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 الدرس الثالث

 92-9:52العهد اجلديد واقتباسات بولس من هوشع يف رومية 

".  كلية داالس لالهوت"، وهي دورية Bibliotheca Sacraُنِشر املقال التالي باألصل باللغة اإلجنليزية يف دورية : مالحظة
 :والعنوان الكامل هلذا املقال هذه الدورية هو

Tanner, J. Paul, “The New Covenant and Paul’s Quotations from Hosea in Romans 9:45-46.”  

Bibliotheca Sacra 162: 645 (Jan-Mar 2005): 95-110. 

  

ومن األمور املرتبطة بقوة هبذا املوضوع مسألة تفسري .  أحد املواضيع اهلامة يف علم التفسري هو مسألة كيفية النظر إىل إسرائيل كشعب اهلل

 replacement "الهوت اإلحالل"وهو رأيٌ يُشار إليه أحياناً باسم )فهل حلت الكنيسة حمل إسرائيل .  م إلسرائيلوعود العهد القدي

theology)هل فقدت إسرائيل مكاهنا يف خطة اهلل؟  هل الكنيسة كيان متميِّز متاماً ذا رسالة منفصلة؟  ؟ 

ال يوجد أي عددٍ خيربنا أن إسرائيل فقدتْ دورها .  ردة يف العهد اجلديدتتعلق هذه األسئلة بشكلٍ خاص باقتباسات العهد القديم الوا

ومع هذا، يبقى املرء أمام .  كما ال يوجد أي عددٍ يشري إىل أن الكنيسة حلت حمل إسرائيل.  أوأهنا طُرِدت بشكلٍ كامل ودائم من اهلل

يعاجل .  إسرائيل باألصل، يف العهد اجلديد مع األمم والكنيسة مقاطع معينة من العهد القديم، كانت ختاطب" استخدام"حتدي شرح كيفية 

فكيف يساهم استخدامه هلذه األعداد يف فهم إسرائيل .  9يف رومية  4-1هذا املقال استخدام بولس ملقاطع وأعداد معينة من هوشع 

 ؟"شعب اهلل"ومعنى 

 "إسرائيل احلقيقي: "2سياق رومية 

إىل شرح كيفية ارتباط هذه احلقائق  11-9ول من الرسالة عقيدتي التربير والتقديس، ينتقل يف رومية بعد أن شرح بولس يف اجلزء األ 

، وحيث أنه ال يُعلَن اإلنسان باراً أمام اهلل إال (40:3)فحيث أنه ال يتم نوال الرب حبفظ الشريعة املوسوية .  بإسرائيل بصفتها شعب اهلل

 ، فماذا خيربنا هذا عن إسرائيل، اليت طلب اهلل منها  أن حتفظ الشريعة؟(30-48األعداد )باإلميان بيسوع املسيح 

ال ."  ألن ليس مجيع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون.  ولكن ليس هكذا، حتى إن كلمة اهلل قد سقطت: "6:9كتب بولس يف رومية 

كان بولس هنا يشري بوضوح إىل الشعب .  اً من اليهود واألممكان شعباً مكوَّن" شعب اهلل"عالقة لتعليقات بولس حتى اآلن باألمم، وكأن 

ألن اليهودي يف الظاهر ليس هو يهودياً، وال اخلتان الذي يف الظاهر يف اللحم : "49-48:4وهذا مرتبط مبا قاله سابقاً يف .  اليهودي

                                                 
1  Walter C. Kaiser Jr., “An Assessment of ‘Replacement Theology,’” Mishkan 10 (1989): 9-20. 
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وبكلماتٍ ."  تان، الذي مدحه ليس من الناس بل من اهللختاناً، بل اليهودي يف اخلفاء هو اليهودي، وختان القلب بالروح ال بالكتاب هو اخل

وشركة الروح ( 6:30تثنية " )ختان القلب"أخرى، مل تكن والدة الشخص يهودياً تعطيه وضعاً صحيحاً ومقاماً سليماً أمام اهلل، إذ أن 

 .القدس جيب أن يصحبا كل تلك األمور، فهذان أمران يتعلقان بالعهد اجلديد

  

، وإسرائيل احلقيقية هذه هي البقية "إسرائيل العرقية"داخل " إسرائيل حقيقية"يقول إن هناك  6:9ان بولس يف رومية وهكذا، فقد ك

وال يتطلب تتميم اهلل لوعوده إلسرائيل أن يتممها مع كل فردٍ ينحدر جسدياً من إسرائيل، ولكن مع اجملموعة املؤمنة فقط .  املؤمنة من األمة

 .يف إسرائيل العرقية

 

-30:9وأحد أمثلة هذا التمييز موجود يف رومية .  كلها 11-9ويؤكِّد بولس على هذا من خالل متييزه إسرائيل عن األمم يف رومية 

درِك فماذا نقول؟  إن األمم الذي مل يسعوا يف أثر الرب أدركوا الرب، الرب الذي باإلميان، ولكن إسرائيل وهو يسعى يف أثر ناموس الرب مل ي: "31

، ألن بولس مييِّز بوضوحٍ إسرائيل عن األمم املؤمنني، كما يؤكِّد "الكنيسة"ال يعين " إسرائيل"من املؤكد والواضح أن التعبري ."  اموس الربن

 .قد فشلت يف احلصول على بر اهلل( ككل)على أن إسرائيل 

  

فوعود عهد اهلل إلسرائيل مل تفشل، ألن اهلل .  نة يف إسرائيلاملؤم" البقية"الفرق بني إسرائيل العرقية و 11وقد وضَّح الرسول يف رومية 

فكذلك : "5ثم أضاف يف العدد !"  ألعلَّ اهلل رفضَ شعبه؟  حاشا: فأقول: "1:11كتب بولس يف رومية .  سيتمِّمها مع البقية املؤمنة

 .ربكة مع البقية املؤمنة من إسرائيلسيتمِّم اهلل وعود ال."  يف الزمان احلاضر أيضاً قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة

 92-9:52اقتباسات العهد القديم يف رومية 
ومن اهلام جداً أن نفهم السياق الذي توجد فيه هذه .  مرتني من هوشع ومرتني من إشعياء 49-45:9اقتبس بولس يف رومية  

ه ال داعي ألن تتم وعود عهد اهلل مع كل فردٍ يف شعب إسرائيل وكما أُشري مُسبَقاً، وضَّح بولس يف اجلزء األول من الفصل أن.  االقتباسات

فقد ناقش بولس عقيدة االختيار يف سياق توضيح أن الذين يؤلِّفون البقية .  ، فلن تشمل هذه الوعود كل نسل إبراهيم(7-6العددان )

 .تفشل وعود اهلل، بل تتم وهذا يضمن أن تكون هناك بقية مؤمنة، حتى ال.  املؤمنة يف إسرائيل خمتارون من اهلل

  

وإذ يتوقع بولس معرتضاً ختُّيلياًً، يوضِّح أن اختيار اهلل لبقية .  ولكن حقيقة اختيار اهلل لبقيةٍ مؤمنة من إسرائيل تثري التساؤل حول عدل اهلل

جيعل حجة الرسول قوية هو أنه  ولكن ما.  مؤمنة ليس أمراً ينطوي على عدم عدل، ألن االختيار مبين على رمحة اهلل ال على استحقاق
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ألن اهلل ( أ: )وميكن تلخيص فكرته كما يلي.  يطبِّق مفهومه على األمم، قائالً إن اهلل اختار أناساً من األمم واألمم ليكونوا موضوع رمحته

كُل مَن يتم ( ب(.  )41-19 األعداد)متسيد سامٍ، فإنه ال حيق ألحد أن يسأل ويشكِّك بصحة الطريقة اليت يُختار فيها الناس للخالص 

 (.42-44األعداد )فهو خمتار على أساس رمحة اهلل فقط ( سواء أكان يهودياً أم أممياً)اختياره للخالص 

  

 مل يكن على بولس أن يذكر األمم، ألن قصده األساسي من حديثه هو أن يظهِر أن البقية املؤمنة يف إسرائيل تتألف من الذين اختارهم اهلل

ومع هذا، فإن ذكره لألمم يف النقاش ال يعزِّز فكرته أن اهلل غري متحيِّز وأنه مل حيصر اختياره بشعب مُعني منحدر .  دور واالمتيازهلذا ال

 .من إبراهيم

  

نُ إياها اليت أيضاً دعانا حن: "، وهم غري حمصورين يف األفراد املنحدرين من نسلٍ يهودي(43العدد " )آنية رمحة"الذين اختارهم اهلل هم 

ويلخِّص .  ، اقتبس من أربعة مقاطع من العهد القديم49-45ويف األعداد (.  42العدد " )ليس من اليهود فقط، بل من األمم أيضاً

ولكن إسرائيل وهو يسعى يف أثر .  فماذا نقول؟  إن األمم الذين مل يسعوا يف أثر الرب أدركوا الرب، الرب الذي باإلميان: "املوضوع كما يلي

 (.31-30العددان " )ناموس الرب مل يدرِك ناموس الرب

  

وحني تُقارَن هذه األعداد، فإنه .  من اجلهة األخرى 31-30من جهة، واألعداد  42-44تُحصَر اقتباسات العهد القديم بني األعداد 

.  اهلل أعطيت لبقية إسرائيل ولألمميصبح من الواضح أن اقتباسات العهد القديم هذه حمصورة بني هذه األعداد هبدف إثبات أن رمحة 

يتكلم عن مشول  42وحيث أن العدد .  ، تقدِّم استنتاجاً توصَّل إليه بولس30اليت تبدأ العدد " فماذا نقول؟"ومن الواضح أن الكلمات 

ستنتاج أن بولس كان يشريان إىل أن املؤمنني من األمم قد حصلوا على الرب، فإنه ميكن اال 31-30األمم يف رمحة اهلل، والعددين 

 .باستخدامه هذه االقتباسات من العهد القديم يقدِّم دليالً على مشول اليهود واألمم يف رمحة اهلل

  

آنية "وقد ذكر هذه االقتباسات لدعم حجته بأن اهلل اختار .  9:1و 43-44:10، اقتبس بولس من إشعياء 49-47ويف األعداد 

وحيث أن هذين ."  وإشعياء يصرخ من جهة إسرائيل: "ثبَت من الطريقة اليت قدَّم هبا األعدادمن إسرائيل العرقية، وهذا مُ" رمحة

                                                 
ومع أن هذه األفكار نادرة، لكن ميكن االضطالع على عرضٍ هلا يف .  جيب رفض أية حماولة إلظهار أن بولس استخدم اقتباسات هوشع يف رومية للتدليل على مشول كل إسرائيل العرقية  2

Alva J. McClain, The Gospel of God’s Grace (Chicago: Moody, 1973), 183 ؛ وJohn A. Battle, Jr., “Paul’s Use of the Old 

Testament in Romans 9:25-46,” Grace Theological Journal 2 (1981): 115-29. 
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سني االقتباسني يدعمان فكرة مشل بقية مؤمنة من إسرائيل يف رمحة اهلل، فإنه ميكن توقع إجياد دعم لفكرة مشل األمم يف أحد أو كال االقتبا

سأدعو الذي ليس .  "10:1أوالً، ثم من  43:4لس يف هذه األعداد من هوشع كما اقتبس بو.  46-45:9املوجودين يف رومية 

 ."أنه هناك يُدعون أبناء اهلل احلي‘ لستم شعيب،’: ويكون يف املوضع الذي قيل هلم فيه‘  .حمبوبة’واليت ليست حمبوبة ‘ شعيب،’شعيب 

  

لكن يبدو من الواضح أن بولس كان يقتبس هذه األعداد للتأكيد " مم،وأما بالنسبة لأل"ومع أن بولس مل يبدأ االقتباسني من هوشع بالكلمات 

 .اهلل تشمل األمم" آنية رمحة"على أن 

.  وهبذا، استخدام بولس سلسلةً من االقتباسات إلثبات أن رمحة اهلل مشلت بقية مؤمنة يف إسرائيل، وإلثبات أهنا امتدت إىل األمم أيضاً 

فهل كان بولس يستخدم هذه األعداد من هوشع بذات .  أسئلة هامة خاصةً على املستوى التفسريي ولكن استخدم الرسول هلوشع يثري

على معنى هذه األعداد باستخدامها كدليلٍ " يتعدى"اليت استخدمها هبا النيب هوشع نفسه؟  أم أن بولس كان ( أي بنفس املعنى)الطريقة 

 ؟"شعيب"على جعل األمم 

 األصلياقتباسات هوشع يف سياقها 
  

سأدعو الذي : "فتقول 45:9أما رومية "  ‘.أنتَ إهلي’: وهو يقول‘ أنتَ شعيب،’: وأرحم لورحامة، وأقول للوعمي: "43:4يقول هوشع 

 "‘.حمبوبة’واليت ليست حمبوبة ‘ شعيب،’ليس شعيب 

بولس من الرتمجة اليونانية هلوشع وألنه قلب  مع أنه عند النظرة األوىل يبدو هذان النصان خمتلفان، لكن ذلك خداع بصري ناتج عن اقتباس

: ويربز موضوعان يف هوشع مها  (.اهلل إليهم" دعوة"يف الوعد وعلى " شعيب"ورمبا ذلك بقصد التشديد على ناحية )ترتيب العبارات 

                                                 
3  W. Edward Glenny, “The ‘People of God’ in Romans 9:45-47,” Bibliotheca Sacra 152 (January-March 1995): 42-59 . خيلص

 The Epistle to the Romans, New)إىل ذلك االستنتاج، وهو أن دعم العهد القديم لفكرة بولس جيب أن يتم التوصل إليه من سفر هوشع  (Douglas J. Moo)دوغالس مو 

International Commentary on the New Testament [Grand Rapids: Eerdmans, 1996], 611)  . لكن لالضطالع على موقف خمالِف، انظرDavid L. 

Turner, “The Continuity of Scripture and Eschatology: Key Hermeneutical Issures,” Grace Theological Journal 6 (fall 1985): 

بعدم اإلميان احلايل والرد املُستقبَلي "مل يكن يفكر بالكنيسة لكن  46-45:9، يؤكِّد على أن بولس يف رومية (Battle)على عملٍ سابق لباتل  (Turner)وإذ يعتمد ترينر .  275-87

 (.481املرجع السابق، " )ألمة إسرائيل
من شبه املؤكَّد أن هذا تغيري من بولس نفسه، حيث أنه يتناسب .  "42:9رمبا بسبب تأثري كلمات رومية " سأدعو،"إىل " قولوأ"إىل أن بولس غيَّر قول هوشع  (Moo)كما يشري مو   4

يف بداية "( دعا)"لفعل ، استطاع بولس وضع هذا ا43:4وبقلب بولس لرتتيب العبارات يف اقتباسه هلوشع (.  42يف العدد " دعانا"انظر الكلمة )مع اهلدف الذي ألجله يورِد االقتباسات 

هذه نقطة هامة هلذه احلجة، حيث أن دعوة اهلل تتبع تعيينه .(  أيضاً 46يف هناية العدد " دعا"ترد الكلمة .  )(The Epistle to the Romans, 612)" اقتباسه املُركَّب من هوشع

 .املُسبَق
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يف سياقه الضيق، أي يف  ::10كال هذين األمرين مرتبطان بقوة هبوشع ".  شعب اهلل"ووضع إسرائيل بصفتهم " الرمحة" ممارسة اهلل ل

امتنعت " رمحته"إلعالن أن ( ، ال رمحة לֹא ֻרָחָמה" )لورحامة"االسم الرمزي البنة هوشع،  6:1فمثالً، استخدم اهلل يف .  أ1:1-1:4

القرن الثامن قبل كان هذا مبثابة إنباء بتأديبٍ إهلي سيأتي من خالل الغزوات اآلشورية يف .  عن مملكة إسرائيل الشمالية يف أيام هوشع

 .ق م 744امليالد، واليت ستصل ذروهتا يف السيب عام 

י לֹא" )لوعمي"أما اسم االبن الثالث هلوشع فهو  ، وهو يُستخدم لتوضيح أن شعب اململكة الشمالية سيُجرَّدون من "(ليس شعيب"، ַעמִּ

، (إذ سيستمر اهلل يف إنقاذها من التهديد اآلشوري)اهلل  أما اململكة اجلنوبية، فستستمر باختبار رمحة.  اهلل" شعب"امتياز كوهنم 

 .اهلل" شعب"وستبقى تُعتبَر 

  

لكن يكون عدد بين : "10أ، وهو اجلزء غري املُقتبَس من العدد 10يقول العدد .  10:1كل هوشع  46:9مل يقتبس بولس يف رومية 

لمات على إشارة قوية ملا وعد به اهلل إبراهيم قبل قرون يف العهد اإلبراهيمي حتتوي هذه الك."  إسرائيل كرمل البحر الذي ال يُكال وال يُعَد

هو التأكيد على أنه مع أن اململكة الشمالية قد أُبعِدت  10:1هدف هوشع (.  16-15:13؛ قارن مع 14:34؛ 17:44تكوين )

كما أن هذه احلقيقة .  ه أمة ضمن العهد اإلبراهيميزمن هوشع عن رمحة ونعمة عهد اهلل، لكن اهلل ما يزال ملتزماً بوعوده بأن تكون ل

ب، وهو 10:1وهذا األمر مؤكَّد عليه يف هوشع   .بقيت األساس الذي اعتمد عليه اهلل يف املُستقبَل ثانية لبسط رمحته ألمة إسرائيل

: 46:4وكتب بولس يف رومية "  ‘.هلل احليأبناء ا’:يُقال هلم‘ لستم شعيب،’: ويكون عوضاً عن أن يُقال هلم.  "اجلزء الذي يقتبسه بولس

 " ‘.أبناء اهلل احلي’أنه هناك يُدعون ‘ لستم شعيب،’: ويكون يف املوضع الذي قيل هلم فيه"

 

" لستم شعيب"ولكن يف وقتٍ ما يف املُستقبَل سيتغري حاهلم، إذ سينتقلون كوهنم .  يف أيام هوشع، فقد جزءٌ من نسل إبراهيم امتياز العهد

هذه إىل وقتٍ قديم يف تاريخ األمة، وخاصة إىل االتفاق الذي مت التوصل إليه على جبل سيناء " شعيب"تعود فكرة ."  شعيب"وهنم إىل ك

فاآلن إن مسعتم ."  "شعبه"وقد وعدهم اهلل مقابل موافقتهم على حفظ الشريعة املوسوية بامتياز أن يكونوا .  بعد أن خرجوا من مصر

                                                 
ويتم التوسُّع يف هذه الفكرة يف حزقيال ."  ويُجمَع بنو يهوذا وبنو إسرائيل معاً وجيعلون ألنفسهم رأساً واحداً: "النيب ، حيث يعلن11:1يُشار إىل زمن إمتام هذه الوعود لألمة يف هوشع   5

" يكون ملكاً عليهم كلهم،ملك واحدٌ "بعد ذلك، ستتحد األمة حني (.  41العدد )فقد أعلن اهلل أنه سيجمعهم من كل األمم اليت تشتتوا إليها، وبأنه سيعيدهم إىل األرض .  41:37-42

" داود رئيس عليهم إىل األبد"أن  42ويعلن يف العدد ."  شعباً، وأنا أكون هلم إهلاً( هلل)يل "فيصريون ثانيةً ( 43العدد )سيطهِّرهم اهلل (.  44العدد " )رأساً واحداً"حبيث يصري هلم 

يف "للتعبري ."  )ك يعود بنو إسرائيل ويطلبون الرب إهلهم وداود ملكهم ويفزعون إىل الرب وإىل جودِه يف آخر األيامبعد ذل.  "11:1يف توضيح  5:3ويساعد هوشع (.  إشارة إىل املسيا)

موضوع يتم التوسع ، وهو توقع قديم خلالصها من الضيق املُستقبَلية، وهو (30العدد " )ضيق"، حيث يقول إن األمة ستعود إىل الرب بعد أن تدخل 31-45:2جذورٌ يف تثنية " آخر األيام

 .40و 7إشارةً للمسيا، انظر احلاشيتني السفليتني " داود ملكهم"ملزيد من التفصيل عن كون عبارة .(  فيه يف كل العهد القديم



 هوشع    : الدرس الثالث 3العهد القديم  بول تانر. ج. د
 

 
 
 

 6، 3             4002، 8تشرين ثاني 

خروج " )وأنتم تكونون يل مملكةَ كهنةٍ وأمةً مُقدَّسة.  فإن يل كل األرض.  كونون يل خاصةً من بني مجيع الشعوبلصوتي وحفظتم عهدي ت

وأنتم قد أخذكم الرب وأخرجَكم من كور احلديد من مصر لكي تكونوا .  "وقد تكرَّرت هذه الفكرة الحقاً يف سفر التثنية(.  5:19-6

 (.14:46؛ الويني 18:46؛ 4:12؛ 6:7؛ قارن مع 40:2تثنية )" له شعب مرياثٍ كما يف هذا اليوم

 

، نرى أن احلديث يدور عن إسرائيل العهد القديم، واململكة 4-1يف سياق هوشع ( ب10:1و 43:4)وحني ننظر إىل هذين املقطعني 

.  إمتام هذه الوعود ستكون مع األمم ال شيءٍ يف سياق هذه املقاطع يشري إىل األمم، كما ال يشري هوشع إىل أن.  الشمالية بشكلٍ خاص

لكن هلذا   .أي أن الكنيسة حتل حمل إسرائيل" إسرائيل اجلديدة،"ولكن بعض الكتاب يقولون إن اقتباسات شاول تظهِر أن الكنيسة هي 

يِّز بولس بوضوح يف العهد اجلديد، مي" إسرائيل"، وهي أمشل معاجلة ملوضوع 11-9ففي رومية .  املوقف الالهوتي نقاط ضعف عديدة

وعالوةً على ذلك، ال ميكن لتنبؤات كثرية يف العهد القديم عن إسرائيل أن تنطبق بشكلٍ سليم .  بني إسرائيل والكنيسة، كما ذكرنا سابقاً

"               ئُك تربئةًأؤدبُك باحلق وال أُبرِّ: "، حيث قال اهلل(7:30إرميا " )وقتٍ ضيق على يعقوب"على الكنيسة، مثل املقاطع اليت تتكلم عن 

، وبأن ذلك ستتبعه عودة الرب (3:14زكريا " )كل أمم األرض( على أورشليم)وجيتمع عليها : "كما أنبأ اهلل قائالً  (.11العدد )

 (.9-1:12)شخصياً إلنقاذها 

 9-1توضيحات بشأن إمتام هوشع 
  

هذه األعداد وطبَّقها على املؤمنني األمم  46-45:9لس يف رومية ومع هذا فقد اقتبس بو.  إىل إسرائيل 43:4و 10:1يشري هوشع 

فيجب التأكيد على أن .  ولكن ليس معنى هذا أنه أخطأ يف استخدام هوشع أو أنه أعطى هلوشع معنى روحياً رمزياً.  يف الكنيسة

فقد كان يعرف أن رمحة اهلل .  سياقها األصليبولس مل ينكر أن أعداد هوشع تتعلق بإسرائيل، إذ كان يعرف ويفهم معنى هذه األعداد يف 

وهبذا، فإن بولس مل يكن يعطي .  من إشعياء تؤكِّد هذا 49-47:9مُقدَّمة للبقية يف داخل إسرائيل، ألن األعداد اليت اقتبسها يف رومية 

                                                 
ت بولس أو كتابات العهد اجلديد، وهو أن تنبؤات لذلك، جيب أن نستنتج أن هذا النص يعكس افرتاضاً تفسريياً ال جند له دليالً يف أي مكانٍ آخر يف كتابا: "(Moo)فمثالً، يكتب مو   6

 (.613املرجع السابق، " )العهد القديم بإسرائيل متجدِّدة ستتم يف الكنيسة
ون الرب إهلهم وداود خيدم"، ولكن بأهنم سوف (10:30إرميا )فلم يعلِن إرميا أن إسرائيل ستعود إىل األرض فحسب .  تتعلق هذه األعداد بتأديب وظروف أكرب من السيب البابلي  7

، وهبذا، فإن هذه الكلمات تنتظر العصر املسياني املُستقبَلي (15:33؛ 6-5:43قارن مع )إىل املسيا اآلتي من نسل داود " داود ملكهم"تشري الكلمات .  أيضاً( 9العدد " )ملكهم

 .إلمتامها
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.  كن التأكيد على إمتامها مع األممإنكار حتقيق هذه الكلمات مع إسرائيل، ول 9فلم يكن القصد من رومية . تفسرياً آخر ألعداد هوشع

 كيف ميكن ألعداد هوشع أن تنطبق على املؤمنني من األمم يف الكنيسة؟: ولكن هذا يثري السؤال

  

بولس من اقتباس هذه األعداد، وهو أن بولس مل يكن حياول القول إن " قصد"اقرتح بعض العلماء أن حل هذه املشكلة التفسريية موجودٌ يف 

يؤكِّدان على أن جتديد  46-45ومع هذا، فإن العددين   .على األمم" تطيبق مبدأ"د تتم يف األمم، ولكنه كان يشري إىل تلك األعدا

 (.مع أهنا ليست حتقيقاً كامالً)لنبوة هوشع " حتقيق مباشر"األمم 

مكوَّن من حجارة حية " هيكل روحي" فقد كتب بطرس أيضاً قائالً إن الكنيسة.  مل يكن بولس الوحيد الذي الحظ حتقيق هذه النبوة

، فإنه يقول (8وهي إشارة إىل غري املؤمنني من إسرائيل، العدد )وخبالف الذين سقطوا بسبب عدم إطاعتهم للكلمة (.  5:4بطرس 1)

لمة إىل نوره وأما أنتم جنس خمتار وكهنوت ملوكي، أمة مُقدَّسة، شعب اقتناء، لكي ختربوا بفضائل الذي دعاكم من الظ: "للمؤمنني

 (.10-9العددان " )العجيب، الذين قبالً مل تكونوا شعباً، وأما اآلن فأنتم شعبُ اهلل، الذين كنتُم غري مروحومني، وأما اآلن فمرحومون

  

وشع وه 6-5:19، مستخدماً كلماتٍ من خروج "شعب اهلل"كانوا ( الذين من املؤكد أنه كان بينهم أمماً)ما يقوله بطرس هو أن قراءه 

لكن   .ملقاطع العهد القديم تلك" حتقيق جزئي"مل يكن ما يعمله بطرس جمرَّد تطيبق مبدأ على قراءه، ولكنه كان يرى أن قراءه   43:4

فقد كان بطرس يتكلم عن تتميم، وليس .  هذا ال يعين أنه كان يعتقد أن هذه األعداد تتم يف األمم ألن إسرائيل فقدت مكانتها أمام اهلل

ولذا، مع أن أعداد العهد القديم هذه كانت مرتبطة بإسرائيل، أي املنحدرين جسدياً من إبراهيم، لكنه .  تطبيق أو قياس متثيلي جمرد

ليس من الضروري أن يتم الوعد مع كل واحدٍ من النسل اجلسدي إلبراهيم، كما أن هناك إمكانية ألن تشمل هذه األعداد أشخاصاً غري 

 .مكن توقُّع هذا يف مرحلةٍ سابقة يف تاريخ اخلالص، ولكنه أمرٌ صار واضحاً يف القرن األولمل يكن من امل.  يهود

                                                 
8  Robert B. Chisholm Jr., “Hosea,” in The Bible Knowledge Commentary, Old Testament, ed. John F. Walvoord and Roy B. Zuck 

(Wheaton, IL: Victor, 1985), 1386 ؛ وJohn A. Witmer, “Romans,” in The Bible Knowledge Commentary, New Testament, ed. John 

F. Walvoord and Roy B. Zuck (Wheaton, IL: Victor, 1983), 478-79  .اه ينادي لويس جونسون وبذات االجت(S. Lewis Johnson) ارتباط القياس " ب

 Evidence from Romans 9-11,” in A Case for“) 46-45:9بني إسرائيل والكنيسة يف اقتباس هوشع يف رومية  (analogical connection)" التمثيلي

Premillennialism: A New Consensus, ed. Donal K. Campbell and Jeffrey L. Townsend [Chicago: Moody, 1992], 199-223)  . لكن كما

ولكن بولس يتطلب أكثر من قياسٍ متثيلي ليثبِت من الكتاب املقدس دعوة األمم : "يقول مو.  ، فإن أي شرح يعتمد على القياس التمثيلي ال يفي بأهداف بولس من حديثه(Moo)يشري مو 

 .(The Epistle to the Romans, 613)" ليكونوا شعبه
9 W. Edward Glenny, “The Israelite Imagery of 1 Peter 4,” in Dispensationalism, Israel and the Church, ed. Craig A. Blaising and 

Darrell L. Bock (Grand Rapids: Zondervan, 1992), 156-87. 
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 الشرح التفسريي
، ولكنها ليست حمصورة يف (بقية مؤمنة من شعب إسرائيل" )إسرائيل احلقيقية"مع  9ستتحقَّق وعود هوشع اليت اقتبسها بولس يف رومية  

ام الوعود يف هوشع أن يكون أكثر مما تظهر عليه يف زمن نبوة هوشع، كما كان يريد لألمم أن يصريوا جزءاً فقد كان اهلل يريد إلمت.  إسرائيل

ولكنه توصل لفهم ناحية ".  إسرائيل"تعين " إسرائيل"فلم يكن بولس يستخدم مبدأً الهوتياً بسببه ال تعود .  من التحقيق اإلهلي املقصود

 كيف توصَّل إىل هذا الفهم، وما الذي قاد بولس يف تفسريه؟: يكون السؤالولذا .  التتميم املتعلقة باألمم

فقط، بل رمبا مل يالحَظ هذا ( حتى من هوشع نفسه)لكلمات هوشع يف زمن الكتابة " الفهم األكمل"مل يكن من املستحيل مالحظة هذا  

 .قرن األول فقط كنتيجة حلدوث أمورٍ عديدةوقد خرج هذا الفهم للنور يف القرن بال .الفهم حتى يف بداية زمن الكنيسة

  

أنه ميكن لألمم أن ينالوا ذات املوهبة اليت نالوها وأهنم يشرتكون يف ذات اإلجنيل بشكلٍ ( اليت كانت يف البداية يهوديةً)ومل تفهم الكنيسة األوىل 

ولذا مرت .  تضمنه العهد اجلديد أو سر الكنيسةوحتى بعد فهمهم هلذا، مل يكونوا يستوعبون كل ما ي.  11-10متساوٍ إال يف أعمال 

ويف وقتٍ ما، بعد األحداث املُدوَّنة يف .  الكنيسة األوىل بفرتةٍ كانت فيها فكرة إمتام األمم ألعدادٍ معينة يف العهد القديم غري واضحة هلا

بإعالنٍ : "3:3وتقول أفسس  (. ورمبا الرسل اآلخرين أيضاً)الكنيسة لبولس " سر"، أعلن الروح القدس 11-10أعمال 

[ajpokaluyin] مل يتوصل بولس إىل هذا السر بدراسة الكتاب املُقدَّس، إذ كان ."  عرَّفين بالسر، كما سبقتُ فكتبتُ باإلجياز

 .جيب أن يعلنه الروح القدس له

  

ويف ضوء (.  15أعمال ) 29الذي عُقِد عام وهنا يظهر سؤال مثري حول إن كانت هذه احلقيقة مفهومةً عند الكنيسة قبل جممع أورشليم 

، أو عمل العهد 4بطرس 1و 9اجلدل الشديد حول دور األمم يف خالص اهلل، فإن املرء يتوقع أن تُناقَش فيه احلقائق املطروحة يف رومية 

                                                 
يشري زوك إىل أن .  Roy B. Zuck, Basic Bible Interpretation (Wheaton, IL: Victor, 1991), 267-69يف  (heightening)" التصاعُد"انظر النقاش عن   10

-472ويقرتح يف الصفحتني (.  دون أن يكون هذا املعنى مناقضاً للمعنى األصلي)كُتَّاب العهد اجلديد كانوا يتوسعون يف توضيح مقاطع معينة يف العهد القديم حبيث ميلؤوهنا مبزيدٍ من املعنى 

 (.نص له معنى واحد لكن له عدة متضمنات وظالل معاني  - references Plenior" )عدة إشارات"استخدام التعبري  475
من احملتمل أن .  م 64-60يف رومة يف الفرتة  تظهر هذه العقيدة بوضوح يف رساليت أفسس وكولوسي، ولكن الرأي الشائع هو أن هذين السفرين مل تُّكُتب إال يف فرتة السجن األوىل لبولس  11

فإنه من احملتمل أن يكون " إىل جسدٍ واحدٍ،"ويف ضوء التصرحيات املذكورة يف كورنثوس األوىل عن معمودية الروح .  بولس تلقى هذا اإلعالن قبل تلك الفرتة، ولكننا ال نعرف متى بالضبط

 ,David K. Lowery)م تقريباً، أي قبل كتابة رسالة رومية بثالث أو أربع سنوات  55-52يت تعطى التاريخ بولس قد تلقى اإلعالن بشأن سر الكنيسة قبل أن يكتب هذه الرسالة، ال

“1Corinthians,” in The Bible Knowledge Commentary, New Testament, 505)  . م، أي قبل جممع  29حوايل عام )وأوىل رسائل بولس ، وهي غالطية

وهكذا، فإنه من احملتمل أن فهم بولس للعالقة بني (.  12العدد )، وبأن وعد الروح القدس هلم (7:3مثل )ظهِر االعتقاد بأن األمم نسل إبراهيم باإلميان ، ت(أورشليم بوقتٍ قصريٍ جداً

 (.لكن انظر التعليقات التالية عن جممع أورشليم)الكنيسة وإسرائيل قد سبق كتابته لرسالة الغالطيني 
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وحننُ : "قادة اجملتمعون هناكال يشري إىل أن هذا قد حدث، بالرغم من احلق الذي أكَّد عليه ال 15ولكن أعمال .  اجلديد وما يتضمنه

 (.، الرتمجة العربية املُشرتَكة11العدد " )نؤمن أننا خنلُص بنعمة الرب يسوع، كما هم خيلصون

  

من احملتمل أن يكون هذا الفهم معاصراً إلعالن السر املذكور يف .  4-1واهلام هنا هو معرفة كيفية توصُّل بولس إىل ما فهمه بشأن هوشع 

ناحيةٍ أخرى، فإنه على األغلب كانت هناك تطوُّرات عديدة هامة مهَّدت الطريق ألفكار بولس املتبصرة، وهذه  ومن.  3أفسس 

 .التطورات مرتبطة بالفهم التدرجيي املتزايد عن العهد اجلديد نفسه

  

 

 

 

 

 

.  د ليلة صلبه أمهية خاصة لفهمهم الحقاًومع أن الرسل مل يدركوا املغزى الكامل لتصرحيات يسوع، لكن كان إلعالناته عن العهد اجلدي

وهكذا، أدركوا أن العهد اجلديد الذي تنبأ عنه العهد القديم (.  40:44لوقا " )هذه الكأس هي العهد اجلديد بدمي الذي يُسفَك عنكم"

وقد ساعدت أحداث .  وذبائحهوهبذا، مل يعودوا مشاركني يف العهد القديم بطقوسه   (.لكن مل يتم بشكلٍ كامل)قد حتقَّق، وهو فاعل 

، نرى الوعد 48-42:36ويف حزقيال   .، يف فهمهم هلذا األمر(وهو إحدى ميزات العهد اجلديد)يوم اخلمسني مبجيء الروح القدس 

                                                 
 ”,Rodney J. Decker, “The Church’s Relationship to the New Covenantعن الكنيسة وعالقتها بالعهد اجلديد، انظر  لالضطالعِ على نقاشٍ  12

Bibliotheca Sacra 152 (July-September 1995): 290-305. 

لالضطالع على نقاشٍ مفيد حول هذا األمر، .  هناك ثالثة آراء ومواقف خمتلفة هناك الكثري من اجلدل حول كيفية حتقيق وعود العهد اجلديد ومع مَن، وحتى ضمن احلركة التدبريية،  13

 Richard Daniels, “How Does the Church Relate to the New Covenant?  Or, Whose New Covenant Is It, Anyway?”  Faith andانظر 

Mission 16 (spring 1999): 64-98  .العهد اجلديد "ة الكنيسة يف العهد اجلديد مثري ومُحفِّز، مع أن كاتب هذا املقال ال يتفق مع استنتاجه بأن ونقاش دانيالز عن مسألة مشارك

، فإن الربكات وبالنسبة لدانيالز(.  94املرجع السابق، " )اهلل اآلب وإسرائيل: ودور الكنيسة يف هذا العهد هو وسيط غري مشارِك بني طرفني شرعيني.  هو مع إسرائيل، وليس مع الكنيسة

 (.90املرجع السابق، )اليت حتصل عليها الكنيسة من العهد اجلديد بركات روحية بسبب دورها الكهنوتي، وليس ألن العهد اجلديد يتم معها وفيها 

 Larry D. Pettegrew, The New Covenant Ministry of the Holy Spiritلالضطالع على نقاشٍ عن الروح القدس كجزءٍ من خدمة العهد اجلديد، انظر   14

(Lanham, MD: University Press of America, 1993), 7-14, 27-45, 251-70  . ًانظر أيضاPaul R. Thorsell, “The Spirit in the Present 
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أكون لكم وتكونون يل شعباً، وأنا : "وتؤكِّد كلمات هذه النبوة على أن هذا الوعد مرتبط بالعهد اجلديد. بسكب الروح القدس على األمة

؛ 44:30انظر ) 33:31، وهو وعدٌ موجود حبرفيته ودقته يف اإلعالن األكثر رمسيةً عن العهد اجلديد يف إرميا (48العدد " )إهلاً

، كان (32:31إرميا " ألني أصفح عن إمثهم وال أذكر خطيتهم بعدُ،)"ويف حني أن إرميا كان يشدِّد على غفران اخلطية (.  1:31

" وأجعل روحي يف داخلكم وأجعلكم تسلكون يف فرائضي وحتفظون أحكامي وتعملون هبا،)"ن انسكاب الروح القدس حزقيال يشدِّد ع

حيث )هو حدث تابع بشكلٍ منطقي حلدث اجللجثة  4ومن منظور العهد القديم، فإن جميء الروح القدس يف أعمال (.  47:36حزقيال 

 (.جعل دم املسيح غفران اخلطية أمراً ممكناً

  

ق، وهكذا، فإنه بعد يوم اخلمسني ال شك أنه كان من الواضح للرسل أن العهد اجلديد املوعود به يف إرميا وحزقيال كان يف طريقه إىل التحقي

ين كانوا الذ)يف إسرائيل " البقية املؤمنة"من العهد اجلديد كانتا تتحقَّقان مع ( غفران اخلطايا ونوال الروح القدس)وعلى األقل هاتان الناحيتان 

قد سامهت يف زيادة فهمهم، والذين شاهدوا  11-10ومن املؤكد أن أحداث أعمال   (.يف البداية يعتقدون أهنم هم الكنيسة فقط

 .تلك األحداث وقفوا مندهشني مما كان حيدث

ملؤمنون الذين من أهل اخلتان كل مَن فبينما بطرس يتكلم هبذه األمور، حلَّ الروح القدس على مجيع الذين كانوا يسمعون الكلمة، فاندهش ا"

أعمال " )جاء مع بطرس ألن موهبة الروح القدس قد انسكبت على األمم أيضاً، ألهنم كانوا يسمعوهنم يتكلَّمون بألسنةٍ ويعظِّمون اهلل

22:10-26.) 

  

األمر يتعلق بإعطاء اهلل للخالص لألمم وغفران ومل يكن .  ويف الفرتة اليت تلت اجملمع، بدأ الرسل وآخرون يدرِكون املغزى الكامل ملا حدث

، فاألهم هو أن اهلل كان أصالً يقصد أن يكون املؤمنون من األمم مشاركني كاملني يف العهد اجلديد مبا يف (23العدد )خطاياهم فحسب 

ملقاطع العهد القديم عن العهد اجلديد ال ال بد أن هذا األمر كان يف البداية مشوِّشاً هلم، ألنه عند أول قراءة .  ذلك بركة الروح القدس

، (بدءاً من إعالن يسوع عن العهد اجلديد)ولكن حني جُمِعت كل هذه العوامل .  يتكون عند القارئ انطباعٌ أن األمم مشمولون يف العهد

                                                                                                                                                              
Age: Preliminary Fulfillment of the Predicted New Covenant According to Paul,” Journal for the Evangelical Theological Society 

41 (1998): 397-413. 

ويسمح هذا النمط .  فكل وعود العهد اإلبراهيمي وتوقعاته تتم بشكلٍ تدرجيي، وهذا ما حيدث يف العهد اجلديد أيضاً.  طبعاً، مل تتحقَّق كل وعود العهد اجلديد وتوقعاته يف الكنيسة  15

 .ية املؤمنة من إسرائيل عند عودة املسيحالتدرجيي للتتميم بتتميم مستقبلي ذروي مع البق
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الطريقة اليت يناله اليهود املؤمنون هبا، فإنه  كان من املنطقي استنتاج أنه مبا أن العهد اجلديد يف حالة اإلمتام، واألمم ينالون الروح القدس بذات

 .ال بد أن األمم شركاء بالعهد اجلديد

  

فالرتكيز يف هذين األصحاحني هو .  4-1ال بد أن هذا الفهم بشأن العهد اجلديد قد هيأ املسرح لفهمٍ جديد للوعود الواردة يف هوشع 

لكن ما "(.  أبناء اهلل احلي"إىل " لستم شعيب"، التحول من 10:1كلمات هوشع أو ب" )شعيب"إىل " ليس شعيب"من " تغيُّر احلالة"على 

ومها إرميا )فكما ذُكِر سابقاً، يف أكثر مقطعني بازرين يف العهد القديم يعلنان العهد اجلديد .  الذي جعل هذا التغيري ممكناً؟  العهد اجلديد

إرميا " )وأكون هلم إهلاً، وهم يكونون يل شعباً."  "شعيب"اجلديد  ، يُقال ملتلقي وعود العهد(48-42:36وحزقيال  31:31-32

 (.48:36؛ قارن مع حزقيال 33:31

  

."  وأقطع هلم عهداً يف ذلك اليوم: "18ويقول العدد   .أن موضوع العهد اجلديد هو خلفية حديثه 43:4ويظهِر التمعن يف سياق هوشع 

وجيد هذا الرأي دعماً يف كلمات  .فإنه ال شك أن العهد اجلديد هو املقصود" داً جديداً،عه"وليس " عهداً،: "ومع أن هذا العدد يقول

                                                 
 Pettegrew, The New Covenant Ministry of theانظر )، وهو ما صار ممكناً من خالل معمودية الروح القدس "يف املسيح"كان األمم شركاء يف العهد اجلديد ألهنم كانوا   16

Holy Spirit, 268-69  .)فالقراءة احلريصة .  لعهد اجلديد ال يعين أن وعود وتوقُّعات العهد القديم املتعلقة بالعهد اجلديد ستتم مع األمم املؤمننيولكن قولنا إن األمم كانوا مشاركني يف ا

.  رتبط مع عودة املسيحتظهِر تفاصيل نبوية ال ميكن أن تتم إال مع إسرائيل العرقية بشكلٍ م( وهي أصحاحات مليئة بالفكر املتعلق بالعهد اجلديد) 37-36وحزقيال  31-30إلرميا 

، وهو (11العدد )، اليت فيها سيؤدب الرب إسرائيل وال يربِّئها تربئةً "الضيقة العظيمة"، واليت رمبا تكون إشارة إىل (7:30إرميا " )وقت ضيق على يعقوب"  فمثاالًً، جيب أن متر إسرائيل ب

الرب من هذه ( أي سينقذها)، ونتيجةً هلذا سيخلِّصها (19-18:31)ستتوسل األمة إىل اهلل وتعرتف خبطيتها ويف وسط هذه التجربة، (.  42العدد " )األيام األخرية"حدث خيص 

ال ميكن أن (.  41:37؛ 42:36؛ حزقيال 10، 8:31؛ 3:30)وبعد إنقاذ الرب لألمة، سيقوم الرب جبمع إسرائيل وردها إىل أرضها اليت وُعِدت باألصل إلبراهيم (.  7:30)التجربة 

، 30-49:36)كما أن هناك بركات زراعية مذكورة هنا (.  48:36؛ انظر 45:37حزقيال " )اليت سكنها آباؤكم"يكون املقصود هنا أرض روحية، ألن حزقيال يوضِّح أهنا األرض 

 (.14:31إرميا )البقية الناجية بربكاته ، بينما ستتمتَّع (33:37؛ 33، 49، 45األعداد )وسيقوم الرب بتطهري إسرائيل من عدم أمانتها الروحية (.  33-35
 Gary W. Light, “The New Covenant in the Book of Hosea,” Review andلالضطالع على نقاشٍ مفيد عن العهد اجلديد وجتسيد له يف هوشع، انظر   17

Expositor 90 (1993): 219-38  .أنتَ إهلي’ميثِّل االعرتاف .  "43-4:4، مبا يف ذلك صورة الزواج يف هوشع فيشري جاري اليت إىل استخدام عدة صور جمازية يف كل السفر ‘

إنه عهد جديد يف نوعه أكثر من ‘  .زوجي احملب واحملبوب"‘ إيشي،’يهوه جيب أن يصرخ ( يداع)فكل من يعرف .  القانوني( العهد)دخوالً إىل عالقةٍ شخصية محيمة مع اهلل تتجاوز العقد 

 (.449املرجع السابق، " )منكونه جديداً يف الز
وكل ما يعمله وود .  ، وال حياول أن يربط احلديث هنا مع موضوع العهد اجلديد أو أي عهدٍ آخر43-12:4يف تفسريه هلوشع " العهد"ذكر  (Leon J. Wood)يتجاهل ليون وود   18

 :Hosea,” in The Expositor’s Bible Commentary, vol. 7 [Grand Rapids“)" ستقبَليف احلكم األلفي اجمليد يف املُ"هو أنه يشري إىل اإلمتام الكامل الذي سيتحقَّق 

Zondervan, 1985], 178-180)  . وال يقدم فرانسيس أنديرسني(Francis I. Andersen)  وديفيد نويل فريدمان(David Noel Freedman)  أية مساعدة لتعريف أو

، فهو واضح متاماً يف (Hans Walter Wolff)أما هانز والرت وولف .  (Hosea, Anchor Bible [Garden City, NY: Doubleday, 1980], 281)حتديد هذا العهد 
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هي ما يقصد العهد اجلديد إجنازه، حبسب " معرفة الرب"وفكرة ."  وأخطبك لنفسي باألمانة، فتعرفني الرب.  "يف ذات الفقرة 40العدد 

ألهنم كلهم سيعرفونين من صغريهم إىل كبريهم، ‘ اعرفوا الرب،’: أخاه قائلنيوال يعلِّمون كل واحدٍ صاحبه وكل واحدٍ : "32:31إرميا 

 43-12يشري إىل أنَّ العهد اجلديد يعتمد على االرتباطات القوية اليت لألعداد  18:4وهناك دعم آخر لفكرة أن هوشع ."  يقول الرب

، (45العدد " )عهد سالم" يف ذلك السياق بإعطاء ووعد اهلل 31-40:32مع حزقيال ( وهو قول خالصي يصوِّر الرد املستقبلي)

  .سيكون راعياً ورئيساً للشعب( الذي هو املسيا" )عبدي يعقوب"إن  42-43:32كما يقول حزقيال   .يرافقه بركات وأمان

                                                                                                                                                              

 ,Hosea(" )31:31قارن مع إرميا )يف هناية الزمن ‘ العهد اجلديد’أما بالنسبة للمحتوى، فإن ما لدينا هنا هو أول إشارة إىل .  "يشري إىل العهد اجلديد 18:4قوله إن هوشع 

Hermenia, trans. Gary Stensell [Philadelphia: Fortress, 1974], 51 أيضاً 66؛ انظر الصفحة.) 
وهناك ارتباطات أخرى "(.  وال خميف[ ְוָיְשבּו ָלֶבַטח]بل يسكنون آمنني : "48:32مشابه للوعد املذكور يف حزقيال " آمنني( ָלֶבַטח)وأجعلهم يضطجعون "، 18:4وعد هوشع   19

 (.6:46؛ قارن مع الويني 32من حزقيال  48و 45يصوَّر الغزاة األجانب بالوحوش يف العددين )هامة تتعلق بالربكات الزراعية وإخراج اجليوش من األرض 
أيضاً،  45-42:37فقط، ولكنه يُرى يف حزقيال  42-:33:3ميلك على األمة يف اإلمتام األخري والنهائي للعهد اجلديد مع إسرائيل ال يُرى يف حزقيال " عبدي داود"التوقع النبوي بأن   20

وقد فهم بعض العلماء هذه الوعود مبعنى أن داود نفسه سيحكم يف أورشليم مع املسيح يف امللك األلفي .  5:3وهوشع  9:30يف إرميا [( داود ملكهم]ولكن بتعبري خمتلف قليالً )كما يرد 

 ,Charles H. Dyer؛ و (John F. Walvoord, The Pophecy Knowledge Handbook [Wheaton, IL: SP, 1990], 628)رئيساً على إسرائيل 

“Jeremiah,” in The Bible Knowledge Commentary, Old Testament, 1168 ؛ وidem, “Ezekiel,” in The Bible Knowledge Commentary 

Commentary, Old Testament, 1295). 

 ,H. A. Ironside)ومن هؤالء الكُتَّاب إيرونسايد .  أن هذه إشارات إىل داود، ولكن إىل احلفيد العظيم لداود( ن فيهم كثريون من الالهوتيني التدبريينيمب)بينما ال يرى آخرون  

Lamentations and Jeremiah [Neptune, NJ: Loizeaux Bros., 1906), 149 ؛ وتشارلز فينبريغ(Charles L. Feinberg, The Prophecy of Ezekiel 

[Chicago: Moody, 1969], 198, 216) ؛ وجون تيلور(John B. Taylor, Ezekeil [Downers Grove, IL: InterVarsity, 1969], 222-223 ؛ وهاريسون

(R. K. Harrison, Jeremiah and Lamentations [Downers Grove, IL: InterVarsity, 1973], 134 ؛ وثومبسون(J. A. Thompson, The Book of 

Jeremiah, New International Commentary on the Old Testament [Grand Rapids: Eerdmans, 1980], 557) ؛ وتشارلز فينبريغ(Charles L. 

Feinberg, Jeremiah: A Commentary [Grand Rapids: Zondervan, 1982], 205) ؛ وليون وود(Leon J. Wood, “Hosea,” 183) ورالف أليكسندر ؛
(Ralph H. Alexander, “Ezekiel,” in The Expositor’s Bible Commentary, vol. 6 [Grand Rapids: Zondervan, 1986], 913-14, 927-

ار كوبر ؛ والم(Robert B. Chisholm Jr., Interpreting the Minor Prophets [Grand Rapids: Zondervan, 1990], 29)؛ وروبريت تشيسومل (28

(Lamar E. Cooper Sr., Ezekiel, New American Commentary [Nashville: Broadman & Holman, 1994], 302, 327) ؛ ودانيال بلوك(Daniel 

I. Block, The Book of Ezekiel, Chapters 25-48 (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 297-301, 418). 

وهو ليس باألمر غري االعتيادي، يف ضوء أن الوعود أعطيت لداود وكان جيب أن تتم يف نسله، حبسب العهد " )املسيا"يدل على " داود"م هناك عدة نقاط تدل على أن االس 

سيقوم ثانية ليملك على العرش األبدي أو أي مكانٍ آخر يشري إىل أن داود نفسه ( 7صموئيل 4أي يف )أوالً، ال يوجد يف يف النص األصلي للعهد الداودي (.  7صموئيل 4الداودي الوارد يف 

أقيمه "والتعبري .  فال توجد أية إشارة إىل قيامة لداود من املوت يف أي واحدٍ من املقاطع اليت تتكلم عن مُلك داود.  (The Prophecy of Ezekiel, 198)ململكته، كما يشري فينربغ 

يف  الحظ اسخدام الفعل )ال يتضمن القيامة، ولكن تعيني شخصٍ آخر، ومرتبط بواحدٍ سيقوم من نسل داود ( 43:32انظر حزقيال ) 9:30الوارد يف إرميا ( ָלֶהם ָאִקים" )هلم

 (.ַאֲחֶריךָָ ֶאת־ַזְרֲעךָָ ַוֲהִקימִֹתי - 14:7صموئيل 4
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، (46العدد )ئيل مع إسرا" عهد سالم"بعمل ( أ)، الذي وعد اهلل فيه 48-18:37وهلذا املقطع يف حزقيال ارتباطات قوية حبزقيال 

؛ قارن 43العدد " )يكونون يل شعباً، وأنا أكون هلم إهلاً"وكذلك بأهنم سوف ( ج)، (42العدد " )داود عبدي يكون ملكاً عليهم"و( ب)

 .32-33:31، وهي كلمات مشاهبة وقريبة جداً من كلمات إرميا (47مع العدد 

 

ليس " تغيري احلالة"لعهد اجلديد الرسل على أن يروا أن الوعد املعطى يف يهوذا عن وقد ساعد الفهم الرسويل حلقيقة كون األمم شركاء يف ا

فإن كانت مقاطع .  معطى يف العهد اجلديد لليهود فقط، ولكنه مُعطى لكل الذين يشاركون يف العهد اجلديد، وبالتايل فهو معطى لألمم أيضاً

، فإن ذات املبدأ التفسريي ينطبق على (ا حبسب الظاهر ختص إسرائيل فقطمع أهن)، تشمل األمم 32-31:31العهد اجلديد، مثل إرميا 

لكن ما كان هوشع واضحاً بشأنه هو أن التحقيق سيتم .  فسيُشمَل األمم يف حتقيق العهد اجلديد، مع أنه مل يُوعَد هلم به  .وعود هوشع

 !اركون يف العهد اجلديد وبالتايل الوعود املُعطاة من خالل هوشعوقد اتضح مع مرور الوقت أن األمم يش.  يف املشاركني يف العهد اجلديد

 

 استنتاجات ونتائج
  

                                                                                                                                                              

وملكٌ واحدٌ يكون ملكاً : "يقول بوضوح 44:37يح، ولكن حزقيال ثانياً، إن وجود داود كملكٍ أو حاكم على األمم يف العصر األلفي يعين نوعاً من املشاركة باحلكم مع املس 

 (.43:32و 42قارن مع العدد " )عليهم

 .بأن املسيا، وليس املسيا وداود، سيجلس على عرش داود وحيكم العامل 7-6:9ثالثاً، ينبئ إشعياء  

ومع هذا، فإن احلاكم البار يف املقطع الثاني ليس داود .  2-1:43صورة الراعي يف إرميا  42-44:32يف حزقيال " عبدي داود"رابعاً، توازي صورة الراعي يف اإلشارة إىل  

 .على أن املقطعني يتعلقان بالتتميم بذات الفرتة الزمنية 13:32وحزقيال  3:43ويؤكِّد ذكر إعادة مجع إسرائيل يف إرميا ."  وأقيم لداود غصنَ براً: "5:43نفسه، إذ يقول إرميا 

ים)هوذا قد جعلته شارعاً للشعوب : "2هلل مع إسرائيل من خالل داود، ويقول الرب يف العدد " العهد األبدي"إىل  3:55شري إشعياء خامساً، ي  ، رئيساً وموصياً للشعوب (אּומִּ

ים) םوهي تقابل الكلمة )إىل الشعوب غري اليهودية " شعوب"تشري الكلمة (."  ֻאמִּ ه الشواهد ترينا أن داود ليس حاكماً على إسرائيل فقط، ولكن على ، ولكن هذ(9:23يف إشعياء  ּגֹויִּ

 .كل العامل األممي غري اليهودي أيضاً

أ إرميا ولذا ليس من املفاجئ أن الرتجوم يقر.  إشارة إىل املسيا، يف ضوء حقيقة أن العهد الذي عمل مع داود حتقَّق يف يسوع" داود ملكهم"و" عبدي داود"وهكذا، يبدو أن التعبريين 

9:30: (.املسيا، ابن داود، ملكهم)" ן" 
 Andrew G. Shead, “The Covenant and Pauline، انظر 3كورنثوس 4و 32-31:31ملزيد من احلديث املفيد عن فهم بولس للعهد اجلديد يف ضوء إرميا   21

Hermeneutics,” in The Gospel to the Nations, Perspectives on Paul’s Mission, ed. Peter Bolt and Mark Thompson (Downers 

Grove, IL: InterVarsity, 2000), 33-49. 
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 14، 3             4002، 8تشرين ثاني 

ال أرى : "(Ladd)قال الد .  أظهرت هذه الدراسة أنه جيب االهتمام يف حماولة فهم وشرح الفهم الرسويل للعالقة بني إسرائيل والكنيسة

ت العهد القديم على كنيسة العهد اجلديد، معترباً إسرائيل هبذا إسرائيل كيف ميكن جتنب االستنتاج أن العهد اجلديد يطبِّق نبوا

فالطريقة األفضل لفهم الوعود القومية يف العهد القديم هي .  ولكن مثل هذا االستنتاج ال ينصف تصرحيات العهد اجلديد  ."الروحية

يف رومية  4-1ودراسة استخدام بولس هلوشع .  بضم األمم إليها برؤيتها يف ضوء اإلدراك املتزايد للعهد اجلديد يف حياة الكنيسة األوىل

 .توضِّح هذه النقطة 45:9-46

  

.  ، وليس إلسرائيل كعرقٍ غري مؤمن(أي البقية التقية املؤمنة)املؤمنة " إسرائيل احلقيقية" كانت الربكات املوعود هبا إلسرائيل يف العهد القديم لـ

."  آنية رمحة"ومع هذا، فإن األمم املختارين واملدعوِّين من اهلل سيُضمون العتبارهم ."  آنية رمحة"ا وكان جيب رؤية هذه البقية بصفته

، يقدِّم بولس الدليل الكتابي على اجملموعتني، مستخدماً أعداداً من إشعياء إلظهار ضم البقية اليهودية، ثم أعداداً 49-42:9ويف رومية 

يف سياقها األصلي أي شيءٍ ( 10:1و 43:4)ال تعلِن األعداد املُقتبسة من هوشع .   من األمملدعم فكرة ضم املؤمنني 4-1من هوشع 

ومل يكن اقتباس بولس هلذه األعداد إنكاراً لتتميمها مع إسرائيل، ولكنه اقتبسه إلظهار اجملال .  يتعلق بضم األمم إلمتام نبوات هذه األعداد

فكل ما يف .  أو يف روحنته" إسرائيل"وهلذا، مل خيطئ بولس يف إعطاء تفسري جديد لتعبري .  مالكامل للتتميم الذي سيشمل اليهود واألم

 .األمر هو أن التتميم مل يكن حمصوراً يف البقية املؤمنة إلسرائيل فقط

  

 

 

 

 

 

 

فقد كان ضم األمم مرحلةً  . جيب عدم رؤية معاجلة بولس ملقاطع هوشع كمجرَّد استخدام من أجل تطبيقِ مبدأ أو تقديم متثيلٍ قياسي

األن، أي أهنم " شعب اهلل"فقد صار األمم املؤمنون .  10-2:4حقيقية شرعية يف تتميم مقاطع هوشع، كما تؤكد رسالة بطرس األوىل 

                                                 
22 George Eldon Ladd, “Historic Premillennialism,” in The Meaning of the Millennium, ed. Robert G. Clouse (Downers Grove, IL: 

Inter Varsity, 1977), 23. 
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إعالن الروح باإلضافة إىل )وقد مسحت األحداث اليت تكشَّفت يف العهد اجلديد .  مشاركون كاملون يف العهد اجلديد متاماً كبين إسرائيل

 .بأن تُرى مقاطع هوشع يف منظورها األكمل( القدس لسر الكنيسة

 

يؤكِّد ( 18:4يف هوشع " العهد"وخاصة ذكر )وسياق هوشع ."  شعب اهلل"فالعهد اجلديد هو الذي مكَّن البقية اليهودية من أن تصبح 

يف مقاطع هوشع يتضمن " لستم شعيب"من الكنيسة، فإن التعبري  وحيث أن العهد اجلديد هو الذين مكَّن األمم من أن يصريوا جزءاً.  ذلك

فيصبح األمم شعب اهلل، ليس باالنضمام إىل إسرائيل، كما لو أهنم مهتدون إىل اليهودية، ولكن بطريقة أكثر فرادةً وإكراماً، .  األمم أيضاً

 .د اجلديد بشكلٍ جزئيوذلك باالنضمام إىل كيان جديد هو الكنيسة، جسد املسيح، الذي معه مت العه

  

، يتمتعون بالربكات الروحية اليت (بكوهنم أعضاء يف الكنيسة، جسد املسيح)واملؤمنون من إسرائيل ومن األمم اليوم، وبصفتهم شعب اهلل 

 ال ميكن حتقيقها إال مع وعد هبا العهد اجلديد إسرائيل القدمية، مع أن هناك وعوداً مادية وجغرافية تتعلق بالتتميم الكامل للعهد اجلديد اليت

ومع هذا، .  واملؤمنون من األمم، يف هذه املكانة الرفيعة، ليسوا إسرائيل أو نوعاً من إسرائيل الروحي.  البقية املؤمنة من إسرائيل العرقية

، الذين هم خارج العهد بشكلٍ كامل، وهي مكانة ال يستطيع اليهود غري املؤمنني" شعب اهلل"فهم، بصفتهم مشاركني يف العهد اجلديد، 

 .اجلديد، أن يدَّعوا احلصول عليها

 

 


