هل الوحي لم يعرف رقم الجموع ولهذا
ذكر نحو للتقريب؟ لوقا  14 :9ومتى
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الشبهة

هل الوحي لم يعرف عدد األشخاص الذين في معجزة اشباع الجموع فلهذا ذكر رقم تقريبي وهو  5000في
لوقا  14 :9عندما قال ألنهم كانوا نحو خمسة آالف رجل

الرد

الحقيقة الفكرة التي يعتمد عليها السائل غير صحيحة الن كلمة نحو أصال ال تعني تقريبا ولكن تشبيه
وأيضا استخدام رقم صحيح او ما يسمى  round numberهو مبدا معترف به عبر التاريخ وهذا ليس
عدم معرفة ولكن هذا لجعل القارئ يتذكر الرقم
أوال معنى كلمة نحو
G5616
́ὡσει
hōsei

'ho-si
From G5613 and G1487; as if: - about, as (it had been, it were), like (as).
Total KJV occurrences: 34
من مقطعين (كما لو) كما لو ،نحو ،ك ،مثل،
قاموس ثيور
G5616
́ὡσει

hōsei
Thayer Definition:
1) as it were, (had been), as though, as, like as, like
2) about, nearly
2a) before numerals
2b) before a measure of time
Part of Speech: adverb
A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: from G5613 and G1487
كما لو كان كما كما مثل ،نحو ،قرب ،قبل ارقام ،قبل مقياس وقت
فهو لفظ يستخدم قبل ارقام ووقت ليقول القيمة
فلوقا البشير وغير من المبشرين ال يقولوا انهم يخمنوا ويقولوا رقم تقريبي عن عدم معرفة ولكن هو يقول
المجموعة مثل مجموعة  5000ألنه بهذا الطريقة يقول أقرب رقم سهل تذكره للقارئ
وكما ذكرت استخدام أقرب رقم صحيح  round numberهو أسلوب عالمي للتسهيل عندمي ينتهي
بأصفار وله تأثير نفسي وبيئي
https://en.wikipedia.org/wiki/Round_number

يوجد عدة أسباب في هذا استخدمه في هذه المعجزة وهي معجزة اشباع الجموع  5000ومثلها مثلها
معجزة اشباع  4000وليس لوقا البشير ولكن بقية البشيرين أيضا فالوحي اإللهي أرشدهم ان يستخدموه
بدل الرقم التفصيلي
اإلنجيل بحسب البشير متى 21 :14
ِ
ِ ِ
ِ
اء َواأل َْوالَ َد.
َواآل كُلو َن َكا ُنوا َن ْح َو َخ ْم َسة آ َالف َر ُجلَ ،ما َع َدا الن َس َ
إنجيل متى 38 :15
ِ
ِ
ِ
اء َواأل َْو َال َد.
َواآلكُلو َن َكا ُنوا أَْرَب َع َة آ َالف َر ُجل َما َع َدا الن َس َ
اإلنجيل بحسب البشير مرقس 44 :6
ِ
َكُلوا ِم َن األَْرِغ َف ِة َن ْح َو َخ ْم َس ِة آ َال ِف َر ُجل.
ين أ َ
ان َّالذ َ
َوَك َ
اإلنجيل بحسب البشير مرقس 9 :8
ان ِ
اآلكُلو َن َن ْح َو أَْرَب َع ِة آ َالف .ثُ َّم َصَرَف ُه ْم.
َوَك َ
اإلنجيل بسحب البشير لوقا 14 :9
ف رجلَ .فَقال لِ َت َ ِ ِ
ِ ِ
ين».
ين َخ ْم ِس َ
وه ْم ِفَرًقا َخ ْم ِس َ
ال ِميذه« :أَ ْت ِكُئ ُ
أل ََّن ُه ْم َكا ُنوا َن ْح َو َخ ْم َسة آ َال َ ُ
َ
السبب ان الرقم هذا يرمز لعمل الروح القدس  5والكمال في المسيح  7ولهذا الرب يسوع المسيح بنفسه
استخدم  round numberليعاتبهم على ضعف ايمانهم
اإلنجيل بحسب البشير متى :16

ِ ن ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
اإليم ِ
ان أََّن ُك ْم َل ْم َت ْأ ُخ ُذوا ُخ ْب ًزا؟
َ 8ف َعل َم َي ُسو ُع َوَق َ
ال َل ُه ْم« :ل َما َذا تُ َفكُرو َ في أَ ْن ُفس ُك ْم َيا َقليلي َ
 9أَح َّتى اآلن َال َت ْفهمو َن؟ و َال َت ْذ ُكرو َن َخمس ُخب َز ِ
ات اْل َخمس ِة اآل َال ِ
َخ ْذ ُت ْم؟
ف َوَك ْم ُق َّف ًة أ َ
َ
َ
ْ َ ْ
ُ
َ
َْ
َُ
 10و َال سبع ُخب َز ِ
َخ ْذ ُت ْم؟
ال أ َ
ات األَْرَب َع ِة اآل َال ِف َوَك ْم َس ً
َ ََْ ْ
فلهذا رقم  5000أسهل ليذكرهم ويشرح المعنى للمعجزة عن ان يقول لهم مثال 4998
امر اخر مهم هذه المعجزة العدد المذكور هو عن الرجال فقط
اإلنجيل بحسب البشير متى 21 :14
ِ
ِ ِ
ِ
اء َواأل َْو َال َد.
َواآل كُلو َن َكا ُنوا َن ْح َو َخ ْم َسة آ َالف َر ُجلَ ،ما َع َدا الن َس َ
واألطفال هم من اقل من  20سنة .فلهذا يجب ان يستخدم الرق التمثيلي الن الذين اقتربوا من  20سنة
بفارق بسيط البد ان يستخدم معهم هذه الوسيلة
ثالثا هذا ليس عدد تعداد ليذكر العدد تفصيال ولكن موقف جموع يتبعون ومنهم من يقدم متأخرا ومنهم من
يمضي مبكرا ومن يعتبر اكل جيدا ومن ال يعتبر رغم حضوره اكل .فهو رقم متغير وليس ثابت طيلة الوقت
بل لو كان قيل رقم محدد مثل  4998لكان فتح الباب للمشككين الذين يبحثون عن أي شبهة ليعترضوا
ويقولوا من عدهم وكيف لم يتغير الرقم وغيره من أساليب االعتراض لالعتراض .فكما نرى في تعداد عزرا
وغيره تمتلئ الكتب التشكيكية باالعتراضات رغم دقة التعداد ألهميته لألنساب .فعندما يذكر الكتاب رقم
تفصيلي مثل عدد األسماك في يوحنا  11 :21فيعترضوا لماذا ذكر الرقم بدقة رغم أهميته الرمزية وعندما
يذكر رقم توضيحي أيضا يعترضوا لماذا لم يذكر الرقم التفصيلي

فهنا ينطبق المثل
اإلنجيل بحسب البشير متى 17 :11
صوا! ُن ْحَنا َل ُك ْم َفَل ْم َتْل ِط ُموا!
َوَي ُقوُلو َنَ :زَّمْرَنا َل ُك ْم َفَل ْم َتْرقُ ُ
واكتفي بهذا القدر

والمجد هلل دائما

