من اين اتي نوح بالقار قبل ان تتحجر
الكائنات تكوين 6
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الشبهة
يستغل بعض الرافضين للطوفان وايماننا بالخلق وبالكتاب المقدس الذي يقول ان عمر االرض
قصير فيقولوا ان كنا نؤمن ان القار تكون من الكائنات التي دفنت بالطوفان ( وهذا صحيح في
ايماننا ) فمن اين اتي نوح بالقار بعد  0611سنة من الخلق الذي طلى به المركب قبل ان يتكون
القار أصال ؟
سفر التكوين
 01 :6اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر تجعل الفلك مساكن و تطليه من داخل و من خارج
بالقار

الرد

الحقيقة كلمة القار لها معاني كثيره قديمة اذكر بعضها من القواميس العبري
كوفر
قاموس سترونج
H3724
ּכפר
kôpher

ko'-fer
From H3722; properly a cover, that is, (literally) a village (as covered in);
(specifically) bitumen (as used for coating), and the henna plant (as used
for dyeing); figuratively a redemption price: - bribe, camphire, pitch,
ransom, satisfaction, sum of money, village.
من فعل كفار أي غطي وتعني طالء ( لفظيا ) وهي قرية وتعني قار او نبات الحناء وتعني مجازيا
ثمنا للفداء ورشوة – عصارة نباتية فدية مبلغ مادي قرية

قاموس برون
H3724
ּכפר
kôpher
BDB Definition:
1) price of a life, ransom, bribe
2) asphalt, pitch (as a covering)
3) the henna plant, name of a plant (henna?)
4) village
Part of Speech: noun masculine
ثمن حياة وفدية ورشوة
االسفلت وملعب
اسم نبات الحناء
قرية
قاموس كلمات الكتاب
H3724

ֹּכֶפר

kōp̱er: A masculine noun meaning a ransom, a bribe, a half-shekel. The
most common translation of the word is ransom. It refers to the price
demanded in order to redeem or rescue a person. The irresponsible owner
of a bull that killed someone and was known to have gored people
previously could be redeemed by the ransom that would be placed on him
(Exo_21:30). When a census of people was taken in Israel, adult males
had to pay a half-shekel ransom to keep the Lord's plague from striking
them (Exo_30:12). A murderer could not be redeemed by a ransom
(Num_35:31). Yet money, without God's explicit approval, could not serve
as a ransom for a human being (Psa_49:7 [8]). On the other hand, money
could serve as a ransom to buy off a person's human enemies (Pro_13:8).
God sometimes used a wicked person as a ransom to redeem a righteous
person (Pro_21:18); God ransomed Israel from Babylonian captivity for the
ransom price of three nations (Isa_43:3): Egypt, Seba, and Cush.
The meaning of the word becomes a bribe when used in certain
circumstances. For example, Samuel declared that he had never taken a
bribe (1Sa_12:3); and Amos castigated the leaders of Israel for taking

bribes (Amo_5:12). Pro_6:35 describes a jealous husband whose fury
would not allow him to take a bribe to lessen his anger.
اسم مذكر يعني فدية رشوة نصف شيكل واكثر ترجمة للكلمة هو فدية .تشير الي ثمن يطلب الجل
فداء وانقاذ شخص..........

اما كلمة القار التي نفهمها كمنتج بترولي فهي في العبري كلمة اخري استخدمت في تكوين :01
01
H2564
חמר
chêmâr

'khay-mawr
From H2560; bitumen (as rising to the surface): - slime (-pit).
خيمار اتي من فعل خمار أي يغلي او يلمع وهو القار الذي يظهر علي السطح او القار (الزفت)
في االبار
H2564
חמר
chêmâr

BDB Definition:
1) slime, pitch, asphalt, bitumen
Part of Speech: noun masculine
زفت قار اسفلت بتيومين
فهي التي تعني قار المادة البترولية
وايضا كلمة ثالثة تعني زفت الذي هو مواد بترولية قابلة لالشتعال
سفر اشعياء 9 :41
وتتحول أنهارها زفتا وترابها كبريتا وتصير أرضها زفتا مشتعال.
قاموس سترونج
H2203
זפת
zepheth

zeh'-feth
From an unused root (meaning to liquify); asphalt (from its tendency to

soften in the sun): - pitch.
زفت من مصدر غير مستخدم وتعني اسفلت وقطران

قاموس برون
H2203
זפת
zepheth
BDB Definition:
1) pitch, tar, asphalt
Part of Speech: noun feminine

ولكن الكلمة السابقة كوفار ال تعني قار لغويا ولكن تعني فداء او تغطية او طالء بماده تغطي
وتحمي

فالكلمة تحمل اكثر من معني واكثر استخدام بمعني فدية مادية واقل استخدام هو قار التي لها
كلمه اخري تعنيها فغالبا المستخدم هنا بمعني طالء وهو مادة نباتية عازلة للمياه وتصلح لحماية
الفلك وال تكون لها رائحة منفرة للحيوانات مثل مادة القار فالمادة النباتية هذه ضد المياه وافضل
من القار غالبا حتي لو كنا غير متاكدين من نوعية هذه المادة.

فبالفعل كلمة قار التي هي في االنجليزي اصال ال تعني المنتج من البترول ولكن هي التي
تستخرج من خشب وجزور اشجار الصنوبر وتستخدم حتي االن في عزل المراكب واالسطح من
المياه
In Northern Europe, the word "tar" refers primarily to a substance that
is derived from the wood and roots of pine. In earlier times it was
often used as a water repellent coating for boats, ships, and roofs.
http://en.wikipedia.org/wiki/Tar
الميزه في هذه الماده ان مضادة للبكتريا ورائحتها مقبوله عطرية وغير منفرة مثل القار الذي من
البترول
Wood tar is microbicidal and has a pleasant odor – a sweet musky
scent much like that of barbecue. Producing tar from wood was
known in ancient Greece, and has probably been used in Scandinavia
since the Iron Age. For centuries, dating back at least to the 14th
century, tar was among Sweden's most important exports. Sweden
exported 13,000 barrels of tar in 1615 and 227,000 barrels in the
peak year of 1863. Production nearly stopped in the early 20th

century, when other chemicals replaced tar and wooden ships were
replaced by steel ships.

The heating (dry distilling) of pine wood causes tar and pitch to drip
away from the wood and leave behind charcoal. Birchbark is used to
make particularly fine tar, known as "Russian oil", suitable for leather
protection. The by-products of wood tar are turpentine and charcoal.
When deciduous tree woods are subjected to destructive distillation
the products are methanol (wood alcohol) and charcoal.

Tar kilns (Swedish: tjärdal, Danish: tjæremile, Norwegian: tjæremile,
Finnish: tervahauta) are dry distillation ovens, historically used in
Scandinavia for producing tar from wood. They were built close to the
forest, from limestone or from more primitive holes in the ground.
The bottom is sloped into an outlet hole, to allow the tar to pour out.
The wood is split to dimensions of a finger and stacked densely, and
finally covered tight with dirt and moss. If oxygen can enter, the wood

might catch fire, and the production would be ruined. On top of this,
a fire is stacked and lit. After a few hours, the tar starts to pour out,
and continues to do so for a few days.

وهذا عكس القار البترولي الذي يعتبر سام ومسبب للسرطان
Tar made from coal or petroleum is considered toxic and carcinogenic
because of its high benzene content,
وهو ايضا ليس شديد السواد بل يعطي اللون الخشبي الجميل الذي يسمي
Wet look

بل يوجد ايضا طرق للحصول علي مواد تشبه القطران من القش والذرة والمواد النشوية باسلوب
تسخين شديد بمعزل عن الهواء في اناء مغلق مضغوط .فنوح يستطيع ان يحضره من القش ليس
من الشجر فقط
فالقار النباتي علي مختلف مصادره افضل بكثير من القار البترولي وانسب بكثير
بل اول مرة يحفر بئر بترول في بنسلفينيا  0181م
وبعد ذلك بدا انتاج القار البترولي واستخدامه ولكن قبل ذلك يستخدم القار النباتي المصدر في
عزل المراكب.
فاعتقد بهذا لغويا وعلميا وتاريخيا تاكدنا ان ما استخدمه نوح لم يكن قار البترول الذي يعترض
مؤيدي التطور علي كالم المؤمنين بالكتاب المقدس ويضعوا عراقيل قائلين من اين اتي نوح بالقار
لو كان عمر االرض قصير فهو لم يستخدم قار البترول بل قار نباتي افضل بكثير ومناسب له
وللحيوانات ويحميه ويحمي الحيوانات من البكتيريا ورائحته عطرية جميلة بل وال يسبب تسمم
ويصلح ان يطليه من الداخل والخارج
سفر التكوين
 01 :6اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر تجعل الفلك مساكن و تطليه من داخل و من خارج
بالقار

فالقار النباتي كما وضحت يصلح بالفعل ان يطلي كل جزء من الفلك به من الداخل والخارج
ويحمي المركب تماما من المياه ويحمي الحيوانات من البكتيريا ويجعل رائحة الفلك عطرية ايضا
ومريح للحيوانات ونوح واسرته

ولكن حتى لو تماشينا ان معني الكلمة هو القار المعروف فمن قال ان القار لم يكن له وجود في
زمن نوح؟ فالقار يتكون بسهوله في منطقة العراق او تركيا من أي موجة طميية مثل التي كانت
تحدث لمنطقة البحر األسود او غيره مسببة ان تدفن بعض النباتات والغابات وتكون في الف سنة
قار.
ولكن اتمسك بالتفسير االول الذي ايضا له رمز روحي جميل فاهلل ريدنا أن نكون قديسين من
الخارج وأنقياء في الداخل في القلب ،محفوظين من كل جانب ،محروسين بفضيلة الزهد (القار
الخارجي) والطهارة (القار في الداخل) ايضا الفلك رمز للحياة والنجاه فيطليه بماده نباتية زيتيه
عطره وليست بمادة من حيوانات ميته فداخل الفلك حياه وليس موت.

والمجد هلل دائما

