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 الممخص:
عمى اإلنساف كىك )الحيػكاف،  قدػد ارتبطػت حيػاة اإلنسػاف تحدث البحث عف نعمة اهلل تعالى 

بالحيكاف ارتباطان كثيدان  قالبد مف كجكد الحيكاف قي حياة اإلنساف لفكائده الجمة لو  لكننا ىنا لـ نتحدث 
ذكػػر قػػي بحثنػػا  سػػكا  عػػف تمػػؾ الفكائػػد بػػؿ ذكرنػػا قػػي بحثنػػا ىػػذا الد ػػص التػػي دارت حػػكؿ كػػؿ حيػػكاف 

ب كالحمامة أك الماعز كاألبدار كغيرىػا التػي عراػنا ه  ػيا مف ػمة قػي البحػث كانت الحية أك الغرا
ب دكران قي علنتك ؿ قي النياية إلى أبرز الحيكانات قي سفر التككيف ىي )الحية، ذلؾ الحيكاف الذم ل

لبدػر ظاـ اإلنساف  ككذلؾ الغراب كالحمامة المذاف لعبا دكران بارزان قي مسػاعدة نػكح التػكراتي  أمػا انهمب 
ككؿ تمؾ الد ص التي ذكرت  قدد كاف مف أعظـ نعـ اهلل عمييـ  كدخمت قي ه ص عدة قي التكراة.

قي البحث تحدثت عف الجانب العدائدم كالتشريعي كاالجتماعي  قكؿ تمؾ الحيكانات كػاف ليػا دكران قػي 
 رسـ تمؾ العديدة.

 (.سفر التكوين، الحيوان، السرد القصصيالكممات المفتاحية: )
The storytelling of the animal in Genesis 
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Abstract : 

The research talked about the blessing of God Almighty upon man, 

which is (the animal), the life of man and the animal is closely linked, so 

there must be an animal in man’s life for its great benefits to him, but here we 

did not talk about those benefits, but we mentioned in our research this 

stories that revolved around each animal It was mentioned in our research, 
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whether it was a serpent, a crow, a dove, a goat, a cow, and others, whose 

stories we presented are detailed in the research, to finally reach the most 

prominent animals in the Book of Genesis. In helping the biblical Noah, as 

for the cows, they were among the greatest blessings of God upon them, and 

they entered into several stories in the Torah. And all those stories that were 

mentioned in the research talked about the ideological, legislative and social 

aspect. All of these animals had a role in formulating that belief. 

Keywords: (storytelling, animal, Genesis) . 

  : المقدمة
  ىيأ لو كؿ مستمزمات العيش  ككقر لو السبؿ هبؿ أف يخمؽ اهلل تعالى اإلنساف

  كمف النعـ التي خمديا اهلل تعالى لإلنساف الحيكاف  قارتبطت حياة إلييالمك كؿ 
استفاد اإلنساف بالحيكاف دائمان قي حمو كترحالو  بؿ ىك سبب رئيس لكجكده قي الحياة 

خمدو الرب قي اليـك د داألكؿ كالشرب كالتندؿ  كتتحدث التكراة عف خمؽ الحيكاف  ق منو
 .السادس مف أياـ الخمؽ

يدكر البحث عمى ه ص الحيكاف قي التكراة  قكؿ حيكاف كرد قي التكراة ك 
كليس ىدؼ الدراسة التعرؼ عمى الحيكاف  بؿ الد ص التي ارتبطت  ارتبط بد ة ما 

بظيكر ذلؾ الحيكاف  قكؿ حيكاف ذكر ىنا درات حكلو أك كاف محكر لد ة ما قي 
اة  كهد عرانا الد ص التي ارتبطت بذكر تمؾ الحيكانات  قمنيا ما أخرج أبكينا التكر 

مف الجنة كغير م ير الجنس البشرم  كمنيا ما كانت دليالن لنكح )عميو السالـ،  
كمنيا ما كاف غذا ن لايكؼ إبراىيـ )عميو السالـ،  كمنيا ما استعمؿ لمخداع  كمنيا ما 

هسـ البحث عمى مباحث عدة  تامف كؿ مبحث  دبني عمى معتدد كغيرىا  لذا قد
الحديث عف حيكاف ما  أك ه ة ذلؾ الحيكاف قي التكراة  كأكؿ ىذه الحيكانات ىي 

ني الحية  قدد لعبت دكران بارزان قي تغيير مسار حياة اإلنساف  كدار قي المبحث الثا
كاف  الثالثالمبحث  كالغراب كدكرىما قي ه ص التكراة  ثـ الحديث عف الحمامة

 لمحديث عف دكر أك عف ه ص الماعز كاألغناـ.
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أمػػا المبحػػث الرابػػث قتحػػدث عػػف األبدػػار كدكرىػػا قػػي التجسػػيد كالتشػػخيص مػػف 
خالؿ األكؿ  ثـ أخيران الحديث قي المبحث األخير عف الحمير كالجمػاؿ  لينتيػي البحػث 

 بخاتمة تامنت أىـ نتائج البحث ثـ هائمة الم ادر كالمراجث.
 

 المبحث األول
 الحية :

قػػػي العبريػػػة )نحػػػش، قيػػػي ك)الحػػػنش، قػػػي العربيػػػة مػػػف أ ػػػؿ كاحػػػد همبػػػت قيػػػو 
 .،18ـ: 3971  )كليـ مارش بعض األحرؼ

ىي الحيكاف األكؿ التي تكمـ عنيا تكراة مكسى  كهد لعبت تمؾ المخمكهة الػدكر 
أغػػكت أكؿ األبػػرز قػػي ندػػؿ حيػػاة البشػػرية مػػف حػػاؿ إلػػى حػػاؿ  كمػػف دار إلػػى دار  قدػػد 

 مخمكهيف مف الجنس البشرم )آدـ كحكا ،.
اْلَحيَّتُة َأْحَيتَل َجِميتِح َحَيَواَنتاِت اْلَبِريَّتِة الَِّتتي  َوَكاَنتتِ  ))قجا  قي النص التكراتي: 
َفَقاَلتِت  «نَّتِة َأَحقِّا َقاَل اهلُل اَل تَْأُكاَل ِمْن ُكِل َشتَجِر اْلجَ »َعِمَمَيا الرَّبُّ اإِللُو، َفَقاَلْت ِلْمَمْرَأِة: 

تا َثَمتُر الشَّتَجَرِة الَِّتتي ِفتي َوَستِط اْلَجنَّتِة  ِمتْن َثَمتِر َشتَجِر اْلَجنَّتِة َنْأُكتُل، »اْلَمْرَأُة ِلْمَحيَِّة:  َوَأمَّ
 .،1-3: 1سفر التككيف: ،، ) « َفَقاَل اهلُل: اَل تَْأُكاَل ِمْنُو َواَل َتَمسَّاُه ِلَئالَّ َتُموتَا

 2سػفر التكػكيف ) اهلل اإلنساف مف ذكر كأنثى  أسكنيـ جنػة عػدفقبعد أف خمؽ 
:  2سػفر التكػكيف )   كخمؽ ليـ كؿ شي   إال أنو منعيـ مف االهتراب مػف )شػجرة،،5: 
بعينيػػػػا  قكجػػػػدت الحيػػػػة مػػػػدخالن  ىنػػػػا بػػػػدأ العػػػػدا   ،2:  22   7:  2رؤيػػػػا حنػػػػا ) ،31

  قنجػػػده يندمنػػػا إلػػػى أحػػػداث لإلنسػػػاف  كأف كتػػػاب التػػػكراة لػػػـ يتحػػػدث عػػػف ىػػػذه المدػػػدمات
ككهػائث لػػـ يعيػد ليػػا  كىػذا دقعنػػا إلػػى كاػث قراػػيات كمدػدمات  كػػي نسػتطيث ربػػط ىػػذه 

 الحمدة المفدكدة  كقي مددمتيا  أف ىذا الحيكاف كاف حااران  أك سمث ذلؾ مف )آدـ،.
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ف تتبعنا أسمكب الحكار الذم دار بيف )الحية، ك)المرأة، نجػد ىػذا الحيػكاف هػد  كا 
أسػػػػمكب حػػػػكار مدنػػػػث  كلعمػػػػو يحمػػػػؿ الشػػػػي  الكثيػػػػر مػػػػف الم ػػػػداهية إف لػػػػـ يكػػػػف امتمػػػػؾ 

َوَقتاَل الترَّبُّ اإِللتُو:  )) جميعيا  كىذا نممسو مف سياؽ الن ب الذم جا  قيو هػكؿ الػرب:
. َواآلَن َلَعمَُّو َيُمدُّ يَ » َدُه َوَيْأُختُذ ِمتْن ُىَوَذا اإِلْنَساُن َقْد َصاَر َكَواِحٍد ِمنَّا َعاِرًفا اْلَخْيَر َوالشَّرَّ

  كىػػك نفػػس ،22:  1سػػفر التكػػكيف: ،، ) «َشتتَجَرِة اْلَحَيتتاِة َأْيًوتتا َوَيْأُكتتُل َوَيْحَيتتا ََِلتتى اأَلَبتتدِ 
َبتتِل اهلُل َعتتاِلٌم َأنَّتتُو َيتتْوَم تَتتْأُكاَلِن ِمْنتتُو َتْنَفتتِتُ  ))هػػكؿ الحيػػة الػػذم أخبػػرت بػػو المػػرأة قدالػػت: 

 .،5:  1سفر التككيف: ،، ) َعاِرَفْيِن اْلَخْيَر َوالشَّرَّ َأْعُيُنُكَما َوَتُكوَناِن َكاهللِ 
،؛ أم المػؤذم بػػ )أحيػؿ،  كقػي العبرانيػة )عػركـ قكاف ىذا الحيكاف الذم ك ؼ

  كعمػى ىػذا ،18السػنف الدػكيـ: ) أك األكقر مكران كخداعان  كما تأتي بمعنى أذكػى كأدىػى
 .،1صـ: 3991الكتاب المددس  ) جرت الترجمة السبعينية

كنحف نػرل أف جميػث تمػؾ األك ػاؼ اجتمعػت قػي ىػذا المخمػكؽ الػذم اسػتخدـ 
الػػػذكا  كالػػػدىا  كالمكػػػر كالخػػػداع كػػػي يػػػؤذم )المػػػرأة، ك)آدـ،. كىنػػػا ال نممػػػس أم دىشػػػة 
)لممػرأة، حػيف تكممػت  ػاحبة المكػر كالخػداع )الحيػة، معيػا  ممػا يػدؿ عمػى مػركر كهػػت 

 ايما البعض.طكيؿ عمى حياتيما قي الفردكس حتى عرقا بع
كبعد ىذا الحكار كالم داهية التي أظيرتيا )الحية، لػ )المرأة،  كبعد أف نجحت 
قي إغكائيما  كع ػياف أكامػر الػرب عاهبيػا اهلل عمػى قعمتيػا عدابػان شػديدان  كلعمػو العدػاب 

ِِ َفَعْمتِت ىتَذا »َفَقتاَل الترَّبُّ اإِللتُو ِلْمَحيَّتِة: ))  األهسى  قدػاؿ الػرب ليػا: ، َمْمُعوَنتٌة َأْنتِت أَلنَّت
ِِ َتْسَعْيَن َوُترَاًبا تَْأُكِميَن ُكتلَّ َأيَّتا ِم ِمْن َجِميِح اْلَبَياِئِم َوِمْن َجِميِح ُوُحوِش اْلَبِريَِّة. َعَمى َبْطِن

. ِِ ِِ َوَنْسِمَيا. ُىتَو َيْستَحُ   َحَياِت ِِ َوَبْيَن اْلَمْرَأِة، َوَبْيَن َنْسِم ، َوَأْنتِت َوَأَوُح َعَداَوًة َبْيَن ِِ رَْأَست
 .،35-31:  1سفر التككيف: ) ،، « َتْسَحِقيَن َعِقَبوُ 

 كلعؿ لممتأمؿ ىنا تساؤالت عدة :
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  أـ أنيػا ،6:  319سػفر المزاميػر ) : ىؿ كانت الحية حديدية  استخدميا الشػيطافأوليا
الشػػػػيطاف نفسػػػػو ظيػػػػر ب ػػػػكرة )حيػػػػة،ك كىػػػػؿ تكممػػػػت  أـ كػػػػاف كالميػػػػا مجػػػػازان 
كتمثيالن ك كىذا ما لـ ُيجب عنو مفسرك الكتػاب المدػدس  ال بػؿ تركػكا اإلجابػة  

ألف اإلجابة ال تدؿ عمى اليديف  ؛ إف ترؾ الجكاب ىنا خير مف إتيانو» بحجة 
نما ينبغي االهت ار عمى معرقة المد كد م   ،.18السػنف الدػكيـ: ) « ف النبػأكا 

 كنحف نرل أف ىذا النص أشكؿ عمى ىؤال  ككاف ذلؾ سببان لميركب منو.
مػف  « أحيػؿ جميػث الحيكانػات »:  لمػاذا لػـ يأكػؿ ىػذا المخمػكؽ الػذم ك ػؼ بأنػوثانيًا: 

ال كيػؼ عرقػت بخا ػية تمػؾ الشػجرة   تمؾ الشجرة  كلعمو هد سبديـ بالكجكد  كا 
ف هػػػد اقتراػػػنا ذ لػػػؾ  قينػػػا ن ػػػطدـ بسػػػؤاؿ آخػػػر  إف كانػػػت أكمػػػت مػػػف تمػػػؾ كا 

الشػػػػجرة  قممػػػػاذا جيمػػػػت نػػػػكع عدابيػػػػا  كىػػػػؿ كانػػػػت ىػػػػذه الشػػػػجرة محرمػػػػة عمػػػػى 
الجميػػػث  أم ىػػػؿ كػػػاف الػػػرب هػػػد حرميػػػا عمػػػى مػػػف هبػػػؿ آدـ كحػػػكا  أـ ىػػػي هػػػد 
حرمت عمييما قدط   أك أنيا هد تككف أنيا عممػت بػذلؾ  غيػر أف حدػدىا الػذم 

 ى ب يرتيا.ال مبرر لو  هد أعم
قكػػاف ىػػذا الحيػػكاف سػػببان قػػي خػػركج أبكينػػا مػػف الجنػػة  كسػػحب تمػػؾ االمتيػػازات 
الخا ة التي كانا يتمتعاف بيا  كالمتمثمة بالحفظ مف الشيكة  كالجيؿ  كاأللـ  كالمرض  

 .،82ـ: 3991إسكندر الجديد  ) كما لـ يكف لممكت سمطة عمييما
ؿ مػف الشػجرة. كػاف جػكاب )المػرأة،: كحيف سأؿ اإللو عف سبب هياـ أبكينا األك

ْتِنتتتتي َفَأَكْمتتتتتُ  »))   قيػػػػك يتاػػػػمف االعتػػػػراؼ ،31:  1سػػػػفر التكػػػػكيف ) ،، « اْلَحيَّتتتتُة َترَّ
بالخطأ  بسبب أنيا تعدت ك ية اإللو. كنتيجة ليذه الحادثة كانت عدكبة ىػذه المخمكهػة 

 -بما يأتي:
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ِِ َفَعْمتتِت ىتتَذا، َمْمُعوَنتتٌة » هػػكؿ الػػرب: ))  .أ  َأْنتتِت ِمتتْن َجِميتتِح اْلَبَيتتاِئِم َوِمتتْن َجِميتتِح أَلنَّتت
 ِِ ِِ َتْسَعْيَن َوُترَاًبا تَتْأُكِميَن ُكتلَّ َأيَّتاِم َحَياِتت سػفر التكػكيف ) .،،ُوُحوِش اْلَبِريَِّة. َعَمى َبْطِن

1  :31، . 
  يتخيػؿ أف ىػذا الحيػكاف ،31يس  د. ت : حبيػب جػرج) قإف المتأمؿ قي ىػذه اييػة

، قػػػي بيتػػػو  غيػػػر أف مفسػػػرم التػػػكراة  آدـ  ككػػػاف داجػػػف عنػػػد )مػػػةكػػػاف مسػػػتكم الدا
يتحػػدثكف عػػف تمػػؾ العدكبػػة  ىػػذا بيػػاف لمػػا ك ػػؿ إليػػو الشػػيطاف مػػف حػػاؿ إلػػى حػػاؿ 
الذؿ كاالنحطاط كالدبح  بعد بديث الجماؿ  كأنػو الزاؿ يغػكم ايدميػيف  كياػرىـ مػث 

 ،.31يس  د. ت : حبيب جرج) ما  ار إليو مف الخزم كسك  المندمب
غير أف تمؾ التفسيرات أجدىا هد دخمت قػي دائػرة المتشػابو بعػد أف كانػت قػي نطػاؽ 
الخفػػا   أم أف التفسػػيرات زادت مػػف غمكاػػػيا أكثػػر ممػػا كانػػػت عميػػو  قػػإف الػػػنص 

 يتحدث عف )الحية، كالتفسير يتحدث عف )شيطاف،. 
 كأما عف أكميا لمتراب  قيداؿ ىك كناية عف الخيبة كالدنا ة.  

ِِ َوَنْستتِمَيا. ُىتتَو اإللػػو: ))  هػػكؿ الػػرب .ب  ِِ َوَبتتْيَن اْلَمتتْرَأِة، َوَبتتْيَن َنْستتِم َوَأَوتتُح َعتتَداَوًة َبْيَنتت
، َوَأْنِت َتْسَحِقيَن َعِقَبوُ  ِِ  .،1السنف الدكيـ: ) ،، « َيْسَحُ  رَْأَس

 قكاف ىذا الجز  الثاني مف العدكبة  كالتي نراىا ال تخرج عف طبيعتيا المادية.
الد ػػة المعتدػػد األكؿ مػػف معتدػػدات الديانػػة المسػػيحية كالمتمثمػػة بػػػ  كهػػد شػػكمت ىػػذه

  كيػػتخمص ىػػذا المعتدػػد أف لمتحريػػر ،35:  1سػػفر التكػػكيف: ) )الخطيئػػة األ ػػمية،
مػػػف ىػػػذه الخطيئػػػة التػػػي كرثيػػػا الجػػػنس البشػػػرم كػػػاف البػػػد مػػػف مخمػػػص يفتػػػدم ىػػػذا 

دػت باإلنسػاف الجنس  قإف ابف اإللو تجسد ك ػمب كهػاـ مػف أجػؿ الخػالص التػي لح
لع ػػياف آدـ  قخطيئػػة آدـ كتجسػػد ابػػف اهلل كال ػػمب كالديامػػة جميعيػػا أسػػس كركػػائز 

 .  ،529: 2115عجيبة   يأحمد عم) ليذه العديدة
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قكػػػاف ليػػػذا الحيػػػكاف الػػػدكر األكبػػػر قػػػي بنػػػا  المرتكػػػز األكؿ ليػػػذه العديػػػدة  كالتػػػي ال 
 نعرؼ أكاف ىك بطالن ألحداثيا أـ الشيطاف.

كهػػػد ذكػػػرت الحيػػػة قػػػي مكااػػػث آخػػػر مػػػف أسػػػفار مكسػػػى ككانػػػت أداة إلظيػػػار 
َوَكتتاَن ُموَستتى اْبتتَن َثَمتتاِنيَن َستتَنًة، َوَىتتاُروُن اْبتتَن ثَتتاَلٍث معجػػزة ىػػاركف أمػػاـ قرعػػكف )) 
َمُكَما ِفْرَعتْوُن ََِذا َكمَّ » َوَكمََّم الرَّبُّ ُموَسى َوَىاُروَن َقاِئاًل: َوَثَماِنيَن َسَنًة ِحيَن َكمََّما ِفْرَعْوَن.

َِ َواْطَرْحَيا َأَماَم ِفْرَعْوَن َفَتِصتيَر ُثْعَباًنتا  «.َقاِئاًل: َىاِتَيا َعِجيَبًة، َتُقوُل ِلَياُروَن: ُخْذ َعَصا
. َطَرَح َىاُروُن َعَصاُه َأَمتاَم  َفَدَخَل ُموَسى َوَىاُروُن ََِلى ِفْرَعْوَن َوَفَعاَل ىَكَذا َكَما َأَمَر الرَّبُّ

 ،.31-7:  7سفر الخركج ) .،،ْرَعْوَن َوَأَماَم َعِبيِدِه َفَصاَرْت ُثْعَباًنافِ 
 المبحث الثاني

 : الغراب والحمامة
ف أشػكالو كق ػائمو كأنكاعػو الغراب : مف الطيػكر الشػائعة قػي كثيػر مػف أ ػداع العػالـ  كا 

ف غمب عميو المكف األسكد  كىك يتميز بدبح  كرتو  كيعػد مػف لئػاـ  متعددة  كا 
  كمث أنو هكم النظر ال يتعػاطى ال ػيد؛ ،137:  ق3121   الجاحظ) الطير

» لػػذا ىػػك لػػيس بسػػبث لعجػػزه عػػف ال ػػيد  قدػػد تشػػا ـ النػػاس مػػف  ػػكرتو قديػػؿ: 
 «ىػػك غػػراب أسػػكد ينػػكح نػػكح الحػػزيف الم ػػاب  كينعػػؽ بػػيف الخػػالف كاألحبػػاب 

كيمتػػػػػػػاز بأكػػػػػػػؿ الجيػػػػػػػؼ كالحيكانػػػػػػػات ال ػػػػػػػغيرة  .،218:  2حيػػػػػػػاة الحيػػػػػػػكاف )
 كالحشرات.

ا   لػػذا عػػرؼ دػػطػػائر يألفػػو النػػاس كىػػك يتشػػابو معيػػـ قيحػػزف لمفػػراؽ كيفػػرح لم :الحمامتتة
األدب العربي قي نطاؽ الشعر بخا ة مف الطيكر الحماـ  كعنػى بك ػفو قػي 

 ه ائد شعرية كثيرة كالتي تبيف عالهتو باإلنساف.
ىي الحيكاف الذم استعاف بو نكح لمعرقة حاؿ األرض  بعد أف استدرت سفينتو 

 .،22-23:  7أسما  المكااث الجغراقية قي التكراة ) عمى جبؿ آراراط
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قبعػػػد أف انحسػػػر الطكقػػػاف  كبػػػدأت رؤكس الجبػػػاؿ بػػػالظيكر  هػػػاـ نػػػكح بإرسػػػاؿ 
َفَخَرَج ُمَتَرِدًدا َحتَّى َنِشتَفِت اْلِمَيتاُه  َوَأْرَسَل اْلُغرَاَب،» الغراب أكالن  قجا  قي سفر التككيف: 

 . ،7:  8سفر التككيف ) « َعِن اأَلْرضِ 
ليعمـ مػدل جفػاؼ األرض  غيػر أف ذلػؾ الطػائر  قكاف اليدؼ مف ذلؾ الخركج

بدػػػى يتػػػردد ذىابػػػان إيابػػػان كلػػػـ يػػػدخؿ السػػػفينة؛ لػػػذا قػػػإف نػػػكح لػػػـ يمػػػد لػػػو يػػػده كيدخمػػػو داخػػػؿ 
 السفينة  ألنو رأل قيو تفايمو أكؿ الجيؼ الطاقية عف الحياة التي كانت داخؿ السفينة.

كػػاف يسػػتطيث أف كلعػػؿ سػػائالن يسػػأؿ: لمػػاذا بعػػث نػػكح ىػػذا الطػػائر دكف غيػػره  ك 
سػفر ) يفتح الناقذة كينظر بعينو  قيك كاف عمى أعمى همة قي المعمكرة كما تدػكؿ التػكراة

 .،35:  31سفر التثنية ) . قاالن عف استخدامو أحد الحيكانات النجسة،5:  8التككيف 
كبعػػد عراػػنا لػػدكر الطػػائر األكؿ الػػذم اسػػتخدمو )نػػكح، لمعرقػػة مػػا ك ػػؿ إليػػو 

ف البحث لـ يجد لو أم دكر قػي تغييػر مسػار الحػاؿ الػذم كػاف عميػو حاؿ األرض  إال أ
 )نكح،  بؿ عمى العكس تخمى عنو بعد أف ذىب كلـ يعد.

آخر ىك )الحمامة، التي بعثيػا )نػكح، بعػد تمػرد الغػراب   قجا  ىنا دكر لحيكاف
كلعمػػو أدرؾ أنػػو بعػػػث أم طػػائر يدتػػات عمػػػى )الجيػػؼ، قإنػػو ال يسػػػعفو بشػػي    كيكػػػكف 

كحاؿ سابدو  لذا بعث ىذا الحيكاف الذم ال يدتات إال عمى النباتات  كمػف عاداتيػا حالو 
 أال تبتعد كثيران عف مجتمعيا  إال إذا كانت مث عدد كاقر مف نكعيا.

ُثمَّ َأْرَسَل اْلَحَماَمَة ِمْن ِعْنتِدِه قدد بعثيا )نكح، ثالث مرات  قجا  قي النص: )) 
َفَمْم َتِجِد اْلَحَماَمُة َمَقرِّا ِلِرْجِمَيا، َفَرَجَعْت ََِلْيِو ََِلى  اْلِمَياُه َعْن َوْجِو اأَلْرِض،ِلَيَرى َىْل َقمَِّت 

ِِ أَلنَّ ِمَياًىتتا َكاَنتتْت َعَمتتى َوْجتتِو ُكتتِل اأَلْرِض. َفَمتتدَّ َيتتَدُه َوَأَختتَذَىا َوَأْدَخَمَيتتا ِعْنتتَدُه ََِلتتى  اْلُفْمتت
. ِِ ،َفَمِبَث َأْيًوا سَ  اْلُفْم ِِ َفَأَتْت ََِلْيِو اْلَحَماَمتُة  ْبَعَة َأيَّاٍم ُأَخَر َوَعاَد َفَأْرَسَل اْلَحَماَمَة ِمَن اْلُفْم

َذا َوَرَقتتُة َزْيتُتتوٍن َخْوتترَاُو ِفتتي َفِمَيتتا. َفَعِمتتَم ُنتتوٌح َأنَّ اْلِمَيتتاَه َقتتْد َقمَّتتْت َعتتِن  ِعْنتتَد اْلَمَستتاِو، َواِا
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سػفر ) ،،َأيَّاٍم ُأَخَر َوَأْرَسَل اْلَحَماَمَة َفَمْم َتُعْد َتْرجُح ََِلْيتِو َأْيًوتا. َفَمِبَث َأْيًوا َسْبَعةَ  اأَلْرِض.
 .،32-8:  8التككيف 

قػػإف الحمامػػة قػػي المػػرة األكلػػى لػػـ تجػػد لنفسػػيا مسػػتدران؛ لػػذا عػػادت إلػػى السػػفينة 
حتى أنو مد يػده ليػدخميا إلػى داخػؿ الفمػؾ. كبعػد ماػي سػبعة أيػاـ أخػر أرسػميا  قعػادت 
تحمؿ أغ اف الزيتكف  ككاف ىػذا إعػالف لظيػكر الحيػاة  كىنػا ندػؼ نسػأؿ ُكتػاب التػكراة 
مف أيف جػا ت بيػذا الغ ػف كاألرض لػـ تجػؼ بعػد ك ال بػؿ مازالػت تغمرىػا الميػاه التػي 

 .،31-31:  8سفر التككيف ) استمرت عاـ كامؿ
فػػت  كقػػي المػػرة الثالثػػة خرجػػت الحمامػػة كلػػـ تعػػد  كىنػػا عمػػـ نػػكح أف األرض ج

قينػػػا )الحمامػػػة، لػػػـ تختمػػػؼ عػػػف مػػػا قعمػػػو الغػػػراب حػػػيف كجػػػد مسػػػتدران لػػػو خػػػرج كلػػػـ يعػػػد. 
 قخركج كعكدة الحمامة كاف سببو عدـ كجكد مدكمات العيش الغريزية.

إذان نالحػػظ قػػي ىػػذا الػػنص إعطػػا  الحمامػػة ىالػػة مػػف التفاػػيؿ  ليتدبػػؿ مؤمنػػك 
:  31سػفر التثنيػة ) يػكاف الثػانيالكتاب المددس قكػرة نجاسػة الحيػكاف األكؿ  كطيػارة الح

. قيمػػا بعػػد حػػيف يػػتـ التكميػػؼ باالمتنػػاع عػػف أكػػؿ الحيكانػػات النجسػػة؛ كلعػػؿ ىػػذا ،1-23
  ،131شركح الكتاب المددس: ، )71  د. ت : بطرس حداد) النص دقث ُكتاب اإلنجيؿ

. كتشبيييا بحمامة ،37:  1إنجيؿ متى ) بت كير ركح هدسيـ جا  كحمامة مف السما 
 التكراتي التي بشرت ببزكغ حياة جديدة. نكح

كيحكػػى أنيػػا اسػػتجعمت عميػػو الطػػكؽ الػػذم قػػي عنديػػا  كعنػػد ذلػػؾ أعطاىػػا اهلل 
تعػػػالى إليػػػو كمعيػػػا مػػػف الكػػػـر مػػػا معيػػػا  كقػػػي رجمييػػػا مػػػف الطػػػيف كالحمػػػأة مػػػا برجمييػػػا  
 قعكاػػػت مػػػف ذلػػػؾ الطػػػيف خاػػػاب الػػػرجميف كمػػػف حسػػػف الداللػػػة كالطاعػػػة طػػػكؽ العنػػػؽ

 .،85:  1الحيكاف )
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 المبحث الثالث
 : الماعز واألتنام

حيكاناف متدارباف قي طريدة العيش كالرعي  كانا مف أكثر الحيكانات بػركزان قػي 
كمكانتيػػػا االجتماعيػػػة  كػػػكف الرعػػػي  ا المباشػػػر بحيػػػاة النػػػاسمػػػه ػػػص التػػػكراة  الرتباطي

 -مينتيـ األساس  قكاف ظيكرىما م احبان لد ص سفر التككيف قي مكااث عدة ىي:
سفر التكػكيف ) ،، َوَكاَن َىاِبيُل رَاِعًيا ِلْمَغَنمِ : قجا  قي التكراة : )) بناو آدمفي قصة َ -أ

ى األرض  كاسػمو كىابيؿ ىك االبف الثػاني يدـ كحػكا  كىػك رابػث البشػر عمػ، 2:  1
ـ: 2111مكػػػػػـر مشػػػػػرقي  ، )11السػػػػػنف الدػػػػػكيـ: ) يعنػػػػػي  نفػػػػػس أك بخػػػػػار أك زكاؿ

398،. 
ككػػاف عمػػؿ ىػػذا االبػػف ىػػك الرعػػي  كلعػػؿ الدػػارئ يسػػتغرب مػػف تمػػؾ المينػػة  كتحديػػدان 
قػػػي ذلػػػؾ الكهػػػت السػػػيما أف عممنػػػا أف أكػػػؿ لحػػػـك ىػػػذه الحيكانػػػات لػػػـ تشػػػرع إال بعػػػد 

ُكتتلُّ َدابَّتتٍة َحيَّتتٍة َتُكتتوُن َلُكتتْم  التاسػػث هػػكؿ الػػرب: )) الطكقػػاف  قدػػد جػػا  قػػي اإل ػػحاح
َتْيتتَر َأنَّ َلْحًمتتا ِبَحَياِتتتِو، َدِمتتِو، اَل  َطَعاًمتتا. َكاْلُعْشتتِب اأَلْخَوتتِر َدَفْعتتُت ََِلتتْيُكُم اْلَجِميتتَح.

. ألػػيس ىػػذا تنػػاهض بػػيف مػػا  ػػنعو أكؿ شػػييد ،1-1:  9سػػفر التكػػكيف ) ،،تَتتْأُكُموُه.
)ىابيؿ، كبيف مػا شػرعو )ييػكه، لنػكح  السػيما  ،15:  21إنجيؿ متى ) كاإليمافلمبر 

؛ أم أف اسػػمو مشػػتؽ ،أف عممنػػا أف اسػػمو هػػد اشػػتؽ مػػف كممػػة )يابػػاؿ، بمعنػػى )راع،
 مف داللة ما امتينو.

كيمكننػا الجمػث كالتكقيػػؽ بػيف الن ػيف السػػابديف كالعمػؿ بيمػا معػػان  قمعػؿ أكػؿ المحػػكـ 
 لتأكيد عميو بعد الطكقاف  غير أنو هيد بشركط كمنيا الدـ.شرع أكالن ثـ جا  ا

ىػػػي األهػػػرب إلػػػى إراػػػا   -الرعػػػي –كمػػػا أف الػػػنص يػػػكحي لنػػػا ككػػػأف تمػػػؾ المينػػػة 
  أك أف  ػاحبيا يكػكف أهػرب لمػرب  ككنػو قػي ترحػاؿ ،5:  1سفر التكػكيف ) )ييكه،

 دائـ كال اامف لو إال اهلل.
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كيرل البحث أف قكرة هرب  احب ىذه المينة إلػى الػرب هػد تكلػدت مػف ه ػة تدبػؿ 
تددمو )ىابيؿ، الراعي كلـ يتدبؿ تددمة أخيو المزارع  قالرب نظر إلى تددمة )ىابيؿ، 
غيػػر أف ىنػػاؾ مػػف ذىػػب إلػػى الدػػكؿ: أف هبػػكؿ التددمػػة كػػاف راجعػػان إلػػى نػػكع الدربػػاف 

 36 ػمكئيؿ األكؿ ) قإف الػرب ينظػر إلػى الدمػبكالحالة الدمبية التي عمييا اإلنساف 
 :7،. 

 (6:  71ستتفر التكتتوين ( )4منتتيس عبتتدالنور، د. ت: ) افتتترا  األب األول َبتترام -ب
 : التوراتي عن ابن أخيو

لػكط بػف ىػاراف بػف تػارح بػف نػاحكر بػف سػركج » بعد أف ا طحب إبراـ ابف أخيػو 
:  33سػفر التكػكيف ) «بػف سػاـ  بف رعك بف قالج بف عػابر بػف شػالح بػف ارقكشػاد

31-26،. 
معو إلى كنعاف كمف ثـ إلى م ر التي شيد قييا عمى عفة عمػو )إبػراـ، التػكراتي 

إلػػػى قرعػػػكف كزكجػػػة ، 35:   37سػػػفر التكػػػكيف ) حػػػيف هػػػدـ العػػػـ زكجتػػػو )سػػػارام،
أكسبتو بعض الثركة التػي تداسػماىا بعػد طردىمػا مػف هبػؿ قرعػكف؛ ألنػو كػاف أكثػر 

سػفر ) منيمػا بعػد أف عمػـ أف )سػارام، ىػي زكجػة )إبػراـ، كليسػت أختػوشرقان كعفة 
 .،21-31:  32التككيف 

غيػػػر أف تمػػػؾ الثػػػركة كالمتمثمػػػة باألغنػػػاـ كالمكاشػػػي  بعػػػد أف تداسػػػماىا كانػػػت سػػػببان 
لمفػػػػراؽ بينيمػػػػا؛ ألف المراعػػػػي لػػػػـ تعػػػػد تسػػػػث أغناميمػػػػا  قتشػػػػاجر عبيػػػػدىما عمػػػػى 

ة التي جا ت مث الثػركة بسػبب م ػدرىا؛ لػذا المراعي  كلعؿ تمؾ كانت بداية المعن
 .،31-5:  31سفر التككيف ) لجأ لكط إلى أرض كادم األردف باتجاه ) كغر،

قالمتأمػػؿ قػػي ىػػذه الن ػػكص  يػػرل أف سػػبب طػػرد العػػـ ابػػف أخيػػو كػػاف لالسػػتئثار 
 باألرض.

 



 هـ2113-م  0202. لسنة  3/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة السنة الثالثة /المجلد   

 

 
 

396 

 : الفداو البن َبراىيم -ج
لػػ ب األكؿ  كىػػب اهلل تتحػػدث تػػكراة الييػػكد عػػف االبػػف الػػذبيح )أسػػحؽ،  قبعػػد أف

سػػحاؽ  امتحنػػو بتدػػديـ ابنػػو إسػػحاؽ ذبيحػػة لمػػرب قدػػاؿ لػػو  ابنػػيف ىمػػا إسػػماعيؿ كا 
، الَِّذي ُتِحبُُّو، َِْسَحاَ ، َواْذَىْب ََِلى َأْرِض اْلُمِريَّا»َفَقاَل: الرب: ))  َِ َِ َوِحيَد  ُخِذ اْبَن

َِ ُمْحَرَقتةً (7 : 3أخبار أيام الثاني ) َعَمتى َأَحتِد اْلِجَبتاِل الَّتِذي َأقُتوُل  ، َوَأْصِعْدُه ُىَنتا
 َِ  . ،2:  22 سفر التككيف) ،،.«َل

كمث ذلؾ لػـ نػرإ إبػراىيـ يتػردد قػي أف يدػكـ بمػا أمػره اهلل   كحػيف هػاـ باالمتثػاؿ لدػكؿ 
َِ ََِلتى اْلُغتتاَلِم َواَل َتْفَعتتْل ِبتتِو »َفَقتاَل: الػرب كمػا أمػػره بػو جػػا  نػدا  الػػرب: )) اَل َتُمتتدَّ َيتتَد

َِ َعِنتتي َِ َوِحيتتَد ِِ اْبَنتت َِ َختتاِئٌل اهلَل، َفَمتتْم ُتْمِستت ِنتتي اآلَن َعِمْمتتُت َأنَّتت َفَرَفتتَح  «.َشتتْيًئا، أَل
َذا َكتتْبٌش َورَاَوُه ُمْمَستتًكا ِفتتي اْلَغاَبتتِة ِبَقْرَنْيتتِو، َفتتَذَىَب َِْبتترَاِىيُم  َِْبتترَاِىيُم َعْيَنْيتتِو َوَنَظتتَر َواِا

 . ،31-32:  22 سفر التككيف) ،،ُمْحَرَقًة ِعَوًوا َعِن اْبِنِو. َوَأَخَذ اْلَكْبَش َوَأْصَعَدهُ 
قكػػاف ىػػذا الحيػػكاف قػػدا  ألحػػد آبػػا  العيػػد الدػػديـ  كلػػك قعػػؿ إبػػراىيـ ذلػػؾ لكػػاف أسػػس 

 لشريعة ذبح اإلبكار.
  كأف  «ابنػؾ كحيػدؾ » غير أف المتأمؿ بالن كص السابدة يدؼ عمى هػكؿ الػرب: 

ؿ كاف لو إسماعيؿ أياان؛ كىذا يدقث الباحث أف يدكؿ إسحاؽ لـ يكف االبف الكحيد ب
أمػػا أف تكػػكف كممػػة )كحيػػدؾ، ىػػي مػػف إاػػاقات ُكتػػاب التػػكراة  ككػػاف ىػػدقيا إخػػراج 
إسماعيؿ مف ميراث األنبيا   كمف دائػرة ايبػا   أك أف الػنص كػاف يشػير إلػى االبػف 

كهػد اسػتبدؿ  الكحيد )إسماعيؿ، أ الن  قيك مف ينطبؽ عميو ذلؾ هبؿ كالدة إسػحاؽ 
 الُكتاب اسمو ليعطكا  فة الدداسة إلسحاؽ. 
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 تذب  لعقد العيد : -د
السػػػػنف الدػػػػكيـ : ) ،31:  23 ػػػػمكئيؿ األكؿ ) كىػػػػذا ندػػػػرأه عنػػػػدما طمػػػػب )ابيمالػػػػؾ،

مف إبراىيـ أف ال يغدر بو كال بذريتو كنسمو  كأف يبادلػو المعػركؼ بمعػركؼ   ،331
 قي كؿ ما يعممو.كذلؾ بعد أف رأل أف الرب مث إبراىيـ 

ككاقػػػؽ إبػػػراىيـ عمػػػى ىػػػذا الطمػػػب  كهػػػد )حمػػػؼ، عمػػػى ذلػػػؾ  غيػػػر أف إبػػػراىيـ عاتػػػب 
: كػػكف عبيػػده هػػد اغت ػػبكا منػػو بئػػران  قدػػاؿ أبيمالػػؾ: ))  )ابيمالػػؾ، ُِ َلتتْم »َفَقتتاَل َأِبيَماِلتت

ستفر ) ،، «ى اْلَيتْومِ َأْعَمْم َمْن َفَعَل ىَذا اأَلْمتَر. َأْنتَت َلتْم ُتْخِبْرِنتي، َواَل َأَنتا َستِمْعُت ِستوَ 
 .،16:  17التكوين 

ُِ  َوَأَقتتاَم َِْبتترَاِىيُم َستتْبَح ِنَعتتاٍج ِمتتَن اْلَغتتَنِم َوْحتتَدَىا.كحينيػػا هػػاـ إبػػراىيـ: ))  َفَقتتاَل َأِبيَماِلتت
َِ َسْبحَ »َفَقاَل:  «َما ِىَي ىِذِه السَّْبُح الِنَعاِج الَِّتي َأَقْمَتَيا َوْحَدَىا »إِلْبرَاِىيَم:  ِنَعاٍج  َِنَّ

َِ  «.تَْأُختُذ ِمتتْن َيتتِدي، ِلَكتتْي َتُكتتوَن ِلتتي َشتتَياَدًة ِبتتَأِني َحَفتتْرُت ىتتِذِه اْلِبْئتترَ  َِ َدَعتتا ذِلتت ِلتتذِل
َِ َحَمَفتا ِكاَلُىَمتا.«ِبْئتَر َستْبحٍ »اْلَمْوِوَح  -12:  17ستفر التكتوين ) ،،، أَلنَُّيَمتا ُىَنتا

37،. 
كالميثاؽ. غير أف ما يسػتكهفنا  قنجد أف ىذا الحيكاف كاف كسيمة لمشيادة كالعيد

ىك أنو أكؿ )هسـ، )معاىدة، قي تكراة مكسى  كلعؿ ىػذا النػكع لػـ يكػف معيػكد مػف هبػؿ  
،، كأمػػا عػػف العػػدد َمتتا ِىتتَي ىتتِذِه السَّتتْبُح الِنَعتتاِج  ))كىػػذا مػػا نممسػػو مػػف هػػكؿ )ابيمالػػؾ،: 

 ، بالتحديد قمربما ألنو يرمز إلى عدد الكماؿ.)سبعة
 لبكورية :ثمن سر  ا -ه

بعد أف شاخ إسحاؽ التكراتي طمب مف ابنػو البكػر )عيسػك، أف ي ػطاد لػو  ػيدان  
 .،1-3:  27سفر التككيف ) كيييئ لو طعامان لكي يباركو كيمنحو البككرية

كىنا جا  دكر السيدة )رقدة، زكجة إسحاؽ كأـ كؿ مف )عيسك كيعدكب، غير أنيػا 
سبدو بالكالدة لباث دهػائؽ  ألنيػـ  كانت تفاؿ )يعدكب، عمى أخيو )عيسك، الذم
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كانكا تكأـ؛ إال أف التكراة لـ تف ح عف سبب ذلؾ التفايؿ  كما أننا لـ نجد مبرر 
 لذلؾ  كالسيما إف هارنا بينيما.

قدامػػػػت )رقدػػػػة، مسػػػػتغمة اػػػػعؼ ب ػػػػر )إسػػػػحاؽ، كشػػػػيخكختو متػػػػ مرة مػػػػث ابنيػػػػا 
ْفَقُة َفَكممْت َيْعقُتوَب اْبِنَيتا َوَأمَّا رِ )))يعدكب، لينتحؿ  فة )عيسك،  قدالت لو رقدة: 

َِ َقتاِئاًل:»َقاِئمًة:  َِ ُيَكِمتُم ِعيُستَو َأَختا اْئِتِنتي ِبَصتْيٍد َواْصتَنْح ِلتي  َِِنتي َقتْد َستِمْعُت َأَبتا
َِ َأَماَم الرَِّب َقْبَل َوَفاِتي. َنا َفاآلَن َيا اْبِني اْسَمْح ِلَقْوِلي ِفي َما أَ  َأْطِعَمًة آلُكَل َوُأَباِرَك

َِ ِبتتِو: َِ َجتتْدَيْيِن َجِيتتَدْيِن ِمتتَن اْلِمْعتتَزى،  آُمتتُر ِاْذَىتتْب ََِلتتى اْلَغتتَنِم َوُختتْذ ِلتتي ِمتتْن ُىَنتتا
، َِ َكَمتا ُيِحتبُّ َِ َقْبتَل  َفَأْصَنَعُيَما َأْطِعَمًة أَلِبي َِ ِلَيْأُكتَل َحتَّتى ُيَباِرَكت َفُتْحِوتَرَىا ََِلتى َأِبيت

 .،71-6:  11سفر التكوين ) ،،«.َوَفاِتوِ 
قبعيػػدان عػػف اإلسػػداطات التػػي تكاجػػو ىػػذا الػػنص كالدبػػكؿ بػػو  كىػػك ي ػػكر األب 
إسحاؽ باإلنساف الشره كىمو أف يشبث كال يستطيث أف يميز بيف أبنا ه  قاالن عف زكجو 
كابف أهؿ ما يك فكف بو ىك المكر كالخداع  أك هػد يكػكف ذلػؾ لممباركػة كلػيس طمعػان أك 

بان قػي تغييػر مسػار البركػة كىػي )النبػكة، إف  ػح التعبيػر شره  نجد أف )الجدم، كاف سب
أف نطمػؽ عمييػا كانتداليػا مػف شػخص يخػػر؛ أم أنيػا كانػت تمػنح مػف األب إلػى االبػػف  

 كلـ تكف تن يب رباني إليي.
كما يستكهفنا أف مسار )البككرية، خط بتدارؾ بأيػد كتػاب التػكراة  كبعػد أف كبػر 

ألف كقاة أبنا ه دقعو إلى التشاـؤ منيا  قما كاف منيػا  ابنو ال غير لـ يِؼ ييكذا بكعده؛
إال أف تجمػػػس عمػػػى طريػػػؽ مػػػركره كىػػػك ذاىػػػب إلػػػى جػػػزار غنمػػػو  قخمعػػػت ثيػػػاب ترمميػػػا 
كتغطت بالبرهث كتسترت كجمست عمى طريدو  كهد قعمت ذلؾ ألنيا رأت أف )شػيمة، ابػف 

 زَاِنَيًة، أَلنََّيا َكاَنْت َقْد َتطَّْت َوْجَيَيا.َفَنَظَرَىا َيُيوَذا َوَحِسَبَيا ييكذا كبر كلـ يتزكجيػا: )) 
ِِ »َفَماَل ََِلْيَيا َعَمى الطَِّريِ  َوَقاَل:  أَلنَُّو َلتْم َيْعَمتْم َأنََّيتا َكنَّتُتُو. َفَقاَلتْت: «. َىاِتي َأْدُخْل َعَمْي
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سػفر ) ،،«.ِمْعتَزى ِمتَن اْلَغتَنمِ  َِِني ُأْرِستُل َجتْديَ »َفَقاَل:  «َماَذا ُتْعِطيِني ِلَكْي َتْدُخَل َعَميَّ »
 .،37-35:  18التككيف 

كهػػػد حسػػػبيا ييػػػكذا أنيػػػا كاحػػػدة مػػػف الزانيػػػات الالتػػػي كػػػف ينػػػذرف أنفسػػػيف لمزنػػػى 
ألجؿ ايلية كالسػيما اإللػو )عشػتركف، قكانػت مػف العػادات الكثنيػة الشػائعة  ككانػت تمػؾ 

 الزانيات ينظر إلييا الناس باحتراـ.
مػف إهامػة الحػد عمييػا حسػب الشػريعة التكراتيػة  غيػر أف غير أف ذلؾ لـ يعفيا 

ييكذا عفى عنيا مف أف تحرؽ ككانت ىذه عدكبة الزانية؛ ألنو عمـ أف ه دىا ىك إهامة 
 النسؿ.

كمػػا يسػػتكهفنا ىػػك أف ىػػذه السػػيدة الزانيػػة  كانػػت جػػدة لمسػػيد المسػػيح كمػػا يػػدعي 
 .،36-3:  3إنجيؿ متى ) كتاب الحياة )اإلنجيؿ،

ا  آدـ إلػػى بكػػر إسػػحاؽ التػػكراتي  قدػػد رسػػمكا ليػػـ مسػػارات كه ػػص ال منػػذ أبنػػ
 ت در عف عكاـ الناس  قكيؼ مف كاف ليـ ات اؿ مث السما .

 أجر ليعقوب من خالو )البان(: -و
بطػػػرس عبػػػدالممؾ  ) بعػػػد أف ىػػػاجر يعدػػػكب إلػػػى مػػػكطف أجػػػداده األكائػػػؿ )حػػػاراف،

)ليئػة   كراحيػؿ، كاثنػاف مػف تزكج مف بنػات خالػو ، 232:   د. ت جكف السكندرك 
السػػرارم كىػػف )بيمػػة   كزلفػػة، ىػػذا بعػػد أف أماػػى كهتػػان طػػكيالن قػػي ذلػػؾ المػػكطف  
الذم لجأ إليو بعد أف ىرب مف أخيو )عيسك،  قدرر الرجكع إلى مكطنػو الػذم كلػد 
قيػػو؛ غيػػر أف خالػػو طمػػب منػػو البدػػا ؛ ألنػػو رأل قيػػو البركػػة قعػػرض عميػػو مغريػػات 

 حػػدد ىػػك بنفسػػو األجػػر الػػذم يطمبػػو  قدػػاؿ يعدػػكب لخالػػو: ))كػػي ال يرحػػؿ  كأف ي
َِ »َفَقتتاَل َيْعقُتتوُب:  اَل ُتْعِطيِنتتي َشتتْيًئا. َِْن َصتتَنْعَت ِلتتي ىتتَذا اأَلْمتتَر َأُعتتوُد َأْرَعتتى َتَنَمتت

َِ ُكِمَيا اْلَيْوَم، َواْعِزْل َأْنَت ِمْنَيا ُكلَّ َشاٍة َرْقطَ  َوَأْحَفُظَيا: اَو َوَبْمَقاَو، َأْجتَاُز َبْيَن َتَنِم
 َِ َوُكتلَّ َشتاٍة َستتْوَداَو َبتْيَن اْلِخْرَفتاِن، َوَبْمَقتتاَو َوَرْقَطتاَو َبتْيَن اْلِمْعتتَزى. َفَيُكتوَن ِمْثتُل ذِلتت
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. ُكتلُّ َمتا َلتْيَس  ُأْجَرِتي. َِ َوَيْشَيُد ِفيَّ ِبِري َيْوَم َتٍد ََِذا ِجْئتَت ِمتْن َأْجتِل ُأْجَرِتتي قُتدَّاَم
َفَقتتاَل  «.ْبَمتتَ  َبتتْيَن اْلِمْعتتَزى َوَأْستتَوَد َبتتْيَن اْلِخْرَفتتاِن َفُيتتَو َمْستتُروٌ  ِعْنتتِديَأْرَقتتَط َأْو أَ 
َِ »اَلَباُن:   .،34-37: 31سفر التكوين ) ،،«.ُىَوَذا ِلَيُكْن ِبَحَسِب َكاَلِم

كبيػػذا كػػاف أجػػرة يعدػػكب مدابػػؿ الرعػػي قػػي أغنػػاـ خالػػو  كػػؿ حيػػكاف أرهػػط كأبمػػؽ 
باستخداـ جميث ما تعممو مف مكر لتككف جميث مكاليد مف الخراؼ؛ قداـ يعدكب التكراتي 

، َفَأَخَذ َيْعُقوُب ِلَنْفِسِو ُقْوَباًنا ُخْورًا ِمْن ُلْبَنى َوَلْوٍز َوُدْلبٍ الدطيث مف الرهطا  كالبمدا : ))
َوَأْوَقتَل اْلُقْوتَباَن  .َوَقشََّر ِفيَيا ُخُطوًطا ِبيًوا، َكاِشًطا َعِن اْلَبَياِض الَّتِذي َعَمتى اْلُقْوتَبانِ 

الَِّتي َقشََّرَىا ِفي اأَلْجرَاِن ِفي َمَساِقي اْلَماِو َحْيُث َكاَنِت اْلَغَنُم َتِجيُو ِلَتْشَرَب، ُتَجاَه اْلَغَنِم، 
َم ِعْنتتَد مَ  َمتتِت اْلَغتتَنُم ِعْنتتَد اْلُقْوتتَباِن، َوَوَلتتَدِت اْلَغتتَنُم ُمَخطََّطتتاٍت  ِجيِئَيتتا ِلَتْشتتَرَب.ِلَتتَتتَوحَّ َفَتَوحَّ
 .،33-31:  31سفر التكوين ) ،،.َوُرْقًطا َوُبْمًقا

قػػالنص السػػابؽ يبػػيف مكػػر يعدػػكب التػػكراتي  الػػذم لػػـ يح ػػؿ قدػػط عمػػى أجرتػػو 
ىك بنفسو  ال بؿ هاـ بالتحايؿ ليزيدىا  غير أننا ال نسمـ ل حة ىػذا الػنص التي حددىا 

الذم تامف عمى إسػداطات عمميػة كعدائديػة  قػإف طبيعػة الخمػؽ تكػكف عمػى شػبو ألػكاف 
ال أتػػي  أ ػػكليـ  كأمػػا خمديػػـ عمػػى شػػبو مػػا يػػركف قيػػذا ال يت ػػكره أحػػد مػػف العدػػال   كا 

ألنيـ يركف األرض جميعيا خارا  كىػي أكثػر األكالد المتكلدكف قي الربيث خاران كميـ 
 .،81  د. ت: عال  الديف الباجي) ما يركنو

 استخدام دميا لخداع يعقوب : -ز
بعد أف أحس إبنا  يعدكب بمكانة أخػييـ يكسػؼ قػي همػب أبػييـ  كمػا ه ػو عمػييـ 

ُو َعَمى َِْخوَ مف حمـ هائالن ليـ: )) َِِني َقتْد »ِتِو، َفَقاَل: ُثمَّ َحُمَم َأْيًوا ُحْمًما آَخَر َوَقصَّ
َذا الشَّْمُس َواْلَقَمُر َوَأَحَد َعَشَر َكْوَكًبتا َستاِجَدٌة ِلتي سػفر ) ،،«َحُمْمُت  ُحْمًما َأْيًوا، َواِا

 .،9:  17التككيف 
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كىػػػذا كػػػاف بمثابػػػة نبػػػك ة كااػػػحة إلخكتػػػو؛ بأنػػػو سػػػكؼ يتسػػػمط عمػػػييـ  قػػػدقعيـ 
سػفر التكػكيف ) بئر قجا  عمػى لسػاف رأكبػيفالغيض لمت مر عميو  قاتفدكا عمى رميو قي ال

اَل َتْستِفُكوا َدًمتا. ِاْطَرُحتوُه ِفتي ىتِذِه اْلِبْئتِر الَِّتتي »َوَقاَل َلُيْم رَُأوَبتْيُن: ))  :،22-21:  12
تا َجتاَو  .ِلَكْي ُيْنِقتَذُه ِمتْن َأْيتِديِيْم ِلَيتُردَُّه ََِلتى َأِبيتوِ «. ِفي اْلَبِريَِّة َواَل َتُمدُّوا ََِلْيِو َيًدا َفَكتاَن َلمَّ

َن الَّتتِذي َعَمْيتتِو،  ُيوُستتُل ََِلتتى َِْخَوِتتتِو َأنَُّيتتْم َخَمُعتتوا َعتتْن ُيوُستتَل َقِميَصتتُو، اْلَقِمتتيَص اْلُمَمتتوَّ
-22:  17تػؾ ) ،،.َوَأَخُذوُه َوَطَرُحوُه ِفي اْلِبْئِر. َوَأمَّا اْلِبْئُر َفَكاَنْت َفارَِتًة َلْيَس ِفيَيا َمتاوٌ 

21،. 
ـ أخذكا ىذا الدميص كغمسكه بدـ تيس كأرسمكا ىػذا الدمػيص الممػكف إلػى كمف ث

يعدػػػكب هػػػائميف: إنػػػا كجػػػدنا همػػػيص ابنػػػؾ. قكػػػاف دـ التػػػيس أداة اسػػػتعمميا إخػػػكة يكسػػػؼ 
 لممكر  غير أف ىذا المكر ندؿ حاؿ بني إسرائيؿ مف حاؿ إلى حاؿ.

 ثمنًا لمزنى المقدس : -ي
مػػػف امػػػرأة ، 15:  29سػػػفر التكػػػكيف ) ، عػػػف زكاج ييػػػكذا18يتحػػػدث اإل ػػػحاح )

كنعانيػػػة  كهػػػد أنجبػػػت ثالثػػػة أبنػػػا  كىػػػـ: )عيػػػر  كأكنػػػاف  كشػػػيمو، غيػػػر أف التػػػكراة 
َوَكتاَن  َوَأَخَذ َيُيوَذا َزْوَجًة ِلِعيٍر ِبْكرِِه اْسُمَيا ثَاَماُر.ك فتيـ بالمنحرقيف  قتدػكؿ: )) 

. ِعيٌر ِبْكُر َيُيوَذا ِشِريرًا ِفي َعْيَنِي الرَِّب، اْدُختْل »َفَقاَل َيُيوَذا أُلوَنتاَن:  َفَأَماَتُو الرَّبُّ
 َِ َِ َوَتَزوَّْج ِبَيا، َوَأِقْم َنْساًل أَلِخي َفَعِمتَم ُأوَنتاُن َأنَّ النَّْستَل اَل َيُكتوُن  «.َعَمى اْمرََأِة َأِخي

ِض، ِلَكتْي اَل ُيْعِطتَي َنْستاًل َلُو، َفَكاَن َِْذ َدَخَل َعَمتى اْمترََأِة َأِخيتِو َأنَّتُو َأْفَستَد َعَمتى اأَلرْ 
َفَقتاَل َيُيتوَذا ِلثَاَمتاَر َكنَِّتتِو:  .َفَقُبَ  ِفي َعْيَنتِي الترَِّب َمتا َفَعَمتُو، َفَأَماتَتُو َأْيًوتا أَلِخيِو.

« ِِ -6:  18سػفر التكػكيف ) ،،.«َحتَّى َيْكُبَر ِشيَمُة اْبِنياْقُعِدي َأْرَمَمًة ِفي َبْيِت َأِبي
33،. 
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عة المكسكية كانت تجبػر أخ المتػكقي الػزكاج بأرممػة أخيػو الػذم مػات قإف الشري
دكف أف يترؾ نسالن أف يتزكج أرممتو ليديـ لو نسالن حتى ال يمحي ذكر أخيو ككاف ينسب 

 .،31-5: 25سفر التثنية: ) الطفؿ األكؿ ل خ المتكقي
خيػو حتػى قبعد كقاة ابف ييكذا البكر رقض ابنو الثاني )اكناف، أف يدػيـ نسػالن أل

ال يشػػػاركو قػػػي الميػػػراث  قسػػػا  ىػػػذا الت ػػػرؼ قػػػي عػػػيف الػػػرب قأماتػػػو  كىػػػذا دقػػػث ييػػػكذا 
لمتشاـؤ  كلكي ال يزكجيا ابنو الثالث الذم يدعى )شيمة، ادعى ب غر سنو  كطمب مف 

 كنتو الذىاب إلى بيت أبييا حتى يكبر ابنو )شيمة،. 
ار، أف ييػكذا هػد  ػعد كبعد أف كبر )شيمة، لـ يِؼ بكعده  كعندما سمعت )تام

َفَخَمَعْت َعْنَيا ِثَياَب َتَرمُِّمَيا، َوَتَغطَّْت ِبُبْرقُتٍح َوَتَمفََّفتْت، َوَجَمَستْت ))  إلى جزار غنمو هامت:
 ِفي َمْدَخِل َعْيَناِيَم الَِّتي َعَمى َطِريِ  ِتْمَنَة، أَلنََّيا رََأْت َأنَّ ِشيَمَة َقْد َكُبتَر َوِىتَي َلتْم ُتْعتَط َلتوُ 

َفَمتاَل ََِلْيَيتا َعَمتى  َفَنَظَرَىا َيُيوَذا َوَحِستَبَيا زَاِنَيتًة، أَلنََّيتا َكاَنتْت َقتْد َتطَّتْت َوْجَيَيتا. َزْوَجًة.
ِِ »الطَِّريِ  َوَقاَل:  َمتاَذا ُتْعِطيِنتي »أَلنَّتُو َلتْم َيْعَمتْم َأنََّيتا َكنَّتُتُو. َفَقاَلتْت: «. َىاِتي َأْدُختْل َعَمْيت

َىتْل ُتْعِطيِنتي »َفَقاَلتْت: «. َِِنتي ُأْرِستُل َجتْدَي ِمْعتَزى ِمتَن اْلَغتَنمِ »َفَقتاَل:  «َعَميَّ  ِلَكْي َتْدُخلَ 
ِِ »َفَقتتاَل:  «.َرْىًنتتا َحتَّتتى ُتْرِستتَمُو  َِ »َفَقاَلتتْت: « َمتتا التترَّْىُن الَّتتِذي ُأْعِطيتت َِ َوِعَصتتاَبُت َخاِتُمتت

 َِ َِ الَِّتي ِفي َيِد ُثمَّ َقاَمْت َوَمَوْت َوَخَمَعْت  َل َعَمْيَيا، َفَحِبَمْت ِمْنُو.َفَأْعَطاَىا َوَدخَ «. َوَعَصا
 .،39-31: 18سفر التككيف: ) ،،َعْنَيا ُبْرُقَعَيا َوَلِبَسْت ِثَياَب َتَرمُِّمَيا.

كيبرر مفسرك الكتاب المددس زنى )تامار، بدكليـ: أنيػا كانػت حسػنة النيػة قػي 
 ػػحح خطػػأ ييػػكذا الػػذم امتنػػث أف يزكجيػػا ت ػػرقيا؛ ألنيػػا كانػػت تظػػف أف عمميػػا ىػػذا ي

 )شػػػيمة، لتنجػػػب لزكجيػػػا األكؿ؛ ألنيػػػا كانػػػت ترجػػػك أف يػػػأتي مػػػف نسػػػميا السػػػيد المسػػػيح
 .،132ـ: 3981تادرس يعدكب  )
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كذىب الػبعض أف بػرقض )شػيمة، الػزكاج منيػا كػاف ليػا الحػؽ أف تتػزكج كالػده  
سػػاال نطػػكاني  ) كالحيمػػةكىػػذا حسػػب الدػػانكف اإلليػػي لمعشػػيرة؛ لػػذلؾ لجػػأت إلػػى الخػػداع 

 .،79ـ: 2112
غير أف الدكؿ ال نجد لو أم أثر شرعي مف الكتاب المددس كلعمو كػاف اجتيػاد 
غيػػر أنػػو مخػػالؼ لمشػػريعة المكسػػكية  كمػػا أف المبػػرر األكؿ لمفسػػرم الكتػػاب المدػػدس ال 

 يمنث مف إهامة الحد عمييما.
عػػػد ت ػػػرقيا غايػػػة كمػػف يدػػػرأ الكتػػػاب المدػػػدس يتفاجػػأ ككنػػػو عظػػػـ عمميػػػا ىػػذا ك 

َِ َكَبْيتِت َفتاَرَص الَّتِذي َوَلَدْتتُو ثَاَمتاُر ))  الحكمة حتى أنيـ هالكا مثالن قػي ذلػؾ: َوْلتَيُكْن َبْيتُت
َِ الرَّبُّ ِمْن ىِذِه اْلَفتَاةِ   .،71: 4سفر راعوث: ) ،،«.ِلَيُيوَذا، ِمَن النَّْسِل الَِّذي ُيْعِطي
ليػػا الجػػدم ليفػػؾ رىانػػو كيسػػترد الخػػاتـ كبعػػد أف رجػػث ييػػكذا إلػػى مدينتػػو كأرسػػؿ 

َقتْد »َوَلمَّا َكاَن َنْحُو َثاَلَثِة َأْشُيٍر، ُأْخِبَر َيُيوَذا َوِقيتَل َلتُو: ))  كالعمامة كالع ا لـ يجػدىا:
، َوَىتا ِىتَي ُحْبَمتى َأْيًوتا ِمتَن الِزَنتا َِ  «َأْخِرُجوَىتا َفُتْحتَر َ »َفَقتاَل َيُيتوَذا: «. َزَنْت ثَاَماُر َكنَُّت

ِمتَن الرَُّجتِل »َأمَّا ِىَي َفَممَّا ُأْخِرَجْت َأْرَسَمْت ََِلى َحِميَيا َقاِئَمًة:  .(3: 17سفر الالويين: )
َفَتَحقََّقَيتا  «.َحِقْ  ِلَمِن اْلَخاِتُم َواْلِعَصاَبُة َواْلَعَصا ىِذهِ »َوَقاَلْت: « الَِّذي ىِذِه َلُو َأَنا ُحْبَمى!

 ،،َفَمتْم َيُعتْد َيْعِرُفَيتا َأْيًوتا.«. َأَبرُّ ِمِني، أَلِنتي َلتْم ُأْعِطَيتا ِلِشتيَمَة اْبِنتيِىَي »َيُيوَذا َوَقاَل: 
 .،16-14: 32سفر التكوين: )

قكاف نتيجة ذلؾ أنيا كلدت تكئـ كأسمتيـ )قارص كزارح، كالنص يبػيف اعتػراؼ 
ه ػد ىػك قػي ىػذا ييكذا أنيػا أبػر منػو  ألنيػا أرادت أف تحيػي نسػالن البنػو المتػكقى بينمػا 

 األمر بامتناعو عف تزكيجيا بابنو األ غر.
كمف العجيب أف ىذه الزانية )تامار، أ بحت جدة السػيد المسػيح كدميػا يجػرم 

 .،سمسمة نسب السيد المسيح قي إنجيؿ متى) قي عركهو
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كما يستكهفنا عمى الن ػكص السػابدة ىػك كػأف الزنػى كػاف قعػالن مباحػان ال حيػا  
مػا نممسػػو مػػف إرسػػاؿ )ييػكذا، )الددشػػة، بيػػد  ػديدو  غيػػر خػػائؼ مػػف  كال سػتر قيػػو كىػػذا

النػاس أف يعممػكا بيػػذه الخطيئػة  بػػؿ كػاف خائفػػان أف يدػاؿ عنػو: لػػـ يعػِط أجرىػػا  كمػا نػػرل 
بيذه الد ة إال تشجيعان عمى تمؾ الخطيئة  كما أننا ال نممس مف ترتيب عدكبة عميو أما 

لحػػػرؽ، ككنػػػو أتػػػى بػػػنفس الفعػػػؿ  كاألغػػػرب أف كػػػاف األكلػػػى أف ال يػػػتكمـ عػػػف عدكبتيػػػا )ا
 العيد الجديد جعؿ ليذه المخطئة نسالن جا  منو السيد المسيح.

 المبحث الرابح
 : البقر

يعد البدر مف أعظـ نعـ اهلل تعالى  كألىميتو اعتدد الددما   باستحداهو التدديس 
ذا نػػرل أف تػػػكراة كالعبػػادة  ككنػػو مػػػدار لمخيػػر بػػال منػػػازع مػػف هبػػػؿ الحيكانػػات األخػػرل  لػػػ

مكسػػػى كانػػػت حاقمػػػة باألحػػػداث التػػػي كػػػاف ليػػػذا الحيػػػكاف جػػػز ان كاسػػػعان لمسػػػار الد ػػػص 
 -االجتماعية كالعدائدية كمنيا:

ظيار الكرم -أ  : كان تذاو لمويول واا
كىنػػػا كػػػاف أكؿ حػػػديث عػػػف ىػػػذا المخمػػػكؽ  كػػػاف غػػػذا ن لاػػػيكؼ إبػػػراىيـ  قجػػػا  قػػػي 
اإل حاح الثامف عشػر الحػديث عػف كػـر إبػراىيـ لاػيكقو الثالثػة الػذيف هػدمكا عميػو 

قأسػػرع إبػػراىيـ إلػػى سػػارة قػػي الخيمػػة كهػػاؿ ليػػا  أعجنػػي قػػي الحػػاؿ » قتدػػكؿ التػػكراة: 
فػػة  كانػػدقث إبػػراىيـ نحػػك البدػػر  قأخػػذ ثالثػػة أكيػػاؿ مػػف الػػدهيؽ األبػػيض كاخبزييػػا أرغ

 .،7-6:  38سفر التككيف ) « عجالن رخ ان مسمنان إلى الخادـ  قأسرع قي تييئتو
كهد شػكؿ الػنص عمينػا أمػر ىػذا الطعػاـ المدػدـ لماػيكؼ  كالسػيما كنحػف نػربط 
ىػػػذه اييػػػات بمػػػا سػػػبديا مػػػف نػػػص تػػػكراتي  كاإلشػػػكاؿ يكمػػػف قػػػي بيػػػاف مػػػف ىػػػـ ىػػػؤال  

مف البشر  قإف كانكا كذلؾ. قإف الحديث سي رقنا عػف كػـر ىػذا الرجػؿ  الايكؼ  أىـ 
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بنفسػػػو كىػػك ي ػػػطحب ، 367: كامػػػؿ سػػعفاف ) إال أف اػػيكقو كػػػانكا ثالثػػة كىػػػـ )ييػػكه،
بالحب هػدـ » :   كهد جا  قي التفاسير هكليـ،3:  38سفر التككيف ) اثناف مف المالئكة

براىيـ أقاؿ ما لدييما لمػرب  كبالحػب ت  «نػازؿ الػرب ليدبػؿ مػف اإلنسػاف العطيػة سارة كا 
 .،387تفسير تأمالت األدبا  األكليف:  مف)

قأكمكا كىك كاهؼ » كهد حاركا ب كرة بشر  كتناكلكا الطعاـ قجا  قي النص: 
 .،311- 336سفر الخالئؽ ) «أماميـ تحت الشجرة 

سػتغؿ كىذا ما دقث مفسرك تكراة الييكد لمدكؿ أف األكؿ كاف خيػاالن  قػي كهػت ا 
اإلنجيميكف النص الدكؿ: بالتجسػيـ هػائميف: إنػو أكػؿ كشػرب  ال ألنػو محتػاج إلػى ذلػؾ ال 

تعػػالى اهلل  –، 8:  38سػػفر التكػػكيف ) بػػؿ ليحدػػؽ لمعػػالـ أنػػو متجسػػد بالفعػػؿ ال بالخيػػاؿ
 –عما يدكلكف 

قيػػذا الحيػػكاف قػػي ظيػػكره األكؿ  كػػاف سػػببان قػػي إبػػراز  ػػفة التجسػػيـ إللػػو أىػػؿ 
تعػػالى اهلل  –بػػاب أخػػر قػػي مسػػار العديػػدة كالحػػديث عػػف أنػػو أرسػػؿ )ابنػػو،  الكتػػاب  لفػػتح
. ،32-6: 13منػػػيس عبػػػدالنكر: ) الػػػذم جمػػػث الالىػػػكت كالناسػػػكت بػػػو –عمػػػا يدكلػػػكف 

ليتدبػػؿ الشػػارع ذلػػؾ بعػػد أف يغػػز بيػػـ عديػػدة التجسػػيـ. لػػيس ىػػذا قحسػػب بػػؿ حتػػى العػػدد 
األهػػػػانيـ قػػػػي ، 6المسػػػػيحية: العدائػػػػد ) ثالثػػػػة عػػػػدد الاػػػػيكؼ كظفػػػػكه إلػػػػى عديػػػػدة تثميػػػػث

 الالىكت.

 : َلو بني َسرائيل  -ب
كلعؿ ىذا المخمكؽ  لـ يكتِؼ بما سببو قي ظيكره األكؿ قي أسػفار مكسػى مػف 
شبيو أشكمت أمرىا عمى المفسػريف كالمتمدػيف استسػاغتيا  نػرل ىنػا قػي ظيػكره الثػاني لػـ 

مجسػػـ تدػػدـ لػػو الدػػرابيف يكػػف بػػالمخمكؽ الاػػعيؼ الػػذم يػػذبح كيؤكػػؿ  ال بػػؿ إنػػو مخمػػكؽ 
 كالنذكر قيك  كرة إللو معبكد.
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قندػػرأ قػػي سػػفر التكػػكيف عػػف غيػػاب مكسػػى لمكعػػد كعػػده اهلل إيػػاه  ككانػػت مدتػػو 
. قكانػػػت ىػػػذه المػػػدة كاقيػػػة الرتػػػداد بنػػػي ،12سػػػفر الخػػػركج اإل ػػػحاح : ) أربعػػػيف يكمػػػان 

يمػانيـ المتزعػزع  قدػد طم بػكا أثنػا  ىػذه إسرائيؿ عف ديف مكسى  كىػذا يكشػؼ عديػدتيـ كا 
» المدة أف ي نث ليـ )ىاركف، التكراتي   ناعة إلو منظػكر ليعبػدكه قدػاؿ ليػـ ىػاركف: 

انزعكا حمؽ الذىب التي قي أذاف نسائكـ كبنيكـ كبناتكـ كجيئكني بيا  قنزع الشعب حمؽ 
الذىب التي قي أذاف نسائيـ كجا كا بيا إلى ىاركف  قأخذىا مػف أيػدييـ كأذابيػا كسػكبيا 

نـ عمػػى  ػػكرة عجػػؿ  قدػػاؿ الشػػعب: ىػػذه آليػػتكـ يػػا بنػػي إسػػرائيؿ  آليػػتكـ التػػي قػػي  ػػ
أخرجتكـ مػف أرض م ػر  قممػا رأل ىػاركف ذلػؾ بنػى أمػاـ ال ػنـ مػذبحان كنػادل كهػاؿ: 

 .،5:  12سفر الخركج ) «غدان عيد الرب 
عبػػدالعزيز  ػػالح  مكتبػػة دار الزمػػاف: ) ق ػػنعكا ليػػـ إلػػو عمػػى  ػػكرة )ابػػيس،

لمددس عند الم ػرييف. كلنػا كهفػات عػدة عمػى مػا حممػو الػنص التػكراتي  العجؿ ا، 125
كيؼ يمكػف أف نت ػكر  أف ىػاركف  ػانث المعجػزات المؤيػد مػف اهلل ليكػكف سػندان ألخيػو 

 مكسى  نجده ال يعرؼ مف ىك إليو  قالنص السابؽ أظيره بيذه ال كرة السيئة.
ريتػو كهػد أعطػاىـ اهلل كىنا نسػأؿ: لمػاذا ا ػطفتو التػكراة قاػالن عػف ا ػطفا  ذ

 . ،2:  9برانييف ) جميث رقائث هدس األهداسك
قاالن أف متتبث ن كص التكراة يرل التناهض بيف مػا جػا  قػي الػنص التػكراتي 

سػػػفر ) السػػابؽ الػػذم يتحػػدث عػػف  ػػػناعة ىػػاركف التػػكراة مػػث مػػا جػػػا  قػػي سػػفر التثنيػػة
 .« نعكا ليـ تمثاالن مسبككان » . كجا  بو هكؿ الرب لمكسى: ،32:  39التثنية 

مفسػػػرك التػػػكراة: مػػػف  ػػػنث العجػػػؿكص أىػػػاركف ىػػػك مػػػف  ػػػنعو أـ  كىنػػػا نسػػػأؿ
ك قػػػأم الن ػػػيف أ ػػػدؽك قيػػػذا التعػػػارض ال يرقػػػث إال  -شػػػعب بنػػػي إسػػػرائيؿ –الشػػػعب 

بالتسميـ بكذب أحدىما  كالراجح أف النص األكؿ مفترل قكيؼ ي طفي )ييكه، مف يعبػد 
 يؿ بعبادتو ال بؿ ببنا  المذبح لو ك   العجؿ كيأمر بني إسرائ
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 المبحث الخامس
 : الحمير والجمال

ىك حيكاف مف جنس الح اف  كىك حيكاف أليؼ يكجد نكع منو يعػيش ر: االحم :الحمير
ب ػػػػكرة بريػػػػة يسػػػػمى بالحمػػػػار الكحشػػػػي  كىػػػػك الرقيػػػػؽ الػػػػدائـ لإلنسػػػػاف حامػػػػؿ 

 ػػػنكؼ  المشػػػدة  كيسػػػمى  ػػػغير الحمػػػار جحػػػش  كهػػػد تعػػػرض الحمػػػار لشػػػتى
االاطياد كالتعذيب عمى مر الع كر  رغـ أنو حيكاف مسالـ خػدكـ ال يعتػدم 
عمػػى أحػػد  كلػػو مػػف الكقػػا  بحيػػث ال يتخمػػى عػػف أ ػػحابو بسػػيكلة  ككثيػػران مػػا 

 بيعت الحمير ثـ عادت إلى أ حابيا سيران عمى األهداـ.
دػػؿ كعنػد هرا تنػا ألكؿ ظيػػكر ليػذا الحيػػكاف  يكػاد يدت ػػر عمػى ككنػػو كاسػطة لمن

استفاد منيا إخػكة يكسػؼ حػيف ذىبػكا مػف أرض كنعػاف إلػى أرض م ػر لمح ػكؿ عمػى 
 الدمح بعد أف حؿ باألرض الجفاؼ كندص الغذا .

ككػػػاف ىػػػذا الحيػػػكاف شػػػاىدان أك حػػػامالن لمفاػػػة التػػػي أرجعيػػػا يكسػػػؼ إلػػػى إخكتػػػو 
َيتُتُيْم َقْمًحتا، َوتُتَردَّ ُثمَّ َأَمتَر ُيوُستُل َأْن ُتْمتَأ َأْوعِ جكف عمميـ  قجا  قي سفر التككيف: )) 

تتُة ُكتتِل َواِحتتٍد ََِلتتى ِعْدِلتتِو، َوَأْن ُيْعَطتتْوا زَاًدا ِلمطَِّريتتِ . َفُفِعتتَل َلُيتتْم ىَكتتَذا. َفَحَممُتتوا َقْمَحُيتتْم  ِفوَّ
 َِ  .،26-25:  12سفر التككيف ) ،،.َعَمى َحِميرِِىْم َوَمَوْوا ِمْن ُىَنا
  حػػيف قػػتح أحػػدىـ عدلػػو ليعطػػي كىػػـ قػػي طريػػؽ العػػكدة كهػػد عمػػـ بػػذلؾ إخكتػػو

عمفػػان لحمػػاره  قكجػػد الفاػػة قػػي قػػـ عدلػػو  كأمػػا إخكتػػو البػػاهيف قعممػػكا بعػػد أف رجعػػكا إلػػى 
  غيػر أف ذلػؾ جمػب لدمػكبيـ كهمػب يعدػكب ،15-27:  12سفر التكػكيف ) أرض كنعاف

 الخكؼ  كىذا ما حدث قي المدا  األكؿ. أما قي المدػا  الثػاني  قدػد حممػت الدمػح  قاػالن 
كاف يحمؿ كأس الممؾ التي كاػعيا ، 38:  15سفر التككيف ) عف أف حمار )بنياميف،

عمػػػاؿ يكسػػػؼ؛ ليسػػػتطيث بيػػػذه الطريدػػػة أف يبديػػػو عنػػػده حتػػػى يكػػػكف ذلػػػؾ سػػػببان لمجػػػي  
 . ،11سفر التككيف : ) يعدكب إلى م ر
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أرسػػؿ إلػػى أبيػػو أياػػان » ككانػت تمػػؾ الحادثػػة سػػببان العتراقػػو ليػػـ بأنػو يكسػػؼ قػػػ 
 . ،21:  15سفر التككيف ) «حمير محممة مف خير ما قي م ر  عشرة

كما أننا ندرأ أف ىذا )الحيكاف، كاف ثمنان لشرا  الدمػح حػيف طبػؽ يكسػؼ خطتػو 
 .،37:  17سفر التككيف ) الزراعية

كما يستكهفنا ىنا  لماذا لػـ يسػتخدـ أبنػا  يعدػكب الجمػاؿ لمتندػؿ  ىػؿ ىػذا دليػؿ 
أنيػػـ لػػـ يككنػػكا أىػػؿ بػػدك أـ لمداللػػة عمػػى قدػػرىـ  أـ لدػػكة تحمػػؿ ىػػذا الحيػػكافك كىػػذا مػػا 

سػفر التكػكيف ) «يكػكف رجػالن كحمػار الػكحش » لمسناه قي ك ػؼ )التػكراة، إلسػماعيؿ: 
 .،8-5:  19سفر أيكب ) ،32:  36

ىػػػي حيكانػػػات كبيػػػػرة ذات رهبػػػة طكيمػػػة كحدبػػػة أك سػػػػناـ كاحػػػد أك اثنػػػيف عمػػػػى  :الجمتتتال
ظيرىا  كتمتاز بمكنيا البني الكريمي الذم يتدرج إلى المكف البني الداكف  كيعػد 
حيكانػػػػان  ػػػػحراكيان؛ ألنػػػػو م ػػػػمـ لمبدػػػػا  قػػػػي ظػػػػركؼ  ػػػػحراكية هاسػػػػية يتحمػػػػؿ 

الترابية  كالبدا  دكف  العطش ألكثر مف أسبكع  كيستطيث المشي قي العكا ؼ
 طعاـ لعدة أشير بسبب الما  كالطاهة المخزكنة قي سنامو.

ككػػػاف أكؿ ظيػػػكر ليػػػذا الحيػػػكاف بأعػػػداده )العشػػػر، حػػػيف بعػػػث إبػػػراىيـ خادمػػػو 
َِ َتْحتَت َفْختِذي)) كككيػؿ أعمالػو  كاسػتحمفو هػائالن:  . ،2:  21سػفر التكػػكيف ) ،،َوتْح َيتتَد

:  33نػػاحكر حػػاراف ) عشػػيرتو قػػي أرض )نػػاحكر،بػػأف يػػأتي بعػػركس البنػػو إسػػحاؽ مػػف 
النيػريف مدينػة   قأخذ الخادـ عشرة جماؿ مف جماؿ إبراىيـ كسارة متكجيػان إلػى آراـ ،13

  ،35: 21سفر التككيف ) ناحكر  كعمى تمؾ الجماؿ عاد بزكجة ألسحؽ كاسميا )رقدة،
سفر التكتوين: ) ُوُروِد ِبْئِر َلَحْي ُرِئيَوَكاَن َِْسَحاُ  َقْد َأَتى ِمْن قندرأ قي كتاب التػكراة: ))

تتَل ِفتتي اْلَحْقتتِل  ، َِْذ َكتتاَن َستتاِكًنا ِفتتي َأْرِض اْلَجُنتتوِب.(73-74: 76 َوَختتَرَج َِْستتَحاُ  ِلَيتََأمَّ
َذا ِجَمتتاٌل ُمْقِبَمتتٌة. ْيَيتتا َفتترََأْت َوَرَفَعتتْت ِرْفَقتتُة َعْينَ  ِعْنتتَد َِْقَبتتاِل اْلَمَستتاِو، َفَرَفتتَح َعْيَنْيتتِو َوَنَظتتَر َواِا
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« َمْن ىَذا الرَُّجُل اْلَماِشي ِفتي اْلَحْقتِل ِلِمَقاِئَنتا »َوَقاَلْت ِلْمَعْبِد:  َِْسَحاَ  َفَنَزَلْت َعِن اْلَجَمِل.
. ،65-62:  21سػفر التكػكيف ) ،،.َفَأَختَذِت اْلُبْرقُتَح َوَتَغطَّتتْ «. ُىَو َستِيِدي»َفَقاَل اْلَعْبُد: 

لمتندؿ  شأنيا كشػأف الحميػر  كمػا الحظنػاه أف بنػي إسػرائيؿ لػـ  قكاف ىذا الحيكاف كسيمة
 ثالبػػديؿ الػػذم يػػتال ـ مػػػ تسػػتخدـ الخيػػكؿ لمتندػػؿ  أمػػا لجيميػػـ بطبيعتيػػػا أك أنيػػا كجػػدت

 حياتيـ.
 

 الخاتمة :
 -تك منا إلى ما يمي:كبعد عرانا ألبرز الحيكانات قي سفر التككيف 

)الحيػػة، ذلػػؾ الحيػػكاف الػػذم لعػػب دكران قػػي أبػػرز الحيكانػػات قػػي سػػفر التكػػكيف ىػػي  -3
ا يدـ مػف الجنػػة إلػى األرض بسػبب إغكا ىػػ همػب نظػاـ اإلنسػاف بعػػد أف أخرجتيمػا

  كحكا  باألكؿ مف الشجرة التي منعيما الرب مف االهتراب منيا.
عاهػػب الػػرب كػػالن مػػف الحيػػة كآدـ كحػػكا  عدابػػان شػػديدان بسػػبب مخالفػػة كالمػػو  قكػػاف  -2

حػػؼ عمػػى بطنيػػا كتأكػػؿ التػػراب كلعنيػػا مػػف بػػيف جميػػث البيػػائـ عدػػاب الحيػػة أف تز 
 ككحكش البر.

مف الحيكانات األخرل التي ذكرت قػي التػكراة الغػراب ذلػؾ الطػائر الػذم كػاف دليػؿ  -1
نكح عميو السػالـ كىػك قػي الفمػؾ الكتشػاؼ حػاؿ األرض بعػد الفياػاف  لكػف النبي 

الجيػػؼ  قمػػـ يكػػف لػػو دكر ذلػػؾ الحيػػكاف لػػـ يدػػدـ لػػو المعكنػػة  بػػؿ تركػػو كأكػػؿ مػػف 
 إيجابي ىنا ليأتي دكر الحمامة.

قي مساعدة النبػي نػكح كمػف كػاف معػو قػي السػفينة  حػيف لعبت الحمامة دكران بارزان  -1
بعثيػػػا لػػػيعمـ حػػػاؿ األرض جػػػرا  الفياػػػاف قبعثيػػػا أكثػػػر مػػػف مػػػرة حيػػػث جػػػا ت لػػػو 

بجفػػاؼ األرض كاسػػتدرار الحيػػاة كىػػي تحمػػؿ غ ػػنان أخاػػر  كهػػد قاػػؿ  لبالبشػػر 
 اإلنساف الحمامة عف غيرىا لما كاف ليا مف  فات هريبة جدان مف اإلنساف.
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ا دكران مػػمػػف الحيكانػػات الحااػػرة قػػي ه ػػص التػػكراة المػػاعز كاألغنػػاـ  قدػػد كػػاف لي -5
 تكانػػؿ  ققػػي ه ػػص هربػػاف هابيػػؿ كىابيػػ بػػارزان قػػي ه ػػص التػػكراة قكانػػت حااػػرة

لمػػرب  ككانػػػت قػػي مكاػػث آخػػر مػػف التػػكراة تمثػػػؿ  هػػدميا هربانػػان مػػادة ىابيػػؿ التػػي 
اقتراؽ األب األكؿ إبراـ التكراتي عف ابف أخيو  كنراىا قي مكاث آخر قػدا  البػف 
إبراىيـ مػف الػذبح  كمػا كانػت شػاىدة عمػى عيػد إبػراىيـ مػث )ابيمالػؾ،  كمػا كانػت 

دمت طعامػػان إلسػػحاؽ  ككانػػت قػػي مكاػػث آخػػر سػػببان قػػي سػػرهة البككريػػة عنػػدما هػػ
ليعدكب بمكت  خداعان أجران ليعدكب مف خالو )الباف،  كاستخدمت قي مكاث آخر 

 المددس. لمزنىيكسؼ  كتراىا قي مكاث أخير ثمنان 
البدػػر كانػػت مػػف أعظػػـ نعػػـ اهلل عمػػييـ  كدخمػػت قػػي ه ػػص عػػدة منيػػا أنيػػا كانػػت  -6

ظيػار الكػـر لاػيكؼ إبػػراىدغػ ظيػكر ىػذا الحيػػكاف ككػاف  يـ الثالثػة ا  لماػيكؼ كا 
إللػػو أىػػؿ الكتػػاب بعػػد األكػػؿ منػػو   قػػي تمػػؾ الد ػػة سػػببان قػػي إبػػراز  ػػفة التجسػػيـ

 ظير كأنو معبكد لبني إسرائيؿ عند غياب مكسى.
مػػف الحيكانػػات التػػي ذكػػرت أياػػان قػػي ه ػػص التػػكراة الحميػػر الػػذم كػػاف يك ػػؼ ك  -7

)يكػكف رجػالن كحمػار الػكحش، داللػة لمدكة  قدد ك ؼ إسماعيؿ قي التكراة بالدكؿ: 
 عمى هكتو.

كػػاف أكؿ ظيػػكر لمجمػػاؿ قػػي ه ػػص التػػكراة ىػػك ظيػػكره بأعػػداده )العشػػر،  حػػيف  -8
 «اػػث يػػدؾ تحػػت قخػػذم » بعػػث إبػػراىيـ خادمػػو ككيػػؿ أعمالػػو  كاسػػتحمفو هػػائالن: 

 سيمة لمتندؿ.ك ليأتي بعركس البنو أسحؽ  قاالن عف ككنو 
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 المصادر والمراجح
 ةالكتب المقدسأواًل : 
  .إنجيؿ لكها 
 إنجيؿ متى. 
  .إنجيؿ يكحنا 
 حياة الحيكاف. 
 رؤيا حنا. 
  اإل حاحسفر.  
 سفر التثنية. 
 سفر التككيف. 
 سفر الخركج. 
 سفر الالكييف. 
 سفر المزامير. 
 سفر أيكب. 
 سفر راعكث. 
 شركح الكتاب المددس. 

 العربية والمعربةثانيًا : الكتب 
  ندا  الرجا   األردف  3  طاإليمان ركن ،:ـ3991) إسكندر الجديد. 
 قاموس الكتاب المقدس   )د. ت،:بطرس عبدالممؾ  د. جكف السكندر. 
 تعريب ماستر ميديا  الداىرة  م ر.: ،د. ت  )التفسير التطبيقي 
  2ط  الحيتوان ،:ق3121)  عمرك بف بحر بف محبػكب أبػك عثمػاف  الجاحظ  

 .2ج دار الكتب العممية  بيركت 
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  الكنتتز األنفتتس وممختتص الكتتتاب والتتتاري  المقتتدس ،:د. ت) جػػرجيس حبيػػب  
 .1ط

  دار   تتتتأثر المستتتيحية باألديتتتان الووتتتعية ،:2115) د. أحمػػػد عمػػػى عجيبػػػة
 .ايقاؽ  الداىرة

   َبراىيم خميل اهلل :،د. ت)د. الدس منيس عبدالنكر. 
   دار االعت اـتاري  وعقيدة الييود)د. ت،: د. كامؿ سعفاف  .  
  جمعية الكتاب المددس  لبنافـ3991)  الكتاب المقدسشروح :،. 
   مكتبػػة الشتتر  األدنتتى القتتديم فتتي مصتتر والعتترا  ،:د. ت)عبػػدالعزيز  ػػالح  

 .دار الزماف
 ( تحديػؽ: د. أحمػد حجػازم نقد التتوراة اليونانيتة  ق،731عال  الديف الباجي  

 .السدا  دار بيبمكف  باريس
  حتتتوادث الكتتتتاب المقتتتدس وظيتتتور ،: ـ2112)الدػػػس براػػػكقير سػػػاال نطػػػكاني

 .المالئكة
  تأمالت األدباو األولين ،:ـ3981) الدس تادرس يعدكب. 
  راجعػػو كندحػػو كأاػػاؼ عمتتم الالىتتوت النظتتامي )د. ت،: الدػػس جػػيمس أنػػس  

 .إليو الدس منيس عبدالنكر
 شتترح  -الستتنن القتتويم فتتي أستتفار العيتتد القتتديم،: ـ3971  )لدػس كلػػيـ مػػارشا

 .مجمث الكنائس قي الشرؽ األدنى  بيركت   التكوينسفر 
 الكتاب المددس قي لبناف. جمعية ط أكلى  ،:ـ3991)  الكتاب المقدس 
   مكتبة األخكة  م ر  3  طجمان من فوة،: ـ2111)مكـر مشرقي. 


