هل مزامير  37يثبت ان فكر شهود يهوه
عن القديسون يرثون األرض.
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الشبهة

شهود يهوه يقولوا بان في نهاية األيام ان األرض الذي نعيش عليه سوف ال تفنى وان سفر الرؤيا للبشير
يوحنا ال يشمل الفناء لألرض ،وان األرض الذي نحن عليه سوف يرثه هم القديسين ويستندون على
مزمور ( )٣٧واآليات ،٩،١١،٢٢،٢٩،٣٤

الرد

شرحت سابقا نفس الفكرة في ملف
هل االرض ستبقي الي االبد ام ستزول ؟
ونفس المزمور بالنسبة لشهود يهوه
هل يؤمن كاتب سفر المزامير بالقطع االبدي بدل من العقاب االبدي؟ مزمور 9 :37
ان الكالم في المزمور عن أمور أرضية وليس عن األبدية أصال
فباختصار داود نفسه كاتب سفر المزامير التي استشهد بها المشكك أكد ان االرض ستفني وتباد والرب هو
فقط الذي يبقي وهذا في مزمور 26 :102
 25: 102من قدم اسست االرض و السماوات هي عمل يديك
 26: 102هي تبيد و انت تبقى و كلها كثوب تبلى كرداء تغيرهن فتتغير
وبالطبع أكد الكتاب هذا أكثر من مرة
سفر إشعياء 6 :51
السماو ِ
ِ
ظروا ِإَلى األَر ِ ِ
ُّخ ِ
ض
«ِاْرَف ُعوا ِإَلى َّ
ات َكالد َ
ان َت ْض َم ِح ُّلَ ،واألَْر َ
ْ
ض م ْن َت ْح ُتَ .فِإ َّن َّ َ َ
الس َم َاوات ُع ُيوَن ُك ْمَ ،وا ْن ُُ
َك َّ
الث ْو ِب َتْبَلىَ ،و ُس َّكاَن َها َكاْلَب ُع ِ
ض.
وتو َن .أ َّ
َما َخ َ
ال ِصي َفِإَلى األََب ِد َي ُكو ُن َوبِرِي َال ُي ْنَق ُ
وض َي ُم ُ
سفر إشعياء 17 :65

ِ
«أل َِني هأََن َذا َخالِق سماو ٍ ِ
يد ًةَ ،فالَ تُ ْذ َكُر األُوَلى َو َال َت ْخطُُر َعَلى َبال.
يد ًة َوأَْر ًضا َجد َ
ات َجد َ
ٌ َََ
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 ْ
َع َّجت األ َ
سفر إشعياء 4 :34
ِ
السماو ِ
ات َك َدْر ٍجَ ،وُك ُّل ُج ْن ِد َها َي ْن َت ِثُر َكا ْن ِت َث ِار اْل َوَر ِق ِم َن اْل َكْرَم ِة
اتَ ،وَتْل َت ُّ
ف َّ
الس َم َاو ُ
َوَي ْفَنى ُك ُّل ُج ْند َّ َ َ
السَق ِ
اط ِمن ِ
التيَن ِة.
َو ُّ
َ
سفر عاموس 5 :9
ِ
ض َف َت ُذوب ،وي ُنوح َّ ِ
السِي ُد َر ُّب اْل ُج ُن ِ
ض ُب
ود َّال ِذي َي َم ُّ
َو َّ
يهاَ ،وَت ْط ُمو ُكُّل َها َكَن ْه ٍر َوَت ْن ُ
س األَْر َ
ُ ََ ُ
الساك ُنو َن ف َ
َك ِن ِ
يل ِم ْصَر.
سفر ناحوم 5 :1
اك ِنين ِف ِ
اَْل ِجبال َترجف ِم ْنه ،و ِ
يه.
ض ُتْرَف ُع ِم ْن َو ْج ِه ِهَ ،واْل َعاَل ُم َوُك ُّل َّ
الت َ
وبَ ،واألَْر ُ
الس ِ َ
َ ُ ُْ ُ ُ َ
ال ُل َت ُذ ُ
وأيضا العهد الجديد بالطبع
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 11 :1
ِ
يد و ِ
لك ْن أَ ْن َت َت ْبَقىَ ،وُكُّل َها َك َث ْو ٍب َتْبَلى،
ه َي َت ِب ُ َ
إنجيل متى 35 :24
لك َّن َك َ ِ
ض َت ُزو َال ِن و ِ
ول.
اَ َّ
اء َواألَْر ُ
َ
المي َال َي ُز ُ
لس َم ُ

إنجيل مرقس 31 :13
لك َّن َك َ ِ
ض َت ُزو َال ِن ،و ِ
ول.
َا َّ
اء َواألَْر ُ
َ
المي َال َي ُز ُ
لس َم ُ
إنجيل لوقا 33 :21
لك َّن َك َ ِ
ض َت ُزو َال ِن ،و ِ
ول
َا َّ
اء َواألَْر ُ
َ
المي َالَي ُز ُ
لس َم ُ
رسالة بطرس الرسول الثانية :3
ض اْل َك ِائَن ُة اآلنَ ،ف ِهي م ْخ ُزوَن ٌة ِب ِتْلك اْل َكلِم ِة عي ِنها ،مح ُفو َظ ًة لِ َّلن ِار ِإَلى يو ِم ِ
الد ِ
ين
َما َّ
َ 7وأ َّ
ات َواألَْر ُ
الس َم َاو ُ
َ
َ
َ َْ َ َ ْ
َْ
َ َ
الن ِ
ال ِك َّ
اس اْل ُف َّج ِار.
َو َه َ
الر ِب َكأَْل ِ
8وِ
َن يوما و ِ
ِ
ِ
ف َعَل ْي ُك ْم ه َذا َّ
ف َسَن ٍة
اح ًدا ِع ْن َد َّ
ف َسَنةٍَ ،وأَْل َ
لك ْن َال َي ْخ َ
اء :أ َّ َ ْ ً َ
َ
الش ْي ُء اْل َواح ُد أَُّي َها األَحَّب ُ
َكيو ٍم و ِ
اح ٍد.
َْ َ
ِِ
ِ
التبا ُ ِ
ِ
اسَ ،ب ْل
طأُ َّ
َ 9ال َي َتَبا َ
اء أَ ْن َي ْهل َك أَُن ٌ
الر ُّب َع ْن َو ْعده َك َما َي ْحس ُب َق ْوٌم َّ َ
ط َؤ ،لكَّن ُه َي َتأََّنى َعَل ْيَناَ ،و ُه َو َال َي َش ُ
ِ
يع ِإَلى َّ
الت ْوَب ِة.
أْ
َن ُي ْق ِب َل اْل َجم ُ
اللي ِل ،يوم َّ ِ َّ ِ ِ ِ
ات ِب َض ِجيج ،وَت ْنح ُّل اْلعَن ِ
 10و ِ
لك ْن سيأ ِْتي َكلِ ٍ ِ َّ
اصُر ُم ْح َت ِرَقةً،
ول َّ
الس َم َاو ُ
ٍ َ َ َ
ََ
َ
الرب ،الذي فيه َت ُز ُ
ص في ْ َ ْ ُ
ض واْلمص ُنوع ُ ِ ِ
يها.
َوَت ْح َت ِر ُ
ق األَْر ُ َ َ ْ َ
ات َّالتي ف َ
َن ِ
ِ ِ
َّس ٍة َوَت ْق َو؟؟
َ 11ف ِب َما أ َّ
هذ ِه ُكَّل َها َت ْن َح ُّل ،أ َّ
َي أَُن ٍ
اس َي ِج ُب أ ْ
َن َت ُكوُنوا أَ ْن ُت ْم في س َيرٍة ُمَقد َ
ِ
ِ
ين سرع َة م ِج ِ
ين َو َ ِ ِ
وب.
يء َي ْومِ َّ
الر ِبَّ ،ال ِذي ِب ِه َت ْن َح ُّل َّ
الس َم َاو ُ
ُ 12م ْن َتظ ِر َ
ات ُمْل َت ِهَبةًَ ،واْل َعَناصُر ُم ْح َت ِرَق ًة َت ُذ ُ
طالب َ ُ ْ َ َ
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 11 :20

ِ
ِ
وج ْد
ض َو َّ
س َعَل ْي ِهَّ ،ال ِذي ِم ْن َو ْج ِه ِه َهَرَب ِت األَْر ُ
يما أ َْبَي َ
اءَ ،وَل ْم ُي َ
ضَ ،واْل َجال َ
الس َم ُ
ُث َّم َأر َْي ُت َعْر ًشا َعظ ً
َل ُه َما َم ْو ِض ٌع!
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 1 :21
ِ
ِ
وج ُد ِفي َما َب ْع ُد.
يد ًة ،أل َّ
َن َّ
اء األُوَلى َواألَْر َ
يد ًة َوأَْر ًضا َجد َ
اء َجد َ
ض األُوَلى َم َض َتاَ ،واْلَب ْحُر َال ُي َ
الس َم َ
ثُ َّم َأر َْي ُت َس َم ً
اما عن المزمور سياق الكالم
سفر المزامير 37
 1 :37ال تغر من االشرار و ال تحسد عمال االثم
 2 :37فانهم مثل الحشيش سريعا يقطعون و مثل العشب االخضر يذبلون
هو يشبه الشرار بالحشيش الذي ينمو قليال على سطح االرض ثم يقطع او كعشب يذبل فهو تعبيرات تتكلم
عن حياة هؤالء على االرض وانتهاءها سريعا وليس عن الهاوية وال األبدية
 3 :37اتكل على الرب و افعل الخير اسكن االرض و ارع االمانة
 4 :37و تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك
 5 :37سلم للرب طريقك و اتكل عليه و هو يجري
 6 :37و يخرج مثل النور برك و حقك مثل الظهيرة
 7 :37انتظر الرب و اصبر له و ال تغر من الذي ينجح في طريقه من الرجل المجري مكايد

وهو ايضا يؤكد علي عقاب االشرار على االرض لذلك يقول للصديقين ال يغاروا من االشرار الذين قد ينجح
طريقهم قليال ولكن نهايتهم ستكون سريعة
 8 :37كف عن الغضب و اترك السخط و ال تغر لفعل الشر
 9 :37الن عاملي الشر يقطعون و الذين ينتظرون الرب هم يرثون االرض
إذا فهو يؤكد ان الشرير يموت سريعا مقتول واالتقياء هم الذين يرثون االرض
وتعبير يرثون االرض يؤكد انه يتكلم عن عقاب االبرار واالشرار في حياتهم ويتكلم عن البار في حياته
وليس عن ابديته أصال
 10 :37بعد قليل ال يكون الشرير تطلع في مكانه فال يكون
إذا فهو ايضا يتكلم عن موته الجسدي وفناؤه الجسدي ويتطلع الخير علي بيته او مكان اقامته علي
االرض فال يوجد ألنه مات
 11 :37اما الودعاء فيرثون االرض و يتلذذون في كثرة السالمة
أيضا بوضوح يتكلم عن ان مؤامرة الشرير تنقلب عليه والوديع يكمل بقية حياته بسالم في ارضه .وهذا
ليس له عالقة بالحياة االبدية
 12 :37الشرير يتفكر ضد الصديق و يحرق عليه اسنانه
 13 :37الرب يضحك به النه را؟ ان يومه ات

يالحظ من كل هذه التعبيرات ان المرنم يتكلم عن موت االشرار وهالكهم بالجسد
فهو يقول مهما نجح االشرار قليال فنجاحهم وقتي اما االبرار هم الذين ينتصرون في النهاية ويستقرون
في ارضهم.
ولكن ال يتكلم عن عدم فناء األرض في النهاية.
وبقية اعداد المزمور بنفس المعنى
فمثال
 17: 37الن سواعد االشرار تنكسر و عاضد الصديقين الرب
 18: 37الرب عارف ايام الكملة و ميراثهم الى االبد يكون
 19: 37ال يخزون في زمن السوء و في ايام الجوع يشبعون
 20: 37الن االشرار يهلكون و اعداء الرب كبهاء المراعي فنوا كالدخان فنوا
 21: 37الشرير يستقرض و ال يفي و اما الصديق فيتراف و يعطي
 22: 37الن المباركين منه يرثون االرض و الملعونين منه يقطعون
 23: 37من قبل الرب تتثبت خطوات االنسان و في طريقه يسر
 24: 37اذا سقط ال ينطرح الن الرب مسند يده
 25: 37ايضا كنت فتى و قد شخت و لم ار صديقا تخلي عنه و ال ذرية له تلتمس خبزا

 26: 37اليوم كله يتراف و يقرض و نسله للبركة
وهذا يؤكد ان الكالم عن الحياة األرضية وكيف ان الرب يكون بجوار البار في حياته بل يبارك نسله أيضا.
وكل هذا يؤكد ان المزمور ال يتكلم عن عدم فناء األرض وال عن مصير أبد؟

والمجد هلل دائما

