هل كان قابيل أم شيت اﻻبن البكر ﻵدم؟
ﺑﻘﻠﻢ أريك ليونﺰ

يعرف حتى أولئك المطﻠعون عﻠى اﻹنجيل إطﻼعا عاﺑرا ،أن اﻻﺑن اﻷول ﻵدم وحواء المذكور في اﻹنجيل هو قاﺑيل .ﺑعﺪ
اﻹشارة إلى طرد ﷲ لﻠﺰوجين اﻷولين من جنة عﺪن في أعﻘاب زلتهما ،يذكر سفر التكوين  ١:٤أن آدم "عرف حواء امرأته
فحبﻠت وولﺪت قابيل ،وقالت ،لﻘﺪ اقتنيت رجﻼ من عنﺪ الرب" .كما ويذكر تكوين  ٤وﻻدة هاﺑيل وشيت )غير أن وقت وﻻدتهما
ليس معروفا( .الشيء الوحيﺪ الذي يعﻠمه تكوين  ٤ﺑشكل واضح هو أن شيت كان قﺪ ولﺪ في وقت ما بﻌﺪ قاﺑيل وهاﺑيل ،إذ قال
آدم ﺑعﺪ وﻻدة شيت" :قﺪ أقام ﷲ لي نسﻼ آخر ﺑﺪل هاﺑيل ،إذ أن قاﺑيل قتﻠه" ) .(٢٥:٤من الواضح أنه ﺑحﻠول الوقت الذي ولﺪ فيه
شيت كان قاﺑيل قﺪ قتل هاﺑيل.
من ناحية ثانية ،في تكوين  ،٥في "كتاب سﻼلة آدم" )من آدم إلى نوح( ،نﻘرأ أن شيت ،وليس قاﺑيل ،هو اﺑن آدم .يﻘول ستيڤن
ديماتي أستاذ الكتاب المﻘﺪس في جامعة هيوستن ،أن سفر التكوين ٣:٥ـ" ٤يﺪل ﺑوضوح عﻠى أن شيت كان اﻻﺑن البكر"
) ،(٢٠١٣ويﺰعﻢ أنه في تكوين " ،٥تﻢ سرد سﻼلة النسب من اﻷب إلى اﻻﺑن؛ ليس هناك ذكر لﻺناث ،ووصف كل اﺑن ﺑصفة
اﻻﺑن البكر ،الذي ولﺪ له اﺑن فيما ﺑعﺪ  ....ليس هناك ذكر لﻘاﺑيل وهاﺑيل في سﻼلة هذا المؤلف ،عﻠى اﻷصح ،تﻢ تﻘﺪيﻢ شيت
ﺑصفة اﻻﺑن البكر مثل أنوش وقينان ومهﻠﻠئيل ،وغيرهﻢ" )ديماتي.(٢٠١٣ ،
كما هو الحال مع كثير من "تناقضات الكتاب المﻘﺪس" ،يستنﺪ إصرار الﺪكتور ديماتي عﻠى وجود "توتر" ﺑين الفصﻠين الراﺑع
والخامس من سفر التكوين عﻠى مجرد فرضية أن اﻷﺑناء المﺪرجين في تكوين  ٥كانوا جميعا أﺑناء أﺑكار .إﻻ أن الحﻘيﻘة هي أن
النص ﻻ يشير قط ،سواء صراحة أم ضمنيا ،إلى أن اﻷﺑناء المﺪرجين كانوا "أﺑكار" آﺑائهﻢ .قﺪ يتصور المرء ﺑأن الﺪليل اﻷول
الواضح عﻠى أن تكوين  ٥ليس سجﻼ لوﻻدة اﻷﺑناء اﻷﺑكار هو أنه قبل أرﺑعة آيات فﻘط من "وعاش آدم مئة وثﻼثين سنة وولﺪ
اﺑنا  ...وسماه شيت" ) ،(٣:٥كان النص قﺪ ذكر اثنين من أخوة شيت الكبار )تكوين  .(٢٥:٤عﻼوة عﻠى ذلك ،عنﺪما يشير
تكوين  ٥إلى أن شيت "عاش مئة وخمس سنين وولﺪ أنوش" )آية  ،(٦أو أن "أنوش عاش تسعين سنة وولﺪ قينان" )آية  ،(٩وما
إلى ذلك ،ﻻ يوجﺪ في النص ما يبرهن عﻠى أن هؤﻻء كانوا أﺑناء أﺑكار .رﺑما كانوا ورﺑما لﻢ يكونوا .من المثير لﻼهتمام ،أنه
ليس فﻘط أن اﻻﺑن اﻷول المذكور في تكوين  ٥لﻢ يكن اﻻﺑن البكر ) ،(٣:٥ولكن أن الفصل ينتهي ﺑذكر أن "نوح كان اﺑن خمس
مئة سنة ،وولﺪ ساما وحاما ويافث" ) ،(٣٢:٥إﻻ أن سام كما نعرف لﻢ يكن اﻻﺑن البكر لنوح ،عﻠى الرغﻢ من أنه ذكر أوﻻ
)راجع سفر التكوين ٦:٧؛ ١٣ :٨؛  .(١٠:١١وﻻ يتضمن النص ما يشير إلى أن أﺑناء نوح كانوا ثﻼثة توائﻢ ،ﺑأكثر مما يشير
سفر التكوين  ٢٦ :١١إلى أن إﺑراهيﻢ كان أحﺪ ثﻼثة توائﻢ )راجع سفر التكوين ٣٢:١١؛ ٤:١٢؛ كتاب أعمال الرسل ٤ :٧؛
وانظر ليونﺰ .(٢٠٠٤
حﻘيﻘة اﻷمر هي ،أن الفصل الخامس من سفر التكوين يركﺰ عﻠى هؤﻻء الذين ﺑﺪؤوا "يﺪعون ﺑاسﻢ الرب" ) ،(٢٦:٤ﺑما في ذلك
أخنوخ ،الذين "سار مع ﷲ" ) ،(٢٤ ،٢٢:٥ونوح ،الذي كان "داعيا إلى البر" )ﺑطرس الثانية  (٥:٢خﻼل وقت "كثر فيه شر
اﻹنسان عﻠى اﻷرض" )تكوين  .(٥ :٦في الوقت نفسه ،يعطي تكوين  ٥أيضا أهمية خاصة لنسب المسيح من آدم إلى سام.
]مﻼحظة :من المثير لﻼهتمام ،أن العﺪيﺪ من اﻷﺑناء البارزين في نسب يسوع لﻢ يكونوا أبناء أﺑكار )عﻠى سبيل المثال ،إﺑراهيﻢ
وإسحق ويعﻘوب ويهوذا ،وغيرهﻢ([.

في حين قﺪ يعتﻘﺪ البعض أن هناك "توترا" ﺑين الفصﻠين الراﺑع والخامس من سفر التكوين ،وفي حين قﺪ يعتﻘﺪ البعض اﻵخر أن
هناك "تناقضا واضحا" ﺑين الفصﻠين ،إذا تأمﻠنا النص اﻹنجيﻠي ﺑعناية ،فسوف تتجﻠى لنا حﻘيﻘة (١) :كان قاﺑيل وهاﺑيل إخوة
شيت الكبار ،و ) (٢لﻢ يكن اﻷﺑناء الذين ورد ذكرهﻢ في تكوين  ٥ﺑالضرورة أﺑناء أﺑكار .يجب عﻠى دارسي الكتاب المﻘﺪس أن
يحذروا ﺑناء فرضيات حول النص.

المراجع

ستيڤن ديماتي )" ،(٢٠١٣رقﻢ  .٧من هو اﻻﺑن اﻷول ﻵدم :قاﺑيل أم شيت؟ )تكوين  ١:٤ضﺪ تكوين " ،(٣:٥التناقضات في
الكتاب المﻘﺪس ٧ ،ينايرhttp://contradictionsinthebible.com/who-is-adam-first-son ،
أريك ليونﺰ" ،(٢٠٠٤) ،كﻢ كان عمر تارح عنﺪما ولﺪ إﺑراهيﻢ؟"
http://www.apologeticspress.org/AllegedDiscrepancies.aspx

جميع حﻘوق التأليف والنشر محفوظة ،أﭘولوجيتكس ﭘرس٢٠١٤ ،
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.

