
 

 

عندما ولد إبراهيم؟ رحكم كان عمر تا  

اريك ليونز بقلم  

عبارات بعض لأن مراعاة دون  بعضيقرأها الالكتاب المقدس، في ألنساب لفي محاولة للدفاع عن التسلسل الزمني الصارم و، السفل 

سفر الفصل الحادي عشر من عدة مرات في واحدة من هذه العبارات تتكرر في اللغة اإلنجليزية. هي عليه أوسع مما ت دالالاللغة العبرية 

من  ١٦. على سبيل المثال، تقول اآلية أبناءولدوا سن معين والى عاشوا الذين  مسيحالأسالف على عدد من  هذا الفصليطلعنا . التكوين

. ولد تارح"عاما، و ٢٩حور عاش ناو" :٢٤:١١في الحق، نقرأ ". في وقت ولد فالجبر أربع وثالثين عاما، وعاعاش وهذا الفصل: "

أن ذلك لم يكن هو الحال دائما ألنه لم يكن هناك بين ر، إال أن األدلة تابكيعتقد عموما أن األبناء المدرجين في هذا الفصل هم األبناء اال

.بكراالبن الإلى األب من ل تسلسدائما   

يقول:  ٢٦:١١ن التكويألن سفر  ،بن تارح البكركان أ (٥: ١٧تكوين يضا باسم إبراهيم؛ راجع أن أبرام )المعروف أكثيرون فترض ي

ان الحقيقة هي، غير ان . عاما ٧٠ارح تعمر ولد عندما كان إبراهيم  وأن ،ران"هاور وحأبرام ونا ولدسبعين عاما، و رحعاش تا"و

، ذكر أن إبراهيم انتقل إلى أرض ٧مسجلة في أعمال ال ةبارعته الخطباسطفانس القى . عندما عاما أخرى ٦٠حتى يولد  ابراهيم لم

من إبراهيم خرج (، و٣٢:١١سنة عندما توفي )سفر التكوين  ٢٠٥عمر تارح (. ولكن إذا كان ٤:٧تارح[" )] ابيهفلسطين "بعد وفاة 

، عندما ولد إبراهيم. في ضوء هذه المعلومات ٧٠، وليس ١٣٠فقد كان عمر تارح اذن (، ٤:١٢تكوين ) ٧٥حاران عندما كان ابن 

من خالل إعادة صياغته على النحو التالي: بصورة افضل  ٢٦:١١سفر التكوين  فهمعلى ساعدنا هنري موريس وجون ويتكومب ي

 "(المسيحمن ساللة كونه بل بسبب )ليس بسبب العمر  أبرامبرزهم أالذين كان أول أبنائه الثالثة، ولد سبعين سنة، وتارح "وعاش 

(.٤٨٠، ص ١٩٦١)  

: ٣٢:٥يقول سفر التكوين آخر.  مثااللنتأمل االبن البكر(، لم يكن االبن المذكور اوال هو )الوحيدة من نوعها  ةحادثه هي اللئال تعتقد أن هذ

هنا أنه في ور وهاران، نقرأ حونا إبراهيمح رات على نحو مماثل الى وولد ويافث".  اوحام املد سامئة سنة، و خمسابن كان نوح لما "و

صلته بنسب بسبب  م ذكر أوالم ان سا؟ أتوائم ةثالثأبناء نوح كان  البكر؟ هلاالبن م ساكان هل ام، ويافث. وح،  سامنوح ولد ، ٥٠٠سن 

المقاطع التالية: تاملولد بعد عامين. بل انه البكر، االبن لم يكن سام ؟ في جميع االحتماالت، يبدو أن األدلة تشير إلى أن المسيح  

(.٦:٧رض" )تكوين على األطوفان عندما كانت مياه الة سنة مئ ستابن كان نوح و"  

السفينة غطاء فرفع نوح  ن األرضالمياه ع، أن جفت في اليوم األول من الشهر األول، من عمر نوح مئة ستاحدى وسنة في كان "و

.اضيف التشديد(، ١٣:٨)تكوين  جف"قد األرض  ونظر، فاذا وجه  

(.اضيف التشديد، ١٠:١١" )تكوين طوفانمن ال بعد عاميناد شأرفكلد ، وئة سنةمسام ابن  كانلما "  

سفر مقارنة قد تشير . عام ٥٠٢ابن  نوحعندما كان بل ، سام لم يولد عندما كان نوح ابن خمس مئة عاميبدو أن هذه اآليات تشير إلى أن 

ا ورذكم اد، وغيرهشأرفكو، جح ان سامرمن الماد، لم يكن االبن البكر في عائلته. شم، أرفاكساإلى أن ابن  ٢٢:١٠مع  ١٠:١١التكوين 

بائهم. من المثير لالهتمام، أن العديد من االبناء االبكار آل، وليس ألنهم كانوا المسيح من ساللةهو أنهم ـــ وإبراهيم كلنفس السبب  أوال

؟ بالطبع ضللمعلى نحو  هذه األنسابموسى سجل . هل ابكارأبناء  ونواوب، يهوذا، وبيريز، لم يكإسحق، يعق ،شيت، مثل مسيحالأسالف 

علينا أن نتذكر،يجب ال.   

تثنية ؛ ٣:٤٩تكوين )"سنة بداية القوة" كانت سنة هامة في حياة بني اسرائيل  بان سنة والدة االبن البكر، المعروفة في العهد القديم 

هو العام المعطى في كل ، مسيحالانساب العام ... وليس سنة والدة هو (. هذا ٣٦:١٠٥ومزامير ؛ ٥١:٧٨مزامير ؛ ١٧:٢١االشتراع 

(.٤٨٠، ص ١٩٦١)ويتكومب وموريس،  ١١حالة في سفر التكوين   

يعلم أن إبراهيم ولد  ال ٢٦:١١سام، فإن سفر التكوين عندما ولد ابن خمس مئة عام أن نوح كان  ٣٢:٥كوين سفر التتماما مثلما ال يعلم 

وليس ان جميع االوالد عاما،  ٧٠في عمر  انجاب االبناء بدأارح هذه اآلية في األساس أن تتعني . ن عامايارح ابن سبععندما كان ت

مع عندما ولد إبراهيم. أولئك الذين يزعمون أن هذه المقاطع تتناقض  ١٣٠ارح ابن في ذلك السن. وفقا لمقاطع أخرى، كان تولدوا ثالثة ال

الت العبرية تمتلك دالمعينة في اللغة عبارات هناك أن بان سفي الح ونأخذالنهم ال يببساطة فهم النص يسيئون  ٢٦:١١سفر التكوين 

في اللغة اإلنجليزية الحديثة.هي عليه أوسع مما   



 المراجع

  المدخل(. صحائف)أوتاوا، كندا:  ٢٤مدخل رقم الكتاب المقدس، في (، األنساب ١٩٦٧) ستانسكوآرثر 

: بيكر(.انگشيالتكوين )غراند رابيدز، ميطوفان سفر ، (١٩٦١جون ويتكومب وهنري م. موريس )  

 

رسپولوجيتكس پ، أ٢٠٠٤حقوق التأليف والنشر محفوظة جميع   

 ( يجب تسمية موقع١) :" في مجملها، شريطة مراعاة البنود التاليةعومةمز"التناقضات ال مالمواد المدرجة في قس ستنساخال ذنأليسعدنا منح ا

( يجب أن يبقى اسم المؤلف مصاحبا ٣) صلية؛ألالمحدد للمادة ا لكترونيإليجب نشر عنوان الموقع ا( ٢الناشر األصلي؛ ) وصفهب رسپ ولوجيتكسپأ

 عديالتمن الت( يمنع إجراء أي نوع ٥) ال؛لمقمع أي استنساخ خطي ل الللمقختامية مصاحبة  عليقاتراجع، حواشي، أو تتضمين أية م جبي (٤) للمادة

 (؛صليألا صكما تظهر في الن الضبطبوما إلى ذلك يجب أن تستنسخ  قتباسات،العلى سبيل المثال، الصور، الرسوم البيانية، الرسومات، ا) اتابمنعا 

كلي يصبح متاحا، دون  شكلبلمادة اطالما أن إنتاج  (اءجزفي عدة أ المقعلى سبيل المثال، نشر ال) متسلسل شكلب ةبوالمواد المكت استنساخبيسمح  (٦)

يجوز أن تدرج ضمن مواد أخرى معروضة وال  ئيا،جز يجوز عرض المواد للبيع، كليا كان أم ال (٧؛ )منالزمن  لةعقوتحرير، في غضون مدة م

أن تنسب  شرطبو صلي،ألحرير أو تغيير مضمونها ام تيت مطالما أنه ل نترنتإلعلى مواقع ا شرهاالكتروني لن شكلب تالامقاستنساخ ال يجوز( ٨) للبيع؛

.تالامقالذي أخذت منه ال نترنتإلعلى شبكة ا لكترونيالفي ذلك العنوان ا ماب رس،پ ولوجيتكسپإلى موقع أ تاللمقاا  

 


