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 امللخص

الكتاب املقدس أأكرث  النصرثوص 

اثرة للجدل، وهو احلامل املرثاد   املقدسة ا 

جلرثرث ه هرثرثار وعرنرثرثق مرثرثا الرثرث ا  ا نرثرث  

ارثرثرث  الرثرثرثنص  نسرثرثرثااية إعرثرثرثاه، ا  والثقرثرثرثال لس 

املترثرثوار   رثرثأ الأجيرثرثال املتعاذ رثرثة م رثرث  مرثرثا 

س ن سرثرث نة   جسرثرثل  وهرثوي نرثد عرثرثا ةسةرثة أ

اترخيي للثقافة واحلضارة ا  نسااية م   جفر 

رصرثرثيدا دنايرثرثا  الترثرثار ، ل رثرثل  رثرثأ  ياترثرث 

يكشف لنا الكثري ما  ،وأأركيولوجيا وأأد يا

نسانخفااي احلي  .اة الثقافية لس 

 

ABSTRACT: 
The Bible is the most 

controversial sacred text, it is 

the material support of an 

important and ancient part of 

the religious and cultural 

heritage of all humanity. This is 

the text that has been 

transmitted by successive 

generations for more than three 

thousand years. It is historical 

record of human culture and 

civilization since the dawn of 

history, it brings a balance 

between religious and 

archeological and literary.
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 مقدمة:

حتت تأأةري عوامل متعددة أأمهها السلطة الاكري مية ا ناية القدس ية اليت يمتتع هبا 

الكتاب املقدس، وك كل اترخي  الطونل املتشعب الروافد واملتعدد املصادر، جند أأافس نا 

ا  اص ةيولويج مقدس، معقد البناه  أأمار حماو ت ايئسة لفهم اصوص  وترشلها وتفسريها، ا 

ومتعدد املصادر والروافد، نطرح افس   صعو ة أأمار املساهةل العل ية والكشف النقد  

الصارر  وأأ  حماوةل عل ية هتدن لسرب أأغوار الكتاب املقدس، ذد تصطدر  عوائق اصااية 

 فالعهد القدمي هو ك كل مدواة الكمية، لك   ليسجتعل البحث في  أأمرا ذا صعو ة ابلغة  

ا : اص لغو ، واص مقدس  فالنص املقدس شأأا  شأأن النص القرأآين،  جمرد الكر عاد ، ا 

هو اتيجة تكل الع لية املعقدة اليت تس ى: الويح؛ أأ  أأا  الشلك املاد  املل وس الناجت عا 

 تكل الع لية امليتافزينقة املنتجة لنصوص الكتاب املقدس 

ىل نبدو جليًّا أأن ما نثريه النص املقدس ما ا   شاكليات اصااية مرّدها اب رجة الأوىل ا 

اترخي  امليله ابلتعقيدات النصية، اليت  املا مزيت  ناهه عىل مر التار ، لتت لور عهنا 

النصوص املقدسة اليت نراها اليور  مفا خسل رصد اتر  الكتاب املقدس نبدو لنا أأن 

قيد والتداخل، بشلك جيعل سلسةل الظرون اليت سامهت ل  نائ  عىل ذدر كبري ما التع 

ن مل اقل مس تحيس  والشلك اذل  اس تقر  حماوةل رصدها حفسب، أأمرا غانة ل الصعو ة ا 

علي  الكتاب املقدس هو اتيجة هنائية لعدد  هنايئ ما الع ليات اخملتلفة اليت صاغت  أأو 

 ة اليت سامهت عىل الأذل ل صياغت ، وليس ما السهل رصد ودراسة ه ه الع ليات املتعاذ 

صاغت الباية النصية للكتاب املقدس، مع التأأكيد أأن فه ها ذد يسامه ل تفسري  عض 

 الظواهر النصية ل الكتاب املقدس، وجييب عا الأس ئةل اليت نطرهحا النص املقدس 

ذًا أأن تس تدعي دراسة الكتاب املقدس، النظَر ل اصوص  ما  وما املرشوع ا 

ورها وتطورها    وخمتلف العوامل النصية والساصية حيث: اترخيها وظرون تكويهنا وظه

املسامهة ل  نائ ، والأكيد  ننا أأن دراس ت    تمّت ا   ابلرجوع ا ىل الس ياذات النصااية وغري 
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النصااية اليت صاغت الكتاب املقدس م   اللحظات الأوىل لظهوره  وعلي  اف ض م دئيا أأا  

ها وتفسريها أأو ا  حا ة بيشه مهنا ما مل نمت فهم تكل   ميكا حتدند الباية االنصية أأو فه  

الظرون اليت صاغت اصوص  عىل النحو اذل  يه علي  اليور  ولو أأن معلية البحث وفق 

ماكانا رث  ه ا الطرح جتعل ا راسة تتحرى وتس تقيص الس ياذات الساصية، مع التأأكيد أأا  اب 

نصية دومنا العودة ا ىل ه ه الس ياذات ما وهجة النظر البايونة الرصفة رث حتدند الباية ال 

آخر املطان ابقى ل أأمس احلاجة لفهم ه ه الس ياذات  املسامهة ل تكونن ، لك نا ل أ

املصاح ة لع لية و دة ونشأأة وتطور اصوص الكتاب املقدس حىت اس تقرارها عىل شلكها 

باية النصية للعهد وابلتايل علينا ذ ل الولوج ا ىل حتليل النص املقدس أأن اتحرى ال احلايل  

 القدمي أأو  

 رث التعرنف ابلكتاب املقدس: 1

الكتاب املقدس  عهدن : القدمي واجلدند، وجب يع أأسفاره، هو ل  عض الاعتقاد 

الهيود  ول لك الاعتقاد النرصاين: كتاب هللا تعاىل ولكامت  اليت أأن لها عىل س يدان موىس 

ما  عده، حىت ظهور املس يح عيىس با مرمي علي  السسر، وعىل الأابياه علهيم السسر 

ا  الويح اذل  جاه    سلسةل ما الرسل والأابياه املتعاذ أ عىل مدى ما  علهيام السسر  ا 

نقارب امخلسة عرش ذران ما الاشاط ا ن  والرويح، واليت تُّوجت ل الأخري مبج وعة 

نا اليور  رث: الكتاب اصوص مقدسة، ُإعت ل كتاب واحد جامع لها هو ما نُعرن  ن 

ىل  املقدس  "ه ه اجمل وعة ما النصوص تت اول أأصول العامل حىت دخول الشعب الهيود  ا 

أأرض كنعان، أأرض امليعاد  عد املنفى ل مرص  أأ   دذة حىت موت موىس )علي  السسر(  

ياة ولقد اكات روانة ه ه الوذائع ا  ارا عاما لعرض الأوضاع اليت ختفي احلياة ا ناية واحل 

ذن هو الكتاب  1الاجامتعية للشعب الهيود  اليت اابثق عهنا امس الرشنعة أأو التوراة " ا 

 ا ن  املقدس احلامل لرشنعة الهيود والنصارى: عىل اختسن مللهم وحنلهم 
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الكتاب املقدس ذسامن اةنان: الأول هو العهد القدمي املتض ا ةسةة أأج اه يه: 

، وهو لك النصوص املقدسة اليت ظهرت ذ ل ميسد املس يح عيىس التوراة، الأابياه، امل امري

)ع(  أأما الثاين فهو العهد اجلدند واملتض ا: الأانجيل اليسوعية ورسائل التسمي  

والقديسأ، فهو مجمل النصوص املقدسة اليت اكن ظهورها  عد ميسد املس يح با مرمي )ع(  

أ هام: عهد ذدمي، عهد جدند  فلك ة عهد و"ميكا أأن الخص مفهور الكتاب املقدس ل لك ت

فالتس ية مش تقة ما  2مبعىن ميثاق أأو وصية أأ  العهد اذل  ذطع  هللا مع الربنة ومع شعب  "

عهد هللا وميثاذ  اذل  ذطع  لشعب    ا رسائيل  عد خروهجم ما مرص، فامي نعرن 

فكرة جوهرنة ل صياغة ابلوصااي العرش وميثاق    ا رسائيل، وفكرة العهد أأو امليثاق يه 

 اصوص العقيدة الهيودنة ل العصور السحقة 

ذًا، نتكون الكتاب املقدس ما كتا أ اةنأ هام: العهد القدمي، والعهد اجلدند   ا 

"تس ية كتاب الهيود خيتص الأول ابلهيود، ونؤما النصارى اب ةنأ معا، مع التأأكيد أأن 

تس ية مس يحية مقا ل تس ية الأانجيل والرسائل ابمس املقدس ابلعهد القدمي أأو العهد العتيق 

وه ا التقس مي هو الأشهر والأك  ااتشارا  أ معتنقي الكتاب املقدس،  3العهد اجلدند "

واذل  ُعرن   ، وهو تقس مي جاهت    العقيدة النرصااية ل عصور متأأخرة عا العقيدة 

وعة الأسفار اليت كتبت ذ ل عهد وعلي  فا ن "لفظ العهد القدمي: نطلق عىل مجمالهيودنة  

املس يح علي  السسر واليت تضم الأسفار اليت جاه هبا موىس وأأابياه    ا رسائيل ومسيت 

ك كل رث العهد القدمي رث للمتيزي  يهنا و أ العهد اجلدند، اذل  ي معون أأن الرب ذطع  مع    

دس جيسد عهد هللا فالكهام كتاب مق 4ا رسائيل عىل ند املس يح عيىس علي  السسر "

وميثاذ  لب  ا رسائيل، عىل مدى زم  ي ند عا أأر عة عرش ذران، م   اخلروج الأعظم ما 

 مرص أأاير النيب موىس )ع( وحىت ظهور املس يح عيىس )ع( 

لكا ذ ل ظهور املس يحية اكن الكتاب املقدس ج هًا واحدا هو ما نُعرن الآن ابلعهد 

(، تبىن وأأتباعُ  ما  عده العهَد القدمي ابملوازاة مع تباهيم القدمي، و عد جميه املس يح عيىس )ع
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ىل العهد اجلدند ليصبحا الكتاب  ْذ ُدمج العهد القدمي ا  عهد هللا اجلدند معهم )ا  جنيل(  "ا 

وعلي  أأصبح العهدان: القدمي واجلدند كتاب النرصاايأ ومصدر  5املقدس  ى املس يحيأ "

ىل الكتا أ عىل أأهنام متناذضان أأو خمتلفان  فرث"العهد اجلدند عقيدهتم ورشنعهتم، ومل ننظروا ا  

لغائ  " وتؤكد ه ا التاكمل اصوٌص مشهورة ما  6هو ممكل للعهد القدمي، وليس لنقض  أأو ا 

ا  جنيل رخست العهد القدمي وزادت ل مصداذية اصوص ؛ فقد جاه ل العهد اجلدند، ما 

جنيل مىّت: " ّيَل  »17ا  ئُْت َلاُْقَض  َْل لَُك يَاَه  َما جي ئُْت َلاُْقَض النَّاُموَس َأوي اَلاْبي َ  تَُظنُّوا َأيّني جي
َدةٌ 18 ٌد َأْو اُْقَطٌة َواحي َ اُه َواَلْرُض َ  يَُ وُل َحْرٌن َواحي ىَل َأْن تَُ وَل السَّ

ِ
: ا يّني الَْحقَّ َأذُوُل لَُُكْ

ِ
 فَا

َا النَّاُموسي حَ   7ىتَّ يَُكوَن الْلُكُّ "مي

أأما العهد القدمي فهو اجل ه الأول ما الكتاب املقدس، وهو اجل ه املرتبط غالبا 

ابلهيودنة دننا، معتقدا، ورشنعة  وهو اجل ه الأخضم والأمه ما الكتاب املقدس، ل ل  أ 

رخيية يه دفتي  اتر  الهيود والهيودنة عىل امتداد عرشة ذرون أأو ما ي ند، خسل حق ة ات

الأمه ابلاس بة لشعب    ا رسائيل  فرث"العهد القدمي هو مجموعة ما الأسفار املقدسة اليت أأعلا 

وهو حصف هللا تبارك  8هللا فهيا ذات  للبرش واكن ه ا ا  عسن للشعب الهيود  أأو  "

عًة و  هناجًا  وتعاىل اليت أأن لها عىل عباده ما    ا رسائيل، لتكون هلم وخللفهم ما  عدمه رشي مي

نتكون ما ةسةة أأج اه: التوراة، الأابياه، امل امري  ل ل  أ دفتي  تسعة وهو عىل الأرحج 

ْفرًا، ويه ل مجملها موضوع جدل عظمي وذدمي، 39وةسةأ ) ( ج هًا، يس ى لك ج ه مهنا سي

شغل اجملهتديا ل اصوص الكتاب املقدس لعدة ذرون، ويه ك كل جوهر اخلسن  أ 

 والنحل الهيودنة والنرصااية عرب التار  امللل 

اثرة  أأما التوراة فهيي أأول وجوهر الأذسار الثسةة ما العهد القدمي، ويه أأك ها ا 

للجدل ا ن  والعل ي عىل مّر التار   ويه الامس العرباين اذل  تُعرن    الأسفار امخلسة 

ل لغة العرباايأ عىل معىن: الأوىل ما العهد القدمي ل الكتاب املقدس، وننطو  الامس 

آن الكرمي  عد ذكل مصدذًا ومؤكدا عىل ذكل، فهيي كتاب  ا  رشاد والهدانة  وذد جاه القرأ
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الألواح، هللا اذل  أأن هل عىل رسوهل موىس )ع(، ونطليق عىل التوراة امَس: الكتاب، 

لي  هبا هللا س  الصحف    اخل،  بحاا  وتعاىل  ويه الأسامه ا اةل عىل اللكامت اليت أأوىح ا 

وعىل الع ور نُطلق امس التوراة حقيقًة عىل أأسفار موىس )ع( امخلسة، ونطلق جماًزا عىل 

التوراة كام هو متعارن علي ، "يه الامس وحُصف   قية أأسفار العهد القدمي التسعة والثسةأ 

ا ما مخسة السايم، والعبارة الستياية اليت ُأ لقت ]   [ عىل الأسفار امخلسة، وتع  مؤلف

أأج اه: سفر التكويا، وسفر اخلروج، وسفر الأح ار، وسفر العدد، وسفر التثاية، اليت 

وهناك  9تشلك العنارص امخلسة الأوىل ما مجموعة التسعة والثسةأ كتااب ما العهد القدمي "

ما جبعلها أأر عة أأسفار فقط فيح فون سفر التثاية، وهناك ما جيعلها س تة أأسفار فيضيف 

لهي ا سفر يشوع، لكا الشائع أأهنا تش ل امخلسة أأسفار الأوىل ما الكتاب املقدس  والتوراة ا 

عىل الأرحج يه التس ية اليت أأ لقها العرباايون عىل تكل الصحف أأو الألواح املزنةل عىل 

موىس )ع(  عد خروج  ما مرص  ب  ا رسائيل، ويه ك كل عىل الأرحج النص الأصيل أأو 

واليت جاهت فهيا الوصااي العرش اليت عاد هبا موىس )ع( ما ميعاد عىل الأذل  عض م  ، 

 ر   

"يرد مصطلح التوراة ل العهد القدمي لدل ةل عىل أأما ل اصوص الكتاب املقدس، فرث

معاين عدة، فريد املصطلح ليدل عىل الوصااي والأحاكر اليت أأمر هبا الرب جامعة    

لتوراة هيَوه  كام يس تخدر ه ا املصطلح مبعىن ا رسائيل، ونطلق عىل الوصااي والأحاكر 

الرشنعة، وتعرن ابمس رشنعة هللا ]   [ واملقصود  تكل الرشنعة رشنعة الرب، وتوصف 

لقد جاه ل سفر يشوع عندما أأوىص الرب خليفة موىس )ع(  10ذلكل  أأهنا رشنعة حق "

تباع رشنعت ، ذائس: " دً 7يشوَع با اون اب  ََّ ا ُكْا ُمتََشّدي ا
ِ
ا ليََكْ تَتََحفَّظَ ليلَْعَ لي ا دًّ ْع جي ا، َوتََشجَّ

اً  ليََكْ تُْفليَح  َ ينًا َوَ  ِشي ْل َعهْنَا نَ ي َا ُموىَس َعْبدي   َ  تَ ي َّيتي َأَمَرَك هبي ينَعةي ال َحَسَب لُكّي الرشَّ

ويح الرابين وه ه املعاين إيعها معاٍن تصب ل معىن الهدانة وا  رشاد وال 11َحْيثَُ ا تَْ َهُب "
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عة ومهناجا، فهيي احلامل النصاين لرشنعة  املزّنل عىل عباده ما    ا رسائيل، ليكون هلم رشي

 الهيود 

فالتوراة ل العرن الهيود  "تس ى  أأسفار الرشنعة أأو أأسفار موىس امخلسة أأو 

الناموس أأو انموس موىس، وتش ل مخسة أأسفار يه: التكويا، اخلروج، السونأ، العدد، 

ويه الأسفار امخلسة الأساس ية ل الكتاب املقدس، ويه مرجع لك الأسفار اليت  12تثاية "ال 

تأأيت  عدها، ويه ك كل مرجع الأانجيل اليسوعية ورسائل التسمي  والرسل ل العهد 

اجلدند )ا  جنيل(  "كام نطلق لفظ )الناموس( عىل أأسفار العهد القدمي وأأحيااًن نقترص اللفظ 

نعة امخلسة اليت نقولون: أأن موىس كتهبا، وذد ورد ل ا  جنيل ]   [ ولك ة عىل أأسفار الرش 

جنيل  13انموس املقصود هبا: القااون أأو الرشنعة ويه تقا ل لك ة توراة العربنة " فقد جاه ل ا 

سليهَةٌ »َأَجاهَبُْم يَُسوُع: 34نوح ا: " َُُّكْ أ ن
ِ
: َأاَن ذُلُْت ا ُُكْ وتتفق نسخ  14؟"َألَيَْس َمْكُتواًب لي اَنُموسي

التوراة اخملتلفة حول ه ه املعاين، فعىل الأذل ترد ل النصوص الثسةة اخملتلفة ما التوراة: 

العربااية، السامرنة، والس بعياية  "كام عرفت أأنضا ابمس الناموس ل ال إة الس بعياية والعهد 

عاٍن تصب ل ولكها م 15اجلدند، وهو مصطلح نوانين نع  السلوك احلسا أأو الرشنعة "

 املعىن العار للتوراة: ا  رشاد والهدانة 

ن اكات ذد  هب ا تظهر أأسفار موىس امخلسة كوحدة واحدة تس ى: الناموس، وا 

محلت أأسامه أأخرى خمتلفة وردت ل العهديا، مهنا: التوراة أأو الرشنعة، سفر الرشنعة أأو 

موس )رشنعة( الرب، كتاب موىس، ان، سفر توراة موىس، سفر رشنعة هللا كتاب موىس،

و"نُعّرن كتاب الهيود املقّدس  عدد ما املس يات مهنا التوراة، وذكل  رشنعة موىس    اخل 

ما سبيل ا  سق اجل ه عىل اللك، كام نعرن أأنضا ابمس سفر الأسفار، وأأ لق الهيود ه ه 

أأمهيهتا ل  وتتجىل 16التس ية اعتقادا مهنم ابلأمهية والس و اذل  ننفرد هبا عا  قية الكتب "

كوهنا اواة الكتاب املقدس وحموره، اذل  تدور ل فلك  ابيق أأسفار العهد القدمي، وك كل 

ذًا؛ فالعهد القدمي ل أأشهر تعرنفات ، ةسةة أأج اه يه: "التوراة ويه  أأانجيل العهد اجلدند  ا 
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ن: الأوائل كتب موىس امخلسة )التكويا واخلروج والسونون والعدد والتثاية(  والأابياه ذسام

 17والأواخر ]   [ والكتب يه امل امري والأمثال ونش يد سلامين وراعو     اخل "

الأسامه اليت ُأ لقت عىل الأج اه اخملتلفة ما العهد القدمي ذات د ةل اترخيية مرتبطة 

دوما ابلظرون اليت سامهت ل  لورة الصورة الهنائية للكتاب املقدس، كام حت ل ل  ياهتا 

لهيا الكهنة وُكتّاب الويح أأةناه تدويهنم الاسخة معاين  مرتبطة بسلسةل الاختيارات اليت جلأأ ا 

وذد ذاعت تس يات كثرية للعهد القدمي وللتوراة، "غري أأن  املتفق علهيا ما العهد القدمي 

التس ية الأك  شهرة يه التاانخ، وه ه التس ية مأأخوذة ما احلرن الأول ما لك لك ة ما 

ىل الأابياه واخلاه تشري  أأذسار كتاب ىل التوراة، والنون تشري ا  الهيود املقدس، فالتاه تشري ا 

ىل املكتوابت، أأ  ه ه التس ية اختصار لأذسار العهد القدمي الثسةة " ويه ل اللغة  18ا 

العربنة: الأسفار امخلسة )توراة(، الأابياه )افيئمي( والأانش يد املدّواة )ختوفمي(  واليت ما 

الس نأ م   الف ة اليت س بقت دخول     أأن يكون ذد مت تأأليفها خسل مئاتاحملمتل 

ق ر(، حىت  عد عودهتم ما اب ل  عد الس يب  14ا رسائيل لأرض فلسطأ )حوايل القرن 

ىل مملكة الهيود )حوايل القرن   ق ر(، وما  عدها حىت القرن الأول ذ ل املس يح  6ا 

ذًا؛  الهيودنة، اليت متت  لورهتا  صورهتا الهنائية ل الف ة الرشائع  الـتاانخ هو مجموعةا 

البا يل والقرن الأول امليسد ، ومل يش ل احلاخامات اذليا شاركوا  امل تدة  أ ف ة الس يب

الهنايئ للكتاب املقدس  عض النصوص اليت تُعرن عندمه ابلكتب  ل حتدند الشلك

الكتاب املقدس، وتُس ى الأ وكرنفا  اخلارجية، أأ  الكتب أأو الأسفار غري املدرجة ل

(apocrypha  ا ) لهيي، ما أأجل ذكل است عدوها حلظة ذ مل نعتربوها وحيا ذات مصدر ا 

و"الأ وكرنفا أأ  الأسفار غري الرشعية، ويه أأر عة عرش سفرا، موجودة ل تدويهنم التاانخ  

ويشوع با سرياح  الستياية، اقس عا ال إة الس بعياية، وأأشهرها سفر هيودنت، و و يا،

ضاعت  19]   [ ويه حتتو  عىل حاكايت أأخسذية الزنعة، حمشوة ابلأخطاه التارخيية "

اصوص ه ه الأسفار املس تث اة ما العهد القدمي، ومت نس ياهنا أأو تناس هيا عىل مر العصور 
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لهيي حسب ترجيح الكهنة وكتبة  السحقة، للشكوك احمليطة هبا حول مصدرها غري ا  

 الويح 

ذا اكن الهيود العرباايون ذد أأولَوا عنانة خاصة للعهد القدمي جب يع أأسفار، وحاولوا  ا 

حفظ اصوص  الأصلية ما التحرنف والتعدنل وال ايدة كنتيجة حمتية لسلسةل ما املتغريات 

احمليطة ابلنص املقدس؛ أأو ل أأسوأأ احلا ت حفظ  ما الضياع، رمغ اوائب ا هر اليت 

ا مرص حىت ظهور املس يح با مرمي )ع(، ورمغ حماو هتم احلثيثة حلت هبم م   خروهجم م

آاثرمه ا ناية  ن أ للحفاظ عىل موروهثم الثقال عامة وموروهثم ا ن  املقدس خاصة، فا 

ذا اكن حفظ النص الأذدس عندمه  والأد ية )الثقافية( ذد ضاعت ل أأغلهبا عىل الأرحج  فا 

ت إة، فا ن اجلهد الأكرب ذد ُوّج  حلفظ ل ظل تكل الظرون املريرة ذد جا   صعواب

آاثر الأدب العرب  القدمي،  املورو  ا ن   درجة أأوىل  "ومل حُتفظ عىل ه ا النحو إيع أ

ىل أأن  ىل املصادر اليت اس متّدت مهنا مادهتا، وه ا ا  فأأسفار العهد القدمي افسها تشري ا 

يت تضم، عدا  عض اصوص اخملطو ات العربنة اليت كشفت أأخريا ابلقرب ما البحر امل 

 20العهد القدمي، كتاابت أأخرى ليست في  "

ن اكن الكتاب املقدس  عهدن : القدمي واجلدند اصا مكمتس ذامئا   ات ، ذادرا  حىت وا 

خ اران ابلكثري ما ذصص القداىم ما الأابياه والرسل الأولأ، وهمام اكن اصا ذدميا  عىل ا 

ا  نساين العاملي، وهمام اكن اصا مقدسا لفظ العادات حافظا جل ه يسري ما املورو  الثقال 

ا  مؤكد  ننا أأن  عض  والتقاليد والطقوس ا ناية لنصف ساكن العامل ل العرص احلدنث    فا 

لينا فهيا،    ن "العهد القدمي هب ه الصورة اليت وصل ا  اصوص  ذد ضاعت  فعىل الأرحج ا 

شارات  لينا، يش ل لك اتاج    ا رسائيل حيث ترد ا  كثرية ا ىل وجود أأسفار أأخرى مل تصل ا 

أأمهها: سفر حروب الرب، سفر املس تقمي، وسفر أأخ ار الأاير ملوكل هيوذا، وسفر أأخ ار 

ولك ه ه النصوص الضائعة يه  21الأاير مللوك ا رسائيل، وأأخ ار جاد املرايث وعدو النيب "

آخر املطان ج ه ما النص الأصيل اذل  تشلك ل ظرون اترخيي ة وحضارنة خاصة، ل أ
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سامهت ل حتويره وتعدنهل وتدونن     عىل الشلك اذل  اس تقّر علي  اليور، واعتقد أأهنا ذات 

 أأمهية ذصوى ل فهم خمتلف اصوص الكتاب املقدس 

 ا ناية للتوراة: املصادررث  2

ا  ليس ما السهل  ىل النيب موىس )ع( فا  ذا اكات الهيود تاسب الأسفار امخلسة ا  ا 

ةبات  ن علامه الكتاب املقدس لكهم مجمعون عىل أأن العهد القدمي جرى ا  ذكل، خاصة "وا 

واعمل إيعا أأن زما ن ول التوراة عىل النيب موىس  22وضع  خسل و عد النفي ا ىل اب ل "

)ع(  عيد  ف ة ليست ابلقصرية عا زما الس يب البا يل، وعلي  فهناك  ُعد زم  ليس ابلهّأ 

وه ا ما ذد نعّرض النص املقدس الأصيل لسلسةل  23الكتا ة  أ زما الزنول وزما 

تعدنست اصية،   ميكا التغايض عهنا  "ودومنا رنب، فا ن الأسفار امخلسة، يه ل جمال 

النقد للنص، املثال الأك  وضوحا للتعدنست اليت أأجراها الناس ل خمتلف عهود اتر  

ويه  24أأخوذة عا الأجيال املاضية "الشعب الهيود ، وللرواايت الشفونة وللنصوص امل

موضع جدل ذامئ عىل مر التار   أ املش تغلأ عىل اصوص التوراة ابلبحث والتفسري، 

 لطاملا  رحت افسها  قوة لل ناذشة والتحليل العل ي والنقد  

والتوراة ل عرن الهيود والنصارى، يه حصف موىس )ع(، ويه النصوص الأوىل 

لت مكمتةل البناه، مدواة ل الألواح املقدسة يه ما نعرن  أألواح موىس اليت نُعتقد أأا  ذد ن  

)ع(، فهيي ل الأخري مقرواة ابمس النيب موىس )ع(  "وذد ذهبت الهيودنة واملس يحية عرب 

ىل أأن مؤلفها هو موىس )علي  السسر( افس  ]   [ وذد رشع الناس ا تداه ما  ذرون  ونةل ا 

ولعل ما نؤند ه ا امل مع هو ما جاه  25ون عا ه ه النظرنة "القرن الأول ذ ل املس يح ندافع

بُّ ليُ وىَس:  اْكُتْب هَ ا تَْ اَكًرا لي »ل التوراة افسها، ل سفر اخلروج حتدندا: "فَقَاَل الرَّ

ْا حَتْتي السَّ َ  الييَق مي ْكَر مَعَ يّني َسْوَن َأْمُحو ذي
ِ
عي يَُشوَع  فَا ، َوَضْعُ  لي َمَسامي  26« "اهي الْكيتَابي

ونقصد دوما  رث)الكتاب( ل اصوص الكتاب املقدس: التوراة، وتظهر  أ احلأ والآخر ل 



 الأس تاذ: عبد احلق جميطنة                الكتاب املقدس "النصوص التوراتية أأمنوذجااملصادر الأركيولوجية لنصوص 

 2018جوان                                   393                                     بسكرة-جامعة محمد خيرض

شارات واحضة عىل موسونة اصوص التوراة، وعىل مصدرها  اصوص الكتاب املقدس ا 

لهيي اخلالص، وعىل زما ظهورها  ُعيد اخلروج م ارشة   ا  

 عدة ذرون تأأليف الأسفار "نُسب ا ىل زما نيل موت موىس لكا ل املقا ل فقد 

امخلسة الأوىل خاصة  أأو ابلأحرى الأسفار الس تة الأوىل )وفهيم سفر يشوع(  لأن سفر 

ول ه ا املعىن تتحد  الأانجيل  27يشوع ندرج ل ه ه اجمل وعة افسها عىل أأا  ج ه مهنا "

ل ورسائل القديسأ ل العهد اجلدند عا ارتباط التوراة ابمس النيب موىس )ع(  و

ن "موىس النيب ابا معرار ابا ذاهات ابا  و  هو اكتب  الاعتقاد الهيود  والنرصاين: ا 

الأسفار امخلسة ما عدا الأحصاح الأخري ما سفر التثاية اذل  نتض ا خرب اياحت  ودف  ، 

وه ا هو الرأأ  الغالب ل الاعتقاد  28ونعتقد ا ارسون أأن يشوع با اون هو اذل  كتب  "

رصاين، وهو موضوع جدل خصب، تمتخض عن  م اذشات ذات أأمهية ابلغة ل الهيود  والن

 فهم وتفسري اصوص الكتاب املقدس 

لقد جاهت الكثري ما النصوص التوراتية اليت تؤكد ه ا امل مع وتدمع ، وت ند ما 

مصداذية الاف اض القائل مبُوسونة النصوص الواردة ل الأسفار امخلسة الأوىل ما العهد 

هَاَدةي 15)التوراة(، جاه ل سفر اخلروج: " القدمي َا الَْجَبلي َولَْوَحا الشَّ فَاارَْصََن ُموىَس َونََ َل مي

ْا ُهنَا اَكاَن َمْكُتو َْأي   ْا ُهنَا َومي َ ا  مي : لَْوَحاني َمْكُتواَبني عىََل َجاايبهَْيي هي َّْوَحاني مُهَا َصْنَعُة 16لي نَدي َوالل

تَا َةُ  ، َوالْكي َّْوَحْأي " هللاي تَا َُة هللاي َم ُْقوَشٌة عىََل الل وما مثَّ، فا ن س ياق القصة ندل عىل أأن  29كي

التوراة ن لت دفعًة واحدًة  عدما ذهب موىس مليقات ر  ، واكن ذكل  عد جنات  وذوم  ما 

ىل ذوم  ابلتعلمي والتوجي  واملوعظة   سل فرعون، الأمر اذل  جعل موىس )ع( نتوج  ا  أ

سب اصوصها افسها، جاه هبا موىس )ع( وحيا عا ر   تعاىل امس ، ما هجة، فالتوراة ح 

 ون لت دفعة واحدة ل لوحأ مكتو أ، هام ما صنع هللا س بحاا  وتعاىل، ما هجة اثاية 

وابملوازاة مع الرأأ  القائل أأن موىس )ع( هو اكتب التوراة وواضعها؛ أأ  أأهنا اص 

اك ما نع ض عىل ه ا الرأأ ، عىل اعتبار أأن واحد اكمل، تشلّك دفعة واحدة، فا ن هن
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"ما نقرأأ التوراة السامرنة والعربااية واليواناية   نعتقد أأن موىس )ع( هو الاكتب،  ل جي ر 

منا يشت   ل  أأن الاكتب غري موىس ]   [ وليس ل توراة موىس ما ندل عىل امس الاكتب، وا 

يا ]   [ و  ميكا أأن يُشت   ل ا   ل أأن )ع را( هو الاكتب ما أآايت سفر ع را وسفر حن  

فالتوراة ل تقديرمه يه ما وضع الُكهان وتأأليفهم،  30ع را كتهبا ل اب ل أأةناه الس يب "

هؤ ه الكهان اذليا جاؤوا  عد موىس )ع(  ف ة زم ية  عيدة جدا  ورمبا ل ذروة حامسهم 

لهية مصدر الألواح اليت جاه هبا موىس )ع( ما ميعاد ر  ، ذد مال  ودفاعهم عا ا 

الفّريس ّيون والكهان وكتبة الويح ا ىل مله الفراغات والتناذضات الواردة ل اصوص التوراة، 

جياد تفسري مق ع للتساؤ ت اليت نطرهحا النص املقدس  فأأمعلوا اخمليةل حلل ه ه التناذضات وا 

 عىل ذرائ  

جياد ا   جاابت املق عة ما أأجل ذكل جاه القصص التورايت ملله ه ا الفراغ، وا 

للتساؤ ت اليت غالبا ما تُطرح حول اصوص الكتاب املقدس  "وذد اكن موىس  طس 

أأسطوراي ابلاس بة للهيود، هم ت  أأن يكون املتلكم ابمس )هيوه(  ولعل املؤلفأ الفريس يأ ذد 

 حظوا اقطة الضعف ل الروانة اليت أألفوها، ويه عدر وجود أأ  شاهد غري موىس، جفعلوا 

ا )اجامتعات الق ة(  أ موىس و)هيوه( اجامتعات رسنة للغانة،  ناه عىل تعلاميت )هيوه( م

ذ أأعطى ه ا الأخري تعلاميت مشددة لَك   نتجسس أأحد علهيا " وذد جاه ل  31افس ، ا 

فَقَاَل 10سفر اخلروج اص رصحي نربر الظرون الرسنة اليت مزيت حلظة ميسد التوراة: "

بُّ ليُ وىَس:  لُوا ةيَياهَبُْم، »الرَّ ْسهُُم الَْيْوَر َوغًَدا، َولَْيْغسي ْعبي َوذَّدي ىَل الشَّ
ِ
َويَُكواُوا 11اْذَهْب ا

ْعبي عَ  يعي الشَّ بُّ َأَماَر ُعُيوني َإي َّاليثي نزَْنيُل الرَّ َُّ  لي الَْيْوري الث َّاليثي  َلا يَا ليلَْيْوري الث ّدي تَعي ىَل َج َلي ُمس ْ

ي َاَه   ىَل الَْجَبلي َأْو َوتُقيميُ 12سي
ِ
ْا َأْن تَْصَعُدوا ا ُزوا مي يٍَة، ذَائيًس: اْحَ ي ْا لُكّي اَنحي ْعبي ُحُدوًدا مي  ليلشَّ

وا َ َرفَُ   لُكُّ َمْا نََ سُّ الَْجَبَل نُْقتَُل ذَْتًس " ن حص ه ا ال جيح حسب املدافعأ  32تََ سُّ وا 

كهنة والكتّاب، يه ك كل ما مصمي عا موسونة التوراة، فا ن كتا ة اصوصها عىل ند ال 

لهار، فقد متّت كامرسة  قس ية دناية تس ى الويح، فرث"لك ة ويح تعرنفها أأهنا  الويح وا  
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تأأةري فائق الطبيعة لروح هللا عىل اذليا كتبوا الأسفار املقدسة  وه ا التأأةري مضا أأن لك ما 

له  وعلي ؛ فكتا ة النص  33يي "كتبوه اكن متاما ما ذصد هللا أأن يكتب  لتوصيل الويح ا  

املقدس )خاصة الأسفار امخلسة(، والتعدنست اليت مست اص  الأصيل وما جنم عن  ما 

ظهور الاسخ اخملتلفة واملتناذضة، يه ل اظرمه ما مصمي وجوهر النص الأصيل، فس يه 

 حترنف و  تعدنل و  تغيري ل جوهر النص املوسو  الأصيل 

اترخيهم، أأن "موىس )ع( ملا أأعطاه هللا التوراة موعظة واملعرون عند الهيود ل 

وتفصيس للك يشه، أأفرز س بط  و  رث اذل  هو م   رث محلل التوراة، يرفوهنا ونعّرفوهنا 

للناس  وكتب مهنا ةس  عرشة نسخة، وضع نسخة ل التا وت، وسمل للك س بط نسخة 

وا مهنا حرفا واحدا ا ىل زما لذلكرى، وظلت التوراة حصيحة ل أأند     ا رسائيل مل نغري 

" واملعرون ك كل أأّن اكهنا ما حاخامات    ا رسائيل ندعى: ع را  34الأرس البا يل 

ابن الس يب البا يل، وعرضها علهيم فأأخ وها عن ،  الاكها، ذد دّون التوراة  عد ضياعها ا 

تسفات وأأخ ت لك فرذة التوراة عا الاكها ع را، لتظهر  عدها ل القرون السحقة الاخ 

النصية اليت متخضت عهنا: التوراة العربااية والتوراة السامرنة والتوراة اليواناية فامي  عد، 

وعلي  ظهرت أأك  ما نسخة للتوراة ل    ا رسائيل  وه ه الاسخ الثس  افسها يه ما 

سون جيهتد اجلاُمع والاُساخ ما الكهنة رث ل عصور متأأخرة  عد ظهور املس يحية والعهد 

خراهجا ل النص اذل  نراه اليور اجل  دند رث ل توحيد اصوصها، وا 

ذًا، أأن النص التورايت ذد ظهر ل شلك  املكمتل أأول مرة ل زما اخلروج ما  نبدو ا 

مرص، مث ضاع ه ا النص وتفرق ردحا ما ال ما، مث مّت إع  وتوحيد  نائ  أأاير الس يب 

البا يل، ليعود ونتفرق ما جدند عىل الأذل ل ةس  اصوص خمتلفة، مث نعاد مرة أأخرى 

يل  "وهك ا يكون تنظمي إع  وتوحيد اصوص  ذُ يل ظهور املس يح )ع( أأو  عده  قل 

لك ه ه السلسةل  35اصوص الأسفار امخلسة ذد امتد عىل الأذل عىل مدى ةسةة ذرون "

املتعاذ ة ما معليات التفكيك وال كيب لنصوص التوراة، عىل مدى زم   ونل جدا، ول 



 الثالث والعرشون العدد                                                                       جمةل لكية الآداب واللغات

 2018جوان                                      396                                         واللغاتلكية الآداب 

حلفاظ  يئة اجامتعية ذات حراك ةقال رسنع جدا، و  ي ال الاعتقاد ذامئا أأن اصوصها ذد مت ا

ن التحليل النقد  لنصوص التوراة يشري علهيا عىل الشلك اذل  ظهرت علي  أأول مرة   ا 

ىل كوهنا ذد تشلكت عىل مراحل، ورمبا دفعة واحدة، ول ظرون اترخيية   وضوح ا 

واجامتعية غري اليت ختربان    ه ه النصوص افسها  وأأك  ما ذكل ف صوص متعددة 

 سلسةل متعاذ ة ما معليات الهدر والبناه واسعة النطاق املصادر، وه ه املصادر افسها يه

 ال ماين واملاكين، مع تدّخل وتداخل العوامل البرشنة اخملتلفة 

لك ه ه املؤرشات تدل د ةل واحضة عىل أأن النص الأصيل للتوراة ذد تعرض 

يور  لسلسةل م ظ ة ما معليات التفكيك وال كيب، اتج عهنا النص التورايت اذل  نراه ال 

وكنتيجة ذلكل ظهرت املصادر التوراتية املشهورة ويه ةسةة كام سلف ذكرها، وعلي  

فرث"الاختسفات ل الأسامه اليت يشار فهيا ا ىل هللا، وتكرار  عض القصص والفروق البي ة ل 

اللغة والأسلوب  أ أأج اه خمتلفة ما ه ه اجمل وعة، لك ه ا أأذ ع العلامه الناذديا  أأن 

 36امخلسة املاسو ة ا ىل موىس، اكات ل الواذع اتيجة تصنيف ما مصادر خمتلفة "الأسفار 

وه ه املصادر اخملتلفة افسها يه ما  أ اتاجئ معليات التفكيك وال كيب املتسلسةل للنص 

التورايت الأصيل ل مراحل زم ية متعاذ ة  وعلينا هنا أأن اتخيل مدى جحم التغيري والتعدنل 

ل  اية النص الأصيل للتوراة،  عيدا عا حساابت العوا ف ا ناية امل كا واحملمتل 

والأحاكر الأخسذية واخللفيات الأندنولوجية والقومية، اليت جتنح  نا للمتسك ابلرأأ  القائل 

 أأن التوراة اليت  أ أأندننا الآن يه توراة موىس )ع( الأصيةل 

( اليت تُاسب ل الغالب رث كام نفتتح العهد القدمي اصوص  ابلأسفار امخلسة )التوراة

ىل النيب موىس )ع(، "وه ه الأسفار يه القاعدة الأساس ية للعهد القدمي وا يا  رأأننا رث ا 

ن تفسري أأذدر اتر  س يايس  العرب   أأرسها، ولكهنا تنطو  عىل أأخطر املشألك النقدنة: وا 

ذا ودن  للعربنأ نعمتد لك  عىل اتر  تأأليفها، وحتدند مصادرها واترخي  ها ]   [ فس جعب ا 

تدور اصوص العهد القدمي إيعها حول فكرة جوهرنة، يه و  37اكات موضوع جدل معقد "
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تباع  وعد هللا اذل  ذطع  للكمي  موىس )ع( رث واذل  جاه ل سفر اخلروج رث وذكل مقا ل ا 

يب موىس الوصااي اليت أأوىص هبا هللا س بحاا  وتعاىل    ا رسائيل ل الألواح املزّنةل عىل الن

ن رساةل  )ع(، وم   مت اش تقاق امس ج يئ الكتاب املقدس )عهد ذدمي وعهد جدند(  "وا 

تباع الرشنعة لَك نأأتهيم الوعد رث أأ  أأن يمتلكوا الأرض وما علهيا رث  الأابياه للهيود يه، فقط، ا 

 38وا   عوذ وا ابحملو ما الوجود "

نظامي حمكام، ومّت ترتيب التوراة كتاب الرشنعة عند الهيود، ذد اُظ ت أأسفاره ت 

مواضيعها  عنانة فائقة  فرث"لو تع ق ا ل لك ما أأسفار التوراة، لوجدان أأن الك مهنا هل غانة 

و  ااَس ك كل أأن اوحض أأن  39خاصة    وحمددة، تعطي الهيود الأمثةل والوصااي والتعلاميت "

حتدندها  دذة متناهية  ه ه الأسفار إيعها رمغ اختسن مواضيعها تلتقي ل غانة واحدة مت

)رشنعة الهيود املس تا طة ما اللوحأ املقدسأ  عد اخلروج م ارشة(  وابلتايل ليس ما 

السهل علينا الاعتقاد أأن ه ا التنظمي احملُك اذل  متتاز    أأسفارها ما حيث مواضيعها ذد 

  ل تشكيل ظهر جفأأة خسل حق ة اترخيية ذصرية، وه ا ما ي ند ما احامتلية التدخل البرش 

 اصوص  

وحىت الأسامه ل الروانة التوراتية لها د ةل معيقة وارتباط م ارش ابلسري العار 

للأحدا ، مثس: "موىس لك ة عربنة معناها املنتشل ما املاه، و  موىس النيب وذت 

اضطهاد فرعون لب  ا رسائيل وترىب ل  يت فرعون، لكا أأم  نواك د مل تكا  عيدة عن ، 

حساق ونعقوب " ل عل  براهمي وا  آابهئا ا  ميان أ َ 10وك كل جاه ل سفر اخلروج: " 40 ت  ا  ا كرَبي َولَ َّ

  ُ ْرَعْوَن فََصاَر لََها ا ْنًا، َوَدَعتي امْسَ ىَل ا ْنَةي في
ِ
يّني ااْتََشلُْتُ  »َوذَالَْت: « ُموىَس »الَْوَ ُ َجاَهْت  ي ي ا

ِ
ا

َا الَْ اهي   القصة رث حسب تفسري الهيودنة والنرصااية رث فامس الشخصية الرئيس ية ل 41« "مي

مس توىح ما أأول حد  همم نطالعنا ل أأحدا  القصة، وندل ه ا أأن ذصة موىس )ع( ذد 

حيكت خيو ها واظ ت فصولها لتخدر هدفا حمددا سّطرت  امجلاعة ا ناية اليت اهمتت 

اه فامي  عد، ودّوهنا كتّاب  تدويا كتاب التوراة  أأسفاره املتعددة  فالأسفار اليت وضعها الأابي
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العهد القدمي والكهنة والقضاة    اخل، تدور حول الفكرة ذاهتا، وتمترك  حولها  وعلي  "ظلت 

ىل نوم ا ه ا احملور اذل  تدور علي  حياة الهيود، و   ه ه الرشائع ما تكل الأاير النكدة ا 

فهيي منوذج واذعي  42".اتر  العاملي ال تَقيُّدمه هبا  وال جتواهلم وحمهنم ما أأمه الظواهر ل 

لسس مترار الثقال  أ الأجيال عرب التار ، ورمغ ما تعرض هل النص املقدس ما معليات 

التعدنل اخملتلفة، فقد حاول الهيود واس تطاعوا احلفاظ عىل تراهثم الثقال عرب الأجيال 

 املتعاذ ة عىل امتداد القرون الطونةل 

وحدة تميية )موضوعية( م ا طة معا، تبدأأ  قصة خلق متثل ه ه الأسفار امخلسة 

الكون ما أأجل ا  نسان، وخلق ا  نسان افس ، وحمنة اخلطيئة الأوىل، و رنق  للخسص ل 

حسق  براهمي وا  الأرض اليت هيأأها هللا  ختباره فهيا  وكيف اختار هللا الأابياه الأولأ ا 

ل وهدايهتم، وترو  ذصة الاس تعباد ونعقوب ليحققوا خسص ا  نسان وخسص    ا رسائي

"الأسفار ختتلف ل واخلسص ل مرص، وذصص العصيان والتي  والضسل  لكا ه ه 

موضوعاهتا وأأسلوهبا، ففهيا اتر  وفهيا ترامج أأشخاص وفهيا رشائع وذوااأ وفلسفة وشعر 

وهو  ومواعظ وحمكة وأأمثال وابوهات  وللكتاب هدن واحد ير ط  أ أأج ائ  اخملتلفة،

هك ا حتقق ه ه الأسفار حق ة هامة متاكمةل ل  43الفدى والكشف عا  رنق اخلسص "

حياة البرشنة ما هجة عسذهتا ابهلل، ومتثل دورا هاما نعيش  ا  نسان، في  نل س رعانة هللا 

هل واهامتم  خبسص   ومما جيدر مسحظت  ك كل هو أأن التار  والقصص ل ه ه الأسفار 

 ان والعقيدة، فس اافصال  أ الأحدا  التارخيية والعقيدة الهيودنة ميزتج اب  مي

ذن  فرث"التوراة مجموعة كتاابت  هوتية واترخيية دوات لرشنعة أأتباعها واترخيهيم، ا 

واللك ة حبد ذاهتا تع  الرشنعة أأو التعالمي ا ناية  وأأسفارها غري متفق علهيا، ف عض أأح ار 

آخرون "الهيود نضيفون أأسفارا    فهناكل اختسفات اصية  أ اصوص  44نق لها أأح ار أ

التوراة ل ةس  نسخ مهنا عىل الأذل )السامرنة، العربااية، والس بعياية(، فه ه الأخرية 

تنطو  عىل تناذضات اصية  واحضة  "واملشألك املتعلقة  تأأليف  قية أأسفار العهد القدمي يه 
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لأسفار امخلسة، ويه خاصة أأذل أأثرا مهنا ل تفسري عامة أأذل خطورة ما املشألك املتعلقة اب

جفوهر اخلسن  أ الاسخ اخملتلفة ما العهد القدمي، غالبا،  45التار  وا يا عند العربنأ "

 هو الأسفار املوسونة، ويه ركزية ابيق الأسفار وأأصلها اذل  تنبثق عن  

فليس ما الصعب عىل  وهمام اكن ه ا ال ا ط النيص اذل  متتاز    اصوص التوراة،

ذارئ الكتاب املقدس، خاصة الأسفار املوسونة امخلسة، أأن يكتشف املشألك النصية اليت 

ن العلامه مجمعون عىل أأن أأذدر ما كتب ما أأسفار التوراة هام القصتان  ننطو  علهيا  و"ا 

حداهام عا اخلال ق ابمس املتشاهبتان املنفصةل لكتاهام عا الأخرى ل سفر التكويا، تتحد  ا 

لوهمي  ونعتقد هؤ ه العلامه أأن القصص اخلاصة  "هيوه" عىل حأ تتحد  الأخرى عن  ابمس ا 

فرامي، وأأن ه ه وتكل ذد  لوهمي كتبت ل ا  بهيوه كتبت ل هيوذا، وأأن القصص اخلاصة اب 

وه ا نطرح أأمام ا تساؤ ت حول ظرون  46امزتجتا ل ذصة واحدة  عد سقوط السامرة "

دس، خاصة النصوص اليت ترو  ذصص اخللق وذصص الأابياه وذصة تشلك النص املق

اخلروج الأعظم، والأخطر ما ذكل التشا   والتطا ق ل  عض املفاهمي العقائدنة  أ التوراة 

 وا ايانت الوةاية اجملاورة 

ميكا رصد ه ا التداخل  أ اصوص التوراة واصوص ا ايانت الوةاية اجملاورة، ل 

ب اها العهد القدمي واحتوهتا اصوص ، لكا أأمهها هو مفهور الرب ا  هل، وهو مفاهمي عدندة ت 

أأخطرها لقميت  العقائدنة اذل  تولي  ا ايانت السامونة أأمهية ذصوى  حيث تتداخل صفات 

الرب وأأسامؤه وأأحواهل، وتت اذض أأحياان، ل ةنااي الكتاب املقدس، عىل  ول إيع الأسفار 

ذا وجدان مثل ه ه الصفات والأانجيل، ول  عض الأ  حيان عىل  ول السفر الواحد  و"ا 

ىل مراجعة عقائدنة ل مرحةل ما  انا   جند تعليس ا   أأهنا مثرة ةقافات  ارئة، أأّدت ا  فا 

آاثر أأابياه    ا رسائيل، خمتلطا بكثري مما دخل علهيا  مراحل حياهتم، أأو يه ذدر مما  قي ما أ

فالرب ا  هل ل التصور  47 لوا هبا أأو أأحا ت هبم "ما دايانت وخرافات الشعوب اليت ن

ىل التصور الوة  للرب ل  الهيود  ما خسل اصوص العهد القدمي )التوراة خاصة( أأذرب ا 
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ىل التصور العقائد  اذل  جاهت    ا ايانت السامونة  الثقافات وا ايانت اجملاورة هلم م   ا 

 أأو دايانت التوحيد 

 وراة:الوةاية للت رث املصادر 3

ه ا التشا    أ الهيودنة وا ايانت الوةاية ل حتدند مفهور الرب   تنفك تثبت  

ا راسات الأركيولوجية نوما  عد نور، وهو تشا   نصل ل  عض الأحيان حّد التطا ق، و  

ىل الصدفة،  قدر ما هو احتاكك ةقال عقائد   أ العقائد املتجاورة،  رجاع   بسا ة ا  ميكا ا 

ل مراحل اترخيية  عيدة جدا و طرق غري واعية ل  عض الأحيان، بسبب  ول ف ة ذد مت 

الاحتاكك ومعق  الاجامتعي  مثل حادةة العجل ل  يداه سي اه، اليت جاه ذكرها ل التوراة 

وال كزي عىل أأمهيهتا العقائدنة ل اتر  الهيود، واليت تؤكد شالك ما أأشاكل الااتقال الثقال 

، وشالك ما أأشاكل التداخل ا ن   أ الثقافات وا ايانت  وابلتايل، ليس ما والعقائد 

ىل عقيدهتم عرب اصوصهم الشفهية و قوسهم التعبدنة  املست عد أأن تاتقل مفاهمي الرب الوةاية ا 

ل مراحل متأأخرة عند تدويهنم حصف التوراة والعهد القدمي، وليس ما املست عد ك كل أأن 

ا الكهنة والأح ار ذد تأأثروا ل ظل ه ه الظرون الثقافية  ثقافات يكون كتبة الويح م

الشعوب اجملاورة فتترسب ا ىل مدوانهتم مفاهمي أأج بية متعلقة ابلرب وصفات  وأأسامئ ، وما 

دون ذكل ما عقائد وذصص وأأسا ري ورشائع ا ايانت الوةاية اليت جاوروها واحتكوا هبا 

 ل اترخيهم الطونل 

ىل اصوص التوراة، فا ن املصادر اب  ضافة ا ىل  املصادر الوةاية اليت لمتل دخولها ا 

التوراتية افسها متعددة وخمتلفة ومتناذضة ومتباعدة ل ال مان واملاكن عا  عضها البعض  

ن تعدد املصادر يس تدعي اخلسفات والتكرارات ]   [ عىل تداخل التقاليد اخملتلفة  و"ا 

والطوفان، وخطف نوسف )علي  السسر( ومغامرات  ل املتعلقة ابخللق وذرايت ذانأ، 

 48مرص، واختسفات الأسامه املتعلقة  نفس الشخصية والعروض اخملتلفة للأحدا  امله ة "

والأكيد  ننا أأا  ذد مّت تأأليف اصوص العهد القدمي ما مصادر خمتلفة، متباعدة زم يا، عىل 
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جدا ابلاس بة لنص مقدس نّدعي مدى ي ند عا عرشة ذرون، ويه مدة زم ية  ونةل 

لهار: مصدر واحد، وجدت ل م ا ق  عيدة جدا عا مو هنا الأول  املؤم ون    أأا  ما ا 

اذل  ظهرت في  أأول مرة  كام أأا  نطرح تساؤ ت معيقة حول الرس الاكما خلف الشلك 

 املنظم واملاسق اذل  تتجىل في  اصوص التوراة، خاصة ل النصوص الرسدنة، حيث تربز

 تفاصيل دذيقة م ظ ة ومقصودة   ميكا التغايض عا البحث فهيا 

وعىل الأذل "ذد حددت أأر عة مصادر أأساس ية: املصدر الهيَو ، وذد أألف حوايل 

ق ر، ل مملكة هيوذا  ومسي ك كل لأا  يس تع ل امس العمل هيوه  واملصدر ا  لوهميي  850

لوهمي، وذد ُألّف حوايل  ر، ل امل لكة الشاملية  وذد أأدمج ه ان ق  770لأا  يس تع ل امس ا 

ق ر  ومصدر التثاية وذد ُألّف وُأعلا العثور  650املصدران ل مجموعة واحدة حوايل س نة 

ق ر ]   [ واملصدر الكهنويت، وهو يرجع  620علي  زما املكل نوش يا، هو مكل هيوذا س نة 

ن  49قرن اخلامس ذ ل امليسد "ا ىل زما ع را، وذد أأدمج ل املصادر السا قة حوايل هنانة ال ا 

تنوع املصادر واختسفها نفرس الكثري ما التناذضات والتضارابت ل رواايت العهد القدمي، 

لوهمي، الرب(، وأأنساب الأابياه وأأسامهمه، وحىت العقائد والرشائع  مثل امس ا  هل )هيوه، ا 

 ا ناية اليت أأصبحت حمل خسن  أ النصوص املتباننة 

صادر التوراتية حقيقة اترخيية   ننكرها حىت أأك  املؤنديا ملوسونة وتعددنة امل

التوراة تعصبا، فرمغ ذكل "نوافق العلامه الاكةوليك عىل أأن الأسفار امخلسة ذد تكون ُإعت 

ضافات متأأخرة، ولكهنم نرصون عىل أأهنا  ما مصادر خمتلفة، ورمبا اش متلت عىل تغيريات وا 

ىل فه  50صادرة أأساسا عا موىس " يي ل الأخري ذات مصدر موسو ، تعود ل ج ورها ا 

الألواح املقدسة اليت ظهرت أأول مرة ل زما اخلروج، أأو ل أأسوأأ الاحامت ت  عد زما 

اخلروج  قليل، ويه ما  قااي الوصااي اليت أأوىص هبا الرب شعب  اخملتار  ما أأجل ذكل 

ىل النيب موىس )ع( وتُس ى ابمس ،    لكوهنا ما وضع  وتأأليف  ابملعىن تُاسب ه ه الأسفار ا 

 احلرل،  ل لأهنا مس توحاة مهنا ومقتبسة ما اصوصها 
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لكا ه ه التعدنست النصية اليت مست جسد التوراة رث ورمغ الاع ان هبا رث يه 

هنا ا شاك ت  شاكليات البحث العل ي والنقد  للنص املقدس، ا  افسها ما نطرح أأمام ا ا 

لهيي رث موسو  و أ ما هو كهنويت رث برش ،  أ ما هو تتعلق مبحاوةل الفصل  أ م ا هو ا 

أأصيل ل النص املقدس و أ ما هو دخيل علي   والفصل  يهنام هو ذو عسذة وةيقة  فهم 

أأج اه كبرية ما النص املقدس، وفهم أأج اه تتعلق ابلرسد القصيص في ، وه ا الأخري يشلك 

ن التدخل البرش  املنظم واملقصود رث اجل ه الأغلب ل النص املقدس )التوراة خصوصا (  ا 

ممثس ل اجهتادات الكهنة وكتبة التوراة رث ل اصوصها الأصلية، هو التفسري الأك  صوا ية 

والأك  معقولية القادر عىل فهم  عض الظواهر الرسدنة اليت متتاز هبا القصة ل الكتاب 

الرسد  والفضاه الرسد  خاصة(، املقدس، ظواهر تتعلق ابلباية الرسدنة امل زية )ال ما 

لهيا السارد ل ذصص التوراة   وتتعلق ك كل مبج وعة الاختيارات الرسدنة امل زية اليت جلأأ ا 

ه ه الظواهر الرسدنة امل زية لنصوص ذصص التوراة، تعود كام أأسلف ا، ا ىل  بيعة الظرون 

آن الكرمي املسامهة ل  ناه النص املقدس معوما، اكليت رأأنناها ل اصوص الق  رأ

 اللغونة للتوراة: املصادررث  4

رمبا ما ي ند الأمر تعقيدا هو عندما نر ط املشألك السا قة مبشلك اللغة ل النص 

املقدس؛ أأ  لغة التوراة  فه ه الأخرية تثري مشألك اصية جدندة تضان ا ىل مشألك اصية 

عادة ال إة وال إة عا ال إة    اخل،  أأخرى، خاصة املشألك اليت تثريها معليات ال إة وا 

ذا رحجنا صوا ية الرأأ   واليت ُلمتل أأن التوراة ذد مرت هبا ل اترخيها احلافل ابلأحدا   فا 

ا   القائل مبوسونة الأسفار امخلسة الأساس ية ل العهد القدمي؛ أأ  أأن موىس اكتهبا ومؤلفها، فا 

ري اللغة العربنة، يه عىل الأرحج ما احملتل أأن تكون التوراة ذد ظهرت أأول ما ظهرت  لغة غ

ن الكتا ة رث فامي نتصل ابلألواح رث يرحج أأهنا اكات ابملرصنة القدمية  اللغة املرصنة القدمية  "مث ا 

ىل اللغة العربنة  51اليت اكن نعرفها موىس حبُك نشأأت  " وابلتايل تُطرح فرضية ترإة التوراة ا 

 ا الطرح اللغة الأر للنص املقدس ما اللغة املرصنة القدمية اليت تُعترب وفق ه 
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ما املرحج أأن تكون لغة التوراة؛ يه اللغة العربنة، ويه لغة الهيود الأصلية؛ لكا 

 ناًه عىل ما هو متعارن علي  ل اتر  الأداين  "واكات اللغة العربنة أأعظم اللغات الراناة 

ا فهيا ما حرون حلقية  وذد عىل ظهر الأرض، أألفاظها مليئة ابلأاغار املوس يقية القونة رمغ م

وصفها رننان  قوهل: أأهنا )كنااة مليئة ابلسهار، وأأ واق حناس ية تدو  ل الهواه(  ومل تكا 

آ يأ  واكن الهيود يكتبون حبرون هجائية وةيقة الصةل  ختتلف كثريًا عا لغة الفينيقيأ أأو املوأ

ومعرون ك كل  52ا احلرون "ابحلرون الفينيقية، ونعتقد  عض العلامه أأهنا أأذدر ما عرن م

آن الكرمي  أأّن الهيود مه أأهل النص املقدس، ولغهتم العربنة لغة النص الأصلية، وكام أأخرب القرأ

ن لغة التوراة يه  منا نأأيت  لسان ذوم ؛ وما مثَّ فا  واذتضت الأعران ا ناية، أأن لك ايب ا 

ت الكتب اليت العربنة، فالعربنة لغهتم والتوراة كتاهبم وموىس )ع( ما أأابياهئم  وذد أأخرب 

آن الكرمي( ل أأك  ما موضع أأهنم ُأوتوا الكتاب؛ وما  جاهت  عد التوراة )العهد اجلدند والقرأ

 مَثَّ فالكتاب  لغهتم ولساهنم 

وما نقو  فرضية أأّن لغة التوراة يه العربنة؛ لأهنا ارتبطت ابلهيود وارتبط الهيود هبا، 

وما اللغة العربنة القدمية ترمج العهد القدمي ا ىل  و  زالت التوراة وكتهبم املقدسة مكتو ة هبا،

اللغات الأخرى، وعلي  فا ن الرأأ  القائل  أأن لغة التوراة يه اللغة العربنة هو الرأأ  الأرحج  

وعلي  يرحج علامه الأداين أأن "النص الأصيل للعهد القدمي كتب ابللغة العربااية فامي عدا أأج اه 

آ  ذا حصت  53نة واحدة ما سفر أأرميا كتبت ابلأرامية "بس يطة ما سفر  ع را وداايال وأ فا 

ىل اللغة الأصلية؛  ه ه الفرضية الأخرية، فا ن ه ا نع  أأهنا ذد تُرإت ل عصور  حقة ا 

العربنة، وه ا ما نفتح ابب اجلدل واسعا حول مدى أأمااة ومصداذية ال جامت ومدى ذدرهتا 

 عىل حفظ النص الأصيل ما الضياع والتحرنف 

 اف اضنا أأن اللغة العربنة يه اللغة الأصلية لنصوص العهد القدمي )التوراة ورمغ

خاصة(، عىل اعتبار أأن موىس )ع( ما العرباايأ وخا ب ذوم   لغهتم، وجاهت دعوت  

ىل القرن التاسع  عد امليسد، ومثة اصان  ن أأذدر اص عرب  يرجع عهده ا   لساهنم  "ومع ه ا فا 
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ىل ا لقرن الرا ع امليسد ، أأحدهام مبكتبة الفاتياكن، والآخر ابملتحف ابليواناية يرجعان ا 

أأما النصوص العربنة اليت تُرإت  54الربنطاين، أأما املدوانت الآرامية والرساياية فغري اكمةل "

ىل العربنة اقس عا ه ه اللغات لأج بية؛ خاصة  ىل لغات أأخرى واليت أأعيدت ترإهتا ا  ا 

ة، واليت تُعرن ابل إة الس بعياية، ويه الاسخة اليت مت اقلها ما الاسخة اليواناية ما التورا

ىل العربنة، فتظهر فهيا الكثري ما املشألك النصااية،  ىل اليواناية، مث ما اليواناية ا  العربنة ا 

والكثري ما التباننات النصية مع الاسختأ العربااية والسامرنة، ويه ل اخلري واحدة ما 

 يقية اليت مت ا تفاق عىل شلك اصوصها الهنائية مصادر التوراة التوف 

مسأأةل أأخرى ذات أأمهية ابلغة تطرح افسها أأمار الكشف العل ي، تتعلق ابلشلك 

"واكن العهد القدمي الشفايه للنص املقدس، وظهور الاسخة التوراتية املدواة املقيدة كتا ة  

اذلاكرة، ويه العامل الوحيد اذل  ذ ل أأن يكون مجموعة أأسفار رث ترااث شعبيا،   س ند هل ا   

ذًا ل البدانة أأن ادرك أأن  55اعمتد علي  ل اقل الأفاكر   واكن ه ا ال ا  نغ  " علينا ا 

اصوص التوراة ل أأصلها الأول يه اصوص شفهية، ورمغ تسلمينا  ظهورها مكتو ة ل 

أأول مرة  فهناكل جفوة  الألواح املقدسة اليت أأن لها هللا س بحاا  وتعاىل عىل النيب موىس )ع(

اترخيية واحضة  أ حلظة ن ول التوراة أأو ظهورها و أ حلظة تدويهنا، حفسب الاسخ 

ن أأذدر  املتوافرة  ننا ميك نا تقدير ه ه الفجوة ال م ية خب سة ذرون عىل الأذل، حيث "ا 

ىل القرن التاسع ذ ل املس يح " رها حوايل  يامن نقدر زما ظهو  56اصوص التوراة العربنة نعود ا 

القرن الرا ع عرش ذ ل املسح، ويه جفوة زم ية اكفية   حدا  تعدنست اصااية جوهرنة عىل 

ذا ما اعتربان فرضية التناذل الشفهيي للتوراة عرب الأجيال خسل  النص الأصيل، خاصة ا 

 حق ة اترخيية تناه  العرشة ذرون ما ال ما ذ ل تأأصيلها ل الاسخ الثس  املعروفة  ننا 

قد مت حفظها ل اخمليال امجلاعي العرباين ومت تناذلها عا  رنق املشافهة أأو التوار  ف

الشفهيي عرب الأجيال ملدة تقل أأو ت ند عا العرشة ذرون  قليل؛ فرث"ذ ل أأن تصبح مجموعة 

أأسفار، اكات تقليدا شعبيا يرتل عفواي ما اذلاكرة اليت اكات ل الأصل الوس يةل الوحيدة 
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  ول املرحةل البدائية يس بق النظم الن ، وذلكل اكن ا  نشاد دأأب لك لتداول الأفاكر

شعب، ل ا رسائيل كام ل غريه  وشعب ا رسائيل مدفوعا  ظرون اترخيية أأنشد كثريا 

فالنص املقدس  57وأأجاد، ل ذروة امحلاس كام ل هوة اليأأس، مساهام  قوة ل لك ما نقع هل "

للنصوص الشفهية املتداوةل عرب الأجيال، احملفوظة ل اذل  نراه اليور هو الشلك املدون 

اذلاكرة امجلاعية الهيودنة لعدة ذرون، ل ظل ظرون اترخيية أأمه ما ميزيها هو الس يب البا يل 

 للهيود 

ن الاعامتد عىل الشلك الشفهيي للتوراة عند الهيود العرباايأ،   ندل  تاات عىل  ا 

وفة ل ةقافهتم، رمغ ذكل  قي الشلك الشفهيي للتوراة هجلهم ابلكتا ة،  ل اكات معروفة مأأل

الأك  همينة ل ةقافة الهيود ردحا ما ال ما، ورمبا اكات الثقافة الشفهية اوعا ما املامرسات 

ا ناية والطقوس ية املتعلقة  تعلمي اصوص التوراة وترتيلها  أ الأجيال، أأك  ما كوهنا جمرد 

ا النص املقدس لعدر معرفهتم ابلكتا ة  "عىل أأن مثة جما  وس يةل ما وسائل احملافظة عىل ه 

للتفكري  أأا   عد اس تقرار الشعب الهيود  ل أأرض كنعان، أأ  ل هنانة القرن الثالث عرش 

ذ ل املس يح، اس تع لت الكتا ة، دومنا دذة، لنقل العرن واحملافظة علي ، حىت ابلاس بة ا ىل 

وه ا ما نفرس ج وح العرباايأ أأاير  58ومة أأ ول "الرشائع اليت خييل للناس أأهنا ذات دمي

ىل تدويا  موىس )ع( ا ىل الاعتقاد  زنولها ماسوخة ل الألواح املقدسة، وعلي  ظهر امليل ا 

 التوراة ل الألواح، وتناذلها عرب الأجيال ج با ا ىل ج ب مع شلكها الشفهيي 

ليد دن  أأك  ما كوهنا ومعوما، الثقافة الشفهية ما مصمي ا اياة الهيودنة، ويه تق 

ذ "نطلق لفظ التوراة: عىل الرشنعة املكتو ة، كام نطلق لفظ  حاجة اجامتعية وةقافية، ا 

واعمل ما للتل ود ما عظمي التأأةري ل جوهر العقيدة  59التل ود: عىل الرشنعة الشفهية "

ذ رمغ تدويا الكتاب املقدس   ت ال الثقافة الشفهية ذات  والرشنعة الهيودنة للعرباايأ، ا 

وللهيود ل  قوسهم التعبدنة تقاليد عرنقة وعىل ذدر كبري ما تأأةري ل ةقافة الهيود وعقيدهتم  

التعقيد، ونبدو ما خسل  قوس التعبد الهيودنة، ذراهة وحتفيظ التوراة، أأهنا كتاب شفهيي، 
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ن الهيود نقس ون تعمتد عىل املشافهة واحلفظ أأك  ما اعامتدها عىل التقييد والتدويا  فقد "اك

ىل أأر عة ومخسأ ذسام  عدد أأاير السبت ل الس نة، وتس ى )فَرشة(  أأسفار موىس امخلسة ا 

ابلعربنة حبيث تمت ذراههتا عىل مدار الس نة، واكات ذراهة الأسفار امخلسة نت عها ذراهة أأج اه 

قا، ما جوهر فاملشافهة ل حفظ وتعلمي النصوص التوراتية كام اف ضنا سا  60ما الأابياه "

العقيدة الهيودنة،   لنقص معرفهتم وذصور لغهتم عا الكتا ة والتدويا، ويه ك كل خاصية 

آن الكرمي ذ ل و عد تدونن    متزي اصوص القرأ

وهمام  لغت ةقتنا ل ذوة احلافظة امجلاعية لب  ا رسائيل، وهمام اكات اذلاكرة امجلاعية 

مااة ل احلفظ، وهمام اف ضنا ما ترجيحات تدمع للعرباايأ عىل ذدر ما ا ذة والقوة والأ 

ن الظرون السوس يواترخيية اليت مّر هبا  الرأأ  القائل حبفظ النص الأصيل للتوراة شفاهة، فا 

 نو ا رسائيل )الس يب، التفرنق والترشند ل الأرض، الاحتاكك الثقال مع ا ايانت 

حملافظة عىل سسمة النص الأصيل للتوراة  اجملاورة    (، ت ند ما معق خماوف ا املتعلقة مبدى ا

حيث "نضم العهد القدمي ةس  مجموعات ما الأسفار، كتبت عىل مدى تسعة ذرون تقرنبا، 

 لغات خمتلفة، اعامتدا عىل ال ا  املنقول شفواي، وذد حصحت وأأكلت أأك نة ه ه الأسفار، 

ورمبا ه ا ما  61 "بسبب أأحدا  حدةت، أأو رضورات خاصة، ل عصور متباعدة أأحياان

ىل تقييده كتا ة، ولو  عد مدة زم ية  ونةل اكات اكفية لتغيريه  دفع ابملدواأ وكتبة الويح ا 

آن الكرمي  عيد ظهوره ب ما ليس ابلطونل مقاراة ابل ما اذل   وتعدنهل، وهو ما واهج  القرأ

 اس تغرذت  التوراة لتدويا اصوصها 

 خامتة:

ىل أأن  التاانخ هو مجموعة النصوص املقدسة املتفق حول مصدريهتا وعلي  خنلص ا 

لهية ونسبهتا ا ىل موىس )ع(، وتس تث  مجموعة ما النصوص مشكوك ل أألوهية  ا  

مصادرها، وحىت النصوص املتفق حول أألوهية مصدرها حتور حولها الشكوك وال جيحات  

وصا(، وابلرمغ ما اس تقرارها ل شلك هنايئ ونبدو أأن اصوص العهد القدمي )التوراة خص
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آن الكرمي  متفق حوهل، اصوٌص غري واحضة املسمح مثلام هو الشأأن ابلاس بة لنصوص القرأ

اليت وذع علهيا ا تفاق ل الس نوات الأوىل  عد ظهورها، ونبدو ك كل أأهنا تنطو  عىل 

وةيقة  ب اه النص  عض املشألك النصااية اليت تس تدعي النظر فهيا، مشألك ذات صةل 

املقدس معوما والنص الرسد  خصوصا؛ واليت تتجىل ل امزتاج الرسد القصيص ابلرسد 

التارخيي 
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