كيف موسى المصري االنشاء يكتب
التوراة بالعبرية وليس الهيروغليفية؟
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السؤال

إذا كان موسي مصري المولد والتربية كيف أؤمن ان التوراة مكتوبة باللفة العبرية اليس الحق ان يقال
بانها باللغة الهيروغليفية لغة تعليم موسي والشعب االول

الرد

باختصار شديد في البداية ال يوجد أي إشكالية الن الذي ربى موسى في صغره هي امه التي كانت مرضعة
له فهو يعرف العبري وأيضا اللغة المصرية وثانيا هو في سن األربعين هرب من مصر وعاش  40سنة
في مديان احفاد إبراهيم وهم أيضا يتكلموا العبرية مثل شعب إسرائيل وثالثا يوجد تشابه كبير بين العبرية
القديمة والمصرية القديمة واخير العبرانيين الذين يعيشون في مصر هم يعرفوا اللغتين وأيضا المصريين.

بعض التفصيل
الفكرة في ان هل يعرف موسى العبرية لغة جده إبراهيم ام ال؟
المرحلة األولى الميالد والرضاعة
أوال نعلم ان موسى بالفعل انتشلته ابنة فرعون ولكن كما يخبرنا الكتاب ان امه هي التي ارضعته أي في
اول سنتين لثالث سنين او أكثر بل قال العدد لما كبر وأول بداية تعلم الكالم كان مع امه العبرانية يوكابد
سفر الخروج 2
 7: 2فقالت اخته البنة فرعون هل اذهب و ادعو لك امراة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد
 8: 2فقالت لها ابنة فرعون اذهبي فذهبت الفتاة و دعت ام الولد
 9: 2فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد و ارضعيه لي و انا اعطي اجرتك فاخذت المراة الولد و
ارضعته

 10: 2و لما كبر الولد جاءت به الى ابنة فرعون فصار لها ابنا و دعت اسمه موسى و قالت اني
انتشلته من الماء
وغير محدد العمر ولكن اعتقد واضح ان فترة الرضاعة سنتين او ثالث وهي التي يتعلم فيها اللغة التي
نسميها  mother tongكانت العبرانية
المرحلة الثانية بالطبع في بيت فرعون
وكما شرحت سابقا في ملف
هل اسم موسى عبريا خطأ خروج 2
أوال تشابه الهيروغليفية مع العبرانية
الحقيقة ان هناك تشابه كبير في شكل ونطق الحروف القديمة ومعاني بعض الكلمات
Tsivya Fox December 30, 2016 ,
وشكل الحروف القديمة في اللغتين
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وخاصة انهم بعد حادثة بلبلة االلسن هم كان بينهم اختالط كثير بدليل إبراهيم لم يكن عنده أي إشكالية
ان يحضر هاجر المصرية وبل وبعد نزول العبرانيين وبقاؤهم قرون في ارض مصر البد ان تكون هناك
تبادل لغوي .فاسم موسى بالمصري سيكون فيه تشابه مع العبراني .ولكن اللغة المصرية القديمة ال نعرف
عنها الكثير لما حدث في تاريخ مصر ولوال شامبليون الذي فسر حجر رشيد لما كنا نعرف معناها وال يزال
معلوماتنا عنها محدودة من معاني وتصريفات وغيره.
مع مالحظة مرة أخرى اننا نتكلم عن زمن مختلف فهو من  3600سنة مضت
فلهذا موسى ليس عنده أي اشكلية ان يعرف العبرية وأيضا المصرية القديمة الهيروغليفية
بل هو كان شبه ال بد ان يعرف االثنين الن العبيد العبرانيين في بيت فرعون وكان الفراعنة في هذه الفترة
ياخذوا سراري عبرانيات .بل النه من امراء بيت فرعون وله دور قيادي البد ان يعرف لغة العبيد العبرانيين
الذي يستعبدهم المصريين
فلهذا ان موسى ليس فقط في صغره بل أيضا في كبره يعرف العبرانية هذا واضح
المرحلة الثالثة مديان
بعد هروب موسى ذهب الى يثرون في ميديان
سفر الخروج 2
 15: 2فسمع فرعون هذا االمر فطلب ان يقتل موسى فهرب موسى من وجه فرعون و سكن في ارض
مديان و جلس عند البئر

 16: 2و كان لكاهن مديان سبع بنات فاتين و استقين و مالن االجران ليسقين غنم ابيهن
 17: 2فاتى الرعاة و طردوهن فنهض موسى و انجدهن و سقى غنمهن
 18: 2فلما اتين الى رعوئيل ابيهن قال ما بالكن اسرعتن في المجيء اليوم
 19: 2فقلن رجل مصري انقذنا من ايدي الرعاة و انه استقى لنا ايضا و سقى الغنم
 20: 2فقال لبناته و اين هو لماذا تركتن الرجل ادعونه لياكل طعاما
 21: 2فارتضى موسى ان يسكن مع الرجل فاعطى موسى صفورة ابنته
والمديانيون هم نسل إبراهيم
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فهم يتكلمون نفس لغة إبراهيم العبراني وهي العبرية
فموسى الذي عاش هناك  40سنة من سن  40الى  80سنة فهو بالطبع حتى لو افترضنا جدال لم يكن
يعرف العبرية قبلها فاالن بكل تأكيد يعرف العبرية بطالقة ولغته اليومية األساسية
بل يذكر الكتاب ان موسى في رجوعه لمصر كانت لغته الفرعونية ثقيلة فيقول ثقيل اللسان

واعرف ان لها عدة تفسيرات ولكن كما ذكرت في ملف
ما معني ان موسي كان ثقيل الفم و اللسان ؟ خروج 10 :4
وشرحت انها تعني لغة ثقيلة أي كما نقول عنده لكنة  accentاي المعني انه أصبح ال يجيد
الهيروغليفية بطالقة النه لم يتكلم بها من  40سنة ويتكلم العبرية فقط
فموسى وقت بداية كتابة االسفار بعد الخروج من مصر في سنة  80سنة هو يتكلم العبرية كلغة أساسية
ولكن يعرف الهيروغليفية

والمجد هلل دائما

