الرد على شبهة أن اسم الرب ضاع.
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الشبهة

كتاب النصاري يقول انهم اضاعوا اسم الههم
الفانديك)(ارميا() (Jer-44-26لذلك اسمعوا كلمة الرب يا جميع يهوذا الساكنين في ارض
مصر.هاأنذا قد حلفت باسمي العظيم قال الرب أن اسمي لن يسمى بعد بفم إنسان
اذا الرب انساهم اسمه ولن يفتكروه فيما بعد .وايضا يقول
ينسوا شعبي اسمي بأحالمهم التي يقصونها
الفانديك)(ارميا() (Jer-23-27الذين يفكرون أن ّ
الرجل على صاحبه كما نسي آباؤهم اسمي ألجل البعل

اذا هم وابائهم نسوا اسم الرب

الرد

في البداية ارجوا الرجوع الي ملف
اسم يهوه ,هل ضاع نطقا وكتابة ؟
والذي قدمت فيه ادلة على كتابة اسم يهوه باثار ومخطوطات موجودة من اقدم من القرن الخامس
عشر قبل الميالد وحتى االن بالتفصيل
وايضا ملف
هل اسم يهوه كان معروف قبل موسي ام ال ؟
وايضا
الجزء السابع من الرد على شبهات كتاب األسطورة والتراث اتهم بها الكتاب المقدس اسم يهوه
الجزء الثامن من الرد على شبهات كتاب األسطورة والتراث اتهم بها الكتاب المقدس كمالة اسم
يهوه
ولهذا هنا باختصار اركز على العددين الذين استشهد بهما المشكك
اوال
سفر ارميا 44

الس ِ
ين ِفي أَر ِ ِ
الس ِ
ِ َِّ
صار ْت إِلَى إِ ْرِم َيا ِم ْن ِج َه ِة ُك ِّل ا ْل َي ُه ِ
ين ِفي
ص َرَّ ،
ود َّ
اك ِن َ
اك ِن َ
ضم ْ
ْ
 1اَْل َكل َم ُة التي َ َ
ِ
وف َوِفي أ َْر ِ
وس قَ ِائلَة :
يسَ ،وِفي ُن َ
ض فَتُْر َ
َم ْج َد َل َوِفي تَ ْحفَ ْنح َ
اذا الكالم موجه لليهود الذين هربوا الي ارض مصر من خراب اورشليم وظنوا بهذا أنهم هربوا من
الشر والسبي ولم ينتبهوا او تناسوا السبب االساسي الذي بسببه سمح الرب بخراب اورشليم وهو
العقاب ليتوبوا ويرجعوا للرب وهنا يذكرهم اهلل بواسطة أرمياء بأن خراب أورشليم كان راجعا
لخطاياها .وهنا يذكرهم أن ملك بابل ما هو إال أداة تنفيذ مشيئة اهلل بالغضب ضد الخطية .واهلل
هنا يلومهم في أنهم تركوه هو اإلله الحي وذهبوا وراء آلهة وثنية .ولذلك منعهم اهلل من الذهاب
لمصر حتى ال تكون شركا جديدا لهم بأوثانها .أما المسبيين في بابل فكانوا في حماية اهلل فهو
الذي أرسلهم إلى هناك .أما من هم في مصر فهم ضد رغبة اهلل فهم بدون حمايته .وألنهم
عار ولعنة وسط الشعوب وهم هربوا ولم يتوبوا فهم يستحقوا العقاب
انفصلوا عن اهلل صاروا ا
الشديد .فيقول
ول إِلَى أَر ِ ِ
لد ُخ ِ
وه ُه ْم لِ ُّ
اك ،فَ َي ْف َن ْو َن ُكلُّ ُه ْم
ص َر لِ َيتَ َغ َّرُبوا ُه َن َ
ين َج َعلُوا ُو ُج َ
َ 12وآ ُخ ُذ َب ِقيَّ َة َي ُهوَذا الَِّذ َ
ضم ْ
ْ
الس ْي ِ
الس ْي ِ
ِفي أَر ِ ِ
ير إِلَى ا ْل َك ِب ِ
الص ِغ ِ
ف َوا ْل ُجوِع.
ير ِب َّ
ف َوِبا ْل ُجوِعَ .ي ْف َن ْو َن ِم َن َّ
ون ِب َّ
سقُطُ َ
ص َرَ .ي ْ
ضم ْ
ْ
يموتُ َ ِ
ار .
ون َح ْلفا َوَد َهشا َولَ ْع َنة َو َع ا
ير َ
ون َوَيص ُ
َُ
فهنا يوضح الرب أن هذه المجموعة القليلة من اليهود الذين هربوا من يهوذا الي مصر ستفني
الصرهم على عدم التوبة باسباب كثيرة .فالشبهة في كالم المشكك هو ليس عن كل اليهود بل عن
مجموعة قليلة خالفت الرب وهربت لمصر وستفني
الس ْي ِ
ت أُور َ ِ
ون ِفي أَر ِ ِ
 13وأ ِ
ف َوا ْل ُجوِع َوا ْل َوَبِإ .
يم ِب َّ
س ُك ُن َ
ب الَِّذ َ
ُعاق ُ
َ َ
ضم ْ
ين َي ْ
ْ
ص َرَ ،ك َما َعاقَ ْب ُ ُ
شل َ

اك ِفي أَر ِ ِ
َّة يهوَذا ِ
ِِ ِ
ص َر ،لِ َي ْر ِج ُعوا إِلَى أَْر ِ
ض
ون َن ٍ
ين لِ َيتَ َغ َّرُبوا ُه َن َ
اآلت َ
َ 14والَ َي ُك ُ
ضم ْ
اج َوالَ َباق ل َبقي َ ُ
ْ
َج ِل َّ ِ
ون ».
ون إِلَى ُّ
َي ُهوَذا الَِّتي َي ْ
يها ،ألَنَّ ُه الَ َي ْرجعُ ِم ْن ُه ْم إِالَّ ا ْل ُم ْن َفِلتُ َ
شتَاقُ َ
الر ُجوِع أل ْ
الس َك ِن ف َ
اليهود الذين لجأوا إلى مصر ،قد لجأوا لها لقربها من أورشليم ،إذا يمكنهم العودة وقتما شاءوا،
ولكن ألنهم ذهبوا بإرادتهم فاهلل لن يشاء لهم عودتهم ولن يروها ،أما المسبيين الذين هم على
مسافة أبعد فسيعيدهم اهلل .بل بقية كالمهم يوضح اصرارهم على التبخير لالوثان.
له إِسرِائ َ ِ
ِ ِ
ين:
 25ه َك َذا تَ َكلَّ َم َر ُّ
سُ
اؤ ُك ْم تَ َكلَّ ْمتُ ْم ِبفَ ِم ُك ْم َوأَ ْك َم ْلتُ ْم ِبأ ََي ِادي ُك ْم قَ ِائلِ َ
يل قَائال :أَ ْنتُ ْم َوِن َ
ب ا ْل ُج ُنود إ ُ ْ َ
ِ
َن ُنب ِّخر لِملِ َك ِة َّ ِ
ِ َّ ِ َّ
ب ،فَِإ َّن ُه َّن ُي ِق ْم َن
ورَنا الَِّتي َن َذ ْرَن َ
س َكائ َ
س ُك ُ
الس َم َاوات َوَن ْ
ب لَ َها َ
إن َنا إن َما ُنتَ ِّم ُم ُن ُذ َ
اها ،أ ْ َ َ َ
ورُك ْم .
ورُك ْمَ ،وُيتَ ِّم ْم َن ُن ُذ َ
ُن ُذ َ
فهم مصرين على اتباع االوثان وفعل الشر وعدم التوبة .وبعد هذا يقول الرب العدد الذي استشهد
به المشكك.
ين ِفي أَر ِ ِ
الس ِ
ِ
ِِ
اس ِمي
الر ِّ
يع َي ُهوَذا َّ
اس َم ُعوا َكلِ َم َة َّ
ص َر :هأََن َذا قَ ْد َحلَ ْف ُ
اك ِن َ
ب َيا َجم َ
ت ِب ْ
ضم ْ
 26لذل َك ْ
ْ
ان ما ِم ْن يهوَذا ِفي ُك ِّل أَر ِ ِ
ب ،إِ َّن ِ
ِ
ص َر قَ ِائالَ :حي
الر ُّ
ال َّ
ا ْل َع ِظ ِيم ،قَ َ
ضم ْ
ْ
َُ
س َّمى َب ْع ُد ِبفَم إِ ْن َ
اسمي لَ ْن ُي َ
ْ
سٍ َ
ب.
الر ُّ
َّ
الس ِّي ُد َّ
فعرفنا أن الكالم ليس عن كل اليهود ولكن معظم اليهود ذهبوا الي السبي وهم في رعاية الرب
حتى يكتمل زمن العقاب وهؤالء ال ينسوا الرب ولن يتركهم الرب واسم الرب عليهم .اما الذين
عليهم الكالم هم هؤالء القلة من اليهود الذين ذهبوا الي مصر وسيفنوا بعدها بفترة قليلة .وعندما
يفنى هؤالء لن يتبقى يهودي في مصر يقول حي السيد الرب او ادوناي يهوه بالعبري .فهي نبوة
عن هالكهم وتاكيد هذه النبوة انهم لما يهلكون لن يتبقى وال واحد يهودي منهم في مصر ينطق

باسم الرب .فالنبوة ال تعني على االطالق ان اليهود ينسوا اسم يهوه بل عن ان لن يبقى يهودي
في مصر لينطق اسم يهوه.
وجاء في التقليد اليهودي والمسيحي أن اليهود رجموا معظمهم في تحفنيس.
والنبوة ال تقف عند هذا الحد بل يكمل الرب على فم ارميا قائال
الس ْي ِ
ين ِفي أَر ِ ِ
لشِّر الَ لِ ْل َخ ْي ِر ،فَ َي ْف َنى ُك ُّل ِر َج ِ
َس َه ُر َعلَ ْي ِه ْم لِ َّ
ف
ص َر ِب َّ
ال َي ُهوَذا الَِّذ َ
ضم ْ
 27هأََن َذا أ ْ
ْ
ش ْوا .
َوا ْل ُجوِع َحتَّى َيتَالَ َ
وهذا يؤكد ما قلته سابقا انه لن يبقى يهودي في ارض مصر لينطق باسم يهوه .فمعظمهم يفنى
بالسيف والجوع
ض يهوَذا َنفَ ار َقلِيال ،فَيعلَم ُك ُّل ب ِقي ِ
ون ِم ْن أَر ِ ِ
الس ْي ِ
َ : 28و َّ
َّة
ون ِم َن َّ
ف َي ْر ِج ُع َ
اج َ
َ
الن ُ
ضم ْ
ص َر إِلَى أ َْر ِ َ ُ
ْ
َْ ُ
ِ
ِ
ِ
ين أَتُوا إِلَى أَر ِ ِ
ِ
وم .
ضم ْ
َي ُهوَذا الَّذ َ ْ
ص َر ل َيتَ َغ َّرُبوا ف َ
ْ
يهاَ ،كل َم َة أ َِّي َنا تَقُ ُ
والذين ال يموتون بالسيف او الجوع سوف يعودوا الي يهوذا نفر قليل وبالطبع لن يبقى بهذه
الطريقة يهودي في مصر ينطق اسم يهوه.
وعندما يعودوا يعرفوا كلمة من هي التي حدثة فهم قالوا انهم لن يعودوا بل سينجوا في مصر
والرب قال انهم سيفنوا وفقط سيبقي نفر قليل ليؤكد ان كلمة الرب هي التي صارت وليس كالم
البشر.
والرب يؤكد لهم كالمه بعالمة لتاكيد ان النبوة ستحدث ومتى حدثت لم تكن بالصدفة
اقب ُكم ِفي ه َذا ا ْلمو ِ
ب ،إِ ِّني أ ِ
: 29و ِ
وم
الر ُّ
هذ ِه ِه َي ا ْل َعالَ َم ُة لَ ُك ْمَ ،يقُو ُل َّ
ض ِع ،لِتَ ْعلَ ُموا أ ََّن ُه الَ ُب َّد أ ْ
َ
َْ
َ
ُع ُ ْ
َن َيقُ َ
َكالَ ِمي َعلَ ْي ُك ْم لِ َّ
لشِّر .

ِ ِ
ِ
ت
الر ُّ
ال َّ
: 30ه َك َذا قَ َ
َع َد ِائ ِه َولِ َي ِد طَالِ ِبي َن ْف ِس ِهَ ،ك َما َدفَ ْع ُ
ص َر لِ َي ِد أ ْ
ب :هأََن َذا أ َْدفَعُ ف ْر َع ْو َن َح ْف َرعَ َمل َك م ْ
ِ
طالِ ِب َن ْف ِس ِه ».
وخذ َْر َّ
اص َر َملِ ِك َبا ِب َل َع ُد ِّوِه َو َ
ص ْد ِقيَّا َملِ َك َي ُهوَذا لِ َي ِد َن ُب َ
يقدم لهم عالمة لتأكيد كلماته وهي أنهم إذ يتكلون على فرعون لحمايتهم من ملك بابل ،إذ كانوا
يتوقعون منه ما لم يتوقعوه من صدقيا ،لكن باطال يستطيع أن يحمي حتى عرشه أو نفسه.
بلد حصين ،تحميه حواجز طبيعية ،لن يستطيع عدو أن يقتحمها ،لهذا
لقد ظن اليهود أن مصر ٌ
يؤكد هنا انهيار فرعون حفرع أمام ملك بابل.
يندر أن يذكر في الكتاب المقدس اسم ملك مصر بالذات ،إذ يقال عادة فرعون ال غير .أما هنا
فيذكر اسم الملك "خفرع" .يذهب المؤرخون إلى أنه مات سنة  424ق.م .وقد هاجم بابل قبل
موته ،ويقول المؤرخون أن فرعون هذا مات ميتة شنيعة.
تميز حكم فرعون حفرع رابع ملك في األسرة السادسة والعشرين ( 425-485ق.م ).بالتدخل في
شئون فلسطين لنجدة أورشليم المحاصرة ( ،)4 :22لكنه انسحب تحت ضغط بابل في عام 488
ق.م ،.وبعدها سقطت أورشليم .يذكر هيرودت أنه بعد الحملة على ليبيا ( 425ق.م ).تمرد عليه
قائد جيشه وهو شاب من أقربائه يسمى احمس وأعلن نفسه ملكا على مصر ،وحاول حفرع أن
يهزم أحمس في معركة في عام  422ق.م .لكنه قُتل ،كما تنبأ إرميا.

الشاهد الثاني
سفر ارميا 62
 64 :62قد سمعت ما قالته االنبياء الذين تنباوا باسمي بالكذب قائلين حلمت حلمت

الكالم هنا ايضا ليس عن كل اليهود بل هو مخصص عن االنبياء الكذبة فقط الذين يقولوا كالم
كذب ويدعوا كذبا ان الرب قال لهم هذا
 62 :62حتى متى يوجد في قلب االنبياء المتنبئين بالكذب بل هم انبياء خداع قلبهم
 62 :62الذين يفكرون ان ينسوا شعبي اسمي باحالمهم التي يقصونها الرجل على صاحبه كما
نسي اباؤهم اسمي الجل البعل
فالكالم ليس أن كل اليهود نسوا اسم الرب بل الكالم عن أن هؤالء االنبياء الكذبة يفكروا في قلبهم
انهم يريدوا أن يجعلوا شعب الرب ينسى اسم الرب .فيحاولوا ان يشغلوا الشعب باحالمهم الكاذبه
لكي يضلوهم ويبعدوهم للبعل وينسوا اسم الرب ولكن الرب يسهر على كلمته واسمه ويبيد هؤالء
الكذبة .هؤالء االنبياء هم مثل اباؤهم الذين عبدوا البعل ونسوا وتناسوا اسم الرب الجل البعل.
ومعنى نسي اباؤهم اسمى الجل البعل اي اصبح اباء هؤالء االنبياء الكذبه ينطقون اسم البعل
اكثر من اسم يهوه .وهؤالء هم الذين يعاقبهم الرب جيل بعد جيل ولكن ابناء الرب والصالحين
يتبعون انبياء الرب الحقيقيين كما يشهد العدد التالي.
 68 :62النبي الذي معه حلم فليقص حلما و الذي معه كلمتي فليتكلم بكلمتي بالحق ما للتبن
مع الحنطة يقول الرب
أحالم األنبياء الكذبة كالقش يجب فرزها من كالم الرب ،أي من الحنطة .ليس لألحالم الكاذبة
ٍ
فكنار تحرق هذا القش .ألولى تحرقها النار والثانية تشبع وتغذى وتنمى.
فاعلية ،أما كلمة الرب
األولى بال قيمة تطير في الهواء والثانية هي التي لها قيمة وتبقى .واسم الرب باقي الى االبد.

اذا فهمنا ان الكالم ليس عن كل اليهود وال انبياء الرب من اليهود بل الكالم عن القلة القليلة من
االنبياء الكذبة.
وايضا العدد لم يقول انهم نجحوا في ان يجعلوا شعب الرب ينسى اسم يهوه بل يقول هم يتفكرون
في هذا .فلهذا كما قلت ان الشبهة هي ليست حقيقية بل ادعاءات كاذبة فقط واسم يهوه من
البداية وباقي الي االبد

والمجد هلل دائما

