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  قصة الطوفان

ة  قصإنّ. وىلحد عشر األي الفصول األأيف سفر التكوين، " ةسطورياموعة األ"ىل ايات ما يسمى عادة إنصل 

  ).٩ لغاية ٦(ربعة فصول كاملة أ على ا متتدا ربع هذه اموعة، ألّ تقريبتلّحتالطوفان، 

ة واحدة هي ليست قص: ةفيها بالتفاصيل ومن الناحية العلميردنا الدخول أذا إة الطوفان هي بغاية التعقيد  قصإنّ

  :ن خمتلفتني ال يصعب فصلهماابل هي رواية جمعت فيها روايت

، ٦(ويف الثانية فساد األرض وعنف اإلنسان ) ٥، ٦( سبب الطوفان هو شر اإلنسان  يف الرواية األوىل جند أنّ-

١٢ - ١١.(  

زواج من أويف الثانية سبعة ) ٢٠-٩، ٦( نوع حيوان اً بأخذ زوج من كلّوىل يأمر اهللا نوح يف الرواية األ-

  ).٢، ٧(احليوانات الطاهرة وزوج من احليوانات غري الطاهرة 

-أوىل يف الرواية األ: ة الطوفان مدأا ربعني يوم١٣، ٨ و ١١ – ٦، ٧(ا يف الثانية فسنة كاملة م.(  

، ٧(رض ندفاع الينابيع من األٱابات الغمر العظيم ونفتاح بوٱو أ) ٢، ٨؛ ٧،١٢(مطار عظيمة أ:  سبب الطوفان-

  )٢١، ٨؛ ١١

  ).١٧ – ١٥، ٨(و بسبب أمر من اهللا أ) ١٢-٦، ٨(ة طيور رسلوا عدأ بعد أن تركوا الفلك -

ه  لتكوين النص سوف يلزمنا الكثري من الوقت واهود، لذلك ندرس النص يف شكلفنا على الدرس التارخييذا توقّإ

أ، النهائيصلها ومغزاها وكيف نفهمها حنن اليومألتنا اليوم، ة الطوفان، كما وصي قص.  

  :أصلها

سطورة أوسط القدمي، خصوصاً ساطري املنتشرة يف الشرق األ على األ،ة اخللق يف معرض حديثنا عن قص،لقد تكلمنا

Enuma Elišأ وةسطورة جلجامش البابلي.  
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تبت  من حجر وطني كُالواحأتني  العراقيURUKر يف مدينيت بابل واورورك كتشف علماء اآلثاٱ ١٨٧٢سنة 

ة ا من حجر، وعلى اللوح احلادي عشر جند قص لوح١٢سطورة كتبت على هذه األ. سطورة جلجامشأعليها 

ةالطوفان البابلي.  

يالت الطفيفة على ه، مع بعض التعدخرى كثرية يف الشرق كلّألواحاً أكتشف علماء اآلثار ٱ ١٨٧٢بعد سنة 

القصأنّ على هذا يدلّ. اهاة لتناسب املكان الذي تبننتشرت يف الشرق كلّٱة الطوفان قد  قصة رائجةه كقص )Best 

Seller(أن تصل أ  وكان ال بدإ سرائيل القدمي، ألنّإىل إا يضا يف بابل لفترة طويلة من الزمنسرائيل كان موجود.  

 

  ماذا تقول رواية جلجامش؟

ن ختلق أرت اآلهلة ط عليهم بقسوة، لذلك قرتباعه صار يتسلّأقوى بكثري من أه أنجلجامش امللك البطل حني وجد 

نكيدو أا هلذا املخلوق اجلديد  صار جلجامش صديقً.هتمامه عن الناس اآلخرينٱته لتبعد ا مثله وبقونسانإ

ENKIDU قتلوا مهبابا :  كثرياغضب اآلهلةأصارا يقومان مبغامرات معاً، منها ما وHUMBABA حارس غابة 

  .ANUله آنو ا الثور انح الذي كان خيص اإل عشتار اآلهلة، قتلوامته هلم الذي قدرز اآلهلة يف لبنان، رفضا احلبأ

رت اآلهلة قتل عندها قرINKIDU ،كتشف قوة املوت ورهبته فأخذ ٱه خاف جلجامش حني مات صديقه ألن

ا  موجودة يف قعر احمليط فقطفها وأخذها، وملّ،ياةحل زهرة تعطي ا–ىل نبتة إرشدته اآلهلة أ. اخلالدةش عن احلياة يفت

كلتها فأخذت اخللود هيأفعى وأح جاءت وضعها على الشاطئ ليتسب.  

أ ببطل عظيم عمسمسه ٱ)  اليونان؟ أوقربص(ة نقذ االرض من الطوفان يسكن يف آخر االرض على اجلزر الغربي

  .عطته اآلهلة نعمة اخللودأومكافأة على عمله ) Utpaništam(انيشتام اوثب

ة الطوفان أخرب اوثبانيشتام جلجامش قص)ة جداً لقصة طوفان نوحمشا(ن يطمح للخلود أه ال ميكن له  ليقنعه أن

كتسب ٱما نإ مل يكتسب اخللود .ىل مملكتهإعندها عاد جلجامش  .نسان ميوتإ  اآلهلة وحدها خالدة وكلّألنّ

  .احلكمة
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  طوفان نوح  Utpaništamطوفان 

-إرت اآلهلة  قرهم حادوا عن الطريق بادة البشر ألن

  الصحيح

  وأمره ببناء فلك مطليUtpaništamر  حذEaّله  اإل-

  .بالزفت

صحاب أ نواع احليوانات وكلّأ دخال كلّإ طلب منه -

  .احلرف وعائلته

  .رسل الطوفان فدمر االرضأ -

 محامة Utpaništamرسل أملياه تتراجع  بدأت ا حني-

  .وجبعة وغرابا

  .ة جبل نذيرف الفلك على قم توقّ-

  .م ذبائح لآلهلةا وقد مذحبUtpaništam بىن -

 وتصاحلت معه Utpaništam قبلت اآلهلة حمرقة -

  بادة البشرإوندمت على 

 وزوجته مبوهبة اخللود Utpaništam بارك Enlilله  اإل-

  .ى جزر الغربفعاش عل

-إر يهوه  قرٱهم بادة البشر ألنا ومتألوا شر 

  .متأل قلبهم عنفاٱ

مره ببناء فلك مطلي أ حذّر يهوه نوح و-

  .بالزفت

نواع إ دخال عائلته وكلّإ طلب منه -

  .احليوانات

  .رسل اهللا الطوفان فدمر االرضأ -

 محامة حارسل نوأ حني بدأت املياه بالتراجع -

  .وغراباً

  .ل اراراتبجة ف الفلك على قمتوقّ -

-بىن نوح مذحباً وقد م ذبائح للرب.  

حة نوح وندم، فأزال اللعنة عن  قبل اهللا ذبي-

  .ارض ووعد نوحاً باخلريات وأقام معه عهداأل

-رض  وساللته لينموا وميألوا األا بارك اهللا نوح

  .من جديد

  

  :نسان قبل الطوفانخطيئة اإل

  :ذون بنات البشر زوجات هلمبناء اآلهلة يأخأ
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  .سرائيل يف فترة السيبإخذها شعب أة ساطري غري يهوديأىل إهذه اآلية هي غري واضخة، رمبا تستند بدورها 

ىل إجندهم يدخلون . وبأية مواضع يف العهد القدمي، خصوصاً يف سفر والد اآلهلة؟ حنن جندهم يف عدأمن هم 

والد اآلهلة هؤالء جند الشيطانأيثاً، ومن بني  ويقيمون معه حدبالط اهللا السماوي.  

إندىن من اهللا أة هم كائنات روحيهل هم مالئكة؟. ما حييطون بهإن  

عتنقها ٱها معتقدات الشعوب األخرى اليت إن: ر يف معىن آخرطار اخلطيئة جيعلنا نفكّإهنا يف " بناء اهللاأ"ستعمال ٱ إنّ

ي ممارسة الفسق يف أ" سةالدعارة املقد"بة واليت كان حيدث خالهلا عادة ما يدعى ها عبادة اآلهلة الغريإن. شعب اهللا

  .له من اآلهلة الغريبةتكرمياً إل حتفال ديينٱطار إ

هي نفس . ةبدينسان قبل الطوفان، هي يف تركه هللا وعبادته آلهلة غريبة سعياً للحياة األو اإلأخطيئة شعب اهللا، 

ا عنها يف الفصل الثالثنماء اليت تكلخطيئة آدم وحو.  

كثر أه لن يكون خالداً، بل ميوت وال حييا إني أبد، ىل األإ هلن يكون روحي في: ٣ل كان يف اآلية وعقاب اهللا األ

  . سنة١٢٠من 

 hamas) ("عنفاً"اً ونسان شرمتأل اإلٱ: نسانىل اإلإىل اهللا بل إهة ال ستدعت الطوفان كانت موجٱاخلطيئة اليت 

هة ضدنسان والطبيعة اإلوهذه اخلطيئة هي خطيئة قايني، موج . ة، هي االعتداء على العنف هي اخلطيئة االجتماعي

ة ة اجلسديستعمال القوٱحيان من خالل  واحلقد، وبغالب األعرادة مسبقة بدافع من الطمإحقوق اآلخرين عن 

  . اتمع البشريب بعدالة اخلطيئة اليت متسقاما يعإنهة حنوه، اهللا يغفر اخلطيئة املوج.  ١العنيفة

  رض فرآها قد فسدتاأل] اهللاونظر [  ورأى اهللا - ١٢

إليعيدنا " رأى اهللا"ستعمال ٱ الكاتب هنا على يصره اهللا ىرأ: ة اخللقىل قصمجيل  ("حسن "أنTob ( إنّويقول 

  ".فسدت نفسهاأ" و أ"قد فسدترض  األأنّ: "ا نرىحرفي. رض قبل الطوفاننسان قد دمر األاإل

                                                 
١ Theological Dictionary of the Old Testament, ٤٨٢ :٤. 
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ىل حالة مشاة إر اخلليقة ويعيدها العنف يدم.  "رض عنفاًمتألت األٱنسان  بسبب اإلهألن" :سبب فساد األرض

ىل حالة إنسان األرض بالعنف يعيد اإل. رض وليس اهللانسان هو الذي دمر األ اإلإنّيقول الكاتب . حبالة العدم األوىل

ر اجلمال، العنف يدم. رض مجيلةبل اللحظة اليت رأى اهللا فيها األي حالة ما قألة ما قبل اخللق، اخلواء واخلالء، حا

ىل حالة عدم الوجود بطريقة غري مباشرةإويعيد اخلالئق . رادة اهللا يف خليقتهإر يدم.  

  : رض األن يلغي العنف يفأ اهللا يقيم عهداً مع نوح، وحياول أنّ، بعد الطوفان، ٦-٤، ٩لذلك جند يف 

ا نسان من القضاء كلياهللا مينع اإلي مع حياته، فالدم هو احلياة، وبالتايل جند أنسان ال يأكل احليوان مع دمه، اإل

  .نساناًإعلى احليوان، كما جنده يعاقب احليوان الذي يفترس 

  .هليإلدل اي عدم تقاتل والرادع هو العأىل حالة مساملة إنتقال من حالة السالم بني الكائنات ٱهو 

لكي نفهم هذا النص جيالعقاب واإلأنّ جند هناك:  ٧ن نقرأ حزقيال أا جيب د قلب بادة سببها العنف وشر 

ورشليم بسبب العنف أ رمز لدمار ورض بالطوفان هدمار األ: ورشليم، هذا هو املعىنأوالنتيجة هي دمار . نساناإل

نسان، وبسبب عبادة اآلهلة الغريبة اإلوشر.  

  :وىلىل حالته األإعادة آدم ة إلهليديد للخليقة واحملاولة اإلهي جت -

  :ة الطوفانيف قّص  :ة اخللقيف قّص

   اهللا يفصل املياه عن اليابسة-

  .صل بني مياه احمليط ومياه الغمر العظيمف جعل اهللا الرقيع لي-

  .افات والبشر احليوانات والزح خلق اهللا كلّ-

  .آدم نفخ اهللا نسمة حياة يف -

  .ي اليابسة املياه تعود فتغطّ-

-حت نوافذ الغمر العظيم تفت.  

  .افات والبشر احليوانات والزح كلّماتت -

  .نفه نسمة حياة ماتأ من يف  كلّ-

بقي فقط ما هو حسن . ا شيء، ورآه حسنا، قد دمر كلي العمل الذي صنعه اهللا حني خلق كلّأنّه جند يف هذا كلّ

  ).١، ٧تك " (يف هذا اجليل)tob صاحل(حسن ك وحدك أنرأيت "
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  : معىن الطوفان-

  ).ة اخللقمنا عليه يف قص الذي تكلّسطوريالتنني العظيم األ(ا يعيش لويثان هي رمز للشر ولعامل املوت، فيه

هو الشربه اهللا  الذي ال يسبإنما شرالبشري ب خليقة إنسان  يعود اإلة، بالشراهللا احلسنة، ىل حالة الفوضى، خير

رض وتذبل،  األحتنو") ٢٤أش  ("اد سكاّخيليها ويقلب وجهها ويبد، رضب األ الذي خيرإنّها : "شعياأيقول 

  ).٦-٤، ٢٤ (".م خالفوا الشرائعا ألّس حتت سكاّرض تتدناأل. رض ختور املسكونة وتذوي والسماء واألختور

وهتوي كالسكران . مق وتتحطّرض فتتزعزع وتتشقّ أسس األتزلزلتح مزاريب السماء وتتفت: "شعياأيكمل و

  ).٢٠-١٨اش " (ن تقومأوتتأرجح كالعرزال يف العاصفة وتكون معاصيها ثقيلة فال تقدر 

ال ختف فأنا ، سرائيل انا جبلتكإنا خلقتك يا يعقوب، يا أ: "ما الذي حيفظ وصايا اهللا يعرب املياه فال تؤذيهإن

  ).٢- ١، ٣٤أش ..." (ار فال تغمركو يف األأذا عربت يف املياه، فأنا معك، إ يل، فتديتك، مسيتك وجعلتكٱ

 والدمار الدمار الشخصي: نسان لنفسه وللعامل بسبب خطيئتهذاً رمز للدمار الذي يسّببه اإلإالطوفان هو 

أنسان فخطيئة اإل. اجلماعييام نوح مل تكن جمرد خطيئة شخصية شاملةة بل مجاعي :  

  .اًمتأل شرٱ  فسد قلب االنسان و-١

  . األرض فسدت وامتألت عنفاً-٢

  .والطوفان كان نتيجة هلذا الفساد

نوح صار رمز البارالصد يف مجاعة .ن خيلّصه من آالمهأد ووحده اهللا يقدر يق املضطه قي الربفنوح كان يت  

مسيح الذي مل يقترف شراً إنما عاىن عنف البشرية، نوح هو أيضاً رمز لل.  ليه الربإعنيفة ال تؤمن، آمن هو فنظر 

  .ومات عنها فأقامه اهللا

  )TAMIM(وكامالً ) SADIQ ( باراً نوح كان رجالً-

-آدم اجلديد(ى مع اهللا  نوح يتمش.(  
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  ).سرائيلإمثال لشعب (مع ويؤمن بكلمة اهللا  نوح الذي يس-

  .ايةل من اهللا، الوعد باحلمو نوح الذي نال العهد األ-

  ).١١-٦، ٢ملوك ١ و١٦-١١، ٦قارن بني تك ( نوح الذي بىن الفلك وسليمان الذي بىن اهليكل -

والعهد والوعد باحلماية لسليمان بعد مواصفات ) ٧، ٦ك ت( العهد والوعد باحلماية بعد مواصفات الفلك -

  ).١٣-١١، ٦ ملوك ١(اهليكل 

  .اهللا حيمي شعبه: وأقفل اهللا باب الفلك

  ةأب الشعوب السامي: سام    : ابناءه معهنوح أدخل

  فريقياأة ومشال ب الشعوب املصريأ: امح

  . وأوروباأب شعوب البحر: يافث

راجع تك (بناء نوح أها خترج من ا كلّ األمم ألّص كلّخيلّكل، يهلى أنّ اهللا، من خالل الفلك، رمز اداللة عل

١٠.(  

  .هو العقاب لترك العهد: الطوفان

  . لكلمة اهللانسان الويفّي لإلأسرائيل إ رمز لشعب  أيضاً هومز اهليكل، هو ر:الفلك

  .ي الشعوب اليت سوف تؤمن باهللا بسبب اسرائيلأها اليت ختلص بكلمة اهللا هم الشعوب كلّ: بناء نوحأ

  .ن تكون مثل نوح، بارة وال عيب فيهاأدة اليت جيب هي اخلليقة اد: هااحليوانات كلّ

  . ال تراجع عنهة واحدة وال يعاد هو وعد أبدي وعد اهللا يعطى مرنّأي أ: ندم اهللا

  .عطاه اهللا لشعبهأهي التوراة، الشريعة، العهد الذي : قوس الغمام

 كيف نطبقه حنن على الكنيسة؟

كنيسته، ستباق لشخص املسيح الذي من خالل ٱ اهللا ال يبيد البشرية اليت خلقها بل يريد إبادة اخلطيئة، ونوح هو إنّ
  .حو خطاياها بواسطة ماء املعموديةميسفينة العهد اجلديد، خيلّص كلّ البشرية، 

 ٧


