ﺗارح ولد إبراهيم ـــ ﻣﺗﻰ؟
بﻘﻠم أريك ليونز
اثنﺗان ﻣن الرسائل الﻠﺗان "ﺗسﻣعان بصوت عال وواضح" ﻣن سﻼﻻت اﻻنساب ﻓﻲ الكﺗاب الﻣﻘدس هﻣا أن اﻹنسان قد وجد عﻠﻰ اﻷرض
ﻣنذ اليوم السادس ﻣن الخﻠق ،وأنه لم يخﻠق ﻣنذ أﻣد بعيد جدا .عﻠﻰ الرغم ﻣن إيﻣان الكثيرين بأن عﻣر اﻷرض يبﻠغ بﻼيين السنين ،وأن
وجود اﻹنسان عﻠﻰ اﻷرض ﻻ يﺗعدى بضعة ﻣﻼيين عام ،ﻓإن اﻷنساب الﺗوراﺗية الﻣسهبة الﺗﻲ ﺗﻣﺗد ﻣن يسوع حﺗﻰ آدم ﺗكشف عن أن
اﻹنسان قد خﻠق ﻣنذ بضعة آﻻف عام ﻓﻘط .يجزم البعض بأنه نظرا ﻻحﺗواء اﻷنساب الﺗوراﺗية الﻣخﺗﻠفة عﻠﻰ ثغرات ،ﻓإنها عديﻣة الجدوى
عند اسﺗخداﻣها لﺗحديد ﻓﺗرة وجود اﻹنسان عﻠﻰ اﻷرض .غير أن الحﻘيﻘة هﻲ ،أن السبب الوحيد لﻣعرﻓﺗنا بهذه الثغرات هو أن الكﺗاب
الﻣﻘدس يﻣﻸها ﻓﻲ أﻣاكن أخرى .اﻻدعاء بأن سﻼﻻت اﻷنساب هﻲ عديﻣة الجدوى عند ﺗحديد الﻣدى الﺗﻘريبﻲ لوجود اﻹنسان عﻠﻰ اﻷرض
)وبالﺗالﻲ عﻣر اﻷرض ـــ ﺗكوين ١؛ ﻣرقس  (٦:١٠ﻻ أساس له البﺗة )انظر كسﺗانس ،١٩٦٧ ،ص .(٣
عﻠﻰ الرغم ﻣن اعﺗراﻓنا بأن اﻷنساب الﺗوراﺗية هﻲ جديرة باﻻعﺗﻣاد ،يجب عﻠينا ﻣع ذلك أن نﺗوخﻰ الحذر عند الحديث عن العﻣر الدقيق
لﻸرض .لسوء الحظ ،وﻓﻲ ﻣحاولة لﻠدﻓاع عن الﺗسﻠسل الزﻣنﻲ الصارم لﻸنساب الﺗوراﺗية ،يﻘرأها البعض دون اﻷخذ بعين اﻻعﺗبار أن
لبعض العبارات دﻻﻻت أوسع ﻓﻲ الﻠغة العبرية ﻣنها ﻓﻲ الﻠغة اﻹنجﻠيزية .ﺗﺗردد إحدى هذه العبارات عدة ﻣرات ﻓﻲ سفر الﺗكوين .١١
يطﻠعنا هذا الفصل عﻠﻰ عدد ﻣن أسﻼف الﻣسيح الذين بلغوا ﺳﻧﺎ معيﻧﺎ وأﻧجبوا أبﻧﺎء .عﻠﻰ سبيل الﻣثال ،ﺗﻘول اﻵية  ١٦ﻣن هذا الفصل:
"وعاش عابر أربع وثﻼثين سنة ،وولد ﻓالج" .ﻓﻲ وقت ﻻحق ،نﻘرأ "وعاش ناحور  ٢٩عاﻣا ،وولد ﺗارح" ) .(٢٤:١١يعﺗﻘد عﻣوﻣا أن
اﻷبناء الﻣدرجين ﻓﻲ هذا الفصل هم اﻷبناء اﻷبكار ،إﻻ أن اﻷدلة ﺗثبت أن ذلك لم يكن هو الحال دائﻣا .لم يكن هناك دائﻣا ﺗسﻠسل ﻣباشر
ﻣن اﻷب إلﻰ اﻻبن.
نظرا إلﻰ أن سفر الﺗكوين  ٢٦:١١ينص عﻠﻰ" :وعاش ﺗارح سبعين سنة ،وولد أبرام وناحور وهاران" ،قد يفﺗرض البعض ان أبرام
)الﻣعروف أيضا باسم إبراهيم؛ راجع ﺗكوين  (٥:١٧كان ابن ﺗارح البكر وأنه ولد عندﻣا كان ﺗارح ابن  ٧٠عاﻣا ،إﻻ أن الحﻘيﻘة هﻲ أن
إبراهيم لم يولد إﻻ بعد  ٦٠عاﻣا أخرى .عندﻣا ألﻘﻰ إسطفانس خطبﺗه البارعة الﻣسجﻠة ﻓﻲ أعﻣال  ،٧ذكر أن إبراهيم انﺗﻘل إلﻰ أرض
ﻓﻠسطين "بعد وﻓاة والده ]ﺗارح[" ) .(٤:٧ولكن إذا كان ﺗارح ابن  ٢٠٥سنة عندﻣا ﺗوﻓﻲ )سفر الﺗكوين  ،(٣٢:١١وإذا كان إبراهيم ابن
 ٧٥عاﻣا عندﻣا خرج ﻣن حاران )ﺗكوين  ،(٤:١٢ﻓﻘد كان عﻣر ﺗارح إذن  ،١٣٠وليس  ،٧٠عندﻣا ولد إبراهيم .ﻓﻲ ضوء هذه
الﻣعﻠوﻣات ،يساعدنا جون ويﺗكوﻣب وهنري ﻣوريس عﻠﻰ ﻓهم سفر الﺗكوين  ١١:٢٦عﻠﻰ نحو أﻓضل ﻣن خﻼل إعادة صياغﺗه عﻠﻰ النحو
الﺗالﻲ" :وعاش ﺗارح سبعين عاﻣا ،وولد أول أبنائه الثﻼثة ،الذين كان أهﻣهم )ليس بسبب العﻣر ولكن بسبب كونه ﻣن سﻼلة الﻣسيح(
أبرام" ،١٩٦١) .ص .(٤٨٠
لئﻼ يظن البعض أن هذه هﻲ حادثة ﻣعزولة )حيث لم يكن اﻻبن الﻣذكور اوﻻ هو اﻻبن البكر( ،لنﺗأﻣل ﻣثاﻻ آخر .يﻘول سفر الﺗكوين
" :٣٢:٥ولﻣا كان نوح ابن خﻣس ﻣئة سنة ،ولد ساﻣا وحاﻣا وياﻓث" .ﺗﻣاﻣا ﻣثﻠﻣا ولد ﺗارح ابراهيم وناحور وهاران ،نﻘرأ هنا أنه ﻓﻲ سن
 ٥٠٠عام ،ولد نوح ساﻣا ،وحاﻣا ،وياﻓث .هل كان سام اﻻبن البكر؟ هل كان أبناء نوح ثﻼثة ﺗوائم؟ أم أن سام ذكر أوﻻ بسبب عﻼقﺗه
بسﻼلة الﻣسيح؟ ﻓﻲ جﻣيع اﻻحﺗﻣاﻻت ،يبدو أن اﻷدلة ﺗشير إلﻰ أن سام لم يكن اﻻبن البكر ،بل أنه ولد بعد عاﻣين .ﺗأﻣل الﻣﻘاطع الﺗالية:
* "وكان نوح ابن ست ﻣئة سنة حين كانت ﻣياه الطوﻓان عﻠﻰ اﻷرض" )ﺗكوين .(٦:٧
* "وكان ﻓﻲ ﺳﻧة احدى وﺳت مئة ﻣن عﻣر نوح ،ﻓﻲ اليوم اﻷول ﻣن الشهر اﻷول ،أن جفت الﻣياه عن اﻷرض .ﻓرﻓع نوح غطاء الﺗابوت
ونظر ،ﻓإذا وجه اﻷرض قد جف" )ﺗكوين  ،١٣:٨اضيف الﺗشديد(.
* "لﻣا كان سام ابن مئة ﺳﻧة ،ولد أرﻓكشاد بعد عﺎمين من الطوفﺎن" )ﺗكوين  ،١٠:١١اضيف الﺗشديد(.
يبدو أن هذه اﻵيات ﺗشير إلﻰ أن سام لم يولد عندﻣا كان نوح ابن  ٥٠٠عام ،بل  .٥٠٢ﺗشير ﻣﻘارنة سفر الﺗكوين  ١٠:١١ﻣع ﺗكوين
 ٢٢:١٠إلﻰ أن أرﻓكشاد ،ابن سام ،لم يكن هو اﻵخر اﻻبن البكر ﻓﻲ عائﻠﺗه .بل أن سام ،أرﻓكشاد ،وغيرهم ذكروا أوﻻ عﻠﻰ اﻷرجح لنفس
السبب كإبراهيم ،وهو كونهم ﻣن أسﻼف الﻣسيح ،وليس ﻷنهم كانوا اﻷبناء اﻷبكار ﻵبائهم .ﻣن الﻣثير لﻼهﺗﻣام ،أن العديد ﻣن أسﻼف
الﻣسيح ،ﻣثل شيت ،وإسحق ،ويعﻘوب ،ويهوذا ،وبيريز ،لم يكونوا أبناء أبكار .لئﻼ يﺗهم أحد ﻣا ﻣوسﻰ بخيانة اﻷﻣانة عند ﺗسجيل هذه
اﻷنساب ،يجب أن نﺗذكر أنه:
كانت سنة وﻻدة اﻻبن البكر ،الﻣعروﻓة ﻓﻲ العهد الﻘديم بسنة بداية الﻘوة ،سنة هاﻣة ﻓﻲ حياة بنﻲ إسرائيل )ﺗكوين ٣:٤٩؛ ﺗثنية ١٧:٢١؛
ﻣزاﻣير  ،٥١:٧٨وﻣزاﻣير  .(٣٦:١٠٥كانت هذه السنة  ...وليس سنة وﻻدة السﻠف الﻣسيحﻲ ،هﻲ السنة الﻣعطاة ﻓﻲ كل حالة ﻣن سفر
الﺗكوين ) ١١ويﺗكوﻣب وﻣوريس ،١٩٦١ ،ص .(٤٨٠

لهذا السبب )وربﻣا ﻷسباب أخرى ( ،يﻣكن إضاﻓة عدد ﻣحدود ﻣن السنوات اﻹضاﻓية إلﻰ سجﻼت اﻷنساب .لذلك ﻓإن أي ﻣحاولة "لﺗحديد"
ﺗاريخ دقيق لﻠخﻠق سوف ﺗﻣنﻰ بالفشل .ربﻣا أﻣكن إضاﻓة عدة ﻣئات ﻣن السنين إلﻰ ال  ٦٠٠٠عام الﺗﻲ يعطيها العديد ﻣن عﻠﻣاء الخﻠق
لعﻣر اﻷرض لكن ﻣن الﻣهم أن نﺗذكر أنه ،عﻠﻰ الرغم ﻣن أن اﻷنساب قد ﺗفسح ﻣجاﻻ لﻣﻘدار ﻣحدود ﻣن الزﻣن اﻹضاﻓﻲ ،ﻓإن ﻣن
الﻣسﺗحيل أن ﺗﺗسع لعشرات اﻵﻻف أو ﻣئات اﻵﻻف أو الﻣﻼيين ﻣن السنين.
المراجع
آرثر كسﺗانس ) ،(١٩٦٧عﻠم اﻷنساب ﻓﻲ الكﺗاب الﻣﻘدس ،صحيفة رقم ) ٢٤أوﺗاوا ،كندا :صحائف الﻣدخل(
جون سﻲ .ويﺗكوﻣب وهنري م .ﻣوريس ) ،(١٩٦١طوﻓان سفر الﺗكوين )غراند رابيدز ،ﻣيشيﮕان :بيكر(.

جﻣيع حﻘوق الﺗأليف والنشر ﻣحفوظة  ،٢٠٠٢أپولوجيﺗكس پرس
يسعدنا ﻣنح اﻷذن ﻻسﺗنساخ الﻣواد الﻣدرجة ﻓﻲ قسم "الﺗناقضات الﻣزعوﻣة" ﻓﻲ ﻣجﻣﻠها ،شريطة ﻣراعاة البنود الﺗالية (١) :يجب ﺗسﻣية ﻣوقع
أپولوجيﺗكس پرس بوصفه الناشر اﻷصﻠﻲ؛ ) (٢يجب نشر عنوان الﻣوقع اﻷلكﺗرونﻲ الﻣحدد لﻠﻣادة اﻷصﻠية؛ ) (٣يجب أن يبﻘﻰ اسم الﻣؤلف ﻣصاحبا
لﻠﻣادة ) (٤يجب ﺗضﻣين أية ﻣراجع ،حواشﻲ ،أو ﺗعﻠيﻘات خﺗاﻣية ﻣصاحبة لﻠﻣﻘال ﻣع أي اسﺗنساخ خطﻲ لﻠﻣﻘال؛ ) (٥يﻣنع إجراء أي نوع ﻣن الﺗعديﻼت
ﻣنعا باﺗا )عﻠﻰ سبيل الﻣثال ،الصور ،الرسوم البيانية ،الرسوﻣات ،اﻻقﺗباسات ،وﻣا إلﻰ ذلك يجب أن ﺗسﺗنسخ بالضبط كﻣا ﺗظهر ﻓﻲ النص اﻷصﻠﻲ(؛
) (٦يسﻣح باسﺗنساخ الﻣواد الﻣكﺗوبة بشكل ﻣﺗسﻠسل )عﻠﻰ سبيل الﻣثال ،نشر الﻣﻘال ﻓﻲ عدة أجزاء( طالﻣا أن إنﺗاج الﻣادة بشكل كﻠﻲ يصبح ﻣﺗاحا ،دون
ﺗحرير ،ﻓﻲ غضون ﻣدة ﻣعﻘولة ﻣن الزﻣن؛ ) (٧ﻻ يجوز عرض الﻣواد لﻠبيع ،كﻠيا كان أم جزئيا ،وﻻ يجوز أن ﺗدرج ضﻣن ﻣواد أخرى ﻣعروضة
لﻠبيع؛ ) (٨يجوز اسﺗنساخ الﻣﻘاﻻت بشكل الكﺗرونﻲ لنشرها عﻠﻰ ﻣواقع اﻹنﺗرنت طالﻣا أنه لم يﺗم ﺗحرير أو ﺗغيير ﻣضﻣونها اﻷصﻠﻲ ،وبشرط أن ﺗنسب
الﻣﻘاﻻت إلﻰ ﻣوقع أپولوجيﺗكس پرس ،بﻣا ﻓﻲ ذلك العنوان اﻻلكﺗرونﻲ عﻠﻰ شبكة اﻹنﺗرنت الذي أخذت ﻣنه الﻣﻘاﻻت.

