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تاريخ قبول النشر2021/10/3 :

تاريخ تقديم البحث للمجلة2021/8/4 :
الملخص:

ما هو تأريخ سكن االنسان لألرض في التوراة؟ وهل حددت التوراة زمناً لذلك؟ ولإلجابة

نقول ان الحديث عن زمن سكن االرض موضوع شائك ومترامي االطراف ،بسبب النظريات

طرحت وناقشت هذا الموضوع سواء من قبل علماء الجيولوجيا أو االثار أو التأريخ
المتعددة التي ُ
أو االديان ،لكن هذا البحث يتناول ( اجابة جديدة قائمة على فرضية جديدة اعتمدت سفر

التكوين :مصد اًر رئيساً للفرضية مقروناً بتحديد زمن النبي ابراهيم الخليل عليه السالم ؛ حيث
هدفنا الخوض في ما اهمله السابقون عن أعمار االنبياء الواردة في سفر التكوين بشقيها االثنين
(االعمار الصغيرة والكبيرة) ،واضعين ُجل دراستنا واجابتها (على ما ورد في سفر التكوين بطبعته
الثامنة الصادرة عن دار المشرق في بيروت) وعلى متوازياتها في االنجيل والقران الكريم حسب
ما تفتضيه الدراسة من اشارات ،مع تثبيت المالحظات واالسئلة التي ممكن ان تُثار على هكذا
نمط من الفرضيات ،ومناقشتها وربطها بالدراسات االثارية والتفاسير والموارد المختصة بالموضوع
تفسي اًر علمياً (قد) يفتح افقاً جديداً إلعادة النظر بالمدونات التوراتية بعيداً عن اية ايدولوجية او

نظرية تحاول ايجاد مسوغات تنطبق على عصرنا الحالي ،لكنها ال تستقيم مع عصر التوراة.

الكلمات المفتاحية :سفر التكوين ،ادم ،الطوفان ،سالالت االنساب ،نوح ،ابراهيم الخليل،
ق19ق.م ،يهوه.

(*) استاذ مساعد دكتور في كلية االمام الكاظم (ع) للعلوم الجامعة.
Email: raed.raham@alkadhum-col.edu.ig
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The History of Human Dwelling of the Earth According to
Genesis
Raed Rahim Khuder

Abstract:
What is the history of human habitation on earth in the Torah? Did
the Torah specify a time for that? To answer, we say that talking about
the time of the earth’s habitation is a thorny and sprawling topic, because
of the multiple theories that have been put forward and discussed on this
topic, whether by geologists, archaeologists, history or religions, but this
research deals with (a new answer based on a new hypothesis that
adopted the Book of Genesis: a major source to the hypothesis is
associated with determining the time of the Prophet Ibrahim Al-Khalil,
peace be upon him). Where our aim is to delve into what the predecessors
neglected about the ages of the prophets mentioned in the Book of
Genesis, in its two parts, the young and old ages), putting the majority of
our study and its answer on what was mentioned in the Book of Genesis,
the eighth edition issued by Dar Al-Mashreq in Beirut) and its parallels in
the Bible and the Holy Qur’an as required by the study of indications,
while fixing the observations and questions that may be raised on such a
type of hypothesis, discussing them and linking them to archaeological
studies, interpretations and resources specialized in the subject, a
scientific interpretation (may) open a new horizon for reconsidering the
biblical codes far from any ideology or theory that tries to find
justifications applicable to our current era However, it does not
correspond to the age of the Torah.
Keywords: Genesis, Adam, the Flood, Genealogies, Noah, Abraham, 19
BC, Jehovah.
: معنى السكن في سفر التكوين:ًاوال
)و(م نس ة َةكُن َك
َ )و(يس ة ُةكنا
َ )(س ة َةك َن
و(ي نس ة ُةك ُن) ن
و(س ة َةكُنوا) ن
َ )(اس ة ُةك ُن
َ )و(م نس ة َةكُن ُهم
َ )و(ي نس ة ُةك َن
َ وردت كلم ةةة
)ةكت
)و(ويسة ة ُةكُنو َن
)و(فلي نسة ة ُةكنوا
)و(ن نسة ة ُةك ُن
َ )و(اسة ة ُةكنوا
َ و(فسة ة
َ )و(السة ة َةك سن
َ
و(تَ نسة ة ُةكُنو َن) ن
َ )و(السة ة نةك َنى
ُ
َ
)1(
س
) م ةرة فةةي سةةفر التكةةوين35( و(فأسة َةك َن) بألفاظهةةا
)و(لي نسة ُةكُنوا
َ )و(َفتَ نسة ُةك َن) و(تَ نسة ُةكُنوا) و(ل َي نسةةكن
ن
وس َك َن فةي
ُ تدل على اتخاذ مكان لإلقامة أو االستيطان مثل " َف َخرَج
َ قايين من ُلد سن ال
ُ وجميعها
َ رب
س
 " وكةةان مسةةكنهم مةةن،)3(") و" ليفةةتح ل ليافةةث ويسةةكن فةةي مسةةا ن سةةام2( "أرض نةةود شةرقي عةةدن

" ،)5( "  وسةكنوا هنةا..ً" وحدث في ارتحةالهم شةرقا
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ولم تحتملها األرض ان يسكنا معاً"

()6

" أبرام سكن في أرض كنعان"

"  ..دسةم األرض يكةون مسةكنك"

()8
حسةن فةي عينيةك"
سكن فيها لوط"  " ،اسكن في ما ُ
تسةةكنون معنةةا وتكةةون األرض قةةدامكم ..اسةةكنوا " )11( "..ه ة الء القةةوم مسةةالمون لنةةا فليسةةكنوا فةةي

األرض"..

()12

()9

()7

" حيث قلةب المةدن التةي

و( ..ن ةواتيهم فقةةط ويسةةكنون معنةةا)( " ،)13ألن أمال همةةا كانةةت كثي ةرة علةةى السةةكنى

مع ةاً ،ولةةم تسةةتطع أرض غربتهمةةا ان تحملهةةا مةةن اجةةل مواشةةيهما"

معبةةر"

()15

وإخوتك"

" فتسةةكن فةةي أرض جاسةةان"

()17

()10

"

()16

()14

" فسةةكن ىيسةةى فةةي جبةةل

" أرض مصةةر قةةدامك فةةي أفضةةل ارض اسةةكن أبةةا

" فأسكن يوسف أباه واخوته وأعطاهم ملكاً في أرض مصر" (.)18

ةاء علةةى مةةا ورد اعةةاله اسةةتعملنا مصةةطلح (السة َةك َن) لإلشةةارة الةةى اتخةةاذ األرض مةةن قبةةل
وبنة ً
آدم (ع) مق اًر له واستيطانها من قبله ومن بع س
ةده ذريتةه وفةق مةا ورد فةي سةفر التكةوين عنةد الحةديث
ُ

عةةن قصةةة الخلةةق ،وال سةةيما القصةةة الثانيةةة التةةي أوردت خلةةق ل عةةا وجةةل للرجةةل ادم اوالً وأسةةكنه
في جنة زرعها في منطقة من االرض دعاها شرق عدن( ،)19ولم نذهب الى كتب المعاجم اللغوية
ونها بعيدة عن عصر التوراة وتدوينها ،واقتصرنا على ألفاظ التوراة نفسها لتُبين بنفسها المعاني.
ثانياً :سفر التكوين :السفر في األصل العبري בראשית ،وهو اول أسفار الكتاب
المقدس ،يسميه العبرانيين (بيراشيت) التي تعني ( في البدء) ،وهي الفقرة االولى التي يبتدئ بها

السفر ،وفي ترجمته الى اللغات االخرى يسمى ( التكوين) أو ( تكوين الخالئق) ودعي باليونانية

 Γένεσηوأستعيرت هذه التسمية في لغات اخرى بسبب استهالل الذكر بخبر تكوين العالم

المادي وخلق الكائنات الحية  ،وعليه يكون
بحثه في البداءات وشرحه لصدور الخالئق
ُ
االولى ،)20(،وهنا من ينقل ان تسمية التكوين مترجمة من السبعينية( )21التي تعني ( االصل) أو

(بداية االمور) ،وترجمتها في االنجلياية  Genesisومنها  Generateبمعنى ( يلد) أو (يولد/
ينتج)  ،وتأتي في االنجلياية أيضاً  Generationبمعنى ( توليد /نسل /ذرية /جيل /نشوء)،
وعليه يكون السفر قد حوى فعالً بدايات كل شيء ،فهو يحوي بداية الخليقة والجنس البشري،
والاواج ،وبداية دخول الخطية والموت ونشأة االمم والحرف والفنون فضالً عن سالالت

االنساب()22؛ وهنا

من يرى ان السفر كلمة آرامية تعني الكتاب( ،)23بينما ورد في المعاجم

س
السفر بالكسر هو الكتاب الكبير وجاءا من التوراة ،والجمع أسفار ،والسفرة الكتبة،
االسالمية ان

وأحدهم سافر ،وهو بالنبطية سافرا ،وسفرت الكتاب أسفره سف اًر ،وقال الاجاج :األسفار الكتب

الكبار واحدهما سفر ألنه يبين الشيء ويوضحه(.)24

وعليه يكون السفر هو الكتاب ،وسفر التكوين أول اسفار التوراة( ،)25ويسمى بالعبرية (بيرشيت

الكتب في االزمنة القديمة عادة تستمد اسمائها
בראשית) التي تعني ( في البدء) على اساس ان ُ
من اول كلمتين( ،)26وفي الالتينية واليونانية (جنيايا) اي خلق أو (تكوين)( ،)27اما في الترجمة

السبعينية  RENEEiEحيث وردت ( )15مرة في سفر التكوين ،وفي النسخة االسكندرية (تكوين
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العالم)  ،Reneeie Koemoyويأخذ النص القبطي العنوان عن السبعينية في البحيري
والصعيدي( )28برسم خاص س
به( ،)29وفي الترجمة العربية ُيعرف باسم سفر التكوين( ،)30حيث يقع
في خمسين فصالً او اصحاحاً( ،)31واالصحاح مصطلح يهودي مسيحي ُيطلق على اقسام التوراة
واالنجيل (العهد القديم والجديد) بمعنى (الفصل) في اللغة العربية ،وهو الموضوع الواحد الذي

يضم فقرات عديدة وموضوعات جائية ،ويتحدث كل اصحاح عن موضوع محدد من

الموضوعات التاريخية القديمة حيث يتكون من عدة جمل او فقرات(.)32

تنقس ةةم موض ةةوعات س ةةفر التك ةةوين ال ةةى قس ةةمين :األول يتح ةةدث ع ةةن خل ةةق الع ةةالم والنب ةةات

واالرض وكائناتهةةا الحيةةة ثةةم خلةةق االنسةةان ،وعةةن االجيةةال االولةةى للبش ةرية والطوفةةان الكبيةةر وعةةن

عروق البشر التي تسلسلت من اوالد نةوح الثالثةة؛ وفةي القسةم الثةاني يركةا علةى سةيرة اسةرة واحةدة
هةةي سةةيرة األب األول اب ةراهيم الخليةةل واوالده واحفةةاده وص ةوالً الةةى يوسةةف الةةذي رحةةل الةةى مصةةر
واسةةتقدم اليةةه ابةةاه يعقةةوب واخوتةةه االحةةد عشةةر حيةةث تكةةاثروا هنةةا  ،ثةةم وقع ةوا تحةةت نيةةر العبوديةةة

()33
المعةدة مةن قبةل (الرهبانيةة اليسةوىية) سةنة 1989م للكتةاب
عقب وفاة يوسف  ،وحسب الدراسة ُ
المق ةةدس بش ةةقيه (الق ةةديم والجدي ةةد) والصة ةادرة ع ةةن دار المش ةةرق ف ةةي بي ةةروت س ةةنة 1991م فأنه ةةا

بة ةةه م ةةع ذك ةةر موضة ةةوعات

وض ةةعت م ةةدخالً مهمة ةاً لكة ةةل س ةةفر م ةةن اسة ةةفار العه ةةد الق ةةديم للتعرية ة
س
ةحاحاته ،وق ةةد ورد ف ةةي تل ةةك الد ارس ةةة ان هن ةةا اربع ةةة نص ةةوص او رواي ةةات موج ةةودة ف ةةي س ةةفر
اص ة
()35

التكوين( ،)34اتفق عليها ُنقاد العهد القديم بحسب احد المختصين
أ .النص اليهوي :وهو مصدر يحمل اسم (يهوه) علماً على رب العبريين الوطني القديم ،وهو
هي:

يرجع الى حدود القرن التاسع قبل الميالد ،وكان رواته من الجنوب (مملكة يهوذا) التي
عاصمتها (اورشليم)(.)36

ب .النص االيلوهيمي :مصدر يحمل اسم (إلوهيم) علماً على ل باسمه المستتر في اسباط
(قبائل) اسرائيل العشرة في الشمال ،يقول ويه مختص باللغات " ويبدو ان الرواة الذين نقلوا
عن هذا المصدر قديماً كانوا يعتقدون ان تسمية الرب – إلوهيم – هي التسمية التقليدية
القديمة للعبريين الى ظهور موسى ،وان اسم يهوه لم يظهر اال مع الدعوة الموسوية نفسها،

لذلك حرصوا على تمييا المعبود – إلوهيم – لقدمه في االمة ،وألن داللته اهم ،فهو ليس اسم
علم في االصل ،ومعناه او آلهة او ل ..الخ"(.)37

ت .النص الكهنوتي )38(:الذي ُيطلق عليه (حواشي الكهنة) ( :)39يعود الى القرن الخامس ق.م،
والى النصف األخير منه على التحقيق ،وقد أُضيفت هذه الحواشي الى نص التوراة في عهد
عا ار ونحميا ،وهذا يعني بعد العودة من السبي البابلي تحت مظلة الحكم الفارسي حيث

وصل الكهنة او االحبار الى قمة قوتهم من عبر سيطرتهم على مقدرات اليهود(.)40
236

تأريخ سكن االنسان لألرض من خالل سفر التكوين

رائد رحيم خضير

ث .نص تثنية االشتراع :نص تشريعي بحت ،نابع من وسط مثقف ال يلقي باالً الى القصص
الشعبي بقدر ما يهدف الى التوجيه والتعليم والتطوير عن طريق سن القوانين ،مع االشارة
الى أن هذا المصدر قد تم ادخاله في التوراة سنة  621ق.م ضمن برنامج االصالح
والتطوير الذي عمله الملك (يوشياهو حوالي 608 -638ق.م) ،أما زمن كتابته فهو يعود

الى حكم الملك اليهودي (منسى 642-687ق.م) جد يوشياهو ،ولذلك تعد كتابتها ألول مرة

في غضون القرن السابع قبل الميالد ،ثم عدت جاءاً من توراة موسى سنة  621ق.م(.)41
المهم ان النص (اليهوي) يبدو بار اًز في س
السفر بأ مله( ،)42بينما النص (االيلوهيمي) أقل
برو اًز لكن يشير الى عالقة النبي ابراهيم بيهوه بواسطة مال
المباشرة اليومية بين يهوه واالنسان الى صلة بواسطة مال

الرب ،حيث تتحول الصلة

الرب ،وال يظهر الرب بشكل

مباشر على مسرح األحداث يتصارع أو يقدم العهود مع االنسان ،لكنه يختار ذلك بوساطة

ملك في اغلب األحيان؛ اما النص الكهنوتي فهو قليل البروز في سفر التكوين( ،)43وهذا ما

دفع (هويلفد)

()44

الى القول بعدم الترابط بين الرواية اليهوية حتى وأن كانت رواية كاملة

()45
وبناء على هذه النظرية (نظرية المصادر
وممياة لكنها غير مرتبطة بالمصدر االلوهيمي
ً
التي تهتم بمصادر تدوين اجااء من العهد القديم) فأنها تُرجع هذه المصادر الى المدة من
القرن العاشر وحتى القرن الخامس قبل الميالد ،حيث ُيطلق عليها أسماء مأخوذة من لغات

غير عربية ولها رموز باألحرف االنجلياية (  Jاالسم مأخوذ من االسم يهوه Jahweh,

Yahweh؛  Eمن الوهيم Elohim؛  Dمن تثنوي  ،)Deuteronomicفضالً عن ذلك أن
شارحي الكتاب المقدس المدرسي يقولون " والاعم هو ان كالً من هذه الوثائق تتميا بسماتها
الخاصة وفكرها الالهوتي الخاص الذي كثي اًر ما يتناقض مع ما يتناظر في الوثائق األخرى،
وبالتالي تصور االسفار الخمسة وكأنها خليط من الشرائع والقصص والقصائد الشعرية  ،غير
ان هذا الرأي ال تدعمه البراهين الحاسمة ،كما ان االبحاث األثرية واالدبية تميل الى تفنيد

الكثير من هذه الحجج التي تم استغاللها لمعارضة حقيقة تدوين موسى هذه األسفار"(.)46

ةاء علةةى هةةذا الةرأي يكةةون سةةفر التكةةوين قةةد دون علةةى يةةد النبةةي موسةةى ،لكةةن هنةةا مةةن
وبنة ً
يعارض هذا الرأي ،حيةث يةذهب (األب ديفةو  )47( ) R.P. devauمةدير مدرسةة الكتةاب المقةدس
عند تقديم ترجمته لسفر التكوين سنة 1962م بمقدمةة عامةة ذكةر فيهةا " ان التةراث اليهةودي الةذي

امتثةةل لةةه ىيسةةى الرسةةل كةةان مقب ةوالً حتةةى نهايةةة العصةةور الوسةةطى ،وكةةان ال ةرافض الوحيةةد لهةةذه
الةةدعوة (أبةةين إس ة ار  )Aben Eserفةةي القةةرن الثةةاني عشةةر ،وفةةي القةةرن السةةادس عشةةر أشةةار

( ارلنشاد  )Carlstadtالى استحالة ان يكون موسةى قةد كتةب بنفسةه كية

مةات فةي سةفر التثنيةة

النقةةاد
االصةةحاح  34اآليةةات مةةن 5الةةى  " 12؛ كمةةا ذكةةر (االب ديف ةو) بعةةد ذلةةك عةةدداً آخةةر مةةن ُ
يرفضون ابوة موسى على األقل بجاء من األسفار الخمسة ،وخاصة ذكره لدراسة (ريشةارد سةيمون
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 )Richard Simon de loratoireفةي (التةاريخ النقةدي للعهةد القةديم) الصةادر سةنة 1678م،

حيث ي كد سيمون على صعوبة خاصة بتسلسل االحداث والتكة اررات والفوضةى فةي الروايةات ،مةع

فوارق االسلوب في االسفار الخمسة( .)48ويبدو هذا صحيحاً حيث يرد في قاموس الكتاب المقدس

الكتةةاب الملهمةةين الةةذين كتبةوا الكتةةاب المقةةدس اربعةةين كاتبةاً وهةةم مةةن جميةةع
مةةا نصةةه" :ويبلةةا عةةدد ُ
طبقات البشر بينهم ال ارعةي ،والصةياد ،وجةابي الضةرائب ،والقائةد ،والنبةي ،والسياسةي ،والملةك"(،)49
ةةذلك يلمةةا كت ةةاب (تةةاريخ الكت ةةاب المقةةدس) ال ةةى هةةذا الشةةيء بقول ةةه " :لقةةد ق ةةام محةةررو األس ةةفار

الخمسةةة بغةةض النظةةر عةةن َمةةن ُهةةم كةةانوا بعمةةل بةةالا األهميةةة .)50( "..وقةةد شةةرح الفيلسةةوف (بةةارو
سةةبينو از) ( )51اسةةباب عةةدم موثوقيةةة كتابةةة التةةوراة علةةى يةةد موسةةى بقولةةه " ولكةةي أسةةير فةةي بحثةةي

بطريقة منظمة سأبدأ باألحكام المسبقة المتعلقة بمن قاموا بتدوين الكتب المقدسة .وسأبدأ اوالً بمن

قاموا بتدوين األسفار الخمسةة .لقةد ظةن الجميةع تقريبةاً انةه موسةى ،بةل ان الفريسةيين

()52

أيةدوا هةذا

الرأي بإصةرار شةديد ،حتةى انهةم عةدوا مةن يظةن خةالف ذلةك مةن المةارقين ،ولهةذا السةبب فةإن ابةن

عا ار وهو رجل كان فكره ح اًر الى حد ما ،ولم يكن علمةه يسةتهان بةه ،وهةو أول مةن تنبةه الةى هةذا

الخطأ ويما أعلم لم يجرؤ على االفصاح عن رأيه صراحة وا تفى باإلشارة اليه بألفةاظ مبهمةة .أمةا

أنةا فلةن أخشةى توضةيحها وإظهةار الحةق ناصةعاً ..مةن هةذه المالحظةات كمةا يبةدو واضةحاً وضةةوح
النهار ان موسى لم يكتب االسفار الخمسة ،بل كتبها شخص عاش بعد موسى بقرون عدة "(.)53
وعل ةةى ال ةةنمط نفسة ةه توص ةةل (اس ةةكندر كي ةةدس) ف ةةي د ارس ةةته للعه ةةد الق ةةديم ال ةةى ث ةةالث نت ةةائج

تتضمن ان اسفار موسى الخمسة الموجودة اآلن ليست من تألي موسى ،وانها ُكتبةت فةي كنعةان
او أورشةةليم وكلتاهمةةا لةةم يةةدخلها موسةةى ،وان زمةةن تحريةةر األسةةفار الخمسةةة يرجةةع الةةى أيةةام حكةةم
الملك سليمان ،أي قبل ميالد المسيح بألف سنة ،وبعد وفاة موسةى بةة( 500سةنة)( ،)54وقةد لخةص

(ول.ديو ارنت) مشكلة كتابة التوراة بقوله " كي كتبةت هةذه التةوراة؟ ومتةى ُكتبةت؟ ذلةك سة ال ُكتةب
في االجابة عنه آالف المجلةدات .ولكةن يجةب ان نفةره منةه هنةا فةي فقةرة واحةدة .وهةي ان العلمةاء
مجمعون على ان أقدم ما ُكتةب مةن اسةفار التةوراة هةو سةفر التكةوين .وقةد كتةب بعضةه فةي يهةوذا،
وبعضةةه فةةي اس ةرائيل ،ثةةم تةةم التوافةةق بةةين مةةا كتةةب هنةةا وهنةةا بعةةد سةةقوط دولتةةي اليهةةود .وال ةرأي
الغالةب ان سةةفر التثنيةةة مةن كتابةةة عةةا ار( ،)55ويبةدو ان اسةةفار التةةوراة قةد اتخةةذت صةةورتها الحاضةرة

فةةي حةةدود  300ق.م "( .)56ومةةن هةةذه اآلراء نجةةد أن طرحنةةا بتعةةدد مصةةادر سةةفر التكةةوين األربعةةة
يتفق واآلراء التي اوردناها أعاله لمختصين بتاريخ الكتاب المقدس حول تحديةد تةاريخ كتابةة (سةفر

التكوين) بداللة ما ورد في كتةاب المحةيط الجةامع " فةي المرحلةة االولةى مةن التةألي

االدبةي لسةفر

التكوين بعد القرن  6دون المرجع الكهنوتي ،فأعطى الكتاب الحالي إطاره .استعاد الخبر اليهوهي
وبناء على ذلك نرى بأنه وفق تحديةد
القديم وتوسع ويه ونسقه مع التقاليد اليهودية المتفرقة " (،)57
ً
مصادر سفر التكوين يكون تاريخ تدوينه بين القرن التاسع قبل الميالد والخامس قبل المةيالد وفةق
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م ارعةةاة قرينةةة (يهةةوه ،إلةةوهيم ،تثنيةةة الشةريعة ،حواشةةي الكهنةةة) ،ولةةو توجهنةةا نحةةو الد ارسةةات العلميةةة
لآلثةةار نجةةد ان القصةةص ال ةواردة فةةي سةةفر التكةةوين مثةةل (التكةةوين ،الخلةةق ،شةةجرة المعرفةةة  ،جنةةة

عدن  ،قابين وهابيل) اغلبها وردت في أساطير العالم القديم ،كذلك الطوفان الذي ورد في قصصاً
ثيرة عند عدداً من مجتمعات الشةرق االدنةى القةديم سةيما عنةد السةومريين بعةد ان تةم العثةور علةى
نسةةخة مةةن قصةةة الطوفةةان فةةي نيبةةور (نفةةر) سةةنة 1900 -1889م بوسةةاطة البعثةةة االمريكيةةة ،ثةةم

تولى (أرنو بويل) نشرها في سنة 1914م إذ كانت األساس الذي مازال يعتمد عليه الباحثون(،)58

وهذا يعني ان التأثير السومري تغلغل في التوراة عةن طريةق اآلداب الكنعانيةة ،والحوريةة ،والحثيةة،

واال دية ،حسةب رأي أحةد المختصةين بتةاريخ العةراق القةديم()59؛ كةذلك نجةد لقصةة الطوفةان الةواردة

فةةي سةةفر التكةةوين نموذج ةاً مشةةابهاً له ةا يعةةود للعصةةر البةةابلي مةةن خةةالل وجةةود اشةةارات تةةم تتبعهةةا
()61

سابقاً في رواية (بيروسوس) ( )60التي ُكتبت باللغة اليونانية ،لكن بعد ان عثر (ه.رسام)
1853م على نسخة من رواية الطوفان البابلية فةي مكتبةة (آشةور بانيبةال  626 -668ق.م) فةي
سنة

العاصةةمة اآلشةةورية نينةةوى ترجةةع الةةى القةةرن السةةابع ق.م اصةةبح ُيعةةول عليهةةا ا ثةةر( ،)62فضةالً عةةن
ذلك توجد اسطورة التكوين البابلي التةي تعةد اسةتم ار اًر ألسةطورة التكةوين السةومري ،والمعروفةة باسةم
(اينو ما ايلييش) التي تعني (وعندنا ما فةي االعةالي)()63؛ فضةالً عةن ذلةك ورودهةا فةي مجتمعةات

العالم القديم مثل الهند وبورما والصين والماليو واستراليا وجار المحيط الهادي والهنود الحمر(.)64
وعنةةد المقارنةةة بةةين سةةفر التكةةوين (قصةةة الطوفةةان) والطوفةةان البةةابلي نجةةد تعليةةق ألحةةد المختصةةين

يقول ويه " صحيح ان الفارق بين القصتين روحياً كبي اًر .أما ان االولى نسلت الثانية فهذا صةحيح

ال شك ويه ايضاً " ( .)65أيضاً وردت جنة عدن الةواردة فةي سةفر التكةوين فةي اسةاطير الحضةارات
()66
ةاء علةةى نةةرى ان مةةا ورد فةةي سةةفر التكةةوين مةةا هةةو اال نتيجةةة
القديمةةة قبةةل سةةفر التكةةوين  .وبنة ً
طبيعيةةة لكات ةةب التةةوراة؛ كون ةةه ك ةةان علةةى اط ةةالع جيةةد بأخب ةةار الحض ةةارات السةةابقة أو ان ةةه اس ةةتقى

معلوماتةةه مةةن مصةةادر شةةفاهية او كتابيةةة دونهةةا واضةةاف عليهةةا المسةحة اليهوديةةة التةةي تةةتالءم مةةع

عصره ،والذي ُيعضد ما توصلنا اليه قول احد المختصةين بالتةاريخ التةوراتي" تةوحي الفروقةات بةين
النسةةختين اليهويةةة والكهنوتي ةةة بةةأن االخي ةرة تس ةةتخدم شةةكالً مةةن االس ةةطورة يختلةةف عةةن ذا ال ةةذي
تس ة ةةتخدمه االول ة ةةى ،وأن النس ة ةةخة الكهنوتي ة ةةة أق ة ةةرب ف ة ةةي بع ة ةةض االعتب ة ةةارات ال ة ةةى مص ة ةةادر أرض

ال ارف ةةدين"

()67

 ،وعل ةةق أخ ةةر بقول ةةه" يظه ةةر ف ةةي س ةةفر التك ةةوين ..الط ةةابع الممي ةةا لعم ةةل المح ةةررين

التةةوراتيين والةةذي وصةةفناه بأسةةلوب الجمةةع الت ارثةةي ،فه ة الء كةةانوا جمعةةة ت ةراث ال م ة رخين ،وإن اي

دارس مبتدئ لعلم التاريخ يكشف من القراءة االولى لسفر التكوين أن ما يرويه لنةا مةن قصةص ال
يمكةةن تصةةنيفه فةةي زم ةرة االخبةةار التاريخيةةة بةةأي معيةةار مةةن المعةةايير ال مةةن حيةةث الشةةكل وال مةةن

حيث المضمون"(.)68
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ثالثاً :زمن النبي ابراهيم الخليل (ع):
حسب التوراة يكون نسب ابراهيم بالشكل التالي " ابراهيم بن تارح بةن نةاحور بةن سةروج بةن
رعةةو بةةن فةةالج بةةن عةةابر بةةن شةةالح بةةن أرفكشةةاد بةةن سةةام بةةن نةةوح" ( ،)69ومعنةةى (ابةرام) هةةو (االب
الرويع) او (االب المتكرم) ،ومعنى ابراهيم (ابو رهام -من االسماء العبرية ذلت االصول االرامية)
()71

الكلةدانيين( ،)72حيةث

اي (ابو الجمهور)( ،)70ولد ونشأ وقضى القسم االول مةن حياتةه فةي أور
تاوج من سارة ابنةة ابيةه وليسةت ابنةة ام سةه( ،)73وبعةد وفةاة هةاران (أخةو ابةراهيم الخليةل ع تةوفي فةي

اور الكلدانيين ولم يهاجر معا عائلته ،له صبياً أسمه لوط ،وأبنتين االولى ملكة واالخرى ويسكة )

( ،)74ذهب ابراهيم مع ابوه تارح وزوجته سارة ولوط ابن اخيه من اور الى ارض كنعان( ،)75حيث
نالوا في حاران اول األمر ،وفيها توفي ابو ابراهيم تارح( ،)76ويسةتمر سةفر التكةوين فةي ايةراد تنقةل
ابراهيم فةي كنعةان ومصةر ،وكية

التقةى بربةه المعةروف فةي التةوراة باالسةم (ايةل) او (إل) ،وكية

وهبةةه األرض ومباركتةةه ل ةةه ،وف ارقةةه مةةع ل ةةوط ،وحملةةة الملةةو األربع ةةة ،ومليكصةةادق ،ومواع ةةد ل

وعهده ،مرو اًر بمولد اسماعيل والعهد و الختان ،وتستمر األحداث حول ابراهيم من االصحاح 12
الى االصحاح  25حيث وفاة ابراهيم بعد عمر " مئة سنة وخمس وسبعون" (.)77
أما الامن الذي عاش ويه ابراهيم فان التوراة ال تُحدد ذلك ،ويعتمد محةررو معجةم القةاموس
علةةى تةةاريخ (االسةةقف أشةةر) الةةذي ذهةةب الةةى ان ابةراهيم ولةةد سةةنة  1996ق.م( ،)78ويةةرى االسةةتاذ
(دي فو) ان ابراهيم هاجر من اور ما بين عامي ( 1850 -1900ق.م)( ،)79وهنا من يرى ان

زمةةن النبةةي اب ةراهيم فةةي حةةدود القةةرن  17 -18ق.م( ،)80وهةةذا قريةةب مةةن تحديةةد أحةةد المختصةةين

لهجرة القبائل العربية من الصحراء الى االطراف الشرقية والشمالية والغربية مةن جايةرة العةرب ،ثةم
ايراده نشأت النبي ابراهيم الخليل سنة  1800ق.م( ،)81ويشير آخر الى ان النبةي ابةراهيم ولةد بعةد

خلة ةةق آدم بحة ةةدود  1950سة ةةنة( ،)82وآخة ةةر ية ةةروي انة ةةه كة ةةان يعة ةةيش فة ةةي المة ةةدة (1986 -1261

ق.م)( ،)83بينمةا أورد آخةر ان ابةراهيم ولةد فةةي منتصةف القةرن الحةادي والعشةرون ق.م تقريبةةا (.)84
واعتق ةةد آخ ةةر ان الخلي ةةل ع ةةاش ف ةةي س ةةنة  1900ق.م( ،)85وهن ةةا م ةةن زع ةةم ان زم ةةن ابة ةراهيم ه ةةو

1580-1850ق.م(.)86

ولو توجهنا نحو كتاب التكةوين الصةغير (اليوبيةل)

()87

نجةد انةه يةروي بةأن نوحةاً تةوفي فةي

أرض الكلدانيين سنة  1650ق.م ،وان (تارح) ابو ابراهيم ولد سةنة ( 1806ق.م) ،وولةدت (ادنةا)

زوجة تارح االبن ابراهيم سنة ( 1876ق.م)( ،)88وهذا يعني ان هذا الرقم قريةب نسةبياً مةن األرقةام

الةواردة فةةي اآلراء التةةي أشةرنا اليهةةا مسةةبقاً ،مةةع االشةةارة الةةى انةةه فةةي حةةال االعتمةةاد علةةى سةةنة وفةةاة
نةةوح الةواردة فةةي كتةةاب (اليوبيةةل) 1650ق.م وجمعهةةا مةةع عمةةر نةةوح الكلةةي ( 950سةةنة)( )89يكةةون
الناتج ( 2600سنة) ،نةنقص منهةا ( )601سةنة (ألن الطوفةان حصةل وعمةر نةوح  601سةنة)

()90

يكةةون النةةاتج ( 2000ق.م) هةةو زمةةن حصةةول الطوفةةان (حسةةب كتةةاب اليوبيةةل الصةةغير) ،والفةةارق
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الامني بين نوح وابراهيم ( 737سنة) ،مع االشارة الى أن هنا من قدر والدة ابراهيم بعد الطوفان
ب ة292عاماً(.)91

ولنعد مرة اخرى الى زمن النبي ابراهيم حيث ينقل العقاد عن اطلس (وستمنسةر التةاريخي)

المعنةةي بجغراويةةة التةةوراة والعهةةد الجديةةد وتاريخهمةةا بةةان عصةةر ابةراهيم بةةين سةةنة (1700 -4000

ق.م)( ،)92أمةةا موسةةوعة (وستمنسةةتر) فهةةي تعتمةةد علةةى تقةةدير االسةةقف (بوشةةر) الةةذي حةةدد مولةةد
الخليل بسنة ( 1996ق.م)( ،)93وهنا من أشار الى التحقيقات اإلثارية التي توصل اليها العلماء

تذهب الى ان الخليل ظهر في القرن التاسع عشر قبل الميالد( ،)94ويذهب بوكاي
ولةةد بعةةد آدم بمةةا يقةةارب مةةن ألةةف عةةام ،وعليةةه (حسةةب أرية سةه) يك ةون الطوفةةان قةةد حصةةل بعةةد ذلةةك
()95

الى ان نوح

بحةةدود  1650سةةنة ،واذا مةةا كةةان ان الفاصةةل بةةين آدم وىيسةةى المسةةيح بحةةدود  3800سةةنة فةةأن

الطوفان حصل سنة  2150ق.م تقريباً ،وحسب هذا التتابع الامني يكون ابراهيم قد ولد بعد خلةق

()96
ةاء عل ةةى رأي (بوك ةةاي)
آدم بحة ةوالي ( 1950س ةةنة) وقب ةةل المس ةةيح بحة ةوالي ( )1850س ةةنة  ،وبن ة ً
القاضي بأن الطوفان حصل سنة  2150ق.م فهذا يعني انه حصل في مدة حكم الكوتيين للعراق

( 2125 – 2225ق.م)( ،)97وهة ةةذا ال يسة ةةتقيم مة ةةع مة ةةا ذك ة ةره العالمة ةةة طة ةةه بة ةةاقر بقولة ةةه " أقة ةةرب
االحتماالت ان ذلك الطوفةان حةدث مةا بةين دور جمةدة نصةر وبةين عصةر فجةر السةالالت األول،

ولعل من آثار هذا الطوفان ما وجد من ترسبات غرينية في جملة مواضع اثرية جرى التنقيب فيها

مثل كيش والوركاء وشروبا ولجةش ،وهةي تفصةل مةا بةين الطبقةات العائةدة الةى دور جمةدة نصةر

وبةةين عصةةر فجةةر السةةالالت األول" ( .)98كةةذلك ال يسةةتقيم مةةع رأي اآلثةةاري (السةةير رينةةارد وولةةي)

الةةذي نقةةب فةةي منطقةةة أور وأرجةةع الطوفةةان الةةى  4000سةةنة( ،)99مةةع االشةةارة الةةى أن هنةةا مةةن
ي ةرفض نظريةةة وولةةي بقولة سةه " لقةةد اخطةةأ وولةةي عنةةدما اعتبةةر بج ةرأة بالغةةة أن الطوفةةان المةةذكور فةةي
الكتاب المقدس هو نفسه الفيضان الذي حدث في اور العراقية"( ،)100وناصةره اخةر بقولةه " ان مةا
عثر عليه وولي في موقع اور هي مجرد ترسبات محليةه ليسةت لهةا الصةفة الشةامل" ( ،)101وهنةا

رأي يفيد بان عصر السالالت ظهر بحدود  3000سنة بعد الطوفان(.)102

ولو تركنا ما دونه الم رخون واآلثاريون عن زمن ابراهيم وتوجهنا نحةو سةفر التكةوين نفسةه

سةةنجد ارقامةاً أخةةرى ،منطلقةةين مةةن سلسةةلة اآلراء التةةي وردت بشةةكل متسلسةةل تعطةةي سةةنوات لعمةةر
االنبيةةاء بنمطةةين ،األول فةةردي قةةائم علةةى سةةنوات منطقيةةة ،واآلخةةر يسةةتند علةةى ارقةةام كبي ةرة نسةةبية

نناقشها في محلها.

اورد سفر التكوين سلسلة نسب األنبياء وذريتهم بالشكل االتي:

.1

" وعاش آدم مئة وثالثين سنة" (.)103

.3

" وعاش أنوش تسعين سنة" (.)105

.2

" وعاش شيت مئة وخمس سنين" (.)104
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.4

" وعاش قينان سبعين سنة" (.)106

.6

" وعاش يارد مئة واثنتين وستين سنة" (.)108

.5
.7
.8
.9

" وعاش مهللئيل خمساً وستين سنة" (.)107
" وعاش أخنو خمساً وستين سنة" (.)109

" وعاش متوشالح مئة سنة وسبعاً وثمانين سنة" (.)110
" وعاش المك مئة سنة واثنتين وثمانين سنة" (.)111

 " .10ولما كان نوح ابن خمس مئة سنة ولد ساماً وحاماً ويافث" (.)112

بناء على جمع األرقام الواردة اعاله مضافاً لها مئة سنة (المدة بين عمر نةوح الخمسةمائة،
ً
وحصول الطوفان في عمر السةتمائة) يكةون المجمةوع الامنةي مةن خلةق آدم الةى الطوفةان (1656
سةةنة) ،ولةةو أ ملنةةا الحسةةاب مةةن الطوفةةان الةةى اب ةراهيم وفةةي سةةالالت النسةةب االتيةةة نسةةتخرج رقم ةاً

ممكن االفادة منه في تحديد زمن ابراهيم:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

" لما كان سام ابن مئة سنة" (.)113

" وعاش ارفكشاد خمساً وثالثين سنة" (.)114
" وعاش شالح ثالثين سنة" (.)115

" وعاش عابر اربعاً وثالثين سنة" (.)116
" وعاش فالج ثالثين سنة" (.)117

" وعاش رعو اثنين وثالثين سنة" (.)118
" وعاش سروج ثالثين سنة" (.)119

" وعاش ناحور تسعاً وعشرين سنة" (.)120
" وعاش تارح سبعين سنة" (.)121

يكون المجموع من بعد الطوفان الى ابراهيم ( 390سةنة) ،وبجمةع نةاتج السةالالت مةن آدم

الةةةى اب ة ةراهيم (  )390 +1656تكة ةةون النتيجةةةة

( ،)2046وبه ةةذا ال ة ةرقم ال ةةذي اوج ةةده الباحةةةث

باالعتماد على السةالالت الةواردة فةي سةفر التكةوين تُصةبح سةنة والدة ابةراهيم ( 2046ق.م) مثبتةة
وفق األرقام الواردة في سالالت سفر التكوين.
ومن هذا العرض الموجا المكثف نجةد ان أغلةب اآلراء التاريخيةة واالثاريةة والحسةابية تكةاد

تتفق على ان زمن ابراهيم هو القرن التاسع عشر قبل الميالد.

رابعاً :تاريخ سكن األرض من خالل سفر التكوين:

بينةا فةةي اعةاله ان زمةةن النبةةي ابةراهيم هةةو القةرن التاسةةع عشةةر اعتمةاداً علةةى مةا أوردنةةاه مةةن
آراء مختصين وقرائن ،وأرقام للسةالالت الةواردة فةي سةفر التكةوين ،لةذلك سةتكون سةنة  1900ق.م
هي نقطة االرتكاز في البحث عن تاريخ سكن األرض من خالل سفر التكوين.
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يورد سفر التكوين ارقاماً تُعبر عةن أعمةار األنبيةاء وتحةدد مةدة حيةاة كةل واحةد مةنهم وعمةر
االب عنةةد والدة االبةةن( ،)122وهةةذه األرقةةام مكونةة مةةن شةةقين ،األول العمةةر المبةةدئي ،والثةةاني العمةةر
النهائي مثالً " وعاش آدم مئة وثالثين سنة وولد ولداً على مثاله كصورته ..فكانت جميع أيام آدم
التي عاشها تسع مئة سنة وثالثين سنة ومات" ( ،)123وهنةا نةرى رقمةين األول (مئةة وثالثةين سةنة)
والثاني (تسع مئة سنة وثالثين سنة) ،وكلتاهما (مع االشارة الى ان كل سالالت االنسةاب االلفةاظ

نفسها) يحتويان على لفظ (سنة ،أيةام) والسةنة وفةق المفهةوم التةوراتي هةي السةنة العاديةة ( 365أو

 364يةةوم) بداللةةة تصةريح التةةوراة بةةأن الطوفةةان بةةدأ فةةي السةةنة السةةت مئةةة مةةن عمةةر نةةوح فةةي اليةةوم

السابع عشر عن طريق انفجار عيةون الغمةر العظةيم واسةتمرار المطةر لمةدة اربعةون يومةاً واربعةون
ليلةةة( ،)124ثةةم ارتفعةةت الميةةاه علةةى األرض مةةدة مئةةة وخمسةةون يومةاً( ،)125بعةةدها نقصةةت الميةةاه فةةي
نهاية المئة والخمسين يوماً( ،)126واستقرت السفينة في الشةهر السةابع ،فةي اليةوم السةابع عشةر منةه
على جبل ا اررات( ،)127واسةتمر تنةازل الميةاه الةى الشةهر العاشةر ،حيةث ظهةرت رؤوس الجبةال فةي

اول أيامةةه( ،)128وبعةةد اربعةةين يوم ةاً فةةتح نةةوح نافةةذة السةةفينة( ،)129ثةةم أطلةةق الحمامةةة وانتظةةر سةةبعة

ايام( ،)130ثم انتظر سبعة ايام أخر( ،)131وفي سنة  601من عمر نوح في اليوم األول من الشهر
االول جفةةت الميةةاه عةةن األرض( ،)132وفةةي الشةةهر الثةةاني فةةي اليةةوم السةةابع والعش ةرين منةةه يبسةةت

األرض( ،)133والنصةةوص اعةةاله تشةةير وبكةةل وضةةوح الةةى ان الفيضةةان اسةةتمر سةةنة كاملةةة ،هطةةل

فيهةةا المطةر لمةةدة اربعةةين يومةاً تعةةاظم ليرتفةةع خمسةةة أشةةهر ( 150يومةاً) ،ثةةم بعةةد مضةةي ثمانيةةة
أشةةهر أبةةاد الطوفةةان سةةكان المعمةةورة ،إلةةى ان بةةدأ ينحسةةر ،ثةةم تالهةةا شةةهرين حتةةى تمكةةن نةةوح مةةن

رؤيةةة رؤوس الجبةةال ،ثةةم مضةةت اربعةةين يةةوم حةةاول نةةوح فيهةةا معرفةةة حةةال اليابسةةة ،ثةةم تالهةةا شةةهر

آخ ةةر لتج ةةف المي ةةاه( ،)134وبالت ةةالي يك ةةون المجم ةةوع م ةةن ن ةةاول المية ةاه وت ةةدفقها لم ةةدة اربع ةةين يومة ةاً،

واسةةتمرار ميةةاه الطوفةةان منةةذ دخةةول نةةوح الةةى الفلةةك وحتةةى جفةةاف األرض وخروجةةه خةةالل ()385

يومةاً( ،)135وهةةذا الةرقم قريةةب مةةن التقةةويم العبةةري الةةذي يصةةفه احةةد البةةاحثين بقولةةه "هةةو مثةةل عقائةةد
اليهةةود ،غايةةة فةةي الغ اربةةة والغمةةوض والتعقيةةد ،ال يحسةةنه إال االحةةاد مةةن احبةةارهم ،فشةةهوره قمريةةة،

والسنة ويه شمسية تبدأ بشهر قمري ..وتتراوح ايام السنة العبرية بين  353و 354و 355و383

و 384و 385يوماً ،وفي الحاالت الثالث األخيرة يضيفون شه اًر كامالً الى سنتهم بعد شهر آذار
()136
ةاء علةةى ذلةةك يكةةون معنةةى السةةنة هةةي السةةنة الم لفةةة مةةن (– 365
ة
ن
وب
،
يسةةمونه آذار الثةةاني"
ً
 385يومة ةاً) ،والي ةةوم ه ةةو النه ةةار الم ل ةةف م ةةن  24س ةةاعة؛ ويعض ةةد رأين ةةا ه ةةذا م ةةا ورد ع ةةن اح ةةد
المختصةةين بقولةةه " الكتةةاب المقةةدس فةةي كالمةةه عةةن ايةةام الخلةةق المتعاقبةةة يعلةةن ان كةةل يةةوم كةةان
مكونا من المساء والصباح ككل االيام التي جاءت بعد ذا  ،وفي نهاية كل يوم يقةدم لنةا الكتةاب

نتيجةةة عمةةل الخةةالق ،)137( "...لكةةن يةةا تةةرى هةةذه األرقةةام التةةي يةةذكرها سةةفر التكةةوين مةةا هةةو موقةةف

ُمفسري الكتاب المقدس منها؟.
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ان هنةةا عةةدة تفسةةيرات لهةةذه األعمةةار (األرقةةام) حيةةث يةةرى احةةد ُمفسةةري التةةوراة ان اعمةةار

االبةةاء فةةي النص ةين اليونةةاني والعبةةري تحتةةوي علةةى اختالفةةات ،وخاصةةة العمةةر عنةةد انجةةاب االبةةن
االول ،وان كة ةةان هنة ةةا تشة ةةابه بةةةين النصةةةين فة ةةي اجمة ةةال س ةةني حية ةةاة االبة ةةاء ،وه ةةذه االختالفةةةات

ومثيالتها تفسر سبب االختالف في حساب سنة ميالد السيد المسيح بالجسد حسب النص العبري
– الترجم ةةة البيروتي ةةة الت ةةي تحس ةةب س ةةنة  4004للع ةةالم ،وال ةةنص الس ةةبعيني يحس ةةب الم ةةيالد س ةةنة

 5501للعالم( ،)138وهنا نرى ان هذا المفسر لم يناقش الموضةوع وأخةذ بةه اخةذ المسةلمات ،عكةس
غية ةره ال ةةذي ن ةةاقش مس ةةالة (االعم ةةار) و(سالس ةةل االنس ةةاب) الة ةواردة ف ةةي س ةةفر التك ةةوين بقول ةةه ان

االصةةحاحات مةةن ( )1الةةى ( )11تعطةةي مةةا يايةةد عةةن عش ةرات اآلالف مةةن السةةنين ،إذا لةةم تكةةن

مئات اآلالف ،وهذه األرقام تقود الى مشكلة استخدام سالسل االنساب حسابياً اي استخدام االرقام
واعداد السةنين الةواردة لمعرفةة طةول الامةان خاصةة تلةك الفتةرة بةين آدم وابةراهيم والتةي عةادة مةا يةتم

()139
ن
ةاء علةى ذلةك وضةع اربعةة حلةول
ضغطها دو ادنى سبب وجيه الةى ( )2000سةنة فقةط  ،وبن ً
لفهم نصوص سفر التكوين (الحسابية) ،األولى تتضمن وجةود مشةكلة فةي سةالالت االنسةاب عبةر

عنهةةا بأنهةةا (اعةةوص) مةةن أن يةةتم التعامةةل معهةةا ببسةةاطة ألنهةةا (علةةى حةةد قولةةه) مملةةوءة بةةالفجوات

وحذف فيها الم لف عدداً من االسماء اعتبرهةا غيةر هامةة وصةعوبة تحديةد مكانهةا احيانةاً ،والثانيةة
ان سذكةةر سةةالالت االنسةةاب لةةيس هةةدف حسةةابي اطالق ةاً ،والثالثةةة تفتةةرض ان جميةةع احةةداث سةةفر
التكةةوين مةةن ( )11-1وقعةةت قبةةل عصةةر الكتابةةة الةةذي بةةدأ حةوالي سةةنة  3000ق.م ،وبالتةةالي ال

توجةةد وثةةائق تاريخيةةة اضةةاوية تحةةدد ت ةواريخ وأزمنةةة هةةذه األحةةداث ،والرابعةةة واألخي ةرة يةةرى فيهةةا ان
اتب السةفر (اذا قةد قصةد) حتمةاً كتابةة هةذه األنسةاب السةتخدامها حسةابياً (لكةان) قةد قةدم اجمةالي

عددي في نهاية كل قائمة لكنه لم يفعل( ،)140ولةو دققنةا النظةر فةي هةذه التفسةيرات األربعةة نجةدها

تفتقةةد الةةى الدقةةة ألن سةةفر التكةةوين يقةةدم لنةةا سالسةةل انسةةاب (حسةةب مةةا موجةةود) كاملةةة (توراتيةاً) ال
انقطاع فيها ،تبدأ بجد وتنتهي بأحفاد ،مثل آدم في رواية الخلق االولى "وقال ل لنصةنع االنسةان

علةةى صةةورتنا كمثالنةةا ..فخلةةق ل االنسةةان علةةى صةةورته"( ،)141وفةةي روايةةة الخلةةق الثانيةةة "وغةةرس

الةةرب االلةةه جنةةة فةةي عةةدن ش ةرقاً وجعةةل هنةةا االنسةةان الةةذي جبلةةه"( .)142ثةةم تسةةرد التةةوراة قةةايين
وهابيةةل( ،)143ثةةم شةةيت وسةةاللته( ،)144وهكةةذا تس ةةتمر سةةالالت االنسةةاب مةةن آدم الةةى نةةوح بش ةةكل

مسةةتمر يلةةتمس فيهةا القةةارئ عةةدم انقطةةاع فةةي السةةالالت( ،)145وتسةةتمر سةةاللة نةةوح وابنائةه( .)146ثةةم

انتش ةةار ابن ةةاء ن ةةوح بس ةةالالت متكامل ةةة تكوينية ةاً( ،)147ث ةةم س ةةاللة اآلب ةةاء بع ةةد الطوف ةةان م ةةن س ةةاللة

سام( ،)148الى تارح(.)149

ول ةةو ع ةةدنا للمفس ةةر نفس ةةه ص ةةاحب الفرض ةةيات األرب ةةع نج ةةده يق ةةول بأن ةةه اذا كان ةةت سلس ةةلة

االنس ةةاب ف ةةي تك ةةوين ( )11متكامل ةةة حقة ةاً فه ةةذا يعن ةةي ان هن ةةا ( )292س ةةنة فق ةةط ب ةةين الطوف ةةان
وابراهيم ،واذا كان سام ابن نةوح عةاش  502سةنة بعةد الطوفةان فهةذا يعنةي علةى اسةاس الحسةابات
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انه كان معاص اًر البراهيم بل عاش اطةول منةه (لكةن حسةب قولةه :لةم يسةمع أحةد بهةذا األمةر قةبالً)

لةةذلك يةةرى انةةه مةةن الض ةروري تنبيةةه القةةارئ لخطةةأ الوقةةوع فةةي مثةةل هةةذه الحسةةابات ،ألن الحضةةارة
االنسةةانية اسةةتغرقت عش ةرات بةةل مئةةات اآلالف مةةن السةةنين لتصةةل الةةى م ارحةةل متقدمةةة منهةةا بنةةاء

األه ارمةةات ،أو ليصةةل تع ةداد سةةكان األرض حتةةى الةةى مجةةرد مالي ةين قليلةةة ،ويخةةتم كالمةةه بةةالقول
"والحةةق ُيقةةال ان سةةوء تفسةةير واسةةتخدام سالسةةل االنسةةاب حسةةابياً والتةةي علةةى اساسةةها تةةم حسةةاب
تاريخ الخلق هوائياً على انه  4000سنة فقط قبل المسيح ادى لخسةائر الهوتيةة فادحةة؛ إذ رفةض
البعض لهذا التاريخ ادى بالتالي الةى نبةذ الصةفة التاريخيةة للروايةة االنجيليةة برمتهةا وبالتةالي بدايةة

ما يعرف بالالهوت المتحرر"(.)150

وهنةا يطةةرح الباحةةث سة االً مفةةاده :اذا كةةان هنةةا شةةك فةةي ان سةةام عةةاش ( )502سةةنة بعةةد
الطوفان فهل عاصر ابراهيم حسةابياً حسةب سةفر التكةوين؟ لتكةون االجابةة مةن سةفر التكةوين كةال،
عنه " وعاش ارفكشاد بعدما ولد شالح اربع مئة سنة وثالث سنين
بداللة ان ارفكشاد ابن سام ورد ُ
فولةةد بنةةين وبنةةات"(" ،)151وعةةاش شةةالح بعةةدما ولةةد عةةابر اربةةع مئةةة سةةنة وثةةالث سةةنين فولةةد بنةةين
وبنات"(" ،)152وعاش عابر بعدما ولد فالج اربع مئة وثالثةين سةنة فولةد بنةين وبنةات"(" ،)153وعةاش
فالج بعدما ولد رعو مئتي سنة وتسع سنين فولد بنين وبنات"(" .)154وعةاش رعةو بعةدما ولةد سةروج

مئتةةي سةنة وسةةبع سةةنين فولةةد بنةةين وبنةةات"(" .)155وعةةاش سةةروج بعةةدما ولةةد نةةاحور مئتةةي سةةنة فولةةد
بنة ةةين وبنة ةةات"(" .)156وعة ةةاش نة ةةاحور بعة ةةدما ولة ةةد تة ةةارح مئة ةةة سة ةةنة وتسة ةةع عش ة ةرة سة ةةنة فولة ةةد بنة ةةين

وبنات"(" .)157وعاش تارح سبعين سنة وولد ابرام وناحور وهاران"( ،)158ولو جمعنةا اعمةار االنبيةاء
من سام الى تارح نجد الفاصل بين سام وابراهيم ( 2541سنة) مضةافاً لهةا سةنتين (التةي ولةد فيهةا
سام بعد الطوفان ارفكشاد) يكون  2543 2+ 2541سنة! ،وهذا يعني حقبة زمنية طويلة بين

سام ونوح؛ وهنا نطرح س االً آخر مفاده :لماذا اعتمد األغلب االعم من مفسري سفر التكوين على

االعمار االولية لألنبياء؟ ولم ياخذوا باالعمار االجمالية الواردة في سفر التكوين؟ ان كان الجواب
عدم ايمانهم بهذه األرقام نقول كي

تم اذاً األخذ بعمر نوح البالا  600قبل الطوفان ،و 350بعد

الطوفان بشكل مسلم به؟ ليكون االجمالي ( )950سنة.

وهنا مفس اًر اخر لسفر للتكوين يرى ان " التسلسل الامني في الكتاب المقدس وخصوصةاً

فةةي اعمةةار بع ةةض البطاركةةة – اآلبةةاء – قب ةةل الطوفةةان وبع ةةده شةةكل حي ةرة بالغ ةةة لةةدى المش ةةغولين
باالعمةةار والنقةةاد والقساوسةةة"( ،)159ثةةم يقةةول " الجةةداول التاليةةة مةةن سالسةةل نسةةب اآلبةةاء قبةةل وبعةةد

ةق العبريةةة والسةامرية والسةةبعينية تحمةل كلهةةا فةي آن واحةةد عةدم التوافةةق"( ،)160ثةم يحيةةل
الطوفةان وف ً
هذا المفسةر القةارئ الةى تحليةل للتسلسةل الامنةي لآلبةاء وضةعه فةي نهايةة الكتةاب مةن تةألي القةس
وليةام هةالس( )Willaim Hales D.D.يتبنةى ويةه سةنة ( ،)161()4004أي حسةاب السةنوات مةن
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آدم الةةى خةةروج موسةةى مةةن مصةةر مجمةةوع معهةةا عمةةر قينةةان التقريبةةي البةةالا ( )30سةةنة ،وهةةذا مةةا
عرضناه سابقاً لكن لغاية عصر ابراهيم وليس الى عصر خروج موسى من مصر.

ثةةم ينتقةةل هةةذا المفسةةر الةةى عمةةر اخنةةو ( ،)162ثةةم الةةى عمةةر متوشةةالح البةةالا ( 969سةةنة)

وعلق عليه بالقول " :وهذا هو اطةول عمةر مةذكور فةي الكتةاب المقةدس ،وربمةا أطةول عمةر عاشةه

انسةةان علةةى االطةةالق ،ولكةةن لةةيس لةةدينا بالتأ يةةد مةةا يثبةةت انةةه فعةالً األطةةول"()163؛ مةةع ذلةةك يعةةود

للقةةول ان أعم ةار االنسةةان قبةةل الطوفةةان كانةةت ذات أمةةد طويةةل( ،)164ثةةم يضةةع هةةذا المفسةةر اربةةع

مالحظات تتحدث عن انتقال األجيال من آدم الى متوشالح( ،)165وعندما يصل الى ايام نوح يقول

" أقةةدم بطريةةر عل ةى االطةةالق ،باسةةتثناء متوشةةالح ويةةارد :وهةةذا وفةةق الحسةةاب الشةةائع كةةان سةةنة

 2006قبل الميالد؛ ولكن وفقاً للة  Helesسنة  3505قبةل المةيالد"( ،)166نالحةظ هنةا ان المفسةر
م من باالرقام العمرية الكبيرة الواردة في سفر التكوين ،لكنه يحيل القارئ الى آراء حسابية أخةرى،
وعندما يصل الى االصحاح الحادي عشر (االباء بعد الطوفان) يقول ما نصةه" :وقةد رأينةا بالفعةل

ان التسلسةل الامنةةي فةي الكتةةاب المقةدس كمةةا هةةو موجةود فةةي الةنص العبةةري والسةامري ..هةةو غيةةر
مفهةةوم بوضةةوح ،وهةةو ا ثةةر مةةن ذلةةك بكثيةةر فةةي مختلةةف نظةةم المتعلمةةين او االميةةين مةةن خب ةراء
االنساب ،كالر يفضل ان ال يدخل في تفاصيل للحصول على عرض كامةل وأ ثةر عقالنيةة فةي

هذا الموضوع فطبيعة هذه المالحظات منعته من الدخول ،وقد وجه القارئ لعمل الدكتور Hales
ا تشاف تحليل جديد للتسلسل الامني المقدس ...والذي تدخل بخطوة حذرة ولكنها ثابتة ،ومةع انةه

لةةم يكةةن قةةاد اًر علةةى ا ازلةةة كافةةة الصةةعوبات التةةي واجههةةا ،لكنةةه القةةى الضةةوء قويةاً جةةداً علةةى معظةةم

اجاائه"( .)167ويبدو ان عمر األرض المبني على حسابات اعمار االنبياء الةوارد فةي سةفر التكةوين
(االعمار االولية) قد وجد صداه لدى احد الحاصلين على الدكتوراه في الفياياء الفلكية مةن جامعةة

( ولةورادو) حيةةث يقةةول" :يعلمنةا الكتةةاب المقةةدس ان الكةون بأ ملةةه خلةةق فةي  6أيةةام ارضةةية فضةةال

عةةن ان الكتةةاب المقةةدس يقةةدم فةةروق االعمةةار التةةي توجةةد بةةين اآلبةةاء وابنةةائهم عنةةدما سةةرد بعةةض
سالسل االنساب ،نستخلص من هذه االشارات الكتابية ان الامن المنقضي بين آدم ووالدة المسيح

يبلةةا  4000سةةنة ،تقريبةاً ونعةةرف مةةن سةةجالت تاريخيةةة اخةةرى ان المسةةيح ولةةد منةةذ حةوالي 2000

سنة .بمةا ان آدم خلةق فةي اليةوم السةادس مةن اسةبوع الخليقةة فاننةا نسةتطيع ان نسةتنتج ان األرض
والكةةون بأ ملةةه وكةةل شةةيء ويةةه خلقةوا منةةذ  6000سةةنة تقريبةاً"( .)168وعلةةى خةةالف تلةةك اآلراء نجةةد
احد المفسرين يقتنع بعمر اآلباء الكلي بقوله "يالحظ ان أعمار اآلباء االوائل كانت ممتدة لسنوات

طويلةةة ،ومهمةةا طةةال العمةةر فالنهايةةة واحةةدة وهةةي المةةوت"( ،)169وفةةي صةةفحة اخةةرى يطةةرح فرضةةية
عندما يعلق على عمر ارفكشاد بقوله" :خمساً وثالثين بداية مةن هنةا سةيكون العمةر عنةد االنجةاب

متقارب ةاً ألعمةةار اليةةوم ،بعكةةس االعمةةار ال ةواردة سةةابقاً"( ،)170وهةةذا يعنةةي ان ابةةاء عصةةر مةةا قبةةل
الطوفان عمرهم األول (بالمئات) وآباء عصر ما بعد الطوفان عمرهم االول (بالعشرينات).
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وهنا من علةق علةى مواليةد آدم والسةالالت الةواردة فةي سةفر التكةوين بقولةه "وتمثةل مواليةد

آدم تحةةدياً للمفس ةرين بسةةبب اخةةتالف عةةدد السةةنين بةةين المخطوطةةات الثالثةةة القديمةةة وهةةي الةةنص
الماس ةوري( )171والتةةوراة السةةامرية والترجمةةة السةةبعينية للعهةةد القةةديم"( ،)172ثةةم يعةةود واضةةع التعليةةق
اعةةاله بطرحةةه س ة االً مفةةاده :كي ة
وكي

اسةةتطاع اآلبةةاء قبةةل الطوفةةان ان يعيش ةوا هةةذا العمةةر الطويةةل؟

نفهم ونفسر السنين هنا؟ هل هي سةنين حرويةة ام ان هةذه األرقةام هةي ارقةام مجازيةة؟ ومةن

اجةةل هةةذه األمثلةةة المهمةةة يةةورد (أشةةرف عامةةي) ثةةالث فرضةةيات :األولةةى (نظريةةة الفةةرد وعشةةيرته)

فمثالً آدم عاش  130سنة قبل أن يتولد شةيتاً ،ثةم بعةد والدة شةيت عةاش آدم  800سةنة ،اال ة130
تمثةةل عمةةر آدم ،و 930تمثةةل عمةةر عشةةيرته وعائلتةةه أو نسةةله الةةذي خةةرج معةةه ،وهةةذه الفرضةةية

كبير مفاده ان اخنو عاش  365سنة ونوح  950سنة دون ان يذكر الكتاب المقدس
تحتوي عيباً اً

شيئاً عن نسلهم او عائلتهم( ،)173والثانية (نظرية السنة القصيرة) التي ترى ان السنة كانةت اقصةر

منه  365يوماً ،وهةذا غيةر صةحيح ألن احةداث الطوفةان وعةدد السةنوات والشةهور واأليةام واضةحة

في السفر( ،)174وهذا ما ثبتناه في الصفحات السابقة ،والثالثة (نظرية السنين هةي شةهور) وتوجةب
ان كل رقم يجب ان يقسم على  10أو  12ومثةال ذلةك يكةون عمةر آدم ( 930سةنة) فةي الحقيقةة

 93او  ،77لكن صعوبة هذه النظرية تكمن في عدم وجود اشارة واحدة ال من قريب وال من بعيد
تعةد ان السةنة هةي شةهر ،كمةا انهةا تصةطدم بعمةةر نةاحور ابةو تةارح ابةو ابةراهيم البةالا ( )29سةةنة،
وعلةةى وفةةق هةةذه النظريةةة يكةةون عمةةر نةةاحور ( 2سةةنة و 9أشةةهر) أو سةةنتين واربعةةة أشةةهر وهةةذا

محةةال( ،)175وبالتةةالي يةةرى صةةاحب هةةذه األسةةئلة والفرضةةيات ان االجابةةة هةةي "انةةه افضةةل لنةةا ان
نتعاطى مع األرقام في هذا االصحاح على انها ارقام حقيقية ،وان طول عمر ه الء اآلبةاء كانةت

داللة على ان نتائج السقوط في الخطيئة لم تكن قد اثرت سريعاً في قوى االنسان وحياته ،كما ان
الغةةالف الجةةوي لةةألرض وعوامةةل اخةةرى كثي ةرة تةةأثرت ويمةةا بعةةد الطوفةةان تةةأثي اًر كبي ة اًر جعةةل متوسةةط
عمةر االنسةةان فةي النقصةةان مةع مةةرور الةامن .أمةةا مةن الناحيةةة الالهوتيةة ربمةةا اطةال ل فةةي عمةةر
ه الء اآلباء حتى يستطيعوا ان يحققوا بركة الرب"(.)176

وهنا من سار مع العمر الكلي لسلسلة األنبياء الواردة في سفر التكةوين اذ يقةول "يالحةظ

طول اعمةار النةاس وهةي بركةة مةن ل يسةتخدمها فةي التوبةة والتمتةع بعشةرة ل ولكنةه سةيموت فةي

النهايةةة ،فةةاألهم هةةو االسةةتعداد للحيةةاة االبديةةة س ةواء طةةال العمةةر او قصةةر ،ويعةةاى الةةبعض طةةول
العمةةر الةةى كةةونهم نبةةاتيين إذ لةةم يسةةمح بأ ةةل اللحةةم إال بعةةد نةةوح"( ،)177ويةةورد قائمةةة بجةةدول اعمةةار

االنبيةاء الكليةة( ،)178وهةذا الةرأي يناصةره مفسة اًر آخةةر بقولةه "يالحةظ ان اعمةةار رؤسةاء االبةاء كانةةت
ممتدة لسنين طويلة ،ولكن مهما طةال العمةر فالنهايةة واحةدة وهةي المةوت"( ،)179وهنةا مةن وضةع
ثالثةةة اسةةباب للعمةةر الطويةةل لألنبيةةاء فةةي سةةفر التكةةوين مفادهةةا ان هةةذه السةةالالت نقيةةة حيةةث لةةم

يظه ةةر الكثي ةةر م ةةن االمة ةراض( " ،)180ل ةةم يك ةةن ق ةةد هط ةةل مط ةةر عل ةةى االرض ،وبخ ةةار الم ةةاء م ةةن
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فةوق"( ،)181ممةةا حجةا االشةةعة الكونيةة الضةةارة باإلنسةةان  ،واعطةاء ل للنةةاس اعمةا اًر طويلةةة لتكةةون
امةةامهم فرصةةة لمةةأل االرض( ،)182وعلةةق اخةةر " ولكةةن طةةول اعمةةار الةةذين قبةةل الطوفةةان ال تقتصةةر

فائدته على المقصود من االنساب ألنةه جةاء جةوهري مةن النبةأ وبينةة علةى وجةوب اعتبةار الحةديث
القديم المتواتر وإن كان مةن اسةرار التوراة...أنةه حةدث فةي عصةر الطوفةان تغيةر فةي بنيةة االنسةان

الطبيعية قصر به عمره بالتدرج الى مئة وعشرين سنة"(.)183

وبناء على هذا العرض الموجا المكثف عن اعمةار االنبيةاء الةواردة فةي سةفر التكةوين نةرى
ً
عةةدم وجةةود دليةةل واضةةح علةةى عةةدم االعت ةراف باالعمةةار الكليةةة ال ةواردة فةةي سةةفر التكةةوين مةةن قبةةل

مفسري التوراة ،والسيما التكوين ،حيث تراهم يعرضون بحجج واهية عن االعتراف بالمجموع الكلي

لألعمار.

وبناء على ذلك وللوصول الى زمن سةكن األرض حسةب سةفر التكةوين سنسةتعرض اعمةار
ً
االنبياء الواردة في سلسلة النسب الموجةودة فةي سةفر التكةوين بشةكل متسلسةل ونةربط بعةدها بينهمةا

وبين زمن ابراهيم للوصول الى الامن النسبي لسكن األرض توراتياً.

أ :آباء قبل الطوفان:

" .1وعاش آدم مئة وثالثين سنة ..فكانت جميع أيام آدم التي عاشها تسع مئة سنة وثالثين
سنة ومات"(.)184

" .2وعةةاش شةةيت مئةةة وخمةةس سةةنين فكانةةت جميةةع أيةةام شةةيت تسةةع مئةةة سةةنة واثنتةةي عش ةرة
سنة ،ومات"(.)185

" .3وعةةاش أنةةوش تسةةعين سةةنة ..فكانةةت جميةةع أيةةام أنةةوش تسةةع مئةةة سةةنة وخمةةس سةةنين.
ومات"(.)186

" .4وعة ةةاش قينة ةةان سة ةةبعين سة ةةنة ..فكانة ةةت جمية ةةع أية ةةام قينة ةةان تسة ةةع مئة ةةة وعش ة ةرين سة ةةنين.
ومات"(.)187

" .5وع ةةاش مهللئي ةةل خمسة ةاً وس ةةتين س ةةنة ..فكان ةةت جمي ةةع أي ةةام مهللئي ةةل ثم ةةاني مئ ةةة وخمسة ةاً
وتسعين سنة .ومات"(.)188

" .6وعةةاش يةةارد مئةةة واثنتةةين وسةةتين سةةنة ..فكانةةت جميةةع أيةةام يةةارد تسةةع مئةةة سةةنة واثنتةةين
وستين سنة .ومات"(.)189

" .7وعةةاش اخنةةو خمس ةاً وسةةتين سةةنة ..فكانةةت جميةةع أيةةام اخنةةو ثةةالث مئةةة سةةنة وخمس ةاً
وستين سنة"(.)190

" .8وعاش متوشةالح مئةة سةنة وسةبعاً وثمةانين سةنة ..فكانةت جميةع ا يةام متوشةالح تسةع مئةة
سنة وستين سنة ومات"(.)191
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" .9وعةةاش المةةك مئةةة سةةنة واثنتةةين وثمةةانين سةةنة ..فكانةةت جميةةع أيةةام المةةك سةةبع مئةةة سةةنة
وسبعاً وسبعين سنة .ومات"(.)192

" .10ولمةا كةان نةةوح ابةن خمةةس مئةة سةنة ولةةد سةاماً وحامةاً ويافةث"(" ،)193وكةان نةةوح ابةن سةةت
مئةة سةةنة حةةين كانةةت ميةاه الطوفةةان علةةى األرض"(" ،)194وعةةاش نةوح بعةةد الطوفةةان ثةةالث
مئة سنة فكانت كل أيام نوح تسع مئة سنة وخمسين سنة ومات"(.)195

هذه السلسلة التي قبل الطوفان دخل فيها نوح بعةد سةنة الة ة  600ألنةه بعةد الطوفةان َعمةر

لثالثمائة وخمسين سنة ،ولو جمعنا حسابياً هذه األعمار نجد ما ياتي:
آدم

130

930

شيت

105

912

أنوش

90

905

قينان

70

910

مهللئيل

65

895

يارد

162

962

اخنو

65

365

متوشالح

187

969

المك

182

777

نوح

500

600

ليكةةون المجمةةوع اعةةاله ( )8,225سةةنة ،مةةع األخةةذ بالحسةةبان ان نةةوح تةةم حةةذف منةةه 350

سنة الالحقة للطوفان ليتم وضعها آلباء بعد الطوفان علةى اعتبةار ان الطوفةان حصةل وعمةر نةوح

( 600سنة).

ب :اآلباء بعد الطوفان:

" .1ولما كان سام ابن مئة سنة ..وعاش سام ..خمس مئة سنة.)196( "..

" .2وعاش ارفكشاد خمساً وثالثين سنة ..وعاش ..اربع مئة سنة وثالثون سنين"(.)197
" .3وعاش شالح ثالثين سنة ..اربع مئة سنة وثالث سنين"(.)198

" .4وعاش عابر اربعاً وثالثين سنة ..اربع مئة وثالثين سنة"(.)199
" .5وعاش فالج ثالثين سنة ..مئتي سنة وتسع سنين.)200( "..

" .6وعاش رعو اثنين وثالثين سنة ..مئتي سنة وسبع سنين.)201( "..
" .7وعاش سروج ثالثين سنة ..مئتي سنة.)202( "..
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" .8وعاش ناحور تسعاً وعشرين سنة ..مئة سنة وتسع عشرة سنة.)203( "..

" .9وعاش تارح سبعين سنة وولد ابرام وناحور وهاران ..وكان عمر تةارح مةائتي سةنة وخمةس
سنين .وما تارح بحاران"(.)204

ولو جمعنا هذه األعمار نجد ما يةأتي:

سام

100

500

600

ارفكشاد

35

403

438

شالح

30

403

433

عابر

34

430

464

فالج

30

209

239

رعو

32

207

239

سروج

30

200

230

ناحور

29

119

148

تارح

70

205

275

وهنةا وضةعنا تةارح بعمةر سةبعين سةنة ،الةةذي انتقةل الةى حةاران حسةب سةفر التكةوين وتةةوفي

فيها عن عمر  205سنة.

وعلبه يكون مجموع مدة االعمار لآلباء بعد الطوفان ( )3416سنة ،ولو جمعنا هذا العدد

(ما قبل الطوفان وما بعةده) يكةون النةاتج االجمةالي ( )11,641ولةو ثبتنةا والدة ابةراهيم الخليةل فةي

القرن التاسع عشر قبةل المةيالد ،أو سةنة  1900ق .المةيالد ونأخةذ المنحةى العكسةي فةي الحسةاب
للتةةاريخ القةةديم (ق.م) وحسةةبنا النةةاتج الةةى قبةةل المةةيالد تكةةون النتيجةةة ( )13,541سةةنة قبةةل المةةيالد
عبر جمع الناتج االجمالي لعمر اآلباء ( )11,641مع ( )1900التي تمثةل زمةن ابةراهيم الخليةل،
وهذا يعني ان آدم التوراتي سكن األرض بحدود األلةف الثةاني عشةر قبةل المةيالد (مةن خةالل سةفر

التكة ةةوين)؛ وان الطوفة ةةان وقة ةةع سة ةةنة ( )5.316حاصة ةةل نتيجة ةةة طة ةةرح ( )11,641عمة ةةر االنبية ةةاء
والمجموع مع سةنة ابةراهيم مطةروح مةن ( )8,225التةي تمثةل مجمةوع اعمةار االنبيةاء قبةل الطوفةان
وبالتحديد الى نوح في عمر الستمائة ،ولو دققنا في فرضية سكن األرض من قبل آدم حسب سفر

التكوين التي وصلنا اليها بالرقم ( 13,641ق.م) نجد انها تقع ضةمن عصةر المياوليةث (العصةر

الحجةةري الوس ةةيط) ف ةةي الش ةةرق االدن ةةى الممت ةةد م ةةن ( 9500 – 20,000ق.م) وال ةةذي ينقس ةةم ال ةةى

الثقافة ة ةةة الكبارية ة ةةة

()205

فة ة ةةي فلسة ة ةةطين  12000 – 18500ق.م ،والنطووي ة ة ةة ( )206فة ة ةةي فلسة ة ةةطين

 9000 -13000ق.م ،وثقافةةة الكةةوبلكي تبةةه فةةي تركيةةا  8000 -9500ق.م( ،)207الةةذي حةةدده

العالمةةة طةةه بةةاقر فةةي اواخةةر دهةةر الباليتوسةةين ونهايةةة العصةةر الحجةةري القةةديم والعصةةور الجليديةةة
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في حدود األلف العاشر قبل الميالد حيث يطلق عليه دور االدوات الدقيقة ) ،(Microlionicوفي

العةراق اطلةةق عليةةه اسةةم (الةةدور الةةارزي) نسةةبة الةةى كهةةف زرزي القريةةب مةةن محافظةةة السةةليمانية،
والت ةةي وج ةةدت ادوات ةةه ف ةةي كه ةةف ش ةةانيدر ف ةةي الطبق ةةة ) (Bحي ةةث ظه ةةرت طالئ ةةع ت ةةدجين الحية ةوان

والاراعة(.)208

مةةع االشةةارة الةةى ان بعثةةات اآلثةةار التةةي نقبةةت فةةي تلةةك المنطقةةة عثةةرت علةةى آالت حجريةةة

دقيقةةة ذات أشةةكال هندسةةية مةةع عةةدد مةةن عظةةام الحيوانةةات اغلبهةةا لحيوانةةات داجنةةة ،مةةع مجةةارش

وهاونةةات ومةةدقات تةةدل علةةى محةةاوالت نوىيةةة فةةي حقةةل الا ارعةةة والتةةدجين ،ويةةرى علمةةاء اآلثةةار ان
هذه المكتشفات حسب اختبار الكاربون  14المشةع ترجةع الةى  12400ازئةد او نةاقص  280سةنة

مضت(.)209

وهنا نمر على نقطة مهمة تتعلق باألرقام التي اشرنا اليها سةابقاً ،ومةا يوازيهةا مةن عصةور

نج ةةد نقط ةةة ج ةةديرة باالهتم ةةام مفاده ةةا ان (عص ةةر الباليولي ةةت االعل ةةى)  10,000 – 35,000قب ةةل

المةةيالد " بغةةض النظةةر عةةن المرحلةةة البةةا رة منةةه ،هةةو عصةةر االنسةةان العاقةةل العاقةةل مةةن نوعنةةا
الحالي ..ويبدو ان ظهور االنسةان العاقةل العاقةل لةم يكةن مصةادفة ،وبفضةله تجةرأت البشةرية علةى

غةةاو العةةالم كلةةه"( .)210وهنةةا ممكةةن طةةرح س ة ال مفةةاده :هةةل كةةان عصةةر آدم الةةذي اش ةرنا اليةةه هةةو

بداية (عصر االنسان العاقل)؟ االجابةة قةد تكةون نعةم بداللةة ان (آدم) التةوراتي (قةد) ال يكةون اول
مةن سةكن األرض بداللةةة مةا ورد عةن البروفسةةور (ريتشةارد ليكةي) احةةد علمةاء االنثروبولوجيةا الةةذي

اعلن في كينيا انه تم ا تشاف بقايا جمجمة يرجع تأريخها الى مليونين ونصةف مليةون عةام ،وتعةد
أقةةدم اثةةر مةةن نوعةةه لالنسةةان االول( ،)211وهةةذا ال ةرقم قةةد يكةةون طبيعةةي إذا مةةا عرفنةةا ان (العصةةر

الطباشةةيري الكريستاسةةي) حسةةب علمةةاء الجيولوجيةةا انتهةةى منةةذ مةةدة تختلةةف عةةن خمسةةة وخمسةةين

مليون سنة الى مائة وعشرين مليون سنة( ،)212وحتى ال نخرج عةن مسةار بحثنةا ننةوه الةى امكانيةة

االعتراض علةى جمعنةا ألعمةار االنبيةاء بوصةفها (طويلةة جةداً او قةد تكةون غيةر دقيقةة) ،نقةول ان
هذه األعمار أقل بكثير جداً من أعمار الملو السومريون قبل الطوفان وبعده ،حيث شملت قائمة
ملو قبل الطوفةان ثمانيةة ملةو حكمةوا ( )241200سةنة ،وبعةد الطوفةان (ثالثةة وعشةرون ملكةاً)

حكموا ( )24510سنة ،و 3أشهر ،و 3أيام ونصف يوم( ،)213بينما قائمةة االنبيةاء التةوراتيين قبةل
الطوفان تضم ( 10أنبياء) مجموع اعمارهم ( )1656اذا أخذنا بالرقم االول ،واذا اخذنا بةالمجموع

الكلةةي لمةةا عاشةةه حسةةب التةةوراة يكةةون المجمةةوع ( )8,225سةةنة ،أمةةا قائمةةة االنبيةةاء التةةوراتيين بعةةد

الطوفةةان وفةةق العمةةر األصةةلي يكةةون ( 390سةةنة) ،وعلةةى وفةةق مجمةةوع مةةا عاشةةه توراتيةاً (3,416
سنة) وبالتالي نرى فرقاً شاسعاً بين االثنين ،لكنه يختلف في التفسير.
ولةةو توجهنةةا نحةةو االنجيةةل نفسةةه لنتثبةةت مةةن صةةحة االعمةةار ال ةواردة فةةي التةةوراة نجةةد أن

رسالة يهوذا التي ُكتبت قبل خراب اورشليم

()214

تقول " تنبأ عن ه الء ايضاً اخنو السابع من آدم
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قةائالً :هةةوذا قةةد جةاء الةةرب فةةي ربةوات قديس س
ةيه "( ،)215وهةةذه اشةةارة صةريحة لدقةةة الةرقم ألن الفاصةةل

بين آدم واخنو سبعة ال يوجد فيها اي حذف او فاصةلة ،واالشةارة األخةرى تقةول "ولةم يشةفق علةى

العالم القديم ،بل إنما حفظ نوحاً ثامناً كار اًز للبر ،إذ جلب طوفاناً على عالم الفجار"( ،)216والةنص

صةةريح يشةةير الةةى أن األنبيةةاء ال ةواقعين بةةين آدم ونةةوح ( )8وفةةق الترتيةةب االت ةي( :شةةيت /أنةةوش/
قينان /مهللئيل /يارد /أخنو  /متوشالح/المك).

ولةةو توجهنةةا نحةةو الق ةرآن الك ةريم سةةنجد ان عمةةر النبةةي نةةوح هةةو ( )950سةةنة بداللةةة اآليةةة
عا ًمنا فَََََن َ ُه ُم ُّ
س ْلنَا نُو ًحا ِإلَى قَ ْو ِم ِه فَلَ ِب َ
الطوفَ ُ
ناُ َو ُهن ْم
سننَة ِإال َ َْْسِني َ َ
ف َ
القرآنيةة ( َولَقَ ْد أ َ ْر َ
ث ِفي ِه ْم أ َ ْل َ
َ
اَّ الس ن ِوينَ ِة َو َا َع ْلنَا َهننا ْ َع نةً ِلن ْل َعننالَ ِْي َ ) ( ،)217وهنةةا مةةن يعتقةةد ان عمةةر
ظننا ِل ُْوَُ * فَََن َج ْينَنناَُ َوأ َ ْ
ا ن َا َ
النبةةي نةةوح قرانيةاً ا بةةر مةةن  950سةةنة ألن مةةدة مكوثةةه فةةي قومةةه والةةدعوة هةةي ( 950سةةنة) ،وان
اطالة عمر االنسان علةى سةبيل االعجةاز واردة ولكنهةا تبقةى ضةمن حةدود الحكمةة التةي ارادهةا ل

وهي اطالة العمر لتحدي العاصين ،ثم ينتهي هذا الةدور االعجةازي كمةا حصةل لفتيةة اهةل الكهةف

الذين أنامهم ل ( 309سنة) وبعد يقظتهم تغيرت مظةاهر الحيةاة بالنسةبة الةى مجةتمعهم فأصةبحوا
()218
المفس ةرين علةةى عمةةر النبةةي نةةوح بقولةةه "إن عةةدد
غربةةاء ال دور لهةةم فأمةةاتهم ل  ،وعلةةق احةةد ُ

البشرية يومذا كان قليالً ومحدوداً فليس بعيد ان يعوض ل هذه األجيةال عةن كثةرة العةدد وطةول

العمةةر ..وهةةذه الظةةاهرة ملحوظةةة فةةي اعمةةار كثيةةر مةةن االحيةةاء .فكلمةةا قةةل العةةدد وقةةل النسةةل طالةةت
االعمار كما في النسور وبعض الاواحف كالسلحفاة حتى ليبلا عمر بعضها مئات االعوام ،بينما

الةةذباب الةةذي يتوالةةد بةةالماليين ال تعةةيش الواحةةدة منةةه ا ثةةر مةةن اسةةبوعين"( ،)219ولةةو توجهنةةا نحةةو
الةةدين االسةةالمي وللق ةرآن تحديةةداً سةةنجد متوازيةةات لألعمةةار قريبةةة ممةةا ذكةةر فةةي التةةوراة مثةةل قصةةة
اصحاب الكهف اعاله قال تعالى  :وَلسبثُوا سفي َكه سف سهم ثَ َ س س س
ين َو نازَد ُادوا ست نس ًةعا( ،)220والتةي
الث م َائة سن َ
ن ن
َ
يجد عدد من المفسرين أن ما ذكرتةه اآليةة هةو مةدة المكةوث فقةط ،وعليةه معةدل عمةر هة الء الفتيةة

ا بةةر مةةن ال ةرقم المةةذكور( ،)221كةةذلك وردت آيةةات اخةةرى حةةول (البةةرز ) ومةةا يقضةةيه االنسةةان مةةن

المةةوت الةةى المبعةةث َومةةن ورائهةةم بةةرز سإَلةةى َية نةوم يبعثةةون ( ،)222اذ ذهةةب المفسةةرون الةةى اراء عةةدة
حول (البرز ) ( ،)223و القضية نفسها في القرآن الكريم مع العبد الصةالح الةذي يةرد ذكةره فةي قولةه
تعالى :هل أَتَّسبعك عَلى أ س س
س
ةت ُرنش ًةدا ( ،)224حيةث اشةار عةدد مةن المفسةرين الةى أن
َن تُ َعمل َم سةن م َّمةا ُعمل نم َ
ن
َن ُ َ َ
()225
العبد الصالح هو (الخضر) وانه ال زال حيةاً  ،كةذلك اشةار المفسةرين للقةران الكةريم الةى اعمةار
()226
س
ةام َو َمةا تَ نةاَد ُاد
 ،عةدداً
غريبة بحسب نقلهم حيث ورد في تفسير قوله تعالى َ :و َمةا تَِ ُ
ةيض ناأل نَر َح ُ
مة ةةن المروية ةةات العجيبة ةةة ألشة ةةخاص كانة ةةت مة ةةدة الحمة ةةل فة ةةي احشة ةةاء امهة ةةاتهم مة ةةن السة ةةنتين الة ةةى

العش ةرة( ،)227والقضةةية االخةةرى تتعلةةق باألمةةام المهةةدي المنتظةةر الةةذي يعتقةةد الشةةيعة بأنةةه االمةةام (
محمد بن الحسن العسكري المولود سنة 255هة) وهو حي غائب حتى يأذن ل له بالظهور(.)228
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الخاتمة:

 .1ان مف ةةردة الس ةةكن الة ةواردة ف ةةي س ةةفر التك ةةوين اس ةةتُعملت للدالل ةةة عل ةةى اس ةةتيطان األرض ف ةةي
األغلب األعم.
 .2ان سة ةةفر التكة ةةوين يحتة ةةوي علة ةةى اربة ةةع نصة ةةوص (اليهة ةةوي /االيلة ةةوهيمي /الكهنة ةةوتي /تثنية ةةة
االشراع).

 .3ان عصر تدوين سفر التكوين بين القرن التاسع والخامس قبل الميالد.

 .4ان قصة الطوفان الواردة في سفر التكوين هي حصيلة تالقح الحضارات السابقة.

 .5ان زمةةن اب ةراهيم الخليةةل آثاري ةاً يقةةع بةةين ( )1900 -1261وقةةد اخترنةةا سةةنة  1900التفةةاق
اغلب المختصين عليها.

 .6ان مجموع انبيةاء عصةر مةا قبةل الطوفةان مةع نةوح ( )10ومجمةوع اعمةارهم االوليةة (1656
سنة) والكلية ( 8225سنة).

 .7ان مجموع انبياء عصر ما بعد الطوفان ( 350سنة) من عمر نةوح عةددهم ( )11ألن نةوح
دخل معهم ومجموع اعمارهم االولية ( 390سنة) والكلية ( 3,416سنة).

 .8وقع الطوفان وفق الحسابات الرقمية سنة ( 5,316ق.م).

 .9ان آدم التة ةةوراتي سة ةةكن األرض رقمي ة ةاً حسة ةةب سة ةةفر التكة ةةوين فة ةةي سة ةةنة ( )13,541أي فة ةةي
النصف الثاني من األلف الرابع عشر قبل الميالد.

 .10ان اعمار االنبياء الواردة في سفر التكوين قد تكون طبيعية حسب العصةر الةذي عاشةوا ويةه
ونمطه وخصائصه الجيولوجية وغيرها.

 .11ان االرقام التةي وصةلنا اليهةا فةي بحثنةا قةد تكةون منطقيةة أذ مةا اخةذنا بعلةم الجيولوجيةا الةذي
اثبت ان (العصر الطباشيري الكريستاسي) انتهى منةذ مةدة تختلةف مةن  55مليةون سةنة الةى
120مليون سنة ،وبالتالي وجود االنسان شيء طبيعي وفق هذه النظرية.

 .12علةةى ضةةوء مةةا اوردنةةاه باإلمكةةان أن تتحقةةق نظريةةة (ادم) التةةوراتي بأنةةه لةةيس اول مةةن سةةكن
االرض ،وانمةةا سةةبقته اجيةةال متعاقبةةة طويلةةة االمةةد ،بداللةةة ان االنسةةان العاقةةل العاقةةل (وفةةق

المنظور االثاري) عاش في ( عصر الباليوليت االعلى  10.000 -35.000ق.م).

 .13ان مفسةري التةوراة اختلفةت توجهةاتهم مةع سةالالت االنسةاب الةواردة فةي سةفر التكةوين ،فمةنهم
من أخذ بها اخذ المسلمات ،ومنهم من عارضها ،ومةنهم مةن اخضةعها لمعطيةات تاريخيةة و

الهوتية.

 .14ان القران الكريم يتفق مع التوراة حول عمر النبي نوح ،بل يايد عمره ا ثر.
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 .15تاخةةر كتةةاب التةةاريخ االسةةالمي بمتوازيةةات كثي ةرة عةةن االعمةةار التةةي يغلةةب الظةةن أن التةةوراة
بالغة فيها ،سيما كتب التفسير والحديث والتاريخ ،وبالتالي ضرورة النظر بعين علمية واحدة

لجميع المصادر.

الهوامش:
) (1االحصاء لمفردة السكن من جهد الباحث.

) (2الكتاب المقدس ،ط ،8مط :دار المشرق ( ،بيروت ،)2012 :صادرة عن جمعيات الكتاب المقدس في
المشرق  ،سفر التكوين.16 :4،

) (3تك .27 : 9 ،

) (4تك .30 :10 ،
) (5تك.2 :11 ،
) (6تك.6 :13 ،

) (7تك .12 :13
) (8تك.29 :19 ،
) (9تك.15 :20 ،
) (10تك.30 :27 ،
) (11تك.10 :34 ،
) (12تك.21 :34 ،
) (13تك.23 :34 ،
) (14تك.7 :36 ،
) (15تك.8 :36 ،

) (16تك.10 :45 ،
) (17تك.6 :47 ،
) (18تك.1 :37 ،
) (19تك.8-6 :2 ،

) (20جرجس ،نجيب ،شرح سفر التكوين ،ط ،4مط :بيت مدارس االحد القبطي ( ،مصر2001:م) ،ص.1

) (21الترجمة السبعينية :أول تحرير معروف للعهد القديم  ،يعود للقرن الثالث قبل الميالد باللغة اليونانية ،وقد
اُطلق عليها اسم السبعينية أو الرما (  )LXXأي رقم ( )70باألرقام اليونانية ،حيث يرد انها تمت على يد سبعين
أو اثنين وسبعين عالماً من اليهود ،من كل قبيلة من قبائل اليهود االثنتي عشرة ،قاموا بهذا العمل الذي دام

حسب ما ُيذكر مائة عام تقريباً .للمايد ينظر :ديب ،سهيل ،التوراة بين الوثنية والتوحيدط ،2مط :دار النفائس،
(بيروت1985 :م) ،ص.23
) (22فكري ،أنطونيوس ،تفسير سفر التكوين ،صدر عن كنيسة السيدة العذراء مريم ( ،القاهرة2016:م)،
ص.129
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) (23الفغالي ،بولس ،المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم ،مط :المكتبة البولسية،
(بيروت2003:م) ،ص .656

) (24ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم االنصاري ( ت711ه1314/م) ،لسان العرب ،مط :دار احياء
التراث العربي ( ،مصر1405 :ه) ،ج ،4ص ( 370مادة السفر).
) (25السقا ،أحمد حجازي ،نقد التوراة أسفار موسى الخمسة السامرية العبرانية اليونانية ،مط :دار الجيل ،
(بيروت1995:م) ،ص.35

) (26مجموعة باحثين ،الكتاب المقدس الدراسي مقاالت وموضوعات ومداخل دراسية مع النصوص الكتابية،
التعريب والجمع التصويري والمونتاج واالعمال الفنية :شركة ماستر ميديا ( ،القاهرة2000 :م) ،المقدمة.

) (27السقا ،المصدر السابق ،ص35؛ ناظم ،سلوى ،الترجمة السبعينية للعهد القديم بين الواقع واالسطورة ،مط:
االثير ( ،بال.م :بال.ت) ،ص.29

) (28اللهجة البحيرية والصعيدية :من لهجات اللغة القبطية الرئيسة ،يرما للبحيرية بالحرف  Bأو (ب) وهي
لهجة الوجه البحري ،وفي المطبوعات القديمة كانت تسمى ( لهجة منف) ،ولكنها كانت اصالً لهجة غرب الدلتا
(البحيرة) ،ووادي النطرون ،وبعد الفتح العربي لمصر وكنتيجة غير مباشرة له امتدت شرقاً وجنوباً ،وفي القرنين
الثامن والتاسع كانت منتشرة في الوجه البحري ،اما الصعيدية فيرما لها بالحرف  Sأو (ص) ،وهي لهجة مصر
العليا (الصعيد) ،وكانت تسمى في المطبوعات القديمة (لهجة طيبة) اي االقصر ،والتي كانت اصالً لهجة
المنطقة من منف وسقارة الى حلوان (القاهرة) ،ثم سادت على لهجات وادي النيل على االقل من القاهرة الى

اسوان ،ثم اصبحت في القرن التاسع اللهجة الرسمية للكنيسة القبطية .للمايد ينظر :اسحق ،ماهر ،االدب
القبطي اللهجات القبطية واثارها االدبية ،مط :االنبا رويس األوفست ( ،القاهرة1998 :م) ،ص ص .18-17
)(29

المقاري ،ابيفانيوس ،الترجمة السبعينية للكتاب المقدس بالمقارنة مع النص العبري والترجمة القبطية

سفر التكوين ،مراجعة :الراهب وديد المقاري ،مط :دير القديس انبا مقار( ،مصر2012:م) ،هامش ص.20

) (30الشهرستاني ،ابي الفتح محمد بن عبد الكريم( ت548ه) ،الملل والنحل ،صححه وعلق عليه :احمد فهمي
محمد ،ط ،2مط :دار الكتب العلمية ( ،بيروت1992:م) ،ج ،2ص.231
) (31ظاظا ،حسن ،الفكر الديني االسرائيلي اطواره ومذاهبه ،بال.مط ( ،بال.م1971 :م) ،ص.13
) (32الخالدي ،صالح عبد الفتاح ،سفر التكوين في مياان القران الكريم اوالد ابراهيم عليه السالم ،مط :دار
العلوم للنشر والتوزيع ( ،عمان2004:م) ،ص.17

) (33السواح ،فراس ،القصص القرآني ومتوازياته التوراتية ،مط :دار عالء الدين( ،سوريا2013:م) ،ص.10
) (34البار ،محمد علي ،المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم ،مط :دار القلم( ،دمشق1990:م) ،ص .181

) (35المسيري ،عبد الوهاب ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،ط ،6مط :دار الشروق( ،القاهرة2010:م)،

مج ،2ص.30

) (36ظاظا ،المصدر السابق ،ص29؛ البار ،المدخل ،ص.181
) (37المصدر السابق ،ص.29
) (38البار ،المصدر السابق ،ص.181
) (39ظاظا ،المصدر السابق ،ص.30
) (40م.ن ،ص ص.31-30
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) (41م.ن ،ص.30
) (42سالم ،شري

حامد ،المصدر اليهوي في التوراة دراسة في المضامين التاريخية والدينية والسمات اللغوية،

مط :مكتبة مدبولى ( ،مصر2011 :م) ،ص 22وما بعدها.

) (43البار ،المدخل ،ص.180
) (44هويلفد :من اصحاب نظرية المصدر االساسي والمصدر المكمل التي حاولت معالجة التناقض بين

المصدر اليهوي وااليلوهيمي ،وعندما ادخلها الى حيا التنفيذ توصل على الفور لعيوبهما سوياُ عن طريق ايجادهُ
داخل الجاء المكمل مادة جديدة ليس لها اي اشارة داخل المصدر االساس .للمايد ينظر :شازار ،زالمان ،تاريخ
نقد العهد القديم من اقدم العصور الى العصر الحديث ،تج من العبرية :احمد محمود هويدي ،تقديم ومراجعة:

محمد خليفة حسن احمد ،مط :المجلس األعلى للثقافة ( ،مصر2000:م) ،ص .123
) (45ال حيدر ،عالء هاشم مناف ،البنية التركيبية للتوراة دراسة تحليلية ،مط :دار العراب ودار نور حوران،
(دمشق2018:م) ،ص ص.79-77

) (46جمع من فريق باحثي الكتاب المقدس ،الكتاب المقدس الدراسي مقاالت وموضوعات ومداخل دراسية مع
النصوص الكتابية الكاملة ،طبعة  ( ،2021القاهرة2011 :م) ،ص.3
) (47روالند دي فو ( 1971-1903م) :عالم اثار فرنسي ،ولد في اسرة تعمل في مجال الخدمة المدنية العليا،
ولها حساسية قوية تجاه القضايا االجتماىية ،اتم الثانوية في مدرسة ستانيسالس في باريس وتعرف على العديد

من زمالئه الدومنيكيين ،ثم دخل معهد سانت سولبيس ،بعدها أنضم الى دار الرهبان الدومينيكان في سنة
1929م ،وما بين عامي 1933-1930م واصل دراسته الكنسية في  kainببلجيكا ،وأظهر اهتمام كبير بالتاريخ،
له دور كبير جداً في الكشف عن مخطوطات البحر الميت ،وتولى مناصب عدة  .للمايد عنه ينظر مقالة

مفصلة لجان جا بيرينييس مدير المركا الفرنسي لدراسة الكتاب المقدس واالثار منشورة على شبكة االنترنت /

الموقع.heritage.bnff.fr :

) (48بوكاي ،موريس ،القران الكريم والتوراة والنجيل والعلم دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة،
مط :مكتبة مدبولى ( ،مصر1996 :م) ،ص ص.31-30

) (49مجموعة من ذوى االختصاص ومن الالهوتيين ،قاموس الكتاب المقدس ،تحرير :بطرس عبد الملك و
جون الكساندر طمسن و ابراهيم مطر ،ط ،13مط :الحرية ( ،لبنان2000 :م) ،ص.762

) (50ستيفن.م ،ميلر روبرت.ف.هوبر ،تاريخ الكتاب المقدس منذ التكوين وحتى اليوم ،ترجمة :وليد وهبة و
وجدي وهبة ،مط :سيوبرس ( ،القاهرة2008 :م) ،ص.31
) (51بارو سبينوزا :فيلسوف ينتمي الى اسرة يهودية برتغالية ،ولد في امستردام بالرابع والعشرين من تشرين
الثاني سنة 1632م ،سعى أبوه لتربيته دينياً لذلك ارسله الى مدرسة حاخام مشهور آنذا يدعى ( مورتيرا) حيث
تعلم اللغة العبرية وتلقن اصول التلمود ،ثم تعلم الالتينية على يد طبيب يدعى ( فان دن انده) مما ساعده في
االطالع على فالسفة العصور الوسطة والسيما توما اال ويني وفالسفة عصر النهضة مثل فيتشينو ،وفالسفة
عصره امثال ديكارت ،انماز بالمحاججة والمجادلة حيث ابهر علماء الدين في عصره ،ثم انفصل عنهم كنسياً
مما دفعهم الى فصله من الطائفة اليهودية وحرمانه من حقوقه الدينية سنة 1656م ،ثم اصدر القضاة بحقه
حظر االقامة مما دفعه للسكن في ضواحي امستردام بعد محاولة اغتياله من قبل بعض المتشددين ،ثم واجه

مشا ل عالية من قبل اخته التي سعت بكل الطرق لحرمانه من ميراث ابيه ،عمل سبينو از في صقل الاجاج من
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اجل لقمة ىيشه وبرع في صنع عدسات المقراب ،وفي سنة 1661م شرع في تألي

كتابه ( رسالة في اصالح

العقل) لكنه لم يكملها ،وانتقل الى فوربوره واصدر سنة 1663م كتاب ( مبادئ فلسفة ديكارت) وكتاب ( خواطر

ميتافيايقية)  .توفي سنة 1667م .للمايد ينظر :بارو سبينوزا ،علم االخالق ،تج :جالل الدين سعيد ،مج:
جورج كتورة ،مط :المنظمة العربية للترجمة ( ،بيروت2009 :م) ،ص ص .9-8
)(52

الفريسيون :احدى الفئات اليهودية الرئيسة الثالث التي كانت تناهض الصدوقيين واالسينيين ،ومشتق

ويعتقد انهم خلفاء للحسيديين المتظاهرين
اسمهم من كلمة ارامية تعني المنعال ،عرفوا بضيق الرأي والتعليمُ ،
بالتقوى .للمايد عنهم ينظر :بطرس (واخرون) ،قاموس الكتاب المقدس ،ص 674؛ خضير ،رائد رحيم،
مخطوطات البحر الميت دراسة في الطائفة االسينية ،مط :دار دجلة ( ،االردن2017 :م).472 ،
) (53اسبينوزا ،رسالة في الالهوت والسياسة ،تج :حسن حنفيو ف اد زكريا ،مط :دار التنوير،
(بيروت2005:م) ،ص ص.263-258

) (54غنمي ،سيد سالمة ،التوراة واالنجيل بين التناقض واالساطير ،مط :دار االحمدي( ،مصر2000:م)،
ص.26

) (55عارا :اسم عبري يعني ( عون) ،عمل كموظف في بالط حا م بالد فارس االمبراطور (ارتحشتا) ومستشا اًر
له حول ش ون الطائفة اليهودية التي كانت تقيم في بالد ما بين النهرين ايام السبي البابلي ،وقد تمكن عا ار من
سب ثقة االمبراطور من خالل تلبية جميع طلباته وبالتالي استطاع الحصول على عفواً عن اليهود والسماح لهم
بالعودة الى القدس واقامة حكم ذاتي لهم في فلسطين .للمايد ينظر :عبد الملك ( واخرون) ،قاموس الكتاب
المقدس ،ص .621
) (56شلبي ،احمد ،مقارنة االديان اليهودية ،ط ،8مط :مكتبة النهضة المصرية ( ،مصر1988:م) ،ص.254
) (57الفغالي ،المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق االدنى ،ص.376

) (58مهران ،محمد بيومي ،دراسة حول قصة الطوفان بين االثار والكتب المقدسة ،مجلة كلية اللغة العربية
والعلوم االجتماىية ،جامعة االمام محمد بن سعود ( ،السعودية1975 :م) ،عدد  ،5ص.385

) (59كريمر ،صموئيل نوح ،السومريون تاريخهم حضارتهم وخصائصهم ،تج :ويصل الوائلي ،مط :مكتبة
الحضارات ( ،بيروت :بال.ت) ،ص.419

) (60بيروسوس :كاهن وم ر وفلكي كلدي من بابل ،من اتباع االله مردو  ،عاش في القرن الثالث قبل
الميالد ،حيث ولد في في اثر مدة حكم االسكندر المقدوني لبابل بين سنتي 323-330ق.م ،أو على اقصى

تقدير سنة 340ق.م ،ورد اسمه في المصادر الالتينية بلفظ  ، Berossosعاصر انطيخوس االول في النصف
الثاني من القرن الرابع والنصف االول من الثالث قبل الميالد ،له كتاباً تاريخياً عن بابل استند ويه الى المراجع
القديمة بسبب وظيفته القديمة ،يحتوي كتابه ( البابليات) على ثالث مجلدات ويسمى ( الكلديات) ،المجلد االول

وصف لبابل وجغرافيتها ومنطلق الحضارة فيها ،والثاني والثالث يحتوي على تاريخ بابل واشور مع سلسلة ملو

ما قبل الطوفان  ،ثم قصة الطوفان ،وعودة الملكية  ،وسلسلة ملو ما بعد الطوفان ،ثم تاريخ خمس سالالت
ملكية .للمايد عنه ينظر :العيداني ،سمير ،جغراوية بالد ما بن النهرين من خالل المصادر الكتابية المحلية

بيروسوس واالغريقية هيرودوت وزينفون دراسة مقارنة ،بحث منشور في المجلة التاريخية الجاائرية ،المجلد ،3
العدد  ،1جون1999 ،م ،ص ص .46-31
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) (61هرما رسام ،من رواد االثار والتنقيب ،له فضالً كبير في ا تشاف اثار نينوى القديمة ومكتبة الملك اشور
بانيبال ،ولد في مدينة الموصل سنة 1826م ،وكان ابوه رسام أسقف كنيسة الشرق ،وأمه تريسا أسحق حلبي من

مدينة حلب ،عمل منذ فتوته مع عدد من اآلثاريين الذين زارو مدينة الموصل ونقبو فيها ،وعمل مع المنقب

الفرنسي (بوت نها اًر) ،والمنقب البريطاني ( هنري اليارد) ليالً ،ويعد االخير نقطة تحول في حياة هرما المتعلقة
بالتنقيبات واالثار والحفر في العراق والسيما بعد عثوره على اثار عاصمة االشوريين نمرود ،عمل بعدها
دبلوماسياً فد عدداً من الدول ،نجح في الوصول الى جامعة ا سفورد والدراسة فيها وهو اول عربي شرقي يدرس
في هذه الجامعة ويحصل على شهادة منها ،ثم اصبح من افضل الدبلوماسيين الذين مثلوا السياسة البريطانية في
العالم .للمايد ينظر :مقال للباحث رفعت عبد الرزاق) ُنشر بتاريخ  2015/8/8على موقع االنترنت
 (WWW.idu.netنشاطات االتحاد الديمقراطي العراقي) ،لصاحبه مهرجان لبيت المدى ،حلقة عن رائد
اآلثاريين العراقيين هرما رسام مكتشف مكتبة اشور بانيبال وملحمة كلكامش.

) (62مهران ،دراسة حول قصة الطوفان ،ص.395

) (63عرنوق ،مفيد ،التوراة والتراث السوري ،ط ،2مط :دار النضال ( ،بيروت1987:م) ،ص ص .48-47
)(64

للمايد عن ورود روايات الطوفان في حضارات العالم القديم بشكل تفصيلي تحليلي ينظر :فريار،

جيمس ،الفولكلور في العهد القديم التوراة ،تج :نبيلة ابراهيم ،ط ،2مط :دار المعارف ( ،مصر1982:م) ،ج،1
ص ص316-159

) (65جميل ،ف اد ،الطوفان في المصادر السومرية البابلية االشورية العبرانية ،مط :شركة المطبوعات للتوزيع
والنشر ( ،بيروت2014:م) ،ص.55
) (66الخفاجي ،ماهر ،البحث عن جنة الفردوس دراسة في أساطير الحضارات القديمة ،مط :مكتبة مدبولى،
(مصر2009:م) ،ص.14

) (67هوو  ،صموئيل هنري ،منعطف المخيلة البشرية بحث في االساطير ،تج :صبحي حديدي ،ط ،3مط:
دار الحوار  ( ،سوريا2004:م) ،ص.160
) (68السواح ،فراس ،ارام دمشق واسرائيل في التاريخ والتاريخ التوراتي ،ط ،5مط :دار عالء الدين،
(سوريا2002:م) ،ص.38
) (69تك.32-10 :11 ،

) (70مجموعة من الباحثين ،قاموس الكتاب المقدس ،ص.9
) (71تك.29 :11 ،

) (72هنا من شكك في موضوع والدة النبي ابراهيم الخليل (ع) في العراق مستنداً الى وجود مدينة اخرى تحت
اسم اور تقع بالقرب من حران التي أُسست مع جملة من المدن القديمة كمحطات تجارية بالدرجة االولى ُعرفت

بأسم (أور) ،لكن هذه النظريات ال تستند الى دليل علمي ثابت ،بدليل بسيط مفاده أن العراق مملوء بمقامات
وم اارات واثار تحمل اسم ابراهيم الخليل(ع) ،فضالً عن ذلك اراء الم رخين العرب عن والدة الخليل في العراق،

والعثور على الواح بابلية تحمل اسم(ابرام) تدل على ان اسم ابراهيم كان من االسماء الشائعة عند البابليين ،مع
التنويه الى ان التوراة أوردت ذكر اور وهي مقرونة بالكلدانيين وكتبة التوراة كانوا في منطقة اور ذاتها عندما دونوا

فصولها ،حيث كانوا مطلعين على مدونات البابليين وآرائهم الموروثة عن العصور القديمة .للمايد ينظر :سوسة،
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احمد ،العرب واليهود في التاريخ حقائق تاريخية تظهرها المكتشفات االثارية ،ط ،2مط :العربي( ،دمشق:
بال.ت) ،هامش ص.251
) (73تك.12 :20 ،

) (74عبد الملك ( واخرون) ،قاموس الكتاب المقدس ،ص .994
) (75تك.31 :11 ،
) (76تك.32 :11 ،
) (77تك.7 :25 ،

) (78مجموعة من الباحثين ،قاموس الكتاب المقدس ،ص.12
) (79القمني ،سيد محمود ،النبي ابراهيم والتاريخ المجهول ،مط :مكتبة مدبولى الصغير( ،مصر1996 :م)،
ص.29

) (80إيفار لستر ،الماضي الحي حضارة تمتد سبعة االف عام ،تج :شا ر ابراهيم سعيد ،مط :الهيئة المصرية
العامة ( ،القاهرة1981 :م) ،ص.138
) (81طعيمة ،صابر ،التاريخ اليهودي العام ،ط ،3مط :دار الجيل ( ،بيروت1991:م) ،ص.5
) (82قاسم ،عبد الستار ،ابراهيم والميثاق مع بني اسرائيل في التوراة واالنجيل والقران ،ط ،2مط :الجمعية
الفلسطينية األ اديمية للش ون الدولية ( ،القدس1994:م) ،ص.18

(71) Urger, M.W. Muhmmed At Macca, Oxford,1953,p.p 110-140 .
(72) A.weigall, Ahistory Of the pharaohs, London, 1982, p.40.

(73) Keller, w. the Bible As History, ( Hoddow and stoughon), 1987, p.69.
) (86االب ديلي ،تاريخ شعب العهد القديم ،تعريب :جرجس مارديني ،مط :الكاثوليكية( ،بيروت1961:م)،
ص.94

) (87تاب ُيقسم سلسلة االحداث التي يرويها سفر التكوين وسفر الخروج في حقب تمتد الى 49سنة ،ويقسم
اليوبيل الى سبع سلسالت من سبع سنوات ،تتألف كل سنة من 346يوم ،وقد ُعرف بأسم ( سفر التكوين
كبير من سفر التكوين ومقاطع من سفر الخروج ،فضالً عن احتوائه لشرح ألصول
اً
الصغير) ألنه يكرر قسماً
الشرائع والعادات المعروفة في عصره ،وقد دون هذا الكتاب في حدود سنة 100ق.م ،ومنه ُنسخ في مكتشفات
قمران .للمايد ينظر :خضير ،مخطوطات البحر الميت ،ص .142

) (88العقاد ،ىباس محمود ،إبراهيم ابو االنبياء ،مط :م سسة هنداوي ( ،القاهرة :بال.ت) ،ص.45
) (89تك.29 :9 ،
) (90تك.13 :9 ،

) (91بوكاي ،دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ،ط ،4مط :دار المعارف( ،لبنان1977:م)،
ص.245
) (92العقاد ،المصدر السابق ،ص.63
) (93م.ن ،ص.63

) (94سوسة ،العرب واليهود ،ص.250
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) (95موريس بوكاي :جراح فرنسي ولد في مدينة بون ليفيك الواقعة في قلب بالد االوج داخل اقليم نورماندية
االدنى شمال غرب فرنسا في  19يوليو لسنة 1920م ،تلقى تعليمه لغاية المستوى الثانوي في مدرسة كاثوليكية
داخل مدينته ،نشأ على الكاثوليكية حيث كان عضواً في الجمعية الفرنسية لعلم المصريات ،ومارس الطب من

 1945الى 1982م ،حيث تخصص في امراض الجهاز الهضمي ،وتولى مهمة الطبيب الشخص للملك ويصل

ال سعود وعائلته مع عمله في المملكة العربية السعودية  ،كما تولى العناية الطبية بالرئيس المصري انور
السادات ،توجه قبل اندالع الحرب العالمية الثانية الى فرنسا ليلتحق بكلية الطب في جامعة باريس ،وعندما

وضعت الحرب اوزارها سنة 1945م انهى دراسته اال اديمية ليعمل في ىيادة الجامعة كجراح في االمراض

الباطنية تخصص طب االمعاء ،له معرفة عميقة بالكتب المقدسة اليهودية والمسيحية مع اهتمام بعلم المصريات،
وفي مطلع الخمسينات التحق بالجمعية الفرنسية للمصريات التي تأسست في باريس سنة 1923م حيث درس
1969م عاد الى مقاعد الدراسة في جامعة

الهيروغليفية ،وفي الستينات اصبح طبيباً باطنياً ،وفي خري
السوربون معهد الدراسات الشرقية من اجل دراسة اللغة العربية دراسة نظامية ،وفي سنة 1972م اصبح ضليعاً
باللغة العربية ،وفي سنة 1987م .من اشهر اقواله " القران فوق مستوى العلمي للعرب ،وفق المستوى العلمي
للعالم ،وفوق المستوى العلمي للعلماء في العصور الالحقة ،وفوق مستوانا العلمي المتقدم في عصر العلم

والمعرفة في القرن العشرين ،وال يمكن ان يصدر هذا عن امي  ،وهذا يدل على ثبوت نبوة محمد وانه يوحى
اليه" ،توفي في سنة 1998م في  18فبراير .للمايد ينظر :دكار ،الياس ،المنهج البوكابي في اثبات ربانية القران

في ضوء العلم دراسة في الفكر العلمي لموريس بوكاي ،بحث منشور في مجلة الدراسات العقدية ومقارنة االديان،

جامعة االمير عبد القادر ،الجاائر ،المجلد التاسع ،العدد االول ،ص ص .300-296
) (96قاسم ،ابراهيم والميثاق ،ص.18

) (97عثمان ،عبد العايا ،معالم تاريخ الشرق االدنى القديم ،ط ،2مط :دار الفكر الحديث( ،لبنان1967 :م)،

ج ،1ص .627

) (98مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ط ،2مط :شركة الوراق ( ،بيروت2012:م) ،ج ،1ص.333
) (99جميل ،المصدر السابق ،ص.8
) (100الدبش ،أحمد ،عورة نوح ولعنة كنعان وتلفيق االصول ،مط :خطوات للنشر والتوزيع( ،دمشق2007:م)،
ص.58

) (101الناضوري ،رشيد ،المدخل في التحليل الموضوعي المقارن للتاريخ الحضاري والسياسي في جنوب غربي
اسيا وشمال افريقيا ،بحث منشور الكتاب االول :مرحلة التكوين والتشكيل الحضاري والسياسي من العصر

الحجري الحديث حتى نهاية االلف الثالث قبل الميالد ،مط :مكتبة الجامعة العربية ( ،بيروت1968:م) ،ص
ص.226-225

) (102البدري ،جمال عبد الرزاق ،النبي ابراهيم والشرىية السياسية ،مط :المكتب المصري،
1999م) ،ص.15
) (103تك.2 :5 ،
) (104تك.6 :5 ،
) (105تك.9 :5 ،
) (106تك.12 :5 ،
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) (107تك .15 :5،
) (108تك.18 :5 ،
) (109تك.21 :5 ،
) (110تك.25 :5 ،
) (111تك.28 :5 ،
) (112تك.32 :5 ،

) (113تك.10 :11،
) (114تك.12 :11 ،
) (115تك.14 :11 ،
) (116تك.16 :11 ،
) (117تك.18 :11 ،
) (118تك.20 :11 ،
) (119تك.22 :11 ،
) (120تك.24 :11 ،
) (121تك.26 :11 ،

) (122بوكاي ،أصل االنسان بين العلم والكتب السماوية ،ترجمة :فوزي شعبان ،مط :المكتبة العلمية ( ،بال.م:
1990م) ،ص.164
) (123تك.5-1 :5 ،
) (124تك.13-11 :7 ،
) (125تك.24 :7 ،
) (126تك.3 :8 ،
) (127تك.4 :8 ،
) (128تك.5 :8 ،
) (129تك.6 :8 ،

) (130تك.10 :8 ،
) (131تك.12 :8 ،
) (132تك.13 :8 ،
) (133تك.14 :8 ،

) (134مجموعة من الم لفين ،موسوعة الكتاب المقدس ،مط :دار منهل الحياة ( ،لبنان1993 :م) ،ص.212
) (135نجيب ،قليني ،الكتاب المقدس بين التاريخ واالثار ،تقديم :ميخائيل مكسي ،ط ،2مط :سان مار
للطباعة ( ،بال.م :بال.ت) ،ص.19

) (136العلي ،ا رم حسن ،التقويم دراسة للتقويم والتوقيت والتاريخ مع جداول مفصلة لمقابلة التاريخ الهجري
بالميالدي ،مط :المصادر ( ،بيروت1991 :م) ،ص.40
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) (137هوايت ،الن ،الصراع العظيم في سيرة االباء واالنبياء ،ترجمة :فرج ل اسحق ،مط :دار الشرق االوسط،
( لبنان1962:م).91 ،

) (138المقاري ،الترجمة السبعينية ،هامش ص.36
) (139جوزي  ،ايهاب ،نظرة الهوتية على العهد القديم أسفار موسى الخمسة ،مط :شركة الطباعة المصرية،
(بال.م :بال.ت) ،ص.13
) (140م.ن ،ص ص.14-13
) (141تك.27-26 :1،
) (142تك.8 :2 ،
) (143تك.24-1 :4 ،
) (144تك.26-25 :4،

) (145تك32-1 :5 ،؛ .6:4
) (146تك.29-18 :9 ،
) (147تك.32-1 :10 ،
) (148تك.26-10 :11 ،
) (149تك.32-27 :11 ،

) (150جوزي  ،نظرة الهوتية ،ص .14والالهوت المتحرر يندرج ضمن النظريات التي ظهرت في القرن
العشرين والتي تُعرف بأسم (ما بعد الحداثة) حيث أصبح لكل مجموعة أسلوباً تسير بمقتضاه بغض النظر إذا
ان هذا االسلوب صحيح ام خاطأ ،فقط عليه ان ال يمس حرية االخرين وال يخالف القانون المدني ،وظهرت

مدارس الالهوت التحرري في سنة 1967م .للمايد ينظر :يعقوب ،حلمي ،النقد الكتابي :مدارس النقد والتشكيك
والرد عليها ،كتاب منشور على شبكة االنترنت

https://st-takla.org/books/helmy-elkommos/biblical-criticism/index.html
) (151تك.13-12 :11 ،
) (152تك.15 :11 ،
) (153تك.17 :11 ،
) (154تك.19 :11 ،
) (155تك.21 :11 ،
) (156تك.23 :11 ،
) (157تك.25 :11 ،
) (158تك.26 :11 ،
) (159كالر  ،ادم ،شرح سفر التكوين بحث علمي وروحي في معاني كلمات الوحي االلهي في اللغة العبرية
ومرادفاتها ،ترجمة وبحث :د .لورانس لمعي رزق ل ،بال.مط ( ،بال.ت :نيويور ) ،ص.93

) (160م.ن ،ص ص.93-93

) (161م.ن ،الملحق ص ص.567-554
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) (162م.ن ،ص .94واخنو اسم عبري معناه (مكرس) أو (محنك)  ،ابن يارد وابو متوشالح  ،وهو السابع من
ادم من نسل شيث .،للمايد عنه ينظر  :الفغالي ،بولس ،اخنوا سابع االباء كتاب اخنو او اخنو االول واسرار

اخنوا او اخنو الثاني ،مط :م سسة دكاش  ( ،بيروت1999:م).
) (163م.ن ،ص.96
) (164م.ن ،ص.96
) (165م.ن ،ص.97

) (166م.ن ،ص ص.130-129
) (167م.ن ،ص.149

) (168جايسون اليال ،الكتاب المقدس وعلم الفلك ،تج :نرمين ماهر الفياي ،مط :سلفر ستار ( ،بال.م:
2009م) ،ص.40

) (169سفر التكوين بالخلفيات التوضيحية ،ط ،3مط :دار الكتاب المقدس ( ،مصر2013:م) ،هامش ص.11
) (170م.ن ،هامش ص.22

) (171النص الماسوري أو الماصوري ،وهي التسمية الرسمية للتوراة العبرية ،والعلماء الماصوريين الذين وضعوا
النص العبري النهائي ،وهم الذين اخترعوا الحركات الصوتية عن طريقوضع رما فوق او تحت الحرف إلعطائه
اللفظ الصحيح والمحافظة على طريقة لفظ اللغة العبرية حتى ال تندثر ،وهذا النصُ يعرف بالمسورة اي النص
التقليدي المعترف به ،ولفظة مسورة عبرية من جذر أسر أي قيد وضبط .للمايد ينظر :فريحة ،أنيس ،في اللغة

العربية وبعض مشكالتها ،مط :دار النهار ( ،بيروت1980:م) ،ص .89

) (172عامي ،اشرف ،في البدء تفسير لغوي والهوتي وتاريخي لسفر التكوين  ،11-1مط :رؤية للطباعة،
(القاهرة2017 :م) ،ص ص.237-236
) (173م.ن ،ص .250
) (174م.ن ،ص .251
) (175م.ن ،ص.251
) (176م.ن ،ص ص.252-251
) (177مجموعة من كهنة وخدام الكنيسة ،الموسوعة الكنسية لتفسير العهد القديم شرح لكل اية  ،سفر التكوين،
مط :دير الشهيد مار مينا العجائبي  ( ،مصر ،)2006:ج ،1ص.59

) (178م.ن ،ج ،1ص.59
) (179المقاري ،يوحنا ،شرح سفر التكوين سفر البدايات ،ط ،2مط :دير القديس أنبا مقار،
النطرون2014:م) ،ص.154

(وادي

) (180فلسطين ،عادل وديع ،الجذور التاريخية للصراعات المعاصرة مع عرض ألحداث التوراة ،مط :مكتبة
مدبولى ( ،مصر2009:م) ،ص.55
) (181تك.8-7 :1 ،
) (182تك.28 :1 ،

) (183مارش ،وليم ،السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم شرح سفر التكوين ،مط :صدر عن مجمع
الكنائس في الشرق االدنى ( ،بيروت1973 :م) ،ص.49
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) (184تك.5-1 :5 ،
) (185تك.8-6 :5 ،

) (186تك.11-9 :5 ،
) (187تك.14-12 :5 ،
) (188تك.17_15 :5 ،
) (189تك.20-18 :5 ،
) (190تك.24-21 :5 ،
) (191تك.27-25 :5 ،
) (192تك.31-28 :5،
) (193تك.32 :5 ،
) (194تك.6 :7 ،

) (195تك.29-28 :9 ،
) (196تك.11-10 :11 ،
) (197تك.13 :11 ،
) (198تك.15-14 :11 ،
) (199تك.17-16 :11 ،
) (200تك.19-18 :11 ،
) (201تك.21-20 :11 ،
) (202تك.23-22 :11 ،
) (203تك.25-24 :11 ،
) (204تك.32-26 :11 ،

) (205الثقافة الكبارية :من عصور المياوليث في الشرق االدنى القديم ( 9500-20000ق.م) ،وتمتد بين
(18500-12000ق.م)ُ ،سميت بهذا االسم نسبة الى مغارة كبارة أو كبا ار في الطرف الغربي لجبال الكرمل التي
تدل عليها ،انمازت هذه الحضارة بمجموعة من المياات مثل استخدام االدوات
ُعثر فيها على ادوات واثار ٌ

الحجرية الدقيقة ( المايكروليثية) ،وناوح االنسان من الكهوف الى الوديان وبناؤه للبيوت الدائرية الشكل المبنية

على شكل حفرة ذات جدران وأرضية من الطين ،ومن الممياات االخرى صيد الحيوانات البرية مثل الحصان
واالبل ومحاولة االستئناس بالكلب .للمايد ينظر :الماجدي ،خاعل ،حضارات ما قبل التاريخ ،ط ،2مط:
الرافدين ( ،بيروت2018:م) ،ص ص .270-269

) (206الثقافة النطووية :من عصور المياوليث في الشرق االدنى القديم ( 9500-20000ق.م) ،وتمتد بين
(9000-13000ق.م) ،ظهرت بوا يرها في بالد الشام قبل هذا التاريخ لكنها تبلورت كأفضل أنموذج للثقافة
المياوليتية في الشرق االدنى ،وتشير هذه الثقافة الى انتقال تدريجي في البليوليت االعلى من اوربا نحو الشرق
االدنى ،أشتق اسمها من وادي نطوف شمال غرب القدس في فلسطين ،انطلقت من فلسطين ودجنت استعمال

القمح والشعير البريين وانتعاش حياة الحيوانات اللبونة مثل الماشية والغاالن .للمايد ينظر :الماجدي ،حضارات
ما قبل التاريخ ،ص .271
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) (207الماجدي ،حضارات ما قبل التاريخ ،ص.268
) (208باقر ،المصدر السابق ،ج ،1ص ص .174-173

) (209الدباه ،تقي ،الوطن العربي في العصور الحجرية ،مط :دار الش ون الثقاوية العامة افاق عربية،
(بغداد1988:م) ،ص ص.86-85

) (210اور ،فرنسيس ،حضارات العصر الحجري القديم ،تعريب :د .سلطان محيسن ،ط ،2مط :الف باء
االديب ( ،دمشق1995 :م) ،ص.153

) (211شاهين ،عبد الصبور ،أبي ادم قصة الخليقة بين االسطورة والحقيقة ،ط ،2مط :دار االعتصام،
(بال.م1998:م) ،ص ص.16-15
) (212حسين ،عبدل ،تاريخ ما قبل التاريخ ،مط :م سسة هنداوي ( ،مصر2014:م) ،ص.71
) (213كريمر ،السومريون ،ص ص.474-473

) (214رسالة يهوذا :تعود الى أخو يعقوب الرسول الصغير كاتب رسالة يعقوب وأسقف اورشليم الذي نبا في
مجمع اورشليم االول ،أطلق عليه لقب ( لباوس /تداوس) التي تعني ( ذو القلب الكبير) .للمايد ينظر :صموئيل،
مكسيموس ،تفسير رسالة يهوذا الرسول ،نشرته كنيسة السيدة العذراء مريم ( ،الصاغة :بال.ت) ،ص.2
) (215العهد الجديد ،يهو.14 :1 ، 1 ،
) 2(216بط .5 :2 ،

) (217سورة العنكبوت ،اآلية .14

) (218الكيالني ،رعد شمس الدين ،االنبياء في العراق دراسة مقارنة بين القران والتوراة واالثار ،مط :دار الش ون
الثقاوية ( ،العراق2001:م) ،ص.84
) (219سعيد حوى ،محمد ديب (ت1409ه1989/م) ،االساس في التفسير،ط ،6مط :دار السالم،
(القاهرة1424:هة) ،ج ،8ص 87وما بعدها.
) (220سورة الكهف ،اآلية .25
) (221السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين (ت911هةة) ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور ،مط:
دار الفكر ( ،بيروت :بال.ت) ،ج ،5ص ص  379وما بعدها.

) (222سورة الم منون ،اآلية .100

) (223للمايد ينظر  :العتيبي ،عمر بن سليمان بن عبد ل االشقر ،القيامة الصغرى ،مط :دار النفائس،
(االردن1991:م) ،ج ،1ص.13
) (224سورة الكهف ،اآلية .66
) (225النووي ،ابو زكريا محي الدين يحيى بن شرف (ت676هةة) ،المنهاج في شرح صحيح مسلم ،ط ،2مط:
دار احياء التراث العربي( ،بيروت1392:هةة) ،ج ،15ص  35وما بعدها.

) (226سورة الرعد ،اآلية .8
) (227القرطبي ،ابو عبد ل محمد بن احمد االنصاري(ت671هةة) ،الجامع ألحكام القران المعروف بأسم تفسير
القرطبي ،تحقيق :احمد البردوني و ابراهيم أطفيش ،ط ،2مط :دار الكتب المصرية ( ،مصر1964:م) ،ج،9

ص 288وما بعدها.

265

مجلة اثار الرافدين  /ج  / 2مجلد 2022 / 7
) (228ممكن مراجعة الدراسة األ اديمية لة ( علي ،جواد ،المهدي المنتظر عند الشيعة االثني عشرية ،ترجمة:
أبو العيد دودو ،ط ،2مط :دار الجمل ( ،بيروت2007:م).
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