الدرس الثالث



*  15 – 9نيسان (إِبريل)

قايين وإرثه

الس ْبت بَ ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجع األسبوعية :تكوين  ،4عبرانيين  ،4 :11ميخا  ،7 :6إشعياء  ،11 :1كورنثوس
األولى  ،13 :10يوحنا األولى  ،12 :3تكوين  ،5تكوين .5 – 1 :6
اب خ َِط َّي ٌة َرابِضَ ٌةَ ،وإِلَ ْيكَ اشْ ِت َيا ُق َها
آية الحفظ« :إِنْ َأ ْح َس ْن َت َأ َفالَ َرف ٌْع؟ َوإِنْ ل َْم تُ ْح ِس ْن َف ِع ْندَ الْ َب ِ
َوأَن َْت ت َُسو ُد َعلَ ْي َها» (تكوين .)7 :4

فـي ِسـفر التكويـن ،مـا يحـدث مباشـرة بعـد السـقوط وطـرد آدم وحواء مـن عدن ،هـو أ َّن
أشـخاص يولـدون وأشـخاص يموتـون ،وذلـك كلـه تحقيقًـا لنبـوءات هللا فـي األصحـاح السـابق.
وكونهمـا أصحاحيـن متوازييـن ،فإن تكويـن  3وتكوين  4يحتويان على العديـد من الموضوعات
والكلمـات المشـتركة :وصـف الخطيـة (تكويـن 8 – 6 :3؛ قارن ذلك بتكويـن  ،)8 :4ولعنات من
«أدمـة» أي «األرض» (تكويـن 17 :3؛ قـارن ذلـك بتكويـن  ،)11 :4والطَّـرد ِمـن عـدن (تكوين :3
24؛ قـارن ذلـك بتكويـن  12 :4و.)16
السـبب فـي هـذا التشـابه أو التـوازي بيـن هذيـن األصحاحيـن هـو تسـليط الضـوء علـى
إتمـام مـا حـدث مـن قبـل ،األشـياء التـي تنبأ هللا بهـا وتوقـع حدوثهـا وأعطاها آلدم وحـواء بعد
السـقوط .الحـدث األول بعـد طـرد آدم مفعـم باألمـل والرجـاء ،فابنهمـا األول قـد ولـد ،وهـو
حـدث اعتبرتـه حـواء تحقيقًـا للوعـد الذي سـمعته في النبـوة المسـيانية الواردة فـي تكوين :3
 .15أي أنهـا ظنـت أنـه يمكـن أن يكـون المسـيا الموعـود بـه.
أمـا األحـداث التاليـة المتمثلـة في جريمـة قاييـن وجريمة المـك والعمر المتناقـص وزيادة
الشـر فكلهـا إتمامـات للعنـة التي ن ُِطـق بها فـي تكوين .3
ولكن على الرغم من كل هذا فلم يزل هناك رجاء.
*نرجو التعمق في موضوع هذا األسبوع استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  16نيسان (إِبريل)..
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األحد



 10نيسان (إِبريل)

قايين وهابيل



اقرأ تكوين  1 :4و .2ما الذي نتعلمه من هذه الفقرة بخصوص والدة االبنين الذكرين؟

الحـدث األول الـذي سـجله لنـا كاتـب سـفر التكويـن بعـد طـرد آدم مباشـر ًة مـن جنة عدن
هـو حالـة والدة .وفـي المصطلـح العبرانـي الـوارد ذكره في تكويـن  ،1 :4نجـد أن كلمة «الرب»
(يهـوه) ترتبـط ارتباطًـا مباشـ ًرا بكلمـة «رجل» ،كما نقـرأ في الترجمـة الحرفية التاليـة« :اقتنيت
رجلا ،حقًـا الـرب نفسـه» .وتـرد الترجمـة فـي النسـخة القياسـية الدوليـة للكتـاب المقـدس
ً
طفلا ذكـ ًرا – الرب”.
(المتاحـة باللغـة اإلنجليزيـة) ،علـى النحـو التالـي« :لقـد ولدت ً
وهـذه الترجمـة الحرفيـة توحـي بأن حـواء كانت تتذكـر النبوة المسـيانية الـوارد ذكرها في
تكويـن  15 :3وتؤمـن أنهـا قـد أنجبـت مخلصهـا ،الـرب «لقـد أُنبـئ عـن مجـيء المخلـص فـي
جنـة عـدن .إن آدم وحـواء عندمـا سـمعا أوال هـذا الوعـد كانـا ينتظـران إتمامـه سـريعا .وبفرح
عظيـم اسـتقبال ابنهمـا البكـر علـى أمـل أن يكون هـو المخلـص» (روح النبوة ،مشـتهى األجيال،
صفحة .)29
فـي الواقـع ،يحتـل قاييـن معظـم تفاصيـل القصـة .فهـو ليس البكـر فقـط ،أو اب ًنـا كانا على
وشـك السـجود لـه فـي األصحـاح ،بـل هـو االبـن الوحيـد الـذي يتكلـم وفقًـا للنـص الـوارد فـي
سـفر التكويـن .ففـي حيـن أن حـواء كانـت مبتهجـة ومسـرورة بـوالدة قاييـن وعبـرت عن ذلك
بكالمهـا ،لكنهـا ال تقـول شـيئًا مـن جهة والدة هابيـل ،أو على األقـل ال يذكر لنا النـص أنها قالت
شـيئًا ،بعكـس مـا قالتـه حينما ُولِـد قايين .يخبرنـا النص بكل بسـاطة أنها « َعـادَتْ فَ َولَـدَتْ أَ َخا ُه
ِيـل» (تكوين .)2 :4
َهاب َ
واالسـم «قاييـن» نفسـه مشـتق مـن الفعـل العبرانـي «قنـى» بمعنـى «يكتسـب أو يقتني»
ويشـير إلـى امتلاك أو اقتنـاء شـيء ثميـن وقـوي .أمـا االسـم «هابيل» فيعنـي «بخـار» (مزمور
 )9 :62أو «نفخـة» (مزمـور  )4 :144ويـدل علـى المراوغة والفراغ وقلة القيمة ،والكلمة نفسـها
«هابيـل» تسـتخدم مـرا ًرا وتكـرا ًرا فـي سـفر الجامعـة بمعنـى «باطل» .ورغـم أننـا ال نريد فهم
أكثـر ممـا تحتملـه هـذه النصـوص القصيـرة ،فالشـيء المحتمـل هـو أن آدم وحـواء لـم يضعـا
رجاؤهمـا إال فـي قاييـن ،ألنهمـا كانـا يعتقـدان أنـه هو وليـس أخيه المسـيا الموعـود به.

مـا هـي األشـياء فـي الحيـاة التي هـي حقًـا «هابيـل» أو باطلـة ،ولكننا نتعامـل معها
كمـا لـو كانـت أكثـر أهميـة ممـا ينبغـي؟ ولمـاذا يتوجـب علينـا معرفـة الفـرق بيـن
األشـياء التـي لهـا قيمـة واألشـياء التـي ليسـت كذلك؟
21

االثنين



 11نيسان (إِبريل)

التقدمتان
إن الفـرق بيـن قاييـن وهابيل ،الواضح في اسـميهما ،لـم يقتصر فقط على شـخصياتهما ،بل
«عامل فـي األرض» (تكوين
ً
تجلـى أيضً ـا فـي مهمـة كل واحـد منهمـا .ففي حيـن أن قاييـن كان
 ،)2 :4وهـي وظيفـة تتطلـب الجهـد البدني الشـاق ،فـإن هابيـل كان «راع ًيا للغنـم» (تكوين :4
 ،)2وهـي مهنـة كانت تنطـوي على الحساسـية والعطف.
حارسـا أو راع ًيـا للغنـم .هاتـان المهنتـان ال
كان قاييـن منت ًجـا للثمـر ،أمـا هابيـل فـكان ً
تفسـران فقـط طبيعـة التقدمـة أو القربـان الـذي قدمـاه (قاييـن مـن أثمـار األرض ،وهابيل من
أبـكار غنمـه) ،بـل يفسـران أيضً ا حالتهمـا النفسـية المختلفـة وأفكارهمـا المرتبطـة بالقربانين،
حريصا علـى «االعتناء» أو
فقاييـن كان يعمـل «ليكسـب» األثمـار التـي ينتجها ،أما هابيـل فكان
ً
«المحافظـة» علـى الغنـم التـي حصـل عليها.




اقـرأ تكويـن  5 – 1 :4وعبرانييـن  .4 :11لماذا َقب َِـل هللا قربان هابيل ورفض تقدمة قايين؟
مـا هـى الطريقـة التي من خاللها نسـتطيع فهم واسـتيعاب ما حدث فى هـذا الموقف؟

«إنـه بـدون سـفك دم ال تحصـل مغفرة ،فـكان عليهما أن يعلنا عن إيمانهما بالمسـيح وبدمه
وفضل عن ذلـك كان ينبغي لهما
كالكفـارة الموعـود بهـا ،بتقديمهمـا مـن أبـكار الغنم ذبائـح هللً .
أن يقدمـا مـن باكـورات أثمـار األرض تقدمة شـكر» (روح النبوة ،اآلباء واألنبيـاء ،صفحة .)52 ،51
علـى الرغـم مـن امتثـال هابيـل لتعليمـات هللا وتقديمـه مـن ثمـار األرض باإلضافـة إلـى
المحرقـة الحيوانيـة ،أهمـل قاييـن القيـام بذلـك .لـم ِ
يـأت بحيـوان لتقديمـه ذبيحةً ،لكنـه ق َّدم
فقـط مـن «ثمـار األرض» .وقـد كان عملـه هذا تمـر ًدا علن ًيا علـى وصايا هللا ،علـى عكس موقف
أخيـه .كثيـ ًرا مـا يُنظَـر إلـى هـذه القصـة باعتبارهـا نموذ ًجـا قدي ًمـا ومعروفًـا للخلاص باإليمان
(هابيـل وذبيحتـه الحيوانيـة) علـى عكـس المحاولـة فـي كسـب الخلاص باألعمـال (قاييـن
وتقديمـه قربانًـا مـن أثمـار األرض).
علـى الرغـم مـن أن هـذه القرابيـن كان لهـا بالتأكيد أهمية روحيـة ،إال أنها لـم تكن تحتوي
علـى أي قيمـة سـحرية فـي حد ذاتهـا .وكانت مجرد رموز وصور تشـير باسـتمرار إلـى هللا الذي
قـدم للخاطـئ ليـس فقط القـوت ،بل أيضً ـا الفداء.

اقـرأ ميخـا  7 :6وإشـعياء  .11 :1كيـف يمكن لنا أخذ المبدأ الـوارد في هذه النصوص
ونطبقه علـى حياتنا وعبادتنا
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الثالثاء



 12نيسان (إِبريل)

الجريمة




اقـرأ تكويـن  .8 – 3 :4مـا هـي العمليـة التي قادت قاييـن لقتل أخيه؟ راجـع أيضً ا يوحنا
األولى .12 :3

يخبرنـا الكتـاب أن رد فعـل قاييـن كان مكونًـا مـن شـقين« :فَا ْغتَـا َظ قَايِيـ ُن جِـ ًّدا َو َسـ َق َط
َو ْج ُهـ ُه» (تكويـن  .)5 :4يبـدو أن غضـب قاييـن كان موج ًهـا نحـو هللا وهابيـل .اغتـاظ قايين من
هللا ألنـه كان يظـن أنـه ضحيـة ظلـم ،وكان غاض ًبا من هابيـل إذ كانت توجد فـي قلبه غيرة تجاه
أخيـه .ولكـن مـا هو سـبب هـذه الغيرة؟ أهـو القربان فقـط؟ من المؤكـد أن الكثير من األشـياء
كانـت تحـدث وراء الكواليـس ولـم تُعلَـن لنا في هـذه اآليات القليلـة .وأيًا كان السـبب ،فقايين
كان حزي ًنـا ومكتئ ًبـا ألن قربانـه لـم يُق َبل.
السـؤاالن اللـذان طرحهمـا هللا فـي تكويـن  6 :4مرتبطـان بالحالتين اللتيـن كان قايين يوجد
فيهمـا .الحـظ أن هللا ال يتهـم قاييـن .وكمـا هـو الحـال مـع آدم ،فنجـد هنا أن هللا يسـأل أسـئلة،
ليـس ألنـه ال يعـرف اإلجابـة عليهـا ،ولكـن ألنـه يريـد مـن قاييـن أن ينظر إلى نفسـه ثـم يفهم
سـبب الحالـة التـي يوجـد فيهـا .وكما هـو الحـال دائ ًما ،فالرب يسـعى إلـى افتداء شـعبه الذين
سـقطوا ،حتـى عندمـا يخذلونـه عالنيـة .وبعد أن يقـوم هللا بطرح هذه األسـئلة ،يقدم المشـورة
والنصـح لقايين.
فـاهلل فـي البدايـة يحـث قاييـن علـى التصـرف الحسـن وفعـل الصواب ،وهـي دعـوة للتوبة
وتغييـر موقفـه وأسـلوبه فـي التعامـل مـع األمـور .وبعد ذلـك يعده بأنـه سـيقبله ويصفح عنه.
أي أن قاييـن يمكنـه الحصـول علـى قبـول هللا ،ولكـن ذلـك ال بـد أن يتـم بشـروط هللا ،وليـس
بشـروط قايين.
اب َخ ِطيَّـ ٌة َرابِضَ ـةٌَ ،وإِلَيْ َك اشْ ـ ِتيَاقُ َها َوأَن َْت
وعلـى الناحيـة األخـرى ،فإن «لَ ْم تُ ْح ِسـ ْن فَ ِع ْنـ َد الْبَ ِ
ت َُسـو ُد َعلَيْ َهـا» (تكويـن  .)7 :4لقـد أظهـرت المشـورة اإللهيـة أصـل الخطيـة ،وأنهـا كانت توجد
فـي قلـب قاييـن نفسـه .وهنـا ينصـح هللا قاييـن مرة أخـرى ويحـاول إرشـاده في الطريـق الذي
ينبغي أن يسـلكه.
تتعلـق مشـورة هللا الثانيـة بالموقـف الـذي يجـب اتخـاذه تجـاه هـذه الخطيـة الرابضة عند
البـاب والتـي تشـتاق إليـك .يوصـي هللا بالتعفف وضبـط النفس« ،وأنت تسـود عليهـا» .والمبدأ
قائلاَ « :ول ِكـ َّن ك َُّل َو ِ
اح ٍـد يُ َجـ َّر ُب إِذَا انْ َجـذ ََب
نفسـه يتكـرر فـي رسـالة يعقـوب عندمـا يشـرح ً
َوانْ َخـ َد َع ِمـ ْن شَ ـ ْه َوتِ ِه» (يعقـوب  .)14 :1يقـدم لنـا اإلنجيـل الوعـد ليـس فقط بمغفـرة الخطية،
23

ولكـن أيضً ـا بالنصـرة عليهـا( .راجـع كورنثوس األولـى  .)13 :10وفـي النهاية ،لم يجـد قايين من
يلومـه علـى خطيتـه إال نفسـه .أليـس هـذا يـا ترى مـا يحـدث معنا بشـكلِ عام؟

مـاذا تعلمنـا هـذه القصـة المؤسـفة عـن اإلرادة الحرة وعـن الطريقة التي لـن يجبرنا
هللا بهـا علـى إطاعته؟

األربعاء



 13نيسان (إِبريل)

عقوبة قايين



ِيـل أَخُوكَ ؟» ومـا هي الصلة
اقـرأ تكويـن  .16 – 9 :4لمـاذا يسـأل هللا السـؤال« :أَيْـ َن َهاب ُ
بيـن خطيـة قاييـن وبيـن كونه «تائ ًهـا وهاربًا  ...فـي األرض» (تكويـن )12 :4؟

يشـبه سـؤال هللا لقاييـن سـؤاله آلدم فـي عـدن« :أين أنت؟» يشـير هذا التشـابه إلـى الصلة
بيـن الخطيـة فـي عـدن وهـذه الخطيـة التي تـم ارتكابهـا اآلن ،فالخطيـة الثانية (خطيـة قايين)
كانـت نتيجة الخطيـة السـابقة (أي خطية آدم).
إال أن قاييـن لـم يعتـرف بخطيتـه ،بـل أنكرهـا ،وهـو أمـر لـم يفعلـه آدم ،علـى الرغـم مـن
محاولتـه إلقـاء اللـوم علـى شـخص آخـر .أمـا قاييـن فقـد أعلـن علـى العكـس من ذلـك تحديه
العلنـي علـى هللا ،لكـن هللا لـم يهـدر وقتًا فـي مواجهة قاييـن بجريمته .وعندما طرح هللا سـؤاله
الثالـث« :مـاذا فعلـت؟» ،لـم ينتظـر اإلجابـة عليـه .لقد ذكَّـر قايين بأنـه على دراية بكل شـيء،
ألن صـوت دم هابيـل صـارخ إليـه مـن األرض (تكويـن  ،)10 :4وهـي صـورة تـدل علـى درايـة
هللا بجريمـة القتـل التـي حدثـت وأنـه سيسـتجيب لهـا .وهابيـل في األرض ،إشـارة مباشـرة إلى
السـقوط ومـا قـال الـرب أنه سـيحدث آلدم (راجـع تكويـن .)19 :3



اقرأ تكوين  .14 :4ما هو مغزى كلمات قايين « َو ِم ْن َو ْجهِكَ أَ ْخ َت ِفي»؟

لقد لُ ِعنت األرض ثاني ًة بسـبب دم هابيل الذي ُسـ ِكب على األرض (تكوين  .)12 :4وبسـبب
ذلـك ُح ِكـم علـى قاييـن بـأن يصبـح تائ ًهـا والجئًا فـي األرض ،بعيـ ًدا عـن هللا .ولم يعتـرف قايين
بأهميـة حضـور هللا إال عندمـا سـمع حكـم هللا عليـه ،ألنه كان يخـاف على حياتـه بدونه .وحتى
24

بعـد قيـام قاييـن بقتـل أخيـه بـدم بـارد وإنـكاره لجريمتـه ،إال أن الرب أظهـر رحمته لـه ،وعلى
الرغـم مـن خـروج قاييـن مـن لدن الرب (تكويـن  ،)16 :4إال أن الـرب وفَّر له نو ًعا مـن الحماية.
إال أننـا ال نعلـم بالضبـط تفاصيـل هـذه العالمـة (تكويـن  ،)15 :4فالكتـاب لـم يخبرنـا بذلـك،
ولكـن أيًـا كانـت هـذه الحمايـة ،فقد أُعطيت بسـبب نعمـة هللا له.

“ َو ِمـ ْن َو ْجهِـكَ أَ ْخ َت ِفـي» (تكويـن  – )14 :4مـا الـذي ُحجِ ـب أو اختفـى مـن وجه هللا؟
يـا لـه مـن موقـف مأسـاوي ألي شـخص .ما هـي الطريقـة الوحيـدة التي يمكننـا بها،
بصفتنـا خطـاة ،تجنـب هـذا الموقف؟

الخميس
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شر اإلنسان



اقـرأ تكويـن  .24 – 17 :4مـا الـذي تركـه قاييـن خلفـه؟ وكيـف فتحـت جريمتـه الطريق
أمـام ازدياد شـرور البشـر؟

يشير المك ،حفيد قايين ،إلى جريمة قايين في سياق الجريمة التي ارتكبها هو .هذه المقارنة
بين جريمة قايين وجريمة المك مفيدة .ففي حين أن قايين يلتزم الصمت من جهة الجريمة
الوحيدة التي ارتكبها ،إال أن المك يتفاخر بجريمته ،معب ًرا عن ذلك بأنشودة (تكوين  23 :4و.)24
وفي حين أن قايين يطلب رحمة هللا ،لكن الكتاب ال يخبرنا أن المك كان يطلبها .وفي حين أن
قايين يُنتَق ُم له سبعة أضعاف بواسطة هللا ،أما المك فيعتقد أنه س ُينتَق ُم له سبعة وسبعين مر ًة
(راجع تكوين  ،)24 :4وذلك يدل على ادراكه التام بخطيته وذنبه.
والشـيء اآلخـر هـو أن قاييـن تـزوج مـن زوجـة واحـدة (تكويـن  ،)17 :4أما المـك فهو أول
مـن جـاء بتعـدد الزوجات ،ألن أسـفار الوحـي المقدس تخبرنـا تحدي ًدا أنه اتخذ لنفسـه امرأتين
(تكويـن  .)19 :4وهـذا االزديـاد الكبيـر والشـديد فـي الشَّ ـر كان سـيؤثر بالتأكيـد علـى األجيـال
القادمـة التـي أتـت من نسـل قايين.
وبعد هذه السلسلة المتواصلة من الشر في عائلة قايين ،يسجل لنا الكتاب المقدس حدث ًا
جدي ًدا مغاي ًرا لما كان يحدث من قبلَ « :و َع َر َف آ َد ُم ا ْم َرأَت َ ُه أَيْضً ا» (تكوين  ،)25 :4والنتيجة هي
نسل آخر عوضً ا عن هابيل.
والدة شيث ،وهو اسم اختارته حواء للداللة على أن هللا قد وضع لها ً
وتاريخ االسـم «شـيث» يسـبق في حقيقة األمر هابيل .فاالسـم «شـيث» مشـتق من الفعل
العبرانـي «أشـيت» بمعنـى «سـأضع» (تكويـن  ،)15 :3وهـي العبـارة التـي تبـدأ بهـا النبـوة
25

المسـيانية .وبذلـك سـينتقل النسـل المسـياني إلـى نسـل شـيث .ونـرى بعـد ذلـك أن النسـل
المسـياني ،وفقًـا لمـا ورد فـي أسـفار الوحـي المقـدس ،يبـدأ بشـيث (تكويـن  ،)3 :5ويتضمـن
أخنـوخ (تكويـن  ،)24 :5ومتوشـالح ،ويُختتـم بنـوح (تكويـن .)8 :6
وعبارة «أبناء هللا» (تكوين  )2 :6تشير إلى نسل شيث ألنهم قد ُص ِّمموا للمحافظة على
صورة هللا (تكوين  1 :5و .)4أما عبارة «بنات الناس» على الناحية األخرى (تكوين  ،)1 :6فلها
على ما يبدو داللة سلبية ،إذ تقارن بين ذرية أولئك الذين على صورة هللا وبين أولئك الذين هم
على صورة البشر .وبسبب تأثير «بنات الناس» هؤالء ،اتخذ أبناء هللا «ألَنْف ُِس ِه ْم نِ َسا ًء ِم ْن ك ُِّل َما
ا ْختَا ُروا» (تكوين  ،)2 :6للداللة على االتجاه الخاطئ الذي كان ينتهجه البشر.

اقـرأ تكويـن  .5 – 1 :6يـا لهـا مـن شـهادة قويـة على فسـاد الخطيـة! لمـاذا ينبغي أن
نفعـل كل مـا فـي وسـعنا بقـوة هللا السـتئصال الخطية مـن حياتنا؟

الجمعة
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«سـا َر أَ ْخ ُنو ُخ َمـ َع ِ
هللا» (تكوين  )24 ،22 :5تعني
لِ َمزِيـد ِمـ ْن الدَّ رس :العبارة المتكررة َ
الرفقـة الحميمـة واليوميـة مـع هللا .كانت عالقة أخنوخ الشـخصية مع هللا خاصة جـ ًدا لدرجة أن
هللا أَ َخـ َذ ُه» (تكويـن  .)24 :5ومـع ذلـك ،فـإن هذه العبـارة األخيرة فريدة من نوعها في سلالة
« َ
آدم وال تدعـم فكـرة وجـود حيـاة بعـد المـوت مباشـرة في الجنـة ألولئـك الذين «يسـيرون مع
هللا» .الحـظ أن نُو ًحـا أيضً ـا َسـا َر َمـ َع ِ
هللا (تكويـن  ،)9 :6ومـات مثـل جميـع البشـر اآلخرين ،بما
فـي ذلـك َآ َدم و َمتُوشَ ـالَح .مـن المثيـر لالهتمـام أيضً ـا مالحظـة أنـه ال يوجـد سـبب لتبرير هذه
النعمـة الخاصـة« .وصـار أخنـوخ كارزا للبـر ،فأخبـر النـاس بمـا قـد أعلنـه لـه هللا .فالذيـن اتقوا
الـرب سـعوا إلـى هـذا القديـس ليسـتمعوا إلـى تعاليمـه وصلواتـه ،وأخـذ هـو يخـدم الجمهـور
أيضـا حاملا رسـالة السـماء لـكل الراغبين في سـماع اإلنـذارات ،ولـم تقتصر خدماته على نسـل
شـيث ،بـل فـي األرض التـي حـاول قاييـن فيهـا الهـروب من وجـه الرب هنـاك أيضا حـ ّدث نبي
قائلُ ‹ :هـ َوذَا قَ ْد َجا َء
هللا ذاك (أخنـوخ) كل النـاس بالمناظـر العجيبـة التـي كان قـد رآها ،وأعلـن ً
ِ
ِ
ات ِق ِّد ِ
الـ َّر ُّب ِفـي َربَـ َو ِ
يسـي ِه ،لِيَ ْص َنـ َع َديْ ُنونَـ ًة َعلَى الْ َج ِميـعَِ ،ويُ َعا ِق َب َج ِميـ َع فُ َّجا ِرهـ ْم َعلَى َجميعِ
أَ ْع َمـا ِل فُ ُجو ِر ِهـم› [يهـوذا  14و ( »]15روح النبـوة ،اآلبـاء واألنبيـاء ،صفحة .)65 ،64

أسئلة للنقاش
 .1لمـاذا قتـل قاييـن أخاه؟ اقـرأ التعليق التالـي بقلم إليلي ويزل« :لمـاذا فعل ذلك؟

ربمـا أراد أن يبقـى وحيـدً ا :اب ًنـا وحيـدً ا ،وبعـد وفاة والديـه ،أن يكون الرجـل الوحيد.
وحـده مثـل هللا وربمـا وحـده في مكان هللا  ...قتـل قايين ليصيـر هللا  ...فالرجل الذي
يسـعى لالرتقـاء إلـى مكانـة هللا ينتهي به المطاف باغتيـال الناس» (إيلي ويزلُ ،ر ُسـل
26

هللا :شـخصيات وأسـاطير كتابيـة ،صفحـة  .)58لماذا علينا أن نضع بعيـن االعتبار عدم
عكـس أسـلوب قايبـن فى التعامـل مع األمـور ،حتى لو لم نقتـل أحدً ا؟

 .2قـارن عمـر النـاس مـا قبـل الطوفـان (تكويـن  )5بفتـرة حيـاة اآلبـاء .كيـف نفسـر
هـذا التناقـص في حياة اإلنسـان؟ وكيـف يتعارض هـذا التدهور مع أساسـيات نظرية
دارويـن الحديثة؟










27

