
  إلى جانب آدم وحواء؟ ينرآخ خلقن هللا أعلى وجه التحديد  سفر التكوينالفصل الرابع من ذكر ي هل
  

  زريك ليونأبقلم 
  

 الذين كانوا مصدر قلق كبير الناس  فمن أين اتى جميعا هللا بأعجوبة، مخلقه ذانال انالبشر الوحيدهما إذا كان آدم وحواء 
عقابي ب: "تذكر أن قابيل قال للر )،١٢:٤األرض (تكوين  في" ارداش هاتائأن يكون "على قابيل القاتل حكم هللا أن ؟ بعد لقابيل

 في ارداها شتائأكون و أستتر، وجهكن وجه األرض وم تني اليوم عنقد طردها " ضاف:ثم أ) ١٣:٤" (أشد من أن يطاق
 سبعة أضعافف من قتل قابيل كل : "لذلكفقال له الرب). التشديد فيضأ ،١٤:٤( قتلني"ي من يجدني كلفيكون أن األرض، 

" في هذه "كلشير ت). هل التشديدضيف ، أ١٥:٤" (من يجده كللئال يضربه عالمة جعل الرب لقابيل و ."يؤخذ بثأره منه
  آدم وحواء؟ لى جانبإ خصيصا آخريناآليات إلى أن هللا خلق 

  
 ال يقل عنما تقريبا  تغطي فر التكوينمن س ١١ـ١فصول الأن  نافي اعتبارضع اإلجابة على هذه األسئلة، يجب علينا أن نقبل 

المقدس لية من الكتاب التا ١١٧٨). وتخبرنا الفصول ٢٠٠٢ز، ؛ راجع ليون٢٠٠٢ت، األولى من تاريخ البشرية (بَ عام  ٢٠٠٠
األولى من سفر التكوين  عشر ىاألحدفصول ال اللغة التاريخية فيحرفية ة. على الرغم من عدم إمكانية إنكار التالي ٢٠٠٠عن السنوات 

األولى  ٢٠٠٠السنوات عن مة اهل فقط من الحقائق الدد قليعن ع ن يكشف لإلنساناختار هللا أفقد )، ٢٠٠١سون، پومث(راجع 
ين فصلمن المرجح أن الفذلك، باإلضافة إلى ، والطوفان. السقوطحول الخلق، من الوجود البشري ـــ ويدور معظم هذا الوحي 

الكثير من الوقت بين من الممكن أن يمر ، عليهو عام. ١٤٠٠لى فترة تزيد ع انغطيالرابع والخامس من سفر التكوين ي
  .بالضبط مضتالتي قرون العقود أو التحديد عدد البالنص أن يذكر األحداث دون 

  
يقول النص:  )٢،١:٤مباشرة ( وهابيل قابيلوالدة ن عاإلعالن بعد ؟ ٢:٤سفر االتكوين ما هي الفترة الزمنية التي يغطيها 

، بين هاتين العبارتين اعام ٢٠ال يقل عن ا لقد مرعلى األرجح م). ٢:٤غنم وكان قابيل يحرث األرض" (كان هابيل راعي ف"
 من ال. (كم من الناس اليوم في حرفتيهمانهائيا قابيل وهابيل أن يستقر قبل  عدة عقود أخرى قد انقضتكون تمكن أن من المو

  ؟)من العمر ٤٠أو  ٣٥حتى ي مهنة محددة يستقر ف
  

تقدمة للرب" قابيل من ثمر األرض أن قدم  كان بعد أيامو، "عندما يقول الكتاب المقدسالذي انقضى لوقت ما هو مقدار ا
أن قبل الوقت من كم مر ؟ )٦:٤غضبه (حول هللا  هكلمأن يمع هابيل قبل  اغاضب كم بقي قابيل)؟ التشديد فيضأ، ٣:٤(
مشاعر االستياء  اضمروأ ،الواحدة أفراد األسرةبما في ذلك ، ت أناساعرفبق لك ان )؟ (هل س٨:٤يل مع هابيل (تحدث قابي

. مرة أضيف التشديد)( "هقتلفعلى هابيل أخيه  وثب قابيل، ا في الحقلكان فلما: "٨:٤يقول سفر التكوين لسنوات أو عقود؟) 
   ).٨:٤بالفعل ( هقتلوثب عليه وقابيل مع هابيل واليوم الذي بين حديث من الوقت مر أخرى، ال يمكننا أن نعرف بالضبط كم 

  
 كشقيقه. [ضع في اعتبارفيه أو أكثر بحلول الوقت الذي قتل  من العمر عام ١٠٠له قابيل كان من الجائز أن  الحقيقة هي أن

 ١٠٠فإن سن ، عاما) ٩٣٠ال، مات آدم عن عمر يناهز عدة مئات من السنين (على سبيل المث واما عاشغالبا اآلباء بما أن أنه 
طفال أو أكثر  ٥٠أنجبا آدم وحواء قد ربما كان ذلك،  عالوة علىاليوم.] عام  ٢٠يساوي إلى حد ما سن ، عام في ذلك اليوم

من الجائز حفيدا بحلول ذلك الوقت.  ٣٠٠وربما كان لهما ). ٤:٥فيه قابيل هابيل (راجع سفر التكوين لوقت الذي قتل بحلول ا
  ".تائها شارداقابيل أن يكون "على هللا  عندما حكمكان هناك ثالثة أو أربعة أجيال من نسل آدم على األرض أنه 
  
يؤخذ  سبعة أضعافف يلمن قتل قاب كل، عندما قال هللا تعالى: "الذين ولدوا آلدم وحواء، وربما األحفاد كان عدد األبناءكم 

 الذين ذكرهم" كلال" أولئك من يجده"؟ من هم كللئال يضربه عالمة لقابيل هللا "عندما جعل آدم كان عدد ساللة منه"؟ كم بثأره 
األرض في ذلك الوقت، وجه على  اشواالذين ع بشرالآالف مئات، أو ربما  وأكانوا عشرات، على حد سواء؟   وقابيلهللا

). بأي ٢٠:٣واء، "أم كل حي" (سفر التكوين ) وح٤٥:١٥ينثوس األولى كورنوا من نسل آدم، "الرجل األول" (وجميعهم كا
   .فإنه يتطلب ذلك الحرفي لسفر التكوين. على العكس، التفسيرعن أو الوحي يمنع المنطق ال من األحوال ال ح

  
  المراجع

  
  ،رسپولوجيتكس پأ ،"ة السناألرض صغيرالكتاب المقدس أن يقول )، "٢٠٠٢(بَت كايل 

http://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=9&article=885.   



 
  

 ،رسپولوجيتكس پأتارح إبراهيم؟"،  أنجب )، "متى٢٠٠٢ز (ليونأريك 
px?category=13&article=624.http://www.apologeticspress.org/apcontent.as  

  
 رس،پولوجيتكس پأ، أسطورة أم تاريخ؟"ــــ  ١١ـ ١)، "سفر التكوين ٢٠٠١سون (پومبرت ت

http://www.apologeticspress.org/APContent.aspx?category=11&article=451.  

 
 

رس پولوجيتكس پأ، ٢٠١٣جميع حقوق التأليف والنشر محفوظة   
 

) 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  عليقاتتضمين أية مراجع، حواشي، أو ت جبي )٤( مادة) يجب أن يبقى اسم المؤلف مصاحبا لل٣(
على سبيل المثال، الصور، الرسوم البيانية، ( اتابمنعا  عديالتمن التراء أي نوع ) يمنع إج٥( ال؛لمقأي استنساخ خطي ل

المواد  استنساخبيسمح  )٦( ؛)صليألا صتظهر في النكما  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 المواد للبيع، كليا كان أمز عرض يجو ال )٧؛ (منالزمن  لةعقوتحرير، في غضون مدة م
م يت مطالما أنه ل نترنتإلعلى مواقع ا شرهاالكتروني لن شكلب تالامقيجوز استنساخ ال) 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  

 


