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كروب وطار؟ مزامير  10 :18و2صم
11 :22
Holy_bible_1
1/2/2019

الشبهة

وب
الكتاب يصف إله الكتاب انه يركب على كروب أي مالك لكي يطير في مزمور َ" 10/18رِك َب َعَلى َكُر ٍ
َج ِن َح ِة ِ
اح" هل هذا يعقل؟
ط َارَ ،و َه َّ
الرَي ِ
َو َ
ف َعَلى أ ْ

الرد

الحقيقة االمر واضح انه تعبير مجازي بل كل المزمور هو تعبيرات مجازية وليس العدد هذا فقط.
سفر المزامير 18
1أ ِ
ُحُّب َك َيا َر ُّبَ ،يا قُ َّوِتي.
ِ
الر ُّب َص ْخَرِتي َو ِح ْص ِني َوم ْن ِق ِذيِ .إ ِ
ال ِصي َو َمْل َجِإي.
َّ 2
َح َت ِميُ .تْرِسي َوَقْر ُن َخ َ
لهي َص ْخَرِتي ِبه أ ْ
ُ
ِ
َّ
َع َد ِائي.
3أ َْد ُعو َّ
الر َّب اْل َح ِم َ
ص م ْن أ ْ
يدَ ،فأ ََت َخل ُ
فهل المزمور حرفيا يقول ان الرب صخرة وحصن وترس وقرن وملجا؟
بالطبع ال
ِ
ِ
ِ ِ
ال ِك أَ ْف َز َع ْت ِني.
ول اْل َه َ
ال اْل َم ْوتَ ،و ُس ُي ُ
4ا ْك َتَن َف ْتني حَب ُ
ِ
ال اْل َه ِ
اك اْل َم ْو ِت ا ْن َت َشَب ْت ِبي.
اوَي ِة َحا َق ْت ِبي .أ ْ
َشَر ُ
5حَب ُ
وهل للموت حبال مضفورة وهل الهالك هو سيول وهل الهاوية لها حبال وهل الموت مجموعة اشراك؟
بالطبع ال فكلها تعبيرات مجازية
ِ 6في ِض ِ
لهي صر ْخ ُتَ ،فس ِمع ِم ْن َهي َكلِ ِه صوِتي ،و ِ
ام ُه َد َخ َل أُ ُذَن ْي ِه.
يقي َد َع ْو ُت َّ
َ َ
َْ
ْ
الر َّبَ ،وِإَلى ِإ ِ َ َ
َ ُ
صَراخي قُ َّد َ
س اْل ِجَب ِ
ال ْارَت َع َد ْت َو ْارَت َّج ْت أل ََّن ُه َغ ِض َب.
َ 7ف ْارَت َّج ِت األَْر ُ
ُس ُ
ض َو ْارَت َع َش ْت ،أ ُ
اش َت َعَل ْت ِم ْن ُه.
َكَل ْتَ .ج ْمٌر ْ
ان ِم ْن أَ ْن ِف ِهَ ،وَن ٌار ِم ْن َف ِم ِه أ َ
َ 8ص ِع َد ُد َخ ٌ
ِ
اب َت ْح َت ِر ْجَل ْي ِه.
ط ْأ َ
َ9
ط َأ َّ
الس َم َاوات َوَن َز َلَ ،و َضَب ٌ

َج ِن َح ِة ِ
اح.
ط َارَ ،و َه َّ
الرَي ِ
وب َو َ
َ10رِك َب َعَلى َكُر ٍ
ف َعَلى أ ْ
الكاروب كما يشرح المفسرين رمز للمعرفة.
وشرحت المركبة من الكاروب في
هل راي حزقيال النبي كائنات فضائية ؟ حزقيال 1
ووضحت عالقتها باالربع اناجيل او األربع كائنات حية
وطار هنا أيضا يقصد به السرعة في اإلنقاذ
َج ِن َح ِة ِ
اح =أي ال عائق يمنعه من أن يأتي لنجدة وخالص المؤمنين ،يأتي سريعا.
َو َه َّ
الرَي ِ
ف َعَلى أ ْ
وابن ميمون اليهودي فسر انه الكالم ليس عن الذي طار هو الرب بل ان الكاروبيم الذي مرسل من الرب
هو الذي انطلق بسرعة
Moreh Nevochim. par. 1. c. 49.
وهنا يقصد به سرعة الرب في اإلنقاذ سواء بعمله او بارسال الكاروبيم ويحمله بالرسالة او بالمهمة فيسرع
لتتميمها
فواضح جدا ان المزمور تعبيرات رمزية فقط
مع توضيح شيء مهم وهو ان الترجوم كتبه بالجمع كروبيم وأيضا السبعينية
وهذا يوضح ان الكتاب بالمفرد يقصد روح االنجيل باإلضافة الى المعنى الواضح وهو عن السرعة ولكن
بالجمع إشارة لما قاله حزقيال  1عن األربع كائنات حية وهو إشارة لالربع اناجيل كما في رؤيا 7 :4

وال احتاج ان اقدم اكثر من هذا النه واضح ألي عاقل انه تعبير رمزي
فالرب يمالء سماوات السماوات وال يحده شيء
سفر الملوك األول 27 :8
السماو ِ
هللا َحًّقا َعَلى األَْر ِ
ات َال َت َس ُع َكَ ،ف َك ْم ِباألَ َق ِل ه َذا اْلَب ْي ُت
ض؟ ُه َوَذا َّ
الس َم َاو ُ
اء َّ َ َ
ات َو َس َم ُ
أل ََّن ُه َه ْل َي ْس ُك ُن ُ
َّال ِذي َبَن ْي ُت؟

والمجد هلل دائما

