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الشبهة

هل الذهب يصدأ؟ هذا ما يقوله الكتاب المقدس في يعقوب  3/5ذهبكم وفضتكم قد صدئا ،وصدأهما يكون
شهادة عليكم ،ويأكل لحومكم كنار! قد كنزتم في األيام األخيرة.
هل هذا كالم يقبل؟

الرد

للتوضيح سأقسم الرد الى لغويا وعلميا وبيئيا والمعنى المقصود.
في هذا العدد يستخدم لفظين عن الصدأ وهما من مصدر واحد
رسالة يعقوب 5
 3ذهبكم وفضتكم قد صدئا ،وصدأهما يكون شهادة عليكم ،ويأكل لحومكم كنار! قد كنزتم في األيام
األخيرة.
(GNT-TR) ο χρυσος υμων και ο αργυρος κατιωται και ο ιος αυτων εις
μαρτυριον υμιν εσται και φαγεται τας σαρκας υμων ως πυρ εθησαυρισατε
εν εσχαταις ημεραις
أوال كلمة صدء كاتيوتاي من كاتيو
G2728
κατιόω
̄katioo

kat-ee-o'-o
From G2596 and a derivative of G2447; to rust down, that is, corrode: - canker.
من كاتا أي ينخفض ومن ايوس أي صدأ او يلقي .وتعني يصدأ تآكل قرح (بقع)
A Greek-English lexicon of the New Testament

κατιόω (s. ἰός 2; Sir 12:11) pf. pass. 3 sg. κατίωται; pass. in intr. sense

become rusty, tarnished, corroded (Strabo 16, 2, 42; Epict. 4, 6, 14) of gold
and silver (cp. EpJer 10) Js 5:3.—DELG 4 ἰός. TW.
يصدأ يطفأ يصاب بقرح

Greek-English lexicon of the New Testament
2.61 κατιόομαι: to undergo the process of oxidation of metals—‘to become
rusty, to become tarnished, to corrode.’ ὁ χρυσὸς ὑμῶν καὶ ὁ ἄργυρος κατίωται
‘your gold and silver are tarnished’ Jas 5.3. See discussion at 2.60.
تمر بمرحلة االكسدة او يصدا او يطفأ او يصاب بقرح ذهبكم وفضتكم انطفؤا

فهذه الكلمة بالفعل تعني صدا ولكن أيضا تعني ينطفئ مثل معدن المع ينطفئ
كلمة صدأ
G2447
ἰός
ios

ee-os'

Perhaps from εἶμι eimi (to go) or ἵημι hiēmi (to send); rust (as if emitted by
metals); also venom (as emitted by serpents): - poison, rust.
من هيمي وتعني يبرز صدأ (خارج من المعادن) سم (خارج من الثعبان) سم صدأ
قاموس ثيور
G2447
ἰός
ios
Thayer Definition:
1) poison (of animals)
1a) poison of asps is under their lips
1b) spoken of men given to reviling and calumniating and thereby injuring
others
2) rust
Part of Speech: noun masculine
 اسم مذكر. صدا.... سم (الحيوانات) سم تحت شفاههم
فهذه الكلمة من يبرز سواء سم حيوان او صدا معدن
فهو سواء صد أو شيء يبرز على المعدن يطفئ لمعانه

ومن هذا الجزء اللغوي لو نطبقه على الذهب فالذهب والفضة ال يصدؤوا بتأكسد أو التآكل ولكن يصدؤوا
بشيء يطفئ لمعانهم

علميا
أوال الفضة
الفضة هي تصدأ فعال ولهذا األدوات الفضية دائما ما تحتاج تلميع من طبقة الصدأ.
وصدأ الفضة ليس بسبب االكسجين فقط ولكن أيضا بسبب مركبات الكبريت مثل هيدروجين صالفيد وهي
موجودة في أشياء كثيرة ولهذا تفقد الفضة بريقها بسهولة والفضة ونرى الطبقة الرمادية التي تتكون على
الفضة
ويزال هذه الطبقة بماء مغلى مع كربونات الصودا
.Remove Tarnish from Silver". Scifun.chem.wisc.edu. 2012-10-19
بالفعل الذهب شيء يسمى  tarnishوبسببه يفقد الذهب بريقه

ثانيا الذهب
بالنسبة للذهب أيضا يصدأ ولكن اقل بكثير.
وتعريف tarnish

Gold tarnishing is the slight corrosion of the gold surface and is evident as a dark discoloration
of the gold item, also called a tarnish film.

فقد بريق الذهب هو بسبب تآكل في سطح الذهب وبسببه يغمق لون الشيء الذهبي وأيضا يلقب بطبقة
فقد البريق ونسبته تزداد بانخفاض نسبة الذهب أي هو قليل في  24قيراط واعلى قليال في  18وأكثر في
 14و 10وهكذا.
أيضا الكبريت في أي شيء مثل التراب او مياه وأنواع طعام وأحيانا في عطور او منظفات أو غيره يؤثر
في هذا ويزيده
فالذهب نفسه هو ال يتأكسد ولكن ينطفئ لمعانه بعد زمن طويل ولكن الن الذهب النقي معدن طري فدائما
يضاف اليه معادن أخرى في سبائك مثل النحاس وغيره ولكما ارتفعت نسبت هذه المعادن كلما ارتفع نسبة
انطفاء لونه بل وتآكله أيضا.
Common causes of gold tarnishing & prevention
والذهب يتفاعل مع الماء المالح  +الهواء أيضا يسببوا صدأ للذهب
Gold is not chemically inert at all to even mild oxidation if the product
cation is coordinated by ligands. Salt water plus air will tarnish gold.
https://chemistry.stackexchange.com/questions/9437/why-gold-andsilver-react-minimally-with-atmosphere

فهل الفضة تصدا؟ اإلجابة نعم
وهل الذهب المعتاد في سبائكه المختلفة يصدا؟ اإلجابة أيضا نعم
إذا علميا ما يقوله العدد صحيح
بل اضيف عامل اخر وهو تفاعل الذهب مع الفضة من الكيمياء الغير عضوية ولهذا وجود ذهب مع فضة
فترة طويلة يسبب تآكل في كل منهما رغم وجود كل منهما لوحده ال يحدث بهم هذا.
Gold and Silver atoms interact with one another to form reasonably strong metallic bonds

https://chemistry.stackexchange.com/questions/9437/why-gold-andsilver-react-minimally-with-atmosphere

بيئيا
ما يتكلم عنه معلمنا يعقوب
هو يكلم األغنياء الذين يكنزون الذهب والفضة فترة طويلة من الزمن وال يستخدمونها في اعمال الخير
ويضعوها في مخازن معا مثلما نرى في أي صور الكتشافات اثرية يكتشفوا مخزن او صندوق مختلطين
معا

وليس مثل هذه األيام التي توضع سبائك الذهب والفضة في غالف واقي.

وفهم في هذا الزمان عندما يخزنون الذهب والفضة هم ال يدركون أيضا انهم عندما يتركون الذهب والفضة
مخزنة فترة طويلة معا هذا يسبب انهم أوال يصدؤون بسبب ما شرحت وأيضا بريقهم ينطفئ بل وباإلضافة
الى هذا هم يتفاعلون معا بسبب بقائهم معا فترة طويلة .فهو ما يتكلم عنه في هذا الزمان اختالطهم معا
وحفظهم بطريقة تختلف ال يتفاعلوا معا.
فبيئيا بالفعل ما يقوله معلمنا يعقوب هو صحيح بيئيا
وبهذا تكون انتهت الشبهة

المعنى الذي يقوله معلمنا يعقوب
معلمنا يعقوب أصال يتكلم عن العقاب االبدي
رسالة معلمنا يعقوب 5
 1: 5هلم االن ايها االغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة
 2: 5غناكم قد ته ار و ثيابكم قد اكلها العث
 3: 5ذهبكم و فضتكم قد صدئا و صداهما يكون شهادة عليكم و ياكل لحومكم كنار قد كنزتم في االيام
االخيرة
 4: 5هوذا اجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم المبخوسة منكم تصرخ و صياح الحصادين قد دخل الى اذني
رب الجنود

 5: 5قد ترفهتم على االرض و تنعمتم و ربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح
 6: 5حكمتم على البار قتلتموه ال يقاومكم
 7: 5فتانوا ايها االخوة الى مجيء الرب هوذا الفالح ينتظر ثمر االرض الثمين متانيا عليه حتى ينال
المطر المبكر و المتاخر
 8: 5فتانوا انتم و ثبتوا قلوبكم الن مجيء الرب قد اقترب
 9: 5ال يئن بعضكم على بعض ايها االخوة لئال تدانوا هوذا الديان واقف قدام الباب
فالكالم واضح انه عن نهاية األيام مع مالحظة ان اليوم الذي يموت فيه االنسان الغني هو نهاية األيام له
فهو يكلم األغنياء الذين يكنزون ثروة وتصبح عديمة القيمة .وانهم يخزنونها فترة طويلة فآثار انطفاء
لونها او تغيرها وهو ما يقصده بالصدأ بطريقة رمزية او ضياع قيمتها هو يشهد عليهم انهم لم
يستخدمونها فترة طويلة ولم يستثمرونها في خدمة اخوة الرب ألنه واضح انها أكثر من احتياجهم بكثير
بدليل عدم استخدامها فترة طويلة مثل الذي دفن الوزنة.
فكما يشرح ابونا انطونيوس فكري وغيره من المفسرين
ذهبكم وفضتكم قد صدئا = فقدا قيمتهما وبريقهما .هذا حدث بالفعل أيام حصار أورشليم .بل قد وصل
الحال أن األمهات أكلن أوالدهن إذ ليس طعام .فماذا كانت قيمة الذهب والفضة وقتئذ .كانوا بال ثمن وال
قيمة فماذا يشترون بهم وليس طعام .حدث مثل هذا في مصر في أيامنا .فقد ألغت الحكومة المصرية عام
تاريخا ينتهي بعده استبدال
 1952مع بداية الثورة األوراق النقدية فئات  100جنيه 50 ،جنيه ،وحددت
ً
هذه األوراق .فمن ذهب بعد هذا التاريخ وهو يمتلك ثروة من األوراق فئة الـ 100جنيه كان كأنه يمتلك

ورًقا ملوًنا بال قيمة .وفي أيامنا هذه انخفضت في يوم واحد قيمة الجنيه إلى النصف فكان كل َم ْن كان له
نقود في البنوك ،كأنه قد خسر نصفها .لقد صدئا.
هل يمكن أن يعلق أي عاقل أماله على مثل هذه األشياء ،وليس على هللا الذي يعول الجميع .صدأهما
يكون شهادة عليكم ويأكل لحومكم كنار = هذه األموال التي جمعتموها وقد صارت بال فائدة ستكون شاهدة
على كل ما ارتكبتموه من أخطاء ،فاهلل سيسأل لماذا لم تتصرفوا في أموالكم بطريقة صحيحة.
يأكل لحومكم كنار = من آالمكم على فقدانكم كل ممتلكاتكم ومن غيظكم ستكونون كمن يحترق لحمه
عموما محب المال ال يستريح هنا ولو إقتنى العالم ،ولن يستريح
أبديا سيتعذب الجسد مع النفس.
بالنار .و ً
ً
في األبدية ،إذ لن يعاين هللا.
قد كنزتم في األيام األخيرة = بينما كان عليكم أن تستعدوا للرحيل.
فهو في الحقيقة ال يقول صدأ بمعنى صدأ ولكن يقصد عدم استخدام الثورة بطريقة جيدة وتخزينها حتى
تفقد قيمتها.

والمجد هلل دائما
pf. pf. = perfect
pass. pass. = passive (either of grammatical form or of passive experience); also used in reference to
literary portion=passage

sg. sg. = singular
intr. intr. = intransitive
Strabo Strabo , I B.C.–I A.D.—List 5
Epict Epict , various works, I–II A.D.—List 5
cp. cp. = compare, freq. in ref. to citation fr. ancient texts
DELG DELG = PChantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque—List 6
TW TW = Theologisches Wörterbuch zum NT; tr. GBromiley, Theological Dictionary of the NT—List 6

