّهْم یتحدَّ
َر أنَّ األدَب  في القفِص، لكنَُّهْم ال یذ�ُروَن أبًدا أنَُّه قْد ُهِزَم. وعلیَنا أْن نتذ�َّ
َد  اآلشوريَّ مبنيٌّ على الدعا�ِة ال�حتِة. فُهْم ال �عترُفوَن أبًدا �الهز�مِة، لَذا فِإنَّ مجرَّ

هو اعتراٌف منُهْم �أنَُّهْم لم یهزْموه.  ،فصِ قولهْم إنَُّهْم أسروُه ِمثَل العصفوِر في الق
 وهكَذا، فِإنَّ حتَّى التقار�ِر اآلشور�َِّة، تعترُف بَهذَا األمِر.

 د. راسل ت. فولر —

 

س�كوُن مَن الصعِب الم�الغُة في مقداِر نعمِة الرَّبِّ تجاَه مملكِة َیهوَذا الذي أظهرُه خالُص 

ئًعا، لم تُكْن متاعُب َحزق�َّا قْد انتهْت. �عَد أْن عاَد ِسنَحارِ�ُب إلى را أورشل�َم. لِكن �قدِر ما �اَن األمرُ 

 ، بالدِه، استمرَّ َحزق�َّا خائًفا مَن المز�ِد مَن الهجماِت اآلشور�َِّة. ولألسِف، بدًال مَن االتِّكاِل على الرَّبِّ

بْل مَع مملكِة َ�ابَل الصاعدِة. لقْد  ،رَ عاَد َحزق�َّا لطرقِه القد�مِة و�حَث عْن تحالٍف آخَر، ل�َس مَع ِمْص 

. فحذََّر النبيُّ  أظهَر رفُض َحزق�َّا للثقِة �الرَّبِّ �عَد الخالِص العظ�ِم ألورشل�َم عدَم وفائِه الشدیَد للرَّبِّ

 2في  ءَ اَ�ابَل. اسمْع �لماِت ِإشع�َ  إلىِإشع�اُء في الحاِل مْن أنَّ الثرواِت الملك�ََّة لَیهوَذا َسوَف ُتؤخُذ 



 هوشعلسفر  مقدمة: ولالدرس األ                        هوشعسفر 

 

17 
 http://arabic.thirdmill.org صول على فیدیوهات وموارد أخرى قم بز�ارة موقع خدمات األلفّ�ة الثالثةحلل

 .18-17: 20الملوِك 

 

هوذا تأتي أّ�اٌم ُ�حَمُل فیها ُ�لُّ ما في َبیِتَك، وما َذَخَرُه آ�اُؤَك إَلى هذا الیوِم إَلى 
. و�ؤَخُذ ِمْن َبن�َك اّلذیَن َ�خُرجوَن ِمنَك، اّلذیَن  بُّ �اِبَل. ال ُیتَرُك َشيٌء، �قوُل الرَّ

 ).18-17: 20الملوِك  2ِك �اِبَل (لِ مَ تِلُدُهْم، ف�كونوَن ِخص�اًنا في َقصِر 
 

. و�دًال  مَع األسِف، حیَن سمَع َحزق�َّا َهذِه الكلماِت مْن ِإشعَ�اَء، لْم یتْب عْن عدِم وفائِه للرَّبِّ

 مْن ذلَك، جاوَب ب�ساطٍة معرً�ا عِن ارت�احِه ألنَّ َهذَا القضاَء ضدَّ َیهوَذا لْن �أتي في أ�َّامِه.

ق.م. �اَن خطیًرا  701ي الوفاِء للرَّبِّ قبَل و�عَد خالِص أورشل�َم في عاِم ف اإنَّ فشَل َحزق�َّ 

لدرجِة أنَُّه على األرجِح حفََّز ُهوَشَع على �تا�ِة ِسفرِه. مْن ناح�ٍة، من الممكِن أْن �كوَن ُهوَشُع قْد �تَب 

ماُت َسنَحارِ�َب وحصارُه هج ِسفَرُه في وقٍت َما قبَل خالِص أورشل�َم مْن ِسنَحارِ�َب. فقْد َشهَدْت 

. ومَن الممكِن أْن �كوَن الرَّبُّ قْد دعَا هُوَشَع لكتا�ِة ِسفرِه في أثناِء  ألورشل�َم طفرًة في النشاِط النبويِّ

ُم ف�ِه و�ق�ُم الحصاَر حوَل  َهذَا الوقِت لكي یواجَه فشَل َحزق�َّا في الوقِت الذي �اَن ِسنَحارِ�ُب یتقدَّ

 أورشل�َم.

اح�ٍة أخَرى، مَن الممكِن أ�ًضا أْن �كوَن ُهوَشُع قْد �تَب سِفَره �عَد خالِص أورشل�َم ن نْ وم

بوقٍت قلیٍل. فكَما ذ�رَنا، حتَّى على الرغِم مْن أنَّ الرَّبَّ �اَن قْد خلََّص أورشل�َم، إالَّ إنَّ َحزق�َّا فشَل في 

، و�دًال مْن ذلَك، �حَث عْن  ٍف مَع �ابَل. وقْد أضرَّ عدُم وفاِء َحزق�َّا للرَّبِّ التحال�قاِء أمیًنا للرَّبِّ

ا أْن �كوَن ُهوَشُع قْد �تَب ِسفَرُه إمَّا لكي یواجَه األزمَة قبَل  ِح جد� �مستقبِل َیهوَذا. وهكَذا فإنَُّه مَن المرجَّ

 أو �عَد خالِص أورشل�َم مْن یِد ِسنَحارِ�َب.

تا�ِة النهائ�َِّة لـِسفِر ُهوَشَع في أذهاِنَنا، ل�َس مَن لكا مَع اإل�قاِء على زمِن، ومكاِن وظروفِ 

الصعِب أْن نفهَم هدَف الِسفِر الشامَل. لحسِن الحظِّ، نحُن لسَنا مترو�یَن للتخمیِن ألنَّ ُهوَشَع نفَسُه 

 ُ�علُن بوضوٍح عِن الهدِف الذي �اَن یدوُر في ذهنِه.

 
 الهدف
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ُص ُهوَشُع هدَفُه بَهذِه الطر�قِة: منَ ، العدِد األخیِر 9: 14في ُهوَشَع   الِسفِر، یلخِّ

 

بِّ  َمْن هو َحك�ٌم حتَّى َ�فَهَم هِذِه اُألموَر، وَفه�ٌم حتَّى َ�عِرَفها! فإنَّ ُطُرَق الرَّ
 ).9: 14ُمسَتق�َمٌة، واألبراَر َ�سُلكوَن فیها، وأّما الُمناِفقوَن فَ�عُثروَن فیها (ُهوَشَع 

 

عِن اآل�اِت التي س�قتَها، وُتغلُق الِسفَر �أكملِه بتعل�ماٍت نهائ�ٍَّة ألولئَك الذیَن  دُ َهذِه اآل�ُة تتفرَّ 

َل في َیهوَذا أْن �كوَن "حك�ًما" و"فه�ًما" وذلَك عن طر�ِق  استقبَلوُه أوًَّال. لقْد دعَا ُهوَشُع جمهوَرُه األوَّ

�اَن ُهوَشُع یرجو أْن �كتسَب َیهوَذا حكمًة مْن  ى،رَ اإل�ماِن �أنَّ "ُطُرَق الرَّبِّ ُمسَتق�َمٌة." �ع�ارٍة أخ

أولئَك الذین �حصُلون  –مجموعِة نبوَّاتِه. �اَن یر�ُدُهْم أْن یَروا ظروَفُهْم في ضوِء حق�قِة أنَّ "األبراَر" 

. أمَّا "المنافُقوَن"  -على بر�اِت الرَّبِّ   -الرَّبِّ  اءَ أولئَك الذیَن یناُلوَن قض –�سیُروَن في طرِق الرَّبِّ

 "�عثُروَن بَها" �حماقٍة.

على الرغِم مْن أنَّ ُهناَك عناصَر مْن تقالیِد حكمِة إسرائیَل َتظهُر في �تا�اِت أسفاٍر نبو�ٍَّة 

للحكمِة ل�َسْت عاد�ًَّة. لِكنَّ اهتماَم ُهوَشَع �الحكمِة ُیناسُب تماًما أ�َّاَم  أخَرى، فإنَّ دعوَة ُهوَشَع الشجاعةَ 

سِة أنَّ َحزق�َّا أحاَط نفَسُه برجاٍل �اَنوا على درا�ٍة جیِّدٍة بتقالیِد  ا.َحزق�َّ  نحُن نعرُف مَن الكلمِة المقدَّ

مَن األمثاِل على أنََّها  29-25بتقد�ِم اإلصحاحاِت  1: 25حكمِة إسرائیَل. في الواقِع، �قوُم األمثاِل 

ِك َیهوَذا" مَن الواضِح أنَّ "رجاَل َحزق�َّا" َهؤُالِء �اَنوا �مثُِّلوَن لِ مَ "أمثاُل ُسَل�ماَن اّلتي َنَقلَها ِرجاُل َحَزقّ�ا 

َنًة مْن رجاٍل حكماَء مرت�طیَن ببالِط َحزق�َّا. ومَن المحتمِل أنَّ دعوَة ُهوَشَع  صح�ًة شدیدَة االحتراِم مكوَّ

هًة م�اشرًة لَحزق�َّا وللرجاِل الحكماءِ  بالِطِه في ضوِء َهذِه األموِر،  في الختام�ََّة للحكمِة �اَنْت موجَّ

 ُ�مكنَنا تلخ�ُص هدِف ُهوَشَع مْن ِسفرِه بَهذِه الطر�قِة:

 

دعَا ِسفُر ُهوَشَع قادَة َیهوَذا إلى اقتناِء الحكمِة عْن طر�ِق َما أعلَنُه الرَّبُّ مْن 
�اِت هجماِت  خالِل خدمِة ُهوَشَع في الوقِت الذي �اَنوا ف�ِه یواجُهوَن تحدِّ

 ارِ�َب.نحَ سَ 
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كَما �قترُح َهذَا الملخَُّص، فِإنَّ الِسفَر ل�َس مصمًَّما في األساِس للق�اِم بتنبؤاٍت ألحداٍث 

مستقبل�ٍَّة. بْل، قاَم ُهوَشُع �كتا�ِة ِسفرِه لدعوِة قادِة َیهوَذا إلى اتِّ�اِع طر�ِق الحكمِة في أ�َّاِم َحزق�َّا. �اَن 

�اِت مَ لَّ على َحزق�َّا و�الطِه أْن یتع وا ممَّا أعلَنُه الرَّبُّ مْن خالِل خدمِة ُهوَشَع و�قوُدوا َیهوَذا عبَر تحدِّ

ٍة  هجماِت َسنَحاِر�َب. قبَل و�عَد خالِص أورشل�َم م�اشرًة مْن َسنَحاِر�َب، �اَن قادُة َیهوَذا في حاجٍة ماسَّ

 .مْ إلى إرشاٍد �خصوِص الحكمِة، وقْد وفََّر ِسفُر ُهوَشَع َهذَا لهُ 

متَنا عْن ُهوَشَع، ألقیَنا نظرًة على خلف�َِّة النبيِّ وِسفرِه. واآلَن دعوَنا ننتقُل  حتَّى اآلَن في مقدِّ

 إلى نظرٍة عامٍَّة على المحتوى والبن�ِة لِسفِر ُهوَشَع.

 

 

 ُبن�ة والمحتوى ال
 

تقبَل ف�ِه ُهوَشُع اسي لألسِف، �میُل العدیُد مَن اإلنجیلیِّیَن إلى تجاوِز اإلطاِر التار�خيِّ الذ

نبوَّاِتِه في البدا�ِة. �َما �میُلوَن إلى التر�یِز على وحداٍت أصغَر مَن الِسفِر، �َما لو �اَنْت تقُف �معزٍل 

ْت َهذِه المعالجاُت الالتار�خ�َُّة والمجزَّأُة إلى تجاوِز العدیِد مَن  ِد، أدَّ �عضها عْن �عٍض. مَن المؤ�َّ

فُر ُهوَشَع. لِكْن لكي نض�َف َهذِه األفكاَر، َسوَف نت�ُع استرات�ج�ًَّة مختلفًة. سِ  ااألفكاِر التي �حتو�هَ 

َسوَف نرى أنَّ الخلف�ََّة التار�خ�ََّة لخدمِة ُهوَشَع لَها أهم�ٌَّة شدیدٌة في فهِم نبوَّاتِه. و�دًال مَن التر�یِز على 

ِت المنطق�َِّة بیَن الوحداِت األكبِر طاا�وحداٍت أصغَر �معزٍل �عضها عْن �عٍض، َسوف نتصدَّى للتر 

عبَر ِسفِر ُهوَشَع. َسوَف ُتساعُدَنا َهذِه االسترات�ج�َُّة على التعرُِّف بوضوٍح أكبَر على الك�ف�َِّة التي 

َل َمْن استقبلوُه. �َما أنَّ صمََّم بها ُهوَشُع ِسفَرُه لكي ُ�عطَي حكمًة لمَ  ا هَ ْن ُهْم في َیهوَذا الذین �اَنوا أوَّ

 ن ِسفِر ُهوَشَع الیوَم.سُتساعُدَنا على التعرُِّف على ��ف�َِّة تعلُِّم الحكمِة م

ضْع نفَسَك مكاَن ُهوَشَع مرًَّة ثان�ًة. على عكِس �عِض األنب�اِء الذیَن �اَنْت لُهْم خدمٌة قصیرٌة 

ُمنُذ العقِد األخیِر لُحكِم  – لكَ ذ عاًما أو َما إلى 60تقبَل ُهوَشُع إعالناٍت مْن ِهللا ألكثِر من نسب��ا، اس

كِم َحزق�َّا. على َمرِّ َهذِه العقوِد، �شَف الرَّبُّ عِن العدیِد مَن األموِر لُه، غالً�ا ُیَر�َعاَم الثاني وحتَّى حُ 

 إصحاًحا القصیرِة لَهذَا الِسفِر.عشَر ِة أكثُر �كثیٍر ممَّا �ظهُر في األر�ع
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َل ُهوَشعُ  أذهانَنا أنَّ الرَّبَّ لْم �علْن �لَّ نبوَّاِت  فَرُه، �جُب أَن ُن�قَي فيسِ  لِكي نفهَم ��َف شكَّ

ُهوَشَع في نفِس الوقِت. �ما شرَحَنا من قبِل، ُهللا أعطَى ُهوَشَع إعالناٍت بینَما �انْت مملكُة إسرائیَل 

ق.م، والغزَو  732 فيق.م، والغزَو اآلشوريَّ  744شوَر وصعوَدَها إلى السلطِة في عاِم تواجُه ق�اَم آ

َهذِه الخلف�َّاِت التار�خ�َِّة المختلفِة في أذهاِنَنا، َسوَف یبدُو ق.م. لو فشلَنا في إ�قاِء  722اآلشوريَّ في 

ًة ف�ما یتعلَُّق بنبوَّاتِه حوَل َیهوَذا. كَما لو �اَن ُهوَشُع یناقُض نفَسُه في العدیِد مَن المناس�اِت، خاصَّ 

قِت ألنَُّه �اَن �خاطُب ظروًفا  نرى أنَّ وجهاِت نظِر ُهوَشَع النبو�ََّة تغیَّرْت مَع الو وفَ سَ لِكْن في الواقِع، 

 متغیِّرًة.

أنَّ ُهوَشَع  و�َما هَو مهمٌّ أْن نمّیَز الترتیَب الزمنيَّ لِسفِر ُهوَشَع، �جُب علِیَنا أ�ًضا أْن نالحظَ 

 هَو عنواُن الِسفِر وأنَُّه �انَ  1: 1ا في َهذَا الدرِس أنَّ قً ا�رتََّب نبوَّاِتِه �حسِب المواض�ِع. لقْد رأیَنا س

ُینهي الِسفَر بـخاتمٍة تقوُم  9: 14مصمًَّما لتقد�ِم التسلسِل الزمنيِّ لخدمِة ُهوَشَع �الكامِل. �َما رأیَنا أنَّ 

 مْن ِسفرِه. إنَّ مةِ حكَع الشامِل الذي یتمثَُّل في دعوِة شعِب الرَّبِّ إلى اقتناِء البتلخ�ِص هدِف ُهوشَ 

ى أنَّهَما قْد تمَّْت ص�اغتهَما بینَما �اَن ُهوَشُع �جمُع ِسفَرُه محتوَى َهذیِن الطرفیِن للكتاِب �شیُر إل

ذیِن الطرفیِن، �حتوي القواُم ق.م. لِكن بیَن هَ  701�التقر�ِب في وقِت اجت�اِح ِسنَحاِر�َب في عاِم 

 أقساٍم �بیرٍة تقوُم �التر�یِز على مواض�َع معیَّنٍة. ثةِ األساسيُّ لِسفِر ُهوَشَع على ثال

ُل، في  . َهذِه اإلصحاحاُت 5: 3-2: 1یر�ُِّز القسُم األوَّ ، على القضاِء والرجاِء مْن ِقَبِل الرَّبِّ

وهي نبوَّاٌت �اَنْت  –استقبَلَها هُوَشُع في أثناِء ُحكِم ُیَر�َعاَم الثاني األولى ُتمثُِّل النبوَّاِت األ�كَر التي 

َم ق.م. لقْد اختارَ  744تتعلَُّق �ق�اِم آشوَر في عاِم   ُهوَشُع بدقٍَّة ورتََّب َهذِه النبوَّاِت الم�كِّرَة لكي �قدِّ

َر الرَّبُّ سكَبَها على شع �ِه وللبر�اِت التي َسوَف ینالونَها في وجهاِت نظٍر متوازنٍة للَّعناِت التي قرَّ

 المستقبِل.

. على خالِف القسِم 9: 9-1: 4ُیر�ُِّز القسُم الثانُي، في  ِف القضاِء مْن ِقَبِل الرَّبِّ ، على تكشُّ

ِل، تأتي َهذِه النبوَّاُت مْن مراحَل الحقٍة مْن خدمِة ُهوَشَع، عندَما استقبَل ُهوَشُع اإلعالناِت  األوَّ

ق.م. َهذِه اإلصحاحاُت  722ق.م. واجت�اِح آشوَر في عاِم  732َة �اجت�اِح آشوَر في عاِم الخاصَّ 

ُة قضاِء ِهللا في  ُتر�ُِّز حصر��ا على موضوِع قضاِء ِهللا. وُتسلُِّط الضوَء على الك�ف�َِّة التي زاَدْت بَها شدَّ

 أثناِء َهذِه المراحِل مْن خدمِة ُهوَشَع.
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. 8: 14-10: 9لُث، في یر�ُِّز القسُم الثا ِف الرجاِء مْن ِقَبِل الرَّبِّ ، �شكٍل خاّصٍ على تكشُّ

ُن أ�ًضا مْن إعالناٍت استقبَلَها ُهوَشُع في بدا�ِة اجت�اِح آشوَر في عاِم  َهذَا القسُم األخیُر الرئ�سيُّ یتكوَّ

ا �موضوِع ق.م. لِكنَّ َهذَا القسَم ُ�عطي اهتما 722ق.م. واجت�اِح آشوَر في عاِم  732 ًما خاص�

 الرجاِء، الرجاِء الذي أعلَنُه الربُّ عْن مستقبِل شع�ِه في أثناِء َهذِه المراحِل مْن خدمِة ُهوَشَع.

والموضوع�َِّة عنَد تفسیِر  التار�خ�َّةِ  س�كوُن مَن الصعِب أْن ن�الَغ في أهم�َِّة َهذِه الترتی�اتِ 

المفات�َح التي تفتُح الطر�َق إلى الحكمِة التي �اَن ُهوَشُع  ِسفِر ُهوَشَع. مْن نواٍح عدیدٍة، هي تش�هُ 

ِل َمْن استقبَلوا الِسفَر في أثناِء ُحكِم َحزق�َّا.  �سعى إلى نقِلَها إلى أوَّ

َسوَف ننظُر عن قرٍب إلى حكمِة ُهوَشَع في درِسَنا القادِم، لِكْن اآلَن سوَف �كوُن مَن النافِع 

ِل الخاِصّ  ن�ِة �لِّ أْن نقوَم بتقد�ِم محتوى و� قسٍم مَن األقساِم الرئ�س�َِّة للِسفِر. دعوَنا نبدُأ �القسِم األوَّ

. َهذِه اإلصحاحاُت األولى في الِسفِر تصنُع توازًنا 5: 3-2: 1بـالقضاِء والرجاِء مْن ِقَبِل الرَّبِّ في 

 بر�اِت ِهللا التي َسوَف تأتي �عَدَها.دق�ًقا بیَن التر�یِز على اللعناِت القادمِة على شعِب الرَّبِّ و�یَن 

 
 )5: 3-2: 1القضاء والرجاء (

 
كَما ذ�رَنا مْن قبِل، َهذِه اإلصحاحاُت االفتتاح�َُّة ُتمثُِّل خدمَة ُهوَشَع في أ�َّاِم ُیَر�َعاَم الثاني، 

�َف عرفَنا أنَّ َهذَا ق.م. لِكْن � 744عندَما استقبَل ُهوَشُع النبوَّاِت عن ق�اِم آشوَر و�روِزَها في عاِم 

�قوُل َهذَا عندَما ُ�خبرَنا أنَّ َهذِه  2: 1هَو الوقُت الذي استقبَل فِ�ِه ُهوَشُع َهذِه اإلعالناِت؟ حسًنا، 

َل مَ   ا �لََّم الرَّبُّ ُهوَشَع".اإلصحاحاِت ُتمثُِّل "أوَّ

ر�خ�ََّة الم�كِّرَة. ففي البدا�ِة، لفَت ى لَهذَا القسِم َهذِه الخلف�ََّة التاكَما تؤ�ُِّد أ�ًضا محتو�اٌت أخرَ 

بینَما �اَنْت إسرائیُل تتمتَُّع بزمٍن مَن الرخاِء العظ�ِم، وقَعْت في ع�ادِة  ُهوَشُع االنت�اَه إلى حق�قِة أنَّهُ 

َر أْن �أتَي بلعناٍت على إسرائیَل من خالِل الس�األوثاِن والظلِم. �مَ  طرِة ا أشاَر أ�ًضا إلى أنَّ الرَّبَّ قرَّ

 اآلشور�َِّة. َهذِه الحقائُق تتَّسُق مَع المرحلِة األ�كِر من خدمِة ُهوَشَع.

استقبَل َهذِه النبوَّاِت في المرحلِة  ثانً�ا، اهتماُم ُهوَشَع بَیهوَذا في َهذَا القسِم یؤ�ُِّد أ�ًضا أنَّهُ 

ُر أنَّه في أثناِء َهِذِه الفترِة، َحك َم ُعز�َّا �ملٍك �ارٍّ في َیهوَذا. وهَكذا، فكَما األولى من خدمِتِه. َسوَف نتذ�َّ
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ُل  هو متوقٌَّع، َهذِه اإلصحاحاُت ال ُتنذُر بلعناٍت ضدَّ المملكِة الجنو��َِّة. على العكِس، َهذَا القسُم األوَّ

ا. على سبیِل المثاِل، استمعْ  َة مرَّاٍت عن َیهوَذا �شكٍل إ�جابيٍّ جد� ُث عدَّ یرسُم  ، حیثُ 7-6: 1لـ  یتحدَّ

ا بیَن إسرائیَل وَ�هوَذا. �قوُل الرَّبَّ ُهَنا:  الرَّبُّ تناقًضا حاد�

 

ألّني ال أعوُد أرَحُم َبیَت إسرائیَل أ�ًضا، بل أنِزُعُهْم َنزًعا. وأّما َبیُت َیهوذا فأرَحُمُهْم 
بِّ إلِهِهْم (هوشع   ).7-6: 1وُأَخلُِّصُهْم �الرَّ

 

ُح  شمال�ََّة �اَنْت على وشِك أنْ على الرغِم مْن أنَّ المملكَة ال تتألََّم على یِد اآلشور�ِّیَن، یوضِّ

الوقِت، َسوَف یرحُم الرَّبُّ َیهوَذا و�خلُِّصُه. یذ�ُر ُهوَشُع أ�ًضا َیهوَذا �شكٍل  ، في ذلكَ َهذَا المقطُع أنَّهُ 

 عندَما �قوُل: 11: 1إ�جابيٍّ في 

 

: 1وَ�جَعلوَن ألنُفِسِهْم رأًسا واِحًدا (هوشع  وُ�جَمُع َبنو َیهوذا وَ�نو إسرائیَل َمًعا
11.( 

 

، فِإنَّ رجاَءهُ  ُهَنا �شیُر ُهوَشُع إلى أنَّهُ  في بر�اِت  مْ بینَما عانَى إسرائیُل مَن القضاِء اآلشوريِّ

 ُع:، �قوُل ُهوشَ 5: 3�شكٍل مماثٍل، في مَع َیهوَذا تحَت ملٍك واحٍد.  الرَّبِّ أَتْت مْن خالِل اتِّحاِدهمْ 

 

بَّ إلَهُهْم وداُوَد َمِلَكُهْم، وَ�فَزعوَن إَلى الرَّبِّ  َ�عَد ذلَك َ�عوُد َبنو إسرائیَل وَ�طُلبوَن الرَّ
 ).5: 3و�َلى جوِدِه في آِخِر األّ�اِم (هوشع 

 

�اَن  " تعكُس بوضوٍح النظرَة اإل�جاب�ََّة لَیهوَذا ألنَّ َیهوَذاَهذِه اإلشارُة الم�اشرُة لـ "َداوَد ملكهمْ 

. ِإنَّ وجهاتِ  ِل مْن  ُ�حَكُم مْن ِقَبِل بیِت داُوَد الملِكيِّ نظِر ُهوَشَع اإل�جاب�ََّة �التماِم لَیهوَذا في القسِم األوَّ

. ِسفرِه تؤ�ُِّد أنَّهُ   تلقََّى َهَذِه النبوَّاِت في بدا�ِة خدمِتِه عندَما �اَن ُعز�َّا �قوُد َیهَوذا في طرِق الرَّبِّ

ِل مْن سفِر ُهوَشَع في االعت�اِر، دعوَنا نرسُم �اختصاٍر مَع أخِذ هَ  ِه نحَو القسِم األوَّ ذَا التوجُّ
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. لقْد  الطر�قَة التي َسوَف ُیر�ُِّز بها هذاِن اإلصحاحاِن على موضوِع القضاِء والرجاِء من ِقَبلِ  الرَّبِّ

: 1ُل قسٍم �صُف خبراٍت عائل�ًَّة م�كِّرًة في رتََّب ُهوَشُع َهذِه اإلصحاحاِت في ثالثِة أقساٍم رئ�س�ٍَّة. أوَّ 

2-2 :1. 

 
 )1: 2-2: 1خبرات عائل�ة م�كرة (

 
ُل، في  ، یتعلَُّق بـروا�ٍة عائل�ٍَّة. یبدُأ 9-2: 1َهذَا القسُم ینقسُم إلى جزأیِن أساسیَّیِن. الجزُء األوَّ

�اَنْت تمارُس الزَنى الذي �اَن ُ�ستخدُم في یتزوََّج مْن امرأٍة اسُمَها ُجوَمُر  �أمِر الرَّبِّ لُهوَشَع أنْ 

أسماًء ترمُز لقضاِء الرَّبِّ الوش�ِك ضدَّ إسرائیَل.  مْ ُ�عطَیهُ  ، ِقیَل لُهوَشَع أنْ مْ الع�ادِة. عندَما ُوِلَد أوالدهُ 

 َهِذِه الروا�ُة تلفُت االنت�اَه إلى المحاكماِت التي �اَنْت آت�ًة على إسرائیَل مْن خالِل آشوَر.

ُن مْن خواطِر   ، أضاَف ُهوَشُع جزًءا ثانً�ا یتكوَّ لِكنَّ �التوازِن مَع َهَذَا التر�ِیِز على قضاِء الرَّبِّ

ِة �ِه في   ، أعلَن ُهوَشُع:10: 1. �مثاٍل واحٍد فَقط، في 1: 2-10: 1الرجاِء النبو�َِّة الخاصَّ

 

، و�كوُن ِعَوًضا عن لكن �كوُن َعَدُد َبني إسرائیَل �َرمِل ال�حِر اّلذي ال ُ�كا ُل وال ُ�َعدُّ
" (هوشع   ).10: 1أْن ُ�قاَل لُهْم: "َلسُتْم َشعبي،" ُ�قاُل لُهْم: "أبناُء ِهللا الَحيِّ

 

یبدَأ زمًنا مَن القضاِء ضدَّ إسرائیَل، أضاَف  على الرغِم مْن أنَّ الرَّبَّ �اَن على وشِك أنْ 

 لبر�اِت ألبناِء أس�اِط إسرائیَل.ُهوَشُع أنَُّه َما زاَل یوجُد مستقبٌل مَن ا

" ُیر�ِّزُ  القسُم الثاني مَن "القضاِء والرجاِء مْن ِقَبلِ  بِّ األولى في ِسفِر على محاكماِت الرَّ  الرَّبِّ

 .23-2: 2ُهوَشَع، في 

 
 )23-2: 2محاكمات الرب (

 
ُل االنت�اَه �عیًدا عِن اخت�اراِت عائلِة ُهوَشَع األرض �َِّة إلى روا�ٍة مستوَحاٍة، مَن َهذِه اآل�اُت تحوِّ

مراًرا عْن خطَِّتِه المستقبل�َِّة في العهِد القد�ِم  اإلجراءاِت القانون�َِّة للمحكمِة السمائ�َِّة. فقْد أعلَن الرَّبُّ 
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دَُّث معرفٍة �المشاوراِت القانون�َِّة التي تقُع في َهذِه المحكمِة السمائ�َِّة. نحُن نتح عْن طر�ِق منِح أنب�اِئهِ 

عْن �عِض َهذِه اإلعالناِت على شكِل "دعاوى قضائ�ٍَّة" ألنََّها ُتعطي وصًفا �امًال لوقائَع محكمِة 

رُ  . وعادًة ما تصوِّ الرَّبَّ على عرشِه، وتصُف استدعاَءُه للمشارِ�یَن في المحكمِة، وُتعطي سرًدا  الرَّبِّ

 ُن النطَق �الحكِم.، وُتعللالتِّهاماِت َضدَّ المذنِب والتفاعالِت مَعهُ 

 

نعتبَر عدًدا مْن خطا�اِت القضاِء النبو�َِّة �شكٍل مْن أشكاِل الدعاوى  ُ�مكُن أنْ 
فكرُة الدعوى القضائ�َِّة العهد�َِّة على الدبلوماس�َِّة  القضائ�َِّة العهد�َِّة. ترتكزُ 

�َِّة التي لدیَنا، الدول�َِّة، وأفضُل نموذٍج لَها ُیوجُد في الخطا�اِت الدبلوماس�َِّة الحث
یذهُب أحُد القادِة الحثِّیِّیَن إلى أحِد األمِم الخاضعِة لُه و�نطُق ببنوِد المعاهدِة  حیثُ 

َضْت في ذلكَ  الوقِت للخرِق.  التي �اَن قْد وقََّع علِیَها الملُك الخاضُع لُه والتي َتعرَّ
المفتاِح�َِّة التي َتحتوي على  مَن المقاطعِ  �قوُم النبيُّ بنفِس َهذَا الدوِر. وُهناَك عددٌ 

تمثیٍل أشمَل لَهِذِه العناصِر. في عمومیَّتَها، تضمُّ َهِذِه العناصُر استدعاءاِت 
َ�أتي الحًقا وهَو یتمثَُّل في سرِد تار�ِخ  وللشهوِد... ثمَّ ُهَناَك عنصرٌ  للُمدَّعى علِیهمْ 

ِم، والملِك الخاضِع لُه، ثمَّ یت�ُعُه العالقِة العهد�َِّة بیَن الملِك المس�طِر، الملِك العظ�
النطُق �اتِّهاِم الملِك الخاضِع لنقضِه للمعاهدِة، ثمَّ یت�عُه إمَّا تهدیٌد أو قضاٌء �سبِب 

 خرِق المعاهدِة.
 د. دوجالس جراب —
 

�استدعاِء الرَّبِّ إلسرائیَل إلى  2: 2تبدُأ َهِذِه الدعوى السمائ�َُّة األولى في ِسفِر ُهوَشَع 

 :تِ المحكمِة مستخدًما َهِذِه الكلما

 

 ).2: 2حاِكموا ُأمَُّكْم حاِكموا (هوشع 
 

�النس�ِة للمستمِعیَن العصر�ِّیَن، قْد یبدو َهذَا �استدعاٍء غر�ٍب إلى المحكمِة. لِكنَّ �لمَة 

الكتِب النبو�َِّة ) وَهذَا المصطلُح عادًة ما ُ�ستخدُم فى ִריב"َحاكَموا" هي ترجُمٌة للفعِل العبريِّ "ر�ب" (
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للـ"نزاعاِت القانون�َِّة" أو "الدعوى" في المحكمِة السمائ�َِّة. "األُم" قِیُد النَظِر �اَنْت هي السامرُة، عاصمُة 

مملكِة إسرائیَل حیُث �اَن �ع�ُش قادُة إسرائیَل. وهكَذا، فِإنَّ الرَّبَّ �اَن في الواقِع �ستدعي شعَب 

دیرَها الرَّبُّ دعوى َسوف یُ  –الذیَن �ع�شوَن في السامرِة  �ٍَّة ِضدَّ قادِتهمْ إسرائیَل إلقامِة دعوى سمائ

 بنفِسِه.

خالُل دعواِه، ألمَح الرَّبُّ إلى �عِض الطرِق التي سلَك بَها إسرائیُل بنفِس سلوِك ُجوَمَر َزوجِة 

أوالِدَها. وقادُة إسرائیَل �اَنوا غیَر َع وأَتْت �المحاكماِت على ُهوَشَع. لقْد �اَنْت ُجوَمُر َغیَر وف�ٍة لُهوشَ 

أوف�اَء للرَّبِّ وأَتوا �المحاكماِت على مملكِة إسرائیَل. ولِكنَّ في َهذِه الدعوى، لم �سرْد ُهوَشُع فَقط أنَّ 

دُ  أ�ًضاالرَّبَّ قضَى على مملكِة إسرائیَل �المعاناِة مْن لعناِت عهدِه. لكنَُّه أخبَر   أنَّ الربَّ َسوَف یتودَّ

ًدا إلى إسرائیَل یوًما َما. �عَد زمِن القضاِء، َسوَف یُردُّ الرَّبُّ إسرائیَل لنفِسِه وَسوَف یرحُم األس�اَط  مجدَّ

 الشمال�ََّة.

ِة �المحكمِة السمائ�َِّة، أنهَى ُهوَشُع تر�یَزُه على القضاِء والرجاِء  �عَد هِذِه الروا�ِة الخاصَّ

 .5-1: 3 الالحقِة في اإللهيِّ بوصٍف لـخبراِت عائلِتهِ 

 

 )5-1: 3خبرات عائل�ة الحقة (
 

ِة �خبراِت عائلتِه األولى، بَدَأ ُهوَشُع بـروا�ٍة عائل�ٍَّة لَها طا�ُع السیرِة  �التوازِي مَع الروا�ِة الخاصَّ

ستخدَمِة قْد عاَدْت إلى طر�قِة ح�اتَها القد�مِة �إحدى الزان�اِت المُ  . �اَنْت زوجُتهُ 3-1: 3الذات�َِّة في 

ًدا. وهكَذا، قاَم ُهوَشُع �شراِء ُجومَر  في الع�ادِة، لكنَّ الرَّبَّ أمَر ُهوَشَع �أْن ُ�ظِهَر لَها ُح�َُّه مجدَّ

 و�حضاِرَها إلى بیِتَها. 

-4: 3وت�َعْت هِذِه الروا�ُة المختصرُة مجموعة ُهوَشَع الثان�ة مْن خواطِر الرجاِء النبو�َِّة في 

ٍة مَن  �اِت، َ�شرُح ُهوَشُع أنَّ مملكَة إسرائیَل َسوَف تتعرَُّض للمشكالِت من ِقَبلِ . في َهِذِه اآل5 الرَّبِّ لمدَّ

الزماِن. لِكْن سَ�أتي یوٌم في المستقبِل حیَن ینتُج عْن عالقِة إسرائیَل �الرَّبِّ مرحُلٌة مَن البر�اِت 

 العظ�مِة إلسرائیَل.
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ط�ًعا هللا  -لنبي المكرم وسط الشعب، فا�هوشع �ان ب�مثِّل هللا في المشهد، ا
أعظم �كتیر من هوشع �س على سبیل المثال، وفي نفس الوقت المرأة الزان�ة 
كانت بتمثِّل شعب إسرائیل، والزنى هنا �عني زنى روحي ألن األمَّة مش بتزني 

أنا بت�عد عن إلهها، بتعبد آلهة أخرى. فا� �ان ب�قول لهوشع،  -فعل��ا لكن بتزني
ة إن شعب إسرائیل ده مع إنه �ان �عید عني، �ان ب�عبد آلهة  عایزك تمثِّل القصَّ
أخرى، �ان عا�ش في مصر في الشر وفي الخط�َّة في وسط المصر�ِّین. لكن أنا 
روحت تزوَّجته وهو زاني وهو �عید، أنا خلَّصته وهو �عید. مش عشان �ان �و�س 

متي أنا خلَّصته. األغرب من �ده إن رّ�نا أنا روحت خلَّصته، ده وهو زاني في نع
قال لهوشع إن المرأة دي �عد ما هاتتجّوزها هاتزني تاني، و�قول لهوشع روح 
رّدها ورجعها تاني و�ّمل معاها. وده اللي رّ�نا عمله مع شعب إسرائیل. فشعب 
إسرائیل مش �س �ان بیزني في مصر ورّ�نا أنقذه وعّلى مقامه، ده الشعب �عد ما 

تخّلص وتزّوج أو دخل في عالقة وفي عهد مع هللا، رجع یزني تاني مع آلهة ا
أخرى. ومع إن هللا عاقب الشعب وأّدب الشعب، إّال إن هللا في نعمته زي ما هوشع 
رّجع زوجته الزان�ة تاني، هللا راح لزوجته اللي زنت �عد الزواج اللي هو الشعب، 

 .وأرجعه إل�ه مّرة تان�ة

 ف فه�مد. شر�ف عاط —

 
�صفٍة عامٍَّة، عنَد ق�اِمِه �جمِع وترتیِب �عٍض مَن اإلعالناِت الِتي استقبَلَها في المرحلِة 

َم ُهوَشُع وجَهَة نظٍر متوازنًة بدقٍَّة إلى قادِة َیهوَذا في أ�َّاِم َحزق�َّا.  األ�كِر من خدمتِه، قدَّ

منُه الرَّبُّ قْد تمَّ �الفعِل �سقوِط المملكِة  فِي هِذا الوقِت مَن الِسفِر، �اَن القضاُء الذِي حذَّرَ  

الشمال�َِّة. ولكْن �اَن على شعِب الرَّبِّ أالَّ �فقُدوا الرجاَء. فَهَذا الوقُت مَن القضاِء َسوَف �قوُدُهْم إلى 

.  وقٍت مستقبليٍّ َسوَف تستقبُل ف�ِه إسرائیُل بر�اٍت عظ�مًة من ِقَبِل الرَّبِّ

ُل القسُم الثانُي �عَد التقد�ِم المتوا ، ُ�حوِّ ِل الخاِصّ بـالقضاِء والرجاِء من ِقَبِل الرَّبِّ زِن للقسِم األوَّ

ِف القضاِء مْن ِقَبِل الرَّبِّ   . 9: 9-1: 4االهتماَم إلى تكشُّ
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 )9: 9-1: 4تكشف القضاء (
 

ُف" ألنَُّه �حتُوي  على اإلعالناِت الِتي  لقْد أعطیَنا َهَذا القسَم من ِسفِر ُهوَشَع عنواَن "التكشُّ

ٍة طو�لٍة مَن الزمِن. ونتحدَُّث عنِه على أنَُّه "قضاٌء" ألنَُّه ُیر�ُِّز حصر��ا  استقبَلَها ُهوَشُع على مداِر مدَّ

على الطرِق الِتي أداَر بها ُهللا لعناِت عهدِه ضدَّ إسرائیَل وَ�هوَذا في أثناِء َهذِه العقوِد مْن خدمِة 

 ُهوَشَع. 

ِف القضاء إلى جزأیِن رئ�سیَّیِن: المز�ُد مَن بوجٍه ع امٍّ، تنقسُم َهذِه اإلصحاحاُت عْن تكشُّ

، فِي  . لننظْر 9: 9-8: 5، ثمَّ دعاوى الرَّبِّ التحذیر�َُّة، فِي 7: 5-1: 4الحدیِث عْن محاكماِت الرَّبِّ

.  أوًَّال إلى محاكماِت الرَّبِّ

 

 )7: 5-1: 4محاكمات الرب (
 

. مرًَّة ُأخَرى، ُ�علُن الرَّبُّ عْن خطَِّتِه 19-1: 4محاكمٍة للرَّبِّ في َهذَا القسِم في  َتظهُر أ�كرُ 

 :1: 4اسَتمْع إلى االستدعاءاِت في عْن الوقائِع القانون�َِّة في المحكمِة السمائ�َِّة.  لُهوَشَع �منحِه معرفةٍ 

 

بِّ  بِّ �ا َبني إسرائیَل: إنَّ للرَّ : 4ُمحاَكَمًة مع ُسّكاِن األرِض (هوشع ِاسَمعوا َقْوَل الرَّ
1.( 
 

كَما ُتشیُر َهِذِه اآل�ُة االفتتاح�َُّة، استدَعى الرَّبُّ إسرائیَل إلى المحكمِة ألنَّ لد�ِه "محاكمًة" 

هْم. ِإنَّ مصطلَح "ُمحاكمًة" المذ�وَر ُهَنا هَو الترجمُة للمصطلِح العبريِّ ( ) "ر�ب" الذِي تعلََّمَناُه ִריבضدَّ

 سا�ًقا وهَو المصطلُح الفنِّيُّ للمحاكمِة.

ِل، �اإلضافِة إلى محتواَها، �شیُر �قوٍَّة  ل�َِّة م�اشرًة �عَد القسِم األوَّ ِإنَّ وضَع َهِذِه المحاكمِة األوَّ

ق.م. و�َما َتذ�روَن، في  732إلى أنََّها �اَنْت من أولى نبوَّاِت ُهوَشَع عِن االجت�اِح اآلشوريِّ في عاِم 

ثناِء َهذِه الفترِة في إسرائیَل، استمرَّ مَناح�ُم وفَقحَ�ا في الترو�ِج لع�ادِة األوثاِن والظلِم. وعندَما عانى أ
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، قاَم هو وفَقحَ�ا مْن �عدِه،  مَناح�ُم مْن غزوٍة صغیرٍة من ِقَبِل آشوَر، بدًال مْن أْن �جَد األماَن في الرَّبِّ

 شوَر.بتأكیِد تحالفهْم مَع آشوَر وآلهِة آ

خالُل َهِذِه المحاكمِة، اتَّهَم الرَّبُّ إسرائیَل تحدیًدا بَهَذا النوِع مَن الخطا�ا. ول�َس مَن المفاِجئ  

على األرجِح  –أْن �علَن الرَّبُّ أنَُّه َسوَف �أتي بلعناٍت على إسرائیَل في شكِل هجوٍم آشوريٍّ عن�ٍف 

لیٍل على َهذِه الخلف�َِّة التار�خ�َِّة هَو األمُر الوحیُد الذي ق.م. إنَّ أقوى د 732ُ�شیُر إلى اجت�اٍح عامٍّ 

 .15: 4قالُه ُهوَشُع عْن َیهوَذا في َهِذِه المحاكمِة الم�كِّرِة. اسَتمْع إلى َما �تَ�ُه ُهوَشُع في 

 

، ترجمة 15: 4َفِإْن ُ�ْنَت َ�ا َشْعَب ِإْسَراِئیَل زَاِن�ًا، َفال َتْجَعْل َیُهوَذا َ�ْأَثُم. (هوشع  
 كتاب الح�اة) 

 

ا بیَن الظروِف في إسرائیَل والظروِف فِي  كَما نَرى ُهَنا، في َهذَا الوقِت، ُهللا رسَم تناقًضا حاد�

. لِكنَّ َهللا حذََّر َیهوَذا فَقْط مْن عدِم التش�ُِّه �المملكِة  یهوَذا. �اَنْت إسرائیُل مذن�ًة �عدِم الوفاِء للرَّبِّ

َهَذَا التناقُض بیَن إسرائیَل وَ�هوَذا ُیذ�ِّرَنا �ظروِف َیهوَذا عندَما َحكَم ُعز�َّا وُ�وَثام یَل. الشمال�َِّة إسرائ

 ق.م. 732كملوٍك أبراٍر. ولَذا، لم ُ�علْن ُهللا عْن أيِّ لعناٍت ضدَّ َیهوَذا قبَل اجت�اِح عام 

آخَر مْن مشاهِد المحكمِة  . ُهَنا َنرى مشهًدا7-1: 5َهِذا �أتي بَنا إلى محاكمٍة الحقٍة في 

 المتَّهَم إلى المحكمِة: 1: 5السمائ�َِّة. اسَتمْع إلى الطر�قِة التي �ستدعي فیَها 

 

ِاسَمعوا هذا أیُّها الكهنُة! وانِصتوا �ا َبیَت إسرائیَل! وأصغوا �ا َبیَت الَمِلِك! ألنَّ 
 ).1: 5عَل�ُكُم الَقضاَء (هوشع 

 

)، فإنَُّه في َهَذَا ִריב" (بلمقطَع ال �ستخدُم المصطلَح التقنيَّ "ر�على الرغِم مْن أنَّ َهذَا ا

 –"الكهنُة"، "بیُت إسرائیَل"، و"بیُت الملِك"  –الموضِع الذي استدعَى ف�ِه الرَّبُّ المذنَب إلى المحكمِة 

لغِة العبر�َِّة. ِمثَل ات) في ال�أو مش ִמְׁשָּפטوأعلَن ف�ِه أنَّ هدَف َهِذِه االستدعاءاِت هَو "القضاُء" أو (

 ) ُ�شیُر َهذَا المصطلُح إلى الوقائِع القانون�َِّة في المحكمِة السمائ�َِّة.ִריבكلمِة "ر�ب" (
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رَة وقاَم  ُ�شیُر محتوى َهذِه المحاكمِة الالحقِة أنََّها بَدَأْت عندَما استقبَل ُهوَشُع النبوَّاِت المتأخِّ

إلى َهذَا  1: 5ق.م. ُ�شیُر  732شوريُّ �قترُب أكثَر وأكثَر في عاِم بنقِلَها عندَما بَدَأ االجت�اُح اآل

ِه التار�خيِّ عنَدَما یذ�ُر أنَّ نبالَء إسرائیَل  قهروا الشعَب في "مصفاَة" وتابوَر". َهذَا األمُر هامٌّ التوجُّ

ق.م.  732ائیَل فَقط حتَّى عام ألنَّ األدلََّة األثر�ََّة ُتشیُر إلى أنَّ َهذِه المواقَع �قَیْت تحَت س�طرِة إسر 

، اتَّهَم الرَّبُّ 13: 5عنَدَما احتلَّ تغلُث فألسر إسرائیَل وجعَلَها تا�عًة لُه. مَن الواضِح أ�ًضا أنَُّه في 

إسرائیَل �طلِب المساعدِة بال فائدٍة مْن تغلَث فألسر الثالِث، أو "الملِك العظ�ِم" �َما هَو مدُعٌو في َهِذِه 

 اآل�ِة. 

ُر أنَُّه في إسرائیَل حتَّى َهَذا الوقِت، استمرَّ الملُك َفَقحِ�ا في ع�ادِة األوثاِن وفي سَ  وَف تتذ�َّ

َل تحالًفا مَع آراَم  لمقاومِة دفِع الجز�ِة آلشوَر. لَهذَا،  –اإلسرائیليُّ -التحالُف اآلراميُّ  -الظلِم. �ما شكَّ

ٍر.حذََّرْت محاكمُة الرَّبِّ الالحقُة أنَّ اللعن  اِت ضدَّ إسرائیَل َسوَف تأتي مْن خالِل هجوٍم آشوريٍّ ُمدمِّ

مرًَّة أخَرى، الدلیُل األكثُر أهم�ًَّة على َهذِه الخلف�َِّة التار�خ�َِّة هَو انت�اُه ُهوَشَع لَیهوَذا. �ما 

اإلسرائیليِّ م�اشرًة.  -ذ�رَنا سا�ًقا في َهذَا الدرِس، أص�َح آَحاُز ملًكا على َیهوَذا قبَل التحالِف اآلراميِّ 

ِه، َروََّج آَحَاُز لع�ادِة األوثاِن والظلِم في َیهوَذا. �َما قاَم بتحالٍف مَع  لكْن على خالِف أبِ�ِه وجدِّ

َد الرَّبُّ للمرَِّة  اآلشور�ِّیَن وآلهِتهْم للحما�ِة ضدَّ خصومِه. و�نت�جٍة لذلَك، في َهِذِه المحاكمِة األخیرِة، هدَّ

َها. اسَتمْع إلى الطر�قِة التي ُ�خاطُب بَها األولى َیهو   َیهوَذا: 5: 5َذا بلعناٍت ضدَّ

 

 ).5: 5... فَیَتَعثَُّر إسرائیُل وأفراِ�ُم في إثِمِهما، وَ�َتَعثَُّر َیهوذا أ�ًضا معُهما (هوشع 

 

ُر الرَّبُّ 15: 4الحْظ التناقَض بیَن َهَذَا و�یَن محاكمِة الرَّبِّ السا�قِة. في   َیهوَذا ب�ساطٍة ، ُ�حذِّ

أالَّ تص�ح آثمًة ِمثَل إسرائیَل. لِكْن �َما ُتشیُر َهِذِه اآل�ُة، �حلوِل وقِت َهذِه المحاكمِة الالحقِة، �اَنْت 

 َیهوَذا قْد أص�َحْت مذن�ًة أماَم الرَّبِّ مَع إسرائیَل ألنَّ آَحَاَز �اَن قْد قاَدُهْم إلى الضالِل.

 

تحالُف، قاَم فعل��ا �الهجوِم على َیهوَذا في أ�َّاِم آَحَاَز وحاوَل آراُم و�سرائیُل، َهذَا ال
إج�اَر َیهوَذا على اإلنضماِم لُه في َهذَا التحالِف لمقاومِة آشوَر. والنت�جُة �اَنْت 
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غیَر متوقَّعٍة. اآلشور�ُّوَن لْم �عجْبُهْم َهَذا األمَر و�نت�جٍة لذلَك، أتَى اآلشور�ُّوَن، 
َرْت آراُم تماًما وُأخضَعْت إسرائیُل وجعلَتهَما تا�عَتیِن علِیهَما �ضعُة أعواٍم  الحًقا وُدمِّ

دفِع جز�ٍة �بیرٍة لمملكِة آشوَر. وفي الواقِع، عاَنْت المملكُة الجنو��َُّة نفُسَها ل�َس 
َضْت للهجوِم مْن ِقَبل َهذَا التحالِف، لِكْن أ�ًضا ألنََّها أخَضعَ  ْت فَقط ألنََّها قْد تعرَّ

نفسَها لحما�ِة إمبراطور�َِّة آشوَر. لقْد قاَل النبيُّ ِإشعَ�اُء �الفعِل آلَحاَز، "ال تفعْل 
بِّ وهَو َسوَف �حم�َك مْن َهذَا التحالِف العظ�ِم الذي  َهَذا. اطلْب المساعدَة مَن الرَّ

ٍء أراُه، یهاجُمَك" لِكنَّ آَحاَز رفَض. لقْد قاَل، "ال، أَنا أحتاُج إلى مساعدٍة مْن شي
وَهذَا الشيُء هَو إمبراطور�َُّة آشوَر". وهكَذا في َهذَا الوقِت، أص�َحْت َیهُوَذا نفُسَها 

 ُأمًَّة تا�عًة إلمبراطور�َِّة آشوَر.
 االبن ،د. ر�تشارد برات —
 

ِف القضاِء إلى نداءاِت الربِّ  َلْت نبوَّاُت ُهوَشَع عْن تكشُّ التحذیر�َِّة اتِّ�اًعا لـمحاكماِت الربِّ تحوَّ

 .9: 9-8: 5في 

 

 )9: 9-8: 5نداءات الرب التحذیر�َّة (
 

فٍ   )ׁשֹוָפר( –في إسرائیَل القد�مِة، �اَنْت الجیوُش عادًة َما ُتدَعى للقتاِل مْن خالِل النفِخ في قرٍن مجوَّ

في العدیِد مَن " �العبر�َِّة. و راه -تسوتس-حا) "ֲחֹצְצָרה( –"شوفار" �اللغِة العبر�َِّة، أو بوٍق فضيٍّ 

المناس�اِت، أعلَن الرَّبُّ بنفِسِه المعارَك المذ�ورَة �اإلشارِة إلى َهِذِه الممارسِة. في َهَذا الجزِء، نجُد 

 دعوَتیِن مماثلَتیِن. 

 

ثثيد� ئآلهك ( ُل دعوٍة تحذیر�ٍَّة تظهُر  ).16: 7-8: 5ئكضتئ؟ ئكئ . تبدُأ الدعوُة 16: 7-8: 5أوَّ
 -راه -تسوتس-حا( –) ِفي ِجْ�َعَة، ِ�ٱْلَقْرِن ׁשֹוָפר -شوفار( –لماِت: "ِاْضِرُ�وا ِ�ٱْلُبوِق بَهذِه الك 8: 5في 

عندَما نفحُص محتوَى الدعوِة التحذیر�َِّة األولى، یتبیَُّن أنََّها نشأْت مَع النبوَّاِت  ) ِفي ٱلرَّاَمِة.ֲחֹצְצָרה
لیٍل، ُهناَك َمقَطَعاِن ُیلمِّحاِن الحتالِل آشوَر ق.م. �د 722األ�كِر عن االجت�اِح اآلشوريِّ في عاِم 

یذ�ُر ��َف �اَن اآلشور�ُّوَن �الفعِل قد "ظلَموا" و"سحَقوا" إسرائیَل.  11: 5ق.م.  732السابِق في عاِم 



 هوشعلسفر  مقدمة: ولالدرس األ                        هوشعسفر 

 

31 
 http://arabic.thirdmill.org صول على فیدیوهات وموارد أخرى قم بز�ارة موقع خدمات األلفّ�ة الثالثةحلل

اتَّهَم ُهللا إسرائیَل  11: 7أنَّ إسرائیَل قْد "افُتِرَس" و"ُضِرَب". �اإلضافِة إلى ذلَك، في  1: 6وُ�شیُر 
إشارٌة إلى تغییِر إسرائیَل للتحالفاِت الدول�َِّة في َهذَا  –أنَُّهْم "َیدُعوَن ِمصَر. َ�مُضوَن إَلى آشوَر." �

 الوقِت. 

و�َما نعرُف، �اَن اآلشور�ُّوَن قْد أقاَموا ُهوَشَع ملًكا على إسرائیَل �عَد انتصاِرهْم على إسرائیَل 

ِة األوثاِن والظلِم، ولفترٍة مَن الزمِن، احتفَظ بتحالفِه مَع ق.م. استمرَّ ُهوَشُع في ع�اد 732في عاِم 

ِل إلى مصَر  ِر مَن الس�طرِة اآلشور�َِّة �التحوُّ آشوَر �كلِّ حماٍس. لِكنَُّه في وقٍت الحٍق سعَى إلى التحرُّ

ِد مَن اللعناِت التي للحما�ِة. وقْد فضَح ُهوَشُع النبيُّ النتائَج الرهی�َة لَهذِه الخطا�ِا �التحذیِر مَن المز�

ِر في عاِم  –كاَنْت قادمًة من ِقَبِل ِهللا   722اللعناُت التي أتْت على شكِل االحتالِل اآلشوريِّ المدمِّ

 ق.م.

َهذِه الخلف�َُّة التار�خ�َُّة ُتَدعَُّم أ�ًضا مْن خالِل االهتماِم الخاّصِ الذي أعطَتُه َهذِه اإلصحاحاُت 

 الوقِت، َحكَم آَحَاُز َیهوَذا وقاَد َیهوَذا إلى ع�ادِة األوثاِن والظلِم. و�دًال مَن لمملكِة َیهوَذا. في َهذاَ 

، سعَى َآَحَاُز للحما�ِة من ِقَبل خصومِه عن طر�ِق التحالِف مَع آشوَر وآلِهتَها. و�نت�جٍة  الوثوِق �الرَّبِّ

 14-10: 5اسَتمْع إلى بِّ ضدَّ َیهوَذا لذلَك، تعطي َهذِه اإلصحاحاُت الكثیَر مَن االهتماِم للعناِت الرَّ 

 حِیُث نقَل ُهوَشُع َهذِه الكلماِت:

 

صاَرْت رَؤساُء َیهوذا �ناِقلي التُّخوِم. فأسُكُب عَلیِهْم سَخطي �الماِء. ... فأنا ... 
ِلَبیِت َیهوذا �الّسوِس. ورأى ... َیهوذا ُجرَحُه ... ألّني ... ِلَبیِت َیهوذا �ِشبِل 

 ).14-10: 5ّني أنا أفَتِرُس وأمضي وآُخُذ وال ُمنِقٌذ (هوشع األَسِد. فإ
 

 ، ُ�عبِّر ُهللا عْن خی�ِة أملِه في آَحَاَز وفي َیهوَذا �قولِه:4: 6وفي 

 

 )4: 6ماذا أصَنُع �َك �ا َیهوذا؟ (هوشع 
 

: 11ثمَّ في العدِد   نادَى الرَّبُّ
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 ).11: 6 وأنَت أ�ًضا �ا َیهوذا قد ُأِعدَّ لَك َحصاٌد (هوشع
 

ُهَنا ُ�علُن الرَّبُّ أنَّ ُهناَك حصاًدا قْد أُعدَّ لَیهوَذا مَع مملكِة إسرائیَل. وعلیَنا ُهَنا أْن 

. لِكنَّ عدًدا مَن  ُث عْن استرداِد شعِب الرَّبِّ ُنالحَظ أنَّ النصَف الثانَي مْن َهِذِه اآل�ِة یتحدَّ

ِر�َن، و�عَض الترجماِت الحدیثِة قْد أشا تنتمي  11َرْت إلى أنَّ النصَف الثانَي مَن اآل�ِة المفسِّ

. وهَكذا، من َهَذا المنظوِر، �ص�ُح "الحصاُد" الُمشاُر إلِ�ِه هَو دماَر 1: 7فعل��ا للنبوَِّة التال�ِة 

 َیهوَذا على یِد آشوَر.

ثثيد� ئكبئمى ( . 9: 9-1: 8 َ�ظهُر النداُء التحذیريُّ الثاني للرَّبِّ في ).9: 9-1: 8ئكضتئَ؟ ئكئ
محتوى َهذَا النداِء التحذیريِّ شوفار". " )ׁשֹוָפרأو (�األمِر "إلى فِمَك �البوِق"  1: 8یبدُأ التحذیُر في 

الثانِي �قترُح �قوٍَّة أنَُّه �اَن مْن ضمِن النبوَّاِت األخیرِة لُهوَشَع التي نقلَها عنَد اقتراِب الغزِو اآلشوريِّ في 
الوقِت، استمرَّ ُهوَشُع َملُك إسرائیَل في الترو�ِج لع�ادِة األوثاِن والظلِم. �َما  ق.م. في َهَذا 722عاِم 

استمرَّ في االعتماِد على تحالِفِه مَع ِمصَر. و�نت�جٍة لذلَك، حذََّر ُهوَشُع النبيُّ مْن لعناِت الرَّبِّ 
وَر َطَعاًما َنِجًسا" (الترجمُة العر��َُّة شُّ إنَُّهْم "َوَسَ�ْأُكُلوَن ِفي آ 3: 9الوش�كِة على إسرائیَل. فأعلَن في 

طُة). و�عَد َهَذا بوقٍت قلیٍل، قاَم شلمنأصُر الخامُس �إخضاِع السامرِة. وفي  ق.م، قاَم  722الم�سَّ
 الملُك اآلشوريُّ الجدیُد، سارجوُن الثاني، بتدمیِر السامرِة وأنهَى على مملكِة إسرائیَل.

 

یَِّر �ثیر�َن، "ك�َف �سمُح ُهللا لشعِ�ِه أْن �قَع في أیدِي حُهناَك ُسؤاٌل ُ�مكُن أْن �
عابدِي أوثاٍن ِمثِل اآلشور�ِّیَن؟" حسًنا، لقد قصَد ُهوَشُع الردَّ على َهَذا السؤاِل 
بُّ حذََّر شعَ�ُه مراًرا وتكراًرا. وأرسَل الرَّبُّ  ا. فالرَّ �إظهارِه أنَّ القضاَء �اَن ُمستَحق�

بُّ إنَُّه ستكوُن هناَك نتائُج لعدِم طاعِتهْم ولعدِم وفاِئهْم. إالَّ  أنب�اَءُه. وقالَ  لُهْم الرَّ
َح ُهوَشُع تصو�ر��ا ذلَك في  إنَُّهْم لم یر�ْدوا التو�َة عْن عدِم وفاِئهْم للعهِد، �َما وضَّ

 تستحقُّوَن مْ سفرِِه. لَذا فُهوَشُع �كتُب ل�قوَل لُهْم "أنُتْم جم�ًعا َمْن تتألَُّموَن؛ لقْد �نتُ 
بُّ حذََّرُكْم وأنتْم لْم تتو�وا." لَذا لْم �كْن ُهناَك عالٌج آخُر غیَر تنفیِذ القضاِء  ذلَك. فالرَّ

 الذي �اَن ُهللا قْد حذََّر منُه ُمنُذ زمٍن طو�ٍل.
 د. د�فید �ور�ا  —
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ٌد أ�ًضا مْن خالِل ما �قوُلُه َهَذا المقطُع  ْن َیهوَذا. خالُل َهذِه عَهَذا اإلطاُر التار�خيُّ مؤ�َّ

ُل َیهوَذا عْن السنواِت األخیرِة لوجوِد إسرائیَل، �اَن آَحَاُز وَحَزق�َّا َ�حُكماِن مًعا في َیهوَذا.  بدَأ َحَزق�َّا �حوِّ

ِتِه  ع�ادِة األوثاِن وظلِم آَحَاَز. وفي َهَذا الصدِد، �اَن ُمصلًحا حق�ق��ا. لِكن َحَزق�َّا وثَق أ�ًضا �قوَّ

ِة في مقاومِة آشوَر وذلَك مْن خالِل تقو�ِة َیهوَذا ضدَّ الهجماِت. �ما سعَى للتحالِف مَع ِمصَر خال اصَّ

ِل إلى ِهللا. وقْد قاَدْت َهِذِه األفعاُل َهللا إلى إعالِن أنَّ َیهَوذا َسوَف  وآلهِة المصر�ِّیَن، بدًال مْن التحوُّ

 :14: 8اَل ُهللا في ق�َما یواجُه لعناٍت أكثَر مْن خالِل آشوَر. 

 

 ).14: 8و�ثََّر َیهوذا ُمُدًنا َحصیَنًة. لكني ُأرِسُل عَلى ُمُدِنِه ناًرا فتأُكُل ُقصوَرُه (هوشع 

 

ق.م. عنَدَما اجتاَح ِسنحَاِر�ُب َیهوَذا  701لقْد تحقََّقْت َهِذِه النبوَُّة �عَد َما �قرُب مْن عقَدیِن في عاِم 

ًرا معظَم مدِنَها وو   َع س�اًجا حوَل ُأوَرَشل�َم.ضمدمِّ

كَما ُ�مكنَك أْن تتخیََّل، �لُّ َهذِه النبوَّاِت عِن القضاِء �اَن لَها تداع�اٌت على إسرائیَل وَ�هوَذا 

ُر مَن القضاِء الذي �قترُب وتدعُو للتو�ِة.  عنَدَما تلقَّاَها ُهوَشُع في البدا�ِة. في �لِّ خطوٍة، �اَنْت ُتحذِّ

َدَما صاَغ ُهوَشُع َهذِه النبوَّاِت في القسِم الثانِي مْن ِسفِرِه، �اَنْت تهدیداُت القضاِء َهذِه نلِكْن الحًقا، ع

ق.م، و�اَنْت آشوُر قْد هاجَمْت  722قْد تحقََّقْت �الفعِل. �اَنْت إسرائیُل قْد سقَطْت أماَم آشوَر في عاِم 

ق��ا. إالَّ إنَّ َهذِه النبوَّاِت �اَنْت تحتُوي على ف�ٍض مَن ز ودمَّرْت �ثیًرا مْن مناطِق َیهوَذا في أثناِء ُحكِم حَ 

الحكمِة لِكي ُتعلِّمَها لقادِة َیهوَذا في أ�َّاِم َحزق�َّا. فهي لم ُتشَرْح فَقْط ب�عِض التفصیِل السبَب الذي ألجلِه 

رِة لُ دمََّر ُهللا مملكَة إسرائیَل، لكنََّها شرَحْت أ�ًضا السبَب الذي جعَل ُهللا یرس  آشوَر بِهذِه القوَِّة المدمِّ

 ضدَّ َیهوَذا أ�ًضا.

ِل مْن ُهوَشَع على القضاِء والرجاِء مْن  َزْت بن�ُة ومحتوى القسِم األوَّ واآلَن وقْد رأیَنا ��َف ر�َّ

، �جُب أْن ننتقَل إلى القسِم الث ِف قضاِء الرَّبِّ لِث اِقَبِل ِهللا، و��َف یتطرَُّق القسُم الثاني مَع تكشُّ

ِف الرجاِء مْن ِقَبِل ِهللا في   . 8: 14-10: 9الرئ�سيِّ مْن ِسفرَنا: نبوَّاُت ُهوَشَع عْن تكشُّ

 

 )8: 14-10: 9تكشف الرجاء (
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ًفا" ألنَّ ُهوَشَع �تَب، مرًَّة أخَرى، مْن خالِل  ُث عن َهَذا القسِم على اعت�اِرِه "تكشُّ نحُن نتحدَّ

ُث عنِه �اعت�اِرِه "الرجاَء" ألنَّ َهذِه النبوَّاِت تر�ُِّز على ننبوَّاٍت �اَن قْد تلقَّاَها مُ  ِة سنواٍت. ونتحدَّ ُذ عدَّ

ٍة تحَت  الطر�قِة التي استمرَّ بَها شعُب ِهللا محتفًظا �الرجاِء في بر�اِت ِهللا حتَّى �عَد أنَّ تألَّموا �شدَّ

 قضاِءِه.

 تقر�ً�ا حصريٍّ لقضاِء ِهللا ضدَّ إسرائیَل لٍ في القسِم الثانِي مْن سفرِه، تطرََّق ُهوَشُع �شك

وَ�هوَذا. لو �اَن ُهوَشُع قْد أوقَف ِسفَرُه ُهَنا، لكاَن عدٌد مَن األسئلِة الجوهر�َِّة قْد �قَي بال إجا�ٍة. هل 

 تعِني االضطرا�اُت التي تعرَّضْت لَها ُ�لٌّ مْن إسرائیَل وَ�هوَذا أنَّ َهللا لن ی�ارَك شعَ�ُه �عُد في

المستقبِل؟ هل �اَن شعُب ِهللا س�ظلُّ تائًها لألبِد؟ �تَب ُهوَشُع القسَم الثالَث من ِسفِرِه لإلجا�ِة عن َهَذا 

وا في الرجاِء في بر�اِت  النوِع مَن األسئلِة. ُهَنا، أُعلَن لقادِة َیهوَذا في أ�َّاِم َحزق�َّا لماَذا �جُب أْن �ستمرَّ

 الربِّ في المستقبِل.

ثالُث من ِسفِر ُهوَشَع هَو الجزُء األكثُر تعقیًدا مَن الِسفِر ألنَّ ُهوَشَع جمَع عدًدا مَن لالقسُم ا

النبوَّاِت، وحتَّى أجزاًء من نبوَّاٍت، مًعا. لِكْن على نطاٍق واسٍع، ُ�مكنَنا أْن نقوَل بثقٍة إنَُّه ینقسُم إلى 

  مْن خالِل مقارنٍة �عملَها ُهللا مَع إسرائیَل.هُ خمِسِة أقساٍم أساس�ٍَّة، �لُّ قسٍم منَها یتمُّ تقد�مُ 

-13: 9، و�شجرٍة أو ُصوٍر مغروٍس في 12-10: 9لقْد قارَن الرَّبُّ إسرائیَل �الـثماِر في 

ٍة في 17 نٍة في 10-1: 10؛ و�كرمٍة أو ِجفنٍة ممتدَّ ؛ وأخیًرا بـغالٍم 15-11: 10، و�ـِعجَلٍة متمرِّ

دٍة، وَسوَف 8 :14-1: 11محبوٍب أو ابٍن في  . َهذِه األقساُم تستف�ُض في المقارناِت �طرٍق متعدِّ

، الوقُت َسوَف �سمُح  ننظُر إلى َهذِه التفاصیل أكثَر في درِسَنا القادِم. لِكنَّ في َهذَا الدرِس التمهیديِّ

 لَنا فَقط �اإلشارِة إلى نمٍط �س�ٍط للرجاِء الذي �ظهُر في بدا�ِة �لِّ جزٍء.

بدَأ  متىُب من َهذَا القسِم من ِسفِر ُهوَشَع، مَن المهمِّ أْن نعرَِّف، �قدِر المستطاِع، ر و�ینَما نقت

َة �كلِّ واحٍد مْن َهذِه األقساِم. �عُض َهذِه الس�اقاِت التار�خ�َِّة ُ�مكُن  ُهوَشُع �ستقبُل اإلعالناِت الخاصَّ

شكٍل عامٍّ، قاَم ُهوَشُع �إعادِة رسِم نفِس الفتراِت �التعرُُّف علِیَها �سهولٍة أكثَر مَن ال�عِض اآلخِر. لِكْن 

َز ُهوَشُع في القسِم الثانِي على قضاِء  التار�خ�َِّة التي غطَّاَها في القسِم الثانِي من ِسفِرِه. �ما رأیَنا، ر�َّ

ْن في كِ ق.م. ل 722ق.م. واالجت�اِح اآلشوريِّ في عاِم 732ِهللا في أثناِء االجت�اِح اآلشوريِّ في عاِم 
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القسِم الثالِث من ِسفِرَنا، بدًال مَن التر�یِز على القضاِء، ُ�مثُِّل َهذَا القسُم �لماِت الرَّبِّ عِن الرجاِء على 

.  نفِس النطاِق الزمنيِّ

ِة َهذَا األمِر �االنتقاِل أوًَّال إلى مقارنِة إسرائیَل �الـثماِر في   .12-10: 9دعوَنا نرى دلیَل صحَّ

 
 )12-10 :9الثمار (

 

ُل لُهوَشَع �التماشِي مَع نبوَّاٍت أخَرى م�كِّرٍة عِن االجت�اِح  على األرجِح أُعِلَن َهذَا القسُم األوَّ

. ألنَّ ملَك 11: 9التار�خيِّ �ظهُر في اإلطاِر ق.م. إنَّ أفضَل دلیٍل على َهذَا  732اآلشوريِّ في عاِم 

َل عِن ِهللا، نقرُأ أنَّ "مجدَ   –) �اللغِة العبر�َِّة ְּכבֹוָדםحرف��ا "كرامتُهْم"، أو ��ڤودام ( –أفرا�َم"  إسرائیَل تحوَّ

"َتِطیُر... َ�َطاِئٍر". �اَن الرَّبُّ على وشِك إزالِة مجِد إسرائیَل. الوقُت الوحیُد في ِسفِر ُهوَشَع الذي تن�ََّأ 

وهَو قسٌم مرت�ٌط بنبوَّاِت ُهوَشَع  – 19-1: 4فِ�ِه الرَّبُّ بذلَك �اَن في المحاكمِة الم�كِّرِة للرَّبِّ في 

، "ُأبِدُل �راَمَتُهْم بَهواٍن." َهذَا الر�ُط �قترُح و�قوٍَّة  7: 4ق.م.  732الم�كِّرِة عِن اجت�اِح عاِم  �قوُل الرَّبُّ

ِن االجت�اِح اآلشوريِّ عأنَّ ُهوَشَع بدَأ القسَم الثالَث من ِسفِرِه �َما بدَأ الثاني، بواحدٍة مْن نبوَّاِتِه الم�كِّرِة 

 ق.م. 732في عاِم 

ٌد من خالِل حق�قِة أنَّ َهذِه األعداَد ال ُتشیُر إلى َیهوَذا. �َما َتذ�ُر، ُحكَم  َهَذا اإلعداُد مؤ�َّ

هِ ُعز�َّا وُ�وَثاَم �ملوٍك أبراٍر والرَّبُّ لم ینطْق بلعناٍت على َیهوَذا في َهذَا الوقِت.   مَع إ�قاِء َهذَا التوجُّ

 :10: 9التار�خيِّ في ذهِنَك، استمْع إلى َما قاَلُه الرَّبُّ في 

 

ِلها. أّما ُهم  وَجدُت إسرائیَل �ِعَنٍب في الَبّر�َِّة. رأیُت آ�اَءُكْم ��اكوَرٍة عَلى تیَنٍة في أوَّ
فجاءوا إَلى َ�عِل فغوَر، وَنَذروا أنُفَسُهْم للِخزِي، وصاروا ِرجًسا �ما أَحّبوا (هوشع 

9 :10(. 
 

ُث عن خط�َِّة إسرائیَل في َهذِه اآل�ِة. لِكن مَن المهمِّ أْن  مَن الواضِح أنَّ الرَّبَّ �اَن یتحدَّ

نالحَظ أنَّ َهللا بدَأ �مقارنٍة إ�جاب�ٍَّة بیَن إسرائیل والعنِب والتیِن. وهَكذا، فحتَّى عنَدَما �اَن الرَّبُّ عازًما 
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ُر  732عاِم  يعلى اإلت�اِن �القضاِء ضدَّ إسرائیَل ف ُر إسرائیَل �عطٍف �َما یتذ�َّ ق.م، �اَن ما زاَل یتذ�َّ

أيُّ شخٍص الفاكهَة الحلوَة. وذ�رى الرَّبِّ اإل�جاب�َُّة طمأَنْت شعَب الرَّبِّ �شأِن أنَُّه ما زاَل ُهناَك رجاٌء 

 لُهْم �العودِة إلى بر�اِتِه في المستقبِل.

 على إسرائیَل �ـُصوٍر مغروٍس و�ت�ُع نموذًجا مشابًها. ، یر�ِّزُ 17-13: 9القسُم الثاني، في 

 

 )17-13: 9صور مغروس (
 

ُل مرٍَّة تلقَّى فِیَها ُهوَشُع َهذَا اإلعالَن. لِكْن في العموِم،  ال ُ�مكنَنا أْن نتأكََّد متى �اَنْت أوَّ

نبوَّاِتِه عن اجت�اِح آشوَر في  وصُف ُهوَشَع إلسرائیَل یناسُب جیًِّدا ظروَف إسرائیَل عنَدَما تلقَّى ُهوَشعُ 

ِه التار�خيِّ �حق�قِة أنَّ َهذَا المقطَع ال یذ�ُر َیهوَذا. لَذا، فمَن  732عاِم  ق.م. ُ�مكُن تدع�ُم َهذَا التوجُّ

 . َل َآَحاُز َیهوَذا �عیًدا عِن الرَّبِّ القسِم في  اَستمْع إلى افتتاح�َِّة َهذاَ األرجِح أنَُّه جاَء لُهوَشَع قبَل أْن �حوِّ

9 :13: 

 

أفراِ�ُم �ما أَرى �صوٍر َمغروٍس في َمرًعى، ولكن أفراِ�َم سُ�خِرُج َبن�ِه إَلى القاِتِل 
 ).13: 9(هوشع 

 

َد الرِّبُّ �قتِل بنیهْم ألنَُّهْم خرَجوا في معر�ٍة ضدَّ المحتلِّیَن اآلشور�ِّیَن. لِكْن �قدِر فظاعِة  ُهَنا هدَّ

ِل مِن َهذِه اآل�ةِ  َهذَا القضاِء، في النصفِ  َر ُهللا ��َف �اَن �حبُّ إسرائیَل "كصوٍر َمغروٍس  ،األوَّ تذ�َّ

في َمرًعى." ذ�رى الربِّ الملیئُة �العطِف عنهْم أعلَنْت أنَُّه َما زاَل ُهناَك أمٌل في بر�اِت الرَّبِّ أْن تأتي 

 على إسرائیَل في المستقبِل.

ٍة في م�عَد التر�یِز على إسرائیَل �ـُصوٍر  غروٍس، قارَن ُهوَشُع مملكَة إسرائیَل بـجفنٍة ممتدَّ

10 :1-10. 
 

 )10-1: 10جفنة ممتدة (
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ُأقیَل َهَذَا القسُم عنَدَما تلقَّى ُهوَشُع نبوَّاٍت عِن االجت�اِح اآلشوريِّ في  على أرجِح االحتماالِت،

ُد  732عاِم  " سَ أنَّ ِغنى مراكِز ع�ادِة إسرائیَل  6: 10ق.م. یهدِّ نفُس  –وَف ُترَفُع �ـ"َهد�ٍَّة لَمِلٍك َعدوٍّ

َر لعاِم 13: 5الملِك ُیذَ�ُر في  " �اَن تغلَث فألسر الثالَث الذي قاَد االجت�اَح المدمِّ . َهذَا "الملُك العدوُّ

�شیُر إلى أنَّ  ق.م. لِكْن مَن المهمِّ أْن ُنالحَظ أنَّ َیهوَذا ل�َس مذ�وًرا في َهذَا القسِم. لَذا، فَهَذا قدْ  732

 .1: 10َآَحاَز لم �كْن قْد قاَد َیهَوذا �عُد إلى الفساِد. في ضوِء َهذَا األمِر، استمْع لَما قاَلُه الرَّبُّ في 

 

ٌة... عَلى َحَسِب �ثَرِة َثَمرِِه قد �ثََّر الَمذاِ�َح (هوشع   ).1: 10إسرائیُل َجفَنٌة ُممَتدَّ
 

َزْت مرًَّة ثان�ًة على القضاِء ضدَّ إسرائیَل ألنَُّه �لََّما ازدهَر، "قْد ر الحْظ ُهَنا أنَّ نبوََّة ُهوَشَع  َّ�

كثََّر الَمذاِ�َح." لقد مَأل إسرائیُل أراضَي أس�اِطِه �مذا�ِح آلهٍة أخَرى، وس�قاُسوَن من قضاِء الرَّبِّ �سبِب 

َر هَ َهذَا التمرُِّد. لِكْن، ِمثلَما حدَث مْن قبُل، قاَم ُهوَشُع بتقد�ِم  ذَا التهدیِد �القضاِء �حق�قِة أنَّ الرَّبَّ تذ�َّ

ٌة ُمفِرحٍة. َهذِه المقارنُة أعطْت رجاًء في بر�اِت الرَّبِّ على إسرائیَل في المستقبِل.  إسرائیَل �ـَجفَنٌة ُممَتدَّ

ٍة، �تَب ُهوَشُع عن مقارنِة الرَّبِّ لمملكِة إسرائیَل  نٍة ب�عَد تشب�ِه إسرائیَل �جفنٍة ممتدَّ ـِعجلٍة متمرِّ

 .15-11: 10في 

 

 )15-11: 10ِعجلة متمرنة (

 
 722قْد �كوُن َهذَا القسُم قْد ُأنِتَج عنَدَما تلقََّى ُهوَشُع نبوَّاِتِه األولى عن اجت�اِح آشوَر في عاِم 

لِم. وفي فترٍة ظق.م. �َما رأیَنا، خالُل َهذَا الوقِت، قاَد الملُك ُهوَشُع إسرائیَل إلى ع�ادِة األوثاِن وال

. لَهذَا السبِب  سا�قٍة، اعتمَد على تحالِفِه مَع آشوَر وآلهِتَها طلً�ا لألمِن بدًال مَن االعتماِد على الرَّبِّ

 حذََّر الرَّبُّ مْن أنَّ ُهناَك لعناٍت ستأتي على إسرائیَل.

ُر خطا�ا َیهوَذا. �َما نعرُف، �أكثُر دلیٍل ملحوٍظ لَهذَا اإلطاِر التار�خيِّ لَهَذا القسِم هَو أنَُّه یذ

َآَحاُز، ملُك َیهوَذا، �اَن قْد روََّج لع�ادِة األوثاِن والظلِم في َیهوَذا. �َما أنَُّه استمرَّ في طلِب المساعدِة 

. وهكَذا، في  َد الرَّبُّ سر�ًعا بلعناٍت 12-11: 10مْن تحالِفِه مَع آشوَر بدًال مْن طلِبَها مَن الرَّبِّ ، هدَّ
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".  ضدَّ  بهِذِه  11: 10�لُّ َهذَا القسِم یبدُأ في َیهوَذا وأعلَن لَیهوَذا "احُرْثوا ألنُفِسُكْم َحرًثا" و"ِازَرعوا �الِبرِّ

 الكلماِت:

 

َضٍة ُتِحبُّ َأْن َتُدوَس اْلَقْمَح، َوَلِكنِّي َسَأَضُع ِنیرًا َعَلى ُعُنِقَها  َكاَن َأْفَراِ�ُم َ�ِعْجَلٍة ُمَروَّ
 ، ترجمُة �تاِب الح�اِة).11: 10(هوشع  اْلَجِمیلِ 

 

َد: َسَأَضُع ِنیرًا على أفرا�َم، وهي صورٌة مجاز�ٌَّة عِن القضاِء المتمثِِّل في  نرى ُهَنا أنَّ الرَّبَّ هدَّ

ُر إسرائیَل �عطفٍ   الس�طرِة اآلشور�َِّة. لِكْن على الرغِم مَن القضاِء الذي �اَن آتً�ا، �اَن ُهللا ما زاَل یتذ�َّ

َضٍة أوكـ"ِعجَلٍة  ُر اإل�جابيُّ إلسرائیَل من ِقَبِل الرَّبِّ �اَن أساَس الرجاِء في  ُمَروَّ َنٍة". وَهذَا التذ�ُّ ُمَتَمرِّ

 المستقبِل.

ِف الرجاِء مْن ِقَبِل ِهللا، وهَو إلى حدٍّ �بیٍر  َهذَا �قوُدَنا إلى آخِر مقارنٍة في َهذَا القسِم عْن تكشُّ

، �قارُن الرَّبُّ شعَ�ُه �شيٍء أكثَر ق�مٍة من الِعجلِة 8: 14-1: 11ِء األخیِر. في ز أطوُل قسٍم في الج

نِة   .ابًناُغالًما أحَببُتُه أو  -المتمرِّ

 

 )8: 14-1: 11غالمًا أحببتُه (

 

 في َهذَا القسُم الطو�ُل ُ�مثُِّل إعالناٍت تلقَّاَها ُهوَشُع عنَدَما نقَل نبوَّاِتِه عن االجت�اِح اآلشوريِّ 

ق.م. في َهذَا الوقِت، استمرَّ الملُك ُهوَشُع في ق�ادِة إسرائیَل نحَو ع�ادِة األوثاِن والظلِم.  722عاِم 

َر من آشوَر �السعِي إلى تحالٍف مَع مْصَر. لقْد خاطَب الرَّبُّ َهذَا  لكنَّ الحًقا، حاوَل �حماقٍة أْن یتحرَّ

ٍد في  إنَّ إسرائیَل "ال َیرِجُع إَلى أرِض ِمصَر، بل آّشوُر هَو  حیَن قالَ  5: 11التحالَف �شكٍل محدَّ

 َمِلُكُه".

تن�ََّأ ُهوَشُع أ�ًضا ضدَّ  6-2: 12و 12: 11یتمُّ تأكیُدُه �حق�قِة أنَُّه في  َهذَا اإلطاُر التار�خيُّ 

َن َحزق�َّا  ، "للرَّبِّ ِخصاٌم مَع َیهوَذا.". على الرغِم مَن اإلصالحاتِ 2: 12َیهوَذا. �َما نقرُأ في  التي تمكَّ

َل إلى التحالِف مَع مْصَر بدًال مَن اللجوِء إلى  ِة وتحوَّ تِه الخاصَّ من تحق�ِقَها، فإنَّ َحزق�َّا اتَّكَل على قوَّ
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. لَذا، فقْد عاَنْت َیهوَذا مْن قضاِء الرَّبِّ من خالِل اجت�اِح ِسنَحارِ�ب] في عاِم  اآلَن، ق.م.  701الرَّبِّ

 :2-1: 11فتتاح�َِّة َهذَا القسِم مَن ااستمْع إلى 

 

َلّما �اَن إسرائیُل ُغالًما أحَببُتُه، وِمْن ِمصَر َدَعْوُت ابني. ُ�لَّ ما َدَعْوُهْم َذَهبوا ِمْن 
روَن للتَّماثیِل الَمنحوتِة (هوشع   ).2-1: 11أماِمِهْم َیذَ�حوَن للَ�عل�ِم، وُ�َ�خِّ

 

. المرَّةَ   نمَط ُهوَشَع مرَّةً لُ َهذِه األعداُد االفتتاح�َُّة تمثِّ   تلوَ  ثان�ًة. لقْد أخطَأ إسرائیُل ضدَّ الرَّبِّ

، لِكنَُّهْم "ذَهبوا" وعبَدوا ال�عَل والتماثیَل المنحوتَة. و�نت�جٍة، �ان القضاُء آتً�ا.  األخَرى، دعَاُهْم الرَّبُّ

أنَّ َهللا �اَن َما یزاُل �فكُِّر في إسرائیَل  إلى 1، أشارْت اآل�ُة لِكْن حتَّى عندَما نطَق الرَّبُّ �القضاءِ 

 �صفِتِه ابَنُه المحبوَب. وَهذَا الحبُّ البِنِه، إسرائیَل، �اَن هَو أساُس رجاِء إسرائیَل في بر�اِت المستقبِل.

 

ُث ُهوَشُع ی ْصَر. وتتوالى األعداُد عن ��َف دعَا الربُّ إسرائیَل من مِ  1: 11تحدَّ
نحَنى وأطعَمُهْم �حٍب ووفََّر احت�اجاِت شعِ�ِه. لِكْن، �لََّما دعَا ُهللا التقوَل إنَّ الربَّ 

اِمِه األنب�اِء، �لََّما ابتعَد الشعُب عنِه. وهَكذا، ُ�علُن ُهللا أنَُّه  شعَ�ُه من خالِل خدَّ
. صَر لِكنَّ آشوَر س�كوُن ملَكُهمْ َسوَف یرسُلُهْم �عیًدا، لِكنَّ َهذِه المرََّة ل�َس إلى مِ 

لِكْن �عَد ذلَك �ستمرُّ اإلصحاُح �صوِت ِهللا مخترًقا �ح�ِِّه لشعِ�ِه، والربُّ ُمعلًنا، "ال 
على إسرائیَل. َسوَف أدعُو، وأبنائي س�أُتوَن مرتجَفیَن مثَل  ُأجري ُحموَّ غضبيِ 

ًدا  العصفوِر من أرِض مصَر، مثَل الحمامِة من أرِض آشوَر. َسوَف أجمعُهْم مجدَّ
األرِض، وَسوف أكوُن إلَهُهْم مرًَّة ثان�ًة وهْم َسوَف �كوُنوَن مْن جدیٍد  إلى َهذهِ 
 شعبِي."

 د. �ر�غ س. �ینر —
 

مُتَنا المختصرُة.  لِكنَّ ُهناَك المز�َد في َهَذا الجزِء الثالِث من ِسفِر ُهوَشَع أكثُر ممَّا ُتعلُنُه مقدِّ

من ِسفرَنا في درِسَنا القادِم. لكنََّنا قد رأیَنا َما �كفي لكي  وَسوَف ُنلقي نظَرًة أكثَر قرً�ا على َهذَا الجزءِ 

نفهَم محوَر األموِر. لقْد ألََّف ُهوَشُع َهذَا الجزَء األخیَر من سفِرِه لكي ینقَل لقادِة َیهوَذا الحكمَة �عَد أْن 
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حاِت األخیرِة من اسقَط إسرائیُل في یِد آشوَر وسیَق معظُم مواطنِ�ِه إلى السبِي. وفي َهِذِه اإلصح

 . سفِرِه، �تَب ُهوَشُع من نبوَّاِتِه التي أُعِطَیْت لُه عبَر خدمِتِه لتقو�ِة رجاِء َیهوَذا في َما وعَد �ِه الرَّبُّ

ِة إسرائیَل ألنَّ الربَّ لم ینَس أبًدا ��َف �اَن �حبُُّهْم. �اَن ُ�مكُن لقادِة َیهوَذا  القضاُء لم �كْن نها�َة قصَّ

َكوا �قوٍَّة �الرجاِء في البر�اِت اآلت�ِة.أْن �كتسبَ   وا الحكمَة و�تمسَّ

 
 

 الخاتمة
 

مِة لِسفِر ُهوَشَع قمَنا �استعراِض خلف�َِّة سفِر ُهوَشَع من خالِل التمییِز بیَن  في َهذِه المقدِّ

 ِسفِر ُهوَشَع من ةِ الزمِن، والمكاِن، والظروِف وهدِف خدمِة النبيِّ وِسفِرِه. �َما قمَنا �معاینِة محتوى و�ن�

خالِل مالحظِة ��ف أعطَى النبيُّ الحكمَة ألولئَك الذیَن استقبَلوا ِسفَرُه في البدا�ِة بتر�یِزِه على القضاِء 

فِ  ِف القضاِء، ثمَّ تكشُّ . والرجاِء، وتكشُّ  الرجاِء مْن ِقَبِل الرَّبِّ

 إسرائیَل وَ�هوَذا واحًدا من أصعِب نْ م ُكِتَب ِسفُر ُهوَشَع لتعل�ِم الحكمِة عنَدَما واجَهْت �لٌّ 

. وهَذَا السفُر ُ�عطي لمحاٍت عْن أموٍر �حتاُجَها شعُب  –األوقاِت في تار�ِخهَما  أزمُة القضاِء اآلشوريِّ

ِهللا في �لِّ عصٍر، �َما في ذلَك عصِرَنا نحُن بینَما ننظُر نحَو المستقبِل. فمثُل إسرائیَل وَ�هوَذا في أ�َّاِم 

�جُب على أت�اِع المس�ِح أَن یلتفتوا إلى نداِء هوشَع لطلِب الحكمِة عنَدَما نواجُه تجارَب َهذَا  ،ُهوَشعَ 

العالِم. ُ�مكنَنا أْن نرى من خالِل َهذَا السفِر أنَُّه مهَما �اَنْت الصعو�اُت التي نواجهَها، وحتَّى عندَما 

َك ب یبدُو أنَّ �لَّ شِيء قد ضاَع، ُ�مكنَنا أنْ  �اٍت في الرجاِء في المستقبِل الذي لَنا في المس�ِح. ثنتمسَّ

نكوَن واثَقیَن أنَّ یوًما َما َسوَف �سكُب ُهللا بر�اٍت ال ُتحصى على شعِ�ِه عندَما �عوُد  وُ�مكنَنا أنْ 

 المس�ُح في المجِد.

 

 المشار�ون 
 

وت الُمصَلح هفي �ل�ة الال�ة هو أستاذ مشارك للدراسات الكتاب ق. ما�كل جلودو (الُمقِدم)
في أورالندو، بوال�ة فلور�دا. �عد قضاءه ست سنوات في منصب المسؤول اإلداري األول للكن�سة 
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، والتي �ان قد قاد �التدر�س 2007)، عاد للتدر�س في �ل�ة الالهوت الُمصَلح عام EPCالمش�خ�ة (
) M.Divت (هو اجستیر الال م. ق. جلودو حاصل على درجتيّ 2000-1990فیها في الفترة بین 

) في �لّ�ة .Ph.D) من �لّ�ة �وفننت لالهوت، وهو یدرس حالً�ا درجة الد�توراة (.Th.Mو(
  وستمنستر لالهوت. وقد قام بتدر�س مساقات العهد القد�م والجدید والالهوت العملّي.

 
 

نو�س  ةساعد في �ل�ّ ذ مراعي �ن�سة ساحل فلور�دا �مدینة بوم�انو بیتش، وهو أستا د. الري تروتر،
 في المكس�ك. MTWلالهوت، والمدیر اإلقل�مي السابق لهیئة 

 
 مدیر مر�ز إنقاذ األطفال بتنزان�ا. ق. ما�كا نجوسا،

 
 االبن ھو المؤسس المشارك ورئیس خدمات األلفیّة الثالثة. د. ریتشارد برات،

 

 نو��ّة لالهوت.لجمعمدانّ�ة اال الكلّ�ةأستاذ علم تفسیر العھد القدیم في  د. راسل ت. فولر،
 

 أستاذ سابق في العهد القد�م وعمیًدا أكاد�مً�ا ُمشارك في �لّ�ة ر�د�مر لالهوت. د. دوجالس جراب،
 

 أستاذ الالهوت الكتابّي في �لّ�ة الالهوت األسقف�ة في مصر. د. شر�ف عاطف فه�م،
 

�خدم �راٍع لكن�سة  ماالمكس�ك. � في أستاذ ُمشارك في �لّ�ة سان �ابلو لالهوت د. د�فید �ور�ا،
 �سوع المش�خ�ة في مدینة بروجر�سو المكس�ك�ة.

 
 رئ�س قسم الدراسات الكتابّ�ة �كلّ�ة أز�وري لالهوت. د. �ر�ج �ینر،
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العام الذي انقسمت ف�ه أمة  :م.ق. 930
 إسرائیل إلى مملكتین.

 
لى فیها تغلُث العام الذي أعت :ق.م. 744

 ور.فألسر الثالُث العرش في أشُّ 
 

عام االجت�اح الكبیر األول  :ق.م. 732
ور على مملكة إسرائیل الشمال�َّة.  ألشُّ

 
العام الذي ُأحِتلَّت ف�ه إسرائیل  :ق.م. 722

ور، وس�َقت  أو "المملكة الشمال�َّة" من ِقَبل أشُّ
 للسبي.

 
 741وملك یهوذا من عام  ابن یوثام آحاز:
؛ معروف �شره ورفضه للثقة ق.م. 726إلى 

 . ��ا
 

ور: إمبراطور�َّة تقع في شمال بالد ما  أشُّ
بین النهر�ن في الشرق األدنى القد�م والتي 
اجتاحت واحتلَّت مملكة إسرائیل الشمال�َّة 

 .ق.م 722حوالي عام 
 

: وريُّ  على شعب قضاٌء إلهيٌّ  القضاُء األشُّ
. ق.م ٧٠١لى إ ٧٣٤هللا من حوالي عام 

ور�ین  شع�ه رًدا ضد عندما أرسَل هللا األشُّ
 على انتهاك إسرائیل الصارخ لعهده. 

 

 
 
إمبراطور�َّة تقع في جنوب بالد ما  بالد �ابل:

بین النهر�ن في الشرق األدنى القد�م والتي 
اجتاحت واحتلَّت یهوذا ودمرت أورشل�م 

؛ �انت العاصمة ق.م. 586كل عام واله�
 "�ابل".

 
] ֲחֹצְצָרהُمصطلح عبري [ سوتسراه:حات

�شكل حرفي دون ترجمته) خاص  خَ ُنسِ (
�البوق الفضيِّ الذي �ان ُ�ستخَدم الستدعاء 

 الجیوش للقتال.
 

: معاهدة قانون�َّة ُملِزمة بین شخصین العهد
أو مجموعتین من الناس، أو بین هللا 

 هللا ومجموعة من الناس.وشخص أو 
 

رائیل في العهد القد�م : الَملك الثاني إلسداود
ن أبناء نسله س�جلسون �أ الذي ناَل الوعد

 على العرش وَ�ملكون إلى األبد.
 

 زوجة هوشع النبي الخائنة. جومر:
 

ابن آحاز وملك یهوذا من حوالي  َحزقَ�ا: 
، اشتهر ق.م. 686إلى  715عام 

ن�َّة وخالصه المعجزي من �إصالحاته الدی
وري عام   .مق. 701الهجوم األشُّ

 
 

 قائمة المصطلحات العسرة
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ا نبيٌّ في عهد ُعّز�ّ  ):Hosea(هوشع 
�وثاَم وآحاَز وَحَزقّ�ا ُملوِك َیهوذا، وفي أّ�اِم و 

 َیُر�عاَم َمِلِك إسرائیَل.
 
آخر ملوك إسرائیل  :)Hoshea(هوشع 

. حتى ق.م 732الشمال�َّة من حوالي 
 .ق.م 722سقطت السامرة عام 

 
نبيٌّ من یهوذا خدَم من حوالي عام  إشع�اء:

. في أ�ام ُعّزّ�ا و�وثاَم ق.م 701لى إ 740
 َز وَحَزقّ�ا.اآحو 

 
ملُك إسرائیل الشمال�َّة من  َیُر�عام الثاني:

 .ق.م 753إلى  793حوالي عام 
 
َخ فیها داود عرشه  أورشل�م: المدینة التي رسَّ

و�نى فیها سل�مان اله�كل أثناء الحكم 
د؛ عاصمة مملكة یهوذا  الَملكي الُموحَّ

 586لتي دمََّرها ال�ابلیُّون عام الجنو��َّة ا
لمدینة التي بدأت فیها الكن�سة ا؛ ق.م.

 األولى. 
 

ا وملك یهوذا من حوالي عام ابن ُعزِّ�َّ  یوثام:
. ق.م. 735إلى  750  ؛ المعروف �َملٍك �ارٍّ

 
ُنِسَخ ] (ִמְׁשָּפטُمصطلح عبري [ ِمش�ات:

�شكل حرفي دون ترجمته) �عني "القضاء"؛ 
 لوقائِع القانون�ِة في المحكمِة.ُ�شیُر إلى ا
 

لُك إسرائیل الشمال�َّة الذي اغتال م :فقحُ 
على العرش حوالي عام الملك فقح�ا وصعَد 

ل التحالِف اآلرامي ق.م. 757  –؛ شكَّ
 اإلسرائیلي.
 

�ٌَّة َغرِ��َُّة  اللغة الفین�ق�َّة: هي لهجُة سامِّ
كاَنت ُتسَتخَدُم �شكِل رئ�سِي في المناطِق 

ض ل�ِة الشمال�َِّة على طول ال�حر األب�الساح
لمتوسط؛ على غرار اللهجة العبر�َّة ا

 إسرائیل الشمال�َّة القد�مة. المستخدمة في
 

هي إعالن أو تصر�ح إلهي موحى  النبوَّة:
 .�ه

 
مرسل هللا الذي َ�علُن وُ�طبُِّق �لمة  النبي:

ر من القضاء �سبب  هللا، خاصة لُ�حذِّ
ع الخدمة والع�ادة األمینة �  الخط�َّة، ولُ�شجِّ

 إلى البر�ات. ودالتي تق
 

ُنِسَخ �شكل ( ]ִריבُمصطلح عبري [ ر�ب:
حرفي دون ترجمته) �عني "یدعو" أو 
"�كافح"؛ وهو مصطلح تقني إلجراء قانوني 

 وى قضائ�ة.أو دع
 
عاصمة أس�اط إسرائیل الشمال�َّة  السامرة:

ور عام   722العشرة التي سقطت في ید أشُّ
 ..مق
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وري وابن سرجون الثاني: لث غت ملك أشُّ
إلى  722فألسر الثالث؛ حكَم من عام 

؛ دمََّر السامرة واحتلَّ مملكة ق.م. 705
 . ق.م 722إسرائیل الشمال�َّة عام 

 
ور وابن سرجون الثاني؛  سنحار�ب: ملُك أشُّ

؛ ق.م. 681إلى  705حكَم من حوالي عام 
عام  دمََّر معظم یهوذا وحاصر أورشل�م

 .ق.م 701
 

مملكة یهوذا  ىعلهجوم  اجت�اح سنحار�ب:
ور حوالي  الجنو��َّة قام �ه سنحار�ب ملك أشُّ

یهوذا ضد . رًدا على تمرُّد ق.م 701عام 
ور. نجَت أورشل�م �شكل معجزي من هذا  أشُّ
االجت�اح �عد أن لجأ َحزَق�ا إلى "یهوه" طلً�ا 

 للمساعدة.
 

ور شلمنأسُر الخامُس:  وابن تغلث ملك أشُّ
ام عي فألسر الثالث؛ حكم من حوال

 ؛ أخضَع السامرةق.م. 722إلى 727
 .ق.م 722قبل التدمیر الكامل للمدینة عام 

 
ُنِسَخ ] (ׁשֹוָפרُمصطلح عبري [ شوفار:

�شكل حرفي دون ترجمته) �عني "قرِن ��ش 
ِف" �ان ُ�ستخَدم الستدعاء الجیوش  مجوَّ

 للقتال. 
 

شراكة  - إلسرائیلي:ا –التحالِف اآلرامي 
ئیل الشمال�َّة حوالي اسر بین آرام ومملكة إ

ور. ق.م. 734عام   لُمقاومة أشُّ
 

العالم الذي �تَب عنه ُ�تَّاب  ذلَك العاَلم:
 الكتاب الُمقدَّس. 

 
عاَلم المستمعین األصلیِّین للكتاب  عاَلمهم:
 الُمقدَّس.

 
ور ال�ار  تغلث فألسر الثالث: ز إمبراطور أشُّ

 .ق.م 727إلى  744الي عام من حو 
 

�َّا: إلى  792ك یهوذا من حوالي عام لم ُعزِّ
. (وُ�سمَّى أ�ًضا "عزر�ا")؛ ق.م 740

.رّ االمعروف �َملٍك �

 
 


