
  كان قينان ابن أرفكشاد؟هل 

  يك ليونزأربقلم 
  

ذكر أن الكتاب المقدس يقينان. على الرغم من ولد أن البطريرك أرفكشاد التي ورد فيها اآلية الوحيدة في الكتاب المقدس  يه ٣٦:٣لوقا 
ليس قينان، ابن أرفكشاد،  فإن)، ٣٧:٣؛ لوقا ٢:١األيام األول  اخبار؛ ١٤−١٢،١٠،٩:٥آخر (ابن أنوش) سبع مرات (سفر التكوين  اقينان

 خبارأ في سفر من ساللة النسب، وكذلك ١١و  ١٠في سفر التكوين النسب  تيساللمن إغفاله فقد تم . ٣٦:٣ما عدا لوقا في ةتبالمذكورا 
بناء على زعم ح (أو شيلة)، وليس قينان. شالهو معطى له االسم الفإن ، السالالتابن أرفكشاد في هذه ذكر  . عند٢٨−١ :١األيام األول 

لوقا أن  ، أماقيقيأ حاألول يمثل خطسفر أخبار األيام ب في سفر التكوين وانساأل تقينان من سالسالذكر إغفال أن  ، إمابعض المشككين
  قينان.اسمه  ابنرفكشاد أل ه كانندما كتب أنكان على خطأ ع

أو  فجواتعلى بعض األحيان  فيالنسب في جميع أنحاء الكتاب المقدس هو أنها تحتوي  تسالالأحد األمور الهامة المعروفة عن مختلف 
أخبار سفر الفصل األول من ، أو ١١أو  ١٠قيد في سفر التكوين لم ي ااسم يتضمن ٣لوقا أن لمجرد و، لذلكة. ة ومنطقيتعمدثغرات م

في يكثر ذكرها ي تالأب" ــــ مصطلحات مثل "ولد"، و "ابن"، و "خطأ. الحقيقة هي أن هناك األول، ال يعني بالضرورة أن األيام 
. اليوم اإلنجليزيةلغتنا استخدام هذه الكلمات في  ما ينطوي عليهأوسع بكثير م تالأحيانا دالفي الكتاب المقدس  ــــ لها األنساب سجالت

شار أ، عام ٢٠٠٠بعد حوالي ). ٩:٣٢ وينجده (تك يقةحقفي ال"، على الرغم من أن إبراهيم كان يإبراهيم "أبذات مرة يعقوب دعا 
سلف". في اآلية ال"شير إلى مصطلح "أب" في هذه المقاطع يمن الواضح أن ). ٣٩:٨"أباهم" (يوحنا  ةصفإبراهيم بإلى الفريسيين أيضا 

المباشر بن إلأن يسوع لم يكن ا متى عرفأن من الواضح  ."، ابن إبراهيم"ابن داودكان يسوع  تي أناألولى من العهد الجديد، كتب م
إلى جانب ذلك، القدماء. [بنفس األسلوب المرن الذي كثيرا ما استخدمها فيه ستخدم هذه الكلمات انه ببساطة لكأو إبراهيم، ألي من داود 

وعزريا؛ راجع  ،أمصيا ،(على سبيل المثال، يوآش التي دونهانسب من ساللة الحذف متي عمدا بعض األسماء األخرى وفي وقت الحق، 
من ساللة النسب التي هذه األسماء أسقط متي ). نحن ال نعرف على وجه اليقين لماذا ١٢−١١: ٣ األيام األول اخبار ؛١٦−٦: ١متى 
، اشرعي قضاانتتشكل هذه الثغرات  كانتإذا  هنستطيع أن نجزم بأن لكننا). عن ظهر قلب على األرجح ألغراض الحفظكان ذلك ( دونها

  ].لملكييسوع انسب إلى تشويه سمعة عندما سعوا عام  ٢٠٠٠إلى هذه النقطة قبل اليهود انتباه المسيحيين لجلب 

اللتين ال يعني أن الس ،ساللة أخرىمقارنة بمن األسماء (أو أقل) عددا أكبر تضمنتالنسب أن إحدى سالالت الحقيقة البسيطة هي، لمجرد 
جيل عند تسالقدماء استخدمها المرونة التي في اعتباره المرء ضع بسهولة عندما ي ٣٦:٣يمكن تفسير الجدل الدائر حول لوقا . انتتناقضم

  بناء".األأسماء "اآلباء" و "

في نفس  ه، لكنبالقبول ولىأمختلف تماما ــــ تفسير هو (في رأيي)  له تفسيرقد يكون  ٣٦:٣اسم قينان في لوقا  ، فإن إدراجومع ذلك
خطأ طباعي نتيجة نشأت "مشكلة قينان"  نفإة الموضوع سادرالخاص بعد استنتاجي بناء على ، وبالتالي أقل شعبية. الوقت أكثر تعقيدا

  عند نسخ إنجيل لوقا.

اسم قينان يمكن أن فإن إدراج ن الكلمات، بي اتراغفأو  دون عالمات تنقيطفي األصل باللغة اليونانية كتب أن العهد الجديد مدركين 
، ٢٤:١٠سفر التكوين والذي يتوافق مع في النص األصلي (ورد يحتمل أنه لوقا. الحظ ما  ساللة النسب في إنجيلإلى يتسلل بسهولة 

  :٢٤، ١٨:١األيام األول  اخبار ، وسفر١٢:١١
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بالتالي، بدال وفي السطر األول وكذلك الثالث.  هابسهولة أن يكتبفي نهاية السطر الثالث، ألمكنه  toukainan لمح أن الناسخإذا حدث 
  :اثنينعن قينانين اليوم  نقرأ، واحد فقط قينانأن نقرأ عن من 

toukainantouserouchtouragautoufalektouebertousala  

toukainamtouarfaxadtouseemtounooetoulamech  

toukainantoumathousalatouhenoochtouiarettoumaleleeel  



touenoostouseethtouadamtoutheou  

(انظر  ٣٦:٣يقوم بنسخ بينما  ٣٧:٣قل "قينان" عن غير قصد من لوقا نمرهق أن ي من الصعب على ناسخيس ى، لترأن  يمكنككما 
  ).٢٨٢ ، ص١٩٧٦؛ موريس، ٤٠−٣٩، ص ١٩٩٨سارفاتي، 

، يبدو طباعيخطأ نجم عن  ٣٦:٣إدراج قينان في لوقا فكرة أن  ونرفضصدق الكتاب المقدس يعلى الرغم من أن بعض المدافعين عن 
  هذا الحل المقترح.إلى الكثير من المصداقية تضيف الحقائق التالية أن 

  ،وفي ١٢:١١، ٢٤:١٠في سفر التكوين أيضا ورد لوقا التي دونها نسب لاساللة جزء من الهذا فإن كما ذكر في وقت سابق ،
ال يمكن في الواقع،  .٣٦:٣قينان المذكور في لوقا من هذه  لعهد القديما مقاطع جميع خلوت. ٢٤، ١٨:١األيام األول اخبار سفر 

 لعهد القديم.لعبرية  مخطوطة أيةفي بن أرفكشاد، اقينان،  العثور على
 السريانية، السامرية القديمة التالية من العهد القديم: أسفار موسى الخمسةجميع الطبعات أي ذكر في ابن أرفكشاد قينان ليس ل ،

 ٤٠٥و  ٣٨٢ عامي بينلعهد القديم)، النسخه الالتينية لالنجيل (الترجمة الالتينية للكتاب المقدس الترجمة اآلرامية لالترجوم (
 ].٣٧-٢٣، ص ١٩٨٠هاسل، ) [انظر بعد الميالد

  انظر الكتاب األولاسم قينان من ليهود الماضي القديم ل في عمله التاريخي، يوس جوزيفوسڤفالاء التي دونها بقائمة اآلتخلو) ،
 ).الرابع والخامس ين، القسمالسادسالفصل 

  ،على الرغم اآلباء، سلسة الزمني ل هقسيمتفي اسم قينان في القرن الثالث  وليوس أفريكانوسجمسيحي المؤرخ لالم يذكر بدوره
مجمع آباء ما قبل  :كتاب، ه إلى أريستيد، الفصل الثالث(انظر رسالتعلى السواء لوقا ومتى  ينسخ من انجيلمن اطالعه على 

 نيقية) .
  ٢٢٥و ١٧٥دي من مجموعة بودمير المؤرخة بين عامي ورق البرمخطوطات لوقا (من إنجيل حتوي أقرب نسخة معروفة تال 

 ).سارفاتي(انظر هذا قينان على ) بعد الميالد

أنه تثبت ذكر اسم قينان، وبالتالي تالعهد القديم) من العبرية للنسخة إلى أن الترجمة السبعينية (الترجمة اليونانية كثيرون لإلشارة  يسارع
تشمل هذه اإلشارة  الالمخطوطات السبعينية  أقدم أنلدفاع هو المجرى من اهذا  في. المشكلة ٣٦:٣ في وقاأشار لن ابن أرفكشاد، كما كا

ورد قد "هذا  ه ال يبدو أن قينانأنإلى الكتاب المقدس  ةموسوعكتابه ر باتريك فيربيرن في يشي). ٤٠ ، ص١٩٩٨سافارتي، إلى قينان (
القرن بيوس في يالثالث، أو يوسالقرن في س وأفريكانستخدمها ثيوفيلوس األنطاكي في القرن الثاني، افي نسخ الترجمة السبعينية التي 

كان إضافة "قينان"  ). أن٣٥١(ص  يضاأتغفل عن ذكره للترجمة السبعينية نسخة الفاتيكان ن ويتابع قائال أ). ٣٥١، ص ١٩٥٧" (الرابع
رغم ه، س لوأفريكان وأجوزيفوس  عدم ذكرمن حقيقة أيضا واضح أمر هو  )صلفي األ اجزءا منه يسالسبعينية (ولالترجمة إلى  ةحقال

اإلشارة إلى نفس المراجع من الترجمة كالهما  . [يكرراالترجمة السبعينية في كتاباتهم استخدماكل المؤشرات تدل على أن كالهما أن 
نص الترجمة في مذكورا  قيناناإلضافي من الجيل لم يكن جوزيفوس، أيام "يبدو أنه في ، الري بيرساستنتج هكذا، وكما والسبعينية.] 

موريس في تعليقه على هنري  كما استنتجو). ٧٦، ص ١٩٩٩( جوزيفوس!"درجه ألجوزيفوس، وإال  هاستخدماأو الوثيقة التي  السبعينية
قد خ النص العبري) انسك تحلوا بنفس القدر من الدقة(الذين لم يالالحقون السبعينيه الترجمة  نساخالممكن تماما أن  من]سفر التكوين: "[

  ).٢٨٢، ص ١٩٧٦(موريس،  "كانت في متناولهم على أساس نسخ معينة من إنجيل لوقا همقينان في مخطوطات واإدرج

، االعتبار عينب لةع األديجمأخذ لدى العهد القديم،  أنسابسلسلة لحق كمل ٣٦:٦لوقا  نظر إلىأن نن أنه قد يكون من المناسب على الرغم م
فإن . وكما ناقشنا في مقاالت أخرى، طباعي، ولكن نتيجة خطأ ةلم يكن جزءا من كلمة هللا األصلي ٣٦:٣يبدو أن اسم قينان في لوقا 

  . الكتاب المقدسفي  النساخ ال تمثل تناقضات مشروعةاألخطاء التي يرتكبها 

  المراجع

ان: أيردمانز) ص گميشينيقية (غراند رابيدز، مجمع )، آباء ما قبل ة معادةطبع ١٩٧١حاليا" (دة جاوتمالوليوس أفريكانوس ج"كتابات 
١٤٠−١٢٥. 

: انگميشي(غراند رابيدز،  القياسية للكتاب المقدسالملوكية فيربيرن موسوعة )، "األنساب"، ة معادةطبع ١٩٥٧. فيربيرن، (پ
 .٣٥١:٢ان)، ڤزوندر

، ٣٧−٢٣]: ١[ ٧األصول في الكتاب المقدس،" بدايات ال تاريخل: التسلسل الزمني ١١و  ٥)، "سفر التكوين ١٩٨٠ارد ف. هاسل. (يرج
 .URL: http://www.ldolphin.org/ haselgeneal.html [على اإلنترنت]

وسيفوس، ترجمة وليام ويستون (بيبودي، جيوس ڤماضي القديم لليهود، في حياة وأعمال فال)، ال١٩٨٧(طبعة عام جوزيفوس، يوس ڤفال
 ماساتشوستس: هندريكسون).



 : بيكر).انگ(غراند رابيدز، ميشي ، سفر التكوين)١٩٧٦هنري م. موريس، (

 .٧٦−٧٥]: ٢[ ١٣نية، تقال CENس،" مجلة من جوزيفو : فهم دقيق٣٦:٣)، "قينان في لوقا ١٩٩٩يرس، (پالري 

 .٤٠−٣٩]: ١[ ١٢تقنية، ال CENمجلة " ٣٦:٣قينان في لوقا ")، ١٩٩٨د. سافارتي (جوناثان 

  ؟" [على اإلنترنت]،١٢:١١وسفر التكوين  ٣٦:٣د. سافارتي (بدون تاريخ)، "كيف تفسر الفرق بين لوقا جوناثان 

URL: http://www.answersingenesis.org/docs/3748.asp. 

  ،" [على اإلنترنت]،كفؤونونساخ ملهمون كتاب )، "٢٠٠٧ز (ليونأريك 

URL: http://www.apologeticspress.org/articles/608.  
  
  

  .رسپولوجيتكس پأ، ٢٠٠٢© محفوظة حقوق التأليف والنشر جميع 

) ١( :" في مجملها، شريطة مراعاة البنود التاليةعومةمز"التناقضات ال مالمواد المدرجة في قس ستنساخال ذنأليسعدنا منح ا
 صلية؛ألالمحدد للمادة ا لكترونيإليجب نشر عنوان الموقع ا) ٢الناشر األصلي؛ ( وصفهب رسپ ولوجيتكسپأ يجب تسمية موقع

مع  الللمقختامية مصاحبة  عليقاتراجع، حواشي، أو تتضمين أية م جبي )٤( ) يجب أن يبقى اسم المؤلف مصاحبا للمادة٣(
على سبيل المثال، الصور، الرسوم البيانية، ( اتابمنعا  عديالتمن الت) يمنع إجراء أي نوع ٥( ال؛لمقأي استنساخ خطي ل

المواد  استنساخبيسمح  )٦( )؛صليألا صكما تظهر في الن الضبطبوما إلى ذلك يجب أن تستنسخ  قتباسات،الالرسومات، ا
كلي يصبح متاحا، دون  شكلبلمادة اطالما أن إنتاج  )اءجزفي عدة أ المقعلى سبيل المثال، نشر ال( متسلسل شكلب ةبوالمكت

يجوز أن تدرج ضمن وال  ئيا،جز يجوز عرض المواد للبيع، كليا كان أم ال )٧؛ (منالزمن  لةعقوتحرير، في غضون مدة م
م يت مطالما أنه ل نترنتإلعلى مواقع ا شرهاالكتروني لن شكلب تالامقاستنساخ ال يجوز) ٨( مواد أخرى معروضة للبيع؛

 لكترونيالفي ذلك العنوان ا ماب رس،پ ولوجيتكسپإلى موقع أ تاللمقاأن تنسب ا شرطبو صلي،ألحرير أو تغيير مضمونها ات
.تالامقالذي أخذت منه ال نترنتإلعلى شبكة ا  

 


