هل فقدت توراة موسي اثناء فقد تابوت
عهد الرب وبعده ؟
Holy_bible_1

الشبهة

خرج علينا احدهم فقال ان التوراه فقدت
فساذكر غالبية نص كالمه باللون االخضر وساعلق عليه باللون القاني ولكن باختصار فقط لتوضيح الفكر
وساقدم بعض االدله التي تثبت كالمي

 تلقى موسى من هللا وهو على جبل الطور لوحين من الحجارة كتبهماا هللا لبناي رسارا يل تااكارا و ا وقاالالاارب لموسااىع اإااعد رلااى الجباال ،وكاان هنااا  ،فجعطيااا لااوحي الحجااارة والشااراعة والوإااية التااي كتبتهااا
لتعليمهما ( الخروج  ،)12/24وقد كتب في اللوحين الوإااا العشر ( انظر الخروج  ) 17 - 1/20و ( التثنية
.) 23 - 5/5
 أمر موسى بوضع اللوحين في تابوت العهد ،اوفي التابوت تضع الشهادة التي أعطياا (الخروج .)21/25اوال اللااوحين هاام احتااوا علااي الوإااااا العشاار فقااط ولاايا كاال نااامو
التكوان الي التثنية

موسااي ا لاايا االساافار الخمااا ماان

 أوإى موسى بني رسرا يل بجن تقارأ التاوراة علاى جمياع بناي رسارا يل كال سابع سانوات اوفاي نهاااةالسبع سنين في ميعاد سنة اإلبراء في المكان الا تختاره تقرأ هاه التوراة أمام كل رسرا يل فاي مساامعهم ا
( التثنية .)11 - 9/31
وهاا ليا معناه ان ال تقراء في اثناء هاه السبع سنين ولكن
تعلم لالوالد واحفظوها باستمرار
سفر التثنية 6
علَى قَ ْلبِاَ ،
وإياَ بِ َها ا ْليَ ْو َم َ
َ 6و ْلتَك ُْن ه ِا ِه ا ْل َك ِل َماتُ الَّتِي أَنَا أ ُ ِ
ا فِي بَ ْيتِاَ َ ،و ِحينَ ت َ ْمشِي فِي ال َّ
اقَ ،و ِحينَ تَنَا ُم َو ِحينَ تَقُو ُم،
ص َها َ
َ 7وقُ َّ
علَى أ َ ْوالَ ِد َ َ ،وت َ َكلَّ ْم بِ َها ِحينَ تَجْ ِل ُ
ط ِر ِ
ع ْينَ ْياَ ،
ب بَ ْينَ َ
علَى اَ ِد َ َ ،و ْلتَك ُْن َ
عالَ َمةو َ
اربُ ْط َها َ
ع َ
صا ِ َ
َ 8و ْ
علَى أَب َْوابِاَ .
ب بَ ْيتِاَ َو َ
َ 9وا ْكت ُ ْب َها َ
علَى قَ َوا ِ ِم أَب َْوا ِ
فهاا معناه ان استمروا في تكرارها وحفظها شفاها وكتاباه واحفظوهاا الوالدهام فتكاون محفوياه فاي قلاوبهم
ومكتوبه في ااداهم واكتبوها علي كل شئ علي ورق البرد والجلود وعلي كل عالمه في الطراق وكل قا مه
في البيت والباب وكل مكان
وطبعا هاا ليا من النسخه الوحيده بل من النسخ الموجوده في كل بيوت رؤساء كل سبط
سفر التثنية 4
ض
ض َواألَحْ كَا َم الَّتِي أَنَا أُع َِل ُم ُك ْم ِلت َ ْع َملُو َهاِ ،لك َْي تَحْ يَ ْوا َوت َ ْد ُخلُوا َوت َ ْمت َ ِلكُوا األ َ ْر َ
س َم ِع ا ْلفَ َرا ِ َ
س َرا ِي ُل ا ْ
« 1فَاآلنَ اَا رِ ْ
ب رِلهُ آبَا ِ ُك ْم اُ ْع ِطي ُك ْم.
الر ُّ
الَّتِي َّ
صوا ِم ْنهُِ ،لتَحْ فَ ُ
وإي ُك ْم ِب َها.
 2الَ ت َ ِزادُوا َ
ظوا َو َ
وإي ُك ْم ِب ِه َوالَ تُنَ ِق ُ
له ُك ُم الَّتِي أَنَا أ ُ ِ
علَى ا ْل َكالَ ِم الَّ ِا أَنَا أ ُ ِ
الر ِ
إااَا َّ
ب رِ ِ
ع ْينَا َ َ ،و ِلئَالَّ ت َ ُزو َل ِم ْن قَ ْل ِباَ ُك َّل أَاَّ ِام َح َيا ِتاَ .
ص َرتْ َ
ور الَّتِي أ َ ْب َ
ساَ ِجدًّا ِلئَالَّ ت َ ْن َ
ِ « 9رنَّ َما احْ ت َ ِر ْز َواحفَ ْظ نَ ْف َ
سى األ ُ ُم َ
َوع َِل ْم َها أ َ ْوالَ َد َ َوأ َ ْوالَ َد أ َ ْوالَ ِد َ .

س ِمعَ ُه ْم
بع اجْ َم ْع ِلي ال َّ
ب فَج ُ ْ
ش ْع َ
الر ُّ
ور َ
اب ِحينَ قَا َل ِلي َّ
الر ِ
 10فِي ا ْليَ ْو ِم الَّ ِا َوقَ ْفتَ فِي ِه أ َ َما َم َّ
لهاَ فِي ُح ِ
ب رِ ِ
ضَ ،واُعَ ِل ُموا أ َ ْوالَ َد ُه ْم.
َكالَ ِميِ ،ليَتَعَلَّ ُموا أ َ ْن اَ َخافُونِي ُك َّل األَاَّ ِام الَّتِي ُه ْم فِي َها أَحْ يَا ٌء َ
علَى األ َ ْر ِ

واؤكد علي اهمية حفظها نصا وفعال
سفر التثنية 4
سانَ رِلَ ْيااَ َورِلَاى أ َ ْوالَ ِد َ ِم ْ
َ 40واحْ فَ ْظ فَ َرا ِ َ
َاي ت ُ ِطيا َل
ضهُ َو َو َ
وإياَ ِب َها ا ْليَ ْو َم ِلك َْي اُحْ َ
إااَاهُ الَّتِي أَنَا أ ُ ِ
ان بَ ْعا ِد َ َ ،و ِلك ْ
ب رِل ُهاَ اُ ْع ِطياَ رِلَى األَبَ ِد».
أَاَّا َماَ َ
علَى األ َ ْر ِ
الر ُّ
ض الَّتِي َّ
سفر التثنية 5
اام ِع ُك ُم
س ِ
س َارا ِي ُل ا ْلفَ َارا ِ َ
س َم ْع اَا رِ ْ
س َرا ِي َل َوقَا َل لَ ُه ْمع «اِ ْ
سى َج ِمي َع رِ ْ
ض َواألَحْ كَاا َم الَّتِاي أَت َ َكلَّا ُم ِب َهاا فِاي َم َ
َ 1و َدعَا ُمو َ
ا ْليَ ْو َمَ ،وت َعَلَّ ُمو َها َواحْ ت َ ِر ُزوا ِلت َ ْع َملُو َها.

واكمل المشكا واقول
وقال لالواينع ا خاوا كتاب التوراة هاا ،وضاعوه بجاناب تاابوت عهاد الارب رلهكام ،ليكاون هناا شااهدا و
عليكم ،ألني أنا عاار

تماردكم ورقاابكم الصالبة ،هاوذا وأناا بعاد حتاى معكام الياوم قاد إارتم تقااومون الارب،

فكيف بالحر بعد موتي  ..ألني عار

بعد موتي تفسدون وتزاغون ا ( التثنية .) 30 - 24/31

وبالطبع لم توضع النسخه الوحيده بجانب التابوت فهاا كاب ولكن كما اوضحت في االعداد الكثيره السابقه
انها تقرا في كل اوم سبت
رنجيل لوقا 4ع 16
اإ َر ِة َحي ُ
ت َوقَا َم ِليَ ْق َرأَ،
س ْب ِ
ب عَا َدتِ ِه اَ ْو َم ال َّ
ْث كَانَ قَ ْد ت َ َربَّىَ .و َد َخ َل ا ْل َمجْ َم َع َح َ
س َ
َو َجا َء رِلَى النَّ ِ
سفر أعمال الرسل 13ع 27

سبْت ت َ َّم ُمو َهاِ ،ر ْذ
ور َ
سا َء ُه ْم لَ ْم َا ْع ِرفُوا هاَاَ .وأ َ ْق َوا ُل األ َ ْنبِ َي ِ
اء الَّتِي ت ُ ْق َرأ ُ ُك َّل َ
ش ِلي َم َو ُر َؤ َ
ألَنَّ ال َّ
سا ِكنِينَ فِي أ ُ ُ
ع َل ْي ِه.
َح َك ُموا َ
سفر أعمال الرسل 15ع 21
سبْت».
سى ُم ْناُ أَجْ يَال قَدِا َمة ،لَهُ فِي ك ُِل َمدِانَة َم ْن اَك ِْر ُز بِ ِه ،رِ ْذ اُ ْق َرأ ُ فِي ا ْل َم َج ِ
ام ِع ُك َّل َ
ألَنَّ ُمو َ

وااضا في كل بيت وتحفظ لكل طفل وتكتب منها نسخ في كل مكان
ومن االدله ان موسي
سلمها ليشوع ااضا شفاهة وكتابه
سفر الخروج 17ع 14
بَ ،و َ
س ْو َ أ َ ْم ُحو ِذك َْر
ام ِع اَشُو َ
س ِ
ع .فَ ِإنِي َ
ض ْعهُ فِي َم َ
ب ِل ُمو َ
الر ُّ
َارا فِي ا ْل ِكتَا ِ
فَقَا َل َّ
سىع «ا ْكت ُ ْب هاَا ت َ ْاك و
اء».
َ
ع َمالِيقَ ِم ْن تَحْ ِ
س َم ِ
ت ال َّ
وكتاب الجمار اليهود اقول ان موسى كتب  13نسخة  12نسخة لكل سبط ونسخة لتوضع بجانب تابوت
عهد الرب
وااضا جمع السبعين شيخ ( وهم الاان تنبؤا واإبحوا انبياء كما ذكر سفر العدد ) 25
فى التثنية 31
ا 24فعندما كمل موسى كتابة كلمات هاه التوراة في كتاب الى تمامها
 25أمر موسى الالواين حاملي تابوت عهد الرب قا ال
 26خاوا كتاب التوراة هاا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب الهكم ليكون هنا شاهدا عليكم
 27الني انا عار تمردكم ورقابكم الصلبة .هوذا وانا بعد حي معكم اليوم قد إرتم تقاومون الرب فكم
بالحر بعد موتي.
 28اجمعوا الي كل شيوخ اسباطكم وعرفا كم النطق في مسامعهم بهاه الكلمات واشهد عليهم السماء
واالرض .ا

ومن قراء عن اسلوب النسخ في هاا الزمان باالسلوب االمال ي اعر

تماما ان مافعله موسي هو النسخ

االمال ي فهو اقراء علي السبعين شيخ وهم اكتبون سبعين نسخه في نفا الوقت وتبقي هاه النسخ
وتستخدم فمن ادعي انها نسخه واحده غير امين
وبتفكير بسيط نعر

ان ا شيخ من هؤالء ممن انتخبوا ليحكموا في امور شعب اسرا يل واطبقون

الشراعه فكيف لقاضي اطبق الشراعه بدون ما ان تكون الشراعه مكتوبه في اده ليرجع اليها ؟ وبخاإه
االحكام الكثيره المكتوبه فيها ومكتوب ااضا
وكيف اطلب منهم ان اكتبوها في كل مكان واحفظوها الوالدهم وهم الامتلكوا نسخ في ااداهم ؟
واؤكد اوسيفو

المؤرخ اليهود من اوا ل القرن االول الميالد ان التقليد اليهود اؤكد ان موسي امر

ان تكتب نسخه لكل ر يا سبط من االسباط وانسخ منها ليتناقلوها
وبخاإه ان في التوراه مكتوب حدود كل سبط ومدن الملجا وشروطها وهي احتاجوها باستمرار لتحداد
امال كل سبط فبالطبع البد ان تكون متاحه في ااد رؤساء و قضاة كل سبط
ومكتوب ااضا
سفر التثنية 17
17ع  18و عندما اجلا على كرسي مملكته اكتب لنفسه نسخة من هاه الشراعة في كتاب من عند الكهنة
الالواين
17ع  19فتكون معه و اقرا فيها كل ااام حياته لكي اتعلم ان اتقي الرب الهه و احفظ جميع كلمات هاه
الشراعة و هاه الفرا ض ليعمل بها
17ع  20لئال ارتفع قلبه على اخوته و لئال احيد عن الوإية امينا او شماال لكي اطيل االاام على مملكته هو
و بنوه في وسط اسرا يل
واوإي بان كل ملا ( وكل قاضي كما اوضحت من قبل ) اكون له النسخه الشخصيه ال تفارقه واستمر في
قراءتها باستمرار
باالضافه الي رؤساء االلو

ورؤساء المئات ورؤساء الخمسين ورؤساء العشرات

فلنحسب معا كم نسخه للقضاه والشيوخ والملو كتبت ونسخت هاا باالضافه الي باقي النسخ الهيكلية التي
اقراء منها والنسخ الشخصيه واالسباط واالسر وغيرها

واكمل المشكا واقول
 -أعاد اشوع كتابة التوراة ،فكتبها على أحجاار الماابح بحارو

واضاحة ا كتاب هناا علاى الحجاارة نساخة

توارة موسى  ..وبعد ذلا قرأ جميع كالم التوراة البركة واللعنة حسب كل ما كتاب فاي سافر التاوراة ،ولام تكان
كلمة من كل ما أمر به موسى لم اقرأ اشوع قدام كل جماعة رسارا يل والنسااء واألطفاال والغرااب الساا ر فاي
وسطهم ا ( اشوع .) 35-30/8
وهنا اتكلم عن الوإااا العشره الن ا عاقل ادر انه إعب ان اكتب االسفار الخمسه كامله بكال اإاحاحاتها
بحرو

واضحه علي احجار المابح

ومما سبق علمنا أن التوراة كتبها موسى ،وأمر بوضعها في تابوت عهد الارب باين لاوحي الحجار ،وأمار
أن تقرأ على بني رسرا يل كل سبع سنين.
وقد اوضحت انها ليست النسخه الوحيده ولكنها نسخة خط اد موسي
ومالحظه مهمة جدا قبل ان ابدا في الجزء الثاني من شبهته
العدد اقول
سفر التثنية 31
ب قَا ِالوع
ت َ
ام ِلي تَابُو ِ
سى الالَّ ِواِينَ َح ِ
 25أ َ َم َر ُمو َ
الر ِ
ع ْه ِد َّ

ب
ُ « 26خاُوا ِكتَ َاب التَّ ْو َرا ِة هاَا َو َضعُوهُ ِب َجا ِن ِ

علَ ْي ُك ْم.
له ُك ْمِ ،ليَكُونَ ُهنَا َ شَا ِهدوا َ
ت َ
تَابُو ِ
الر ِ
ع ْه ِد َّ
ب ِر ِ

العدد اقول بجانب التابوت وليا في داخله كما ادعي المشكا ( وأمر بوضعها في تابوت عهد الرب بين
لوحي الحجر ) ونر عدم امانة المشكا في كالمه فالنسخه في الخيمه بجانب وليست في داخل التابوت
ففي تحركات التابوت لم تكن نسخة موسي في داخله ولكن ضلت في خيمة االجتماع

وركزت علي هاا الجزء الن المشككين ابنون شبهتهم علي هاه الكابه وبناء عليها افترضون ان النسخه
فقدت عندما ذهب التابوت الي الفلسطينيين
وارجو الرجوع الي ملف تابوت عهد الرب الا شرحت فيه واوضحت انه لم ااخا احد شيئا من التابوت
ولكن البعض نظروا في داخله فقط وعوقبوا بشده

وبقية شبهته

ضياع التوراة (األسفار الخمسة)

بدأ ضياع التوراة كما تحدث سفر ( إمو يل ( ) 11/4 )1عند فقدهم للتابوت في معركة مع الفلسطينيين،
ثم عاد رليهم بعاد سابعة شاهور ،ولماا فتحاوا التاابوت ا لام اكان فاي التاابوت رال لوحاا الحجار اللااان وضاعهما
موسى ا ( الملو (.) 9/8 )1
وهنا كما ذكرت استغل المشككون كابتهم وابدؤن في التاليف  .وكالمه هنا خطا لسببين اوضحتهما سابقا
 1لم تكن نسخة موسي هي النسخه الوحيده في ااام شاول بل كانات نساخت كثيارا جادا كماا اوضاحت السابعين
نسخه ونسخ االسباط والبيوت والقضاه وغيرها الكثيره
 2لم تكن نسخة موسي في داخل التابوت كما اوضحت ااضا سابقا بل كانت في خيمة االجتماع

كما تعرض بيت المقد

لغزو عام  945ق .م من قبل شيشق ملا مصر ،وكان هااا الغازو كفايالو بفقاد كال

ما في الهيكل من نسخ التاوراة ا وفاي السانة الخامساة للملاا رحبعاام إاعد شيشاق ملاا مصار رلاى أورشاليم
وأخا خزا ن بيت الرب ،وخزا ن بيت الملا ،وأخا كل شيء ا ( الملو (.) 26 - 25/14 )1

ااضا هاا ال اؤثر علي سوجود التوراه مكتوباه كماا اوضاحت ساابقا انهاا نساخت كثيارا جادا وانتشارت فاي كال
اسباط اسرا يل  .ولكن ااضا في هاا الموقف بالاات اوضحه في نقطتين
االولي ان المملكه كانت انقسمت الي مملكتين كل منهما تحتو علي نسخ من التوراه
الثاني االعداد تقول
سفر الملو االول 14
14ع  25و في السنة الخامسة للملا رحبعام إعد شيشق ملا مصر الى اورشليم
14ع  26و اخا خزا ن بيت الرب و خزا ن بيت الملا و اخا كل شيء و اخا جميع اترا

الاهب التي

عملها سليمان
14ع  27فعمل الملا رحبعام عوضا عنها اترا

نحا

و سلمها ليد رؤساء السعاة الحافظين باب بيت

الملا
هو فقط اخا ما هو موجود في الخزا ن وبيت الارب شائ وخزا ناه شائ اخار ولكان ااضاا العادد اكمال واوضاح
انهم اخاوا الاهب وهو ما ارادوه وليا فمن قال انهم اتاوا ليااخزوا كتاب ؟ وخاإاه انهام لام ااخااوا شائ مان
ذهب المابح الن فيما بعد نجد ان حزقيا
سفر الملو الثاني 18ع 16
ب َوال َّدعَا ِ ِم الَّ ِتي كَانَ قَ ْد َ
ِفي ذ ِلاَ َّ
غشَّا َها َح َز ِقيَّا َم ِلاُ
ان قَش ََّر َح َز ِقيَّا الاَّ َه َ
الر ِ
ب َه ْي َك ِل َّ
ب ع َْن أَب َْوا ِ
الز َم ِ
ُّور.
َا ُهوذَاَ ،و َد َفعَهُ ِل َم ِل ِا أَش َ
فهم اخاوا ذهب المخازن ولم ادخلوا الي بيت الرب ولم اقل االنجيل انهم دنسوا او افسدوا شائ فاي الهيكال او
قد

االقدا

خاإه واال لكان الرب اماتهم مباشره مثلما فعل سابقا

واكمل واقول
ثم فقدت التوراة سنين طوالة ،ولم توجد لها باقية ،رذ عاد بنو رسرا يل رلى الوثنية ،ولم اعد للتوراة ذكر.
واتسا ل ما هو دليله علي ما ادعي ؟
ولكن اقدم ادله كتابيه عكا كالمه
سفر إمو يل االول 10
صفَا ِة،
إ ُمو ِي ُل ال َّ
ب ِرلَى ا ْل ِم ْ
ست َ ْدعَى َ
َ 17وا ْ
ش ْع َ
الر ِ
ب ِرلَى َّ
س َرا ِي َل ِم ْن ِمص َْر َوأ َ ْنقَ ْات ُ ُك ْم ِم ْن اَ ِد
س َرا ِيلَع رِنِي أ َ ْ
إعَدْتُ رِ ْ
ب رِلهُ رِ ْ
َ 18وقَا َل ِلبَنِي رِ ْ
الر ُّ
س َرا ِيلَع «ه َكاَا اَقُو ُل َّ
يع ا ْل َم َما ِل ِا الَّتِي ضَااَقَتْ ُك ْم.
ا ْل ِمص ِْراِينَ َو ِم ْن اَ ِد َج ِم ِ
وإمو يل النبي اقراء من سفر الخروج  32ومكرر ااضا في قضاه 6ع 8
واكمل
السا ْف ِر َو َو َ
ب ِبقَ َ
إا ُمو ِي ُل َج ِميا َع
إا ُمو ِي ُل ال َّ
ااء ا ْل َم ْملَ َكا ِةَ ،و َكتَبَاهُ فِااي ِ
ب .ث ُا َّم أ َ ْطلَااقَ َ
ضا ِ
 25فَ َكلَّا َم َ
شا ْع َ
ضاعَهُ أ َ َمااا َم الا َّار ِ
احد ِرلَى بَ ْيتِ ِه.
ال َّ
ب ُك َّل َو ِ
ش ْع ِ
وبعد ما اوضحت انه حتي إمو يل النباي توجاد نساخ كثياره جادا ومنتشاره ماع الشايوخ واالساباط والرؤسااء
اراد توضيح من ما بعد إمو يل حتي اوشيا
في هاه الفتره يهر كم من االنبياء كثيران وتالمياهم من بدااة من مدرسة إمو يل النباي وماا بعاده واتمانهم
هللا علي كتابه ووحيه باالضافه الي باقي النسخ المتوارثه التي تكلمت عنها فمثال
داوود وسليمان كان معهم ناثان النبي وجاد النبي في  2إم 12ع  25و  1اخ 29ع 29
رحبعام وكان في زمنه شمعيا النبي وأخيا الشيلوني
ابيام وكان في زمنه اخيا الشيلوني وعدو الرا ي

اسا وكان في زمنه عدو الرا ي وااضا عوبيد وحناني وااهو بن حناني في اخر ااامه
اهوشفاط وكان في زمنه ااهو ابن حناني وااليا النبي
اهورام وكان في زمنه اليشع النبي
اخزاا ااضا كان في ااامه اليشع النبي
اؤأش وفي زمنه ااضا اليشع
امصيا وفي ااامه اونان النبي وعامو

النبي

عزراا وفي ااامه كان اشعياء النبي وهوشع النبي
اوثام وكان في ااامه اشعياء النبي وميخا النبي
احاز وااضا كان معاإر الشعياء النبي وعوبيد النبي
حزقيا ااضا كان معاإر الشعياء النبي
منسي وفي ااامه كان تالميا االنبياء
امون وكان في ااامه ارميا النبي
اوشيا وااضا كان في ااامه ارميا النبي الا استمر الي السبي حتي دانيال
وكل من االنبياء كان له تالميا اسمونهم بنو االنبياء
سفر الملو الثاني 2ع 3
علَى
س ِي َد َ ِم ْن َ
ت ِرا َل ِرلَى أ َ ِلي َ
اء الَّ ِاانَ ِفي َب ْي ِ
َف َخ َر َج َبنُو األ َ ْن ِب َي ِ
ب َ
الر ُّ
ش َع َوقَالُوا لَهُع «أَت َ ْعلَ ُم أَنَّهُ ا ْل َي ْو َم َاج ْ ُخاُ َّ
إ ُمتُوا».
ساَ ؟» فَقَالَع «نَ َع ْمِ ،ر ِني أ َ ْع َل ُم َفا ْ
َرأْ ِ

بل ااكر في العدد  7بان منهم مجموعه خمسين رجل
سفر الملو الثاني 2ع 7
ب األ ُ ْرد ُِن.
سونَ َر ُجالو ِم ْن َبنِي األ َ ْن ِب َي ِ
ب َخ ْم ُ
اء َو َوقَفُوا قُ َبالَت َ ُه َما ِم ْن َب ِعيد َ .و َوقَ َ
فَاَ َه َ
ف ِكالَ ُه َما ِب َجانِ ِ
وزوجاتهم
سفر الملو الثاني 4ع 1
ع ْب َد َ َز ْو ِجي قَ ْد َماتَ َ ،وأ َ ْنتَ ت َ ْعلَ ُم أَنَّ
اء قَا ِلَةوع «رِنَّ َ
إ َر َختْ رِلَى أ َ ِلي َ
اء بَنِي األ َ ْنبِيَ ِ
س ِ
َو َ
ام َرأَةٌ ِم ْن نِ َ
ش َع ْ
ع ْب َدا ِْن».
ب .فَجَتَى ا ْل ُم َرابِي ِليَج ْ ُخاَ َولَ َد َّ لَهُ َ
َ
الر َّ
ع ْب َد َ كَانَ اَ َخا ُ َّ

هاا باالضافه الي المغنيين وانبياء الهيكل مثل اسا

وهيمان وادثون وغيرهم الكثيران

وااضا الكتبه والمسجلين الاان ليا لهم وييفه اخر غير نسخ االسفار والمزامير
سفر الملو الثاني 18ع 18
ب َواُوا ُ
س ِج ُل.
َو َدع َْوا ا ْل َم ِلاَ  ،فَ َخ َر َج رِلَي ِْه ْم أ َ ِليَاقِي ُم ْبنُ ِح ْل ِقيَّا الَّ ِا َ
علَى ا ْلبَ ْي ِ
ت َو ِ
سا َ ا ْل ُم َ
خ ْبنُ آ َ
ش ْبنَةُ ا ْلكَاتِ ُ
سفر الملو الثاني 18ع 37
ب َواُ َوا ُ
س ِج ُل ِرلَى َح َزقِيَّا َوثِيَابُ ُه ْم
فَ َجا َء أ َ ِليَاقِي ُم ْبنُ ِح ْل ِقيَّا الَّ ِا َ
علَى ا ْلبَ ْي ِ
ت َو ِ
سا َ ا ْل ُم َ
خ ْبنُ آ َ
ش ْبنَةُ ا ْلكَاتِ ُ
ُم َم َّزقَةٌ ،فَج َ ْخبَ ُرو ُه ِب َكالَ ِم َر ْبشَا َقى.
وكل هؤالء وااضا في كل زمان كان هنا جماعه من االنبياء لم ااكر اسمهم
سفر إمو يل األول 19ع 20

علَي ِْه ْم ،كَانَ
سا َ
اء َاتَنَبَّجُونَ َ ،و َ
َاودََ .ولَ َّما َرأ َ ْوا َج َماعَةَ األ َ ْن ِب َي ِ
فَج َ ْر َ
إ ُمو ِي َل َواقِفوا َر ِي و
َاو ُل ُر ُ
سالو أل َ ْخ ِا د ُ
س َل ش ُ
َاو َل فَتَنَبَّجُوا ُه ْم أ َ ْاضوا.
ح هللاِ َ
ُرو ُ
علَى ُر ُ
س ِل ش ُ
وهؤالء االنبياء كانت وييفتهم الوحي وكتابة النسخ

واعتقد اكدت ان االسفار وإلت بكثره الي ااام اوشيا
واكمل واقول
ثم في عام  622ق .م ،وبعد ثمان عشرة سنة من حكم الملا اوشايا الاا أراد أن اعياد بناي رسارا يل رلاى
عبادة هللا ،ادعى الكاهن حلقيا أنه وجد سفر الشراعة ،وقالع ا قد وجدت سفر الشراعة في بيات الارب  ..فلماا
سمع الملا كالم سفر الشراعة مزق ثيابه ا ( الملو (.) 2/23 )2
ولم تبين النصوص ما الا وجده حلقيا بعد هاه السنين ؟ هل وجد لوحي الحجر أم ما كتبه موسى ،أم أن
المقصود بسفر الشراعة هو سفر التثنية أو سفر الالواين المختصين بالشرا ع؟

(])[1

واراد ان اوحي الينا ان النسخه كانت مفقوده ووجدت ولكن الحقيقه هو هنا اتكلم عن النسخه المكتوبه بيد
موسي والتي ذكر اهميتها
وااكر السفر في االإحاح السابق
22ع  12و امر الملا حلقيا الكاهن و اخيقام بن شافان و عكبور بن ميخا و شافان الكاتب و عسااا عبد الملا
قا ال
فنجد كهنة وكتبه ااضا في زمانه وانبياء كما اوضحت سابقا ووجود سفر الشراعه المكتوب بيد موسي
باالضافه الي انه ادر انه واباؤه لم انفزوا الوإااا كامله ودليل انه لم اقراء سفر الشراعه من قبل رغم
وجود االنبياء فهاا امر احزنه جدا ولهاا مزق ثيابه عند اكتشا
وادرا انهم استحقوا الضربات

سفر الشراعه المكتوب بيد موسي وقراءته

23ع  2و إعد الملا الى بيت الرب و جميع رجال اهوذا و كل سكان اورشليم معه و الكهنة و االنبياء و كل
الشعب من الصغير الى الكبير و قرا في اذانهم كل كالم سفر الشراعة الا وجد في بيت الرب
وفي هاا الزمان في القرن الساد

قبل الميالد بدا تقسيم االسفار الي اجزاء وهاا ادل علي بدااة التقسيم الي

اإحاحات واعداد وهاا ادل علي انتشارها وقسمت التوراه الي  154جزء واالسفار الموجوده كلها الي ما هو
فوق  700جزء

واكمل واقول
وفي عام  605ق .م تسلط الملا بختنصر على بيت المقد  ،فنهب وسلب وأحرق وسبا عشارة آال

مان

أهلها( .انظر الملو (.)15 - 11/24 )2
ثم في عام  586ق .م عاد بختنصر رلى أورشليم ا وأحرق بيت الارب وبيات الملاا وكال بياوت أورشاليم،
وكل بيوت العظماء أحرقها بالنار ا ( الملو (.) 9/25 )2

والعدد اقول
24ع  11و جاء نبوخاناإر ملا بابل على المدانة و كان عبيده احاإرونها
24ع  12فخرج اهوااكين ملا اهوذا الى ملا بابل هو و امه و عبيده و رؤساؤه و خصيانه و اخاه ملا
بابل في السنة الثامنة من ملكه
24ع  13و اخرج من هنا جميع خزا ن بيت الرب و خزا ن بيت الملا و كسر كل انية الاهب التي عملها
سليمان ملا اسرا يل في هيكل الرب كما تكلم الرب
وااضا هو سرق خزا ن وليا بيت الرب نفسه وااضا االسفار هي موجوده مع االنبياء والكتبه وغيرهم

وعندما دمر نبوخانصر بيت الرب كان هناا انبيااء مثال دانياال وااضاا كاان اوجاد خلاده النبياه وارمياا إافنيا
وباروخ وغيرهم كثيران وهم معهم االسفار
واقول انبياء انه بعد السبي احتفظ بالكتب وكان اقراؤها
سفر دانيال 9ع 2
ب رِلَى
السنِينَ الَّتِي كَانَتْ َ
ب َ
ع َد َد ِ
فِي ال َّ
الر ِ
ع ْن َها َك ِل َمةُ َّ
سنَ ِة األُولَى ِم ْن ُم ْل ِك ِه ،أَنَا دَانِيآ َل فَ ِه ْمتُ ِمنَ ا ْل ُكت ُ ِ
ش ِلي َم.
سنَةو َ
ور َ
س ْب ِعينَ َ
رِ ْر ِميَا النَّ ِبيِِ ،ل َك َمالَ ِة َ
علَى َخ َرا ِ
ب أُ ُ
واشهد حزقيال النبي لنوح ودانيال وااوب مما ادل علي وجود العهد القدام في اده
سفر حزقيال 14ع 14
س ِي ُد
الر َجا ُل الثَّالَثَةُ :نُو ٌ
وب ،فَ ِإنَّ ُه ْم ِرنَّ َما اُ َخ ِل ُ
س ُه ْم ِب ِب ِر ِه ْم ،اَقُو ُل ال َّ
صونَ أ َ ْنفُ َ
ح َودَانِيآ ُل َوأَاُّ ُ
َوكَانَ فِي َها ه ُؤالَ ِء ِ
ب.
الر ُّ
َّ
واشهد لحكمة دانيال
سفر حزقيال 28
28ع  2اا ابن ادم قل لر يا إور هكاا قال السيد الرب من اجل انه قد ارتفع قلبا و قلت انا اله في مجلا
االلهة اجلا في قلب البحار و انت انسان ال اله و ان جعلت قلبا كقلب االلهة
28ع  3ها انت احكم من دانيال سر ما ال اخفى عليا
وهو اقول هاا الن كما ذكرت ان االسفار في اده وفي اد الجماعه في السبي وكملوا قراءته كل سبت
ومن هاا تاكدنا ان االسفار لم تفقد في السبي وما قام به عزرا هو تجميع لالسفار التي في ااداهم ولتاكيد ذلاا
ان سفر عزرا اختلف في اسلوبه ولغته وامثلته وفلسفته عن سفر إمو يل وسفر الملو

وبهاا وإلنا وتاكدنا من اإالة وحفظ االسفار حتي القرن الخااما قبال المايالد واكثار تحداادا حتاي رجاوعهم
من السبي عام  440ق م
وتاكيد ان الشراعه كانت في ااداهم قبل ان اجمعها عزرا ان وليا ما كتبه عزرا فقط
سفر نحميا
8ع  7و اشوع و باني و شربيا و اامين و عقوب و شبتا و هوداا و معسيا و قليطا و عزراا و اوزاباد و
حنان و فالاا و الالواون افهموا الشعب الشراعة و الشعب في اماكنهم
8ع  8و قراوا في السفر في شراعة هللا ببيان و فسروا المعنى و افهموهم القراءة
وبدا بعد هاا زمن المكابيين وبدؤا اقرؤون الشراعه واؤكد الكتاب ان العهد القدام كان في ااداهم
سفر مكابيين االول 3
و نشروا كتاب الشراعة الا كانت االمم تبحث فيه عن مثال الإنامها
سفر المكابيين األول 12ع 9
فنحن وان لم تكن بنا حاجة الى ذلا بما لنا من التعزاة في االسفار المقدسة التي في اادانا
وهاا ال اؤكد فقط ان االسفار كانت موجوده في ااداهم فقط بل كانت منتشره في االمم ااضا الاان كانوا ابحثوا
فيها لتاكدهم انها إحيحه ولكن بحثهم كان لغرض سيئ وهو بحث عن مثال الإنامهم ولم اجدوا

وسفر مكابيين الثاني 2
 12و كالا عيد سليمان للتدشين ثمانية االاام
 13و قد شرح ذلا في السجالت والتااكر التي لنحميا وكيف انشا مكتبة جمع فيها اخبار الملو
واالنبياء وكتابات داود ورسا ل الملو في التقادم

 14و كالا جمع اهوذا كل ما فقد منا في الحرب التي حدثت لنا وهو عندنا
 15فان كانت لكم حاجة بالا فارسلوا من ااخاه اليكم
وهاا ااضا اؤكد انها متوفر ونسخ كثيره وانشروها الخران وهم اقرؤا واصنعوا نسخ
سفر المكابيين الثاني 6ع 23
لكنه عول على الرا النزاه الجدار بسنه وكرامة شيخوخته وما بلغ اليه من جاللة المشيب وبكمال
سيرته الحسنة منا حداثته بلب الشراعة المقدسة االلهية واجاب بغير توقف وقال بل اسبق الى
الجحيم
وبعااد هاااا الزمااان باادا عصاار الترجمااات فتماات ترجمااات قدامااه الااي اليوناااني وتبقااي منهااا قصاإااات قليلااه ثاام
الترجمه السبعينيه في القارن الثالاث قبال المايالد واكثار تحداادا سانة  285ق م وهاي تقراباا كاملاه باين ااادانا
وكانت منتشره جدا وااضا مخطوطات قمران من القرن االول قبل الميالد وهي مكتبه كامله هااا باالضاافه الاي
مخطوطات كثيره عبراه

واكمل ببعض االراء وانقل منها بدون دقه وال اهتم بها الني اوضح االدله الكتابيه
وحاولت في هاا الملف فكر مختصر عان اإاالة العهاد القادام واساتمراراته وتاكياده  1400سانه قبال المايالد
حتي ميالد رب المجد وبعد هاا ااضا وحتي االن

والمجد هلل دا ما

