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Symbolic religious stories of the holy books: Great
Flood story as example
Abstract:

Any story of the Holy Book has its special symbolic aspect
from the religious perspective such as the story of the Great Flood which has
an effective symbolic impact on Jewish and Christian scholars that make it
astonishing. Every part of this story has its own symbolic indication on the
Jewish or Christian dogmas, even the numbers in the story have symbolic
indication, As well as the people, places, and events have a fairly symbolism
could reach the symbolic interpretation of the story of extreme abuse, caret
and projection.
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قدس
قصة الطّوفان في الكتاب الم ّ
األولّ :
المبحث ّ

األوؿ مف
قصة الطّوفاف في الكتاب ّ
المقدس في العيد القديـ باألساس ،وبالتّحديد في ّ
تنحصر ّ
السفر ّ
القصة بدقائقيا وجز ّئياتيا وتفصيبلتيا.
أسفار التّوراة الخمسة ،فقد أتى سفر التّكويف عمى ذكر ىذه
ّ

أما ما عدا ذلؾ فقد جاءت بعض اإلشارات العابرة لمطّوفاف في العيد القديـ ،كاإلشارة الواردة في
ّ
سفر إشعياء( ،)9 :45وسفر ّأيوب( ،)24 :21ومزامير داود( ،)20 :19/9-6 :205وبعض
اإلشارات األخرى الواضحة في العيد الجديد ،كالّتي وردت في إنجيؿ متّى(،)89 - 83 :15

ورسالتي بطرس األولى والثّانية(رسالة بطرس األولى  /10 :8رسالة بطرس الثّانية،)6-4 :8/4 :1

مفصمة في
انييف( ،)1 :22وسيرد ذكرىا كمّيا
الرسالة إلى العبر ّ
ّ
وانجيؿ لوقا( ،)11- 16 :21و ّ
مواضعيا إف شاء ا﵀.

األول :الطّوفان في نصوص العيد القديم
المطمب ّ

لقد عرضت أسفار الييود لتاريخ العالـ مف يوـ نشأتو إلى قبيؿ بعثة المسيح ،فتكمّمت بإجماؿ عف

الجنة وىبوطيما منيا ،وما حدث لنسميما
وحواء وتاريخيما في ّ
خمؽ ّ
السماوات واألرض وخمؽ آدـ ّ
وقصة الخروج وغيرىا مف القصص األخرى.
وقصة نوح والطّوفافّ ،
بعد ذلؾّ ،
قصة مف
وقد استغرؽ ىذا القصص ّ
حي از كبي ار مف أسفار العيد القديـ ،فقد أفردت أسفار الييود ك ّؿ ّ
معيف وتناولتيا في صورة مسمسمة كاممة األجزاء مترابطة الحوادث كما تفعؿ كتب
ىذه القصص بقسـ ّ

1
تضمنت اإلصحاحات  6و 1و 3مف سفر
قصة الطّوفاف فقد
التّاريخ  ،وما ذكرناه ينطبؽ كمّيا عمى ّ
ّ
القصة مف بدايتيا إلى نيايتيا.
التّكويف ج ّؿ أطوار ىذه
ّ

قصة غامضة يوردىا كاتب التّوراة في وصؼ حالة
تبتدئ
القصة بتمييد لمسرح األحداث يتمثّؿ في ّ
ّ
الزواج
الناس وما أنتجو ىذا ّ
الفساد الّتي أصبح عمييا ذرّية آدـ ،والمتمثّمة في زواج(أبناء ا﵀) ببنات ّ
الناس يكثروف عمى وجو األرض وولد ليـ بنات ،رأى بنو ا﵀ ،2بنات
ولما ابتدأ ّ
مف إنجاب لمجبابرة " ّ
ب ال تح ّؿ روحي عمى اإلنساف أبدا
ّ
الر ّ
الناس حسنات فاتّخذوا ليـ نساء مف جميع مف اختاروا ،فقاؿ ّ

االجتماعي واالقتصادي ،نيضة
الييودية  :بحث في ديانة الييود وتاريخيـ ونظاميـ
 -1وافي عمي عبد الواحد :الييود و
ّ
ّ
النشر والتّوزيع ،د ت ،د ط ،ص .63-61
مصر لمطّباعة و ّ
2
انية إلى
ي مف العبر ّ
الصور ّ
ي أبو الحسف ّ
السامر ّ
السامرّية" :ترجمة الكاىف ّ
السبلطيف" .انظر"التّوراة ّ
السامرّية "نظر بنو ّ
 -في التّوراة ّ

السقا ،دار الجيؿ بيروت 1001ـ ،ط ،2ص.19
العر ّبية ،تحقيؽ وتعميؽ أحمد حجازي ّ
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3
الناس وولدف ليـ أوالدا أولئؾ ىـ الجبابرة المذكوروف منذ ا ّلدىر" .
دخؿ بنو ا﵀ عمى بنات ّ

ففسروىا وفؽ
دارسي التّوراة
وقد أثارت كممة "أبناء ا﵀" كثي ار مف الجدؿ لدى
ّ
وشراحياّ ،
الييودية ّ
ّ
أف المراد بيا المبلئكة ،4في حيف نفى البعض اآلخر ىذا
فيميـ
وتصورىـ حيث ذىب بعضيـ إلى ّ
ّ
المقدس ما يمي ":ليس مف
طبيقي لمكتاب
الزعـ مستبعديف احتماؿ
صحتو ،جاء في التّفسير التّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يتزوجوف وال يمدوف ،5ويعتقد بعض العمماء
المحتمؿ أف يكوف أبناء ا﵀ ىـ المبلئكة ّ
ألف المبلئكة ال ّ
ولكنيـ لـ يعودوا أتقياء ،وعميو فيذه األعداد
ب) ّ
الر ّ
ّ
أف ىذه العبارة تشير إلى أبناء شيث (وىـ شعب ّ

الزواج
الزواج المختمط بيف نسؿ "شيث" األتقياء ونسؿ "قاييف" األشرار ،وال ّ
ّ
أف ىذا ّ
تحدثنا عف ّ
بد ّ
6
الشر" .
قي وزاد مف الفساد
النسؿ ّ
أضعؼ ّ
األدبي في العالـ ،و ّأدى تزايد عدد ّ
السكاف إلى تزايد ّ
ّ
الن ّ
ي" قائبل ":وىذا حمؽ
وحوؿ ىذا االتّصاؿ بيف أبناء ا﵀ وبنات ّ
الناس يعمّؽ اإلماـ "ابف حزـ الظّاىر ّ
أف
ناىيؾ بو ،وكذب عظيـ إذ جعؿ ﵀ أوالدا ينكحوف بنات آدـ وىي مصاىرة تعالى ا﵀ عنيا ،حتّى ّ
بعض أسبلفيـ قاؿّ :إنما عنى بذلؾ المبلئكة ،وىذه كذبة إالّ أنيا دوف الكذبة األولى في ظاىر

المّفظ".7

بأف ىذه الخطايا واآلثاـ البشرّية المستفحمة والمتفاقمة -التّي
بعد ذلؾ يخبرنا سفر التّكويف ّ
الصباح والمساء عمى أغمب
أف سببيا
يرى"ليوتاكساؿ" ّ
لمصبلة عند ّ
األساسي ىو ترؾ أحفاد آدـ ّ
ّ
*8
ب
الر ّ
الر ّ
ّ
ب وحزنو وأسفو"ورأى ّ
مما أوقعيـ في الخطيئة -ىذه اآلثاـ كانت سببا في غضب ّ
الظف ّ

 -3تكويف .5 – 2 :6

4
الجندي لمطّباعة
مقدس أـ جمع مف األساطير ،ترجمة حساف ميخائيؿ إسحاؽ ،دار
 ليوتاكساؿ :التّوراة كتاب ّّ
النشر2995ـ ،ط ،2ص.64
وّ

 -5انظر في ذلؾ إنجيؿ متّى ،8 :11وأيضا إنجيؿ مرقص.14 :21

6
المقدس :تأليؼ مجموعة مف عمماء البلّىوت ،شركة ماستر ميديا القاىرة ،د ت ،د ط ،ص.18
طبيقي لمكتاب ّ
 -التّفسير التّ ّ

7
وفيقية القاىرة
ي ابف حزـ :الفصؿ في الممؿ واألىواء و ّ
عمي ،المكتبة التّ ّ
السّيد ّ
النحؿ ،تحقيؽ أحمد ّ
 الظّاىر ّسيد أحمد ّ
1008ـ ،ط.251/2 ،2

 -8ليوتاكساؿ :ـ س ،ص.64

*
ىوتييف
 لموقوؼ عمى جممة اآلراء في تفسير ىذا المّفظ يمكف العودة إلى تفسير الكتاب ّالمقدس ،تأليؼ جماعة مف البلّ ّ
النفير2936ـ ،ط.243/8،2
برئاسة ّ
الدكتور "فرنسيس دافرسف" ،دار منشورات ّ
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األياـ ،فندـ
أف ك ّؿ
شر ّ
شر في جميع ّ
الناس قد كثر عمى األرض و ّ
تصور أفكار قموبيـ ّإنما ىو ّ
ّ
ّ
وتأسؼ مف قمبو".9
األرض
عمى
اإلنساف
عمؿ
و
أن
ب
الر
ّ ّ ّ
ّ

ب أمحو
الر ّ
ب إبادة ىذا اإلنساف صحبة ّ
الر ّ
بقية المخموقات وذلؾ لندمو عمى خمقيـ "فقاؿ ّ
يقرر ّ
لذلؾ ّ
ألني ندمت عمى
اإلنساف ال ّذي خمقت عمى وجو األرض ،اإلنساف والبيائـ و ّ
السماء ّ
الدبابات وطير ّ
10
الدبابات وطيور السماء ،التي ال
خمقي ليـ"  ،ومف الغريب ىنا أف يشمؿ ىذا القرار القاسي البيائـ و ّ

ألنو خمقيا.11
ب حزف ّ
الر ّ
أي ذنب جنت ،سوى ّ
الرواية ّ
أف ّ
يتّضح مف ّ
عبر "ليوتاكسؿ"
ولرّبما أعمى الغضب ييوه إلى درجة أصابتو فييا نوبة ىستيرّية أفقدتو صوابو ،فمقد ّ
عاديا يا صاحبي،
الساخر والمضحؾ فقاؿ":إذا ّإنو حزف ييوه وىو ليس حزنا ّ
عف ىذا األمر بأسموبو ّ
العقمي ،األمر الّذي
أضؼ إلى ىذا ّ
أف أسى العجوز كاف عميقا إلى درجة فقد فييا اتّزانو ّ
وحي و ّ
الر ّ
ويخيؿ لموىمة
بأف ىذه التّعيسة لـ تأثـ ،ولـ تفعؿ ما يغضبو،
ّ
قاده إلى إبادة الحيوانات أيضا ،عمما ّ
بأف
أف أبسط ح ّؿ أماـ ال ّشيخ كاف تغيير ّ
الناس إالّ ّأنو آثر أف يميتيـ غرقا ،ويجب أف نعترؼ ّ
األولى ّ
أبويا".12
ىذا الموقؼ لـ يكف موقفا ّ

فسر عمماء
مفسرو الكتاب
ّ
المقدس إيجاد تفسير لندـ اإللو ،تفسير يميؽ بو كإلو ،فقد ّ
لقد حاوؿ ّ
يغير فكره
البلّىوت ندـ اإللو باآلتي ":فكممة ّ
أف ا﵀ ال ّ
الندـ في لغة البشر تعني ىذا التّغيير عمى ّ
تغير ا﵀ في
تغير اإلنساف في
قطّ ،ففكره ثابت مف جية
تصرفو ّ
المحبة والقداسة ولكف متى ّ
ّ
ّ
موقفو".13

لمناس ولسائر الكائنات األخرى قد استثنى رجبل واحدا مف بني
الرّباني ال ّشامؿ ّ
غير ّ
أف العقاب ّ
ب" ،14وذلؾ لكونو رجبل
الر ّ
الرجؿ ىو نوح عميو ّ
أما نوح فناؿ حظوة في عيني ّ
البشر ،وىذا ّ
السبلـ" ّ
بر كامبل في أجيالو وسمؾ نوح مع ا﵀".15
بار صالحا"وىؤالء مواليد نوح كاف نوح رجبل ّا
ّا

 -9تكويف .6 - 4 :6

 -10تكويف .1 :6

11
لمنشر والتّوزيع والطّباعة،
 -محمود كارـ عزيز :أساطير التّوراة الكبرى وتراث ال ّشرؽ األدنى القديـ ،دار الحصاد ّ

سورّية دمشؽ2999ـ ،ط ،2ص.124
 -12ليوتاكساؿ :ـ س ،ص.66-64

13
النفير2936ـ،
الدكتور "فرنسيس دافرسف"  :تفسير الكتاب
ّ
ىوتييف برئاسة ّ
المقدس ،دار منشورات ّ
 جماعة مف البلّ ّط.249/2 ،2

 -14تكويف .3 :6
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الكتابي
يني في الفكر
رمزية القصص ّ
ّ
ّ
الد ّ

تكرر في مواضع مختمفة في
لمر ّ
ّ
إف وصؼ نوح عميو ّ
ب قد ّ
السبلـ بالكماؿ والتّقوى والطّاعة المطمقة ّ
إلي
الكتاب ّ
الر ّ
إلي كممة ّ
ب قائمة :يا ابف آدـ لئف أخطأت ّ
المقدس ،فمثبل يذكر سفر حزقياؿ":وكانت ّ
يدي عمييا وكسرت ليا قواـ الخبز وأرسمت عمييا الجوع وقطعت منيا
أرض وخانت خيانة فمددت ّ
فإنيـ ّإنما يخمصوف
و"أيوب"ّ ،
الرجاؿ الثبلثة" :نوح" و"دانياؿ" ّ
اإلنساف والحيواف ،وكاف فييا ىؤالء ّ

ب".16
الر ّ
ببرىـ ،يقوؿ ّ
السّيد ّ
أنفسيـ ّ
السبلـ ،فقد خمت األسفار المعتمدة لدى أىؿ
بنبوتو عميو ّ
إالّ ّأننا رغـ ذلؾ ال نعثر عمى تصريح ّ
انييف" حيث
"الرسالة إلى العبر ّ
الكتاب مف ىذا التّصريح ،ما عدا تمميح أو إشارة بسيطة إلى ذلؾ في ّ
لما أوحي إليو عف أمور لـ تر بعد خاؼ ،فبنى فمكا لخبلص بيتو فيو داف
جاء فييا":باإليماف نوح ّ
لمبر ال ّذي حسب اإليماف".17وفي المقابؿ نجد بعض األسفار غير المعتمدة لدى
العالـ ،وصار وارثا ّ
بنبوة نوح وتؤ ّكد ىذا األمر ،ومف بيف ىذه األسفار سفر "طوبيا" أو"طوبيت" الّذي
أىؿ الكتاب ّ
تصرح ّ

ألننا أبناء األنبياء ،نوح وابراىيـ واسحاؽ
ورد فيو":ال تأخذوا نساء
أجنبيات مف خارج عشيرة أبيكـّ ،
ّ
ويعقوب آبائنا منذ البدء".18
ب قرار إبادة
اتي ّ
الر ّ
مجددا ّ
بالسبب ال ّذي مف أجمو اتّخذ ّ
ويتتابع سير األحداث ليذ ّكرنا المؤلّؼ التّور ّ
19
ثـ
الرب( إيموىيـ) يعمف ّ
اإلنساف  ،حيث نجد ّ
مجددا قرار اإلبادة ىذا دونما إيضاح لوسيمة اإلبادةّ ،

20

اني
يأمر نوحا ببناء فمؾ ذي أبعاد ومقاييس ّ
محددة ومضبوطة "اصنع لؾ تابوتا مف خشب قطر ّ
واجعمو مساكف واطمو مف داخؿ ومف خارج بالقار 21كذا تصنع ،ثبلثمائة ذراع طولو(240ـ تقريبا)،

وخمسوف ذراعا ارتفاعيا(14ـ تقريبا) ،وثبلثوف ذراعا سمكو(24ـ تقريبا) ،والى قدر ذراع تكممو مف
فوؽ واجعؿ باب التّابوت مف جانبو ومساكف سفمى وثواني وثوالث تصنعو".22

 -15تكويف .9 :6

 -16حزقياؿ .25-21 :25

17
انييف ( 1 :22العيد الجديد).
الرسالة إلى العبر ّ
 ّ -18طوبيا  ،21 :5انظرCharles Robert Henry : Apocrypha of the old testament, 1/212:

 -19تكويف .25 :6

 -20في بعض التّرجمات :خشب جفر .
21
الطبيعية في آشور .
الزفت وفي أخرى القطراف وىو أحد المنتجات
 في ترجمة أخرى ّّ
 -22تكويف .26-25 :6
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مفسري
وسفينة نوح واف بدت مقاييسيا ومواصفاتيا دقيقة وواضحة كما ّ
يحددىا سفر التّكويفّ ،
فإف ّ
طبيقي" لـ
الكتاب
المقدس قد اختمفوا في بياف طبيعتيا ،فالفمؾ ال ّذي بناه نوح عند أىؿ "التّفسير التّ
ّ
ّ
مرة ونصؼ طوؿ ممعب كرة القدـ ،وارتفاعو ارتفاع
مجرد زورؽ صغير بؿ مركبا يبمغ طولو ّ
يكف ّ
النسبة التّي يراعييا
مبنى مف أربعة أدوار ،وقد كاف طولو ستّة أضعاؼ عرضو تماما ،وىي نفس ّ
23
فعميا،
أما أصحاب "تفسير الكتاب
ّ
بناء ّ
المقدس" فيروف ّ
أف بناء ّ
بناة ّ
السفينة لـ يكف ً
السفف اآلف ّ ،

خشبية بحيث تكوف ثابتة عمى سطح الماء،
لكنو جمع كتبل
الصحيحّ ،
ّ
فنوح لـ يبف سفينة بالمعنى ّ
24
وعمؿ ليا سقفا.

سيحؿ بالبشرّية جمعاء "وىا أنذا آت بطوفاف
ب أخي ار عف طريقة العقاب والعذاب ال ّذي
ّ
الر ّ
ويفصح ّ
السماء وك ّؿ ما في األرض ييمؾ".25
المياه عمى األرض ألىمؾ ك ّؿ جسد فيو روح حياة مف تحت ّ
قدره
السفينة ال ّذي داـ (البناء) مائة عاـ تقريبا وفؽ ما ّ
واستجابة لذلؾ يسارع نوح ببناء ّ
26
أف بناء سفينة ستحمؿ عددا ىائبل مف الكائنات يقتضي كثي ار مف الحكمة لذلؾ
"ليوتاكساؿ"  ،وال ّ
بد ّ
السفينة مف الكتاب ال ّذي
يرى (ّ )Louis Ginzberg
أف نوحا قد أخذ المعرفة البلّزمة لبناء ىذه ّ

األرضية،
ماوية و
السبلـ مف الممؾ جبريؿ فقد تضمف ىذا الكتاب ّ
ّ
الس ّ
كؿ المعارؼ ّ
تمقّاه آدـ عميو ّ

يقوؿ » :«Louis Ginsberg

« Il fallait beaucoup de sagesse pour construire l’arche qui devait accueillir
tous les êtres de la terre, y compris les esprits. Noé acquit la connaissance
nécessaire du livre qu’Adam avait reçu de l’ange Raziel. dans lequel toutes
27
» les connaissances célestes et terrestres étaient enregistrées

23
المقدس ،ص.15
 التّفسير التطبيقي لمكتاب ّ24
المقدس.260/2 ،
 تفسير الكتاب ّ25

 -تكويف .21 :6

26
أف
عممية
ّ
بناء عمى ّ
حسابية قد أجراىا استنادا إلى معطيات سفر التّكويف ،إذ يذكر سفر التّكويف ّ
 قد ّتوصؿ إلى ذلؾ ً
أف عمره كاف ستمائة سنة
قرر ييوه إبادة الكائنات ّ
الحية كمّيا(تكويف  ،)81 :4و ّ
لما ّ
عمر نوح كاف خمسمائة سنة ّ

السفينة كاف
حينما بدأ الطّوفاف(تكويف  ،)6 :1وعمى ىذا األساس يفترض "ليوتاكساؿ" أ ّف زمف بناء ّ
مقدس أـ جمع مف األساطير ص.)480
200سنة(.التّوراة كتاب ّ
27
-Ginsberg Louis : Les légendes des juifs : les dix générations, Noé/traduit de l’anglais par
Gabrielle Sed- Rajna / les éditions du cerf et Institut Alain de Roth Schild paris 1997,
p114.
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يني في الفكر
رمزية القصص ّ
ّ
ّ
الد ّ

الزمف ال ّذي ذكرنا سيكوف أم ار عسيرا،
وال ّ
أف بناء سفينة بالمواصفات التّي ذكرنا وفي ّ
بد أيضا ّ
عادي.
تمت بخشب
تصورنا ّ
ّ
ّ
عممية البناء قد ّ
خاصة إذا ما ّ

عاديا،
النوع مف الخشب
اني(جفر) ،وا ّف ىذا ّ
منطقيا لف يكوف خشبا ّ
ّ
ّ
إف التّوراة تخبرنا ّأنو خشب قطر ّ
فإننا
شراح الكتاب
ّ
المقدسّ ،
ولئف بقيت ال ّشجرة المنتجة ليذا الخشب مجيولة إلى اليوـ لدى أغمب ّ
فإف
السرو ووفؽ
ّ
فرضية أخرى ّ
ينص عمى ّ
أف ىذه ال ّشجرة ىي ذاتيا شجرة ّ
نجد "قاموس شنينبرغ" ّ
28

"الجفر" ىو شجر التّيف.
ونق أر أيضا في التّممود في "سانيدريف"  203العمود الثّاني ما يمي  ":اصنع لنفسؾ فمكا مف خشب

الراباي "شيبل" قالوا (خشب "المابميجا" ،آخروف
الر
ّ
اباي"أدا" قاؿ  :طبلّب عمـ ّ
جفر ،ما ىو الجفر؟ ّ
أ ّكدوا "جوالميش.30")"29
أف الخشب ال ّذي
يقوؿ "ليوتاكساؿ" في بياف
ّ
خصوصية ىذا الخشب وفرادة نوعو  ":وعمينا أف نفترض ّ
قرر أحدىـ أف يصرؼ مائة عاـ عمى صنع
صنع منو الفمؾ ىو مف أفضؿ أنواعوّ ،
ألنو إذا ما ّ
السفينة إلى
فإنو لف يجد الخشب ال ّذي يبقى سميما حتّى نياية عممية البناء،
ولتحولت ّ
سفينة ّ ،
مؤخرة ّ
ّ
مقدمتيا".31
البناءوف إلى ّ
فتات متآكؿ عندما يصؿ ّ

الرب ،والتّي تقضي بدخولو
بعد الفراغ مف بناء سفينة ّ
النجاة يصغي نوح إلى التّعاليـ ّ
الصادرة عف ّ
السفينة صحبة أىؿ بيتو حامبل معو طائفة مف الحيوانات لتكوف بذرة إعادة الحياة فيما بعد":وأقيـ
ّ
السفينة أنت وبنوؾ وامرأتؾ ونسوة بنيؾ معؾ ،ومف ك ّؿ حي مف ك ّؿ ذي جسد
عيدي معؾ  ،فتدخؿ ّ

 -28ليوتاكساؿ :ـ س ،ص. 480

" -29المابميجا" و"الجوالميش" ىما نوعاف مف خشب األرز.

30
األصمي:
ص
 ّالن ّ
ّ
"Make thee an ark of gopher wood : what is goher-R-adda said :the scholars of R-Shilla

said it is mabliga, other’s maintain golamish" .

راجع في ذلؾ:

"Soncino Babylonian Talmud", translated into English with notes , glossary and indices
under the editorship of Rabbi Dr.IEpstein.BA – Ph.D.D LIT? THE Soncino press
London.Sanhadrin 108 b P 485
 -31ليوتاكساؿ :ـ س ،ص.61

353

أ .نزار صميدة

حية معؾ ،ذك ار وأنثى تكوف مف الطّيور بأصنافيا ومف جميع
السفينة لتحفظ ّ
اثنيف مف ك ّؿ تدخؿ ّ
حية ".32
الحيوانات التّي ّ
تدب عمى األرض بأصنافيا يدخؿ إليؾ اثناف مف ك ّؿ لتحفظ ّ

السفينة بالمؤف لو وألفراد عائمتو ،وبعمؼ أو مأكؿ
الر ّ
ب إلى نوح فينصحو بتحميؿ ّ
وتتواصؿ توصيات ّ
الدواب التّي معو":وأنت فخذ لؾ مف ك ّؿ طعاـ يؤكؿ واجعمو مؤونة لؾ فيكوف لؾ وليـ مأكبل".33
ّ
ولقد كاف نوح ممتثبل ومطيعا ليذه األوامر أو التّعميمات فنفّذ ما طُمب منو بدقائقو وجز ّئياتو ،34إلى
لمشؾ
مجددا ذلؾ التّكرار العقيـ والمثير
ّ
اتية متماسكة نوعا ما ،ولكننا نواجو ّ
الرواية التّور ّ
ىنا تبدو ّ

كنا قد استغربناه بداية إالّ
مرتيف ،واف ّ
لبعض أجزاء ّ
الن ّ
تكرر سابقا ذكر سبب قرار اإلبادة ّ
ص ،حيث ّ
المرة بدا مغاي ار تماما ،فمقد
ّأننا قد عددنا ذلؾ ضربا مف ضروب التّأكيد ،ولكف التّكرار في ىذه ّ
ب لنوح ولكف مع مفارقات عجيبة ،فبعد أف أمره بدخوؿ الفمؾ صحبة
تكررت
الر ّ
ّ
توصيات وتعاليـ ّ
ّ
مجددا
زوجتو وبنيو وزوجات بنيو مصطحبا معو زوجيف مف ك ّؿ أنواع الحيوانات  ،نجده يأمره ّ

باصطحاب سبعة ذكور وسبعة إناث مف ك ّؿ البيائـ الطّاىرة واثنيف اثنيف مف البيائـ غير الطّاىرة
وكذلؾ سبعة سبعة مف الطّيور.35

المقدس-
ولفظ "سبعة سبعة" ىنا قد يعني سبعة أزواج ولكف األكثر احتماال -كما يفيد تفسير الكتاب ّ

36
فكأننا بػ"ييوه" في ىذا اإلطار قد
أف تكوف ثبلثة أزواج وواحدة
إضافية لتقديميا محرقة بعد النجاة ّ ،
ّ
السابقة لنوح أو ّأنو أراد أف يجري عمييا تعديبل في المّحظة األخيرة.37
نسي تعميماتو ّ

نصا معقّدا وغامضا يصعب التّعامؿ معو ،يقوؿ
إف ىذا األمر يجعؿ مف ّ
ّ
اتي لمطّوفاف ّ
الن ّ
ص التّور ّ
الصدد:
( )Alain Marchadourبيذا ّ
« Le récit du déluge est l’un des textes les plus universellement connus,
c’est aussi l’un des plus complexes dans sa rédaction celui qui voudrait y

 -32تكويف . 10-23 :6
 -33تكويف . 12 :6
 -34تكويف . 11 :6

ذكر
ذكور واناثًا ،ومف البيائـ غير الطّاىرة اثنيف ًا
ًا
 -35تكويف ( 8-1 :1وتأذ مف جميع البيائـ الطّاىرة سبعةً سبعةً،
ذكور واناثًا).
السماء سبعةً سبعةً ًا
وأنثى ،وتأخذ أيضا مف طيور ّ
36
المقدس.260/2 ،
 تفسير الكتاب ّ -37ليوتاكساؿ :ـ س ،ص.63
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ّ
ّ
الد ّ

trouver une logique solide se heurterait à des difficultés
38
» incontournables.
أف نوحا لف يحمؿ معو فعبل في الفمؾ
و لكـ غريب أمر ىذا الكاتب التّوراتي حينما يؤ ّكد لنا ّ
مجددا ّ
39
فإف ما يعنينا ىو صعود
إالّ زوجا واحدا مف ذكر وأنثى مف ك ّؿ نوع مف الحيوانات  ،عمى العموـ ّ

السفينة عمييـ.40
الرب باب ّ
نوح ومف ذكروا إلى ّ
السفينة واغبلؽ ّ
فإنني بعد
بأف موعد ال ّ
طوفاف قد اقتربّ ":
الر ّ
ب وتحذيراتو ّ
ولقد كاف ىذا ال ّ
صعود استجابة لتوصيات ّ
سبعة ّأياـ ،ممطر عمى األرض أربعيف يوما وأربعيف ليمة وماح عمى وجو األرض ك ّؿ كائف صنعتو

".41

 وجاء الطّوفان:

ت مائة مف عمر نوح في ال ّشير
الس ّ
السنة ّ
"وبعد سبعة ّأياـ كانت مياه الطّوفاف عمى األرض في ّ
السماء
السابع عشر منو في ذلؾ اليوـ ّ
تفجرت عيوف الغمر العظيـ وتفتّحت كوى ّ
الثّاني في اليوـ ّ
42
وكاف المطر عمى األرض أربعيف يوما وأربعيف ليمة" .
السنة،
ونبلحظ مف خبلؿ ىاتيف اآليتيف ّ
الدقة المتناىية في تحديد زمف بداية الطّوفاف :اليوـ وال ّشير و ّ
مدة الطّوفاف بعد أف
المقدر بػ"  600سنة " وتأكيد ّ
أضؼ إلى ذلؾ تحديد عمر نوح في ذلؾ اليوـ و ّ

ذكرت قبؿ ىذا.

السفينة كاف في ذلؾ اليوـ
ثـ ّ
تقدـ لنا التّوراة تحديدا آخر دقيقا وىو ّ
أف صعود نوح ومف معو إلى ّ
ّ
السفينة
نفسو ال ّذي حدث فيو الطّوفاف ولكف بطبيعة الحاؿ قبؿ حدوثو":في ذلؾ اليوـ نفسو دخؿ نوح ّ
ىو و"ساـ" و"حاـ" و"يافث" بنوه وامرأة نوح وثبلث نسوة بنيو معو".43

وتتواصؿ األحداث ليصؼ لنا كاتب التّوراة ىوؿ الطّوفاف وعظمتو ،فقد تكاثرت المياه حتّى غطّت
يدب عمى األرض":وكاف الطوفاف أربعيف يوما عمى األرض فكثرت
حي ّ
أعالي الجباؿ وأىمكت ك ّؿ ّ
38

- Marchadour Alain : Genèse commentaire pastoral, Boyard éditions Centurion 1999,
2éme Edition, p104.
39
يدب عمى األرض دخؿ
 تكويف (.24 :1 / 9-3 :1ومف البيائـ الطّاىرة وغير الطّاىرة ومف الطّيور ومف ك ّؿ ما ّلسفينة إلى نوح اثناف اثناف مف ك ّؿ ذي جسد فيو روح حياة).
السفينة اثناف اثناف إلى نوح ًا
ذكور واناثًا  /فدخؿ ا ّ
ّ
ب عميو).
الر
أغمؽ
و
نوحا
ا﵀
أمر
كما
جسد
ذي
ؿ
ك
مف
ا
ث
نا
ا
و
ذكور
ا
ا
و
دخم
اخموف
الد
و
(
.
26
:
1
تكويف
-40
ً
ّ
ّ
ّّ
ً
 -41تكويف . 5 :1

 -42تكويف .21-22 :1
 -43تكويف 28 :1
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السفينة
السفينة فارتفعت عمى األرض،وارتفعت المياه ّ
جدا وكثرت عمى األرض فسارت ّ
المياه وحممت ّ
جدا عمى األرض ،فتغطّت جميع الجباؿ ال ّشامخة التّي تحت
جدا ّ
عمى وجو المياه وكثرت المياه ّ
السماوات كمّيا ،فارتفعت المياه خمس عشرة ذراعا عمى األرض وتغطّت الجباؿ".44
ّ
الناجية
اتية ،وال ش ّ
روع الكائنات جميعا ّ
ّإنو حقّا لطوفاف عظيـ وميوؿ بيذه المواصفات التّور ّ
ؾ ّأنو ّ
الناس منو ونجاة األبرار
الناجية  ،فيذا األمر قد أ ّكده التّممود ،فوصؼ ىوؿ الطّوفاف وجزع ّ
وغير ّ
وتجمعت البيائـ بأعداد كبيرة مقابؿ التّابوت
الرب حصؿ،
دوف سواىـ ،ورد في التّممود" :فكما تكمّـ ّ
ّ
الرعود والبروؽ في
فما أقعى منيا أدخؿ إليو ،فيما تركت األخرى وعند مضي سبعة ّأياـ قصفت ّ
كؿ ما
حدة العواصؼ ّ
فيزت أركاف األرض وأظمـ بياء الشمس وىطؿ مطر عظيـ ،وتجاوزت ّ
السماء ّ
ّ
وتمسكوا بو وصاحوا بنوح مستغيثيف فأجابيـ :مائة
الناس إلى التّابوت
تخيمو ،ىرع ّ
عرفو اإلنساف أو ّ
ّ
أما اآلف فيييات قد فاتتكـ الفرصة ،وىطؿ
وعشروف سنة مضت وأنا ّ
ألح عميكـ لتسمعوا كبلميّ ،
أف أصحاب التّابوت أصابيـ اليمع والقمؽ ،مف
بقوة ىادرة حتّى ّ
المطر أربعيف يوما وأربعيف ليمة ّ
خوفيـ أالّ يكوف تابوتيـ قاد ار عمى تحمؿ ىذا الجبروت الغامر ،فراحت ك ّؿ بييمة في التّابوت عمى

الصخب ىاد ار ورىيبا".45
اختبلؼ أنواعيا ،تصيح مف الخوؼ والعجز حتّى أضحى ّ
فسي ال ّذي ح ّؿ بالكائنات فذلؾ الطّوفاف اليادر
المطوؿ
ص
نسبيا يؤ ّكد ذلؾ اليمع ّ
إف ىذا ّ
ّ
ّ
الن ّ
ّ
الن ّ
مما قد يحدؽ بيـ ،إلى درجة
والعنيؼ قد جعؿ ّ
ردة فعميـ مضطربة قواميا الجزع واليمع والفزع ّ

الناجي في ىذه المشاعر.
الناجي وغير ّ
تساوى فييا ّ
مدة
بأف ّ
مرة أخرى نجد أنفسنا أماـ تناقض عجيب في مضموف ّ
اتي ،فمئف أخبرتنا التّوراة ّ
الن ّ
ّ
ص التّور ّ
فإننا نجد كاتب التّوراة بعد
الطّوفاف ستدوـ  50يوما مردفة ذلؾ بوصؼ مشاىد الطّوفاف
المروعة ّ
ّ
المدة بػ  240يوما.46
يحدد ىذه ّ
ذلؾ ّ
اتي النخفاض مياه الطّوفاف نصطدـ بتناقض آخر جديد مشابو لمّذي
ومع بداية وصؼ ّ
الن ّ
ص التّور ّ
ص بػ  240يوما
أف انخفاض المياه يقدر في موضع مف ّ
ذكرناه مف قبؿ تماما إذ ّأننا نبلحظ ّ
الن ّ

 -44تكويف .10-21 :1

47

النشر
 -45إيبش أحمد :التّممود كتاب الييود
ّ
المقدس :تاريخو وتعاليمو ومقتطفات مف نصوصو ،دار قتيبة لمطّباعة و ّ
والتّوزيع دمشؽ سورية1006ـ ،ط ،2ص.14
46
يوما).
 تكويف (.15 :1وارتفعت المياه عمى األرض ّمدة مائة وخمسيف ً
47
يوما).
 -تكويف (.8 :3وراحت المياه تتراجع عف األرض ونقصت في نياية المائة والخمسيف ً
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48
اتي ليعممنا
بينما ّ
يقدر في موضع آخر بػ  50يوما  .ومع ذلؾ نواصؿ رحمة الطّوفاف مع ّ
الن ّ
ص التّور ّ
استقرت عمى جباؿ أ ارراط 49في اليوـ
المدتيف)
السفينة بعد نقصاف المياه (في إحدى ّ
بعد ذلؾ ّ
أف ّ
ّ

السابع عشر منو
السابع في اليوـ ّ
السفينة في الشير ّ
استقرت ّ
 21مف الشير ّ
السابع ،تقوؿ التّوراة" :و ّ
عمى جباؿ أ ارراط.50

السفينة عمى الجبؿ نتيجة لتذ ّكر ا﵀ لنوح وجميع مف معو حيث أرسؿ ريحا عمى
لقد مثّؿ استقرار ّ
السماء وانسدت عيوف األرض فتناقصت المياه وتراجعت عف
األرض فسكنت المياه وانقطعت مياه ّ

األرض.51

وىنا سنتوقّؼ قميبل مع ىذا التّذ ّكر فالمعنى ممتبس والفعؿ ال ّذي استخدمو المؤلّؼ ىنا ىو
52
َّ
الرب ذكر نوحا ومف معو
األوؿ فيذا يعني ّ
أف ّ
(وي َّْزُكر)  ،وقد يعني ذ َك َر أو تذك َر ،فإف كاف يعني ّ
أف "إيموىيـ" كاف قد نسي رّكاب
برحمتو أي حفظيـ مف الطّوفاف ،واف كاف يعني الثّاني فمعنى ذلؾ ّ

ثـ عاد وتذ ّكرىـ وتذ ّكر عيده مع نوح.
الفمؾ في غمار األحداث ّ
األوؿ
وىذا المعنى الثّاني ىو ما ّ
رجحو الباحث "كارـ عزيز محمود" ،فمو كاف المؤلّؼ يقصد المعنى ّ
ب في حفظو لنوح ومف معو في خضـ
الر ّ
الستمر في وصؼ أحداث الطّوفاف وىولو ليبرز رحمة ّ
ّ
أف المؤلّؼ أعقب العبارة –موضع االلتباس -مباشرة بوصؼ األفعاؿ
ىذه األحداث العصيبة ،غير ّ
ب
الر ّ
الر ّ
مما يوحي بداللة التّذ ّكر فجأة بعد نسياف ،حيث لجأ ّ
التّي قاـ بيا ّ
ب لينيي أحداث الطّوفافّ ،

بمجرد أف تذ ّكر إلى إنياء ىذه األحداث.53
ّ
ردي بشأف الطّوفاف فيقوؿ" :وكانت المياه ال تزاؿ تنقص إلى ال ّشير
الس ّ
يواصؿ مؤلّؼ التّوراة ىذيانو ّ
54
اتي،
العاشر ،وفي ّأوؿ يوـ منو ظيرت رؤوس الجباؿ"  ،وىذه عجيبة أخرى مف عجائب ّ
الن ّ
ص التّور ّ
أما الجباؿ التّي
ّ
متراّ ،
فالفمؾ(السفينة) قد رسا كما رأينا فوؽ ّ
قمة "أ ارراط" التّي يبمغ ارتفاعيا ً 4246

48
السفينة التّي صنعيا).
يوما أف فتح نوح نافذة ّ
 تكويف (.6 :3وكاف في نياية األربعيف ً49
السامرّية "جباؿ سرنديب" انظر الصفحة  81منيا.
 -في التّوراة ّ

 -50تكويف .5 :3

51
السفينة وأمر ا﵀ ريحا عمى األرض فسكنت المياه
 -تكويف (.8-2 :3وتذ ّكر ا﵀ نوحا وجميع الوحوش والبيائـ التّي معو في ّ

السماء وراحت المياه تتراجع عف األرض).
السماء واحتبس المطر مف ّ
وانسدت عيوف الغمر وكوى ّ

52
ي لمفعؿ .
 المّفظ العبر ّ -53محمود كارـ عزيز :أساطير التّوراة الكبرى وتراث ال ّشرؽ األدنى القديـ ،ص .123
 -54تكويف .4 :3
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متر أو
يزيد ارتفاعيا عمى ارتفاع "أ ارراط" كقمـ "اليمبليا" األربع عشرة التّي يبمغ ارتفاعيا ً 3000ا
األوؿ مف ال ّشير أي بعد ستّة
القمـ األخرى في "أمريكا
ّ
الجنوبية" و"إفريقيا" ،فمـ تظير إالّ في اليوـ ّ
أسابيعّ ،إنيا لعجيبة حقّا.55
السفينة،
استقرت عمى الجبؿ ،وبعد أف انقضت األربعوف يوما فتح نوح نافذة ّ
وبعد أف رست ّ
السفينة و ّ
ثـ أطمؽ الحمامة
وأطمؽ الغراب فمـ يحقّؽ لو المأموؿ ولـ يتّضح لو جفاؼ اليابسة مف عدموّ ،
ثـ بعد
فعادت إليو وفي فميا ورقة زيتوف فكانت تمؾ عبلمة نقصاف المياه عف األرض ّ
بالنسبة إليوّ ،
ُخ ٍر عاد نوح فأرسؿ الحمامة فمـ تعد إليو.56
سبعة أياـ أ َ

السفينة فوجد اليابسة قد جفّت
مرة أخرى حيث يذكر ّ
ص ّ
أف نوحا كشؼ غطاء ّ
الن ّ
الرواية ّ
وتضطرب ّ
57
أف
ثـ يعود ليذكر ّ
السنة الحادية و ّ
األوؿ مف ّ
الستمائة مف حياة نوح ّ ،
وكاف ذلؾ في ّأوؿ ال ّشير ّ
السنة.58
السابع والعشريف مف ال ّشير الثاّني مف نفس ّ
األرض جفّت في ّ
اتية حوؿ
الرواية التّور ّ
لقد حاوؿ "جيمس فريزر"( )James Frazerأف يح ّؿ اإلشكاؿ ال ّذي تطرحو ّ
تقدر
مدة الطّوفاف في العموـ استغرقت اثني عشر ًا
شير ّ
إف ّ
ّ
مدة الطّوفاف مف بدايتو إلى نيايتو فقاؿّ " :

المدة تكوف حينئذ
فإف ّ
الرقـ عشرة أياـ أخرى ّ
بثبلثمائة وأربعة وخمسيف يوما ،واذا أضيفت إلى ىذا ّ
شمسية كاممة ،أي ثبلثمائة وأربعة وستّيف يوما".59
سنة
ّ

أف
حسابية يجرييا مؤلفو"تفسير الكتاب
عممية
ونجد في ىذا اإلطار أيضا
ّ
ّ
ّ
المقدس" تكوف نتيجتيا ّ
تقدر بػ  812يوما ،وتفصيؿ ذلؾ كاآلتي:
المدة
اإلجمالية لمطّوفاف ّ
ّ
ّ
ثـ
سقط المطر ّ
مدة أربعيف يوماّ ،
ثـ
يوما قبؿ أف يرسؿ نوح الغرابّ ،

مدة قدرىا  15يوما ،ومضى بعد ذلؾ أربعوف
نقصت المياه في ّ
ومرت
لممرة األولىّ ،
مرت سبعة ّأياـ قبؿ أف يرسؿ نوح الحمامة ّ
ّ

لممرة الثّالثة،
سبعة أياـ أخرى قبؿ إرساؿ الحمامة
لممرة الثّانية ،وسبعة أخرى قبؿ إرساؿ الحمامة ّ
ّ
إلى ىنا يصبح المجموع  114يوما ،لكف الحادثة التّي تمي ىذا (ال نعمـ أي حادثة ىي) كانت بتاريخ

األوؿ مف العاـ ( 602مف عمر نوح) ،فتكوف الفترة مف التّاريخ المذكور في
ّأوؿ يوـ مف ال ّشير ّ
النقطة المذكورة في (تكويف  )2813عبارة عف  825يوما ،إذف فقد مضت
(تكويف  )2211إلى ىذه ّ
55
مقدس أـ جمع مف األساطير ،ص.12
 -ليوتاكساؿ :التّوراة كتاب ّ

 -56تكويف .21-6 :3

57
األوؿ أف جفّت المياه عف األرض).
األوؿ مف ال ّشير ّ
 تكويف (.28 :3وكاف في سنة إحدى وستمائة مف عمر نوح ،في اليوـ ّ58
السابع والعشريف منو يبست األرض).
 تكويف (.25 :3وفي ال ّشير الثّاني ،في اليوـ ّ -59فريزر جيمس :الفولكمور في العيد القديـ ،ترجمة نبيمة إبراىيـ ،دار المعارؼ القاىرة2931ـ ،ط.234/2 .1
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ثـ مف كشؼ نوح لغطاء الفمؾ حتّى نياية االختبار كانت  43يوما أخرى فيكوف
ّ
مدة قدرىا  19يوماّ ،
60
المجموع بذلؾ  812يوما .
حددىا "جيمس فريزر" وىي  865يوما ،فبل ندري ىنا مف
المدة التّي ّ
المدة تزيد عمى ّ
أف ىذه ّ
ونبلحظ ّ
السبعة ّأياـ التّي تمثّؿ الفارؽ؟
أيف أتت ّ
السفينة صحبة
الر ّ
ب نوحا بمغادرة ّ
بعد ىذا كمّو تتراءى لنا المشاىد األخيرة ّ
لقصة الطّوفاف ،فيأمر ّ
زوجتو وبنيو ونسوة بنيو ومف كاف معيـ مف البيائـ والطّيور والوحوش ليعيدوا إحياء األرض واكثار

طيور
ب مف ك ّؿ البيائـ وال ّ
ثـ يبني مذبحا ّ
ّ
لمر ّ
الر ّ
ويقدـ فيو قربانا ّ
النسؿ ،فيستجيب نوح ألمر ّ
ب ّ
الرضا ويتعيّد في داخمو بعدـ لعف األرض بسبب اإلنساف المجبوؿ عمى
الطّاىرة،
الر ّ
ّ
ب رائحة ّ
ليتنسـ ّ

الشر منذ حداثتو.61
ّ
تنص
قصة القرباف المذكور تؤ ّكد بشكؿ
وما يمكف مبلحظتو في ىذا الباب ّ
الرواية التّي ّ
أف ّ
ضمني ّ
ّ
أما غير
عمى ّ
أف الحيوانات والطّيور الطّاىرة المحمولة عمى ظير ّ
السفينة كانت سبعة ذك ار وأنثىّ ،
اتي لكي ال يكوف ىناؾ
الطّاىرة فكانت اثنيف ذك ار وأنثى .ورّبما كاف ىذا أم ار ّ
متعمدا مف الكاتب التّور ّ
قدـ المحرقات أو القرباف مف
تعارض بيف تقديـ القرباف والعدد المذكور،
ّ
أف نوحا ّ
ولعؿ ما يؤ ّكد ذلؾ ّ

الحيوانات والطّيور الطّاىرة فقط والتّي تمثّؿ العدد سبعة ،إذ لو أخذ مف الحيوانات والطّيور غير
السفينة وىي الحفاظ
الرقـ ( اثنيف ) النتفت الغاية التّي مف أجميا حممت في ّ
الطّاىرة والتّي تمثّؿ ّ
العممية.62
الزوجيف ال يكفي وحده ليذه
النسؿ ،ففرد واحد مف ّ
عمى ّ
ّ

ب نوحا وبنيو محبلّ ليـ أكؿ المحوـ وك ّؿ ما تنبتو األرض مف خيرات،
الر ّ
وبعد تمقّي القرباف يبارؾ ّ
63
الرب بني البشر بأف ال
ثـ يعاىد ّ
تاليا عمييـ جممة مف الوصايا لتكوف ليـ بمثابة ال ّشريعة ّ
الربانية ّ ،
يأتي إلييـ ثانية بمثؿ ىذا الطّوفاف متّخذا مف قوس قزح ميثاقا بينو وبينيـ":ىذه عبلمة العيد ال ّذي أنا
حية معكـ مدى األجياؿ لؤلبد تمؾ قوسي جعمتيا في الغماـ
جاعمو بيني وبينكـ وبيف ك ّؿ ذي نفس ّ

فتكوف عبلمة عيدي بيني وبيف األرض" ،64فقد تطمّب االتّفاؽ أو العيد توقيعا وىذا التّوقيع كاف
قوس قزح.
60
المقدس.268-261/2 ،
 -تفسير الكتاب ّ

 -61تكويف .12-24 :3

 -62محمود كارـ عزيز :ـ س ،ص.129
 -63تكويف .20-2 :9

 -64تكويف .28-21 :9
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 عجيبة التّوراة الكبرى :عورة نوح ولعنة كنعان

لنبي ا﵀ نوح
الس ّ
انفردت التّوراة دوف سواىا مف المراجع ّ
ماوية األخرى بذكر حادثة غريبة تنسب ّ
عري":وابتدأ نوح حارث األرض يغرس الكرـ وشرب مف الخمر فسكر
غراسة الكروـ وشرب الخمر والتّ ّ

وتك ّشؼ في داخؿ خيمتو".65

طبيقي لمكتاب
ّ
ولعؿ األغرب مف ذلؾ ما ورد في تفسير ىاتيف اآليتيف فقد جاء في "التفسير التّ
ّ
القصة كتبت
سيء أماـ أبنائو ولع ّؿ ىذه
ّ
ّ
المقدس"":سكر نوح بطؿ اإليماف العظيـ ،ويا لو مف مثاؿ ّ
يمتد إلى عائبلتيـ".66
السيئ ّ
الرجاؿ األتقياء يمكف أف يخطئوا و ّ
أف تأثيرىـ ّ
في الكتاب لترينا ّأنو حتّى ّ
نجاه مف الطّوفاف ،والعمؿ
نبي ؟ قطعا ال فالواجب في ّ
ب ال ّذي ّ
الر ّ
حؽ نوح ىو شكر ّ
أىذه أفعاؿ ّ
عري.
عمى تنفيذ
وصيتو بإعمار األرض وطاعة ا﵀ ّ
ّ
وتجنب اآلثاـ والشرور ال ّ
السكر والتّ ّ
الحد بؿ يتجاوزه ليطمعنا عمى غريبة أخرى وىي رؤية حاـ لعورة
ولكف مؤلؼ التّوراة ال يقؼ عند ىذا ّ
أبيو ":فرأى حاـ أبو كنعاف عورة أبيو" ،67وبعد أف أبصر حاـ عورة أبيو أخبر أخويو بذلؾ وقد كانا

خارج الخيمة التّي كاف فييا نوح عاريا ،فما كاف منيما إالّ أف واريا سوءة أبييما دوف رؤيتيا ":فأخبر
الرداء وجعبله عمى كتفييما ومشيا إلى الو ارء فغطّيا
أخويو وىما في خارج الخيمة فأخذ ساـ ويافث ّ
عورة أبييما ووجييما إلى الجية األخرى فمـ يريا عورة أبييما".68

وباألخص
الدعاء وإلخوتو
بشر ّ
ّ
ويستفيؽ نوح إثر ذلؾ ليعمـ بصنيع ابنو ّ
الصغير ،فيمعنو ويدعو عميو ّ
ب إلو ساـ ،وليكف
ساـ بالبركة والتّمكيف":فقاؿ :ممعوف كنعاف ً
الر ّ
عبدا يكوف لعبيد إخوتو وقاؿ:مبارؾ ّ
ليوسع ا﵀ ليافث وليسكف في خياـ ساـ ،وليكف كنعاف عبدا لو.69"
كنعاف عبدا لوّ 
جده نوح ؟
حقّا ّإنو ألمر عجيب وغريب ،فما ذنب كنعاف حتّى يمعف مف قبؿ ّ

أف دعوة نوح ىذه لـ تكف مجابة ،فيذه المّعنة لـ تصاحب نسؿ كنعاف
إف تاريخ البشرّية يؤ ّكد ّ
ثـ ّ
ّ
"الصيدونيوف" و"الفينيقيوف" بالتّجارة ،واف
دائما" ،فالحثّيوف" مثبل عظموا بيف قدماء األمـ ،واشتير
ّ
فإف الييود ليسوا بأحسف حاال منيـ ،فيـ
الروحانيات فمعنوا بعبادتيـ األوثافّ ،
كانوا قد انحطوا في ّ

65

 -تكويف .12-10 :9

66
المقدس ،ص.19
 التّفسير التّطبيقي لمكتاب ّ
ّ
 -67تكويف .11 :9

 -68تكويف .18-11 :9

 -69تكويف .18- 11 : 9
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أف بني إس ارئيؿ كانوا عبيدا
السامي كما يزعموف ،أضؼ إلى ذلؾ ّ
أيضا قد عبدوا األوثاف رغـ عرقيـ ّ
نبي ا﵀ موسى.70
لممصرّييف أوالد كنعاف ولـ ينقذىـ مف
ّ
العبودية إالّ ّ

حقيقية فما بالنا إذف نراىا(المعنة) معكوسة ؟
فإذا كانت لعنة نوح لكنعاف ونسمو
ّ
71
السؤاؿ ال ّذي يطرح نفسو ىنا ،لماذا "كنعاف" دوف "كوش" و"مصرايـ" و"فوط" أبناء حاـ اآلخريف؟
و ّ

قصة الطّوفاف كما تروييا إصحاحات سفر التّكويف ،بما تحممو مف تناقضات وعجائب
تمؾ إذف ّ
وغرائب ذكرنا بعضيا وآثرنا تأجيؿ ذكر البعض اآلخر ليكوف في مح ّؿ آخر مف ىذا المبحث وىو
قسـ المؤاخذات.

معبرة عف
أما سائر اإلشارات األخرى الواردة في العيد القديـ بخصوص الطّوفافّ ،
فإنيا قد جاءت ّ
ّ
المسير ليذا الكوف ،المتح ّكـ في مختمؼ أجزائو ،يقوؿ سفر ّأيوب:
وقوتو ،وكونو ىو
ّ
عظمة الخالؽ ّ
72
نبي ا﵀
"إف َحَب َس المياه
ّ
تجؼ األرض واف أطمقيا تغرقيا"  ،ففي ىذا بياف ّ
لعزة ا﵀ وقدرتو مف قبؿ ّ

ّأيوب.

ب وسمطانو
الر ّ
تكرر ذكر خبر الطّوفاف في موضعيفّ ،أوليما فيو بياف لغمبة ّ
أما في مزامير داود فقد ّ
ّ
73
ب ممكا فوؽ الطّوفاف ،ويترّبع عمى عرشو إلى األبد"  ،وثانييما فيو وصؼ ليوؿ
الر ّ
" :جمس ّ
ب وسطوتو ،إذ يخاطب داود رّبو قائبل" :غمرتيا بالمجج كثوب
الر ّ
الطّوفاف وجسامتو وجبروت ّ
تفر ارتفعت الجباؿ
فتغطّت رؤوس الجباؿ بالمياه مف زجرؾ تيرب المياه ومف قصؼ رعدؾ ّ
وغاصت ِ
يتعداه حتّى ال تعود مياىو تغمر
حدا ال ّ
خصصتو ليا وضعت ّ
الو َى ُ
اد إلى الموضع ال ّذي ّ
األرض".74

فإف الطّوفاف في
ولئف كاف الطّوفاف في اآليات سالفة ال ّذكر ّ
قوة الخالؽ وجبروتو وانتقاموّ ،
معب ار عف ّ
بأف
سفر إشعياء جاء مذ ّك ار بعيد
ّ
قرت نفوس الخمؽ ّ
الرب مع خمقو ،ذلؾ العيد ال ّذي بمقتضاه ّ
ألف ىذا األمر
الطّوفاف لف يعود ليغرؽ العالـ ّ
الر ّ
ب مع خمقو يبقى ساريا ونافذاّ " :
مجدداّ ،
وبأف ميثاؽ ّ

70
اليونانية  ،دار الجيؿ بيروت2994ـ،
انية،
ّ
السامرية ،العبر ّ
السقا أحمد حجازي  :نقد التّوراة :أسفار موسى الخمسةّ :
 ّط ،2ص.281
71
قدي إف شاء ا﵀
السؤاؿ لمقسـ الّن ّ
 نترؾ اإلجابة عمى ىذا ّّ -72أيوب .24 :21

 -73المزامير .20 : 19

 -74المزامير .9 – 6 : 205
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نظير ّأياـ نوح حيف أقسمت أف ال تعود مياه الطّوفاف تفيض عمى األرض ،كذلؾ أقسمت أف ال
أغضب عميؾ أو أزجرؾ".75



لقصة الطّوفان عمى مح ّك ال ّنقد
الرواية التّور ّ
اتية ّ
ّ

العقمية المشبعة بتكرار بميد ألحداث
اتية المتعمّقة بالطّوفاف مزيجا مف المتناقضات
ّ
الرواية التّور ّ
مثّمت ّ
القصة ،يضاؼ إلى ذلؾ ما سنعرض لو في
نسقية األحداث في
الطّوفاف ،وىو ما أممى رتابة عمى ّ
ّ

القصة ،فقد انتاب القصص في أسفار الييود
األسطر القادمة مف تحريؼ شمؿ مختمؼ أجزاء ىذه
ّ
الصحيح ال ّذي ورد في القرآف ،كما انطوى عمى كثير مف مظاىر التناقض
تحريؼ كبير عف الوضع ّ
والغفمة والكذب والخطأ في الحساب وجمع األرقاـ.76

وسنحاوؿ في ىذا اإلطار أف نتطرؽ إلى بعض ىذه المتناقضات في شكؿ نقاط كبرى ،وسنحاوؿ أف
اتية مف
يتبيف ّ
الرواية التّور ّ
يكوف ىذا األمر مستفيضا بعض ال ّشيء حتّى ّ
لمدارسيف وغيرىـ ما يعتري ّ
خمؿ في ىذا الباب.
 oالنقطة األولى:

الحظنا ونحف نواكب البناء العاـ لرواية الطّوفاف في إصحاحات سفر التّكويف شيئا بؿ كثي ار مف
قصتو
التّكرار لجممة األحداث ،وىو ما قد يوحي ّ
بأف كاتب التّوراة قد اعتمد أكثر مف رواية في بناء ّ

(:)Alain Marchadour
حوؿ الطّوفاف .يقوؿ
« Depuis longtemps les spécialistes ont proposé d’y voir deux récits
mélangés. De fait on constate des répétitions qui, logiquement, ne sont pas
compatibles entre elles : La crue dure soit 40 jours ( 7,12) soit 150 jours
(7,24) , Noé fait entrer soit une paire de chaque espèce d’animaux (6,19) soit
sept paires d’animaux purs et une paire d’animaux impures (7,2) etc. la
critique biblique à ainsi isolé dans le texte du déluge deux récits différents :
l’un de tradition : yahviste et l’autre de tradition sacerdotale »77*.
تـ
أف
ف ػ ػـ" "Marchadourإذف يؤ ّكد عمى ّ
المختصيف قد افترضوا منذ زمف بعيد وجود ّ
ّ
نصيف قد ّ

أكد تضاربا وتناف ار بيف
نصا متجانسا بؿ ّ
نص واحد ،إالّ ّ
أف ذلؾ المزج لـ يفرز ّ
المزج بينيما في ّ

 -75إشعياء .9 :45

76
الييودية ،ص.19
عمي عبد الواحد :الييود و
ّ
 وافي ّ- Marchadour Alain : Gènes : commentaire pastoral, Boyard éditions, centurion 2éme édition
1999, p104.
* -انظر أيضا  :الفولكمور في العيد القديـ "لجيمس فريزر" .211/2
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رمزية القصص ّ
ّ
ّ
الد ّ

النصيف المذكوريف ،وىو ما حاوؿ" "Marchadourتأكيده مف خبلؿ تقديـ مثاليف وىما التّضارب
ّ
السفينة.
الحاصؿ في ّ
مدة الطّوفاف وعدد الحيوانات المحمولة عمى ّ
نصيف مختمفيف ،إحداىما مف
إف ىذا قد جعؿ نقّاد الكتاب
ّ
ّ
قصة الطّوفاف في ّ
المقدس يحصروف ّ
الرتيب
الييوي والثّاني مف التّقميد
التقميد
الكينوتي ،وىو ما ّ
ّ
يفسر بالتّالي ذلؾ التّكرار المم ّؿ و ّ
ّ
لؤلحداث.
78
تضمنو
طوفاف ال ّذي
نص التّوراة المتعمّؽ بال ّ
ّ
ولقد أوجد"كارـ عزيز محمود" تصنيفا إلصحاحات ّ
الييوية
الرواية
فقسميا وفقا لبلسـ المستخدـ ّ
ّ
الر ّ
ب ،فيو يرى ّ
سفر التّكويفّ ،
أف ّ
لمداللة عمى ّ
الكينوتية اسـ(إيموىيـ).
الرواية
ّ
استخدمت اسـ (ييوه) ،في حيف استخدمت ّ

نجسـ تقسيمو في الجدوؿ التّالي:
ويمكف لنا أف ّ
السفر
ّ

ييوية
رواية ّ

الرب
اسم ّ

ييوه

اإلصحاحات:

التّكويف

كينوتية
رواية
ّ
إيموىيـ

اإلصحاحات:

*3-1-6-4 :6

*11-28-21-22-9 :6

* 26-4-2 :1ب

* 26-9 :1أ
*.24-2:8

*12-10 :3

*26-26-21-3-6-2 :9
وتكرر
ييوي 21-22 :6/
مرتيف(3-4 :6
ّ
ّ
إف ك ّؿ ىذا إذف ّ
كينوتي)ّ ،
تكرر سبب الطّوفاف ّ
يفسر ّ
ّ
تكرر ذكر تاريخ الطّوفاف
ييوي28 :6/
مرات (5 :1/ 1 :6
ّ
كينوتي) ،وكذلؾ ّ
قرار الطّوفاف ثبلث ّ
ّ
مرات (:1/29 :6
مرتيف (22/6 :1
تكرر ذكر عدد الحيوانات أربع ّ
كينوتي) ،وأيضا ّ
مف عمر نوح ّ
ّ
ييوي).79
كينوتي13 :1/ 8-1 :1/
24
ّ
ّ
 oالنقطة الثّانية:

 -78أنظر كتابو "أساطير التّوراة الكبرى وتراث الشرؽ األدنى القديـ" ،ص.111

 -79لمف أراد أف يطّمع عمى جممة ىذه التّك اررات وغيرىا يمكنو العودة إلى كتاب "موريس بوكاي"" :القرآف الكريـ والتّوراة
لمنشر القاىرة  2938ـ ،ص41
واإلنجيؿ والعمـ" :دراسة الكتب ّ
المقدسة في ضوء المعارؼ الحديثة ،دار المعارؼ ّ
و 48وما بعدىما.
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تضمف إشارة إلى التّمييز
إف التّضارب الحاصؿ في تحديد عدد الحيوانات المحمولة عمى الفمؾ قد
ّ
ّ
ألف
بيف الطّاىرة منيا وغير الطّاىرة ،وىذا في الواقع يستبعد أف يكوف قد حصؿ في عصر نوحّ ،

ثـ مع شريعة موسى حيث
التّحريـ في الحيوانات واعتبار
ّ
المحرـ نجسا لـ يكف إالّ مع يعقوبّ ،
منطقي وغير ذي جدوى
إف ىذا التّمييز يبدو غير
ثـ ّ
ّ
حرمت الخنزير وك ّؿ ذي ظفر وغير ذلؾّ ،
ّ

يدب يكوف لكـ مأكبل" ،80إذ لو كاف التّمييز حاصبل فمماذا يقوؿ ا﵀
حي ّ
حينما يقوؿ ا﵀ لنوح" :وك ّؿ ّ
لنوح ىذا الكبلـ.81
 oالنقطة الثّالثة:

لمطّوفاف

طغياف

تمؾ

النزعة
ّ

فية
األنثروبومور ّ

82

اتي
نبلحظ في
ّ
النص التّور ّ
ويتأسؼ ،83و يغمؽ باب الفمؾ عمى
اتي يندـ
( ،)Anthropomorphiqueفنرى ّ
ّ
أف اإللو التّور ّ
85
الرب جممة ىذه األفعاؿ
نوح،84
يتنسـ رائحة القرباف أيضا  ،فقد نسب ّ
اتي إلى ّ
الن ّ
ويشتـ أو ّ
ّ
ص التّور ّ

ب ،فيي تحمؿ دالالت ال تميؽ
الر ّ
وىي (األفعاؿ ) في الحقيقة تنفي عنو القدرة الكمّية البلئقة بمفيوـ ّ
األلوىية بؿ تيبط بو إلى مستوى البشرّية.
بمفيوـ
ّ
الرابعة:
 oالنقطة ّ

مني
ّ
الستمائة مف عمر نوح ،وتعطي إشارات عف موقع نوح ّ
بالسنة ّ
تحدد التّوراة تاريخ الطّوفاف ّ
الز ّ
بالرجوع إلى
بالّنسبة آلدـ وبالنسبة إلبراىيـ وذلؾ مف خبلؿ قائمة األنساب ،فوفقا لمحسابات المعمولة ّ
86
بأف نوحا قد ولد بعد آدـ بحوالي  2046عاما ،يكوف الطّوفاف قد
إشارات سفر التّكويف التّي تقوؿ ّ
فيحدد سفر التّكويف الطّوفاف بػ 191سنة
أما بالنسبة إلبراىيـ
ّ
وقع بعد  2646عاما مف خمؽ آدـّ ،
قبؿ ميبلده.

 -80تكويف .8 :9

81
اليونانية ،ص .219
انية،
ّ
السامرّية ،العبر ّ
السقا أحمد حجازي :نقد التوراة:أسفار موسى الخمسة ّ
ّ -

األنثروبومورفية :كممة تعني تشخيص اإللو في صورة بشرّية.
-82
ّ

83
وتأسؼ في قمبو).
الر ّ
ب عمى ّأنو صنع اإلنساف ّ
 تكويف (.6 :6فندـ ّ84
ب عميو).
 تكويف (.26 :6و ّالر ّ
الداخموف دخموا ذكو ار واناثا مف ك ّؿ ذي جسد كما أمر ا﵀ نوحا وأغمؽ ّ

85
ب وأخذ مف جميع البيائـ الطّاىرة ومف جميع الطّيور الطّاىرة فأصعد
لمر ّ
 تكويف  (.12-10 :3وبنى نوح مذبحا ّالرضا).
الر ّ
محرقات عمى المذبحّ ،
ب رائحة ّ
فتنسـ ّ

 -86أنظر "موريس بوكاي"" :القرآف والتّوراة واإلنجيؿ والعمـ" ص.59
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رمزية القصص ّ
ّ
ّ
الد ّ

توجب عمى نوح ومف معو في
عـ مختمؼ أصقاع األرض وج ّؿ البشرّية ّ
فإنو قد ّ
وبما ّ
أف الطّوفاف قد ّ
مدة تقارب الثّبلثة قروف وىو تاريخ
السفينة(زوجتو مع أبنائو وزوجاتيـ) إعادة تكويف البشرّية في ّ
ّ

الزمف اليسير
انية وقد أعادت تكويف نفسيا في مجتمعات ،فيؿ ىذا ّ
والدة إبراىيـ ال ّذي سيجد اإلنس ّ
تصوره.87
كاؼ إلعادة بناء مجتمعات بشرّية كما في ّ
السابؽ ،طبعا ال فيذا أمر يصعب ّ
 oالنقطة الخامسة:

ي في عصر نوح
أف ا﵀ تعالى قد غضب عمى ّ
ورد في سفر التّكويف(اإلصحاح ّ )6
النوع البشر ّ
88
أف ساما بف نوح
ثـ يذكر كاتب التّوراة في اإلصحاح ّ 22
فجعؿ أعمار أفراده ال تتجاوز  210سنة ّ

89
سف  210سنة ،وىذا دليؿ
ممف تجاوز ّ
عاش  600سنة ،وعابر بف شالح  565سنة  ،وغيرىما ّ
اتية.90
الرواية التّور ّ
آخر عمى الغمط والتّناقض ال ّذي حكـ ّ

السادسة:
 oالنقطة ّ

الحية ،وقد
أف الطّوفاف كاف ِّ
ي وك ّؿ الكائنات ّ
يشير سفر التّكويف إلى ّ
عاما وشمؿ ك ّؿ الجنس البشر ّ
السبلـ ،وعمر
أف الطّوفاف قد حدث تقر ّ
رأينا قبؿ قميؿ ّ
يبيا قبؿ ثبلثة قروف مف ميبلد إبراىيـ عميو ّ

أف الطوفاف قد حدث في القرف 12
سيدنا إبراىيـ ّ
مما يفيد ّ
يحدد ّ
بالسنوات  2300و 2340ؽ.ـ تقريبا ّ
أو  11ؽ.ـ.

ويفيد عمماء التاريخ وغيرىـ مف عمماء األنثروبولوجيا ّأنو قد ظيرت في تمؾ الفترة حضارات تواصمت
البابمييف في
عبر األجياؿ ولـ تنقطع ،كحضارة الفراعنة بمصر (الدولة الوسطى األولى) وحضارة
ّ
اتية
يخية الحديثة ،وىذا األمر ّ
التور ّ
"أور" (أسرة "أور"الثالثة) وىو أمر تؤ ّكده المعارؼ التّار ّ
يفند المزاعـ ّ
كونيا وشامبل.91
بأف الطّوفاف كاف ّ
ّ

السابعة:
 oالنقطة ّ

 -87محمود كارـ عزيز :أساطير التوراة الكبرى وتراث الشرؽ األدنى القديـ ص.115وانظر أيضا "القرآف الكريـ والتوراة
واإلنجيؿ والعمـ" لموريس بوكاي ص.48

88
ألنو بشر فتكوف أيامو مائة وعشريف سنة).
ب ال تثبت روحي في اإلنساف لؤلبد ّ
الر ّ
 -تكويف (.8 :6فقاؿ ّ

 -89تكويف (.22 :22وعاش ساـ بعد ما ولد أرفكشاد خمسمائة سنة فولد بنيف وبنات) .وتكويف ( .21 :22وعاش عابر
بعدما ولد فالج أربعمائة وثبلثيف سنة فولد بنيف وبنات).

90
النحؿ.253-251/2 ،
ي ابف حزـ :الفصؿ في الممؿ واألىواء و ّ
 الظّاىر ّ -91بوكاي موريس  :القرآف الكريـ والتوراة واإلنجيؿ والعمـ ص. 45-48
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لنبوة نوح وقد يقودنا ىذا إلى
كنا قد أشرنا في مستيؿ ىذا الفصؿ إلى عدـ ذكر الكتاب
ّ
ّ
المقدس ّ
ورفية
بعض اإلشكاالت
اتية ،والتّي ذكرنا منيا ما يتعمّؽ بتمؾ األنثروبوم ّ
الرواية التور ّ
ّ
العقدية في ّ

أف ا﵀ لـ يعط لممشركيف فرصة
أما اإلشكالية الثّانية التّي نثيرىا اآلف فيي ّ
ّ
اتيّ ،
السمجة لمكاتب التّور ّ
92
بأف ا﵀ أمر نوحا بدعوة قومو  ،إذف ففي
التّوبة بؿ أنزؿ بيـ العقاب مباشرة ،فمـ تذكر لنا التّوراة ّ
عقابو ليـ ظمـ كبير.

 oالنقطة الثّامنة:

93

السبلـ في إحدى إصحاحات سفر التكويف (اإلصحاح  6اآلية )9
لقد وصؼ ا﵀ تعالى نوحا عميو ّ
94
ولكننا نجده يصفو في موضع آخر مف نفس السفر(تكويف)12 :9
بالبر والصبلح والكماؿّ ،
ّ
نبي مف األنبياء ولرّبما يكوف األمر ناتجا كالمعتاد عف
ُّ
عري ،وىذا فعؿ مشيف في ّ
بالس ْك ِر والتّ ّ
حؽ ّ
أف نوحا ال ّذي شرب الخمر
ميبي" ،فيو يعتبر ّ
قصتيف مختمفتيف كما يرى ذلؾ "كماؿ ّ
خمط بيف ّ
الص ّ
وتعرى،
ليس نوح ال ّ
طوفاف ،فال ّذي عصر الخمر وشربو برأيو ىو نوح ّرجؿ األدمة ،فكاف ّ
أف سكر ّ
القصة
فمما أفاؽ األب مف سكرتو لعف ابنو ،وقد استغمت التّوراة برأيو ىذه
ّ
فرآه ابنو األصغر كنعاف ّ

قدسية
الكنعانييف وتأكيد
قية تيدؼ إلى استعباد
ّ
ّ
وأعادت صياغتيا وفؽ ما أرادتو مف مرامي عر ّ
امي،95
الجنس ّ
الس ّ

شعبية بريئة عف رجؿ
قميد"الكينوتي" ما كاف في األصؿ فكاىة
ميبي"":وىكذا قمب التّ
ّ
يقوؿ "كماؿ ّ
ّ
الص ّ
السكر ال ّشديد إلى ممحؽ ألسطورة قبيمة نوح
اسمو نوح انكشفت عورتو أماـ بنيو وىو في حالة ّ

القصة وأدخؿ
الكينوتي أخذ
أف التّقميد
تفسر كيؼ حمّت المّعنة عمى قبيمة كنعاف  ،...أي ّ
ّ
ومتفرعاتيا ّ
ّ
ّ
96
السيطرة التّي صارت لبني إسرائيؿ عمى أرض كنعاف" .
يخي ،وىو ّ
عمييا ما أدخؿ لتبرير واقع تار ّ

92
تضمنيا حوار نوح مع قومو ذكرناىا سابقا فمتراجعيا.
الدعوة في التّممود
 وردت إشارة إلى ىذه ّّ
بار كامبل في جيمو).
 -93تكويف (.9 :6كاف نوح رجبل ِّا

 -94تكويف (.12 :9وشرب مف الخمر فسكر وتك ّشؼ داخؿ خيمتو).

95
الساقي بيروت لبناف1006ـ ،ط ،6ص.12-10
ميبي كماؿ :خفايا التّوراة وأسرار شعب إسرائيؿ ،دار ّ
 ّالص ّ
مفصبل فميراجع الكتاب
ولكننا حاولنا اختصاره ،فممف أراد العودة إليو
ميبي"
 جاء الطّرح ال ّذي ّمفصبل ّ
ّ
ّ
قدمو "كماؿ ّ
الص ّ

مف الصفحة  69إلى الصفحة .18

بتصرؼ.
 -96ـ ف ،ص 12
ّ
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رمزية القصص ّ
ّ
ّ
الد ّ

السطو عمى أرضيـ
باني لمييود باستعباد
ّ
الكنعانييف و ّ
فمعنة كنعاف إذف كانت بمثابة اإلذف ّ
الر ّ
موزعا البركات
ويصـ كنعاف
بالسيادة،
بالعبودية ّ
ّ
الر ّ
ب ليجمّؿ ساما ّ
واالستيبلء عمييا ،فقد أتى ّ
ّ
والمّعنات بيف ىذا وذاؾ.
تكرسيا التّوراة ،فمقد استغ ّؿ الكثيروف ىذا األمر
وليس أد ّؿ مف ىذا عمى العنصرّية
ّ
الييودية التّي ّ
ي ال ّذي بقي يمقي بضبللو عمى العالـ إلى اليوـ ،إذ ّأننا نجد اليوـ عمماء
لتكريس التّ ّ
مييز العنصر ّ

موجية إلى أي جنس
يفسروف لعنة نوح لكنعاف باآلتي" :ولكف لعنة نوح لـ تكف ّ
البلّىوت المعاصريف ّ
شريرة ورديئة) ،وقد
األمة
ّ
ّ
أمة ّ
أمة كاف ا﵀ يعمـ ّأنيا ستصبح ّ
الكنعانية (وىي ّ
معيف مف البشر بؿ إلى ّ
97
الكنعانييف منيا" .
تحقّقت المّعنة عندما دخؿ بنو إسرائيؿ أرض الموعد وطردوا
ّ

وشراحو ،مف خبلؿ محاولتيـ
لمحادثة قد دأب عميو كتبة التّممود ّ
مف أجميا استحؽ كنعاف وأحفاده المّعنة ،فكاف تفسيرىـ لمحادثة

وثيقي
وىذا التّفسير التّبرير ّ
ي التّ ّ
وصؼ اإلثـ أو الخطيئة التّي
صرح في
ووصفيـ ليا أشنع وأفظع مف الحادثة ذاتيا إذ يشير "موريس دوري" إلى ّ
أف أحد األسياد قد ّ
أما "ماىراؿ براغ" ال ّذي عاش في القرف
نوحا،
التّممود ّ
حاما قد الط ً
ّ
وصرح آخر ّأنو قد خصاهّ ،
باف ً
98
مبيف لقذارة وانحطاط فكر
نوحا ىو مف مارس الفعميف عمى حاـ  ،وا ّف ىذا ّ
26ـ فقد رأى ّ
أف ً
مر التّاريخ.
وأخبلؽ سدنة الييود وكيّانيـ عمى ّ

أف األمر قد يطوؿ بنا إذا ما نحف في القوؿ أفضنا،
وحسبنا ىنا مف المؤاخذات ما قد ذكرنا ،إذ ّ
وبالمؤيدات مف
وبينا قصور فكر كاتب التّوراة وأثبتنا،
ّ
فغايتنا مف المقوؿ ىي أف قد أوضحنا ّ

نصوص التّوراة استشيدنا وعمّمنا.

المطمب الثّاني :الطّوفان في نصوص العيد الجديد

تؤسس لرواية أو
ومبوبة ومرتّبة وفؽ
قصة الطّوفاف في العيد القديـ
تناسقية ّ
ّ
بنائية ّ
ّ
لئف كانت ّ
مفصمة ّ
فإنيا في العيد الجديد جاءت في شكؿ عبارات مقتضبة
قصة متكاممة العناصر أو الجوانبّ ،
ّ
القديسيف.
واشارات عابرة ومبعثرة بيف نصوص األناجيؿ ورسائؿ ّ

97
المقدس.264/2 ،
 التّفسير التّالمقدس ،ص ،19وانظر أيضا تفسير الكتاب ّ
طبيقي لمكتاب ّ
ّ
لمنشر
الييودية والغيرّية ،غير الييود في منظار
 -98دانزوؿ ألبارتو:
الييودية ،ترجمة ماري شيرستاف ،دار األوائؿ ّ
ّ
ّ
باعية سورّية دمشؽ 1005ـ ،ط ،2ص.62
والتّوزيع والخدمات الطّ ّ
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لقصة الطّوفاف في العيد الجديد ،فقد جاءت اإلشارات
الصبغة
ورّبما كاف ذلؾ
ّ
الوظيفية ّ
معزوا إلى ّ
ّ
التّي ذكرنا قبؿ قميؿ بمثابة ِ
اإليماني،
الح َكِـ والمواعظ التّي ُيرجى مف خبلليا التّأثير في الكائف
ّ
صح التّعبير.
ويبتغى بواسطتيا تحقيؽ االستقامة ّ
ينية إف ّ
الد ّ
ُ
ويمكننا أف نحصر ورود خبر الطّوفاف في العيد الجديد في ستّة مواضع باألساس ،فقد ذكر طوفاف
ومرة في رسالة
ومرة في إنجيؿ لوقا (ّ ،)11-16 :21
مرة في إنجيؿ متّى (ّ ،)89-83-81 :15
نوح ّ
انييف
الرسالة إلى العبر ّ
ومرة في ّ
)،ومرتيف في رسالتو الثّانية (ّ ،)6-4 :8/4 :1
بطرس األولى (ّ 10 :8
(.)1: 22

وسنتطرؽ إلى ذكرىا واحدة
ىذه إذف ىي جممة المواضع التّي ذكر فييا الطّوفاف في العيد الجديد،
ّ
واحدة إف شاء ا﵀ ،مردفيف ذلؾ ببعض ال ّشرح والتّوضيح .

جاء في إنجيؿ متّى" :وكما كانت الحاؿ في زمف نوح كذلؾ ستكوف عند رجوع ابف اإلنساف ،فقد كاف
ويزوجوف حتّى فاجأىـ اليوـ ال ّذي دخؿ
السابقة لمطّوفاف يأكموف ويشربوف
ّ
الناس في ّ
األياـ ّ
ويتزوجوف ّ
ّ
السفينة ،ونزؿ الطّوفاف وىـ الىوف فأخذ الجميع ،ىكذا ستكوف الحاؿ عند رجوع ابف
فيو نوح ّ
اإلنساف".99

تتنزؿ
الوعظي
النفس
المبني عمى الوعيد والتّرىيب ،فيذه اآليات ّ
ويتجمّى لنا مف خبلؿ ىذه اآليات ّ
ّ
ّ
السبلـ  -قد طمب مف تبلميذه
في إطار بياف عبلمات نياية ّ
الزماف ورجعة المسيح ،فعيسى -عميو ّ
الساعة ولمجيء
ومف
ّ
المسيحييف جميعا مف خبلؿ ىذه اآليات أف يكونوا عمى استعداد دائـ لقياـ ّ
الدواـ ،ويظموا ساىريف ال يغفموف طرفة عيف لئبل يقع ذلؾ
بالبر والقداسة عمى ّ
ابف اإلنساف ،فيتسمّحوا ّ
بغتة في أي لحظة.

ألنو كما حدث في ّأياـ نوح حيف أتى الطّوفاف في لحظة مفاجئة فأىمؾ العالـ ال ّشرير ،ىكذا يكوف
ّ
السابقة لمطّوفاف منغمسيف
مجيء ابف اإلنساف يوـ ّ
الدينونة لييمؾ األشرار ،فقد كاف ّ
الناس في ّ
األياـ ّ
ويزوجوف الىيف عف حياتيـ
البييمية ،يأكموف ويشربوف
العالمية وشيواتيـ
في اىتماماتيـ
ّ
ّ
ويتزوجوف ّ
ّ

الجسدية ،عمى الرغـ مف اإلنذارات التّي وجييا إلييـ نوح ،غير
وحية ومطمئنيف إلى حياتيـ
ّ
الر ّ
ّ
حدثيـ عنيا ،والتّي كانوا عمى عتبتيا ،حتّى جاء الطّوفاف فجأة
عارفيف وال مؤمنيف
باألبدية التّي ّ
ّ
قديسا بارا ،ىكذا سيكوف حاؿ
ألنو كاف ّ
فجرفيـ وأىمكيـ جميعا ما عدا نوحا ال ّذي دخؿ الفمؾ فنجاّ ،

 -99متّى .89-83-81 :15
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ّ
ّ
الد ّ

قوة
ّ
الناس عند مجيء ابف اإلنساف فيباغتيـ اليوـ ّ
الرىيب في لحظة ال يتوقّعونيا ،وعندئذ ّ
يتـ في ّ
100
رىيبة فرز األبرار .
مما ح ّؿ بقوـ نوح الكافريف نظير
فالطّوفاف كما ذكره إنجيؿ متّى إذف فيو مدعاة ألخذ العبرة ّ
الرب عمى لساف نوح.
عصيانيـ لدعوة ّ

فيا كما
تتكرر حر ّ
وليس ببعيد مف ىذا ما أورده "لوقا" في إنجيمو بشأف الطّوفاف ،فاآليات ذاتيا تكاد ّ
في إنجيؿ "متّى" إذ يقوؿ "لوقا"" :وكما حدث في زماف نوح ىكذا أيضا سوؼ يحدث في زماف ابف

السفينة وجاء
الناس يأكموف ويشربوف
اإلنساف ،كاف ّ
ويزوجوف إلى اليوـ ال ّذي دخؿ فيو ّ
ويتزوجوف ّ
ّ
الطّوفاف فأىمؾ الجميع".101
الرب يسوع قد ح ّذرىـ مف
أف
ىوتيوف
ّ
ّ
ويرى البلّ ّ
أف المراد مف ىاتيف اآليتيف ،ىو ّ
المسيحيوف ّ
وبأف عمييـ أف يتنازلوا عف قيـ وارتباطات ىذا العالـ ،حتّى يكونوا
اإلحساس باألماف الكاذب
ّ

مستعديف لمجيئو ال ّذي سيكوف بصورة مفاجئة فمتى جاء لف تكوف ىناؾ فرصة أخرى فيو يأخذ
ّ
102
البعض معو ويترؾ اآلخريف خمفو .

لتعنت البشر إزاء دعوة نوح وما لحقيـ مف
أما رسالتي بطرس األولى والثّانية فقد
تضمنتا وصفا ّ
ّ
ّ
يتأنى صاب ار
جراء ذلؾ ،يقوؿ بطرس" :وذلؾ بعدما رفضوا البشارة في ّأياـ نوح عندما كاف ا﵀ ّ
عقاب ّ
الناس عبر الماء ثمانية
طواؿ ّ
السفينة التّي نجا بيا عدد قميؿ مف ّ
المدة التّي كاف نوح يبني فييا ّ
103
السفينة وبنائيا ال ّذي داـ
أشخاص فقط"  ،فقد وصفت ىذه اآلية معاندة قوـ نوح لو مع اإلشارة إلى ّ
الزمف ظ ّؿ فييا ا﵀ حميما بعباده إلى أف ح ّؿ بيـ الطّوفاف ال ّذي نجا منو ثمانية فقط كما
ّ
مدة مف ّ
تخبر اآلية.

ب ال ّذي ىو قادر متى ما
الر ّ
وتصؼ رسالة بطرس الثّانية أيضا عدـ إدراؾ البشر وتناسييـ لعظمة ّ
السماوات منذ
يدمر العالـ بعدما أوجده ّ ":إنيـ يتناسوف عمداّ ،أنو بكممة مف ا﵀ وجدت ّ
شاء أف ّ

دمر العالـ ال ّذي كاف موجودا في ذلؾ
وتكونت األرض مف الماء وبالماء ،وبكممة منو أيضا ّ
القديـّ ،
الزماف ،إذ فاض الماء عميو".104
ّ
100
لمنشر القاىرة ،د ت ،د ط ،ص.189
لمقديس متّى (القسـ ّ
 اإلنجيؿ ّالمخصص لمتّفسير) ،دار المعارؼ ّ
 -101لوقا .11- 16 :21
102
المقدس ،ص.1288
 التّفسير التّطبيقي لمكتاب ّ
ّ
 -103رسالة بطرس األولى .10 :8

 -104رسالة بطرس الثّانية .6 – 4 : 8
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ويعد نوحا في
الرسالة ىذه الحقيقة فيصؼ قوـ نوح
بالفجار ّ
ّ
وبالمثؿ يؤ ّكد اإلصحاح الثّاني مف ىذه ّ
مصاؼ األبرار" :كذلؾ لـ يشفؽ عمى العالـ القديـ عندما أحدث الطّوفاف عمى عالـ الفاجريف ،إالّ ّأنو

ببر ا﵀ وعدلو ،وكاف نوح واحدا مف ثمانية أشخاص نجوا مف الطّوفاف".105
حفظ نوحا المنادي ّ
ونبلحظ ىنا بعض التّناقض في أقواؿ بطرس ،فمف ناحية ىو يصؼ ا﵀ تعالى بالرحمة و ِ
الحْمِـ
ّ

ويؤ ّكد إميالو لعباده وانتظاره لتوبتيـ (رسالة بطرس األولى ،)10 :8ومف ناحية أخرى نجده يصفو
بعدـ الشفقة بالعالـ وبالمسارعة بعقابو(رسالة بطرس الثّانية .)4 :1

فإف أصحاب "تفسير العيد الجديد" يروف غير ما أوعزه إلينا فكرنا
واف ّ
كنا قد ذىبنا إلى ىذا التّأويؿ ّ
البار فحسب ويبقي ال ّشرير
أف ا﵀ ّإنما ّ
أف عدـ اإلشفاؽ ىذا يراد منو ّ
المتواضع ،حيث يروف ّ
ينجي ّ
الديف.106
في العذاب إلى يوـ ّ

منطقيا إالّ ّأنو – في نظرنا -ال يعدو أف يكوف محاولة سمجة
إف ىذا التّفسير واف بدا في ظاىره
ّ
ّ
الصارخ بيف اآليتيف المذكورتيف.
الستيعاب التّناقض ّ

كنا أشرنا إلى ذلؾ في بداية ىذا الفصؿ-
انييف-كما قد ّ
الرسالة إلى العبر ّ
أما فيما يتعمّؽ بما ورد في ّ
ّ
برقي لخبلصو مف الطّوفاف
وبره وصبلحو مع ذكر
ّ
نبوة نوح ّ
فإنو قد كاف بمثابة التّنصيص عمى ّ
ّ
صحبة أىؿ بيتو في الفمؾ ال ّذي بناه.107

بقصة الطّوفاف في العيد الجديد ىو ّأنيا لـ تكف حاممة تماما
إف ما يمكف قولو فيما يتعمّؽ
ّ
ّ
مجرد ذكر بعض ال ّشذرات
لمواصفات
ّ
القصة كمثيمتيا في العيد القديـ ،بؿ اقتصر األمر فييا عمى ّ

يني لدى طائفة البشر كما ذكرنا.
تنمية الوازع ّ
أو المحطّات التّي يراـ مف خبلليا ّ
الد ّ
ورغـ كوف ىذه ال ّشذرات قد كانت غير ذات إفادة كبرى في دراسة الطّوفاف في الكتاب
المقدس ،إالّ
ّ
المقدس بعيديو القديـ
ّأننا قد ارتأينا ذكرىا لنكوف بذلؾ قد أحطنا بالمسألة في نصوص الكتاب
ّ

والجديد.

يني الكتاب ّي
قصة الطّوفان في الفكر ّ
المبحث الثّانيّ :
الد ّ

 -105رسالة بطرس الثّانية .4 : 1

106
المقدس في المشرؽ ،بيروت لبناف2931ـ ،ط ،1ص.620
السائح طرابمس،
جمعيات الكتاب ّ
ّ
 تفسير العيد الجديد ،مكتبة ّ107
انييف .1 :22
الرسالة إلى العبر ّ
 -راجع في ذلؾّ :
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ّ
ّ
الد ّ

المقدس ذلؾ التّداخؿ والتّضارب
لقصة الطّوفاف مف خبلؿ نصوص الكتاب
ّ
لقد ّ
تبيف لنا في دراستنا ّ
وجميا في حيف استدعى
(الييوية و
ايتي التّوراة
الكينوتية) ،وال ّذي بدا بعضو واضحا ّ
ّ
ّ
الحاصؿ بيف رو ّ
قصي والتّحميؿ لبيانو.
البعض اآلخر شيئا مف التّ ّ
ئي بيف طوفاف العيد القديـ وطوفاف العيد الجديد ،والمتمثّؿ
ولقد ّ
تبيف لنا أيضا ذلؾ االختبلؼ الجز ّ
قصة الطّوفاف في العيد القديـ مسيبة في التّفصيؿ،
باألساس في الجانب التّ
فصيمي ،حيث جاءت ّ
ّ
بقصة ،فقد جاءت في
وعمى العكس مف ذلؾ كانت مثيمتيا في العيد الجديد ،ىذا إف ّ
صحت تسميتيا ّ
مؤثرة تؤ ّكد ىوؿ الطّوفاف وعظمتو.
شكؿ إشارات عابرة وتوضيحات ّ

الديانتيف
إف ىذه االختبلفات واف كانت
يني لعمماء ّ
تردد صداىا في الفكر ّ
نصوصية باألساس قد ّ
ّ
ّ
الد ّ
الديانتيف مف عمماء ومف ّكريف يخصفوف عمييـ مف
الييودية و
المسيحية ،حيث طفؽ أىؿ ىاتيف ّ
ّ
ّ
قصة الطّوفاف ،لذلؾ سنحاوؿ في ىذا المبحث أف
المعاني التّ ّ
الرمزّية التّي تكتنزىا ّ
وليدية واألبعاد ّ
النصارى.
ي الييود و ّ
قصة الطّوفاف بعيوف مفكر ّ
ننظر ونشاىد ّ

الييودي
الديني
األول :الطّوفان ومدلوالتو في الفكر ّ
ّ
المطمب ّ
الشر والخطيئة وال ّنجاة
 الطّوفانّ :

الناس يكثروف عمى وجو األرض ،وولد
قصة الطّوفاف في
ولما ابتدأ ّ
ّ
استيمت ّ
اتي باآلتيّ ":
النص التّور ّ
نساء مف جميع مف اختاروا" ،108ىذه اآلية واف
الناس ،فاتّخذوا ليـ
ليـ بنات استحسف بنو ا﵀ بنات ّ
ً

عجائبيا بيف كائنات مختمفة
فإنيا تؤ ّكد ارتباطا أو زواجا
بدت غير واضحة وغامضة بعض الشيءّ ،
ّ
عادية ،زواج بيف أبناء ا﵀ وبنات
القوة ،فيو زواج بيف كائنات خارقة وأخرى
ّ
مف حيث التّركيب و ّ

الناس.
ّ

أف ىذا
فإف ال ّذي يعنينا ىنا ىو ّ
اتيّ ،
ودونما خوض في ّ
السجاالت التّفسيرّية ليذا المنطوؽ التّور ّ
اني  -ال ّذي أطاع فيو أبناء ا﵀ شيواتيـ واستنكفوا عف خدمة أبييـ وانشغموا بالجماؿ
ّ
الزواج ال ّشيو ّ
مية اختبلط األبرار المباركيف باألشرار الممعونيف وزيغ الك ّؿ وفسادىـ.
الجسدي – ستكوف نتيجتو الحتّ ّ
ّ

وىذا االختبلط بدوره سيفرز –وفؽ ما تفيد التّوراة -أوالدا طغاة جبابرة" :وكاف عمى األرض جبابرة

الناس فولدف ليـ أوالدا ،ىـ األبطاؿ
في تمؾ األياـ وبعد ذلؾ أيضا حيف دخؿ بنو ا﵀ عمى بنات ّ
المعروفوف منذ القدـ" ،109فيؤالء األوالد أفسدوا في األرض فكثرت ال ّشرور واآلثاـ لذلؾ صارت
 -108تكويف .1 – 2 : 6
 -109تكويف .5 : 6
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متأكدة إلى تنقية العالـ مف ىذه ال ّشرور واعادة تجديده ،وذلؾ لف يكوف إالّ بطوفاف يطيّر
الحاجة
ّ
اإلنساني.
العالـ مف دنس ال ّش ّر
ّ
إف "أوالد ا﵀" (أو أوالد اآللية) نجد ليـ ذك ار في مواضع عديدة في العيد القديـ ،خصوصا في سفر
ّ
110
السماوي ويقيموف معو حديثا  ،ورّبما تستند ىذه الكممة
ّأيوب حيث نجدىـ يدخموف إلى ببلط ا﵀ ّ

األوؿ مف ىذا الفصؿ.
بدورىا إلى أساطير غير ّ
ييودية أخذىا شعب إسرائيؿ في فت ةر ّ
السبي كما رأينا في القسـ ّ

ولكف استعماؿ ىذه الكممة في الموضع ال ّذي ذكرنا قبؿ قميؿ  -أي في إطار الخطيئة  -يجعمنا نف ّكر

أف ىذا األمر مف معتقدات ال ّشعوب األخرى التّي
في معنى آخر قد يكوف غريبا بعض ال ّشيء ،وىو ّ
المقدسة" أو
ػ"الدعارة ّ
اعتنقيا شعب ا﵀ ،أي عبادة اآللية الغريبة والتّي كاف يحدث خبلليا مػا يعػرؼ ب ّ
ديني تكريما إللو مف اآللية
المقدس" ،أي ممارسة الفسؽ أو الجنس في إطار احتفاؿ
"البغاء
ّ
ّ
الغريبة.111
لذلؾ فخطيئة شعب ا﵀ واإلنساف قبؿ الطّوفاف ىي في تركو ﵀ وعبادتو آللية غريبة سعيا وراء
اتي يسير
األبدية ،وىي نفس خطيئة "آدـ"
الحياة
و"حواء" ونفس خطيئة "قاييف"ّ ،
ّ
ّ
فكأننا بالكاتب التّور ّ
ثـ
نسقية
ّ
نصو وفؽ ّ
في ّ
استردادية ييدؼ مف ورائيا إلى تذكيرنا بخطيئة آدـ وحواء الخطيئة األولى ّ
خطيئة "قاييف" ليصؿ بنا إلى خطيئة قوـ نوح ،ولعمّو يرمي مف خبلؿ ذلؾ إلى بياف مبلزمة الخطيئة

ي.
لمكائف البشر ّ

اجتماعية إف
لقد تمثّمت خطيئة قوـ نوح في ذلؾ العنؼ وال ّش ّر ال ّذي تفاقـ واستشرى وىي خطيئة
ّ
صح التعبير ،إذ ىي اعتداء عمى حقوؽ اآلخريف عف إرادة مسبقة بدافع مف الطمع والحقد ،وفي
ّ

اتية التّي تشير
القوة
الجسدية العنيفة ،وىو ما ّ
تؤكده اآليات التّور ّ
ّ
غالب األحياف مف خبلؿ استعماؿ ّ
إلى تكاثر ال ّشرور وامتبلء األرض فسادا في زمف نوح.

صنمية أخرى،
وثنية
وخطيئتيـ أيضا تتمثّؿ في زيغيـ عف المسمؾ أو المسار التّ
ّ
وحيدي إلى عبادة ّ
ّ
ثـ
واذا ما أردنا أف ّ
نمخص خطايا قوـ نوح – التّي أوجبت عمييـ عقاب ا﵀ ال ّذي ابتدأ بإعقاـ نسميـ ّ
بإرساؿ طوفاف عمييـ -لحصرناىا في اثنتيف:

 – 2ال ّشيوة التّي ّأدت إلى انحراؼ وفساد أوالد ا﵀.
الصيت ونسياف العالـ اآلخر.
القوة والمجد والبحث عف ّ
 – 1عبادة ّ
ّ -110أيوب .3-1 :51
111
بناني بيروت2995ـ.82-19/2 ،
السماوية و
ّ
 راجع في ذلؾ "موسوعة األدياف ّالوضعية" ،دار الفكر المّ ّ
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ّ
ّ
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ب بقوـ نوح لذلؾ كاف الطّوفاف.
الر ّ
وىما خطيئتاف كافيتاف إلحبلؿ عقاب ّ
شخصي
يسببو اإلنساف لنفسو ولمعالـ بسبب خطيئتو ،دمار
فالطّوفاف إذف ىو رمز ّ
لمدمار ال ّذي ّ
ّ
جماعية شاممة
شخصية بؿ خطيئة
مجرد خطيئة
ودمار
ّ
ّ
جماعي ،فخطيئة اإلنساف أياـ نوح لـ تكف ّ
ّ
شر وفسدت األرض وامتؤلت عنفا ،والطّوفاف كاف نتيجة ليذا الفساد،
فسد فييا قمب اإلنساف وامتؤل ّا

اإلليي
أف العقاب
كرستو
قصة ال ّ
طوفاف التّور ّ
اتية ىو ّ
ّ
ولع ّؿ ما ُي ْستَ ْجَمى مف مفيوـ الخطيئة ال ّذي ّ
ّ
العادؿ لمخطيئة ىو الموت ،لذلؾ كاف الطّوفاف مبيدا لك ّؿ مف عصى نوحا ودعوتو.
شر
الر ّ
وتجدر اإلشارة ىنا إلى ّ
أف اآلية المذكورة في اإلصحاح ّ
ب ّ
السادس مف سفر التّكويف":ورأى ّ

األياـ" - 112والتّي
ّ
شر في جميع ّ
الناس قد كثر عمى األرض و ّ
تصور أفكار قموبيـ ّإنما ىو ّ
أف ك ّؿ ّ
113
ب ّأنو حسف" ،
الر ّ
الر ّ
ّ
ب"  -تعيدنا إلى ّ
قصة الخمؽ" :رأى ّ
اتي بعبارة "رأى ّ
عبر فييا الكاتب التّور ّ
فإني
ثـ رآه حسنا
كميا ليبقى فقط ما ىو حسف أي نوح " ّ
سيدمر ّ
ّ
حيث يبدو أ ّف ما خمقو ا﵀ وصنعو ّ
أمامي في ىذا الجبؿ".114
رأيتؾ با ار ّ
وقصة الطّوفاف ،ولكف كانت المياه في األولى مفرزة لمخمؽ
قصة الخمؽ
ّ
فالمياه عنصر مشترؾ بيف ّ
بينما كانت في الثّانية مسببة لمغرؽ والموت ،حيث كاف الطّوفاف بمثابة التّجديد لمخميقة والمحاولة

السبلـ بيف الكائنات ،فالطّوفاف يعيد الخبلئؽ إلى
ّ
اإلليية إلعادة بني آدـ إلى حالتيـ األولى ،حالة ّ
أف الماء ىو المشترؾ
حالة البل وجود بعد الوجود المسبوؽ بدوره بالبل وجود ) أي بالعدـ( ،فمع ّ

القصة األخرى ،ورّبما
قصة نقيضا لمثيمو في
األساسي بيف
ّ
العاـ لك ّؿ ّ
ّ
القصتيف إالّ ّأننا نجد في البناء ّ
ّ
يتضح ىذا الكبلـ بالجدوؿ اآلتي:
قد ّ
قصة الطّوفان
األحداث في ّ

قصة الخمق
األحداث في ّ

 -112تكويف .4 :6

 -113تكويف .20 :2
 -114تكويف .2 :1
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-ا﵀ يفصؿ المياه عف اليابسة.

-المياه تعود فتغطّي اليابسة.

الزحافات والبشر.
خمؽ ا﵀ ك ّؿ الحيوانات و ّ-نفخ ا﵀ نسمة حياة في آدـ.

الزحافات والبشر.
ماتت ك ّؿ الحيوانات و ّ-ك ّؿ مف في أنفو نسمة حياة مات.

الرقيع (أو الجمد) ليفصؿ بيف مياه المحيط -تفتّحت نوافذ الغمر العظيـ.
جعؿ ّومياه الغمر العظيـ.

دمرت الخميقة وأعيدت إلى حالة مشابية لحالة العدـ األولى،
إذف فبسبب العنؼ (عنؼ اإلنساف) ّ
دمر األرض وليس ا﵀ ،فبالعنؼ أعاد اإلنساف األرض
اتي ىو ال ّذي ّ
فاإلنساف حسب المؤلّؼ التّور ّ

إلى حالة الخواء والخبلء ،حالة ما قبؿ الخمؽ أي حالة ما قبؿ المّحظة التّي رأى ا﵀ فييا األرض
ويدمر إرادة ا﵀ في خميقتو.
قصة الخمؽ) ،أي ّ
جميمة (في ّ
يدمر الجماؿ ّ
أف العنؼ ّ
السابع
تؤيد ىذا المعنى ،مثؿ اآليات التي
ونجد في العيد القديـ نصوصا أخرى ّ
تضمنيا اإلصحاح ّ
ّ

الزمف عمى ّأنيما
مف سفر حزقياؿ ،115والتّي
تصور العقاب واإلبادة المّذيف حبلّ بالبشر في ذلؾ ّ
ّ
وشر قمبو ،فالنتيجة كانت دمار "أورشميـ" ،ودمار األرض بالطّوفاف لـ يكف –
نتيجة لعنؼ اإلنساف ّ

اتييف -إالّ رم از لدمار "أورشميـ" بسبب شرور اإلنساف وآثامو.
حسب التّور ّ
لمشر ولعالـ الموت ،ولكنو في نفس الوقت يعد رم از لميبلد
وىكذا إذف
يتحوؿ الطّوفاف إلى رمز ّ
ّ
تـ تطييره وتنقيتو مف ك ّؿ الشرور ،عالـ نرى فيو نوحا آدـ جديدا ،فقد نجا
جديد ،لعالـ جديد،عالـ قد ّ
نوح لكونو با ار وكامبل في جيمو ،فيو قد سمع كممة ا﵀ فأطاعيا وآمف بيا وىو بيذه المواصفات مثاؿ
اإلنسانية مف جديد كما فعؿ آدـ في بداية الخمؽ.
آلدـ إذ ّأنو سيعيد تشكيؿ
ّ

الرقم  44عند الييود
ّ 
رمزية ّ

116

مدة الطّوفاف" :وكاف
الخاص ورمزّيتو البالغة في الفكر
لمرقـ  40وقعو
الرقـ يمثّؿ ّ
ّ
ّ
الييودي فيذا ّ
117
ب
الطّوفاف أربعيف يوما عمى األرض"  ،وىي ذات ّ
الر ّ
المدة التّي صاميا موسى منتظ ار وحي ّ
السحاب وصعد
أربعيف يوما وأربعيف ليمة ،فقد جاء في سفر الخروج ما يمي":واختفى موسى في وسط ّ

115
األوؿ بأكممو مف سفر مراثي إرمياء.
 انظر سفر حزقياؿ  ،11-2 :1وانظر في ىذا المعنى أيضا اإلصحاح ّ116
المقدس (العيد القديـ) فانظر مقالو:
الرمزّية في الكتاب ّ
تطرؽ الباحث " "André weninإلى بياف ىذه ّ
 قد ّ"Quarante jours de déluge sur la terre" Biblia n 11 Aout / septembre 2002 p12 .
 -117تكويف .21 :1
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إلى الجبؿ حيث مكث ىناؾ أربعيف نيا ار وأربعيف ليمة" ،118ولقد ذكر القرآف الكريـ ىذا األمر في
ِ
يف لَْيمَةً ﴾ البقرة.42/
سورة البقرةَ ﴿ :وِا ْذ َو َ
وسى أ َْرَبع َ
اع ْدَنا ُم َ
ومسو
وصاـ "إيميا" نفس ّ
الر ّ
األوؿّ " :
المدة ( 50يوما) في سبيؿ مبلقاة ّ
ب وىو ما يؤ ّكده سفر المموؾ ّ
بقوة تمؾ
الر ّ
ب ثانية قائبل "قـ وكؿ ّ
مبلؾ ّ
ألف أمامؾ مسافة طويمة لمسفر" فقاـ وأكؿ وشرب ومشى ّ

الوجبة أربعيف نيا ار وأربعيف ليمة حتّى بمغ جبؿ ا﵀ حوريب".119
ب أىؿ نينوى ليتوبوا ،يقوؿ سفر يوناف:
ومدة األربعيف يوما ىذه ىي عيف ّ
ّ
الر ّ
المدة التّي أميؿ فييا ّ
تتدمر
"فدخؿ يوناف المدينة واجتاز فييا مسيرة يوـ واحد وابتدأ ينادي قائبل" :بعد أربعيف يوما ّ

المدينة"".120

ب عمى بني إسرائيؿ بالتّيو في األرض ،إذ
الر ّ
الرقـ أربعوف يمثّؿ أيضا عدد ّ
السنيف التّي حكـ فييا ّ
وّ
تأىب بني إسرائيؿ لمدخوؿ إلى أرض الموعد ،وىو دخوؿ كاف مسبوقا بخطاب
يصؼ لنا سفر التّثنية ّ

121
األوؿ مف
لموسى ّ
قدـ فيو لشعبو نصائح ّ
ىامة  ،وذلؾ بعد أف قضوا فترة الحكـ بالتّيو" :ففي اليوـ ّ
السنة األربعيف خاطب موسى بني إسرائيؿ بك ّؿ ما أوصاه بو
ال ّشير الحادي عشر(شباط ،فبراير) في ّ
122
اؿ فَِإَّنيَا ُم َح َّرَمةٌ َعمَ ْي ِي ْـ
تطرؽ القرآف الكريـ إلى ىذه المسألة إذ قاؿ تعالى ﴿ :قَ َ
الر ّ
ب إلييـ"  ،وقد ّ
ّ
ِ
ِ
وف ِفي األ َْر ِ
ض ﴾ المائدة.16/
يف َسَنةً َيتييُ َ
أ َْرَبع َ
المقدس
ورمزية طاغييف في الكتاب
لمرقـ  50مف حضور
ّ
ّ
ّ
يتبيف لنا مف خبلؿ ما ذكرنا إذف ما ّ

الرقـ
عموما والعيد القديـ خصوصا وفي الفكر
ّ
الييودي تحديدا ،ولئف رّكز عمماء الييود عمى ىذا ّ
قصة
ورمزّيتو فإف
ّ
الرمزّية عمى أرقاـ أخرى ذكرت في ّ
المسيحييف قد سارعوا إلى إضفاء ىالة مف ّ

الطّوفاف وسيرد ذكرىا في محمّيا الحقا بإذف ا﵀.

ورمزيتو
مثمية البناء
ّ
 سفينة نوح وىيكل سميمانّ :

ب وطاعة ألمره ،وقد اقتضى ىذا
لمسفينة – طوؽ ّ
الر ّ
لـ يكف بناء نوح ّ
النجاة  -إالّ استجابة لنداء ّ
ب عمى نوح بذكرىا ،فما كاف مف نوح إالّ أف التزـ بتمؾ المواصفات
الر ّ
البناء مواصفات دقيقة قد ّ
مف ّ

ب.
وشيد الفمؾ العظيـ لتكوف ّ
الر ّ
ّ
النجاة ويحظى بعيد ّ
 -118الخروج .23 :15

119
األوؿ .3-1 :29
 المموؾ ّ -120يوناف .5 :8

 -121انظر سفر التثنية .3–2 :2

 -122تثنية .8 :2
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درج والتّرتيب – نجده متطابقا تطابقا شبو تاـ ،بؿ
ّ
إف ىذا التّتالي ألحداث بناء الفمؾ  -وفؽ ىذا التّ ّ
تاما مع ما جاء في التّوراة بشأف بناء ىيكؿ سميماف وما أعقبو مف عيد ا﵀ لو ،ورّبما قد يتّضح ىذا
ّ
ب وبناء ىيكؿ
الر ّ
األمر بجبلء ووضوح إذا ما أقمنا مقارنة بسيطة بيف بناء فمؾ نوح وعيده مع ّ
ب أيضا:
الر ّ
سميماف وعيده مع ّ
ىيكؿ سميماف

فمؾ نوح

123

تـ بو بناء الفمؾ ىو خشب
*الخشب الذي ّ
السرو(الجفر)(تكويف .)25 :6
ّ

السرو في بناء الييكؿ
*استعمؿ خشب ّ
األوؿ .)24 :6
(المموؾ ّ

*ذكرت مواصفات بناء الفمؾ (الطوؿ ،العرض،

*ذكرت مواصفات بناء الييكؿ بشيء مف

االرتفاع ،الطّبقات :ثبلث طبقات)(تكويف :6
.)26-25

التّفصيؿ (الطوؿ ،العرض ،االرتفاع ،الطّبقات :ثبلث
األوؿ .)1-2 :6
طبقات)(المموؾ ّ

ب بعد نجاتو (تكويف :3
لمر ّ
*بنى نوح مذبحا ّ
.)10

النحاس في ىيكمو (أخبار
*بنى سميماف مذبح ّ

ب عيده
*بعد بناء الفمؾ وتحقّؽ ّ
الر ّ
النجاة يقيـ ّ
مع نوح (تكويف .)28 – 22 :9

أتـ سميماف بناء الييكؿ كاف لو مع
*بعد أف ّ
األوؿ .)3-1 :9
الر ّ
ّ
ب عيد (المموؾ ّ

األياـ الثاني .)2 :5
ّ

الييودي
ضمنيا إلى المخياؿ
إف ىذا التّماثؿ وىذا التّطابؽ ال ّذي تفرزه ىذه المقارنة قد يقودنا ولو
ّ
ّ
ّ
ال ّذي يرى في فمؾ نوح رم از لمييكؿ ال ّذي يخمّص ك ّؿ األمـ ،فكما مثّؿ فمؾ نوح الخبلص لو وألبنائو
ال ّذيف ستخرج منيـ ك ّؿ األمـ سيمثؿ ىيكؿ بني إسرائيؿ الخبلص لجميع األمـ ،فالفمؾ بيذه ال ّشاكمة
ب.
يصبح رم از لمييكؿ ،بؿ ورم از لشعب إسرائيؿ أي لئلنساف
الر ّ
الوفي لكممة ّ
ّ

 مذبح نوح ىل ىو ذاتو مذبح آدم وابنيو؟

أف ىذا األمر يبقى
خصصيف في األنثروبولوجيا ّ
الد ّ
ينية وتاريخ األدياف ّ
يرى كثير مف الباحثيف المتّ ّ
واردا بؿ وقد يكوف مؤ ّكدا ،وقد ذىب بعض الباحثيف المسمميف المعاصريف 124إلى ىذا األمر
123
بالدقة التّي وصفت بيا في التّوراة لو أف يعود إلى سفر
 لمف أراد أف يطّمع عمى تفاصيؿ ومواصفات بناء ىيكؿ سميماف ّب مع
الر ّ
األوؿ اإلصحاح ّ
أما بشأف عيد ّ
السادس بأكممو ،والى سفر أخبار األياـ الثّاني اإلصحاح الثالث بأكمموّ ،
المموؾ ّ

األوؿ
سميماف فيمكف العودة إلى سفر أخبار ّ
األياـ الثّاني اإلصحاح ال ّسابع مف اآلية  28إلى اآلية  ،11والى سفر المموؾ ّ
اإلصحاح التّاسع مف اآلية  2إلى اآلية .9

 -124لجنة تأليؼ كتاب "طوفاف نوح بيف الحقيقة واألوىاـ".
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الكتابي
يني في الفكر
رمزية القصص ّ
ّ
ّ
الد ّ

أف ا﵀ أنزؿ نوحا منزال مباركا إثر الطّوفاف ،وىذا المنزؿ المبارؾ ال
أف القرآف الكريـ قد ذكر ّ
مؤ ّكديف ّ
يمكف أف يكوف إالّ البيت (المذبح) ال ّذي بناه آدـ مف قبؿ.

صور أو التّخميف ال ّذي
ّ
إف ىذا الرأي واف كاف فيو ضرب مف التّأويؿ يبقى جدي ار باالعتبار ،فيذا التّ ّ
المقدسة لمييود ،فقد جاء في
ذكرناه لـ يكف حك ار عمى ىؤالء بؿ سبقتيـ إليو إحدى الكتب
ّ
التّرجوـ 125تفصيؿ لمواطف استقرار األمـ األولى وحضاراتيا ،وورد فيو بشأف مذبح نوح ما يمي:
« Noé construisit un autel devant le seigneur : c’est là l’autel qu’avait bâti
Adam au temps où il fut chassé du jardin d’Eden et sur lequel il avait offert
une oblation et sur lequel Caïn et Abel avaient offert leurs oblations. Mais il
avait été détruit lorsque dexendirent les eaux du Déluge.Noé le reconstruisit
donc »126.
األركيولوجييف وعمماء التّاريخ
معقولية ىذا الطّرح إذا تضافرت جيود
يتـ الحسـ في مدى
ّ
ّ
ورّبما قد ّ
مستقببل.

الييودية
ونظرية العيد
 قوس قزح
ّ
ّ

الختامي لطوفاف نوح -ال ّذي تُِّو َج بنجاة نوح ومف معو في الفمؾ  -قد
فإف المشيد
كما ىو معموـ ّ
ّ
ب وعيده مع نوح.127
الر ّ
تضمف ذك ار لقوس قزح ال ّذي يمثّؿ عبلمة ميثاؽ ّ
ّ

أف في اتّخاذ التّوراة لو ميثاقا وبشرى أماف وسبلـ
فماىو قوس قزح؟ وماىي ّ
خمفيتو األسطورّية؟ وىؿ ّ
سر أـ ماذا؟
ّا
(بنفسجي،
مقوسة مؤلّفة مف سبعة ألواف
طبيعية تحدث رزمة
قوس قزح ىو عبارة عف ظاىرة
ّ
ّ
ضوئية ّ
ّ
السماء بعد أف
نيمي ،أزرؽ
الصورة في ّ
تقالي ،أحمر)،وتظير ىذه ّ
ّ
سماوي ،أخضر ،أصفر ،بر ّ
أزرؽ ّ

شدة ىطوؿ األمطار بسبب تساقط بقايا رذاذات المطر ،أي بعد أف تفرغ الغيوـ ثقؿ حمميا وال
تخؼ ّ
ّ
يتأخر سقوطيا لدقّة حجميا وخفّتيا.
يبقى مف األمطار إالّ بقايا القطيرات التّي ّ
السماء ال تعقبو أمطار
وقد الحظ اإلنساف منذ القدـ ىذه الظاىرة وتعمّـ ّ
المموف في ّ
أف ظيور القوس ّ
كثيرة ،وبالتّالي ينتفي الخوؼ ،وأكثر ما يكوف قوس قزح مشاىدة حينما تكوف ال ّشمس مف خمؼ

الكمدانية لمعيد القديـ.
 -125ىو الترجمة
ّ
126
-Targum Pseudo – Jonathan (à Gn 8,20), traduction de Roger le Déaut, éditions du
cerf, collection « sources chrétiennes » n°245 p 127.
Biblia n°11 Aout/ Septembre 2002 p15
نقبل عف:
 -127انظر تكويف .21 – 21 :9
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الدقيقة والمختمفة األبعاد يعطي ألواف قوس
الرذاذات ّ
الناظر إلى الغيوـّ ،
ّ
فالنور ال ّذي تعكسو تمؾ ّ
128
قزح .
أف اآللية "عشتار"
الخمفية األسطورّية لقوس قزح ففي أسطورة الطّوفاف
أما عف
ّ
ّ
البابمية )جمجامش( ّ
ّ
البلزوردي وقالت:
عقدىا
فعت
ر
وفاف
ط
ال
انقضاء
بعد
ّ
ّ
يزين عنقي
] ّأييا اآللية الحاضرون كما ال أنسى ىذا العقد الالّ
زوردي ّ
ّ
129
فإ ّنني لن أنسى ىذه األيام قطّ سأذكرىا دوما [ .

اليونانية كانت إيريس ) (Irisابنة فمور( )Floreرسوال مف قبؿ اآللية إلى أىؿ
وفي الميثولوجيا
ّ

السبعة ،يقوؿ( André
السماء واألرض بوشاحيا( )écharpeذي األلواف ّ
األرض ،فكانت تصؿ ّ
:)Wénin
« Elle reliait terre et ciel avec son écharpe aux sept couleurs, Depuis,
l’expression «l’écharpe d’Iris» est devenue le nom poétique de l’arc-enciel »130.
اليونانية ،خصوصا
أف ( )André Wéninيرجع كممة قوس قزح إلى ىذه األسطورة
ّ
ومف ىذا نفيـ ّ
مع ما نمحظو مف تماثؿ في عدد األلواف بيف وشاح إريس ( )Irisوقوس قزح فيي سبعة ألواف في

كمييما.

بأف صورة قوس قزح ليست
أي ّ
بي حزقياؿ ال ّذي يرى ّ
وحوؿ داللة قوس قزح في العيد القديـ نجد ر ّ
الن ّ
ب وعظمتو ،يقوؿ حزقياؿ" :وكاف منظر المّمعاف المحيط بو كمنظر قوس
الر ّ
سوى تعبي ار عف مجد ّ
ب".131
الر ّ
قزح في يوـ مطير ،ىكذا كاف منظر شبو مجد ّ

وقد تناولت بعض اآلراء رمزّية قوس قزح –ال ّذي ىو عبلمة لمعيد -فافترضت ّأنو قد وضع كرمز
أف قوس
طبيعي أو
فإما ّ
مادي ّ
ّ
وحس ّي لمعيد (الميثاؽ) ،وىذا االفتراض يحتمؿ تفسيريف متناقضيفّ ،
ّ

مرة عقب
ثـ ّ
خصص كرمز لمميثاؽ بيف ا﵀ وخمقو ،وا ّما ّأنو ظير ّأوؿ ّ
قزح كاف موجودا منذ القديـ ّ
الييودي "جرشوـ شولـ" ىذا التّفسير األخير
الطّوفاف ليكوف كعيد مف ا﵀ لخبلئقو ،ولقد صاغ الكاتب
ّ
مموف رائع مف أجؿ تماـ وكماؿ
بمغة شعرّية رائقة ،فاعتبر ّ
أف قوس قزح كما لو كاف"آخر عمؿ ّ

128
لمنشر والتّوزيع والطّباعة ،سورية دمشؽ1008ـ ،ط ،2ص.211
اتية ،دار األوائؿ ّ
 حنا حنا :دراسات تور ّ129
الرافديف الخالدة ،دار كيواف لمطباعة والنشر والتّوزيع دمشؽ سورية 1009ـ ،ط.2
 -ال ّس ّواح فراس :جمجامش ممحمة ّ

ص ،111لممقارنة انظر :تكويف .21-26 :9

.

130

- Biblia n11,Aout / Septembre 2002 p19.
 -131حزقياؿ .13: 2
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الكتابي
يني في الفكر
رمزية القصص ّ
ّ
ّ
الد ّ

أف قوس قزح بما فيو مف انسجاـ واتّساؽ في األلواف يشير إلى طبيعة العيد أو
الخمؽ" ،فيو يرى ّ
وتكرر حدوثو يعتبر ضمانا لسبلمة وجود العالـ وابطاال لقانوف العقوبة
الميثاؽ ،فظيور ىذا القوس ّ
المرعب.132

أف قوس قزح كاف عبلمة عمى
شراح التّوراة القدامى "كإبراىيـ بف عزرا" و"نحمانيدس" ّ
ويرى بعض ّ
السيؼ أو
الصمح واالتّفاؽ بعد نفاذ العقوبة ،و ّ
أف صورة القوس وىيأتو أيضا تشبو خفض ّ
ميثاؽ ّ
إغماده عقب القتاؿ.133
الرب مع خمقو ،عيده مع نوح ومع مف تبله مف أنبياء بني إسرائيؿ .ولكف
فالقوس إذف ىو رمز لعيد ّ
المقدس؟
ما ال ّذي تعنيو كممة "العيد" في الكتاب ّ

تكرر ذكرىا فيو كثيرا،
أف ىذه الكممة تعتبر كممة مفتاحا في الكتاب
ّ
ال غرو إذا قمنا ّ
المقدس ،فقد ّ
بالنسبة لممترجميف وذلؾ لصعوبة إيجاد
ولكف ىذه الكممة في صياغتيا العبرّية تمثّؿ إشكاال كبي ار ّ

ي ليذه الكممة ،وقد أّ ّكد
ترجمة ّ
وفية لمّفظ العبر ّ
»«Genèse commentaire pastoraleىذه الحقيقة حيث يقوؿ:
« ce terme (l’alliance / BERITH) est l’un des plus caractéristiques de la
Bible (289 fois), au point que beaucoup d’auteurs voient en lui le concept
clé qui articule l’ensemble de la Bible. C’est sans doute vrai, mais à
condition de mesurer la difficulté de traduire ce terme hébreu berith »134.
أف اختيار أغمب المترجميف لكممة عيد ) (allianceكترجمة لمكممة
ويرى (ّ )Marchadour
( )Alain Marchadourفي كتابو:

العبرّية ( )Berithىو اختيار ال يتناسب وك ّؿ ترجمات التّوراة ،فالكممة ال تفيد ىذا المعنى في
موضحا ىذا األمر:
بعينية مثبل ،يقوؿ
ّ
الس ّ
التّرجمة ّ
« La plupart des traducteurs ont choisi "alliance" qui suppose un engagement
réciproque ou bilatérale ; mais ce n’est pas toujours le cas. La Septante l’a
traduit par diatbèkè : acte par lequel quelqu’un dispose de ses biens, de
manière unilatéral, comme dans un testament, d’où le latin
testamentum »135.

 -132محمود كارـ عزيز :أساطير التّوراة الكبرى وتراث ال ّشرؽ األدنى القديـ ،ص.112
 -133ـ ف ،ص.112

-Marchadour Alain : Genèse commentaire pastoral, p 113

134

 -135ـ ف ،ص.228
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يكرس
وعمى العموـ ّ
فإف التّرجمات واف اختمفت في ترجمة معنى ىذه الكممة إالّ أف معظميا وأغمبيا ّ
مفيوـ العيد أو الميثاؽ كترجمة ليا.
ب مع نوح؟
الر ّ
كيؼ يفيـ الييود عيد ّ
ب لما أغمؽ باب الفمؾ عمى نوح ومف معو كاف يحمي بذلؾ شعبو أي شعب بني
الر ّ
يرى الييود ّ
أف ّ

مجددا ،ووعد بحفظ عيده مع خمقو
إسرائيؿ ،وأنو لما عاىد نوحا بعدـ إغراؽ األرض بطوفاف الماء ّ
وجعؿ قوس قزح عبلمة عمى ذلؾّ ،إنما ىو يحفظ عيده مع شعبو شعب بني إسرائيؿ(شعب المّو
المختار) ،ويجعؿ رمز عيده مع ىذا ال ّشعب التّوراة أو ال ّشريعة بدال مف قوس قزح.

ب وكؿ أنبياء
ولع ّؿ ما قد يستخمص مف نظرّية العيد عند الييود ّأنو(العيد) ميثاؽ
الر ّ
ّ
سماوي بيف ّ
بني إسرائيؿ ،فالعيد ىو عيد واحد بحفظ شعب بني إسرائيؿ ورعايتو وتفضيمو عمى سائر ّشعوب
نبي إلى آخر ،فمئف كانت التّوراة مع موسى ىي
العالـ ،ولكف عبلمة أو رمز العيد تختمؼ مف ّ
بي سميماف ىي الييكؿ ،وكذا يكوف األمر مع سائر أنبياء بني إسرائيؿ
فإف العبلمة مع ّ
العبلمة ّ
الن ّ
فمك ّؿ عبلمتو.

يني لقصة الطوفان في فكر الييودل
 بعد ّ
الد ّ

عبر بيا القدماء
عبية أو الطريقة المجازّية التّي ّ
لئف مثّمت قصص الطّوفاف األسطورّية الوسيمة ال ّش ّ
ي كما
فمسفي أو موقؼ
عف فضاء
أخبلقيّ ،
مرت بالجنس البشر ّ
لخصوا فيو بإيجاز تجارب طويمة ّ
ّ
ّ
136
أىميتيا لدى أىؿ األدياف لـ تكف فيما
فإف ّ
يفيد بذلؾ "ووؿ ديورانت" في كتابو "قصة الحضارة" ّ ،
تعرضو مف أحكاـ وعبر.
ّ
تقصو مف قصص بؿ فيما ّ

المسيحييف
تطور مفيوـ الطّوفاف حتّى أخذ شكؿ احتفاالت وطقوس ستتبمور أكثر ما يكوف مع
ّ
لذلؾ ّ
تحولت اإلصحاحات الواردة في سفر التّكويف والمتعمّقة بطوفاف نوح إلى شبو أوراد يتمى
فيما بعد ،فقد ّ
ومحددة ،وبرنامج تبلوتيا ىو كاآلتي:
معينة مضبوطة
ّ
ك ّؿ ِوْرٍد منيا في مواقيت ّ
ال ّنص

تكويف 5-2 :6

زمن تالوتو
تق أر ىذه اآليات يوـ الجمعة يمثّبلف معا القراءة الحادية عشرة

بالنسبة لممتعبديف وذلؾ ضمف
ّ

الصوـ
لثاني جمعة ّ

136
ومحمد
"قصة الحضارة " :ال ّشرؽ األدنى ،ترجمة زكي نجيب محمود
 انظر "ووؿ ديورانت"ّ :ّ
األوؿ  ، 1/2ص.810-869
بدراف ،الييئة المصرّية ّ
العامة لمكتاب1002ـ ،المجمد ّ
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الكتابي
يني في الفكر
رمزية القصص ّ
ّ
ّ
الد ّ

تكويف 3-4 :6

تق أر ىذه اآليات تاسع ساعة مف سفر التّكويف.
يوـ الثبلثاء مف جمعة

تكويف 11-9 :6

ص القراءة الثّانية
تق أر ىذه اآليات يوـ االثنيف يمثّؿ ىذا ّ
الن ّ
عشرة.
الصوـ.
الثّالث مف ّ
ص القراءة الثّالثة
تق أر ىذه اآليات يوـ االثنيف يمثّؿ ىذا ّ
الن ّ

تكويف 9-6 :1

الرابعة
تق أر ىذه اآليات يوـ االثنيف يمثّؿ ىذا ّ
الن ّ
ص القراءة ّ
عشرة.
الصوـ.
الثّالث مف ّ
ص القراءة الخامسة
تق أر ىذه اآليات
عشية يوـ يمثّؿ ىذا ّ
ّ
الن ّ

تكويف 4-2 :1

تكويف 15-20 :1
تكويف 8-2 :3

تكويف 10-5 :3

تكويف 11-12 :3
تكويف 1-2 :9

تكويف 21-3 :9

التّضحية.

عشرة.

الصوـ.
الثّالث مف ّ

الصوـ.
الخميس الثّالث مف ّ

عشرة.

السادسة
تق أر ىذه اآليات
عشية يوـ يمثّؿ ىذا ّ
ّ
ص القراءة ّ
الن ّ
الجمعة مف ثالث جمعة عشرة.

الصوـ.
ّ

السابعة
تق أر ىذه اآليات
عشية يوـ يمثّؿ ىذا ّ
ّ
ص القراءة ّ
الن ّ
عشرة.
الصوـ.
الرابع مف ّ
االثنيف ّ
ص القراءة الثّامنة
تق أر ىذه اآليات يوـ األربعاء يمثّؿ ىذا ّ
الن ّ
عشرة.

تكويف 13-23 :9

تكويف 81-2 : 20

الصوـ.
الرابع مف ّ
ّ
ص القراءة التّاسعة
تق أر ىذه اآليات يوـ األربعاء يمثّؿ ىذا ّ
الن ّ
عشرة.
الصوـ.
الرابع مف ّ
ّ

137
المقدسة الواردة في سفر التّكويف
النصوص
ّ
أف ىذا التّقسيـ ّ
مني لتبلوة ّ
قد يتبادر إلى البعض ّ
الز ّ
تأمبل فطنا ليذا التّقسيـ قد يوحي
عادي
المتعبديف الييود ىو أمر
بشأف الطّوفاف لدى
ّ
ّ
وطبيعي ،ولكف ّ
ّ

لعممية
الدقيقة
بأنو تقسيـ غير
عادي ،فيو تقسيـ دقيؽ لمغاية ،ورّبما كانت ىذه البرمجة ّ
إلى صاحبو ّ
ّ
ّ
137
الزكار ،دار
 راجع في ىذا التّقسيـ كتاب "التّوراة ترجمة عر ّبية عمرىا أكثر مف ألؼ عاـ" ،تحقيؽ وتقديـ سييؿ ّالنشر والتّوزيع1001ـ ،ط ،2ص.218-224
قتيبة لمطّباعة و ّ
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الييودي اإلحاطة بيا واستيعابيا
بالمتعبد
روحية يراد
المقدسة تيدؼ إلى غايات
النصوص ّ
تبلوة ىذه ّ
ّ
ّ
ّ
وتفعيميا في واقعو.
أويمية ،حيث شحذ مفكرو الييود
قصة الطّوفاف في الفكر
لمرمزّية والتّ ّ
ّ
لقد مثّمت ّ
الييودي مرتعا خصبا ّ
ب ،وأوجدوا بينو وبيف وقائع طوفاف نوح
الر ّ
ك ّؿ تراث بني إسرائيؿ وما يحويو مف مواثيؽ وعيود مع ّ

عية عمى ما بو يدينوف ،ولتكريس جممة مف
روابط رمزّية تمثّؿ محاولة إلضفاء طابع مف ال ّشر ّ
ب وبني إسرائيؿ ال ّذي ىو شعب ا﵀ ،وغيرىا مف
النظرّيات
ّ
الر ّ
ّ
الييودية كنظرّية العيد المبرـ بيف ّ

النظرّيات والمزاعـ األخرى التّي ال طائؿ مف ذكرىا.
ّ
نص الطّوفاف فأغرقوه برموز قد يضيؽ البحث عف استيعابيا،
واذا كاف الييود قد أعمموا التّأويؿ في ّ

الرمزّية إلى مدى
فإف
ّ
ّ
المسيحييف لـ يكونوا بأحسف منيـ حاال في ىذا ،بؿ كانوا بدورىـ مغرقيف في ّ
الييودي.
أويمي
ّ
تجاوز األفؽ التّ ّ

المسيحي
يني
رمزية الطّوفان في الفكر ّ
المطمب الثّانيّ :
ّ
الد ّ

الرمز بطوفاف نوح قد
لقد أضفى
ّ
الرمزّية عمى الطّوفاف ،فعيوف ّ
المسيحيوف ىالة عظيمة مف القداسة و ّ
المقدس،
الديف في حكمو قد سطرت ،حتّى لقد أغرؽ نبعيا زخات آيات الكتاب
ّ
تفجرت ودروس ّ
ّ

المسيحييف قد أجزلوا
أف الكتّاب والمعمّقيف
فأصبحت لصورة المسيح ترمز
ّ
وتؤسس ،وال ّذي نريده بذلؾ ّ
ّ
الرمز ىو
التّرميز
لقصة الطّوفاف ،فأقحموا المعاني و ّ
ّ
الدالالت وف ّككوا األلفاظ والعبارات ،وجعموا ّ
وروجوا لما لدينيـ فيو االنتصار.
المدار ّ
طوفاف بوقائعو المنتظمة ليس إالّ مجمع حكـ وتعاليـ ومقاصد
اعتبر كثير مف اآلباء
أف ال ّ
ّ
المسيحييف ّ
السطور لكي يصموا إلى المعنى المغمور ،فاألب
رّبانية تتجاوز حدود المسطور ،مستكنييف في ذلؾ ّ
قدمت ذكريات سيؿ واحد
أف التّوراة واف ّ
"ديفو" مثبل قد أشار في ّ
مقدمة ترجمتو لسفر التّكويف إلى ّ
ييـ ،واّنما جوىر المسألة عنده
مدمر وقع بوادي دجمة والفرات ،جاعمة منو كارثة ّ
كونيةّ ،
ّ
فإف ذلؾ ال ّ

حمؿ ىذه ال ّذكرى بتعاليـ أز ّلية عف رحمة ا﵀ وعدلو مقابؿ قبح اإلنساف
أف الكاتب ّ
ىو ّ
يني قد ّ
الد ّ
وخبثو.

طوفاف ىو معنى الخبلص ال ّذي يمنح لمعادؿ دوف سواه،
قصة ال ّ
فيو يرى ّ
أف المفيوـ األساس في ّ
دينيا لو مراميو
إليي المستوى
األب "ديفو" إلى حدث
فأسطورة الطّوفاف ترتقي مع
يصور درسا ّ
ّ
ّ
ّ
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الكتابي
يني في الفكر
رمزية القصص ّ
ّ
ّ
الد ّ
138
وحي
ومقاصده
ّ
اإليمانية  ،ويؤ ّكد "جوستيف" في كتابو "الحوار"""Le dialogueعمى الثّراء ّ
الر ّ
المكونات فيو ،139إلى غير ذلؾ مف اآلراء
و
ّ
العقدي ّ
لسر الطّوفاف مشي ار إلى رمزّية بعض األرقاـ و ّ
الرمزّية عمى طوفاف نوح والتّي سنحاوؿ اإلحاطة ببعضيا في ىذا المطمب.
التّي تضفي طابع ّ

 مياه الطّوفان مسح لخطايا البشر

المسيحييف ال يختمؼ كثي ار عف مثيمو لدى مف ّكري الييود ،ولكف رّبما كاف
إف مفيوـ الخطيئة في فكر
ّ
ّ
ي لمحو الخطيئة
الرمز ّ
مكمف االختبلؼ بيف ىذا الفكر وذاؾ -في ىذا المستوى -ىو التّمثيؿ ّ
فإنو قد تحمّى عند المسيحييف بحمّة
ولجزائيا ،فمئف لبس ىذا التّمثيؿ في التّوراة لبوس ّ
الزجر والعقاب ّ

الرحمة والثّواب ،فاإلبادة الحاصمة بمياه الطّوفاف – في عيوف المسيحييف -ليست إبادة لمخمؽ
الفداء و ّ
فإف ا﵀ ال يريد إبادة البشرّية التّي خمقيا بؿ يريد إبادة الخطيئة ،ونوح في نظرىـ ىو استباؽ لشخص
ّ

المسيح ال ّذي مف خبلؿ كنيستو سفينة العيد الجديد يخمّص ك ّؿ البشرّية ،ويمحو ك ّؿ خطاياىا بواسطة
المعمودية.
ماء
ّ

لممعمودية ،فا﵀ تعالى-برأييـ -كاف قاد ار عمى إرساؿ مبلؾ يقتؿ
يتحوؿ الطّوفاف إلى رمز
ّ
وبيذا ّ
ودية ،فبالطّوفاف ماتت
الخطاة ّ
ولكنو شاء إغراقيـ بالطوفاف ،وىذا األخير يشير إلى التّجديد بالمعم ّ
لممعمودية التّي ىي دفف وقيامة
بعض الخميقة ،وبالطّوفاف نجا بعضيا في الفمؾ ،وا ّف ىذا ليمثّؿ رم از
ّ
140
لمنجاة .
مع المسيحّ ،
فالدفف ىنا ىو رديؼ لمموت والقيامة ىي رديفة ّ

"المعمودية"
النجاة ىذه مص ّورة في
يقوؿ ّ
وعممية ّ
ّ
القديس بطرس واصفا نجاة الخميقة مف الطّوفافّ ":
التّي ال نقصد بيا أف نغتسؿ مف أوساخ أجسامنا ،بؿ ىي تعيّد ضمير صالح أماـ ا﵀ بفضؿ قيامة
يسوع المسيح".141
الضاليف ويعطييـ حياة جديدة ،فال ّذي
الخيروف بيسوع المسيح ال ّذي يفصميـ عف ّ
فبالعمودية يتّحد ّ
ّ
طوفاف قد
يخمّصيـ ليس طقس
أف ال ّ
المعمودية في ّ
ّ
حد ذاتو بؿ اإليماف بموت المسيح وقيامتو ،فكما ّ

 -138بوكاي موريس :القرآف الكريـ والتّوراة واإلنجيؿ والعمـ  :دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارؼ الحديثة  ،دار
لمنشر القاىرة 2938ـ ،ص . 44
المعارؼ ّ
 -139ـ ف ،ص.46

140
السيدة العذراء بالفجالة مصر القاىرة 1003ـ ،ط ،2ص .38
 تفسير الكتاب المقدس :إصدار كنيسة ّ -141رسالة بطرس األولى .12 :8

383

أ .نزار صميدة

المعمودية تمثّؿ رم از لمتّغيير
فإف
ّ
مثّؿ انتقاال مف حالة ال ّش ّر والخطيئة إلى حالة الخير والفضيمةّ ،
ال ّذي يحدث في قمب مف يؤمف ،أي رم از لذلؾ االنتقاؿ مف حالة الكفر إلى حالة اإليماف.142

إف نتائج تأمبلّت الكارديناؿ "دانيمو" " "Danieloبشأف الطّوفاف – والتّي وردت بمجمة
وفي الحقيقة ّ
طوفاف والتّعميد والحكـ"  -تؤ ّكد ىذا األمر ،فيو يشير
"ا﵀
الحي" " "Dieu Vivantتحت عنواف "ال ّ
ّ

الىوتية الطّوفاف صورة لممسيح ولمكنيسة ،كما يرى فيو أيضا
الكنسي األقدـ يرى في
أف التّقميد
ّ
إلى ّ
ّ
حدثا ذا داللة عظيمة.143
ولع ّؿ
تمثّؿ

المعمودية ىو مف ناحية الفعؿ والتّأثير فكمتاىما
األساسي بيف مياه الطّوفاف ومياه
المشترؾ
ّ
ّ
144
السيكولوجي
تطيي ار وتنقية مف ال ّذنوب وال ّشرور واآلثاـ ،فيذا الطّرح قد تأ ّكد مع التّفسير ّ

تامة لمخطايا وال ّذنوب ،وظيور لخمؽ جديد ،طاىر،
لمطّوفاف ،ال ّذي مؤداه ّ
أف الطّوفاف فناء واذابة ّ
محمؿ بأعباء ال ّذنوب ،فالمياه تطيّر وتغسؿ الخطايا.
نظيؼ ،غير ّ
فإف ك ّؿ شيء يتعمّؽ بالمياه يعني تكرار رمزّيا
واذا ما كاف ال ّ
طوفاف يعني والدة جديدة وخمقا جديداّ ،
المسيحية يرمز لممسيح رأس الخميقة الجديدة،
لميبلد جديد ،إلنساف جديد ،145لذلؾ فنوح في المخّيمة
ّ

اإلليية الخيرّية.
كوف وفؽ المواصفات
وال ّ
ّ
طوفاف يرمز إلعادة التّش ّكؿ والتّ ّ

المسيحية
مزية
ّ
الر ّ
 األرقام الطّ ّ
وفانية و ّ

146

قصة الطّوفاف – سواء أكاف ذلؾ في التوراة أو في اإلنجيؿ  -صبغة
اكتست األرقاـ الواردة في ّ
الرمزّية المفتعمة
يني
رواد الفكر ّ
المسيحي يغرقوف ىذه األرقاـ بوابؿ مف ّ
رمزّية صرفة ،فقد أخذ ّ
ّ
الد ّ
المسيحي عموما.
يني
وجو أو المسار ّ
المطوعة أحيانا أخرى لخدمة التّ ّ
أحيانا و ّ
ّ
الد ّ
142
المقدس ص.1302
 التّفسير التّطبيق ّي لمكتاب ّ -143بوكاي موريس :القرآف الكريـ والتّوراة واإلنجيؿ والعمـ ،ص.46

144
يكولوجية لمطّوفاف ،ويمكف في ذلؾ مراجعة
الس
قدـ بعض
 قد ّالمتخصصيف في عمـ ّ
ّ
النفس جممة مف التّفسيرات ّ
ّ
اإلكمينيكي بجامعة نانسي ( )1بعنواف:
النفس
مقاؿ ( )SILVAIN BOUYERأستاذ عمـ ّ
ّ

متخصص في
» ?  « Est –il possible de se reconstruireوأيضا مقاؿ (( )GERARD BONNETطبيب
ّ
النفس) بعنواف ،«La pudeur est –elle utile ? » :وقد ورد كبل المقاليف بمجمّة:
عمـ ّ
(Biblia n11Aout /septembre 2002 de la page 30 à la page 34).
 -145محمود كارـ عزيز :أساطير التّوراة الكبرى وتراث الشرؽ األدنى القديـ ص.294-295
146
السيدة العذراء بالفجالة مصر القاىرة 1003ـ ،ص.96-94
 -انظر في ذلؾ تفسير الكتاب المقدس :إصدار كنيسة ّ
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يني في الفكر
رمزية القصص ّ
ّ
ّ
الد ّ

يجسد عند المسيحييف
ّ
الرقـ ال ّذي ّ
الرقـ ( )8ورمزّيتو ،فيذا ّ
فإننا نجد مثبل تركي از مفرطا فيو عمى ّ
قصة الطّوفاف عدد طوابؽ فمؾ نوح،
حقيقة الثّالوث
ّ
الروح القدس) ،يمثّؿ في ّ
المقدس (اآلب ،اإلبفّ ،

المسيحيوف بيف ىذه
الرمز ال ّذي حاكو
ّ
ويمثؿ أيضا طولو ( 800ذراع) وارتفاعو ( 80ذراعا) ،وخيط ّ
الداللة وتمؾ يمكف تمثيمو أو توصيفو في الجدوؿ اآلتي:
ّ
الرقم
ّ

المسيحيين
مزية عند
ّ
الر ّ
داللتو ّ

وظيفتو في الطّوفان

مقرا ،وفي ذلؾ
المرة األولى لـ تجد الحمامة لرجميا ّ
المرات *في ّ
الرقـ يمثّؿ عدد ّ
ىذا ّ
بالروح القدس التّي تأبى أف
التّي أطمؽ فييا نوح الحمامة إشارة إلى ّ
النفس الممتيبة ّ
ليتحقّؽ مف جفاؼ اليابسة
(تكويف .)21-3 :3

تعيش وسط الجيؼ،فتنجذب نحو الفمؾ لتجد يد المسيح

ممتدة لتحمميا إلى أحضانو.
ّ

الزيتوف
المرة الثّانية عادت الحمامة حاممة غصف ّ
*وفي ّ
لمسبلـ.
ال ّذي ىو رمز ّ

المرة الثّالثة فقد خرجت الحمامة ولـ تعد وفي ذلؾ
*أما في ّ
ّ
إشارة إلى انطبلؽ الموكب كمّو إلى األرض الجديدة ،إلى

باألبدية.
النفس
حيث تنعـ ّ
ّ

3

*الرقـ  8يشير أيضا لمقيامة فالمسيح عند المسيحييف قد
قاـ مف بيف الموتى في اليوـ الثّالث بعد صمبو.

الرقـ يمثّؿ عدد طوابؽ
ىذا ّ
سفمية
الفمؾ (مساكف ّ
وعموية تجعمو:
ومتوسطة
ّ
ّ
تكويف .)26 :6

 34ذراعا

المؤمف حيف يدخؿ لجسد المسيح كمبتدئ يكوف في مساكف
الدرجات
سفمية
الصعود حتّى يصؿ إلى أعمى ّ
ّ
ويتدرج في ّ
ّ
وحي.
النمو ّ
 التّرقّي في درجات ّ
الر ّ

سف
الس ّف التّي بدأت فييا خدمة المسيح ،فيي ّ
الرقـ يمثّؿ عمو أو ارتفاع  :80ىي ّ
ىذا ّ
الكينوتية.
النضج وكاف الكينة يبدؤوف فييا خدمتيـ
الفمؾ(تكويف )24 :6
ّ
ّ

344
الرقـ 8
الرقـ  200يرمز إلى قطيع المسيح ال ّذي آمف بو و ّ
الرقـ يمثّؿ طوؿ فمؾ نوح ّ
ىذا ّ
ذراع=044
المقدس.
(تكويف .)24 :6
يرمز لمثّالوث ّ
3X
في ذلؾ استباؽ لييكؿ الكنيسة المؤمنة بالثّالوث.

المسيحييف مف رموز ولدت جممة مف
الرقـ ( )8في فكر
ّ
يتضح مف خبلؿ ىذا الجدوؿ إذف ما قدحو ّ
المعاني والعبر لدييـ.
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الطوفانية ،فالرقـ()1
الرمزّية عمى الرقـ ( )8بؿ تجاوزتو إلى غيره مف األرقاـ
ّ
ولـ تقتصر الحياكة ّ
المدة التّي
ىامة عند
الرقـ واف مثؿ في وقائع الطّوفاف ّ
ّ
المسيحييف ،فيذا ّ
مثبل لو دالالت رمزّية ّ
147
فإنو عندىـ يمثّؿ إشارة إلى الكنيسة التّي
استغرقيا نوح في إدخاؿ الحيوانات إلى الفمؾ(1أياـ) ّ ،
الرجاء لك ّؿ إنساف ك ّؿ أياـ األسبوع.
تفتح أبواب ّ

الناجيف في الفمؾ -فقد كانوا ثمانية أشخاص -فيو عندىـ يشير إلى
الرقـ ( )3ال ّذي يمثّؿ عدد ّ
أما ّ
ّ
األبدية التّي
الحياة
و
اآلتي
ىر
الد
بعدىا
يأتي
أياـ)
1
(
العالـ
ىذا
زمف
فأياـ
مف،
الز
بعد
فيما
الحياة
ّ
ّ
ّ
الناجيف يرمز إلى المسيح
تتجسد في الخبلص بعد القيامة
العامة لممسيح ،فنوح ىنا وىو ثامف ّ
ّ
ّ
المخمّص.

تطرؽ إلييا " أوريجيف"( ) Origèneفي مواعظو عف حزقياؿ
الرقـ )3قد ّ
الرمزّية (رمزية ّ
وىذه ّ
( ،)Homélies sur Ezéchielو"جوستيف" ( )Justineفي كتابو "الحوار" (،)Le dialogue
أف ىذا اليوـ قد وىب كرمز لميوـ ال ّذي ظير فيو المسيح المبعوث مف بيف الموتى،148
ال ّذي يرى ّ
األوؿ لخمؽ جديد و ّأنو صورة لممسيح ال ّذي حقّؽ ما يمثمو ىو (أي
معتب ار ّ
أف نوحا ىو الوليد ّ
نوح).149

الرقـ داللة رمزّية كغيره مف األرقاـ األخرى،
بالرقـ ( ، 150)1فقد أوجد
ّ
المسيحيوف ليذا ّ
وفيما يتعمّؽ ّ
فقد أروا في دخوؿ الحيوانات اثنيف اثنيف إلى الفمؾ والبشر أيضا  -فنوح وأوالده لـ يكف لك ّؿ واحد

الزوجيف ويثنييما
لمرباط
األبدي ال ّذي يجمع بيف ّ
ّ
منيـ سوى زوجة واحدة  -أروا في ك ّؿ ذلؾ رم از ّ
كنسية
مسيحية تقاـ ليا مراسـ
عف التّفكير في االنفصاؿ أو التّغيير أو التّعداد ،وىذه خصيصة
ّ
ّ

المسيحيوف.
ويوثقيا اآلباء
ّ
ويباركيا ّ
الرقـ ( )20حيث تشير اآلية ( )4مف اإلصحاح ( )3مف سفر التّكويف
والى جانب ىذه األرقاـ نجد ّ
أف رؤوس الجباؿ ظيرت
أف مياه الطّوفاف كانت تنقص نقصانا متواليا إلى ال ّشير العاشر ،والى ّ
إلى ّ
تصور
فإنو في
الرقـ ( )20ىنا بظيور رؤوس الجباؿّ ،
في العاشر مف ّأوؿ الشير ،ولئف اقترف ّ
ّ

 -147تكويف .20 :1

فمرة نراه يقوـ
 -148ما نبلحظو ىنا ىو تضارب آراء
ّ
المسيحييف في تحديد يوـ قيامة المسيح مف بيف الموتى بعد صمبو ّ
في ثالث يوـ وأخرى في ثامف يوـ.

 -149بوكاي موريس :القرآف الكريـ والتوراة واإلنجيؿ والعمـ ص.46
 -150تكويف .9 :1
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ّ
ّ
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المسيحييف رمز لموصايا العشر التّي بتنفيذىا ظيرت في حياتيـ رؤوس جباؿ الفضائؿ بؿ وظير
ّ
فييـ المسيح نفسو.

الصميب
 فمك نوح رمز الكنيسة و ّ

النجاة مف
بالنسبة إليو والى مف معو ،فقد كاف المبتغى بيذا الفمؾ ىو ّ
النجاة ّ
مثؿ فمؾ نوح طوؽ ّ
أف في الفمؾ رم از لكنيستيـ،
أمواج مياه الطّوفاف وىوليا ،وما يبلحظو
ّ
المسيحيوف في ىذا الباب ىو ّ
فإف التّجارب واآلالـ قد أحاطت وتحيط بالكنيسة ولـ
فكما أحاطت التّيارات والمّجج بالفمؾ ولـ يغرؽّ ،
تغرقيا ،فأبواب الجحيـ –برأييـ -لف تقوى عمى كنيستيـ.151

الدواب،
والفمؾ في
ألنو قد حمؿ أو احتوى كؿ األجناس (البشرّ ،
تصورىـ أيضا ىو رمز لمكنيسة ّ
ّ
الطّيور ،)..والكنيسة بدورىا قد شممت الييود واألمـ األخرى مف كؿ العالـ ،وىذا في الواقع تمميح

لتصورىـ ىذا وجود بعض
ولعؿ ما يشرعف
فعمي
صريح بؿ وتصريح
ّ
السيد المسيحّ ،
بعالمية دعوة ّ
ّ
ّ
152
ي عمى ىيأة فمؾ .
الكنائس في الطّقس المعمار ّ

ومكوناتو ،فباب الفمؾ ال ّذي دخؿ منو ك ّؿ مف
الكنسية لمفمؾ تأخذ مداىا لتشمؿ الفمؾ
الرمزية
ّ
ّ
إف ىذه ّ
ّ
أما الفتحة
نجا مف الطّوفاف مثبل فيو داللة عمى المسيح ال ّذي يعتبر الباب لمتّائبيف والباب لمخبلصّ ،

السماء بعد
الفمؾ(الكوة) ،فيي تمثّؿ عند
الموجودة في
الس ّ
ّ
ماوية التّي ترييـ أمجاد ّ
المسحييف المنارة ّ
ّ
الصبلة ،فيـ مف خبلؿ ىذه الفوىة أو المنارة يشاىدوف جزءا مف ىذه األمجاد فيفرحوف ويزداد
التّ ّ
عبد و ّ
اشتياقيـ لذلؾ.153

فإف الطّوفاف والفمؾ يرمزاف بالتّالي إلى
صور
المسيحيّ ،
وبما ّ
أف الكنيسة ىي جسد المسيح في التّ ّ
ّ
الدينونة
تحمؿ ّ
الرياح العاتيةّ ،
المسيح ،فكما ّ
تحمؿ األمواج المتبلطمة و ّ
فإف المسيح قد ّ
أف الفمؾ قد ّ

والعواصؼ ولجج مياه الموت في سبيؿ خبلص البشرّية ونجاتيا ،وما جعؿ باب الفمؾ في جانبو إالّ
إشارة لذلؾ الجرح ال ّذي أحدثتو الحربة في جنب المسيح وال ّذي منو فاضت األسرار التّي بيا انضـ

عضويتو.154
المؤمنوف بو إلى
ّ

151
الصخر ىذا سأبني كنيستي فمف يقوى عمييا سمطاف الموت).
 انظر متّى (.23 :26وعمى ّ152
السيدة العذراء بالفجالة مصر القاىرة 1003ـ  ،ص.38
 -تفسير الكتاب المقدس :إصدار كنيسة ّ

 -153ـ ف ،ص. .38

 -154ـ ف ،ص 38و.39
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طبيعيا لحمايتو مف المياه -ىو رمز لحماية الكنيسة
أف طبلء فمؾ نوح بالقار –ال ّذي كاف أم ار
ّ
كما ّ
المسيحيوف يجاىدوف في سبيؿ
مف ّتيارات وىجمات العالـ ،فنوح قد جاىد في سبيؿ بناء الفمؾ ،و
ّ

بالنسبة إلى نوح أو إلييـ يتك ّفؿ ا﵀ بإتمامو.155
حماية الكنيسة ،ونقصاف العمؿ ّ
ولـ تقتصر دالالت الفمؾ ورمزّيتو عمى الكنيسة بؿ شممت الصميب أيضا ،إذ ّأننا نجد كثي ار مف
ينصوف عمى ذلؾ بؿ ويؤ ّكدوف عميو ،فنجد "جوستيف"( )Justineمثبل يعقد ليذه
المعمّقيف
ّ
المسيحييف ّ

السفينة مف جانب ،والمسيح ال ّذي أنقذه
الرمزّية مقارنة بأكمميا ،إذ يقارف بيف نوح ال ّذي أنقذه خشب ّ
ّ
الصميب مف جانب آخر،ويقارف أيضا بيف مياه الطّوفاف التّي أنقذت نوحا وجعمت فمكو يطفو
خشب ّ

أف التّماثؿ يكمف في ذلؾ الميبلد الجديد ال ّذي تحدثو ىذه المياه
وبيف مياه
ّ
المعمودية (التّعميد) مؤ ّكدا ّ
أو تمؾ.156

الصميب ،لذلؾ فخشب الفمؾ ىو رمز لصميب
إف الخشب عموما يرمز – عند
ّ
ثـ ّ
المسيحييف  -إلى ّ
ّ
أف كممة"جفر" مف نفس
السفينة أو الفمؾ كاف مف الخشب الجفر ،وىناؾ آراء تؤ ّكد ّ
المسيح ،وخشب ّ
أصؿ كممة تكفير فبصمب المسيح كانت الكفارة والحياة والخبلص لك ّؿ البشرية ،فالفمؾ إذف ىو رمز
157
صور يجعؿ مف الفمؾ
لمصميب ال ّذي حمؿ المسيح معمّقا مف أجؿ الخميقة  ،لذلؾ ّ
ّ
فإف ىذا التّ ّ
عمميا لآلية "صمب العالـ لي وأنا صمبت لمعالـ".158
تطبيقا ّ

 قربان نوح وذبيحة المسيح (األفخارستيا)

نجاه
ب شك ار وعرفانا أف ّ
لمر ّ
ّ
إف ّأوؿ عمؿ قد قاـ بو نوح إثر انتياء الطّوفاف ىو تقديـ قرباف أو ذبيحة ّ
وأىؿ بيتو مف الطّوفاف ،فكما بدأت حياة آدـ عمى األرض بذبيحة ىكذا تبدأ الحياة الجديدة لنوح
األوؿ في تاريخ البشرّية فقد كانت
بذبيحة ّ
لمر ّ
يقدميا ّ
ب ،وذبيحة نوح ىذه أو قربانو ىذا ليس القرباف ّ
قبمو قرابيف آدـ وابنيو قاييف وىابيؿ.

ليتـ إالّ بعد أف غسمت مياه الطّوفاف األرض ،ليقيـ نوح بعد ذلؾ
ولكف تقديـ ىذه الذبيحة لـ يكف ّ
السّيد
ويقدـ قربانو ،ويرى
أف الكنيسة ال تقدر أف ّ
مذبحا ّ
ّ
المسيحيوف في ذلؾ إشارة إلى ّ
تقدـ ذبيحة ّ
بالمعمودية التّي تغسؿ الخطايا والذنوب.
المسيح (األفخارستيا) إالّ بعد التّمتّع
ّ
 -155ـ ف ،ص.33

 -156بوكاي موريس :القرآف الكريـ والتّوراة واإلنجيؿ والعمـ ،ص.41-46
157
السيدة العذراء بالفجالة مصر القاىرة 1003ـ  ،ص 38و.33
 تفسير الكتاب المقدس :إصدار كنيسة ّ158
الرسالة إلى أىؿ غبلطية .25 :6
ّ -
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ّ
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ي الخصب
الرضا ،و
ّ
الر ّ
الرمز ّ
ب ،فقد ّ
المسيحيوف بخياليـ ّ
تنسـ ييوه رائحة ّ
ولقد حظي نوح بمرضاة ّ
المقدمة رم از البنو المحرقة
أف ا﵀ كاف يرى في ال ّذبائح
ّ
أف في ىذا األمر إشارة إلى ّ
يؤ ّكدوف عمى ّ
الحقيقية
ّ

فإف ما عممو نوح مثّؿ رم از لعمؿ المسيح
التّي بيا بدأت حياة البشرّية الجديدة مع ا﵀ ،وبيذا ّ
لمصميب ال ّذي عمّؽ فيو المسيح فصار سببا لنزع
لكنيستو ، ،ومذبح نوح مثّؿ أيضا رم از ّ

بيحي
ال ّذ ّ
المّعنة عف األرض.159

كنا قد رأينا في بداية
ب عف نوح كاف مصحوبا بختـ أو توقيع وىو قوس قزح ،وكما ّ
الر ّ
ثـ ّ
إف رضا ّ
ّ
فإف ألواف قوس قزح تنتج بعد أف تسقط ال ّشمس نورىا عمى قطرات المطر،160
مبحث
ال
ىذا
ّ
اإلليي،
المسيحيوف ىنا قد استنبطوا كعادتيـ داللة رمزّية ليذه العبلمة (القوس) ذات التّوقيع
و
ّ
ّ

البر ال ّذي يرسؿ نوره عمى قطرات
فاعتبروا في ىذا اإلطار ّ
أف ىذا العيد ىو رمز لممسيح شمس ّ
المتعددة لمقوس برأييـ إالّ إعبلف عف إحسانات المّو وعطاياه .
الماء ،وما األلواف
ّ
قدميا المّو لخمقو ،وبيذه ال ّشاكمة
السواء يمثّبلف عبلمة حب ّ
فالقوس والمسيح عندىـ ىما عمى ّ
حد ّ
أف القوس يصؿ
السماء ،فكما ّ
ّ
فإف القوس بألوانو ىو إعبلف لمجد المسيح ووساطتو بيف األرض و ّ

ييسر ذلؾ لمخميقة.161
السماء باألرض ّ
فإف المسيح ّ
ّ

وفانية:
قوسية
المسيحية لآليات الطّ ّ
ّ
 الطّ ّ

المسيحييف حتّى أخذ شكؿ احتفاالت أو طقوس التّعميد
تطور مفيوـ الطّوفاف عبر تاريخ
ّ
لقد ّ
صورات-يعتبر رم از لمتّطيّر
صور
المسيحي  -وحتّى في غيره مف التّ ّ
والتّطيير ،فالماء في التّ ّ
ّ
إف التّقييـ
والتّخمّص مف الخطايا،
ّ
ثـ ّ
وسيكولوجية التّطيير ىذه نابعة مف ذات اإلنساف وخيالوّ ،

الفعالية لئلحساس بقيمة
ئيسي ال ّذي يعطي الماء ىذه القدرة أو
ّ
الخمقي ىو األساس أو المصدر ّ
الر ّ
ّ
التّطيّر.162
المقدس قد أصبح ليا
طوفاف أو اآليات المتعمّقة بالطّوفاف في الكتاب
أف ال ّ
ّ
وبكبلـ آخر يمكف القوؿ ّ
قوي في قُ ّداَ ِ
المسيحييف ،فبالنسبة لمكاثوليؾ مثبل كانت ىذه اآليات أو المقاطع تق أر في
س
ّ
حضور ّ
العادي ،وقد كاف مف بيف ُنظُِـ
الزمف
ّ
السادس مف ّ
ّ
الروماني طيمة األسبوع ّ
القداس (ّ )la liturgie
159
السيدة العذراء بالفجالة مصر القاىرة 1003ـ  ،ص.96
 تفسير الكتاب المقدس :إصدار كنيسة ّ160
حنا ،ص.211
لحنا ّ
 -انظر "دراسات توراتية" ّ

161
السيدة العذراء بالفجالة مصر القاىرة 1003ـ ...ـ س ،ص.202
 تفسير الكتاب المقدس :إصدار كنيسة ّ -162محمود كارـ عزيز :أساطير التّوراة الكبرى وتراث ال ّشرؽ األدنى القديـ ،ص.296
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خاص
ص الكتاب ّي كما ىو دوف تحميؿ أو فيـ
ىذا ّ
يتـ اإلنصات إلى ّ
ّ
الن ّ
القداس أو بروتوكوالتو أف ّ
لو.
طوفاف ،ليست إال
ب لقوـ نوح إثر نجاتيـ مف ال ّ
الر ّ
وترى طائفة الكاثوليؾ ّ
أف ىبة الحرّية التّي منحيا ّ
اإلنسانية ىو قرباف المسيح
فكأنما ثمف الحرّية
عطاء أو نتاجا ا
ستباقيا لصمب المسيح وافتدائو لمعالـّ ،
ّ
ّ
ً
أو جسده.

ب ال ّذي أقاـ عيده مع البشر،
نص الطّوفاف ّ
الر ّ
بالنسبة لمكاثوليؾ ّ
ويعتبر ّ
نصا معمنا عف حكمة ّ
الرمز التّي قد أنارت أذىاف الكاثوليؾ في ىذا
وجعؿ بينو وبينيـ ميثاقا عبلمتو قوس قزح ،وشعمة ّ
/المعمودية) فجعموا المشترؾ
النعمة (المباركة
الجانب ىي أف قد عقدوا تمثيبل بيف قوس قزح وكأس ّ
ّ
الزماف
باني مع الخميقة ،وىو عيد تبمور عبر قروف ىذا ّ
الرمز لمعيد ّ
الغائي بينيما متمثّبل في ّ
الر ّ
ّ
الفصحي لممسيح.163
ر
الس
في
مختوما
ليكوف
ّّ
ّ
ب ال ّذي
يني
بالنسبة لطائفة البروتستانت فيرى الخطاب ّ
أما ّ
لمر ّ
البروتستانتي في ىذا العيد رم از ّ
ّ
ّ
الد ّ
أعمف فساد سريرة البشر وعدـ نقاوة قموبيـ فأرسؿ عمييـ ماء الطّوفاف لمسح خطاياىـ وليعقب ىذا

فإنيا تكوف لسائر الخميقة
بالنسبة لنوحّ ،
المسح العيد ،فعبلمتو ،واذا كانت ىذه العبلمة ىي القوس ّ
جبؿ ( )Golgothaحيث افتدى المسيح الخمؽ عمى الصميب.164

165

الصياـ ()carême
أما الكنيسة األور
ثودوكسية ّ
ّ
الرابع مف ّ
فإنيا تقوـ خبلؿ األسبوعيف الثّالث و ّ
ّ
166
الناجي مف الطّوفاف ،وذلؾ وفؽ عرؼ
ال ّذي يسبؽ عيد القيامة ( )Pâquesبقراءة رمزّية لحياة نوح ّ

الدىر ،حيث
الصبلة
الكنسي ،لترى في ّبر نوح وكمالو في جيمو استباقا لشخص المسيح الكامؿ أبد ّ
ّ
ّ
الدخوؿ في
القدسية
الصموات
الرغبة في ّ
لممسيحي –خبلؿ ىذه األربعيف يوما -عف ّ
ّ
ّ
تعبر ّ
الندـ و ّ
ّ

_ Fr. Gilles Hervé Masson, avec la collaboration de Françoise Jeanlin et de sœur
Katharina Schachl : «le déluge dans la liturgie», Biblia n 11 Aout/ Septembre 2002,
p 35 .
 -164ـ ف ،ص.84

163

بالنسبة
 -165تعود ىذه الكممة في األصؿ إلى
أي اليوـ  50وىو يوـ عيد القيامة ّ
ّ
البلتينية (ّ )quadragésima
الصياـ ،ولمحصوؿ عمى ىذا العدد مف األياـ يجب حذؼ
ّ
لممسيحييف ،وبالتّالي ّ
فإف ىذا العيد يتمو  50يوما مف ّ
ّأياـ األحد الخمسة.

166
المسيحييف ذكرى قيامة المسيح إثر صمبو
يرسخ في ذاكرة
سنوي
ديني
ّ
متحوؿ التّاريخ ّ
ّ
ّ
 ىو احتفاؿ ّالحرة
 لمف أراد االستزادة حوؿ كممتي ( )Pâquesو( )carêmeلو أف يعود إلى الموسوعة ّ

( )Wikipédiaأو()Larousse de poche, Editions Larousse Paris 1995, p98 et 474
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الكنسية
غفراف المسيح ،ال ّذي بافتدائو البشرّية طيّر قمبيا وروحيا ،وينصب االىتماـ في ىذه المراسـ
ّ
عوض خشب
أيضا عمى صميب المسيح ورمزّيتو حيث ىو -في نظرىـ  -شجرة الحياة الجديدة فقد ّ

الجنة واحتوى الموت وأقبره.167
الصميب شجرة ّ
ّ
الصياـ ىو أمر متأ ّكد
فإف تبلوة اآليات الطّ ّ
وعموما ّ
الرابع مف فترة ّ
وفانية طيمة األسبوعيف الثّالث و ّ
مني الموظّؼ أو
الحيز ّ
ّ
ي و ّ
الرمز ّ
بالنسبة لمطّوائؼ الثّبلث ،لكف مع بعض الفروقات في التّحميؿ ّ
الز ّ
المستيمؾ في ىذا األمر.
المسيحيوف
الزمف الحاضر ،إذ يرى
الرمز
المسيحي لم ّ
الزمف الغابر و ّ
طوفاف لتشمؿ ّ
ّ
لقد اتّسعت حقبة ّ
ّ
المعاصروف 168في شخص نوح والمسيح رم از لؤلبرار ال ّذيف نحتاجيـ اليوـ إلنقاذ عالمنا ،بؿ
السفينة
الصغار والكبار مف قبميـ ،تمؾ ّ
السبلـ التّي يحمـ بيا ّ
ويجعموف مف سفينة نوح رم از لسفينة ّ
التّي ستنجييـ مف أشرار ىذا العالـ.169

الرمزّية التّي حظي بيا الطّوفاف في فكر
مما تجدر اإلشارة إليو في خضـ الحديث عف ّ
و ّ
فف وأدب وغيره ،وحسبنا ىنا أف
ّ
الرمزّية قد طرقت مختمؼ جوانب الفكر مف ّ
المسيحييفّ ،
أف ىذه ّ
170
نشير إلى رائعة ( ) Le déluge( :)Alfred de Vignyالتّي نظميا في ( )Oloronفي قمـ

"البريني"( )Pyrénéesسنة 2318ـ ،فيذه القصيدة ال ّشعرّية قد خمّدت صاحبيا في عالـ األدب،
عالميا.171
إقميميا بؿ
محميا أو
ّ
ّ
ليس ّ
بالرموز واإلشارات التّي قد
تصورات
فإف
ّ
وىكذا إذف ّ
المسيحييف لطوفاف نوح قد جاءت حبمى ّ
ّ
لقصة الطّوفاف
بتحمميا ،ولرّبما كاف ىذا التّرميز
الكتابية
النصوص
تضيؽ بؿ وتضيؽ ّ
ّ
المسيحي ّ
ّ
ّ
طبيعيا إذا ما
إف ىذا التّرميز قد يصير أم ار
ناتجا عف إعماؿ التّجريد في نصوصيـ
ّ
ّ
ثـ ّ
المقدسةّ ،

 -167ـ س ،ص.84
168
حفي ( )NOEL COPINفانظر مقالو:
 مف بيف ىؤالء ّالص ّ
«Des justes pour sauver notre monde», Biblia n 11 Aout / Septembre 2002, p 36.
169
-Quilici Alain : «Le rêve d’une arche de paix», Biblia n 11 Aout / septembre 2002, p 3839 .
العنكبوتية عمى الموقع التّالي :
 -170لمف أراد االطّبلع عمى ىذه القصيدة لو أف يعود إلى ديواف ال ّشاعر أو إلى ال ّشبكة
ّ
http : // Fr. wikisource.org

 -171لئلطّبلع عمى مدى حضور موضوع الطّوفاف في الفنوف المعاصرة مف مسرح وسينما وغيرىما يكفي فقط اإلبحار
عمى شبكة النات عبر كممتي Déluge :

وFlood
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بأف أغمب الباحثيف المعاصريف
عممنا ّ
الرموز.
ّ
المسيحية بديانة األسرار و ّ

172

في عمـ األدياف ،قد اصطمحوا عمى تسمية الديانة

ني
قصة طوفاف نوح ،وتمؾ ىي معانييا ومرامييا ،وتمؾ ىي أسرارىا ورموزىا في الفكر ّ
تمؾ ىي ّ
الدي ّ
النصارى سائر
الكتابي ،واّنيا في واقع الحاؿ ال تمثّؿ استثناء في رمزّيتيا ،فقد أغرؽ عمماء الييود و ّ
ّ
المقدس
الكتاب
في
ة
قص
ؿ
فك
اىـ،
و
س
ا
يعممي
ال
تي
ل
ا
ار
ر
األس
و
موز
الر
مف
بفيض
الكتابي
القصص
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
يمكف إفرادىا ببحث خاص بيا في مستوى رمزّيتياعند أىؿ الكتاب .

 نتائج البحث :
اتية دليبل واضحا عمى تحريؼ التّوراة إذ كانت مميئة بالمتناقضات
قصة الطّوفاف التّور ّ
 .0تمثّؿ ّ
خاصة بموروث ال ّشعوب
عامة والييود
وال ّشركيات الّتي تؤ ّكد مف دوف ش ّ
ّ
ؾ تأثّر أىؿ الكتاب ّ
الروماف وغيرىـ.
والحضارات الّتي تداولت عمى حكميـ كالبابمييف واآلشورييف والفرس و ّ
الكتابي رمزّية كبرى فقد وجد فييا الييود تأكيدا لعقائدىـ
يني
قصة الطّوفاف في الفكر ّ
 .2تكتسي ّ
ّ
الد ّ
المزعومة وأحبلميـ الموىومة كعقيدة شعب المّو المختار و عقيدة الييكؿ المزعوـ وعيودىـ

الزائفة
الرب ،كما وجد فييا
المسيحيوف دليبل عمى عقائدىـ الباطمة ّ
ّ
المكذوبة الّتي ال تنتيي مع ّ
السميمة
وي وال الفطرة ّ
الس ّ
مما ال يقبمو العقؿ ّ
مف قوؿ بالتّثميث والقيامة و ّ
الصمب والفداء وغيرىا ّ

الكنسية أيضا.
بؿ وأقحموىا في طقوسيـ
ّ
فإنيا مع ذلؾ
قصة الطّوفاف في الفكر
قصة بعينيا ّ
ّ .3
الكتابي واف كانت تتناوؿ ّ
إف دراستنا لرمزّية ّ
ّ
المقدس الّتي يحسف بالباحثيف في عمـ مقارنة األدياف
الضوء عمى سائر قصص الكتاب ّ
تسمّط ّ
نقدية مقارنة تكفؿ بياف زيفيا وتحريفيا وتمجـ فكر وخياؿ أىميا .
دراستيا دراسة ّ
المقدس وعقائده تصنيفا وتأليفا وترجمة وتحقيقا
قدية لمكتاب
ّ
بد مف العناية ّ
 .4ال ّ
بالدراسات ّ
الن ّ
امي الّذي دأب عمى إعمالو وتوظيفو
وذلؾ عبر اعتماد مناىج ّ
النقد المختمفة كالمنيج اإللز ّ
اليندي وانتياء بأحمد ديدات
األندلسي ومرو ار برحمة ا﵀
عمماؤنا األجبلّء بدءا بابف حزـ
ّ
ّ
رحميـ ا﵀ جميعا .

 مصادر البحث ومراجعو :

المسيحية عف غيرىا مف األدياف
يميز
المسيحي "جياد عبلونو" الذي يعتبر ذلؾ أم ار
 -172مثؿ الباحث
ّ
إيجابيا ّ
ّ
ّ
السماوية.
ّ
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العربية :
 بالمّغة
ّ
 )0القرآن الكريم.
االجتماعي
الييودية  :بحث في ديانة الييود وتاريخيـ ونظاميـ
 )2وافي عمي عبد الواحد :الييود و
ّ
ّ
النشر والتّوزيع ،د ط ،د ت.
واالقتصادي ،نيضة مصر لمطّباعة و ّ

انية إلى العر ّبية،
ي مف العبر ّ
الصور ّ
ي أبو الحسف ّ
السامر ّ
السامرّية  :ترجمة الكاىف ّ
 )7التّوراة ّ
السقا ،دار الجيؿ بيروت ط1001 ،2ـ.
تحقيؽ وتعميؽ أحمد حجازي ّ

مقدس أـ جمع مف األساطير ،ترجمة حساف ميخائيؿ إسحاؽ ،دار
 )4ليوتاكساؿ :التّوراة كتاب ّ
النشر ط2995، 2ـ.
الجندي لمطّباعة و ّ
ّ
المقدس  ،شركة ماستر ميديا القاىرة،
 )5مجموعة مف عمماء البلّىوت  :التّفسير التّ
طبيقي لمكتاب ّ
ّ
د ط ،د ت.
عمي،
ي ابف حزـ :الفصؿ في الممؿ واألىواء و ّ
السّيد ّ
النحؿ ،تحقيؽ أحمد ّ
 )6الظّاىر ّ
سيد أحمد ّ
وفيقية القاىرة ،ط1008، 2ـ .
المكتبة التّ ّ

المقدس ،دار
الدكتور "فرنسيس دافرسف  :تفسير الكتاب
ّ
ىوتييف برئاسة ّ
 )3جماعة مف البلّ ّ
النفير ،ط2936، 2ـ.
منشورات ّ
لمنشر
 )8محمود كارـ عزيز :أساطير التّوراة الكبرى وتراث ال ّشرؽ األدنى القديـ ،دار الحصاد ّ
والتّوزيع والطّباعة ،سورّية دمشؽ ط2999، 2ـ.
المقدس :تاريخو وتعاليمو ومقتطفات مف نصوصو ،دار قتيبة
 )9إيبش أحمد :التّممود كتاب الييود ّ
النشر والتّوزيع دمشؽ سورية ،ط1006،2ـ.
لمطّباعة و ّ
 )04فريزر جيمس :الفولكمور في العيد القديـ ،ترجمة نبيمة إبراىيـ ،دار المعارؼ القاىرة ،ط1
2931،ـ.

اليونانية  ،دار
انية،
ّ
السامرّية ،العبر ّ
السقا أحمد حجازي  :نقد التّوراة :أسفار موسى الخمسةّ :
ّ )00
الجيؿ بيروت ،ط2994، 2ـ.

المقدسة في ضوء
 )05بوكاي موريس  :القرآف الكريـ والتّوراة واإلنجيؿ والعمـ  :دراسة الكتب
ّ
لمنشر القاىرة  2938ـ.
المعارؼ الحديثة ،دار المعارؼ ّ
الساقي بيروت لبناف ،ط1006 ،6ـ،
)07
ميبي كماؿ :خفايا التّوراة وأسرار شعب إسرائيؿ ،دار ّ
ّ
الص ّ
الييودية ،ترجمة ماري شيرستاف،
الييودية والغيرّية ،غير الييود في منظار
 )04دانزوؿ ألبارتو:
ّ
ّ
باعية سورّية دمشؽ ط1005 ،2ـ.
دار األوائؿ ّ
لمنشر والتّوزيع والخدمات الطّ ّ
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لمنشر القاىرة ،د ط ،د ت.
 )03اإلنجيؿ ّ
لمقديس متّى  ،دار المعارؼ ّ
المقدس في المشرؽ ،بيروت
جمعيات الكتاب
السائح طرابمس،
ّ
ّ
 )01تفسير العيد الجديد ،مكتبة ّ
لبناف ط2931 ،1ـ.

لمنشر والتّوزيع والطّباعة ،سورية دمشؽ ط1008 ،2ـ.
اتية ،دار األوائؿ ّ
 )03حنا حنا :دراسات تور ّ
النشر والتّوزيع دمشؽ
الرافديف الخالدة ،دار كيواف لمطّباعة و ّ
 )08ال ّس ّواح فراس :جمجامش ممحمة ّ
سورّية ط1009 ،2ـ.
ومحمد بدراف،
قصة الحضارة  :ال ّشرؽ األدنى ،ترجمة زكي نجيب محمود
 )09ديورانت ووؿ ّ :
ّ
العامة لمكتاب1002ـ.
الييئة المصرّية ّ

الزكار ،دار قتيبة
 )51التّوراة ترجمة عر ّبية عمرىا أكثر مف ألؼ عاـ" ،تحقيؽ وتقديـ سييؿ ّ
النشر والتّوزيع ط1001 ،2ـ.
لمطّباعة و ّ
السيدة العذراء بالفجالة مصر القاىرة ط1003 ،2ـ.
 )50تفسير الكتاب المقدس :إصدار كنيسة ّ
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