
في األرض ... حينئذ ن والكنعانيو  

ريك ليونزبقلم أ   

 

)في  ٧:١٣ و :١٢٦ في سفر التكوين يقول الكتاب المقدس، االولى الخمسةسفار األقد كتب موسى كان ل سبق لك أن تساءلت لماذا، إذا ه

م ايأأرض كنعان في مقيمون في . إذا كان الكنعانيون (التشديدف يأضفي األرض" )مقيمون حينئذ ن والكنعانيوإبراهيم(، " زمنإشارة إلى 

قد كتبت بعد طرد  اآلياتهذه كون ت يس من المنطق أن)في أيام إبراهيم(؟ أل حينئذكتب موسى أنهم كانوا في األرض موسى، فلماذا 

دة نقاد، هذا هو بالضبط ما تعنيه اآليات عوجهة نظر بعد مئات السنين من موت موسى(؟ وفقا لالذي حدث من أرض كنعان )ن يالكنعاني

هذا أن يكون مؤلف موسى ه لم يكن في وسع فترض أني. (٣٦٢-٣٦١، ص ١٩٩٥؛ ماكينزي، ١٠٤، ص ١٩٥٩)راجع غوتوالد، 

.معنى هذه العبارة لجمهور األصليافهم لما وإال مقطع ال  

في كنعان. عندما يأخذ ن قيموين والكنعاني لم يعدبعد موسى عندما زمن ما ى إلبالضرورة في األرض"  حينئذن والكنعانيوعبارة "ال تشير 

يحتلها وف سوطنه والقدوم إلى المنطقة الجديدة التي إبراهيم ترك هذه المقاطع، واألحداث الهامة لفي سياق الاالعتبار بنظر الطالب الدقيق 

في  حينئذعبارة "تشير (. ٧:١٢) رضهذه األ بإعطاءالوعد المتعلق ى شير إلتأن العبارة المعنية بسهولة يفهم  انه يمكن، يومذات أحفاده 

ملكا له  اأبرام أن يعتبرهفي وسع  لهذا السبب لن يكون؛ متملكةأو إليها أبرام لم تكن غير مأهولة  أتىإلى أن األرض التي فقط األرض" 

[. ١٩٩٦ديليتسش،  و( "]كيل ٩:١١عبرانيين ة )غريبرض نزوله في ا باإليمانان ينزل فيها  ، ولكنايشرع في االستيالء عليهان وفورا 

" )جاميسون دونفي األرض وقت دخول إبراهيم من أجل "إظهار قوة إيمانه بالوعد المقيمون مكانوا  نيالكنعانيان ذكر على األرجح، 

.غرابة وأعلى تناقض هذه اللغة المميزة ال تنطوي (. ١٩٩٧وآخرون،   

 

 المراجع

 

وفت(.س يبلابيانات اإللكترونية: ب)قاعدة  الكتاب المقدسعلى براون وجاميسون، فوست، تعليق (، ٩٧١٩رون. )وآخ جاميسونروبرت   

وفت(، طبعة جديدة محدثةس يبلابيانات اإللكترونية: بلعهد القديم )قاعدة لكيل و ديليتسش شرح (، ١٩٩٦ديليتسش ) .ف . وفسي.   

 

رسپولوجيتكس پ، أ٢٠٠٤جميع حقوق التأليف والنشر محفوظة   

 ( يجب تسمية موقع١) :" في مجملها، شريطة مراعاة البنود التاليةعومةمز"التناقضات ال مالمواد المدرجة في قس ستنساخال ذنأليسعدنا منح ا

( يجب أن يبقى اسم المؤلف مصاحبا ٣) صلية؛ألالمحدد للمادة ا لكترونيإليجب نشر عنوان الموقع ا( ٢الناشر األصلي؛ ) وصفهب رسپ ولوجيتكسپأ

 عديالتمن الت( يمنع إجراء أي نوع ٥) ال؛لمقمع أي استنساخ خطي ل الللمقختامية مصاحبة  عليقاتتضمين أية مراجع، حواشي، أو ت جبي (٤) للمادة

 (؛صليألا صكما تظهر في الن الضبطبوما إلى ذلك يجب أن تستنسخ  قتباسات،العلى سبيل المثال، الصور، الرسوم البيانية، الرسومات، ا) اتابمنعا 

كلي يصبح متاحا، دون  شكلبلمادة اطالما أن إنتاج  (اءجزفي عدة أ المقعلى سبيل المثال، نشر ال) متسلسل شكلب ةبوالمواد المكت استنساخبيسمح  (٦)

أخرى معروضة يجوز أن تدرج ضمن مواد وال  ئيا،جز يجوز عرض المواد للبيع، كليا كان أم ال (٧؛ )منالزمن  لةعقوتحرير، في غضون مدة م

أن تنسب  شرطبو صلي،ألحرير أو تغيير مضمونها ام تيت مطالما أنه ل نترنتإلعلى مواقع ا شرهاالكتروني لن شكلب تالامقيجوز استنساخ ال( ٨) للبيع؛

.تالامقالذي أخذت منه ال نترنتإلعلى شبكة ا لكترونيالفي ذلك العنوان ا ماب رس،پ ولوجيتكسپإلى موقع أ تاللمقاا  

 

 

 


