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نبوة ان ليس بالخبز وحده يحيا االنسان بل بكلمة الرب النه خبز الحياة
سفر التثنية 8
 3: 8فاذلك واجاعك واطعمك المن الذي لم تكن تعرفه وال عرفه ابائك لكي يعلمك انه ليس بالخبز وحده
يحيا االنسان بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيا االنسان
وقال اليهود ان الرب سيجعلنا سعداء في أيام المسيح وقالوا انه سيكون أربعين سنة

17 :90 مدراش المزامير الكتاب الرابع مزمور
 فرحنا كما في أيام.... . فرحنا كااليام التي فيها اذللتنا كالسنين التي راينا فيها شرا15: 90 مزامير
المسيا وكم سيكون يوم المسيا؟ راباي عقيبا قال أربعين سنة كما في األيام التي اذلنا فيها ويشير الى
3 :8 األربعين سنة التي شعب إسرائيل قصوها في البرية السنين التي قال في تثنية
Deuteronomy 8:3.
Midrash on Psalms, Book Four, Psalm 90, 17.

Make us glad according to the days wherein Thou hast afflicted us (Ps 90:15):
According to the days that Thou didst afflict us in Babylon, in Media, in Greece, in
Edom.
In a different exposition the verse is read: “Make us glad according to the
days of the Messiah.” And how long is the “day” of the Messiah?… R. Akiba
said: Forty years, for According to the days wherein Thou hast afflicted us refers
to the forty years which the people of Israel spent in the wilderness, years of
which it is said And He afflicted thee, and suffered thee to hunger (Deut. 8:3).
ونعرف ان الرب يسوع اقتبسها في التجربة في البرية
3 :8  تثنية134

(SVD) فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه وال عرفه آباؤك ليعلمك أنه ليس بالخبز وحده
.يحيا اإلنسان بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيا اإلنسان
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) ( ال توجد كلمة دابار اي كلمه في العبري ولكنها واضحه من سياق الكالم
(KJV) And he humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with
manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know; that he might
make thee know that man doth not live by bread only, but by every word
that proceedeth out of the mouth of the LORD doth man live.
(LXX) καὶ ἐκάκωσέν σε καὶ ἐλιμαγχόνησέν σε καὶ ἐψώμισέν σε τὸ
μαννα, ὃ οὐκ εἴδησαν οἱ πατέρες σου, ἵνα ἀναγγείλῃ σοι ὅτι οὐκ ἐπ᾿
ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ᾿ ἐπὶ παντὶ ῥήματι τῷ
ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος.

(Brenton) And he afflicted thee and straitened thee with hunger, and fed
thee with manna, which thy fathers knew not; that he might teach thee that
man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of
the mouth of God shall man live.
4 :4 متي
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(KJV) But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread
alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
العبري يختلف عن السبعينية في كلمة الرب وهللا وعدم وجود كلمة
العبري يختلف عن العهد الجديد في عدم وجود كلمة وايضا الرب بدل هللا

السبعينية تتشابه جدا مع العهد الجديد فيما عدا تعبير تو التي تعني التي
ا3 فهو فئة

 مع3 :8  وايضا تثنية135
4 :4 لوقا
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(KJV) And Jesus answered him, saying, It is written, That man shall not
live by bread alone, but by every word of God.
 فيما عدا عدم وجود تعبير تخرج من فم4 :4 العدد يتشابه مع متي

فهو فئة 4ا

نبوة ان يكون نبي مثل موسى
سفر التثنية 18
 15 :18يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلي له تسمعون
 16 :18حسب كل ما طلبت من الرب الهك في حوريب يوم االجتماع قائال ال اعود اسمع صوت الرب
الهي و ال ارى هذه النار العظيمة ايضا لئال اموت
 17 :18قال لي الرب قد احسنوا فيما تكلموا
 18 :18اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك و اجعل كالمي في فمه فيكلمهم بكل ما اوصيه به
 19 :18و يكون ان االنسان الذي ال يسمع لكالمي الذي يتكلم به باسمي انا اطالبه
فهو نبي بالجسد مثل موسي ولكنه هو ايضا اعلي من موسي
وهذه شرحتها بالتفصيل في ملف
ماذا تعني كلمة مثلي في تث : 15 18هل الكلمه تعني مثل هللا ام مثل موسي ؟ تثنية 18
وباختصار
ما المناسبه التي قال الرب هذه النبوه لشعبه اسرائيل ؟

الرب اخبر شعبه علي لسان موسي هذه النبوه في موقف خاص جدا ومهيب وهو ظهور الرب بهذا المنظر
العظيم المهيب الول مره لشعبه علي جبل سيناء وصاحب الظهور زلزله عظيمه ونار قويه .
سفر الخروج 19
َ 10فَقال َّ ِ
وسى« :ا ْذ َه ْب ِإَلى َّ
الش ْع ِب َوَق ِد ْس ُه ُم اْلَي ْوَم َو َغ ًداَ ،وْلَي ْغ ِسُلوا ِثَي َاب ُه ْم،
الر ُّب ل ُم َ
َ
ِِ
الثالِ ِث .أل ََّن ُه ِفي اْلي ْو ِم َّ
ين لِْلي ْو ِم َّ
يع َّ
الش ْع ِب َعَلى َجَب ِل
ام ِع ُيو ِن َج ِم ِ
الثالِ ِث َي ْن ِز ُل َّ
َ
َ 11وَي ُكوُنوا ُم ْس َتعد َ َ
َم َ
الر ُّب أ َ
ِ
اء.
سيَن َ
ِ
ودا ِم ْن ُك ِل َن ِ
يم لِ َّ
طَرَف ُهُ .ك ُّل َم ْن
َن َت ْص َع ُدوا ِإَلى اْل َجَب ِل أ َْو َت َم ُّسوا َ
احَيةٍَ ،ق ِائ ً
اح َت ِرُزوا ِم ْن أ ْ
لش ْع ِب ُح ُد ً
الْ :
َ 12وُتق ُ
س اْل َجَب َل ُي ْق َت ُل َق ْتالً.
َي َم ُّ
ِ
َما ِع ْن َد َص ْو ِت اْل ُبو ِق َف ُه ْم
يش .أ َّ
ان أ َْم ِإ ْن َساًنا َال َي ِع ُ
يم ًة َك َ
َ 13ال َت َم ُّس ُه َيٌد َب ْل ُيْر َج ُم َر ْج ًما أ َْو ُيْرَمى َرْمًياَ .به َ
َي ْص َع ُدو َن ِإَلى اْل َجَب ِل».
س َّ
وسى ِم َن اْل َجَب ِل ِإَلى َّ
الش ْع َب َو َغ َسُلوا ِثَياَب ُه ْم.
الش ْع ِبَ ،وَق َّد َ
َ 14فا ْن َح َدَر ُم َ
َّ ِ ِ
لشع ِبُ « :كوُنوا مس َت ِع ِد َ ِ
 15وَق ِ
امَأَر ًة».
ال ل َّ ْ
ُْ
َ َ
ين لْلَي ْو ِم الثالث .الَ َت ْقُرُبوا ْ
 16وح َد َث ِفي اْليو ِم َّ ِ
ِ
يل َعَلى اْل َجَب ِلَ ،و َص ْو ُت
ان َّ
اح أََّن ُه َص َار ْت ُر ُع ٌ
ود َوُبُرو ٌ
الثالِث َل َّما َك َ
الصَب ُ
ََ
ق َو َس َح ٌ
َْ
اب َثق ٌ
يد ِج ًّداَ .ف ْارَت َع َد ُك ُّل َّ
الش ْع ِب َّال ِذي ِفي اْل َم َحَّل ِة.
ُبوق َش ِد ٌ
الشعب ِمن اْلمحَّل ِة لِم َ ِ ِ
ِ
وسى َّ
َسَف ِل اْل َجَب ِل.
َ 17وأ ْ
ال َقاة هللاَ ،ف َوَق ُفوا في أ ْ
َخَر َج ُم َ
َْ َ ََ ُ
ِ
ِ
الر َّب َن َز َل َعَل ْي ِه ِب َّ
الن ِارَ ،و َص ِع َد ُد َخا ُن ُه َك ُد َخ ِ
ف
َج ِل أ َّ
َن َّ
ان األ َُتو ِنَ ،و ْارَت َج َ
َ 18وَك َ
اء ُكُّل ُه ُي َد ِخ ُن م ْن أ ْ
ان َجَب ُل سيَن َ
ُك ُّل اْل َجَب ِل ِج ًّدا.
َ 19ف َكان صو ُت اْلبو ِق ي ْزَد ُاد ْ ِ
َّ
ِ
يب ُه ِب َص ْو ٍت.
َ َْ
هللا ُي ِج ُ
ُ َ
وسى َي َت َكل ُم َو ُ
اشت َد ًادا ج ًّداَ ،و ُم َ

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
وسى ِإَلى َ ْرأ ِ
اءِ ،إَلى َ ْرأ ِ
وسى.
َ 20وَن َز َل َّ
س اْل َجَبلَ .ف َصع َد ُم َ
هللا ُم َ
س اْل َجَبلَ ،وَد َعا ُ
الر ُّب َعَلى َجَبل سيَن َ
َ 21فَقال َّ ِ
الش ْع َب ِلَئ َّ
وسى« :ا ْن َح ِدْر َح ِذ ِر َّ
ط ِم ْن ُه ْم َك ِث ُيرو َن.
ال َي ْق َت ِح ُموا ِإَلى َّ
ظُرواَ ،فَي ْس ُق َ
الر ِب لَِي ْن ُ
الر ُّب ل ُم َ
َ
ِ
الر ِب لَِئ َّ
الر ُّب».
ش ِب ِهمِ َّ
ين َي ْق َت ِرُبو َن ِإَلى َّ
ال َي ْب ِط َ
س أ َْي ًضا اْل َك َهَن ُة َّالذ َ
َ 22وْلَي َتَق َّد ْ
ِ
ِ ِ
ِ
وسى لِ َّلر ِبَ « :ال َي ْق ِدُر َّ
ودا
اء ،أل ََّن َك أَ ْن َت َح َّذْرَتَنا َقائالً :أ َِق ْم ُح ُد ً
الش ْع ُب أ ْ
َن َي ْص َع َد إَلى َجَبل سيَن َ
ال ُم َ
َ 23فَق َ
لِْل َجَب ِل َوَق ِد ْس ُه».
ِ
َما اْل َك َهَن ُة َو َّ
ال َي ْق َت ِح ُموا لَِي ْص َع ُدوا
ال َل ُه َّ
اص َع ْد أَ ْن َت َو َه ُارو ُن َم َع َكَ .وأ َّ
الش ْع ُب َف َ
الر ُّب« :ا ْذ َه ِب ا ْن َحدْر ُث َّم ْ
َ 24فَق َ
الر ِب لَِئ َّ
ش ِب ِه ْم».
ِإَلى َّ
ال َي ْب ِط َ
ولما حدث هذا خاف الشعب جدا وارتعد
سفر الخروج 20
 18وَك َ ِ
ود َواْل ُبُرو َق َو َص ْو َت اْل ُبو ِقَ ،واْل َجَب َل ُي َد ِخ ُنَ .وَل َّما َأرَى َّ
يع َّ
الش ْع ُب ْارَت َع ُدوا
الش ْع ِب َيَر ْو َن ُّ
الر ُع َ
ان َجم ُ
َ
يد،
َو َوَق ُفوا ِم ْن َب ِع ٍ
ِ
َّ
َّ
وت».
هللا لَِئالَّ َن ُم َ
وسىَ « :ت َكل ْم أَ ْن َت َم َعَنا َفَن ْس َم َعَ .و َال َي َت َكل ْم َم َعَنا ُ
َ 19وَقاُلوا ل ُم َ
وهذه ال نبوه قالها الرب لشعبه علي لسان موسي تذكيرا لهذا الموقف المهيب وخوفهم العظيم بسبب
سفر التثنية 18
 15يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي .له تسمعون
اوال المتكلم هنا هو الرب فكلمة مثلي اي من طبيعة هللا
ثانيا لقب اخوتك من نفس االصحاح تاكدنا انه يطلق علي اليهود فقط فهو من اليهود

ثالث تاكدنا من اصالة جملة من وسطك فهو من وسط اليهود
رابعا عند مجيئه سيسمع له كثير من اليهود وبالفعل المسيح كنيسته االولي كانت من اليهود
خامسا تعبير يقيم لك يؤكد انه سيكون مؤيد بمعجزات يهوه الواضحه القاطعه
سادسا هو يكلم اليهود ورسالته تبدا اوال من اليهود
كل هذا المضمون ينطبق علي المسيح
 16حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم االجتماع قائال :ال أعود أسمع صوت الرب إلهي
وال أرى هذه النار العظيمة أيضا لئال أموت
فلما خاف الشعب جدا طلبوا ان ال يتكلموا مع الرب بهذه الطريقه المهيبة والنار العظيمه لخوفهم من
الموت فهم يريدوا ان يتعاملوا مع الرب بالطبع ولكن بطريقه يظهر فيها بصورة وديعه ال يخافوا منه
إنجيل متى 29 :11
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اح ًة لِ ُن ُف ِ
وس ُك ْم
ا ْح ِمُلوا نيرِي َعَل ْي ُك ْم َوَت َعَّل ُموا ِمني ،ألَني َوِد ٌ
يع َو ُم َت َواض ُع اْلَقْل ِبَ ،ف َت ِج ُدوا َر َ

إنجيل متى 5 :21
يك وِديعا ،ر ِ
ِ ِ ِ ِ
«قُوُلوا ِ ِ
ان».
ان َو َج ْح ٍ
ش ْاب ِن أ ََت ٍ
اكًبا َعَلى أ ََت ٍ
ْ
البَنة ص ْهَي ْو َنُ :ه َوَذا َمل ُكك َيأْت َ ً َ

اذا فهي نبوة مؤكده عن ظهور للرب في صورة هذا النبي بدل من ظهوره علي جبل حوريب اي ان النبي
يكون صورة هللا الغير منظور
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 15 :1
َّال ِذي هو صورُة ِ
ظ ِ
ورِ ،ب ْكُر ُك ِل َخلِ َيق ٍة
هللا َغ ْي ِر اْل َم ْن ُ
َُ ُ َ
والرب مدحهم فيما قالوا
سفر التثنية 18
 17قال لي الرب :قد أحسنوا في ما تكلموا
سبب اقامة هذا النبي صورة هللا هو ان الشعب في حوريب عندما ظهر الرب لم يتحمل الشعب وطلبوا ان
الرب يكلمهم بصوره تختلف عن هذه الصورة العظيمه المهيبة التي كلمهم بها
فقال الرب انهم احسنوا في هذا الكالم فهو سيظهر لهم في صوره اقل رعبا بصوره وديعه بصوره بشرية
ليتعامل معهم بدون خوف ورعده
اذا كل سياق الكالم يؤكد ان الرب يتكلم عن ظهور صورته في وسط اليهود من اليهود يكلم اليهود
 18أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك ،وأجعل كالمي في فمه ،فيكلمهم بكل ما أوصيه به
وايضا الرب يقول ان كالمه في فم النبي فالكالم الذي ينطقه هو من الالهوت
وما يؤكد اكثر هذه النبوة هو اقتباس العهد الجديد لها
اعمال الرسل 37 :7

«هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل :نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم .له )(SVD
تسمعون.
وأيضا
اعمال الرسل 22 :3
فإن موسى قال لآلباء :إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم .له تسمعون في كل ما )(SVD
يكلمكم به.
واقتبسها العهد الجديد عدة صور مؤكد انها نبوة

 144تثنية 15 :18
«يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي .له تسمعون(SVD) .
) (IHOT+נביא

H5030 unto thee a Prophet

;H3644 like unto me

brethren,

כמני

God

H413 unto

אליו

H7130 from the midst

מקרבך

H6965 will raise up

יקים

מאחיך

H251 of thee, of thy

H3068 The LORD

לך יהוה

אלהיך

H430 thy

;H8085 him ye shall hearken

תׁשמעון׃

(KJV) The LORD thy God will raise up unto thee a Prophet from the midst
;of thee, of thy brethren, like unto me; unto him ye shall hearken

(LXX) προφήτην ἐκ τῶν ἀδελφῶν σου ὡς ἐμὲ ἀναστήσει σοι κύριος ὁ
θεός σου, αὐτοῦ ἀκούσεσθε
(Brenton) The Lord thy God shall raise up to thee a prophet of thy
brethren, like me; him shall ye hear:
37 :7 اعمال الرسل
(SVD)  له. نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم:«هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل
.تسمعون
(G-NT-TR (Steph)+) ουτος This
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3588 T-DPM

προφητην A prophet
up

450 V-FAI-3S

NSM

him.
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5216 P-2GP

υμων your

846 P-GSM

3475 N-NSM

εκ of

5216 P-2GP

εστιν is
3588 T-NSM

5207 N-DPM

υμιν unto you

κυριος shall the Lord

υμων your

80 N-GPM

3778 D-NSM

2962 N-NSM

1537 PREP

των

ως like unto

ακουσεσθε shall ye hear

2076 V-PXI-3S

ειπων which said

ισραηλ of Israel

5213 P-2DP

ο

3588 T-GPM

2036

2474 N-PRI

αναστησει raise

3588 T-NSM

5613 ADV

ο unto the

θεος God

2316 N-

αδελφων brethren

εμε me

1691 P-1AS

αυτου

191 V-FDI-2P

العبري يتطابق مع السبعينية فيما عدا كلمة وسطك
العبري يختلف مع العهد الجديد في الترتيب

السبعينية تختلف مع العهد الجديد في الترتيب
فهو فئة 4ا

 145تثنية 16-15 :18
«يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي .له تسمعونDeu 18:15 .
حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم االجتماع قائال :ال أعود أسمع صوت Deu 18:16
الرب إلهي وال أرى هذه النار العظيمة أيضا لئال أموت
 Deu 18:15נביא

H5030 unto thee a Prophet

;H3644 like unto me

brethren,

כמני

God

H413 unto

H6965 will raise up

יקים

 Deu 18:16ככל
H3068 the LORD

H430 thy God

יהוה

אלהיך

H559 saying,

לאמר

H6963 the voice

יהוה

H1419 great

הזאת

הגדלה

H3808 not.

ולא

H3068 The LORD

לך יהוה

אלהיך

H430 thy

תׁשמעון׃

H3605 According to all

קול

מקרבך

;H8085 him ye shall hearken

אליו

the assembly,

H7130 from the midst

מאחיך

H251 of thee, of thy

אׁשר

בחרב

לא

H2063 this

H4191 that I die

H3117 in the day
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H3254 again
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H430 my God,

אלהי

H3808 neither

לא
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H3068 of the LORD

אמות׃

H834 that

H7592 thou desiredst

הקהל

H8085 hear

H6951 of
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את

H784 fire

האׁש

H7200 let me see
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לׁשמע
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ואת

H5973 of

H5750 any more,

עוד

Deu 18:15 The LORD thy God will raise up unto thee a Prophet from the
midst of thee, of thy brethren, like unto me; unto him ye shall hearken;
Deu 18:16 According to all that thou desiredst of the LORD thy God in
Horeb in the day of the assembly, saying, Let me not hear again the voice
of the LORD my God, neither let me see this great fire any more, that I die
not.
Deu 18:15 προφήτην ἐκ τῶν ἀδελφῶν σου ὡς ἐμὲ ἀναστήσει σοι
κύριος ὁ θεός σου, αὐτοῦ ἀκούσεσθε
Deu 18:16 κατὰ πάντα, ὅσα ᾐτήσω παρὰ κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἐν
Χωρηβ τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἐκκλησίας λέγοντες Οὐ προσθήσομεν ἀκοῦσαι
τὴν φωνὴν κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ τὸ πῦρ τὸ μέγα τοῦτο οὐκ
ὀψόμεθα ἔτι οὐδὲ μὴ ἀποθάνωμεν,
Deu 18:15 The Lord thy God shall raise up to thee a prophet of thy
brethren, like me; him shall ye hear:
Deu 18:16 according to all things which thou didst desire of the Lord thy
God in Choreb in the day of the assembly, saying, We will not again hear
the voice of the Lord thy God, and we will not any more see this great fire,
and so we shall not die.

22 :3 اعمال الرسل
(SVD)  له تسمعون في كل ما. إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم:فإن موسى قال لآلباء
.يكلمكم به
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(KJV) For Moses truly said unto the fathers, A prophet shall the Lord your
God raise up unto you of your brethren, like unto me; him shall ye hear in
all things whatsoever he shall say unto you.
العبري يتطابق مع السبعينية فيما عدا كلمة وسطك

العبري يختلف مع العهد الجديد في الترتيب
السبعينية تختلف مع العهد الجديد في الترتيب
فهو فئة 4ا

ونبوة تؤكد ان من لن يسمع للمسيح الن المسيح كلمة هللا يطالب
تثنية 19 :18
)(SVDويكون أن اإلنسان الذي ال يسمع لكالمي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه.
واكد انها نبوة اقتباس العهد الجديد لها في
اعمال الرسل 23 :3
)(SVDويكون أن كل نفس ال تسمع لذلك النبي تباد من الشعب.
واقتبسها العهد الجديد بدقة
تثنية 19 :18
ويكون أن اإلنسان الذي ال يسمع لكالمي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه(SVD) .

H3808

לא

H834 whosoever

H376 whosoever

אׁשר

H1696 he shall

ידבר

האיׁש

H834 which

H1697 my words

אׁשר

H5973 of

דברי

H1875 will require

מעמו׃

( והיהIHOT+)

H1961 And it shall come to pass,

אדרׁש

H413 unto

אל

H595 I

אנכי

H8085 hearken

יׁשמע

will not

H8034 in my name,

בׁשמי

speak

(KJV) And it shall come to pass, that whosoever will not hearken unto my
words which he shall speak in my name, I will require it of him.
(LXX) καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὃς ἐὰν μὴ ἀκούσῃ ὅσα ἐὰν λαλήσῃ ὁ προφήτης
ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ἐκδικήσω ἐξ αὐτοῦ.
(Brenton) And whatever man shall not hearken to whatsoever words that
prophet shall speak in my name, I will take vengeance on him.
23 :3 اعمال الرسل
(SVD) .ويكون أن كل نفس ال تسمع لذلك النبي تباد من الشعب
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(KJV) And it shall come to pass, that every soul, which will not hear that
prophet, shall be destroyed from among the people.
العبري يختلف مع السبعينية في عدم وجودة كلمة انسان وتعبير كالمي وليس كالم النبي وايضا اطالبه
بدل من اعاقبه
العبري يختلف مع العهد الجديد ايضا عدم وجود كلمة نفس وكالمي بدل من كالم النبي وايضا اطالبه بدل
من تباد
السبعينية تختلف مع العهد الجديد في انسان بدل نفس وايضا كالم النبي الذي يتكلم باسمي وليس ذلك
النبي وايضا تعاقب بدل من تباد
فهو فئة 5

والمجد هلل دائما

