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الشبهة

ِ
يل ِم ْن
كالم ليوناني النبي ضاع بشهادة الكتاب فيقول سفر الملوك الثاني ُ 25 :14ه َو َرَّد ُت ُخ َم ِإ ْسَرائ َ
ِ
مد َخ ِل حما َة ِإَلى بح ِر اْلعرب ِة ،حسب َكالَمِ َّ ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
اي
َْ
يل َّالذي َت َكَّل َم ِبه َع ْن َيد َع ْبده ُيوَن َ
َ ْ ََ َ َ َ َ
الرب ِإله ِإ ْسَرائ َ
اَ ْْ ِن ََم َّت َ
ََ
الن ِب ِي َّال ِذي ِم ْن ج َّت ح ِ
َّ
افَر .ولو بحث عن هذا الكالم لن تجد له َي مكاَ في سفر يوناَ وال الكتاب
َ َ
المقدس.

الرد

َوال من قال اَ كل نبوة قالها نبي في العهد القديم او حتى الجديد كتبت في الكتاب المقدس؟ فلو كتبت كل
نبوة وكل امر او معجزة او تصرف لما اتسعت األرض لحجم َجزاء الكتاب المقدس.
ثانيا هل يتخيلوا هؤالء اَ كل نبوات التي استخدم فيها الوحي اإللهي يوناَ النبي هي فقط تحذير شعب
نينوى بالخراب والذي سجل في َربع اصحاحات فقط وهي سفر يوناَ؟ بالطبع ال واال لما َطلق على يوناَ
نبي من نبوة واحدة وخدمة ثالث َيام .فسفر يوناَ يتعلق فقط بحادثة اْتالع الحوت التي كانت ترمز لقبر
الرب يسوع وبنبوته لشعب نينوى وتحذيره لهم وتبليغهم رسالة الرب وما حدث كرد فعل منهم في يوم
تحذيره
ف في البداية يجب ََ نعرف ََ الكتاب المقدس نفسه وضح انه لم يكتب كل شيء فمثال لم يكتب كل نبوة
او مقولة قالها المسيح .ويوحنا الحبيب قال نصا
َنجيل يوحنا 20
ال ِم ِ
ات َ َ ِ
يذ ِه َلم ُت ْك َت ْب ِفي ه َذا اْل ِك َت ِ
اب.
آي ٍ
ام َت َ
َ 30و َ
ْ
ُخَر َكث َيرًة َصَن َع َي ُسو ُع ُق َّد َ
َما ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اس ِم ِه.
هذ ِه َفَق ْد ُك ِتَب ْت لِ ُت ْؤ ِم ُنوا َ َّ
َ 31وَ َّ
ََ َي ُسو َع ُه َو اْل َمس ُ
آم ْن ُت ْم َحَيا ٌة ِب ْ
يح ْاْ ُن هللاَ ،ول َك ْي َت ُكو ََ َل ُك ْم إ َذا َ
وَيضا قال
َنجيل يوحنا 21

َشياء َ َ ِ
اح َد ًة و ِ
عِ ،إ َْ ُك ِتب ْت و ِ
ََ اْل َعاَل َم َن ْف َس ُه َي َس ُع اْل ُكتُ َب
ظ ُّن َ َّ
اح َد ًةَ ،فَل ْس ُت َ ُ
ُخُر َكث َيرٌة َصَن َع َها َي ُسو ُ
َ
َ َ
َ 25وَ ْ َ ُ
ِ
ين.
وبةَ .آم َ
اْل َم ْك ُت َ
فليس كل نبوة او مقولة قالها األنبياء وال المسيح وتالميذه كتبت في الكتاب المقدس.
ْل ذكر لنا الكتاب اَ انبياء كثيرين تنبؤا ولكن لم يقول لنا الكتاب نبواتهم .فلم يقل لنا ال نبوات األنبياء
وال نبوات شاول معهم
سفر صموئيل األول 11 :10
ِ
ِ
وَل َّما ر ِ
اح ُد لِص ِ
الشعب ،اْلو ِ
َم ِ
اح ِب ِهَ « :ما َذا
يع َّالذ َ
آه َجم ُ
ال َّ ْ ُ َ
ين َعَرُف ُ
َ َ ُ
َ
س َو َما َقْبَل ُه َََّن ُه َي َتَنَّبأُ َم َع األَ ْن ِبَياءَ ،ق َ
وه ُم ْن ُذ َ ْ
َشاول ََي ًضا ْي َن األَ ْن ِبي ِ
اء؟»
الْ ِن َق ْي ٍ
س؟ َ َ ُ ُ ْ َ ْ
َص َار ْ
َ
سفر صموئيل األول 20 :19
َفأَرسل َشاول رس ًال أل ْ ِ
ِ
ِ
و ُ
يسا َعَل ْي ِه ْمَ ،ك َ
اَ ُر ُ
َخذ َد ُاوَدَ .وَل َّما ََر َْوا َج َم َ
يل َواق ًفا َرِئ ً
اع َة األَ ْن ِبَياء َي َتَنَّبأُو َََ ،و َص ُموِئ َ
َْ َ ُُُُ
ِ
او َل َف َتَنَّبأُوا ُه ْم َ َْي ًضا.
هللا َعَلى ُر ُس ِل َش ُ
ولم يذكر لنا الكتاب كالم كل األنبياء في زمن إيليا قبل اَ تقتلهم ايزاْل واخاب
سفر الملوك األول 10 :19
َفَقالَ « :قد ِغرت َغيرًة لِ َّلر ِب ِإ ِ
ِ
ود ،أل َّ ِ
ِ
له اْل ُج ُن ِ
اء َك
يل َق ْد َتَرُكوا َع ْه َد َكَ ،وَنَق ُ
ْ ْ ُ َْ
ضوا َم َذاب َح َكَ ،وَق َتُلوا َ ْن ِبَي َ
ََ َْني ِإ ْسَرائ َ
َ
ِ
السي ِ
وها».
فَ ،فَب ِق ُ
يت ََنا َو ْحديَ ،و ُه ْم َي ْطُل ُبو ََ َن ْف ِسي لَِي ْأ ُخ ُذ َ
ِب َّ ْ

ْل الكتاب يشير الى وجود انبياء كثيرين يتنبؤوَ َكثر بكثير من األنبياء التي ذكرت نبوتهم في الكتاب
المقدس
سفر إرميا 25 :7
ِ ِ
ض ِمصر ِإَلى ه َذا اْليومََِ ،رسْلت ِإَلي ُكم ُك َّل ع ِب ِ
ِ
يدي األَ ْن ِبي ِ
يه آب ُ ِ
ِ
اءُ ،مَب ِكًار ُك َّل
َ
َ
اؤُك ْم م ْن ََْر ِ ْ َ
َفم َن اْلَي ْو ِم َّالذي َخَر َج ف َ
َْ ْ َ ُ ْ ْ
َي ْو ٍم َو ُمْرِس ًال.
سفر إرميا 8 :28
ِ
اض َك ِث َيرٍة َو َعَلى ممالِ َك َع ِظيم ٍة ِباْل َحْر ِب َو َّ
الش ِر
ين َكا ُنوا َقْبلِي َوَقْبَل َك ُم ْن ُذ اْلَق ِدي ِم َوَتَنَّبأُوا َعَلى َََر ٍ
اء َّالذ َ
ِإ ََّ األَ ْن ِبَي َ
َ
ََ
َواْل َوَبِإ.
سفر هوشع 10 :12
ِ
ِ ِ َّ
َّ
َم َث ًاال».
اء َوَك َّثْر ُت ُّ
َوَكل ْم ُت األَ ْن ِبَي َ
الرَؤىَ ،وبَِيد األَ ْنبَياء َمثْل ُت َ ْ
فهذا ال يعقل اَ يفترض َحدهم هذا اَ كل نبوة قالها نبي تكتب في الكتاب .فما كتب في الكتاب هو امثلة
كافية للتعليم وليس تفصيل كل شيء.
رسالة ْولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 16 :3
اب هو موحى ِب ِه ِمن ِ
هللا ،وَن ِ
ِ
التأ ِْد ِ
ِيخ ،لِ َّلت ْق ِوي ِم َو َّ
اف ٌع لِ َّلت ْعلِيمِ َو َّ
يب َّال ِذي ِفي اْل ِب ِر،
الت ْوب ِ
َ
ُك ُّل اْلك َت ِ ُ َ ُ ً
َ
فالذي كتب في الكتاب المقدس هو الكافي للتعليم والتوبيخ ولإليماَ بالرب يسوع المسيح ولنوال حياة اْدية
باإليماَ به ولكن لم يكتب كل كالم األنبياء والرب يسوع ايضا

امر اخر هل ممنوع على الرب اَ يستخدم نبي في اَ يقول نبوات ألشخاص محددين في مواقف محددة
ولكن ليست للتعليم العام فلهذا ال يوحي اليه الرو ُ القدس باَ يكتبها؟
فهو لو نبي من عند هللا يجب اَ يكوَ قادر علي التفريق ْين الوحي اإللهي ألشياء يخبره الوحي اَ
يكتبها ويضمها للكتاب واشياء َخرى ال يخبره الوحي اَ يسجلها
فهذه النبوة
سفر الملوك الثاني 4
 25: 14هو رد تخم اسرائيل من مدخل حماة الى بحر العربة حسب كالم الرب اله اسرائيل الذي تكلم به
عن يد عبده يوناَ ْن امتاي النبي الذي من جت حافر
هي كانت نبوة قالها يوناَ الى يربعام ليرد هذه المناطق إلسرائيل وبالفعل نجح في هذا وتحققت النبوة فهي
فقط ألجل يربعام الثاني
وَيضا ألنها نبوة تكررت سابقا على فم اشعياء النبي في اشعياء  9-1 :15واشعياء 14-1 :16
ولكن لماذا الوحي اإللهي استخدم ارميا النبي كاتب سفر الملوك في اَ يقول اَ يوناَ النبي َخبر عن رد
تخم إسرائيل وقال النبوة يربعام الثاني؟
هذا له فوائد كثيرة ومنها فائدة هذا العدد انه يؤكد اَ يوناَ شخص حقيقي وليس شخصية خرافية كما
ادعى البعض ْل ويؤكد اَ كاَ يعي ش ويخدم الرب كنبي في زمن يربعام الثاني الذي ْدا حكمه تقريبا
 823ق م.

فال احتاج اَ اطيل َكثر من ذلك ومن يدعي العكس عليه اَ يحضر مخطوطة مثال ْها كالم يوناَ وكالم
كل األنبياء الكثيرين وحذفت من نص الكتاب حاليا .الَ كالم سفر الملوك واضح انه نبوة من نبوات قالها
يوناَ مثل انبياء كثيرين تنبؤا ولم يكتب كل نبواتهم وبخاصة المكانية.

والمجد هلل دائما

