
في األرض  حينئذ ... ن والكنعاني و  

بقلم أريك ليونز    
 

(في    ٧:١٣ و  ٦:١٢ في سفر التكوينيقول الكتاب المقدس ، االولى سفار الخمسةقد كتب األ موسى  كان هل سبق لك أن تساءلت لماذا، إذا 
م  اي أأرض كنعان في مقيمون في ). إذا كان الكنعانيون  التشديد ف ي في األرض" (أضمقيمون  حينئذ ن والكنعاني وإبراهيم)، " زمنإشارة إلى 

قد كتبت بعد طرد   يس من المنطق أن تكون هذه اآليات(في أيام إبراهيم)؟ أل  حينئذموسى، فلماذا كتب موسى أنهم كانوا في األرض 
عدة نقاد، هذا هو بالضبط ما تعنيه اآليات  وجهة نظر بعد مئات السنين من موت موسى)؟ وفقا لالذي حدث ن من أرض كنعان (ي الكنعاني

فهم  لما وإال مقطع  الهذا موسى لم يكن مؤلف  فترض أني . )٣٦٢-٣٦١، ص ١٩٩٥؛ ماكينزي، ١٠٤، ص ١٩٥٩(راجع غوتوالد، 
. معنى هذه العبارة  لجمهور األصلي ا  

في كنعان. عندما يأخذ  يقيمون ن والكنعاني لم يعد بعد موسى عندما زمن ما في األرض" بالضرورة إلى   حينئذ ن والكنعاني وعبارة "ال تشير 
سوف  إبراهيم وطنه والقدوم إلى المنطقة الجديدة التي  ترك هذه المقاطع، واألحداث الهامة لالسياق في االعتبار بنظر الدقيق  دارس ال

عبارة  تشير ). ٧:١٢( رضالوعد المتعلق بإعطاء هذه األ شير إلى ت ة أن العبارة المعنية بسهوليفهم  انيمكنه يوم، ذات أحفاده يحتلها 
أبرام أن  في وسع  لهذا السبب لن يكون؛ متملكةأو إليها أبرام لم تكن غير مأهولة  أتى في األرض" فقط إلى أن األرض التي  حينئذ"

  و) "[كيل  ٩:١١عبرانيين ة ( غريب رض نزوله في ا  باإليمانان ينزل فيها  ولكن، ايشرع في االستيالء عليهان وفورا  ملكا له  ايعتبره
في األرض وقت دخول إبراهيم من أجل "إظهار قوة إيمانه بالوعد  قيمون مكانوا ن ي الكنعاني ان ]. على األرجح، ذكر ١٩٩٦ديليتسش، 

. غرابة و أ على تناقض هذه اللغة المميزة ). ال تنطوي ١٩٩٧" (جاميسون وآخرون، دونالم  

 
 المراجع 

 
وفت). س  يبلاالكتاب المقدس (قاعدة بيانات اإللكترونية: ب على براون وجاميسون، فوست، تعليق )، ١٩٩٧جاميسون وآخرون. (روبرت   

وفت)، طبعة جديدة محدثة س يبلالعهد القديم (قاعدة بيانات اإللكترونية: ب لكيل و ديليتسش شرح )، ١٩٩٦ديليتسش ( ف.   . وسي. ف   

 

، أپولوجيتكس پرس ٢٠٠٤جميع حقوق التأليف والنشر محفوظة    

) يجب تسمية  ١واد المدرجة في قسم "التناقضات المزعومة" في مجملها، شريطة مراعاة البنود التالية: (الستنساخ الميسعدنا منح األذن 
) يجب أن يبقى اسم  ٣) يجب نشر عنوان الموقع اإللكتروني المحدد للمادة األصلية؛ (٢(  موقع أپولوجيتكس پرس بوصفه الناشر األصلي؛

) يمنع ٥) يجب تضمين أية مراجع، حواشي، أو تعليقات ختامية مصاحبة للمقال مع أي استنساخ خطي للمقال؛ (٤( ؛مصاحبا للمادةالمؤلف 
  إجراء أي نوع من التعديالت منعا باتا (على سبيل المثال، الصور، الرسوم البيانية، الرسومات، االقتباسات، وما إلى ذلك يجب أن تستنسخ

المواد المكتوبة بشكل متسلسل (على سبيل المثال، نشر المقال في عدة أجزاء)  باستنساخ ) يسمح ٦في النص األصلي)؛ (بالضبط كما تظهر 
) ال يجوز عرض المواد للبيع، كليا كان ٧( طالما أن إنتاج المادة بشكل كلي يصبح متاحا، دون تحرير، في غضون مدة معقولة من الزمن؛

) يجوز استنساخ المقاالت بشكل الكتروني لنشرها على مواقع  ٨من مواد أخرى معروضة للبيع؛ (، وال يجوز أن تدرج ضاأم جزئي 
اإلنترنت طالما أنه لم يتم تحرير أو تغيير مضمونها األصلي، وبشرط أن تنسب المقاالت إلى موقع أپولوجيتكس پرس ، بما في ذلك  

 االت. العنوان االلكتروني على شبكة اإلنترنت الذي أخذت منه المق

 

 

 


