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يقولون البعض سمعت قد ؟ ٣:٦عاما في سفر التكوين  ١٢٠ لا تشير بالضبطماذا إلى . ٧-٥ألرقام الموجودة في سفر التكوين بعض ا من"أنا في حيرة 
بعد عاما  ١٢٠من أكثر  اشواعهناك من على األرض، لكن هذا ال يمكن أن يكون صحيحا ألن  اإلنسانحياة  فترةلاألقصى  ىمدشير إلى الت اأنه

بما أن مستحيال هذا يبدو . عاما ١٢٠بعديدمر األرض بالطوفان سوف هللا  أنتشير إلى يمكن أن نها أ لبعضا ستنتجاكيف . أنا أيضا ال أفهم الطوفان
(سفر التكوين على االرض الطوفان عام عندما كان  ٦٠٠ابن )، و١٣:٦ ـ٣٢:٥(تكوين الطوفان أنبأ بعندما عام ابن ما يزيد على خمس مئة كان نوح 
" (وإال عام ١٠٠تكون " عاما" ينبغي أن  ١٢٠"  لاأو أن مباشرة الطوفان حدوث الفترة الزمنية قبل تشير إلى عاما ال  ١٢٠ لا ه إما ان). يبدو أن٦:٧

  ساعد في تفسير هذا اللغز؟"هل يمكنك أن ت). عام ٦٠٠وليس عاما  ٦٢٠عندما كان نوح ابن الطوفان ألتى 
  

  جواب:
  
عاش قد األرض، ف علىاإلنسان  حياةفترة لاألقصى  ىلمح إلى المدتال  ٣:٦في سفر التكوين المشار إليها عاما"  ١٢٠" ال استنتجت بشكل صحيح أن لقد 

ولد بعد أن ابن نوح سام أن نقرأ عاما"،  ١٢٠" ال إلى اإلشارة فقط من  خمسة فصولبعد فمنذ الطوفان. عاما  ١٢٠تزيد على رة فتاس لند من ايعدال
 ١٢٠أكثر من ) تاليةال سنة ٥٠٠ ال حوالي لمدةاآلباء المذكورين بعد أرفكشاد (عاش كل من  بعد ذلك، ). ١١:١١سنة" (أرفكشاد، "عاش سام خمسمائة 

 ١٢٠أكثر من راهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عاش كل من إب .)٢٥− ١٢:١١سفر التكوين  في معظم الحاالت، عاما ١٢٠من  وأكثر بكثيرعاما (
، من الطوفان عام ١٠٠٠حوالي بعد الذي عاش وإسرائيل، في أول رئيس كهنة  ، ). حتى هرون٢٨:٤٧؛ ٢٨:٣٥ ؛ ١٧:٢٥؛ ٧:٢٥عاما (سفر التكوين 

عن عمر  ١٩٩٨في عام فرنسا " كالمنت في جين توفيت وفقا لموسوعة علم الوراثة، وذلك، باإلضافة إلى ). ٣٩:٣٣ عددسفر ال( ١٢٣إلى سن عاش 
  ١." عاما  ١٢٢يناهز 

  
 نسان.اإلاة فترة حيلمدى األقصى ن الععاما هي إشارة إلى شيء مختلف جدا  ١٢٠ لا أنبوالبعيدة  قريبةآيات الكتاب المقدس ال وحيتلى ذلك، عالوة ع

من قلبه  ما يتصوره كلعظيما" إلى حد أن "  "شر اإلنسانكان ر للغاية. في الواقع، اشرأ الطوفانقبل حياة نوح فترة خالل كان الناس على األرض 
هللا عام إلى حد أن  ٥٠٠ سن عنفا بحلول الوقت الذي بلغ فيه نوحجدا وامتألت  تفسدقد األرض كانت ). ٥:٦وين " (تكطوال يومه إنما هو شرأفكار 

ال يشاء ان يهلك كمال صبره في أن هللا وبما مع ذلك،  ). ٦:٧؛ ١٣:٦من قبل (تكوين العالم نظير في له رى لم ي، دمارا جلب على األرضقرر أن ي
بل ان يبلغ جميع الناس الى )، ٤:٢تيموثاوس األولى  ؛ ٥-٤: ١٥؛ راجع رومية ٩:٣الثانية  بطرس ــــ ألبدي(سواء في الطوفان أو في الجحيم ااحد 

الحكم نفذ قبل ان ي مئات السنينمدة  هللا بصبرانتظر على غرار كيف ). ٢٠:٣االولى  بطرسباالمهال في أيام نوح" (هللا قضى لطف "فقد التوبة، 
انتظر )، ، الطبعة العالمية الحديثة١٦:١٥تكوين  -" بعدتمل ن قد اككم ي"لفي ايام ابراهيم  همإثمبما ان متزايد ( كانوا اشرارا على نحوالذين الكنعانيين ب

  ).٢٠:٣االولى  (بطرسالسفينة" هيأ نوح يهللا عاما بعد عام، وعقدا بعد عقد "بينما كان 
  

). الحظ أنه عندما ٢١-١٩: ٥؛ راجع غالطية ٣:٦وين (تك عاما ١٢٠بشرية محبة العمال الجسد مدة روح" هللا مع تعامل " ، هذه خالل فترة االنتظار
األرواح التي في السجن"  يبشر" المسيح "ذهب روحأشار الى أن " )، ٢٠:٣االولى  هللا (بطرس أناةمعاصريه العصاة، ووعن نوح، طرس كتب ب

  ).اضيف التشديد، ١٩-١٨: ٣(بطرس االولى 
  
  ).، اضيف التشديد٢٠:٣بطرس االولى " (في أيام نوح قضى لطف هللا باالمهالعندما "  ؟العمل هذابالمسيح  قام روحبالضبط  متى *

لبر" الى ا داعياخالل السنوات التي سبقت الطوفان، لكننا نعرف أن نوح كان " عمله ؟ نحن لسنا على علم بجميع طرق هذا عمله روح هللا أنجز يف* ك
  .من خاللهما روح هللا القدوس كلمان ترعيان وعادكانا أيضا ومن المحتمل أن المك ومتوشالح (والد نوح وجده)  )، ٥:٢الثانية  (بطرس

 روحالبشر. كيف )٢٠− ١٩ :٣بطرس االولى عصت" (التي كانت باالمس قد ألرواح التي في السجن، إلى ا: " طرسالروح؟ يقول ب تكلم منلى * إ
. أولئك فيه هذه األرواحأقامت المكان الذي كان هذا هو الكلمات،  هذهبطرس الذي كتب فيه الوقت  فيميلر: "  ڤوضح ديي؟ في السجنرواح التي األ

هو نفس المكان الذي بطرس. هذا أيام ال يزالون يقيمون في كانوا ، حيث مثوى االمواتالى وا نحدرافي أيام نوح طوفان حتفهم غرقا في الالذين لقوا 
  ٢" )٤:٢ الثانية بطرس –. ( "الجحيم" نوالخاطئالمالئكة وحيث هبط )، ٢٣:١٦انتقل اليه الرجل الغني (لوقا 

  
ح"). اروأي "سجن األإلى مثوى األموات، ورحيلهم  موتبالأجسادهم عن فصالهم ن(قبل اعصاة الفي أيام نوح إلى نفوس تكلم روح المسيح ، بالتأكيد

. لم تسرعنحو مالعالم على بالحكم  ينفذ هللا لم). ةالطبعة العالمية الحديث ٢٠:٣األولى  بطرس( أناة" فقد "انتظر بوبما أن هللا طويل األناة مع البشر، 
كما قال وإلى األبد. بدال من ذلك، هللا ينتظر لم . اأبديصبرا  الرب ليسصبر فإن للتوبة. ومع ذلك،  ا وافراإعطاء البشرية وقت عن كريمإلهنا القصري

المنطقي تماما وباالتساق مع  منيبدو  ).٣:٦فتكون أيامه مئة وعشرين سنة" (. بشرروحي في اإلنسان إلى األبد، ألنه ال تثبت الرب في سفر التكوين، " 
  األرض. مياه الفيضان دمران تقبل ككل لكي تتوب  لبشريةبقي لمقدار الوقت الذي  تكانعاما هذه  ١٢٠ لاأن فترة ستنتج بأن نالكتاب المقدس 

  
 أن نوح كان أبن  ٣٢:٥ر التكوين سف ذكري ، تياآل لفيضانقرأ عن اقبل أن نو، كنا إذا ، في النهايةفالنسبة للبعض. مستحيال بيبدو هذا االستنتاج غير ان 

 تكون هذه الفترة إنالبد اذن ، عام ٦٠٠أن الطوفان حدث عندما كان نوح ابن  ىعل ٦:٧ينص سفر التكوين عندما "ولد سام وحام ويافث"، و عام ٥٠٠
  ، أليس كذلك؟١٢٠وليس عام  ١٠٠



  
في الواقع، . غير الملهمينالمترجمين بل ، صعوبةال ليس كتبة هللا الملهمون سبب، الموحاة كلمة هللا صعوبات المتصورة فيكما هو الحال مع جميع ال

 ٣.زمني صارم باسلوبكتب لم يفي مجموعه و الكتاب المقدس أاالعتبار حقيقة أن سفر التكوين نظر ما أخذنا ب إذاهناك صعوبة على اإلطالق  تليس
 ماعندوقع كان قد حدث عن  ١١يتحدث سفر التكوين ، عالوة على ذلك. ١انتهى سفر التكوين حيث  ٢٥− ٥: ٢سفر التكوين تابع ال يعلى سبيل المثال، 

سفر  في عاما ١٢٠ لا ان تمتدبشكل معقول  من الممكن، بالمثل ٤.يعيشون فعال )١٠ (سفر التكوين السابقين في الفصل بعض الناس المذكوركان 
والدة األبناء (سفر التكوين عندما بدأ عام  ٥٠٠أن نوح كان ابن أ قرن ناوفقط ألن . ببساطةمن عمر نوح ٥٠٠، وليس ٤٨٠عام إلى  ٣:٦التكوين 

  وشيك على العالم.الحكمه على ي وقت سابق فطلعه أقد هللا  يكونليس من الجائز أن ه ال يعني أن ٥)، ٣٢:٥
  

 تسبق ثحيآدم إلى نوح. كما هو الحال مع مقاطع الكتاب المقدس األخرى من ب نسال ساللةل ةتمابمثابة خيخدم  ٣٢:٥وأخيرا، الحظ أن سفر التكوين 
وقعت بعض  ٦، سالالتالتلك سابقا في ن يلمذكورفترة حياة بعض اولئك ا قبلأو  خاللأو أكثر ذكر بعض األحداث التي وقعت فعال ساللة نسب 

  .امع ٥٠٠في سن فعال  انجاب االبناءوح ن أان يبد قبل )٣:٦في هللا تحذير (بما في ذلك  ٩− ١: ٦األحداث في سفر التكوين 
  
  ختاميةتعليقات 
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  المرجع نفسه. ٤

  
 رقمإذا كان األمر كذلك، فإن  ولد بعد عامين.بل أنه بكر، أبن نوح الإلى أن سام لم يكن جميعا تشير  ١٣:٨و  ٦:٧، ١٠:١١يبدو أن سفر التكوين  ٥

أن إبراهيم ب ٤:١٢و  ٣٢:١١ ، سفر التكوين٤:٧مال ، أع٢٦:١١لمقارنة بين سفر التكوين توحي ابناء. انجاب األنوح فيها  بدأيمثل السنة التي  ٥٠٠
لنفس  أوال وا جميعهمذكرم، قد ) وغيره١٠:١١؛ ٢٢:١٠وأرفكشاد (سفر التكوين ، إبراهيم، فإن ساملم يكن االبن البكر في عائلته. على األرجح، ايضا 
  بائهم.آلر ابكبناء األاأل، وليس ألنهم كانوا بالضرورة المسيحأسالف ـــ ألنهم  السبب

  
شخص ما ر. لئال يتهم ابكوا أبناء أنوكيوإسحاق ويعقوب ويهوذا وبيريز، لم  شيت، مثل اآلخرينمسيح العديد من أسالف ن الامن المثير لالهتمام، 

 سنة ت، كان‘قوةالبداية ’ في العهد القديم باسم ةاألنساب، علينا أن نتذكر أن "سنة إنجاب االبن األول، المعروفخيانة األمانة عند تسجيل هذه بموسى 
اسالف سنة والدة  ت... وليس السنةهي ). هذه ٣٦:١٠٥امير؛ مز٥١:٧٨امير مز، ١٧:٢١؛ سفر التثنية ٣:٤٩وين في حياة بني إسرائيل (تك ةهام

(غراند رابيدز،  طوفان سفر التكوين)، ١٩٦١م. موريس (تكومب وهنري و .[جون سي " ١١السنة المعطاة في كل حالة في سفر التكوين هي مسيح، ال
  ]٤٨٠ان: بيكر)، ص. گميشي
  
 هممحتمل أن) الذين من ال١٩:٣زربابل ـــ (على سبيل المثال، أبناء وأحفاد قيدت أنساب بعض األشخاصحيث  ١١− ١االيام االول  اخبارسفر  انظر ٦

  .١١− ١٠. انظر أيضا سفر التكوين ٥− ١. راجع عزرا سفر اخبار األيام الثانيحتى ما بعد انتهاء األحداث المسجلة في  وايولدلم 
 
 

رس.پولوجيتكس پ، أ٢٠١٧محفوظة ©  حقوق التأليف والنشرجميع   

 ) يجب تسمية موقع١( :" في مجملها، شريطة مراعاة البنود التاليةعومةمز"التناقضات ال مالمواد المدرجة في قس ستنساخال ذنألمنح ايسعدنا 
) 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  عليقاتتضمين أية مراجع، حواشي، أو ت 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(
خرى معروضة يجوز أن تدرج ضمن مواد أوال  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 تالامقيجوز استنساخ ال) ٨( للبيع؛ 
.تالامقالذي أخذت منه ال نترنتإلعلى شبكة ا لكترونيالفي ذلك العنوان ا ماب رس، پ ولوجيتكسپإلى موقع أ تلمقاالا  

 

 


