من الذي كتب اصحاح  43من سفر
التثنية؟
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الشبهة

تكلم كثير من الملحدين والعلمانيين وايضا المسلمين في سفر التثنية وباألخص االصحاح 43
والبعض وصل لدرجة التهكم وألجل ان كالمهم كثير فالخص شبهاتهم في هذا االصحاح في ثالث
نقاط
 1يتكلم  6 : 43عن موت موسي فكيف يكتب موسي بعد ان يموت ( ولم يعرف احد قبره الي
يومنا هذا ) ؟
 2يتكلم االصحح عن اقسام ارض كنعان التي لم تحدث اال بعد ان حاربها يشوع وقسمها من سفر
يشوع  14الي  11فكيف يخبر موسي باقسام اراضي لم تحدث بعد ويقول انه راها ؟

 4يتكلم عن مكانة موسي وانه لم يقم بعده نبي افضل منه ( ولم يقم من بعد نبي في اسرائيل
كموسي ) فكيف يصف موسي نفسه هذا الوصف ؟

الرد

اوال قبل ان ادخل في هذا االمر أحب ان اوضح ان األدلة على ان موسي هو الذي كتب االسفار
الخمسة كثيره مثل كل االعداد التي تذكر قال الرب لموسى وهي بالمئات وايضا االعداد التي تتكلم
عن امر الرب لموسى بان يقول او يوصي الشعب بني اسرائيل او الالويين
وأركز على عدة اعداد تؤكد على الكتابة

سفر الخروج 13 :11
ِ
ِ
ِ
َفَقال َّ ِ
ار ِفي اْل ِك َت ِ
ف
وسى« :ا ْك ُت ْب ه َذا َت ْذ َك ًا
ابَ ،و َض ْع ُه في َم َسام ِع َي ُشو َعَ .فِإني َس ْو َ
الرب ل ُم َ
َ
ِ
السم ِ
أَمحو ِذ ْكر عمالِ ِ
اء».
ُْ
َ ََ َ
يق م ْن َت ْحت َّ َ

سفر الخروج 3 :23

ِ
ِ
يع أَ ْق َو ِ
َس َف ِل اْل َجَب ِلَ ،وا ْثَني َع َشَر
ال َّ
الر ِب َ .وَب َّكَر ِفي َّ
وسى َجم َ
الصَبا ِح َوَبَنى َم ْذَب ًحا في أ ْ
َف َك َت َب ُم َ
ْ
عمودا أل ِ ِ ِ
يل اال ْثَني َع َشَر.
َُ ً ْ
َسَباط إ ْسَرائ َ
ْ

سفر الخروج 12 :23
وَقال َّ ِ
ُع ِطَي َك َل ْو َح ِي اْل ِح َج َارِة َو َّ
يع ِة
اص َع ْد ِإَل َّي ِإَلى اْل َجَب ِلَ ،وُك ْن ُهَن َ
اكَ ،فأ ْ
الش ِر َ
وسى« ْ :
الرب ل ُم َ
َ َ
واْلو ِصَّي ِة َّال ِتي َك َتب ُتها لِ َتعلِ ِ
يم ِه ْم».
ْ َ ْ
َ َ

سفر الخروج 1 :43
الرب لِموسى« :اْن َح ْت َل َك َل ْو َحْي ِن ِم ْن َح َج ٍر ِم ْثل األ ََّوَلْي ِنَ ،فأَ ْك ُتب أََنا َعَلى َّ
الل ْو َحْي ِن
َ
ال َّ ُ َ
َ
ُث َّم َق َ
اْل َكِلم ِ
الل ْو َحْي ِن األ ََّوَلْي ِن َّ
ات َّال ِتي َكاَن ْت َعَلى َّ
الل َذْي ِن َك َسْرَت ُه َما.
َ

سفر الخروج 21 :43
ات ،أل ََّنِني ِبحس ِب ِ
الرب لِموسى« :ا ْك ُتب لَِن ْف ِسك ِ
هذ ِه اْل َكلِم ِ
هذ ِه اْل َكلِم ِ
ط ْع ُت َع ْهًدا
ات َق َ
َ
ْ
ََ
ال َّ ُ َ
َوَق َ
َ
َ
ِ ِ
يل».
َم َع َك َو َم َع إ ْسَرائ َ

سفر العدد 2 :44
الر ِب .و ِ
ِ
هذ ِه ِر ْحالَ ُت ُه ْم ِب َم َخ ِارِج ِه ْم:
وسى َم َخ ِار َج ُه ْم ِب ِر ْحالَ ت ِه ْم َح َس َب َق ْو ِل َّ َ
َوَك َت َب ُم َ

سفر التثنية 10 :40
ِ
وب َة ِفي ِس ْف ِر َّ
يع ِة ه َذاِ .إ َذا
ِإ َذا َس ِم ْع َت لِ َص ْو ِت َّ
الر ِب ِإل ِه َك لِ َت ْح َف َ
اه َوَفَرائ َض ُه اْل َم ْك ُت َ
ظ َو َص َاي ُ
الش ِر َ
الر ِب ِإل ِه َك ِب ُك ِل َقْل ِب َك َو ِب ُك ِل َن ْف ِس َك.
َر َج ْع َت ِإَلى َّ

سفر التثنية 1 :41
ِِ
املِي َتاب ِ
التو ار َة وسَّلمها لِْل َكهَن ِة بِني الَوِي ح ِ
وخ
الر ِبَ ،وِل َج ِم ِ
يع ُشُي ِ
وت َع ْه ِد َّ
َ
ُ
َ َ
وسى هذه َّ ْ َ َ َ َ َ
َوَك َت َب ُم َ
ِ ِ
يل.
إ ْسَرائ َ

سفر التثنية 41
التور ِ
ِ ِ ِِ
اب ِإَلى َتم ِ
ِ
ِ
ام َها،
اة ِفي ِك َت ٍ
وسى ك َت َاب َة َكل َمات هذه َّ ْ َ
َ 23فعْن َد َما َك َّم َل ُم َ
َ
املِي َتاب ِ
 22أَمر موسى الالَّ ِويِين ح ِ
الر ِب َق ِائالً:
وت َع ْه ِد َّ
َ َ
ُ
ََ ُ َ
التور ِ
الر ِب ِإل ِه ُكم ،لِي ُكو َن هَناك َش ِ
اة ه َذا و َضعوه ِبج ِان ِب َتاب ِ
ِ
اهًدا َعَلْي ُك ْم.
وت َع ْه ِد َّ
ُ َ
َ ُ ُ َ
ْ َ
ُ
اب َّ ْ َ
ُ « 26خ ُذوا ك َت َ

وايضا شهادات باقي االسفار من العهد القديم مثل

سفر يشوع 1
الش ِر ِ َّ ِ
ِ 1إَّنما ُك ْن م َت َش ِدًدا ،وَت َشجَّع ِجدًّا لِ َكي َت َتح َّف َ ِ
ِ
وسى
ْ
ْ َ
ظ لْل َع َم ِل َح َس َب ُك ِل َّ َ
َ
َمَر َك ب َها ُم َ
يعة التي أ َ
ُ
َ
َعْب ِدي .الَ َت ِم ْل َعْن َها َي ِميًنا َوالَ ِش َماالً لِ َكي ُتْفلِ َح َحْيثُ َما َت ْذ َه ُب.
ْ
الش ِريع ِة ِمن َف ِمك ،بل تْلهج ِف ِ
ِِ
ِ
ظ لِْل َع َم ِل َح َس َب ُك ِل َما
يه َن َه ًا
ار َوَلْيالً ،لِ َك ْي َت َت َح َّف َ
 8الَ َيْبَر ْح س ْفُر هذه َّ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ
هو م ْكتوب ِف ِ
ط ِر َيق َك َو ِحيَن ِئ ٍذ ُتْفلِ ُح.
يه .أل ََّن َك ِحيَن ِئ ٍذ ُت ْصلِ ُح َ
َُ َ ُ ٌ

سفر يشوع :8
ِ
الر ِب بِني ِإسرِائيلَ ،كما ُهو م ْك ُت ِ ِ
وسىَ .م ْذَب َح ِح َج َارٍة
َْ َ َ َ َ ٌ
وسى َعْبُد َّ َ
وب في س ْف ِر َت ْوَراة ُم َ
َمَر ُم َ
َ 41ك َما أ َ
ِ
ِ
ات لِ َّلر ِبَ ،وَذَب ُحوا َذَب ِائ َح َسالَ َمةٍ.
َص َعُدوا َعَلْي ِه ُم ْحَرَق ٍ
َحٌد َعَلْي َها َحد ً
يح ٍة َل ْم َيْرَف ْع أ َ
َصح َ
يداَ ،وأ ْ
ِ
اة موسى َّال ِتي َك َتبها أَم ِ ِ ِ
ِ ِ
يل.
َ 42وَك َت َب ُهَن َ
اك َعَلى اْلح َج َارة ُن ْس َخ َة َت ْوَر ُ َ
ام َبني إ ْسَرائ َ
ََ َ َ
 44وج ِميع ِإسرِائيل و ُشيو ُخهم ،واْلعرَفاء وُق َض ُاتهم ،وَق ُفوا ج ِانب َّ ِ ِ
اك ُمَقا ِب َل
الت ُابوت م ْن ُهَنا َو ِم ْن ُهَن َ
ُْ َ
َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َُ ُ َ
َ َ
الر ِب .اْل َغ ِريب َكما اْلو َِ ِ
املِي َتاب ِ
اْل َكهَن ِة الالَّ ِويِين ح ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
يم،
وت َع ْه ِد َّ
َ َ
ُ
َ
ُ َ َ
طني .ن ْص ُف ُه ْم إَلى ج َهة َجَبل ج ِرِز َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َوِن ْص ُف ُهم ِإَلى ِج َه ِة َجَب ِل ِع َيبالَ ،كما أَمَر موسى َعْبُد َّ ِ
يل.
َ َ َ ُ َ
ْ
الرب أ ََّوالً لَبَرَكة َش ْعب إ ْسَرائ َ
التور ِ
 43وبعد ذلِك َق أَر ج ِميع كالَ ِم َّ ِ
ِ ِ ِ
َّ
اة.
َ َ َْ َ َ َ َ َ
الت ْوَراة :اْلَبَرَك َة َوالل ْعَنةََ ،ح َس َب ُك ِل َما ُكت َب في س ْف ِر َّ ْ َ
ِ
َ 42لم َت ُكن َكلِم ٌة ِمن ُك ِل ما أَمر ِب ِه موسى َلم ي ْق ْأرها ي ُشوع ُقدَّام ُك ِل جم ِ ِ ِ
النس ِ
اء
ْ ْ َ ْ
ََ َ
َ ََ
يل َو َ
اعة إ ْسَرائ َ
ُ َ ْ ََ َ َ ُ َ
َواألَ ْط َف ِ
ال َواْل َغ ِر ِ
الس ِائ ِر ِفي َو َس ِط ِه ْم.
يب َّ

وهنا نفهم انه يقول ان كل كلمة في التوراة اي اسفار موسى الخمسة كتبها موسى بالطبع بما
فيهم سفر التثنية بالكامل
سفر يشوع 2 :22
الش ِر َّ ِ
ِ
ِ
َن ُت ِحبوا
وسى َعْبُد َّ
الر ِب :أ ْ
اح ِر ُصوا ِجدًّا أ ْ
َواَِّن َما ْ
َن َت ْع َمُلوا اْل َوصَّي َة َو َّ َ
َمَرُك ْم ب َها ُم َ
يع َة التي أ َ
ِ
الر َّب ِإلهكم ،وت ِسيروا ِفي ك ِل ُ ِ
وه ِب ُك ِل َقْل ِب ُك ْم َو ِب ُك ِل
َّ
ُ
اهَ ،وَتْل َصُقوا ِبه َوَت ْعُبُد ُ
طُرِقهَ ،وَت ْح َفظُوا َو َص َاي ُ
َُ ْ ََ ُ
َن ْف ِس ُك ْم».

سفر الملوك الثاني 6 :13
لكَّنه َلم ي ْقتل أَبَناء اْلَق ِاتلِين حسب ما هو م ْكتوب ِفي ِس ْف ِر َش ِر ِ
ِ
الرب
َمَر َّ
َ َ َ َ َ َُ َ ُ ٌ
َ
يعة ُم َ
َو ُ ْ َ ُ ْ ْ َ
وسىَ ،حْي ُث أ َ
َق ِائالً« :الَ ي ْق َتل اآلباء ِم ْن أَج ِل اْلبِنين ،واْلبُنو َن الَ ي ْقَتُلو َن ِم ْن أَج ِل اآلب ِ
ان
اءِ .إَّن َما ُكل ِإْن َس ٍ
ْ
َ
ُ
ْ َ َ َ َ
ُ ُ َ ُ
ُي ْق َت ُل ِب َخ ِطَّي ِت ِه».

سفر أخبار األيام الثاني 3 :22
َما بُنوهم َفَلم ي ْقُتْلهم ،بل َكما هو م ْك ُت ِ
الش ِر ِ ِ ِ
الرب
َمَر َّ
َوأ َّ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ٌ
وب في َّ َ
يعة في س ْف ِر ُم َ
وسى َحْي ُث أ َ
ِ
ِ
ِ
اء ،بل ُكل و ِ
وت
ينَ ،والَ اْلَبُنو َن َي ُم ُ
اح ٍد َي ُم ُ
َقائالً« :الَ َت ُم ُ
وتو َن أل ْ
َج ِل اْلَبن َ
اء أل ْ
َج ِل َ
وت َ
َ
اآلب َ ْ
اآلب ُ
َج ِل َخ ِطَّي ِت ِه».
أل ْ

سفر أخبار األيام الثاني 13 :43
ِ ِ
ِ ِ
َو ِعْن َد ِإ ْخَر ِ
الر ِب ِبَي ِد
يع ِة َّ
اج ِهمِ اْل ِف َّض َة اْل ُم ْد َخَل َة ِإَلى َبْي ِت َّ
الر ِبَ ،و َج َد حْلقَيا اْل َكاه ُن س ْفَر َش ِر َ
وسى.
ُم َ

سفر نحميا 1 :8
ِ
اب اْلم ِ
الشع ِب َكرجل و ِ
اح ِة َّال ِتي أَمام َب ِ
َن َيأ ِْتي
اح ٍد ِإَلى َّ
اء َوَقاُلوا لِ َع ْزَار اْل َكات ِب أ ْ
ْ
الس َ
اج َت َم َع ُكل َّ ْ َ ُ َ
ََ
َ
َ
ِب ِس ْف ِر َش ِريع ِة موسى َّال ِتي أَمر ِبها َّ ِ ِ
يل.
ََ َ
َ ُ َ
الرب إ ْسَرائ َ

والعهد الجديد ايضا مثل

إنجيل متى 1 :11
َن يع َ ِ
ِ
ق؟»
طالَ ق َف ُت َ
اب َ
وسى أ ْ ُ ْ
طَّل ُ
طى ك َت ُ
َقاُلوا َل ُهَ « :فل َما َذا أ َْو َصى ُم َ
وهذا تثنية 23
إنجيل متى 23 :22

ِ
ِِ
س َل ُه أ َْوالٌَدَ ،ي َت َزَّو ْج أَ ُخ ُ ِ
امَأرَِت ِه َوُي ِق ْم َن ْسالً
وسى ِ:إ ْن َم َ
َقائل َ
ات أ َ
َحٌد َوَلْي َ
ال ُم َ
وه ب ْ
ينَ« :يا ُم َعل ُمَ ،ق َ
َخ ِ
أل ِ
يه.

إنجيل مرقس 10 :1
ُما َفْلَي ُم ْت َم ْوًتا.
أل َّ
ُم َكَ ،و َم ْن َي ْش ِت ُم أًَبا أ َْو أ ًّ
اك َوأ َّ
ال :أَ ْك ِرْم أََب َ
َن ُم َ
وسى َق َ

إنجيل مرقس 11 :12
ِ
وه
امَأَر ًة َوَل ْم ُي َخلِ ْف أ َْوالًَدا ،أ ْ
وسى ِ:إ ْن َم َ
ات أل َ
َن َي ْأ ُخ َذ أَ ُخ ُ
«َيا ُم َعل ُمَ ،ك َت َب َلَنا ُم َ
َح ٍد أَ ٌخَ ،وَتَر َك ْ
َخ ِ
ام أر ََت ُه ،وي ِقيم َنسالً أل ِ
يه.
َْ
َُ َ ْ

إنجيل لوقا 28 :20
َق ِائلِِين« :ي ِ
وه
امَأَر ٌةَ ،و َم َ
وسى ِ:إ ْن َم َ
ات أل َ
ات ِب َغْي ِر َوَلدٍَ ،ي ْأ ُخ ُذ أَ ُخ ُ
ام َعل ُمَ ،ك َت َب َلَنا ُم َ
َح ٍد أَ ٌخ َوَل ُه ْ
َ َ ُ
َخ ِ
اْلم أَر َة وي ِقيم َنسالً أل ِ
يه.
َْ َ ُ ُ ْ

إنجيل لوقا 21 :23
ُث َّم اب َت َدأَ ِم ْن موسى و ِم ْن ج ِم ِ ِ ِ ِ
ص َة ِب ِه ِفي َج ِمي ِع اْل ُك ُت ِب.
ور اْل ُم ْخ َت َّ
َ
ْ
ُم َ
ُ َ َ
يع األَ ْنبَياء ُي َفسُر َل ُه َما األ ُ

إنجيل لوقا 33 :23
وَقال َلهم« :ه َذا هو اْل َكالَم َّال ِذي َكَّلم ُت ُكم ِب ِه وأََنا بعُد مع ُكم :أََّنه الَ بَّد أ ْ ِ ِ
يع َما ُه َو
َن َيت َّم َجم ُ
ْ ْ َ َْ ََ ْ ُ ُ
َُ
َ َ ُْ
ُ
اء واْلم َز ِ
ِ ِ
وب َعِني ِفي َنام ِ
ام ِ
ير».
َم ْك ُت ٌ
وس ُم َ
وسى َواألَ ْنبَي َ َ
ُ

إنجيل يوحنا 11 :1
َما ِ
النام َ ِ
أل َّ َّ
يح َص َارا.
الن ْع َم ُة َواْل َحق َف ِبَي ُسو َع اْل َم ِس ِ
ُع ِط َي ،أ َّ
وسى أ ْ
وس ب ُم َ
َن ُ

إنجيل يوحنا 32 :1
ِ
ِ
ِ
النام ِ
ال َل ُهَ « :و َج ْدَنا َّال ِذي َك َت َب َعْن ُه م َ ِ َّ
اء َي ُسو َع
فيُلب ُ
وس َواألَ ْنبَي ُ
يل َوَق َ
س َو َج َد َن َثَنائ َ
وسى في ُ
ُ
الن ِ
ف َّال ِذي ِم َن َّ
اصَرِة».
وس َ
ْاب َن ُي ُ

إنجيل يوحنا 36 :2
ِ
وسى َل ُكْن ُت ْم ُت َص ِد ُقوَنِني ،أل ََّن ُه ُه َو َك َت َب َعِني.
أل ََّن ُك ْم َل ْو ُكْن ُت ْم ُت َصد ُقو َن ُم َ

إنجيل يوحنا 11 :1

الناموس؟ وَليس أ ِ
َّ
َن
َع َ
طُ
وس !لِ َما َذا َت ْطُلُبو َن أ ْ
وسى َق ْد أ ْ
اك ُم َّ ُ َ َ ْ َ َ
ام َ
أََلْي َ
س ُم َ
َحٌد مْن ُك ْم َي ْع َم ُل الن ُ
َت ْقُتُلوِني؟»

إنجيل يوحنا 2 :8
ِِ
وس أَوصاَنا أ َّ ِ
َوم َ ِ َّ
ول أَْن َت؟»
ام ِ ْ َ
َن م ْث َل هذه ُتْر َج ُمَ .ف َما َذا َتُق ُ
وسى في الن ُ
ُ

سفر أعمال الرسل 41 :14
ِ
َن َت َتَبَّرُروا ِمْن ُه ِبَنام ِ
وسى.
َوبِه َذا َي َتَبَّرُر ُكل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِم ْن ُك ِل َما َل ْم َت ْقدُروا أ ْ
وس ُم َ
ُ

سفر أعمال الرسل 2 :12
ِ ِ
ِ
ين َكاُنوا َق ْد آمُنوا ِم ْن م ْذ َه ِب اْل َف ِر ِ
َن
ينَ ،وَقاُلواِ« :إَّن ُه َيْنَب ِغي أ ْ
يسِي َ
اس م َن َّالذ َ
ام أَُن ٌ
َولك ْن َق َ
َ
َ
وسى».
َن َي ْح َف ُ
وص ْوا ِبأ ْ
ام َ
ُي ْخ َتُنواَ ،وُي َ
وس ُم َ
ظوا َن ُ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 2 :10
وسِ« :إ َّن ِ
النام ِ
ِ ِ َّ ِ ِ َّ
ان َّال ِذي َي ْف َعُل َها َسَي ْحَيا ِب َها».
أل َّ
اإل ْن َس َ
َن ُم َ
وسى َي ْك ُت ُب في اْلب ِر الذي ب ُ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 1 :1
ِ
وب ِفي َنام ِ
ان؟
للا ُت ِهم ُه الث َير ُ
َفِإَّن ُه َم ْك ُت ٌ
وس ُم َ
وسى« :الَ َت ُك َّم َث ْوًار َد ِار ًسا» .أََل َع َّل َ
ُ

واعتذر لو كنت أطلت في هذه النقطة ولكنها مهمة في اثبات كتابة موسي للناموس كله الذي هو
االسفار الخمسة (تكوين خروج الويين عدد تثنية) من الكتاب المقدس

واالن ابد في التركيز على اإلصحاح  43من سفر التثنية
يقال رأيين (وسأضيف ثالث اليوم)
االول هو ان كاتبه يشوع ابن نون والثاني يدعون انه كاتب مجهول وبالطبع الراي الثاني مرفوض
الن الذي يكتب هو موحي اليه من الروح القدس وهو يعرف موسي جيدا وايضا االسلوب اللغوي
الذي سأعود اليه فيما بعد

اوال ال أنكر الرأي القائل (وهذا ليس رائي) ان يشوع هو الذي كتب هذا االصحاح
واألدلة على هذا جيدة مثل بعض االعداد التي تؤكد تولي يشوع القيادة وايضا كتابة الوحي

 1 :41فدعا موسى يشوع وقال له امام اعين جميع اسرائيل تشدد وتشجع ألنك انت تدخل مع
هذا الشعب االرض التي اقسم الرب آلبائهم ان يعطيهم اياها وانت تقسمها لهم

 13 :41وقال الرب لموسى هوذا ايامك قد قربت لكي تموت ادع يشوع وقفا في خيمة االجتماع
لكي اوصيه فانطلق موسى ويشوع ووقفا في خيمة االجتماع

 24 :41واوصى يشوع بن نون وقال تشدد وتشجع ألنك انت تدخل ببني اسرائيل االرض التي
اقسمت لهم عنها وانا اكون معك

 33 :42فأتى موسى ونطق بجميع كلمات هذا النشيد في مسامع الشعب هو ويشوع بن نون

 1 :43ويشوع بن نون كان قد امتأل روح حكمة اذ وضع موسى عليه يديه فسمع له بنو اسرائيل
وعملوا كما اوصى الرب موسى

الدليل الثاني

يبدا سفر يشوع بحرف الواو الذي يدل على انه يكمل كتابته
 1 :1وكان بعد موت موسى عبد الرب ان الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قائال

قلة من اقوال اليهود التي تذكر ان اإلصحاح  43من سفر التثنية كان في اول سفر يشوع وعاد
وتم ترتيبه ليكون في اخر سفر التثنية ولكن ايضا البعض من اليهود يقول ان يشوع كتبه في
نهاية سفر التثنية الذي كان قد سلمه موسي الي اليهود
وقد يكون موسي اماله ليشوع فكتبه يشوع بعد موت موسي بإرشاد الروح القدس

ولكن في رأيي ان كاتب هذا االصحاح حتى نهايته هو موسي وبالطبع سيعترض الكثيرين الن
االصحاح يتكلم عن موت ودفن موسي ولكن دعني أقدم ادلتي.
مع مالحظة هذا ال يعني انى اعترض على من يقول إن يشوع كاتبه ولكن فقط أقدم رائي
اوال موسي سلم السفر اجزاء الي الالويين والدليل
سفر التثنية 1 :41
ِِ
املِي َتاب ِ
التو ار َة وسَّلمها لِْل َكهَن ِة بِني الَوِي ح ِ
وخ
الر ِبَ ،وِل َج ِم ِ
يع ُشُي ِ
وت َع ْه ِد َّ
َ
ُ
َ َ
وسى هذه َّ ْ َ َ َ َ َ
َوَك َت َب ُم َ
ِ ِ
يل.
إ ْسَرائ َ

هذه هي المرة االولي التي سلم فيها التوراة كامله حتى اإلصحاح  41من تثنية
ثم قال الرب لموسى ان يكتب جزء اخر
سفر التثنية 11 :41
الن ِشيد ،وعلِم بِني ِإسرِائيل ِإَّياهَ .ضعه ِفي أَ ْفو ِ
ِ
اه ِه ْم لِ َكي َي ُكو َن لِي
ُْ
َف َ
َْ َ ُ
اآلن ا ْك ُتُبوا ألَ ْن ُفس ُك ْم ه َذا َّ َ َ َ ْ َ
َ
ْ
ِ
ِ ِ ِ
ه َذا َّ
يل.
الن ِش ُ
يد َشاهًدا َعَلى َبني إ ْسَرائ َ

وكتب موسي النشيد وسلمه إليهم وأكمل التوراة
سفر التثنية :41

َّ ِ ِ ِ
الن ِش َ ِ ِ
وسى ه َذا َّ
اه.
يل ِإَّي ُ
َ 22ف َك َت َب ُم َ
يد في ذل َك اْلَي ْو ِم َو َعل َم َبني إ ْسَرائ َ
ِِ ِ ِ
ض َّال ِتي
يل األَْر َ
الَ « :ت َشَّد ْد َوَت َشج ْ
َّع ،أل ََّن َك أَْن َت َت ْد ُخ ُل بَبني إ ْسَرائ َ
َ 24وأ َْو َصى َي ُشو َع ْب َن ُنو َن َوَق َ
َكو ُن َم َع َك».
أَ ْق َس ْم ُت َل ُه ْم َعْن َهاَ ،وأََنا أ ُ
التور ِ
ِ ِ ِِ
اب ِإَلى َتم ِ
ِ
ِ
ام َها،
اة ِفي ِك َت ٍ
وسى ك َت َاب َة َكل َمات هذه َّ ْ َ
َ 23فعْن َد َما َك َّم َل ُم َ
َ
املِي َتاب ِ
 22أَمر موسى الالَّ ِويِين ح ِ
الر ِب َق ِائالً:
وت َع ْه ِد َّ
َ َ
ُ
ََ ُ َ
التور ِ
الر ِب ِإل ِه ُكم ،لِي ُكو َن هَناك َش ِ
اة ه َذا و َضعوه ِبج ِان ِب َتاب ِ
ِ
اهًدا َعَلْي ُك ْم.
وت َع ْه ِد َّ
ُ َ
َ ُ ُ َ
ْ َ
ُ
اب َّ ْ َ
ُ « 26خ ُذوا ك َت َ

فنالحظ انه يقول انه سلم السفر في اإلصحاح  41بما فيه من النشيد وبركه ونص النشيد في
اإلصحاح  42ونص البركة في  44إذا تسليم السفر في  41ليس دليل ان ما بعد ذلك لم يكتبه
موسي بل ونص النشيد الذي كتبه موسي هو في اإلصحاح  42الذي قراه في مسامع كل الجماعة
وهذا تأكيد انه ما كتب الي النهاية كتبه موسي النبي من نفس السفر

ثانيا االحداث التي في االصحاح  43لم يراها أحد غير موسي
الن يذكر ان الرب كلم موسي ويذكر اشياء شخصيه من الصعب ان اي انسان يدعي انه يعرفها
غير موسي نفسه حتى يشوع
اهيم وِاسحاق ويعُقوب َق ِائالً :لَِنسِلك أ ِ
ِ
الربِ « :
هذ ِه ِهي األَر ُ َّ ِ
يها.
ال َل ُه َّ
ْ َ ْ
َ ْ
ُعط َ
ض التي أَ ْق َس ْم ُت ِإلْبَر َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
َ 3وَق َ
ِ
اك الَ َت ْعُبُر».
اها ِب َعْيَنْي َكَ ،ولكَّن َك ِإَلى ُهَن َ
َق ْد أََرْي ُت َك ِإَّي َ

ثانيا لو كان يشوع مع موسي لما قيل
ِ
َ 6وَد َفَن ُه ِفي اْل ِج َو ِاء ِفي أَْر ِ
ان َقْبَرُه ِإَلى ه َذا اْلَي ْومِ.
ورَ .وَل ْم َي ْع ِر ْف ِإْن َس ٌ
وآبُ ،مَقا ِب َل َبْيت َف ُغ َ
ض ُم َ
فكان يجب ان يقول ولم يعرف انسان اال يشوع ألنه المفترض انه كان مع موسي

واعود للثالث نقاط االولي

 1يتكلم  6 :43عن موت موسي فكيف يكتب موسي بعد ان يموت (ولم يعرف أحد قبره الي يومنا
هذا)؟
 2يتكلم اإلصحاح عن اقسام ارض كنعان التي لم تحدث اال بعد ان حاربها يشوع وقسمها من
سفر يشوع  14الي  11فكيف يخبر موسي بأقسام اراضي لم تحدث بعد ويقول انه رآها؟
 4يتكلم عن مكانة موسي وانه لم يقم بعده نبي أفضل منه (ولم يقم من بعد نبي في اسرائيل
كموسى) فكيف يصف موسي نفسه هذا الوصف؟

النقطة االولي
كيف يتكلم موسي عن موته؟
اسأل اوال كم انسان أعلن له الرب عن موته وزمنه؟
أستطيع ان اقول كثيرين
والبعض لم يخبرهم للا بموتهم فقط بل أخبرهم بأمور ستحدث بعد موتهم
فان كان أخبر للا الكثيرين بموتهم فلماذا ال يكون أخبر موسي كليم للا بنبأ وتفاصيل انتقاله
ومكان دفنه واخفاؤه وهذا بالحقيقة اوقع من ان يكون يشوع شاهد ولكنه لم يعلم اين او اي أحد
اخر لم يكون حاضر فبالطبع لن يكتب وبخاصه انه حدد المكان الذي سيدفن وسيخفي بعد ذلك

 6 :43ودفنه في الجواء في ارض موآب مقابل بيت فغور ولم يعرف انسان قبره الى هذا اليوم
وامثلة على هؤالء
يعقوب
تكوين 31
ِ ِ
اج َت ِمعوا ألُ ْن ِبَئ ُكم ِبما ي ِصيب ُكم ِفي ِ
آخ ِر األََّيامِ.
الُ ْ « :
َ 1وَد َعا َي ْعُق ُ
ْ َ ُ ُ ْ
وب َبنيه َوَق َ
وايضا تكوين 31
ِ
ِ ِ
آب ِائي ِفي اْل َم َغ َارِة َّال ِتي ِفي َح ْق ِل
َ 21وأ َْو َص ُ
ال َل ُه ْم« :أََنا أَْن َضم ِإَلى َق ْو ِمي .ا ْدفُنوِني عْن َد َ
اه ْم َوَق َ
ِع ْفُرو َن اْل ِح ِث ِي.
اش َتر ِ ِ
ِ
ِ 40في اْلم َغ َارِة َّال ِتي ِفي َح ْق ِل اْلم ْك ِفيَل ِةَّ ،ال ِتي أَمام م ْمَار ِفي أَْر ِ
يم َم َع
انَّ ،التي ْ َ َ
ض َكْن َع َ
اها إْبَاره ُ
ََ َ
َ
َ
اْل َح ْق ِل ِم ْن ِع ْفُرو َن اْل ِح ِث ِي ُمْل َك َقْب ٍر.

يوسف
تكوين 20
 23وَقال يوس ِ ِ ِ
لك َّن للا سي ْف َت ِقد ُكم ويص ِعد ُكم ِمن ِ
وت ،و ِ
ض ِإَلى األَْر ِ
هذ ِه األَْر ِ
ض
َ ََ ُ ْ َُ ْ ُ ْ ْ
َ َُ ُ ُ
َم ُ َ
ف إل ْخ َوته« :أََنا أ ُ
َّال ِتي حَل ِ ِ
وب».
َ َ
يم َواِ ْس َح َ
اق َوَي ْعُق َ
ف إلْبَراه َ

موسي بالطبع واكد ذلك في
تثنية 41
 13 :41وقال الرب لموسى هوذا ايامك قد قربت لكي تموت ادع يشوع وقفا في خيمة االجتماع
لكي اوصيه فانطلق موسى ويشوع ووقفا في خيمة االجتماع
 12 :41فتراءى الرب في الخيمة في عمود سحاب ووقف عمود السحاب على باب الخيمة
 16 :41وقال الرب لموسى ها انت ترقد مع ابائك فيقوم هذا الشعب ويفجر وراء الهة االجنبيين
في االرض التي هو داخل اليها فيما بينهم ويتركني وينكث عهدي الذي قطعته معه

وايضا يشوع
يشوع 23
ِ
ِ
ط َع َي ُشو ُع َع ْهًدا لِ َّ
يم.
َ 22وَق َ
لش ْع ِب ِفي ذلِ َك اْلَي ْومَِ ،و َج َع َل َل ُه ْم َف ِر َ
يض ًة َو ُح ْك ًما في َشك َ
 26وَك َتب ي ُشوع ه َذا اْل َكالَم ِفي ِس ْف ِر َش ِريع ِة ِ
ط ِة َّال ِتي
َخ َذ َح َجًار َك ِب ًا
اك َت ْح َت اْلَبلو َ
للاَ .وأ َ
َ َ َ ُ
ير َوَن َصَب ُه ُهَن َ
َ
َ
ِعْن َد م ْق ِد ِ
الر ِب.
س َّ
َ

الشع ِبِ« :إ َّن ه َذا اْلحجر ي ُكو ُن َش ِ
الر ِب
ال َي ُشو ُع لِ َج ِم ِ
اهًدا َعَلْيَنا ،أل ََّن ُه َق ْد َس ِم َع ُك َّل َكالَمِ َّ
يع َّ ْ
َ ََ َ
ُ 21ث َّم َق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
له ُك ْم».
َّالذي َكَّل َمَنا ِبهَ ،فَي ُكو ُن َشاهًدا َعَلْي ُك ْم لَئالَّ َت ْج َحُدوا ِإ َ
الشعب ُك َّل و ِ
اح ٍد ِإَلى ُمْل ِك ِه.
ُ 28ث َّم َصَر َ
َ
ف َي ُشو ُع َّ ْ َ
ِ
ِ
ين.
ات َي ُشو ُع ْب ُن ُنو ٍن َعْبُد َّ
ان َب ْع َد ه َذا اْل َكالَ ِم أََّن ُه َم َ
الر ِب ْاب َن مَئ ٍة َو َع ْش ِر ِسن َ
َ 21وَك َ

وأخبر الرب صموئيل بموت عالي الكاهن تفصيال
 1صم 4
ِ ِ ِ
اعل أ ِ ِ ِ
ِ
َ 11فَقال َّ ِ
ِ
اه.
يل ُكل َم ْن َسم َع ِبه َتطن أُ ُذَن ُ
َمًار في إ ْسَرائ َ
يلُ « :ه َوَذا أََنا َف ٌ ْ
الرب ل َص ُموئ َ
َ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُك ِم ُل.
ئ َوأ َ
يم َعَلى َعالي ُك َّل َما َت َكَّل ْم ُت ِبه َعَلى َبْيته .أَْب َتد ُ
 12في ذل َك اْلَي ْومِ أُق ُ
َن بِن ِ
َخبرُته ِبأَِني أَ ْق ِضي عَلى بي ِت ِه ِإَلى األَب ِد ِمن أَج ِل َّ ِ
يه َق ْد أَ ْو َجُبوا ِب ِه
َ 14وَق ْد أ ْ َ ْ ُ
َ ْ ْ
َ َْ
الش ِر َّالذي َي ْعَل ُم أ َّ َ
َّ
الل ْعَن َة َعَلى أَْن ُف ِس ِه ْمَ ،وَل ْم َيْرَد ْع ُه ْم.
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
يح ٍة أ َْو ِب َت ْق ِد َم ٍة ِإَلى األََب ِد».
َ 13وِلذل َك أَ ْق َس ْم ُت لَبْيت َعالي أََّن ُه الَ ُي َك َّفُر َع ْن َش ِر َبْيت َعالي ِب َذ ِب َ

وغيرها مثل ما خبر به الرب ايليا بانه سيأخذ  2مل 2
َن أ َ ِ
يش ُع« :لَِي ُك ْن
ال أَلِ َ
ال ِإيلَِّيا ألَلِ َ
يش َع« :ا ْطُل ْبَ :ما َذا أَ ْف َع ُل َل َك َقْب َل أ ْ
ُوخ َذ مْن َك؟»َ .فَق َ
َ 1وَل َّما َعَبَار َق َ
َن ِصيب ا ْثَني ِن ِم ْن ر ِ
وح َك َعَل َّي».
ُ ْ
ُ

ويهوشفاط وغيرهم وايضا التقليد والسنكسار وبستان الرهبان مليء بهذه االعالنات

فاهلل الذي أعلن لموسى عن اسرار التكوين من اول خلق السماوات واالرض بهذه الدقة المتناهية
يريد ايضا ان موسي يكتب هذا االور فأعلن له وكتب موسي مع النشيد والبركة وسلمه للشيوخ
اما عن تكلمه بأسلوب الماضي فقد تكلم كثي ار موسي بتصريف الماضي ويقصد بها انه يتكلم عن
امور محققه
اما عن تعبير (الي هذا اليوم) فهو ليس تعبير زمني الي يوم محدد ولكن هو تعبير مقصود به
الي نهاية االيام ألنه لو كان المقصود به الي تاريخ كتابة هذه الكلمات فيكون يشوع يتكلم عن
ايام او أشهر قليله بعد موت موسي ولم يظهر قبر موسي ونحن في القرن العشرين بعد الميالد
إذا لم يكن قصد الوحي االلهي يوم محدد بل يقصد بهذا اليوم هو يوم النهاية ويكون الكاتب هو
موسي اصح

ثانيا تقسيم االرض التي حدثت بعد موته
يخبرنا الكتاب ان موسي كان يعلم بوعود للا وبالتقسيم وهو أخبر بما يشبه ذلك في
سفر العدد 14
حيث يحدد لهم ارض التجسس

 26 :14فساروا حتى اتوا الى موسى وهرون وكل جماعة بني اسرائيل الى برية فاران الى قادش
وردوا اليهما خب ار والى كل الجماعة واروهم ثمر االرض

وفي سفر عدد  42كان قد قسم النصيب لسبطين ونصف فهو ليكون امين البد ان يكون أعلن له
للا تقسيم االرض قبل دخولها ليتمكن من اعطاء نصيب سبطين ونصف قبل الدخول
سفر العدد 44 :42
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
يحو َن
َع َ
وس َ
َفأ ْ
فَ ،م ْمَل َك َة س ُ
وسى َل ُه ْم ،لَبني َج ٍاد َوَبني َأر َ
ُوبْي َن َون ْصف سْبط َمَن َّسى ْب ِن ُي ُ
طى ُم َ
ِِ
ض م َع مُدِن َها ِب ُت ُخو ِم مُد ِن األَْر ِ
َم ِ
ض َح َواَلْي َها.
وج َملِ ِك َب َ
اش َ
وري َ
ِين َو َم ْمَل َك َة ُع ٍ
ُ
ان ،األَْر َ َ ُ
َملك األ ُ

وفي سفر العدد  43حدد الرب لموسى مقدار االرض التي تقسم لباقي االسباط
وسى َق ِائالً:
َ 1وَكَّل َم َّ
الرب ُم َ
ض َكْنعانِ .
ص بِني ِإسرِائيل وُقل َلهمِ :إَّن ُكم َد ِ
ض َّال ِتي َتَق ُع َل ُك ْم
هذ ِه ِه َي األَْر ُ
اخُلو َن ِإَلى أَْر ِ َ َ
« 2أ َْو ِ َ
ْ
َْ َ َ ْ ُْ
ان ِب ُت ُخو ِم َها:
َن ِص ًيبا .أَْر ُ
ض َكْن َع َ
طر ِ
وب ِم ْن ب ِرَّي ِة ِصين عَلى ج ِان ِب أَُدوم ،وي ُكو ُن َل ُكم ُت ْخم اْلجُن ِ ِ
َ 4ت ُكو ُن َل ُكم َن ِ
احَي ُة اْل َجُن ِ
ف
ْ ُ َ
َ َ َ
َ ََ
َ
وب م ْن ََ
ْ
َب ْح ِر اْل ِمْل ِح ِإَلى ال َّشْر ِق،
ِ
ِ
 3ويُدور َل ُكم َّ ِ
ينَ ،وَت ُكو ُن م َخ ِار ُج ُه ِم ْن َجُن ِ
ِ
ش
وب َقا َد َ
يمَ ،وَي ْعُبُر ِإَلى ص َ
الت ْخ ُم م ْن َجُنوب َعَقَبة َع ْق ِربِ َ
ََ ُ ُ
َ
َّارَ ،وَي ْعُبُر ِإَلى َع ْص ُمو َن.
َبْرِن َ
يعَ ،وَي ْخُر ُج ِإَلى َح َص ِر أَد َ

ور َّ
الت ْخ ُم ِم ْن َع ْص ُمو َن ِإَلى َو ِادي ِم ْصَرَ ،وَت ُكو ُن َم َخ ِار ُج ُه ِعْن َد اْلَب ْح ِر.
ُ 2ث َّم َيُد ُ
َما ُت ْخ ُم اْل َغْر ِب َفَي ُكو ُن اْلَب ْحُر اْل َك ِب ُير َل ُك ْم ُت ْخ ًما .ه َذا َي ُكو ُن َل ُك ْم ُت ْخ ُم اْل َغْر ِب.
َ 6وأ َّ
 1وه َذا ي ُكو ُن َل ُكم ُت ْخم ِ
الشم ِ
الِ .م َن اْلَب ْح ِر اْل َك ِب ِ
ور.
َ َ
ير َتْر ُس ُمو َن َل ُك ْم ِإَلى َجَب ِل ُه َ
ْ ُ
َ
ور َتْر ُس ُمو َن ِإَلى َم ْد َخ ِل َح َما َةَ ،وَت ُكو ُن َم َخ ِار ُج َّ
الت ْخمِ ِإَلى َص َد َد.
َ 8و ِم ْن َجَب ِل ُه َ
ِ
ِ
ان .ه َذا ي ُكو ُن َل ُكم ُت ْخم ِ
الشم ِ
ُ 1ث َّم َي ْخُر ُج َّ
ال.
الت ْخ ُم ِإَلى ِزْفُرو َنَ ،وَت ُكو ُن َم َخ ِار ُج ُه عْن َد َح َص ِر عيَن َ
َ
ْ ُ
َ
الشْر ِق ِم ْن َح َص ِر ِعيَن َ ِ
َ 10وَتْر ُسمو َن َل ُك ْم َت ْخما ِإَلى َّ
ام.
ان إَلى َش َف َ
ً
ُ
 11ويْنح ِدر َّ ِ
ام ِإَلى َرْبَل َة َشْرِق َّي َعْي ٍنُ .ث َّم َيْن َح ِدُر َّ
الت ْخ ُم َوَي َمس َج ِان َب َب ْح ِر ِكَّن َارَة ِإَلى
ََ َ ُ
الت ْخ ُم م ْن َش َف َ
َّ
الشْر ِق.
الت ْخم ِإَلى األُرد ِن ،وَت ُكو ُن م َخ ِارجه ِعْند بح ِر اْل ِمْل ِحِ .
ِ
ض ِب ُت ُخو ِم َها
هذ ِه َت ُكو ُن َل ُك ُم األَْر ُ
َ ُُ َ َْ
ُْ َ
ُ 12ث َّم َيْن َحدُر َّ ُ
َح َواَلْي َها».
َ 14فأَمر موسى بِني ِإسرِائيل َق ِائالًِ « :
ِ َّ ِ
هذ ِه ِهي األَر ُ َّ ِ
ِ
ِ
َن
َمَر ا َّلرب أ ْ
َ ْ
ََ ُ َ َ
َْ َ
ض التي َت ْق َتس ُموَن َها باْلُقْر َعة ،التي أ َ
طى لِ ِلتسع ِة األ ِ
اط وِنص ِ
ف ِ
السْب ِط.
ُت ْع َ
َسَب َ ْ
َْ
ْ

وكررها مره اخري في التثنية  21وايضا في سفر التثنية  42و 44في النشيد والبركة لمح بها
وللتأكيد
الر ِب ،و ِ ِ
ِ
اشبع ِر ًضى ،و ِ
ِ
ِ
وب».
الَ« :يا َن ْف َتالي ْ َ ْ
املك اْل َغْر َب َواْل َجُن َ
امَتل ْ
يء َبَرَك ًة م َن َّ َ ْ
َ ْ
َ 24ولَِن ْف َتالي َق َ
اي يوكد موسي في البركة ان نفتالي سيكون في الغرب والجنوب

واالعداد تقول نصا في اإلصحاح 43
ات موآب ِإَلى جب ِل َنبوِ ،إَلى ْأر ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الرب
اه َّ
س اْلف ْس َجة َّالذي ُقَباَل َة أ َِر َ
يحاَ ،فأََر ُ
ََ ُ
َ
وسى م ْن َعَرَب ُ َ
َ 1و َصع َد ُم َ
ج ِميع األَر ِ ِ
ان،
ض م ْن ِجْل َع َاد ِإَلى َد َ
َ َ ْ
ِ
ِ
يع أَْر ِ
ض َي ُهوَذا ِإَلى اْلَب ْح ِر اْل َغْربِ ِي،
يع َن ْف َتالِي َوأَْر َ
ض أَ ْفَاريِ َم َو َمَن َّسىَ ،و َجم َ
َ 2و َجم َ
ِ
يحا م ِديَن ِة َّ
الن ْخ ِلِ ،إَلى ُصو َغَر.
َ 4واْل َجُن َ
وب َوالدَّائَرَة ُب ْق َع َة أ َِر َ َ
اهيم واِسحاق ويعُقوب َق ِائالً :لَِنسلِك أ ِ
ِ
الربِ « :
هذ ِه ِهي األَر ُ َّ ِ
يها.
ال َل ُه َّ
ْ َ ْ
َ ْ
ُعط َ
ض التي أَ ْق َس ْم ُت ِإلْبَر َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
َ 3وَق َ
ِ
اك الَ َت ْعُبُر».
اها ِب َعْيَنْي َكَ ،ولكَّن َك ِإَلى ُهَن َ
َق ْد أََرْي ُت َك ِإَّي َ

وقد حدد التقسيم ببعض االماكن يعقوب نفسه ايضا في
تكوين 38
 21 :38وقال اسرائيل ليوسف ها انا اموت ولكن للا سيكون معكم ويردكم الى ارض ابائكم
 22 :38وانا قد وهبت لك سهما واحدا فوق اخوتك اخذته من يد االموريين بسيفي وقوسي

فبالطبع نتأكد ان هذا التقسيم أخبر به الرب موسي من قبل وفكر به موسي في اثناء االربعين
سنه في البرية وكتبه موسي وكرره على الجبل
ولو افترضنا ان موسي لم يكن يعلم التقسيم وان الذي كتب اإلصحاح هو يشوع او شخص اخر
بعد موت موسي أصبح هذا الشخص كاذب ألنه ذكر تقسيم على لسان موسي لم يعرفه موسي
ولم يخبر به الرب موسي ألنه حدث في ايام يشوع
اما لو اعترفنا بان هذا التقسيم أخبر به الرب موسي (على االقل لكيال يكون يشوع كاذب في
كالمه) فلماذا ال يكون أخبر الرب به قبل ان يسلم نهاية السفر الي الشيوخ وقبل ان يموت؟

االعتراض الثالث وهو كيف يتكلم موسي عن نفسه بهذه الطريقة؟
اوال اسلوب كما لو كان شخص اخر يتكلم عن موسي حدث كثي ار وكتبه موسي نفسه مثل حواره
عن هارون كما لو كان هرون هو الكاتب ولكن بالحقيقة موسي هو الكاتب في سفر
العدد 12 – 11 :12
 11 :12فقال هرون لموسى اسالك يا سيدي ال تجعل علينا الخطية التي حمقنا واخطانا بها
 12 :12فال تكن كالميت الذي يكون عند خروجه من رحم امه قد اكل نصف لحمه

ويصف نفسه بانه مختار الرب المميز على الشعب كله هذا ايضا تكرر
العدد
 11 :11فقال موسى للرب لماذا اسات الى عبدك ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى أنك وضعت
ثقل جميع هذا الشعب علي
 12 :11العلي حبلت بجميع هذا الشعب او لعلي ولدته حتى تقول لي احمله في حضنك كما
يحمل المربي الرضيع الى االرض التي حلفت البائه

ولم يمدح موسي نفسه كما يعتقد البعض ألنه لو كان غرضه مدح نفسه لم يكن يؤكد ان خطيته
سبب عدم دخوله االرض فقال
تثنية
 3 :43وقال له الرب هذه هي االرض التي اقسمت إلبراهيم واسحق ويعقوب قائال لنسلك اعطيها
قد اريتك اياها بعينيك ولكنك الى هناك ال تعبر

إذا فكيف يقول عن نفسه
تثنية

 10 :43ولم يقم بعد نبي في اسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه

فهذه حسب ما اراها ليست مدح ولكن بالحقيقة لها عمق رائع وهو نفهمه بدراسة
تثنية 18
 12 :18يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلي له تسمعون
 16 :18حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم االجتماع قائال ال اعود اسمع صوت
الرب إلهي وال ارى هذه النار العظيمة ايضا لئال اموت
 11 :18قال لي الرب قد أحسنوا فيما تكلموا
 18 :18اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك واجعل كالمي في فمه فيكلمهم بكل ما اوصيه به

فهو ال يمدح نفسه ولكنه يؤكد انه كمثال للمسيح الذي سياتي في ملئ الزمان ال يشابهه أحد
وهذا فيه موسي ال يمدح نفسه فموسي مجرد رمز ولكنه مدح بالحقيقة للمسيا الذي اخذ موسي
شرف ان يكون رمز اليه وهذا طبعا كرامه عظيمه لموسى ليست في ذاته ولكن من المسيح الذي
شبه موسي بطبيعته البشرية

اخي ار بعض االلفاظ التي لم يستخدمها اي كاتب اخر اال موسي او يشوع ولكن يشوع استخدمها
بأسلوب اخر

الفسجة
H6449
ּפסּגה
pisgâh
Total KJV Occurrences: 8
pisgah, 5
Num_21:20, Num_23:14, Deu_3:27, Deu_4:49, Deu_34:1
ashdothpisgah, 3
Deu_3:17, Jos_12:3, Jos_13:20

صوغر
ذكرت في اسفار موسي فقط واقتبسها ارميا مره واشعياء مره من كتابات موسي
H6820

צער
tsô‛ar
Total KJV Occurrences: 10
zoar, 10
Gen_13:10, Gen_14:2, Gen_14:8, Gen_19:22-23 (2), Gen_19:30 (2),
Deu_34:3, Isa_15:5, Jer_48:34

فغور
H1047
ּבית ּפעור
bêyth pe‛ôr
Total KJV Occurrences: 4
bethpeor, 4
Deu_3:29, Deu_4:46, Deu_34:6, Jos_13:20

نضارة
H3893

לח
lêach
Total KJV Occurrences: 2
force, 1
Deu_34:7
natural, 1
)Deu_34:7 (2
تعبير وضع يده (للبركة او لقبول روح النبوة) بهذا التصريف لم يستخدمه أحد في العهد القديم
غير موسي فقط
סמך
sâmak
Total KJV Occurrences: 49
lay, 12
Lev_3:2, Lev_3:8, Lev_3:13, Lev_4:4, Lev_4:15, Lev_4:24, Lev_4:29,
Lev_4:33, Lev_16:21, Lev_24:14, Num_8:12, Num_27:18

وهذه التعبيرات بهذه الطريقة توضح ان كاتب االصحاح هو موسي نفسه احتمال كبير

)(ويوجد دراسات لمتخصصين أعمق من ذلك بكثير

بعض اقوال االباء
العالمة اوريجانوس
Was it because he foretold that after his death he would rise again?
”Now this question, like the others, can be retorted upon Moses. For we
might say to the Jew “By what, then, were you induced (to become the
follower of Moses)? Was it because he put on record the following
statement about his own death: ‘And Moses, the servant of the LORD died
there, in the land of Moab,
ويتساءل من الذي كتب عن موت موسي ويذكر ان موسي هو الذي تكلم عن موته بنفسه وهذا
دليل علي عالقته الن الرب دفنه بنفسه
ويقوله ايضا الراباي ميير
Rabbi Meir, we must say that] The Holy One, blessed is He, dictated
this [i.e., the verse “And Moses… died there”], and Moses wrote it in
tears. — [B.B. 15b, Sifrei 33:34]

يقول الراباي ميير
المقدس (يهوه) المبارك أعلن ذلك لموسى (هذا العدد) وموسى (مات هناك) وكتبه موسي بدموع

ونفس المعني كرره رشبا
I always understood that to mean 'with tears in his eyes,' a poignant
observation of what it would be like to write one's own death notice or
obituary in the newspaper, but the Rashba suggests: the rest of the
Torah Moses wrote in ink; these last seven verses he wrote in
'(literally) 'tears.
موسي كتب التوراة كلها بالحبر ماعدا اخر سبعة اعداد كتبها بدموعه بالحقيقة
وفي النهاية الخص ما قلت
اوحي الرب لموسى بان يكتب موته واخفاء جسده قبل ان يعطي الجزء الثاني من السفر الذي به
الترنيمة التي علمه الرب اياها وايضا البركة
وايضا موسي عرف تقسيم االراضي وذكره في عدة مواضع كما ذكرت
وموسى أعلن انه اخذ بركه ومجد في انه رمز للمسيا فهذا ظل يفتخر به حتى اخر لحظه في
حياته

ولهذا اري ان كاتب هذا االصحاح هو موسي نفسه .ولهذا اي تعبير كتابي ذكر ان موسي كاتب
التوراة هو تعبير دقيق الن موسي كتب من اول كلمه الي اخر كلمه في اسفار التوراة الخمسة.

اعتذر لو كنت أخطأت .وأكرر أني ال اخطئ من يقول إن يشوع كتبه ولكن أنى مقتنع بأنه موسى
وقدمت رأيي بأدلة.

والمجد هلل دائما

