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الشبهة

الفرزيين والكنعانيين
خروج( ":)23-23فان مالكي يسير أمامك ويجيء بك الى األموريين والح ّثيين و ّ
وتكسر
الحويين واليبوسيين .فأبيدهم  24ال تسجد آللهتهم وال تعبدها وال تعمل كاعمالهم .بل تبيدهم
و ّ
ّ
انصابهم
فكيف يكون إله رحمة

الرد

شرحت امر مشابه في ملف
هل سفر يشوع هو سفر المجازر والحروب الدموية؟ يشوع  1يشوع  8يشوع 10
واوال معنى كلمة ابيدهم
H3582
ּכחד
kâchad

'kaw-khad
 A primitive root; to secrete, by act or word; hence (intensively) to destroy:conceal, cut down (off), desolate, hide.
جذر بدائي بمعنى افراز ،عن طريق الفعل أو الكلمة؛ وبالتالي (مكثفة) لتدمير - :إخفاء ،إزله (إيقاف)،
مقفر ،إخفاء.
ولهذا تترجم I will cut them off
أي ازالتهم من األرض بالطرد وليس إبادة بالمعنى المعروف
وشرحت هذا سابقا ام االمر بطردهم اال لمن يعاند

سفر الخروج 23
وب َّال ِذين َتأ ِْتي عَلي ِهم ،وأُع ِطيك ج ِميع أ ِ
ِ
ِ
الش ُع ِ
ِ
يع ُّ
ين.
َع َدائ َك ُم ْد ِب ِر َ
َْ ْ َ ْ َ َ َ ْ
َ
ام َكَ ،وأ ُْزِع ُج َجم َ
َم َ
 27أُْرس ُل َهْيَبتي أ َ
الزَنا ِبيرَ .ف َت ْطرُد اْل ِح ِوِيين واْل َكْنع ِانِيين واْل ِح ِّثِيين ِم ْن أَم ِ
ِ
ام َك.
ّّ َ َ َ ّ َ َ ّ َ
ُ
ام َك َّ َ
َ
َ 28وأُْرس ُل أَ َم َ
 29الَ أَ ْطرُدهم ِم ْن أَم ِ
ام َك ِفي سَن ٍة و ِ
وش اْلَبِّرَّي ِة.
اح َدةٍ ،لَِئالَّ َت ِص َير األَْر ُ
ض َخ ِرَبةًَ ،ف َت ْك ُثَر َعَلْي َك ُو ُح ُ
َ َ
ُ ُْ
َ
َ 30قلِيالً َقلِيالً أَ ْطرُدهم ِم ْن أَم ِ
ض.
َن ُت ْث ِمَر َوَت ْملِ َك األَْر َ
ام َك ِإَلى أ ْ
ُ ُْ
َ
ِِ ِ
ينَ ،و ِم َن اْلَبِّرَّي ِة ِإَلى َّ
ان
وم َك ِم ْن َب ْح ِر ُس ٍ
الن ْه ِرَ .فِإِّني أ َْد َف ُع ِإَلى أَْي ِد ُ
يك ْم ُس َّك َ
وف ِإَلى َب ْح ِر فل ْسط َ
َ 31وأ ْ
َج َع ُل ُت ُخ َ
ضَ ،ف َت ْطرُدهم ِم ْن أَم ِ
األَْر ِ
ام َك.
ُ ُْ
َ
ط ْع َم َع ُه ْم َوالَ َم َع آلِ َه ِت ِه ْم َع ْهًدا.
 32الَ َت ْق َ
ِ
ِ
ِ
ئ ِإَل َّيِ .إ َذا َعَب ْد َت آلِ َه َت ُه ْم َفِإَّن ُه َي ُكو ُن َل َك َف ًّخا».
 33الَ َي ْس ُكُنوا في أَْرض َك لَِئالَّ َي ْج َعُل َ
وك ُت ْخط ُ
فالرب يقول األرض هي أصال ارضك وكما عرضت سابقا هي اسمها ارض العبرانيين من قبل نزول إسرائيل
ارض مصر ولهذا يجب طردهم
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 1متى اتى بك الرب الهك إلى االرض التي انت داخل اليها لتمتلكها وطرد شعوبا كثيرة من امامك الحثيين
والجرجاشيين واالموريين والكنعانيين والفرزيين و الحويين واليبوسيين سبع شعوب اكثر واعظم منك
هؤالء الشعوب كانوا يقدموا اوالدهم في النار قرابين لاللهة الوثنية
وكانت النساء تكرس نفسهم للزني في هياكل االصنام وتسمي قديشه

وكانوا يفعلوا الشر ذكور بذكور واناث باناث وايضا بالحيوانات واالطفال
هذا باالضافه الي خطايا اخري كثيره
ويشرح لنا
اوال العهد القديم شرورهم
سفر الالويين 18
ِ
ِ
ِ
اسم ِإ ِ
َ 21والَ ُت ْع ِط ِم ْن َزْرِع َك لِ ِ
الر ُّب.
له َك .أََنا َّ
إل َج َازِة ل ُموَل َك لَئالَّ ُت َدّن َ
س َْ
َ 22والَ ُت َض ِ
س.
اج ْع َذ َكًار ُم َض َ
امَأَرةٍِ .إَّن ُه ِر ْج ٌ
اج َع َة ْ
ِِ
ف ام أَر ٌة أَمام ب ِهيم ٍة لِ ِن َزِائهاِ .إَّن ُه َف ِ
َ 23والَ َت ْج َع ْل م َع َب ِهيم ٍة م ْض َج َع َك َف َت َتَنج َ ِ
اح َشةٌ.
َ
َّس ب َهاَ .والَ َتق ْ َ َ َ َ َ
َ َ
َ
ِِ
ِ ِ ِِ
ِ
ط ِارُدهم ِم ْن أَم ِ
َّس ُّ
ام ُك ْم
وب َّالذ َ
َّسوا ،أل ََّن ُه ِب ُك ِّل هذه َق ْد َتَنج َ
الش ُع ُ
ين أََنا َ ُ ْ
« 24ب ُك ّل هذه الَ َت َتَنج ُ
َ
ِ
ِ
ض ُس َّكاَن َها.
ف األَْر ُ
َّس ِت األَْر ُ
َج َتزِي َذْنَب َها مْن َهاَ ،ف َت ْقذ ُ
ضَ .فأ ْ
َ 25ف َتَنج َ
امي ،والَ َتعمُلو َن َشيئا ِمن ج ِم ِ ِ ِ
ات ،الَ اْلو َ ِ
الرجس ِ
ظو َن أَْن ُتم َفرِائ ِضي وأَح َك ِ
ِ 26
يب
لك ْن َت ْح َف ُ
َ ْ
ًْ ْ َ
َ
ْ َ
طن ُّي َوالَ اْل َغ ِر ُ
يع هذه َّ َ َ
َ َْ
َّ
الن ِاز ُل ِفي َو َس ِط ُك ْم،
ِِ
ات َق ْد ع ِمَلها أَهل األَر ِ ِ
الرجس ِ
 27أل َّ ِ
ض.
َّس ِت األَْر ُ
ض َّالذ َ
َن َجم َ
َ َ ُْ ْ
ين َقْبَل ُك ْم َف َتَنج َ
يع هذه َّ َ َ
َ 28فالَ َت ْق ِذ ُف ُكم األَْر ُ ِ ِ ِ ِ
اها َكما َق َذ َف ِت ُّ
وب َّال ِتي َقْبَل ُك ْم.
الش ُع َ
ُ
ض ب َتْنجيس ُك ْم إَّي َ َ
 29بل ُك ُّل من ع ِمل َشيئا ِمن ج ِم ِ ِ ِ
الرجس ِ
س َّال ِتي َت ْع َمُل َها ِم ْن َش ْع ِب َها.
ات ُت ْق َ
َ ْ َ َ ًْ ْ َ
ط ُع األَ ْن ُف ُ
َْ
يع هذه َّ َ َ
الر ُّب
الرِج َس ِة َّال ِتي ُع ِمَل ْت َقْبَل ُك ْم َوالَ َت َتَن َّج ُسوا ِب َها .أََنا َّ
الر ُسو ِم َّ
ظو َن َش َع ِائرِي لِ َك ْي الَ َت ْع َمُلوا َشْيًئا ِم َن ُّ
َ 30ف َت ْح َف ُ
له ُك ْم».
ِإ ُ

واتوقف عند شيئ مهم جدا وهو انهم بسبب هذه الخطايا قذفتهم االرض وهذا التعبير ارجوا ان تتذكروه
الني ساعود اليه بعد قليل
ثانيا معلمنا بولس الرسول شرح كل هذه الخطايا في
رسالة بولس الرسول الي أهل رومية 1
ظورِة ُترى مْن ُذ َخْل ِق اْلعاَل ِم م ْدرَك ًة ِباْلمصُنوع ِ
َن
وت ُهَ ،ح َّتى  20bأل َّ
اتُ ،ق ْدَرَت ُه َّ
السْرَم ِدَّي َة َوالَ ُه َ
َْ َ
َ َُ
ُم َ
ورُه َغْيَر اْل َمْن ُ َ َ ُ
أُ
ِإَّن ُه ْم ِبالَ ُع ْذ ٍر.
وه َكِإلهٍَ ،ب ْل َح ِمُقوا ِفي أَ ْف َك ِارِه ْمَ ،وأَ ْظَل َم َقْلُب ُه ُم اْل َغ ِب ُّي.
وه أ َْو َي ْش ُكُر ُ
هللا َل ْم ُي َم ِّجُد ُ
 21أل ََّن ُه ْم َل َّما َعَرُفوا َ
اء َص ُاروا ُج َهالَ َء،
َ 22وَبْيَن َما ُه ْم َي ْز ُع ُمو َن أََّن ُه ْم ُح َك َم ُ
ِِ ِ
ِ َّ ِ
اب ،وا َّلزحَّا َف ِ
ان َّال ِذي ي ْفَنى ،و ُّ
ورِة ِ
اإل ْن َس ِ
الطُي ِ
ورَ ،و َّ
ات.
َ
الد َو ِّ َ
َ
ص َ
َ 23وأَْب َدُلوا َم ْج َد هللا الذي الَ َي ْفَنى بشْبه ُ
ِ
النج ِ
 24لِذلِك أَسَلمهم هللا أَي ًضا ِفي َشهو ِ
ات ُقُلوب ِ ِ
َج َس ِاد ِه ْم َبْي َن َذ َو ِات ِهمِ.
اسةِ ،إل َهاَنة أ ْ
َ ْ َُُ ُ ْ
ََ
ِه ْم إَلى َّ َ َ
ِ
َّ 25ال ِذين اس َتبدُلوا ح َّ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ين.
ق هللا ِباْل َكذ ِبَ ،و َّاتَق ْوا َو َعَبُدوا اْل َم ْخُلو َ
ق ُدو َن اْل َخال ِقَّ ،الذي ُه َو ُمَب َار ٌك ِإَلى األََبد .آم َ
َ ْ َْ َ
يعي ِب َّال ِذي عَلى ِخالَ ِ
َن ِإَنا َثهم اس َتب َدْلن االس ِتعمال َّ ِ
ِِ
َه َو ِاء اْل َه َو ِ
ف
ان ،أل َّ
هللا ِإَلى أ ْ
الط ِب َّ
َ
 26لذل َك أ ْ
ُُ ْ ْ َ ْ َْ َ
َسَل َم ُه ُم ُ
َّ
يع ِة،
الط ِب َ
الط ِب ِ
ِِ
ِ ُّ
ين اس ِت ْعمال األُ ْن َثى َّ
ِ
ين
اش َت َعُلوا ِب َش ْه َوِت ِه ْم َب ْع ِض ِه ْم لَِب ْع ٍ
يع َّيْ ،
ضَ ،فاعل َ
َ 27وَكذل َك الذ ُك ُ
ور أَْي ًضا َت ِارك َ ْ َ َ
ور ،وَن ِائلِ ِ
ِ
ق.
اء ُذ ُك ًا
اء َضالَ ِل ِه ِم اْل ُم ِح َّ
َ
ور ِب ُذ ُك ٍ َ
ين في أَْن ُفس ِه ْم َج َز َ
اْل َف ْح َش َ
ِ
َن يبُقوا هللا ِفي مع ِرَف ِت ِهم ،أَسَلمهم هللا ِإَلى ِذ ْه ٍن مرُف ٍ ِ
ِ
يق.
َ 28وَك َما َل ْم َي ْس َت ْحسُنوا أ ْ ُ ْ
َْ
وض لَي ْف َعُلوا َما الَ َيل ُ
َْ ْ ْ َُُ ُ
َ
ِ
وءا،
ين ِم ْن ُك ِّل ِإ ْث ٍم َو ِزًنا َو َشّر َو َ
ط َم ٍع َو ُخْب ٍثَ ،م ْش ُحوِن َ
َ 29م ْمُلوِئ َ
اما َو َم ْكًار َو ُس ً
ين َح َسًدا َوَق ْتالً َوخ َص ً
امين م ْف َت ِرين ،مب ِغ ِضين ِ
ِ
َّعين ،مب َت ِد ِعين ُشروراَ ،غير َ ِ ِ
هللَ ،ثالِ ِبين م َتع ِّ ِ
ِ
ين لِْل َوالِ َدْي ِن،
طائع َ
ظم َ
َ
ين ُمد َ ُ ْ
َ 30ن َّم َ ُ َ ُ ْ
َ ُ ً َْ
َ ُ َ

ِ 31بالَ َف ْه ٍم َوالَ َع ْه ٍد َوالَ ُحُن ٍّو َوالَ ِرضى َوالَ َر ْح َمةٍ.
ً
َن َّال ِذين يعمُلو َن ِم ْثل ِ
َّ 32ال ِذين ِإ ْذ عرُفوا ح ْكم ِ
هذ ِه َي ْس َت ْو ِجُبو َن اْل َم ْو َت ،الَ َي ْف َعُلوَن َها َفَق ْطَ ،ب ْل أَْي ًضا
هللا أ َّ
َ
َ
ََ ُ َ
َ ََْ
ِ
ين َي ْع َمُلو َن.
ُي َسُّرو َن ِب َّالذ َ
فهم ال يكتفون بفعلها بل يريدوا ان الذين حوليهم يفعلون مثلهم فهو كما قلت مثل السرطان الشرير
ينتشر ويعثر الشعوب المحيطة فيجب استئصاله ثانيا انهم يدنسون االرض فتقذفهم االرض بسبب افعالهم
ثالثا هم ممكن ان يلوثوا شعب اسرائيل الذي هو يشبه في مفهومه خروف الفصح أل نه سياتي منه
المسيح
والرب وضح ان هدفه بعد اكتمال زمن خطية هذه الشعوب هو طردهم وليس قتلهم والرب انذرهم كثي ار
ليخروجوا من األرض
وهذا حدث بادلة كثيرة مثل الضربات وشق البحر ونهر األردن وغيرها
سفر يشوع 2
َن رعب ُكم َق ْد وَقع عَليَنا ،وأ َّ ِ
ِ
ان األَْر ِ
يع ُس َّك ِ
ض
«علِ ْم ُت أ َّ
َن َّ
َع َ
اك ُم األَْر َ
طُ
الر َّب َق ْد أ ْ
َ 9وَقاَل ْت ل َّلر ُجَلْي ِنَ :
َن َجم َ
ضَ ،وأ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ
ِ
َجلِ ُك ْم،
َذ ُابوا م ْن أ ْ
ِ
الر ُّب ِمياه بح ِر سوف ُقدَّام ُكم ِعْن َد ُخر ِ ِ ِ
ِ
وه ِب َملِ َك ِي
س َّ
َ ََْ ُ َ
 10أل ََّنَنا َق ْد َسم ْعَنا َكْي َ
وج ُك ْم م ْن م ْصَرَ ،و َما َعمْل ُت ُم ُ
ُ
ف َيَّب َ
َ ْ
ِ
ِ
وجَّ ،
ين َّ
َم ِ
وه َما.
الل َذْي ِن َحَّرْم ُت ُم ُ
ورّيِ َ
يحو َن َو ُع َ
الل َذْي ِن في َعْب ِر األُْرُد ِّن :س ُ
األ ُ
الر َّب ِإله ُكم هو هللا ِفي َّ ِ ِ
ِ
ق
ان ِب َسَب ِب ُك ْم ،أل َّ
َن َّ
وح ِفي ِإْن َس ٍ
الس َماء م ْن َف ْو ُ
ق َب ْعُد ُر ٌ
وبَنا َوَل ْم َتْب َ
َ 11سم ْعَنا َف َذ َاب ْت ُقُل ُ
َ ْ َُ ُ
َو َعَلى األَْر ِ
ض ِم ْن َت ْح ُت.

ثم طرد هذه الشعوب بالطبيعة مثل الزنابير ووحوش األرض ثم من القلة من الذي رفض اإلنذارات المتعددة
والطرد بل وبدا يحارب شعب إسرائيل ويعتدي عليهم سمح الرب لشعب إسرائيل ان يحاربهم واهلك البقية
من هذه الشعوب يشبه ما فعله مع اهل سدوم وعموره والطوفان
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 20والزنابير أيضا يرسلها الرب إلهك عليهم حتى يفنى الباقون والمختفون من أمامك
 21ال ترهب وجوههم ،ألن الرب إلهك في وسطك إله عظيم ومخوف
 22ولكن الرب إلهك يطرد هؤالء الشعوب من أمامك قليال قليال .ال تستطيع أن تفنيهم سريعا ،لئال تكثر
عليك وحوش البرية
 23ويدفعهم الرب إلهك أمامك ويوقع بهم اضطرابا عظيما حتى يفنوا
فقبل ان يحارب يشوع الشعوب الكنعانية السبعة كان الرب بالفعل بدا يطردهم بنفسه أربعين سنة قبل ان
يرفع يشوع سيف واحد او يلقي سهم واحد وهو بان الرب بدا باستخدام الطبيعة نفسها في طردهم ومن
أصر وعاند سمح الرب للطبيعة في افناؤهم كما فعل سابقا في الطوفان وفي سدوم وعمورة ولكن هذه المره
لم تكن ضربة سريعة انما بطيئة استمرت اربعين سنة
سفر يشوع 12 :24
طرْد ُتهم ِم ْن أ ِ
ام ُكم ،أ ِ
َوأَْرسْل ُت ُقدَّام ُكم َّ ِ
َم ِ
ين ،الَ ِب َسْي ِف َك َوالَ ِبَق ْو ِس َك.
ورّيِ َ
الزَناب َير َو ََ ُ ْ
َ
َم ْ ْ
َ ُ
َي َمل َك ِي األ ُ
َ

واثناء كل هذا كان باب التوبة مفتوح لمن يتوب .فالذي تاب مثل رحاب واسرتها وشعب جبعون والقينيين
تمتعوا بالعشرة مع الرب والبقاء في األرض في حالة أفضل بل بحماية الرب لهم من الشعوب األخرى
الشريرة ومن رفض التوبة طرد من األرض وانقلبت الطبيعة والحيوانات عليه لكي يخرج من األرض التي
ليست ملكه ومن أصر على البقاء وعاند قتل.
بل أحيانا الذي كان يقود الحرب هو رئيس الكهنة ومقدمت أدوات الحرب هي االبواق
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َم ِت َع ُة
وسى أَْل ًفا م ْن ُك ِّل سْب ٍط ِإَلى اْل َحْر ِبُ ،ه ْم َوِفيْن َح َ
َ 6فأَْر َسَل ُه ْم ُم َ
اس ْب َن أَل َع َازَار اْل َكاه ِن إَلى اْل َحْربَ ،وأ ْ
س وأَبواق اْله َت ِ
اف ِفي َي ِد ِه.
اْلُق ْد ِ َ ْ َ ُ ُ
ونالحظ االتي الحروب التي قام بها موسى ويشوع وأيضا صموئيل وداود
 1لم تكن بحجة انهم كفره على االطالق فالرب لم يحارب اي شعب اخر لم يؤمن به او تركه وعبد
االوثان .فهذا ليس اسلوب الرب
 2لم تكن لفرض السلطة والفكر اليهودي ولم يفرض على أحد ان يتهود
 3لم تكن لغرض فرض الجزيه وسلب ونهب وال الجل غنائم او التربح ولم يغو فيها يشوع رجاله بالغنائم
والمؤلفة قلوبهم وال نساء من ألوان وجنسيات مختلفه على االطالق بل كانت حرب ضد الخطية فقط.
 4لم تكن حرب اغتياالت وتصفية اعداء وغزوات في الليل

 5لم تكن بسبب ان أحدهم قال شعر مسيء او كلمه غير الئقه علي موسي او يشوع اي انها لم يكن
فيها اهداف انتقام شخصي
 6لم تكن بسبب االنتقام واال كانوا انتقموا من المصريين وافنوها تماما ألنهم سخروهم وقتلوا اوالدهم
وضايقوهم كثي ار
 7لم تقم علي اساس عرقي او جنس فقط بدون خطايا معروفه .بل خضع لها حتى شعب اسرائيل نفسه
لما أخطأ
 8لم يفرضوا فيها اختيارات مثل الجزيه او القتل او الخضوع للفكر اليهودي اجباري .النها ليست لنشر
دين او توسع ديني اجباري وفرضها بالذل على االخرين وهم صاغرون.
 9لم يكن هناك تشريع يسمح بالتحريم وقتل اي أحد كحكم عام طول القرون ولكن هي حروب مؤقته في
زمان معين لشعب خاطئ محدد ليس بها استمرارية
 10صاحبتها معجزات ظاهره علنيه قوية من الرب فقام هو بحكم الدينونه وبالعقاب فقط لم يلغي دور
البشر وكثي ار ماكانوا ينتصروا فقط بالبوق وتابوت عهد الرب ومثل المعجزات شق البحر ودوام الشمس
وحجارة البرد والزنابير وغيرها من معجزات الرب
 11كانت مشروطه بطاعة شعب اسرائيل للرب واال انهزموا امام اعدائهم
 12تمت بعد ان اعطي الرب ان ازرات كثيره جدا واضحة من مدة أربع اجيال الي عشرة اجيال بانواع مختلفة
من انبياء وامثلة وايضا انذارات بيئية

 13اوضح الرب ان المعامله بالمثل فهو عاقب هذه الشعوب بسبب الخطيه وايضا عاقب شعب اسرائيل
لما فعل نفس الخطايا
 14كان غرضها فقط تطهير الخطيه من االنتشار واعثار شعوب اخري وبخاصه شعب اسرائيل .ولم تكن
موجهة للوثنية بشكل عام بل ضد الخطية بشكل محدد بدليل انها وجهت للخطاة من الشعوبة السبعة
وايضا شعب اسرائيل نفسه عندما انتشرت به بعض الخطايا
 15هذه الشعوب التي عوقبت هي حسب شريعة اسرائيل تستحق العقاب فهذه الخطية يعاقب عليها
الناموس سواء كان فاعلها يهودي او اممي.
واعتقد تاكدنا ان الحروب هي تطهير الخطيه مثل الطوفان وهو عمل الرب اوال وليس المجازر كما ادعي
المشككين وفهمنا عمل هللا مع شعبه وتطهير الخطيه وعزل شعبه من الخطايا وعقاب من اكتمل زمان
خطيتهم.
وتاكيد ان الشعوب التي تابت عن خطيتها فقط لم يحاربها هللا حتى لو لم تتهود مثل شعب نينوي فهم تابوا
فرحمهم الرب ولم يقل أحد ان شعب نينوي تحول لليهودية او تدفع جزية او غيره ولم يجبر يشوع
الجبعونيين على التحول الي اليهودية او قبول إله اسرائيل وال رحاب وال القينيين الذين عاشوا وامتلكوا مع
يهوذا وال غيرها من المواقف التي تؤكد ان هذه الحروب فقط لتطهير الخطايا الشريرة.
الرب يحارب الخطية التي قد تبدأ تنتشر في اوالده فرائينا امثلة كثيره في العهد القديم والجديد بان الرب
سمح باتعاب لكي يتوب االنسان ويرجع عن خطاياه .فالرب هو هو ال يتغير وهو ال يحارب للحرب ولكن

يحارب الخطية الجل انقاذ االنسان ومن حوله من مصير أبدى مؤلم .فحتي هذه الحروب هدفها ان يحمي
اوالده وان يرجع االنسان عن شره
سفر حزقيال 11 :33
السِيد َّ ِِ
ط ِر ِ
الشِّر ِ
يق ِه
الشِّر ُير َع ْن َ
جع ِّ
ُسُّر ِب َم ْو ِت ِّ
يرَ ،ب ْل ِبأ ْ
ول َّ ّ ُ
َن َيْر َ
الر ُّب ،إّني الَ أ َ
ُق ْل َل ُه ْم َ :حي أََناَ ،يُق ُ
طرِق ُكم َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
يل؟
الرِد َيئة ! َفلِ َما َذا َت ُم ُ
وتو َن َيا َبْي َت إ ْسَرائ َ
َوَي ْحَيا .اْرج ُعواْ ،ارج ُعوا َع ْن ُُ ُ
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له ر ِحيم ورُؤ ٌ ِ
ان واْلوَف ِ
يء اْل َغ َض ِب َوَك ِث ُير ِ
اء.
الر ُّبَّ « :
َّام ُهَ ،وَن َادى َّ
اج َت َاز َّ
َ 6ف ْ
اإل ْح َس ِ َ َ
الر ُّب ِإ ٌ َ ٌ َ َ
وفَ ،بط ُ
الر ُّب ُقد َ

سفر المزامير 15 :86
وح وَك ِثير َّ ِ
َما أَْن َت يا ر ُّب َفِإ ٌ ِ
ق.
يل ُّ
وفَ ،
أ َّ
يم َوَرُؤ ٌ
الر ْح َمة َواْل َح ِّ
الر ِ َ ُ
َ َ
له َرح ٌ
ط ِو ُ

رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 4 :2
ِ
ِ
يد أ َّ ِ
الن ِ
ق ُي ْق ِبُلو َن
يع َّ
َّالذي ُي ِر ُ
َن َجم َ
اس َي ْخُل ُصو َنَ ،وِإَلى َم ْع ِرَفة اْل َح ِّ

رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 13 :2
ِ
َن هللا هو اْلع ِ
َج ِل اْل َم َسَّرِة.
ام ُل ِف ُ
يدوا َوأ ْ
َن ُت ِر ُ
يك ْم أ ْ
َن َت ْع َمُلوا م ْن أ ْ
أل َّ َ ُ َ َ

رسالة بطرس الرسول الثانية 9 :3
ط َؤِ ،
لكَّن ُه ي َتأََّنى عَليَنا ،و ُهو الَ ي َشاء أ ْ ِ
الر ُّب َع ْن َو ْع ِد ِه َك َما َي ْح ِس ُب َق ْوٌم َّ
اس،
طأُ َّ
التَبا ُ
الَ َي َتَبا َ
َن َي ْهل َك أَُن ٌ
َ
َْ َ َ َ ُ
ِ
يع ِإَلى َّ
الت ْوَب ِة.
َب ْل أ ْ
َن ُي ْق ِب َل اْل َجم ُ

سفر الحكمة 19 :12
فعلمت شعبك باعمالك هذه ان الصديق ينبغي ان يكون محبا للناس وجعلت لبنيك رجاء حسنا النك
تمنحهم في خطاياهم مهلة للتوبة

سفر األمثال 31 :8
ِ
ِ
ِ
ِ
آد َم.
َف ِر َح ًة ِفي َم ْس ُكوَنة أَْر ِضهَ ،وَل َّذاتي َم َع َبني َ

إنجيل لوقا 7 :15
ِ
ِ ِ
ِ
هك َذا ي ُكو ُن َفرح ِفي َّ ِ
ِ
ين َب ًّا
ار الَ
ٌَ
وب أَ ْك َثَر م ْن ت ْس َع ٍة َوِت ْسع َ
ول َل ُك ْمِ :إَّن ُه َ َ
الس َماء ِب َخاط ٍئ َواح ٍد َي ُت ُ
أَ ُق ُ
اجو َن ِإَلى َت ْوَب ٍة
َي ْح َت ُ

ولكن من يرفض التوبه يتركه الرب اما من يعتدي على أوالده ويعثرهم ويريد ان يهلكهم الرب يدافع عن
أوالده.
هم شعوب شريره ولكن لم يصلوا الي شرور سدوم وعموره مباشره ولكن شابهوهم فيما بعد فلم يبيدهم
الرب ويستمر في انذارهم ويعطيهم فرصه وانذارات ولكن يعرف بعلمه المسبق بانهم لن يتوبوا فيقول
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ورِيين َليس ِإَلى اآلن َك ِ
َ 16وِفي اْل ِج ِ
امالً».
ههَنا ،أل َّ
الر ِ
يل َّ
َ
ابع َيْرِج ُعو َن ِإَلى ُ
َم ِ ّ َ ْ َ
َن َذْن َب األ ُ
وحينما يكمل زمان خطيتهم بعد الجيل الرابع من اإلنذارات يأتي وقت طردهم من األرض التي استولوا
عليها فهم لم يأخذوا موعظة من سدوم وعموره وال بقية انذارات الرب فاستحقوا الطرد

والمجد هلل دائما

