
متى؟ـــ  إبراهيمارح ولد ت  

ريك ليونزأ ملقب  
 

على األرض قد وجد أن اإلنسان  ماالكتاب المقدس هفي ب انسالسالالت ا" من وواضح بصوت عالسمعان ت" انتاللرسائل من الان تاثن
السنين، وأن باليين يبلغ األرض عمر أن ب نيكثيرالإيمان  جدا. على الرغم منأمد بعيد منذ ه لم يخلق منذ اليوم السادس من الخلق، وأن

أن عن التي تمتد من يسوع حتى آدم تكشف سهبة ، فإن األنساب التوراتية المعامبضعة ماليين  يتعدى اإلنسان على األرض الوجود 
عديمة الجدوى األنساب التوراتية المختلفة على ثغرات، فإنها الحتواء أنه نظرا بالبعض  جزم. يفقط عامبضعة آالف قد خلق منذ اإلنسان 

هذه الثغرات هو أن الكتاب بمعرفتنا ل أن السبب الوحيد ،الحقيقة هيغير أن اإلنسان على األرض. فترة وجود تحديد استخدامها لعند 
اإلنسان على األرض  لوجود التقريبيالمدى  يدحدتعند هي عديمة الجدوى األنساب سالالت المقدس يمألها في أماكن أخرى. االدعاء بأن 

).٣، ص ١٩٦٧(انظر كستانس، له البتة أساس  ال) ٦:١٠مرقس ؛ ١ـــ تكوين  األرضعمر (وبالتالي   

أن نتوخى الحذر عند الحديث عن العمر الدقيق مع ذلك علينا ، يجب هي جديرة باالعتماد ألنساب التوراتيةااعترافنا بأن على الرغم من 
دون األخذ بعين االعتبار أن يقرأها البعض ، ةفي محاولة للدفاع عن التسلسل الزمني الصارم لألنساب التوراتيولألرض. لسوء الحظ، 

 .١١دة مرات في سفر التكوين هذه العبارات عتتردد إحدى اللغة اإلنجليزية. منها في في اللغة العبرية أوسع ت دالال العباراتبعض ل
من هذا الفصل:  ١٦. على سبيل المثال، تقول اآلية أبناءأنجبوا و امعين اسن بلغوامسيح الذين الأسالف عدد من على  هذا الفصليطلعنا 

أن عموما ). يعتقد ٢٤:١١" (رحتاولد عاما، و ٢٩ور حعاش ناو". في وقت الحق، نقرأ "ولد فالج، وسنةأربع وثالثين  عابرعاش و"
تسلسل مباشر ر، إال أن األدلة تثبت أن ذلك لم يكن هو الحال دائما. لم يكن هناك دائما ابكاألبناء المدرجين في هذا الفصل هم األبناء األ

االبن.إلى األب  من  

أبرام ن ا بعضقد يفترض الينص على: "وعاش تارح سبعين سنة، وولد أبرام وناحور وهاران"،  ٢٦:١١أن سفر التكوين نظرا إلى 
هي أن  الحقيقةإال أن  ،عاما ٧٠ارح ابن وأنه ولد عندما كان تابن تارح البكر ) كان ٥:١٧(المعروف أيضا باسم إبراهيم؛ راجع تكوين 

، ذكر أن إبراهيم انتقل إلى أرض ٧مسجلة في أعمال ة البارعال تهخطب طفانسسإألقى أخرى. عندما  عاما ٦٠إال بعد يولد  إبراهيم لم
ابن إبراهيم )، وإذا كان ٣٢:١١سنة عندما توفي (سفر التكوين  ٢٠٥ح ابن را). ولكن إذا كان ت٤:٧]" (ارحفلسطين "بعد وفاة والده [ت

، عندما ولد إبراهيم. في ضوء هذه ٧٠، وليس ١٣٠ان عمر تارح إذن كفقد )، ٤:١٢اران (تكوين عاما عندما خرج من ح ٧٥
على نحو أفضل من خالل إعادة صياغته على النحو  ١١:٢٦ويتكومب وهنري موريس على فهم سفر التكوين ساعدنا جون يالمعلومات، 

) كونه من ساللة المسيحأهمهم (ليس بسبب العمر ولكن بسبب الذين كان أول أبنائه الثالثة، ولد سبعين عاما، و ارحالتالي: "وعاش ت
).٤٨٠، ص ١٩٦١( ".أبرام  

سفر التكوين يقول آخر.  مثااللنتأمل االبن البكر)،  اوال هو روذكلم يكن االبن الم(حيث  ةمعزول ةحادثي ه هأن هذيظن البعض  لئال
أنه في سن  هنا ور وهاران، نقرأحونا تماما مثلما ولد تارح ابراهيمويافث".  اوحام امسا ولدمئة سنة،  خمس ابن كان نوحولما : "٣٢:٥
عالقته  بسبب م ذكر أوالسان م أ؟ أتوائم أبناء نوح ثالثةكان البكر؟ هل هل كان سام االبن ، ويافث. وحاما، امسانوح ولد ، عام ٥٠٠

المقاطع التالية:تأمل ولد بعد عامين. بل أنه البكر، االبن م لم يكن سا؟ في جميع االحتماالت، يبدو أن األدلة تشير إلى أن حالمسيبساللة   

).٦:٧على األرض" (تكوين طوفان كانت مياه الحين مئة سنة  ستابن كان نوح و"*   

تابوت ال نوح غطاء . فرفعن األرضعالمياه جفت  األول، أن اليوم األول من الشهر فيمن عمر نوح، سنة احدى وست مئة كان في "و* 
).اضيف التشديد، ١٣:٨(تكوين  جف"قد  األرضونظر، فإذا وجه   

).اضيف التشديد، ١٠:١١" (تكوين طوفانبعد عامين من الاد شأرفكلد ، ومئة سنةابن م ساكان لما "*   

تكوين مع  ١٠:١١مقارنة سفر التكوين تشير . ٥٠٢بل ، عام ٥٠٠ابن لم يولد عندما كان نوح سام يبدو أن هذه اآليات تشير إلى أن 
 على األرجح لنفس أوالا ورذكم ، وغيرهادشأرفكبل أن سام، االبن البكر في عائلته. هو اآلخر لم يكن ابن سام، اد، شإلى أن أرفك ٢٢:١٠
بائهم. من المثير لالهتمام، أن العديد من أسالف األبناء األبكار آلمسيح، وليس ألنهم كانوا الأسالف من نهم كوهو و ،إبراهيمالسبب ك

موسى بخيانة األمانة عند تسجيل هذه  أحد ما. لئال يتهم بكارأبناء أ وانويهوذا، وبيريز، لم يكويعقوب، وإسحق، و، تيشمسيح، مثل ال
أنه: األنساب، يجب أن نتذكر  

 
 ؛١٧:٢١تثنية ؛ ٣:٤٩تكوين (كانت سنة والدة االبن البكر، المعروفة في العهد القديم بسنة بداية القوة، سنة هامة في حياة بني إسرائيل 

سفر من في كل حالة اة عطالم ي السنةه، سلف المسيحي... وليس سنة والدة ال سنةال ههذ تكان). ٣٦:١٠٥، ومزامير ٥١:٧٨مزامير 
).٤٨٠، ص ١٩٦١(ويتكومب وموريس،  ١١التكوين   



" حديدتل"لذلك فإن أي محاولة )، يمكن إضافة عدد محدود من السنوات اإلضافية إلى سجالت األنساب. ألسباب أخرىلهذا السبب (وربما 
الخلق علماء التي يعطيها العديد من عام  ٦٠٠٠ لمكن إضافة عدة مئات من السنين إلى اربما أ. سوف تمنى بالفشل للخلق دقيقتاريخ 

اإلضافي، فإن من زمن مجاال لمقدار محدود من ال فسحعلى الرغم من أن األنساب قد ت ،لعمر األرض لكن من المهم أن نتذكر أنه
سنين.عشرات اآلالف أو مئات اآلالف أو الماليين من الل تسعتالمستحيل أن   

 المراجع

المدخل) صحائف(أوتاوا، كندا:  ٢٤رقم صحيفة الكتاب المقدس،  في)، علم األنساب ١٩٦٧كستانس (آرثر   
: بيكر).انگشيالتكوين (غراند رابيدز، ميطوفان سفر )، ١٩٦١وهنري م. موريس ( جون سي. ويتكومب  

 

أپولوجيتكس پرس، ٢٠٠٢جميع حقوق التأليف والنشر محفوظة   

 ) 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( ة؛يصلألالمحدد للمادة ا لكترونيأليجب نشر عنوان الموقع ا) ٢الناشر األصلي؛ ( بوصفه رسپ ولوجيتكسپأ

 عديالتمن الت) يمنع إجراء أي نوع ٥( ال؛لمقمع أي استنساخ خطي ل الللمقختامية مصاحبة  عليقاتتضمين أية مراجع، حواشي، أو ت جبي )٤( للمادة
 )؛صليألا صكما تظهر في الن بالضبطوما إلى ذلك يجب أن تستنسخ  قتباسات،العلى سبيل المثال، الصور، الرسوم البيانية، الرسومات، ا( باتامنعا 

كلي يصبح متاحا، دون  شكلبلمادة اطالما أن إنتاج  )اءجزفي عدة أ المقعلى سبيل المثال، نشر ال( متسلسل شكلب المكتوبةالمواد  باستنساخيسمح  )٦(
ى معروضة يجوز أن تدرج ضمن مواد أخروال  ئيا،جز يجوز عرض المواد للبيع، كليا كان أم ال )٧؛ (منالزمن  لةعقوتحرير، في غضون مدة م

أن تنسب  وبشرط صلي،ألحرير أو تغيير مضمونها ام تيت مطالما أنه ل نترنتإلعلى مواقع ا شرهاالكتروني لن شكلب تالامقيجوز استنساخ ال) ٨( للبيع؛
.تالامقالذي أخذت منه ال نترنتإلعلى شبكة ا لكترونيالفي ذلك العنوان ا ماب رس،پ ولوجيتكسپإلى موقع أ تاللمقاا  


