هل اخطأ الكتاب المقدس في وصف انه سيكثر
شعب اسرائيل فيكون كرمل البحر؟ تكوين  15و
 22و  26وارميا 22 :33
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الشبهة

وأيضا ً من األغالط حديث إرميا عن نسل داود فيقول " :كما أن جند السماوات ال يعد ،ورمل البحر ال
يحصى ،هكذا أكثر نسل داود عبدي ،والالويين خادمي " (إرميا  ،) 22/33لكن الواقع يكذب ذلك،
فاليهود أقل أهل األرض عدداً ،إذ ال يبلغ تعدادهم في األرض كلها ستة عشر مليوناً ،عالوة على أن
غالبهم ليسوا من أصول إسرائيلية.

الرد

اوال تعبير كرمل البحر هو تعبير مجازي عن الكثرة وهو يشبه تعبير كنجوم السماء رمز للشيء
الكثير فقط وليس في العدد .فال يستطيع احد ان يعد نجوم السماء او رمل البحر بالواحدة ولكن
فقط هو اشارة للشيء الكثير فيقدر حبات الرمل على سطح االرض ب 𝟐𝟐𝟎𝟏 حبة رمل في
الصحراء وفي كل مكان في البحار ونفس االمر عن نجوم السماء فهي ايضا تقدر ب 𝟐𝟐𝟎𝟏
نجمة.
ولكن من قال ان اليهود اقل أهل االرض عددا؟
بل من قال ان الكالم هنا عن اليهود الحاليين فقط؟
ندرس الموضوع بشيء من التفصيل
الوعد كان البراهيم في
سفر التكوين 5 :15
السم ِ
َخَر َج ُه ِإَلى َخ ِار ٍج َوَقال« :اْن ُ ِ
اء َو ُعَّد ُّ
ال
اس َت َ
ُث َّم أ ْ
ط ْع َت أ ْ
وم ِإ ِن ْ
َن َت ُعَّد َها»َ .وَق َ
َ
الن ُج َ
ظْر إَلى َّ َ
هك َذا َي ُكو ُن َن ْسُل َك».
َل ُهَ « :
بالطبع ابراهيم لن يستطيع ان يعد النجوم وهذا فقط تاكيد للكثرة.
سفر التكوين 17 :22

الرم ِل َّال ِذي عَلى َش ِ
ِ
أُب ِارُكك مبارَكةً ،وأ َ ِ
ير َكُنجو ِم َّ ِ
اط ِئ اْلَب ْح ِرَ ،وَي ِر ُث
َ
ُكثُر َن ْسَل َك َت ْكث ًا ُ
َ
َ َ َُ َ
الس َماء َوَك َّ ْ
َع َد ِائ ِه،
اب أ ْ
َن ْسُل َك َب َ
التشبيه في الكثرة فقط وليس انطباق العدد
سفر التكوين 4 :26
ِِ
ِ
اء ،وأ ِ
ِ
ِ
ِ
ُك ِثر َنسَلك َكُنجومِ َّ ِ
ِ
يع أُ َممِ
الس َم َ ْ
َوأ َ ُ ْ َ ُ
يع هذه اْل ِبالَدَ ،وَت َتَب َار ُك في َن ْسل َك َجم ُ
ُعطي َن ْسَل َك َجم َ
األَْر ِ
ض،

سفر إرميا 22 :33
ِ
هك َذا أ َ ِ
السماو ِ
ِين
َك َما أ َّ
ات الَ ُي َعدَُّ ،وَرْم َل اْلَب ْح ِر الَ ُي ْح َصىَ ،
ُكثُر َن ْس َل َد ُاوَد َعْبدي َوالالَّ ِوي َ
َن ُجْن َد َّ َ َ
َخ ِاد ِم َّي».

فالموضوع تشبيه فقط وليس عدد
فمثال وصف الكتاب كثرة جيش المديانيين ايضا بانه كرمل البحر
سفر القضاة 12 :7
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين ِفي اْل َو ِادي َكاْل َجَرِاد ِفي اْل َك ْثَرِةَ ،و ِج َماُل ُه ْم
ان اْلم ْدَيانُّيو َن َواْل َع َمالَق ُة َوُك ُّل َبني اْل َم ْش ِر ِق َحال َ
َوَك َ
الرم ِل َّال ِذي عَلى َش ِ
اط ِئ اْلَب ْح ِر ِفي اْل َك ْثَرِة.
َ
الَ َع َد َد َل َها َك َّ ْ

وايضا جيش الفلسطينيين الذي كان باالالف
سفر صموئيل األول 5 :13
وَتج َّمع اْل ِفلِس ِط ِينُّيو َن لِمحارب ِة ِإسرِائيلَ ،ثالَ ُثو َن أَْلف مرَكبةٍ ،و ِس َّت ُة آالَ ِ
سَ ،و َش ْعب
ف َف ِار ٍ
َ َ َ
َ َْ َ َ
ْ
ُ َ ََ ْ َ َ
ِ
َك َّ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اس َشْرِق َّي َبْي ِت ِ
آو َن.
الرْم ِل الذي َعَلى َشاط ِئ اْلَب ْح ِر في اْل َك ْثَرِةَ .و َصعُدوا َوَن َزُلوا في م ْخ َم َ
وايضا شعب اسرائيل في وقت محدد من زمن الملوك
سفر الملوك األول 20 :4
ِ
الرْم ِل َّال ِذي َعَلى اْلَب ْح ِر ِفي اْل َك ْثَرِةَ .يأ ُْكُلو َن َوَي ْشَرُبو َن
يل َك ِث ِ
ين َك َّ
ير َ
َوَك َ
ان َي ُهوَذا َواِ ْسَرائ ُ
َوَي ْفَر ُحو َن.

ملحوظة
يقال ان هناك  6000نجم يري في المشرق عندما نظر ابراهيم وهناك  6000وعد في الكتاب
المقدس تحقق
ولكن االنسان الذي يتطلع حوله يرى تقريبا  6مليون نجم رغم ان عدد النجوم تقريبا هو
10000000000000000000000

وايضا االنسان في نظرته على شاطئ بحر الي الرمال التي امامه قبل المياه هو  6مليون ولكن
عندما يتطلع حوله يرى اكثر من ذلك بكثير جدا في الشاطئ وعدد رمل االرض كله تقريبا
10000000000000000000000
فالمقياس هو المنظور وليس العدد الكلي.
فلهذا حتى لو اخذنا العدد حرفيا ال يوجد فيه خطأ حسب نظرة ابراهيم البشرية الن الرب يقول له
انظر .ولكن اكرر العدد ال يؤخذ حرفيا ولكن فقط تعبير مجازي للكثرة.

االمر الثاني ال يعد شعب اسرائيل فقط بالجيل الحالي ولكن يعد شعب اسرائيل في كل اجياله فهو
من وقت خروجه من مصر وكان تقريبا  2مليون وحاليا رغم كل ما تعرضوا له هم عددهم 29
مليون فمن  3500سنة بمعدل الجيل ينجب في  30سنة بمتوسط  15مليون يكون عدد اليهود
الذين عاشو هم  1,750,000,000فقرب  2مليار شخص نسل النسان هذا رقم ال يستهان به.
فارجوا من المشكك ان يذكر لي مثال لشخص وعد بان يكون نسله مبارك ووصل نسله الي هذا
الرقم .وان لم يستطع يكون اكد ان وعد الرب البراهيم دقيق وتحقق.

ولكن نسل ابراهيم ليس اليهود فقط وهذا ما وضحه الكتاب المقدس بعهديه
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 28 :2
الظ ِ
َّ ِ
َن اْليه ِ ِ
ان َّال ِذي ِفي َّ
اه ِر ِفي َّ
س ُه َو َي ُه ِ
الل ْح ِم ِخ َتاًنا،
ودًّياَ ،والَ اْل ِخ َت ُ
أل َّ َ ُ
ود َّي في الظاه ِر َلْي َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية 29 :3

ِ ِ
ِ
يمَ ،و َح َس َب اْل َم ْو ِع ِد َوَرَثة.
َفِإ ْن ُكْن ُت ْم لِْل َم ِس ِ
يحَ ،فأَْن ُت ْم إ ًذا َن ْس ُل إْبَراه َ

فنسل ابراهيم هو كل من يؤمن بالمسيح
رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية 16 :3
ِ ِ ِ
َما اْلمو ِ
اع ُ ِ
اهيم َوِفي َنسِل ِه .الَ َيُقولَ « :وِفي األَ ْنس ِ
ال» َكأََّن ُه َع ْن َك ِث ِ
ينَ ،ب ْل
ير َ
َوأ َّ َ َ
ْ
َ
ُ
يد َفقيَل ْت في إْبَر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يح.
َكأََّن ُه َع ْن َواحدٍَ « :وِفي َن ْسل َك » َّالذي ُه َو اْل َمس ُ

فلواخذنا عدد المسيحيين االن هم اكثر من  2مليار مسيحي.
وبالطبع لو حسبنا عدد المسيحيين من القرن االول الميالدي وحتى االن يتعدوا  35مليار شخص.
واعتقد هذا يؤكد اكثر واكثر ان وعد الرب تحقق

والمجد هلل دائما

لماذا الصلب والجزء بتاع
لماذا إختار السيد المسيح أن يموت مصلوبا
الروح القدس واسماؤه وعمله
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