هل أخطأ الكتاب في تلقيب ارض
كنعان باسم ارض العبرانيين في زمن
يوسف؟ تكوين 15 :40
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الشبهة

أيضا قول الكتابَ 14( :واَِّن َما ِإ َذا َذ َكْرَتِني ِعْن َد َك ِحيَن َما َي ِص ُير َل َك َخْيٌر َت ْصَن ُع
من األخطاء الجغرافية ً
ِإَلي ِإحساناً وَت ْذ ُكرِني لِ ِفرعو َن وُت ْخ ِرجِني ِمن ه َذا اْلبي ِت15 .أل َِني َق ْد س ِرْقت ِمن أَر ِ ِ ِ
ين.
ض اْلعْبَرانِي َ
ْ َْ َ ُ
ْ َ َْ
ُ ُ ْ ْ
َّ ْ َ َ ُ
و ُهَنا أَيضاً َلم أَ ْفعل َشيئاً ح َّتى و َضعوِني ِفي ِ
الس ْج ِن) تكوين 15-14 :40
ْ
ْ َْ ْ َ َ ُ
َ
وهذا خطأ من الكاتب  ،ألنه لم تكن فى ذلك الوقت أرض العبرانيين  ،بل كانت أرض الكنعانيين ،

واال لما احتاجوا إلى وعد إلهى لإلستيالء عليها.

الرد

الحقيقة ما يقوله المشكك هو الخطأ تماما فهذه األرض في زمن يوسف واخوته كانت تسمى فعال
بأرض العبرانيين
اريد ان أوضح انا ال اسيئ الي أي شعب او فرد وال أرجح أحد علي أحد فالكل خليقة هللا متساوي
وانا لست يهودي وال كنعاني وال فلسطيني .وأيضا انا لست طرف في صراع وال ادافع عن قضية
وال اهاجم قضية
أوال معنى كلمة كنعان
معنى لكمة كنعان هو األرض المنخفضة
H3667
ּכנען
kena‛an
BDB Definition:
”Canaan = “lowland
األرض المنخفضة
وبالفعل هذه األرض هي يوجد فيها أكثر بقعة منخفضة على اليابسة وهي منطقة البحر الميت

لهذا يجب ان ننتبه ان اسم كنعان ليس فقط لكنعان ابن حام حفيد نوح ولكن كنعان هو وصف
لطبيعة األرض
فتكرار اسم ارض كنعان هو وصف
اما كنعان حفيد نوح هو حمل لعنة لخطيته التي وصفتها بتفصيل في ملف
الرد علي لماذا لعن كنعان بدل ابيه حام تكوين 9
وهو حسب الناموس يجب ان يقتل
ولو ترك الرب شخص ليتوب ولكنه لم يتب وانتشرت في اسرته وعشيرته ونسله هذه الخطايا
تقذفهم األرض من عليها وال تصبح هذه األرض ملكهم
سفر الالويين 18
ِِ
ان ِإَلى َق ِر ِ
الر ُّب.
ف اْل َع ْوَرَة .أََنا َّ
« 6الَ َي ْق َت ِر ْب ِإْن َس ٌ
يب َج َسده لَِي ْك ِش َ
 7عورَة أَِبيك وعورَة أ ِ
ف َع ْوَرَت َها.
ُم َك الَ َت ْك ِش ْفِ .إَّن َها أ ُّ
ُم َك الَ َت ْك ِش ْ
َ َ َْ َ
َْ َ

َ 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 َّ َ َ
لهذا ارض الكنعاني هي اسمها ليس على اسمه وأيضا رغن انه استوطنها هو ونسله اال انه فقد
حق ملكيتها لخطيته وكانت تقذفهم األرض لرفض ملكيتهم لها بسبب رجساتهم

سفر التكوين يقول معلومة خطيرة جدا وهي
سفر التكوين 10
ِي َواْل َح َم ِات َّيَ .وَب ْع َد ذلِ َك َت َفَّرَق ْت َقَب ِائ ُل اْل َكْن َع ِان ِي.
الص َمارَّ
َ 18واألَْرَو ِاد َّي َو َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يء َن ْح َو
يء َن ْح َو َجَرَار إَلى َغ َّزَةَ ،وحيَن َما َتج ُ
وم اْل َكْن َعان ِي م ْن َصْيُدو َن ،حيَن َما َتج ُ
َ 19وَكاَن ْت ُت ُخ ُ
ِيم ِإَلى الَ َش َع.
وم َو َع ُم َ
ورَة َوأ َْد َم َة َو َصُبوي َ
َسُد َ
تخوم الكنعاني هي كانت ارض مختلفة ولكنهم تفرقوا بعد هذا وسكنوا ارض كنعان وهذا سنجده بعد
وعد الرب األول إلبراهيم وهذا سآتي اليه
المهم في هذه النقطة ان األرض هي ليست ملكهم وحتى حينما حاولوا امتالكها بسبب رجساتهم
كانت األرض تلفظهم
امر اخر مهم أيضا في معنى األسماء
معني كلمة فلسطين פִּ לְ ִשׁתּי أي مهاجر وهذا وصف وليس لشعب معين
H6430
ּפלׁשּתי
pelishtı̂y
BDB Definition:
”Philistine = “immigrants

فكلمة فلسطيني أي مهاجر مهما كان أصله
أما كجنس هم من أبناء فلشتيم الذين هم أبناء فتروسيم وكسلوحيم أبناء مصرايم
وهم عاشوا في كفتور وهي جزيرة كريت وليس فلسطين
سفر التكوين 10
 13 :10ومصرايم ولد لوديم وعناميم ولهابيم ونفتوحيم
 14 :10وفتروسيم وكسلوحيم الذين خرج منهم فلشتيم وكفتوريم
ولكن أيضا أطلق على جزء من ارض كنعان اسم ارض الفلسطينيين الن قبل أن يمتلك شعب
إسرائيل هذه األرض كانت هذه األرض خالية يسكنها أحيانا بعض القبائل المهاجرة والمتنقلة من
اجل الرعي فهي ليست ارضهم التي نشأوا فيها ولكن ارض كانت هذه القبائل تهاجر اليها ألجل
الرعي الموسمي فسميت ارض المهاجرين او ارض الهجرة (فلسطين) وهي األرض المنخفضة
(كنعان)
توضيح بعض التواريخ
وعد الرب إلبراهيم الثاني كان تقريبا سنة  2103من بدأ الخليقة او  1901ق م وهذا بعد
الطوفان بمقدار  446سنة و 286سنة فقط بعد حادث برج بابل قبل ان تنتشر البشرية (كما لو
كنا نتكلم عن شيء في القرن الثامن عشر لزمنا هذا) .الن هذا الزمن فيه بدأت تنقسم

المجموعات البشرية وتنقسم األراضي .وبالنسبة ألرض كنعان هي كانت بدا يقام بها خمس مدن
خاطية وهي سدوم وعمورة ومن حوليها وارضها متسعة وبعد هذا بها بعض القبائل الرعاة من
مهاجرين وكل هذا قبل ان يذهب الفلسطينيين (الكفتوريون) ويحتلوا األرض بكثير جدا الن الرب
وعد إبراهيم عدة مرات اولهم غالبا قبل إسحاق بأكثر من ثالثين سنة وابراهيم أنجب إسحاق وسنة
 100سنة ولكن وعد الرب الثاني له ان تكون األرض له ولنسله وهو عمره  75سنة عندما كان
اسمها كلها ارض كنعان ألنها منخفضة وكان بها شعوب قابل رعاة ليست ارضهم وليس بينهم
الفلسطينيين بل بعض قبائل رعاة قليلين متفرقين يسموا كنعانيين
سفر التكوين 12
 1 :12و قال الرب البرام اذهب من ارضك و من عشيرتك و من بيت ابيك الى االرض التي اريك
 2 :12فاجعلك امة عظيمة و اباركك و اعظم اسمك و تكون بركة
 3 :12وابارك مباركيك و العنك العنه و تتبارك فيك جميع قبائل االرض
 4 :12فذهب ابرام كما قال له الرب وذهب معه لوط وكان ابرام ابن خمس وسبعين سنة لما خرج
من حاران
 6 :12واجتاز ابرام في االرض الى مكان شكيم الى بلوطة مورة و كان الكنعانيون حينئذ في
االرض
 7 :12و ظهر الرب البرام و قال لنسلك اعطي هذه االرض فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر
له

وعندما يقول الكنعانيون في األرض أي هم قبائل قليلة متفرقة أي ليست ارضهم فيما عدا مدن
قليلة خاطئة مثل سدوم وعمورة وصوغر وكان زمان خطيتهم اكتمل بالفعل وبدأ عقابهم وهذا حدث
في زمن إبراهيم نفسه وهو عقاب سدوم وعمورة.
ونعرف ان قبل هذا كان هناك دعوة من الرب إلبراهيم ان يخرج من اور الكلدانيين قبل هذا بأكثر
من خمس سنوات أي كان ابرام  70سنة
سفر التكوين 15
 5 :15ثم اخرجه الى خارج و قال انظر الى السماء و عد النجوم ان استطعت ان تعدها و قال له
هكذا يكون نسلك
 6 :15فامن بالرب فحسبه له ب ار
 7 :15و قال له انا الرب الذي اخرجك من اور الكلدانيين ليعطيك هذه االرض لترثها
الكنعانييون هم خمس مدن صدر امر ازالتهم وقبائل متفرقة رعوية ليست األرض ملكهم
والفلسطينيين لم يكونوا في األرض
ثم وعد الرب الثالث البراهيم الشعوب التي كانت في األرض هم
سفر التكوين 15
 18 :15في ذلك اليوم قطع الرب مع ابرام ميثاقا قائال لنسلك اعطي هذه االرض من نهر مصر
الى النهر الكبير نهر الفرات

 19 :15القينيين و القنزيين و القدمونيين
 20 :15و الحثيين و الفرزيين و الرفائيين
 21 :15و االموريين و الكنعانيين و الجرجاشيين و اليبوسيين
وليس بينهم الفلسطينيين .بل أقدر أقول انه حتى هذه الشعوب العشرة هي ليست ارضهم بل هي
كانت تسمى ارض المهاجرين (فلسطين) كما عرفنا واألرض المنخفضة (كنعان) فهم كانوا يهاجروا
اليها ويقيموا فيها وبعضهم يتركها ويرحل وياتي مرة ثانية للرعي .واغلبها ارض شبه خالية

ولهذا إبراهيم بامالكة الضخمة كان يتنقل بحرية في أي ارض يريدها ولم يعترضه أحد وكان يسكن
في أي مكان فيها

سفر التكوين 12 :13
ط س َكن ِفي مد ِن الد ِ
َّائَرِةَ ،وَنَقل ِخَي ِ
ان ،أَْبَرام َس َك َن ِفي أَْر ِ
ض
ُُ
وم َكْن َع َ
.وُلو ٌ َ َ
َ
َ
ُ
ام ُه إَلى َسُد َ
َ

ولكن الموقف تغير في خالل أربع قرون بعد وعد الرب فشعوب رحلت واخرين أتوا ولكن الرب بدأ
ينذرهم ويطردهم تدريجيا فعندما دخل يشوع األرض بعد إبراهيم بمقدار  430سنة وأكثر كان سبع
شعوب قليلة باقية وثالثة غير موجودين أصال ولكن اخرين أتوا وبنوا مدن كبيرة( .أمريكا بنيت في
اقل من  300سنة)
فعندما وعده الرب كان األرض خاوية فيما عدى قلة وبعض المدن التي تستحق العقاب مثل سدوم
وعمورة .لهذا فهي ارض العبرانيين من إبراهيم العبراني
سفر التكوين 13 :14
اكًنا ِعْند بُّلو َ ِ
وَكان س ِ
َمورِ
ام
ول .اْل ِعْبَرِان َّي َفأ ََتى َم ْن َن َجا َوأ ْ
ِي ،أَ ِخي أ ْ
َ َ
َ َ َ
َش ُك َ
َخَبَر أَْبَر َ
طات َم ْمَار األ ُ
ِ
ِ
ام
.وأَخي َعانَرَ .وَكاُنوا أ ْ
َ
َص َح َ
اب َع ْه ٍد َم َع أَْبَر َ

للتوضيح اضرب مثل .انسان اشترى ارض كبيرة من دولة بعقد وهي ارض عشبية خالية فيما عدا
يعيش عليها في خمس قرى قبائل عليهم حكم إخالء وبعض المناطق األخرى يوجد الرعاة الذين
يرحلون بغنمهم الى أي ارض بها اعشاب .هذا االنسان لم يمتلك ارضه مباشرة ولكن تركها أربعين

سنة لظروف خاصة وعندما سمحت الظروف ان يمتلكها كان تم تنفيز حكم اال زالة من فترة طويلة
للخمس قري ولكن وجد ان الرعاه استوطنوا أكثر واقاموا خيام لهم واسوار لماشيتهم واتى غيرهم
واقاموا قرى أكبر .فهل يعيب عليه أحد ان طلب من الدولة ان تطردهم وان تساعده في ان يحارب
من يعتدي عليه ويحاول يقتله هو ورعاته؟
هل أي أحد سيصفه بالدموية؟

فالرب وعد إبراهيم وكان حكم إزالة سدوم وعمورة صدر من الرب فهي ليست ملكهم وأيضا الشعوب
الكنعانية رحل قليلين ليست ارضهم الدائمة بل األرض تلفظهم وخالل هذا الوقت الفلسطينيين
عاشوا في كريت .فالرب اعطي إبراهيم ارض شبه خاوية ملك له .ولكن وقت امتالكها كان اخرين
أتوا ليمتلكوها رغم انها ليست من حقهم مثل الفلسطينيين الكفتوريون فيذكر لنا الكتاب في سفر
التثنية ان هؤالء الكفتوريون غزوا ارض العويون وابادوا العويين واحتلوا هذه االرض واخذوا ارض
فلسطين وعرفت األرض بهذا االسم من بعد هذا
وهذا ما نعرفه
سفر التثنية 2
 23 :2والعويون الساكنون في القرى الى غزة ابادهم الكفتوريون الذين خرجوا من كفتور وسكنوا
مكانهم
والعويون هم من اقطاب الكنعانيين

سفر يشوع 3 :13
ِ ِ
ور َّال ِذي هو أَم ِ
ِ ِ
ط ِ
يح ِ
اب
ين أَ ْق َ
ام م ْصَر ِإَلى ُت ُخ ِم َع ْقُرو َن ِش َماالً ُت ْح َس ُب لْل َكْن َعانِي َ
م َن الش ُ
َُ َ َ
ِ
ِِ ِ ِ
َشُد ِ
ين اْل َخ ْم َس ِة :اْل َغزِ
ِين.
ود ِي َواأل ْ
ِي َواأل ْ
َشَقُلوِن ِي َواْل َجت ِي َواْل َع ْقُروِن ِيَ ،واْل َع ِوي َ
اْلفل ْسطينِي َ
ولكن كل هذا بعد وعد الرب أي عقده مع إبراهيم بكثير
فارجوا ان ال يختلط االمر على البعض بين اسم كنعان كارض منخفضة وبين اسم كنعان حفيد حام
الذي لم يكن له وال أبناؤه حق في هذه االرض وايضا فلسطين أي ارض المهاجرين وفلسطين
كمجموعات قراصنة تأتي من جزيرة كريت لتستولي على ارض ليست من حقها.
ما يهموني أنه عندما وعد الرب إبراهيم في اول مرة وكان إبراهيم قبل سنة  70سنة ثم  75سنة
كانت هذه األرض هي ليست ملك لمملكة محددة وال ملك لشعوب ولكن يسكنها مهاجرين
(فلسطين) من الكنعانيين (األرض المنخفضة) واالموريين يأتوا ويرحلوا .وأصحاب اغلب األرض
وهم سدوم وعمورة والذين حولها تمت عقابهم واكتمل انها ليست ملك الحد.
إذا األرض وعد بها الرب إبراهيم ونسله أيام ما كان فيها بعض الكنعانيون مهاجرين ولكن بعد هذا
الفلسطينيون ابادوا أحد اقطاب الكنعانيون وهذا غالبا في الجزء األخير من أيام إبراهيم ولكن بعد
وعد الرب البراهيم .ولهذا إبراهيم تغرب في األرض التي هم احتلوها ولكن هي ملكه
سفر التكوين 21
ِ ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ان أ َّ ِ
الزم ِ
هللا َم َع َك ِفي ُك ِل
يمالِ َك َوِف ُ
ول َرِئ َ
يم َقائَلْي ِنُ « :
يك َ
يس َجْيشه َكل َما إْبَراه َ
َن أَب َ
َ 22و َح َد َث في ذل َك َّ َ
َما أَْن َت َص ِان ٌع.

َ 23فاآلن احلِف لِي ِب ِ
اهلل ههَنا أََّنك الَ َت ْغُدر ِبي والَ ِبَنسلِي وُذ ِرَّي ِتيَ ،كاْلمعر ِ
وف َّال ِذي َصَن ْع ُت ِإَلْي َك
َ ْ ْ
َ
ُ
َ ُْ
ْ َ
َ
ُ
َتصَنع ِإَلي واَِلى األَر ِ ِ
ِ
يها».
ْ
ض َّالتي َت َغَّرْب َت ف َ
ْ ُ َّ َ
َ 24فَق ِ ِ
ف».
َحلِ ُ
يم« :أََنا أ ْ
َ
ال إْبَراه ُ
ِ
اهيم أَِبيمالِك لِسب ِب ِبْئ ِر اْلم ِ
اء َّال ِتي ا ْغ َت َصَب َها َع ِب ُ ِ
يمالِ َك.
َ 25و َع َات َب ِإْبَر ُ َ َ َ َ
يد أَب َ
َ
َ 26فَقال أَِب ِ
َعَل ْم َم ْن َف َع َل ه َذا األ َْمَر .أَْن َت َل ْم ُت ْخ ِبْرِنيَ ،والَ أََنا َس ِم ْع ُت ِس َوى اْلَي ْومِ».
يمال ُكَ« :ل ْم أ ْ
َ َ
َ 27فأ َ ِ ِ
َع َ ِ
ط َعا ِكالَ ُه َما ِمي َثا ًقا.
يمالِ َكَ ،فَق َ
يم َغَن ًما َوَبَقًار َوأ ْ
َخ َذ إْبَراه ُ
طى أَب َ
 28وأَ َق ِ ِ
ِ
اج ِم َن اْل َغَن ِم َو ْح َد َها.
يم َسْب َع ن َع ٍ
ام إْبَراه ُ
َ َ
ِ ِِ
َ 29فَقال أَِب ِ ِ ِ
السبع ِ
اج َّال ِتي أَ َق ْم َت َها َو ْح َد َها؟»
الن َع ِ
يمَ « :ما ه َي هذه َّ ْ ُ
يمال ُك إلْبَراه َ
َ َ
َ 30فَقالِ« :إَّنك سبع ِنعاج َت ْأ ُخ ُذ ِمن ي ِدي ،لِ َكي َت ُكو َن لِي َشهاد ًة ِبأَِني ح َفرت ِ
هذ ِه اْل ِبْئَر».
َ ُْ
ََ
َ ََْ َ ٍ
ْ َ
َ
ْ
ِ
اك َحَل َفا ِكالَ ُه َما.
 31لِذلِ َك َد َعا ذلِ َك اْل َم ْوض َع « ِبْئَر َسْب ٍع» ،أل ََّن ُه َما ُهَن َ
ط َعا ِمي َثا ًقا ِفي ِبْئ ِر سْب ٍعُ ،ث َّم َق ِ
يس َجْي ِش ِه َوَر َج َعا ِإَلى أَْر ِ
ض
َ 32فَق َ
يمالِ ُك َوِف ُ
ول َرِئ ُ
َ
يك ُ
َ
ام أَب َ
ِِ ِ ِ
ين.
اْلفل ْسطينِي َ
اإل ِ
 33و َغر ِ ِ
ِ
الر ِب ِ
السْرَم ِد ِي.
اس ِم َّ
له َّ
يم أَ ْثالً في ِبْئ ِر َسْب ٍعَ ،وَد َعا ُهَن َ
َ َ َ
اك ِب ْ
س إْبَراه ُ
ِ ِ
اهيم ِفي أَر ِ ِ ِ ِ ِ
اما َك ِث َيرًة.
ض اْلفل ْسطينِي َ
ْ
َ 34وَت َغَّر َب إْبَر ُ
ين أََّي ً
فالفلسطينيون او المهاجرون الذين اقاموا في هذه األرض ولهم جيش وأصبح لهم ملك ورئيس
جيش لكنهم احتفظوا بصفات اغتصاب األرض واالبار ألنهم قراصنة في االصل
واستمروا أيام إسحاق واستمرت األرض تحمل اسمهم ولكنهم كانوا يتميزوا بالعنف
سفر التكوين 26

اق ِفي ِتْل َك األَْر ِ
الر ُّب.
السَن ِة ِمَئ َة ِض ْع ٍ
فَ ،وَب َارَك ُه َّ
اب ِفي ِتْل َك َّ
َ 12و َزَر َع ِإ ْس َح ُ
َص َ
ض َفأ َ
ِ
ان َي َت َزَايُد ِفي َّ
يما ِجدًّا.
ظ َم َّ
الت َعا ُ
َ 13ف َت َعا َ
الر ُج ُل َوَك َ
ظ ِم َح َّتى َص َار َعظ ً
يد َك ِث ُيرو َنَ .ف َح َس َد ُه اْل ِفلِ ْس ِط ِينُّيو َن.
اش ِم َن اْل َغَن ِم َو َم َو ٍ
ان َل ُه َم َو ٍ
اش ِم َن اْلَبَق ِر َو َع ِب ٌ
َ 14ف َك َ
اهيم أَِب ِ
ِ ِ
ِ ِِ
 15وج ِميع اآلب ِارَّ ،ال ِتي ح َفرها ع ِب ُ ِ ِ ِ
وها ُتَرًابا.
يهَ ،
ط َّم َها اْلفلِ ْسطينُّيو َن َو َمألُ َ
َ ََ َ
ََ ُ َ
يد أَبيه في أََّيامِ إْبَر َ
 16وَقال أَِب ِ
اق« :ا ْذ َه ْب ِم ْن ِعْن ِدَنا أل ََّن َك ِصْر َت أَ ْق َوى ِمَّنا ِجدًّا».
يمال ُك ِإل ْس َح َ
َ َ َ
ِ ِ
َ 17فم َضى ِإسح ِ
اك.
ام ُهَن َ
اق م ْن ُهَن َ
ْ َ ُ
اكَ ،وَن َز َل في َوادي َجَرَار َوأَ َق َ
َ
اهيم أَِب ِ
ِ ِ
اء َّال ِتي ح َفر ِ
ش آبار اْلم ِ
ط َّم َها اْل ِفلِ ْس ِط ِينُّيو َن َب ْع َد
يهَ ،و َ
َ ُ َ
َ 18ف َع َاد ِإ ْس َح ُ
وها في أََّيامِ إْبَر َ
اق َوَنَب َ َ َ َ
ِ ِ
اء َكاأل ِ ِ
وه.
َس َم ٍ
َس َماء َّالتي َد َع َ
َم ْوت أَِبيهَ ،وَد َع َ
اها ِب َها أَُب ُ
ْ
اها ِبأ ْ
ِ
يد ِإسح ِ
اء َح ٍي.
اك ِبْئَر َم ٍ
اق في اْل َوادي َف َو َجُدوا ُهَن َ
َ 19و َح َفَر َع ِب ُ ْ َ َ
ِِ
ِِ
وه.
اق َقائل َ
ق» أل ََّن ُه ْم َن َاز ُع ُ
اس َم اْل ِبْئ ِر «عس َ
اص َم ُر َعا ُة َجَرَار ُر َعا َة ِإ ْس َح َ
اء»َ .ف َد َعا ْ
َ 20ف َخ َ
ينَ« :لَنا اْل َم ُ
اس َم َها « ِس ْطَن َة».
ُ 21ث َّم َح َفُروا ِبْئًار أ ْ
اص ُموا َعَلْي َها أَْي ًضاَ ،ف َد َعا ْ
ُخَرى َوَت َخ َ
ِ
الِ« :إَّن ُه
اك َو َح َفَر ِبْئًار أ ْ
وب َ
ُ 22ث َّم َنَق َل م ْن ُهَن َ
اس َم َها «َر ُح ُ
اص ُموا َعَلْي َهاَ ،ف َد َعا ْ
ُخَرى َوَل ْم َي َت َخ َ
وت»َ ،وَق َ
الر ُّب َوأَ ْثمْرَنا ِفي األَْر ِ
ض».
اآلن َق ْد أَْر َح َب َلَنا َّ
َ
َ
ِ ِ
اك ِإَلى ِبْئ ِر َسْب ٍع.
ُ 23ث َّم َصع َد م ْن ُهَن َ
الليَل ِة وَقال« :أََنا ِإ ِ ِ
ظهر َله َّ ِ ِ
َّ
ُك ِثُر
يك .الَ َت َخ ْف أل َِني َم َع َكَ ،وأَُب ِارُك َك َوأ َ
يم أَِب َ
ُ
َ 24ف َ َ َ ُ
الر ُّب في تْل َك ْ َ َ
له إْبَراه َ
َنسَلك ِمن أ ِ ِ ِ
يم َعْب ِدي».
ْ َ ْ ْ
َجل إْبَراه َ
اق ِبْئًرا.
اس ِم َّ
اك َع ِب ُ
اك َخْي َم َت ُهَ ،و َح َفَر ُهَن َ
الر ِبَ .وَن َص َب ُهَن َ
َ 25فَبَنى ُهَن َ
يد ِإ ْس َح َ
اك َم ْذَب ًحا َوَد َعا ِب ْ
ِ
 26وَذهب ِإَلي ِه ِم ْن جرار أَِبيمالِك وأَح َّز ُ ِ
يس َجْي ِش ِه.
َص َحا ِبه َوِف ُ
ََ َ َ ُ َ ُ
َ ََ ْ
ول َرِئ ُ
ات م ْن أ ْ
يك ُ

اقَ « :ما َباُل ُك ْم أ ََتْي ُت ْم ِإَل َّي َوأَْن ُت ْم َق ْد أَْب َغ ْض ُت ُموِني َو َصَرْف ُت ُموِني ِم ْن ِعْن ِد ُك ْم؟»
ال َل ُه ْم ِإ ْس َح ُ
َ 27فَق َ
ط ُع َم َع َك
َ 28فَقاُلواِ« :إَّنَنا َق ْد َأرَْيَنا أ َّ
َن َّ
فَ ،بْيَنَنا َوَبْيَن َكَ ،وَن ْق َ
ان َم َع َكَ ،فُقْلَنا :لَِي ُك ْن َبْيَنَنا َحْل ٌ
الر َّب َك َ
َع ْهًدا:
اآلن
 29أ ْ
َن الَ َت ْصَن َع ِبَنا َشًّراَ ،ك َما َل ْم َن َم َّس َك َوَك َما َل ْم َن ْصَن ْع ِب َك ِإالَّ َخْيًار َو َصَرْفَن َ
اك ِب َسالَمٍ .أَْن َت َ
الر ِب».
ُمَب َار ُك َّ
َ 30ف َصَن َع َل ُه ْم ِضَيا َفةًَ ،فأ ََكُلوا َو َش ِرُبوا.
اقَ .ف َم َض ْوا ِم ْن ِعْن ِد ِه ِب َسالَ ٍم.
ُ 31ث َّم َب َّكُروا ِفي اْل َغ ِد َو َحَل ُفوا َب ْع ُض ُه ْم لَِب ْع ٍ
ضَ ،و َصَرَف ُه ْم ِإ ْس َح ُ
وه َع ِن اْل ِبْئ ِر َّال ِتي َح َفُرواَ ،وَقاُلوا َل ُهَ « :ق ْد
َ 32و َح َد َث ِفي ذلِ َك اْلَي ْومِ أ َّ
اءوا َوأ ْ
َن َع ِب َ
َخَبُر ُ
يد ِإ ْس َح َ
اق َج ُ
اء».
َو َج ْدَنا َم ً
ِِ
َ 33ف َدع َ ِ
اس ُم اْل َم ِديَن ِة ِبْئُر َسْب ٍع ِإَلى ه َذا اْلَي ْومِ.
َ
اها «شْب َع َة» ،لذل َك ْ
وهؤالء اختفوا.
ولهذا في زمن يعقوب وابناؤه هي بالفعل ارض العبرانيين
فالفعل سكان األرض رغم انها ليست ارضهم ولكن مدن ازيلت تماما وهم سدوم وعمورة والمدن
الخمسة وكل المنطقة المحيطة وأيضا القبائل الكنعانية التي ليست من حقهم واغلبهم رحلوا
لهذا عندما قال يوسف ارض العبرانيين هذا وصف دقيق جدا
ويعقوب وابناؤه وقبل نزولهم لمصر وقبل بالطبع موسى وهارون بكثير هي ارض العبرانيين تأكيد
انها كانت ملكهم

ودليلي على هذا وهو دليل قوي جدا من كالم يوسف نفسه
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ِ ِ
».و ُهَنا أَي ًضا َلم أَ ْفعل َشيًئا ح َّتى و َضعوِني ِفي ِ
ين ،أل َِني َق ْد ُس ِرْق ُت ِم ْن أَْر ِ
ض
الس ْج ِن اْلعْبَرانِي َ
ْ
ْ َْ ْ َ َ ُ
َ
ويوسف يكلم خباز وساقي فرعون ويقول لهم ارض العبرانيين وهذا يعني ان اسمها الرسمي في
هذا الوقت ارض العبرانيين وهذا أيضا ما يعرفه المصريين جيدا انها ارض العبرانيين
ولكن كما قلت عصابات بدات تستولي على األرض وليس فقط ألنهم سراق ينهبوا ارض ليست
ملكهم ولكن أيضا هم شعوب خطاة جدا يستحقوا التحريم واألرض رفضت محاوالت امتالكهم وكانت
تلفظهم
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ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ين األَْر ِ
اعوا َم َذ َّم َة
ض َفأ َ
يها األَْر ُ
ض« َّ :التي َت َج َّس ُس َ
يل َقائل َ
َش ُ
َّالتي َمَرْرَنا ف َ
وها ،في َبني إ ْسَرائ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يع َّ
ض لَِن َت َج َّس َس َها ِهي
ام ِة ُس َّكاَن َهاَ ،تأ ُْك ُل أَْر ٌ
يها أَُن ٌ
.و َجم ُ
الش ْع ِب َّالذي َأرَْيَنا ف َ
َ
اس ط َو ُ
ال اْلَق َ
َ

فملخص ما قلت هو أن ربنا وعد ابراهيم بأرض يكون معزول فيها ارض يرى هللا انها ليست ملك
ألحد ولكن بعض القبائل المهاجرة تأتي الي هذه األرض المنخفضة ثم تذهب وياتي بعض السراق
وينهبون ارض ويقيموا فترة ثم يمضوا واثناء اقامتهم المؤقته يفعلون الشر الكثير وأيضا سدوم

وعمورة الذين صدر عليهم حكم إزالة .فالرب يوعد إبراهيم ويخصص لخروف الفصح مكان جزء
معزول يحميه فيه لكي يكون سليم بال عيب
فبالفعل وقت ذهاب ابراهيم الي هذه االرض ووعد ربنا له كانت شبه خالية اال من قبائل امورية
وكنعانية اسمهم مهاجرين ليست ملكهم كما وضحت كانوا قليلين وكانوا ايضا خطاة وربنا كان
سيعاقبهم بطردهم والدليل ان تكوين  15يتكلم عن االموريين فقط ولكن عندما اختار هللا ابراهيم
ليكون شعب ويأتي منه خروف الفصح الشيطان مباشرة بدا يجعل الشعوب الكنعانية تهاجر بكثرة
وتأتي وبكثرة وتنموا وليس هذا بل اتى بالفلسطينيين الذين هم كانوا ق ارصنة من جزر كريت ايضا
ليأتوا ويستولوا على هذه األرض .فقط ليجعل الشيطان وعد الرب إلبراهيم يسقط لهذا الحروب
الكثيرة هذه لو نظرنا لها من زاوية اخرى هي كلها فقط محاولة من الشيطان ان يجعل وعد الرب ال
يكمل عن اعطاء ارض الموعد إلبراهيم ولنسله وهو يتعلق بمجيء المخلص الذي يتبارك في
جميع قبائل األرض .وهللا ال يرجع في وعوده ولهذا حدثت كل الحروب والتي اغلبها كانت هذه
الشعوب التي تنفذ خطة الشيطان تهجم على إسرائيل والرب يدافع عن إسرائيل الن الرب ال يرجع
في وعوده.

والمجد هلل دائما

