هل يشوع بن سيراخ يقول ان نسل
داود جرثومة وان الرب لم يقبل توبته؟
سيراخ 24 :47
Holy_bible_1

الشبهة

نسل داود جرثومة وحفدته سفهاء ويسوع حفيده
يشوع بن سيراخ 47:24
لكن الرب ال يترك رحمته وال يفسد من اعماله شيئا ال يدمر اعقاب مصطفاه وال يهلك ذرية محبه،
فابقى ليعقوب بقية ولداود جرثومة منه  .. ،وخلف بعده ذا سفه عند الشعب من نسله

وهذا يبطل أقوال الذي يدعون أن المزامير كانت إلستغفار داود عن كل ما جاء عنه من زنا وقتل
ِ
بسفر صموئيل الثاني … وما ُيدريك أن الرب قبل التوبة ؟ فالفقرة تكشف أنه ال توبة لداود ألن
سفر يشوع بن سيراخ كتب عام  180قبل الميالد أي بعد كتابة المزامير بمئات السنيين وهذا يدل
على أن الرب لم يقبل توبته على حد اإليمان المسيحي

الرد

الحقيقة هذه شبهة مؤلفة كلها كذب وتدليس فيشوع بن سيراخ لم يقصد هذا المعنى انه عن
المسيح على االطالق بل لم يقول جرثومة أصال ولم يقول ان الرب لم يغفر لداود بل يشوع بن
سيراخ يتكلم بوضوح عن أخطاء نسل داود وان الرب أبقي لداود جذر بمعنى ذرية يجلس على
الحكم رغم اخطاؤهم ومنهم سليمان الذي يتكلم في بقية االعداد وعن اخطاؤه

االمر الخطير جدا ان كلمة جرثومة هو ترجمة غير دقيقة بالمرة ولكن الكلمة في اليوناني جذر
وندرس هذا لغويا
النص يقول
(LXX) ὁ δὲ κύριος οὐ μὴ καταλίπῃ τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ
διαφθείρῃ ἀπὸ τῶν λόγων αὐτοῦ οὐδὲ μὴ ἐξαλείψῃ ἐκλεκτοῦ αὐτοῦ

ἔκγονα καὶ σπέρμα τοῦ ἀγαπήσαντος αὐτὸν οὐ μὴ ἐξάρῃ· καὶ τῷ
Ιακωβ ἔδωκεν κατάλειμμα καὶ τῷ Δαυιδ ἐξ αὐτοῦ ῥίζαν.
 أي أصلroot  من ري از تعني جذرῥίζαν وكلمة ريزان
G4491
ῥ ίζα
rhiza

hrid'-zah
Apparently a primary word; a “root” (literally or figuratively): - root.
مصدر بمعنى جذر لفظيا او مجازيا جذر
فهي لفظيا جذر الذي يكتب اصل
ولهذا كل الترجمات اإلنجليزية تقريبا ترجمته جذر
(Bishops) Neuerthelesse, God forsooke not his mercie, neither was he
vtterly destroyed because of his workes, that he should leaue him no
posteritie: as for the seede that came vpon him, which he loued, he
brought it not vtterly to naught, but gaue yet a remnaunt vnto Iacob, and a
roote vnto Dauid out of him.

(Brenton) But the Lord will never leave off his mercy, neither shall any of
his works perish, neither will he abolish the posterity of his elect, and the
seed of him that loveth him he will not take away: wherefore he gave a
remnant unto Jacob, and out of him a root unto David.

(Geneva) Neuertheles the Lord left not off his mercy, neither was he
destroyed for his workes, neither did he abolish the posteritie of his elect,
nor tooke away the seede of him that loued him, but he left a remnant vnto
Iacob, and a roote of him vnto Dauid.

(KJV-1611) But the Lord will neuer leaue off his mercy, neither shall any
of his workes perish, neither will hee abolish the posterity of his elect, and
the seed of him that loueth him he will not take away: wherefore he gaue a
remnant vnto Iacob, and out of him a roote vnto Dauid.

(KJVA) But the Lord will never leave off his mercy, neither shall any of his
works perish, neither will he abolish the posterity of his elect, and the seed

of him that loveth him he will not take away: wherefore he gave a remnant
unto Jacob, and out of him a root unto David.

(NAB-A) But God does not withdraw his mercy, nor permit even one of
his promises to fail. He does not uproot the posterity of his chosen one,
nor destroy the offspring of his friend. So he gave to Jacob a remnant, to
David a root from his own family.
فالعدد يقول
فأبقى ليعقوب بقية ولداود جذر منه
وهو نفي المعنى الذي قاله إشعياء النبي
1 :11 سفر إشعياء
ِ
ِ وي ْخرج َق ِض
،ُصولِ ِه
ُ ُ ََ
ٌ
ُ  َوَيْنُب ُت ُغ ْص ٌن م ْن أ،يب م ْن ِج ْذ ِع َي َّسى
(KJV) And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a
Branch shall grow out of his roots:
(LXX) Καὶ ἐξελεύσεται ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης Ιεσσαι, καὶ ἄνθος ἐκ τῆς
ῥίζης ἀναβήσεται.
بل والسبعينية استخدمت نفس اللفظ اليوناني وهو جذوره

سفر إشعياء 10 :11
لش ُع ِ
َص َل َي َّسى اْلَق ِائ َم َرَاي ًة لِ ُّ
ُم ُمَ ،وَي ُكو ُن َم َحُّل ُه
َوَي ُكو ُن ِفي ذلِ َك اْلَي ْومِ أ َّ
وبِ ،إَّي ُ
َن أ ْ
اه َت ْطُل ُب األ َ
َم ْجًدا.
وهذا اقتبسه العهد الجديد
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 12 :15
ِ
ِ
َوأَْي ًضا َيُق ِ
اء
َص ُل َي َّسى َواْلَقائ ُم لَِي ُس َ
اءَ « :سَي ُكو ُن أ ْ
ُممَِ ،عَلْيه َسَي ُكو ُن َر َج ُ
ول إ َش ْعَي ُ
ُ
ود َعَلى األ َ
ُممِ».
األ َ
فلغويا عرفنا ان يشوع بن سيراخ لم يقل شيء خطأ ولم يسئ المعني بل يقول نفس النبوات التي
ذكرها العهد القديم مثل إشعياء بنفس االلفاظ ونفس اللفظ استخدمه العهد الجديد

سياق الكالم
سفر يشوع بن سيراخ 47
 .1و بعد ذلك قام ناتان وتنبا في ايام داود
 .2كما يفصل الشحم من ذبيحة الخالص هكذا فصل داود من بين بني اسرائيل
 .3العب االسود مالعبته الجداء واالدباب كانها حمالن الضان
 .4الم يقتل الجبار وهو شاب الم يرفع العار عن شعبه

 .5اذ رفع يده بحجر المقالع وحط صلف جليات
 .6النه دعا الرب العلي فاعطى يمينه قوة ليقتل رجال شديد القتال ويعلي قرن شعبه
 .7فاعطاه الرب مجد قاتل ربوات ومدحه ببركاته اذ نقل اليه تاج المجد
 .8فانه حطم االعداء من كل جهة وافنى الفلسطينيين المناصبين وحطم قرنهم الى يومنا هذا
 .9في جميع اعماله اعترف للقدوس العلي بكالم مجد
.10

بكل قلبه سبح واحب صانعه

.11

اقام المغنين امام المذبح ولقنهم الحانا لذيذة السماع

.12

جعل لالعياد رونقا وللمواسم زينة الى االنقضاء لكي يسبح اسمه القدوس ويرنم

في قدسه منذ الصباح
.13

الرب غفر خطاياه واعلى قرنه الى االبد عاهده على الملك وعرش المجد في

اسرائيل
كيف يدلس المشكك ويقول ان يشوع بن سيراخ يقول أن الرب لم يغفر لداود رغم ان يشوع بن
سيراخ في نفس االصحاح يقول ان الرب غفر خطاياه؟
كيف نصدق مثل هؤالء؟
فكما قلت يشوع بن سيراخ يتكلم عن داود الرائع كيف الرب اختاره وثبته في ملكه واوحى له بسفر
المزامير وحتى لما أخطأ غفر له واعلى قرنه وعاهده على الملك وان ابنه سيملك .ولكن يوضح
أخطاء نسله ورغم ذلك حافظ الرب على وعده

فيكمل ويقول
.14

بعده قام ابن حكيم وعلى يده استراح في الرحب

.15

ملك سليمان ايام سالم واراحه هللا من كل جهة لكي يشيد بيتا السمه ويهيئ قدسا

الى االبد
.16

ما اعظم حكمتك في صبائك وفطنتك التي طفحت بها مثل النهر فان قريحتك

عمت االرض
.17

فمالتها من امثال االحاجي بلغ اسمك الى الجزائر البعيدة واحببت الجل سالمك

.18

اعجبت االفاق بما لك من االغاني واالمثال وااللغاز والتفاسير

.19

باسم الرب االله الموصوف باله اسرائيل

وهنا يتكلم عن ان سليمان في أيامه األولى كان رائع وحكيم وبار ولكن بدا يخطئ
.20

جمعت الذهب كالقصدير والفضة كالرصاص

.21

املت فخذيك الى النساء فاستولين على جسدك

.22

جعلت عيبا في مجدك ونجست نسلك فجلبت الغضب على بنيك لقد صدعت قلبي

جهالتك
.23

حتى قسم السلطان الى قسمين ونشا من افرائيم ملك متمرد

.24

لكن الرب ال يترك رحمته وال يفسد من اعماله شيئا ال يدمر اعقاب مصطفاه وال

يهلك ذرية محبه

.25

فابقى ليعقوب بقية ولداود أصل منه

وهنا فهمنا جيدا انه يقول انه ابقي ليعقوب ولداود أصل أي جذر استمر
.26

و استراح سليمان مع ابائه

.27

و خلف بعده ذا سفه عند الشعب من نسله

.28

رحبعام السخيف الراي الذي بعث بمشورته الشعب على التمرد

فالكالم بوصف السفيه السخيف هو رحبعام فقط ابن سليمان الذي رفض مشورة الشيوخ وسمع
لمشورة االحداث فبسبب ذلك انقسمت المملكة
سفر الملوك األول 12
 1وَذ َهب رحبعام ِإَلى َش ِكيم ،أل ََّن ُه جاء ِإَلى َش ِكيم ج ِميع ِإسرِائ ِ ِ
وه.
يل لُي َمل ُك ُ
َ َ ُ َْ َ
َ َ
َ
َ َ َ ُْ َ ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ام
ام ْب ُن َنَبا َ
ط َو ُه َو َب ْعُد في م ْصَر ،أل ََّن ُه َهَر َب م ْن َو ْجه ُسَلْي َم َ
ان اْل َملكَ ،وأَ َقا َم َيُرْب َع ُ
َ 2وَل َّما َسم َع َيُرْب َع ُ
ِفي ِم ْصَر،
 3وأَرسُلوا َف َدعوه .أ ََتى يربعام وُك ُّل جماع ِة ِإسرِائيل وَكَّلموا رحبع ِ ِ
ين:
ام َقائل َ
َْ ُ
ََْ
َُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
يك اْلَق ِ
يرِه َّ
اسَي ِةَ ،و ِم ْن ِن ِ
الث ِقي ِل َّال ِذي
اك َق َّسى ِن َيرَناَ ،وأ َّ
اآلن م ْن ُعُبوِدَّية أَِب َ
ِ« 4إ َّن أََب َ
َما أَْن َت َف َخفف َ
َج َعَل ُه َعَلْيَناَ ،فَن ْخ ِد َم َك».
ِ
ام أَْي ًضا ُث َّم ْارِج ُعوا ِإَل َّي»َ .ف َذ َه َب َّ
الش ْع ُب.
ال َل ُه ُم« :ا ْذ َهُبوا ِإَلى َثالَ َثة أََّي ٍ
َ 5فَق َ
ِ
الشي َ ِ
ِ
ِ
ِ ن
ف
ان أَِبيه َو ُه َو َح ٌّيَ ،قائالًَ « :كْي َ
ام ُسَلْي َم َ
وخ َّالذ َ
ام ُّ ُ
َ 6ف ْ
َم َ
اس َت َش َار اْل َمل ُك َر ُحْب َع ُ
ين َكاُنوا َيق ُفو َ أ َ
َن أَُرَّد َج َو ًابا ِإَلى ه َذا َّ
الش ْع ِب؟»
ُت ِش ُيرو َن أ ْ

ِِ
ينِ« :إ ْن ِصْر َت اْلَي ْوَم َعْبًدا لِه َذا َّ
َجْب َت ُه ْم َوَكَّل ْم َت ُه ْم َكالَ ًما َح َسًنا،
وه َقائل َ
الش ْع ِب َو َخ َد ْم َت ُه ْم َوأ َ
َ 7ف َكَّل ُم ُ
يدا ُك َّل األََّيامِ».
َي ُكوُنو َن َل َك َع ِب ً
َشاروا ِبها عَلي ِه واس َت َشار األَحد َ ِ
الشي ِ ِ
ام ُه،
وخ َّالتي أ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ
اث َّالذ َ
ورَة ُّ ُ
َ 8ف َتَر َك َم ُش َ
ين َن َشأُوا َم َع ُه َو َوَق ُفوا أَ َم َ
ِ
ِِ
ال َل ُه ْمِ « :بما َذا ُت ِش ُيرو َن أَْن ُت ْم َفَنُرَّد َج َو ًابا َعَلى ه َذا َّ
ينَ :خ ِف ْف ِم َن
ين َكَّل ُموِني َقائل َ
الش ْع ِب َّالذ َ
َ 9وَق َ
َ
الن ِ ِ
ِ
وك».
ير َّالذي َج َعَل ُه َعَلْيَنا أَُب َ
َ 10ف َكَّلمه األَحد ُ ِ
الشع ِب َّال ِذين َكَّلم َ ِ ِ
هك َذا َتُق ِ
ِِ
ينِ :إ َّن
ينَ « :
َ ُ َْ
وك َقائل َ
ين َن َشأُوا َم َع ُه َقائل َ
اث َّالذ َ
ول له َذا َّ ْ
ُ
َ ُ
َما أَْن َت َف َخ ِف ْف ِم ْن ِن ِ
ظ ِم ْن َم ْتَني أَِبي.
ول َل ُه ْمِ :إ َّن ِخْن َصرِي أ ْ
َغَل ُ
اك َثَّق َل ِن َيرَنا َوأ َّ
يرَناَ ،
أََب َ
هك َذا َتُق ُ
ْ
السي ِ
ِ
ِ
يد َعَلى ِن ِ
اط َوأََنا أ َُؤِدُب ُك ْم ِباْل َعَق ِار ِب».
اآلن أَِبي َح َّمَل ُك ْم نيًار َث ِقيالً َوأََنا أ َِز ُ
َ 11و َ
يرُك ْم .أَِبي أََّدَب ُك ْم ِب َ
ِ
يع ال َّش ْع ِب ِإَلى ر ُحْبعام ِفي اْلي ْو ِم َّ
الثالِ ِث َك َما َت َكَّل َم اْل َمِل ُك َق ِائالًْ « :ارِج ُعوا ِإَل َّي ِفي
ام َو َجم ُ
َ
َ 12ف َج َ
َ ََ
اء َيُرْب َع ُ
اْلي ْو ِم َّ
الثالِ ِث».
َ
ورَة ُّ
اب اْلملِ ُك َّ
َش ُاروا ِب َها َعَلْي ِه،
الشُي ِ
وخ َّال ِتي أ َ
َ 13فأ َ
الش ْع َب ِبَق َس َاوٍةَ ،وَتَر َك َم ُش َ
َج َ َ
السي ِ
ِ
 14وَكَّلمهم حسب م ُشورِة األ ِ ِ
ِ
يد َعَلى ِن ِ
اط
َح َداث َقائالً« :أَ ِبي َثَّق َل ن َيرُك ْم َوأََنا أ َِز ُ
ْ
يرُك ْم .أَِبي أََّدَب ُك ْم ِب َ
َ َُْ َ َ َ َ َ
َوأََنا أ َُؤِدُب ُك ْم ِباْل َعَق ِار ِب».
السبب َكان ِم ْن ِقب ِل َّ ِ ِ ِ
َ 15وَل ْم َي ْسم ِع اْلملِ ُك لِ َّ
الر ُّب َع ْن َي ِد
لش ْع ِب ،أل َّ
يم َكالَ َم ُه َّال ِذي َت َكَّل َم ِب ِه َّ
َن َّ َ َ َ
َ
الرب لُيق َ
َ َ
ِ ِ ِ ِ
ط.
ام ْب ِن َنَبا َ
أَخَّيا الشيُلون ِي إَلى َيُرْب َع َ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
َن اْلملِ َك َل ْم َي ْسم ْع َل ُه ْمَ ،رَّد َّ
ين« :أ ُّ
َي ِق ْسمٍ
الش ْع ُب َج َو ًابا َعَلى اْل َملك َقائل َ
َ 16فَل َّما َأرَى ُك ُّل إ ْسَرائ َ
َ
يل أ َّ َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ظْر ِإَلى َبْي ِت َك َيا َد ُاوُد».
اآلن اْن ُ
يلَ .
َلَنا في َد ُاوَد؟ َوالَ َنص َ
يب َلَنا في ْاب ِن َي َّسى! إَلى خَيام َك َيا إ ْسَرائ ُ

وَذهب ِإسرِائيل ِإَلى ِخي ِ
ام ِه ْم.
َ
َ ََ َْ ُ
ِ
َما بُنو ِإسرِائيل َّ ِ
ِ
ام.
َ 17وأ َّ َ
َْ َ
الساكُنو َن في ُمُد ِن َي ُهوَذا َف َمَل َك َعَلْيه ْم َر ُحْب َع ُ
وهذا التصرف الخطأ سبب انقسام المملكة ولهذا يصفه يشوع بن سيراخ بالسخيف.
فهذا ما يقوله يشوع بن سيراخ .اين ما ادعاه المشكك؟
بل كالم يشوع بن سيراخ لفظيا صحيح وتاريخا صحيح ونبويا أيضا صحيح

والمجد هلل دائما

