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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

 العنوان البر�دي: 
Third Millennium Ministries, Inc., 316 Live Oaks Blvd., Casselberry, Florida 32707. 

 

 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: 

http://arabic.thirdmill.org/
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 المقدمة
 

عادًة ما تعلِّمنا التجارُب الصع�ُة في الح�اِة الكثیَر مَن الحكمِة. �ما أنَّ ما نتعلََّمُه عِن ِهللا، 

ُر بثمٍن لَمْن حولـَنا عنَد مواجهِتهْم ل �اِتهْم حتوعْن أنفِسنا، وعِن العالِم �مكُن أْن �كوَن ذا ق�مٍة ال ُتقدَّ دِّ

ِة. �اَن هذا �التأكیِد هَو الحاَل �النس�ِة للنبيِّ هوشَع. لقْد تلقَّى إعالناٍت مَن ِهللا في أثناِء  الخاصَّ

ظروٍف صع�ٍة عبَر العدیِد مَن العقوِد. وفي أعوامِه األخیرِة أوحى لُه الروُح القُدُس بتجم�ِع هذِه 

َم الحكمَة إلسرائیَل  �اِت لااإلعالناِت لكي �قدِّ قد�مِة ولیهوذا في الوقِت الذي �انتا تواجهاِن �عَض التحدِّ

 .الصع�ةِ 

، وقْد أعطیناُه هذا الحكمِة النبو�َِّة لسفِر هوشعَ هذا هَو الدرُس الثاني في سلسلِتنا عِن 

ِه، تِ یالعنواَن "إعالناٌت للحك�ِم." في هذا الدرِس، سنرى ��َف صمََّم هوشُع سفَرُه، مْن بدایِتِه إلى نها

 لكي ینقَل حكمَة ِهللا لشعِب ِهللا قد�ًما.

�قوم بتلخ�ِص الَفترِة الزمن�َِّة  1: 1تعلَّمنا في درسِنا السابِق، أنَّ ِسفَر هوشَع یبدُأ بـعنواٍن في 

تقوُم بتقد�ِم دعوى لُقرَّاِء هوشَع لكي �كتسبوا  9: 14الكاملِة لخدمِة هوشَع. �ما ینتهي بـخاتمٍة في 

ُل،  حكمًة منْ  نبوَّاتِه. و�یَن هذِه اآل�اِت، �حتوي نصُّ ِسفِر هوشَع على ثالثِة أقساٍم رئ�س�ٍَّة. القسُم األوَّ

. القسُم الثاني، في 5: 3-2: 1في  ، 9: 9-1: 4، ُیر�ُِّز على �لٍّ مَن القضاِء والرجاِء مْن ِقَبِل الرَّبِّ

ـِف قضاِء الرَّبِّ ضدَّ  ، �عود 8: 14-10: 9شعِ�ِه. وفي القسِم الثالِث،  ی�حُث �أكثِر تمعٍُّن في تكشُّ

ِف رجاِء الرَّبِّ الُمعَلِن مْن خالِل نبوَّاِت هوشَع. �ما لخَّصنا هدَف هوشَع الشامَل مْن سفِرِه  إلى تكشُّ

 كما یلي:

 

بُّ مْن  دعى ِسفُر هوشَع قادَة یهوذا إلى اقتناِء الحكمِة عْن طر�ِق ما أعَلَنُه الرَّ
�اِت هجماِت سنحار�بَ  خالِل خدمةِ   هوشَع في الوقِت الذي �انوا ف�ِه یواجهوَن تحدِّ
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َد الـَّربُّ �قضاٍء  كما �شیُر هذا الملخَُّص، �اَن قادُة یهوذا في احت�اٍج شدیٍد للحكمِة. لقْد هدَّ

ٍر ضدَّ یهوذا في أثناِء، أو مَن المحتمِل �عَد اجت�اِح سنحار�َب م�اشرًة في أ�َّاِم ال ِك َحَزِق�َّا. لممدمِّ

نوا من  ودعى ِسفُر هوشَع قادَة یهوذا الكِتساِب الفطنِة ممَّا أعلَنُه الـَّربُّ عبَر خدمِة هوشَع حتَّى یتمكَّ

ي هذِه.  ق�ادِة شعِب الـَّربِّ في أوقاِت التحدِّ

لكي نستكشَف ��َف حقََّق هوشُع هدَفُه، سوَف نشیُر إلى اإلعالناِت للحك�ِم التي أدرجها 

ِل. ثمَّ شو ه ُع في �لِّ قسٍم رئ�سيٍّ من سفِرِه. سوَف نبدُأ بنبوَّاتِه عِن القضاِء والرجاِء في القسِم األوَّ

ِف القضاِء في القسِم الثاني. وأخیًرا، سوَف نستعرُض إعالناِتِه عْن  سنتطرَُّق إلى إعالناتِه عْن تكشُّ

ِف الرجاِء في القسِم الثالِث. دعونا نلقي نظرًة  ى المعاني الُمعَلنِة في نبوَّاِت هوشَع عن القضاِء لعتكشُّ

 والرجاِء.

 
 

 قضاء والرجاءال
 

َل مْن ِسفِر هوشَع، في  �حتوي على النبوَّاِت التي تلقَّاها  5: 3-2: 1تذ�روَن أنَّ القسَم األوَّ

سابِق، �انْت هناَك لاهوشُع في شماِل إسرائیَل في أثناِء حكِم َیُرْ�َعاَم الثاني. �ما تعلَّمنا في الدرِس 

ق.م. في هذا الدرِس، سوَف نرى أنَّ تقد�َم هوشَع لهذِه  744نبوَّاٌت عن ق�اِم أشوَر و�روِزها في عاِم 

اإلعالناِت الم�كِّرِة �اَن یوازُن �حرٍص بیَن �لِّ تهدیٍد مْن ِقَبِل الـربِّ عِن القضاِء و�یَن ضماناِت الرجاِء 

 زاَل سی�ارُك شعَ�ُه في المستقبِل. امالتي تؤ�ُِّد أنَّ الرَّبَّ 

في الوقِت الذي َ�ـَتَب ف�ِه هوشُع سفَرُه، �انْت مملكُة إسرائیَل قْد سقطْت �الفعِل تحَت قضاِء 

الرَّبِّ الشدیِد، و�اَن التهدیُد �القضاِء قْد أتى ضدَّ یهوذا أ�ًضا. هذِه الحقائُق القاس�ُة �انْت ُمحِ�طًة 

ِل اذوُمرِ�كًة لقادِة یهو  . ما الذي �اَن �فعَلُه هللا؟ �ماذا �اَن علیهْم أْن یؤمنوا �شأِن المستقبِل؟ في أوَّ

ُد قادَة یهوذا �الحكمِة في الوقِت الذي �انوا یتعاملوَن ف�ِه  ثالِث إصحاحاٍت مْن سفِرِه، بدَأ هوشُع یزوِّ

 مَع هذا النوِع مَن األسئلِة.
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، سوَف نبدُأ بـ[المعنى  نِ عنَد تطرُّقنا إلصحاحاِت ِسفِر هوشَع ع القضاِء والرجاِء مْن ِقَبِل الرَّبِّ

] لها  ودالالتها ألولئَك الذیَن تلقَّوا سفَرُه أوًَّال. ثمَّ نستكشُف التطبیَق المعاصَر لهذِه  –األصليِّ

لی  .نَ اإلصحاحاِت. دعونا نبدُأ بـالمعنى األصليِّ لِسفِر هوشَع �النس�ِة لُمسَتقِبلي الِسفِر األوَّ

 

 األصلي المعنى
 

ِل لسفرِه، لكاَن قْد قاَل شیًئا مثَل  لو �اَن هوشعُ  مها في القسِم األوَّ لخََّص اإلعالناِت التي قدَّ

 هذا:

 

بِّ في األ�َّاِم األخیرِة مْن  �عَد فترٍة مَن القضاِء، سوَف تحظى إسرائیُل ببر�اِت الرَّ
 یِت داوَد.بلخالِل االتِّحاِد مْن جدیٍد مَع یهوذا والخضوِع 

 

من ناح�ٍة، َعلََّمْت نبوَّاُت هوشَع أنَّ بر�اِت الرَّبِّ سوَف تأتي على األس�اِط الشمال�َِّة إلسرائیَل 

�عَد أْن تألَّموا خالَل فترٍة مَن القضاِء. لكنَّ مْن ناح�ٍة أخرى، َعلََّمْت أ�ًضا أنَّ الرَّبَّ سوَف �سكُب هذِه 

 مْن خالِل االتَّحاِد مْن جدیٍد بیَن یهوذا و�سرائیَل وخضوِعِهم لبیِت داوَد. ةِ البر�اِت في األ�َّاِم األخیر 

سوَف نلقي نظرًة على المعنى األصليِّ لهذا القسِم في خطوتیِن. أوًَّال، هوشُع أظهَر خطََّة 

أوضَح أنَّ هذِه  الرَّبِّ �أنَّ إسرائیَل سوَف تستقبُل بر�اِت الرَّبِّ �عَد فترٍة مَن القضاِء. ثانً�ا، هوشعُ 

یهوذا. دعونا نكتشُف �ال� مَن الخطوتیِن، بدًءا بتعل�ِم هوشَع عْن أنَّ  من خاللِ البر�اِت سوَف تأتي 

 بر�اِت الرَّبِّ سوَف تأتي على إسرائیَل �عَد فترٍة مَن القضاِء.

 البر�ات �عد القضاء

 

 .1: 2-2: 1ِة الم�كِّرِة في یبدُأ هوشُع هذا القسَم بروا�ٍة شخص�ٍَّة لـخبراتِه العائل�َّ 

 

، 3و 2. في األعداِد 9-2: 1هذا الجزُء یبدُأ بـروا�ٍة عائل�ٍَّة في  الخبرات العائل�ة الم�كرة.
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"زنى". هذا الوصُف �شیُر إلى أنَّ جومَر  –أو امرأَة  –أمَر ُهللا هوشَع �أْن یتزوََّج جومَر، "زوجَة" 

تي ُ�نَّ �خدمَن في مراكِز ع�ادِة الخصو�ِة في إسرائیَل. وقْد ألقى كانْت واحدًة مْن ضمِن العاهراِت الالَّ 

أسلوُب ح�اِتها �ظالٍل مظلمٍة على زواِج هوشَع. ولكنَّ األكثَر مْن ذلَك، َرَمَز زواجهما إلى أنَّ الرَّبَّ 

 هَو شعُب إسرائیَل.–قْد ر�َط نفَسُه، من خالِل عهدِه، �شعٍب غیِر وفيٍّ 

، أمَر الرَّبُّ هوشَع أْن �عطَي أبناءُه أسماًء ممیَّزًة تكِشُف حالَة إسرائیَل 9-4 دِ اثمَّ، في األعد

ُل َیْزَرِعیَل. �شرُح سفُر  . ُدِعَي ابُن هوشَع األوَّ أنَّ جدَّ  10الملوِك الثانِي، اإلصحاُح  2أماَم الرَّبِّ

َس أسرَتُه عن طر�ِق العنفِ  مَروِِّع في َیْزَرِعیَل. �شَف اسُم ابِن هوشَع لا َیُرْ�َعاَم الثاني، الملَك �اهو، أسَّ

ِل أنَّ هناَك قضاًء عن�ًفا آتً�ا قر�ً�ا على إسرائیَل. ُدِعَي طفُل هوشَع الثاني، وهَي ابنٌة، ُلوُرَحاَمَة،  األوَّ

َن ا� وهَو اسٌم �مكُن ترجمَتُه إلى "غیِر محبو�ٍة"، أو "ال رحمَة". هذا االسُم �شیُر إلى أنَّ الـَّربَّ 

سیتوقَّف عْن محبَّتِه ورحمتِه لمملكِة إسرائیَل. أخیًرا، أمَر الرَّبُّ هوشَع بتسم�ِة طفلِه الثالِث ُلوَعمِّي، 

االسُم الذي �عني "ل�َس شعبي". أعَلَن اسُم هذا االبِن أنَُّه، لَفْتَرٍة مَن الزمِن، سوَف �عامُل الرَّبُّ إسرائیَل 

 واقعِة تحَت الغضِب.لا كما لو �اَن شعً�ا مَن األممِ 

أعلنْت الخبراُت العائل�َُّة الم�كِّرُة لهوشَع القضاَء الرهیَب الذي �ان آتً�ا على إسرائیَل. لكن 

َة �القضاِء مَع �عِض األفكاِر النبو�َِّة الملیئِة �الـرجاِء  سرعاَن ما وازَن هوشُع هذِه الكلماِت الخاصَّ

. هنا، أُعِلَن أنَُّه على الرغِم مَن الدماِر اآلتي على إسرائیَل، 1 :2-10: 1الموَحى مْن ِهللا وذلَك في 

 .22و 13كاَن الرَّبُّ ما یزاُل س�حقُِّق وعوَدُه التي َقَطَعها إلبراه�َم في سفِر التكو�ِن، اإلصحاحاِت 

: 10: 1اسَتِمْع إلى هوشَع   حیُث أعَلَن هوشُع أنَّ

 

، و�كوُن ِعَوًضا عن لالكن �كوُن َعَدُد َبني إسرائیَل �َرمِل  �حِر اّلذي ال ُ�كاُل وال ُ�َعدُّ

" (هوشع   ).10: 1أْن ُ�قاَل لُهْم: "َلسُتْم َشعبي"، ُ�قاُل لُهْم: "أبناُء ِهللا الَحيِّ

 

بُّ الرموَز  بهدِف التأكیِد على  –نجُد أنَُّه في األسفاِر النبو�َِّة، أح�اًنا ما �ستخدُم الرَّ
الرمز�ََّة. فعندما طلَب مْن هوشَع أْن  ئآلغعئكٍ ِه. لقْد استخدَم دِ و إصرارِِه على تتم�ِم وع

َف  بُّ یر�ُد أن یبیَِّن بوضوٍح عدَم وفاِء شع�ِه، و��ف تصرَّ یتزوََّج ِ�عاهَرٍة، �اَن الرَّ
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بذها�ِه وراَء آلهٍة أخرى، آلهِة  –بْل أكثُر مْن هذا، �عاهرٍة  –شعُ�ُه �امرأٍة زان�ٍة 
ْن، عْن طر�ِق النبيِّ هوشَع، أظهَر أنَُّه، على الرغِم مْن زنى كلاألمِم األخرى. 

 شع�ِه، وعدِم وفاِء شعِ�ِه، هَو ی�قى أمیًنا لعهِدِه.
 د. د�فید �ور�ا  —

 
ِل دعوى قضائ�ٍَّة للربِّ  �عَد هذِه الروا�ِة المتوازنِة لخبراتِه العائل�َِّة الم�كِّرِة، انتقَل هوشُع إلى أوَّ

 .23-2: 2َك في لذفي سفِرِه، و 

 

ا. ب ككد شئئ� ، �عِلُن 13-2: 2كما نتوقَُّع عادًة مَن الدعاوى القضائ�َِّة النبو�َِّة، في  خعمظ ف

الربُّ في محكمِة السماِء أنَّ إسرائیَل الشمال�ََّة سوَف تتألَُّم مْن لعناِتِه. وعلى مثال ُجوَمَر وع�ادِتها عْن 

، و�اَن الربُّ مزمًعا أْن ُینِزَل بِهْم لعنًة مْن خالِل ق�اِم رَ یطر�ِق الزنى، �اَن اإلسرائیلیُّوَن غ  أوف�اَء للربِّ

اإلمبراطور�َِّة األشور�َِّة. لكْن على خالِف معظِم الدعاوى القضائ�َِّة السمائ�َِّة، لْم تنتِه هذِه الدعوى 

. بْل على العكِس، في األعداِد  تكلََّم الرَّبُّ أ�ًضا عْن بر�اٍت  23-14القضائ�َُّة بلعناٍت مْن ِقَبِل الرَّبِّ

 :18: 2سوَف تأتي �عَد القضاِء ضدَّ إسرائیَل. استمْع لكلماِت الرَّبِّ الممتلئِة �الرجاِء في 

 

وأقَطُع لُهْم َعهًدا في ذلَك الیوِم مع َحَیواِن الَبّر�َِّة وُطیوِر السماِء وَدّ�ا�اِت األرِض، 
�َف والحَ  َب ِمَن األرِض، وأجَعُلُهْم َ�ضَطِجعوَن آِمنیَن (هوشع ر وأكِسُر الَقْوَس والسَّ

2 :18.( 
 

هنا نرى أنَّ الرَّبَّ عبََّر عْن �قیٍن في مستقبٍل عظ�ٍم �عَد القضاِء وذلَك مْن خالِل الوعِد �قطِع 

روَن. إرم�ا  –عهٍد مَع إسرائیَل  ُث عْن  31: 31عهٌد تن�ََّأ �ِه أ�ًضا األنب�اُء المتأخِّ ا العهِد ذهتتحدَّ

تشیُر �لُّها إل�ِه على أنَُّه "عهُد  26: 37و 25: 34، وحزق�اُل 10: 54على أنَُّه "عهٌد جدیٌد." 

 سالٍم." 

"َحَیواِن الَبّر�َِّة  –هنا، تر�ُِّز نبوَُّة هوشَع على الك�ف�َِّة التي بها ستستردُّ بر�اُت الرَّبِّ الطب�عَة 

ووَعَد الرَّبُّ بتوقُِّف العنِف مْن ِقَبِل أشوَر. فهَو سوَف "�كِسُر الَقْوَس  "وُطیوِر السماِء وَدّ�ا�اِت األرِض.
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�َف والَحرَب ِمَن األرِض." و�سرائیُل سوَف "َ�ضَطِجعوَن آِمنیَن."  والسَّ

َل ��َف أُعِلَن عِن القضاِء والرجاِء في خبراتِه العائل�َِّة الم�كِّرِة وفي دعوى الرَّبِّ  �عَد أْن سجَّ

رِة في ئاالقض  .5-1: 3�َِّة األولِى، انتقَل هوشُع إلى روا�ِة خبراتِه العائل�َِّة المتأخِّ

 

لئآخدب. ب  ة عئئك� -1یبدُأ اإلصحاُح الثالُث بـروا�ٍة عائل�ٍَّة في شكِل سیرٍة ذات�ٍَّة في األعداِد  خٮدئ

قائًال:  1رَّبَّ أَمَر هوشَع في العدِد لا. فف�ِه نعرُف أنَّ ُجوَمَر عادْت إلى الع�ادِة المرت�طِة �الزنا. لكنَّ 3

، أخَبَر ُجوَمَر أنَُّه ال 3"اذَهْب أ�ًضا [إلى ُجوَمَر] أحِبِب امرأًة ... زانَ�ًة". أطاَع هوشُع، لكْن في العدِد 

�جُب أْن تكوَن لرجٍل "أ�َّاٌم �ثیرٌة". لكْن، هوشُع �اَن حر�ًصا على موازنِة �لماِت القضاِء هذِه مَع 

 نقرُأ ما یلي: 5-4: 3 ثان�ٍة من أفكاِر الرجاِء الموَحى بها مَن ِهللا. في ةٍ عمجمو 

 

ألنَّ َبني إسرائیَل سَ�قُعدوَن أّ�اًما �ثیَرًة بال َمِلٍك، و�ال َرئ�ٍس، و�ال َذب�َحٍة، و�ال 
 و�َلى ِب ِتمثاٍل، و�ال أفوٍد وَتراف�َم. َ�عَد ذلَك َ�عوُد َبنو إسرائیَل ... وَ�فَزعوَن إَلى الرَّ 

 ).5-4: 3جوِدِه في آِخِر األّ�اِم (هوشع 
 

كما �شیُر هذا المقطُع، یرمُز �قاُء ُجوَمَر بال رجٍل إلى أنَّ إسرائیَل �جُب أن تعاني من َفترٍة 

طو�لٍة مَن الخراِب، "بال َمِلٍك، و�ال َرئ�ٍس، و�ال َذب�َحٍة، و�ال ِتمثاٍل، و�ال أفوٍد وَتراف�َم." لكْن مرًَّة 

ى، أكََّد هوشُع على نظرِة الرجاِء التي تؤ�ُِّد أنَُّه �عَد أْن ینتهَي هذا القضاُء، سوَف تستقبُل إسرائیُل ر خأ

 "جوَد" الرَّبِّ أو بر�اتِه.

ِل على بر�اِت ِهللا �عَد َفترِة القضاِء،  اآلَن وقْد رأینا ��َف أكََّد المعنى األصليُّ للقسِم األوَّ

 خاصَّ �أنَّ هذِه البر�اِت المستقبل�ََّة سوَف تأتي مْن خالِل یهوذا.لا دعونا نستكشُف اإلعالنَ 

 

 البر�ات من خالل یهوذا

 

 . �َّا ملُك یهوذا أمیًنا مَع الرَّبِّ تذ�روَن أنَُّه في أثناِء المرحلِة األولى مْن خدمِة هوشَع، �اَن ُعزِّ
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 إسرائیَل الشمال�َِّة في هذا الوقِت، �اَن ةِ كلذا، في الوقِت الذي َنَطَق ف�ِه الرَّبُّ �القضاِء على ممل

قاَل، "وأمَّا َبیُت َیهوذا فأرَحُمُهْم". لكْن، �ما سنرى،  7: 1تجاوُ�ُه مختلًفا مَع المملكِة الجنو��َِّة. في 

ُل من نبوَّاِت هوشَع �قوُل أكثَر مْن ذلَك �كثیٍر عْن یهوذا. اسَتِمْع إلى الجزِء ا اني ثلكاَن هذا القسُم األوَّ

: ِل. علََّم هوشُع قادَة یهوذا أنَّ  من إعالناِت هوشَع مَن القسِم األوَّ

 

بِّ في األ�َّاِم األخیرِة مْن خالِل االتِّحاِد  ... إسرائیُل سوَف تستقبُل بر�اٍت مْن ِقَبِل الرَّ

 مْن جدیٍد مَع یهوذا والخضوِع لبیِت داوَد.

 

سوَف تأتي من خالِل یهوذا،  الرَّبِّ َل فكرِة أنَّ بر�اِت و حلكي نفهَم لماذا َركََّز هوشُع إعالناتِه 

ِل، منُذ الزمِن  لْت نبوَّاِت هوشَع. في المقاِم األوَّ نحتاُج إلى مراجعِة ثالثِة مواض�َع مَن العهِد القد�مِ شكَّ

ي عشَر إلسرائیَل. نثالم�كِِّر لعصِر اآل�اِء ال�طار�ِة، أكََّد العهُد القد�ُم على أهم�َِّة وحدِة األس�اِط اال

، و�شكٍل خاّصٍ عنَد تصالِح یوسِف مَع إخوتِه. �ما  �شیُر ِسفُر التكو�ِن إلى هذا الوضِع المثاليِّ

ُع أسفاُر الالو�ِّیَن، والعدِد، والتثن�ِة، و�شوَع، والقضاِة وصموئیَل على اتِّحاِد �لِّ إسرائیَل. �التأكیِد،  تـُشجِّ

مْت أس�اُط إسرائیَل و�هوذا و�انْت في خالٍف �عضها مَع �عٍض. لكنَّ سقبدَأ هوشُع خدمَتُه عندما ان

�االتِّساِق مَع األوضاِع الكتاب�َِّة الم�كِّرِة، أكََّد هوشُع على أنَّ البر�اِت المستقبل�ََّة إلسرائیَل سوَف 

 تتطلََّب إعادَة اتِّحاِد األس�اِط االثني عشَر.

ِد القد�ِم موضوَع الخضوِع لبیِت داوَد. تؤ�ُِّد العدیُد مَن هعثانً�ا، استوحى هوشُع أ�ًضا مَن ال

األسفاِر الكتاب�َِّة الم�كِّرِة، و�األخِصّ أِسفاِر القضاِة، وصموئیَل والملوِك، �اإلضافِة إلى عدٍد مَن 

 الدائمَة ةَ مسوَف �كوُن األسرَة الحاك –النسَل الملكيَّ لیهوذا  –المزامیِر الم�كِّرِة، على أنَّ بیَت داوَد 

ِة یوسِف و�خوتِه.  ِل، �ِجُد هذا الموضوُع جذوَرُه في قصَّ . و�ما في الموضوِع األوَّ على �لِّ شعِب الرَّبِّ

"ال یزوُل مْن  -رمَز السلطِة الملك�َِّة  –، یتن�َُّأ �عقوُب على أبناِئِه أنَّ "القضیَب" 10: 49في تكو�ن 

ِه األس�اُط الشمال�َُّة سلطَة عرِش داوَد، أكََّد هوشُع أنَّ بر�اِت �فیهوذا". لذا، في الوقِت الذي َرَفَضْت 

 إسرائیَل المستقبل�ََّة ستتطلَُّب أن �خضعوا من جدیٍد لحكِم بیِت داوَد.

ثالًثا، لكي نفهَم �لماِت الرجاِء عِن البر�اِت اآلت�ِة مْن خالِل یهوذا، مَن الهاِم أ�ًضا أْن ُن�قَي 
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نهائيَّ للرَّبِّ مْن �لِّ التار�ِخ. �ما تشیُر العدیُد ِمَن األسفاِر التار�خ�َِّة للعهِد القد�ِم لا في أذهاِننا الهدفَ 

الذي �جُب مْن أجِلِه أْن یتَّحَد شعُب الرَّبِّ تحَت بیِت داوَد �اَن، في النها�ِة،  السببَ  والمزامیِر، فإنَّ 

، ُ�مكننا أْن نرى هذا الموضوَع في الوقِت قَ نشَر ملكوِت الرَّبِّ إلى أقاصي األرِض. ومثُل ما سب

ِة یوسَف و�خوتِه. عندما تن�ََّأ �عقوُب على ابنِه یهوذا في سفِر التكو�ِن  ، لم َ�قْل 10: 49الم�كِِّر لقصَّ

فقْط "ال َیزوُل َقضیٌب ِمْن َیهوذا"؛ بْل قاَل أ�ًضا، "لُه �كوُن ُخضوُع ُشعوٍب"، أو أمٍم، �ما �مكُن أْن 

 .مَ ُتَترجَ 

في النها�ِة، ستقوُم األس�اُط االثني عشَر إلسرائیَل، المتَّحدِة تحَت حكِم َملِك یهوذا، بنشِر 

 ملكوِت الرَّبِّ في العالِم أجمَع. ونبوَّاُت هوشَع الم�كِّرُة عن یهوذا أكَّدْت هذِه الرؤ�َة المجیدَة للمستقبِل.

 و�لى الطر�قِة التي أثاَر بها هوشُع هذِه المواض�َع: 11: 1في ضوِء هذِه الخلف�َِّة، اسَتِمْع إلى هوشَع 

 

وُ�جَمُع َبنو َیهوذا وَ�نو إسرائیَل َمًعا وَ�جَعلوَن ألنُفِسِهْم رأًسا واِحًدا، وَ�صَعدوَن ِمَن 
 ).11: 1األرِض، ألنَّ یوَم َیزَرعیَل عظ�ٌم (هوشع 

 

 –سوَف �أتي ضدَّ إسرائیَل الشمال�َِّة  يعنُف أشوَر الذ –هنا تن�ََّأ هوشُع أنَّ "یوَم َیزَرعیَل" 

، "ُ�جَمُع َبنو َیهوذا وَ�نو إسرائیَل َمًعا" في ُأمٍَّة  س�كوُن "عظ�ًما". لكْن �عَد هذا القضاِء مْن ِقَبِل الرَّبِّ

 ، استفاَض 5: 3واحدٍة ُ�عاُد توحیدها. وأنَّهم سوَف "َ�جَعلوَن ألنُفِسِهْم رأًسا واِحًدا"، أو ملًكا. وفي 

 شُع في تقد�ِم هذِه النظراِت للعهِد القد�ِم بهذِه الطر�قِة:و ه

 

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 

 

"َ�عوُد َبنو إسرائیَل وَ�طُلبوَن ... "  –ضاِء ضدَّ إسرائیَل قلأي �عَد فترِة ا –كما نرى هنا، "�عَد ذلَك" 

ل�َس فقط "الرَّبَّ إلَهُهْم"، لكْن أ�ًضا "داُوَد َمِلَكُهْم". والِحْظ أنَّ هوشَع قاَل إنَّ هذِه األحداَث سوَف تتمُّ 

. في )ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית( م"في آِخِر األ�َّاِم". هذِه الع�ارُة تأتي مَن التعبیِر العبريِّ ب�آحار�ت ها�ام�
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مقاطَع أخرى، هذِه الع�ارُة والع�اراُت المماثلُة ُتترَجُم ب�ساطٍة "في المستقبِل". لكْن هنا، ُترِجَمْت �شكٍل 

. –صح�ٍح "في آِخِر األ�َّاِم"  ، عندما تتحقَُّق أهداُف الرَّبِّ  �إشارٍة لذروِة التار�ِخ، �عَد سبِي شعِب الرَّبِّ

في سالسَل أخرى، استوحى عدٌد مْن أنب�اِء العهِد القد�ِم تعبیَر "آخِر األ�َّاِم" مْن  انكما الحظ

. في هذِه األعداِد حذََّر موسى شعَب الرَّبِّ أنَّهْم إذا نقضوا عهَد الربِّ �شكٍل 31-25: 4التثن�ِة 

، 30م�عاِد. لكْن في العدِد لا فاضٍح، سوَف �سلِّمهْم الرَّبُّ ألعداِئِهْم وسوَف �قوُم �سبیِهْم مْن أرضِ 

طمأَن موسى شعَب الرَّبِّ أنَُّه، "في آخِر األ�َّاِم"، سوَف یتو�وَن، وسینتهي سبیُهْم. �االتِّفاِق مَع نبوَّاِت 

، عاَد  . لكْن، �ما رأینا للتوِّ ٍة تحَت قضاِء الرَّبِّ موسى، تن�ََّأ هوشُع أنَّ إسرائیَل الشمال�ََّة ستعاني �شدَّ

�ُِّد أنَّها ستتوُب، وتتَّحُد مَع یهوذا، وتخضُع لبیِت داوَد. و�لُّ هذا سوَف �أتي ببر�اِت األ�َّاِم ؤ ی أ�ًضا

 األخیرِة، عندما �ِصُل التار�ُخ لنهایِتِه، وسوَف ینتشُر ملكوُت الرَّبِّ عبَر العالِم.

 

فاِر موسى سأهناَك مرَّاٌت نرى فیها ع�ارَة "آخِر األ�َّاِم" ُمستخَدمًة، مثًال في 
ُر  – 4الخمسِة. هناَك ِمثاٌل في نها�ِة التثن�ة اإلصحاِح  في هذا الس�اِق، ما ُ�حذِّ

منِه موسى إسرائیَل، في الوقِت الذي �انوا على َوْشِك دخوِل أرِض الم�عاِد، هَو أنَُّه 
بَّ أو لْم یت�عوا  هَو  امعنَد وصوِلهْم إلى أرِض الم�عاِد، أنَّهْم إْن لْم �ط�عوا الرَّ

، ُ�مكُن أن ُ�طَردوا في النها�ِة مْن أرِض الم�عاِد  متوقٌَّع منهْم في العهِد السینائيِّ
ُث عنِه هَو ما  ُر منِه موسى أو ما یتحدَّ وأْن یؤخذوا إلى السبي. وهكذا، فإنَّ ما �حذِّ

ما َ�ُقوُلُه  س�حدُث عندما ُ�طَردوا مَن األرِض وأْن ُ�ْسُبوا نت�جَة عدِم طاَعِتهْم. إالَّ أنَّ 
ْعِب الذي ُطِرَد مَن األرِض، أنَّه "في األ�َّاِم  هَو أنَُّه ما زاَل یوجُد رجاٌء ِلَهَذا الشَّ
بِّ و�دعوَنُه، وأْن �عیَدهْم ثان�ًة. و�التأكیِد فإنَّ  األخیرِة" �مكنهْم أْن �عودوا إلى الرَّ

 شعِ�ِه، لكنَُّه ُ�عیُدهْم نْ ع هذِه لمحًة رائعًة عْن إلِهنا الُمسَتِعدِّ لعدِم التخلِّي
بِّ  ُس مبدًأ الهوت��ا عْن ماه�َِّة الرَّ هْم، ممَّا یؤسِّ ،  –و�ستردُّ فهَو اإللُه الذي �ستردُّ

بِّ الالحقِة في  اإللُه الذي �فدي حتَّى �عَد الخط�َِّة. هذا یوفُِّر أساًسا لَفهِم أعماِل الرَّ
مُ    في النها�ِة.هُ شخِص �سوَع المس�ِح وما س�فعُلُه سیتمِّ

 د. أندرو أبرنیثي  -
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اآلَن مَن السهِل أْن نرى لماذا سلََّم هوشُع أوًَّال هذِه النبوَّاِت الم�كِّرَة عِن القضاِء والرجاِء في 

َر إسرائیَل مَن القضاِء  المملكِة الشمال�َِّة إسرائیَل في أثناِء ُحكِم یر�عاَم الثاني. لقْد دعاُه الرَّبُّ أْن �حذِّ

لهيِّ الذي �اَن آتً�ا، وأْن َ�ُحثُُّهْم على طلِب رحمِة ِهللا. وعلى الرغِم مْن أنَّ المملكَة الشمال�ََّة إسرائیَل إلا

، فإنَّ  هوشَع مْن تسل�ِم هذِه التحذیراِت �اَن  َهَدفَ تجاهلْت نبوَّاِت هوشَع وتألَّمْت مْن قضاِء الربِّ

 واضًحا.

وَّاِت المتوازنَة بیَن القضاِء والرجاِء �عَد عقوٍد عندما قاَم بنلكْن لماذا أدخَل هوشُع هذِه ال

ا؟ ما الذي �اَن یرجو تحق�َقُه؟ حسًنا، أوًَّال، هذِه النبوَّاُت الم�كِّرُة وفَّرْت لقادِة یهوذبتدو�ِن سفِرِه في 

حدَث إلسرائیَل قبَلُهْم،  امیهوذا في أ�َّاِم حزق�َّا أساًسا صلً�ا لَفهِم حكمِة سفِر هوشَع �أكملِه. تماًما مثل

، و�انْت في احت�اٍج لإلعالناِت الموجودِة في ِسفِر هوشَع  یهوذا �انْت تواجُه اآلَن قضاَء الرَّبِّ

َل مْن سفرِه لتذ�یِر یهوذا �خطَِّة الرَّبِّ النهائ�َِّة مْن  إلرشاِدها. لكنَّ هوشَع �تَب أ�ًضا هذا القسَم األوَّ

َف �ِه  أجِل شعِ�ِه. ال َیُهمُّ  ما حدَث، أو ما زاَل مستمر�ا في الحدوِث، هناك طر�ٌق واحٌد �مكن أْن تتكشَّ

بر�اُت الرَّبِّ في األ�َّاِم األخیرِة. أحُد أبناِء داوَد سوَف �قوُم �إعادِة توحیِد األمَِّة وس�قوُد �ل� مْن 

 إسرائیَل و�هوذا إلى بر�اِت الربِّ العظ�مِة.

، في بدا�ِة ُحكِمِه، حاوَل حزق�َّا إعادَة توحیِد 30أخ�اِر األ�َّاِم  2َوْفًقا:  �جُب أْن نالحَظ أنَّهُ 

، وفشلْت محاولُتُه. استمرَّْت  َل عِن الرَّبِّ إسرائیَل و�هوذا تحَت ُحكِمِه �ابٍن لداوَد. لكْن ف�ما �عُد، تحوَّ

، مَع االستمرا في انتظاِر البر�اِت التي ستأتي  رِ إسرائیُل في فوضى، ووَقَعْت یهوذا تحَت قضاِء الرَّبِّ

 "في األ�َّاِم األخیرِة".

�عَد أْن نظرنا إلى المعنى األصليَّ الفتتاح�َِّة هوشَع، التقد�ِم المتوازِن للقضاء والرجاِء، دعونا 

 ننتقُل إلى التطبیِق المعاصِر لهذا القسِم مْن سِفرنا.

 

 التطبیق المعاصر
 

هوشَع على ح�اِتِهْم �طرٍق متنوِّعٍة. لكْن لألسِف، �ثیٌر منَّا یتعامُل مَع  رِ قاَم المس�حیُّوَن بتطبیِق ِسف
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تطب�قاِتنا �شكٍل عشوائيٍّ نوًعا ما. نحُن نستمرُّ في القراءِة ب�ساطٍة إلى أْن نجَد �عَض الم�ادِئ 

 األخرى التي نؤمُن بها رِ و الالهوت�َِّة أو األخالق�َِّة األقلِّ أهم�ٍَّة نسبً�ا، التي تتناسُب �سهولٍة مَع األم

ٍة عنَد تر�یِزنا على هذِه الُفتاِت  كأت�اٍع للمس�ِح. وهنا، عادًة ما �حفظنا الروُح القدُس مَن اإلخفاِق �شدَّ

والِقَطِع المتفرِّقِة. لكنَّنا نر�ُد أْن نأخَذ منهًجا مختلًفا �التر�یِز على الموضوعاِت الرئ�س�َِّة التي تظهُر 

  الم�كِّرِة عِن القضاِء والرجاِء.عَ شفي نبوَّاِت هو 

ِل من ِسفِر هوشَع، سوَف نفحُص ترا�َطیِن  عنَد اقترابنا مَن التطبیِق المعاصِر للقسِم األوَّ

محور�َّیِن بیَن هذا الجزِء مَن الِسفِر والعهِد الجدیِد. أوًَّال، ماذا �علِّمنا العهُد الجدیُد عِن الكن�سِة �ـعروِس 

ما الذي �علِّمنا عِن األ�َّاِم األخیرِة في المس�ِح؟ سوَف نفحُص أوًَّال ��َف ترُ�ُط نظرُة  ،االمس�ِح؟ وثان�ً 

 العهِد الجدیِد لـعروِس المس�ِح ح�اَتنا �أ�َّاِم هوشَع.

 

 عروس المس�ح

 

ُة زواِج هوشَع مْن جومَر إلى عالقِة  في اإلصحاحاِت الثالثِة األولى لِسفِر هوشَع، ترُمُز قصَّ

 �شعِب العهِد القد�ِم، إسرائیَل و�هوذا. �اَن هوشُع وجومُر مرت�طیِن مًعا بـعهِد زواِجِهما، والربُّ بِّ الرَّ 

. �سرْت جومُر عهَدها مَع هوشَع؛ و�سرائیُل و�هوذا �سرا عهَدُهما  وشعُ�ُه مرت�طاِن مًعا �العهِد اإللهيِّ

َد هوشُع ح�َُّه وعهَد زواَجُه �جومرَ  . جدَّ والرَّبُّ وعَد بتجدیِد ح�ِِّه وعهدِه مَع شعِ�ِه في األ�َّاِم  ؛مَع الرَّبِّ

.  األخیرِة. هذِه التواز�اُت قارنْت عن عمٍد عالقَة الرَّبِّ �إسرائیَل و�هوذا بزواٍج �شريٍّ

أشاَر أنب�اٌء آخروَن أ�ًضا إلى عالقِة الرَّبِّ �إسرائیَل و�هوذا على أنَّها زواٌج عبَر مجازاٍت 

 2: 2و�رم�ا  5: 62ى و�ْن �انْت �شكٍل أقلَّ تشخ�ًصا. نرى هذا في مقاطَع مثِل إشع�اَء تَّ حمتشابهٍة 

 .32: 31، 32و

�قوُم العهُد الجدیُد �البناِء على هذا الموضوِع في العهِد القد�ِم �الحدیِث عِن الكن�سِة على أنَّها 

َم الرَّبَّ �زوجِ  إسرائیَل و�هوذا. هذا المجاُز �ظهُر في  عروُس المس�ِح، تماًما مثُل هوشَع الذي قدَّ

 .9، 2: 21، 7: 19، الرؤ�ا 33-25: 5، أفسَس 2: 11�ورنثوس  2مقاطَع مثِل 

منظوُر العهِد الجدیِد هذا �عكُس حق�قَة أنَّ الكن�سَة المس�ح�ََّة َنَشأْت مْن شعِب الرَّبِّ في 
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وٌس واحدٌة فقط. وهكذا فإنَّ عالقَة المس�ِح �الكن�سِة ر عالعهِد القد�ِم عبَر التار�ِخ الكتابيِّ �اَن للرَّبِّ 

المس�ح�َِّة ل�سْت حدیثًة �لِّ��ا. بْل �األحرى، هي امتداٌد لعالقِة الرَّبِّ مَع شعِ�ِه في العهِد القد�ِم. �كلِّ 

ا أنَُّه حتَّى في و حتأكیٍد هناك أمٌم أكثُر �كثیٍر في �ن�سِة العهِد الجدیِد. لكنَّ ُ�تَّاَب العهِد الجدیِد أوض

العهِد القد�ِم، �اَن �مِكُن لألمِم أْن �ص�حوا جزًءا مْن شعِب الرَّبِّ عْن طر�ِق تبنِّیِهْم أو تطع�ِمِهْم في 

عائلِة إبراه�َم. لهذا السبِب، تنطبُق إعالناُت هوشَع عْن عروِس الرَّبِّ في العهِد القد�ِم، إسرائیَل 

.�� أ و�هوذا، علینا �عروِس المس�ِح،  ا �اَن انتماؤنا العرقيُّ األصليُّ

 

ُث عْن �ن�سِة العهِد الجدیِد مَن الهامِّ أْن ندرَك أنَّها ل�سْت جدیدًة  عندما نتحدَّ
تماًما؛ فجذوُرها ممتدٌة إلى أهداِف الفداِء اإللهيِّ إلسرائیَل القد�مِة. ُهللا لد�ِه شعٌب 

، ثمَّ عمَل علیها في تار�ِخ الفداِء ثمَّ لِ زواحٌد، وخطٌَّة واحدٌة، �انْت لد�ِه منُذ األ 
، الوعوِد العهد�َِّة التي  بِّ أعلنها لنا. �اَن مؤمُن العهِد القد�ِم یؤمُن في وعوِد الرَّ
كانْت تنظُر إلى األماِم نحَو مجيِء �سوَع المس�ِح. واآلَن نحَو الكن�سِة، في ضوِء 

نَُّه نفُس الوعِد، ونفُس الُمخلِِّص، كلمجیئِه، تؤمُن �ِه �َفهٍم أكبَر ووضوٍح أكثَر، 
بِّ عبَر العصوِر. لكْن، مَن الواضِح  كلُّنا واحٌد في هذا األمِر. �لُّنا شعٌب واحٌد للرَّ
أنَُّه في العهِد الجدیِد هناك �عُض االختالفاِت. هناَك تحقیٌق قْد تمَّ. هناَك َفهٌم 

نُة مْن أ دوَن والذیَن یؤمنوَن لو أعظُم. هناَك الجماعُة الكاملُة المكوَّ ئَك الذیَن یتجدَّ
�الربِّ �سوَع المس�ِح. لكْن ل�َس علینا أْن نقلَِّل مْن استمرار�َِّة، ووحدِة شعِب الرَّبِّ 
في القد�ِم، و�ن�سِة العهِد الجدیِد. ال �جُب علینا أْن َنفِصَل �لِّ��ا بیَن إسرائیَل 

ؤمنیَن في القد�ِم عِن الكن�سِة. و�جُب أْن ملوشعِب الرَّبِّ الحق�قيِّ ف�ما یتعلَُّق �ا
َر أنَّه یوجُد شعٌب واحٌد، وخطٌَّة واحدٌة، وأنَّه یوجُد َعَمٌل ما زاَل قائًما. وفي  نتذ�َّ
ُم �لَّ األش�اِء، �لٌّ  السماِء الجدیدِة واألرِض الجدیدِة عندما �أتي المس�ُح ثان�ًة و�تمِّ

َنِة ؤ ممَن الیهوِد واألمِم، الذیَن �انوا  منیَن في العهِد القد�ِم، الكن�سِة الحق�ق�َِّة المكوَّ
مَن الیهوِد واألمِم، و�لِّ األمِم، هْم الذیَن س�سجدوَن عنَد أقداِم الربِّ �سوَع المس�ِح 

 و�عطوَنُه التسب�َح في �لِّ األبد�َِّة.
 د. ستیفن ویلوم  —
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ِل مْن ِسفِر هوش ، رأینا االرت�اَط بیَن هوشَع و�یننا نحُن عَ في تطب�ِقنا المعاصِر للقسِم األوَّ

�اعت�اِرنا عروَس المس�ِح. واآلَن، دعونا نتفحَُّص ��َف یتمُّ تحقیُق مستقبَل الرجاِء الخاِصّ �عروِس 

 المس�ِح الموجوِد في ِسفِر هوشَع في األ�َّاِم األخیرِة في المس�ِح.

 
 األ�َّام األخیرة في المس�ح

 
ِل م سفِرِه، أكََّد هوشُع على الرجاِء في أنَُّه �عَد فترٍة مَن القضاِء س�سكُب  نْ في القسِم األوَّ

لكْن ألنَّ  الرَّبُّ بر�اٍت عظ�مًة على إسرائیَل و�هوذا. وأوَضَح أنَّ هذا سوَف �حدُث "في األ�َّاِم األخیرِة".

سنٍة. ولكْن، على الرغِم مْن  700 شعَب الرَّبِّ استمرَّ في تمرُّدِه �قَي قضاُء الرَّبِّ علیِهْم ألكثِر منْ 

ِل أبًدا عْن نبوَّاِت هوشَع الممتلئِة �الرجاِء  ، لْم یتخلَّ �سوُع وُرُسلُه في القرِن األوَّ تأدیِب الرَّبِّ الذي امتدَّ

 يأ –عِن األ�َّاِم األخیرِة. بْل، مرًَّة أخرى، قاَم ُ�تَّاُب العهِد الجدیِد بتعر�ِف �لِّ عصِر العهِد الجدیِد 

على أنَّها "األ�َّاُم األخیرُة"، مستخدمیَن في ذلَك المصطلَح الیونانيَّ  –عصِر الكن�سِة المس�ح�َِّة 

). هذا هَو المصطلُح الذي حصلنا مْن خاللِه على ES-kah-toss( [(ἔσχατος)اسخاتوس 

". ب�ساطٍة، علََّم ُ�تَّاُب العهِد الجدیِد   �سوَع هَو ابُن داوَد األعظُم نَّ أالتعبیِر الالهوتيِّ "اسخاتولوجيٌّ

 .”األخیرةِ “الذي �حقُِّق نبوَّاِت هوشَع عِن االسخاتولوجيِّ أو األ�َّاِم 

لكْن، �ما رأینا في سالسَل أخرى، �علِّمنا العهُد الجدیُد أ�ًضا أنَّ بر�اِت الرَّبِّ في األ�َّاِم 

ُف على ثالِث مراحَل. المرحلُة  ولى �انْت تأس�َس ملكوِت المس�ِح عندما ألااألخیرِة لعروسِه ستتكشَّ

ِل وفي خدماِت ُرُسِلِه وأنب�اِئِه. المرحلُة الثان�ُة هَي  وضَع �سوُع أساَس الكن�سِة في مجیئِه األوَّ

استمرار�َُّة ملكوِت المس�ِح عبَر تار�ِخ الكن�سِة. والمرحلُة الثالثُة سوَف تكوُن االكتماَل النهائيَّ للملكوِت 

 ُد المس�ُح في المجِد و�صنُع �لَّ شيٍء جدیًدا.و ععندما �

�أت�اعِ المس�ِح، �جُب أْن نطبَِّق نبوَّاِت هوشَع الم�كِّرِة عِن القضاِء والرجاِء في ضوِء هذِه  

ِل، �عُد  المراحِل الثالِث لملكوِت المس�ِح. أوًَّال، مرحلُة تأس�ِس األ�َّاِم األخیرِة، في مجيِء المس�ِح األوَّ

الرجاُل والنساُء  –موتُه وق�امتُه وصعودُه  – لتحقیِق نبوَّاِت هوشَع. من خالِل اإل�ماِن �المس�ِح دُ هالمش

واألطفاُل �ص�حوَن جزًءا مَن الكن�سِة. بهذِه الطر�قِة، �كونوَن مخطو�یَن، أو موعودیَن، للمس�ِح. �ما 
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أغاُر عَل�ُكْم َغیَرَة ِهللا، ألنِّي َخَطبُتُكْم  ي، "فإنِّ 2: 11�ورنثوَس  2قاَل الرسوُل بولُس للكورنثیِّیَن في 

َمُه هوشُع  َم َعذراَء َعف�َفًة للَمس�ِح." لذلَك، في تأس�ِس ملكوِت المس�ِح، الرجاُء الذي قدَّ لَرُجٍل واِحٍد، ألَُقدِّ

 لعروِس ِهللا في األ�َّاِم األخیرِة، بدَأ یتحقَُّق في الكن�سِة، عروِس المس�ِح.

العهِد الجدیِد تؤ�ُِّد أنَّ �سوَع بنفِسِه في أثناِء خدمتِه األرض�َِّة، بدَأ بتحقیِق الرجاِء  لَ إنَّ أناجی

الوارِد في ِسفِر هوشَع الخاِصّ �األ�َّاِم األخیرِة لعروِس الرَّبِّ لقْد دعا �سوُع ما ت�قَّى مْن أت�اِع ملكوِت 

ًة مْن حوَل منطقِة �حِر الجلیِل. ار ِهللا مْن یهوذا، ولكنَُّه أ�ًضا جمَع أت�اًعا مْن إس ئیَل الشمال�َِّة، خاصَّ

و�تأس�ِس �ن�ستِه مْن خالِل أت�اٍع أمناَء مْن �لتا المنطقتیِن، بدَأ �سوُع في إعادِة توحیِد إسرائیَل و�هوذا 

 تحَت ُحكِمِه �اعت�اِرِه ابَن داوَد.

سها �سوُع لُرُسلِ  تتَّفُق مَع  8: 1وأنب�اِئِه في أعماِل الرسِل  هِ وأكثُر مْن ذلَك، اإلرسال�َُّة التي أسَّ

توقُّعاِت هوشَع عِن األ�َّاِم األخیرِة. إنَّ إعادَة توحیِد المس�ِح إلسرائیَل و�هوذا تحَت بیِت داوَد �اَن فقط 

. لتحقیِق هدِف الرَّبِّ األعظِم لأل�َّاِم األخیرِة، �اَن على ُرُسِل �سوَع أ �كونوا  نْ جزًءا في خطَِّة الرَّبِّ

شهوًدا لُه، ل�َس فقط في أراضي إسرائیَل و�هوذا، ولكْن أ�ًضا "إلى أقصى األرِض." لهذا السبِب، في 

ِل إصحاحیِن مْن ِسفِر هوشَع عندما وَصَف الكن�سَة 10: 2�طرَس  1 ، لمََّح الرسوُل �طرُس إلى أوَّ

ُن مْن أناٍس مْن یهوذا و�سرائیَل الش –األولى   ل�َِّة واألمِم. �تَب �طرُس:ام�كن�سٍة تتكوَّ

 

اّلذیَن َقبًال َلْم تكونوا َشعً�ا، وأّما اآلَن فأنُتْم َشعُب ِهللا. اّلذیَن �نُتم َغیَر َمرحومیَن، 
 ).10: 2�طرَس  1وأّما اآلَن فَمرحوموَن (

 

ِل إصحاحیِن منْ  26-25: 9قاَم الرسوُل بولُس بنفِس األمِر في روم�َة   عندما أشاَر إلى أوَّ

ِسفِر هوشَع لكي �شرَح ��َف دمَج الرَّبُّ �ال� مَن الیهوِد واألمِم في الكن�سِة المس�ح�َِّة. هذِه المقاطُع 

ُح أنَّ ِخط�َة الكن�سِة للمس�ِح عبَر العالِم هَي بدا�ُة تحقیِق الرجاِء الوارِد في ِسفِر هوشَع لأل�َّاِم  توضِّ

 األخیرِة.

لعروِس المس�ِح في أثناِء استمرار�َِّة األ�َّاِم األخیرِة عبَر تار�ِخ  عَ ثانً�ا، تتحقَُّق إعالناُت هوش

الكن�سِة. �ما �حكُم المس�ُح مَن السماِء، فهَو �ستمرُّ أ�ًضا في تقد�ِس عروِسِه على األرِض. لهذا 
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َه بولُس األزواَج أْن �كونوا مثَل المس�ِح، ُ�َضّحوَن �أنفِسِهْم من أجِل زوجاتِ  ْم. �ما �قوُل في هِ السبِب وجَّ

ًرا إّ�اها �َغسِل الماِء �الكِلَمِة، 27-26: 5أفسَس  َسها، ُمَطهِّ ، المس�ُح ماَت من أجِل عروِسِه "لَكْي ُ�َقدِّ

َسًة و�ال َعیٍب.".   لَكْي ُ�حِضَرها لَنفِسِه �ن�َسًة ... ُمَقدَّ

حٍد من یهوذا و�سرائیَل ولكي او  عبَر تار�ِخ الكن�سِة، اسَتَمرَّ الرَّبُّ في تشكیِل عروِسِه �شعبٍ 

َدُهْم مَع األمِم مْن جم�ِع أنحاِء العالِم. وقْد أعطانا عط�ََّة روِحِه الُقّدوِس �عر�وٍن �ضمُن لنا  یوحِّ

البر�اِت العجی�ًة التي سوَف نناُلها عنَد االكتماِل في األ�َّاِم األخیرِة. وفي االتِّحاِد مَع الروِح الُقُدِس، 

ت�اُز العظ�ُم الخاصُّ بنشِر ملكوِت الرَّبِّ عْن طر�ِق إعالِن �شارِة اإلنجیِل، أو األخ�اِر مأُُعطینا اال

ُن مَن الرؤ�ِة الم�اشرِة لك�ف�َِّة  السارَِّة، إنَّ األ�َّاَم األخیرَة قْد أتْت في المس�ِح. و�ینما نقوُم بذلَك، نتمكَّ

عالِم یدخلوَن إلى بر�اِت األ�َّاِم األخیرِة مْن خالِل طلِب لا تحقیِق نبوَّاِت هوشَع. فالیهوُد واألمُم في �لِّ 

، والخضوِع البِن داوَد العظ�ِم، �سوَع، ونشِر ملكوِت الرَّبِّ إلى أقصى  ِد مَع شعِب الرَّبِّ ، والتوحُّ الرَّبِّ

 األرِض.

ِل مْن سفِر هوشَع إلى أْن نح�ا یوَم في ضوِء لا ثالًثا، تدعونا أ�ًضا اإلعالناُت في القسِم األوَّ

رجائنا النهائيِّ في اكتماِل ملكوِت المس�ِح. عندما �عوُد المس�ُح، سوَف �أتي �القضاِء األبديِّ على �لِّ 

الذیَن ال یؤمنوا �ِه. لكنَّ العهَد الجدیَد �عطینا رؤ�ًة جذَّا�ًة ومجیدًة لما سوَف تكوُن عل�ِه األموُر 

 المستقبليُّ الموجوُد في ِسفِر هوشَع تماًما. لعروِس المس�ِح عندما یتحقَُّق الرجاءُ 

 

-هناَك مرحلُة الخلِق، السقوِط، الفداِء في المس�ِح، وسوَف �كوُن هناَك مرحلُة 
االكتماِل. �قترُب التار�ُخ مْن نهایِتِه. الرَّبُّ سوَف �قوُم �إنهاِء األموِر. �لُّ األموِر 

ُح. وقْد وعَ   المس�ُح أنَُّه س�عوُد. فهَو �قوُل في یوحنَّا دَ التي �انْت سیِّئًة سوَف ُتَصحَّ
إنَُّه ذاهٌب لكي ُ�ِعدَّ لنا مكاًنا، و�نَُّه إذا ذهَب وأَعدَّ المكاَن لنا، سوَف �عوُد  14

و�قبُلنا لنفِسِه. سوَف �عوُد المس�ُح أ�ًضا لكي یدیَن األح�اَء واألمواَت. هناك عدٌد 
هامًَّة، فهي ُتَعدُّ نوًعا مَن التتم�ِم الكامِل  حِ مَن األس�اِب التي تجعُل عودَة المس�

لق�امِة المس�ِح. لقْد قاَم. �الحق�قِة قاَم. لكنَُّه قاَم لكي �عوَد ثان�ًة. وهذا هَو ما 
. أل�َس �ذلَك؟ "كلَّما أكلُتْم مْن هذا الخبِز وشر�ُتْم مْن هذِه  بِّ نقوَلُه في عشاِء الرَّ

ِبّ   إلى أْن �جيَء." الكأِس ُتعِلنوَن موَت الرَّ
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 د. فودي باكام  —
 
 

�صُف الرسوُل یوحنَّا مرحلَة االكتماِل عنَد عودِة المس�ِح على أنَّها حفُل  8-7: 19في الرؤ�ا 

 ُعرٍس عظ�ٍم. اسَتِمْع إلى �لماِت یوحنَّا:

 

َنفَسها.  ْت لَنفَرْح وَنَتَهلَّْل وُنعِطِه الَمجَد! ألنَّ ُعرَس الَخروِف قد جاَء، وامرأُتُه َهّ�أ
راُت الِقّد�سیَن (الرؤ�ا  -7: 19وُأعطَیْت أْن تلَ�َس َبز�ا َنق��ا َبه��ا، ألنَّ الَبزَّ هو تَبرُّ

8.( 
 

الرجاُء في البر�اِت الذي �علُن عنِه ِسفُر هوشَع �عَد القضاِء في األ�َّاِم األخیرِة سوف ُیتمَُّم 

الجدیدِة. والمؤمنوَن مْن یهوذا، ومْن أس�اِط إسرائیَل  ةِ نهائ��ا عندما تدُخُل عروُس ِهللا إلى الخل�ق

الشمال�َِّة، ومْن �لِّ أمٍَّة على األرِض سوَف تمُأل الخل�قَة الجدیدَة. لذا، ُتلِزمنا نبوَّاُت هوشَع الم�كِّرِة عِن 

نكرَِّس أنفَسنا  القضاِء والرجاِء أْن نحتفَظ برجاِئنا في مستقبِلنا المجیِد �عروِس المس�ِح. �ما �جُب أنْ 

 �سروٍر لنشِر بر�اِت األ�َّاِم األخیرِة العظ�مِة حوَل العالِم إلى أْن �عوَد �سوُع في المجِد.

  

ِل ومجیئِه  ِة غیِر معروفِة الطوِل بیَن مجيِء المس�ِح األوَّ �جُب اإلشارُة إلى المدَّ
یرَة. �النس�ِة لنا یبدو األمُر خ�اعت�ارها األ�َّاَم األ –الفترُة ُ�لُّها  –الثانِي على أنَّها 

َد األرَض تماًما في  غر�ً�ا. لماذا لْم ُ�كِمُل الرَّبُّ الخالَص �لَُّه في مرٍَّة واحدٍة، وجدَّ
ِل؟ واإلجا�ُة هي أنَّنا ال نعِرُف. نحُن لسنا َهللا.  كلِّ شيٍء في مجيِء المس�ِح األوَّ

ُر. لكْن، في أثناِء انتظاِرنا  ودِة المس�ِح في المجِد والقوَِّة، أموٌر علهَو الذي ُ�قرِّ
جدیدٌة بدأْت. لقْد تمَّ سكُب الروِح الُقُدِس على �لِّ المس�حیِّیَن �طر�قٍة جدیدٍة 
بُّ �صنُع أموًرا جدیدًة في �سوَع، �إطالقِه إرسال�َِّة أخ�ارِِه  و�طر�قٍة أكثَر قوٍَّة. فالرَّ

مِم أكثَر مْن أيِّ وقٍت مضى. وهكذا، مرًَّة ثان�ًة، ألاحیو�ٍَّة إلى �لِّ  السارَِّة �شكٍل أكثرَ 
بُّ �صنُع أموًرا جدیدًة. وهكذا، على الرغِم مْن انتظاِرنا اكتماِل ما س�صَنُعُه الرَّبُّ  الرَّ
في �سوَع لكلِّ العالِم وللجنِس ال�شريِّ ولكلِّ َمْن یثقوَن �ِه، حتَّى اآلَن، هناَك 
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: النها�َة قْد  أْت، لكنَّها لْم َتكَتِمْل تماًما �عُد. وهذا الفهُم أساسيٌّ للكثیِر دبمفارقُة أنَّ
 ممَّا نقوُم ِ�ِه �مس�حیِّیَن.

 د. ج�فري جی�س —
 

، �جُب  َة بـ القضاِء والرجاِء من ِقَبِل الربِّ اآلن وقْد تفحَّصنا إعالناِت هوشَع للحك�ِم والخاصَّ

.و هأْن ننظَر إلى القسِم الثاني من سفرنا وتر�یِز  ِف القضاِء من ِقَبِل الرَّبِّ  شَع على تكشُّ

 

 

 تكشف القضاء
 

في القسِم الثاني مْن سفِرِه، جمَع هوشُع إعالناِت قضاِء الرَّبِّ ضدَّ إسرائیَل و�هوذا والتي �اَن 

ِل َمْن وَّ قْد تلقَّاها مَن الرَّبِّ عبَر عقوِد خدمِتِه. لقْد لَفَت االنت�اَه إلى هذِه اإلعالناِت لكي �عطَي أل

استقبلوا سفَرُه في یهوذا مجموعًة أخرى مَن المعاني التي �انوا �حتاجوَن إلیها لكي �ص�حوا حكماَء 

في ظروِفِهْم. �اَن الرَّبُّ قْد سَكَب �الفعِل دینوناٍت شدیدًة على إسرائیَل الشمال�َِّة المرَّة تلَو األخرى، 

ُد �فعِل نفِس الشيِء مَع یهوذا. ا، أيُّ حكمٍة �اَن على قادِة یهوذا أْن �كتسبوها مْن هذِه ذً إ و�اَن ُیهدِّ

اإلعالناِت؟ ��َف �اَن علیِهْم ق�ادُة شعِب الرَّبِّ في ضوِء ما تن�ََّأ �ِه هوشُع؟ وأيُّ حكمٍة تكشُفها لنا 

 إعالناُت القسِم الثاني مْن سفِرِه؟

ِف القضاِء �شكٍل عامٍّ  كما ناقشنا في درسِنا السابِق، تنقسُم إصحاحاُت سفِر هوشعَ  عْن تكشُّ

، في  . ثانً�ا، �سلُِّط هوشُع 7: 5-1: 4إلى جزأیِن. أوًَّال، هذا الجزُء یبدُأ بـ دعوتیِن قضائیََّتیِن للرَّبِّ

 .9: 9-8: 5الضوَء على نبوَّاٍت تعلُن عْن اثنیِن مْن نداءاِت الرَّبِّ التحذیر�َِّة في 

ِف القضاِء مْن ِقَبِل الرَّبِّ في الوقِت الذي  ىتذ�روَن أ�ًضا أنَّ هوشَع تلقَّ  هذِه النبوَّاِت عْن تكشُّ

َسَكَب ف�ِه الرَّبُّ لعناِتِه مْن خالِل اجت�احیِن أشور�َّیِن رئ�سیَّیِن. نشأْت نبوَّاُت هوشَع التي ُتر�ُِّز على 

ق.م. ونبوَّاُتُه عْن  732في عاِم  دعاوى الرَّبِّ القضائ�َِّة عندما تلقَّى إعالناٍت عِن االجت�اِح األشوريِّ 

نداءاِت الرَّبِّ التحذیر�َِّة نتجْت عْن إعالناٍت تمَّ تلقِّیها في األساِس عِن االجت�اِح األشوريِّ في عاِم 



 لحك�ملالنات عإ : ثانيال درسال                          هوشعسفر 

 

18 
 http://arabic.thirdmill.org للحصول على فیدیوهات وموارد أخرى قم بز�ارة موقع خدمات األلفّ�ة الثالثة

 ق.م. 722

ِف القضاِء من ِقَبِل الرَّبِّ  كما فعلنا مْن قبِل، سوَف نقوُم �استكشاِف تر�یِز هوشَع على تكشُّ

ِر إلى المعنى األصليِّ لهذِه اإلصحاحاِت. ثمَّ سوَف نعوُد إلى التطبیِق المعاصِر لهذا ظنعْن طر�ِق ال

 القسِم. دعونا نبدُأ بـالمعنى األصليِّ الذي قصَدُه هوشُع للقسِم الثانِي من سفِرِه.

 
 المعنى األصلي

 
  إعالناُتُه لمستمع�هِ هُ كالعادِة، هناَك العدیُد مَن الطرِق لتلخ�ِص ما �اَن هوشُع یرجو أْن تعلِّمَ 

 األصلیِّیَن في هذِه اإلصحاحاِت. لكْن مْن أجِل أهدافِنا سوَف نص�ُغُه بهذِه الطر�قِة: 

 

، واآلَن  ِدها المستمرِّ بِّ �سبِب تمرُّ تألَّمْت إسرائیُل مَن األقض�ِة المتزایدِة مْن ِقَبِل الرَّ
 ْت.دتواجُه یهوذا نفَس األقض�ِة ألنَّها أ�ًضا قْد تمرَّ 

 

في الوقِت الذي تمَّ وْضُع السفِر ف�ِه، �اَن األشور�ُّوَن قْد دمَّروا مملكَة إسرائیَل الشمال�ََّة 

دوا بتدمیِر یهوذا أ�ًضا. بهدِف شرِح أس�اِب ما �حُدُث، أخَذ هوشُع مستمع�ِه األوائِل عبَر نبوَّاٍت  وهدَّ

. أوًَّال، إسرائیُل �انْت تستحقُّ أْن تتألََّم مْن أقض�ِة نِ �مْن مراحَل مختلفٍة مْن خدمِتِه لكي ُ�قِنعُهْم �أمر 

. وثانً�ا، یهوذا حال��ا تواجُه نفَس األقض�ِة مْن ِقَبِل الرَّبِّ ألنَّها  الرَّبِّ المتزایدِة �سبِب تمرُِّدها المستمرِّ

 هي أ�ًضا تمرَّدْت عل�ِه.

. ثمَّ  رُ لكي ننظَر إلى المعنى األصليِّ لهذا القسِم، سوَف ننظ أوًَّال إلى تمرُِّد إسرائیَل على الرَّبِّ

. دعونا نبدُأ �إعالناِت هوشَع ف�ما �خصُّ تمرَُّد إسرائیَل.  نتعرَُّض لـ تمرُِّد یهوذا على الرَّبِّ

 

 تمرد إسرائیل
 

ٍة و�طرٍق عدیدٍة ومختل زْت نبوَّاُت هوشَع على تمرُِّد إسرائیَل �شدَّ  ةٍ فعبَر هذِه اإلصحاحاِت، ر�َّ

ا. لذا، س�ساِعُدنا أْن ُنر�َِّز على موضوعیِن: اتِّهاماُت   وأقضیُتُه. الرَّبِّ حتَّى أنَّها قْد تبدو �ثیرًة جد�
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ة. لئ من ناح�ٍة، لفتْت إعالناُت هوشَع االنت�اَه إلى أر�عِة أنواٍع مَن االتِّهاماِت ضدَّ  ئإلةهئ

. في الجزِء دَّ عإسرائیَل. أوًَّال، أشاَر إلى أنَّ إسرائیَل قْد ت ْت المتطلِّ�اِت األساس�ََّة لـعهِد وشر�عِة الرَّبِّ

، 1: 4الذي یتطرَُّق لدعاوى الرَّبِّ القضائ�َِّة، تبدُأ الدعاوى القضائ�َُّة الم�كِّرُة للرَّبِّ �إداناٍت قاطعٍة. في 

، لمََّح هوشُع إلى 2ِهللا". في العدِد  ةَ " و"ال َمعِرفَ َال َأَماَنَة َوَال ِإْحَسانَ قاَل هوشُع أنَُّه في إسرائیَل "

الوصا�ا العشِر عندما قاَل إنَّ إسرائیَل �انْت ممتلئًة "َلعٌن و�ِذٌب وَقتٌل وِسرَقٌة وِفسٌق.". وفي نفِس 

العدِد، أكََّد الرَّبُّ �شكٍل خاّصٍ على الخطا�ا القب�حِة للعنِف في إسرائیَل قائًال، "ِدماٌء تلَحُق ِدماًء". 

ُص الحاالِت السائدَة في إسرائیَل �قولِه "َنسیَت َشر�َعَة إلِهَك...". في الدعوى القضائ�َِّة  6 دُ العد یلخِّ

، تكلََّم هوشُع ضدَّ العنِف السائِد. في  رِة للرَّبِّ َ�غاِن". 2: 5المتأخِّ لوا في َذ�ائِح الزَّ  فصرََّح، "وَقْد تَوغَّ

ُل  ىثمَّ، في نبوَّاِت هوشَع التي تر�ُِّز عل ُر النداُء التحذیريُّ األوَّ نداءاِت الرَّبِّ التحذیر�َِّة، �كرِّ

ْوا الَعهَد." األعداُد 7: 6للرَّبِّ هذا التر�یَز على عهِد الرَّبِّ وشر�عِتِه. في   9و 8، �قوُل الرَّبُّ "كآَدَم تَعدَّ

ِم...  ًدا، �القوِل إنَّ "َجلعاُد ... َمدوسٌة �الدَّ كُمُن ُلصوٌص ... وحتَّى الكهنَة ... �َ تذُ�ُر العنَف مجدَّ

یثیُر اتِّهاماٍت أخرى مَن العنِف السائِد عندما �قوُل "الّساِرُق َدَخَل والُغزاُة َنَهبوا في  1: 7َ�قُتلوَن". 

ُل اتِّهاَم الرَّبِّ في  هدي عَ  ، قائًال "[إسرائیُل] تجاَوزوا1: 8الخاِرِج.". النداُء التحذیريُّ الثاني للرَّبِّ �سجِّ

ْوا عَلى َشر�َعتي.". وفي العدِد  ، الرَّبُّ �ختُم �سخر�ٍة أنَّ إسرائیَل سوَف تتجاهُلُه، حتَّى ولو 12وَتَعدَّ

�خبرنا أنَّ إسرائیَل َنَظَرْت إلى رسِل العهِد، األنب�اِء، �احتقاٍر  7: 9َكَتَب شرائَع �ثیرًة. في الواقِع، 

. إسرائیُل -الروُح الُقُدُس  –وِح" رّ قائلًة، "النَّبيُّ أحَمُق. إنساُن ال "َمجنوٌن". هوشُع لْم َیَدْع مجاًال للشكِّ

ْت عهَد الرَّبِّ وشر�عَتُه �شكٍل صارٍخ.  تعدَّ

االتِّهاُم الثاني الذي تر�ُِّز عل�ِه هذِه اإلصحاحاُت هَو ضدَّ ع�ادِة األوثاِن السائدِة في إسرائیَل. 

ً�ا أس ��ا للوالِء الذي �طالُب �ِه الرَّبُّ شعَ�ُه، ألنَّها تمثُِّل خضوَع إسرائیَل ساع�ادُة األوثاِن �انْت تعدِّ

ُل ع�ادَة  1الخائَن آللهِة األمِم األخرى ال�اطلِة. �حسِب  َس یر�عاُم األوَّ ، العجِل 28: 12ملوِك أسَّ

َس مملكَة إسرائیَل. وهوشُع �ان �عرَف أنَّ هذا التمرَُّد ضدَّ  الرَّبِّ استمرَّ في التزایِد  الذهبيِّ عندما أسَّ

ِة �أد�اِن الَكنعانیِّیَن. �ما  ِة �ع�ادِة األوثاِن الخاصَّ عندما استمرَّ اإلسرائیلیُّوَن في خلِط ع�ادِتِهم الخاصَّ

 يتزایدْت أ�ًضا ع�ادُة األوثاِن في �لِّ مرٍَّة تحالفْت فیها إسرائیُل مَع أمٍَّة أخرى ألنَّ التحالفاِت الدول�ََّة ف
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 العالِم القد�ِم �انْت تتطلَُّب االعتراَف �آلهِة األمِم األخرى.

 

عندما یالحُظ القارُئ الحدیُث في ِسفِر هوشَع أنَُّه ُیدیُن التحالفاِت التي َصَنَعتها 
إسرائیُل مَع األمِم األخرى، نتحیَُّر نوًعا ما متسائلیَن ما الذي �حدُث هنا. ألنَّنا 

الفاٍت دول�ٍَّة، نفكُِّر أنَّها أمٌر جیٌِّد. أعني، أنَّ هذا ما �قوُم حت عندما نفكُِّر في تكو�نِ 
ِ�ِه أحُد البالِد مَع بلٍد آخَر بهدِف تأس�ِس السالِم واألماِن والقوَِّة وسائِر هذِه 
األموِر. لذا، نحُن نفكُِّر في األمِر على أنَُّه جیٌِّد. لكْن عل�َك أْن تفهَم أنَُّه في أ�َّاِم 

القد�ِم عندما �انْت أمٌَّة تقوُم بتحالٍف مَع أمٍَّة أخرى، هذا �ان یتضمَُّن أ�ًضا  العهدِ 
تكو�َن تحالٍف بیَن آِلَهتهما، فتقبُل األمَُّة آلهًة مَن األمَِّة األخرى وهذِه األخیرُة تقبُل 
 آلهَة األولى. وهكذا، عندما �انْت إسرائیُل، و�هوذا هنا، تقوُم بتحالفاٍت مَع ممالكَ 
ًدا �بیًرا ضدَّ  غر��ٍة، �اَن علیها واقع��ا أْن تقبَل آلهَة هذِه الممالِك. و�اَن هذا تمرُّ
بَّ طلَب الوفاَء لُه وحَدُه مْن شع�ِه، وطلَب منهْم أْن �عتمدوا  إلِه إسرائیَل، ألنَّ الرَّ

علیِهْم  عل�ِه وحَدُه. لكْن ما أْن قاموا بتحالفاٍت مَع ممالَك أخرى، �اَن هذا �عني أنَّ 
على األقلِّ أْن �عترفوا ولو اسم��ا �آلهِة المملكِة األخرى. �اإلضافِة إلى ذلَك، فقْد 

 بدأوا فعل��ا في االعتماِد على هذِه اآللهِة والصالِة لهذِه اآللهِة.
 د. ر�تشارد برات، االبن  —

 
ِت هوشَع ر�َّزْت على دعاوى الرَّبِّ انرى أنَّ اتَّهاماِت الرَّبِّ عْن ع�ادِة األوثاِن السائدِة في نبوَّ 

، في  ، اتَّهَم الرَّبُّ اإلسرائیلیِّیَن �ممارسِة ع�ادِة 13: 4القضائ�َِّة. في الدعوى القضائ�َِّة الم�كِّرِة للرَّبِّ

 –راِ�َم" فأ"، �قوُل إنَّ 17األوثاِن على "رؤوِس الِج�اِل، التِّالِل، تحَت الَبّلوِط واللُّبَنى والُ�طِم" وفي العدِد 

رِة للرَّبِّ  -أي إسرائیَل الشمال�ََّة  "موَثٌق �األصناِم.". نجُد أ�ًضا هذا االتِّهاَم في الدعوى القضائ�َِّة المتأخِّ

ا في ِمصفاَة". عدٌد مَن 11: 5في  ، حیُث یتَّهُم الرَّبُّ "الكهنَة" وقادَة إسرائیَل اآلخر�َن قائًال، "ِصرُتْم فخ�

ر�َن سجَّ   وا �عَض االكتشافاِت األثر�َِّة مْن أ�َّاِم هوشَع وهَي ع�ارٌة عْن أوثاٍن َ�نعان�ٍَّة في مصفاَة.لالمفسِّ

. في  ِل للرَّبِّ ًة �ع�ادِة األوثاِن في النداِء التحذیريِّ األوَّ  13: 5نجُد اتِّهاماٍت مشابهًة خاصَّ

�صرُِّح أنَّ شعَب  11: 7�ِّیَن وآلهتِهْم. ر و نعلُم أنَّ إسرائیَل "مضى إلى آشوَر" ل�قوموا بتحالٍف مَع األش

 ، إسرائیَل سعى وراَء آلهٍة غر��ٍة "َیدعوَن ِمصَر. َ�مضوَن إَلى أّشوَر". في النداِء التحذیريِّ الثاني للرَّبِّ
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ِتِهْم وَذَهِبِهْم أصناًما". في األعداِد  4: 8 ُح رَّ . ال6و 5�قوُل لنا إنَّهْم "َصَنعوا ألنُفِسِهْم ِمْن ِفضَّ بُّ ُیلمِّ

َث عْن "ِعجُلِك �ا ساِمَرُة ... ِعجَل  ُل في داَن، عندما تحدَّ إلى العجِل الذهبيِّ الذي شیََّدُه َیُرْ�َعاُم األوَّ

ًدا إنَّ إسرائیَل "َصِعدوا إَلى أّشوَر. والعدُد  9الّساِمَرِة". في العدِد  ُ�خبُر أنَّ إسرائیَل  11�قوُل الرَّبُّ مجدَّ

اِ�َح األوثاِن للَخط�َِّة". َعبَر هذه اإلصحاحاِت، أشاَر هوشُع تكراًرا إلى عدِم وفاِء إسرائیَل ذ"كثََّر مَ 

َل وثاني وص�ٍَّة مَن الوصا�ا العشِر �شكٍل صارٍخ  وهي الوصا�ا التي تتحدَُّث  –الجذري. لقد �سروا أوَّ

 عْن اتِّ�اِع الممارساِت الوثن�َِّة لألمِم األخرى.

ًرا في هذِه اإلصحاحاِت هَو ضدَّ دعارِة وزنا إسرائیَل. األلُم ثلاالتِّهاُم ا الُث الذي �ظهُر متكرِّ

الذي شَعَر �ِه هوشُع �سبِب ع�ادِة زوجِتِه المختلطِة �الدعارِة ال ُبدَّ وأنَّها جعلْت هذِه االتِّهاماِت جارحًة 

 على اشتراِك اإلسرائیلیِّیَن في طقوِس بِّ لُه هَو شخص��ا. لكنَّ هذِه اإلصحاحاِت تر�زُّ على هجوِم الرَّ 

ِة �الخصو�ِة.  الخالعِة الخاصَّ

�اتِّهاِم إسرائیَل �أنَّها "ترتكُب الفسَق". هذا  2: 4في  للرَّبِّ ُتفتَتُح الدعوى القضائ�َُّة الم�كِّرُة 

صو�ِة. وفًقا لـ األعداِد خلاالتِّهاُم �شیُر إلى األفعاِل الجنس�َِّة الجسد�َِّة التي �انْت تحُدُث في ع�ادِة ا

الَفَة تخِلُب الَقلَب". لقْد �انوا مشار�یَن �عمٍق في هذِه  الرَّبُّ ، قاَل 11و 10 إنَّ "الزَِّنى والخمَر والسُّ

الزَِّنى قْد أَضلَُّهْم "–أو ش�طاَن  –، قاَل هوشُع إنَّ "روَح" 13و 12الممارساِت حتَّى أنَُّه في األعداِد 

"أنَت زانً�ا �ا  الرَّبُّ �قوُل  15 إلِهِهْم ... تزني َبناُتُكْم وَتفِسُق �ّناُتُكْم.". في العدِد تِ حفَزَنْوا ِمْن ت

رِة  18إسرائیُل". ونقرُأ في العدِد  ، 3: 5، في للرَّبِّ أنُهم "َزَنْوا ِزًنى". ثمَّ، في الدعوى القضائ�َِّة المتأخِّ

ًدا، "إنََّك اآلَن َزنَ  الرَّبُّ �قوُل   ، نعلُم أنَّ "روَح الزَِّنى في �اِطِنِهْم".4". وفي العدِد تَ یمجدَّ

 . ِل للرَّبِّ ُث  10: 6َتظَهُر اإلشاراُت إلى فسِق إسرائیَل أ�ًضا في النداِء التحذیريِّ األوَّ یتحدَّ

ِسقوَن". في اف ، "ُكلُُّهمْ 4: 7عْن "َزَنى أفراِ�ُم". �انْت ع�ادُة الخصو�ِة سائدًة لدرجِة أنَّ الرَّبَّ قاَل في 

وَصَف المرتزقَة األجانَب في  9: 8النداِء التحذیريِّ الثاني للرَّبِّ عمََّم هوشُع هذا االتِّهاَم حتَّى أنَُّه في 

، قاَل الرَّبُّ "ألنََّك قْد َزَنیَت عْن إلِهَك. أحَببَت اُألجَرَة 1: 9إسرائیَل قائًال "استأَجَر أفراِ�ُم ُمِحّبیَن". في 

َب�اِدِر الِحنَطِة.". �اَن الرَّبُّ �شعُر �المهانِة، بْل و�نفُر مَن الممارسِة الوض�عِة لع�ادِة  عِ عَلى جم�

 الخصو�ِة في إسرائیَل.

. �ما  كما أبرَز هوشُع اتِّهاًما را�ًعا في هذِه اإلصحاحاِت: الع�ادُة المنافقُة إلسرائیَل أماَم الرَّبِّ
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ْن قادُة إسرائیَل یرفضوَن نهائ��ا تقالیدهْم الدین�ََّة الوطن�ََّة. �انوا یدعوَن ك�هَو معتاٌد في العالِم القد�ِم، لم 

اسَم یهوَه في الع�ادِة و�انوا یدَّعوَن االتِّضاَع أماَمُه. لكنَّهْم �انوا هكذا مَن الخارِج فقْط ول�َس مَن 

 القلِب.

، 4: 4ط�ِة ع�ادِة قادِة إسرائیَل في اخلهذا السبِب قامْت الدعوى القضائ�َُّة الم�كِّرُة للرَّبِّ �م

ُكْم َأیَُّها اْلَكَهَنةُ �قوِلِه،  ." (ترجمة �تاب الح�اة). لهذا السبِب أ�ًضا أصرَّ الرَّبُّ في َأنَّ َدْعَواَي ِهي ِضدَّ

ْت الدعوى الق 15: 4 ". عبَر هذِه األسطِر، مدَّ ئ�َُّة اضأنَّ إسرائیَل �ِجُب أالَّ "تحِلفوا: َحيٌّ هَو الرَّبُّ

َة �النفاِق في  رُة للرَّبِّ اتِّهاماَتُه الخاصَّ لكي تُضمَّ �لَّ قادِة إسرائیَل فقاَل، "أیُّها الكهنُة ...  1: 5المتأخِّ

على أغلِب الظنِّ �إشارٍة  –و"�ا َبیَت الَمِلِك"  -غالً�ا �إشارٍة للنبالِء �شكٍل عامٍّ  –�ا َبیَت إسرائیَل" 

موا ذ�ائَح. لكنَُّه  6: 5ُأِقرَّ في  دْ للعائلِة المالكِة. لق " �غنمهْم و�قرهْم لكي �قدِّ أنَّهْم سوَف "َ�طُلبوا الرَّبَّ

 أصرَّ أنَُّهْم لْن �جدوا الرَّبَّ ألنَُّه "قْد تَنحَّى عنهْم".

، حثَّ هوشُع إسرائیَل على التو�ِة عْن طر�ِق الع�ادِة الصا ِل للرَّبِّ ِة قدفي النداِء التحذیريِّ األوَّ

". لكْن في العدِد  1: 6في  �ِح، 4فقاَل، "َهُلمَّ َنرِجُع إَلى الرَّبِّ ، أعلَن الرَّبُّ أنَّ "إحساَنُكْم �َسحاِب الصُّ

، "إّني ُأر�ُد َرحَمًة ال َذب�َحًة، وَمعِرَفَة ِهللا أكَثَر ِمْن  6و�النََّدى الماضي �اِكًرا". وفي العدِد  أصرَّ الرَّبُّ

، في الوقِت الذي �اَن �سُقُط ف�ِه ملوُك 7: 7یواجُه نفاَق "الكهنِة". و�َحَسِب  9 دُ دُمحَرقاٍت". الع

". في العدِد  ، "ل�َس َبیَنُهْم َمْن َیدعو إَليَّ ، "ال 14إسرائیَل الواحُد تلَو اآلخِر، قاَل الرَّبُّ ، أعلَن الرَّبُّ

" في اتِّجاِه "–أي یتو�وَن  – ، "َیرِجعوَن"16َ�صُرخوَن إَليَّ �ُقلو�ِهْم". �حسِب العدِد  ل�َس إَلى الَعليِّ

. ونجُد تشابهاٍت مماثلًة في النداِء التحذیريِّ الثاني. في  ، قاَل الرَّبُّ في اتِّهاماِتِه "إَليَّ 2: 8الرَّبِّ

ائیُل ر س، "قْد �ِرَه إ3َ�صُرخوَن: �ا إلهي، َنعِرُفَك َنحُن إسرائیَل". لكْن في الواقِع، �ما �خبُرنا العدُد 

الَح". و�حسِب العدِد  ، "أمَّا َذ�ائُح تقِدماتي فَیذَ�حوَن َلحًما و�أُكلوَن. الرَّبُّ ال َیرَتضیها". على 13الصَّ

الرغِم من أنَّنا نستط�ُع أْن نكوَن متأكِّدیَن مْن أنَّ ال�عَض في إسرائیَل �انوا مؤمنیَن حق�قیِّیَن مثَل 

ًة القادِة، �انْت تقوى وَّ بهوشَع، لكْن �شكٍل عامٍّ، أعلنْت ن اُت هوشَع أنَّ تقوى الغالب�َِّة في إسرائیَل، خاصَّ

 زائفًة.

َز هوشُع على أنَّ خطا�ا  ، ر�َّ كما ُ�مكننا أْن نرى مْن هذِه النظرِة العامَِّة على اتِّهاماِت الرَّبِّ

.  ةُ إسرائیَل لم تكْن �س�طًة أبًدا. بْل على العكِس، سقطْت المملكُة الشمال�َّ  في تمرٍُّد صارٍخ ضدَّ الرَّبِّ
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، واشتر�وا في ع�ادِة أوثاٍن سائدٍة، معطیَن أنفَسُهْم للـدعارِة والزنا في  لقْد رفضوا عهَد وشر�عَة الرَّبِّ

ِة �الخصو�ِة، ومارسوا ع�ادًة منافقًة. أوَضَحْت نبوَّاُت هوشَع أنَّ خطا�ا إسرائیَل �انْت  الع�ادِة الخاصَّ

، �جُب أن  أظَهَرْت الرَّبِّ الشدیَد. وهكذا، بینما  تستحقُّ قضاءَ  هذِه االتِّهاماُت تمرَُّد إسرائیَل أماَم الرَّبِّ

انعترَف أ�ًضا أنَّ األقض�َة �انْت آت�ًة مَن الرَّبِّ   على هذا التمرُِّد. رد�

 

ب. ش� مَن الهامِّ أن ن�قَي  ،اآلَن، قبَل أْن ُنلقَي نظرًة علىاألقض�ِة المرت�طِة بـتمرُِّد إسرائیلَ  ئآلف
َز هوشُع على ما �مكَن أْن  على أمر�ِن في أذهاِننا. أوًَّال، مثُل أنب�اَء آخر�َن مْن أنب�اَء العهِد القد�ِم، ر�َّ
�ِه "األقض�َة الوقت�ََّة". أقض�ٌة مثُل الصعو�ِة االقتصاد�َِّة، المجاعِة، الموِت، السبي، وما شا�َه  نسمِّ

 –جت�احاِت أشوَر على المملكِة الشمال�َِّة. لْم ُ�ِشْر إلى أقض�ِة الرَّبِّ األبد�َِّة ا� ذلَك، التي ارت�طْت 
 الدینوناُت التي سوَف تأتي عندما َ�ِصُل التار�ُخ إلى تتم�ِمِه في األ�َّاِم األخیرِة.

األقض�َة الوقت�ََّة،  ثانً�ا، �ما �علِّم �لٌّ مَن العهِد القد�ِم والعهِد الجدیِد، عندما �سكُب الرَّبُّ هذهِ 

تكوُن لد�ِه أهداٌف مختلفٌة تماًما لغیِر المؤمنیَن وللمؤمنیَن الحق�قیِّیَن. فلغیِر المؤمنیَن الذیَن ال یتو�وَن 

أبًدا وال �مارسوَن اإل�ماَن الُمخلَِّص، تقوُدُهم أقض�ُة الرَّبِّ الوقت�َُّة إلى أقض�ٍة أبد�ٍَّة عنَد تتم�ِم األ�َّاِم 

، الُمصمََّم لكي �ضمَن لهْم ةِ ر األخی . لكنَّ للمؤمنیَن الحق�قیِّیَن، تعتبُر األقض�ُة الوقت�َُّة تأدیَ�ُه الُمِحبَّ

 البر�اِت األبد�ََّة عنَد تتم�ِم األ�َّاِم األخیرِة.

ق.م. التي تظهُر في  732لنفحْص نوع�اِت األقض�ِة المرت�طَة �االجت�اِح األشوريِّ لعاِم 

دْت هذِه النبوَّاُت �أقض�ٍة  دعاوى الرَّبِّ  القضائ�َِّة. ألنَّ هذا �اَن في وقٍت م�كٍِّر في خدمِة هوشَع، هدَّ

 ، تن�ََّأ �متاعَب في اقتصاِد  3: 4محدودٍة نسب��ا. على سبیِل المثاِل، في الدعوى القضائ�َِّة الم�كِّرِة للرَّبِّ

"تنوُح األرُض ... َیذُبُل [الناُس] ... َحَیواِن  :إسرائیَل وفي مخزوِن الطعاِم مستخدًما هذِه الكلماتِ 

َز الرَّبُّ أوًَّال على 5و 4الَبّر�َِّة ... ُطیوِر السماِء ... وأسماِك ال�حِر أ�ًضا تنَتِزُع". في األعداِد  ، ر�َّ

ا المصطلُح األخیُر ذه –ق�ادِة إسرائیَل، أكثَر مَن األمَِّة �أكمِلها، مخاطً�ا، "كاِهًنا ... النَّبيُّ ... ُأمََّك" 

قائًال، "أرُفُضَك أنا حتَّى ال  6�شیُر إلى النبالِء في السامرِة. خاَطَب الرَّبُّ الكهنَة مرًَّة ثان�ًة في العدِد 

َد �عقاِب الكهنِة مرًَّة "–�عني رخاَء إسرائیَل  –أعَلَن "ُأبِدُل �راَمَتُهْم"  7تكَهَن لي". في العدِد  بَهواٍن". وهدَّ

، 14عندما قاَل، "ف�أُكلوَن وال َ�شَ�عوَن". أ�ًضا في هذِه المرحلِة الم�كِّرِة، في العدِد  10في العدِد  ثان�ةً 
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َد قضاَءُه �طر�قٍة ملحوظٍة. لقْد قاَل، "ال أُعاِقُب َبناِتُكْم ... وال �ّناِتُكْم" �سبِب اشتراِكِهنَّ في  الرَّبُّ حدَّ

. في العدِد آلاالع�ادِة القائمِة على الزنا، ألنَّ  �اَء واألزواَج تحمَّلوا المسؤول�ََّة األولى عن سوِء سلوِ�ِهنَّ

، الحَظ هوشُع أنَّ الرَّبَّ لْن ُ�طِعَم إسرائیَل ف�ما �عُد "كَخروٍف في َمكاٍن واِسٍع". ولكْن بدًال مْن 16

 "َخِجلوا". 19ذلَك، �حسِب العدِد 

قائلًة "فأنا  2: 5رُة للرَّبِّ خاطبْت ق�ادَة إسرائیَل في بنفِس الطر�قِة، الدعوى القضائ�َُّة المتأخِّ 

�شیُر إلى المز�ِد مَن الصعو�اِت التي �انْت آت�ًة على المملكِة الشمال�َِّة.  5تأدیٌب لجم�ِعِهْم". والعدُد 

 هنا نقرُأ "فَیَتَعثَُّر إسرائیُل وأفراِ�ُم في إثِمِهما".

ٍر عندما تن�ََّأ �االجت�اِح رَّ لاآلن، �ما رأینا، أُعِلنْت نداءاُت ا بِّ التحذیر�َُّة لهوشَع في وقٍت متأخِّ

االجت�اُح الذي قاَد إلى سقوِط السامرِة. لذا، �ما �جُب أْن نتوقََّع،  –ق.م.  722األشوريِّ في عاِم 

ٍة في هذِه النبوَّاِت. في النداِء ال ِل، حتكانْت أقض�ُة الرَّبِّ ضدَّ خطا�ا إسرائیَل أكثَر ِشدَّ  9: 5ذیريِّ األوَّ

، إسرائیُل س�كوُن "َمظلوٌم َمسحوُق الَقضاِء". 11َخراً�ا". في العدِد �عِلُن أنَّ إسرائیَل "َ�صیُر ... 

ر 14، تحالـُُف إسرائیَل مَع أشوَر "ال �ستط�ُع أْن َ�شفَي" مشكالتهْم. وفي العدِد 13�حسِب العدِد  ، �حذِّ

ٌذ". اآلن، حتَّى و�ن عاِد قائًال، "فإّني أنا أفَتِرُس وأمضي وآُخُذ وال ُمنقِ �مالرَّبُّ مَن السبي مْن أرِض ال

، إالَّ أنَّ الرَّبَّ أقرَّ أنَُّه، حتَّى اآلَن، 1: 7كاَن الرَّبُّ قْد زاَد من تهدیداِتِه �القضاِء ضدَّ إسرائیَل، في 

، "ُهم ال َیرِجعوَن 10. �ما �قوُل العدُد هُ سوَف �شفي إسرائیَل. لكنَّ إسرائیَل استمرَّْت في التمرُِّد ضدَّ 

، أعَلَن الرَّبُّ "و�ٌل لُهْم ... ت��ا لُهْم". في 13 إلِهِهْم وال َ�طُلبوَنُه مَع ُ�لِّ هذا". لذلَك، في العدِد إَلى الرَّبِّ 

وا في ُطُرِقِهم الخاطئ . و�نت�جٍة، �خِبُرنا العدُد ةِ نفِس هذا العدِد، الرَّبُّ یؤ�ُِّد "أنا أفدیِهْم" لكنَُّهم استمرُّ

�ِف"."َ�سُقُط رَؤساُؤُهْم �ا 16  لسَّ

الذي تمَّ استق�اُلُه في األصِل في وقٍت أقرَب مْن اجت�اِح  –النداُء التحذیريُّ الثاني للرَّبِّ 

" أي یت�ُع إسرائیَل. األعداُد  3: 8ُ�عِلُن في  –ق.م.  722 جَل عِ ُتعِلُن أنَّ " 7و 6"فَیتَ�ُعُه الَعدوُّ

ْوَ�َعَة". ثمَّ العدُد الّساِمَرِة َ�صیُر ِ�َسًرا ... وَ�حُصدوَن [إسرائیل �قوُل إنَُّه "قْد ابُتِلَع إسرائیُل" مْن  8] الزَّ

ُ�عِلُن أنَّ قادَة إسرائیَل "َینَفّكوَن َقلیًال ِمْن ِثقِل َمِلِك الّرَؤساِء" أي أثقاِل آشوَر. وأكثُر  10آشوَر. والعدُد 

إنَّ إسرائیَل "إَلى ِمصَر َیرِجعوَن. �ما �قوِلِه  13هوشُع �شُیر إلى سبٍي آشوريٍّ آٍت في العدِد  ،من ذلكَ 

، بْل َیرِجُع أفراِ�ُم إَلى ِمصَر، و�أُكلوَن النَِّجَس في 3: 9�قوُل الرَّبُّ في  ، "ال َ�سُكنوَن في أرِض الرَّبِّ
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، "تجَمُعُهْم ِمصُر. تدفِ  6ُه في العدِد أّشوَر". ستكوُن هز�مُة إسرائیَل شدیدًة حتَّى أنَّ  ُنُهْم...". �قوُل الرَّبُّ

ا، "جاَءْت أّ�اُم الِعقاِب. جاَءْت أّ�اُم الَجزاِء". 7وتن�ََّأ هوشُع في العدِد   أنَّ سقوَط السامرِة قر�ٌب جد�

ٍة على تمرُِّد  َز المعنى األصليُّ لهذا الجزِء �شدَّ . الرَِّبّ رائیَل أماَم سإكما رأینا حتَّى اآلَن، ر�َّ

 وشُع أ�ًضا عن تمرُِّد یهوذا.لكن، في الجزِء الثاني، أعَلَن ه

  
 

 تمرد یهوذا
 

ِف القضاِء  ًدا إلى نها�ِة ملخَِّص هوشَع إلعالناِت القسِم الثاني عن تكشُّ اسَتِمع مجدَّ

:  مْن ِقَبِل الرَّبِّ

 

دْت. اه... یهوذا تواجُه أقض�ًة مماثلًة [إلسرائیَل] ألنَّ   هَي أ�ًضا تمرَّ
 

لِ  ، هوشُع لم َ�ُقْل سوى أموٍر إ�جاب�ٍَّة عْن یهوذا. لكْن في هذا تذ�روَن أنَُّه في القسِم األوَّ

القسِم، أشاَر هوشُع إلى أنَُّه، عبَر السنیَن، یهوذا أص�حْت مثل إسرائیَل. نحُن نعرُف ممَّا قالُه أنب�اُء 

شر�عَتُه. مثُل آخروَن، وممَّا قالُه هوشُع نفَسُه، إنَّ یهوذا، مثلها مثُل إسرائیَل، تر�ْت عهَد الرَّبِّ و 

إسرائیَل قبَلهْم، �انوا �مارسوَن ع�ادَة أوثاٍن �شكٍل شائٍع، و�شتر�وَن في الدعارِة والزنا لع�ادِة 

الخصو�ِة، و�انوا �مارسوَن ع�ادًة منافقًة. ولهذِه األس�اِب، �انْت یهوذا اآلن تواجُه هي أ�ًضا قضاًء 

 إله��ا.

ِف القضاِء من ِقَبِل الرَّبِّ مَع اثنتیِن مَن الدعاوى كما نعرُف، بدَأ تر�یُز هوشَع على تكشُّ 

. الدعوى القضائ�َُّة الم�كِّرُة للرَّبِّ المتعلِّقُة �اجت�اِح أشوَر في  ق.م، حدثْت عندما  732القضائ�َِّة للربِّ

ي، نستمرُّ نجُد كاَن عز�َّا أو یوثاُم �حكُم �ملٍك �ارٍّ في یهوذا. وهكذا، في الجزِء االفتتاحيِّ للقسِم الثان

كلماٍت إ�جاب�ًَّة عْن یهوذا. في الواقِع، الرَّبُّ أعلَن عْن تناقٍض صارٍخ بیَن �لٍّ مْن مملكتي إسرائیَل 

، "إْن ُ�نَت أنَت زانً�ا �ا إسرائیُل فال �أَثُم َیهوذا". في هذِه الدعوى  15: 4و�هوذا. في  قاَل الرَّبُّ



 لحك�ملالنات عإ : ثانيال درسال                          هوشعسفر 

 

26 
 http://arabic.thirdmill.org للحصول على فیدیوهات وموارد أخرى قم بز�ارة موقع خدمات األلفّ�ة الثالثة

ُر یهوذا ب�ساطٍة أالَّ ُتص�َح مثَل المملكِة الشمال�َِّة.القضائ�َِّة الم�كِّرِة، الرَّبُّ �ُ   حذِّ

رِة للرَّبِّ التي أُعِلنْت لهوشَع  لكنَّنا ال نستط�ُع َقوَل نفَس األمِر عْن الدعوى القضائ�َِّة المتأخِّ

قْد  زُ آَحاق.م. في هذِه المرحلِة مْن خدمِة هوشَع، �اَن  732عنَد اقتراِب االجت�اِح األشوريِّ في عاِم 

َع  ع�ادَة األوثاِن والظلَم ووَثَق في تحالٍف مَع أشوَر وآلهِة  آَحازُ بدَأ �حُكُم على یهوذا. وقْد شجَّ

، أعَلَن الرَُّب قضاَءٌه "فَیَتَعثَُّر 5: 5األشور�ِّیَن لكي �حصَل على الحما�ِة مْن أعدائِه. وهكذا، في 

دٍة عندما إسرائیُل وأفراِ�ُم في إثِمِهما، وَ�َتَعثَُّر یَ  هوذا أ�ًضا معُهما." و�الفعِل، عانْت یهوذا �طرٍق متعدِّ

 اإلسرائیليُّ في هذا الوقِت. -قاَم التحالُف األراميُّ 

ْر  خاطبْت إعالناُت هوشَع المتعلِّقُة بنداءاِت الرَّبِّ التحذیر�َِّة أ�ًضا إلى األحواِل في یهوذا. تذ�َّ

لِ  ق.م. على  722، تن�ََّأ هوشُع عْن اجت�اِح أشوَر إلسرائیَل في عاِم أنَُّه في النداِء التحذیريِّ األوَّ

، �اَن  نقرُأ، "صاَرْت رَؤساُء  10: 5ما یزاُل ملًكا على یهوذا في هذا الوقِت. وفي  آَحازُ أغلِب الظنِّ

ر�َن یروَن أنَّ هذا المقطَع �شیُر إلى محاولِة  لضمِّ أراٍض  ازَ آحَ َیهوذا �ناِقلي التُّخوِم". �ثیٌر مَن المفسِّ

. إْن �اَن هذا التفسیُر  -إلى بن�امیَن انتقاًما من هجماِت إسرائیَل في أثناِء التحالِف األراميِّ  اإلسرائیليِّ

صح�ًحا، تكوُن یهوذا قْد انتهكْت حقوَق میراِث األرِض إلسرائیَل بدًال مَن ال�حِث عن الشفاِء لشعِب 

، في األعداِد  . و�ردٍّ َد الرَّبُّ یهوذا قائًال، ["فأسُكُب عَلیِهْم سَخطي �الماِء ... فأنا 14-10الرَّبِّ ، هدَّ

...ِلَبیِت َیهوذا �الّسوِس ... وِلَبیِت َیهوذا �ِشبِل األَسِد. فإّني أنا أفَتِرُس وأمضي وآُخُذ وال ُمنِقٌذ."]. 

ق.م.  701تي على یهوذا في عاِم بهذِه الكلماِت، تن�ََّأ هوشُع ب�شاعِة اجت�اِح َسْنَحاِر�َب الذي سوَف �أ

، 4: 6اتََّهَم أ�ًضا الرَّبُّ یهوذا �امتحاِن صبِرِه في هذه المرحلِة من خالِل نفاِقِهْم عندما سأَل یهوذا في 

َد الرَّبُّ  �ِح، و�النََّدى الماضي �اِكًرا". وقد هدَّ "ماذا أصَنُع �َك �ا َیهوذا؟ فإنَّ إحساَنُكْم �َسحاِب الصُّ

عندما قاَل، "وأنَت أ�ًضا �ا َیهوذا قْد أُِعدَّ لَك َحصاٌد". "الحصاُد"  11ضدَّ یهوذا في العدِد  �القضاءِ 

 كان ُ�شیُر غالً�ا إلى االضطرا�اِت اآلت�ِة على یهوذا على یِد األشور�ِّیَن.

ِب تدمیِر واآلَن، لننُظْر إلى ما قاَلُه الرَّبُّ عن یهوذا في نداِءِه التحذیريِّ الثاني عنَد اقترا

وَحَزِق�َّا �حكمان مًعا في  آَحازُ ق.م. �اَن هذا على األرجِح في الوقِت الذي �اَن ف�ِه  722السامرِة في 

، الحَظ الرَّبُّ أنَّ "كثََّر َیهوذا ُمُدًنا َحصیَنًة." �إشارٍة إلى جهوِد َحَزِق�َّا لتأمیِن یهوذا 14: 8یهوذا. في 

 الحصوِن ل�َس خط�ًَّة في حدِّ ذاِتِه. لكنَّ تحصیناِت َحَزِق�َّا �انْت رمًزا ضدَّ أشوَر. �كلِّ تأكیٍد، ِبناءُ 
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لتمرُِّدِه ضدَّ الرَّبِّ ألنَُّه، �اإلضافِة إلى تحصیناِتِه، �ان �سعى أ�ًضا إلى طلِب الحما�ِة من خطِر 

َد الرَّبُّ �القض قائًال،  14اِء في العدِد أشوَر مْن خالِل تحالٍف مَع ِمصَر وآلهِة ِمصَر. و�نت�جٍة، هدَّ

 701"لكنِّي ُأرِسُل عَلى ُمُدِنِه ناًرا". وقد تحقََّق هذا التهدیُد عندما اجتاَح َسْنَحاِر�ُب یهوذا في عاِم 

 ق.م.

ٍر االحت�اَج  ِف القضاِء، �اَن یواجُه �شكٍل متكرِّ عندما تلقَّى هوشُع في البدا�ِة نبوَّاِتِه عْن تكشُّ

ْت خدمَتُه لعقوٍد ألنَّ الرَّبَّ استمرَّ ُ�ظهُر صبًرا  للتو�ِة، أوًَّال في إسرائیَل ثمَّ الحًقا في یهوذا أ�ًضا. امتدَّ

. وفي عاِم  ق.م، نفََّذ الرَّبُّ أخیًرا القضاَء  722تجاَه شعِ�ِه. لكنَّ لألسِف، تمرُُّد إسرائیَل ازداَد في النموِّ

َرْت  ُهْم. فُدمِّ َد �ِه ضدَّ  المملكُة الشمال�َُّة على یِد أشوَر، وشعُبها ذَهَب إلى السبِي. الذي �اَن قْد هدَّ

في وقٍت الحٍق، عندما �َتَب هوشُع سفَرُه في أ�َّاِم َحَزِق�َّا، �انْت یهوذا تواجُه تهدیًدا مماثًال 

ِف القضاِء لقادِة یهوذا مْت نبوَّاُت هوشَع عن تكشُّ معنَییِن  �الدماِر والسبِي. في ضوِء هذِه الحق�قِة، قدَّ

ِل، أظهرْت نبوَّاُتُه، ممَّا ال شكَّ ف�ِه، أنَّ الرَّبَّ �اَن أكثَر مْن صابٍر وعادٍل  أساسیَّیِن. على الجانِب األوَّ

في تأدیِ�ِه الشدیِد للملكِة الشمال�َِّة. ال أحَد �ستط�ُع أْن �كوَن ُمحق�ا في المساءلِة في ما �خصُّ تدمیَر 

رِة وسبي األس�اِط الشمال�َِّة. ومن جانٍب آخَر، أعطْت نبوَّاُت هوشَع لقادِة یهوذا الرَّبِّ النهائيَّ للسام

�َّا  نظرًة على حالِة مملكِتِهْم. لقْد قاَم الرَّبُّ �حما�ِة یهوذا عندما �انوا أمناَء لُه طواَل فترِة حكِم ُعزِّ

، تار� آَحازَ وُ�وَثاَم. لكن  یَن قادَة یهوذا في أ�َّاِم َحَزِق�َّا في احت�اٍج شدیٍد وَحَزِق�َّا فابتعدا عن طر�ِق الِبرِّ

ِحكمٌة صع�ٌة تأتي �صحوٍة. �انْت یهوذا قْد أص�حْت مثَل إسرائیَل، ولْم �كونوا ف�ما �عُد  –إلى الحكمِة 

.  آمنیَن مْن قضاِء الرَّبِّ

فِ   القضاِء، دعونا �عَد أْن نظرنا إلى المعنى األصليَّ لهذِه اإلصحاحاِت التي تدوُر حوَل تكشُّ

 ننظُر إلى التطبیِق المعاصِر لهذا القسِم. ��َف �جُب أْن تؤثَِّر هذِه اإلعالناُت على ح�اِتنا الیوَم؟

 
 

 التطبیق المعاصر
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مع األسِف، �جُد الكثیُر مَن اإلنجیلیِّیَن صعو�ًة في اكتساِب أيِّ حكمٍة مَن القسِم الثاني مْن 

ا على اتِّهاماِت الرَّبِّ وأقضیِتِه ضدَّ شعِ�ِه. �ثیًرا ما نفترُض أنَّ هذِه  هوشَع ألنَُّه یر�ُِّز �ثیًرا جد�

المواض�َع ال تعنینا في شيٍء ألنَّ المس�َح قْد خلَّصنا مْن قضاِء ِهللا مْن خالِل موِتِه وق�امِتِه. نحُن 

ِء مْن خالِل اإل�ماِن وحَدُه. وأنَّ نعرُف أنَّ ِبرَّ المس�ِح احُتِسَب للمؤمنیَن الحق�قیِّیَن في محكمِة السما

. هذِه أوجٌه أساس�ٌَّة لل�شارِة  هذا االحتساَب َضَمَن الخالَص لكلِّ مؤمٍن حق�قيٍّ من قضاِء الرَّبِّ األبديِّ

المس�ح�َِّة. لكْن، لكي ُنطبَِّق الحكمَة الُمعَلنَة في القسِم الثاني مْن هوشَع على ح�اتنا الیوَم، �جُب علینا 

 أْن ُن�قَي في أذهاِننا أوُجًها أخرى عدیدًة هامًَّة ممَّا �علِّمُه العهُد الجدیُد. أ�ًضا

سوَف �ساِعدُنا أْن نقترَب مَن التطبیِق المعاصِر للقسِم الثاني مْن ِسفِر هوشَع �ما اقتر�نا من 

ِل. سوَف نعتبُر أنَّ العهَد الجدیَد ُ�علُِّم عْن عروِس المس�ِح. ثمَّ  سوَف ننظُر إلى التتم�ِم في  قسمِه األوَّ

 األ�َّاِم األخیرِة في المس�ِح. دعونا نفكُِّر أوًَّال في الكن�سِة �اعت�ارها عروَس المس�ِح.

 

 عروس المس�ح

 

كما رأینا في وقٍت سابٍق في هذا الدرِس، لقْد �انْت دائًما هناَك عروٌس واحدٌة أي شعٌب للرَّبِّ 

ْت مْن شعِب الرَّبِّ في العهِد القد�ِم. لكْن لكي نفهَم ��َف تنطبُق إعالناُت ألنَّ �ن�سَة العهِد الجدیِد ن�ع

ِف القضاِء علینا الیوَم، نحتاُج إلى اإلشارِة إلى ارت�اٍط آخَر. في �لٍّ مَن الكن�سِة  هوشَع عْن تكشُّ

.المس�ح�َِّة، وفي إسرائیَل و�هوذا، هناَك عادًة تمییٌز بیَن شعِب الرَّبِّ المرئيِّ   وشعِب الرَّبِّ غیِر المرئيِّ

قاَم الرسوُل بولُس بهذا التمییِز �اإلشارِة إلى إسرائیَل في العهِد القد�ِم.  29-28: 2في روم�َة 

"، �ما ُ�مكُن أْن ُتترَجَم  –فقد قاَل، "ألنَّ الَیهوديَّ في الّظاِهِر ل�َس هَو َیهود��ا"  "... –أي "�شكٍل مرئيٍّ

" بل الَیهوديُّ في الخَ  ". ولهذا السبِب، یر�ُِّز هوشُع على  –فاِء هَو الَیهوديُّ أي "�شكٍل غیِر مرئيٍّ

ِه إلى �لٍّ من غیِر المؤمنیَن والمؤمنیَن الحق�قیِّیَن في عروِس الرَّبِّ في العهِد  ِف القضاِء الموجَّ تكشُّ

 القد�ِم، إسرائیَل و�هوذا.

َن بهذا التمییِز بیَن الكن�سِة المرئ�َِّة والكن�سِة غیِر بنفِس الطر�قِة، قاَم الالهوتیُّوَن المس�حیُّو 

ُن الكن�سُة المرئ�َُّة مْن �لٍّ َمْن �عترفوَن �اإل�ماِن في المس�ِح،  المرئ�َِّة. في عصِر العهِد الجدیِد، تتكوَّ
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. أمَّا الكن�سُة غیُر  المرئ�َُّة فهي مجموعٌة وأوالِدِهْم، وأولئَك المرت�طیَن ارت�اًطا وث�ًقا �اإل�ماِن المس�حيِّ

ُن مَن الذیَن أتوا، أو س�أتوَن إلى اإل�ماِن الُمخلِِّص في  ٌة مَن الناِس داخَل الكن�سِة المرئ�َِّة تتكوَّ خاصَّ

المس�ِح. لذا، مثلما خاَطَب هوشُع �ال� مْن غیِر المؤمنیَن والمؤمنیَن الحق�قیِّیَن في إسرائیَل و�هوذا 

ِف القضاِء على �لِّ الكن�سِة القد�متیِن، �جُب أن نكو  یَن لتطبیِق إعالناِت هوشَع عْن تكشُّ َن مستعدِّ

 المرئ�َِّة في المس�ِح في أ�َّاِمنا هذِه أ�ًضا.

 

ُث في �لٍّ من الالهوِت والتار�ِخ عِن الكن�سِة المرئ�َِّة والكن�سِة غیِر  نحُن نتحدَّ
 إلیها �التعبیِر المحلِّيِّ لجسِد المس�ِح. المرئ�َِّة. الكن�سُة المرئ�َُّة هي عامًَّة الُمشارُ 

هذا ممكٌن أن �كوَن مصنوًعا من مس�حیِّیَن حق�قیِّیَن، ومن أناٍس ُ�عتقُد أنَّهْم 
بِّ في �لِّ وقٍت، و�لِّ مكاٍن، في  مس�حیُّوَن. الكن�سُة غیُر المرئ�َِّة هي شعُب الرَّ

هذه هي الكن�سُة  –بِّ إلى األبِد أي، �لُّ َمن �اَن شعَب الرَّ  –السماِء وعلى األرِض 
غیُر المرئ�َِّة ألنَّ هناَك العدیَد مْن هؤالِء األعضاِء، األغلب�َُّة العظمى منهْم، الذیَن 
، أو هْم في أماكَن  بِّ . هْم في السماِء مَع الرَّ َال ُ�ْمِكُنَنا أْن نراهْم في الوقِت الحاليِّ

التي عادًة ما نفكَُّر بها على أنَّها الكن�سُة  أخرى في العالِم. الكن�سُة المرئ�َُّة هي
المحل�َُّة، عندما �جتمُع المس�حیُّوَن مًعا، وقْد تأتي الكثیُر مَن الكنائِس مًعا. لكنَّ 
َر أنَّ في الكن�سِة المرئ�َِّة س�كوُن دائًما هناَك "قمٌح وزواٌن"، �ما  مَن الهامِّ أْن نتذ�َّ

؛ وس�كوُن هناَك َمن یبدوَن قاَل �سوُع. سوَف �كوُن هناُك ش بِّ عٌب حق�قيٌّ للرَّ
كذلَك. تماًما �ما �اَن هناَك الُرُسُل الذیَن �انوا أوف�اًء ل�سوَع، لكْن �اَن بیَنُهْم 
یهوذا. �ما ُ�مكنَك القوُل إنَُّه �اَن لدى ُبوُلَس د�ماُس وسَط أولئَك الذیَن �انوا 

 تالمیَذ لُه.
 د. دونالد و�تني —

 

 على عدِم �ماِل عروِس المس�ِح في أذهاِننا، دعونا ننظُر إلى =التطبیِق المعاصِر مَع اإل�قاءِ 

ِف القضاِء للكن�سِة في أثناِء األ�َّاِم األخیرِة في المس�ِح.  لنبوَّاِت هوشَع عن تكشُّ

 

 األ�َّام األخیرة في المس�ح
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ى ثالثِة مراحَل التأس�ُس، كَما ذ�رَنا �الفعِل، المس�ُح �أتي ببر�اِت األ�َّاِم األخیرِة عل

االستمرار�َُّة واالكتماُل لملكوتِه. ُ�علُِّم العهُد الجدیُد بوضوٍح أنَُّه في تتم�ِم الملكوِت، َسوَف تكوُن عروُس 

المس�ِح ُمطهَّرًة عنَد رجوِع المس�ِح في المجِد. المس�ُح َسوَف �سكُب أقض�ًة أبد�ًَّة على غیِر المؤمِنیَن 

ذیَن لم یتو�وا ولم �مارسوا أبًدا اإل�ماَن الُمخلَِّص. وَسوَف �سكُب �كرٍم بر�اٍت أبد�ًَّة على في الكن�سِة ال

مؤمنِي الكن�سِة الحق�قیِّیَن. في َهَذا الوقِت، لْن تعوَد عروُس المس�ِح في حاجٍة إلى سماِع اتِّهاماِت 

.  وأقض�ِة الرَّبِّ

المس�ِح، َهَذا الوضُع س�كوُن مختلًفا تماًما. �سوُع لكْن، في أثناِء تأس�ِس واستمرار�َِّة ملكوِت 

ِل. وعروُسُه َسوَف ت�قى غیَر �املٍة بینَما ُ�ستكَمُل ملكوُتُه عبَر تار�ِخ  لم ُ�كمْل عروَسُه في مجیئِه األوَّ

أقض�ُة الكن�سِة. وهكَذا، إلى أْن ُتكمََّل عروُس المس�ِح عنَد عودتِه المجیدِة، َسوَف تستمرُّ اتِّهاماُت و 

 الرَّبِّ ُتطبَُّق على �لِّ الكن�سِة المرئ�َِّة.

َر دائًما أنَّ الرَّبَّ أعلَن �شكٍل أكبَر عْن نفسِه في المس�ِح.  �كلِّ تأكیٍد، س�كوُن علیَنا أْن نتذ�َّ

طر�قِة التي لَذا، �جُب دائًما أْن ُتطبََّق حكمُة نبوَّاِت ُهوَشَع في ضوِء إعالِن العهِد الجدیِد. اَستمْع إلى ال

 عندَما ر�َط ق�امَتُه �التو�ِة. قاَل �سوُع َهذَا لتالمیذِه: 47-46: 24فعَل بَها �سوُع َهَذا في لوقا 

 

هكذا هو َمكتوٌب، وهكذا �اَن َینَ�غي أنَّ الَمس�َح یتألَُّم وَ�قوُم ِمَن األمواِت في الیوِم 
-46: 24ِة الخطا�ا لجم�ِع اُألَمِم (لوقا الّثاِلِث، وأْن ُ�كَرَز �اسِمِه �التَّْوَ�ِة وَمغِفرَ 

47.( 
 

على نفسِه في ضوِء إعالِن الرَّبِّ في العهِد الجدیِد.  2-1: 6ُهَنا، �سوُع قاَم بتطبیِق ُهوَشَع 

كاَن ُهوَشُع قْد أعلَن أنَّ بر�اِت إسرائیَل َسوَف تأتي سر�ًعا، أو "في الیوِم الثالِث"، إذا تابْت إسرائیُل 

. و�سوُع طبََّق َهَذا على ق�امتِه في الیوِم الثالِث وعلى دعوتِه للتو�ِة. و�مثاٍل �صدٍق وعاد ْت إلى الرَّبِّ

والطر�قِة التي طبَّق بَها �سوُع حكمَة ُهوَشَع النبو�ََّة على مستمعِ�ِه  13: 9واحٍد آخَر، اَستمْع لـمتَّى 

ِل. قاَل �سوُع:  مَن القرِن األوَّ
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ما هو: إّني ُأر�ُد َرحَمًة ال َذب�َحًة، ألّني َلْم آِت ألدعَو أبراًرا بل فاذَهبوا وَتَعلَّموا 
 ).13: 9ُخطاًة إَلى التَّْوَ�ِة (متى 

 

، حیُث یتَّهُم ُهوَشُع إسرائیَل �الع�ادِة 6: 6إنَّ تعبیَر "أر�ُد رحمًة ال ذب�حًة" �أتي مْن ُهوَشَع 

 واجَه نفاَق الیهوِد في أ�َّامِه.المنافقِة. و�سوُع استخدَم �لماِت ُهوَشَع لكي ی

على ضوِء مثاِل �سوَع، مَن الواضِح أنَّ القسَم الثاني مْن ُهوَشَع ینطبُق على �لِّ شخٍص في 

عروِس المس�ِح المرئ�َِّة في أثناِء استمرار�َِّة ملكوِت المس�ِح. و�َما �اَن األمُر في أ�َّاِم ُهوَشَع، الرَّبُّ 

أبد�ٍَّة وأقض�ٍة أبد�ٍَّة على عروسِه. فكلٌّ مْن غیِر المؤمنِیَن والمؤمِنیَن في  مستِمرٌّ في سكِب بر�اتٍ 

الكن�سِة المرئ�َِّة �عاُنوَن مؤقًَّتا مَن األقض�ِة في شكِل صعو�اٍت، �وارَث طب�ع�ٍَّة، مرٍض، حرٍب، قهٍر، 

، وَما شاَ�َه ذلَك. و�َما �شیُر �لٌّ مَن العهِد القد�ِم والعه ِد الجدیِد، یرسُل الربُّ َهذِه موٍت جسديٍّ

ِة أس�اٍب. في �عِض األوقاِت، ُیرسُلَها �ردٍّ على أفعاِلَنا الشخص�َِّة. وفي أوقاٍت أخَرى،  األقض�َة لعدَّ

تكوُن ردَّ الرَّبِّ على أفعاِل اآلخِر�َن المرت�ِطیَن بَنا. و�كلِّ تأكیٍد، إلى أْن �عوَد المس�ُح في المجِد، 

 المرئ�َُّة أقض�َة الربِّ المؤقَّتَة لمجرَِّد أنَّ الخل�قُة َما زالْت تترنَُّح تحَت لعنِة خط�َِّة آدَم. تختبُر الكن�سةُ 

ُم لَنا  لَهذَا السبِب، َما زالْت اتِّهاماُت وتحذیراُت ُهوَشَع مَن القضاِء ضدَّ إسرائیَل وَ�هوَذا ُتقدِّ

�عِة الرَّبِّ تحدیًدا �الطر�قِة التي �اَن �قوُم بَها حكمًة عظ�مًة. قْد ال نقُع في تجر�ِة �سِر عهِد وشر 

شعُب الرَّبِّ في أ�َّاِم ُهوَشَع. لكْن علیَنا أْن ن�قَى أمناَء لعهِد الرَّبِّ وشر�عِتِه �أشخاٍص �ع�ُشوَن في 

َع، لكْن العهِد الجدیِد في المس�ِح. قْد ال نمارُس ع�ادَة أصناٍم سائدًة �َما �اَنوا �فعُلوَن في وقِت ُهوشَ 

علیَنا أْن نتحاشَى ع�ادَة األوثاِن في أيِّ أشكاٍل قْد تتَّخُذَها الیوَم. قْد ال ُندخُل أنفسَنا في [الدعارِة 

َل عْن أيِّ شكٍل من  ِة �الخصو�ِة، لكْن �جُب أْن نتحوَّ والزنا] المتمثِّلِة في الع�ادِة الكنعان�َِّة الخاصَّ

. وعلى الرغِم مْن أنََّنا ال نسقُط في الع�ادِة المنافقِة تماًما �َما فعلْت أشكاِل الجنس�َِّة الالأخالق�َّةِ 

 إسرائیُل وَ�هوَذا، فإنَّ الرَّبَّ ما زاَل یدعوَنا ألْن نقترَب منِه في تو�ٍة صادقٍة وتكر�ٍس.

العهِد  عنَدَما نرى �لَّ اتِّهاٍم وقضاٍء أتَى �ِه الرَّبُّ ضدَّ إسرائیَل وَ�هوَذا في ضوِء إعالنِ  

ًة �الطر�قِة التي �جُب علیَنا أْن نح�َا بَها الیوَم. لَذا، حتَّى و�ْن �نَّا  الجدیِد، فإنَّ َهَذا ُ�عطیَنا حكمًة خاصَّ
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َد إ�مانَنا في  ُنعاني من أقض�ِة الرَّبِّ المؤقَّتِة، �جُب أْن نضَع أنفسَنا، ونتوَب عْن خطا�اَنا، ونجدِّ

 المس�ِح.

نظرًة على إعالناٍت للحك�ِم في ِسفِر ُهوَشَع التي تتعامُل مَع القضاِء والرجاِء اآلَن وقْد ألقیَنا 

ِف الرجاِء  یَن لالنتقاِل إلى حكمِة ُهوَشَع المنقولِة عبَر النبوَّاِت عْن تكشُّ ِف القضاِء، نكوُن مستعدَّ وتكشُّ

 مْن ِقَبِل الرَّبِّ في القسِم الثالِث مْن سفِرَنا.

 

 تكشف الرجاء
 

ِل مْن سفِرِه، شرَح ُهوَشُع إنَُّه، �عَد فترٍة مَن القضاِء، َسوَف تتَّحُد إسرائیُل وَ�هوَذا افي  لقسِم األوَّ

ِة  َم ُهوَشُع نبوَّاٍت مْن عدَّ مْن جدیٍد تحَت حكِم بیِت َداوَد في األ�َّاِم األخیرِة. لكْن في القسِم الثانِي، قدَّ

، و�اَن أ�ًضا آتً�ا �القضاِء على َیهوَذا. عقوٍد مْن خدمتِه شرحْت لماَذا قاَم هللاُ   بتدمیِر إسرائیَل عْن حقٍّ

َل َمْن تلقَّوا ِسفَر ُهوَشَع.  َهذِه الحقائُق القاس�ُة �جُب أْن تكوَن قْد مزَّقْت قلوَب قادِة َیهوَذا الذیَن �اَنوا أوَّ

أْن �فعَلوُه لتغییِر األوضاِع؟ القسُم  اهْل ضاَع �لُّ شيٍء؟ هْل ُهناَك أيُّ شيٍء ُ�مكُن إلسرائیَل وَ�هوذَ 

َم ُهوَشُع مجموعًة أخَرى مَن اإلعالناِت التي  الثالُث مْن سفرَنا �جیُب عْن َهَذا النوِع مَن األسئلِة. قدَّ

تلقَّاَها عبَر خدمِتِه. وقْد فعَل َهذَا من أجِل هؤالِء الذیَن �اَنوا یر�ُدوَن طر�ًقا مَن الحكمِة نحَو بر�اِت 

.رَّ ال  بِّ

ِف الرجاِء من ِقَبِل الرَّبِّ بنفِس الطر�قِة التي نظرَنا من  َسوَف نستكشُف تقد�َم ُهوَشَع لـتكشُّ

خالِلَها إلى األقساِم األخَرى من سفِرِه. َسوَف نفحُص المعنَى األصليَّ لُه، ُثمَّ، َسوَف ننتقُل إلى 

تي تمنََّى ُهوَشُع أْن ینقلَها إلى قادِة َیهوذا الذیَن لالتطبیِق المعاصِر. إًذا، ماَذا �اَن المعنى األصليُّ ا

 تلقَّوا سفَرُه أوًَّال؟

 

 المعنى األصلي
 

َص إعالناِت القسِم األخیِر مْن سفِرِه بَهذِه الطر�قِة:  كاَن ُ�مكُن لُهوَشَع أْن ُیلخِّ
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بِّ في األ�َّاِم األخیرِة یوجُد في ردوِد أفعالهِ  رح�مِة تجاَه ال الرجاُء في بر�اِت الرَّ
بِّ �شكٍل صح�ٍح مَع  شع�ِه، لكْن َهذِه البر�اِت َسوَف تأتي فقْط إذا تجاوَب شعُب الرَّ

 أقضیتِه.
 

في َهذِه اإلصحاحاِت، قاَم ُهوَشُع بتجم�ِع النبوَّاِت التي تلقَّاَها عبَر خدمتِه للتأكیِد على 

رَّبِّ في األ�َّاِم األخیرِة ألنَّ الرَّبَّ یتجاوُب برحمٍة ال وجهتِي نظٍر. أوًَّال، َما یزاُل هناَك رجاٌء في بر�اتِ 

مَع خطا�ا شع�ِه. لِكْن، ثانً�ا، أوضحْت أ�ًضا نبوَّاُت ُهوَشَع أنَّ بر�اِت األ�َّاِم األخیرِة َسوَف تأتي فقْط 

 إذا تجاوَب شعُب الرَّبِّ �طر�قٍة صح�حٍة مَع أقضیتِه.

أوًَّال على  –األصليِّ لِسفِر ُهوَشَع في َهذَا القسِم الثالِث  عنىدعوَنا ُنلقي نظرًة على وجهِي الم

. بدا�ًة، َما الذي �اَن ُهوَشُع یر�ُد  تجاو�اِت الرَّبِّ مَع خطا�ا شع�ِه، ثمَّ على تجاو�اِت الشعِب مَع الرَّبِّ

 لقادِة َیهوَذا أْن یتعلََّموُه مْن تجاو�اِت الرَّبِّ مَع خطا�ا شع�ِه؟

 

 لربتجاو�ات ا

 

ِف الرجاِء تنقسُم إلى خمسِة أجزاٍء رئ�س�ٍَّة. المقارنُة  تذ�ُروَن أنَّ إصحاحاِت ُهوَشَع عْن تكشُّ

، جاءْت لُهوَشَع عندَما تلقََّى نبوَّاتِه األولى عِن اجت�اِح آشوَر 12-10: 9بیَن إسرائیَل والثماِر، في 

ٍة، في  ،17-13: 9ق.م. ومقارنتَها بـ صوٍر مغروٍس، في  732في عاِم  -1: 10و�ـ جفنٍة ممتدَّ

ق.م. المقارنُة بـ عجلٍة متمرِّنٍة، في  732، أتْت أ�ًضا من نبوَّاٍت تخصُّ اجت�اَح آشوَر في عاِم 10

، نشَأ عندَما تلقََّى 8: 14-1: 11، والمقارنُة النهائ�َُّة بـغالٍم محبوٍب أو ابٍن، في 11-15: 10

 ق.م. 722في عاِم َر ُهوَشُع نبوَّاٍت عِن اجت�اِح آشو 

نحُن على وشِك أْن نرى شیًئا ممیًَّزا في َهذَا القسِم مْن سفرَنا. قاَم ُهوَشُع بتقد�ِم �لِّ جزٍء مْن 

ِة �عالقتِه مَع إسرائیَل في الماضِي. وهذِه األفكاُر تعلُن ��َف أنَّ  َهذِه األجزاِء مَع أفكاِر الرَّبِّ الخاصَّ

ُهْم. عادًة ُ�مكنَنا أْن ُنفكَِّر أنَُّه مَن َه الر�بَّ تجاوَب برحمٍة تجا ُد �القضاِء ضدَّ إسرائیَل، حتَّى وهَو ُیهدِّ
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المستحیِل على الرَّبِّ أْن �كوَن غاضً�ا ورح�ًما في آٍن واحٍد. لِكنَّ ُهوَشَع صمََّم َهذَا الجزَء مْن سفِرِه 

 �علُن عْن أقضیتِه، أعلَن أ�ًضا عْن نعمتِه تجاَه بُّ لكي �علَن أنَّ َهذَا ل�َس حق�ق��ا أبًدا. بینَما �اَن الرَّ 

�اِت التي  مْت لمستلمي سفِر ُهوَشَع األوائِل حكمًة ال غنى عنَها في التحدِّ إسرائیَل. وَهذِه الحق�قُة قدَّ

 كاَنوا یواجُهونَها في أ�َّاِمهْم.

 

ذ. َم ُهوَشُع وجهاِت النظِر َهذِه مستخدًما تشب�َه الرَّ  ئكبصئ إلسرائیَل الشمال�َِّة بـالثماِر في  بِّ قدَّ

. ُتبیُِّن َهذِه األعداُد ��َف أنَّ أفكاَر الرَّبِّ عِن الماضِي ُتظهُر تجاوَ�ُه الرح�َم نحَو خطا�ا 10-12: 9

َر الرَّبُّ أنَّ إسرائیَل �اَن "كِعَنبٍ  10إسرائیَل. نحُن نرى نعمَة الرَّبِّ تجاَه إسرائیَل في العدِد   حیُث تذ�َّ

ِلَها". هَنا، الرَّبُّ �اَن �فكُِّر ��َف أحبَّ إسرائیَل في األ�َّاِم التي ف ي الَبّر�َِّة" و"ك�اكوَرٍة عَلى تیَنٍة في أوَّ

كاَن موسى �قوُدُهْم عبَر البر�َِّة. وأشاَر إلى أنَّ َهذَا التفضیَل لم ینتِه، حتَّى و�ْن �اَن قْد أعلَن عِن 

 .ق.م 732اجت�اِح آشوَر في عاِم 

، ذ�َر الرَّبُّ أنَّ ع�ادَة 10َهذِه األعداُد ُتعلُن أ�ًضا عن صبِر الرَّبِّ مَع إسرائیَل. في العدِد 

إسرائیَل لألوثاِن ودعارَتُهْم بدأْت منُذ زمٍن �عیٍد. �َما �قوُلَها، "آ�اَءُكْم ... جاَءوا إَلى َ�عِل فغوَر، وَنَذروا 

، في أ�َّاِم موسى، عبَد �عُض الرجاِل 25 العدِد اإلصحاٍح فرِ أنُفَسُهْم للِخزِي". �ما نقرُأ في سِ 

اإلسرائیلیِّیَن أوثاَن موآَب واشترَ�وا في طقوِس الخصو�ِة مَع نساٍء موآب�اٍت في أثناِء ترحاِلهْم نحَو 

رهِ  ذَا الحدِث،  هَ أرِض الم�عاِد. لذلَك، فإنَّ ع�ادَة إسرائیَل لألوثاِن ودعارَتُهْم ل�سْت أموًرا جدیدًة. و�تذ�ُّ

 بیََّن الرَّبُّ أنَُّه قْد أظهَر صبًرا عظ�ًما تجاَه أس�اِط إسرائیَل على مدى أج�اٍل.

 

ز. سمذ ئكصغده : 9التشب�ُه الثاني هَو إلسرائیَل الشمال�َِّة هَو تشب�ُه الُصوِر المغروِس، في  ئك

إسرائیَل. أوًَّال، نرى نعمَة الرَّبِّ �ا ، وهَو یتطرَُّق إلى التجاو�اِت الرح�مِة للرَّبِّ تجاَه خطا13-17

حیُث أعلَن الرَّبُّ أنَّ إسرائیَل "كصوٍر َمغروٍس في َمرًعى". هَذَا  13المستمرََّة تجاَه إسرائیَل في العدِد 

التشب�ُه �مثُِّل أفكاَر الرَّبِّ عِن الماضِي عندَما "زرَع" أس�اُط إسرائیَل في أرِض الم�عاِد. مرًَّة أخَرى، 

َد الرَّبُّ �أقض�ٍة شدیدٍة مْن خالِل االجت�اِح اآلشوريِّ في عاِم تَّ ح ق.م، تَذكََّر ��َف  732ى عندَما هدَّ

 كاَن �شعُر تجاَه إسرائیَل.
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نقرُأ، "ُكلُّ َشرِِّهْم في  15وأكثُر مْن هَذَا، تكلََّم الرَّبُّ عْن صبرِه تجاَه إسرائیَل. في العدِد 

َم الملُك شاوُل 14-8: 13صموئیَل  1ضُتُهْم". َهذَا ُ�شیُر إلى �غَ الِجلجاِل. إنِّي هناَك أ ، عندَما قدَّ

َر أْن �أتي �آشوَر ضدَّ إسرائیَل �عَد أْن  . مرًَّة أخَرى، نرى أنَّ الرَّبَّ قرَّ ذ�ائَح على عكِس أمِر الرَّبِّ

 تسامَح برحمٍة عن انتهاكاِت الع�ادِة ألج�اٍل �ثیرٍة.

 

لصئتب ب  جاو�اُت الرَّبِّ الرح�مُة تجاَه إسرائیَل في أثناِء خدمِة ُهوَشَع �طرٍق  تُتظهرُ  .جفض

ٍة في  لقد أظهَر الرَّبُّ نعمَتُه المستمرََّة تجاَه إسرائیَل  10-1: 10مماثلٍة في تشب�ِه إسرائیَل بـجفنٍة ممتدَّ

ٌة. ُ�خِرُج َثَمًرا ل 1في العدِد  ِسِه. عَلى َحَسِب �ثَرِة َثَمِرِه ... أجاَد َنفعندَما قاَل، "إسرائیُل َجفَنٌة ُممَتدَّ

األنصاَب". أظهَر الرَّبُّ �ْم �اَن معجً�ا بنموِّ إسرائیَل وامتداِدَها، حتَّى و�ْن �اَن مزمًعا أْن �أتي 

 ق.م. 722�القضاِء من خالِل االجت�اِح اآلشوريِّ في عاِم 

، أشاَر 9رِه تجاَه إسرائیَل. في العدِد صب ومرًَّة أخَرى، ُتعلُن أفكاُر الرَّبِّ عن الماضِي عن

"أخطأَت �ا  -عاصمُة مملكِة شاوَل  –الرَّبُّ مرًَّة أخَرى إلى أ�َّاِم شاوَل. فقْد قاَل، "ِمْن أ�َّاِم ِج�َعَة" 

 إسرائیَل". �اَن الرَّبُّ على وشِك أْن �أتي �القضاِء على إسرائیَل، لكْن فقَط �عَد أْن �سَط لطَفُه ألج�الٍ 

 یرٍة لإلسرائیلیِّیَن.كث
 

ب. لئصدم ب  تك : 10�عَد َهذَا، انتقَل ُهوَشُع إلى تشب�ِه الرَّبِّ إلسرائیَل بـِعجلٍة متمرِّنٍة في  ع

. أظهرْت تجاو�اُت الرَّبِّ تجاَه إسرائیَل في َهذِه األعداِد استمراَر نعمتِه لُهْم. في النصِف 11-15

ِل مَن العدِد  راَس، ولكني أجتاُز عَلى ُعُنِقها الَحَسِن". �اَن  عِ قاَل، "أفرا�مُ  11األوَّ َنٌة ُتِحبُّ الدِّ جَلٌة ُمَتَمرِّ

الرَّبُّ �فكُِّر �شكٍل إ�جابيٍّ في الك�ف�َِّة التي أص�حْت فیَها إسرائیُل عجلًة نش�طًة ومجتهدًة، حتَّى عندَما 

 ق.م. 722كاَن یدیُنُهْم مْن خالِل تجارِب االعتداِء اآلشوريِّ في عاِم 

عندَما قاَل إنَّ إسرائیَل "قد َحَرثُتُم  13أعلَن الرَّبُّ أ�ًضا عن صبرِه تجاَه إسرائیَل في العدِد 

النِّفاَق، َحَصدُتُم اإلثَم، أكلُتْم َثَمَر الَكِذِب" ألج�اٍل. لم �أِت الرَّبُّ �قضائِه إالَّ �عَد أْن تسامَح مَع َهذِه 

 الخطا�ا لسنیٍن �ثیرٍة.
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لئي  ث غإل �ئي.ل أخیًرا، أبرَز ُهوَشُع تجاو�اِت الرَّبِّ الرح�مَة تجاَه خطا�ا إسرائیَل عندَما نقَل  ٮم

. مرًَّة أخَرى، نرى نعمَة الرَّبِّ تجاَه 8: 4-1: 11تشب�َه الرَّبِّ إلسرائیَل بـغالٍم محبوٍ�أو ابٍن في 

 إسرائیَل في َهَذا التفكیِر في الماضِي.

َر الرَّ 1: 11في  "َلّما �اَن إسرائیُل ُغالًما أحَببُتُه، وِمْن ِمصَر َدَعْوُت ابني". على  بُّ ، تذ�َّ

ق.م،  722الرغِم مْن أنَّ الرَّبَّ �اَن على وشِك تدمیِر المملكِة الشمال�َِّة من خالِل اآلشور�ِّیَن في عاِم 

ُر ُحَ�ُه األبويَّ إلسرائیَل. و�قوُل هَذَا �حنوٍّ في  َكْ�َف َأَتَخلَّى َعْنَك َ�ا َأْفَراِ�ُم؟ : "8 :11كاَن َما یزاُل یتذ�َّ

" ِإنَّ َقْلِبي َیَتَلوَّى َأسًى ِفي َداِخِلي َوَتْضَرُم ِفيَّ َمَراِحِمي؟! ... َوَ�ْ�َف ُأَسلُِّمَك ِإَلى اْلَعُدوِّ َ�ا ِإْسَراِئیلُ 

 (ترجمة �تاب الح�اة).

شكَى الرَّبُّ أنَّ  2: 11ي َهذَا الجزِء. في  فنجُد أ�ًضا أنَّ الرَّبَّ أظهَر صبَرُه تجاَه إسرائیلَ 

ِة التي  األنب�اَء عبَر القروِن "ُكلَّ ما َدَعْوُهْم [إسرائیل] َذَهبوا ِمْن أماِمِهْم". وفكََّر الرَّبُّ في طوِل المدَّ

 أظهَر فیَها األناَة تجاَه المملكِة الشمال�َِّة.

 

قٍة تجعُل من غیِر الممكِن أْن تكتشَف طر�القسُم األخیُر من ِسفِر ُهوَشَع ُمرتٌَّب �
المعنَى الصح�َح منُذ البدا�ِة إالَّ إذا �نَت تنظُر بدقٍَّة شدیدٍة، لكنَّ عدًدا من 
ِر�َن قاَلوا إنَّ هَذِه هَي أفضُل طر�قٍة لفهِم الترتیِب: ُهناَك أجزاٌء مختلفٌة مَن  المفسِّ

ٍة من خدمِتِه، لكنََّها مرتَّ�ٌة حوَل َهذَا تلفالنبوَّاِت التي أعطاَها ُهوَشُع في أوقاٍت مخ
النوِع مَن المجازاِت المنظَّمِة. وُهناَك عدٌد مْن َهذِه المجازاِت، لكنَّ �لَّ واحدٍة منَها 
تحتوي على أمٍر مشترٍك وهَو أنََّها �انْت �لَُّها أموًرا لَها تقدیٌر �بیٌر في العالِم 

ا، َهذَا النوُع من ةِ أْن تجَد تیًنا في البر�َّ  –القد�ِم   أو نخلًة مزروعًة، أو �رًما ممتد�
األموِر، عجلٌة متمرِّنٌة تستط�ُع أْن تحرَث الحقوَل، ابٌن في البیِت. َهذِه �انْت أش�اَء 
ًة آخِر  لَها تقدیٌر �بیٌر، والرَّبُّ �ش�ُِّه مملكَة إسرائیَل الشمال�ََّة بَهذِه األش�اِء. خاصَّ

َما �قوُل: "وأنا َدرَّجُت أفراِ�َم ُممِسًكا إ�َّاُهْم �أذُرِعِهْم؛ ُ�نُت عندشيٍء وهَو االبُن 
بُّ نفَسُه من إسرائیَل، و�اَنوا محبَّبیَن لُه، إالَّ إنَُّهْم  َب الرَّ أجِذُبُهْم". ومثُل أٍب محبٍّ قرَّ

ِدهْم. �لََّما أعطاهْم، �لََّما فعَل أموًرا من أجِلُهْم، �لَّ  وا في تمرُّ ُه. مَ استمرُّ َدوا ضدَّ ا تمرَّ
لكنَُّه �قوُل "ك�َف ُ�مكنني أْن أتخلَّى عنَك �ا إسرائیُل؟ ��َف أتخلَّى عنَك �ا أفرا�ُم؟ ال 
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أستط�ُع أْن أفعَل َهَذا ألنََّك ثمیٌن عندِي." لَذا فنحُن نفقُد المغزَى مْن َهذِه 
شعَ�ُه، شعَب عهدِه، أو  بُ التشبیهاِت إْن لْم نفهْم أنَُّه في حكمتِه، نعْم، الربُّ یؤدِّ 

في الواقِع، شعَب عهدِه الثمیَن. لكنَُّه ال یتخلَّى أبًدا عن شعِب عهدِه، الذي یوًما 
 َما، �طر�قٍة َما َسوَف یتوُ�وَن وس�حصُلوَن على البر�اِت.

 د. ر�تشارد برات، االبن  —
 

بِّ الرح�مِة تجاَه إسرائیَل لرَّ ل�َس من الصعِب أْن نفهَم هدَف َهذِه النبوَّاِت حوَل تجاو�اِت ا

ِل مرًَّة. في أثناِء المراحِل المختلفِة من خدمتِه، شاهَد ُهوَشُع الرَّبَّ وهَو �عرُض  عندَما تلقَّاَها ُهوَشُع ألوَّ

وا في  نعمَتُه وصبَرُه تجاَه إسرائیَل لكي یدعوُهْم إلى التو�ِة. لكن في أغلِب الوقِت، لم �سمْعوا واستمرُّ

. لكْن الرَّبُّ �اَن مستمر�ا في  دِ التمرُّ  ُه. لَذا سقطْت المملكُة الشمال�َُّة أكثَر وأكثَر تحَت لعناِت الرَّبِّ ضدَّ

 تقد�ِم نعمتِه لُهْم في �لِّ خطوٍة في الطر�ِق.

َز القسُم ال ُث ثاللذلَك، عندَما �تَب ُهوَشُع سفرَه إلعطاِء قادَة َیهوَذا الحكمِة في أ�َّاِم َحزق�َّا، ر�َّ

منِه على تجاو�اِت الرَّبِّ الرح�مِة تجاَه إسرائیَل. �اَن یر�ُد أْن �حثَّ قادَة َیهوَذا على أْن یرجوا في 

بر�اِت األ�َّاِم األخیرِة، حتَّى و�ْن �اَن الرَّبُّ قْد أرسَل المملكَة الشمال�ََّة إلى السبِي. على الرغِم من تمرُِّد 

َم لَیهوَذا الرجاَء في أنَُّه في  إسرائیَل، أعلَن تفكیُر الرَّبِّ  في الماضِي، نعمَتُه وصبَرُه تجاَهُهْم. وَهَذا قدَّ

یوٍم مَن األ�َّاِم، المملكتاِن َسوَف تتَّحداِن مْن جدیٍد تحَت حكِم بیِت َداوَد، والرَّبُّ َسوَف �سكُب بر�اِت 

 األ�َّاِم األخیرِة على شع�ِه.

ليَّ لُهوَشَع في القسِم الثالِث مْن سفرِه علََّم قادَة َیهوَذا أْن �كوَن ألصلقْد رأیَنا ��َف أنَّ المعنَى ا

لدیهْم رجاٌء �سبِب تجاو�اِت الرَّبِّ الرح�مِة تجاَه شع�ِه. دعوَنا اآلَن نرى ��َف أنَّ الرجاَء في بر�اٍت 

.  مستقبل�ٍَّة �كمُن أ�ًضا في تجاو�اِت الشعِب مَع الرَّبِّ

 

 تجاو�ات الشعب

 

 قوُل لَنا إعالناُت ملخَّصَنا عِن القسِم الثالِث:ا تكمَ 
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الرجاُء في بر�اِت الرَّبِّ في األ�َّاِم األخیرِة ... َسوَف تأتي فقْط عندَما یتجاوُب شعُب 
بِّ �الطر�قِة الصح�حِة مَع أقضیتِه.  الرَّ

 

َم موقُف الرَّبِّ الرح�ُم تجاَه شع�ِه عبَر خدمِة ُهوَشَع الرجاَء في  اِت الرَّبِّ في المستقبِل. بر�قدَّ

لكْن في الوقِت نفسِه، لم �قلِّْل ُهوَشُع من ق�مِة مسؤول�َِّة اإلنساِن. إْن �اَن قادُة َیهوَذا یر�ُدوَن أْن یَروا 

الرَّبَّ �سحُب لعناتِه و�بدُأ في ق�ادِة شع�ِه في اتِّجاِه بر�اِت األ�َّاِم األخیرِة، فكاَن على شعِب إسرائیَل 

.وذَ وَ�ه  ا أْن �قوَموا �شيٍء َما. �اَن علیهْم أْن یتوَ�وا وأْن �حَیوا في خدمِة الربِّ

كَما نعرُف، األجزاُء الخمسُة لهَذَا القسِم من ِسفِر ُهوَشَع أعَلنْت أوًَّال لُهوَشَع في مراحَل مختلفٍة 

لْت �عیًدا عِن الرَّبِّ   المملكِة الجنو��َِّة بوقٍت �بیٍر، قبلَ من خدمتِه. لكْن ألنَّ المملكَة الشمال�ََّة تحوَّ

. �كلِّ تأكیٍد، خالَل حكِم آَحاَز وَحزق�َّا،  ُتر�ُِّز بدا�ُة َهَذا القسِم أوًَّال على تجاوِب إسرائیَل مَع الرَّبِّ

َب جاو سقطْت َیهوَذا في التمرُِّد ضدَّ الرَّبِّ هي أ�ًضا. لَهذَا، أضاَف ُهوَشُع الحًقا نداءاٍت لَیهوَذا لكي تت

 مَع الرَّبِّ �اتِّضاٍع وتو�ٍة.

، دعَا ُهوَشُع إسرائیَل إلى االنت�اِه إلى 12-10: 9في تشب�ِه الرَّبِّ إسرائیَل �الـثماِر في 

. �َما رأیَنا قبَل ذلَك، العدُد  ُیر�ُِّز على حق�قِة أنَّ "آ�اَءُكْم  10تار�ِخَها الطو�ِل مَن التمرُِّد ضدَّ الرَّبِّ

فجاَءوا إلى َ�عِل فغوَر، وَنَذروا أنُفَسُهْم للِخزِي". أظهرْت أفكاُر الرَّبِّ عِن الماضِي .. [إسرائیَل] .

ُدُهْم الحاليُّ ضدَّ الرَّبِّ  صبَرُه، لِكْن ُهوَشُع أبرَز أ�ًضا أمًرا �اَن على إسرائیَل أْن تتعلََّمُه عن نفِسَها. تمرُّ

ى إسرائیَل أْن تعترَف أنَّ آ�اَءَها أشعَلوا غضَب الرَّبِّ عل لم �كْن حدًثا منعزًال. بْل على العكِس، �انَ 

ُهْم من خالِل ممارسِتهْم لع�ادِة األوثاِن وع�ادِة الخصو�ِة على مدى أج�اٍل.  ضدَّ

َى إسرائیَل �شكٍل أكبَر لكي  17-13: 9تشب�ُه الرَّبِّ إلسرائیَل بـ صوٍر مغروٍس في تحدَّ

 الرَّبُّ إلى أنَُّه "أ�غَضُهْم" في الجلجاِل في أثناِء حكِم شاوَل. مَن شارَ ، أ15: 9�عترَفوا �ماضِیهْم. في 

ْل یوًما �صدٍق عن خطا�ا آ�اِئَها. �َما قاَل ُهوَشُع  ، "َلْم 17: 9الواضِح أنَّ األس�اَط الشمال�ََّة لْم تتحوَّ

َر لاللتفاِت إلى تحذیراِت الرَّ  ، جعَل خطا�َاُهْم عظ�مًة في بِّ َ�سَمْعوا لُه". إنَّ رفَض إسرائیَل المتكرِّ

 عینِ�ِه.
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ٍة في  ، نجُد تر�یًزا مماثًال على التو�ِة خالَل 10-1: 10في تشب�ِه الرَّبِّ إلسرائیَل بـجفنٍة ممتدَّ

أعلَن الرَّبُّ أنَّ خطا�َا إسرائیَل تمتدُّ في الماضِي ال�عیِد إلى زمِن الملِك شاوَل.  9: 10ماضِیهْم. في 

، "فسَدوا �أ�َّاِم ِج�َعَة.". لِكْن ُهوَشُع أشاَر أ�ًضا في العدِد سا�كَما قرأَنا  إلى أنَُّه  2ًقا، قاَل لُهْم الرَّبُّ

، "قْد َقسَموا ُقلوَ�ُهْم". ومرًَّة أخَرى في العدِد  عاِئهْم �أنَُّهْم قْد اتَّضَعوا أماَم الرَّبِّ ، قاَل 4على الرغِم مِن ادِّ

 ا �أقساٍم �اِطَلٍة".مً الرَّبُّ "یَتكلَُّموَن �ال

نٍة في  ، یؤ�ُِّد الرَّبُّ مرًَّة ثان�ًة أنَّ إسرائیَل 15-11: 10في مقارنتِه إلسرائیَل بـعجلٍة متمرِّ

، اتَّهَم الرَّبُّ إسرائیَل بتار�ٍخ طو�ٍل مَن التمرُِّد والفشِل في 13تحتاُج إلى االعتراِف �خطیَّتَها. في العدِد 

 ثُتُم النِّفاَق، َحَصدُتُم اإلثَم، أكلُتْم َثَمَر الَكِذِب. ألنََّك وَثقَت �طر�ِقَك، �َكثَرِة أ�طاِلَك."رَ التو�ِة �قولِه، "قد حَ 

كَما رأیَنا، َهذَا الجزُء نشَأ على أغلِب الظنِّ عندَما تن�ََّأ ُهوَشُع عِن االجت�اِح اآلشوريِّ في عاِم 

على عكِس الملوِك الذین س�َقوُه، قاَد آَحاُز َیهوَذا في  ا.�عَد أْن بدَأ آَحاُز في حكِم َیهوذَ  –ق.م.  722

. لذلَك نجُد ُهَنا، �اإلضافِة إلى التطرُِّق إلى تجاوِب  ، ُهوَشُع  إسرائیلَ التمرُِّد ضدَّ الرَّبِّ مَع الرَّبِّ

ِد في تمرُّ أ�ًضا. لكْن على عكِس إسرائیَل، َیهوَذا لم تكْن لدیَها تار�ٌخ طو�ٌل مَن ال َیهوَذا�خاطُب 

َز ُهوَشُع على تجاوِب َیهوَذا في ظروِفَها الحال�َِّة. في  نقرُأ َهذِه  12-11: 10الماضِي. لذا فقْد ر�َّ

 الكلماِت:

 

الِح. احُرثوا  . احُصدوا �َحَسِب الصَّ ُد �عقوُب. ِازَرعوا ألنُفِسُكْم �الِبرِّ َ�فَلُح َیهوذا. ُ�َمهِّ
بِّ حتَّى �أتَي وُ�َعلَِّمُكُم الِبرَّ (هوشع لطَ ألنُفِسُكْم َحرًثا، فإنَُّه وقٌت  -11: 10َلِب الرَّ

12.( 
 

بدًال مْن دعوِة َیهوَذا إلى التو�ِة عْن تار�ٍخ طو�ٍل مَن الفشِل، حثَّ ُهوَشُع َیهوَذا على االلتفاِت 

لوا عن طرِق آَحاَز الخاطئِة. �جُب أْن یزرعفي َهَذا الوقتِ لَما �حدُث  الِبرَّ وأْن وا . �جُب أْن یتحوَّ

في أرِضهْم غیِر المستخدمِة. ولماَذا؟  –�حصَدوا �حسِب الصالِح. �جُب أْن "�حرَثوا ألنفِسهْم حرًثا 

لوا عن  . إْن تحوَّ ُهْم ُهْم أ�ًضا، �اَن َهَذا وقًتا لشعِب َیهوَذا لطلِب الرَّبِّ بینَما �اَن تهدیُد آشوَر آتً�ا ضدَّ

. بَهذِه الكلماِت لمََّح ي یطرِقهْم الرد�َِّة، فَسوَف �أت وٌم جدیٌد لَیهوَذا. فالرَّبُّ َسوَف �أتي و�علُِّمُهْم الِبرَّ
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ُهوَشُع إلى بر�اِت األ�َّاِم األخیرِة عندَما تعوُد إسرائیُل وَ�هوَذا إلى االتِّحاِد تحَت حكِم بیِت َداوَد. لكْن 

َن مْن تحقیِق دوِرَها إلى أْن ت .توبَ مملكَة َیهوَذا لن تتمكَّ  ، و�لى أْن ُ�سَكَب علیَها ِبرُّ الرَّبِّ

یتناوُل �شكٍل واسٍع  8: 14-1: 11أخیًرا، تشب�ُه الرَّبِّ إلسرائیَل بـغالٍم محبوٍب أو ابٍن في 

حاجَة إسرائیَل إلى االعتراِف �إخفاقاِت الماضِي. مرًَّة أخَرى، الرَّبُّ یواجُهُهْم بتار�ِخ تمرُِّدهْم الطو�ِل. 

، فكََّر الرَّبُّ في حق�قِة أنَّ أنب�اَءُه "ُكلَّ ما 2: 11مَعُهْم �ابٍن منُذ وقِت موسى. لكْن في  ملَ لقْد تعا

روَن للتَّماثیِل الَمنحوتِة.". إنَّ عناَد إسرائیَل عبَر القرونِ   َدَعْوُهْم َذَهبوا ِمْن أماِمِهْم َیذَ�حوَن للَ�عل�ِم، وُ�َ�خِّ

إلى أنَّ "وَشعبي جاِنحوَن إَلى اِالرِتداِد َعّني، فَیدعوَنُهْم إَلى الَعليِّ وال  7 جعَل الرَّبَّ ُ�خلُص في العدد

أَحٌد َیرَفُعُه". لقد أص�حْت إسرائیُل فاسدًة لدرجِة أنَّ الرََّب لن �قبَل نداءاِتهْم المنافقَة للرحمِة. بینَما 

 عن التقوى غیِر الصادقِة والمنافقِة التي ىَ استمرَّ سبُي إسرائیَل، �اَن على األس�اِط الشمال�َِّة أْن تتخلَّ 

اتَّ�َعَها آ�اؤُهْم. فدعَاُهْم ُهللا إلى تو�ٍة صادقٍة على خطا�اهم. ولكْن َهللا أكََّد إلسرائیَل أ�ًضا أنَّ بر�اِت 

ْن أرِض  مِ ُ�سِرعوَن �ُعصفوٍر ِمْن ِمصَر، و�َحماَمةٍ  11األ�َّاِم األخیرِة ستأتي إلیهْم. �َما نقرُأ في العدِد 

".  أّشوَر، فُأسِكُنُهْم في ُبیوِتِهْم، �قوُل الرَّبُّ

 12: 11كَما ُیذَ�ُر أ�ًضا في هَذَا الجزِء األخیِر تجاوُب َیهوَذا للرَّبِّ في ظروِفهْم الحال�َِّة. في 

ذَا المقطِع. فتمَّْت لهَ أعلَن الرَّبُّ "وَلْم َیَزْل َیهوذا شاِرًدا عن ِهللا.". مَع األسِف، �صعُب تفسیُر العبريِّ 

ترجمُتَها على أنََّها �لمُة تأییٍد من ِقَبِل الرَّبِّ لَیهوَذا، في تضاٍد مَع إسرائیَل، وأ�ًضا على أنََّها �لمُة 

قضاٍء ضدَّ َیهوَذا. لكْن نظًرا لموضِع َهذَا المقطِع ُقرَب نها�ِة خدمِة ُهوَشَع، فعلى األغلِب هَي �لمُة 

یِر السامرِة، تزایَد تمرُُّد َیهوَذا، تماًما مثَل إسرائیَل. استمع إلى النبوة األطول تدمقضاٍء. ف�اقتراِب 

 :6–2: 12واألخیرة عن یهوذا في القسم الثالث من ِسفر هوشع، في األصحاح 

 

بِّ ِخصاٌم مع َیهوذا، وهو ُمزِمٌع أْن ُ�عاِقَب �عقوَب �َحَسِب ُطُرِقِه. �َحَسِب أفعاِلِه  فللرَّ
ِتِه جاَهَد مع ِهللا. جاَهَد مع الَمالِك  َیُردُّ  عَل�ِه. في الَ�طِن َقَ�َض �َعِقِب أخ�ِه، و�قوَّ

بُّ إلُه الُجنوِد  وَغَلَب. َ�َكى واسَترَحَمُه. وَجَدُه في َبیِت إیَل وهناَك تكلََّم معنا. والرَّ
حَمَة والَحقَّ  وانَتِظْر إلَهَك دائًما. ، َیهَوُه اسُمُه. وأنَت فارِجْع إَلى إلِهَك. ِاحَفِظ الرَّ

 ).6-2: 12(هوشع 
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. 36-25في َهذَا المقطِع، یدعُو الرَّبُّ َیهوَذا إلى التفكیِر في تار�ِخ ح�اِة �عقوَب في التكو�ِن 

ُتُه ��َف أنَّ �عقوَب أخطَأ عندَما ق�َض �عقِب أخِ�ِه. لكنَّ �عقوَب أ�ًضا جاهَد مَع ِهللا. ومَع  لْت نبوَّ سجَّ

فنوئیَل. ُهناَك �عقوُب �كَى واسترحَمُه، وغلَب. ضمن��ا، �اَن ُهوَشُع یدعو َیهوَذا إلى أْن  في المالكِ 

. وماَذا �انْت النت�جُة ل�عقوَب؟ وجَد الرَّبَّ في بیِت إیَل وتعلََّم  ت�كي على الخط�َِّة وتطلُب نعمَة الرَّبِّ

ًدا أنَّ الرَّبَّ هَو الرَّبُّ إلُه الجنوِد، وهوَ  قٌب إلهيٌّ ُ�شیُر إلى أنَّ الرَّبَّ هَو رأُس الجیوِش المالئك�َِّة.  لمجدَّ

، إلُه  َة �عقوَب على َیهوَذا. فَیهوَذا أ�ًضا ُ�مكُن أْن �حصَل على نعمِة الرَّبِّ لقْد طبََّق ُهوَشُع قصَّ

�ابَل. إًذا "�مساعدِة  أو الجیوِش المالئك�َِّة، في الوقِت الذي �اَنوا یواجُهوَن ف�ِه أعداَءُهْم، سواٌء آشورَ 

، " "رجَعوا"  " فَسوَف یُروَن الرَّبَّ  –أي تاَبوا  –الرَّبِّ ، وانتظَروا دائًما... الرَّبَّ "حفَظوا الرحمَة والحقَّ

. ُل ن�ا�ًة عنِهْم �ج�شِه المالئكيِّ  یتدخَّ

ا�ِة سفرِه. �َما نه ل�َس مَن الصعِب أَن نرى لماَذا أدمَج ُهوَشُع َهذِه الكلماِت عن َیهوَذا نحوَ 

تذ�ُروَن، إمَّا إنَّه قْد �تَب ِسفَرُه في الوقِت الذي �انْت َیهوَذا تتعرَُّض فِ�ِه للتهدیِد من ِقَبِل آشوَر، أي 

ق.م. بوقٍت قلیٍل. أو �تَ�ُه حیَن �اَن یواجُه َیهوَذا تهدیًدا مْن  701قبِل اجت�اِح َسنَحارِ�َب في عاِم 

. في �لتا الحالِتیِن، 6: 39�َما نعرُف من إشعَ�اَء  –ق.م.  701َب في عاِم ارِ�غزِو َسنحَ �عَد �ابَل، 

. و�ْن �اَنوا یر�ُدوَن أْن یَروا الرَّبَّ �قوُد ج�َشُه المالئكيَّ  كانْت َیهوَذا في احت�اٍج شدیٍد لمساعدِة الرَّبِّ

لیِهْم أْن �عترفوا �أنَُّهْم �انوا مثَل  عضدَّ أعدائهْم، �اَن علیِهْم أْن یتجاو�وا �االتِّضاِع والتو�ِة. �انَ 

�عقوَب في أعوامِه األولى، و�نَّ علیهْم أْن �ص�حوا مثَل �عقوَب في أعوامِه األخیرِة. ثمَّ، وفقْط �عَد َهذَا، 

 ُ�مكُن لَیهوَذا أْن تكوَن قناًة لبر�اِت الرَّبِّ في األ�َّاِم األخیرِة لمملكِة إسرائیَل الشمال�َِّة.

ى قدِر َما ناشَد ُهوَشُع َیهوَذا �التو�ِة، �اَن َما یزاُل �علُم أنَّ قادَة َیهوَذا �حتاُجوَن أ�ًضا عل لكْن،

ِل من  إلى الرجاِء الممنوِح لألس�اِط الشمال�َِّة الموجودِة في السبِي. لقد أوضَح ُهوَشُع في القسِم األوَّ

لوحدُة بیَن إسرائیَل وَ�هوَذا في خضوٍع لبیِت َداوَد. لَذا،  اسفرِه أنَّ بر�اِت الرَّبِّ َسوَف تأتي �عَد أْن تعودَ 

. لَهذَا السبِب، ختَم  فإنَّ رجاَء َیهوَذا في بر�اِت األ�َّاِم األخیرِة لن تأتَي إالَّ إذا عادْت إسرائیُل إلى الرَّبِّ

لٍة إلسرائیَل لكي یتوَب  . استمْع إلى 8-1 :14ُهوَشُع َهذَا الجزَء األخیَر مْن سفرِه بدعوى مطوَّ

 :3: 1 14اإلصحاِح 
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بِّ إلِهَك، ألنََّك قد تَعثَّرَت �إثِمَك. ُخذوا معُكْم �الًما وارِجعوا  ِارِجْع �ا إسرائیُل إَلى الرَّ
. قولوا لُه:  بِّ َم ُعجوَل ِشفاِهنا. ال ُ�َخلُِّصنا «إَلى الرَّ ارَفْع ُ�لَّ إثٍم واقَبْل َحَسًنا، فُنَقدِّ

 عَلى الَخیِل، وال َنقوُل أ�ًضا لَعَمِل أیدینا: آِلَهَتنا. إنَُّه �َك ُیرَحُم َ�بُ ر أّشوُر. ال نَ 
 ).3-1: 14(هوشع » الَیت�مُ 

 

في الواقِع، دعَا ُهوَشُع إسرائیلیِّي الشماِل، سواٌء الذیَن �ع�ُشوَن مَعُه في َیهوَذا أو المشتَِّتیَن في 

هَك" ولكي یتأكََّد مْن أنَُّهْم �عرُفوَن ��َف �قوُموَن بَهذَا إل مناطَق أخَرى، أْن "یرجَعوا ... إلى الرَّبِّ 

األمِر، وفََّر لُهْم طقًسا للتو�ِة. �اَن علِیهْم أْن �قولوا للرَّبِّ "ارفْع �لَّ إثٍم". و�اَن علیهْم أْن �سألوا الرَّبَّ 

ي آشوَر وخیِلَها، أو في أيِّ  فءٍ أْن "�قبَل َما هَو حسٌن ... عجوُل شفاهَنا". �اَن علیهْم رفُض أيِّ رجا

قوٍَّة عسكر�ٍَّة �شر�ٍَّة. �اَن علیهْم رفُض �لِّ ع�ادٍة لألوثاِن وال �قوُلوا أبًدا "إلهَنا" لوثٍن. وماَذا ستكوُن 

: 7: 14في استجا�ُة الرَّبِّ لتو�ِتهْم الصادقِة؟   قاَل الرَّبُّ

 

. �كوُن ِذ�ُرُهْم �خمِر ُلبنانَ . روَن �َجفَنةٍ زهِ �ُ َ�عوُد الّساِكنوَن في ِظلِِّه ُ�حیوَن ِحنَطًة و 
 ).7: 14(هوشع 

 

 عندَما یتَّضُع إسرائیلیُّو الشماِل بَهِذِه الطر�قِة، وعَد الرَّبُّ أْن �سكَب علیهْم بر�اِتِه.

ِف الرجاِء أعلَن الكثیَر مَن المعانِي حوَل  المعنى األصليُّ المرت�ُط بنبوَّاِت ُهوَشَع عْن تكشُّ

اِت الرَّبِّ الرح�مِة والتجاو�اِت المطلو�ِة مْن إسرائیَل وَ�هوَذا. اآلَن دعوَنا ننظُر إلى التطبیِق او�جت

 المعاصِر لَهذَا القسِم. ��َف �جُب أْن تؤثَِّر إعالناُت ُهوَشَع في َهذَا القسِم علیَنا الیوَم؟

 

 التطبیق المعاصر
 

 وأنَّهُ  هُ عروسَ  �حبُّ  ما زالَ  بَّ الرَّ  ا أنَّ هوذَ یَ  ُع قادةَ وشَ هُ  ، طمأنَ السفرِ  ذاَ من هَ  الثالثِ  في القسمِ 

 ألنَّ  نطمئنَ  ا أنْ مكننَ ، �ُ الیومَ  للمس�حِ  ، �أت�اعٍ الطر�قةِ  . و�نفسِ المحبوبَ  هُ شع�َ  وَف �ستردُّ ا سَ مَ  في یومٍ 
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ا إلى هوذَ یَل و�َ رائسإ ُع إلى احت�اجِ وشَ هُ  ا أشارَ �مَ  . لكنْ المس�حِ  لعروسِ  هِ في ح�ِّ  مستمرٌّ  بَّ الرَّ 

 عودةِ  عندَ  األخیرةِ  األ�َّامِ  في بر�اتِ  شاركَ نُ  ا نرجو أنْ ، إْن ُ�نَّ بِّ مَع الرَّ  الصح�حةِ  �الطر�قةِ  التجاوبِ 

 .بِّ الرَّ  ا مَع مح�َّةِ تجاو�نَ  إلى ��ف�َّةِ  ننت�هَ  ا أنْ أ�ًضا علینَ  المس�ِح، نحنُ 

ى على موضوعي أخرَ  مرَّةً  وف ننظرُ ، سَ الثِ الث القسمِ  ذاَ لهَ  التطبیَق المعاصرَ  لكي نستكشفَ 

َع وشَ هُ  إعالناتُ  تنطبقُ  أوًَّال ��فَ  . فلننظْر في المس�حِ  األخیرةُ  واأل�َّامُ  المس�حِ  عروُس  الجدیدِ  العهدِ 

 .المس�حِ  ا �ـعروسِ علینَ  األخیرةُ 

 

 عروس المس�ح

. الرَّ  أقض�ةِ  تحتَ  شدیدٍ  إلى ألمٍ  مِ قد�لا في العهدِ  بِّ الرَّ  خطا�ا عروسِ  َع، قادْت وشَ هُ  في أ�َّامِ  بِّ

. وعندمَ اآل االجت�احِ  عن طر�قِ  إلى السبيِ  الشمال�َّةُ  لْت إسرائیلُ رسِ فأُ   ، �انْت ا تتمرَّدُ هوذَ یَ  ا بدأْت شوريِّ

دةً  ا عد، المروِّعةِ  وحتَّى الظروفِ  اإلح�اطاتِ  هِ مْن هذَ  ُه على الرغمِ إنَّ أ�ًضا. إالَّ  والسبيِ  �الدمارِ  مهدَّ

. لقْد واإل�مانِ  التو�ةِ  من خاللِ  الغفرانِ  إلى طلبِ  المرئ�َّةِ  وغیرِ  المرئ�َّةِ  في الكن�سةِ  �لَّ شخصٍ ُهوَشُع 

من  بِّ وَن إلى الرَّ الذیَن سیرجعُ  األمینِ  اآلخروَن "ال�ق�ََّة" مَن الشعبِ  ُه األنب�اءُ ا دعاَ لمَ  إلى األمامِ  نظرَ 

 .األبد�َّةِ  بر�اتهِ  على ونَ وَف �حصلُ وسَ  الخالصِ  أجلِ 

. وفي �املةٍ  غیرَ  المس�حِ  وَف ت�قى عروُس ، سَ في المجدِ  المس�حُ  �عودَ  ، إلى أنْ الطر�قةِ  بنفسِ 

 قو�َّةٌ  الكن�سةَ  أنَّ  . في حینِ الجدیدِ  العهدِ  شعبِ  ضدَّ  �قضاءٍ  بُّ ، �أتي الرَّ مختلفةٍ  و�طرقٍ  مختلفةٍ  أوقاتٍ 

 ، هي اآلنَ یوًما قو�َّةً  الكن�سةُ  �انْت  ى، حیثُ أخرَ  ُه في أماكنَ نَّ إ ، إالَّ في العالمِ  المناطقِ  في �عضِ 

 �غِضّ  واثقیَن أنَّهُ  نكونَ  ا أنْ مكننَ َع، �ُ وشَ هُ  تماًما مثلَ  . لكنْ هِ ئ�قضا أتىَ  بَّ الرَّ  ألنَّ  موجودةٌ  �الكادِ 

لُه  ل�جدَ  جانً�ا و�ذهبُ  هُ سَ و عر  بُّ ، لن ُیَنحي الرَّ ا الكن�سةُ التي تبدو فیهَ  ال�ائسةِ  عن مدى الحالةِ  النظرِ 

من  الغفرانِ  إلى طلبِ  المرئ�َّةِ  وغیرِ  المرئ�َّةِ  في الكن�سةِ  وطفلٍ  وامرأةٍ  رجلٍ  یدعو �لَّ  بُّ . الرَّ شعً�ا آخرَ 

 وَن الفداءَ الذیَن س�ستقبلُ  األمینِ  " مَن الشعبِ "ال�ق�َّةَ  نكونَ  أنْ  ا نحنُ . هَو یدعونَ واإل�مانِ  التو�ةِ  خاللِ 

 .المس�حُ  ا �عودُ عندمَ  األبد�َّةَ  والبر�اتِ  لَ كاملا

ِه األساسيِّ  اَ هذَ  �عدَ   المعاصرِ  إلى التطبیقِ  ا ننظرُ ، دعونَ المس�حِ  عروسِ  حالةِ  تجاهَ  التوجُّ

 .في المس�حِ  األخیرةِ  بـاأل�َّامِ  ا یتعلَّقُ َع في مَ وشَ هُ  من ِسفرِ  األخیرِ  للقسمِ 



 لحك�ملالنات عإ : ثانيال درسال                          هوشعسفر 

 

44 
 http://arabic.thirdmill.org للحصول على فیدیوهات وموارد أخرى قم بز�ارة موقع خدمات األلفّ�ة الثالثة

 

 األ�ام األخیرة في المس�ح
 

 . لقد بدأَ الجدیدِ  العهدِ  عصورِ  عبرَ  �حدثُ  األخیرةِ  لأل�َّامِ  المس�حِ  ، تحقیقُ ا من قبلِ منَ علَّ تا كمَ 

. الكن�سةِ  تار�خِ  من خاللِ  ملكوتهِ  استمرار�َّةِ  إلى قمٍم أعلى في أثناءِ  . و�صلُ ملكوتهِ  تأس�سِ  في مرحلةِ 

 ى مْن ِسفرِ األخرَ  ا مَع األقسامِ ا فعلنَ مَ �ا، . لذَ ملكوتهِ  في اكتمالِ  المس�حُ  ا �عودُ عندمَ  كَملُ وَف �ُ وسَ 

فِ  حولَ  النبوَّاتِ  ذهِ مْن هَ  وَف نقتربُ َع، سَ وشَ هُ   على المراحلِ  مَع اإل�قاءِ  بِّ الرَّ  مْن ِقَبلِ  الرجاءِ  تكشُّ

 ا.نَ في أذهانِ  الثالثةِ 

حُ  الجدیدُ  أوًَّال، العهدُ  مَ  الرجاءَ  أنَّ  یوضِّ  أثناءِ   فيیتحقَّقُ  ا بدأَ وذَ هو�َ  ُع إلسرائیلَ وشَ هُ  هُ الذي قدَّ

لُ  مجيُء المس�حِ  . لقْد بیَّنَ لملكوتهِ  المس�حِ  تأس�سِ  ، في . بلْ نهائ��ا عن عروسهِ  لم یتخلَّ  بَّ الرَّ  أنَّ  األوَّ

ةِ  ِة �الرجاءِ َع الممتلئِ وشَ هُ  نبوَّاتِ  في تحقیقِ  البدءِ  عبرَ  شع�هِ  تجاهَ  اوصبرً  نعمةً  ، أظهرَ المس�حِ   الخاصَّ

تجاوً�ا �شر��ا مَن  �طلبُ  بُّ الرَّ  ا یزالُ مَ  ، �انَ للملكوتِ  المس�حِ  افتتاح�َّةِ  . لكْن في أثناءِ األخیرةِ  امِ أل�َّ ا�

 مَع التجاوبِ  الرَّبِّ  رحمةَ  �سوعَ  �شارةُ  َع، تدمجُ وشَ هُ  في سفرِ  ا هَو األمرُ ا، تماًما �مَ . لذَ واإل�مانِ  التو�ةِ 

 متى: . �تبَ والتو�ةِ  النعمةِ  بینَ  الدمجَ  ذاَ نرى هَ  أنْ  اننَ كم، �ُ 15: 2. في متى اإلنسانيِّ 

 

بِّ �النَّبيِّ القائِل:   ).15: 2(متى » ِمْن ِمصَر َدَعْوُت ابني«لَكْي یِتمَّ ما قیَل ِمَن الرَّ
 

متى  . لقد اقت�َس اآلمنةِ  همْ صَر وعودتِ إلى مِ  سوعَ َم و�َ ر�َ ومَ  وسفَ یُ  إلى هربِ  شیرُ " تُ یلَ ا قِ "مَ 

صَر. من مِ  تخرجَ  إسرائیَل أنْ  مَّةِ أل بدعوتهِ  عظ�مةً  رحمةً  بُّ الرَّ  ا أظهرَ عندمَ  1: 11َع وشَ هُ من 

صَر من مِ  المس�حُ  ا عادَ ، عندمَ �سوَع لملكوتهِ  تأس�سِ  أثناءِ  ْت فيقْد تحقَّق النبوَّةَ  ذهِ هَ  متى أنَّ  وصرَّحَ 

 هیرودَس. موتِ  �عدَ 

إلى �سوَع. بدًال  م�اشرةً  َع لم �ِشْر وشَ هُ  أنَّ  متَّى �عرفُ  نَ ا. �ا�َن هنَ حذرَ  نكونَ  ا أنْ علینَ  واآلنَ 

مْن  على الرغمِ  بِّ الرَّ  ضدَّ  إسرائیلُ  تمرَّدْت  صَر و��فَ إسرائیَل من مِ  ُع إلى خروجِ وشَ هُ  ، أشارَ ذاَ من هَ 

 –ل�سوَع  عوتهِ دب هِ لعروس عظ�مةً  رحمةً  أظهرَ  بَّ الرَّ  أنَّ  متَّى إلى حق�قةِ  . أشارَ مْ لهُ  العظ�مةِ  رحمتهِ 
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 . فقْد بیَّنَ بِّ الرَّ  في إسرائیَل متمرِّدیَن ضدَّ  الكثیُرونَ  ما زالَ  صَر. لكنْ من مِ  للخروجِ  – الملكيِّ  ابنهِ 

ةَ  . واإل�مانِ  تجاوً�ا �شر��ا مَن التو�ةِ  �طلبُ  ما زالَ  بُّ ، الرَّ حتَّى في رحمتهِ  أنَّهُ  في �شارتهِ  مرَّاتٍ  متَّى عدَّ

لم �ستجیبوا  مْ ألنَّهُ  األبديِّ  بِّ الرَّ  قضاءِ  وا تحتَ هیرودَس، سقطَ  ، مثلُ الكثیُرونَ وَع، س� مِ وفي أ�َّا

 .في المس�حِ  بِّ الرَّ  لرحمةِ  الصح�حةِ  �الطر�قةِ 

 

بُّ "ِمْن ِمصَر َدَعْوُت ابني"، وَهذَا �شیُر رجوًعا إلى  1: 11في ُهوَشَع  �قوُل الرَّ
بِّ لموسى، ألنَُّه  بُّ موسى لتحر�ِر شع�ِه، قاَل لموسى ندمَ عدعوِة الرَّ ا دعا الرَّ

"إسرائیُل ابنِي الِ�كُر". ثمَّ أعطَى لموسى تعل�ماٍت �اَن هدُفَها أْن �قوَل لفرعوَن 
"إسرائیُل هَو ابني. أطلْق ابني �خرُج. أطلْق شعبي ل�عبدني في البر�َِّة." وهكَذا، 

عندَما ُتذ�ِّرَنا �الخروِج و�المرحلِة  ا،هَ تعوُد َهذِه الكلماُت لموسى وللخروِج. لكنَّ 
الموسو�َِّة، فهَي أ�ًضا ُتذ�ِّرَنا �َما أعطاَه الرَّبُّ إلسرائیَل في البر�َِّة. لقْد أعطَى 
إسرائیَل شر�عَتُه، وفي شر�عتِه وعٌد �البر�اِت أماَم الطاعِة و�اللعناِت أماَم العص�اِن. 

ُر إسرائیَل �ا ُر إسرائیَل نِ مكالوهكَذا، عندَما ُیذ�ِّ  الذي أتَى منِه إسرائیُل، �اَن ُیذ�ِّ
أ�ًضا �مسئول�َِّة إسرائیَل تجاَه الشر�عِة. وَهذِه �انْت دعوَة ُهوَشَع. لقد �اَن الشعُب 
غیَر أمیٍن. فاختاروا عدَم الطاعِة واختاروا اللعنَة بدًال مِن الطاعِة والبر�ِة. إذا 

ُه أمٌر مدهٌش أْن �قت�َس متَّى في العهِد الجدیِد هذَا أنَّ  ُأخذَنا إلى العهِد الجدیِد، نجدُ 
من ُهوَشَع، مشیًرا إلى �سوَع المس�ِح. ألنَّ ُیوسَف وَمر�َم و�سوَع �اَن علیهْم أْن 
یهر�وا إلى ِمصَر ثمَّ أْن �خرجوا من ِمصَر. ومتَّى، �شكٍل مثیٍر لالنت�اِه ومفاجٍئ 

ُت ابني"، ُمعترًفا �أنَّ �سوَع هَو إسرائیُل الجدیُد، َعوْ �قت�ُس َهذَا و�قوُل "ِمْن ِمصَر دَ 
، �سوُع هَو إسرائیُل المط�ُع، و�سوُع �عیُد الخروَج من  �سوُع هَو إسرائیُل الحق�قيُّ
ِمصَر، لكنَُّه �قوُم �ِه �الشكِل الصح�ِح. هَو �قوُم �األمِر في طاعِة َهذِه المرَِّة. 

، أطاَع أخیًرا.حال وهكَذا، فإنَّ إسرائیَل، إسرائیلَ   ق�قيَّ

 د. الري تروتر —
 

ثانً�ا، عبَر استمرار�َِّة ملكوِت المس�ِح، �جُب على الكن�سِة أْن تطبَِّق القسَم الثالَث من 

إعالناِت ِسفِر ُهوَشَع على ظروِفَنا الحال�َِّة. �انتشاِر الكن�سِة أكثَر وأكثَر عبَر العالِم، وصلْت نعمُة 
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خاٍص مَن الیهوِد واألمِم. وعلى الرغِم مْن عدِم �مالَنا، �ستمرُّ الرَّبُّ في مح�َِّة شأل المس�ِح أكثَر وأكثرَ 

عروسِه، الكن�سِة، برحمتِه. لَذا فإنَّ رجاَءَنا في البر�اِت �جُب أْن تكوَن دائًما مغروسًة في تجاو�اِت 

ى أنَّ الرجاَء في بر�اِت األ�َّاِم األخیرِة ل عالرَّبِّ الرح�مِة أماَم فشِلَنا. على الرغِم مْن َهذَا، ُهوَشُع أصرَّ 

. و�نفِس الطر�قِة، تأتي بر�اُت المس�ِح  �عتمُد أ�ًضا على التجاو�اِت ال�شر�َِّة الصح�حِة تجاَه نعمِة الرَّبِّ

ُلوَن عْن خطیَِّتهْم و�دعوَن الرَّبَّ من أجِل الخالِص. لَهذَا السبِب، التو�ُة ُتعتبَ  عًدا �ُ ُر على الذیَن یتحوَّ

ُعوَن اتِّ�اَع المس�ِح الیوَم.  حیو��ا في الح�اِة الیوم�َِّة لكلِّ َمْن یدَّ

َم  ِف الرجاِء تتحقَُّق نهائ��ا عنَد اكتماِل ملكوِت المس�ِح. لقد قدَّ ثالًثا، نبوَّاُت ُهوَشَع عْن تكشُّ

ُم  لئكَ و ُهوَشُع إلسرائیَل وَ�هوَذا الرجاَء في بر�اِت األ�َّاِم األخیرِة أل الذیَن یتوُ�وَن. والعهُد الجدیُد �قدِّ

ُر تماًما  لعروِس المس�ِح الیوَم الرجاَء في أمجاِد األ�َّاِم األخیرِة. ألنَّ الرَّبَّ ُ�حبَُّنا، یوًما َما َسوَف �طهِّ

 الجدیدةِ  �قةِ لالخكلَّ َمْن لدِیهْم إ�ماٌن للخالِص. وَسوَف ُ�خلِّصُهْم من �لِّ قضاٍء و�أخُذُهْم إلى بر�اِت 

 ، ُ�شیُر الرسوُل ُبولُس إلى تتم�ِم األ�َّاِم األخیرِة بَهذِه الطر�قِة:55-54: 15�ورنثوَس  1في 

 

وَمَتى َلِ�َس َهذَا الفاِسُد َعَدَم فساٍد، وَلِ�َس هذا المائُت َعَدَم موٍت، فحیَنئٍذ تصیُر 
َشْوَ�ُتَك �ا موُت؟ أین َغَلَبُتِك �ا  نأی« ».ابُتِلَع الموُت إَلى َغَلَ�ةٍ «الكِلَمُة الَمكتوَ�ُة: 

 ).55-54: 15�ورنثوَس  1» (هاوَ�ُة؟
 

. ُهناَك، الرَّبُّ �ستهزُئ 14: 13الرسوُل روعَة عودِة المس�ِح �اإلشارِة إلى ُهوَشَع  یوقِّرُ ُهَنا 

ُء لم ینتِه. لعنُة الرجا�قوَِّة الموِت على الرغِم مَن القضاِء والتدمیِر والسبِي الذي جاَء على إسرائیَل. 

الموِت ُ�مكُن أْن تتوقََّف عْن أْن �كوَن لَها تأثیٌر على إسرائیَل ألنَُّه، في األ�َّاِم األخیرِة، الرَّبُّ َسوَف 

 �فدیهْم و�عیُد توحیَدُهْم مَع َیهوَذا في خضوٍع لبیِت َداوَد.

في المس�ِح، االبُن العظ�ُم لَداوَد.  َما كمس�حیِّیَن، نعرُف أنَّ َهذَا الرجاَء َسوَف یتحقَُّق یوًما

على الرغِم مَن الفشِل والصعو�اِت التي َما زلَنا نواجُهَها الیوَم، نحُن ننتظُر بتوقٍُّع �بیٍر عودَة المس�ِح. 

في َهذَا الیوِم، �لُّ َمْن وضعوا رجاَءُهْم في نعمِة الرَّبِّ في المس�ِح، و�لُّ َمْن تابوا عن خطا�اهْم، 

قبُلوَن البر�اِت الكاملَة لأل�َّاِم األخیرِة. َسوَف ننضمُّ إلى ُهوَشَع في االستهزاِء �قوَِّة الموِت ت�س َسوفَ 
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 والهاو�ِة، حیُث إنَّ نفَس الروِح الذي أقاَم �سوَع مَن األمواِت َسوَف �ق�ُمَنا إلى ح�اٍة أبد�ٍَّة.

الكتماِل ملكوِت المس�ِح في ِسفِر الرؤَ�ا.  اهُ الرسوُل ُیوحنَّا عبََّر عْن نفِس َهذَا الرجاِء في رؤ�َ 

مستوحً�ا مْن عدٍد مَن المواض�ِع في ِسفِر ُهوَشَع، وصَف أورشل�َم الجدیدَة، مدینَة ابِن َداوَد المجیدَة 

. �َما نقرُأ في الرؤَ�ا   :3-2: 21ومكاَن سكنى عروِس الرَّبِّ

 

َسَة أوُرشَ  الجدیَدَة ناِزَلًة ِمَن السماِء ِمْن ِعنِد ِهللا  �مَ لوأنا یوَحنا رأیُت المدینَة الُمَقدَّ
هوذا َمسَكُن ِهللا مع الّناِس، وهو سَ�سُكُن معُهْم، «ُمَهّ�أًة �َعروٍس ُمَز�ََّنٍة لَرُجِلها... 

 ).3-2: 21وُهم �كونوَن لُه َشعً�ا، �ُهللا َنفُسُه �كوُن معُهْم إلًها لُهْم (الرؤَ�ا 
 
 

 الخاتمة
 

عن اإلعالناِت للحك�ِم من ِسفِر ُهوَشَع، نظرَنا ��َف أعلَن ُهوَشُع عِن القضاِء  رسِ دفي َهذَا ال

والرجاِء مْن ِقَبِل الرَّبِّ لشعِب الرَّبِّ وعِن البر�اِت التي ستأتي في األ�َّاِم األخیرِة من خالِل َیهوَذا. 

ُف القضاِء على �لٍّ ِمْن إسرائیَل ذَ لما وتفحَّصَنا ��َف علََّم ُهوَشُع قادَة َیهوَذا في أ�َّاِم َحزق�َّا ا أتى تكشُّ

َف الرجاِء على البر�اِت التي َسوَف تأتي إلى شعِب الرَّبِّ في األ�َّاِم األخیرِة  وَ�هوَذا. واستكشفَنا تكشُّ

 من خالِل نعمِة الرَّبِّ وتجاوِب شع�ِه لَهذِه النعمِة.

مْت  مُ تُ  ا زالْت المس�ِح. ومَ  قبلَ  السنینِ  ، مئاتُ بِّ لرَّ ا بِ علش َع الحكمةَ وشَ لهُ  بِّ الرَّ  إعالناتُ  قدَّ  قدِّ

�اِت الح�اةِ  نواجهُ  المس�ِح، نحنُ  . �عروسِ ا الیومَ لنَ  الحكمةَ   أقض�ةِ  تحتَ  یتألَّمُ  ا زالَ مَ  في عالمٍ  تحدِّ

. األخیرةَ  األ�َّامَ  أُ �بدو ا نَ خالَص  لكي �ضمنَ  المس�حَ  . فأرسلَ أبًدا عْن �ن�ستهِ  لم یتخلَّ  بَّ الرَّ  . لكنَّ بِّ الرَّ 

 ا نأخذُ . عندمَ اآلتيِ  العالمِ  ا إلى بر�اتِ نَ ، لكي �قودَ القدسِ  الروحِ  من خاللِ  ا اآلنَ �ح�ا فینَ  والمس�حُ 

مُ  الحكمةَ  ذهِ هَ  �جد�َّةٍ  �َن ال آخرِ  إلى أشخاصٍ  وننضمُّ  العالمِ  ذاَ على هَ  َع، سنتغلَّبُ وشَ هُ  ا ِسفرُ هَ التي �قدِّ

 ةِ ُمشار� بر�ةَ  وَف نستقبلُ ، سَ المس�ِح المحبو�ةِ  . و�عروسِ المجیدِ  الَحَملِ  ُعرسِ  شاءِ عفي  مْ لهُ  حصرَ 

 .التي ال ُتقاُس  األبديِّ  المجدِ  المس�ِح في أفراحِ 



 لحك�ملالنات عإ : ثانيال درسال                          هوشعسفر 
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 المشار�ون 
 

هو أستاذ مشارك للدراسات الكتاب�ة في �ل�ة الالهوت الُمصَلح  ق. ما�كل جلودو (الُمقِدم)
�ة فلور�دا. �عد قضاءه ست سنوات في منصب المسؤول اإلداري األول للكن�سة بوال و،في أورالند



 لحك�ملالنات عإ : ثانيال درسال                          هوشعسفر 
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، والتي �ان قد قاد �التدر�س 2007)، عاد للتدر�س في �ل�ة الالهوت الُمصَلح عام EPCالمش�خ�ة (
) M.Div. ق. جلودو حاصل على درجتّي ماجستیر الالهوت (2000-1990فیها في الفترة بین 

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

 
 

 هو أستاذ ُمشارك في العهد القد�م �كلّ�ة وجامعة و�تون للدراسات الُعل�ا. د. أندرو أبرنیثي،
 

 عمید �لّ�ة الالهوت �الجامعة المس�حّ�ة األفر�قّ�ة في زامب�ا. و. هنباال د. فودي �اكام،
 

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

 
 وت.هلال �اأستاذ الالهوت التفسیري في �لّ�ة �ونكورد د. ج�فري جی�س،

 
 االبن هو المؤسس المشارك ورئ�س خدمات األلفّ�ة الثالثة. د. ر�تشارد برات،

 
راعي �ن�سة ساحل فلور�دا �مدینة بوم�انو بیتش، وهو أستاذ مساعد في �لّ�ة نو�س  د. الري تروتر،

 في المكس�ك. MTWلالهوت، والمدیر اإلقل�مي السابق لهیئة 
 

 �حي في �لّ�ة الالهوت المعمدانّ�ة الجنو�ّ�ة.سالم وتأستاذ الاله د. ست�فن و�لوم،
 

 كلیّة الالھوت المعمدانیّة الجنوبیّة.أستاذ الالهوت العملّي والعمید الُمشارك في  د. دونالد و�تني،
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ى فیها تغلُث العام الذي أعتل :ق.م. 744
ور.  فألسر الثالُث العرش في أشُّ

 
األول  اح الكبیرعام االجت� :ق.م. 732

ور على مملكة إسرا  ئیل الشمال�َّة.ألشُّ
 

العام الذي ُأحِتلَّت ف�ه إسرائیل  :م.ق. 722
ور، وس�َقت  منأو "المملكة الشمال�َّة"  ِقَبل أشُّ

 للسبي.
 

: أُب العهد القد�م، ابن تارح، أٌب إبراه�م
ُألمَّة إسرائیل الذي قطَع هللا معه عهًدا في 

ال ُ�عد بنسٍل  عًدا إ�اه) وا 17، 15(تكو�ن 
ة.   وال ُ�حصى وأرٍض خاصَّ

 
 741ابن یوثام وملك یهوذا من عام  آحاز:
قبل المیالد؛ معروف �شره  726إلى 

 ه للثقة �ا�. فضور 
 

ور: إمبراطور�َّة تقع في شمال بالد ما  أشُّ
بین النهر�ن في الشرق األدنى القد�م والتي 

مال�َّة اجتاحت واحتلَّت مملكة إسرائیل الش
 .ق.م 722م الي عاو ح

 
: وريُّ قضاٌء إلهيٌّ على شعب  القضاُء األشُّ

قبل  ٧٠١إلى  ٧٣٤هللا من حوالي عام 
ور�ین لَ المیالد. عندما أرس ضد  هللا األشُّ

شع�ه رًدا على انتهاك إسرائیل الصارخ 

 لعهده. 
ُمصطلح عبري ب�آحار�ت ها�ام�م: 

 حرفي دون  ُنِسَخ �شكل] (ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית[
) و�عني "المستقبل"؛ وهو ُمصطلح ترجمته

 تقني ُ�عبِّر عن فترِة "آِخِر األّ�اِم".
 

لى ع ُمصطلح غالً�ا ُ�طبَّقعروس المس�ح: 
 لمس�ح األمناء. الكن�سة؛ أت�اع ا

 
: المرحلة الثالثة واألخیرة الفتتاح االكتمال

األخرو�َّات (اإلسخاتولوجي)؛ ِعندما �عود 
نهائي لكل  الهللاُق هدَف المس�ح وُ�حقِّ 

 التار�خ. 
 
: المرحلة الثان�ة الفتتاح االستمرار�َّة

األخرو�َّات (اإلسخاتولوجي)؛ "فترة ملكوت 
ل، عدهللا � لكن قبل  مجيء المس�ح األوَّ

 االنتصار النهائي".
 

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

 ن الناس.موعة مجو هللا وموشخص أ
 

: الَملك الثاني إلسرائیل في العهد القد�م داود
الذي ناَل الوعد �أن أبناء نسله س�جلسون 

 لكون إلى األبد.معلى العرش و�َ 
 
] ἔσχατοςُمصطلح یوناني [: اسخاتوس

 قائمة المصطلحات العسرة
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(ُنِسَخ �شكل حرفي دون ترجمته)، �عني 
 "آِخر"، "نهائي"، "أخیر".

سوف   التيدینونة هللا األقض�َّة األبد�َّة:
تأتي عندما َ�ِصُل التار�ُخ إلى تتم�ِمِه في 

 األ�اِم األخیرِة.
 
 شخص غیر یهودي.ُأَمِمي: 

 
 النبي الخائنة. شعزوجة هو  جومر:

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

�إصالحاته الدین�َّة وخالصه المعجزي من 
 .ق.م 701 وري عامالهجوم األشُّ 

 
نبيٌّ في عهد ُعّزّ�ا و�وثاَم وآحاَز  هوشع:

�عاَم َمِلِك وَحَزقّ�ا ُملوِك َیهوذا، وفي أّ�اِم َیرُ 
 .إسرائیلَ 

 
: المرحلة األولى الفتتاح التأس�س

األخرو�َّات (اإلسخاتولوجي)؛ تشیُر إلى 
ل وخدمات رسله  مجيء المس�ح األوَّ

 وأنب�ائه.
  

ذین للناس اا�ل  �َّة:الكن�سة غیر المرئ
اتَّحدوا �المس�ح على مدار التار�خ من أجل 

 الخالص.
 

�عقوب؛ ُسمیَّت  اُألمَّة الُمنَحِدرة من إسرائیل:
 لَمملكة الشمال�َّة" �عد انقسام ُأمَّة إسرائیل."ابـ 

 
اكر حیث نفََّذ �اهو مجزرة  َیْزَرِعیَل: بلدة �سَّ

ي ضد منزل أْخآب؛ وهو االبن الِ�كر للنب
اسمه إلى أن هللا �ان  ن یرمزاهوشع و�

د بدمار إسرائیل.  ُیهدِّ
 

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

 
أحد أس�اط إسرائیل االثني عشر؛  یهوذا:

ابن �عقوب الرا�ع الذي من نسله �ان س�أتي 
 و��َّةنملكة الجالَمس�َّا الموعود؛ وهو اسم المَ 

 �عد انقسام ُأمَّة إسرائیل.
 

تعبیر ِاسُتخِدَم من ِقَبل أنب�اء  األ�ام األخیرة:
أعقبت ي القد�م لوصف الفترة التالعهد 

السبي، واسُتخِدَم من ِقَبل ُ�تَّاب العهد الجدید 
لوصف فترة العهد الجدید؛ وُ�طَلق علیها 

 أ�ًضا "ذروة التار�خ النهائ�َّة".
 

ي "ل�س شعبي"؛ نبري �ععاسم  ي:ُلوَعمِّ 
االبن الثالثة لهوشع النبي و�ان یرمز اسمها 

 إلى أن هللا سوف یتبرَّأ من إسرائیل.
 
سم عبري �عني "غیر محبوب"؛ ا ُلوُرَحاَمة:

االبنة الثان�ة للنبي هوشع و�ان یرمز إلى أن 
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هللا س�سحب قر�ً�ا بر�اته العهد�َّة عن 
 إسرائیل.

 
م الذي قاد �د القدهالعخلِّص : نبيُّ ومُ موسى

اإلسرائیلیین خارج مصر؛ رجل قطَع هللا معه 
"عهد الناموس" القومي، وأُعطَي الوصا�ا 

لإلسرائیلیین؛ ظهَر أ�ًضا د العشر وسفر العه
 مع إیل�ا عند تجلِّي �سوع.

 
عاصمة الخل�قة الجدیدة  أورشل�م الجدیدة:

س هللا عرشه السماوي  ومحورها حیث سیؤسِّ
 لشع�ه. دهظهُر مجو�ُ 

 
هي إعالن أو تصر�ح إلهي موحى  النبوَّة:

 �ه.
 

مرسل هللا الذي َ�علُن وُ�طبُِّق �لمة  النبي:
من القضاء �سبب  رهللا، خاصة لُ�حذِّ 

ع الخدمة والع�ادة األمینة �   الخط�َّة، ولُ�شجِّ
 التي تقود إلى البر�ات.

 
ل َملك مسحه هللا ل�حكم أمة  شاول: أوَّ
 ل.إسرائی

 

هجوم على مملكة یهوذا  ب:�نحار س حاجت�ا
ور حوالي  الجنو��َّة قام �ه سنحار�ب ملك أشُّ

. رًدا على تمرُّد یهوذا ضد ق.م 701عام 
ور. نجَت أورشل�م �شكل معجزي من هذا أشُّ 

االجت�اح �عد أن لجأ َحزَق�ا إلى "یهوه" طلً�ا 
 للمساعدة.
 

ب دینونات تعمل �تأدیاألقض�َّة الوقت�َّة: 
لتحذیر غیر المؤمنین من  ن هللامبٍّ ُمح

األقض�ة األبد�َّة، ول�ضمن البر�ات األبد�َة 
 للمؤمنین. 
 

�َّا: إلى  792عام  ليملك یهوذا من حوا ُعزِّ
قبل المیالد. (وُ�سمَّى أ�ًضا "عزر�ا")؛  740

.  المعروف �َملٍك �ارٍّ
 

األشخاص الذین �شكِّلون الكن�سة المرئ�َّة: 
جتمعة؛ أولئك مُ �سة النلكا من ا�انتظام جزءً 

الذین �عترفون عالن�ة �اإل�ماِن في المس�ِح، 
الذین ُر�ما �كون لدیهم إ�مان ُمخلِّص حق�قي 

  �كون لدیهم.ال أو قد

 
 


