الرد على ادعاء راشي ان ما اسمه
وما اسم ابنه عن موسى وابنه اليعازر
أمثال 30 :4
Holy_bible_1

الشبهة

يستشهد المسيحيين بالعدد في االمثال الذي يقول " 4\30من صعد الى السماوات ونزل من جمع
الريح في حفنتيه من صر المياه في ثوب من ثبت جميع أطراف االرض ما اسمه وما اسم ابنه ان
عرفت" فيقولوا انه عن المسيح ابن هللا .ولكن في الحقيقة اليهود يعرفوا ان هذا عن موسى مثلما
قال راشي المفسر اليهودي الشهير.

الرد

الحقيقة العدد بالفعل عن الرب يسوع المسيح وراشي الغير امين في الكثير من النقاط في تفسيراته
وليس بمرجعية وال يعتد به ألنه غير محايد بالمرة واظهر عداء شديدة للمسيحية فهو معروف انه
غير معاني اعداد كثيرة من النبوات الواضحة والتي تنطبق على الرب يسوع المسيح بدقة ليحاول
بتدليس تغيير معانيها .فلهذا ما قاله في هذا العدد معروف انه غير دقيق ومعروف هدف ما قاله.
وشرحت سابقا
الرد على شبهة ما اسمه وما اسم ابنه ان عرفت
وندرس العدد معا
العدد يقول
سفر االمثال 30
 4من صعد الى السماوات ونزل من جمع الريح في حفنتيه من صر المياه في ثوب من ثبت
جميع أطراف االرض ما اسمه وما اسم ابنه ان عرفت
العدد مقسم الى مجموعة من االسئلة

-1من صعد إلى السماوات ونزل؟
-2من جمع الريح في حفنتيه؟
 -3من صر المياه في ثوب؟
-4من ثبت جميع أطراف األرض؟
-5ما اسمه ؟
-6ما اسم ابنه ان عرفت؟
وشرحت ان الذي يتكلم هو سليمان ويتكلم عن عمانوئيل
سفر االمثال 30
 1 :30كالم اجور ابن متقية مسا وحي هذا الرجل الى ايثيئيل الى ايثيئيل واكال
اوال المتكلم هو اجور ابن متقية وهو سليمان وهو يقوله بتواضع .والكالم عن سليمان حسب
معني الكلمات الن
اجور אגור بمعني الجامعة  gatheredوهو اسم سليمان
ابن
متقيه (يقيه יקה) اي المطيع  obeyالتقي وهو داود
مسا המׂשא هيمسا بمعني وحي ونبوة او الشخص الموحى اليه

كالم هذا الرجل وهو وحي سليمان عن
ايثيئيل وهو ايثي بمعني وصل ومعنا وايل اي هللا فتعني هللا وصل او هللا يصل الينا بمعني هللا
معي  God is with meوهو يشبه معني عمانوئيل
الي
ايثيئيل اي ايضا هللا معي
فهو وحي عن كالم هللا معنا الي هللا معنا
واكال ואכל وتعني القادر على كل شيء
أي يقول ان سليمان ابن داود يذكر وحي عن أن هللا معنا يكلم هللا معنا القدير
وهنا نبدأ نقشعر من معني هذا العدد الخطير الذي أستطيع ان اقول انه ملخص لنبوات كثيره في
العهد القديم
فهو يقول كالم الجامعة ابن داود الموحى اليه ووحيه هو ان هللا معنا يكلم هللا معنا يقول انت
القادر على كل شيء
فهذا العدد مثلما قال داود قال الرب لربي ولكن أستطيع ان اقول تعبير اخر لغويا فهو يعبر ان
ايلوهيم يقول لعمانوئيل انت قادر علي كل شيء
وهذه افتتاحيه خطيره جدا عن نبوة المسيح وهو سيقول في عدد  4كالم ايضا رائع نبوي عن
المسيح

فحتي اليهود أنفسهم أدركوا ان هذا العدد عن المسايا
فقال جركي المفسر اليهودي
So Junius & Tremellius, Aamama, Calovius, Cartwright.
ان هذا العدد عن المسايا الذي هو اسمه قوة العلي وهو هللا معي
ايلوهيم يكلم المسيح ألنه كلمة هللا وهو واحد مع االب وهو االبن الوحيد اال زلي وهو هللا معي وهو
هللا الظاهر في الجسد وهو القدير
فكما قلت هذه الكلمات البسيطة لكن معناها عميق حكيم للغاية ونبوة من اروع ما يكون عن
تجسد الكلمة الذي هو هللا معي وهو القدير العلي وهو سيكون ابن االنسان ايضا
يقول سليمان
 2 :30إني ابلد من كل انسان وليس لي فهم انسان
سليمان احكم انسان في زمانه يقول انه ابلد من انسان מאיׁש الن العدد في العبري ليس فيه
كلمة كل فالعدد العبري يقول (مؤكد أنى ابلد من انسان وليس لي فهم انسان) فسليمان ال يقارن
نفسه بكل انسان في العالم ولكن يقارن نفسه بإنسان محدد ويقول سليمان رغم انه الجامعة ولكنه
مقارنة بإنسان محدد وهو اثيئيل سليمان يظهر بليد جدا .فسليمان يتكلم عن انسان وهو اثيئيل
أذكى بطريقة ال تقارن بسليمان

فسليمان حتى االن قال انه يقول وحي عن هللا معنا يكلم هللا معنا القدير وهللا معنا القدير هو
أيضا انسان سليمان ابلد منه بكثير
 3 :30ولم اتعلم الحكمة ولم اعرف معرفة القدوس
أيضا يقول سليمان عن اثيئيل هللا معنا ان هو ال يقارن في الحكمة وال المعرفة النه احكم بكثير
من سليمان الحكيم نفسه .ويلقبه بلقب القدوس فهو اثيئيل هللا معنا وهو القدير وهو انسان وهو
القدوس
قال كل هذا بروح التواضع قبل ان يتكلم بالنبوة عن اقنوم االبن ويقول
 4 :30من صعد الى السماوات ونزل من جمع الريح في حفنتيه من صر المياه في ثوب من ثبت
جميع أطراف االرض ما اسمه وما اسم ابنه ان عرفت
إن المعرفة البشرية في أعلى درجاتها لهي محدودة جداً .ونجد هنا سؤال لم يستطع أحد فهمه قبل
تجسد المسيح وهو من صعد إلى السماوات ونزل ومن هو ابنه .ولم يستطع أحد من اليهود ان
يجيب عن هذا السؤال قبل تجسد المسيح .والمسيح أجاب على هذا السؤال لنيقوديموس
إنجيل يوحنا 13 :3
ِ ِ َّ ِ
السم ِ
ِ
اء ِإالَّ َّال ِذي َن َزل ِمن َّ ِ
السم ِ
ِ ِ
اء.
َ َ
س أَ
َوَلْي َ
الس َماءْ ،اب ُن اإل ْن َسان الذي ُه َو في َّ َ
َحٌد َصع َد إَلى َّ َ

اإلجابة عند تجسد اثيئيل القدير حكمة هللا يأخذ لقب ابن االنسان ،فالذي يتساءل عنه العدد ما
اسمه هو القدير وما اسم ابنه هو ابن االنسان ليس بمعنى االنجاب والتناسل البشري ولكن بمعنى
التجسد وهو ابن هللا.
وفيه بعد سؤؤال من صؤعد للسؤماوات ونزل وقبل ان يصؤل لسؤؤال ما اسؤمه وما اسؤم ابنه فهو يتكلم
عن سلطان هللا على ثالثة عناصر األرض [ ]1الهواء= جمع الريح ]2[ .الماء= صر المياه]3[ .
األرض= ثبت األرض .ومن يستطيع أن يضبط الريح غير المنظور ويتحكم فيه ومن الذي يستطيع
أن يسيطر على البحر ومن الذي يثبت األرض إال هللا
سفر المزامير 135
 7 :135المصعد السحاب من اقاصي االرض الصانع بروقا للمطر المخرج الريح من خزائنه
سفر ايوب 26
 8 :26يصر المياه في سحبه فال يتمزق الغيم تحتها
سفر المزامير 104
 5 :104المؤسس االرض على قواعدها فال تتزعزع الى الدهر واالبد
 6 :104كسوتها الغمر كثوب فوق الجبال تقف المياه
والحظ أن المسيح كان له سلطان على البحر وعلى الريح فهو أبكم الريح والبحر.

انجيل متى 8
ِِ
ِِ ِ
اإليم ِ
ام َواْن َت َهَر ِ
اح َواْلَب ْحَرَ ،ف َص َار ُهُدٌو
ال َل ُه ْمَ « :ما َباُل ُك ْم َخائف َ
الرَي َ
َ 26فَق َ
ان؟» ُث َّم َق َ
ين َيا َقليلي َ
ِ
يم.
َعظ ٌ
ِ
ِِ
َّب َّ
ان ه َذا؟ َفِإ َّن ِ
يعا ُت ِطي ُع ُه!».
ين« :أ ُّ
َي ِإْن َس ٍ
اس َقائل َ
الرَي َ
اح َواْلَب ْحَر َجم ً
الن ُ
َ 27ف َت َعج َ
وهذا هو هللا
سفر إرميا 35 :31
الر ُّب اْلج ِ
الز ِ
الن ُجو ِم لِ ِ
س لِ ِ
ض اْلَقم ِر َو ُّ
اع ُل َّ
اء ِة َلْيالًَّ ،
اجُر
ال َّ
اء ِة َن َه ًاراَ ،وَفَرِائ َ
« َ
َ
الش ْم َ
إل َض َ
إل َض َ
هك َذا َق َ
َ
اْلبحر ِح ِ
اج ُهَ ،ر ُّب اْل ُجُن ِ
اس ُم ُه:
َ
َم َو ُ
َ َْ
ود ْ
ين َتع ُّج أ ْ
فإذاً الصفات المذكورة هنا هي هلل وهو لآلب واالبن ،فكل ما هو لآلب هو لالبن أيضاً.
إنجيل يوحنا 15 :16
ُك ُّل ما لِ ِ
آلب ُه َو لِي .لِه َذا ُقْل ُت ِإَّن ُه َي ْأ ُخ ُذ ِم َّما لِي َوُي ْخ ِبُرُك ْم.
َ
إنجيل يوحنا 10 :17
َّد ِف ِ
يه ْم.
َوُك ُّل َما ُه َو لِي َف ُه َو َل َكَ ،و َما ُه َو َل َك َف ُه َو لِيَ ،وأََنا ُم َمجٌ

وهنا اتوقف وأتساءل

 1هل يصلح ان يقال عن موسى من صعد للسماوات ونزل؟
لو كان قال صعد لجبل ونزل كان ممكن ان ينطبق على موسى واخرين ولكن هنا يقول شمايم
سماوات .هل يوجد أي دليل كتابي ان موسى صعد للسماوات ونزل منها؟
بل اقدر ان أقول انه يوجد عندي دليل عكسي قاله الكتاب ان موسى وال غيره لم يصعدوا
للسماوات وانزلوا شيء في
سفر التثنية 12 :30
ِ
اء ح َّتى َتُقول :م ْن يصعُد ألَجلَِنا ِإَلى َّ ِ
َليس ْت ِهي ِفي َّ ِ
اها
الس َماء َوَي ْأ ُخ ُذ َها َلَنا َوُي ْسم ُعَنا ِإَّي َ
َ َ َْ َ ْ
الس َم َ
َْ
َ
لَِن ْع َم َل ِب َها؟
فلو كان موسى ينطبق عليه هذا كان صعد للسماء ونزل بالوصية ولكن الرب هو الذي نزل من
السماوات ليعطي الوصية لموسى والشعب

 2هل موسى جمع الريح في حفنتيه؟ العدد يتكلم عن خاصية الرياح والمتحكم فيها وهو هللا فقط
وليس انسان كما قلت سابقا
سفر المزامير 135
 7 :135المصعد السحاب من اقاصي االرض الصانع بروقا للمطر المخرج الريح من خزائنه
فهل موسى أصبح هللا يصر الرياح ويتحكم فيها؟

 3هل موسى صر المياه في ثوب؟
حتى لو اخذناها مجا از عن شق البحر رغم ان هذا غير صحيح فهل يصلح موقف شق البحر انه
يقول ان موسى صر المياه في ثوب؟
من الذي شق البحر موسى ام هللا؟ ومن الذي يتحكم في البحر باستمرار موسى ام هللا؟
الكتاب قال لفظا صر المياه يقصد بها السحاب وان هللا فقط هو الذي يفعل هذا
سفر ايوب 26
 8 :26يصر المياه في سحبه فال يتمزق الغيم تحتها
سفر أيوب 8 :38
الر ِحمِ.
ق َف َخَر َج ِم َن َّ
يع ِح َ
« َو َم ْن َح َج َز اْلَب ْحَر ِب َم َص ِار َ
ين اْن َد َف َ
سفر المزامير 104
 6 :104كسوتها الغمر كثوب فوق الجبال تقف المياه
فهل موسى أصبح هللا في نظر اليهود ويصر المياه في شكل سحاب؟

 4هل موسى ثبت جميع أطراف األرض؟
والكالم عن األرض وليس عن خيمة االجتماع فلفظيا يقول اريتس األرض كما في تكوين 1:1
وليس اوهال موعاد خيمة االجتماع
الكتاب المقدس يقول ان هذا عن الرب فقط وليس بشر
سفر أيوب 38
 13لِيم ِسك ِبأَ ْكَن ِ
اف األَْر ِ
َشَرُار ِمْن َها؟
ض األ ْ
ضَ ،فُيْن َف َ
ُْ َ
سفر إشعياء 28 :40
ِ
الر ُّب َخالِق أَ ْطر ِ
اف األَْر ِ
له َّ
س َع ْن َف ْه ِم ِه
الد ْه ِر َّ
َما َعَرْف َت أ َْم َل ْم َت ْس َم ْع؟ ِإ ُ
ض الَ َيك ُّل َوالَ َي ْعَياَ .لْي َ
ُ َ
أَ
ص.
َف ْح ٌ
فالوصف عن الرب فقط فهل موسى أصبح هللا الذي ثبت أطراف األرض؟

 5السؤال عما اسمه ليس يسأل عن اسم انسان مثل موسى واال كان سؤال سخيف ولكن هو ال
يسأل عن اسم فعالً فهو يدرك أنه هللا وذكر اسمه اثيئيل والقدير ولكن هذا القول يدل على أن هذا
الكائن غير مدرك في قوته وطبيعته وأزليته وأبديته ،وجوده ال نهائي ومعرفته ال نهائية وقدرته ال
نهائية ليس في إمكان بشر أن يصل إليها .فهو تقرير وليس سؤال عن اسم نبي كموسى

 6وما اسم ابنه= هنا يتكلم عن ابن االنسان .المسيح ابن هللا أي هو له الطبيعة اإللهية وابن
االنسان ألنه اخذ الطبيعة البشرية .وال أحد بهذه المواصفات إال هللا مثلث األقانيم القادر على كل
شيء (أكال) وهو الذي نزل من السماء ليصير إيثيئيل أي هللا معي واخذ صورة ابنه ابن االنسان.
هو نزل ليأخذ جسد بشريتنا ،وبجسد بشريتنا هذا صعد ثانية للسماء ليصالح السماء واألرض فهو
خالق كالهما .ونالحظ أن إيليا وأخنوخ صعد للسماء لكنهما لم ينزال فال أحد نزل من السماء سوى
المسيح .وبنفس المفهوم ردد موسى نفس المعنى عن نزول المسيح من السماء
سفر التثنية 30
 11 :30ان هذه الوصية التي اوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك وال بعيدة منك
 12 :30ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد ألجلنا الى السماء ويأخذها لنا ويسمعنا
اياها لنعمل بها
فإجابة ما اسم ابنه هو ابن االنسان
بل سليمان يجيب على السؤال بطريقة غير مباشرة بالوحي في العدد التالي ويقول
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ين ِب ِه.
س ُه َو لْل ُم ْح َتم َ
ُ 5ك ُّل َكل َم ٍة م َن هللا َنقَّيةٌُ .تْر ٌ
ِخ َك َف ُت َك َّذ َب.
 6الَ َت ِزْد َعَلى َكلِ َم ِات ِه لَِئالَّ ُي َوب َ
فهو ابن انسان وهو كلمة هللا فالعدد العبري ال يقول من بل يقول امرت ايلوه אמרת אלוה كلمة
هللا

واسمه ابن االنسان هو ما قاله دانيال ايضا
سفر دانيال 13 :7
السم ِ
ىِ
ى َّ ِ
ِ
اء ِإَلى اْلَق ِديمِ األََّيامِ،
اء ِم ْث ُل ْاب ِن ِإْن َس ٍ
ان أ ََتى َو َج َ
« ُكْن ُت أََر في ُرَؤ اللْيل َوإِ َذا َم َع ُس ُحب َّ َ
َّام ُه.
َفَقَّرُب ُ
وه ُقد َ
وهذا العدد يجب ان ندرسه جيدا ألنه هو المدخل لفهم معني لقب ابن االنسان فدنيال يقول عنه
السم ِ
ىِ
ى َّ ِ
ِ
اء ِإَلى اْلَق ِدي ِم األََّيامِ،
اء ِم ْث ُل ْاب ِن ِإْن َس ٍ
ان أ ََتى َو َج َ
ُ « 13كْن ُت أََر في ُرَؤ اللْيل َوِإ َذا َم َع ُس ُحب َّ َ
َّام ُه.
َفَقَّرُب ُ
وه ُقد َ
َ 14فأ ِ
طاًنا ومجًدا ومَل ُك ً ِ
ُّ ِ
ان أََب ِدي
طاُن ُه ُسْل َ
ُم ِم َواألَ ْل ِسَن ِةُ .سْل َ
طٌ
ْ
وتا ل َت َت َعَّب َد َل ُه ُك ُّل الش ُعوب َواأل َ
ُعط َي ُسْل َ َ َ ْ َ َ
ض
وت ُه َما الَ َيْنَق ِر ُ
ولَ ،و َمَل ُك ُ
َما َل ْن َي ُز َ
ما صفات ابن انسان الذي يقوله دانيال النبي؟
هو اعطي سلطان ومجد ولو وقف عند ذلك لكان احتج البعض بانه سلطان محدود ومجد بشري
ولكن العدد يكمل ويقول ملكوت وليس ملك طبيعي ولكن لشرح المعني يكمل لتتعبد له الكل ومعني
التعبد بالطبع معروف وواضح فهو هلل فقط وال تعبد لبشر او احجار او حيوانات او مالئكة
فمكتوب في العهد القديم
واياه تعبد وباسمه تحلف (تث  6:13وتث  20 :10وتث  4 :13ويش )5 :22
والعهد الجديد للرب إلهك تسجد واياه وحده تعبد (متي  10 :4ولوقا )8 :4

ويكمل بعد ذلك ويؤكد ان هذا السلطان ليس محدود بشري ولكنه سلطان إلهي أبدى لن يزول
وملكوته وليس ملك ارضي ولكنه ملكوت سماوي ال ينقرض فابن االنسان هو هللا المتجسد الذي
له التعبد والسلطان اال زلي االبدي وملكوت السماوات ولو انقرضت االرض لن ينقرض ملكوت هللا
السماوي
فهذا االنسان هو هللا الظاهر في الجسد:
عظيم هو سر التقوى هللا ظهر في الجسد ( 1تي )16 :3
الذي له كل سلطان:
فتقدم يسوع وكلمهم قائال دفع الي كل سلطان في السماء وعلى االرض وتحت االرض (متي :28
)18
الن ابن االنسان سلطانا على االرض ان يغفر الخطايا (متي )6 :9
واعطاه سلطانا ان يدين ايضا النه ابن االنسان (يو )27 :5
إذا اعطيته سلطان عل كل ذي جسد ليعطي حياه ابديه لكل من اعطيته (يو )2 :17
وهذا االنسان ايضا له كل المجد:
متي جلس ابن االنسان على كرسي مجده (متي )28 :19
ويبصرون ابن االنسان اتيا على سحاب بقوه وجد كثير (متي )30 :24

ومتي جاء ابن االنسان في مجده (متي )31 :24
بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم (يو )5 :17
ظهر إله المجد ألبينا ابراهيم (اع )2 :7
لما صلبوا رب المجد (  1كو ) 8 :2
وملكوت السماوات هو ملكوته:
يرسل ابن االنسان مالئكته فيجمعون من ملكوته ( متي ) 41 :13
ويخلصني لملكوته السماوي (  2تي ) 18 :4
فهو له السجود والتعبد:
لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبه ممن في السماء ومن علي االرض ومن تحت االرض ( في : 2
) 10
وهذا يؤكد ان ابن االنسان الذي يتعبد له كل البشر اقترب ميعاد تجسده فوضح ان ابن االنسان
يفعل امور البشر ألنه انسان كامل وايضا ابن االنسان يفعل امور الهية ألنه هللا الظاهر وهذا
ليس امر عادي ولكن ليوضح ايضا شيء هام جدا وهو الفداء
فهو يوضح أهمية ذبيحة جسده ألنه ليس انسان فقط يموت عن العالم ولكن هذه الجسد هو جسد
هللا الظاهر في الجسد

سفر أعمال الرسل 28 :20
ِ
ِ
يع َّ ِ ِ َّ ِ
الروح اْلُق ُدس ِفيها أ ِ ِ
يس َة
هللا ِا ْح َت ِرُزوا ِإ ًذا ألَ ْن ُف ِس ُك ْم َولِ َج ِم ِ
ام ُك ُم ُّ ُ
َساق َفةً ،ل َتْر َع ْوا َكن َ
ُ َ َ
الرعَّية التي أَ َق َ
ِِ ِ
اها
ِ .ب َدمه َّالتي ا ْق َتَن َ
فأكرر في النهاية الكالم عن الرب الخالق القدير والرب هو االب واالبن والروح القدس.
فالنبوة عن الرب الذي هو معنا والبنوة هي اتخاذه للطبيعة البشرية وأصبح ابن االنسان رغم انه
الرب االله الخالق فالبنوة هو عن كونه هو الرب القدير وهو ابن االنسان وهذا شرحه المسيح
بنفسه في انجيل يوحنا 13 :3مع نيقوديموس فإجابة السؤال ما اسم ابنه هو ابن االنسان.

فلهذا راشي غير امين فيما قال واضع نص كالمه لتتاكدوا انه بتفسيره هذا نسب لموسى صفات
هللا التي ليست لبشر.
?Who ascended to heaven: like Moses
Who gathered wind: The soot of the furnace.
; ”Who wrapped the waters: (Ex. 15:8): “The depths were congealed
(ad loc.): “The floods stood upright like a heap,” through Moses’s
prayer.

Who established: the Tabernacle, through whose establishment all the
ends of the earth were firmly established. In this way, it is expounded
in the Pesikta.
What is his name and what is the name of his son: If you say that
there already was one like him, tell me what his son’s name is; i.e.,
what family is descended from him, and we will know who he is.
if you know: if you know who he is. Now how did you not fear to
transgress His words?

والمجد هلل دائما

