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الشبهة

إله الكتاب مصدر الشرور فهو يسلط على االنسان الرعب والسل والحمى وغيره من الشرور وهذا
في الويين  15 \26وإن رفضتم فرائضي وكرهت أنفسكم أحكامي ،فما عملتم كل وصاياي ،بل
نكثتم ميثاقي 16،فإني أعمل هذه بكم :أسلط عليكم رعبا وسال وحمى تفني العينين وتتلف النفس.
وتزرعون باطال زرعكم فيأكله أعداؤكم 17 .وأجعل وجهي ضدكم فتنهزمون أمام أعدائكم ،ويتسلط
عليكم مبغضوكم ،وتهربون وليس من يطردكم.
فاذا هو إله شرير مسبب المرض والشر

الرد

ردت على شبهات كثيرة جدا مشابهة وهي نفس الفكرة .وهي ليس الرب هو الذي يسلط ولكن
يحدث لهم الشر كنتيجة أن الرب يرفع حمايته عنهم أي مثل غياب النور يكون ظلمة فغياب
حماية الرب يكون شر ولكن الرب لم يخلقه ولكن سمح بحدوثه عندما رفع حمايته.
مثل
لماذا سمح هللا بالشر
بل أيضا في نفس االصحاح ردت على االدعاء الخاطئ في
هل في الكتاب المقدس االمر بأكل لحم البنين الويين 26
وباختصار ما يتكلم عنه هنا في هذا االصحاح تحذير
هذا جاء في وسط تحذير الرب لشعب إسرائيل من ان يفعلوا خطايا الشعوب الكنعانية التي كانت
تقدم أبنائها وتذبحهم أللهتهم الوثنية او تحرقهم بالنار بعد ان وعدهم ببركات كثيرة لو اتبعوه
سفر الالويين 26
هذا أوال خاص بشعب إسرائيل فقط في مكان محدد وهو ارض الموعد وزمان محدد هو العهد
القديم لهدف محدد وهو مجيء الفادي وهذه شريعة الحفظ الخاصة وليس شريعة عامة وشرحتها

سابقا م ار ار وتك ار ار فبعد ما قبل شعب إسرائيل بإرادتهم الكاملة أكثر من مرة الرب وناموسه وقبلوا
ان يكون إلههم ويقيم معهم عهدا بارادتهم
هنا الرب يقول لهم بركات سماع ناموسة واتعاب مخالفة الناموس
سفر أيوب 10 :1
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قَي ً
فالرب ألنه حرية  2كو  17 :3يحترم اختيار الشعب لو اختاروه يحميهم ولو رفضوه يبتعد عنهم
فهم لو رفضوا شريعة الرب بعد العهد الذي قبلوه بإرادتهم ،يرفع الرب بركته وحمايته وفي هذا
الوقت يصيبهم شرور .مثل انسان أزال جزء من جلده الذي يحميه فأزيلت الحماية عن هذا الجزء
فيصاب بكل أنواع اإلصابات بكتيريا وفطريات وغيرها.
فيقول لهم ما سيحدث لو ابتعد عنهم
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َي ْطردك ْم.
هذا يقوله الكتاب عمن يترك الرب ويعبد االوثان ما سيجنيه من رفع الرب حمايته عنه من اتعاب.
ومنها ان الرب يترك الطبيعة وضرباتها وأيضا األعداء األشرار
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بَيد م َ
وتطبيق هذا نراه بوضوح شديد في سفر القضاة في كل مرة يرتكوا الرب بإرادتهم ،يتركهم لحرية
ارادتهم ويرفع حمايتهم عنهم فيتسلط عليهم األعداء فيصرخوا اليه فيخلصهم.

البعض سيقول لكن العدد يتكلم بصيغة ان أسلط عليكم رعبا بصيغة انه الفاعل ،وهذا صحيح الن
ال شيء يتم بدون السماح من الرب .أي الرب يعرف ان برفع حمايته سيحدث لهم رعب من
األعداء وسمح ان يرفع حمايته فيوصف بانه الذي سلط أي هو فعل هذا سلبيا ليس ألنه ظهر
لهم بشكل مخيف مرعب وليس ألنه امر األعداء بالهجوم عليهم ولم يأمر بأي شر ولكن ألنه
سمح برفع حمايته ألنهم رفضوه باراتهم واستجاب لما اختاروه .وبخاصة في هذا تأكيد ان الرب
يؤكد عدم وجود الهة أخرى وبخاصة يرفض فكرة وجود الهين إله الخير واله اخر للشر .فبعض
األمم الوثنية كان لهم إيمان بأن هناك إلهين إله للخير وإله للشر .فالخير من الرب والشر هو
بابتعاد الرب فأيضا سلبيا من الرب.

والمعنى هنا أنه ليس سوى إله واحد والشر هو بسماح منه .وهللا ال يأمر بالشر ولكن يسمح بهم
نتيجة اختيارهم.
وشرحت هذا بشيء من التفصيل في ملف
صانع السالم وخالق الشر اش 7 :45
فاعتقد االمر متضح جيدا ان الرب لن يظهر لهم بشكل مرعب ولن يصيبهم هو بحمى ولكن يرفع
سالمه فيعيشوا في رعب ويرفع حمايته فتصيبهم الحمى واالمراض بسهولة شديدة.
مع مالحظة انهم يعرفوا وصايا الرب وعقوبة مخالفتها وقبلوها بإرادتهم.
أيضا توضع العقاب ليس معناه بالشرط يسمح بهذا كل مرة ففي مرات كثيرة جدا اخطؤا ولكن لم
يسمح برعب ولم يسمح بوبأ .فالناموس يظهر الخطية ويظهر استحقاقها العقاب .وعندما يرجع
الشخص ويتوب الرب يتحنن عليه ويغفر له ويباركه.

والمجد هلل دائما

