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التاريخ البدائي
الدرس األول
العالم الكامل

المقدمة
قبل سنوات قليلة ،كنت أقود سيارتي وفجأة شاهدت قطا اًر قد خرج عن سكتة .ومعروف أنه

عندما يخرج أي قطار عن طريقه الخاص ،فإنه يتعطل ويسبب فوضى وأض ار اًر كثيرة .في البداية

وضع اهلل طريقاً لخليقته حتى تتبعه ،وهذا الطريق أدى إلى مصير عظيم ومجيد لهذه الخليقة .لكن

م ار اًر وتك ار اًر ،سقطت البشرية من الطريق الذي أعده اهلل لها مسبقاً .ولهذا قد سببنا خروج هذا العالم
عن مساره ،وكانت النتيجة حالة من الفوضى واألضرار البالغة.

في هذه السلسة من الدروس ،سنتعلم عن هذا الطريق الذي وضعه اهلل لخليقته في بداية

تاريخ العالم والذي غالباً ما يسمى في األوساط المسيحية "بقـوانـين الـخـلـق" .وسوف نقوم بدراسة

اإلصحاحات من  11-1من سفر التكوين التي تسمى عادة "التاريخ البدائي" .وسندرس عن هذا

الطريق المبهر الذي أراد اهلل لشعب إسرائيل أن يسلكوا فيه تحت قيادة موسى ،وهو نفس الطريق
الذي ينبغي أن نسلك به أيضاً اليوم .

وقد سمينا درسنا األول "العالم الكامل" ألننا سنركز أفكارنا حول تكوين اإلصحاح االول عدد
واحد إلى اإلصحاح الثاني العدد الثالث .وهو النص الذي وصف فيه موسى أوالً كيف َّ
شكل اهلل

العالم ليصبح نظاماً كامال َي ُس ُّر قلبه .كما سنرى أن هذا "العالم المثالي" كان صورة مسبقة للمصير
الذي وضعه اهلل لشعب إسرائيل في أيام موسى .وهو نفس المصير الذي يريده اهلل لشعبه عبر
التاريخ .وهذا ال يرينا فقط كيف كانت األمور في البداية ،بل يرينا أيضاً كيف ينبغي أن تكون حياتنا

اآلن ،وكيف سيكون عالمنا في نهاية هذا الزمن .ينقسم هذا الدرس إلى أربعة أقسام .أوالً :سنقدم

نظرة عامة عن بداية التاريخ في سفر (التكوين  .)11 -1ثانياً :سوف نركز حول اآليات من سفر

التكوين اإلصحاح االول عدد واحد إلى اإلصحاح الثاني العدد الثالث آخذين في االعتبار بناء النص
األدبي .ثالثاً :سوف نحلل المعنى األصلي لهذا الجزء من سفر التكوين على ضوء بنائه .رابعاً:

سوف نبحث في التطبيقات العصرية المناسبة لهذا النص .دعونا نبدأ بنظرة عامة شاملة لبداية

التاريخ في سفر التكوين .11 -1
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النظرة العامة
قد يبدو أسلوب تناولنا لسفر التكوين  11- 1من الوهلة األولى وكأنه أسلوب غريب .لذلك،
سوف نفسر خطتنا االساسية على النحو التالي .هنالك ثالثة أفكار على األقل توجة دراستنا لهذا

الجزء من الكتاب المقدس.

األولى :وحي هذه اإلصحاحات.
الثانية :الخلفية األدبية لهذه اإلصحاحات.
الثالثة :هدف كتابة هذه اإلصحاحات.

الوحي
أوالً إننا نؤمن أشد اإليمان أن الكتاب المقدس كله هو موحى به من اهلل ،بما في ذلك

تكوين" ."11-1إن مفهومنا اإلنجيلي بوحي اهلل يذكرنا بصفتين هامتين عن هذا الجزء من سفر
التكوين .األولى هي "صدق هذا الجزء" ،والثانية هي "التصميم المقصود" لهذا الجزء.
المصداقية
نحن نؤكد تأكيداً قاطعاً أن هذا الجزء من الكتاب المقدس صادق تماماً ألنه موحى به من

اهلل .فكثير من المسائل التاريخية تُثار في هذا الجزء من الكتاب وبعض هذه المسائل لم تحل حتى
االن .لكن بالنسبة لهدف درسنا سوف نكتفي بالقول إن الوحي يتضمن الصدق التاريخي لهذا الجزء.
أراد النبي موسى من قَُّارئه األصليين أن يقبلوا هذا الجزء من التكوين كحقيقة تاريخية.
بالتأكيد علينا أن نفسر هذه النصوص وغيرها من الكتاب المقدس بعناية كبيرة حتى نفهم أبعادها

التاريخية .علينا أن نتذكر في كل األحوال أن سائر كتاب الوحي المقدس ،حتى يسوع نفسه اعتبروا

أن أحداث التكوين " "11-1أنها صادقة .هذه الدروس ستُبنى على اإليمان بأن هذه اإلصحاحات
تسجل ما جرى فعالً في هذه العصور القديمة.
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التصميم
مع إيماننا بصدق هذا الجزء من سفر التكوين ،يجب أن نتذكر أن اهلل في عملية الوحي
أوحى نبيه موسى الختيار ترتيب معين لمحتويات هذه اإلصحاحات حسب تصميم مقصود .دعونا
نفكر في الموضوع على هذا النحو فإن سفر التكوين " "11-1يغطي كل تاريخ العالم منذ الخلق إلى
أيام النبي إبراهيم ،الذي عاش ما بين عامي  2000 - 1800ق.م .كلنا نعلم أن موسى لم يذكر
في هذه اإلصحاحات القصيرة ،اال بعض األحداث العالمية الكثيرة ،التي وقعت أثناء هذه الفترة

الزمنية الطويلة من الخلق إلى أيام إبراهيم.

لكي نفهم "التكوين  "11– 1يجب أن نأخذ في اعتبارنا هذه (ال نتقائية) وكذلك الترتيب

المتبع في هذه اإلصحاحات .وعندما نالحظ التصميم الـمقصود لسجل هذا التاريخ البداءي ،سوف
نستطيع اإلجابة على بعض األسئلة الهامة ،مثل :لماذا أوحى اهلل موسى ان يسجل بهذه المعلومات
القليلة؟ ولماذا جعل اهلل موسى ،يرتب هذه المواد المننتقاة على هذا النحو؟

الخلفية
لكي نفهم األسلوب الذي تبعه موسى ،يجب أوالً أن ننظر إلى خلفية التقاليد األدبية التي

كانت موجودة في عصره .إن أدب الشرق األدنى القديم مهماً جداً ألهدافنا لعدة أسباب .أوالً ،ألنه

كانت توجد قصص أخرى لبداية الخلق ُمتاحة بسهولة لموسى ،وثانياً ألن موسى تفاعل مع هذه
القصص.
القصص المتاحة

لقد أثبت علم اآلثار أن موسى لم يكن الشخص األول الذي كتب عن أصل ونشأة العالم .

ومن المؤكد أن اهلل اوحى موسى ،ولهذا نعرف أن سرده حقيقياً .لكن قبل زمن موسى ،كتبت شعوب

كثيرة في الشرق األدنى األساطير والمالحم عن التاريخ البدائي .بعض هذه النصوص القديمة

معروفةً لنا اليوم ،فكثير من الناس سمعوا عن قصة الخلق البابلية المعروفة باسم ENUMA ELISH

وسمعوا أيضاً عن اللوحة الحادية عشرة لملحمة جلجاميش التي تروي قصة الطوفان البابلية.
ومجموعة أخرى متنوعة من قصص بداءة الخلق كتبت في مصر وكنعان أيضاً .إن هذه الوثائق
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وغيرها من أنحاء العالم القديم قد وصفت تأسيس الكون وتاريخه المبكر .ليس هذا فقط بل كثي اًر من
هذه الوثائق من الشرق األدنى القديم كانت متاحة لموسى في حداثته .أن موسى تعلَّم في القصور
الفرعونية في مصر ،وتدل كتاباته على أنه كان ُملِّم ًا بأدب العالم القديم .فعندما كتب موسى بوحي
من اهلل حقيقة بداية الخلق ،كان على إدراك كامل بالتقاليد األدبية الموجودة في الشرق األدنى في
وقته.
التفاعل
عرفنا فيما سبق أن القصص األخرى والتي تكلمت عن بداية التاريخ كانت متاحة لموسى،
نستطيع أن نسال سؤال آخر :كيف تفاعل موسى مع هذه األساطير والمالحم التي أنتجتها
الحضارات األخرى؟ سوف نرى من خالل هذه السلسلة من الدروس أن موسى قد تفاعل مع تراث

األمم األخرى بشكل أيجابي وسلبي.

من ناحية ،نرى أن موسى كتب تاريخه لألزمنة األولى ليقاوم القصص الباطلة مع الحقيقة.
يجب علينا أن نتذكر دائماً أن شعب بني إسرائيل كان متأث اًر بالوثنية .فكان الشعب معرضاً لقبول
الفكرة التي ِا َّدعت أن العالم هو نتيجة الجهود والكفاح المستمر للعديد من االلهة .فنجد إما أن
الشعب رفض اإليمان الحقيقي آلبائه األولين ،أو أنه خلط هذا الحق باالعتقادات الدينية لألمم

األخرى .فكتب موسى قصته لفترة بداية التاريخ لكي يعلّم شعب اهلل حقيقة ما حدث .فكان هدفه

ترسيخ صدق "ديانة يهوه" ضد أكاذيب األديان األخرى.

وفي نفس الوقت ،نجد أن موسى قد حقق هذا الهدف بتفاعله اإليجابي مع التراث األدبي
الذي كان سائداً في زمنه .فكتب بطريقة مشابهة لكتابات الشرق األدنى القديمة حتى ُيخبر عن حقيقة
اهلل بأسلوب يفهمه شعب إسرائيل .بالرغم من أن هناك كثي اًر من التشابهات بين قصة موسى والعديد

من النصوص المهمة ،اال أن األبحاث الحديثة في علم اآلثار أشارت إلى تشابه مثير مع تراث أدبي

معين.

في عام ُ 1969نشرت وثيقة مهمة تحت عنوان " :"Atrahasisقصة الطوفان البابلية.
وبالرغم من أننا ال نستطيع أن نؤكد الزمن الذي يعود إليه فكر هذه الوثيقة ،إال أنها هامة إذ تجمع
في قصة واحدة أجزاء كانت معروفة قبل ذلك كوحدات منفصلة الواحدة عن األخرى.
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فملحمة  Atrahasisمكونة من ثالثة أجزاء أساسية فهي تبدأ بخلق اإلنسانية ويلي ذلك تاريخ
هذه اإلنسانية
وخْلق
الطوفان َ
عندما

ص ِّح َح بعقاب
المبكر بتركيز خاص على فساد العالم بسبب البشرية .وهذا الفساد ُ
نظام عالمي جديد.
نقارن سفر التكوين بقصة  Atrahasisنجد تدعيماً قوياً لالعتقاد بأن موسى َش َّكل

سفره كوحدة ذات بناء أدبي مقصود .فللوهلة األولى تظهر اإلصحاحات " "11-1من سفر التكوين
وكأنها مجموعة من النصوص التي تتحرك من موضوع إلى موضوع آخر دون استم اررية .لكن
عندما نالحظ التوازي األدبي العام بين هذا الجزء الكتابي وقصة  Atrahaisسنرى أن تاريخ البداية
لموسى هو وحدة متماسكة ذات بناء معين .فاإلصحاحات " "11 -1من سفر التكوين تنقسم إلى

ثالثة أجزاء :األول هو الخلق المثالي (تكوين  ،)3 :2 –1 :1والثاني فساد العالم بسبب خطية

البشر (تكوين  ،)8 :6 -4 :2وأخي اًر الطوفان والنظام الجديد (تكوين .)9 :11 -9 :6

القصد
ونحن اآلن بصدد السؤال الثالث :وهو لماذا كتب موسى تكوين " "11 – 1وما الذي كان
يوصله لقرائه من بني إسرائيل؟
يريد أن ّ
أوالً ،إنه من المؤكد أن موسى أراد أن ُيعلم شعبه الحقيقة عن الماضي .فقد أراد أن يعرفوا
ماذا فعل إلههم في السنوات األولى من تاريخ العالم .فمثلما كانت أساطير األمم األخرى تهدف

إلقناع الشعب بوجهة نظر هذه األساطير ،كذلك أراد موسى أن يقنع بني إسرائيل بالحقائق التاريخية

إليمانهم .لكن بالفحص الدقيق سوف نرى هدفاً إضافياً خلف السجل الذي دونه موسى عن بداية

التاريخ .فقد كتب أيضاً لكي يؤثر في شعب إسرائيل كي يسلكوا حسب مشيئة اهلل .إال أن هذا

الغرض ال يظهر بسهولة لكل من يق أر تكوين  .11-1لكنه يتضح بمجرد أن ندرك أن جميع قصص

التاريخ البدائي األخرى لها نفس الهدف.
قبل أن نفهم الهدف من قصص التاريخ البدائي يجب أن نفهم أن حضارات الشرق األدنى

القديمة كانت تؤمن بأن الكون منظم حسب حكمة كونية فوق طبيعية يسير بمقتضاها في حالته
المثالية .والمسؤولية كانت على كل شخص في المجتمع ،من اإلمبراطور إلى العبد ،أن يسلك بقدر
المستطاع حسب هذا النظام االلهي.
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ولكن ما هي العالقة بين هذا األمر وأساطير ومالحم الشرق األدنى القديم عن بداية التاريخ؟
فالحضارات التي كانت محيطة بإسرائيل في ذلك الوقت سجلت قصصاً عن بداية التاريخ لكي تشرح

األنظمة التي أنشأتها "االلهة" في العالم في العصور القديمة .فهدف القصص عن بداية التاريخ لم

يقتصر على شرح ما حدث في التاريخ البداءي ،لكنه يشمل أيضا تبري ار لألنظمة الدينية واالجتماعية
السائدة.
و ُكتّاب هذه النصوص الذين كانوا غالباً من الكهنة قد أشاروا إلى الطرق التي رتبت بها
"االلهة" العالم من البداية ليظهروا بذلك كيف ينبغي أن تكون األمور في أيامهم .وأحياناً كان

أي المعابد كانت مفضلة
يركزون خاصة على المسائل الدينية مثل المعابد والكهنة والطقوس .مثالًّ :
أي أسرة كهنوتية كانت تخدم في هذه المعابد؟ وفي أوقات أخرى ،كانوا يركزون على
لدى االلهة و ّ
األنظمة االجتماعية المختلفة مثل القوة السياسية والقوانين" .من سيكون الملك؟" "ولماذا كان بعض

الناس عبيداً؟"

فكانت هذه القصص صالحة للتصديق على النظام الديني واالجتماعي المعاصر بالرجوع

عينها االلهة في البداية .وكانت أساطيرهم تدعوهم للخضوع لقوانين الخليقة التي
إلى األسس التي ّ
وضعتها "االلهة" .سنرى في هذه الدروس أن موسى كتب إصحاحات " "11-1من سفر التكوين
ألسباب مماثلة .فمن ناحية ،كتب موسى تاريخ بداية الخلق موضحاً بدقة خلق يهوه وتنظيمه العالم
في بداية الزمن .فهذه اإلصحاحات تعلم حقيقة ما حدث من وقت الخلق إلى زمن برج بابل.

لكنه لم يفعل هذا ألسباب تاريخية فقط .ففي إخراجه لشعب إسرائيل من مصر إلى األرض
يدعون أنه خدع بني إسرائيل .وفي الرد على هؤالء
الموعودة ،كان يواجه النبي موسى معارضين ّ

المعارضين أظهر تاريخ بداية الخلق أن أفعال موسى كانت وفق ًا لقصد اهلل للكون .فمقاومة قيادة

موسى كانت بمثابة مقاومة ألحكام اهلل.

في سجله للخليقة المثالية في (تكوين  )3 :2-1 :1أظهر موسى أن الشعب في توجهه إلى
أرض كنعان كان يتحرك في اتجاه تحقيق المثل االلهية .وفي تسجيله لفساد العالم في (6 –4 :2
 ،)8:أظهر أن مصر كانت أرض الفساد والعناء الذي نتج عن لعنة اهلل للخطية .وأخي اًر في تسجيله

لموضوع الطوفان وخلق العالم الجديد في (تكوين  ،)9 :11–9 :6أظهر موسى أنه قاد الشعب إلى
نظام جديد وبركات كثيرة  ،مثلما فعل نوح بعد الطوفان .وهذه الحقائق لبداية التاريخ هي عملية تبرير

كامل لرؤية موسى لمستقبل شعب إسرائيل .لو أنه استطاع إقناع شعب إسرائيل بهذه الحقائق لنسي
المؤمنون منهم حياتهم في مصر ،ورضوا باتخاذ أرض كنعان كميراث معطى لهم من اهلل.
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اآلن وقد قدمنا أسلوبنا العام في تناول بداية التاريخ المدون في (تكوين  )11-1نستطيع أن
نتطرق إلى التفاصيل التي يحتويها والتي تصور لنا عالم اهلل المثالي في (تكوين .)3 :2-1 :1

البنية األدبية
اآلن وقد قدمنا أسلوبنا العام في تناول بداية التاريخ المدون في تكوين " ،"11-1نستطيع أن
نتطرق إلى التفاصيل التي يحتويها والتي تصور لنا عالم اهلل المثالي في (تكوين .)3 :2-1 :1
عندما يفكر أغلب المؤمنين االنجليين في اإلصحاح األول من كتابهم المقدس ،غالباً ما يتذكرون

األمور الجدلية التي تحيط بتفسيره ،مثل :هل خلق اهلل العالم في ستة أيام بمفهوم اليوم العادي؟ وهل
عصور زمنية طويلة؟ أو هل نرى في تكوين  1قصيدة غير
تعتبر األيام المذكورة في هذا اإلصحاح
اً

تاريخية تُشيد بعمل اهلل في الخلق؟ إن كل هذه اآلراء موجودة بين المؤمنين االنجليين.
وبالرغم من أنني مقتنع بأن اهلل خلق العالم كما نعرفه في ستة أيام عادية ،أعلم أن هذا الرأي
ال يماثل رأي كل المؤمنين االنجليين .لكن في تناولنا لهذه اإلصحاحات في دروسنا لن نهتم أساساً

بهذه المسائل التاريخية على قدر اهتمامنا بالمسائل األدبية .فإننا مهتمون بكيفية وأسباب كتابة هذا

اإلصحاح ولذلك نسال ما هو البناء األدبي للنص وكيف يساعدنا على فهم غرض موسى؟
يجب ان نالحظ إن النص ينقسم إلى ثالثة أجزاء رئيسية :مقدمة ،وجسم الموضوع ،وخاتمة.
نجد في بداية قصة الخلق مقدمة تشمل أول آيتين من اإلصحاح األول والتي نستطيع أن نلخص

معناها تحت عنوان "عالم الظالم والفوضى" ،وفى األعداد ( )31 -3من اإلصحاح األول نرى جسم
القصة والذي يسمى "بأيام الخلق الستة" ،أو ما نسميه نحن "األيام الستة لتنظيم الخلق" .وأخي اًر في

( )3 –1 :2نجد الخاتمة التي تتحدث عن اليوم السابع أو السبت أو كما سنسميه نحن "العالم
المثالي".

في هذا الدرس سنبحث كل األجزاء الثالثة في النص ،بدءاً بالمقدمة "عالم الظالم والفوضى"

ثم الخاتمة "العالم المثالي" ،وأخي اًر سنناقش جسم النص ،أي "األيام الستة لتنظيم الخليقة" .سنبدأ

أوالً بشرح ( )2 –1 :1عن عالم الظالم والفوضى.
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عالم الفوضى والظالم
في افتتاحية تكوين  1نرى مقابلة هامة ومثيرة بين الفوضى التي تغطي األرض وروح اهلل.
في هذه المقدمة لإلصحاح نرى عنواناً في اآلية األولى ،وفي اآلية الثانية نجد وصفاً كامالً لحالة
العالم األولية .دعونا نستمع إلى كلمات الوحي التي كتبها موسى في (تكوين َ " :)2-1:1و َك َان ِت
األَرض َخ ِربةً و َخ ِالي ًة ،وعلَى وج ِه اْل َغم ِر ظُْلمةٌ ،وروح ِ
اهلل َي ِر ُّ
ف َعلَى َو ْج ِه اْل ِمَي ِاه".
َ َ َ ََ َْ
َ َُ ُ
ْ ُ
ْ

هذه اآلية توضح المواجهة المثيرة التي تمتد عبر اإلصحاح كله .فمن ناحية نرى أن األرض

األولى "خربة وخالية" ،أو كما نجد معناها في اللغة العبرية "توهو وبوهو" .وألن هذا التعبير العبري
ال يرد كثي اًر في الكتاب المقدس فإننا ال نعلم معناه بدقة  .إال أن عدداً كبي اًر من العلماء يظنون أنه

يعني أن العالم في هذه المرحلة كان غير مهيأً للحياة اإلنسانية بل معادياً لها ،مثل الصحراء
الجرداء .ففي مقدمة اإلصحاح نرى أن غم اًر عميقاً ومظلماً كان يغطي األرض في بداية التاريخ
وجعلها غير صالحة لحياة اإلنسان.

من ناحية أخرى نرى في (تكوين  )2 :1الجانب اآلخر من المواجهة المثيرة في الكلمات
"وروح ِ
اهلل َي ِر ُّ
ف َعلَى َو ْج ِه اْل ِمَي ِاه" .والكلمة العبرية المترجمة "يرف" هي "ميراحيفيت" التي تعني
َُ ُ
التحليق فوق شي .ولذلك نرى هنا صورة مثيرة في بداية هذا النص .فمن جهة نرى فوضى على
األرض ومن الجهة األخرى ،نرى روح اهلل وهو يرف فوق هذه الفوضى .وكأن المقصود هو أن اهلل

على وشك أن يتدخل لعالج حالة الفوضى التي غطت األرض .إزاء هذه المواجهة المثيرة نتساءل ما
الذي سيفعله روح اهلل؟ وماذا سيحدث لهذه الفوضى؟ واآلن نستطيع أن نرى نتيجة المواجهة في

الجزء األخير من قصة الخلق الموجود في ( )3-1 :2وهو "العالم المثالي".

العالم المثالي
وتقسيم هذا الجزء بسيط جداً ،ففي تكوين  1 :2نجد جملة تلخص اكتمال عمل اهلل في

الخلق ،وفي تكوين  3-2 :2تـُختَم باستراحة اهلل .نق أر في تكوين :3 ،2: 2

ِ
ِِ ِ
الس ِ ِ
ابع ِم ْن
الس ِ
اح ِفي ا ْل َي ْوِم َّ
غ اهللُ ِفي ا ْل َي ْوِم َّ
َوفََر َ
استََر َ
ابع م ْن َع َمله الَّذي َعم َل .فَ ْ
َّس ُه.
َج ِم ِ
يع َع َم ِل ِه الَِّذي َع ِم َلَ .وَب َار َك اهللُ ا ْل َي ْوَم َّ
الس َ
ابع َوقَد َ
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عندما سجل موسى أن اهلل استراح في اليوم السابع ُمباركاً هذا اليوم ومقدساً إياه ،قصد أن

يعلمنا أن المواجهة بين الفوضى وروح اهلل الذي حلًق فوقها قد انتهت .فقد اخضع اهلل الظلمة وحكم

وس ًر في عالمه المثالي المنظم .فتنتهي قصة الخلق بهذه الصورة الممتعة للكون وهو
الغمر العميق ُ
في حالة سالم وانسجام .واآلن بعدما رأينا بداية قصة الخلق ونهايتها ،علينا أن نتأمل في الجزء
األوسط من النص الذي يشرح كيفية انتهاء المواجهة بين عالم الفوضى وروح اهلل الذي كان يحلق
فوقها.

أيام تنظيم الخلق الستة
من تكوين  31-3 :1نتعلم أن اهلل ّقيد الفوضى بتنظيم العالم وفقاً لخطة الستة األيام
ال اهللُ" والتي تتقدم كل أفعال
العجيبة .والتركيز الرئيسي في هذا الجزء يتضح في العبارة المكررة " َوقَ َ
اهلل في الخلق .وبهذا نرى أن اهلل هو المحرك األساسي وأن كلمته القوية هي العنصر المركزي لهذه

اآليات .إن اهلل بكلمته الفاصلة ادخل نظاماً رائعاً للعالم .أن اله الكتاب المقدس في خلقه للعالم لم

يواجه المقاومات مثل ما نرى في أساطير الحضارات األخرى .فإنه تكلم فقط وبذلك نظم العالم .في
هذه الكلمة نرى حكمته القوية إذ وضع اهلل العالم في أفضل صورة.
فهم كثير من المفسرين أن أيام تنظيم اهلل للخلق تنقسم إلى مجموعتين كل منهما ثالثة أيام.
وتوجد عالقات كثيرة بين هاتين المجموعتين والتي توصف بطرق عديدة .إحدى الطرق للتعرف على

هذه العالقات مبني على وصف األرض الموجود في تكوين  .2 :1نتذكر أن في هذه اآلية كتب
عن األرض أنها خربة وخالية (توهو وبوهو) ،فمن خالل هاتين الكلمتين نستطيع أن نفهم معنى
المجموعتين السابقتين.

فمن ناحية ،أثناء األيام الثالثة األولى عالج اهلل مشكلة خراب األرض بمعنى أنه شكل

الخليقة بفصل األماكن بعضها عن بعض معطياً ٍ
لكل ملكيته الخاصة .ومن ناحية أخرى ،وفي أثناء
األيام الثالثة األخيرة عالج اهلل مشكلة خالء األرض بخلق مخلوقات تناسب كل من الملكيات التي

أوجدها .دعونا أوالً نفكر في األيام الثالثة األولى.

في اليوم األول فصل اهلل بين النهار والليل إذ أشرق ٍ
بنور في العالم المظلم الفوضوي حتى

قبل وجود الشمس .وفي اليوم الثاني فصل اهلل المياه التي على األرض من المياه فوق األرض
بواسطة الجلد ،أي الغالف الجوي الذي يفصل بين البحار واألنهار على األرض ،وبين الرطوبة
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والمياه المكثفة الموجودة في السحب .وفي اليوم الثالث فصل اهلل اليابسة عن البحار فتجمعت
المحيطات في أماكنها وظهرت اليابسة وبدأت جميع النباتات تنمو بمختلف أنواعها .هكذا شكل اهلل
في األيام الثالثة األولى العالم الذي كان غير مشكل أو خرب .فأقام النهار والليل ووضع الجلد بين
المياه وجعل اليابسة تظهر.

وحسب ما سجله النبي موسى بالوحي نرى أن اهلل مأل خالء األرض في األيام الثالثة

األخيرة بوضع خالئق تسكن ٍ
كل منها الملكيات التي أ َّ
ُعدت مسبقاً في األيام الثالثة األولى .ففي
اللذين ُخلقا في اليوم
اليوم الرابع وضع اهلل الشمس والقمر والنجوم في السماوات ليمأل النهار والليل ْ
األول .هذه األجسام السماوية و ِ
ض َعت لتحكم النهار والليل ولتفصلهما الواحد عن اآلخر .أما في
ُ

اليوم الخامس فقد وضع الطيور في الهواء والمخلوقات البحرية في مياه المحيطات .فهذه الخالئق
مألت المياه فوق األرض والمياه التي على األرض اللتان خلقهما في اليوم الثاني ٍ
كل حسب بيئته.

أخي ار ،في اليوم السادس وضع اهلل الحيوانات والبشر على اليابسة التي فصلها عن المياه في اليوم
الثالث.

لذلك نرى أن اهلل نظَّم العالم الذي كان فوضوياً ومظلم ًا من خالل فصل المجاالت المختلفة
عن بعض ،ومألها بالمخلوقات المناسبة لها .وكان عمله عجيباً جداً حتى قال اهلل ست مرات "أ ََّن ُه

سن ِجدًّا" .فمن الواضح
سن" ( ،)25 ،21 ،18 ،12 ،10 ،4 :1وبعد خلقه لإلنسان قال إنه " َح َ
َح َ
أن اهلل كان مسرو اًر جداً بأعماله العجيبة.

بناء معقداً مركباً .فيبدأ النص بالعالم في حالة من
لذلك نرى أن لسفر التكوين ً 3 :2–1 :1
الفوضى واهلل على وشك أن يتدخل .وفي أثناء األيام الستة نظم اهلل هذا العالم الفوضوي بكلمته.

ولذلك في اليوم السابع ُس َّر بهذا النظام المثالي الذي أوجده واستراح .اآلن وبعد تأملنا في البناء العام
للجزء " "3 :2 – 1: 1نستطيع أن نرى كيف يتضح معنى النص األصلي.

المعنى األصلي
اآلن وبعد تأملنا في البناء العام للجزء  3 :2 –1: 1نستطيع أن نرى كيف يتضح معنى
النص األصلي .سبق ورأينا أن هدف تاريخ بداءة العالم حسب موسى هو تبرير لخروج بني إسرائيل
من مصر ،واخضاع أرض كنعان؛ على اعتبار أنه وفق النظام الذي أسسه اهلل في بداية التاريخ.
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ولكن كيف تحقق هذا الهدف من خالل النص  3 :2–1 :1بالذات؟ وكيف ربط موسى خدمته
لشعب إسرائيل بقصة الخلق؟
سوف نرى كيف تحقق هذا الهدف وذلك من خالل نظرة أخرى لألجزاء الثالثة للنص من

ال سنتنتطرق إلى عالم الفوضى والظالم ،ثم نذهب للقسم األخير عن العالم
تكوين  .3 :2 –1: 1أو ً
المثالي المنظم .وأخي اًر سنعود للجزء األوسط من النص الذي نرى فيه تنظيم اهلل للعالم .دعونا نفكر

أوالً في تكوين  2–1 :1إلى عالم الفوضى والظالم.

عالم الظالم والفوضى
إن أهم صفة في اآليتين األوليتين والتي تهمنا اآلن هي المواجهة المثيرة في عدد .2
األسلوب الذي استخدمه موسى في وصف المواجهة المثيرة بين عالم الفوضى والروح القدس ،يبين

أنه لم يكتب عن الخليقة فحسب بل كتب عن خروج إسرائيل أيضاً .ونذكر أن الوحي وصف األرض

بأنها "خربة" ( توهو) في عدد  ،2وأن روح اهلل كان "يرف" وبالعبري (ميراحيفيت).

لمح فيه موسى للصورة الموجودة في
إن أهمية هذا المشهد تتضح عندما نقارنه بنص آخر ُي ّ
تكوين  2 :1ففي (تثنية  )12–10 :32استخدم موسى مصطلحات (تكوين  )2 :1ليلفت انتباهنا
للربط بين الخروج وقصة الخلق .دعونا نستمع لما قاله في هذه اآليات:
ٍ
ستَ ْو ِح ٍ
َو َج َدهُ ِفي أ َْر ِ
صا َن ُه َك َح َدقَ ِة
ط ِب ِه َولَ َح َ
َحا َ
ش َخ ِر ٍب .أ َ
ض قَ ْف ٍرَ ،وِفي َخالَء ُم ْ
ظ ُه َو َ
ش ُه وعلَى ِفر ِ
َع ْي ِن ِهَ .كما ُي َحِّر ُك َّ
اخ ِه َي ِر ُّ
اح ْي ِه َوَيأْ ُخ ُذ َها َوَي ْح ِملُ َها
سطُ َج َن َ
س ُر ُع َّ َ َ
الن ْ
فَ ،وَي ْب ُ
َ
َ
ِ
ِ
َج َن ِب ٌّي.
الر ُّ
َعلَى َم َناك ِبه ،ه َك َذا َّ
ب َو ْح َدهُ اقْتَ َ
س َم َع ُه إِله أ ْ
ادهُ َولَ ْي َ
هذه اآليات هامة ألنها المكان اآلخر والوحيد الذي يستخدم فيه موسى مصطلح "خرب"
و"يرف" في كل أسفاره .كلمة "خالء" في (تثنية  )10 :32هي نفس الكلمة العبرية "توهو" التي وردت
في تكوين  2 :1وتُرجمت "خربة" .أيضاً كلمة "يرف" في (تثنية  )11 :32هي نفس المصطلح
المستخدم في تكوين  2 :1عن روح اهلل الذي كان "يرف" على الغمر .وضع موسى هذين
المصطلحين معاً في تثنية  32ليربط بصالبة هذا النص بتكوين  2 :1ولكن كيف؟ ما معنى كلمة
"خالء" و"يرف" في تثنية 32؟
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أوالً استخدم موسى كلمة "خالء" كإشارة لمصر .في تثنية  10 :32نق أر هذه الكلمات " َو َج َدهُ
ٍ
ستَ ْو ِح ٍ
ِفي أ َْر ِ
ش َخ ِر ٍب" .ثانياً استخدم موسى كلمة "يرف" كإشارة لحضور اهلل
ض قَ ْف ٍرَ ،وِفي َخالَء ُم ْ
مع شعب إسرائيل ممثالً في عمود الدخان والنار الذي كان يقودهم نحو أرض الموعد ،وفي تثنية
 11–10 :32نق أر هذه الكلمات:

ش ُه وعلَى ِفر ِ
صا َن ُه َك َح َدقَ ِة َع ْي ِن ِهَ .كما ُي َحِّر ُك َّ
اخ ِه َي ِر ُّ
ف.
س ُر ُع َّ َ َ
الن ْ
َ ...و َ
َ
َ
يمكننا أن نعتبر تثنية  12 –10 :32تعليق موسى على كالمه في تكوين  2 :1ألنها

توضح لنا قصده في كتابه اإلصحاح األول من التكوين .ومن خالل تثنية  32نفهم أن موسى رأى

تشابهاً بين قصة الخلق وخروج بني إسرائيل من مصر .فكتب أن الحالتين قد ت َّـما في عالم فوضوي

غير ُمهيأ للحياة وأن اهلل كان يرف فوق عالم الفوضى األول مثلما فعل لشعبه عندما خلصهم من
مصر.

بسبب هذا التوازي بين الخلق والخروج ،نستطيع أن نفهم أن موسى عندما تكلم عن عالم

الفوضى والظالم لم يقصد أن يتكلم عن الخلق فحسب بل أراد أن يقدم عمل اهلل في الخلق كنموذج
أو مثال لما كان يصنعه اهلل لشعب إسرائيل في أيامه .فكان هدف موسى في قصة الخلق أن ُيطمئن

قراءه أنهم لم يخطئوا في تبعيتهم له عندما خرجوا من مصر .على العكس تمام ًا ،فإن قصة الخلق
أثبتت أن اهلل خلَّصهم من الفوضى التي عاشوها في مصر ،وكان هذا عمالً إلهي ًا قوياً فيه أعاد اهلل

تنظيم العالم مثلما فعل في بداية التاريخ .وكان الرب يرف على شعبه كما فعل من قبل على الخليقة
في البداية .فالخروج من مصر لم يكن خطأً بل كان عمالً إلهياً هدفه إعادة تنظيم العالم .نستطيع أن

نقول إن الخالص من مصر إنما هو إعادة الخلق .نرى في (تكوين  )3-1 :2الذي يتكلم عن العالم
المثالي المنظم ،تأكيداً للتوازي المذكور بين بداية تكوين  1وخروج شعب اهلل من مصر.

العالم المثالي
نحن نتذكر أن قصة الخلق انتهت باستراحة اهلل .فالكلمة العبرية المترجمة "استراحة" أو
"سبت" في ( )3 ،2: 2فيها ارتباط ًا آخر بين قصة الخلق وقصة الخروج .استخدم موسى وشعب
إسرائيل الكلمة العبرية "شباط" حتى يشيروا لحفظ يوم السبت ،الذي كانوا يحتفلون به وفقاً لشريعة
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موسى .في الواقع ،نجد أن حفظ يوم السبت -أحد الوصايا العشر المذكورة في (خروج -8 :20
 )11مبني على عمل اهلل المذكور في تكوين :2
ِ
ِ
اُ ْذ ُكر يوم َّ ِ ِ
ٍ
َما ا ْل َي ْو ُم َّ
يع َع َم ِل َكَ ،وأ َّ
السابعُ
ص َنعُ َجم َ
ِّس ُه .ستَّ َة أَيَّام تَ ْع َم ُل َوتَ ْ
الس ْبت لتُقَد َ
ْ َْ َ
ِ
ِ ِ
يمتُ َك
ص َن ْع َع َم ً
س ْبت ل َّلر ِّب إِل ِه َك .لَ تَ ْ
فَفيه َ
َمتُ َك َوَب ِه َ
ال َما أَ ْن َت َو ْاب ُن َك َو ْاب َنتُ َك َو َع ْب ُد َك َوأ َ
وَن ِزيلُ َك الَِّذي َد ِ
اخ َل أ َْبوا ِب َك .أل ْ ِ ِ ِ ٍ
ض َوا ْل َب ْح َر
الر ُّ
ب َّ
ص َن َع َّ
اء َواأل َْر َ
الس َم َ
َن في ستَّة أَيَّام َ
َ
َ
ب يوم َّ ِ
ابعِ .ل ِ
ِ
َّس ُه.
الس ِ
اح ِفي ا ْل َي ْوِم َّ
ذل َك َب َار َك َّ
استََر َ
يهاَ ،و ْ
َو ُك َّل َما ف َ
الس ْبت َوقَد َ
الر ُّ َ ْ َ
عندما سمع شعب إسرائيل أن اهلل استراح في اليوم السابع ،فمن المؤكد انهم أدركوا الربط بين

هذا الحدث وحفظهم للسبت والوصايا العشر .بالرغم من أن بني إسرائيل حفظوا السبت إلى حد ما
في البرية إال أنه من المهم أن ندرك أن حفظ يوم السبت وممارسة العبادة فيه ٍلم يتحقق كامالً إل

في أرض الموعد .فكان عليهم أن يحفظوا يوم السبت األسبوعي كما نرى في خروج 11 -8 :20

باإلضافة إلى سبوت أو أعياد أخرى .فعلى سبيل المثال كان عليهم أن يحتفلوا بالسنة السابعة كسنة
سبتية تترك فيها األرض بال زراعة وكل خمسين عاماً يحتفلون بسنة اليوبيل العظيم التي تلغى فيه
كل الديون ويعود الجميع إلى ميراثهم األصلي من األرض .فنرى في شريعة موسى أن عبادة اهلل

المتعلقة بالسبت كانت أم اًر أكبر من حفظهم للسبت أثناء فترة األربعين عاماً في البرية.

وألنه كان من الضروري أن يسكن الشعب أرض الموعد لكي يحفظ السبت بصورة كاملة،

سميت تلك األرض بأرض الراحة أو بالعبرية "منوحة" أو مكان راحة؛ وهي مصطلحات مرتبطة
لذلك ُ
بكلمة "شباط" .ففي عدة أماكن في العهد القديم نرى أن أرض الموعد هي أرض راحة شعب إسرائيل
التي فيها يستطيع أخي اًر أن يتعبد حسب مطالب شريعة موسى .فعلى سبيل المثال نق أر في تثنية
 11-10 :12هذه الكلمات:

اح ُك ْم ِم ْن
الر ُّ
ض الَِّتي َي ْق ِس ُم َها لَ ُك ُم َّ
س َك ْنتُ ُم األ َْر َ
له ُك ْمَ ،وأ ََر َ
ب إِ ُ
فَ َمتَى َع َب ْرتُ ُم األ ُْرُد َّن َو َ
ين حوالَ ْي ُكم وس َك ْنتُم ِ
يع أ ْ ِ َِّ
له ُك ْم
الر ُّ
َج ِم ِ
ان الَِّذي َي ْختَ ُارهُ َّ
ين ،فَا ْل َم َك ُ
آم ِن َ
ب إِ ُ
َع َدائ ُك ُم الذ َ َ َ ْ َ َ ْ
ون إِلَ ْي ِه ُك َّل ما أََنا أ ِ
ِلي ِح َّل اسم ُه ِف ِ
ُوصي ُك ْم ِب ِهُ :م ْح َرقَ ِات ُك ْم َوَذ َب ِائ َح ُك ْم
يه ،تَ ْح ِملُ َ
ُ
َ
َْ
ار ُن ُذ ِ
ورُك ْم َوَرفَ ِائ َع أ َْي ِدي ُك ْم َو ُك َّل ِخ َي ِ
ورُك ُم الَِّتي تَ ْن ُذ ُروَن َها ِل َّلر ِّب.
َو ُع ُ
ش َ
فمن الواضح في هذه اآليات ،أن الحفظ الكامل ليوم السبت وعبادته لم يتم إال بمجرد دخول
شعب إسرائيل أرض الراحة .فيوم السبت بالنسبة لموسى ،لم يكن مجرد يوم للعبادة الشخصية أو
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العائلية بل كان يحتل مكاناً مركزياً في حياة وعبادة شعب اهلل في أرض الراحة ،وبالذات في المكان
الذي اختاره اهلل ليحل اسمه فيه .ونرى في هذه الحقيقة السبب الذي جعل اهلل يصف الذين ُمنعوا من
دخول أرض كنعان هكذا :
اح ِتي» (مزمور .)11 :95
ْس ْم ُ
ض ِبي« :لَ َي ْد ُخلُ َ
ت ِفي َغ َ
ون َر َ
فَأَق َ
بسبب االرتباط الوثيق بين السبت وعبادة الشعب للرب في أرض الموعد ،ختم موسى قصة
الخلق باستراحة اهلل .كأنه يقول لهم إن اهلل يقودكم من الفوضى في مصر إلى الراحة في أرض
الموعد كما قاد األرض من الفوضى إلى راحة اليوم السابع .كذلك كان موسى يقود إسرائيل إلى مكان
الراحة ،ارض كنعان .ولذلك من قاوموا خطة موسى للخروج ،كانوا يقاومون إرادة اهلل في إدخال شعبه
في النظام المثالي الذي أراده اهلل للكون في البداية .فلم تكن عملية خروجهم من مصر ودخولهم

أرض الموعد إال عودة لخطة اهلل الكاملة للخليقة.

لقد الحظنا العالقة بين الفوضى األولية والراحة النهائية في قصة الخلق ،وبين حقيقة عمل
اهلل لشعبه من خالل موسى .واآلن دعونا نتأمل في الجزء األوسط من اإلصحاح األول في سفر
التكوين (اآليات  )31-3التي تتكلم عن أيام تنظيم الخليقة ،ونسال أنفسنا ما عالقة هذه األيام
بخدمة موسى؟

أيام تنظيم الخلق الستة
في الواقع توجد عدة روابط بين أيام الخلق وخروج الشعب ،لكننا سنذكر اثنين منهم :أوالًً،

تلك التي تخص تحريرهم من مصر .وثانياً ،الرابط التي يخص بامتالك أرض الموعد.
الخروج من مصر

نرى أوالً أن اهلل في تحرير شعبه من مصر أظهر نفس القوة التي أظهرها في تنظيم

الخليقة حسب تكوين  .1ففي الضربات الموجهة للمصريين كان اهلل يعمل بطريقة معاكسة للطريقة
التي استخدمها في الخلق .فعلى سبيل المثال ،في تحويل اهلل مياه مصر إلى دم ،األمر الذي سبب
موت جميع األسماك ،نالحظ عكس ما فعله في الخلق عندما جعل المياه تفيض بالكائنات البحرية.
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وبدالً من أن تملك البشرية الكائنات الحية كما أمره اهلل في البداية ،نرى أن الضفادع والبعوض

والذباب والجراد هي التي حكمت المصريين .حتى الفصل بين النور والظالم في الخلق قد اضمحل
حينما أظلمت أرض مصر في النهار .وبدالً من أن االرض تنبت عشباً ،براد ،نار ،وجراد خربوا

حصاد مصر .فبدالً من اإلثمار والتكاثر ،عم الدمار والموت على المصريين وعلى حيواناتهم .فبهذه

الطرق وغيرها من اللعنات التي تعرضت لها مصر انعكس النظام الذي أسسه اهلل في األيام الستة

المذكورة للخلق في تكوين  .1ففي الضربات كانت مصر وكأنها تعود إلى الفوضى األولى .إذن ال
خالء مستوحشاً خرباً.
عجب أن موسى دعى شعبه أن يتركها مسمياً إياها
ً
كان على أي شخص من الشعب اعتقد أن الحياة في مصر كانت طيبة ،أن ُيصغي لقصة
الخلق التي دونها موسى .اال أن اختبارهم في مصر كان عكس مفهوم المصريين أنفسهم ألرضهم.
فكان المصريون يعتقدون أن االلهة قد باركت أرضهم ،ويبدو أن بعض األفراد من شعب إسرائيل

اعتقد هذا أيضاً .ولكن أوضح موسى أن مصر صارت عكس نظام اهلل المثالي للعالم.

باإلضافة للمقابلة السلبية بين مصر والعالم المثالي ،نجد بين قصة أيام الخلق الستة وقصة

الخروج من مصر توازياً إيجابياً .ففي حين رأى المصريون أرضهم وهي تعود للفوضى األولية ،رأى
شعب اهلل أن إلههم ينظم العالم لصالحهم بطرق شبيهه بما حدث في أيام الخلق الستة.
 .1إبقاء عذوبة مياههم كمصدر للحياة.
 .2دم تعرضهم للضفادع والجراد.
 .3تمتعهم بالنور في حين عان المصريون من الظالم.
 .4استمرار حقولهم في اإلنتاج.
 .5حفظ حيواناتهم من الضربات.

 .6وبالتالي تكاثر شعب اهلل أثناء وجوده في مصر.
واعظم من كل هذا ،أمسك اهلل البحر وظهرت اليابسة أمام شعبه مثلما حدث في اليوم الثالث
للخلق األمر الذي يؤكد سيادته المدهشة على الخليقة .فالعجائب الطبيعية التي صنعها اهلل لشعبه لم

تكن غير مسبوقة ،ألنها ترجع بنا للطرق التي بها نظم اهلل العالم في األيام المذكورة في تكوين .1

هذه التشابهات بين عمل اهلل في تنظيم األرض في تكوين  1وانقاذه لشعبه من مصر ،أوضحت
لقراء النبي موسى أن عمل اهلل من أجلهم مثل عمله في الخلق .ففي خروجهم من مصر أعاد اهلل
تشكيل العالم كما فعل في البدء .إن التشابه بين عملية الخلق وخالص الشعب من مصر ،يتوقع
أيضاً توافقاً بين النظام الذي أسسه اهلل في البدء وحياة الشعب في أرض كنعان.
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امتالك أرض كنعان
ففي دخولهم الي أرض الموعد سيتمتعون بطبيعة منظمة ومثمرة ومفرحة .لذلك دعى اهلل
أرض كنعان أرضاً تفيض لبناً وعسالً .باإلضافة إلى ذلك ،سيتمتع شعب اهلل في األرض باالمتيازات
التي وهبها اهلل لإلنسان في اليوم السادس عندما خلقه على صورته .الحظ بالذات أن في تكوين :1

 28قال اهلل لإلنسان:
ال لَ ُه ْم:
َوَب َارَك ُه ُم اهللُ َوقَ َ
ط ْي ِر
س َم ِك ا ْل َب ْح ِر َو َعلَى َ
َ

َخ ِ
ِ
سلَّطُوا َعلَى
ضَ ،وأ ْ
ض ُع َ
امألُوا األ َْر َ
وهاَ ،وتَ َ
«أَثْم ُروا َوا ْكثُُروا َو ْ
السم ِ
ب َعلَى األ َْر ِ
اء َو َعلَى ُك ِّل َح َي َو ٍ
ض».
ان َي ِد ُّ
َّ َ

بالرغم من أن شعب إسرائيل تمتع ببعض هذه البركات في مصر ،إال أن اهلل أعطاه هذه المكانة
المشرفة بطريقة أوسع في أرض كنعان .فكان الشعب في طريقه لتحقيق هذه المهمة المثالية في
ِّ
الخليقة تحت قيادة موسى .دعونا نسمع ما وعده اهلل في (لويين  )9 :26لألمناء من شعبه الساكن

في األرض:
ت إِلَ ْي ُكم وأُثْ ِمرُكم وأُ َكثِّرُكم وأ َِفي ِميثَ ِ
اقي َم َع ُك ْم.
َوأَْلتَ ِف ُ
ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ
نجد في هذه الكلمات تلميحاً واضحاً لما ورد في تكوين  28 :1عندما قال اهلل لإلنسان:

"أَثْ ِم ُروا َوا ْكثُُروا" .واآلن يقول لهم في الويين إنه سيثمرهم ويكثرهم في األرض .وبالتالي ستكون أرض
كنعان مثل العالم العجيب الذي نظمه اهلل في البداية ،ومكان االنسجام الطبيعي ،حيث يحقق
اإلنسان ،الذي هو صورة اهلل ،دوره األصلي في األرض.
لقد ذكرنا قليالً من التشابهات بين أيام الخلق الستة وحياة شعب اهلل في أيام موسى .ولكن

من هذه الجزئية ،نرى أن تعليم موسى عن الكيفية التي نظم بها اهلل الكون في األيام الستة األولى،

لم ُيشر إلى ما حدث في البداية فقط ،بل كان هدفه أن يساعد شعبه أن يستوعب ما الذي كان
يحدث في حياتهم .فكما قاد اهلل الكون من الفوضى إلى الراحة من خالل تنظيم الطبيعة بطرق
معينة ،هكذا كان يقود شعبه من الفوضى في مصر إلى راحة السبت في كنعان من خالل إعادة
تنظيم العالم لصالحهم.

تُرى ماذا كان رد فعل الشعب عندما استمع لموسى وهو يعلِّمهُم عن خلق العالم؟ من
المستطيع أنهم أدركوا أن ما حدث لهم لم يحدث عن طريق المصادفة .ففي افتدائهم من مصر
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وادخالهم إلى كنعان ،كان اهلل يعمل في العالم كما في البدء ،ليحقق نظاماً مثالياً في الكون .فكان

خالص إسرائيل بمثابة إعادة للخليقة وكان عليهم أن يتبعوا موسى لكي يختبروا هذه العملية أكثر

فأكثر.

واآلن وبعد دراسة المعنى األصلي لتكوين  3 :2 –1 :1ننتقل لموضوعنا األخير وهو:

التطبيقات العصرية لقصة الخلق .في تناولنا لهذا الموضوع سنتتبع بدقة الطرق التي شرح بها العهد
الجديد هذا النص.

التطبيق العصري
إن ُكتّاب العهد الجديد أكدوا مصداقية قصة موسى عن الخلق ،و أروا فيها عمل اهلل في بداية
التاريخ .لكنهم استوعبوا قصة موسى كما شرحناها سابق ًا في هذا الدرس ،باإلضافة إلى توسعهم في
أبعاد جديدة .

كما علَّم موسى أن الخلق كان نموذجاً مسبقاً لفداء إسرائيل من مصر ،هكذا ُيعلِّم العهد
ٍ
لفداء أعظم بكثير يتمثل في الخالص الذي تم في
الجديد أن تكوين  3 :2 –1 :1نموذج مسبق
مر بها الشعب في أيام العهد
المسيح .فيعلم العهد الجديد أن كل اختبارات الخالص والدينونة التي ّ
القديم ،كانت صورة مسبقة لليوم النهائي العظيم الذي فيه يحقق اهلل الخالص والدينونة في ابنه يسوع
المسيح .بهذا المفهوم تعامل ُكتّاب العهد الجديد مع قصة الخلق بتركيز خاص على المسيح .فكما
قدم العهد الجديد المسيح في ضوء قصة الخلق.
فُهم الخروج في ضوء الخلق ،هكذا ّ

عندما ندرس تعاليم العهد الجديد عن عمل المسيح بالفداء ،علينا أن نتذكر أن الرسل أدركوا
تماماً أن المسيح لم ِ
يفد العالم دفعة واحدة .بل أنه يأتي بالخالص والدينونة للعالم في ثالثة مراحل
مرتبطة من ملكة.

ففي المرحلة األولى ،حقق المسيح الكثير لخالص شعبه في مجيئه األول الذي نستطيع أن

نسميه تأسيس الملكوت .فيعلمنا العهد الجديد ،أن حياة المسيح وموته وقيامته وصعوده ،وأيضاً ما
حدث في يوم الخمسين وفي خدمة الرسل التأسيسية ،بداية لفداء المسيح العظيم.

أقروا أن ملكوت المسيح يستمر اآلن حتى بعد
أما عن المرحلة الثانية ،ف ُكتّاب العهد الجديد ّ
تركه العالم ،أي الفترة التي تنتشر فيها نعمة اهلل في أنحاء األرض من خالل الك ارزة باإلنجيل .فتاريخ

الكنيسة كله بعد الرسل وحتى المجيء الثاني للمسيح ،يمثل استم اررية الخالص في المسيح .وحسب
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تعليم العهد الجديد فإن المرحلة الثالثة التي فيها يصل الخالص إلى ذروته تتمثل في استكمال
الملكوت عند عودة المسيح بالمجد .عندئذ سنرى نصرته على الشر ،واألموات في المسيح سيقومون
،وسنملك معه على العالم .فالخالص الذي بدأ عند مجيئه األول والذي يستمر ايضا اليوم ،سيكتمل
عندما يعود في نهاية الدهر.

وألن لهذه المراحل الثالثة من ملكوت المسيح أهمية قصوى الستيعاب مفهوم العهد الجديد

للخلق ،علينا أن نفحص كالً منها على حدة .ف ُكتّاب العهد الجديد ربطوا قصة الخلق من سفر
التكوين بتأسيس واستم اررية واستكمال خالص المسيح وملكوته .دعونا نتأمل أوالً في الطرق التي
يربط بها العهد الجديد اإلصحاح األول من التكوين بعملية تأسيس الملكوت.

التأسيس
كيف استخدم العهد الجديد الخلق كعدسة ينظر من خاللها لتأسيس ملكوت المسيح؟ في
الواقع يتحدث العهد الجديد عدة مرات عن مجيء المسيح األول كعمل الهي يعيد فيه الخلق ،ويشكل

من خالله الكون من جديد .دعونا نفكر أوالً في افتتاحية إنجيل يوحنا .في يوحنا  3–1 :1نق أر هذه

الكلمات:

ان ِع ْن َد ِ
ان ِفي ا ْل َب ْد ِء
ان ا ْل َك ِل َم ُة اهللَ .ه َذا َك َ
اهللَ ،و َك َ
ان ا ْل َك ِل َم ُةَ ،وا ْل َكلِ َم ُة َك َ
ِفي ا ْل َب ْد ِء َك َ
ِع ْن َد ِ
ان.
انَ ،وِب َغ ْي ِرِه لَ ْم َي ُك ْن َ
اهللُ .ك ُّل َ
ش ْيء ِم َّما َك َ
ش ْي ٍء ِب ِه َك َ
الحظ أن يوحنا يبدأ كتابه بالكلمات "في البدء" التي هي الكلمات األولى في تكوين 1 :1
السماو ِ
ض ".فمن بداية إنجيله يضع يوحنا تفكير قرائه في إطار قصة
ات َواأل َْر َ
" ِفي ا ْل َب ْد ِء َخ َل َ
ق اهللُ َّ َ َ
الخلق الموجودة في سفر التكوين .ثم يقول إن المسيح هو األقنوم الذي خلق كل األشياء إذ هو كلمة
اهلل الذي ُوجد به كل شيء .وبالرغم من أن اآليات األولى من إنجيل يوحنا تشير إلى قصة الخلق،
حول انتباهنا من سفر التكوين إلى مجموعة أحداث أخرى توازي نص التكوين.
نالحظ أن الرسول َّ
دعونا نستمع إلى الكلمات التي كتبها يوحنا في (يوحنا :)5–4 :1

فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس .والنور يضئ في الظلمة والظلمة لم
تدركه.
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هنا نرى أن يوحنا ما زال يستقي أفكاره من اإلصحاح األول من التكوين ،ال سيما فكرة النور
الذي أضاء به اهلل عالم الفوضى والظالم في اليوم األول .لكنه لم يعلِّم أن المسيح هو هذا النور
فحسب بل أعلن أيضاً أن تجسد المسيح هو النور الذي يشع في الظالم الذي في العالم بالخطية.
وبانتقاله من حقيقة الخلق لحقيقة مجيء المسيح ،أعلن يوحنا أن اهلل بنور المسيح المضيء في وسط

ظالم الخطية في العالم ،قد تصدى لفوضى العالم كما فعل في البداية .نجد في ( 2كورنثوس :4
فكار مشابهة حيث فسر الرسول بولس مجد خدمته بهذه الكلمات:
 )6-5أ اً
ق ِفي ُقلُوِب َناِ ،إل َن َارِة
أل َّ
ق ُنور ِم ْن ظُ ْل َم ٍة»ُ ،ه َو الَِّذي أَ ْ
َن ُي ْ
َن اهللَ الَِّذي قَ َ
ال« :أ ْ
ش َر َ
ش ِر َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
يح.
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
َم ْع ِرفَة َم ْجد اهلل في َو ْجه َي ُ

َن
اهلل… قَ َ
ال« :أ ْ
فإن الرسول بولس يشير هنا بطريقة مباشرة إلى تكوين  1في كلماته " َ
ق ُنور ِم ْن ظُ ْل َم ٍة»" ،يذكر أوالً عملية تنظيم الخليقة األصلية والتي شملت ظهور النور ،ثم يلفت
ُي ْ
ش ِر َ
انتباهنا إلى التوازي الهام لقصة الخلق عندما أعلن أن اهلل اشرق في قلوبنا عندما ظهر مجد اهلل في
وجه المسيح .فعلّم الرسول هنا أن تأسيس ملكوت المسيح الذي تم بظهور وجهه على األرضُ ،يفهم
بصفة أدق عندما نربطه بنموذج عمل اهلل في الخلق األصلي .فنفس المجد الذي أظهره اهلل في

شروق التور في البداية أظهره أيضاً في مجيء المسيح إلى عالم الظالم.

نجد في هذين اآليتين عنص اًر أساسياً في المفهوم المسيحي لقصة الخلق .فأتباع المسيح

يرون في تكوين  1صورة مسبقة لما صنعه اهلل في المجيء األول للمسيح عندما أسس ملكوته.

كلنا نواجه إغراء مشابة للذي واجهه بنو إسرائيل تحت قيادة موسى .فبالرغم من أن اهلل فعل
عمالً عجيباً عندما أرسل المسيح للعالم كما صنع لبني إسرائيل في الخروج من مصر ،إال أننا نتعثر

في إدراك عظمة عمله في المسيح منذ ألفي عام .في فكر اإلنسان المحدود قد تبدو وأنها ليست

أحداث ًا هامة مثلها مثل أي أحداث أخرى حدثت في تلك األيام .إذا وجدنا أنفسنا ونحن نفكر بهذا

األسلوب علينا أن نتذكر منظور العهد الجديد .فظهور المسيح على األرض كان في الواقع بداية
عمل اهلل النهائي في إعادة تنظيم العالم وتخليصه من ظالم الفوضى الموجودة بسبب الخطية

والموت .إن المجيء األول للمسيح بداية العملية التي من خاللها يجعل اهلل لخليقته مكاناً جميالً
ينبض بالحياة األبدية والمجد ليسكن فيها لألبد مع اإلنسان الذي هو على صورته .لذلك فنحن على

حق تام عندما نضع ثقتنا الكاملة فيه وحده.

-19للحصول على فيديوهات وموارد أخرى قم بزيارة موقع خدمات األلفيّة الثالثة http://arabic.thirdmill.org

الدرس األول :العالم الكامل

التاريخ البدائي

لقد رأينا أن العهد الجديد يستخدم قصة الخلق لشرح معنى المجيء األول للمسيح .واآلن
سنرى أن العهد الجديد يعتبر أن استم اررية الملكوت أي الفترة بين المجيء األول للمسيح ومجيئه
الثاني هي أيضاً بمثابة إعادة للخلق.

الستمرار
النص المعروف في  2كورنثوس  17 :5يوضح هذا المنظور:
ض ْتُ ،ه َوَذا
َحد ِفي ا ْل َم ِس ِ
يدة :األَ ْ
يح فَ ُه َو َخ ِليقَة َج ِد َ
إِ ًذا إِ ْن َك َ
اء ا ْل َع ِتيقَ ُة قَ ْد َم َ
ان أ َ
ش َي ُ
يدا.
ص َار َج ِد ً
ا ْل ُك ُّل قَ ْد َ
إن التعبير اليوناني " "ktisisونستطيع أن نترجم هذا الجزء من اآلية هكذا" :إن كان أحد في
المسيح عندئذ توجد خليقة جديدة ".فمفهوم الرسول بولس هو أن الناس عندما يأتون إلى المسيح
باإليمان يصبحون جزءاً من ملكوت جديد وعالم جديد وخليقة جديدة .من هذا المنطلق نرى أن الناس

يختبرون الخليقة الجديدة أثناء استمرارية الملكوت عندما يؤمنون بالمسيح .ولذلك فقصة الخلق في
سفر التكوين تساعدنا على الفهم الصحيح لما يحدث لكل إنسان عندما يسمع ويؤمن ويتبع المسيح:
حينما نصبح جزءاً من خليقة اهلل الجديدة نستطيع أن نتمتع مبدئياً بعظمة نظام اهلل المثالي للعالم.

لذلك ال نتعجب عندما يصف بولس الرسول عملية الخالص بطريقة أخرى مستمدة من قصة

الخلق ،ففي كولوسي  10-9 :3نق أر هذه الكلمات:

ِ
يد الَِّذي يتَجد ُ ِ
يق مع أ ْ ِ ِ
اإل ْنس َ ِ
س َب
ستُ ُم ا ْل َج ِد َ
َ َ
ان ا ْل َعت َ َ َ
َع َمالهَ ،ولَ ِب ْ
َّد ل ْل َم ْع ِرفَة َح َ
إِ ْذ َخلَ ْعتُ ُم ِ َ
ورِة َخ ِال ِق ِه.
ُ
ص َ
في هاتين االيتين ،يصف الرسول ما يحدث ألتباع المسيح مستخدماً أفكار سفر التكوين 1

إذ يقول إننا نتجدد حسب صورة الخالق .هذه إشارة لتكوين  27 :1حيث نرى أن عالم اهلل المثالي
اللذين ُخلقا على صورة اهلل .في فترة استم اررية ملكوت المسيح نتجدد دائماً طوال
يشمل آدم وحواء ْ
اللذين كانا على صورة اهلل .
حياتنا حتى نستعيد المكانة التي كانت من قبل ألبوينا ْ

إنه من خالل هذه االيات ،نرى أن العهد الجديد استخدم قصة الخلق كوسيلة لفهم عمل

المسيح ليس فقط في تأسيس الملكوت ،بل أيضاً في استم ارريته.
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بالطبع فإن ُكتّاب العهد الجديد أروا معاني أخرى في قصة الخلق .فلم تقتصر رؤيتهم فيها
على أن المجيء األول للمسيح هو بداية خليقة جديدة ،وال على استم اررية الملكوت كزمن يتمتع فيه
الناس بالخليقة الجديدة في حياتهم ،بل أروا فيها مواضيع متعلقة بالمرحلة النهائية من عمل المسيح

أي مرحلة استكمال الملكوت.

الكتمال
على األقل نجد نصين في العهد الجديد يتناوالن هذا المعنى .أوالً يشير اإلصحاح الرابع من

رسالة العبرانيين إلى عودة المسيح مستخدماً أفكار قصة الخلق ،عبرانيين 4 :4

ال ِفي مو ِ
يع
الساب ِع ِم ْن َج ِم ِ
الس ِ
اح اهللُ ِفي ا ْل َي ْوِم َّ
ض ٍع َع ِن َّ
أل ََّن ُه قَ َ
استََر َ
ابع ه َك َذاَ «:و ْ
َْ
َع َم ِال ِه».
أْ
وفي عبرانيين 11-9 : 4
اهلل! أل َّ ِ
شع ِب ِ
إِ ًذا ب ِقي ْت ر ِ
َع َم ِال ِهَ ،ك َما
ضا ِم ْن أ ْ
اح ُه َو أ َْي ً
استََر َ
َن الَّذي َد َخ َل َر َ
ََ َ َ
احتَ ُه ْ
احة ل َ ْ
ِ
طأ ِ ِ
ِ
ص َي ِ
ان
َن َن ْد ُخ َل ِت ْل َك َّ
َع َم ِال ِهَ .ف ْل َن ْجتَ ِه ْد أ ْ
اهللُ ِم ْن أ ْ
سقُ َ َ
الر َ
َحد في ع ْب َرِة ا ْلع ْ
اح َة ،ل َئالَّ َي ْ
ِ
هذ ِه َع ْي ِن َها.
فكما استخدم موسى يوم راحة اهلل في تكوين  2لدفع شعبه إلى كنعان أرض الراحه ،هكذا
اعتبر كاتب الرسالة هذا اليوم كنموذج مثالي للفداء المطلق الذي سنختبره عندما يعود المسيح .وكما
نظم اهلل العالم في البداية بطريقة مثالية وأتي بسعادة يوم الراحة ،هكذا المسيح عندما يعود في المجد
سيعيد تنظيم العالم ويعطي شعبه سعادة الراحة النهائية .فيحثنا الكاتب أن نجتهد أن ندخل تلك

الراحة التي ستأتي عند مجيء المسيح .أخي اًر نجد في سفر الرؤيا  1 :21أحد أعظم النصوص التي

تصف المجيء الثاني للمسيح في ضوء قصة الخلق .دعونا نستمع للطريقة التي ربط بها الرسول
يوحنا أفكار الخلق بعودة المسيح:
اء
ثَُّم َأر َْي ُ
س َم ً
ت َ
وج ُد
َوا ْل َب ْح ُر لَ ُي َ

ضتَا،
يدةً ،أل َّ
َن َّ
اء األُولَى َواأل َْر َ
ضا َج ِد َ
َج ِد َ
ض األُولَى َم َ
يدةً َوأ َْر ً
الس َم َ
ِفي َما َب ْع ُد( .رؤيا )1 :21
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إن يوحنا يذكر سماء جديدةً وأرضاً جديدةً راجعاً بذلك إلى كلمات تكوين  1:1عن خلق اهلل
للسماوات واألرض .باإلضافة لذلك كتب يوحنا أنه ال يوجد بعد بحر في ذلك العالم الجديد .تذكر أن
اهلل في تكوين  9 :1قيد البحر واضعاً إياه داخل حدوده لتظهر اليابسة وتكون مسكناً آمناً للجنس

البشري .ففي العالم الجديد الذي سيكون بعد مجيء المسيح لن يكون مكان للبحار بل ستحل مكانها

المياه العذبة المحيية .فعمل المسيح يشابه أيام الخلق المذكورة في التكوين اإلصحاح األول إال أنه
في المسيح سيكمل اهلل تحقيق العالم المثالي بخلق الكون كله كسماء جديدة وأرض جديدة فيه يتمتع
اهلل وشعبه بالعالم الجديد.
إن بعض المؤمنين في تصورهم يفصلون رجائهم األبدي عن حقيقة الخلق وهذا أمر مؤسف.
فيظنون أنهم سيقضون األبدية في عالم روحي سماوي .لكن العهد الجديد يعلِّم غير ذلك .إذ يعلم أن
مصيرنا النهائي هو العودة إلى راحة يوم السبت المعينة في اليوم السابع من الخلق ،وأننا سنتمتع
بالحياة األبدية في السماء الجديدة واألرض الجديدة .هذا هو رجاء جميع المؤمنين في كل العصور.
فلقد علَّمنا العهد الجديد أن نرى في اإلصحاح األول من سفر التكوين ليس فقط سجالً

لألحداث األولية .بل أيضاً نرى فيه صورة لما صنعه اهلل في المجيء األول للمسيح ولما يصنعه
اآلن في حياتنا ولما سيصنعه في يوم استكمال الملكوت عند عودة المسيح .

في مراحل ملكوت المسيح الثالثة ،يتصدى اهلل لفوضى الخطية والموت في العالم وفي
حياتنا .يقود العالم في الطريق إلى النهاية المثالية من خالل تأسيس واستم اررية واستكمال الملكوت
وستكون نتيجة هذه العملية خليقة جديدة وعجيبة صنعها لشعبه.

الخالصة
في هذا الدرس رأينا أربعة أفكار رئيسية :الهدف العام لسفر التكوين إصحاح  ،11-1وثاني ًا

بناء النص الموجود في تكوين  ،3 :2–1 :1وثالثاً معنى هذا النص األصلي  ،ورابعاً أسلوب العهد

الجديد في ربط قصة الخلق بحياتنا اليوم .استنتاج هذا التوجه إلى سجل موسى عن الخلق لحياتنا

اليومية هو عجيب على االقل.
علينا كمؤمنين أن نستوعب كيف ينطبق قصد قصة الخلق التي كتبها موسى في التكوين

حبط ونحن نتبع المسيح في عالم الخطية مثل ما حدث
على حياتنا في المسيح .فمن السهل أن ُن َ
اءهُ على
لبني إسرائيل الذين كانوا أول من سمعوا افتتاحية سفر التكوين .فكما شجع النبي موسى قَُّر َ
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الثبات في الطريق المؤدي إلى عالم اهلل المثالي ،علينا أن نتشجع أيضاً ونحن نسلك في طريق اهلل

العجيب المؤدي إلى العالم المثالي في المسيح.
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