نوح ،الطوفان ،و  ١٢٠ﻋاﻣا
بقلم أريك ليونز

ﺳؤال:
"أنا في حيرة من بعض اﻷرقام الموجودة في ﺳفر التكوين  .٧-٥إلى ماذا بالضبط تشير ال  ١٢٠عاما في ﺳفر التكوين ٣:٦؟ قد ﺳمعت البعض يقولون
أنها تشير إلى المدى اﻷقصى لفترة حياة اﻹنﺳان على اﻷرض ،لكن هذا ﻻ يمكن أن يكون صحيحا ﻷن هناك من عاشوا أكثر من  ١٢٠عاما بعد
الطوفان .أنا أيضا ﻻ أفهم كيف اﺳتنتﺞ البعض أنها يمكن أن تشير إلى أن ﷲ ﺳوف يدمر اﻷرض بالطوفان بعد ١٢٠عاما .يبدو هذا مﺳتحيﻼ بما أن
نوح كان ابن ما يزيد على خمس مئة عام عندما أنبأ بالطوفان )تكوين ٣٢:٥ـ  ،(١٣:٦وابن  ٦٠٠عام عندما كان الطوفان على اﻻرض )ﺳفر التكوين
 .(٦:٧يبدو أنه إما ان ال  ١٢٠عاما ﻻ تشير إلى الفترة الزمنية قبل حدوث الطوفان مباشرة أو أن ال " ١٢٠عاما" ينبغي أن تكون " ١٠٠عام" )وإﻻ
ﻷتى الطوفان عندما كان نوح ابن  ٦٢٠عاما وليس  ٦٠٠عام( .هل يمكنك أن تﺳاعد في تفﺳير هذا اللغز؟"

جواب:
لقد اﺳتنتجت بشكل صحيح أن ال " ١٢٠عاما" المشار إليها في ﺳفر التكوين  ٣:٦ﻻ تلمح إلى المدى اﻷقصى لفترة حياة اﻹنﺳان على اﻷرض ،فقد عاش
العديد من الناس فترة تزيد على  ١٢٠عاما منذ الطوفان .فبعد خمﺳة فصول فقط من اﻹشارة إلى ال " ١٢٠عاما" ،نقرأ أن ﺳام ابن نوح بعد أن ولد
أرفكشاد" ،عاش ﺳام خمﺳمائة ﺳنة" ) .(١١:١١بعد ذلك ،عاش كل من اﻵباء المذكورين بعد أرفكشاد )لمدة حوالي ال  ٥٠٠ﺳنة التالية( أكثر من ١٢٠
عاما )وأكثر بكثير من ١٢٠عاما في معظم الحاﻻت ،ﺳفر التكوين  .(٢٥−١٢:١١عاش كل من إبراهيم وإﺳماعيل وإﺳحاق ويعقوب أكثر من ١٢٠
عاما )ﺳفر التكوين ٧:٢٥؛ ١٧:٢٥؛ ٢٨:٣٥؛  .(٢٨:٤٧حتى هرون ،أول رئيس كهنة في إﺳرائيل ،والذي عاش بعد حوالي  ١٠٠٠عام من الطوفان،
عاش إلى ﺳن ) ١٢٣ﺳفر العدد  .(٣٩:٣٣باﻹضافة إلى ذلك ،ووفقا لموﺳوعة علم الوراثة ،توفيت جين كالمنت في فرنﺳا "في عام  ١٩٩٨عن عمر
يناهز  ١٢٢عاما١".
عﻼوة على ذلك ،توحي آيات الكتاب المقدس القريبة والبعيدة بأن ال  ١٢٠عاما هي إشارة إلى شيء مختلف جدا عن المدى اﻷقصى لفترة حياة اﻹنﺳان.
كان الناس على اﻷرض خﻼل فترة حياة نوح قبل الطوفان أشرار للغاية .في الواقع ،كان "شر اﻹنﺳان عظيما" إلى حد أن "كل ما يتصوره قلبه من
أفكار إنما هو شر طوال يومه" )تكوين  .(٥:٦كانت اﻷرض قد فﺳدت جدا وامتﻸت عنفا بحلول الوقت الذي بلغ فيه نوح ﺳن  ٥٠٠عام إلى حد أن ﷲ
قرر أن يجلب على اﻷرض دمارا ،لم يرى له نظير في العالم من قبل )تكوين ١٣:٦؛  .(٦:٧مع ذلك ،وبما أن ﷲ في كمال صبره ﻻ يشاء ان يهلك
احد )ﺳواء في الطوفان أو في الجحيم اﻷبدي ــــ بطرس الثانية ٩:٣؛ راجع رومية ٥-٤ :١٥؛ تيموثاوس اﻷولى  ،(٤:٢بل ان يبلغ جميع الناس الى
التوبة ،فقد "قضى لطف ﷲ باﻻمهال في أيام نوح" )بطرس اﻻولى  .(٢٠:٣على غرار كيف انتظر ﷲ بصبر مدة مئات الﺳنين قبل ان ينفذ الحكم
بالكنعانيين الذين كانوا اشرارا على نحو متزايد )بما ان إثمهم في ايام ابراهيم "لم يكن قد اكتمل بعد"  -تكوين  ،١٦:١٥الطبعة العالمية الحديثة( ،انتظر
ﷲ عاما بعد عام ،وعقدا بعد عقد "بينما كان نوح يهيأ الﺳفينة" )بطرس اﻻولى .(٢٠:٣
خﻼل فترة اﻻنتظار هذه ،تعامل "روح" ﷲ مع بشرية محبة ﻻعمال الجﺳد مدة  ١٢٠عاما )تكوين ٣:٦؛ راجع غﻼطية  .(٢١-١٩ :٥ﻻحظ أنه عندما
كتب بطرس عن نوح ،ومعاصريه العصاة ،وأناة ﷲ )بطرس اﻻولى  ،(٢٠:٣أشار الى أن "روح" المﺳيح "ذهب يبشر اﻷرواح التي في الﺳجن"
)بطرس اﻻولى  ،١٩-١٨ :٣اضيف التشديد(.
* ﻣﺗﻰ بالضبط قام روح المﺳيح بهذا العمل؟ عندما "قضى لطف ﷲ باﻻمهال في أيام نوح" )بطرس اﻻولى  ،٢٠:٣اضيف التشديد(.
* كيف أنجز روح ﷲ عمله هذا؟ نحن لﺳنا على علم بجميع طرق عمله خﻼل الﺳنوات التي ﺳبقت الطوفان ،لكننا نعرف أن نوح كان "داعيا الى البر"
)بطرس الثانية  ،(٥:٢ومن المحتمل أن ﻻمك ومتوشالح )والد نوح وجده( كانا أيضا داعيان ورعان تكلم روح ﷲ القدوس من خﻼلهما.
* إلﻰ ﻣن تكلم الروح؟ يقول بطرس" :إلى اﻷرواح التي في الﺳجن ،التي كانت باﻻمس قد عصت" )بطرس اﻻولى  .(٢٠−١٩ :٣كيف بشرالروح
اﻷرواح التي في السجن؟ يوضح ديڤ ميلر" :في الوقت الذي كتب فيه بطرس هذه الكلمات ،كان هذا هو المكان الذي أقامت فيه هذه اﻷرواح .أولئك
الذين لقوا حتفهم غرقا في الطوفان في أيام نوح انحدروا الى مثوى اﻻموات ،حيث كانوا ﻻ يزالون يقيمون في أيام بطرس .هذا هو نفس المكان الذي
انتقل اليه الرجل الغني )لوقا  ،(٢٣:١٦وحيث هبط المﻼئكة الخاطئون" ) .الجحيم" – بطرس الثانية ٢"(٤:٢
بالتأكيد ،تكلم روح المﺳيح في أيام نوح إلى نفوس العصاة )قبل انفصالهم عن أجﺳادهم بالموت ورحيلهم إلى مثوى اﻷموات ،أي "ﺳجن اﻷرواح"(.
وبما أن ﷲ طويل اﻷناة مع البشر ،فقد "انتظر بأناة" )بطرس اﻷولى  ٢٠:٣الطبعة العالمية الحديثة( .لم ينفذ ﷲ الحكم بالعالم على نحو متﺳرع .لم
يقصرإلهنا الكريم عن إعطاء البشرية وقتا وافرا للتوبة .ومع ذلك ،فإن صبر الرب ليس صبرا أبديا .لم ينتظر ﷲ إلى اﻷبد .بدﻻ من ذلك ،وكما قال
الرب في ﺳفر التكوين" ،ﻻ تثبت روحي في اﻹنﺳان إلى اﻷبد ،ﻷنه بشر .فتكون أيامه مئة وعشرين ﺳنة" ) .(٣:٦يبدو من المنطقي تماما وباﻻتﺳاق مع
الكتاب المقدس أن نﺳتنتﺞ بأن فترة ال  ١٢٠عاما هذه كانت مقدار الوقت الذي بقي للبشرية ككل لكي تتوب قبل ان تدمر مياه الفيضان اﻷرض.
غير ان هذا اﻻﺳتنتاج يبدو مﺳتحيﻼ بالنﺳبة للبعض .ففي النهاية ،إذا كنا ،وقبل أن نقرأ عن الفيضان اﻵتي ،يذكر ﺳفر التكوين  ٣٢:٥أن نوح كان أبن
 ٥٠٠عام عندما "ولد ﺳام وحام ويافث" ،وينص ﺳفر التكوين  ٦:٧على أن الطوفان حدث عندما كان نوح ابن  ٦٠٠عام ،ﻻبد اذن إن تكون هذه الفترة
 ١٠٠عام وليس  ،١٢٠أليس كذلك؟

كما هو الحال مع جميع الصعوبات المتصورة في كلمة ﷲ الموحاة ،ليس كتبة ﷲ الملهمون ﺳبب الصعوبة ،بل المترجمين غير الملهمين .في الواقع،
ليﺳت هناك صعوبة على اﻹطﻼق إذا ما أخذنا بنظر اﻻعتبار حقيقة أن ﺳفر التكوين أو الكتاب المقدس في مجموعه لم يكتب باﺳلوب زمني صارم٣.
على ﺳبيل المثال ،ﻻ يتابع ﺳفر التكوين  ٢٥−٥ :٢حيث انتهى ﺳفر التكوين  .١عﻼوة على ذلك ،يتحدث ﺳفر التكوين  ١١عن حدث كان قد وقع عندما
كان بعض الناس المذكورين في الفصل السابق )ﺳفر التكوين  (١٠يعيشون فعﻼ ٤.بالمثل ،من الممكن بشكل معقول ان تمتد ال  ١٢٠عاما في ﺳفر
التكوين  ٣:٦إلى عام  ،٤٨٠وليس  ٥٠٠من عمر نوح .ببﺳاطة وفقط ﻷننا نقرأ أن نوح كان ابن  ٥٠٠عام عندما بدأ وﻻدة اﻷبناء )ﺳفر التكوين
 ٥،(٣٢:٥ﻻ يعني أنه ليس من الجائز أن يكون ﷲ قد أطلعه في وقت ﺳابق على حكمه الوشيك على العالم.
وأخيرا ،ﻻحظ أن ﺳفر التكوين  ٣٢:٥يخدم بمثابة خاتمة لﺳﻼلة النﺳب من آدم إلى نوح .كما هو الحال مع مقاطع الكتاب المقدس اﻷخرى حيث ﺗسبق
ﺳﻼلة نﺳب أو أكثر ذكر بعض اﻷحداث التي وقعت فعﻼ خﻼل أو قبل فترة حياة بعض اولئك المذكورين ﺳابقا في تلك الﺳﻼﻻت ٦،وقعت بعض
اﻷحداث في ﺳفر التكوين ) ٩−١ :٦بما في ذلك تحذير ﷲ في  (٣:٦قبل ان يبدأ نوح انجاب اﻻبناء فعﻼ في ﺳن  ٥٠٠عام.
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 ٥يبدو أن ﺳفر التكوين  ٦:٧ ،١٠:١١و  ١٣:٨تشير جميعا إلى أن ﺳام لم يكن أبن نوح البكر ،بل أنه ولد بعد عامين .إذا كان اﻷمر كذلك ،فإن رقم
 ٥٠٠يمثل الﺳنة التي بدأ فيها نوح انجاب اﻷبناء .توحي المقارنة بين ﺳفر التكوين  ،٢٦:١١أعمال  ،٤:٧ﺳفر التكوين  ٣٢:١١و  ٤:١٢بأن إبراهيم
ايضا لم يكن اﻻبن البكر في عائلته .على اﻷرجح ،فإن ﺳام ،إبراهيم ،وأرفكشاد )ﺳفر التكوين ٢٢:١٠؛  (١٠:١١وغيرهم ،قد ذكروا جميعهم أوﻻ لنفس
الﺳبب ـــ ﻷنهم أﺳﻼف المﺳيح ،وليس ﻷنهم كانوا بالضرورة اﻷبناء اﻷبكار ﻵبائهم.
من المثير لﻼهتمام ،ان العديد من أﺳﻼف المﺳيح اﻵخرين ،مثل شيت وإﺳحاق ويعقوب ويهوذا وبيريز ،لم يكونوا أبناء أبكار .لئﻼ يتهم شخص ما
موﺳى بخيانة اﻷمانة عند تﺳجيل هذه اﻷنﺳاب ،علينا أن نتذكر أن "ﺳنة إنجاب اﻻبن اﻷول ،المعروفة في العهد القديم باﺳم ’بداية القوة‘ ،كانت ﺳنة
هامة في حياة بني إﺳرائيل )تكوين ٣:٤٩؛ ﺳفر التثنية  ،١٧:٢١مزامير ٥١:٧٨؛ مزامير .(٣٦:١٠٥هذه هي الﺳنة  ...وليﺳت ﺳنة وﻻدة اﺳﻼف
المﺳيح ،هي الﺳنة المعطاة في كل حالة في ﺳفر التكوين ] "١١جون ﺳي .وتكومب وهنري م .موريس ) ،(١٩٦١طوفان ﺳفر التكوين )غراند رابيدز،
ميشيﮕان :بيكر( ،ص[٤٨٠ .
 ٦انظر ﺳفر اخبار اﻻيام اﻻول  ١١−١حيث قيدت أنﺳاب بعض اﻷشخاص )على ﺳبيل المثال ،أبناء وأحفاد زربابل ـــ (١٩:٣الذين من المحتمل أنهم
لم يولدوا حتى ما بعد انتهاء اﻷحداث المﺳجلة في ﺳفر اخبار اﻷيام الثاني .راجع عزرا  .٥−١انظر أيضا ﺳفر التكوين .١١−١٠
جميع حقوق التأليف والنشر محفوظة ©  ،٢٠١٧أپولوجيتكس 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 اﻹلكتروني 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.

