
  ؟السفينةنوح دخلها التي أالحيوانات من كل نوع عدد كم كان 
  

  زريك ليونبقلم أ
  

نوح دخلها أالتي عدد الحيوانات من كل نوع  عن يلكتابا بسيطة برواية الطوفان األطفال الذين هم على دراية حتى اسأل 
في سفر التكوين  دونةعليمات المالمقدس التالكتاب  ن علىوالمطلعمعظم يعرف سمع، "اثنان!" ت، ومن المرجح أن سفينةال

ى نثاو اذكر ،معك، لتحفظ حية تدخل السفينةاثنين من كل هللا لنوح: "ومن كل حي من كل ذي جسد   اأعطاه التي ١٩:٦
نوح قائال: امر باإلضافة إلى ذلك،  أن هللا   وندركقليلون ييبدو أن لكن ). ١٥:٧أضيف التشديد؛ راجع ، ١٩:٦تكوين ( " تكون

من  أيضا وتأخذ نثى. ا واذكر، نياثن البهائم غير الطاهرةمن و، اواناث اذكور ، سبعة سبعة البهائم الطاهرةن جميع تأخذ مو" 
يقول  ). أضيف التشديد، ٣، ٢: ٧(تكوين  " كلهاعلى وجه األرض  نسلها حيا، ذكورا وإناثا، لحفظ سبعة سبعةطيور السماء 

ن أم  ان إثناإثنالبهائم الطاهرة  تدخل"هل  :شكك دينيس ماكينزيتالم لاءسيتهذه اآليات متناقضة. أن نقاد الكتاب المقدس، 
  ). ١، ص ١٩٨٣(؟" سبعة سبعة

  
دخلت " (ترجمة الملك جيمس)، في حين ة سبعة"سبع السفينة الطاهرةوالطيور  البهائمدخلت سؤال ماكينزي، لإلجابة على 

"اثنين يدخل نوح أن  ه يجب علىأنلى ع  ١٩:٦سفر التكوين نص ي تناقض هنا. ي. ال يوجد أالبهائم غير الطاهرة إثنين إثنين
 خذيأأن أكثر تفصيال على نحو بلغ نوح أ، وةهذه التعليمات األصليإلى هللا ضاف أ". ثم بعد أربع آيات، نةفيإلى السمن كل نوع 

سوق  خذ اثنين من كل نوع من حيوانات المزرعة إلى أن يأابنه من أحد المزارعين طلب . إذا طاهرةالمزيد من الحيوانات ال
نفسه؟  ناقض المزارع أن يعني هذا هل ، ينوخنزيرين اضافي اتعدة دجاجذلك باإلضافة إلى ذ أن يأخ يهإل، ثم أوعز  المدينة
مذبحا نوح لسفينة بعد الطوفان، "بنى امغادرته  عندألنه  ،نوح بهائم طاهرة إضافيةال. كان من الضروري أن يأخذ  بالتأكيد

نوح   لو كان). ٢٠:٨تكوين (  أصعد محرقات على المذبح" فالطيور الطاهرة  جميعالبهائم الطاهرة ومن جميع للرب، وأخذ من 
لتسبب في السفينة،  ته بعد مغادرمحرقات تقديم عند منها يختار طاهرة التي سوف قد اخذ اثنين فقط من الحيوانات ال

واحد من كل زوج. وهكذا، بعد أن أخبر هللا نوح أن  بتضحية اللطاهرة عن طريق اوالطيور أنواع مختلفة من البهائم انقراض 
مثلما يكمل . طاهرةمن الحيوانات العددا إضافيا أن يأخذ  امره بعد ذلك ، السفينةاثنين من كل نوع من الحيوانات في معه يأخذ 
فإن الجزء األول  )، ٢٠٠٢ز،  الخلق (انظر ليون حولإعطاء معلومات أكثر تفصيال بالفصل األول من سفر التكوين  ٢ تكوين

شتمل عليها  ة والتي لم تموصوفة بدقعلى عدة تفاصيل  احتويم"  .ال غير يكمل نهاية الفصل السابق ٧من سفر التكوين 
  ). ١٩٩٧يميسون، وآخرون، (ج " في البدايةإلى نوح المعطاة العامة التوجيهات 

  
تدور حول ، على بينة منهاأن يكون ينبغي  ها مسألة، لكنمرءإيمان ال ؤثر علىأن تلها الترجمة التي ال ينبغي ات صعوب ىاحد

كان  الجديون عما إذا الكتاب المقدس دارسي السنوات، تساءل  عبر. الطاهرة التي دخلت السفينةحيوانات لمن االعدد الفعلي 
غامض إلى حد ما  العبري بشكل  shibb'ah shibb'ahمصطلح   ). ترجم٢:٧هو سبعة، أم أربعة عشر (تكوين هذا الرقم 

 السفينة طاهرةالحيوانات الدخلت القياسية األمريكية. [وفقا لنسخة الملك جيمس، الطبعة الملك جيمس وطبعة في كل من 
تستخدم  ."سبعة وسبعة"] طاهرة دخلتأن الحيوانات الالقياسية تقول النسخة األمريكية بينما  )،٢:٧وين " (تكات"سبع

الطبعة العالمية الملك جيمس الجديدة وتتفق طبعة وضوحا، لكن هناك خالف عام فيما بينها. كلمات أكثر ة ات الحديثترجمال
 اإلنجليزياإلنجيل المنقحة، القياسية  طبعة، في حين أن السفينةمن كل البهائم الطاهرة إلى ال سبعةعلى أن نوح أخذ  ةالجديد

. الطاهرةلحيوانات من ا "سبعة أزواج" إلى   shibb'ah shibb'ah ونترجمجميعا ياإلنجليزية القياسية الطبعة ، والحديث
جادل ه.  )، ١٧١، ص ١٩٧٩يقين حول هذه النقطة" (ويليس،  يمكن أن يكون هناك أيال " أنه من اعتقاد البعض رغم على ال

  :١، ١٩٩٠( " ‘عشر ةربع’أ عنللتعبير "هو اسلوب أخرق للغاية   shibb'ah shibb'ahالعبري المصطلح   نأولد پ. ليوسي
العبري المصطلح ن : "أمقنعبشكل كومب وموريس يجادل ويت، ٧ضمن سفر التكوين  مماثل تعبير اسلوبمقارنة ب). ٢٩٠

،  ١٩٦١" (!أربعةيعني ال ) ١٥،٩: ٧ وين(تك ‘اثنين واثنين’ ماثلالمصطلح المأن مثلما ال يعني أربعة عشر  ‘بعة وسبعة’س
  ). ٦٥ ص
  

بعدد الحيوانات الطاهرة التي دخلت سفينة نوح نتيجة ملموسة فيما يتعلق  ةأيالى التوصل ال يمكن على الرغم من أنه قد 
الطاهرة مختلفة من الحيوانات  اأي تناقض. أخذ نوح أعدادعدم وجود ن نجزم بيمكننا أبالضبط (سواء سبعة أو أربعة عشر)، 

  كما نص سفر التكوين.تماما ، الطاهرة معه في السفينةوغير 
  

  المراجع



  
إلكترونية: بايبل الكتاب المقدس (قاعدة بيانات على براون فوست وجاميسون، تعليقات )، ١٩٩٧( جاميسون، وآخرونروبرت 

  ).سوفت
  

  : بيكر).انگ ميشيسفر التكوين (غراند رابيدز،  )، شرحة معادةطبع ١٩٩٠ه. سي. ليوبولد، (
  

اإلنسان"، أوال أم هللا خلق الحيوانات خلق )، "هل ٢٠٠٢ز (ليونأريك 
.http://www.apologeticspress.org/articles/513  

  
  ديسمبر. ١أخطاء الكتاب المقدس، ص. )، "تعليق" ١٩٨٣(ماكينزي، دينيس 

  
 بيكر). :انگ ميشي طوفان سفر التكوين (غراند رابيدز،)، ة معادةطبع ١٩٦١. ويتكومب وهنري موريس (جون سي

  
  ). سويت(أوستن، تكساس: الحية  كلمة ات ال)، "سفر التكوين"، تعليق١٩٧٩ويليس (ي. جون ت 
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)  ١( :" في مجملها، شريطة مراعاة البنود التالية عومةمز"التناقضات ال  مالمواد المدرجة في قس ستنساخال ذنأليسعدنا منح ا

  صلية؛ألالمحدد للمادة ا لكترونيإليجب نشر عنوان الموقع ا) ٢الناشر األصلي؛ ( وصفهب رسپ ولوجيتكسپأ يجب تسمية موقع
مع  الللمقختامية مصاحبة  عليقاتتضمين أية مراجع، حواشي، أو ت جبي )٤( ) يجب أن يبقى اسم المؤلف مصاحبا للمادة٣(

على سبيل المثال، الصور، الرسوم البيانية،  ( اتابمنعا  عديالتمن الت) يمنع إجراء أي نوع ٥( ال؛لمقأي استنساخ خطي ل
المواد  استنساخبيسمح  )٦( )؛صليألا صتظهر في النكما  الضبطبوما إلى ذلك يجب أن تستنسخ  قتباسات،الالرسومات، ا

كلي يصبح متاحا، دون   شكلبلمادة اطالما أن إنتاج  )اءجزفي عدة أ  المقعلى سبيل المثال، نشر ال( متسلسل شكلب ةبوالمكت
يجوز أن تدرج ضمن  وال  ئيا،جز ز عرض المواد للبيع، كليا كان أميجو ال )٧؛ (منالزمن  لةعقوتحرير، في غضون مدة م

م  يت مطالما أنه ل نترنتإلعلى مواقع ا شرهاالكتروني لن شكلب تالامقيجوز استنساخ ال) ٨( مواد أخرى معروضة للبيع؛
 لكترونيالفي ذلك العنوان ا ماب رس،پ ولوجيتكسپإلى موقع أ تاللمقاأن تنسب ا شرطبو صلي،ألحرير أو تغيير مضمونها ات

.تالامقالذي أخذت منه ال نترنتإلعلى شبكة ا  

 
 


