هل هللا معرفته محدودة؟
Holy_bible_1

فكرة ظهرت هذه األيام وال أستطيع ان اصفها بهرطقة الن المهرطق يقول فكرة ال تتفق مع
الالهوت التقليدي المسلم في المسيحية ولكن قائل هذه الفكرة سواء يدرك او ال يدرك هو يتكلم عن
إله اخر ليس الهنا فهو يؤمن بأحد أفكار أصحاب االيمان باله محدود
Finite Godism
فطالما هللا ال يعرف المستقبل فعلمه إذا محدود الن هناك أشياء ال يعلمها اذا صفة من صفات هللا
محدودة فهو يؤمن باله محدود في صفة مثل هؤالء
هم يؤمنون ان هللا هو الخالق ومميز عن الكون ولكنه محدود في قدرته أو طبيعته أو صفاته.
فهو في نظرهم غير كامل ألنهم يقولوا ان الكون المحدود يحتاج الي إله محدود فقط والكون الغير
كامل يحتاج الي إله غير كامل .وهم يفسرون نقص الكون والكوارث الطبيعية بهذا المنطق الن
العالم غير كامل فتوجد به بعض النقص والمشاكل ويقولوا ان هللا يتمني ان يفني الشر ولكن
لمحدودية قدرته ال يستطيع .وال يؤمنون بالمعجزات الن هذا االله المحدود ال يتدخل في الكون.

والرد عليهم هو ان المنطق يقول كل شيء محدود له واجد خارج حدوده فكيف الوجود الضخم هذا
واجده خارج حدوده وخارج حدود المحدود هو فقط الالمحدود فكيف يردوا على هذا؟
أيضا نري في العالم أنواع وي مختلفة كثيرة جدا فوق الوصف إذا االله خالق هذه القوي هو اعلي
منها ألنه خالقها فكيف يكون محدود في قوته أو صفاته وال يستطيع ان يفعل كل شيء رغم انه
خلق قوى تصنع كل شيء تقريبا في الكون؟

اإلشكالية األخرى في هذا االمر أن الذي يتكلم عن هذا ويلقب نفسه بأنه مسيحي ويؤمن بالكتاب
المقدس فكيف يؤمن بهذا ويؤمن بنبوات العهد القديم الواضحة جدا وتظهر علم هللا بالمستقبل؟
كيف يقول ان هللا ال يعلم المستقبل ويؤمن بالنبوات التي تظهر ان هللا بعلمه المسبق المستقبل
بالنسبة له مكشوف؟
فنبوة مثل السبعين أسبوع في
سفر دانيال 9
 23: 9في ابتداء تضرعاتك خرج االمر و انا جئت الخبرك النك انت محبوب فتامل الكالم و افهم
الرؤيا
 24: 9سبعون اسبوعا قضيت على شعبك و على مدينتك المقدسة لتكميل المعصية و تتميم
الخطايا و لكفارة االثم و ليؤتى بالبر االبدي و لختم الرؤيا و النبوة و لمسح قدوس القدوسين

 25: 9فاعلم و افهم انه من خروج االمر لتجديد اورشليم و بنائها الى المسيح الرئيس سبعة
اسابيع و اثنان و ستون اسبوعا يعود و يبنى سوق و خليج في ضيق االزمنة
 26: 9و بعد اثنين و ستين اسبوعا يقطع المسيح و ليس له و شعب رئيس ات يخرب المدينة و
القدس و انتهاؤه بغمارة و الى النهاية حرب و خرب قضي بها
 27: 9و يثبت عهدا مع كثيرين في اسبوع واحد و في وسط االسبوع يبطل الذبيحة و التقدمة و
على جناح االرجاس مخرب حتى يتم و يصب المقضي على المخرب
والتي انطبقت بدقة على مجيئي المسيح هل هذه هللا كان يخمن ألنه ال يعرف المستقبل وصدفت
معه؟ مع مالحظة ان قبلها إشعياء ذكر اسم كورش قبل ميالده بقرب القرنين
سفر إشعياء 28 :44
ش :ر ِ
ِ
اع َّيَ ،ف ُك َّل مسَّرِتي ي َت ِمم .ويُقول ع ْن أ ِ
يمَ :س ُتْبَنىَ ،ولِْل َهْي َك ِل:
ُ ُ ََ ُ َ
ُ
ور َ َ
اْلَقائ ُل َع ْن ُك َ
ََ
ُور َشل َ
س».
َس ُت َؤ َّس ُ

سفر إشعياء 1 :45
ِ ِِ
يح ِه ،لِ ُكور َ َّ ِ
الر ُّب لِم ِس ِ
اء ُمُلوك
َ
ُم ًماَ ،وأ ْ
َم َس ْك ُت ِبَيمينه ألَُد َ
َ
َحَق َ
ش الذي أ ْ
هك َذا َيُق ُ
ام ُه أ َ
وس أَ َم َ
ول َّ َ
ِ
ق:
ام ُه اْلم ْصَر َ
أُ
اب الَ ُت ْغَل ُ
اعْي ِنَ ،واألَْب َو ُ
َم َ
َح ُّل ،ألَ ْف َت َح أ َ

فهل خمن الرب ان والد كورش سيسمى ابنه بهذا االسم وهل خمن الرب ان كورش سيقرر يهجم
على بابل في هذا الوقت بالتحديد ليحرر شعب إسرائيل؟
كل هذا يؤكد أن هللا بعلمه المسبق يعرف المستقبل.
وأريد ان اشرح هذا باختصار
الرب خلق كل شيء بما فيه الوقت فال يوجد شيء غير مخلوق اال هللا فالمكان (الفراغ) والزمان
(الوقت) والمادة الثالثة مخلوقين وغير ازليين
سفر التكوين 1 :1
السماو ِ
ِ
ِ
ض.
ات َواألَْر َ
في اْلَب ْدء َخَل َ
هللا َّ َ َ
ق ُ
فالوقت خلق في هللا
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 16 :1
السماو ِ
ِ ِ ِ
ات َوما َعَلى األَْر ِ
ان
اء َك َ
َفِإَّن ُه فيه ُخل َ
ق اْل ُك ُّلَ :ما في َّ َ َ
ضَ ،ما ُيَرى َو َما الَ ُيَرىَ ،س َو ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ق.
ُعُر ً
اسات أ َْم َسالَط َ
ين .اْل ُك ُّل ِبه َوَل ُه َق ْد ُخل َ
وشا أ َْم سَي َادات أ َْم ِرَي َ
فاهلل اعلى من الوقت نفسه والماضي والحاضر والمستقبل مكشوف امام هللا
هللا خلق الوقت في البداية ولكن قبل البداية ال يوجد وقت كان يوجد هللا فقط والوقت لم يوجد ايضا
عندما خلق هللا الوقت هو غير خاضع له فهو اعلي منه لهذا الوقت خاضع الحكام هللا ولكن هللا
غير خاضع لمقاييس الوقت .مثال فقط للتوضيح وان هللا ليس في الوقت ولكن هو خالق الوقت لو

تخيلت تيار مائي متعرج جدا بين جبال مثل نهر سريع ولكن مليئ بالثنيات وطويل لو شبهنا هذا
النهر بالوقت ,لو ركب احد مركب هذا يعتبر االول واشببه بمن في الماضي وبعد فتره ركب اخر
المركب فهو بعده وهو في الحاضر ولكنهم ال يروا بعض فقط قد يري التالي اثار االول لو ترك
شيئ خلفه ثم ياتي ثالث بعدهم وهو بالنسبة للثاني هو المستقبل هؤالء الثالثة يفصلهم الوقت وال
يتعاملون مع بعض ولكن لو تخيلنا انسان فوق في طائرة هليكوبتر هو مشرف علي هذه المنطقة
ويري التيار المائي من اوله الي نهايته فهو يري االول والثاني والثالث ولو معهم اجهزة اتصال
يستطيع ان يتصل بهم فهو فوق التيار وخارج نطاق النهر فهم بالنسبة له ليسوا اول وثاني وثالث
او ماضي وحاضر ومستقبل بل هم له هو وقت واحد .فهذا االنسان الذي ينظر من فوق هو
يعرف شكل االنحناء التالي لكل منهم ومدي خطورته وايضا كيف يستطيع ان ينجوا منه ولكن هم
ال يروا االنحناءات النها مخفية عنهم هو يعرف متي سيسرع التيار ومتي سيبطئ ولكن هم النهم
ال يعرفوا ذلك والنها اول مرة يركبون التيار فكلما جاء انحناء خافوا ولكما اسرع التيار ارتعبوا
وكلما بطئ التيار تناسوا االنحناء وخطورته وقلة اثارته وركزوا في القادم .مع فرق التشبيه بالطبع
ولكن هذا مثل هللا هو ينظر من فوق ويري الماضي والحاضر والمستقبل في وقت واحد وليس
عنده ماضي وحاضر ومستقبل وايضا هو يري مسار حياة كل انسان قبل ان تحدث ويعرف
االنحناء المخيف ولكنه ايضا يعرف انه سيمضي ويعرف ايضا ان بعده يوجد راحة واستقرار وايضا
انحناء اخر ثم راحة او مجموعة انحناءات ثم راحة وهكذا فهو خارج هذه الحدود وغير محدود
بها.

ولكن فرق التشبيه ان هللا ال يرى ما سيحدث في المستقبل كمشهد وعندما يحدث هو يكون مشهد
معاد هذا غير دقيق ولكن الصحيح هو يعرف بالتدقيق ما سيحدث ويعرف ان االنسان سيختار هذا
االختيار وسيكون رد فعله هكذا ولكنه يترك لإلنسان حرية اإلرادة ان يتصرف فهو ال يجبر أحد
ولكن كما قلت هو يعرف ما سيفعل بوضوح شديد

باإلضافة الى هذا الشرح أقدم بعض االعداد من الكتاب المقدس تؤكد ما قلت
سفر أعمال الرسل 18 :15
ِ
َع َمالِ ِه.
وم ٌة ِعْن َد َّ
يع أ ْ
الر ِب ُمْن ُذ األ ََز ِل َجم ُ
َم ْعُل َ

سفر أعمال الرسل 26 :17
ِ
ض ،وح َتم ِباألَوَق ِ
وصَنع ِم ْن َدم و ِ
الن ِ
ُمة ِم َن َّ
ات
احد ُك َّل أ َّ
َ َ َ
اس َي ْس ُكُنو َن َعَلى ُك ِل َو ْجه األَْر ِ َ َ َ ْ
َ
ِ
ِحُد ِ
ود َم ْس َك ِن ِه ْم،
اْل ُم َعَّيَنة َوب ُ

سفر إشعياء :41

ِ
ِ
ف ِ
آخَرَت َها،
ات؟ أ ْ
وها َوُي ْخ ِبُروَنا ِب َما َسَي ْع ِر ُ
ضَ .ما ه َي األ ََّولَِّي ُ
وبَنا َوَن ْع ِر َ
 22لُِيَقد ُم َ
َخ ِبُروا َفَن ْج َع َل َعَلْي َها ُقُل َ
َعلِ ُموَنا اْل ُم ْس َت ْق ِبالَ ِت.
أ َْو أ ْ
 23أ ْ ِ ِ ِ ِ ِ
ظَر َم ًعا.
ف أََّن ُك ْم آلِ َهةٌَ ،وا ْف َعُلوا َخْيًار أ َْو َشًّار َفَنْل َت ِف َت َوَنْن ُ
يما َب ْعُد َفَن ْع ِر َ
َخبُروا باآلتَيات ف َ

سفر إشعياء 7 :44
َوم ْن ِم ْثلِي؟ ُيَن ِاديَ ،فْلُي ْخ ِبْر ِب ِه َوَي ْع ِر ْض ُه لِي مْن ُذ َو َض ْع ُت َّ
الش ْع َب اْلَق ِدي َم َ .واْل ُم ْس َت ْق ِبالَ ُت َو َما
ُ
َ
ِ
وه ْم ِب َها.
َسَيأْتي لُِي ْخ ِبُر ُ

سفر إشعياء 11 :45
ِ
اآلتي ِ
ِ
ِ ِ
ات ! ِم ْن ِج َه ِة َب ِن َّي َو ِم ْن ِج َه ِة
ول َّ
َ
يل َو َجا ِبُل ُه« :ا ْسأَُلوِني َع ِن َ
الر ُّب ُقُّد ُ
وس إ ْسَرائ َ
هك َذا َيُق ُ
ِ ِ
صوِني!
َع َمل َيدي أ َْو ُ

سفر إشعياء :46
ِ
ِ
ِ
آخُرِ .
س ِم ْثلِي.
س َ
اإل ُ
له َوَلْي َ
هللا َوَلْي َ
 9اُ ْذ ُكُروا األ ََّولَِّيات ُمْن ُذ اْلَقديمِ ،ألَني أََنا ُ
ِ
 10م ْخ ِبر مْن ُذ اْلب ْد ِء ِباأل ِ
ِ ِ
ِ
َخ ِ
وم َوأَ ْف َع ُل ُك َّل َم َسَّرِتي.
ُ ٌ ُ َ
يرَ ،و ُمْن ُذ اْلَقديمِ ب َما َل ْم ُي ْف َع ْلَ ،قائالًْ َ :أريي َيُق ُ

إنجيل متى 35 :13
ِ
ِ
ِِ
ِ
لِ َكي َي ِت َّم ما ِقيل ِب َّ ِ
ق ِبم ْك ُتومات مْن ُذ َتأ ِْس ِ
يس اْل َعاَل ِم».
النب ِي اْلَقائلَ « :سأَ ْف َت ُح بأ ْ
َ َ
َم َثال َفميَ ،وأَْنط ُ َ َ ُ
ْ

إنجيل متى 34 :25
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ ِ
وت اْلم َعَّد َل ُك ْم مْن ُذ َتأ ِْس ِ
يس
ول اْل َمل ُك لَّلذ َ
ُث َّم َيُق ُ
ُ
ين َع ْن َيمينهَ :ت َعاَل ْوا َيا ُمَب َاركي أَبيِ ،رُثوا اْل َمَل ُك َ ُ
اْل َعاَل ِم.

رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 4 :1
ِ ِ
يس اْلعاَلمِ ،لَِن ُكو َن ِق ِد ِ
ِ
َّام ُه ِفي اْل َم َحَّب ِة،
َك َما ْ
يس َ
اخ َت َارَنا فيه َقْب َل َتأْس ِ َ
ين َوبِالَ َل ْوم ُقد َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 11 :1
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ين َسا ِبًقا َح َس َب َق ْص ِد َّال ِذي َي ْع َم ُل ُك َّل َشيء َح َس َب َ ْأر ِي
َّالذي فيه أَْي ًضا نْلَنا َنص ًيباُ ،م َعَّين َ
ْ
َم ِش َيئ ِت ِه،

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 3 :4

ِ
ِ
اح ِتي» َم َع
ين َن ْد ُخ ُل َّ
أل ََّنَنا َن ْح ُن اْل ُم ْؤ ِمن َ
الَ « :ح َّتى أَ ْق َس ْم ُت في َغ َض ِبيَ :ل ْن َي ْد ُخُلوا َر َ
الر َ
احةََ ،ك َما َق َ
َعم ِ
ال َق ْد أُ ْك ِمَل ْت مْن ُذ َتأ ِْس ِ
ِن
يس اْل َعاَل ِم.
ُ
َك ْو األ ْ َ

رسالة بطرس الرسول األولى 20 :1
لك ْن َق ْد أُ ْظ ِهر ِفي األ َْزِمَن ِة األ ِ ِ
يس اْلعاَلمِ ،و ِ
ِ
َجلِ ُك ْم،
َخ َيرِة م ْن أ ْ
َ
َ
َم ْعُروًفا َسا ِبًقا َقْب َل َتأْس ِ َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 8 :13
اك ِنين عَلى األَر ِ ِ
َفسيسجُد َله ج ِميع َّ ِ
وب ًة مْن ُذ َتأ ِْس ِ
يس اْل َعاَل ِم
ضَّ ،الذ َ
الس َ َ
ََْ ُ ُ َ ُ
ْ
ين َلْي َس ْت أ ْ
َس َم ُاؤ ُه ْم َم ْك ُت َ ُ
ِفي ِس ْف ِر حي ِ
اة اْل َخر ِ
وف َّال ِذي ُذ ِب َح.
ََ
ُ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 8 :17
اْلوح ُ ِ
يد أَ ْن َي ْص َع َد ِم َن اْل َه ِ
اوَي ِة َوَي ْم ِضي ِإَلى اْل َهالَ ِك.
اآلنَ ،و ُه َو َع ِت ٌ
س َ
ش َّالذي َأرَْي َتَ ،ك َ
َْ
ان َوَلْي َ
َ
ضَّ ،ال ِذين َليست أَسم ُاؤهم م ْك ُتوب ًة ِفي ِس ْف ِر اْلحي ِ
الس ِ
اكُنو َن َعَلى األَْر ِ
اة ُمْن ُذ
َّب َّ
ََ
َ ْ َ ْ ْ َ ُْ َ َ
َو َسَي َت َعج ُ
َتأ ِْس ِ
اآلنَ ،م َع أََّن ُه َك ِائ ٌن.
يس اْل َعاَلمِِ ،حيَن َما َيَر ْو َن اْل َو ْح َ
س َ
ش أََّن ُه َك َ
ان َوَلْي َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 25 :16

ِ
ِ
ِ
يح ،حسب ِإ ْعالَ ِن ا ِ
ِ
ِ ِ
ان
َولِْلَقاد ِر أ ْ
لس ِر َّالذي َك َ
َن ُي َث ِب َت ُك ْمَ ،ح َس َب ِإْن ِجيلي َواْلكَرَازة ِبَي ُسو َع اْل َمس ِ َ َ َ
وما ِفي األ َْزِمَن ِة األ ََزلَِّي ِة،
َم ْك ُت ً

رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 9 :1
َّال ِذي َخَّلصَنا ودعاَنا دعوًة مَقَّدسةً ،الَ ِبم ْق َت َضى أَعمالَِنا ،بل ِبم ْق َت َضى اْلَقص ِد و ِ
الن ْع َم ِة َّال ِتي
ْ َ
َ ََ َ َ َْ ُ َ
َْ ُ
َْ
ُ
يح َي ُسو َع َقْب َل األ َْزِمَن ِة األ ََزلَِّي ِة،
ُع ِطَي ْت َلَنا ِفي اْل َم ِس ِ
أْ

رسالة بولس الرسول إلى تيطس 2 :1
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
هللا اْل ُمَن َّزُه َع ِن اْل َك ِذ ِبَ ،قْب َل األ َْزِمَن ِة األ ََزلَِّي ِة،
َعَلى َر َجاء اْل َحَياة األََبدَّية ،التي َو َع َد ب َها ُ

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 13 :4
ِ َّ ِ
وَليس ْت َخلِ َيق ٌة َغير َ ِ
ان وم ْك ُش ٌ ِ
َمُرَنا.
َْ
َ َْ
وف ل َعْيَن ْي ذل َك الذي َم َع ُه أ ْ
َّام ُهَ ،ب ْل ُك ُّل َش ْيء ُعْرَي ٌ َ َ
ظاهَرة ُقد َ

النبوات كما قلت لو تكلمت عنها كلها توضح معرفة هللا اال زلية السابقة فاهلل كان يخبرنا وليس
يتنبأ فاهلل ال يتنبأ بل يخبر الن المستقبل امامه مكشوف وليس رؤيا
وهللا لماذا كان يخبرنا بالنبوات المستقبلية؟ السبب لكي نؤمن

إنجيل يوحنا 19 :13
ان ُت ْؤ ِمُنو َن أَِني أََنا ُه َو.
اآلن َقْب َل أ ْ
َن َي ُكو َنَ ،ح َّتى َم َتى َك َ
ول َل ُك ُم َ
أَ ُق ُ

إنجيل يوحنا 29 :14
ان ُت ْؤ ِمُنو َن.
اآلن َقْب َل أ ْ
َن َي ُكو َنَ ،ح َّتى َم َتى َك َ
َوُقْل ُت َل ُك ُم َ
واعتقد الصورة اتضحت ولهذا اكتفي بهذا القدر القليل

والمجد هلل دائما

