
 ھوشعسفر 
  

  تمزق قلب هللا
  

  محبة هللا غير المشروطة كما يظھر فى تمسك زوج بزوجته غير الخلصة
  
  تب ھذا السفراك
  

وقد بدأ ھوشع فى التـنبؤ حوالى عام . م . ق715 عام ًلية إسرائيل ، وقد كتبه تقريـباكاتب ھذا السفر ھو ھوشع النبى بالمملكة الشما
  . م . ق 722قوط المملكة الشمالية عام واستمر يتـنبأ حتى س. م . ق750

  
  ذا السفرالمقصودون بھ

   
 ھوشع نبواته فى األساس إلى المملكة الشمالية إسرائيل ، وبعد انتصار أشور على إسرائيل ، نسخت ھذه األقوال فى المخطوطات هوج

  . مملكة يھوذاكسجالت لتـنبؤات تحققت فعال ً ، وككلمات تحذير لمن بقى فى مملكة إسرائيل أو لشعب
  

  الخلفية التاريخية
  

ً ملكا فاسدا ، أثمرت قيادته مجتمعاكان يربعام الثانى ً ، ً  عاما25 إسرائيل ستة ملوك خالل وقد حكم. أخالقى يسوده الظلم  غيرً  مادياً
  .وكان ذلك ھو بداية أفول المملكة الشمالية 

  

  ھوشعكيف تقرأ سفر 
  

. نجده فى الحوادث العصرية فى زماننا ، وھى قصة حب زوج لزوجته غير المخلصة  ، مثل ماعصريةيطالعنا ھذا السفر بقصة تبدو 
ا  ه بخطايان وھى تصور . ولكن قصة ھوشع النبى وزوجته جومر تظھر لنا قصة حب أخرى ، وھى حب هللا لنا حتى عندما نكسر قلب

  . لنا كيف يتـشوق الرب ألن يغفر لنا خطايانا عندما نلتفت إليه 
  

ة شعب إسرائيل   ى خيان شير إل ذى ي ه ، ال ا زوجت وى .واألصحاحات الثالثة األولى تصور الحياة األسرية لھوشع ، خاصة زن ويحت
ا الباقى  ة عن خطاي ه شالسفر على رسائل حي ودوا إلي رب الحارة فى أن يع ة ال شكل حى . عب ، ورغب سفر ستختبر ب ذا ال وطوال ھ

ه يحب صورة هللا ذى القلب الكبير ، ال ك ، ألن ا أمكن ذل ذى سيجرى العدل إذا احتاج األمر إلى ذلك ، ولكنه يفضل إظھار الرحمة كلم
  .شعبه حبا ً عميقا ً

  
رب التـتعجب من الدعارة والزنا واأللم فى ھذا السفر ، والحظ العواقب  يم ال دما يق ة عن ة للخطي لكن خلف . دعواه ضد شعبه الكامل

شعبه ً أوال. على حب الرجعة عنه ً مثاالعاناة ھوشع وألم هللا سترى م ة هللا ل افى محب ا نحن ًإسرائيل وثاني ه لن الحظ كيف .  فى محبت
 .أحب ھوشع زوجته التى ال تستحق كل ھذا الحب ، وتأمل كيف يتعامل هللا معنا بنفس الطريقة 


