هل كان قابيل "ﻣﺘﺠﻮﻻ" أم "ﻣسﺘﻮطنا"؟
ﺑﻘﻠﻢ أريك ليونز

ﺑعد أن قتل قاﺑيل أخاه هاﺑيل ،عاقب الرب الﻘاتل اﻷول قائﻼ" :واﻵن فمﻠعون أنت من اﻷرض
التي فتحت فاها لتﻘبل دماء أخيك من يدك .وإذا حرثت اﻷرض ،فﻼ تعود تعطيك ثمرها .تائها
شاردا تكﻮن في اﻷرض" )تكوين  ،١٢ ،١١:٤أضيف التشديد( .يتهﻢ المنتﻘدون ﷲ ﺑالخطأ في
الحكﻢ الذي أصدره عﻠى قاﺑيل .وفﻘا لدينيس ماكينزي ،يمثل سفر التكوين " ١٢:٤واحدة من أقدم
النبوءات الكاذﺑة" في الكتاب المﻘدس" .ﺑدﻻ من أن يصبح متشردا كما كان متنبئا ،أتخذ قاﺑيل
زوجة ،ﺑنى مدينة ،أقام نسﻼ ،ويبدو أنه عاش حياة مستﻘرة" )ماكينزي ،١٩٩٥ ،ص .(٢٩٨
يجادل المشكك ستيﭫ ويﻠز ﺑأن سفر التكوين ١٦:٤ـ  ١٧يشير إلى أن "قاﺑيل سﻮف يسﺘقر"،
ولكن "ليس هذا هو النشاط الذي يتوقعه المرء من شخص هارب ومتشرد" ) ،٢٠١٤أضيف التشديد( .كيف انتهى اﻷمر ﺑﻘاﺑيل؟ هل أصبح
متجوﻻ أم مستوطنا؟
سجل موسى في أقل من  ٣٠كﻠمة )ﺑالﻠغة العبرية( ما فعﻠه قاﺑيل ﺑعد أن تحدث ﷲ معه وحكﻢ عﻠيه ﺑالتجول والتشرد .كل ما نعرفه عن ﺑﻘية
حياة قاﺑيل هو أنه "خرج من أمام الرب وأقام ﺑأرض نود شرقي عدن .وعرف قاﺑيل امرأته فحبﻠت وولدت أخنوخ .ثﻢ ﺑنى مدينة فسماها ﺑاسﻢ
اﺑنه أخنوخ ")سفر التكوين .(١٧ ،١٦:٤
مما يؤسف له أن المتشككون قد أساؤوا الظن )مرة أخرى( ﺑا وكتبة اﻹنجيل .حيث يفترضون أن الكﻠمات الﻘﻠيﻠة المسجﻠة عن قاﺑيل في سفر
التكوين  ١٧ ،١٦ :٤تعني ﺑالضرورة أن قاﺑيل لﻢ يكن تائها ﺑﻘية حياته .عﻠى الرغﻢ من أنه ﻻ يزال ﺑإمكان المرء أن يكون متجوﻻ حتى إذا
كان لديه زوجة واﺑنا .قد "يستﻘر" المتشرد في أماكن مختﻠفة لفترات قصيرة من الزمن .ﺑاﻹضافة إلى ذلك ،يمكن لﻠمرء أن يعمل عﻠى ﺑناء
مختﻠف المباني التي تصبح جزءا من "مدينة" دون أن يستﻘر في المدينة لفترة طويﻠة من الزمن .
من المثير لﻼنتباه حﻘيﻘة أن النسخة العبرية من سفر التكوين  ١٧ :٤ﻻ تشير إلى أن قاﺑيل أكمل ﺑناء المدينة .يﻘول النص في الواقع أنه "كان
ﺑعد ذلك يبني مدينة" )النسخة العالمية الجديدة؛ انظر ليوﭘولد ،١٩٤٢ ،ص  .(٢١٦لﻢ تكن هذه "المدينة" في أحسن الحاﻻت أكثر من مجرد
"سور يحيط ﺑبضعة منازل" أو خيام )ليوﭘولد ،ص  .(٢١٦كثيرا ما استخدم كتبة الكتاب المﻘدس الكﻠمة العبرية  iyrلﻺشارة إلى المدن
"ﺑأوسع معانيها )حتى عند اﻹشارة إلى مجرد مركز أو معسكر" )معجﻢ سترونﯔ .("iyr" ،وﺑالتالي ،كان في وسع قاﺑيل ﺑسهولة أن يعمل مدة
ﺑضعة أشهر عﻠى ﺑناء مخيﻢ أو مركز أو موقع مسور من نوع ما ،قبل اﻻنتﻘال إلى منطﻘة أخرى من العالﻢ ،أو عﻠى اﻷقل إلى ناحية أخرى من
أرض نود.
الحﻘيﻘة هي ،ﻻ يوجد في سفر التكوين ١٦:٤ـ  ١٧ما يشير إلى أن نبوءة ﷲ فشﻠت .رﺑما تﻤنﻰ المتشككون لو كانت قد فشﻠت ،لكنهﻢ ﻻ
يستطيعون أن يثبﺘﻮا ذلك .إذا كانوا ﻻ يستطيعون أن يثبتوا أنها فشﻠت ،فﻠيس من العدل أن يفترضوا ذلك .في الواقع ،فإن ﷲ وكتبة اﻹنجيل
أﺑرياء حتى تثبت إدانتهﻢ.

الﻤراجع

هرﺑرت ليوﭘولد ) ،(١٩٤٢شرح سفر التكوين )غراند راﺑيدز ،ميشيگان :ﺑيكر(.

دينيس ماكينزي ،(١٩٩٥) ،موسوعة أخطاء الكتاب المﻘدس )أمهرست ،نيويورك :ﺑروميثيوس(.

جيمس ستونﯔ ) ،(٢٠٠٦فهرس سترونﯔ الرقمي واﻷﺑجدي الجديد الشامل مع قاموس موسع لﻠغة اليونانية ـ العبرية )قاعدة ﺑيانات إلكترونية:
ﺑايبﻠسوفت(.
ستيﭫ ويﻠز ) ،(٢٠١٤شرح اﻹنجيل من وجهة نظر المشككين.http://skepticsannotatedbible.com/gen/4p.html ،
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كان قايين

جميع حﻘوق التأليف والنشر محفوظة ©  ٢٠١٥أﭘولوجيتكس 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؛ و ) (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.
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