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الشبهة

نشيد الخروج ( )15هو الوحيد كتابات قديمة اما باقي التوراة حديثة بعد السبي

الرد

ال اعرف من اين اتى النقديين هذا االدعاء.

فلهذا أطالب بتقديم دليل على ذلك.
الفكرة انهم حاولوا بدون دليل ان يدعوا اسفار موسى الخمسة هي كتبت بعد السبي ولكن كل االدعاءت
التي قدمت الثبات هذا بدا فشلها من ادعاء ان اللغة العبرية حديثة وادعاء ان أسماء حديثة بعد موسى
وغيره الكثير
ولهذا قدمت في ملف
هل اسفار موسي الخمسه كاتبها مجهول ؟
وقدمت فيه قائمة ضخمة من الرباوات اليهود القدامى واالباء والعلماء الذين اكدون ان كاتب االسفار
الخمسة هو موسى النبي
وقدمت اعداد ضخمة من الكتاب المقدس بعهديه قديم وحديث تؤكد ان كاتب اسفار التوراه الخمسة هو
موسى النبي
بل موسى بنفسه يتكلم بأسلوب الحاضر
بل يكتب انه كتب موسى عدد 2 :33
وقدمت امثلة لغوية كثيرة استخدمها موسى ويشوع فقط قديمة ولم تستخدم في االسفار التالية
أيضا األشياء التي نفذها يشوع كما هي مكتوبة في اسفار موسى مثل البركة واللعنة وغيرها فكيف ينفذ
شيء يقول عنه مكتوب وهو سيكتب بعدها بعشر قرون؟
أيضا كيف يقول ان يشوع قرا جميع كالم التوراه والتوراه لم تكتب بعد

سفر يشوع 8
 33وج ِم ِ ِ
اتهم ،وَق ُفوا ج ِانب َّ ِ ِ
اك ُمَقا ِب َل اْل َك َهَن ِة
الت ُابوت م ْن ُهَنا َو ِم ْن ُهَن َ
ََ ُ
اء َو ُق َض ُ ُ ْ َ
َ َ
يل َو ُش ُيو ُخ ُه ْمَ ،واْل ُعَرَف ُ
يع إ ْسَرائ َ
الر ِب .اْل َغ ِريب َكما اْلو َ ِ ِ
املِي َتاب ِ
الالَّ ِويِين ح ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
يمَ ،وِن ْص ُف ُه ْم ِإَلى ِج َه ِة
وت َع ْه ِد َّ
َ َ
ُ َ َ
ُ
طني .ن ْص ُف ُه ْم إَلى ج َهة َجَبل ج ِرِز َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َجَب ِل ِع َيبالَ ،كما أَمَر موسى َع ْب ُد َّ ِ
يل.
الرب أ ََّو ًال لَبَرَكة َش ْعب إ ْسَرائ َ
َ َ َ ُ َ
التور ِ
التور ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
اة :اْلَبَرَك َة َو َّ
اة.
َ 34وَب ْع َد ذل َك َقَأرَ َجم َ
الل ْعَنةََ ،ح َس َب ُك ِل َما ُكت َب في س ْف ِر َّ ْ َ
يع َكالَمِ َّ ْ َ
ِ
َ 35لم َت ُكن َكلِم ٌة ِمن ُك ِل ما أَمر ِب ِه موسى َلم ي ْق ْأرها ي ُشوع ُق َّدام ُك ِل جم ِ ِ ِ
النس ِ
اء َواألَ ْط َف ِ
ال
ْ ْ َ ْ
ََ َ
َ ََ
يل َو َ
اعة إ ْسَرائ َ
ُ َ ْ ََ َ َ ُ َ
َواْل َغ ِر ِ
الس ِائ ِر ِفي َو َس ِط ِه ْم.
يب َّ
وهذا باإلضافة الى األدلة الكثيرة التي قدمتها في ملف قانونية كل سفر على حدى
من هو كاتب سفر التكوين
من هو كاتب سفر الخروج
من هو كاتب سفر الالويين
من هو كاتب سفر العدد
هل موسي هو كاتب سفر التثنية ام اخر في زمن داود او بعده ؟ تثنية 1
أيضا من ناحية االثار
الرد على ادعاء ال يوجد أي دليل على ان التوراة أقدم من القرن الخامس ق م
وقدمت مخطوطات كثيرة

وأيضا قدمت قائمة من أماكن اثرية ادعوا انها ليس لها وجود وعلم الثار حديثا اكتشفها واكد مصداقية
اسفار موسى الخمسة وانها كتبت في زمن االحداث
وأيضا ملف
نظرية المصادر والرد عليها
وشرحت نظريات المصادر المزعومة واخطائها بأدلة من اقوال العلماء
وأيضا في ملف
اكتشاف اسم موسى في سيناء من القرن  15ق م
وقد قدمت ادلة أخرى من الثار على وجود موسى بالفعل تاريخيا في القرن  15ق م
وأيضا ملف
امضاء الرب في التوراة
الذي يؤكد ان اسفار موسى الخمسة ليست تجميعات بشرية بل وحي الهي على يد موسى الن بشر ال
يستطيعوا ان يقدموا اكواد مثل هذه
وهذا يدمر تماما أي ادعاء انها حديثا
ولكن اتي لنشيد
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ِ 1حيَن ِئ ٍذ رَّنم موسى وب ُنو ِإسر ِائيل ِ
ظم .اْل َفرس ور ِ
ِ ِ
ِ
َّ
هذ ِه َّ
اكَب ُه
الت ْس ِب َ
يح َة ل َّلر ِب َوَقاُلوا« :أَُرن ُم ل َّلر ِب َفِإَّن ُه َق ْد َت َع َ َ َ َ َ
َ َ ُ َ ََ
َْ َ

طَر َح ُه َما ِفي اْلَب ْح ِر.
َ
الرب ُق َّوِتي وَن ِش ِ
يدي ،وَق ْد صار َخ َ ِ
ِِ
له َأ ِبي َفأَُرِف ُع ُه.
َّ 2
ُم ِج ُد ُهِ ،إ ُ
َ َ َ
َ
الصي .ه َذا إلهي َفأ َ
اس ُم ُه.
الرب َر ُج ُل اْل َحْر ِبَّ .
َّ 3
الرب ْ
 4مرَكبات ِفرعو َن وجي ُشه أَْلَقاهما ِفي اْلبح ِرَ ،ف َغ ِرق أَ ْف َضل ج ُن ِ ِ
ِ ِ
وف،
وده اْل َمْرَك ِبَّية في َب ْح ِر ُس َ
َ
َْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ
َْ
ُ ُ
َُ
ِ
 5تُ َغ ِط ِ
َع َم ِ
اق َك َح َج ٍر.
يه ُم الل َج ُجَ .ق ْد َهَبطُوا في األ ْ
َ 6ي ِمي ُن َك َيا َرب ُم ْع َت َّزٌة ِباْل ُق ْدَرِةَ .ي ِمي ُن َك َيا َرب ُت َح ِط ُم اْل َع ُد َّو.
ِ
ْكُل ُه ْم َكاْلَق ِ
ظم ِت َك َت ْه ِد ُم مَق ِ
ش،
يكُ .تْرِس ُل َس َخ َط َك َفَيأ ُ
او ِم َ
ُ
َ 7وب َِك ْثَرة َع َ َ
ِ
يح أَ ْن ِف َك َتر َ ِ ِ
ِي َكَار ِبَيةٍَ .ت َج َّم َد ِت الل َج ُج ِفي َقْل ِب اْلَب ْح ِر.
َ 8وب ِِر ِ
اه .ا ْن َت َصَبت اْل َم َجارَ
اك َمت اْلمَي ُ
َ
َ 9قال اْلع ُدو :أَ ْتبع ،أ ُْد ِر ُك ،أُ َق ِسم َغ ِنيمةًَ .تم َتلِ ِ
ِ
ُج ِرُد َس ْي ِفي .تُ ْف ِن ِ
يه ْم َي ِدي.
ئ م ْن ُه ْم َن ْفسي .أ َ
َُ
َ َ
ْ ُ
ُ
َ
اص ِفي ِمي ٍاه َغ ِ
َ 10ن َف ْخ َت ِب ِر ِ
يح َك َف َغ َّ
الر َص ِ
امَرٍة.
اصوا َك َّ
ط ُ
َ
اه ُم اْلَب ْحُرَ .غ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اس ِةَ ،م ُخوًفا ِب َّ
يحَ ،ص ِان ًعا َع َجا ِئ َب؟
الت َسا ِب ِ
َ 11م ْن م ْثُل َك َب ْي َن اآلل َهة َيا َرب؟ َم ْن م ْثُل َك ُم ْع َت ًّزا في اْلَق َد َ
ض.
َ 12ت ُمد َي ِميَن َك َف َت ْب َتلِ ُع ُه ُم األَْر ُ
الشعب َّال ِذي َفدي َتهَ .ته ِد ِ
ِ
يه ِب ُق َّوِت َك ِإَلى َم ْس َك ِن ُق ْد ِس َك.
َْ ُ ْ
ُ 13تْرِش ُد ِبَ ْأر َفت َك َّ ْ َ
ِ
ين.
وب َفَيْرَت ِع ُدو َنَ .ت ْأ ُخ ُذ َّ
ان ِفلِ ْسط َ
الر ْع َد ُة ُس َّك َ
َ 14ي ْس َم ُع الش ُع ُ
ِ
يع ُس َّك ِ
ان َك ْن َعا َن.
وآب َت ْأ ُخ ُذ ُه ُم َّ
ِ 15حيَن ِئ ٍذ َي ْن َد ِه ُ
وب َجم ُ
الر ْج َفةَُ .ي ُذ ُ
اء ُم َ
وم .أَ ْق ِوَي ُ
ُمَر ُ
اء أ َُد َ
ش أَ
ظم ِة ِذر ِ
اع َك َي ْصم ُتو َن َكاْل َح َج ِر َح َّتى َي ْع ُبَر َش ْع ُب َك َيا َربَ .ح َّتى َي ْع ُبَر َّ
الش ْع ُب
َ 16تَق ُع َعَل ْي ِه ِم اْل َه ْيَب ُة َوالر ْع ُبِ .ب َع َ َ َ
ُ
َّال ِذي ا ْق َتَن ْي َتهُ.
ان َّال ِذي صَنع َته يا رب لِس َك ِنك اْلم ْق ِد ِ ِ
ِ
يء ِب ِه ْم َوَت ْغ ِر ُس ُه ْم ِفي َجَب ِل ِم َير ِاث َك ،اْل َم َك ِ
اك َيا
س َّالذي َهَّيأَ ْت ُه َي َد َ
َ ْ َُ َ
َ 17تج ُ
َ َ َ

َرب.
َّه ِر َواألََب ِد».
َّ 18
الرب َي ْملِ ُك ِإَلى الد ْ
ِ ِ
يل
َ 19فِإ َّن َخْي َل ِفْر َع ْو َن َد َخَل ْت ِب َمْرَكَب ِات ِه َوُفْر َس ِان ِه ِإَلى اْلَب ْح ِرَ ،وَرَّد َّ
اء اْلَب ْح ِرَ .وأ َّ
َما َب ُنو إ ْسَرائ َ
الرب َعَل ْي ِه ْم َم َ
َف َم َش ْوا َعَلى اْلَيا ِب َس ِة ِفي َو َس ِط اْلَب ْح ِر.
ُخت هارو َن الد َّ ِ
ِ ِ
ِ
َخ َذ ْت مْرَيم َّ
ص.
اء َها ِب ُد ُف ٍ
وف َوَرْق ٍ
َ 20فأ َ
ف ِبَيد َهاَ ،و َخَر َج ْت َجم ُ
الن ِبَّي ُة أ ْ ُ َ ُ
يع الن َساء َوَر َ
َ ُ
ظم .اْل َفرس ور ِ
ِ ِ
َّ
طَر َح ُه َما ِفي اْلَب ْح ِر».
اكَب ُه َ
َ 21وأَ َج َاب ْت ُه ْم َمْرَي ُمَ« :رن ُموا ل َّلر ِب َفِإَّن ُه َق ْد َت َع َ َ َ َ َ
لم يجد العلماء أي لفظ قديم لم يستخدمه موسى في بقية اسفاره
ايضا التعبيرات اللغوية استخدمها موسى في بقية االسفار
وقدم Robert V. McCabe, Jr.
CARMEN MARIS ALGOSI: AN EXEGETICAL STUDY
OF EXODUS 15:1-18
تحليل لغوي تفصيلي لهذا النشيد مثبتا انه من نفس لغة موسى
فمن اين اتى النقديين ادعاء انه النشيد فقط قديم وبقية االسفار حديثة بعد السبي ان كانوا نفس التركيب
اللغوي

والمجد هلل دائما

