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أي  ،( هو أول من ختيل  أن لتولوةل   1684-1766) Jean Astrucكان  
 وباتوايل ظنَّ ،يهوه –توهيم إمهها أ ،هليةإأسفاة موسى لخلمسة حتووي على عد  أمساء 

ألن  ؛ولتثانيلة خاصلة بيهلوه    ،توهيمإلألوىل خاصة ب :معًا معانه توجد وثيقوني ُجأ
 .معت معًاجعله يعوقد أن لتووةل  هي جمموعة وثائق ُج لالمسنيلخوالف 

جيع  فكر  دمج وثيقلوني   ،ألن عدم لتعثوة على وثيقوني ؛هذه نظرية وفرض
إىل لتبحث يف لتنصلو    Astrusجمرد لحومال ال يرقى إىل لحلقيقة. وتقدمت فكر  

 Eلتوثيقلة   –يهلوه   J  إىل: لتوثيقة مع تكرلة بعض لتنصو  توصَّو ،لتيت تكرةت
ا أن هذه لتفكر  أي لتشرح لتكهنويت. إتَّ Pلتوثيقة  -لتوثنية شرح  Dلتوثيقة  –توهيم إ

( وصاة هو لمللدلفع  1844-1918) Julius Wellhausenمل جتد ةولجًا حىت جاء 
 Marburgسواذ لتعهد لتقدمي أواًل يف أال سيما بعد أن حص  على وظيفة  ،لألول عنها

 Gottingenوبعد ذتك يف 
( 4: 1)تكوين أن هو لعوباة ، ويوضح دوة لخليال ولالفورلض مثااًلم هنا ونقدِّ

 مكون من قسمني:
 توهيمإ  لتقسم لألول  –وةأى لهلل لتنوة أنه حسن "
 توهيمإ لتقسم لتثاين  –وفص  لهلل بني لتنوة ولتظلمة "
( حىت 1: 1)تكوين  "توهيمإ"ظاهر يف أن لسم لهلل يف هذل لتوقسيم لتوعسف  

مساء لهلل يعين تعدد أألن لتفكر  لألساسية هي أن لخوالف  ؛توهيمإآخر قصة لخللق هو 
 وثائق.

وهي فكلر  ريل     ،س لتعقيد هو لالعوماد لملطلق على أن لتنص يؤسِّ 
ب  باخوباة ومشاهد  وحلولة   ،ألن عقيد  لتشعوب لتسامية مل تبدأ بنصوٍ  ؛تاةخيية
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 وبعد ذتك كوب لتنص. ،برلهيمإهلي كما حدث مع إولسوعالن 
يل   إ –ي  عيللون  إ – ELل إ –توهيم إ –مساء لهلل مث  يهوه أد دتع 

هو لالخوباة لتشخصلي هلل  ب   ،تيس ته عالقة بوثائق ،صباؤوت –أدوناي  –شدلي 
وحيلر  أحلدلث    لملولعيديوحدث مع لتبشر ويعطي  Personal يشخص تٌهلتذي هو إ
 لتواةيخ.

وهي أن تطوة لتشعوة ولحللس   ،لإلحصاء لترقمي يوضح حقيقة هامة 
لتذي وةد  "يهوه"تاةخيية مث  لسم  أكرب ألسباٍب مساء تنال أمهيًةلتديين جيع  بعض لأل

ية أكرب يف لتولاةيخ  وألنه لقورن بقصة لخلروج صاةت ته أمه ،مر  6.823يف لتعربلنية 
 ،وتذتك بعد لتعود  ملن لتسل    ،لسوعماهلا  َّوتكن َق ،ختوِفمل مساء لتيت من باقي لأل

. وحلىت يف قلرلء    "أدوناي"وساد لسوعمال لسم  "،يهوه"بط  لتيهود لسوعمال لسم أ
لالسلم   نأةريلم   "،أدوناي"كان لتقاةئ يقرأ لالسم  "يهوه"لألسفاة عندما يرد لسم 

 .تالسمتقديسًا  ، وذتككووبلمل هو "يهوه"
وصاة هو لالسم  ،حم  لسم أدوناي Kyriosلالسم لتيوناين  ويف لتشوات ح َّ 
 تفظة لترب.لملعواد 

بلاة   "يرددون فقط "لالسم" ويقوتلون   ،عند لتيهود لحملافظني ،وحىت لآلن 
 .نطقدون أن ُي "،لهلل"ويعين  ،"أي باة  لالسم" "،هاشم

 :مل تأخذ لتنظرية بعني لالعوباة ،وخالصة لتقول
 ية يف لتواةيخ لتيهوديدوة لألمساء لإلهل -
 تطوة لتعباد  لتيهودية -

ن تلدينا  فإ D – P – E – Jمعت معًا: وحىت مع لفورلض صحة وجود وثائق ُج
ا تَّل إمؤكدًل أن لتنص لتولحد ال ميكن تقسليمه   M. H. Segalكث   مجعها  نصوٌ 

 :حسب لتعربلنية 11: 22   تكوينمثبوعسف شديد 
 .مال  يهوه من لتسماء وقال إلبرلهيم .. ىودع"

 ".توهيم ...أنك ختاف ألآلن أنا أعلن 
وتكن يبقى  ،ة ما هو ري  موجود يف لتنصميكن لسوخدلم لخليال توصوُّ ،وطبعًا
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 سائدًل على لتنظرية لتيت فشلت يف شرح لتسبب لحلقيقي تدمج هذه لتوثائق. لتنصُّ
بلن  الن والد  أنلو   إ( يقول 26: 4وهو أن )تكوين  ،آخر صاة ومثال  

 "يهلوه "بينما يؤكد سفر لخلروج أن لسم  ،نوح شيت كانت بدلية لتدعاء باسم يهوه
 Clausوهلو ملن لقولرلح     ،بسطأولحل   ،(15-13: 3لسوعلن ملوسى )خروج 

Westermann قل وأدل  ن ،نق  شفويًاُي ،فاتقبائ  لتسامية هلا تاةيخ مساعي ري  مدون  
مل يعد  ،وحومًا بعد لترحي  ولالسوقرلة يف أةض مصر ،أي لتصال  ،لتواةيخ هي لتعباد 

 ،ته آبائيإ"من لآلن ال تدعوين  :وتذتك جاء لتنص ،أي جمال يف لتعباد  "يهوه"تالسم 
 "ته لآلباء"إألن سياد  لسم  ؛(15: 17، 5: 17)تكوين  "ب  من لآلن لمسي هو يهوه

أما  .(3-2: 6وهو ما يؤكده سفر لخلروج بعد ذتك ) ،مل يعد ته مكان ،على لتعباد 
قلد   "يهوه"ومل يكن لسم  "،ي  شدليفكان "إلتذي ظهر إلبرلهيم ولسحق ويعقوب 

حتلدثول   بأشخا هلية خاصة إب  هي لسوعالنات  ،تيست وثائق فاألمساء ،لسوعلن هلم
 مع لهلل.
لتقرآن لتذي مل يسللم ملن    سم أن نفس لالجتاه باالنوباه هو ما هو جدير 

وعلى أساس مجع لتسوة عنلد   Arthur Jefferyساس تغوي عند أطعنات لتنقد على 
David Muir    وأخ ًل ظهرت أول طبعة نقدية تلقرآن نشرها لسواذ لتقلانون لتلدويل

 لرجملرد ولتعثملاين   يفبو ساحليه باترسم لتكوأيب ذلتفلسطيين لألص  سامي عوض لت
 صفحة. 628 يف لد يقعولالمالئي يف جم

ن ك  كولاب تله   أو ،تباع سلٌع وتع  لملثقفون لتعرب ال يعرفون أن لتكوَب 
ب  هلو يف   ،ال يرقى إىل مسووى لتعلم ، فهوكادمييألنوماء ن أن يكون ته ودسباب أ

تؤكد  ،نشر كلهاصنعاء يف لتيمن لتيت مل ُتوال زلتت خمطوطات  .دلئر  لتبحث ولتوكهن
لتواةيخ هو عادلت وصلولت ولحوياجات لتبشر لتليت  أن و ،لتواةيخ يسبق لتنص أن تنا

 صاريت ك  لتنصو .


