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بعد . اإلنجيل إطالعا عابرا، أن االبن األول آلدم وحواء المذكور في اإلنجيل هو قابيل يعرف حتى أولئك المطلعون على

عرف حواء امرأته "أن آدم  ٤:١اإلشارة إلى طرد هللا للزوجين األولين من جنة عدن في أعقاب زلتهما، يذكر سفر التكوين 
غير أن وقت والدتهما (والدة هابيل وشيت  ٤ر تكوين كما ويذك". وقالت، لقد اقتنيت رجال من عند الرب قابيل،فحبلت وولدت 

قابيل وهابيل، إذ قال  بعدبشكل واضح هو أن شيت كان قد ولد في وقت ما  ٤الشيء الوحيد الذي يعلمه تكوين ). ليس معروفا
حلول الوقت الذي ولد فيه من الواضح أنه ب). ٤:٢٥" (قد أقام هللا لي نسال آخر بدل هابيل، إذ أن قابيل قتله: "آدم بعد والدة شيت

 . شيت كان قابيل قد قتل هابيل
يقول ستيڤن . ، نقرأ أن شيت، وليس قابيل، هو ابن آدم)من آدم إلى نوح" (كتاب ساللة آدم"، في ٥من ناحية ثانية، في تكوين 

" كان االبن البكريدل بوضوح على أن شيت " ٤ـ٥:٣جامعة هيوستن، أن سفر التكوين ديماتي أستاذ الكتاب المقدس في 
ة النسب من األب إلى االبن؛ ليس هناك ذكر لإلناث، ووصف كل ابن بصفة سالل تم سرد"، ٥ويزعم أنه في تكوين  ،)٢٠١٣(

ليس هناك ذكر لقابيل وهابيل في ساللة هذا المؤلف، على األصح، تم تقديم شيت .... فيما بعد الذي ولد له ابن االبن البكر، 
  ). ٢٠١٣ديماتي، " (مثل أنوش وقينان ومهللئيل، وغيرهمبصفة االبن البكر 

الرابع  ينبين الفصل" توتر"على وجود  ديماتي، يستند إصرار الدكتور "تناقضات الكتاب المقدس"كما هو الحال مع كثير من 
إال أن الحقيقة هي أن . كانوا جميعا أبناء أبكار ٥أن األبناء المدرجين في تكوين  فرضيةوالخامس من سفر التكوين على مجرد 

المرء بأن الدليل األول  تصورقد ي. آبائهم" أبكار"ين كانوا النص ال يشير قط، سواء صراحة أم ضمنيا، إلى أن األبناء المدرج
وعاش آدم مئة وثالثين سنة وولد "ليس سجال لوالدة األبناء األبكار هو أنه قبل أربعة آيات فقط من  ٥الواضح على أن تكوين 

عالوة على ذلك، عندما يشير . )٤:٢٥تكوين (شيت الكبار  أخوة، كان النص قد ذكر اثنين من )٥:٣" (وسماه شيت... ابنا 
، وما )٩آية " (أنوش عاش تسعين سنة وولد قينان"، أو أن )٦آية " (عاش مئة وخمس سنين وولد أنوش"إلى أن شيت  ٥تكوين 

من المثير لالهتمام، أنه . يكونوا لمربما كانوا وربما . في النص ما يبرهن على أن هؤالء كانوا أبناء أبكار ال يوجدإلى ذلك، 
نوح كان ابن خمس "، ولكن أن الفصل ينتهي بذكر أن )٥:٣(لم يكن االبن البكر  ٥ليس فقط أن االبن األول المذكور في تكوين 

ه ذكر أوال ال أن سام كما نعرف لم يكن االبن البكر لنوح، على الرغم من أن، إ)٥:٣٢" (سنة، وولد ساما وحاما ويافثمئة 
ما يشير متوائم، بأكثر ة ثالثكانوا وال يتضمن النص ما يشير إلى أن أبناء نوح ). ١١:١٠؛ ١٣: ٨؛ ٧:٦راجع سفر التكوين (

؛ ٤ :٧كتاب أعمال الرسل ؛ ١٢:٤؛ ١١:٣٢ن راجع سفر التكوي(توائم إلى أن إبراهيم كان أحد ثالثة  ٢٦: ١١سفر التكوين 
  ). ٢٠٠٤ زوانظر ليون

، بما في ذلك )٤:٢٦" (يدعون باسم الرب"بدؤوا الذين  هؤالءحقيقة األمر هي، أن الفصل الخامس من سفر التكوين يركز على 
شر  كثر فيه"خالل وقت ) ٢:٥بطرس الثانية " (داعيا إلى البر"ونوح، الذي كان ، )٢٤، ٥:٢٢" (سار مع هللا"خنوخ، الذين أ

. أيضا أهمية خاصة لنسب المسيح من آدم إلى سام ٥في الوقت نفسه، يعطي تكوين ). ٥: ٦تكوين " (اإلنسان على األرض
على سبيل المثال، إبراهيم (أبكار لم يكونوا أبناء من المثير لالهتمام، أن العديد من األبناء البارزين في نسب يسوع : مالحظة[

  ).] ب ويهوذا، وغيرهموإسحق ويعقو



أن  خرالبعض اآلعتقد يقد بين الفصلين الرابع والخامس من سفر التكوين، وفي حين " اتوتر"أن هناك البعض عتقد قد يفي حين 
كان قابيل وهابيل إخوة ) ١: (بين الفصلين، إذا تأملنا النص اإلنجيلي بعناية، فسوف تتجلى لنا حقيقة" تناقضا واضحا"هناك 

يجب على دارسي الكتاب المقدس أن . بالضرورة أبناء أبكار ٥لم يكن األبناء الذين ورد ذكرهم في تكوين ) ٢(شيت الكبار، و 
  . يحذروا بناء فرضيات حول النص

  المراجع 
التناقضات في "، )٥:٣ضد تكوين  ٤:١تكوين (قابيل أم شيت؟ : من هو االبن األول آلدم. ٧رقم "، )٢٠١٣(ستيڤن ديماتي    http://contradictionsinthebible.com/who-is-adam-first-sonيناير،  ٧ الكتاب المقدس،
" كم كان عمر تارح عندما ولد إبراهيم؟"، )٢٠٠٤(أريك ليونز، 
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    ٢٠١٤، رسپولوجيتكس پجميع حقوق التأليف والنشر محفوظة، أ  

 
) ١: (في مجملها، شريطة مراعاة البنود التالية" التناقضات المزعومة"في قسم  درجةيسعدنا منح األذن الستنساخ المواد الم 

يجب نشر عنوان الموقع اإللكتروني المحدد للمادة األصلية؛ ) ٢(ولوجيتكس پرس بوصفه الناشر األصلي؛ أپ موقع يجب تسمية
يجب تضمين أية مراجع، حواشي، أو تعليقات ختامية مصاحبة للمقال مع ) ٤(يجب أن يبقى اسم المؤلف مصاحبا للمادة؛ ) ٣(

على سبيل المثال، الصور، الرسوم البيانية، (الت منعا باتا يمنع إجراء أي نوع من التعدي) ٥(أي استنساخ خطي للمقال؛ 
يسمح باستنساخ المواد ) ٦(؛ )الرسومات، االقتباسات، وما إلى ذلك يجب أن تستنسخ بالضبط كما تظهر في النص األصلي

يصبح متاحا، دون  طالما أن إنتاج المادة بشكل كلي) على سبيل المثال، نشر المقال في عدة أجزاء(المكتوبة بشكل متسلسل 
ال يجوز عرض المواد للبيع، كليا كان أم جزئيا، وال يجوز أن تدرج ضمن ) ٧(تحرير، في غضون مدة معقولة من الزمن؛ 

يجوز استنساخ المقاالت بشكل الكتروني لنشرها على مواقع اإلنترنت طالما أنه لم يتم ) ٨(مواد أخرى معروضة للبيع؛ و 
ألصلي، وبشرط أن تنسب المقاالت إلى موقع أپولوجيتكس پرس، بما في ذلك العنوان االلكتروني تحرير أو تغيير مضمونها ا

 .على شبكة اإلنترنت الذي أخذت منه المقاالت
 
  
 


