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 الدرس الرابع والعشرون

 النظرية التثنوية 

 
 مقدمة .1

األنبياء السابقني : إىل قسمني" األنبياء"وينقسم .  الشريعة، واألنبياء، والكتابات:  ينقسم الكتاب املقدّس العربي إىل ثالثة أقسام رئيسية

عوى الرغم من أن )األو  والثاني و  والثاني، وموو  ويشمل األنبياء السابقون أسفار يشوع، وقضاة، وصموئيل األ.  واألنبياء الالحقني

 (.وو املسفري صموئيل كانا يف األصل سفراً واحداً يف الكتاب املقدّس العربي، كما هو احلا  يف سفري 

 
 

قدس العربي ترتيب الكتاب امل

الكتاباتاألنبياءالشريعة

تكوين
خروج
ني الوي
عدد
تثنية

األنبياء الالحقون األنبياء السابقون
يشوع
قضاة

يل أو  و ثاني صموئ
اني موو  أو  وث

أشعياء
إرميا

يا  حزق
عشراإلثين األنبياء الصغار 

كل األسفار األخرى

 
 

 

" األنبياء"غري أن االسم .  أسفاراً تارخييةها باعتبارها ، فإننا غالباً ما نفكّر في"األنبياء"عوى الرغم من أن هذه األسفار الستّة تدعى 

ويف حقيقة األمر، الحظ باحثو العهد القديم أن هذه األسفار الستّة، مع سفر .  يذكّرنا بأهنا كانت الهوتية يف طبيعتها أكثر منها حتويوية

بت عوى يد عدّة كتّاب، إالّ أهنا تبدو يف الظاهر رواية تارخيية وعوى الرغم من أهنا كُت.  التثنية، تعكس نظرة ثابتة موحَّدة لتاريخ إسرائيل

ويشمل هذا .  أي أن مواضيع كثرية تطرح يف سفر التثنية تُطوَّر وتُوسَّع عرب املادة املوجودة يف يشوع وحتى سفر املوو .  كتبها كاتب واحد

 .وعهد الذي يؤدي إىل غزو أجنيب ونفي من أرض املوعدمن بني أمور كثرية الوعنات التدرّجية عوى إسرائيل بسبب عدم وفائها ل
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ويصف سفر التثنية مستقبل إسرائيل يف األرض بشكل دقيق .  موو  تعكس جانباً حتقيقياً لسفر التثنية –ميكن أن يقا  إن أسفار يشوع 

، (كُتب قبل دخو  األرض املوعودة)نبوياً  حتى أن الباحثني استنتجوا أن سفر التثنية ليس( موو  –يظهر بعد ذلك يف أسفار يشوع )جدّاً 

 . موو  سجل ملا سبق أن حدث –بل إن كل مادة تثنية 

؛ 02-02، 9: 31؛ 5، 1: 1تثنية )أمّا الباحثون احملافظون فيتبنّون فكرة أن موسى هو كاتب سفر الشريعة من خال  الوحي اإلهلي 

أو )غري أن الباحثني االنتقاديني يتبنّون فكرة أن كل هذه املادة كُتبت .  عاتموو  سجل أمني لتطبيق هذه التوقّ –، وأن يشوع (22: 30

وهم يشريون بشكل عام إىل هذا احملرِّر املفرتض باسم  1.قبل وقت قصري من السيب البابوي أو أثناءه عوى يد حمرِّرين( أُعيدت كتابتها

النظرية كثرياً يف األحباث احلالية حبيث يتوجّب عوى الدارس وقد شاعت هذه (.  Deuteronomic Historian" )املؤرّخ التثنوي"

أن يدر  وجود هذا املنحى واالفرتاضات املسبقة اخلطرة اليت ( الذي يؤمن بوحي الكتاب املقدّس وعصمته)اإلجنيوي لوكتاب املقدّس 

اً عوى هنج معارض لوطبيعة اخلارقة لكتابة األسفار ال تنكر كتابة موسى لوسفر فحسب، لكنها مبنية أيض" فالنظرية التثنوية.  "يرتكز عويها

 (.أي أهنا تنكر أن اهلل ميكن أن ينبئ مبستقبل إسرائيل وعدم وفائها لوعهد، وأن خيرب به سوفاً)

 

 العالقة مع حتويل مصادر العهد القديم .2

التثنية إىل تاريخ متأخر، عادةً إىل عهد يوشيا  سفر"( حتويل مصادر العهد القديم"انظر املالحظات حو  )نسب شارحو الفرضية الوثيقية 

إذ حدث أثناء عموية إصالح لوهيكل أمر هبا .  يف زمن يوشيّا" الشريعة"وغالباً ما يرتبط هذا باكتشاف (.  ق م229-222حكم )

قد وجدتُ سفر ’: ان الكاتبفقا  حَوْقِيّا الكاهن العظيم لشاف: "8: 00موو   0تقو  لنا ".  الشريعة"يوشيّا أن عُثر عوى نسخة من 

وقرأه شافان ‘  .قد أعطاني الكاتب حوْقيّا سفراً’: وأخرب شافان الكاتب املوك قائالً: "وتتابع اآلية العاشرة".  ‘الشريعة يف بيت الرب

 .وقد أدّى هذا االكتشاف إىل تسريع جهود اإلصالح اليت سبق أن بدأها املوك"  .أمام املوك

 

عوى الرغم من أهنم ينكرون أن موسى هو الذي كتبه أو حتى )يون إن السفر الذي وجد يف زمن يوشيا كان سفر التثنية يقو  الباحثون النقد

 :فعوى سبيل املثا  كان وهلاوسن  0(.أنه كُتب يف وقتٍ مبكرٍ من تاريخ إسرائيل

                                                 
أدبية من أجيا   ومل يكن شخصاً يقوم بتحرير ثانوي أو وضع ملسات بسيطة قبل النشر، بل كان شخصاً يأخذ وحدات.  شخصاً يعيد كتابة وثائق سابقة( Redactor)كان احملرِّر  1

 (.  أي أنه يُعَصْرهنا)سابقة، ويفسّرها من منظوره التارخيي، ويعيد توليفها بطريقة جتعوها ذات صوة جبيوه 
0 Otto Eissfeldt, The Old Testament An Introduction, Trans. Peter R. Ackroyd from the 3rd German ed. (NY: Harper & Row, 

يف اهليكل وربطه بسفر التثنية، انظر  " الشريعة"ل عرض ألسباب ذكر مسألة العصور عوى من أج   .220 ,(1965 Bernard W-Anderson, Understanding the Old 

Testament, 4th ed. (NJ: Prentice- Hall, 1986), 375. 
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ودفنه يف اهليكل من أجل تعزيز " سفر الشريعة"مقتنعاً أن إصالحات يوشيا أطوقها قادة دينيون معاصرون قاموا بتأليف 

 3.ومبا أنه انتُحل لوسفر تاريخ من زمن موسى، فقد أعطى تأييداً قويّاً لإلصالحات".  اكتُشفَ"ويُفرتض أن السفر .  إصالحاهتم

 

ذا فإن سفر وهك 2.حسب هذه النظرية، كُتب سفر التثنية يف زمن يوشيا، لكنه جُعل يبدو وكأن موسى هو كاتبه من أجل إعطائه سوطة

وتفرتض هذه .  التثنية والكتابات التارخيية املرتبطة به هي يف واقع األمر نتاج أدبي مت تأليفه من أجل تعزيز حركة اإلصالح يف زمن يوشيّا

بادة الدينية النظرية أن كتابة هذا السفر مدفوعة بأسباب سياسية والهوتية، أال وهي إعطاء مزيد من السوطة والتأييد لوكهنة وملركزية الع

 :يقو  آندرسون، ممثل هذا الرأي.  يف أورشويم

عوى الرغم من أن كاتب هذا السفر جمهو  اهلوية، كما هو احلا  مع معظم كتابات العهد القديم، فإن نسبته لوخطاب ملوسى ليست 

ومن املؤكد أنه مل حيتوِ عوى .  ابع ق مفسفر التثنية يف جوهره إحياء لوتعويم املوسوي كما فُهم يف القرن الس.  خرافة أدبية كاموة

الكومات الفعوية احلرفية اليت نطق هبا موسى؛ لكن اجلو هو جو اإلميان املوسوي، عوى الرغم من أنه مشحون باألفكار الدينية 

ائيل إىل األمام إىل مرتفعات والتوراة التثنوية، مثوها يف ذلك مثل األنبياء أنفسهم، ال تدّعي أهنا تقود إسر.  واألخالقية لوحركة النبوية

ومن هنا كان .  فهذا برنامج إصالح، ال ابتداع.  جديدة من التطور الديين، لكنها تذكّر الشعب باإلميان األصوي لوفرتة املوسوية

  5.أمراً الئقاً أن ينسب اخلطاب إىل موسى

 

املوو ، وبدأوا يتكوّمون عن  –ون أوجه الشبه بينه وبني يشوع بعد أن صار سفر التثنية منفصالً عن األسفار اخلمسة، بدأ الباحثون يالحظ

"            التاريخ التثنوي التأثُّر"و( Deuteronomic" )التاريخ التثنوي: "ورمبا جيدر بنا أن نطوق تسميتني خمتوفتني هنا".  التاريخ التثنوي"

(Deuteronomistic.)2 

 

 (.08-5تثنية )ة يف قوب سفر التثنية تشري هذه الصفة إىل املادة املوجود -تثنوي

                                                 
3 William S. La Sor, et al., Old Testament Survey (Grand Rapids: William B. Eerdmans Pub. Co., 1982), 177.  

 . تارخياً طويالً وراءها( 08، 02-10خاصة تثنية )سفر التثنية  لنواةعوى الرغم من أن هؤالء الباحثني االنتقاديني يعتربون سفر التثنية نتاجاً لزمن يوشيا، إالّ أن بعضهم يؤمن أن  2
5 Anderson, 379. 

2 Anderson, 183.  لإلشارة إىل عمل تارخيي يعود " تثنوي"إذ يستخدم بولنغ، عوى سبيل املثا ، تعبري .  الحظ أن هذه التعابري ال تطبّق دائماً بنفس الطريقةغري أنه يتوجب عوينا أن ن

.  عموية حتديث مفرتضة يف القرن السادس لوطبعة النهائيةلإلشارة إىل" املادة التثنوية التأثُّر"ويستخدم تعبري .  إىل القرن السابع حيتوي عوى القسم األكرب من سفر التثنية إىل آخر موو  الثاني
(Robert G. Boiling, Judges, The Anchor Bible [Garden City: Doubleday & Company, Inc., 1975], 31). 
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تشري إىل الكتابات اليت يُفرتض أهنا تأثرت بالتوراة التثنوية، واليت تشكّل التاريخ التثنوي التأثُّر املمتد من سفر يشوع إىل موو   -تثنوي التأثُّر

 .الثاني

 

 

 

 

كما فعووا مع بقية )حماولة حتويل املصادر املختوفة خوف النص ركّز الباحثون االنتقاديون حتى اجلزء األو  من القرن العشرين عوى مهمة 

وبدون التخوّي عن .  غري أن الدراسات النقدية شهدت نقوة يف الرتكيز يف ما يتعوق بسفر التثنية واألسفار التارخيية 7(.األسفار اخلمسة

توف، أي كوحدات أدبية مستقوّة نسجها معاً حمرر أو عدّة فكرة املصادر، بدأ الباحثون االنتقاديون ينظرون إىل هذه املادة من منظور خم

دافع الباحث األملاني مارتن نوث عن هذه النظرية بشكل  1923ففي عام .  الهوتية مقررة سوفاً( خطة)حمررين كانت يف أذهاهنم أجندة 

وقد رأى نوث أن هدف توك ".  التثنوي التأثُّرالتاريخ "موو  كُتبت كعمل موحَّد أثناء فرتة السيب، ومسّاها  –وقا  إن تثنية  8.مفصّل

 املادة هو أن تبني كيف ظهر الهوت التثنية يف تاريخ إسرائيل، وعوى حنو خاص كيف لعبت هذه املادة دور بيان دفاعٍ عن اهلل كُتب ليقدّم

 . عرضاً ألسباب الهوتية لسقوط حمرِّر املموكة الشمالية وأورشويم ويهوذا

 

كون هنالك نظريات متنوعة حو  زمن كتابة التاريخ التثنوي التأثر وكيفية ذلك، وما إذا كان هنالك منقّح واحد أو عدّة وليس مفاجئاً أن ت

لكن يوجد اتفاق عام بني الباحثني .  غري أنه متَّ التخوّي عن رأي نوث يف أن مؤرّخاً واحداً هو الذي كتب كل هذا العمل األدبي.  حمرِّرين

ويشرح هيرت سبب هذه .  كان أساس إصالحات يوشيا( خاصة توكيده عوى مقدس مركزي)ر سفر التثنية النقديني أن دستو

 :اإلصالحات

                                                 
  .SR. Driver, An Introduction to the Literature of the Old Testament, rev. ed. (NY: Charles Scribner’s Sons, 1912)انظر مثالً  7
8 Martin Noth, The Deuteronomistic History (reprint; Sheffield, England: JSOT, 1981).  لوتعرُّف إىل آراء نوث ونقاش حو  التاريخ التنقيحي يف ما

 ,Geoffrey W. Bromiley, ed., ISBE (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Pub. Co., 1979-1988), s.v. “Samuelيتعوق بسفري صموئيل، انظر 

Books of, “by Ralph W. Klein, [See especially section V on Redactional History, 4: 316-318].   



 النظرية التثنوية   : الدرس الرابع والعشرون 1العهد القديم  بول تانر. ج. د
 

 
 
 

 5، 02             0225، 3كانون ثاني 

حيدد كل العبادة يف مكان واحد، ومبا أن املمارسة الفعوية ( 12، 12، 10خاصةً األصحاحات )مبا أنه يبدو أن سفر التثنية 

دّة، فال بدّ أن سفر التثنية كُتب يف زمن يوشيا من أجل املصادقة عوى تقويد منذ زمن القضاة إىل يوشيا كانت موزعة يف أماكن ع

 9 .جديد وإعطاء سوطة إلصالحات يوشيا

 

كانوا مقتنعني باألسباب الالهوتية لإلصالح التثنوي )ثم يقولون بناء عوى ذلك إن مؤرخني .  ومن هنا يتحدثون عن اإلصالحات التثنوية

 (.موو  –أي تثنية )شامالً من زمن موسى إىل سقوط األمّة األخري "إلسرائيل تثنوي التأثر ألّفوا تارخياً ( بشكل جاد
وهم يقولون بشكل  12

 .ق م552عام إن التحرير األخري مت يف حوايل 

تهي بنغمة ذات رجاء وحتديثه ليشمل الدمار والرتحيل، عوى الرغم من أنه ين" التاريخ التثنوي التأثُّر"ويف هذه الطبعة النهائية، مت توسيع 

ويُعزى زوا  موك يهوذا بشكل رئيسي إىل حكم املوك منسّى الشرير .  مبالحظة إطالق سراح املوك الداودي يهوياكني من سجنه يف بابل

 (:235ص )وفيما يوي نظرية آندرسون .  من النصف األو  لوقرن السابع ق م

 

 

                                                 
9 Homer Heater, Jr., “A Theology of Samuel and Kings, “in Biblical Theology of the Old Testament, ed. Roy B. Zuck (Chicago: 

Moody Press, 1981), 125. 

12 Anderson, 376. 
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(الشفوي)التقويد املوحمي القديم 

التقويد الشمايلالتقويد اجلنوبي

(ت)“ التثنوية”التوراة (ي)اإليووهيمي املصدر (أ)اليهوي املصدر ( )التوراة الكهنوتية 

السيب
597-538

587سقوط أورشويم، 

سقوط املموكة الشمالية،
721

تثنوياإلصالح  ال

تأثُّر تثنوي ال تاريخ ال (طبعة أوىل)ال

850
950

ي+ أ 
700

621

610

550 تاريخ  تثنويالطبعة النهائية من ال ال

األسفار األربعة=  + أ ي 

األسفار اخلمسة= ت+ أ ي   

(ت)تأليف 700بعد

 
 

لنالحظ أن كل التقاليد .  قّطة يف اجلدو  السابق التقويد الشفوي، بينما متثّل اخلطوط املتّصوة انتقا  التقويد بشكلٍ مكتوبٍمتثل اخلطوط املن

وقد .  تشكّل تطورات متوازية من الفرتة القدمية، عوى الرغم من أن كل واحد منها كان موضوعاً لتطور خاص يف الدائرة الذي حفظته

مثوها يف ذلك مثل عدة جداو  تصب يف هنر واحد، مرتبطة وموحّدة معاً يف تقويد كهنوتي، مشكِّوة بذلك األسفار كانت هذه التقاليد، 

 .اخلمسة

 

 

 

 

 

 "التاريخ التثنوي التأثُّر"مسات نظرية  .3
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يقدّم والتون هنا .  هد ولعناتهإن أكثر مسات هذه األسفار شيوعاً هي النظرة النبوية لوتاريخ اليت يرتبط فيها السبب واملسبَّب بربكات الع

 :موخَّصاً مفيداً

.  يشرت  التاريخ التثنوي التأثُّر مع سفر التثنية يف منظور واحد لوتاريخ والالهوت إذ يُنظر إىل تاريخ إسرائيل من حيث والئها لوعهد

عصيان واالرتداد الوعنات املذكورة ، بينما جيوب ال(08تثنية )فطاعة الشريعة واإلميان بالرب جيوبان الربكات وازدهار العهد 

يف سفر " عمل بنو إسرائيل الشر يف عيين الرب"مثل )ومن بني أوجه الشبه يف األسووب االعتماد عوى صيغ وتعابري معيّنة .  هنالك

ابة من أجل واالستخدام البالغي لوخط( بصفتها التهمة املشرتكة ملوو  الشما  يف سفر املوو " ساروا يف طرق يربعام"القضاة؛ و

؛                     8موو  1؛ 7صموئيل 0؛ 0صموئيل 1؛ 03-11: 0؛ قضاة 03؛ يشوع 2انظر تثنية )توخيص نقاط اتصا ٍ هامة 

 11(.03-7: 17موو  0

 

 :وباإلضافة إىل عقيدة عدم وفاء إسرائيل لوعهد، توجد مواضيع أخرى يف سفر التثنية هلا أمهيتها يف هذه النظرية وتشمل

 (17-12: 12؛ انظر 11-12، 5: 10تثنية )مركزية نظام العبادة  (1

 (15-12: 17تثنية )تعيني موك من اهلل  (0

 (18؛ انظر تثنية 5، 3: 13تثنية )إزالة األنبياء الكذبة  (3

 (0-1: 18تثنية )رفع الكهنة الالويني  (2

 (19-18، 15: 18تثنية )اإلنباء بأنبياء يتكومون عن اهلل  (5

 

وجيري تقويم املوو  الشماليون مبقارنتهم .  ل التاريخ التثنوي التأثُّر ضمن موو  األو  والثاني هو تقويم كل موك من حيث وفائه لوعهدإن مي

ل وعند ك(.  الذي قطع اهلل معه العهد الداودي)بداود أمّا بالنسبة لوموو  اجلنوبيني، فيجري تقوميهم مبقارنتهم (.  أو  موك مشايل)  ريبعامب

 :يقو  والتون.  احملرر أن يرسم خريطة مسار إسرائيل مستقبالً/ نقطة حياو  الكاتب 

وسعياً جلواب عن السؤا  الذي وجَّهه املسبيّون .  يعتقد أن طبعة السيب املزعومة أكثر اهتماماً بتطوير موضوع اخلطية والعقاب

ذ البداية، وقد استمر هذا النمط عرب التاريخ الطويل لوحكم فإنه يقا  هلم إن األمور سارت سرياً خاطئاً من" أين أخطأنا؟"

 .املوكي

                                                 
11 Andrew E. Hill and John H. Walton, A Survey of the Old Testament (Grand Rapids: Zondervan Pub. House, 1991), 156.   
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وقد أكَّد الوجود الدائم لوكومة النبوية لوموو  أثناء هذه الفرتة أن الرب أعطى تنبيهات وإنذارات كافية، وأنهُ أتيحت هلم فرصة 

ن نرى إذاً أن رسالة هذه األسفار ارتبط بشكل وثيق ميكننا أ.  ومت إثبات صرب اهلل وأمانته لوعهد بشكل كامل.  كافية لالستجابة

 ."بالعهد
10 

 

 تقويم .4

" املؤرّخ التثنوي التأثُّر"موو ، وقد حاو  الباحثون االنتقاديون بطرق ما بنظرية -توجد صوة حيوية بني سفر التثنية والرواية التارخيية ليشوع

، اليت تُعوَن فيها لعنات استجابةً لعدم الوفاء 09-08وى تطبيقات تثنية وينطبق هذا بشكل خاص ع.  أن يروا هذا األمر بوضوح أكرب

 .وإن ذروة الوعنات اليت ميكن أن تصيب األمة هي السيب من األرض.  لوعهد

 

، لكن كيف كان له أن يعرف ذلك؟ جييب الباحثون االنتقاديون بأن السيبال شك أن كاتب سفر التثنية يكتب عن ذهاب األمة إىل 

غري أن الباحثني اإلجنيويني .  يعيش يف زمن السيب هو فقط القادر عوى معرفة أن هذا هو مصري األمة، وبالتايل أن يكتب عنه شخصاً

ن يكتب ( الذي يستطيع أن يرى مستقبل األمة)وهلذا كان يف مقدور اهلل .  املُحافظني يؤمنون بأن الكتاب املقدّس هو كومة اهلل املوحى هبا

ومن هنا فقد سبق أن أُخرب عن هذا األمر بشكل .  ق م أن األمة ستذهب إىل السيب يف هناية املطاف1222يف عام من خال  موسى 

كُتبت بعد حدوثها، يف التحرير النهائي عوى ( مبا فيها سفر التثنية)غري أن الباحثني االنتقاديني ينكرون ذلك، ويؤكّدون أن هذه املادة ! نبوي

 .جنري عموية تقويم حذرة هلذه النظريةوجيب عوينا أن .  األقل

 

فهي تتناو  الكتاب املقدّس من وجهة نظر نابعة من الفوسفة من مشكوة االفرتاض املسبق األويل،  املؤرّخ التثنوي التأثُّر تعاني نظرية  .1

مل يكشف ( نظام الطبيعي هلذا الكونالذي ال حيدّه ال)وهي تفرتض أن اهلل .  اإلنسانية، اليت تنكر مشروعية النبوءة اخلارقة لوطبيعة

ومن هنا فإن هذه النظرية معادية لوعنصر اخلارق يف كتابة .  بشكل خارق جوانب عن املستقبل لكتّاب الكتاب املقدّس من البشر

 .األسفار

 

؛ 5، 1: 1تثنية )سى تنكر هذه النظرية أن موسى هو كاتب سفر التثنية، عوى الرغم من التصرحيات املباشرة اليت تنسبه إىل مو .0

 (.22: 30؛ 02-02، 9، 31
                                                 

 .املرجع السابق 10
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تُغفل هذه النظرية النظر إىل األدلة اجلوهرية عوى أن سفر التثنية مشابه من حيث مساته بصيغ املعاهدات احلثّية يف األلفية الثانية  .3

 13.ق م8-2يف القرون قبل امليالد، وهي مالحظة جتعل من غري احملتمل جداً أن سفر التثنية تطوّر من خال  التحرير 
 

 :يقو  آندرسون مثالً.  تؤدي هذه النظرية إىل التشكيك يف الالهوت الذي حيتويه سفر التثنية .2

فالعقيدة املتضمنة يف .  إن إحدى أكرب عيوب الهوت املادة التثنوية التأثّر هو أهنا بالغت يف تبسيط طرق اهلل يف التاريخ

أطيعوا وستسري كل األمور سرياً حسناً؛ : عل األمور واضحة وحمددة أكثر مما جيبهذه األسفار عن العدالة اإلهلية جت

ورمبا فهمت النسخة األصوية من سفر التثنية هذه احلقيقة عوى حنو أعمق، لكن حني .  اعصوا، وستأتي املشقّات

اليت " فوسفة النجاح" الشك، مثل عاجلها الكاتب الذي تر  لنا املادّة التثنوية التأثر، فإهنا صارت تبدو، بشكل يدعو إىل

 12.صارت حتى يف يومنا هذا أساساً لكثري من التديّن الشائع

 لكن من هو اإلنسان لكي يشكك يف كومة اهلل والهوهتا؟

 

 يدَّعي معتنقو هذه النظرية أنه حتى سفر القضاة تعرّض لوتحرير النهائي يف فرتة السيب، لكن هذا أمر مستبعد يف ضوء األدلة .5

وال بدّ ."  فسكن اليبوسيون مع بين بنيامني يف أورشويم إىل هذا اليوم" 01: 1فعوى سبيل املثا ، نقرأ يف قضاة .  الداخوية لوسفر

وتوحي أيضاً اإلشارة إىل .  7-2: 5صموئيل 0انظر (.  ق م1222حوايل )أن يعكس هذا زمناً سابقاً لغزو داود ألورشويم 

يخ سابق لوزمن الذي أعطى فيه املصريون توك املدينة إىل زوجة سويمان املصرية كهدية زواج                 الكنعانيني يف جازر إىل تار

 (.12: 9موو  1انظر )

 

 

 

 

                                                 
 .G. E. Mendenhall, Law and Covenant in Israel and the Ancient Near East (Pitsburgh: Biblical Colloquium, 1955); M.Gانظر  13

Klein, Treaty of the Great King (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1963); and K.A Kitchen, Ancient Orient and Old 

Testament (Chicago: InterVarsity, 1966) 90-102.    
12 B.W. Anderson, 385. 
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ة ، كان اإلصالح التثنوي التأثّر الذي حصل يف زمن يوشيا وبعده مرتبطاً جداً مبركزية العبادة الدينياملؤرخ التثنوي التأثّرحسب نظرية  .2

غري أنه ال يوجد يف سفر القضاة أي توميح .  موو  –وهلذا فإننا نتوقع أن حيافظ عوى هذه النظرة عرب أسفار يشوع .  يف أورشويم

ويوضح سيجا  أن سفر التثنية ال يصرّ عوى أن .  إىل استنكار وجود املذابح احملوّية، عوى الرغم من وجود جما  كبري لذلك

 15.مكان واحد فقط، لكنه يصر عوى أن املكان جيب أن يكون قد أجازه اهلل كمكان مقدس لعبادة يهوهالعبادة ميكن أن تقام يف 

 

 

 خالصة  .5

وهي تنكر التنبؤ بأحداث .  نظريّة يروّج هلا أشخاص ال يؤمنون بأن الكتاب املقدّس هو كومة اهلل املوحى هبااملؤرّخ التثنوي التأثر إن نظرية 

يقدّم لنا الكتاب املقدّس حقيقة أن اهلل يعرف املستقبل، وأنه كان قادراً عوى أن يكشفه مقدَّماً .  وب اهلل جمدهمستقبوية، وهي هلذا تس

جيب أن يكون املرء عوى إطالع عوى هذا (.  مبا يف ذلك سيب األمة قبل مئات السنوات من حدوثه)لوكُتّاب البشريني لألسفار املقدّسة 

وجيب أن حيذر املرء من التصديق الساذج هلذه النظرية .  حباث املتعوقة بالعهد القديم تفرتض هذه النظريةالتعويم حيث إن كثرياً من األ

 .الزائفة
 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Moses H. Segal, The Pentateuch (Jerusalem: Magness Press, 1967), 87-88. 


