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غٌر مسموح بنسخ هذه المقالة أو أجزاء منها بؤي شكل من األشكال دون إذن كتابً من صاحب حقوق الطبع .سٌتم منح
اإلذن بسرعة للمراجعٌن والمإلفٌن و المدرسٌن وغٌرهم من العاملٌن فً مجال نشر دراسات الكتاب المقدس.

ملخص
بالنظر للتنوع غٌر المحصى للدٌانات المنتشرة الٌوم ،هل هناك أي وسٌلة تمكننا من تحدٌد أي
منها ،إن وُ جد ،له أساس ٌجعلنا نتمسك به  ،غٌر تلك األسس الثقافٌة أو الفلسفٌة أو العاطفٌة؟ و
هل هناك أي أدلة خارجٌة قابلة لالختبار ،أن دٌن ما هو الدٌن الصحٌح؟ هناك اختبار بسٌط
اقترحه هللا كما ٌقدمه الكتاب المقدس ٌسمح لإلنسان العادي أن ٌمٌز الحق من الباطل بسرعة
و فعالٌة ،و ٌقدم أساسا ً موضوعٌا ً للمسٌحٌة الكتابٌة فً مقابل النظم الدٌنٌة األخرى.

مالحظة من المحرر

على الرغم من إتفاق الكاتب مع البٌان العقائدي لمعهد بحوث الكتاب المقدس القائمة على تخصصات عدٌدة
( ، )IBRIإال أن هذا ال ٌعنً أن جمٌع وجهات النظر التً دونها الكاتب فً هذه المقالة تمثل المواقف الرسمٌة
للمعهد .و حٌث أن إحدى أهداف سلسلة التقارٌر التً ٌنشرها معهد  ،IBRIهو أن تكون بمثابة منتدى للمناقشة قبل
الطباعة ،لذلك فمن المحتمل أن ٌكون الكاتب قد نقح بعض جوانب هذه المقالة وقام ببعض التعدٌالت فٌها ،منذ أن
قام بكتابتها ألول مرة.
رقم الكتاب القٌاسً الدولً (0-944788-26-2 :)ISBN

إستِ ْقصاء الحقيقة في الدين:هل هناك أساس واقعي؟
ْ
جون أ بلوم ،حاصل على دكتوراه
"كٌف تعرف أنك على حق؟" ٌركز الباحث الجٌد برنامجه البحثً بالكامل على هذا السإال .فهو ٌقوم بعرض
البٌانات التجرٌبٌة الموضوعٌة وٌبرر افتراضاته النظرٌة فً محاولة منه إلثبات أن نموذجه هو األفضل تناسبا ً
مع ا لبٌانات الموضوعٌة المتاحة .ومع ذلك ،فإن العواطف ال مكان لها فً التجربة العلمٌة .وقد حدث كثٌراً أن
أحد العلماء قد شعر باإلقتناع َقق ْطط َقعا ً بؤن نظرٌته وبٌاناته التجرٌبٌة صحٌحة ،و ذلك فقط لٌجد فٌما بعد أن نتائج
شخخ خر قد فندت نظرٌته الجمٌلة تماما ً.
هل مثل هذا النهج "العملً" نحو الحق ،غٌر واقعً؟ بالتؤكٌد أنه من الواضح فً معظم مجاالت الحٌاة أنه يتعٌن
على المرء التصرف على أساس الحقائق ولٌس

عاطف .فعندما نقود سٌارة نتوقف عند
باإلعتماد على ال ة

التقاطعات إذا كان هناك ضوء أحمر ،ولٌس ألننا نشعر بؤننا

نحب ذلك ،ولكن إذا لم نفعل فإن ه على األرجح

سنصطدم بسٌارة أخرى فً النهاٌة ،أو نقف بواسطة ضوء أحمر خر ،و فً هذه المرة ٌرافقه صفارات اإلنذار.
و كلما كان القرار أكثر خطورة ،كلما كبرت أهمٌة البحث عن الحقائق التً ٌمكن اتخاذ هذا القرار على أساسها.
فالطبٌب مثال ُ ال ٌحكم على العقاقٌر التً ٌصفها لمرضاه على أساس اللون والنكهة ،ولكن بناءاً على فعالٌتها .و
عندما ٌتخذ الناس قرار لشراء منزلٌ ،مٌلوا إلى التساإل عما إذا كان المنز ل فٌه نمل أبٌض ،و إذا كان هناك
تسرٌبات فً السقف ،و هل ٌنشع الماء فً الطابق السفلً كل ربٌع ،ومدى جاذبٌة الحً .ومع ذلك ،فإن جمٌع
أصحاب العقارات ٌعرفون أن بعض الناس االغبٌاء سوف ٌختاروا منزالً ما فقط ألنهم ٌحبون لونه .و على هذا
ففً العالم الواقعً ،واحدة من أكثر األمور حكمة و التً ٌمكننا القٌام بها هو أن نسؤل أنفسنا" ،كٌف ٌمكننً أن

أكون على ٌقٌن من أن هذا صحٌح؟" و بالقٌام بهذا ٌمكننا تجنب الخداع بواسطة عواطفنا للقٌام بشًء نؤسف عنه
فٌما بعد.
و على افتراض أننا نقصد "بالدٌن" أي فلسفة أو نظام إٌمان ٌزعم أنه ٌُخبرنا بما سٌحدث لنا بعد الموت ،فبالتؤكٌد
من المهم لنا أن نطرح مثل هذا التساإل عن مختلف األدٌان .ففً النهاٌة ،تعتمد حالتنا بعد الموت على القرارات
التً نتخذها و نحن على قٌد الحٌاة .و لألسف ،تبدو الدٌانات على أنها موضوع لم ٌتم طرح أسئلة أبداً من مثال
"كٌف تعرف أنك على حق؟" .أو إذا ُ
طرحت ،فإن الجواب هو" :ألنً أعرف فقط أنه صحٌح!" أو" ،صلٌت
وطلبت من هللا أن ٌرٌنً ما إذا كان صحٌحاً ،وشعرت بحرارة فً قلبً أنه صحٌح!" بالنسبة لشخخ مفكر ،هذه
المعاٌٌر الذاتٌة مجرد هروب من السإال.
و هناك ثمة مشكلة أخرى مع الدٌن أال و هى أنه له أنواع تختلف فٌما بٌنها بل وحتى تتصارع فٌما تقوله لك
عما ٌنبغً القٌام به من أجل المرور بخبرة الموت بسعادة .فعلى سبٌل المثالٌ ،قول المورمون أنك ٌجب أن
تعتمد فً إحدى مراسمهم خاصة من أجل "النجاح" ،فً حٌن ٌجادل المسٌحٌون اإلنجٌلٌون أنه ٌمكنك فقط أن
تخلخ باإلٌمان بموت المسٌح على الصلٌب على أنه الثمن الكلً و والوحٌد لخطاٌاك  -المعمودٌة وما شابهها
هً مجرد رموز ،ولكن لٌست ضرورٌات .من هو إذن ،على حق؟ فً العلم ،عندما ٌقدم الناس نظرٌات مختلفة،
تكون هناك دعوى فورٌة للقٌام بتجارب مادٌة ٌمكن إعادتها  ،مقدمة نفس النتائج ،للتحقق من إدعاءاتهم .ومع
ذلك ،فإن معظم األدٌان تلجؤ إلى الخبرات العاطفٌة ("الروحٌة") من أجل "تؤكٌد" دعواهم .فعلى سبٌل المثال،
فً مستهل كتاب المورمون ،نجد ااتً مكتوبا ً:
"وعندما تنالون هذه األمور ،أود أن أَق َقح َّثكم أن تسؤلوا هللا  ...ما إذا كانت هذه األمور غٌر صحٌحة ،و ...هو
سٌظهر الحق ،من خالل قوة الروح القدس".
فً الواقع ٌعتبر هذا 'اإلظهار' تجربة ذاتٌة باطنٌة  .فً األساسٌ ،عدك المورمون أنه سيكون لك نفس التجربة
العاطفٌة التً لهم .بالطبعٌ ،عرف كل عالم أنه إذا ما قمت بإعداد تجربتك بنفس الطرٌقة تماما ً مثل باحث سابق،
يثبت التكرار التجانس ،ال الحق.
ٌمكنك إعادة تكرار نتائجهاُ .
و بٌنما ٌمكن لألحاسٌس أن تكون نظام كاف للحكم فً اتخاذ قرار بشؤن نوع المالبس التً نلبسها بعد االستٌقاظ
فً الصباح ،إال أنها ال ٌجب أن ٌكون لها مكان فً بحثنا عن الحقٌقة فً الدٌن .و األسئلة التً ٌجب طرحها هً
كالتالً :كٌف توصلوا لإلعتقاد أنهم على حق؟ و هل كان أساسهم قابل لالختبار ،أم أن المطلوب منً هو
"اإلٌمان األعمى؟" و ما هو أسوأ من ذلك ،أتم إخباري أن أثق بتجربة عاطفٌة خاصة؟ و هل المشاعر الجٌاشة

("الشاهد الداخلً") هى الضمان الوحٌد الذي ٌمكن أن ٌقدموه لٌثبتوا لً أنه إذا ما اعتقدت بما ٌقولوا  ،سؤكون
فً حالة جٌدة بعد الموت؟
ومن الواضح أن أفضل اختبار لمختلف األدٌان هو أن تإمن بواحد منها ،و تموت ،و تعود مرة أخرى للحٌاة إذا
لم ٌنجح و تقوم بإختبار دٌن خر .ومع ذلك ،لٌس لدٌنا أي دلٌل موضوعً على أن الناس ٌمكنهم فعل هذا (مرة
أخرى ،بصرف النظر عن االختبارات العاطفٌة لبعض الناس) ،و على هذا  ،قد ٌكون من الحكمة أن نبدأ بتلك
األدٌان التً تدعً أن اإلنسان لٌس لدٌه سوى حٌاة واحدة التخاذ القرار الصحٌح.
و من بٌن هذه ،دعونا نبدأ بالنظر لواحدة من عدد قلٌل من األدٌان التً تدعً أن هناك عواقب وخٌمة لعدم
اإلٌمان بها عندما نموت :المسٌحٌة الكتابٌة (على النقٌض من الكاثولٌكٌة و األشكال اللٌبرالٌة من المسٌحٌة).
كٌف لنا أن نعرف أن مزاعم الكتاب المقدس ،بدالً من تلك الكتب الدٌنٌة لثقافات أخرىٌ ،مكن أخذها على أنها
صحٌحة؟ و هل ٌقدم لنا الكتاب المقدس "دلٌالً" على شكل تجارب عاطفٌة ،مثل األدٌان األخرى؟ ضع فً
االعتبار ما ٌلً:
"قدموا دعواكم"ٌ ،قول الرب" .أحضروا حججكم"ٌ ،قول ملك ٌعقوب" .قدموا أصنامكم لٌخبرونا بما
سٌحدث .اخبرونا ما هً األولٌات؟ فنجعل علٌها قلوبنا ونعرف خرتها ،أو أعلمونا المستقبالت .أعلنو
لنا بااتٌات فٌما بعد فنعرف أنكم لهة .و افعلوا شٌئا ما خٌراً أو شراً فنفزع و نمتلًء بالخوف.
"من اذن ،هو مثلً؟ فلٌنادي ،فلٌخبر وٌعرض أمامً ما حدث منذ أن وضعت الشعب القدٌم .و ما هً
المستقبالت .فلٌخبر بما سٌؤتً .ال ترتعبوا وال ترتاعوا .أما أعلمتكم منذ القدٌم وأخبرتكم؟ فؤنتم شهودي.
هل ٌوجد إله غٌري؟ ال وال صخرة ال أعلم بها".
إشعٌاء 8-7 :44 ،24-21 :41
ٌبدو كما لو أن إله الكتاب المقدس ٌدعو لالمتحان :امتحان ٌنطوي على التنبإ الموضوعً لألحداث المستقبلٌة
فً التارٌخ البشري .و هكذا ٌبدو كم ا لو أنه ال ٌطلب منا أن نإمن به على أساس إٌمان أعمى أو تجارب
عاطفٌة .منطقٌاًٌ ،مكننا تطبٌق هذا التحدي على "االهة" األخرى ونتساءل عما إذا كان إله الكتاب المقدس ٌمكنه
التنبإ بالمستقبل بنفسه .فإذا كان ٌمكنه ذلك ،ولم ٌكن هناك دٌن خر ٌمكنه إثبات ادعاء مماثل ،فمن ثم ٌكون
لدٌنا تؤكٌداً موضوعٌا ً تارٌخٌا ً قابل لالمتحان أن إله الكتاب المقدس هو اإلله الوحٌد الموجود.

تعريف
قبل أن نتابعٌ ،توجب علٌنا أن نحدد ما نعنٌه "بالتنبإ بالمستقبل" .بشكل عامٌ ،جب أن تتوفر أربعة معاٌٌر:
 )1يجب أن يكون التنبؤ واضحا ً بما فيه الكفاية ليتم االعتراف به عندما يحدث.
و نعنً بهذا أنه ال ٌمكن أن ٌكون غامضا ً أو فٌه خداع بحٌث ٌمكن "قبول تحقٌقه" أٌا ً كان ما سٌحدث.
 )2يجب أن يكون معروفا ً أن التنبؤ قد تم اإلعالن عنه قبل تحقيقه.
وإال ،كٌف ٌمكن أن ٌكون ٌُسمى تنبإ؟
 )3ال ينبغي أن يتأثر تحقيق التنبؤ بالشخص الذي قدمه ،أو من خالل أتباعه الغيورين.
وهكذا عبارات مثل" ،سوف اذهب الى محل بقالة غدا "،ال ٌمكن اعتبارها كتنبإ حقٌقً.
 )4يجب أن يكون التنبؤ أكثر من مجرد تخمين جيد.
ٌجب أن ٌكون زمن تحقق التنبإ بعٌد بما فٌه الكفاٌة بحٌث ال ٌمكن

إعتباره مجرد تخمٌن جٌد (على

سبٌل المثال :توقع الرئٌس المقبل فً مقابل توقع من سٌكون الرئٌس بعد مائة سنة من اان) .أو ٌجب
أن ٌكون التنبإ مفصالً بما فٌه الكفاٌة بحٌث ال ٌكون من الممكن تخمٌنه (الرئٌس المقبل كونه جمهوري
مقابل الفوز بعدد 2300541صوت).
و لتوضٌح المصطلحات ،سنعتبر أي تنبإ ٌتوفر فٌه كافة المتطلبات المذكورة أعاله على أنه "نبوة".
من الواضح ،أن تقدٌم نبوات أمر صعب للغاٌة :اسؤل أي خبٌر فً األرصاد الجوٌة .و ٌبدو أن أكثر األحٌان،
ٌسمع الواحد المذٌع ٌتوقع ٌوما ً مشمسا ً بعد الظهر ،بٌنما فً الواقع ،السماء تمطر خارجا ً .و كذلك أٌضا ً مذٌعو
الرٌاضٌة هم بارعون على نحو خاخ فً "الخطؤ" عندما ٌحاولون تخمٌن من هو الفرٌق الذي سٌفوز.

الخدع المتنوعة

من ن اخر فً التارٌخ ،ادعت جماعات دٌنٌة مختلفة أن لدٌها قدرة خاصة على التنبإ بالمستقبل .ومع ذلك ،بعد
بعض الدراسة ،نجد أن " نبواتهم" ال ٌتوفر فٌها المعاٌٌر المذكورة أعاله.
ٌ )1شتهر الٌونانٌون القدماء بنبوات غامضة :و تتعلق واحدة من أكثر الحاالت مؤساوٌة بكروٌسوس ملك لٌدٌا،
الذي ذهب إلى عرّ افة من دلفً لٌستفسر عن هجومه المخطط له على كورش ملك فارس .و أبلغته "النبٌة"
هناك" :إذا كنت ستزحف و تهاجم كورش ،سٌتم تدمٌر إمبراطورٌة عظٌمة ".و لكنه لم ٌلحظ الغموض،
فتشجع كروٌسوس إلى حد كبٌر ،و خرج لمهاجمة كورش ،و بالفعل تم تدمٌر إمبراطورٌة عظٌمة – الخاصة به
هو!
ٌ )2دعً المورمون أٌضا ً أن لدٌهم نبوات رائعة قد تحققت .ففً مستهل كتاب المورمون نقرأ:
"تم التنبإ بتارٌخ أمٌركا قبل  2500سنة  -نافً  ،1الفصل  ،15صفحة .22
أ -كولومبوس ،ااٌة 12
ب -مصٌر الهنود ،ااٌة 14
ج–البٌورٌتان (المتشددون) ،ااٌة 16
د -الحرب الثورٌة ،ااٌات 19 - 17
هـ -الكتاب المقدس ،ااٌات ".29 - 23
كان من الممكن أن تكون هذه النبوات مدهشة حقا ً ولكن هناك ثمة مشكلة واحدة :إن أقرب تارٌخ ألي مخطوطة
ملموسة و معروفة لكتاب المورمون هو  .1823هكذا اإلدعاء بؤن تارٌخها  2500سنة هو مجرد  -زعم ،الذي
قد ٌكون مقبوالً على أساس اإلٌمان األعمى.
هناك نبوات أخرى للمورمون ،ولكن الكثٌر منهالم ٌتحقق .أحد األمثلة الحدٌثة له عالقة بقبول السود فً
الكهنوت المورمونً .فلقد علّم برٌغهام ٌونغ ،أحد مإسسً المورمونٌة ،أن السود "ال ٌمكن أبداً أن ٌكون لهم
كهنوت أو المشاركة فٌه حتى ٌنال كل نسل دم األخرٌن [البٌض] المواعٌد و ٌتمتعوا ببركات الكهنوت  ....حتى
ٌنال خر ما بقً من ابناء دم [البٌض] ذلك الموضع الجٌد ،فإن أوالد قابٌل [السود] ال ٌمكنهمنوال الدرجات
األولى للكهنوت"( .مجلة الخطابات ،المجلد  ،7خ  .)291-290ومع ذلك ،ففً ٌ 9ونٌو  1978أصدرت

الكنٌسة المورمونٌة وحً جدٌد الذي من شؤنه أنه ٌُمكن أن ٌُسمح للسود اان نوال الكهنوت .و مثل هذا التعدٌل
و التكٌٌف 'للوحً' النبوي الذي قدمه أحد أنبٌائهم العظام ،حتى لو كان ٌستحق الثناء كنتٌجة نهائٌة ،ال ٌزال
ٌجعله نبً كاذب .لمزٌد من األمثلة والمعلوماتٌ ،مكنك االتصال بخدمة منارة ،خ ب

 ،1884مدٌنة سولت

الٌك ،والٌة ٌوتا .84110
 )3و الٌوم ،هناك بعض الناس ٌمكنهم تقدٌم نبوات دقٌقة .و األكثر شهرة هى جٌن دٌكسون ،التً توقعت اغتٌال
كنٌدي .ومع ذلك ،عندما ندرس مختلف التوقعات التً قدمتها على مر السنٌن ،نجد أن الكثٌر منها لم ٌتحقق على
اإلطالق .هل هذا ٌعنً أن جٌن نبٌة بنسبة  ،٪40أو أننا ٌمكن أن نثق بما تقول  ٪40من المرات؟ و حول هذه
النقطةٌ ،قدم إله الكتاب المقدس تعلٌق مهم:
"وأما النبً الذي ٌطغً ،فٌتكلم باسمً كالما لم أوصه أن ٌتكلم به ،أو الذي ٌتكلم باسم لهة أخرى،
فٌموت ذلك النبً .وإن قلت فً قلبك :كٌف نعرف الكالم الذي لم ٌتكلم به الرب؟ فما تكلم به النبً باسم
الرب ولم ٌحدث ولم ٌصر ،فهو الكالم الذي لم ٌتكلم به الرب ،بل بطغٌان تكلم به النبً ،فال تخف منه".
سفر التثنٌة 22-20 :18
وهكذا فإن إله الكتاب المقدس ٌإكد أن كمال دقة التنبإ سٌمٌز َقمن هم أنبٌائه فً الواقع :إذا كان أي شخخ ادعى
أنه نبً و قد أخطؤ مرة فً التنبإ ،فٌجب اعدامه .و بالتؤكٌد فإن هذا االختبار اإلضافً ٌضٌق مجال المتنافسٌن.
فٌتوجب علٌنا أن ال نكون خائفٌن ،وال ٌنبغً أن نثق فً أي نبً ارتكب أخطاء واضحة.
هناك عدد قلٌل جداً من األدٌان تقدم نبوة موضوعٌة لدعم ادعاءاتها بالصحة .فالقر ن واحد من العدٌد من الكتب
الدٌنٌة التً حتى لم تحاول:
س :لماذا لم ٌتم إعطاء أي ٌة له (لمحمد) من ربه؟ " َقو َققالُوا َقل ْطو َقال أ ُ ْطن ِزز َقل َقع َقل ْطٌ ِزه َقٌ ٌت
ات ِزمنْط َقر ِّبب ِزه"
الجواب " :قُ ْطل إِز َّن َقما ْطاا َقٌ ُ
هللا َقوإِز َّن َقما أَق َقنا َقنذِزٌ ٌتر م ِزُبٌنٌت " ااٌات فً ٌد هللا ،مهمتً هً فقط تقدٌم تحذٌر عادي .أال
ات عِز ْطندَق َّ ِز
ٌكفٌهم أننا قد أنزلنا لك هذا الكتاب لتعلٌمهم؟
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لم ٌقدم محمد نبوات وافٌة حول الدٌنونة األخٌرة (ٌوم القٌامة) .ومع ذلك ،بحلول الوقت الذي ٌمكن التحقق فٌه
من هذه النبوات قد ٌكون فات األوان للرجوع عما نحن فٌه.
وهكذا ٌبدو أن قلٌل من "االهة" ستسمح بالطعن فً سلطتها بؤي دلٌل ٌمكننا اختباره و التحقق منه الٌوم .و اان
و ألن لدٌنا اختبار محدد للعمل بهٌ ،مكننا التحقق من نبوات الكتاب المقدس ذاتها.

نبوات من الكتاب المقدس
من قراءة العهد القدٌم ،نجد أن ك ّتابه اُعتبروا كؤنبٌاء صادقٌن .وبطبٌعة الحال ،ال ٌمكننا التحقق من النبوات التً
أثبتت هذاالمزعم لمعاصرٌهم ،ألنه لٌس لدٌنا الٌوم ثمة دلٌل بؤن نبواتهم قصٌرة المدى قد قدموها قبل حدوثها.
ومع ذلكٌ ،مكننا أن نسؤل ما اذا كانوا قد قدموا أي نبوات طوٌلة المدى؛ و التً تم تحقٌقها بشكل واضح جدا بعد
تقدٌمهم للنبوة .و ألجل أهدافنا الخاصة ،سٌكون هذا أي وقت قرٌب من أو بعد زمن المسٌح ،ألنه بحلول ذلك
الوقت كان مُجمل العهد القدٌم له أكثر من

 200سنة وكان ٌوزع على نطاق واسع فً جمٌع أنحاء

اإلمبراطورٌة الرومانٌة فً كل من اللغة العبرٌة والترجمة الٌونانٌة ،مما ٌجعل من الصعب القٌام
"بتصحٌحات".
و بعد إ ْطكتِزشاف أنه ال توجد نبوات فً القر ن الكرٌم و كتاب المورمون ،قد ٌبدو من الغرٌب أن نالحظ أنه ٌوجد
الكثٌر من النبوات طوٌلة المدى فً الكتاب المقدس لدرجة أن هذا المقال الوجٌز ٌمكن أن ٌتحول إلى كتاب إذا
ما اردنا تغطٌتها كلها .ولكن حٌنئذ و بدالً من ذلك فإن شمولها كلها فً مقالة واحدة قصٌرة ٌإدي إلعتبارها أدلة
غٌر حاسمة .ومن ثم ،سننظر فقط لبضعة أمثلة .و الكتاب المقدس وكتب التارٌخ متاحة للجمٌع.

 .1ممفيس (منف).
كانت ممفٌس ،العاصمة العظٌمة لمصر القدٌمة ،أٌضا ً المركز الشمالً لطوائف دٌنٌة كثٌرة فً مصر .و بالتالً
ال نستغرب عندما ٌعلن إله الكتاب المقدس من خالل حزقٌال" :وأبٌد األصنام وأبطل األوثان من ممفٌس"
(حزقٌال  .)13 : 30فهل تحقق هذا؟ فً وقت قرٌب من المسٌح ،وجد سترابو (المإرخ الٌونانً) المدٌنة
"الكبٌرة والمزدحمة بالسكان ،تلً اإلسكندرٌة فً الحجم ".و وصف االهة والمعابد والتماثٌل الكثٌرة التً شغلت

هذا المركز الدٌنً .و تقدم الموسوعة البرٌطانٌة تعلٌقا ً مقتضبا ً أن المسٌحٌٌن الغٌورٌن خالل القرن الثالث قاموا
بتشوٌه و تدمٌر بعض األصنام فً ممفٌس .هذا أمر جٌد ،ولكن لٌس ما ٌمكن تسمٌته تحقٌق النبوة.
ومع ذلك ،فً القرن السابع تغٌر المشهد :اجتاح أتباع محمد الشرق األوسط ،و قهروا مدٌنة تلو مدٌنة ،و قاموا
بتحوٌل الناس من عبادة األصنام إلى اإلسالم بتهدٌد السٌف .و عندما توسعت اإلمبراطورٌة اإلسالمٌة ،قرر
المسلمون أن العواصم اإلقلٌمٌة الجدٌدة ٌجب أن ٌتم بناإها فً مواقع لم ٌسبق أن كان فٌها عبادة وثنٌة .و كان
الموقع المختار للمركز المصري ،هو حٌث القاهرة الٌوم ،و هو على بعد عشرة أمٌال من ممفٌس .و عندما نمت
هذه المدٌنة الجدٌدة ،فإن سكان ممفٌس جنحوا إلى القاهرة ،و أصبحت حجارة ممفٌس محجراً مناسبا ً للحصول
على الحجارة لتوسٌع العاصمة الجدٌدة.
و فً ُم ْطن َقق َقلبُ القرن العشرٌن ،وجد عالم ااثار الشهٌر فلندرز بٌتري صعوبة فً العثور على مكان ممفٌس
القدٌمة ،و ذلك ألن المنطقة صارت ُم َقشجّ رة و لم توجد هناك أنقاض مرئٌة فوق سطح األرض .و قدم الت نقٌب
فً المنطقة القلٌل من التماثٌل :وجد بٌتري تمثال صغٌر ألبو الهول بحجم رجل و تمثال كبٌر للملك رمسٌس
الثانً و الذي كان مكسوراً الى ثالث قطع (و منذ ذلك الحٌن تم نقلها إلى المتاحف).
وهكذا فإن أصنام و أوثان ممفٌس ُدمرت و تم استخدامها لبناء مدٌنة القاهرة .لنالحظ كٌف تحققت هذه النبوة
بالضبط :فكان ممكنا ً بالتؤكٌد أن ال تتحقق بغض النظر عن ما حدث  .حقا ً أن جمٌع المدن القدٌمة تم اجتٌاحها و
تدمٌرها على األقل مرة واحدة واحدة حتى اان ،وقد تم اخالء العدٌد من المواقع ،و لكن نادراً ما نجد مدٌنة ٌتم
تجرٌف أنقاضها لدرجة أن ال ٌُترك منها شٌئا الٌوم .كعنصر ضابط ،دعونا ننظر فً نبوة تخخ مركز دٌنً
مصري خر.

 .2طيبة.
كانت طٌبة ،أكبر مدٌنة فً جنوب مصر ،مركزاً خراً ذي شهرة عالمٌة للعبادة المصرٌة القدٌمة .و فً نفس
السٌاق المذكور عن النبوة السابقة المتعلقة بممفٌس ،فإن إله الكتاب المقدس ٌقول" :و سوف  ....أجري أحكاما
فً نو (طٌبة)  ....و أستؤصل جمهور نو (طٌبة)  ..و طٌبة ستؤخذها العاصفة ( ".حزقٌال  .)16-14 : 30و
نجد من التارٌخ  ،أن هللا بوضوح قام بتنفٌذ الحكم على طٌبة .فعندما سبى كل من نبوخذ نصر و

قمبٌز طٌبة

وحرقوها بالنار ،فقط فً وقت بعد ذلك بكثٌر نجد تحقٌق هذه النبوة .فقد هاجم بطلٌموس التاسع سوتر التٌروس

"منقذ حمخ" (جد كلٌوباترا) المدٌنة فً سنة  92قبل المٌالد ،و بعد حصار دام لمدة ثالث سنوات ،سلب المدٌنة
و أحرقها بغضب شدٌد.
بعد ذلك ،لم تستعد طٌبة أبداً مكانتها كمدٌنة مرة أخرى .و عندما زار سترابو المدٌنة فً سنة  25قبل المٌالد،
أشار إلى أن هذه المدٌنة الضخمة قد تحولت إلى عدة قرى صغٌرة .و الٌوم تنتشر تسع قرى صغٌرة فً
المنطقة .فبالتؤكٌد تم ت كلمة "أستؤصل" جمهور طٌبة (الكلمة فً العبرٌة العامٌة و المقصود بها "قتل") .إال أن
المنطقة ال تزال مؤهولة بعدد قلٌل من السكان (فً تناقض مع نبوات ضد مدن أخرى مثل البتراء ،والتً قالت
النبوات أنه ال ٌمكن ألحد أن ٌعٌش فٌها بعد).
وعالوة على ذلك ،فإن أنقاض طٌبة ال تزال قائمة .فٌوجد مقال طوٌل فً الموسوعة البرٌطانٌة عن طٌبة ٌُظهر
العدٌد من الصور الفوتوغرافٌة الملونة لمعابد وأصنام ،و تماثٌل لهذا المركز الدٌنً القدٌم .الحظ أنه إذا كان
حزقٌال قد ارتكب خطؤ بسٌط بم جرد عكس أسماء هذه المدن ،فإن كال النبوتٌن ستكون خطؤ .مُحٌت األوثان من
ممفٌس ،إال أنها ال تزال موجودة فً طٌبة .و لم تتعرض ممفٌس أبداً للهجوم و التدمٌر الشدٌد مثل طٌبة .و لم
ٌتم قتل شعب ممفٌس؛ بل انتقلوا إلى القاهرة.
شهدنا حالتٌن من النبوات التً تم تقدٌمها قبل قرون من تحقٌقها .كانت النبوات

موجزة ،و لكن لٌست غامضة

بحٌث ٌمكن تطبٌقها على أي مدٌنة قدٌمة .و لم تساعد فرقة من األتباع المتحمسٌن على تحقٌق هذه النبوات
(فالمسلمون لٌسوا مولعٌن بحزقٌال) .و من ثم ٌبدو أن هذه تعتبر نبوات حقٌقٌة أعطٌت من قبل هللا فً الكتاب
المقدس إلثبات ادعاءه بؤنه ٌمكن الوثوق به.
 .3صور.
"لذلك هكذا قال السٌد الرب :هؤنذا علٌك ٌا صور

فؤصعد علٌك أمما كثٌرة كما ٌعلً البحر أمواجه.

فٌخربون أسوار صور وٌهدمون أبراجها .وأسحً ترابها عنها وأصٌرها ضح الصخر ،فتصٌر مبسطا
للشباك فً وسط البحر ،ألنً أنا تكلمتٌ ،قول السٌد الرب .وتكون غنٌمة لألمم.و بناتها اللواتً فً
الحقل تقتل بالسٌف ،فٌعلمون أنً أنا الرب.
"ألنه هكذا قال السٌد الرب :هؤنذا أجلب على صور نبوخذ نصر ملك بابل من الشمال ،ملك الملوك،
بخٌل وبمركبات وبفرسان وجماعة وشعب كثٌر ،فٌقتل بناتك فً الحقل بالسٌف ،وٌبنً علٌك معاقل،
ً
مترسة ،وٌرفع علٌك ترساً ،و ٌجعل مجانق على أسوارك ،وٌهدم
وٌبنً علٌك برجاً ،وٌقٌم علٌك

أبراجك بؤدوات حربه .ولكثرة خٌله ٌغطٌك غبارها .من صوت الفرسان والعجالت والمركبات تتزلزل
أسوارك عند دخوله أبوابك ،كما تدخل مدٌنة مثغورة.بحوافر خٌله ٌدوس كل شوارعكٌ .قتل شعبك
بالسٌف فتسقط إلى األرض أنصاب عزك.
"وٌنهبون ثروتك (الحظ التغٌٌر من ضمٌر هو

إلى الضمٌر هم) ،و ٌغنمون تجارتك ،و ٌهدم ون

أسوارك ،وٌهدمون بٌوتك البهٌجة ،وٌضعون حجارتك وخشبك وترابك فً وسط المٌاه

 .وأبطل قول

أغانٌك ،وصوت أعوادك لن ٌُسمع بعد .وأصٌرك كضح الصخر ،فتكونٌن مبسطا للشباك.ال تبنٌن بعد،
ألنً أنا الرب تكلمتٌ ،قول السٌد الرب".
حزقٌال 14-3 :26
تعتبر هذه النبوة عن دمار مدٌنة صور و مصٌرها ،الواحدة األكثر اذهاالً من جمٌع النبوات الكتابٌة ضد المدن
القدٌمة .ففً زمن حزقٌال ،كانت صور أعظم مدٌنة بحرٌة على ساحل البحر األبٌض المتوسط .جغرافٌاً ،كانت
صور تقع على الساحل ،و لها مٌناء طبٌعً ممتاز و تحمٌها جزٌرة تقع على بعد نصف مٌل من الشاطئ .و
كانت المدٌنة الرئٌسٌة على البر ،ولكن ٌبدو و أ نه قد تم بناء بعض 'الضواحً' فً الجزٌرة .كما هو مبٌن فً
النبوة ،أحتل نبوخذنصر المدٌنة التً على البر فً  573قبل المٌالد بعد حصار دام ثالثة عشر عاما ً .ومع ذلك،
فإن معظم الناس انتقلوا بثرواتهم إلى الجزٌرة ،و ألن نبوخذنصر لم ٌكن لدٌه جٌش بحري ،تخلى عن أي
هجمات أخرى على صور.
و فً سنة  332قبل المٌالد هاجم اإلسكندر األكبر مدٌنة صور و هو فً طرٌقه إلى مصر .و منذ زمن
نبوخذنصر ،بقٌت صور على الجزٌرة ،و لم ٌتم إعادة بناء ملحوظ فى البر الرئٌسى .و لعدم وجود جٌش بحري
لمساعدته ،استخدم اإلسكندر "القوة الغاشمة" لبناء جسر بري بعرض  200قدم من البر إلى الجزٌرة .و لم تكن
هذه المهمة سهلة؛ فقد إتخذت القوى العاملة مجتمعة من الدول العدٌدة التً كان قد غزاها بالفعل .و للحصول
على مواد البناء ،استخدم اإلسكندر أسوار و مبانً المدٌنة القدٌمة التً كانت على البر الرئٌسى .و نظراً لكثرة
المواد الالزمة إلنهاء الطرٌق ،فقد قام العمال بتجرٌف المنطقة تماما ً .و نجح اإلسكندر أخٌراً فً اجتٌاح صور،
ولكن المدٌنة على الجزٌرة تعافت بسرعة .ففً زمن المسٌح ،كانتصور ال تزال مٌناء رئٌسً.
و خالل الحروب الصلٌبٌة ،تم القتال لغزو صور بكثافة .و فً سنة  1291تم االستٌالء علٌها من قبل المسلمٌن
الذٌن قاموا بتدمٌرها تماما ً لمنع استخدامها كسالح من الشاطئ للقٌام بعملٌات التوغل فً المستقبل .و بقً الموقع
مقفر لمئات السنٌن وفً وقت متؤخر من القرن  ،18بدأت قرٌة صٌد صغٌرة على الجزٌرة .و الٌوم هذه القرٌة

ٌبلغ عدد سكانها حوالً  ،12000لكنها ال تشغل الموقع الرئٌسى القدٌم لمدٌنة صور على البر .و ٌستخدم هإالء
الصٌادٌن المناطق الجرداء المسطحة الكبٌرة كمكان لنشر شباكهم لتجف.
و حتى لو كان صحٌحا أن أجزاء من هذه النبوة التً تشٌر إلى نبوخذ نصر قد تم'

تنب' بها بعد هجومه على
ال إ

صور (على حد المعادٌن للمسٌحٌٌن رغم عدم وجود بٌانات لدعم فرضٌتهم) ،إال ان الجوانب بعٌدة المدى أن
أنقاض المدٌنة القدٌمة قد القٌت فً البحر ،و أن المدٌنة لم ٌعاد بناإها أبداً بعد خرابها فً عام

 1291وأن

الصٌادٌن الٌوم ٌستخدموا الموقع كمكان لتجفٌف شباكهمٌ ،بٌن أن الجزء األكبر من النبوة لم ٌكن عمالً تخمٌنٌا ً
بكل تؤكٌد.
و ألن معظم المدن القدٌمة صارت أطالالًٌ ،توجب علٌنا أن ننظر إلى مصٌر غٌرها من المدن الساحلٌة اللبنانٌة
كوسٌلة ضابطة علمٌة للمقارنة مع صور .مدٌنة صٌدا الٌوم و هى مٌناء رئٌسً حدٌث له

 20كٌلومتر على

طول الساحل ،تعتبر ضابط علمً جٌد خاصة و أنه لقرون عدٌدة اعتبر المدٌنة التوأم لصور .و عندما ننظر فً
الكتاب المقدس ألي نبوات متعلقة بصٌدا ،نجد:
"هكذا قال السٌد الرب :هؤنذا علٌك ٌا صٌدون و سؤتمجد فً وسطك ،فٌعلمون أنً أنا الرب حٌن أجري
فٌها أحكاما ً وأتقدس فٌها .و أرسل علٌها وباءاً و دما ً إلى أزقتها ،و ٌسقط الجرحى فً وسطها بالسٌف
الذي علٌها من كل جانب ،فٌعلمون أنً أنا الرب".
حزقٌال 23-22 :28
الحظ أنه ال ٌوجد تعلٌق هنا أن "صٌدا سٌتم تدمٌرها و لم ٌتم إعادة بنائها أبداً ".و نرى مرة أخرى أنه إذا تم
عكس أسماء المدٌنتٌن فً النبوات ،وهما ٌبعدان عن بعضهما مسافة عشرٌن مٌالً فقط ،علٌنا أن نعترف أنها قد
فشلت .وهذا ٌدل على أنه لٌس هناك التباس أو غموض فً هذه النبوات الكتابٌة أو ثمة ما ٌمكن اخذه بؤكثر من
معنى :ما تم التنبإ به قد حدث بكل بساطة.
 .4بابل.
"وتصٌر بابل ،بهاء الممالك وزٌنة فخر الكلدانٌٌن ،كتقلٌب هللا سدوم وعمورة .ال تعمر إلى األبد ،وال
تسكن إلى دور فدور ،وال ٌخٌم هناك أعرابً ،وال ٌربض هناك رعاة،بل تربض هناك وحوش القفر،

وٌمأل البوم بٌوتهم ،وتسكن هناك بنات النعام ،وترقخ هناك معز الوحش،وتصٌح بنات وى فً
قصورهم ،والذئاب فً هٌاكل التنعم ،ووقتها قرٌب المجًء وأٌامها ال تطول".
إشعٌاء 22-20 :13
"فال ٌؤخذون منك حجراً لزاوٌة ،وال حجراً ألسس ،بل تكون خرابا ً إلى األبدٌ ،قول الرب".
ارمٌا 26 : 51
هنا نجد مرة أخرى النبوات تتحقق حرفٌا ً .ففً زمن اإلسكندر األكبر ،كانت بابل ال تزال مدٌنة عظٌمة .ولكن
بعد سلسلة طوٌلة من الصراعات والمعارك السٌاسٌة من أجل السٌطرة بعد وفاته ،قرر السلوقً ون أنه سٌكون
من األسهل بناء مدٌنة جدٌدة من استعادة بابل .و قبل زمن المسٌحٌ ،مكن لسترابو أن ٌعلق فقط "أصبحت المدٌنة
العظٌمة صحراء".
إن موقع بابل الٌوم خراب .و تم العثور على أقرب الحضارة فً الحلة ،على بعد ستة أمٌال .و ألسباب خرافٌة،
ال ٌعٌش العرب فً األطالل ،حتى أنها قد أصبحت مسكنا ً للحٌوانات الصحراوٌة .و التربة فً المنطقة فقٌرة
لدرجة أنها ال توفر ما ٌكفً من العشب لألغنام .و األكثر دهشة هو السكان االصلٌٌن الذٌن قاموا بتخرٌب
الموقع للحصول على مواد البناء لم ٌؤخذوا سوى الطوب .و قاموا بحرق الحجارة التً وجدوها للحصول على
الجٌر .حتى علماء ااثار غٌر المسٌحٌٌن الذٌن ٌزورون الموقع أذهلوا أن تصوٌر أشعٌاء ألطالل بابل دقٌق
جداً (راجع هـ م ف ساجس ،فً علم ااثار ودراسة العهد القدٌم ،تحرٌر د .وٌنتون توماس ،خ .)41
و ربما هناك سبب فً أن أشعٌاء قالٌ" :ارب ،أنت إلهً أعظمك .أحمد اسمك ألنك صنعت عجبا ً .مقاصدك منذ
القدٌم أمانة وصدق .ألنك جعلت مدٌنة رجمة .قرٌة حصٌنة ردما ً .قصر أعاجم أن ال تكون مدٌنة".

(أشعٌاء

.)2-1 :25
و بالتحقٌق الموجز للنبوات الخاصة ببعض المدن القدٌمة ،وجدنا أدلة تختلف كثٌراً عن تلك التً فً القر ن أو
كتاب المورمون .لدٌنا تصوٌر لغوي وأوصاف لالنقاض التً تتفق مع ما نراه الٌوم ،وأبعد من ذلك ،العدٌد من
هذه المدن قد تم تدمٌرها بعد زمان المسٌح .و المدن التً تنبؤ عنها الكتاب المقدس أنها ستتدمر و لن ٌعاد بنائها،
تم تدمٌرها و لم ٌعاد بنائها أبداً .و المدن التً لم ٌتنبؤ عنها الكتاب المقدس بؤن تكون خرا با ،ال تزال مزدهرة و
قائمة.

و لحسن الحظ ،فإن العدٌد من النبوات فً الكتاب المقدس تتعلق ذاتها بمواضٌع أكثر أهمٌة بالنسبة لنا عن المدن
القدٌمة .فتلك المتعلقة بشعب التوراة المختار ،دولة إسرائٌل ،تستحق اهتماما ً خاصا ً منا.
 .5إسرائيل.
عندما أخرج موسى بنً إسرائٌل من مصر إلى أرض الموعد ،أعطى إله الكتاب المقدس إلسرائٌل سلسلة من
القوانٌن ووعد أن ٌباركهم كثٌراً إذا ما أطاعوه .ومع ذلك ،إذا عصاه اإلسرائٌلون ،حٌنئذ وعد الرب:
" ...فتستؤصلون من األرض التً أنت داخل إلٌها لتمتلكها .و ٌبددك الرب فً جمٌع الشعوب من أقصاء
األرض إلى أقصائها ،وتعبد هناك لهة أخرى لم تعرفها أنت وال باإك ،من خشب وحجر .وفً تلك
األمم ال تطمئن وال ٌكون قرار لقدمك ،بل ٌعطٌك الرب هناك قلبا مرتجفا وكالل العٌنٌن وذبول النفس.
و تكون حٌاتك معلقة قدامك ،و ترتعب لٌال ونهارا وال تؤمن على حٌاتك .فً الصباح تقولٌ :ا لٌته
المساء ،وفً المساء تقولٌ :ا لٌته الصباح ،من ارتعاب قلبك الذي ترتعب ،ومن منظر عٌنٌك الذي
تنظر .و ٌردك الرب إلى مصر فً سفن فً الطرٌق التً قلت لك ال تعد تراها ،فتباعون هناك ألعدائك
عبٌدا و إماءا ،ولٌس من ٌشتري"
تثنٌة 68-63 : 28
فً حٌن أن التارٌخ العام للٌهود منذ السبً النهائً ألورشلٌم كان تارٌخا ً من االضطهاد شبه المستمر كما تنبؤ إله
الكتاب المقدس ،إنه ألمر مؤساوي ولكن جدٌر باإلشارة أن هذا الوعد األخٌر المعٌن ،بؤن الٌهود سوف ٌتم
شحنهم إلى مصر كعبٌد  ،تحقق حرفٌا ً فً سنة  70م .فبعد استٌالء تٌطس على المدٌنة ،تم شحن كل الناجٌن
فوق  17سنة من العمر إلى مصر لٌتم بٌعهم فً سوق النخاسة والعمل فً المناجم هناك .و هذا التدفق من العبٌد
العبرانٌٌن أشبع تماما ً سوق الرقٌق المصري.
و فً كل الكتاب المقدس نجد النبوات أنه إذا عصى اإلسرائٌلٌون هللا ،سٌتشتتوا ،ولكن إذا عادوا إلى الطاعة،
سٌتم اعادة تجمٌعهم لتشكٌل األمة مرة أخرى .و واضح من قراءة العهد القدٌم أن هذا ما حدث عدة مرات فً
تارٌخهم .ومع ذلك ،هناك نبوة غٌر عادٌة حول عودة الٌهود إلى وطنهم موجودة فً هوشع :5-4 :3

"ألن بنً إسرائٌل سٌقعدون أٌاما ً كثٌرة بال ملك ،وبال رئٌس ،وبال ذبٌحة ،وبال تمثال ،وبال أفود
وترافٌم .بعد ذلك ٌعود بنو إسرائٌل وٌطلبون الرب إلههم وداود ملكهم ،وٌفزعون إلى الرب وإلى جوده
فً خر األٌام".
هنا تجد نبوة أن الٌهود سوف ٌستمرون لبعض الوقت:
أ) بدون أي حاكم وطنً رسمً أو معترف به.
حتى أثناء السبً البابلً ،كان للٌهود ملك ،على الرغم من أنه خدم فً البالط البابلً.
ب) دون ذبٌحة أو أفود (الثوب الكهنوتً).
بعد تدمٌر أورشلٌم فً سنة  70م ،فُقدت سالسل النسب الرسمٌة ،و تم قتل رإساء الكهنة على ٌد
الرومان .و ال ٌمكن للٌهود المتبقٌٌن تتبع خطوط أسرهم إلى هارون بشكل ٌمكن اإلعتماد علٌه،
وبالتالً فال ٌمكن إعادة تؤسٌس خط الكهنوت .و مع عدم وجود رئٌس كهنة لتقدٌم الذبائح ،ومع دمار
أورشلٌم و الهٌكل ،قام الٌهود بتعدٌل دٌانة العهد القدٌم لتكون بال ذبٌحة و بال كهنوت .الحظ أن ما
فعلوه لم ٌتحولوا كشعب إلى عبادة األصنام ،لكنه م قاموا بتغٌٌر دٌنهم القدٌم .وهكذا كان الٌهود على حد
سواء دون أفود و تمثال.
ج) بعد ذلك إسرائٌل سٌرجع.
ال ٌوجد بٌان هنا أن أوالً الٌهود ٌطلبوا الرب إلههم ،ومن ثم ٌرجعون ،كما حدث دائما ً من قبلٌ .بدو أن
الٌهود سٌعودون ،ثم بعد ذلك ٌؤتون مرتجفٌن للرب فً األٌام األخٌرة.
ٌعتقد بعض الناس أن الٌهود كانوا دائما ً حرٌصٌن على العودة إلى وطنهم ،خاصة فً ظل االضطهاد الذي
تحملوه على مر القرون .ومع ذلك ،فً مطلع القرن العشرٌن ،كان معظم الٌهود لٌس لهم اهتمام بالقرصنة فً
بلد جدٌد غٌر وطنهم القدٌم ،والذي صار على مر القرون صحراء .جون أوركهارت ،فً كتابه الكالسٌكً
عجائب النبوة ٌ ،الحظ أن رابٌنوفٌتس ذهب إلى فلسطٌن فً عام

 1882للتحقق من جدوى هذه الفكرة ،لكنه

اضطر الى التخلً عن الفكرة بسبب فقر التربة واضطهاد الحكومة التركٌة.

ومع ذلك ،عندما جاء هتلر الى السلطة فً أوروبا وحاول القضاء على الٌهود ،أصبح من الواضح أنهم بحاجة
لتشكٌل دولة مستقلة حتى ٌتمكنوا من المحاربة على األقل معا ً .وهكذا بعد الحرب العالمٌة الثانٌة فر الٌهود الذٌن
نجوا من غرف الغاز إلى فلسطٌن وفً عام  1948أصبحت إسرائٌل دولة مرة أخرى .الٌوم تواصل المشاعر
المعادٌة للٌهود من كتلة الدول الشٌوعٌة فً إندفاع المهاجرٌن إلى وطنهم فً مرحلة ما بعد الحرب.
و توجد نبوة أخرى متعلقة بهذه العودة النهائٌة للٌهود فً إشعٌاء :14-11 :11
" وٌكون فً ذلك الٌوم أن السٌد ٌعٌد ٌده ثانٌة لٌقتنً بقٌة شعبه ،التً بقٌت ،من أشور ،ومن مصر ،ومن
فتروس ،ومن كوش ،ومن عٌالم ،ومن شنعار ،ومن حماة ،ومن جزائر البحر .وٌرفع راٌة لألمم،
وٌجمع منفًٌ إسرائٌل ،وٌضم مشتتً ٌهوذا من أربعة أطراف األرض .فٌزول حسد أفراٌم ،وٌنقرض
المضاٌقون من ٌهوذا .أفراٌم ال ٌحسد ٌهوذا ،وٌهوذا ال ٌضاٌق أفراٌم .و ٌنقضان على أكتاف
الفلسطٌنٌٌن غرباً ،وٌنهبون بنً المشرق معاٌ .كون على أدوم ومو ب امتداد ٌدهما ،وبنو عمون فً
طاعتهما".
الٌوم فً إسرائٌل ال نجد العداء بٌن مختلف خطوط األسرة ،كما كان فً إسرائٌل القدٌمة :ما ٌهم هو أنك ابن
ابراهٌم .ال ٌعتبر المزٌد من التمٌٌز ذو أهمٌة.
فً الختام نشٌر إلى نبوة بشؤن المدٌنة القدٌمة أشقلون:
"ألن غزة [مدٌنة داخلٌة] تكون متروكة ،وأشقلون [مدٌنة ساحلٌة] للخراب .وٌل لسكان ساحل البحر
أمة الكرٌتٌٌن! [أي حول أشقلون] كلمة الرب علٌكم :ستكون مرعى بآبار للرعاة وحظائر للغنم.

و

ٌكون الساحل لبقٌة بٌت ٌهوذا .علٌه ٌرعون .فً بٌوت أشقلون عند المساء ٌربضون".
صفنٌا 7-4،6 :2
كانت أشقلون مٌناء كبٌر على البحر األبٌض المتوسط حتى تم تدمٌره من قبل السلطان بٌبرس عام  1270م .و
لمنع المزٌد من استخدامها كمٌناء طبٌعً ،مألها بالحجارة .ثم أصبحت األراضً المحٌطة بها منطقة رعً
األغنام ،كما تنبؤ صفنٌا .ومع ذلك ،بعد أن عاد بنو إسرائٌل فً عام

 ،1948فقد أخلوا المٌناء وإعادوا بناء

المدٌنة الساحلٌة ،كما تنبؤ صفنٌا أٌضا .فً المقابل ،موقع غزة القدٌمة ،عدة أمٌال فً الداخل ،ال تزال مهجورة
و نسبٌا ً ال ٌمكن الوصول إلٌها حتى ٌومنا هذا.

نبوات العهد الجديد
و بسبب قصر طوله وتركٌزه المختلف ،فإن العهد الجدٌد غٌر مفعم بالنبوات بقدر العهد القدٌم .ومع ذلك ،فإن
عدة نبوات مذهلة منه و التً تحذر تحدٌداًمن الجماعات المرتدة عن "المسٌحٌة" فً المستقبل:
"ولكن الروح ٌقول صرٌحا ً :إنه فً األزمنة األخٌرة ٌرتد قوم عن اإلٌمان ،تابعٌن أرواحا ً مضلة
وتعالٌم شٌاطٌن ،فً رٌاء أقوال كاذبة ،موسومة ضمائرهم ،مانعٌن عن الزواج ،و مرٌن أن ٌمتنع عن
أطعمة قد خلقها هللا لتتناول بالشكر من المإمنٌن وعارفً الحق".
 1تٌموثاوس 3-1 :4
هل هناك أي جماعة مسٌحٌة الٌوم تحرم الزواج على األقل لجزء من أعضائها (إذا نهت عن الزواج للكل ،فإنها
سوف تنتهً بسرعة) ،والتً تحرم أعضائها عن أكل بعض األطعمة فً أٌام الجمعة وخالل الصوم الكبٌر؟
وهكذا نجد هنا مثاالً لنبوة تحققت بوضوح الٌوم.
مثال خر ٌتعلق بالزانٌة فً األصحاحات  18-17من سفر الرإٌا ،الذي ٌُقال أن مقرها مدٌنة على سبعة تالل،
و ستكون فً حالة سكر بدماء المسٌحٌٌن الذٌن قتلتهم و صاروا شهداء ،و أٌضا ً هى منظمة ٌحتاج أن ٌتركها
المسٌحٌون المطٌعون .هذه النبوة متسعة جداًبحٌث ٌصعب مناقشتها هنا ،ولكنها بالتؤكٌد تستحق القراءة بعناٌة.

الخالصة
تخٌل أنك تعٌش فً بابل فً عهد نبوخذنصر .بابل مدٌنة مزدهرة ٌسكنها ما ٌقرب من ملٌون شخخ ،و أنت
كنت تاجراً غنٌاً ،تشرف على القوافل التً تحضر التوابل من الهند إلى مصر .تذهب إلى معبد مردوخ كل
أسبوع ،ولك عشرة عبٌد جٌدٌن ،عدة زوجات جمٌالت ،وأربعة عشر طفالً

محبوبٌن ٌذهبون جمٌعا ً إلى

المدرسة .و ابن واحد التحق بالتدرٌب للخدمة فً بالط نبوخذنصر .وكان مردوخ صالحا ً معك بالتؤكٌد.
لكن واحد من أفضل عبٌدك هو من ٌهوذا ،بقعة من العالم الثالث مفعمة بالمشاكل و التً محاها نبوخذنصر قدٌما ً
من على الخارطة منذ عدة سنوات .و هو ٌستمر بالرفض بؤدب أن ٌذهب إلى المعبد معك ،وفً كل مرة كان

ٌحصل على فرصة ٌحاول ان ٌخبرك عن إله إسرائٌل الرائع ،الذي أخرج شعبه من مصر عبر البحر األحمر،
و الذي حطم أسوار أرٌحا ،و الذي أرسل أنبٌاء مدهشٌن مثل إٌلٌا  ....ولكن فً كل مرة كنت تستهزيء به و
تقول" :كٌف ٌمكنك التمسك بإلهك مثل هذا؟ قد غزاك مردوخ و شتتك! لماذا ٌتوجب علً أن أهتم بإله بلدك
الصغٌر هذا ،بٌنما أنت خسرت ،وخصوصا ً عندما تقول أنه اإلله الوحٌد؟"
كل هإالء الناس صاروا تراب اان .شعب بابل ،ممفٌس ،طٌبة ،صور ،أشقلون وغزة – وجمٌع األهداف
واالهة التً كانوا ٌعملون ألجلها –صارت تراب اان أٌضا ً .و مع ذلك ٌبدو أن إله إسرائٌل نجا و صارت له
الفرحة و الضحكة األخٌرة .إن نبوات األنبٌاء التً أدلوا بهاحٌال هذه المدن القدٌمة التً اختارت انكاره ،وعن
الشعب الٌهودي الذي عصاه ،قد حدثت كلها.
وعالوة على ذلك ،تذكر أن الغرض من هذه النبوات لٌس مجرد إرضاء فضولنا حول المستقبل أو تسلٌتنا فً
هذا الٌوم .فإذا ما نظرنا إلى ما تم ذكره فً الفقرات المذكورة أعاله من إشعٌاءٌ ،بدو أن إله الكتاب المقدس ٌرٌد
ان ٌثبت نقطة :أنه هو هللا وحده و ذلك ألنه ،من بين كل آلهة هذا العالم ،يمكنه التنبؤ بصدق بالمستقبلٌ .بدو
أن إله الكتاب المقدس ٌقدم دلٌل موضوعً ٌمكن التحقق منهٌ ،ظهر ،حتى لنا فً القرن العشرٌن ،أنه وحده
ٌمكن وٌجب أن نإمن به من بٌن األدٌان الموجودة .و ربما كان ٌدرك ،أكثر منا نحن ،أنه بعد مائة سنة أخرى
ستكون أجسادنا تراب ،وسٌكون علٌنا أن نواجه هذا االختبار النهائً فً الموت و هو "كٌف تعرف أنك على
حق" .هل ٌمكن أن ٌكون إله إسرائٌل كان ٌرٌدنا أن نمر من خالل الموت و نحن فً فرٌقه؟ هل ٌمكن أنه كان
ٌرٌد أن ٌكون لنا أساس سلٌم للثقة أكثر من الخبرات "الدٌنٌة" المعتادة؟ لننظر فً شهادة واحد من كتاب العهد
الجدٌد:
" ألننا لم نتبع خرافات مصنعة ،إذ عرفناكم بقوة ربنا ٌسوع المسٌح ومجٌئه ،بل قد كنا معاٌنٌن عظمته.
ً
كرامة ومجداً ،إذ أقبل علٌه صوت كهذا من المجد األسنى":هذا هو ابنً الحبٌب
ألنه أخذ من هللا ااب
الذي أنا سررت به" .ونحن سمعنا هذا الصوت مقبال من السماء ،إذ كنا معه فً الجبل المقدس .وعندنا
الكلمة النبوٌة ،وهً أثبت ،التً تفعلون حسنا ً إن انتبهتم إلٌها ،كما إلى سراج منٌر فً موضع مظلم"
بطرس الثانٌة 19 - 16 : 1
ال ٌدعً بطرس أنه بعد أن كان له هذه التجربة الدٌنٌة (الموضوعٌة!) ،عرف فقط فً قلبه أن المسٌحٌة كانت
صحٌحة .إن ما توصل الٌه كان أن ما فعله ٌسوع ،وما فعله الناس به ،قد تم التنب

إبه منذ مئات السنٌن قبل

مجٌئه .وعالوة على ذلك ،وبالنسبة لنا نحن الذٌن لم نكن شهود عٌانٌ ،وصً بطرس بؤننا ٌجب أن ال ننصاع

شهدها :الٌ ،دعونا بطرس إلى
لتجاربنا العاطفٌة الخاصة ،أو حتى نثق بتقرٌره الشخصً حول األشٌاء التً قد ا
اإلصغاء إلى البٌانات التً ٌمكن اختبارها و اعادة اختبارها – أي النبوات.
ما هً مٌزة النبوةعن تجربة شهود العٌان؟ البٌانات النبوٌة موضوعٌة و مكتوبة .فإذا ما قلقنا حٌال سوء تفسٌر
شًء ماٌ ،مكننا العودة والتحقق مرة أخرى .إن أدلة النبوة والتارٌخ ال تتغٌر بحسب مزاجناٌ .مكننا أن نثق بهذا
النوع من البٌانات بقدر ما ٌمكننا أن نثق أن الشمس اشرقت هذا الصباح.
قد ٌشعر شخخ ما أن البٌانات المقدمة هنا فقط ال تكفً أن تكون مقنعة ،السٌما عندما ٌكون وجود كائن خارق
غٌرهم على المحك .لسوء الحظ ،ال ٌمكن للمرء أن ٌكثف كل نبوات الكتاب المقدس وكل تارٌخ العالم فً مقالة
واحدة قصٌرة مثل هذه .لمزٌد من األمثلة ،انظر عجائب النبوءة ،جون أوركهارت و دلٌل ٌتطلب قرار  ،لجوش
ماكدوٌل.
ٌجوز ااخرٌن أن ٌكونوا غٌر مرتاحٌن نحو ذلك "التهدٌد" أن المسٌحٌة توقفت عن أن تكون موضوعٌة ،قائلٌن:
"لن نإمن بٌسوع إال إذا قام شخخ من الموت و وقف هنا أمامً ،وحذرنً

من الجحٌم!" فً حٌن أنه من

الممكن هلل أن ٌفعل هذا ،إال أنه من الخطورة بمكان وضع حدود إفتراضٌة التً ٌجب تجاوزها قبل أن نإمن و
نكون مقتنعٌن .المسؤلة األساسٌة فً أي تحقٌق موضوعً لٌس "هل لدٌنا كافة البٌانات التً نرٌد؟" ألن هذا لن
ٌحدث أبداً .بدال من ذلكٌ ،جب أن نسؤل" ،هل لدٌنا بٌانات موثوقة بما فٌه الكفاٌة إلتخاذ قرار معقول؟" فً
العلوم الفٌزٌائٌة ال أحد ٌحصل على كافة البٌانات التً ٌرٌدها ،فالمزٌد من األسئلة و المجاالت الجدٌدة للبحث
مفتوحة باستمرار .ومع ذلك ،وخالل تصمٌم ذكً لنهجه التجرٌبً ،فإن بٌانات كافٌة ٌمكن جمعها عادة لتمكٌن
الباحث التخاذ قرار ذكً على النحو الذي ٌجعله بٌن عدة نماذج أكثر دقة بشكل واضحٌ .جب أن نكون
حرٌصٌن على عدم المطالبة بمزٌد من البٌانات من هللا أكثر من التً نستخدمها عادة فً القرارات الهامة
األخرى.
فً لوقا ٌ 31-29 :16قول لنا ٌسوع أن األدلة الواردة فً موسى واألنبٌاء كافٌة .ربما هى لٌست مثٌرة وبراقة
كما نرٌد ،ولكن ٌعد البرٌق سٌئ كدلٌل على الحقٌقة مثله مثل العاطفة .فهل هناك أساس معقول لالعتقاد أن إله
الكتاب المقدس موجود و أنه ٌنبغً االستجابة له؟ بالتؤكٌد و بالمقارنة مع بقٌة لهة هذا العالم ،أن الجواب هو
ببساطة "نعم".
جون أ بلوم
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