هل يعرف ﷲ حقا كل شيء؟
ﺑقﻠﻢ أريك ليونﺰ

تعﻠﻢ العديد من مقاطع الكتاب المقدس ﺑوضوح أن ﷲ هو كﻠي العﻠﻢ .يعﻠن الكتاب المقدس أن ﷲ "يعرف أسرار القﻠب" )مﺰمور  ،(٢١:٤٤أن
عيناه "هي في كل مكان" )أمثال  ،(٣:١٥وأنه "ﻻ قياس ﻹدراكه" )مﺰمور  .(٥:١٤٧عن يهوه ،كتب المﺰمر أيضا:
يا رب ،قد سبرتني فعرفتني .عرفت جﻠوسي وقيامي؛ فطنت من ﺑعيد ﻷفكاري .أدركت سعيي وسكوني ،وألفت جميع طرقي.
قبل أن يكون الكﻼم عﻠى لساني ،أنت يا رب ،عرفته كﻠه  ....عﻠﻢ عجيب فوق طاقتي ،أرفع من أن أدركه .أين أذهب من
روحك؟ وأين أهرب من قدام وجهك؟ إن صعدت إلى السماء ،فأنت هناك؛ وإن اضطجعت في مثوى اﻷموات فها أنت
حاضر )مﺰمور ١:١٣٩ـ ٦ ،٤ـ .(٨
ﺑدوره ،يعطي العهد الجديد أهمية خاصة لهذه الحقيقة" :فإن ﷲ أكبر من قﻠوﺑنا ،وهو بكل شيء عليم" )يوحنا اﻷولى  ،٢٠:٣أضيف
التشديد( .ﻻ يعﻠﻢ ﷲ الماضي والحاضر فقط ،ولكن المستقبل أيضا )أعمال ١٨:١٥؛ راجع أشعيا  .(١٠:٤٦وفقا لﻠكتاب المقدس ،ليس هناك
شيء خارج نطاق إدراك ﷲ.
مع ذلك ،إدعى المﻠحد دان ﺑاركر في مناظرة ﺑينه وﺑين كايل ﺑَت في  ١٢فبراير  ،٢٠٠٩أن الكتاب المقدس يرسﻢ صورة متناقضة عن ﷲ
وعﻠمه .في حين تشير ﺑعض اﻵيات إلى أن ﷲ يعﻠﻢ المستقبل ،تقول آيات أخرى أن ﷲ ﻻ يعﻠﻢ المستقبل .لذلك فهو يفترض ﺑأن إله الكتاب
المقدس ليس له وجود .ﺑعد اثني عشر دقيقة و ٥٤ثانية من ﺑدء خطاﺑه ،هتف ﺑاركر:
انظروا ماذا قال ﷲ ﺑعد أن أوقفه عنها ]تضحية إﺑراهيﻢ ﺑإسحاق[ .قال" :ﻻ تمد يدك إلى الصبي وﻻ تفعل ﺑه شيئا :فإني اﻵن
عرفت ،أنك تخاف ﷲ ،فﻠﻢ تمسك عني اﺑنك" .فإني اﻵن عرفت؟ كنت أظن ﺑأن ﷲ يعرف كل شيء .يقول الكتاب المقدس أن
ﷲ يعﻠﻢ الغيب لكنه يقول هنا" :أنه لﻢ يكن يعﻠﻢ" .ويقول الكتاب المقدس أن ﷲ يفتش ويعﻠﻢ حتى جميع خواطر القﻠب .إله
اﻹنجيل يعﻠﻢ المستقبل .إله اﻹنجيل ﻻ يعﻠﻢ المستقبل ).(٢٠٠٩
هل ﺑاركر عﻠى حﻖ؟ هل يرسﻢ الكتاب المقدس صورة متناقضة عن معرفة ﷲ؟ هل تشهد ﺑعض المقاطع عﻠى معرفة ﷲ الﻼمحدودة ،في حين
تدل مقاطع أخرى عﻠى أنه محدود المعرفة؟
في الواقع ،يمكن العثور عﻠى نفس أسﻠوب التعبير الموجود في سفر التكوين  ١٢:٢٢في جميع ثنايا الكتاب المقدس .في الفصل الثالث من سفر
التكوين ،سأل ﷲ آدم" ،أين أنت؟" ) .(٩ :٣في تكوين  ،٤سأل قاﺑيل" :أين هاﺑيل أخوك؟" ) .(٩:٤ورد في سفر أيوب أنه في ﺑداية خطاب ﷲ
اﻷول إلى أيوب ،سأله ﷲ " ،أين كنت حين أسست اﻷرض؟" ) ،٤:٣٨أضيف التشديد( .هل لنا أن نفترض ﺑأن أسئﻠة مثل هذه أو عبارات مثل
تﻠك الموجودة في سفر التكوين  ١٢:٢٢و ") ٢١:١٨فأعﻠﻢ"( تدل عﻠى نقص في المعرفة من جانب ﷲ؟
أوﻻ ،ﻻ ﺑد من مﻼحظة أن اﻷسئﻠة غالبا ما تطرح ،وأن التصريحات كثيرا ما يدلى ﺑها ،لمجموعة متنوعة من اﻷسباب .هل لنا أن نفترض
حقا ﺑأن خالﻖ السماوات واﻷرض كان يجهل مكان وجود آدم عندما سأله" ،أين أنت؟" )تكوين (٩:٣؟ وهل لنا أن نصدق ﺑأن ﷲ كان يجهل
مكان وجود أيوب عندما خﻠﻖ العالﻢ )أيوب (٤:٣٨؟ قطعا ﻻ! إذا سأل اﻷب" :من فعل هذا؟" ﺑعد رؤية أن اﺑنه قد ﺑعج ﺑاب السيارة ،هل يعني
ذلك أنه يجهل الجواب؟ من الواضح ،أن اﻷب لﻢ يسأل السؤال لﻠحصول عﻠى معﻠومات ،ولكن لمعرفة ما إذا كان اﺑنه سيعترف ﺑشيء عرفه
اﻷب مسبقا .في ﺑعض المناسبات ،استخدم يسوع اﻷسئﻠة أو أدلى ﺑتصريحات من أجل نفس الغرض .في متي ١٥:٢٢ـ  ،٢٢سأل يسوع تﻼميذ
الفريسيين والهيرودسيين عن الصورة والكتاﺑة عﻠى عمﻠة معينة ،من الواضح أنه لﻢ يفعل ذلك ﻷنه لﻢ يكن يعﻠﻢ .ﺑالمثل ،عندما سأل يسوع
الجموع التي تﺰحمه" :من الذي لمسني؟" )لوقا  ،(٤٥:٨لﻢ يفعل ذلك ﻷن أمر المرأة التي لمسته كان خافٍ عﻠيه )لوقا  .(٤٧:٨عرف يسوع
المرأة التي ﺑرأت من خﻼل لمس ثوﺑه قبل أن تعترف ﺑﻠمسه )مرقص  .(٣٢:٥كان الغرض من سؤاله هو جذب اﻻنتباه إلى إيمانها الكبير
وقوته العظيمة )مرقص  .(٣٤:٥ﺑأي حال من اﻷحوال ،ليست اﻷسئﻠة التي طرحها ﷲ أو التصريحات التي أدلي ﺑها مؤشرا عﻠى كونه أقل
من كﻠي العﻠﻢ.

ثانيا ،يستخدم مصطﻠح "معرفة" )العبرية يادا ،اليونانية  (ginoskoأو أحد مشتقاته )أي عرف ،تعرف ،وما إلى ذلك( في الكتاب المقدس
في مجموعة متنوعة من الطرق .تﻢ استخدامه عدة مرات لﻺشارة إلى الجماع الجنسي ﺑين الرجل والمرأة )سفر التكوين ٢٥ ،١٧ ،١:٤؛ سفر
القضاة ٣٩:١١؛  .(٢٥:١٩استخدم يسوع هذا المصطﻠح لﻺشارة إلى رعايته لخرافه )أي خاصته ـ يوحنا  .(٢٧:١٠وكتب المرتل أن الرب
"عالﻢ" )أي يستحسن ،يسر ،الخ( ﺑطريﻖ اﻷﺑرار )مﺰمور  (٦:١عﻠى النقيض من طريﻖ اﻷشرار المؤدي إلى الهﻼك .واستخدم ﺑولس
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مصطﻠح "معرفة" في أفسس  ١٩:٣ﺑمعنى أن نعرف "ﺑاﻻختبار ما يفوق نطاق قدرتنا عﻠى معرفته فكريا" ،أي محبة المسيح )جيميسون،
 .(١٩٩٧الحقيقة هي ،مثل عدد كبير من كﻠمات الكتاب المقدس )وكذلك في العصر الحديث( هناك عدد من المعاني المتنوعة لكﻠمة "معرفة".
عﻼوة عﻠى ذلك ،ﻻ يستطيع دان ﺑاركر أو أي ناقد آخر من نقاد الكتاب المقدس أن يثبت أن مصطﻠح "معرفة" في سفر التكوين ١٢:٢٢
يتناقض ﺑشكل مباشر مع معرفة ﷲ الﻼمحدودة.
ثالثا ،إن استخدام الكتاب المقدس لعبارات مثل "اﻵن عرفت" )سفر التكوين  ١٢:٢٢أو "فأعﻠﻢ" )سفر التكوين  ،(٢١:١٨عند اﻹشارة إلى ﷲ
هو في الحقيقة لفائدة اﻹنسان .في الكتاب المقدس ،غالبا ما تنسب اﻷعمال التي يقوم ﺑها البشر )مثل "التعﻠﻢ"( إلى ﷲ لغرض مساعدتنا عﻠى
فهﻢ طبيعته الﻼمتناهية .عندما نﺰل يهوه "ليرى المدينة والبرج" الﻠذين ﺑناهما ﺑنو آدم في ﺑاﺑل )تكوين  ،(٥:١١لﻢ يكن ذلك لغرض اكتساب
المعرفة .ﻻ تعني مثل هذه العبارات المجسمة أن ﷲ ﻻ يعرف دائما كل شيء معرفة تامة .عﻠى اﻷصح ،كما هو الحال ﺑالنسبة إلى ﺑاﺑل،
استخدمت هذه الصيغة لﻠدﻻلة عﻠى أن ﷲ "قد وضع المسألة رسميا وقضائيا تحت النظر والمعاينة المباشرة" )موريس ،١٩٧٦ ،ص .(٢٧٢
زار ﷲ سبحانه وتعالى سدوم وعمورة عﻠى اﻷرجح "لغرض الحضور شخصيا ،لكي يعرف الناس أن ﷲ قد رأى الوضع الكامل ﺑالفعل قبل
أن يصدر حكمه" )ص " .(٣٤٢جعﻠت هذه المدن عبرة عﻠى صرامة ﷲ لجميع اﻷجيال في المستقبل ،لذلك أعطيت إثباتات وافرة عﻠى أن
الحكﻢ لﻢ يكن متسرعا أو متطرفا )حﺰقيال ٢٣:١٨؛ ارميا ] "(٧:١٨جيميسون .[١٩٩٧ ،ﺑالمثل ،في حالة اختبار ﷲ ﻹﺑراهيﻢ ﺑخصوص
اسحﻖ ،عﻠى الرغﻢ من أن ﷲ كان يعﻠﻢ مسبقا ما الذي سيختار إﺑراهيﻢ القيام ﺑه ،كان ﻻ يﺰال هناك ما يدعو إلى إعطاء إﺑراهيﻢ الفرصة
ﻹظهار إيمانه العظيﻢ فعﻠيا ومعرفة أن ﷲ شهد أعمال إﺑراهيﻢ في الواقع )في الوقت الحقيقي الذي وقع خﻼله الحدث وليس فقط في ساﺑﻖ عﻠمه(
" .عرف" ﷲ إيمان إﺑراهيﻢ من خﻼل تجرﺑة فعﻠية .وﺑالتالي ،ﻻ تعني عبارة" :اﻵن عرفت" )سفر التكوين " ،(١٢:٢٢أن ﷲ قد حصل عن
طريﻖ هذا اﻻختبار عﻠى معﻠومات لﻢ يكن يمتﻠكها في الساﺑﻖ عن مﺰايا إﺑراهيﻢ ،ﺑل أن هذه المﺰايا ﺑاتت واضحة ،من خﻼل اﻷعمال
الظاهرية" )جيميسون.(١٩٩٧ ،
عﻠى غرار وصية ﷲ إلينا ﺑالصﻼة وجعل طﻠباتنا "معروفة" لديه من أجل فائدتنا )فيﻠبي  ،(٦:٤رغﻢ أنه يعﻠﻢ مسبقا صﻠواتنا واحتياجاتنا قبل
أن نعرب عنها )متى  ،(٨:٦من أجل منفعتنا ،يوصف ﷲ العﻠيﻢ ﺑكل شيء ﺑﻠغة متكيفة في ﺑعض اﻷحيان وكأنه يحاول اكتساب المعرفة.

المراجع

كايل ﺑَت ودان ﺑاركر ) ،(٢٠٠٩هل إله الكتاب المقدس موجود؟ )مونتغمري ،أﭘولوجيتكس ﭘرس(

روﺑرت جيميسون ،وآخرون ) ،(١٩٩٧تعﻠيقات جيميسون ،فوسيت ،ﺑراون عﻠى الكتاب المقدس )قاعدة ﺑيانات إلكترونية :ﺑايبﻠسوفت(.

هنري م .موريس ) ،(١٩٧٦سجل التكوين )غراند راﺑيدز ،ميشيگان :ﺑيكر(.

جميع حقوق التأليف والنشر محفوظة ©  .٢٠٠٩أﭘولوجيتكس ﭘرس.
يسعدنا منح اﻷذن ﻻستنساخ المواد المدرجة في قسﻢ "التناقضات المﺰعومة" في مجمﻠها ،شريطة مراعاة البنود التالية (١) :يجب تسمية موقع
أﭘولوجيتكس ﭘرس ﺑوصفه الناشر اﻷصﻠي؛ ) (٢يجب نشر عنوان الموقع اﻹلكتروني المحدد لﻠمادة اﻷصﻠية؛ ) (٣يجب أن يبقى اسﻢ المؤلف
مصاحبا لﻠمادة؛ ) (٤يجب تضمين أية مراجع ،حواشي ،أو تعﻠيقات ختامية مصاحبة لﻠمقال مع أي استنساخ خطي لﻠمقال؛ ) (٥يمنع إجراء أي
نوع من التعديﻼت منعا ﺑاتا )عﻠى سبيل المثال ،الصور ،الرسوم البيانية ،الرسومات ،اﻻقتباسات ،وما إلى ذلك يجب أن تستنسخ ﺑالضبط كما
تظهر في النص اﻷصﻠي(؛ ) (٦يسمح ﺑاستنساخ المواد المكتوﺑة ﺑشكل متسﻠسل )عﻠى سبيل المثال ،نشر المقال في عدة أجﺰاء( طالما أن إنتاج
المادة ﺑشكل كﻠي يصبح متاحا ،دون تحرير ،في غضون مدة معقولة من الﺰمن؛ ) (٧ﻻ يجوز عرض المواد لﻠبيع ،كﻠيا كان أم جﺰئيا ،وﻻ
يجوز أن تدرج ضمن مواد أخرى معروضة لﻠبيع؛ و ) (٨يجوز استنساخ المقاﻻت ﺑشكل الكتروني لنشرها عﻠى مواقع اﻹنترنت طالما أنه لﻢ
يتﻢ تحرير أو تغيير مضمونها اﻷصﻠي ،وﺑشرط أن تنسب المقاﻻت إلى موقع أﭘولوجيتكس ﭘرس ،ﺑما في ذلك العنوان اﻻلكتروني عﻠى شبكة
اﻹنترنت الذي أخذت منه المقاﻻت.
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