ان كان وعد الرب بعدم اهالك األرض
فكيف يقول األرض ستزول؟ تكوين 9
مت 2 24بط 3
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الشبهة

ان كان وعد الرب بعدم اهالك األرض في تكوين  9فكيف يقول األرض ستزول في متى  24و 2بط 3
اليس هذا تناقض؟

الرد

شرحت موضوع مشابه في ملف
هل االرض ستبقي الي االبد ام ستزول ؟ مز  69 :78و مز  5 :104و جا  4 :1ومز  26 :102و لو
 33 :21و  2بط 10 :3
ولهذا لن اركز على اعداد العهد الجديد من ان األرض ستزول وأيضا اعداد كثيرة من العهد القديم التي
تؤكد ذلك ولكن اركز فقط على ما قاله سفر التكوين 9
الحقيقة ال يوجد أي تناقض بين االثنين فالرب للم يتكلم عن زوال األرض في سفر التكوين بل يتكلم انه
لن يفنى الحيوانات بطوفان مرة أخرى ولكن لم يقول ان األرض ككوكب ستستمر الى االبد .الكالم في
تكوين هو عن العقاب بالطوفان فقط.
ونق أر معا ما قاله سفر التكوين بعد انتهاء الطوفان
سفر التكوين 9
 8: 9و كلم هللا نوحا و بنيه معه قائال
 9: 9و ها انا مقيم ميثاقي معكم و مع نسلكم من بعدكم
 10: 9و مع كل ذوات االنفس الحية التي معكم الطيور و البهائم و كل وحوش االرض التي معكم من
جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان االرض

 11: 9اقيم ميثاقي معكم فال ينقرض كل ذي جسد ايضا بمياه الطوفان و ال يكون ايضا طوفان ليخرب
االرض
الوعد هو عدم تكرار الطوفان الذي يغرق األرض كلها .فكم مرة حدثت فيضانات مكانية ولكن لم يحدث وال
مرة طوفان عالم أغرق األرض كلها كما وعد الرب .فكما وضحت في البداية الكالم ليس عن فناء كوكب
األرض بل عدم حدوث طوفان مائي مرة أخرى ولهذا حتى في الضربات األخيرة بما فيها السبع جامات وال
واحدة منهم يتكلم انه سيحدث طوفان بل حتى انتهاء األرض سيكون بان العناصر تحترق مشتعلة ولن
يكون بطوفان مائي
 12: 9و قال هللا هذه عالمة الميثاق الذي انا واضعه بيني و بينكم و بين كل ذوات االنفس الحية التي
معكم الى اجيال الدهر
كلمة دهر وهي في العبري עולם عوالم هو يعني الى ابد وأيضا زمن طويل واجيال عديدة لها نهاية
قاموس سترونج
H5769
עלם

עולם

‛ôlâm ‛ôlâm
'o-lawm', o-lawm
From H5956; properly concealed, that is, the vanishing point; generally time out of
mind (past or future), that is, (practically) eternity; frequentative adverbially
(especially with prepositional prefix) always: - always (-s), ancient (time), any
more, continuance, eternal, (for, [n-]) ever (-lasting, -more, of old), lasting, long

(time), (of) old (time), perpetual, at any time, (beginning of the) world (+ without
end). Compare H5331, H5703.
,  قديما, دائما, متكرر,  ابدية, ومعني عام وقت خارج المعرفه ماضيه او مستقبله, نقطة الزوال, ختم
,  وقت العالم,  اي وقت,  منذ الدهر, ابدي,ليس بعد
فهي تستخدم بمعني ابد وايضا بمعني وقت طويل او زمن محدد ولكن بالمقياس طويل

قاموس برون
H5769
 עלם/ עולם
‛ôlâm
BDB Definition:
1) long duration, antiquity, futurity, for ever, ever, everlasting, evermore,
perpetual, old, ancient, world
1a) ancient time, long time (of past)
1b) (of future)
1b1) for ever, always
1b2) continuous existence, perpetual
1b3) everlasting, indefinite or unending future, eternity
 ابد,  زمن سينتهي في المستقبل, , وقت طويل في الماضي, قديم, يطول,  الي االبد, زمن طويل

فهي من الممكن ان تفهم بمعني االبد المطلق وايضا تستخدم كثي ار جدا بمعني زمن طويل لكن له نهاية
محدده او نهاية ولكن غير معروفه متي تحدث واستخدمت كثي ار جدا بمعني دهر أي أجيال عديدة مثلما
حدث انه مرت أجيال اكثر من  150جيل في  4500سنة حتى االن من الطوفان
 13: 9وضعت قوسي في السحاب فتكون عالمة ميثاق بيني و بين االرض
 14: 9فيكون متى انشر سحابا على االرض و تظهر القوس في السحاب
 15: 9اني اذكر ميثاقي الذي بيني و بينكم و بين كل نفس حية في كل جسد فال تكون ايضا المياه
طوفانا لتهلك كل ذي جسد
مرة ثانية يؤكد ان الوعد هو عدم تكرار الطوفان إلهالك الحيوانات
 16: 9فمتى كانت القوس في السحاب ابصرها الذكر ميثاقا ابديا بين هللا و بين كل نفس حية في كل
جسد على االرض
مرة أخرى يكرر كلمة عوالم التي ترجمت ابديا وعرفنا انها تعني ابد وأيضا زمن طويل واجيال كثيرة
 17: 9و قال هللا لنوح هذه عالمة الميثاق الذي انا اقمته بيني و بين كل ذي جسد على االرض
أيضا تأكد ان الكالم ليس عن األرض ككوكب وفناؤه من بقاؤه الى االبد بل الكالم عن عدم تكرار الطوفان
على األرض ما دامت موجودة.
هللا أعطانا وعدا ،وهذا الوعد أو العهد يتضمن ثالثة أجزاء )1( :لن يحدث مرة أخرى طوفان مدمر مثل
هذا )2( .طالما بقيت األرض ،ستتعاقب فصول السنة حسب المنتظر )3( .سيظهر قوس قزح عندما تمطر

عالمة للجميع على أن هللا سيحفظ وعده .ولقد حفظ هللا وعوده حتى اآلن ،فمازال نظام األرض والفصول
قائما ،ومازال قوس قزح يظهر في السماء ليذكرنا بأمانة هللا لكلمته.
ولكن هذا الوعد مستمر بالفترة التي تستمر فيها األرض ولكن ال يقول ان األرض ستبقى خالدة فهو ال
يقول ذلك.
ولكن العهد القديم مثله مثل العهد الجديد أكد ان لألرض نهاية بالزوال
سفر المزامير :102
 25 :102من قدم اسست االرض و السماوات هي عمل يديك
 26 :102هي تبيد و انت تبقى و كلها كثوب تبلى كرداء تغيرهن فتتغير
وهذا ما استشهد به معلمنا بولس
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 11 :1
ِ
يد و ِ
لك ْن أَْن َت َتْبَقىَ ،وُكُّل َها َك َث ْوب َتْبَلى،
ه َي َت ِب ُ َ
وليس هذا الشاهد فقط في العهد القديم بل ايضا مشروح في العهد القديم كيف
سفر المزامير 6 :46
ِ
ِ
ِ
ض.
َع َ
طى َص ْوَت ُهَ ،ذ َاب ِت األَْر ُ
ُم ُمَ .ت َز ْع َز َعت اْل َم َمال ُك .أ ْ
َعجَّت األ َ
تذوب أي مثل معدن يذوب باالحتراق .ونفس االمر يقوله

سفر إشعياء 6 :51
السماو ِ
ِ
ظروا ِإَلى األَر ِ ِ
الد َخ ِ
ات َك ُّ
ان َت ْض َم ِح ُّل،
«ِاْرَف ُعوا ِإَلى َّ
ْ
ض م ْن َت ْح ُتَ .فِإ َّن َّ َ َ
الس َم َاوات ُعُيوَن ُك ْمَ ،واْن ُُ
ض َك َّ
الث ْو ِب َتْبَلىَ ،و ُس َّكاَن َها َكاْلَب ُع ِ
ض.
وتو َن .أ َّ
َما َخالَ ِصي َفِإَلى األََب ِد َي ُكو ُن َوبِرِي الَ ُيْنَق ُ
َواألَْر َ
وض َي ُم ُ

سفر إشعياء 4 :34
ِ
السماو ِ
ات َك َدْرجَ ،وُك ُّل ُجْن ِد َها َيْن َت ِثُر َكاْن ِت َث ِار اْل َوَر ِق ِم َن اْل َكْرَم ِة
اتَ ،وَتْل َت ُّ
ف َّ
الس َم َاو ُ
َوَي ْفَنى ُك ُّل ُجْند َّ َ َ
السَق ِ
اط ِمن ِ
التيَن ِة.
َو ُّ
َ

سفر عاموس 5 :9
ِ
ض َف َت ُذوب ،ويُنوح َّ ِ
السِيُد َر ُّب اْل ُجُن ِ
ض ُب
ود َّال ِذي َي َم ُّ
َو َّ
يهاَ ،وَت ْط ُمو ُكُّل َها َكَن ْهر َوَتْن ُ
س األَْر َ
ُ ََ ُ
الساكُنو َن ف َ
َك ِن ِ
يل ِم ْصَر.

سفر ناحوم 5 :1
اك ِنين ِف ِ
ِ
ض ُترَفع ِم ْن وج ِه ِه ،واْلعاَلم وُك ُّل َّ ِ
اَْل ِجبال َترج ِ
يه.
َ ُ ُْ ُ
الس َ
َْ
وبَ ،واألَْر ُ ْ ُ
َ َ ُ َ
ف مْن ُهَ ،والتالَ ُل َت ُذ ُ
بل أيضا العهد القديم ان األرض هذه ستستبدل بأرض روحية سماوية يسميها ارض جديدة
سفر إشعياء 17 :65

ِ
ِ
ِ
ِ
يد ًةَ ،فالَ ُت ْذ َكُر األُوَلى َوالَ َت ْخطُُر َعَلى َبال.
يد ًة َوأَْر ًضا َجد َ
ق َس َم َاوات َجد َ
«ألَني هأََن َذا َخال ٌ
اما عما قاله العهد الجديد فقد شرحته كما قلت سابقا في ملف
هل االرض ستبقي الي االبد ام ستزول ؟ مز  69 :78و مز  5 :104و جا  4 :1ومز  26 :102و لو
 33 :21و  2بط 10 :3

والمجد هلل دائما

