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الشبهة

األوامر بالقتل من الكتاب المقدس ملعون من يمنع سيفه عن الدم
فاين إله المحبة والسالم؟

الرد

من األخطاء المشككين االستشهاد بهذا العدد الن هذا ليس امر على االطالق بل نبوة عن مؤاب
وليس وصية وال غيره فالرب يحذر مؤاب بما سيحدث بها وينصحها بالهروب
ارميا 48
اءَ ،و َمْل ُعو ٌن َم ْن َي ْمَن ُع َسْي َف ُه َع ِّن َّ
الدمِّ.
الر ِّب ِّب ِّر َخ ٍ
َ 10مْل ُعو ٌن َم ْن َي ْع َم ُل َع َم َل َّ
ففي هذا االصحاح الرب يقول ما سيحدث في مؤاب والخراب الذي سيحل عليها من بابل
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فالفكرة ان كموش إله المؤابيين لن ينقذهم والرب يوضح ان كل من سيتبع كموش ويظن ان
كموش سيحميه هذا ستقتله بابل وكل من سيسمع لكالم الرب سيستجيب لنصيحة الرب بان يهرب
فهذا لن يقتل ولهذا كموش سيتدمر وملعون من ال يشترك في تدميره وملعون من يمنع سيفه عن

تدمير كموش .ولكن مؤاب سيتعرض ألتعاب يحزن عليها الرب وبخاصة في الغزو البابلي وبالفعل
سيهرب كثير من مؤاب بعد سماع نصيحة الرب وبعد هذا يصلحهم الرب بعد ان يكون انتهى
كموش.
ونقراء معا
سفر ارميا 48
 1: 48عن مواب هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل ويل لنبو النها قد خربت خزيت و اخذت
قريتايم خزيت مسجاب و ارتعبت
هو بوضوح نبوة عن مواب ويذكرها الوحي بالماضي النها مؤكدة الحدوث كعادة الكتاب
وفي هذا الجزء الحقيقة هو من رحمة الرب انه يدعوا المؤابيين ان يهربوا عندما يأتي بابل الن
بابل لن يرحموهم فينصحهم قائال
اهُرُبوا َن ُّجوا أَْن ُف َس ُك ْمَ ،وُكوُنوا َك َعْر َع ٍر ِّفي اْلَب ِّرَّي ِّة.
ْ 6
أي من ال يريد ان تقتله بابل من المؤابيين فليهرب الى الربية ألنه ال يوجد وسيلة أخرى إلنقاذهم
اال ان يذهبوا الى البرية.
ِّ
ِّ ِّ ِّ
َ « 7ف ِّم ْن أَج ِّل ِّات َكالِّ ِّك عَلى أ ِّ ِّ
السْب ِّي،
وش ِّإَلى َّ
ين أَْن ِّت أَْي ًضاَ ،وَي ْخُر ُج َك ُم ُ
َع َمالك َو َعَلى َخ َزائنك َس ُت ْؤ َخذ َ
ْ
ْ
َ
ورَؤ َس ُاؤُه َم ًعا.
َك َهَن ُت ُه ُ
الرب يقول لهم انه وقت هجوم بابل سيخرج كهنة كموش والرؤساء للشعب ويقولوا لهم انه
يقدرون ان ينتصروا على بابل الن أعمالهم أي بناؤهم السوار قوية وتحصينات تمكنهم من

الصمود وخزائنهم مليئة فيستطيعوا ان يصمدوا في السبي .ولكن الرب يضح ان كموش هذا صنم
وليس اله وكل ما سيقوله لهم كهنة كموش خطا وال أعمالهم تقدر ان تصمد امام بابل وأيضا
خزائنهم ستاخذها بابل بل كموش هو وكهنته ورؤساؤه والذين يتبعونه كلهم سيسبوا ويقتلوا فال
يجب اتباعهم والهروب افضل حل.
كموش هذا رجس مؤاب كما قال
سفر الملوك األول 7 :11
ِّ
وآبِّيين عَلى اْلجب ِّل َّال ِّذي ُتجاه أ ِّ
وش ِّر ْج ِّ
يمَ ،ولِّ ُموَل َك
ان ُمْرَت َف َع ًة لِّ َك ُم َ
ِّحيَنئ ٍذ َبَنى ُسَلْي َم ُ
س اْل ُم ِّ َ َ
ََ
َ َ ُ
ُور َشل َ
ِّر ْج ِّ
س َب ِّني َع ُّمو َن.
وكاف هو نفي وموش للبصيرة او الحس فكاموش أي ال يحس او ال يبصر ويقول عنه اليهود إله
العميان
R. Iedaia Habadreshi, Bechinat Olam, c. 30. p. 184.
ويوصف رجس الن كهنته يجعلوا اتباع كموش يفعلون أمور غاية في الرجس والقذارة من أمور
جنسية غير الئقة وغيرها
فالنبوة ملخصها ان الرب يريد ان ينقذ المؤابيين بان يهربوا ولكن كموش وتماثيله سيدمرون
وياخذون الى بابل النه ليس اله بل صنم وكهنته اكتمل زمن عقابهم فسيقتل بعضهم وبعضهم
سيسبى
ِّ
ِّ
ِّ
الر ُّب.
ال َّ
يد اْل َو َ
اءَ ،وَي ْهلِّ ُك َّ
َ 8وَيأْتي اْل ُم ْهلِّ ُك ِّإَلى ُك ِّل َمديَنةٍَ ،فالَ ُتْفلِّ ُت َمديَنةٌَ ،فَي ِّب ُ
الس ْه ُل َك َما َق َ
طُ

المهلك وهو بابل ونبوخذنصر .ويقول لهم ال يوجد مدينة مؤابية ستفلت من يده وسيهلك الكل
مرتفع وسهل كما حذرهم الرب
طوا موآب جَناحا أل ََّنها َت ْخرج َ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
يها.
9أْ
َ ُُ
َع ُ ُ َ َ ً
طائَرًة َوَتص ُير ُمُدُن َها َخ ِّرَب ًة ِّبالَ َساك ٍن ف َ
الرب ال يزال يريد خالص المؤابيين من الهالك فينصحهم بسرعة الهرب القتراب المخرب ويشبه
سرعة الخراب بان يعطوا جناحا ويطيروا للسرعة قبل ان تخرب كل مدنها.
وبالطبع كل هذا حدث بالفعل على يد نبوخذنصر.
اءَ ،و َمْل ُعو ٌن َم ْن َي ْمَن ُع َسْي َف ُه َع ِّن َّ
الدمِّ.
الر ِّب ِّب ِّر َخ ٍ
َ 10مْل ُعو ٌن َم ْن َي ْع َم ُل َع َم َل َّ
وهنا نصل للعدد الذي يستشهد به المشككين بدون فهم.
فالرب ألنه حنون ورحيم يشفق على شعب مؤاب رغم انه خطأة وينصحهم بالهرب اما تماثيل
كموش إله مؤاب فهذه ستدمر والرب يقول ملعون لمن يعمل برخاوة على تدمير هذه التماثيل
وملعون من جنود بابل من يمنع سيفه عن الدم وبخاصة لكهنة كموش ألنهم ليسوا فقط اغووا
الشعب بعبادة كموش ولكن أيضا اقنعوا الكثير من الشعب ان ال يهرب فيسبى الشعب ويقتل منهم
الكثير فدمهم في رقبة كهنة كموش وهؤالء الكهنة ستعاقبهم بابل في النبوة النهم سبب عثرة
فالعدل في معاقبة الخطية ولكن اشد منها في معاقبة من يعثر االخرين .بعد ان يستهلك زمان
التوبة وال يتوب
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 21 :2

ِّ
اها َوَل ْم َت ُت ْب.
َع َ
وب َع ْن ِّزَن َ
َوأ ْ
طْي ُت َها َزَماًنا ل َك ْي َت ُت َ
فيعاقب الذي يعثر وال يتوب
إنجيل متى 7 :18
ات! َفالَ بَّد أ ِّ
ويل لِّْلعاَل ِّم ِّمن اْلع َثر ِّ
ات ،و ِّ
لك ْن َوْي ٌل لِّذلِّ َك ِّ
اإل ْن َس ِّ
ان َّال ِّذي ِّب ِّه َتأ ِّْتي
ُ ْ
َن َتأْت َي اْل َع َثَر ُ َ
َ ََ
َْ ٌ َ
اْل َع ْثَرُة!
ولكن الرب ال يأمر أحد ان يقتل وال يأمر أحد ان يسفك الدم هنا وال غيره مما يدعي المشككين
بدون فهم .فلهذا شبهة المشككين خطأ
ففهمنا انه يقول هذا عن الكلدانيين فهم يشعرون انه واجب من ال يعمله يكون ملعون الذين
سيستمتعون بتدمير مؤاب ويوصف بانه عمل الرب ألنهم يشعروا ان هذا واجب وأيضا هو بسماح
من الرب بعد انتهاء زمن توبة مؤاب ولم يتوبوا واستحقوا العقاب ورفضهم السماع لنصيحة الرب
وبخاصة كهنة كموش الذين خدعوا الشعب وأقنعوهم اال يهربوا .والذي يقول عمل الرب كما قلت
ألنه سماح من الرب والن الذي يسمح له الرب بان يكون قاضي يعاقب المجرمين مثل كهنة
كموش ولكنه يتراخى في العقاب والقضاء هذا يكون ملعون .ولعنته انه يفتقر كما قال أمثال :10
 .4ويسفك دمه كما هو هنا ولكن الرب الذي سمح بهذا هو أيضا الذي سبق وطلب من مؤاب
التوبة وأيضا سبق وأنذر مؤاب بما سيحدث لهم ونصحهم بان يهربوا من المهلك
فلهذا الرب لم يأمر بقتل مؤاب ولكن العكس هو يريد انقاذ مؤاب وهالك كموش والذين يقوما
بالعثرة

فالرب ال يريد موت أحد حتى الشرير
سفر حزقيال 23 :18
َهل مسَّرًة أُسُّر ِّبمو ِّت ِّ
الر ُّب .أَالَ ِّبُر ُج ِّ
الش ِّر ِّ
طُرِّق ِّه َفَي ْحَيا؟
السِّيُد َّ
وع ِّه َع ْن ُ
ول َّ
ْ َ َ َ َْ
ير؟ َيُق ُ
سفر حزقيال 11 :33
َن يرجع ِّ
الر ُّبِّ ،إِّني الَ أُسُّر ِّبمو ِّت ِّ
الش ِّر ِّ
الش ِّر ُير َع ْن
السِّيُد َّ
ول َّ
يرَ ،ب ْل ِّبأ ْ َ ْ َ
َ َْ
ُق ْل َل ُه ْمَ :ح ٌّي أََناَ ،يُق ُ
طرِّق ُكم َّ ِّ
َ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يل؟
الرِّد َيئة! َفلِّ َما َذا َت ُم ُ
وتو َن َيا َبْي َت إ ْسَرائ َ
ط ِّريقه َوَي ْحَيا .اْرج ُعواْ ،ارج ُعوا َع ْن ُُ ُ
سفر حزقيال 15 :33
ض اْلحي ِّ
ِّ
ِّ
ِّإ ْن رَّد ِّ
اة ِّبالَ َع َم ِّل ِّإ ْث ٍمَ ،فِّإَّن ُه
الش ِّر ُير َّ
الرْه َن َو َع َّو َ
ض َع ِّن اْل ُم ْغ َت َص ِّبَ ،و َسَل َك في َفَرائ ِّ َ َ
َ
وت.
َحَيا ًة َي ْحَيا .الَ َي ُم ُ
وغيرها الكثير
ففهمنا انه ليست امر بالقتل ولكن نبوة عما ستفعله بابل بمؤاب وتحذير لمؤاب ان يهربوا وال
يسمعوا لكهنة كموش.

والمجد هلل دائما

