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ِسْفر البدايات
التكويـن حـول يسـوع:  يـدور سـفر 
يسـوع خالقنـا، يسـوع حارسـنا، ويسـوع 
فادينـا. وبعـد مـرور آالف السـنين علـى 
نفسـه،  التكويـن  لنـص  موسـى  كتابـة 
مماثلـة  كلمـات  يوحنـا  الرسـول  كتـب 
معبـرًا  موسـى،  كتبهـا  التـي  للكلمـات 
عـن الـرب يسـوع في قصـة الخلـق على 
النحـو التالـي: »ِفـي الْبَـْدِء كَاَن الَْكلَِمـُة، 
َوالَْكلَِمـُة كَاَن ِعْنـَد هللِا، وَكَاَن الَْكلَِمـُة هللَا. 
هـَذا كَاَن ِفـي الْبَـْدِء ِعْنـَد هللِا. كُلُّ َشـْيٍء 
ا كَاَن.  ِبـِه كَاَن، َوِبَغيْـرِِه لَْم يَُكْن َشـْيٌء ِممَّ
ِفيـِه كَانَـِت الَْحيَـاُة، َوالَْحيَـاُة كَانَـْت نُـوَر 

النَّـاِس« )يوحنـا 1: 1 – 4(.
»فـي  هنـا؟  يوحنـا  كتبـه  الـذي  مـا 
كل  ُخلِقـت،  التـي  األشـياء  كل  البـدء« 
األشـياء التـي لـم تكن موجـودة من قبل، 

بـرزت إلـى الوجـود وذلـك بواسـطة الـرب يسـوع. الخليقـة كلهـا – من المجـرات العجيبـة التي 
تسـبح فـي الفضـاء وتشـبه عجـالت مـن النـار والنـور، إلـى الحمـض النـووي الدقيـق المنسـوج 
بأعجوبـة فـي الخليـة، إلـى أصغـر جـزءي منهـا – صنعهـا يسـوع بـكل مـا فيهـا ويحافـظ عليها 
ويرعاهـا. وسـفر التكويـن هـو أول قصـة فـي الكتـاب المقـدس عـن هـذه الخليقة وفـداء هذه 
الخليقـة علـى حـٍد سـواء. وفـي هـذا السـفر عينه نجـد التفسـير الوحيد »الرسـمي« فـي العالم 

. ألصلنا
الكلمـة اإلنكليزيـة Genesis مشـتقة مـن الكلمة اليونانيـة genesis، وتعنـي »بداية«، وهي 
نفسـها مشـتقة مـن العبريـة bere’shit )بيريشـيت(، »فـي البـدء«، وهـي العبـارة األولـى فـي 
ـفر )ولذلـك فهـي أول كلمـة في الكتـاب المقـدس بأكمله!(. يعطينا سـفر التكويـن القاعدة  السِّ
واألسـاس الذي تقوم عليه جميع األسـفار المقدسـة التالية. ونظرًا لكونه السـفر األول، واألسـاس 
الـذي يبنـى عليـه كل مـا يأتـي بعده، فمـن المحتمل أن سـفر التكوين مـن أكثر أسـفار الكتاب 

المقـدس التـي يتـم االقتبـاس منها واإلشـارة إليها.
وأهميـة سـفر التكويـن ترجـع لكونـه السـفر الـذي، أكثـر مـن أي عمل آخـر، فـي أي مكان، 
يسـاعدنا علـى فهـم حقيقـة وجودنـا كبشـر، وهـي حقيقة لهـا أهمية خاصـة اآلن، فـي وقت ال 
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نعتبـر فيـه نحـن البشـر سـوى كائنات موجـودة بمحض الصدفة فـي كون مادي بحـت. أو، على 
حـد تعبيـر أحـد الفيزيائييـن، نحن البشـر »طيـن منظم« )وهـذا صحيح إلى حد مـا، على الرغم 
مـن أن قوانيـن الطبيعـة وحدهـا، وفًقـا العتقـاده، هـي التـي قامـت بعمليـة التنظيـم هـذه!(. 
ومـع ذلـك، يكشـف لنـا سـفر التكويـن عـن أصلنـا الحقيقـي، وأننـا قـد خلقنـا عن سـابق تصور 
وتصميـم وبصـورة كاملـة علـى صـورة هللا فـي عالـم كامل. كما يشـرح سـفر التكوين السـقوط؛ 
أي السـبب فـي أن عالمنـا لـم يعـد كاماًل والسـبب أيًضا فـي فقدان البشـر لكمالهـم. ومع ذلك، 
فسـفر التكويـن يعزينـا أيًضـا بوعـد هللا بالخـالص فـي عالـم ال يقـدم لنـا، فـي حـد ذاتـه، سـوى 

األلـم والموت.
وسـفر التكويـن بقصصـه الدراميـة عن المعجـزات )كقصة الخلـق ومعجزات الـوالدة وقوس 
القـزح( واألحـكام الـواردة فيـه )كالطوفـان وسـدوم وعمـورة( التـي تشـهد علـى حضـور هللا 
القـدوس، هـو سـفر عظيـم ومهيـب. لكـن سـفر التكويـن هـو أيًضـا سـفر يحتـوي علـى قصـص 
بشـرية مؤثـرة عـن الحـب )يعقـوب وراحيـل(، والكراهية )يعقوب وعيسـو(، والوالدة )إسـحاق، 
ويعقـوب، وأبنـاء يعقـوب(، والمـوت )سـارة، وراحيـل، ويعقـوب، ويوسـف(، والقتـل )قاييـن 
وشـمعون والوي( والغفـران )عيسـو ويعقـوب ويوسـف وإخوتـه(. وهـو أيًضـا كتـاب تعليمـي 
بـه دروس فـي األخـالق )قاييـن وبابـل(، واإليمـان )إبراهيم ويعقـوب(، والرجاء والوعـد بالفداء 

)سـحق الحيَّـة وأرض الموعـد(.
خـالل هـذا الربـع، لن نقـوم بقراءة ودراسـة سـفر التكوين فحسـب، بل سنسـتمتع بقصصه 

الجميلـة ونتعلـم السـير بشـكل أفضل مـع رب الخليقة، إلـه إبراهيم وإسـحق ويعقوب.
وفـي الوقـت نفسـه، فـإن التنقـالت الجغرافية الـوارد ذكرها في هذا السـفر - مـن عدن إلى 
بابـل، إلـى أرض الموعـد، إلـى مصر، إلـى أرض الميعـاد المرجـوة - تذكرنا برحالتنـا الروحية في 
هـذه الحيـاة وتقـوي رجاؤنـا بـأرض الميعـاد الحقيقية، السـماء الجديـدة واألرض الجديـدة. وإذ 
نتتبـع هـذه الشـخصيات عبر صفحات سـفر التكوين، بغـض النظر عن اختـالف الوقت والمكان 

والثقافـة والظـروف، سنكتشـف أن قصصهـم فـي أحوال كثيـرة هي قصصنا نحـن أيًضا.

جـاك ب� دوخـان، هـو أسـتاذ فخـري فـي تفسـير العهـد القديـم واللغـة العبريـة في 
كليـة الالهـوت األدفنتسـتية بجامعـة أندروز.

	



* 26 آذار )مارس( – 1 نيسان )إِبريل(    الدرس األول    

الَخليقُة

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: مزمـور 00	: 	 – 	، تكوين 	 – 2، خـروج 20: 8 – 		، خروج 

40: 		، متـى 25: 4	 – 0	، متـى 9	: 	 – 9�

َماَواِت َواألَْرَض« )تكوين 	: 	(� آية الحفظ: »ِفي الَْبْدِء َخلََق هللُا السَّ

يبـدأ سـفر التكويـن، وبالتالـي الكتـاب المقـدس بأكملـه، بأحـداث الخلـق التي قـام بها هللا. 
هـذه الحقيقـة مهمـة جـًدا ألنهـا تعنـي أن خلقنا يمثـل بدايـة التاريخ البشـري والكتابي. تشـير 
هـذه الحقيقـة أيًضـا إلـى أن قصـة الخلق الـوارد ذكرها في سـفر التكويـن لها نفـس المصداقية 

التاريخيـة كاألحـداث األخـرى فـي التاريخ البشـري والكتابي.
يحتـوي أصحاحـا الخليقـة في تكوين 1 و2 على دروس عن هللا والبشـرية. وإذ نقوم بدراسـة 
موضوع هذا األسـبوع، سـنفهم بشـكل أفضل المعنى العميق ليوم السـبت – اليوم السـابع من 
األسـبوع. سـوف نتأمـل أكثـر فـي الفعـل اإللهـي المتمثـل فـي خلـق البشـر علـى صورتـه، ومن 
التـراب أيًضـا. وسـنتعرف علـى القصد من شـجرة معرفـة الخير والشـر وعالقتها بشـجرة الحياة. 
أهـم درس مـن قصـص البدايات الـواردة في الكتاب المقـدس هو الدرس المتعلـق بالنعمة. 
وجودنـا هـو فعـل نعمـة بـكل ما تحملـه الكلمة مـن معنـى. فقد خلـق هللا السـماوات واألرض 
علـى الرغـم مـن أن البشـر لـم يكونـوا موجوديـن بعـد. وكمـا أن خلقنـا هـو هبـة مـن هللا، فإن 
فداءنـا هـو أيًضـا هبـة مـن هللا. يـا لعمـق الحقيقـة المتمثلـة فـي أن الخلـق والفـداء كالهمـا 
موجـودان فـي الوصيـة الرابعـة التـي تحثنا علـى تقديس اليوم السـابع من األسـبوع – السـبت.

*نرجو التعمق في موضوع هذا األسبوع استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 2 نيسان )إِبريل(.
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27 آذار )مارس(         األحد        

إله الخليقة

اقرأ مزمور 00	: 	 – 	� ما هي االستجابة البشرية إلله الخليقة، ولماذا؟

 

 

الرسـالة األولـى لقصة الخليقة الـوارد ذكرها في تكوين األصحاح األول هي »هللا«. ونسـمعها 
بالفعـل فـي ترجمـة النـص القائل »فـي البدء خلق هللا« )تكويـن 1: 1(. ونالحـظ أن كلمة »هللا« 
توجـد فـي منتصـف اآليـة األولـى، ويتـم التشـديد عليهـا بأقـوى النبـرات فـي األناشـيد الدينيـة 
التقليديـة وذلـك إلبـراز أهميـة هللا والتأكيـد عليهـا. ولذلـك تبـدأ قصة الخلـق بالتركيـز على هللا 

بصفته ُمنشـئ الخليقـة ومبدعها.
يبـدأ سـفر التكويـن فـي الواقع بفكرتين مختلفتيـن عن هللا. قصة الخلق األولـى )الواردة في 
تكويـن 1: 1 – 2: 4( تعـرض هللا علـى أنـه بعيـد تماًما عن البشـر، وأنه اإلله العظيم المتسـامي، 
إلوهيم، الذي يتحدث اسـمه عن سـيادة هللا. يوحي االسـم »إلوهيم« بالسـمو والعظمة والقوة، 

واسـتخدام صيغـة الجمـع لكلمة »إلوهيم« يعبـر عن فكرة العظمة والسـمو والجالل.
أمـا قصـة الخلـق الثانيـة )الـواردة فـي تكويـن 2: 4 – 25( فتعـرض هللا علـى أنـه قريـب 
وشـخصي، اإللـه يهـوه القائـم بذاتـه، الـذي يعتقـد الكثيـرون أن أسـمه يـدل علـى رغبتـه فـي 
االقتـراب منـا والتعلـق بنـا. ولذلـك فقصـة الخلـق فـي مجملهـا هـي دعوة غيـر مباشـرة لعبادة 
هللا، وتتمثـل فـي االعتـراف أواًل بعظمـة هللا وقدرته غيـر المحدودة، وفي نفـس الوقت االعتراف 
باعتمادنـا عليـه ألنـه خلقنـا ولـم نخلـق أنفسـنا )مزمـور 100: 3(. ولهذا السـبب تربـط العديد 
مـن المزاميـر فـي كثيـر مـن األحيـان بين العبـادة والخلـق )مزمـور 95: 1 – 6؛ مزمـور 139: 13 

و14 ]قـارن ذلـك برؤيـا 14: 7[(.
تحتـوي هـذه النظـرة المزدوجـة عـن هللا المملـوء جـالاًل وقـوًة، والـذي يمتـاز فـي نفـس 
الوقـت بكونـه قريبًـا منـا ومحبًـا لنـا ويرغـب فـي أن يكـون فـي عالقة معنـا، على نقطـة مهمة 
حـول كيفيـة االقتـراب إلـى هللا فـي العبـادة. فالعظمـة والرهبـة يتماشـيان مـع الفـرح ويقينيـة 
قـرب هللا وغفرانـه ومحبتـه )مزمـور 2: 11(. وحتـى التسلسـل المرتبـط بالنظرتيـن المتعلقتيـن 
بـاهلل لـه مغـزى كبيـر، فاختبـار قـرب هللا ودفء حضـوره يتبـع االختبـار المرتبط ببُعـد هللا. فقط 
عندمـا نـدرك عظمـة هللا وجالله، سـنكون قادرين بخوف ورعـدة على تقدير نعمته واالسـتمتاع 

بحضـوره العجيـب والُمِحـب فـي حياتنا.

تأمـل فـي عظمـة هللا وقدرتـه العجيبة التـي تحمل الكـون، ومع ذلك فهـو قريب جًدا 
منـا جميًعـا� لماذا تعـد هذه الحقيقـة العجيبة والمذهلـة عجيبة جًدا؟
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28 آذار )مارس(        االثنين        

الخليقة

اقـرأ تكويـن 	: 4 و0	 و2	 و8	 و	2 و25 و		، وتكويـن 2: 	 – 	� مـا هـو مغـزى عبارة 
ُه َحَسـٌن« الـوارد ذكرهـا فـي قصـة الخليقـة األولـى؟ ومـا هو الـدرس المفهـوم ضمًنا  »أَنَـّ

الـذي تحتـوي عليـه خاتمـة قصة الخليقـة؟ )تكويـن 2: 	 – 	(�

يقيّـم هللا عملـه فـي كل خطـوة مـن قصـة الخليقـة علـى أنه »أَحَسـٌن«. وهـذا الصفـة وفًقا 
للفهـم السـائد تعنـي أن عمـل هللا فـي الخلـق قـد تكلـل بالنجـاح، وانـه عندمـا قـال هللا »أنـه 
حسـٌن«، فذلـك يـدل علـى نجاحـه. فالنـور أضـاء )تكويـن 1: 4(، والنباتـات أخرجـت ثمارهـا 

)تكويـن 1: 12( ومـا إلـى ذلـك.
لكـن هـذه الكلمـة تشـير إلـى أكثـر مـن مجـرد نجـاح العمـل الـذي قـام بـه هللا. فالكلمـة 
العبرانيـة »تـوف« تسـتخدم أيًضـا فـي الكتـاب المقـدس للتعبيـر عـن التقديـر الجمالي لشـيء 
جميـل )تكويـن 24: 16(. كمـا أنهـا تسـتخدم لتمييـز الخير عن الشـر )تكويـن 2: 9(، ولها عالقة 

بالمـوت )تكويـن 2: 17(.
وعبـارة »أنـه حسـٌن« تعنـي أن الخليقـة كانـت تعمـل بشـكل جيـد، وأنهـا كانـت جميلـة 
وكاملـة، ولـم يكـن فيهـا شـر. والعالـم »لـم يكـن بعـد« مثـل عالمنـا، متأثـرًا بالخطيـة والموت، 

وهـي فكـرة تـم التأكيـد عليهـا فـي مقدمـة قصـة الخلـق الثانيـة )راجـع تكويـن 2: 5(.
والوصـف الـذي نقـرأه عـن الخليقـة يتناقـض تناقًضـا تاًما مـع نظريـات التطور، التـي تزعم 
أن العالـم كـوَّن نفسـه بنفسـه بصـورة تدريجيـة من خالل سلسـلة مـن األحـداث العرضية التي 

بـدأت مـن حالـة بدائية ثـم تطـورت إلى حالة أسـمى.
إال أن الوحـي الكتابـي يؤكـد لنـا علـى نقيض ذلـك أن هللا خلق العالـم عمًدا وبغتـًة )تكوين 
1: 1(. ولـم يكـن ذلـك حدثًـا عرضيًـا أو مـن محـض الصدفـة إطالقًـا. فالعالـم لـم يـأِت أو يُخلَق 
مـن تلقـاء نفسـه، وإنما بسـبب إرادة هللا وكلمتـه )تكويـن 1: 3(. والفعل »برا« بمعنـى »َخلََق« 
والمترجـم فـي تكويـن األصحـاح األول للتأكيـد علـى أن هللا في البـدء خلق السـماوات واألرض، 
يُسـتخدم فقـط عندمـا يكـون هللا هـو الفاعل، ويـدل على المباغتـة والمفاجأة – قـال هللا فكان.

والنـص المتعلـق بالخلـق يخبرنـا أن »كل شـيء« قـد ُخلِق في ذلـك الحين )تكويـن 1: 31(، 
وأن الخالـق نفسـه َحَكـَم بـأن كل شـيء »حسـٌن جـًدا« )تكويـن 1: 31(. وتكويـن 1: 1 يخبرنـا 
بالحـدث نفسـه، أي خلـق السـماوات واألرض، وتكويـن 2: 1 يعلـن عـن اكتمـال الحـدث. وقـد 

اكتمـل كل شـيء، بمـا فـي ذلـك السـبت، في غضـون سـبعة أيام.

لماذا تُبِطل نظرية التطور واالعتقاد بأن العالم قد تشكَل على مدار باليين السنين، 
قصة الخليقة الواردة في سفر التكوين؟ ولماذا تتناقض الفكرتان من جميع النواحي؟
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29 آذار )مارس(        الثالثاء        

السبت

اقـرأ تكويـن 2: 2 وخـروج 20: 8 – 		� لمـاذا توجد هناك عالقة بين سـبت اليوم السـابع 
والخليقـة؟ وكيـف تؤثـر هذه العالقة علـى الطريقة التي نحفظ بها السـبت؟

 

 

لقـد أسـس هللا السـبت ألنـه »أنهـى« بالتمام عملـه في الخلق. ولذلك فسـبت اليوم السـابع 
هـو تعبيـر عـن إيماننـا بـأن هللا قـد أنهـى عملـه آنـذاك، وصـرَّح بأنـه »حسـٌن جـًدا«. وعندمـا 

نحفـظ السـبت، فنحـن ننضـم بذلـك إلـى جانب هللا فـي االعتـراف بقيمـة خليقتـه وجمالها.
يمكننا أن نستريح من أعمالنا تماًما كما استراح هللا من أعماله. إن حفظ السبت يعني أن نقول 
نعم لخليقة هللا »الحسنة جًدا«، والتي تشمل أجسادنا. على عكس بعض المعتقدات القديمة 
)والحديثة(، ال يوجد شيء في الكتاب المقدس، سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد، يقلل 
من قيمة الجسد وينعته بالشر. هذا مفهوم وثني ليس له سند كتابي. وإنما على العكس من ذلك 
فإنَّ َمن يحفظون السبت يشكرون هللا على خليقته والتي تتضمن أيًضا أجسادهم، ولهذا السبب 

يمكنهم االستمتاع بالخليقة، وهو أيًضا السبب الذي يجعلهم يعتنون بها.
إن السـبت الـذي يشـير إلـى »النهايـة« األولـى للتاريخ البشـري هـو أيًضا عالمة أمـل ورجاء 
للبشـر المتألميـن والمسـكونة التـي تئـن وتتمخـض. والشـيء المثيـر لالهتمـام هـو أن عبـارة 
»فـرغ مـن عملـه« أو »أكمـل العمـل« تظهـر مرة أخرى عنـد االنتهاء مـن بناء الَمقـِدس )خروج 
40: 33(، ومـرة أخـرى عنـد االنتهـاء مـن بناء هيكل سـليمان )ملـوك األول 7: 40 و51(، وفي كال 

المكانيـن كان الـدرس المتعلـق باإلنجيل والخـالص يُعلَّم.
أما بعد السقوط، فالسبت، في نهاية األسبوع، يشير إلى معجزة الخالص، والتي لن تحدث 
إال من خالل معجزة الخليقة الجديدة )إشعياء 65: 17 ورؤيا 21: 1(. السبت هو عالمة في نهاية 

أسبوعنا البشري توحي بأن اآلالم والتجارب التي نختبرها في هذا العالم ستنتهي أيًضا.
لهذا السبب اختار المسيح يوم السبت باعتباره أنسب يوم لشفاء المرضى )لوقا 13: 16-13(. 
وعلى عكس التقاليد التي كان القادة متشبثين بها، فقد أشار الرب يسوع بإجرائه للمعجزات 
في يوم السبت إلى الوقت الذي سينتهي فيه كل ألم ووجع وموت، وهذه هي النهاية المنتظرة 

لعملية الخالص. وبالتالي فإن كل سبت يوجه أنظارنا ويرشدنا إلى رجاء الفداء.

كيـف تسـاعدنا الراحـة فـي يـوم السـبت علـى اختبـار الراحـة والخـالص الـذي لنا في 
شـخص الـرب يسـوع اآلن والـذي سـيتحقق، في نهايـة المطـاف، عندما تُخلَـق األرض 

الجديـدة والسـماء الجديدة؟

	



30 آذار )مارس(        األربعاء       

خلق اإلنسان
خلـق البشـر هـو آخـر عمـل قـام به هللا فـي الخلق، علـى األقل فـي القصة الواردة في سـفر 
التكويـن. والبشـر هـم ذروة الخليقـة األرضية بأكملها، فهـم الغرض الذي صنعـت األرض ألجله.

اقـرأ تكويـن 	: 26 – 29 وتكويـن 2: 	� مـا هـي الصلـة بيـن هذيـن النصيـن المختلفيـن 
فيمـا يتعلـق بخلق البشـر؟ 

 

 

إن كـون هللا قـد خلـق البشـر علـى صورتـه هـو من أقـوى وأعظـم التصريحـات الـواردة في 
الكتـاب المقـدس. البشـر وحدهـم هـم َمـْن ُخلقـوا علـى صـورة هللا. وعلـى الرغـم مـن أن هللا 
عمـل وحـوش األرض كأجناسـها )تكوين 1: 25(، إال أن هللا خلق اإلنسـان علـى صورته )تكوين 1: 
27(. وقـد كانـت هـذه الصيغـة مقتصـرة فـي الكثير مـن األحيان علـى الطبيعة الروحية للبشـر، 
والتـي يتـم تفسـيرها علـى أنها تعنـي أن »صورة هللا« تُفهم فقـط للداللة علـى الوظيفة اإلدارية 

الخاصـة بتمثيـل هللا، أو الوظيفـة الروحيـة الخاصـة بالعالقـة مـع هللا أو مـع واحدنا اآلخر.
فـي حيـن أن هـذه التفسـيرات صحيحـة، إال أنهـا تفشـل فـي إدراج الحقيقة الماديـة الهامة 
المرتبطـة بهـذه الخليقـة. فالبعـدان موجـودان بالفعـل فـي الكلمتين »صـورة« و«شـبه« اللتين 
تصفـا هـذه العمليـة الـواردة فـي تكوين 1: 26. فـي حين أن الكلمـة العبرانية »تسـيليم« والتي 
تعنـي »صـورة«، تشـير إلـى الجانـب الملموس من الجسـد المادي، فـإن كلمة »ديمـوت« والتي 

تعنـي »شـبه« تشـير إلى الصفـات المجـردة المماثلة للـذات اإللهية.
لذلـك فالفكـرة العبرانيـة المتمثلـة فـي »صـورة هللا« يجـب أن تُفهـم بالمعنـى الشـامل 
المتعلـق بالنظـرة الكتابيـة للطبيعة البشـرية. يؤكد النص الكتابي على أن البشـر )رجااًل ونسـاًء( 
قـد ُخلِقـوا علـى صـورة هللا مـن الناحيـة الجسـدية وكذلـك مـن الناحيـة الروحيـة. وتعقيبًا على 
ذلـك تقـول إلـن هوايـت: »عندمـا بـرز آدم مـن يـد الخالـق كان يحمـل فـي طبيعته الجسـمية 

والعقليـة والروحيـة مشـابهة لجابلـه« )التربيـة الحقيقيـة، صفحـة 15(.
فـي الواقـع، هـذا الفهـم الشـامل لصـورة هللا، بمـا فـي ذلـك الجسـد المـادي، تؤكـد عليـه 
قصـة الخلـق األخـرى، والتـي تقول أن اإلنسـان صـار »نفًسـا حيًة« )تكويـن 2: 7(، وذلـك نتيجة 
عمليتيـن إلهيتيـن، أال وهمـا أن هللا »َجبَـَل« وهللا »نََفـَخ«. الحظ أن »الَنَفْس« او »النفخة« تشـير 
فـي أحيـان كثيـرة إلـى البعـد الروحـي، لكنهـا مرتبطـة أيًضـا ارتباطًـا وثيًقـا بالقـدرة البيولوجية 
)الجسـدية( علـى التنفـس، وهـي الجـزء اإلنسـاني الـذي تكـوَّن مـن تـراب األرض. إنها »نسـمة 

الحيـاة«، أي الَنَفـس أو النفخـة )الجانـب الروحـي(، والحيـاة )الجانـب الجسـدي أو المـادي(.
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وكان هللا سـيقوم بعـد ذلـك بعمليـة ثالثـة، وفـي هـذه المرة كان سـيخلق االمرأة من جسـم 
الرجـل )تكويـن 2: 21 و22(، وهـي طريقـة للتأكيـد علـى أنهـا من نفس طبيعـة الرجل.

31 آذار )مارس(        الخميس        

واجب اإلنسانية
م لـه ثـالث عطايـا: جنة عـدن )تكويـن 2: 8(، الطعام  بمجـرد أن خلـق هللا الرجـل األول، قـدَّ

)تكويـن 2: 16(، والمـرأة )تكويـن 2: 22(.

اقـرأ تكويـن 2: 5	 – 		� مـا هـي مسـؤولية الرجـل تجـاه الخليقـة وتجـاه هللا؟ وكيـف 
ترتبـط هاتيـن المسـؤوليتين ببعضهمـا البعـض؟

 

 

مسـؤولية الرجـل األولـى تتعلق بالبيئـة الطبيعية التي وضعـه هللا فيها »ليعملهـا ويحفظها« 
)تكويـن 2: 15(. الفعـل »أڤـاد« يشـير إلـى العمـل. فالحصـول علـى هديـة أو عطيـة ال يكفـي، 
وعلينـا العمـل عليهـا وجعلهـا مثمـرة، وهو درس سـيعيد الرب يسـوع تكـراره في َمثَـل الوزنات 
الـذي قالـه )متـى 25: 14 – 30(. والفعـل »شـامار« بمعنـى »يحفـظ« يوحـي بأهميـة الحفـاظ 

علـى ما تـم الحصـول عليه.
والمسـؤولية الثانيـة تتعلـق بطعامـه. علينـا أن نتذكر إن هللا أعطاه للبشـر )راجـع تكوين 1: 
29(. وقـد أوصاهـم هللا أيًضـا »مـن جميـع شـجر الجنـة تـأكل أكاًل« )تكويـن 2: 16(. البشـر لـم 

يخلقـوا الشـجر، وال الطعـام الـذي توفـره، لكنهـم كانـوا عطيـة أنعم بهـا هللا عليهم.
ولكـن توجـد وصيـة هنـا أيًضـا: لقـد كان عليهـم أن يقبلـوا عطيـة هللا السـخية ويسـتمتعوا 
بـاألكل مـن ثمـر جميع شـجر الجنـة. ولكن كجزء مـن هذه البركة التـي أنعم بهـا عليهم، أضاف 
هللا قيـًدا. فـكان عليهـم أال يأكلـوا مـن شـجرة معينـة. فاالسـتمتاع دون وجـود قيـود يقـود إلـى 
المـوت. هـذا المبـدأ كان موجـوًدا فـي جنـة عـدن، ونفس المبـدأ يوجـد اليوم بطـرق متعددة.

أمـا مسـؤولية الرجـل الثالثـة فتتعلـق بالمـرأة، عطيـة هللا الثالثـة: »لِذلِـَك يَتْـرُُك الرَُّجـُل أَبَاُه 
ـُه َويَلْتَِصـُق ِباْمَرأَتِـِه« )تكويـن 2: 24(. إن هـذه العبارة الرائعة هي تعبير قوي يسـلط الضوء  َوأُمَّ
علـى مسـؤولية البشـر تجـاه العهـد الزوجـي والقصـد مـن كونهـم »جسـًدا واحـًدا«، أي شـخًصا 

واحـًدا )قـارن ذلك بمتـى 19: 9-7(.
وقـد يرجـع السـبب فـي أن الرجـل )وليـس المـرأة( هـو مـن ينبغـي أن يتـرك أبـاه وأمـه 
إلـى االسـتخدام الكتابـي العـام لصيغـة المذكـر، وبالتالـي فـإن الوصيـة ربمـا تنطبـق أيًضـا على 
المـرأة. وفـي كلتـا الحالتيـن، فإن الرابطـة الزوجية، رغم كونهـا عطيًة من هللا، تقتضي مسـؤولية 
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بشـرية بمجـرد الحصـول علـى العطية، وهي مسـؤولية تقع علـى عاتق الرجل والمـرأة من أجل 
إتمامهـا بوفـاء وإخالص.

فكـر فـي كل األشـياء والبـركات التي باركك بهـا هللا� ما هي واجباتك ومسـؤولياتك من 
جهـة هذه األشـياء التـي بوركت بها؟

1 نيسان )إِبريل(        الجمعة        

رس: اقـرأ االقتباسـات التاليـة مـن روح النبـوة: الفصـل الرابـع عشـر  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
»الِعلـم والكتـاب المقـدس« مـن كتـاب التربيـة صفحـة 150، 151، والفصـل الثانـي بعنـوان 

»الخليقـة« مـن كتـاب قصـة الفـداء، صفحـة 15، 16.
»حيـث أنَّ سـفر الطّبيعـة وسـفر اإلعـالن يحمـالن نفـس طابـع العقـل الكبيـر الجبّـار فـال 
يمكـن إالّ أن يتكلّمـا كالمـاً متناسـقاً ومتوافقاً. إنّهما يشـهدان لنفس الحقائق العظيمة بأسـاليب 
ولغـات مختلفـة. إنَّ العلـم دائـٌب أبداً على اكتشـاف عجائـب جديدة، ولكّنـه ال يخرج من بحثه 
بشـيء يمكـن أن يضـارب اإلعـالن اإللهـي أو يناقضـه لـو فُِهـم علـى حقيقتـه. إنَّ سـفر الطّبيعة 
والكلمـة المكتوبـة كلٌّ منهمـا يريـق نـوراً على اآلخـر. إنّهمـا يعرّفاننا بـاهلل إذ يعلّماننا شـيئاً من 

الّنواميـس التـي يعمل بواسـطتها. 
»واالسـتدالالت المقتبسـة خطـأً مـن الحقائـق المالحظـة فـي الطّبيعـة أّدت مـع هـذا إلـى 
مناقضـة وخـالف مزعـوم بيـن العلـم واإلعـالن اإللهـي، وفـي محاولـة إعـادة االنسـجام والوفاق 
اسـتُخدمت تفسـيرات للكتـاب مـن شـأنها أن تقـّوض وتدّمـر قـّوة كلمـة هللا. وقـد ظُـنَّ أنَّ علم 
الجيولوجيـا يناقـض التّفسـير الحرفـي لمـا أورده موسـى فـي الكتـاب عـن الخليقـة. وقـد اّدعى 
البعـض أنَّ تطـّور األرض مـن حالة التّشـويش والمـاّدة التي كانت عليها قبـل تكوينها كان يحتاج 
إلـى مالييـن الّسـنين. ولكـي يتـالءم الكتاب مع إعـالن العلم المزعوم هـذا اّدعـوا أنَّ أيّام الخلق 
كانـت حقبـاً كبيـرة وغير محـدودة بلغـت آالف إن لم يكن ماليين الّسـنين. مثل هذا االسـتنتاج 
ال داعـي لـه إطالقـاً. فقّصـة الكتـاب هـي علـى وفـاق مـع نفسـها ومـع تعليـم الطّبيعـة« )روح 

النبـوة، التربيـة الحقيقية، صفحـة 150، 151(. 

أسئلة للنقاش

	� لمـاذا تتأثـر طبيعـة إيماننـا إذا كنـا نؤمـن أن قصـص البدايـات ما هي إال أسـاطير 
أو قصـص خرافيـة مصممـة فـي األسـاس لتعليمنـا دروس روحيـة لكنها بـدون حقيقة 
تاريخيـة؟ ومـا هـي الدالئـل الموجـودة فـي أسـفار الوحـي المقـدس والتـي تشـير 
إلـى أن كتبـة الكتـاب المقـدس كانـوا علـى درايـة بأنهـا »تاريخيـة« تماًمـا مثـل بقية 
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القصـص الـوارد ذكرهـا في سـفر التكوين؟ وما هي شـهادة الرب يسـوع عـن الحقيقة 
التاريخيـة لهـذه القصص؟

2� مـاذا تعلمنـا قصـة التكويـن عـن أهميـة الوكالـة علـى األرض؟ وكيـف يمكننـا أن 
نكـون وكالء صالحيـن لكوكبنـا وفـي نفـس الوقـت نتجنب الخطـر المتمثل فـي عبادة 

الخليقـة نفسـها دون الخالـق، وهـي تجربـة حقيقيـة جـًدا؟ )راجـع روميـة 	: 25(�

	� علـى الرغـم مـن الخـراب والدمـار الـذي سـببته الخطيـة علـى مدى آالف السـنين 
الطويلـة، بأيـة طـرق تتجلـى بهـا روعـة الخليقـة »الحسـنة جـًدا« وجمالهـا ورونقهـا 
وبهائهـا األصلـي لنـا؟ وبأيـة طـرق تتحـدث إلينـا بطـرق قويـة عـن صـالح هللا وقوتـه؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

		



* 2 – 8 نيسان )إِبريل(    الدرس الثاين    

السقوط

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: تكويـن 3؛ كورنثـوس الثانيـة 11: 3؛ رؤيـا 12: 7 – 9؛ يوحنـا 8: 

44؛ روميـة 16: 20؛ عبرانييـن 2: 14؛ تيموثـاوس األولـى 2: 14 و15.

آيـة الحفـظ: »َوأََضـُع َعـَداَوًة بَْيَنـِك َوبَْيـَن الَْمـْرأَِة، َوبَْيـَن نَْسـلِِك َونَْسـلَِها� ُهـَو يَْسـَحُق 
َرأَْسـِك، َوأَنْـِت تَْسـَحِقيَن َعِقَبـُه« )تكويـن 	: 5	(�

مع كل ما أنعم به هللا على أبوينا األولين جاء أيًضا اإلنذار: »ِمْن َجِميعِ َشَجِر الَْجنَِّة تَأْكُُل أَكْاًل، 
رِّ فاَلَ تَأْكُْل ِمْنَها، ألَنََّك يَْوَم تَأْكُُل ِمْنَها َمْوتًا تَُموُت« )تكوين 2: 16  ا َشَجرَُة َمْعرِفَِة الَْخيِْر َوالشَّ َوأَمَّ
و17(. هذا اإلنذار المتعلق بعدم األكل من شجرة معرفة الخير والشر )تكوين 2: 16 و17( يبين 

لنا أنه على الرغم من ضرورة معرفتهما بالخير، فكانا عليهما أال يعرفا الشر.
من المؤكد إننا نفهم السبب، أليس كذلك؟

والتهديـد أيًضـا بالمـوت المرتبـط باإلنـذار المتعلق بالعصيـان )تكوين 2: 17( سـيتحقق، إذ 
إنهمـا سـيموتان )تكويـن 3: 19(. لـم يُمنعـا فقـط مـن األكل مـن الشـجرة، بـل طُـرِدا أيًضـا من 
جنـة عـدن )تكويـن 3: 24(، وبالتالـي فقـدا قدرتهمـا علـى الحصول علـى ما يمكـن أن يمنحهما 

الحيـاة األبديـة كخطاة )تكويـن 3: 22(.
ى  يُسـمَّ ُمعبَّـر عنـه فـي تكويـن 3: 15،  يأتـي رجـاًء،  المأسـاة  ومـع ذلـك، فوسـط هـذه 
البروتوفانجيليـوم، أو »وعـد اإلنجيـل األول«. نعـم تشـتمل هـذه اآليـة علـى وعـد اإلنجيل األول 
فـي الكتـاب المقـدس، وهـي المرة األولـى التي يُخبَر فيها البشـر أنـه على الرغم من السـقوط، 

فقـد جعـل هللا سـبياًل للهـروب لنـا جميًعا.

*نرجو التعمق في موضوع هذا األسبوع استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 9 نيسان )إِبريل(.
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3 نيسان )إِبريل(        األحد       

الحيَّة

اقـرأ تكويـن 	: 	، كورنثـوس الثانيـة 		: 	، ورؤيـا 2	: 	 – 9� مـن هـو الحيَّـة، وبأيـة 
طريقـة يخـدع حـواء؟

 

 

 

يبـدأ النـص بعبـارة »وكانـت الحيَّـة«، وذلـك يدل علـى التشـديد والتأكيـد، فكلمـة »الحيَّة« 
تأتـي فـي بدايـة الجملـة. وتحتـوي كلمة »الحيَّـة« أيًضا علـى ال التعريف، وذلك يشـير إلى إنها 
كائـن أو شـخصية مشـهورة، كمـا لـو أن القـارئ ينبغـي أن يعـرف َمـْن هـو. ولذلـك فـإن حقيقة 

هـذا الكائـن يتـم التأكيـد عليهـا فـي أول جملة فـي األصحاح. 
وبالطبـع فـإن أسـفار الوحـي المقدسـة تؤكـد علـى أن الحيَّـة هي عـدو هللا )إشـعياء 27: 1( 
وتطلـق عليـه بـكل صراحـة »إبليـس والشـيطان« )رؤيـا 12: 9(. وبالمثـل فإن الحيَّة في الشـرق 

األدنـى القديـم كانـت ترمـز إلى قوة الشـر.
»أما الشيطان فلكي يتمم غرضه دون أن يلحظه أحد وقع اختياره على الحية لتكون وسيلته، 
وهذا تنكُّر يتفق مع مقاصده الخادعة، وكانت الحية حينئذ من أحكم وأجمل الخالئق التي على 
األرض. كانت ذات أجنحة، وإذ كانت تطير في الهواء كان يُرى لها منظر يتألق بالنور والضياء في 

مثل لون الذهب المصفى« )روح النبوة، اآلباء واألنبياء، صفحة 32، 33(. 
عندمـا يتحـدث الكتـاب المقـدس عـن الشـيطان، مهمـا تكـن الهيئـة التـي يظهـر بهـا، فإنه 
ال يشـير إلـى مجـرد صـور أو تشـبيهات. فالشـيطان فـي الكتـاب المقدس يُصـوَّر على أنـه كائن 

حرفـي وليـس مجـرد رمـز بالغـي أو مبـدأ مبهـم لتصويـر الشـر أو الجانـب المظلم للبشـرية.
والحيَّة ال تقدم نفسها على أنها عدو هلل. ولكن على العكس من ذلك فالحيَّة تشير إلى كالم 
هللا وتكرره وتتظاهر وكأنها تقبله وتدعمه. وهذا هو الحال منذ البدء، إذ نرى أن الشيطان يحب 

اقتباس ما يقوله هللا، وكما سنرى الحًقا، يحب حتى االقتباس من كلمة هللا نفسها )متى 4: 6(.
نالحظ أيًضا أن الحيَّة ال تتجادل على الفور مع المرأة، لكنه يسألها سؤال يوحي بأنه يؤمن 
البداية مقدار  ...« )تكوين 3: 1(؟ لهذا نرى من  بما قاله الرب لهما. إذ سألها: »أحًقا قال هللا 

الدهاء والخداع الذي كان يتسم به هذا الكائن. وكما سنرى فقد نجح دهاءه وخداعه هذا.

إذا كان الشـيطان قـادًرا علـى خـداع حـواء الخاليـة مـن الخطيـة في عـدن، فكم نحن 
معرضـون لتجاربـه بشـكل أكبـر؟ ومـا هـي أفضـل وسـيلة دفاعيـة تسـاعدنا على صد 

مكـره وخداعه؟

		



4 نيسان )إِبريل(        االثنين        

الثمرة الُمحرَّمة

اقـرأ تكويـن 2: 6	 و		 وتكويـن 	: 	 – 6 )راجـع أيًضـا يوحنـا 8: 44(� قـارن مـا أوصـى 
بـه هللا آدم بمـا قالتـه الحيَّـة للمـرأة� ما هـو الفرق بين ما قالـه هللا وما قالتـه الحيَّة، وما 

هو الشـيء الـذي يعنيه هـذا الفرق؟

 

 

 

الحـظ أوجـه التشـابه بيـن محادثـة هللا مـع آدم )تكويـن 2: 16 و17( ومحادثـة حـواء مـع 
الحيَّـة. يبـدو األمـر كمـا لـو أن الحيَّـة قـد حلـت محـل هللا اآلن وتعرف أفضـل منه. فـي البداية، 
سـألت الحيَّـة سـؤااًل يوحـي بأن المـرأة ربما أسـاءت فهم ما قالـه هللا. إال أن الشـيطان بعد ذلك 

شـكك عالنيـة فـي مقاصـد هللا ونواياه وناقـض كالمه.
يتعلـق هجـوم الشـيطان بقضيتيـن: المـوت ومعرفـة الخيـر والشـر. ففـي حيـن أن هللا قـال 
بوضـوح وبشـكل قاطـع أن موتهمـا سـيكون أمـرًا مؤكـًدا )تكويـن 2: 17(، قـال الشـيطان أنهما، 
علـى العكـس مـن ذلـك، لـن يموتا، مؤكـًدا لهما أنهمـا خالدان )تكويـن 3: 4(. وفـي حين أن هللا 
منـع آدم مـن األكل مـن الثمرة )تكوين 2: 17(، إال أن الشـيطان شـجعهما على األكل منها ألنهما 

عندمـا يـأكال منهـا سـيصيران مثل هللا )تكويـن 3: 5(.
 أقنعـت حجتـا الشـيطان المتمثلتـان فـي الخلـود والصير مثل هللا، حـواء باألكل مـن الثمرة. 
والشـيء المؤسـف للغايـة هـو أنـه بمجـرد أن قـررت المـرأة عصيـان هللا واألكل مـن الثمـرة 
المحرمـة، تصرفـت وكأن هللا لـم يعـد موجـوًدا وظهـرت على شـخصيتها الحقيقيـة. يلمح الوحي 
المقـدس إلـى هـذا التغييـر فـي الشـخصية. تسـتخدم حـواء لغـة هللا. وتقييـم حـواء للثمـرة 
المحرَّمـة »فـرأت المـرأة أن الشـجرة جيـدة لـألكل« )تكويـن 3: 6(، يذكرنا بتقييـم هللا لخليقته: 

»ورأى هللا .... أنـه حسـن« )تكويـن 1: 4(.
إن هاتيـن التجربتيـن، تجربـة أْن يكـون المـرُء خالـًدا وأْن يصيـر مثـل هللا، هما أسـاس 
فكـرة الخلـود فـي الديانـات المصريـة واليونانية القديمـة. وهذه الرغبة فـي الخلود، التي 
كانـوا يؤمنـون إنهـا صفـة إلهيـة، أجبـرت هـؤالء النـاس علـى البحـث عـن المنزلـة اإللهية 
أيًضـا، وذلـك مـن أجـل )ظًنـا منهم( الحصـول على الخلـود. تسـللت طريقـة التفكير هذه 
خلسـة إلـى الثقافـات اليهودية والمسـيحية وأدت إلـى ظهور اإليمان بخلـود النفس الذي 

يوجـد حتـى اليـوم فـي العديد مـن الكنائس.
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فكِّـر فـي جميـع المعتقـدات الموجـودة اليـوم والتـي تعلـم إن هنـاك شـيًئا خالـًدا 
بطبيعتـه فينـا جميًعـا� كيـف يوفـر لنا فهمنـا للطبيعة البشـرية وحالـة الموتى حماية 

قويـة ضـد هـذا الخـداع الخطير؟

*

5 نيسان )إِبريل(        الثالثاء        

االختباء أمام هللا

اقـرأ تكويـن 	: 	 – 		� لمـاذا شـعر آدم وحـواء بالحاجـة إلـى االختباء أمـام هللا؟ ولماذا 
سـأل هللا السـؤال: »أيـن أنـت؟« كيـف حاول آدم وحـواء تبرير سـلوكهما؟ 

 

 

شـعر آدم وحـواء بالُعـري بعـد أن أخطـأا ألنهمـا فقـدا ثيـاب المجـد التـي كانـت تعكـس 
حضـور هللا )راجـع مزمـور 8: 5 وقـارن ذلـك بمزمـور 104: 1 و2(. وقـد تأثرت صورة هللا بسـبب 
الخطيـة. والفعـل »َصَنـَع« الـوارد فـي عبارة »وصنعا ألنفسـهما مـآزر« )تكويـن 3: 7( لم ينطبق 
حتـى ذلـك الحيـن إال علـى الـرب اإلله الخالـق )تكويـن 1: 7 و16 و25، إلخ(. يبـدو األمر كما لو 
أنهمـا اسـتبدال الخالـق وهما يحـاوالن تغطية خطيتهما، وهو فعل مشـين يصفه بولـس بالتبرير 

باألعمـال )غالطية 2: 16(.
وعندمـا اقتـرب هللا منهمـا، سـألهما سـؤااًل بالغيًـا )ال يُقَصـد منـه اإلجابـة(: »أيـن أنتمـا؟« 
)تكويـن 3: 9(، وهـو نفـس السـؤال الـذي سـيطرحه هللا علـى قاييـن )تكويـن 4: 9(. كان هللا 
بالتأكيـد يعلـم اإلجابـة على هذه األسـئلة. لكنـه طرح أسـئلته لمصلحة المذنبين، ومسـاعدتهما 
علـى إدراك مـا فعـاله واقتيادهـم فـي الوقت ذاته إلى التوبـة والخالص. منذ اللحظـة التي أخطأ 

فيهـا البشـر والـرب يعمـل ألجـل خالصهـم وفدائهم.
والسـيناريو بأكملـه يعكـس فـي الواقع فكـرة الدينونة التحقيقيـة، التي تبـدأ بالقاضي الذي 
يسـتجوب الجانـي )تكويـن 3: 9( مـن أجـل إعـداده للحكم الذي سـيُصَدر بحقـه )تكوين 3: 14 
– 19(. ولكنـه يفعـل ذلـك أيًضـا لحثـه على التوبة، وهو ما سـيؤدي في النهايـة لخالصه )تكوين 

3: 15(. وهـي الفكـرة التـي تتكـرر في كل مكان بالكتـاب المقدس.
فـي البدايـة، وكمـا هـو الحال مـع الخطـاة المذنبين، حـاول آدم وحـواء التهرب مـن التهمة 
التـي صـدرت بحقهمـا، والسـعي لتوجيه اللـوم لآلخرين. فقد أجـاب آدم على سـؤال هللا بتوجيه 
اللـوم إلـى المـرأة التـي أعطاهـا لـه هللا )تكويـن 3: 12(، فهـي التـي جعلتـه يقـوم بذلـك، وكان 

الذنـب ذنبهـا( كمـا ألمـح إلـى أن ذلـك كان ذنـب هللا أيًضا(، وليـس ذنبه.
أمـا حـواء فأجابـت بـأن الحيَّـة هـي التـي خدعتهـا. الفعـل العبرانـي نشـا بمعنـى »غرَّتني« 
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)فـي تكويـن 3: 13(، يعنـي إعطاء النـاس آمال كاذبة وجعلهـم يعتقدون أنهـم يفعلون الصواب 
)ملـوك الثانـي 19: 10، إشـعياء 37: 10، إرميـا 49: 16(.

أوقـع آدم اللـوم علـى المـرأة، قائـاًل إنهـا أعطتـه الثمـرة )جـزء مـن الحقيقـة فـي كالمـه(، 
وحـواء أوقعـت اللـوم علـى الحيَّـة، قائلـًة أنهـا غرَّتهـا )جـزء مـن الحقيقـة فـي كالمهـا أيًضـا(. 

ولكنهمـا فـي النهايـة كانـا مذنبيـن. 

هـل تحـاول توجيـه اللـوم لشـخص آخـر بسـبب مـا قـام بـه؟ لمـاذا مـن السـهل جـًدا 
الوقـوع فـي نفـس الفخ؟

6 نيسان )إِبريل(        األربعاء        

مصير الحيَّة

“َوأََضـُع َعـَداَوًة بَْيَنـِك َوبَْيـَن الَْمـْرأَِة، َوبَْيـَن نَْسـلِِك َونَْسـلَِها� ُهـَو يَْسـَحُق َرأَْسـِك، َوأَنْـِت 
تَْسـَحِقيَن َعِقَبـُه« )تكويـن 	: 5	(� مـا الـذي قالـه الـرب للحيَّـة هنـا، ومـا هـو الرجـاء 

الُمشـار إليـه فـي هـذه اآليـات؟

 

 

يبـدأ هللا دينونتـه بالحيَّـة ألنهـا هـي التي بـدأت هذه السلسـلة من األحـداث. والحيَّـة أيًضا 
هـي الكائـن الوحيـد الملعـون في هـذه القصة.

نـرى هنـا »انعكاًسـا« للخليقـة. ففـي حيـن أن الخليقـة قـادت إلـى الحيـاة وتقديـر الخيـر 
والبـركات، فـإن الدينونـة تقـود إلـى المـوت والشـر واللعنـات، ولكـن أيًضـا إلـى الرجـاء والوعد 
بالخـالص. وبجانـب الصـورة المظلمـة للحيَّـة المنسـحقة وهـي تـأكل التـراب )تكويـن 3: 14(، 
يضـيء الرجـاء فـي خـالص البشـرية، والـذي يظهر فـي هيئة نبـوة. وحتى قبـل إصـدار الدينونة 
ذ الحًقـا، نجد أن الرب يقـدم لهما الوعد بالفـداء والخالص )تكوين  بحـق آدم وحـواء التـي سـتُنفَّ
3: 15(. نعم، لقد أخطأا، ونعم سـيتألمان بسـبب خطاياهما، ونعم سـيموتان أيًضا بسـبب هذه 

الخطايـا. ولكـن علـى الرغـم مـن كل هـذا، فهنـاك الرجـاء المطلق – رجـاء الخالص.

قـارن تكويـن 	: 5	 بروميـة 6	: 20 وعبرانييـن 2: 4	 ورؤيـا 2	: 		� كيف تتجلى خطة 
الخـالص وأيًضـا الصـراع العظيم في هـذه اآليات؟
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الحـظ أوجـه التشـابه بيـن تكويـن 3: 15 ورؤيـا 12: 17: التنيـن )الحيَّـة(، َغِضـَب )عـداوة(، 
نسـلها )نسـلك ونسـلها(، والمـرأة فـي عدن والمـرأة في رؤيـا 12: 17. الحـرب )الصـراع العظيم( 
التـي انتقلـت إلـى عـدن، مـع السـقوط، ستسـتمر حتـى نهايـة الزمـان. ومـع ذلـك، فـإن الوعـد 
بهزيمة الشـيطان قد أُعطي بالفعل في عدن، إذ ستُسـحق رأسـه، وهي مسـألة تم الكشـف عنها 
بشـكل أكثـر وضوًحـا فـي سـفر الرؤيا الـذي يعرض لنـا هالكه األخيـر )رؤيـا 20: 10(. وهذا يعني 
أن البشـرية، منـذ البدايـة، مُنِحـت الرجـاء المتمثـل فـي أنـه سـيكون هنـاك طريقة للخـروج من 
الفوضـى الرهيبـة التـي نتجـت عـن معرفة الشـر، وهو رجـاء يمكننا جميًعا المشـاركة فيـه اآلن.

لمـاذا ينبغـي أن نجـد تعزيـة عظيمة فـي حقيقـة إن هللا بدأ في إظهـار خطة الخالص 
فـي عـدن – المـكان الذي بدأت فيـه الخطية والشـر على األرض؟

7 نيسان )إِبريل(        الخميس        

يَسوُع وسيط َعهٍد أفضل
تركـز األصحاحـات 8 – 10 مـن الرسـالة إلى العبرانيين على عمل الرب يسـوع كوسـيط لعهد 
جديـد. لقـد كانـت مشـكلة العهـد القديـم تتمثـل فـي أنـه كان ببسـاطة ظـالً لألمـور العتيـدة، 
وقـد ُصممـت قوانينـه للتنبـؤ بالعمـل الـذي سـيقوم به الرب يسـوع فـي المسـتقبل وتوضيحه. 
وبالتالـي فالكهنـة كانـوا يرمـزون للرب يسـوع، لكنهم كانوا بشـرًا وخطاة. لم يتمكنـوا من توفير 
الكمـال الـذي اسـتطاع المسـيح أن يوفره، كما أنهم كانوا يخدمون في مقدس شـبه السـماويات 

وظلهـا )عبرانيين 8: 5(.
أمـا الـرب يسـوع فيخـدم فـي الَمقـِدس الحقيقي ويمكننـا من الوصـول إلى هللا. لقـد كانت 
الذبائـح الحيوانيـة ترمـز إلـى مـوت الـرب يسـوع كذبيحـة نيابـة عنـا، ولكـن لـم يكـن لدمهـا 
المقـدرة علـى تطهيـر الضميـر. أمـا دم يسـوع فيطّهـر ضمائرنا، ومن خاللـه واإليمان بـه وقبول 
عملـه الشـفاعي )كوسـيط( ألجلنـا، نسـتطيع أن نقتـرب من هللا بثقـة )عبرانييـن 10: 19 – 22(.

اقرأ عبرانيين 8: 8 – 2	� ما هو وعد هللا لنا في العهد الجديد؟

 

 

إن اآلب بتعيينـه الـرب يسـوع كرئيـس كهنتنـا قـد بـدأ عهـًدا جديـًدا سـيحقق مـا لـم يقـدر 
العهـد القديـم إال علـى توقعـه. والعهـد الجديـد يحقـق مـا ال يقـدر إال الكاهن الكامـل واألزلي 
الـذي لـه طبيعـة بشـرية وإلهيـة علـى تحقيقـه. إن رئيـس الكهنـة هـذا ال يشـرح نامـوس هللا 

		



م ذبيحـة تجلب مغفـرًة، ويطهرنا،  فحسـب، بـل يغـرس النامـوس فـي قلوبنا. وهـذا الكاهن يقـدِّ
ويغيّـر قلوبنـا ويحولهـا من قلوب حجريـة إلى قلوب لحمية )حزقيـال 36: 26(. وهو يخلقنا من 
جديـد بـكل معنـى الكلمـة )كورنثـوس الثانيـة 5: 17(. كما أنـه يباركنا بـأروع الطرق ويسـاعدنا 

علـى الدخـول إلـى محضر اآلب نفسـه. 
ـم هللا العهـد القديـم لإلشـارة إلـى المسـتقبل، إلـى عمـل الرب يسـوع. لقـد كان جمياًل  َصمَّ
فـي تصميمـه والقصـد منـه، إال أن البعض أسـاءوا فهم الغـرض الذي ُصِنع ألجلـه. ولعدم رغبتهم 
فـي تـرك الرمـوز والظـالل وقبول الحقائق التي تشـير إليها الرمـوز، فقد أضاعـوا المزايا العظيمة 

التـي توجـد فـي خدمـة الرب يسـوع والتـي أراد أن يقدمها لهم.
»لقـد كان المسـيح هـو أسـاس الهيـكل وحياتـه. وكانـت الخدمـات التـي تقام فيه رمـزا إلى 
ذبيحـة ابـن هللا. وكان نظـام الكهنـوت قد أقيم كرمز لشـفاعة المسـيح وعمله. إن نظـام الذبائح 
المختـص بالعبـادة كلـه كان رمـزا لمـوت المخلـص ألجـل فـداء العالـم، ومتـى تمـت الحادثـة 
العظيمـة التـي كانـت تلـك الذبائح تشـير إليهـا منذ أجيـال طويلة فلن تكـون لها أيـة فاعلية أو 

تأثيـر.« )روح النبـوة، مشـتهى األجيـال، صفحة 148(.

8 نيسان )إِبريل(        الجمعة        

رس: فكـر فـي العالقـة بين »شـجرة الحيـاة« و »شـجرة معرفـة الخير  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
والشـر«. لقـد تـم بالفعـل التعبيـر عـن هـذه العالقة فـي الحقيقـة المتمثلـة في أنهمـا يوجدان 
»فـي وسـط الجنـة« )تكويـن 2: 9(. لكن بين الشـجرتين ما هـو أكثر من مجرد عالقـة جغرافية. 
فعندمـا أخـد البشـر مـن ثمـرة شـجرة معرفـة الخيـر والشـر وعصـوا وصيـة هللا، فقـدوا قدرتهم 
علـى الوصـول إلـى شـجرة الحيـاة، ولم يسـتطيعوا العيـش إلى األبد، علـى األقل وهـم في هذه 
الحالـة. ويكمـن خلـف هـذه العالقـة مبـدأ عميًقا جـًدا. فاالختيـارات األخالقيـة والروحيـة تؤثر 
علـى الحيـاة البيولوجيـة، كمـا أوصـى سـليمان ابنـه: »يَـا ابِْنـي، الَ تَْنـَس َشـِريَعِتي، بَـْل لِيَْحَفـْظ 
قَلْبُـَك َوَصايَـاَي. فَِإنََّهـا تَِزيـُدَك طُـوَل أَيَّاٍم، َوِسـِني َحيَاٍة َوَسـالََمًة« )أمثـال 3: 1 و2(. ويتكرر ظهور 
هـذه العالقـة في أورشـليم السـماوية المسـتقبلية التـي ال يوجد فيها سـوى شـجرة الحياة »ِفي 

َوَسـِط ُسـوِقَها« )رؤيا 22: 2(.
»عندمـا خلـق هللا حـواء، فقـد قضـى أال تكـون أقـل مكانـًة مـن الرجـل وأال تتفـوق عليـه، 
بـل أن تكـون متسـاوية معـه فـي جميـع األشـياء. وأال يكـون لديهمـا ميـول أو مصالـح منفصلـًة 
عـن بعضهمـا البعـض، ومـع ذلـك فقـد كان لـكل واحـد منهمـا شـخصيته الفريـدة فيمـا يتعلق 
بالتفكيـر والتصـرف. ولكـن بعـد خطيـة حواء، حيث أنها أخطـأت أواًل، أخبرها هللا إن آدم سـوف 
يتسـلط عليهـا، وإنهـا ينبغـي أن تخضع لزوجهـا، وكان هذا جـزًءا من اللعنة. وقـد جعلت اللعنة 
نصيـب المـرأة فـي الكثيـر من الحـاالت مؤلًما ووخيـم العواقب وحياتهـا حماًل ثقياًل. وقد أسـاء 
الرجـل اسـتخدام التفـوق )المكانـة العاليـة( التـي أعطاهـا هللا لـه فـي كثيـر مـن النواحـي مـن 
خـالل ممارسـة السـلطة الجائـرة. لقـد دبَّرت حكمـة هللا غير المحـدودة خطة الفـداء التي تضع 
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الجنـس البشـري فـي اختبـار ثـاٍن بإعطائهـم تجربـة أخـرى« )روح النبـوة، شـهادات للكنيسـة، 
المجلـد الثالث، صفحـة 484(. 

أسئلة للنقاش 
	� واجـه هللا آدم فـي عـدن وسـأله أسـئلة ليـس إلثبـات ذنبـه فحسـب، بـل القتيـاده 
أيًضـا للتوبـة� ويتكـرر ظهـور هـذه الفكـرة مـع قاييـن )تكويـن 4: 9 و0	(، والطوفان 
)تكويـن 6: 5 – 8(، وبـرج بابـل )تكويـن 		: 5(، وسـدوم وعمـورة )تكويـن 8	: 	2(� 

كيـف تنكشـف فكـرة الدينونـة التحقيقيـة فـي هـذه الحوادث؟

2� لمـاذا ظنـت حـواء أن األكل مـن شـجرة معرفـة الخيـر والشـر سـيمنحها الحكمـة؟ 
وكيـف يمكننـا نحـن أن نتجنـب، في سـياقنا، ارتكاب خطأ مشـابه، أي تحـدي كلمة هللا 

عالنيـة علـى أمـل الحصـول علـى شـيء »أفضل« ممـا قدمـه لنا هللا؟
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* 9 – 15 نيسان )إِبريل(    الدرس الثالث    

قايين وإرثه

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجع األسبوعية: تكوين 4، عبرانيين 11: 4، ميخا 6: 7، إشعياء 1: 11، كورنثوس 

األولى 10: 13، يوحنا األولى 3: 12، تكوين 5، تكوين 6: 1 – 5.

آية الحفظ: »إِْن أَْحَسْنَت أََفالَ رَْفٌع؟ َوإِْن لَْم تُْحِسْن َفِعْنَد الَْباِب َخِطيٌَّة َراِبَضٌة، َوإِلَْيَك اْشِتَياُقَها 
َوأَنَْت تَُسوُد َعلَْيَها« )تكوين 4: 	(�

فـي ِسـفر التكويـن، مـا يحـدث مباشـرة بعـد السـقوط وطـرد آدم وحواء مـن عدن، هـو أنَّ 
أشـخاص يولـدون وأشـخاص يموتـون، وذلـك كلـه تحقيًقـا لنبـوءات هللا فـي األصحـاح السـابق. 
وكونهمـا أصحاحيـن متوازييـن، فإن تكويـن 3 وتكوين 4 يحتويان على العديـد من الموضوعات 
والكلمـات المشـتركة: وصـف الخطيـة )تكويـن 3: 6 – 8؛ قارن ذلك بتكويـن 4: 8(، ولعنات من 
رد ِمـن عـدن )تكوين 3:  »أدمـة« أي »األرض« )تكويـن 3: 17؛ قـارن ذلـك بتكويـن 4: 11(، والطَـّ

24؛ قـارن ذلـك بتكويـن 4: 12 و16(.
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 تحقيًقـا للوعـد الذي سـمعته في النبـوة المسـيانية الواردة فـي تكوين 3: 

15. أي 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 نُِطـق بها فـي تكوين 3. 
ولكن على الرغم من كل هذا فلم يزل هناك رجاء.

*نرجو التعمق في موضوع هذا األسبوع استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 16 نيسان )إِبريل(..

20



10 نيسان )إِبريل(        األحد        

قايين وهابيل

اقرأ تكوين 4: 	 و2� ما الذي نتعلمه من هذه الفقرة بخصوص والدة االبنين الذكرين؟

 

 

الحـدث األول الـذي سـجله لنـا كاتـب سـفر التكويـن بعـد طـرد آدم مباشـرًة مـن جنة عدن 
هـو حالـة والدة. وفـي المصطلـح العبرانـي الـوارد ذكره في تكويـن 4: 1، نجـد أن كلمة »الرب« 
)يهـوه( ترتبـط ارتباطًـا مباشـرًا بكلمـة »رجل«، كما نقـرأ في الترجمـة الحرفية التاليـة: »اقتنيت 
رجـاًل، حًقـا الـرب نفسـه«. وتـرد الترجمـة فـي النسـخة القياسـية الدوليـة للكتـاب المقـدس 

)المتاحـة باللغـة اإلنجليزيـة(، علـى النحـو التالـي: »لقـد ولدت طفـاًل ذكـرًا – الرب”. 
وهـذه الترجمـة الحرفيـة توحـي بأن حـواء كانت تتذكـر النبوة المسـيانية الـوارد ذكرها في 
تكويـن 3: 15 وتؤمـن 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، 

 .)29 صفحة 
فـي الواقـع، يحتـل قاييـن معظـم تفاصيـل القصـة. فهـو ليس البكـر فقـط، أو ابًنـا كانا على 
وشـك السـجود لـه فـي األصحـاح، بـل هـو االبـن الوحيـد الـذي يتكلـم وفًقـا 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 »َعـاَدْت فََولَـَدْت أََخاُه 

َهاِبيـَل« )تكوين 4: 2(.
واالسـم »قاييـن« نفسـه مشـتق مـن الفعـل العبرانـي »قنـى« بمعنـى »يكتسـب أو يقتني« 
ويشـير إلـى امتـالك أو اقتنـاء شـيء ثميـن وقـوي. أمـا االسـم »هابيل« فيعنـي »بخـار« )مزمور 
62: 9( أو »نفخـة« )مزمـور 144: 4( ويـدل علـى المراوغة والفراغ وقلة القيمة، والكلمة نفسـها 
»هابيـل« تسـتخدم مـراًرا وتكـراًرا 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 حًقـا »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؟
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11 نيسان )إِبريل(        االثنين         

التقدمتان
إن الفـرق بيـن قاييـن وهابيل، الواضح في اسـميهما، لـم يقتصر فقط على شـخصياتهما، بل 
تجلـى أيًضـا فـي مهمـة كل واحـد منهمـا. ففي حيـن أن قاييـن كان »عاماًل فـي األرض« )تكوين 
4: 2(، وهـي وظيفـة تتطلـب الجهـد البدني الشـاق، فـإن هابيـل كان »راعيًا للغنـم« )تكوين 4: 

2(، وهـي مهنـة كانت تنطـوي على الحساسـية والعطف.
كان قاييـن منتًجـا للثمـر، أمـا هابيـل فـكان حارًسـا أو راعيًـا للغنـم. هاتـان المهنتـان ال 
تفسـران فقـط طبيعـة التقدمـة أو القربـان الـذي قدمـاه )قاييـن مـن أثمـار األرض، وهابيل من 
أبـكار غنمـه(، بـل يفسـران أيًضا حالتهمـا النفسـية المختلفـة وأفكارهمـا المرتبطـة بالقربانين، 
فقاييـن كان يعمـل »ليكسـب« األثمـار التـي ينتجها، أما هابيـل فكان حريًصا علـى »االعتناء« أو 

»المحافظـة« علـى الغنـم التـي حصـل عليها. 

اقـرأ تكويـن 4: 	 – 5 وعبرانييـن 		: 4� لماذا َقِبـَل 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 
كالكفـارة الموعـود بهـا، بتقديمهمـا مـن أبـكار الغنم ذبائـح هلل. وفضاًل عن ذلـك كان ينبغي لهما 
أن يقدمـا مـن باكـورات أثمـار األرض تقدمة شـكر« )روح النبوة، اآلباء واألنبيـاء، صفحة 51، 52(. 
علـى الرغـم مـن امتثـال هابيـل لتعليمـات هللا وتقديمـه مـن ثمـار األرض باإلضافـة إلـى 
م  المحرقـة الحيوانيـة، أهمـل قاييـن القيـام بذلـك. لـم يـأِت بحيـوان لتقديمـه ذبيحًة، لكنـه قدَّ
فقـط مـن »ثمـار األرض«. وقـد كان عملـه هذا تمـرًدا علنيًا علـى وصايا هللا، علـى عكس موقف 
أخيـه. كثيـرًا مـا يُنظَـر إلـى هـذه القصـة باعتبارهـا نموذًجـا قديًمـا ومعروفًـا للخـالص باإليمان 
الخـالص باألعمـال )قاييـن  المحاولـة فـي كسـب  الحيوانيـة( علـى عكـس  )هابيـل وذبيحتـه 

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 أيًضـا الفداء.

اقـرأ ميخـا 6: 	 وإشـعياء 	: 		� كيـف يمكن لنا أخذ المبدأ الـوارد في هذه النصوص 
ونطبقه علـى حياتنا وعبادتنا
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12 نيسان )إِبريل(        الثالثاء        

الجريمة

اقـرأ تكويـن 4: 	 – 8� مـا هـي العمليـة التي قادت قاييـن لقتل أخيه؟ راجـع أيًضا يوحنا 
األولى 	: 2	�

 

 

 

ا َوَسـَقَط  يخبرنـا الكتـاب أن رد فعـل قاييـن كان مكونًـا مـن شـقين: »فَاْغتَـاَظ قَاِييـُن ِجـدًّ
َوْجُهـُه« )تكويـن 4: 5(. يبـدو أن غضـب قاييـن كان موجًهـا نحـو هللا وهابيـل. اغتـاظ قايين من 
هللا ألنـه كان يظـن أنـه ضحيـة ظلـم، وكان غاضبًا 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 حزيًنـا ومكتئبًـا ألن قربانـه لـم يُقبَل.
السـؤاالن اللـذان طرحهمـا هللا فـي تكويـن 4: 6 مرتبطـان 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 دائًما، 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 

قايين.  بشـروط 
وعلـى الناحيـة األخـرى، فإن »لَْم تُْحِسـْن فَِعْنـَد الْبَاِب َخِطيَّـٌة َراِبَضـٌة، َوإِلَيَْك اْشـِتيَاقَُها َوأَنَْت 
تَُسـوُد َعلَيَْهـا« )تكويـن 4: 7(. لقـد 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 
نفسـه يتكـرر فـي رسـالة يعقـوب عندمـا يشـرح قائـاًل: »َولِكـنَّ كُلَّ َواِحـٍد يَُجـرَُّب إَِذا انَْجـَذَب 
َوانَْخـَدَع ِمـْن َشـْهَوتِِه« )يعقـوب 1: 14(. يقـدم لنـا اإلنجيـل الوعـد ليـس فقط بمغفـرة الخطية، 
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ولكـن أيًضـا بالنصـرة عليهـا. )راجـع كورنثوس األولـى 10: 13(. وفـي النهاية، لم يجـد قايين من 
يلومـه علـى خطيتـه إال نفسـه. أليـس هـذا يـا ترى مـا يحـدث معنا بشـكِل عام؟

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

13 نيسان )إِبريل(        األربعاء        

عقوبة قايين

اقـرأ تكويـن 4: 9 – 6	� لمـاذا يسـأل هللا السـؤال: »أَيْـَن َهاِبيـُل أَُخوَك؟« ومـا هي الصلة 
بيـن خطيـة قاييـن وبيـن كونه »تائًهـا وهاربًا ��� فـي األرض« )تكويـن 4: 2	(؟

 

 

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 4: 10(، وهـي 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 3: 19(.

اقرأ تكوين 4: 4	� ما هو مغزى كلمات قايين »َوِمْن َوْجِهَك أَْخَتِفي«؟ 

 

 

لقد لُِعنت األرض ثانيًة بسـبب دم هابيل الذي ُسـِكب على األرض )تكوين 4: 12(. وبسـبب 
ذلـك ُحِكـم علـى قاييـن بـأن يصبـح تائًهـا والجئًا فـي األرض، بعيـًدا عـن هللا. ولم يعتـرف قايين 
بأهميـة حضـور هللا إال عندمـا سـمع حكـم هللا عليـه، ألنه كان يخـاف على حياتـه بدونه. وحتى 
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بعـد قيـام قاييـن بقتـل أخيـه بـدم بـارد وإنـكاره لجريمتـه، إال أن الرب أظهـر رحمته لـه، وعلى 
الرغـم مـن خـروج قاييـن مـن لدن الرب )تكويـن 4: 16(، إال أن الـرب وفَّر له نوًعا مـن الحماية. 
إال أننـا ال نعلـم بالضبـط تفاصيـل هـذه العالمـة )تكويـن 4: 15(، فالكتـاب لـم يخبرنـا بذلـك، 

ولكـن أيًـا كانـت هـذه الحمايـة، فقد أُعطيت بسـبب نعمـة هللا له.

“َوِمـْن َوْجِهـَك أَْخَتِفـي« )تكويـن 4: 4	( – مـا الـذي ُحِجـب أو اختفـى مـن وجه هللا؟ 
يـا لـه مـن موقـف مأسـاوي ألي شـخص� ما هـي الطريقـة الوحيـدة التي يمكننـا بها، 

بصفتنـا خطـاة، تجنـب هـذا الموقف؟

14 نيسان )إِبريل(        الخميس        

شر اإلنسان

اقـرأ تكويـن 4: 		 – 24� مـا 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، معبرًا عن ذلك بأنشودة )تكوين 4: 23 و24(. 
وفي حين أن قايين يطلب رحمة هللا، لكن الكتاب ال يخبرنا أن المك كان يطلبها. وفي حين أن 
قايين يُنتَقُم له سبعة أضعاف بواسطة هللا، أما المك فيعتقد أنه سيُنتَقُم له سبعة وسبعين مرًة 

)راجع تكوين 4: 24(، وذلك يدل على ادراكه التام بخطيته وذنبه.
والشـيء اآلخـر هـو أن قاييـن تـزوج مـن زوجـة واحـدة )تكويـن 4: 17(، أما المـك فهو أول 
مـن جـاء بتعـدد الزوجات، ألن أسـفار الوحـي المقدس تخبرنـا تحديًدا أنه اتخذ لنفسـه امرأتين 
ـر كان سـيؤثر بالتأكيـد علـى األجيـال  )تكويـن 4: 19(. وهـذا االزديـاد الكبيـر والشـديد فـي الشَّ

القادمـة التـي أتـت من نسـل قايين.
وبعد هذه السلسلة المتواصلة من الشر في عائلة قايين، يسجل لنا الكتاب المقدس حدثًا 
جديًدا مغايرًا لما كان يحدث من قبل: »َوَعرََف آَدُم اْمَرأَتَُه أَيًْضا« )تكوين 4: 25(، والنتيجة هي 
والدة شيث، وهو اسم اختارته حواء للداللة على أن هللا قد وضع لها نساًل آخر عوًضا عن هابيل.

وتاريخ االسـم »شـيث« يسـبق في حقيقة األمر هابيل. فاالسـم »شـيث« مشـتق من الفعل 
العبرانـي »أشـيت« بمعنـى »سـأضع« )تكويـن 3: 15(، وهـي العبـارة التـي تبـدأ بهـا النبـوة 
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المسـيانية. وبذلـك سـينتقل النسـل المسـياني إلـى نسـل شـيث. ونـرى بعـد ذلـك أن النسـل 
المسـياني، وفًقـا لمـا ورد فـي أسـفار الوحـي المقـدس، يبـدأ بشـيث )تكويـن 5: 3(، ويتضمـن 

أخنـوخ )تكويـن 5: 24(، ومتوشـالح، ويُختتـم بنـوح )تكويـن 6: 8(. 
للمحافظة على  موا  ُصمِّ إلى نسل شيث ألنهم قد  )تكوين 6: 2( تشير  »أبناء هللا«  وعبارة 
صورة هللا )تكوين 5: 1 و4(. أما عبارة »بنات الناس« على الناحية األخرى )تكوين 6: 1(، فلها 
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 »ألَنُْفِسِهْم نَِساًء ِمْن كُلِّ َما 

اْختَاُروا« )تكوين 6: 2(، للداللة على االتجاه الخاطئ الذي كان ينتهجه البشر.

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

15 نيسان )إِبريل(        الجمعة        

رس: العبارة المتكررة »َسـاَر أَْخُنوُخ َمـَع هللِا« )تكوين 5: 22، 24( تعني  لَِمِزيـد ِمـْن الدَّ
الرفقـة الحميمـة واليوميـة مـع هللا. كانت عالقة أخنوخ الشـخصية مع هللا خاصة جـًدا لدرجة أن 
»هللَا أََخـَذُه« )تكويـن 5: 24(. ومـع ذلـك، فـإن هذه العبـارة األخيرة فريدة من نوعها في سـاللة 
آدم وال تدعـم فكـرة وجـود حيـاة بعـد المـوت مباشـرة في الجنـة ألولئـك الذين »يسـيرون مع 
هللا«. الحـظ أن نُوًحـا أيًضـا َسـاَر َمـَع هللِا )تكويـن 6: 9(، ومـات مثـل جميـع البشـر اآلخرين، بما 
فـي ذلـك آََدم وَمتُوَشـالَح. مـن المثيـر لالهتمـام أيًضـا 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 حامـال 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 حـّدث نبي 
هللا ذاك )أخنـوخ( كل النـاس بالمناظـر العجيبـة التـي كان قـد رآها، وأعلـن قائاًل: ›ُهـَوَذا قَْد َجاَء 
ارِِهـْم َعلَى َجِميعِ  يِسـيِه، لِيَْصَنـَع َديُْنونَـًة َعلَى الَْجِميـعِ، َويَُعاِقَب َجِميـَع فُجَّ الـرَّبُّ ِفـي َربَـَواِت ِقدِّ

أَْعَمـاِل فُُجورِِهـم‹ ]يهـوذا 14 و 15[« )روح النبـوة، اآلبـاء واألنبيـاء، صفحة 64، 65(.

أسئلة للنقاش 
	� لمـاذا قتـل قاييـن أخاه؟ اقـرأ التعليق التالـي بقلم إليلي ويزل: »لمـاذا فعل ذلك؟ 
ربمـا أراد أن يبقـى وحيـًدا: ابًنـا وحيـًدا، 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 ويزل، ُرُسـل 
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هللا: شـخصيات وأسـاطير كتابيـة، صفحـة 58(� لماذا علينا أن نضع بعيـن االعتبار عدم 
عكـس أسـلوب قايبـن فى التعامـل مع األمـور، حتى لو لم نقتـل أحًدا؟

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

دارويـن الحديثة؟
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* 16 – 22 نيسان )إِبريل(    الدرس الرابع    

الطوفان

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: تكويـن 6: 13 – 7: 10، بطـرس الثانيـة 2: 5 – 9، تكويـن 7، 

روميـة 6: 1 – 6، مزمـور 106: 4، تكويـن 8، تكويـن 9: 1 – 17.

آية الحفظ: »وَكََما كَانَْت أَيَّاُم نُوحٍ كَذلَِك يَكُوُن أَيًْضا َمِجيُء ابِْن اإلِنَْساِن« )متى 24: 		(�

يٌر  ِر أَفْـَكاِر قَلِْبِه إِنََّما ُهَو ِشـرِّ »َوَرأَى الـرَّبُّ أَنَّ َشـرَّ اإلِنَْسـاِن قَـْد كَثُـَر ِفـي األَرِْض، َوأَنَّ كُلَّ تََصـوُّ
كُلَّ يَـْوٍم« )تكويـن 6: 5(. الفعـل »رأى« )تكويـن 6: 5( يَُذكِّـر القـارئ بـكل خطـوة مـن خليقـة 
هللا األولـى. ولكـن مـا يـراه هللا اآلن، بـداًل مـن توڤ »حسـن« فهو را »شـر« )تكويـن 6: 5(. يبدو 
األمـر كمـا لـو أن هللا قـد نـدم على أنـه خلق العالـم، الممتلـئ اآلن بالشـر »را« )تكويـن 6: 5(.

)ناخام(  »َحزَِن«  العبرانية  الكلمة  الخالص.  عناصر  على  أيًضا  يشتمل  فندم هللا  ذلك،  ومع 
يتردد صداها في اسم نوح )نواخ(، والتي تعني »تعزية« )تكوين 5: 29(. وبالتالي، فإن استجابة 
هللا لهذا الشر لها وجهان. فهي تحتوي على اإلنذار الذي تقتضيه العدالة الذي يؤدي إلى هالك 

البعض، إال أنها تعد بالتعزية والرحمة، وهو ما يؤدي إلى خالص آخرين أيًضا. 
هـذا »الصـوت المـزدوج« قـد سـمع بالفعـل فـي حيـاة قاييـن وهابيـل / شـيث، وتكـرر من 
خـالل التبايـن بين نسـلي شـيث )»أبنـاء هللا«( وقاييـن )»أبناء النـاس«(. واآلن فإننا نسـمع هذا 

الصـوت مـرة أخـرى فـي الطريقـة التـي يميّـز بهـا هللا بين نـوح وبقية البشـر.

*نرجو التعمق في موضوع هذا األسبوع استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 23 نيسان )إِبريل(.
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17 نيسان )إِبريل(        األحد        

االستعداد للطوفان

اقـرأ تكويـن 6: 		 – 	: 0	� مـا هـو الـدرس الـذي يمكننـا أن نتعلمـه مـن هـذه القصـة 
المذهلـة للتاريـخ البشـري القديم؟

 

 

 

ونوح مثل دانيال نبي يتنبأ بنهاية العالم. فالكلمة العبرانية التي تعني »فلك« )تيڤاه( )تكوين 
َفط«  6: 14( هي نفس الكلمة المصرية النادرة والمستعارة والتي استخدمت لإلشارة إلى »السَّ

ت تخبئة الطفل موسى ونجا من الموت إلنقاذ إسرائيل ِمن مصر )تكوين 2: 3(. الذي فيه تمَّ
خيمة  في  العهد  تابوت  وبين  بينه  تشابًها  للفلك  العام  الشكل  في  أيًضا  البعض  رأى  وقد 
االجتماع )خروج 25: 10(. فكما أن فلك الطوفان سيؤدي إلى إنقاذ الجنس البشري، كذلك تابوت 
العهد، العالمة على حضور هللا وسط شعبه )خروج 25: 22(، يشير إلى عمل هللا الخالصي لشعبه. 
وعبـارة »فََعـَل نُـوٌح َحَسـَب كُلِّ َمـا أََمـرَُه ِبـِه هللُا« )تكويـن 6: 22(، تختتـم القسـم المتعلـق 
باالسـتعداد. والفعـل آسـاه بمعنـى »فعـل« الذي يشـير إلى ما فعله نوح، يشـبه الفعل »آسـاه« 
بمعنـى »يصنـع« الـوارد ذكـره فـي األمـر اإللهي الـذي ابتدأ بـه القسـم )تكويـن 6: 14( ويتكرر 
خمـس مـرات )تكويـن 6: 14 – 16(. وهـذا التطابـق بيـن أمـر هللا واسـتجابة نوح يوحـي بطاعة 
نـوح المطلقـة لمـا أراده هللا منـه، أن »يصنـع«. ومـن المثيـر لالهتمـام أيًضـا أن هـذه العبـارة 

تُسـتخدم أيًضـا فـي سـياق بنـاء تابـوت العهـد )خـروج 39: 32 و42 وخـروج 40: 16(.
بكل  للبناء  الالزمة  والتعليمات  للفلك  المضبوطة  والقياسات  األبعاد  لنوح  هللا  »وأعطى 
تفاصيلها، وكانت الحكمة البشرية عاجزة عن تصميم بناء كذلك البناء في قوته ومتانته. لقد كان 

هللا هو الذي صمم، وكان نوح البّناء العظيم« )روح النبوة، اآلباء واألنبياء، صفحة 71(.
مـرة أخـرى، يؤكـد التشـابه بيـن »الفلكيـن« )أي فلـك نـوح وتابـوت العهد( علـى وظيفتهما 
الخالصيـة المشـتركة. وهكـذا توصـف طاعـة نـوح بأنهـا جـزء مـن خطـة هللا للخـالص. نـال نوح 
الخـالص ألنـه كان ببسـاطة يمتلـك ذلـك اإليمـان الـذي مكنـه مـن فعـل ما أمـره بـه هللا )راجع 
عبرانييـن 11: 7(. لقـد كان مثـااًل مبكـرًا لإليمـان الـذي يتجلـى فـي الطاعـة، وهو النـوع الوحيد 

مـن اإليمـان الـذي له أهميـة )يعقـوب 2: 20(.
باختصـار، وعلـى الرغـم مـن أن نـوح »وجـد نعمـة فـي عينـي الـرب« )تكويـن 6: 8(، إال أن 
الطريقـة التـي تصـرَّف بهـا بأمانـة وطاعـة كانت اسـتجابة لهذه النعمـة المعطاة لـه. أليس هذا 

هـو مـا يجـب أن يكـون عليه الحـال معنـا جميًعا؟
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اقرأ بطرس الثانية 2: 5 – 9� لماذا عائلة نوح وحدها هي التي نجت؟ ما الدرس الذي 
يمكننا أن نتعلمه من قصة نوح بخصوص دورنا في إنذار العالم من الدينونة القادمة؟

18 نيسان )إِبريل(        االثنين        

حادثة الطوفان
الفعـل »أسـاه« بمعنـى »يصنـع« والـذي يشـير إلى أفعـال نوح، هـو أيًضا كلمة رئيسـية في 
قصـة الخلـق فـي سـفر التكويـن )تكويـن 1: 7 و16 و25 و31 وتكويـن 2: 2(. إن أفعال نوح في 
طاعـة هللا هـي مثـل أعمـال هللا فـي الخلق. والشـيء الـذي يمكننـا أن نتعلمه من هـذه العالقة 
هـو أن الطوفـان ال يتعلـق فقـط بمعاقبـة هللا للبشـرية، بل أيًضـا بالخالص الذي يقدمـه هللا لنا.

اقـرأ تكويـن 	� لمـاذا يذكرنـا الوصـف الخاص بالطوفـان بقصة الخلق؟ ومـا هي الدروس 
التـي يمكـن أن نتعلمها من أوجه التشـابه بيـن الحدثين؟

 

 

تكشـف القـراءة الواعيـة للنـص المتعلـق بالطوفـان عـن اسـتخدام العديـد مـن الكلمـات 
والعبـارات المشـابهة لقصـة الخلـق: »سـبعة« )تكويـن 7: 2 ، 3 ، 4 ، 10 ؛ قـارن ذلـك بتكوين 2: 
1-3(؛ »ذكر وأنثى« )تكوين 7: 2 ، 3 ، 9 ، 16 ؛ قارن ذلك بتكوين 1: 27(؛ »كأجناسـها« )تكوين 
7: 14؛ قـارن ذلـك بتكويـن 1: 11 و12 و21 و24 و25(؛ »البهائـم« و »الطيـور« و»الدبابـات« 
)راجـع تكويـن 7: 8 و14 و21 و23؛ وقـارن ذلـك بتكوين 1: 24 و25(؛ و»نسـمة الحياة« )تكوين 

7: 15 و22؛ قـارن ذلـك بتكويـن 2: 7(.
إذن، فـإن قصـة الطوفـان تشـبه إلـى حـد ما قصـة الخلـق. وأوجه التشـابه بينهـا وبين قصة 
الخلـق تكشـف أن اإللـه الـذي يخلـق هو نفسـه اإلله الـذي يَهلِـك )تثنيـة 32: 39(. إال أن أوجه 
ـم الطوفان ليكـون خليقـة جديدة،  التشـابه هـذه تقـدم لنـا أيًضـا رسـالة أمـل ورجـاء: فقـد ُصمِّ

مـن المـاء، ليقـود إلى وجـود جديد.
وتحـرك الميـاه الـذي نـراه فـي حـدث الخلـق هـذا )أي الطوفـان( هـو، فـي الواقـع، عكـس 
لعمـل الخلـق فـي تكويـن 1. فعلـى عكـس تكوين 1، الـذي يصف قيـام هللا بالفصل بيـن المياه 
التـي تحـت الَجلَـد والميـاه التـي فـوق الَجلَـد )تكويـن 1: 7(، فإن الطوفـان ينطوي علـى إعادة 

تجمـع هـذه الميـاه عندمـا انفجـرت وتحركـت خارج حدودهـا )تكويـن 7: 11(.
تحمـل هـذه العمليـة رسـالة منطويـة علـى مفارقـة: فـاهلل عليـه أن يهلـك مـا كان مـن قبـل 
كـي يسـمح بخليقـة جديـدة فيمـا بعـد. فخلـق األرض الجديـدة يتطلـب القضاء علـى القديمة. 
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وحادثـة الطوفـان ترمـز إلـى خـالص العالـم المسـتقبلي فـي نهايـة الزمـان: »ثُـمَّ َرأَيْـُت َسـَماًء 
ـَماَء األُولَـى َواألَرَْض األُولَـى َمَضتَـا« )رؤيـا 21: 1(. َجِديـَدًة َوأَرًْضـا َجِديـَدًة، ألَنَّ السَّ

مـا الـذي ينبغـي أن يُمَحـى فينـا كـي يتسـنى لنـا أن نُخلَق مـن جديد؟ )راجـع رومية 
�)6 – 	 :6

19 نيسان )إِبريل(        الثالثاء        

نهاية الطوفان
تصـف اآليـات الـواردة فـي تكويـن 7: 22 – 24 التأثيـر العظيم والشـامل للميـاه التي محت 
كل قائـم كان علـى وجـه األرض )تكويـن 7: 23( والتـي تعاظمـت علـى األرض مئـة وخمسـين 
يوًمـا )تكويـن 7: 24(. ولكـن علـى الرغـم مـن هـذا الدمـار الشـامل وانعـدام الرجـاء »ذَكَر هللا« 
)تكويـن 8 :1(. تقـع هـذه العبـارة فـي وسـط النصـوص المتعلقـة بالطوفـان، في إشـارة إلى أن 

هـذه الفكـرة هي الرسـالة الرئيسـية لقصـة الطوفان.

اقرأ تكوين 8: 	� ما الذي تعنيه عبارة أن هللا َذكََر نوًحا؟

 

 

 

الفعـل »ذكـر« يعنـي أن هللا لـم ينـَس، وهـو أكثـر مـن مجـرد تمريـن عقلـي. ففـي السـياق 
الكتابـي نجـد أن فكـرة اإللـه الـذي يتذكـر تشـير إلـى إتمـام وعـده، وتشـير فـي أحيـاٍن كثيـرٍة 
إلـى الخـالص )راجـع تكويـن 19: 29(. وفـي سـياق الطوفـان، فإن تذكـر هللا يعنـي أن المياه قد 

توقفـت )تكويـن 8: 2( وأن نوًحـا سـيتمكن قريبًـا مـن مغـادرة الفلـك )تكويـن 8: 16(.
وعلـى الرغـم مـن عدم وجود أمر مباشـر حتى اآلن بمغـادرة الفلك، أخذ نـوح زمام المبادرة 
وأرسـل غرابًـا أواًل، ثـم حمامـة، لتقييـم الوضـع في الخارج. وفـي نهاية المطاف عندمـا لم ترجع 
الحمامـة إلـى الفلـك، َعلِـَم نوح »أَنَّ الِْميَاَه نَِشـَفْت َعـِن األَرِْض. فََكَشـَف نُوٌح الِْغطَاَء َعـِن الُْفلِْك 

َونَظَـَر« )تكوين 8: 13(. 
الطريقـة التـي تصـرَّف بهـا نـوح غنيـة بالـدروس العملية. فهـي من ناحيـة تعلمنـا الثقة في 
هللا علـى الرغـم مـن أنـه لـم يتكلـم بشـكل مباشـرة بعد، ومـن ناحيـة أخـرى، فاإليمـان ال ينكر 
قيمـة التفكيـر والتقييـم واالختبـار. إن اإليمـان ال يسـتثني وجـوب التفكيـر والسـعي ومعرفة ما 

إذا كان مـا تعلمنـاه صحيًحـا أم ال.

		



إال أن نـوح ال يخـرج مـن الفلـك إال عندما يأمره هللا بذلـك )تكوين 8: 15 – 19(. أي أنه حتى 
وهـو يعلـم أن الوضـع آمـن فـي الخارج، لكنـه ال يزال يتكل علـى هللا وينتظر إشـارة الخروج من 

الفلـك مـن هللا. لقد كان ينتظر بصبـر داخل الفلك. 
»فكمـا دخـل إلـى الفلـك بأمـر هللا كذلـك انتظـر أمـره لـه بالخـروج .... أخيرا نـزل مالك من 
السـماء وفتـح بـاب الفلـك الضخـم وأمـر ذلك الشـيخ الجليـل وعائلته بالخـروج مـن الفلك إلى 

اليابسـة، كمـا أمرهـم بإخـراج كل الخالئـق الحيـة« )روح النبوة، اآلبـاء واألنبيـاء، صفحة 84(. 

اقـرأ تكويـن 8: 	 وتكويـن 9	: 29 ومزمـور 06	: 4� مـا الذي تعنيه عبـارة »ذكََر هللا«؟ 
ومـا الـذي تعنيـه هذه الحقيقـة لنـا اآلن، أي كيف أظهر هللا لك أنـه »يذكرك«؟ 

20 نيسان )إِبريل(        األربعاء        

العهد: الجزء األول
واآلن فقـد جـاءت اللحظـة التـي سـيتحقق فيهـا العهـد الموعـود بـه: »َولِكـْن أُِقيـُم َعْهـِدي 
َمَعـَك، فَتَْدُخـُل الُْفلْـَك أَنْـَت َوبَُنـوَك َواْمَرأَتُـَك َونَِسـاُء بَِنيَك َمَعـَك« )تكويـن 6: 18(. فعلى عكس 

التهديـد اإللهـي بالهـالك )تكويـن 6: 17(، هـذا العهـد هـو الوعـد بالحياة.

اقرأ تكوين 8: 20� ما هو الشيء األول الذي فعله نوح عندما خرج من الفلك ولماذا؟

 

 

م  مثـل آدم وحـواء، اللذيـن قدمـا العبادة هلل يوم السـبت بعد أيام الخلق السـتة مباشـرة، قدَّ
نـوح عبادتـه هلل بعـد الطوفـان مباشـرًة، وهو حدث يعبِّر عـن خليقة أخرى في حـد ذاتها. إال أن 
هنـاك فـرق بيـن فعلـي العبـادة هذين. فعلـى عكس آدم وحـواء، اللذيـن قدمـا عبادتهما للرب 
م ذبيحـًة، وهـو أول ذكـر فـي الكتـاب المقـدس للمذبـح. وقـد  مباشـرة، كان علـى نـوح أن يقـدِّ
كانـت هـذه الذبيحـة »محرقـًة« )أواله(، وهـي النوع األقدم واألكثر شـيوًعا وتكراًرا مـن الذبائح. 
وكانـت هـذه الذبيحة بالنسـبة لنوح تقدمة شـكر )قارن ذلك بسـفر العـدد 15: 1 – 11(، قدمها 

تعبيـرًا عـن شـكره وامتنانـه للخالق الـذي أنقذه وأبقى علـى حياته.

اقـرأ تكويـن 9: 2 – 4� كيـف أثـر الطوفـان على النظام الغذائي اإلنسـاني؟ مـا هو المبدأ 
وراء القيـود التي وضعها هللا؟
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بسبب تأثير الطوفان، لم يعد الطعام النباتي متاًحا كما كان من قبل. لذلك سمح هللا لإلنسان 
أن يأكل لحوم الحيوانات. أحدث هذا التغيير في النظام الغذائي تغييرًا في العالقة بين اإلنسان 
والحيوان، على عكس العالقة التي كانت بينهما في بداية الخليقة. ففي قصة الخلق، كان البشر 
والحيوانات يتشاركون نفس النظام الغذائي النباتي ولم يهدد كل منهما اآلخر. أما في عالم ما 
والرهبة  الخوف  قوامها  الطعام عالقًة  أجل  الحيوانات من  قتل  على  ترتب  فقد  الطوفان،  بعد 
)تكوين 9: 2(. بمجرد أن بدأوا في أكل بعضهم البعض، تكّونت بين البشر والحيوانات بدون شك 

عالقة مختلفة تماًما عن العالقة التي كانت تجمعهم قبل ذلك في عدن.
ومـع ذلـك، فقـد كان لسـماح هللا بـأكل الحيوانـات قيـدان. أواًل، لـم تكـن كل الحيوانـات 
مناسـبة للغـذاء. وهـذا القيـد األول ُمشـار إليـه بصـورة ضمنيـة فـي التمييـز بيـن الحيوانـات 
»الطاهـرة والنجسـة«، والـذي كان جـزًءا مـن ترتيـب الخلـق )راجـع تكويـن 8: 19 و20، وقـارن 
ذلـك بتكويـن 1: 21 و24(. أمـا القيـد الثانـي فقد كان صريًحـا وجديًدا وكان يتمثـل في االمتناع 

عـن تنـاول الـدم ألن حيـاة الحيـوان هـي فـي دمـه )تكويـن 9: 4(.

21 نيسان )إِبريل(        الخميس        

العهد: الجزء الثاني

اقـرأ تكويـن 8: 	2 – 9: 	� مـا هـي أهميـة التـزام هللا بالحفـاظ على الحيـاة؟ وكيف تفي 
بركة هللا بهـذا االلتزام؟

 

 

كان التـزام هللا بالحفـاظ علـى الحيـاة عمـاًل من أعمال النعمـة، ولم يكن نتيجة اسـتحقاقات 
بشـرية. لقـد قـرر هللا أن يحفـظ الحيـاة علـى األرض بالرغـم مـن شـر اإلنسـان )تكويـن 8: 21(. 
َة كُلِّ أَيَّاِم األَرِْض«، أي أنـه طالما بقيت هذه األرض،  واآليـة الـواردة فـي تكويـن 8: 22 تقول »ُمـدَّ

سـتتعاقب الفصـول وستسـتمر الحيـاة. باختصـار، لم يتخلَّ هللا عـن خليقته.
وفي الواقع، فالنص التالي، الذي يتحدث عن بركة هللا، يعيدنا إلى الخليقة األصلية بالبركة التي 

صاحبتها )تكوين 1: 22 و28 وتكوين 2: 3(. لقد كان الرب يقدم للبشر فرصة للبدء من جديد.

اقـرأ تكويـن 9: 8 – 		� مـا هـو المغـزى مـن قوس القـزح؟ وما هي العالقـة بين »عالمة 
العهـد« هـذه )تكويـن 9: 		( وبيـن عالمة العهد األخرى – السـبت؟

 

 

		



تتكـرر عبـارة »أقيـم ... ميثاقـي« ثـالث مـرات )تكويـن 9: 9 و11 و17(، مما يـدل على ذروة 
وعـد هللا األول وإتمامـه )تكويـن 6: 18(. وبعـد القسـم السـابق، الـذي يـوازي اليـوم السـادس 
مـن قصـة الخلـق، فـإن هذا القسـم يـوازي الجـزء المتعلق باليـوم السـابع من قصـة الخلق، أي 
السـبت. ونـرى فـي تكـرار كلمـة »عهـد« داخـل النـص سـبع مـرات إشـارًة إلـى السـبت. وقوس 
القـزح كالسـبت هـو عالمـة للعهـد أو الميثـاق )تكويـن 9: 13 و14 و16، قارن ذلـك بخروج 31: 
12 – 17(. وقـوس القـزح أيًضـا كالسـبت يتمتـع بنطـاق كوني شـامل، وينطبق علـى العالم كله. 
وتماًمـا كمـا أن السـبت، بصفتـه عالمـة علـى الخلـق، هـو للجميـع، فـي كل مـكان، فـإن الوعـد 

بعـدم حـدوث طوفـان عالمـي النطـاق هـو أيًضـا للجميع، فـي كل مكان.

فـي المـرة القادمـة التـي تـرى فيهـا قـوس قـزح، فكـر فـي كل وعـود هللا لنـا� لمـاذا 
يمكننـا الوثـوق بهـذه الوعـود، وكيـف يُظِهـر لنا قـوس القـزح أنـه بإمكاننا الوثـوق بها؟

22 نيسان )إِبريل(        الجمعة        

لمزيـد مـن الـدرس: تحتـوي عبرانييـن 2: 13 علـى كلمـات الـرب يسـوع ألبيـه والتي 
يتحـدث مـن خاللهـا عن إخوته: »َها أَنَـا َواألَْوالَُد الَِّذيـَن أَْعطَانِيِهِم هللُا« )عبرانيين 2: 13(. يشـير 
باتريـك جـراي إلـى أن الـرب يسـوع موصوف هنـا بأنه الوصـي المسـؤول عن إخوتـه. وقد نصَّ 
قانـون الوصايـة الرومانـي )توتيـال إمبابيـرام( علـى أن الوصي، والـذي غالبًا ما يكـون األخ األكبر، 
هـو المسـؤول عـن رعايـة األطفال القصر وميراثهم حتى بلوغهم سـن الرشـد، وهذه المسـؤولية 
تزيـد مـن واجـب األخ األكبـر الطبيعي لالعتناء بإخوتـه الصغار«.  – الخوف اإللهي: الرسـالة إلى 
العبرانييـن والنقـد اليوناني الرومانـي للخرافات )أتالنتا: جمعيـة األدب التوراتي، 2003(، صفحة 
126. وهـذا يفسـر سـبب اإلشـارة إلينـا في الرسـالة إلـى العبرانيين كإخـوة الرب يسـوع وكذلك 

أوالده. فالـرب يسـوع بصفتـه أخينـا األكبـر هو الوصي علينـا وولي أمرنـا وحامينا.
»أتــى المســيح إلــى األرض، وأخــذ طبيعتنــا البشــرية ووقــف كممثــل لإلنســان، ليُظهــر فــي 
الصــراع مــع الشــيطان أن اإلنســان، كمــا خلقــه هللا، ومــن خــالل ارتباطــه وصلتــه بــاآلب واالبــن، 
بمقــدوره إطاعــة كل مطلــب مــن المطالــب اإللهيــة« – إلــن وايــت، رســائل مختــارة، المجلــد 

األول، صفحــة 253. 
»قـدم المسـيح بحياتـه وتعاليمـه أكمـل مثـال للخدمـة المنكـرة لذاتهـا التـي مصدرهـا هللا. 
فـاهلل ال يعيـش لذاتـه. لقـد خلـق العالـم وفيـه يقـوم الـكل فهـو علـى الـدوام يخـدم اآلخريـن، 
الِِحيـَن، َويُْمِطـُر َعلَـى األَبْـرَاِر َوالظَّالِِميـَن‹ )متـى 5: 45(. لقد  ›يُْشـرُِق َشْمَسـُه َعلَـى األَْشـرَاِر َوالصَّ
سـلم هللا البنـه مقيـاس ونمـوذج الخدمـة هـذا وقـدم يسـوع لكـي يكـون رأسـاً للبشـرية حتـى 

بمثالـه يعلّـم النـاس مـا هـو معنـى الخدمـة.« )روح النبـوة، مشـتهى األجيـال، صفحـة 639(.
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أسئلة للنقاش
	� مـا هـي الخصائص أو المميزات المشـتركة بين مجتمع ما قبل الطوفان ومجتمعنا؟ 
ومـاذا تعلمنـا هـذه الخصائص المشـتركة عـن نعمة هللا، وأنه على الرغـم من كل هذا، 

إال إنه يحب العالم، وال يزال يسـعى لتخليص من يسـتطيع تخليصه؟

2� يدعـي البعـض بأن طوفـان نوح كان مجرد حدث محلي� مـا الخطأ في هذه الفكرة؟ 
وإذا كان هـذا صحيًحـا، فلمـاذا يجعل كل فيضان محلي )وكل قوس قزح( هللا كاذبًا؟
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* 23 - 29 نيسان )إبريل(    الدرس الخامس    

كلُّ األمم وبابل

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: التكويـن 9: 18 – 11: 9، لوقـا 10: 1، متَّـى 1: 1 – 17، لوقـا 1: 

26 – 33، مزمـور 139: 7 – 12، التكويـن 1: 28، التكويـن 9: 1.

آيـة الحفـظ: »لِذلِـَك ُدِعَي اْسـُمَها بَاِبـَل ألَنَّ الرَّبَّ ُهَنـاَك بَلَْبـَل لَِسـاَن كُلِّ األَْرِض� َوِمْن 
َدُهـُم الـرَّبُّ َعلَـى َوْجـِه كُلِّ األَْرِض« )التكوين 		: 9(�  ُهَنـاَك بَدَّ

س ِمـن التركيـز على نوح،  بعـد الطوفـان، تحوَّلـت روايـة األخبـار الـواردة في الكتـاب المقدَّ
كشـخص بعينـه، إلـى التركيـز علـى أبنائـه الثالثـة، سـام وحام ويافـث. واالهتمـام الخـاّص الذي 
نالـه حـام، والِـد كنعـان )التكويـن 10: 6، 15(، يمهِّـد لفكـرة »كنعـان« باعتبارهـا أرض الموعـد 
)التكويـن 12: 5(، فـي انتظـار إبراهيم الذي سـتذهب بَركته إلى جميع األمـم )التكوين 12: 3(. 

ولكنَّ شريط األحداث ينقطع بسبب برج بابل )التكوين 11: 1 – 9(. ومرَّة أخرى، تتعطَّل 
مقاصد هللا تجاه البشرية. وما كان ِمن المفترض أْن يكون بَركة، أي والدة كّل األمم، يصبح مناسبة 
أخرى لوقوع لعنة أخرى. تتَّحد األمم في محاولة منها لتأخذ مكان هللا؛ ويستجيب هللا بإنزال 
الدينونة عليهم. وفي ظلِّ االرتباك الحاصل، يتشتَّت الناس في جميع أنحاء العالَم )التكوين 11: 

مين بذلك خطَّة هللا األصليَّة بأْن يُثمروا ويكثروا ويمألوا األرض )التكوين 9: 1(. 8( متمِّ
وفـي النهايـة، بالرغـم ِمـن شـرور البشـر، يحـوِّل هللا الشـرَّ إلـى خيـر. ويبقـى هلل، كمـا هـو 
الحـال دائًمـا، القـول الفصـل. إنَّ لعنـة حـام فـي خيمـة أبيـه )التكويـن 9: 21، 22(، ولعنة األمم 

المشوَّشـة فـي بـرج بابـل )التكويـن 11: 9(، سـتتحوَّالن إلـى بَركـة لألمـم.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 30 نيسان )إبريل(. * نرجو التعمُّ
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24 نيسان )إِبريل(        األحد        

لعنة حام

ة الغريبة؟ اقرأ اآليات في التكوين 9: 8	 – 	2� ما هي الرسالة ِمن وراء هذه القصَّ

 

 

 

تـان تحتويان على  إنَّ تصـرُّف نـوح فـي كَرْمـه هـو تكرار لتصـرُّف آدم فـي جنَّة عـدن. والقصَّ
موضوعـات مشـتركة: أكل الثمـرة والُعـري الذي نتج عنه؛ ثمَّ سـتر الُعري، واللعنـة والبَركة. يعيد 

نـوح االتِّصـال بجـذوره اآلدمية، ولألسـف، يواصل ذلك التاريخ الفاشـل.
لـم يكـن تخميـر الفاكهـة جـزًءا ِمـن خليقـة هللا األصليـة. لقـد انغمس نوح، ثـمَّ فََقـد قدرته 
ح إلى حـوَّاء، التي  علـى ضبـط النفـس، وتعـرَّى. إنَّ حقيقـة كون حام قـد »أَبَْصَر« عـورة أبيه تلمِّ
»رأت« أيًضـا الشـجرة الُمحرَّمـة )التكويـن 3: 6(. يشـير هـذا التـوازي إلـى أنَّ حـام لـم »يُبِصـر« 
ث عن األمـر، حتَّى دون  عـورة أبيـه، خلسـًة، أو عـن طريق الصدفـة. لقد خرج بين إخوتـه وتحدَّ
أْن يحـاول االهتمـام بمشـكلة أبيـه. فـي المقابـل، نجـد أنَّ اسـتجابة أخويـه الفوريـة ِمـن خالل 

سـتر ُعـري أبيهمـا، فـي حيـن تركه حـام عارياً، فيهـا إدانـة ضمنيَّة لتصـرُّف حام.
ق أكثر باحتـرام الوالَدين. إنَّ عـدم تكريمك لوالَديـك، اللذين  المسـألة المطروحـة هنـا تتعلَـّ
الن ماضيـك، سـيؤثِّر علـى مسـتقبلك )الخـروج 12: 20؛ قـاِرن مـع أفسـس 6: 2(. وِمـن هنـا  يمثِـّ

ت اللعنـة التـي سـتؤثِّر على مسـتقبل حام ومسـتقبل ابنـه كنعان. حلَـّ
ات العنصريـة ضـدَّ أيِّ شـخص هـو خطـأ  بالطبـع، إنَّ اسـتخدام هـذا النـّص لتبريـر النظريَـّ
الهوتـي فـادح وجريمـة أخالقيـة. إنَّ النبـوءة مقتصرة حصـرًا على كنعان بن حـام، وكانت تجول 

فـي ذهـن الكاتـب بعـض ممارسـات الكنعانييـن الفاسـدة )التكويـن 19: 5 – 7، 31 – 35(.
ـن اللعنـة وعـًدا بالبَركـة، ِمـن خـالل اللعب علـى اسـم »كنعان«،  باإلضافـة إلـى ذلـك، تتضمَّ
وهـو مشـتّق ِمـن الفعـل )kana – كانـا(، أي »يُخِضـع«. فِمـن خـالل إخضـاع كنعـان، سـيدخل 
شـعب هللا، أي نسـل سـام، أرض الموعـد، ويمهِّـد الطريـق لمجـيء المسـيح، ويفتـح ليافـث 
فيسـكن »ِفـي َمَسـاكِِن َسـاٍم« )التكويـن 9: 27(.  وهـذه إشـارة نبويـة لتوسـيع عهـد هللا، بحيث 
يشـمل جميع األمم، الذين سـيقبلون رسـالة إسـرائيل لخالص العالَم )دانيال 9: 27، إشـعياء 66: 
18 – 20، روميـة 11: 25(. ولعنـة حـام سـتكون، فـي الواقـع، بَركـة لجميـع األمـم، بمـا في ذلك 
. م لهم ِمـن الربِّ أبنـاء النسـل الـذي خـرج ِمـن حـام وكنعـان، والذين سـيقبلون الخـالص الُمقـدَّ

نـوح، »بطـل« الطوفـان، سـكران؟ مـا الـذي ينبغـي أْن يخبرنـا هـذا عـن مـدى عيوبنا 
جميًعـا ولمـاذا نحتـاج إلـى نعمـة هللا فـي كلِّ لحظـة ِمـن حياتنـا؟

		



25 نيسان )إِبريل(        االثنين        

سلسلة األنساب في ِسفر التكوين
إنَّ المعلومـات الـواردة حـول عمـر نـوح، بحسـب تسلسـلها الزمنـي، تجعلنـا نـدرك أنَّ نوح 
يقـوم بـدور حلقـة الوصـل التـي تربـط بيـن حضـارات مـا قبـل الطوفـان وحضـارات مـا بعـده. 
ة السـابقة للطوفان )التكويـن 9: 28، 29( إلـى حلقة الوصل  تعيدنـا اآليتـان األخيرتـان ِمـن القصَّ
األخيـرة التـي فـي سـاللة آدم )التكويـن 5: 32(. وبمـا أنَّ آدم مـات عندما كان المـك، والِد نوح، 
يبلـغ ِمـن العمـر 56 سـنة، فِمن المؤكِّد أنَّ نوح قد سـمع القصص واألخبار التـي وردت عن آدم، 

والتـي ِمـن الممكـن أْن يكـون قـد نقلها إلى نسـله قبـل الطوفـان وبعده.

س؟  اقـرأ التكويـن 0	� مـا هـو القصد ِمن ذكر سلسـلة األنسـاب هـذه في الكتـاب المقدَّ
)انظر أيًضا لوقا 	: 	2 – 8	(�  

 

 

 

يـؤدِّي علـم األنسـاب الكتابـي ثـالث وظائـف. أوَّاًل، يؤكِّـد على الطبيعـة التاريخيـة لألحداث 
ق بأنـاس حقيقيين عاشـوا وماتـوا وكانـت أيَّامهم  س، والتـي تتعلَـّ المذكـورة فـي الكتـاب المقـدَّ
ـح االسـتمرارية عنـد االنتقـال ِمـن العصـور القديمـة إلـى األزمنـة  ة. ثانيًـا، يوضِّ محسـوبة بدقَـّ
ـا يقيـم صلـة واضحة بيـن الماضـي َو »الحاِضـر«. ثالثًا،  المعاصـرة التـي عـاش فيهـا الكاتـب، ممَّ
يذكِّرنـا بضعفنـا البشـري وبالتأثيـر المأسـاوي الذي تركتـه لعنة الخطيئـة ونتائجهـا الُمميتة على 

جميـع األجيـال التالية.
الِحظ أنَّ التصنيف الذي تقوم عليه تسمية أبناء حام وسام ويافث ال يتَّبع معايير واضحة. 
المكوَّن ِمن سبعين فرًدا  لبيت يعقوب  رة ِمن بني نوح تمهِّد مسبًقا  المتحدِّ ة  أمَّ السبعين  إنَّ 
يَّة )الخروج 24: 9(. وفكرة التطابق بين  )التكوين 46: 27( ولشيوخ إسرائيل السبعين في البرِّ
الَْعلِيُّ لأِلَُمِم،  ة والسبعين شيًخا تشير إلى إرساليَّة إسرائيل إلى األمم: »ِحيَن قََسَم  السبعين أمَّ
8(. وعلى   :32 )التثنية  إِْسرَائِيَل«  بَِني  َعَدِد  َحَسَب  لُِشُعوٍب  تُُخوًما  نََصَب  آَدَم،  بَِني  فَرََّق  ِحيَن 

األساس نفسه، أرسل يسوع سبعين تلميذاً بهدف الكرازة لألمم )لوقا 10: 1(.
مـا تبيِّنـه لنـا هـذه المعلومات هـو االرتباط المباشـر بيـن آدم واآلباء؛ فجميعهم شـخصيَّات 
تاريخيـة، أنـاس حقيقيُّـون ابتـداًءا ِمـن آدم ومـا بعـده. هـذا األمـر يسـاعدنا أيًضا علـى أْن نفهم 
ه قـد أتيَحـت لآلباء إمكانية الوصول المباشـر إلى شـهود عيان كانت لديهم ذكريات شـخصية  أنَـّ

عـن تلك األحـداث القديمة.
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اقـرأ متَّـى 	: 	 – 		� مـا الـذي تعلِّمنـا هـذه اآليـات عـن مـدى الدقَّـة التاريخية فيما 
ا بالنسـبة إليماننا أْن نعـرف أنَّهم كانوا  ق بهـؤالء األشـخاص؟ لمـاذا يَُعدُّ أمـًرا مهمًّ يتعلَـّ

أناًسـا حقيقيِّيـن وأْن نؤمن بذلك؟

26 نيسان )إِبريل(        الثالثاء        

لغة واحدة

ا علـى الوحـدة  اقـرأ التكويـن 		: 	 – 4� لمـاذا كان أهـل »األرض كلِّهـا« حريصيـن جـدًّ
بينهم؟ فيمـا 

 

 

 

تشـير عبـارة »األرض كلّهـا« إلـى عـدد قليـل ِمـن النـاس، أي األحيـاء الباقيـن بعـد الطوفان. 
ع: أرادوا أْن يبنـوا برًجا يصل إلى السـماء )التكوين  ـت اإلشـارة بوضوح إلى سـبب هـذا التجمُّ تمَّ
11: 4(. فـي الواقـع، كانـت نواياهـم الحقيقيـة هـي أْن يأخـذوا مـكان هللا نفسـه، أي مـكان 
الخالـق. نالحـظ أنَّ وصـف نوايـا النـاس وأفعالهم هو – إلى حـدٍّ كبير – تقليـد لِنوايا هللا وأفعاله 
ـة الخلـق: »قَالُـوا« )التكويـن 11: 3، 4؛ قـارن مـع التكويـن 1: 6، 9، 14، إلـخ(؛ »نَْصَنـُع«  فـي قصَّ
)التكويـن 11: 3، 4؛ قـارن مـع التكويـن 1: 26 – ترجمـة كتـاب الحياة(. لقد تـمَّ تحديد نواياهم 
بشـكل صريـح: »َونَْصَنـُع ألَنُْفِسـَنا اْسـًما« )التكويـن 11: 4(، وهو تعبير يخصُّ هللا بشـكل حصري 

)إشـعياء 63: 12، 14(.
باختصار، كانت لدى بُناة بابل مطامع في غير مكانها وتهدف إلى استبدال هللا الخالق )ونحن 
نعلم َمن الذي ألهم فيهم تلك المطامع، أليس كذلك؟ انظر إشعياء 14: 14(. ِمن المؤكَّد أنَّ ذكرى 
الطوفان لعبت دوًرا في مشروعهم، فهم كانوا يبنون برًجا عاليًا ِمن أجل النجاة ِمن فيضان آخر، 
في حال أتى فيضان آخر، على الرغم ِمن وعد هللا. تمَّ الحفاظ على ذكرى الطوفان في التقليد 
البابلي، وإْن كان بشكل ُمشوَّه فيما يتعلَّق ببناء مدينة بابل. إنَّ هذا الجهد التصاعدي بهدف 

ي على هللا، هو ما يميِّز بحّق روح بابل. الوصول إلى السماء والتعدِّ
ـة في سـفر دانيال أيًضـا. كما  ـة بـرج بابـل ِمـن الموضوعـات المهمَّ ولهـذا السـبب، تَُعـدُّ قصَّ
ة بـرج بابل )التكويـن 11: 2(، ترد مرَّة أخـرى في بداية  أنَّ اإلشـارة إلـى شـنعار، التـي تمهِّـد لقصَّ
ـر آثـار هيـكل أورشـليم  سـفر دانيـال، ِمـن أجـل تحديـد المـكان الـذي جلـب إليـه نبوخـذ نصَّ
)دانيـال 1: 2(. وِمـن بيـن العديـد ِمـن المقاطـع األخـرى فـي سـفر دانيـال، تَُعـدُّ حادثـة نصـب 
ـر للتمثـال الذهبـي، ربَّمـا فـي المـكان نفسـه فـي تلـك »البُقعـة« نفسـها ِمـن أرض  نبوخـذ نصَّ
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شـنعار، هـي الحادثـة األكثـر توضيًحـا لهـذه الحالة النفسـية. في رؤاه حـول وقـت النهاية، يرى 
ـق فـي اجتماع أمـم األرض مًعا لتحقيـق الوحدة ضـدَّ هللا )دانيال  دانيـال السـيناريو نفسـه يتحقَّ
2: 43، دانيـال 11: 43 – 45؛ قـاِرن مـع الرؤيـا 16: 14-16(. علـى الرغـم ِمـن أنَّ هـذه المحاولـة 

تفشـل هنـا، كمـا حدث مـع بابـل أيًضا.

قـال كاتب فرنسـي علماني شـهير فـي القرن الماضي أنَّ الهدف األسـمى لإلنسـان هو 
اء في عـدن )التكوين 	:  محاولتـه »أْن يكـون هللا«� مـا الـذي يتعلَّـق ِبنـا، بدًءا ِمن حـوَّ

5(، والـذي يجعلنـا ننجـذب إلى هذه الكذبـة الخطيرة؟

27 نيسان )إِبريل(        األربعاء        

»َهلُمَّ نَْنِزْل«

اقـرأ التكويـن 		: 5 – 	، ومزمـور 9		: 	 – 2	� لمـاذا نـزل هللا إلـى األرض؟ مـا هـو 
الحـدث الـذي حـرَّك هـذه االسـتجابة اإللهيـة؟

 

 

ه بالرغـم ِمن أنَّ البشـر كانـوا يصعدون، لكـنَّ هللا كان ينبغـي أْن ينزل  مـا ينافـي المنطـق أنَـّ
إليهـم. ونـزول هللا هـو تأكيـد علـى سـموِّه وسـيادته. إنَّ هللا سـيبقى دائًمـا بعيـًدا عـن متنـاول 
البشـر. وأيُّ مجهـود بشـري لالرتقـاء إليـه واللقـاء به في السـماء هو أمر سـخيف وال فائدة منه. 
وال شـكَّ فـي ذلـك، ولهـذا السـبب، لكي يخلِّصنا يسـوع، كان عليـه أْن ينزل إلينا. لـم تكن هناك، 

فـي الحقيقـة، طريقة أخـرى ليخلِّصنا ِمـن خاللها.
تظهـر فـي األخبـار التـي ُرويَت حول بـرج بابل مفارقة كبيـرة في العبارة القائلـة أنَّ هللا نزل: 
»لِيَْنظُـَر الَْمِديَنـَة َوالْبُـْرَج« )التكويـن 11: 5(. لـم يكـن هللا بحاجـة ألْن ينـزل لكـي يـرى )مزمـور 
139: 7 – 12؛ قـاِرن مزمـور 2: 4(، لكنَّـه فعـل ذلـك علـى أيَّ حـال. هـذا المفهـوم يؤكِّـد علـى 

مشـاركة هللا مع البشـرية.

اقرأ لوقا 	: 26 – 		� ماذا تعلِّمنا هذه اآليات عن نزول هللا إلينا؟

 

 

يذكِّرنـا نـزول هللا أيًضـا بمبـدأ الِبـّر باإليمـان وبنعمـة هللا. مهمـا كان العمـل الـذي قـد نقوم 
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بـه ِمـن أجـل هللا، سـيكون عليـه رغـم ذلـك أْن ينـزل ليلتقـي بنـا. ليـس مـا نفعلـه مـن أجل هللا 
هـو الـذي سـيأتي بنـا إليـه وإلـى الفـداء، بـل إنَّ تحـرُّك هللا نحونـا هـو الـذي سـوف يخلِّصنـا. 
فـي الواقـع، يذكـر النـّص فـي سـفر التكويـن نـزول هللا مرَّتيـن، ويبـدو أنَّ هـذا يشـير إلـى مدى 

اهتمامـه بمـا كان يحـدث هنـاك.
ا لوحدتهم العميقة والراسـخة، والتـي – نظرًا لحالتهم  بحسـب النـّص، أراد الـربُّ أْن يضع حدًّ
. ولهذا السـبب اختار تشـويش  السـاقطة – يمكـن أْن تـؤدِّي فقـط إلى المزيد والمزيد ِمن الشـرِّ

دة. لغاتهـم، األمـر الذي ِمن شـأنه أْن يُنهـي مخطَّطاتهم الموحَّ
لجهالتهم  تمثاال  أمسى  كبريائهم  فتمثال  والهزيمة،  بالعار  بابل  بناة  مشاريع  »انتهت 
وحماقتهم، ومع ذلك فالناس يسيرون في الطريق نفسه على الدوام- طريق االعتماد على الذات 
ورفض شريعة هللا. إنه المبدأ عينه الذي حاول الشيطان تنفيذه في السماء، وهو المبدأ عينه 

الذي سار عليه قايين وهو يقدم قربانه« )روح النبوة، اآلباء واألنبياء، صفحة 79(.

ـة بـرج بابـل مثـااًل آخـر للكبريـاء البشـري  كيـف نـرى فـي األخبـار الـواردة فـي قصَّ
ه يـؤدِّي إلـى الفشـل فـي نهايـة المطاف؟ مـا هي الـدروس الشـخصية التي  وكيـف أنَـّ

ة؟ يمكننـا تعلُّمهـا ِمـن هـذه القصَّ

28 نيسان )إِبريل(        الخميس        

فداء المسبيِّين

اقـرأ التكويـن 		: 8، 9 والتكويـن 9: 	؛ قـارن مـع التكوين 	: 28� لماذا يَُعدُّ تشـتيت هللا 
للبشـر على وجـه كلِّ األرض جـزًءا ِمن الفداء؟

 

 

اقتضـت مقاصـد هللا وبركاتـه للبشـر أْن يُثمـروا ويُكثروا ويمـألوا األرض )التكويـن 9: 1؛ قاِرن 
ة هللا والبقاء مًعـا ليظلُّوا  ـل بنـاة بابـل السـير فـي اتِّجاه معاكـس لخطَـّ مـع التكويـن 1: 28(. فضَّ
كمـا هـم. ِمـن األسـباب التـي قالـوا أنَّهـا وراء رغبتهـم فـي بنـاء المدينـة كانـت رغبتهـم فـي أالَّ 
»يتشـتَّتوا علـى وجـه كلِّ األرض« )التكويـن 11: 4 – ترجمـة كتـاب الحياة(. لقد رفضـوا االنتقال 
إلـى مـكان آخـر، ربَّمـا ظنًّـا منهم أنَّهـم باجتماعهم مًعا سـيكونون فـي وضع أقوى ِمـن وضعهم 

وهـم متفرِّقـون مشـتَّتون. وهـم، ِمـن وجهـة نظر معيَّنـة، كانوا علـى حّق.
ـدة ِمـن أجـل الشـرِّ وليـس الخيـر. لقـد  ولألسـف، لقـد حاولـوا أْن يسـتخدموا قوَّتهـم الموحَّ
أرادوا أْن يصنعـوا اسـًما ألنفسـهم، وهـذا األمـر يُبـِرز بقـوَّة مـدى كبريائهـم واسـتعالئهم. فـي 
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الحقيقـة، فـي كلِّ مـرَّة يكـون البشـر راغبيـن – فـي تحـدٍّ صريـح هلل – فـي أْن يصنعـوا اسـًما 
ألنفسـهم، يمكننـا أْن نكـون علـى يقيـن بـأنَّ األمور لـن تنتهي على خيـر. إنَّ األمور لـم تنتِه أبًدا 

خير. علـى 
وهكـذا، فرَّقهـم هللا علـى »َوْجـِه كُلِّ األرِْض« )التكويـن 11: 9(، ليكـون ذلـك دينونـة ضـدَّ 

يهـم المباشـر، وهـذا بالضبـط مـا لـم يريـدوا حدوثـه. تحدِّ
ِمـن المثيـر لالهتمـام أْن يكون اسـم بابـل، الذي يعني »بـاب هللا«، مرتبطًا بفعـل بَلبََل الوارد 
فـي )التكويـن 11: 9(. وألنَّهـم أرادوا الوصـول إلى »باب« هللا معتقدين أنَّهم هم أنفسـهم اإلله، 

انتهـى بهـم األمـر في حـال ِمن التشـويش والضعف أكثر ِمـن ذي قَبل.
»عقـد أهـل بابـل العـزم علـى إنشـاء حكومـة مسـتقلة عـن هللا، ومع ذلـك فقد وجـد بينهم 
جماعـة كانـوا يخافـون هللا، ولكنهم انخدعـوا بادعاءات األشـرار وانجذبوا إلـى تدبيراتهم. فألجل 
ـَل الـرب وقـوع الدينونـة، وأعطـى للنـاس وقتـا إلظهـار صفاتهـم علـى  هـؤالء القـوم األمنـاء أجَّ
وهم عن إتمـام غرضهـم، ولكن أولئك  حقيقتهـا، فـإذ انكشـفت صفاتهـم حـاول أبنـاء هللا أن يكفُّ
النـاس كانـوا متحـدي الـرأي فـي العمل علـى محاربة السـماء. فلو أنهم سـاروا فـي عملهم دون 
رادع ألفسـدوا أخـالق العالـم وهـو بعد في أول نشـأته. وقـد كونوا اتحادهم فـي تمرد وعصيان، 
فأنشـئت مملكـة ألجـل تعظيـم الذات، وبالطبـع لم يكن هلل فيهـا حكم أو كرامـة« )روح النبوة، 

اآلبـاء واألنبيـاء، صفحة 99(.

لماذا ينبغي أْن نكون في غاية الحذر عندما نحاول أْن »نَْصَنع« اسًما ألنفسنا؟

29 نيسان )إِبريل(        الجمعة        

لمزيـد مـن الدرس: اقـرأ ما كتبتـه إلِن هوايـت تحت عنـوان، »برج بابـل«، ِمن كتاب 
»اآلباء واألنبياء«، صفحة 117 – 124. 

»هنـا قـرروا أن يبنـوا مدينـة في ذلـك المكان ويبنـوا فيها برجـا عاليا جـدا .... وكان غرضهم 
مـن ذلـك المشـروع أن يحـول دون تشـتت ذلـك الشـعب بعيـدا في مسـتعمرات أخـرى، ولكن 
هللا كان قـد أمـر النـاس أن ينتشـروا فـي كل األرض ويمألوهـا ويخضعوهـا، غيـر أن بنـاة بابـل 
هـؤالء عزمـوا علـى أن يوحـدوا تلك الجماعة ليؤسسـوا مملكة تبسـط سـلطانها علـى كل األرض 
فـي النهايـة، وبذلـك تصير مدينتهـم عاصمة إلمبراطورية مسـكونية، وتظفر بإعجـاب كل العالم 
ووالئـه، ويشـتهر مؤسسـوها. أمـا البرج الفخم الذي سـيرتفع إلى عنان السـماء فقـد كان القصد 

منـه أن يقـف تـذكارا لقـوة البنائيـن وحكمتهـم، فتدوم شـهرتهم إلى نهايـة األجيال.
»غيـر أن أولئـك القـوم الذيـن سـكنوا في سـهل شـنعار لم يكونـوا يؤمنون بعهـد هللا بأنه لن 
يأتـي الطوفـان علـى األرض مـرة أخـرى، بـل لقـد أنكـر كثيـرون منهـم وجـود هللا ونسـبوا كارثة 
الطوفـان إلـى تداخـل أسـباب طبيعيـة. وكان آخـرون غيـر هـؤالء يؤمنـون بوجـود كائـن سـام 
وبأنـه هـو الـذي أهلـك العالم القديـم بالطوفان، لكـن قلوبهم تمـردت عليه كقاييـن. ومن بين 
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األغـراض التـي وضعوهـا أمامهـم عند بنـاء البـرج كونهـم أرادوا أن يتأكدوا من سـالمتهم لو جاء 
الطوفـان ثانيـة، وكانـوا يتخيلـون أنهـم لـو رفعـوا البـرج إلـى علـو أعظم ممـا وصلت إليـه مياه 
الطوفـان فسـينجون مـن كل خطـر، ولـو اسـتطاعوا الوصـول إلـى منطقـة السـحاب فقـد كانـوا 
يأملـون أن يعرفـوا سـبب حـدوث الطوفـان أسـباب حـدوث الطوفـان. وكان القصـد مـن ذلـك 
المشـروع هـو تمجيـد كبريـاء القائميـن بـه، وتحويـل عقـول أبنـاء األجيـال الالحقـة وقلوبهـم 
بعيـدا عـن هللا، واالنحـدار بهـم إلـى عبـادة األوثـان« )روح النبـوة، اآلبـاء واألنبيـاء، صفحة 97(.

أسئلة للنقاش
	� مـا هـي بعـض األمثلـة التـي لدينـا ِمـن التاريـخ، أو حتَّـى ِمـن أيَّامنـا هـذه، عـن 
المتاعـب التـي يمكـن أْن يتسـبَّب بهـا أولئـك الذيـن يسـعون إلى صنع اسـم ألنفسـهم؟

2� كيـف يمكننـا ككنيسـة أْن نتجنَّـب خطـر السـعي وراء بناء برج بابـل الخاّص بنا، 
حتَّـى لـو قمنـا بذلـك بـدون وعـي؟ بأيَّـة طـرق قـد نقوم بعمـل ذلـك فـي الحقيقة، 

حتَّـى لـو حـدث هذا األمر بشـكل غيـر واعٍ؟
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* 30 نيسان )إبريل( – 6 أيَّار )مايو(    الدرس السادس    

جذور إبراهيم

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: التكويـن 12؛ إشـعياء 48: 20؛ إشـعياء 36: 6، 9 ؛ إرميـا 2: 18؛ 

التكويـن 13؛ التكويـن 14؛ العبرانييـن 7: 1 – 10.

ـا ُدِعـَي أَطَـاَع أَْن يَْخـُرَج إِلَـى الَْمـكَاِن الَّـِذي كَاَن  آيـة الحفـظ: »ِباإِليَمـاِن إِبَْراِهيـُم لَمَّ
َعِتيـًدا أَْن يَأُْخـَذُه ِميَراثًـا، َفَخـَرَج َوُهـَو الَ يَْعلَـُم إِلَـى أَيْـَن يَأْتِـي« )العبرانيِّيـن 		: 8(�

لقـد وصلنـا اآلن إلـى منتصـف سـفر التكوين. سـوف يغطِّي هذا القسـم المركـزي )التكوين 
12 – 22( رحلـة إبراهيـم، ابتـداًء بدعـوة هللا األولـى لـه، lekh lekha، أي »اْذَهـْب« )التكويـن 
 ،lekh lekha ،12: 1(، األمـر الـذي دفـع إبراهيـم إلـى أْن يترك ماضيه ألجـل دعوة هللا الثانية لـه
ـا دفـع إبراهيـم إلـى تـرك مسـتقبله )الـذي سـيكون ِمـن خالل  »اْذَهـْب« )التكويـن 22: 2(، ممَّ
ـل، وكان مهاجرًا طول الوقت، ولهذا السـبب ُدعَي  ابنـه(. ونتيجـًة لذلـك، كان إبراهيـم دائم التنقُّ

أيًضـا »بالغريـب« )التكويـن 17: 8 – ترجمـة كتـاب الحياة(.
وفـي ترحالـه يُتْـرَك إبراهيـم ُمعلًَّقا في الفـراغ، بدون ماضيه الذي خسـره، وبدون مسـتقبله 
الـذي ال يـراه. وبيـن هاتيـن الدعوتيـن اللتيـن تشـكِّالن رحلـة إبراهيـم فـي اإليمـان، يسـمع 
إبراهيـم صـوت هللا، الـذي يطمئنـه: »الَ تََخـْف« )التكويـن 15: 1(. تشـير هاتـان الكلمتـان إلـى 

األقسـام الثالثـة لرحلـة إبراهيـم، والتـي سـتتمُّ دراسـتها فـي األسـابيع 6 َو 7 َو 8.
س  إنَّ إبراهيـم هـو نمـوذج لإليمـان وتجسـيد لـه )التكويـن 15: 6(، ويَذكُـره الكتـاب المقدَّ
ه رجـل اإليمـان )نحميـا 9: 7، 8(. ويُعتبَـر إبراهيم ِمـن أكثر شـخصيَّات العهد  العبرانـي علـى أنَـّ

القديـم التـي ذُكِـرت فـي العهـد الجديد. سـنبدأ هـذا األسـبوع في معرفة السـبب.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 7 أيَّار )مايو(. * نرجو التعمُّ
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1 أيَّار )مايو(        األحد        

مغادرة ابراهيم

اقـرأ اآليـات فـي التكويـن 2	: 	 – 9� لمـاذا دعـا هللا أبـرام ليغـادر بلـده وعائلتـه؟ كيف 
أبرام؟ اسـتجاب 

 

 

 

س، كانت  إنَّ آخر مرَّة تكلَّم هللا إلى شخٍص ما، على األقلِّ بحسب ما يرد في الكتاب المقدَّ
بعد الطوفان حين تكلَّم هللا مع نوح لكي يُطمِئنه ويؤكِّد له أنَّه سيقيم عهداً مع جميع البشر 
ه اآلن إلى أبرام،  )التكوين 9: 15 – 17( وأنَّه لن يأتي على العالَم كلِّه طوفان آخر. وكالم هللا الُموجَّ

يعيد صلة الوصل مع هذا الوعد: سوف تتبارك جميع أمم األرض ِمن خالل أبرام.
يبدأ إتمام تلك النبوءة بترك الماضي. يتخلَّى أبرام عن كلِّ ما هو مألوف بالنسبة له: عائلته 
ة هذه المغادرة في تكرار الكلمة الرئيسية »اذهب«،  وبلده، حتَّى أنَّه يترك جزًءا منه. وتنعكس شدَّ
والتي تتكرَّر سبع مرَّات في هذا السياق. على أبرام أوَّاًل أن يغادر بلده، »أور الكلدانيين«، التي 
هي أيًضا بابل )التكوين 11: 31، إشعياء 13: 19(. هذه الدعوة »للخروج ِمن بابل« لها تاريخ 

س )إشعياء 48: 20، الرؤيا 18: 4(. طويل بين أنبياء الكتاب المقدَّ
ا تعلَّمه واكتسـبه  ق أيًضـا بأسـرته. يجب أْن يتـرك أبرام تراثـه وكثيرًا ممَّ إنَّ رحيـل أبـرام يتعلَـّ

ِمـن خـالل الوراثة والتعليـم والتأثير.
 lekh( ـن أكثـر ِمـن ذلـك. إنَّ العبـارة العبريـة ومـع ذلـك، فـإنَّ دعـوة هللا للذهـاب تتضمَّ
lekha(، المترجمـة حرفيًّـا إلـى »اذهـب«، تعنـي »اذهـب بنفسـك« أو »اذهب ألجل نفسـك«. 
ى عائلته. تشـير العبارة  ق بمـا هو أكثـر ِمن مجـرَّد بيئته أو حتَـّ كان رحيـل أبـرام ِمـن بابـل يتعلَـّ
العبريـة إلـى التركيـز علـى نفسـه. كان علـى أبـرام أْن يتـرك نفسـه، وأْن يتخلَّص ِمن ذلـك الجزء 

ـن ماضيـه البابلي. الـذي يتضمَّ
ي هو »األرض« التي سـوف يريك إيَّاها هللا. وسـوف تُسـتخَدم هذه  والهـدف ِمـن هـذا التخلِـّ
اللغـة مـرَّة أخـرى فـي سـياق ذبيحة إسـحاق )التكويـن 22: 2( لإلشـارة إلى جبـل الُموريَّا، حيث 
سـيتمُّ إصعـاد إسـحاق كذبيحـة محرقـة، وحيـث سـيتمُّ بناء هيـكل أورشـليم )2 أخبـار األيَّام 3: 
1(. إنَّ وعـد هللا ال يقتصـر علـى وطـن مـاّدي فحسـب، بـل يتعلَّق بخـالص العالَم. وهـذه الفكرة 
تـمَّ التأكيـد عليهـا مـرَّة أخـرى فـي وعـد هللا بالبَركـة لجميـع األمـم )التكويـن 12: 2، 3(. يظهـر 
دة خمـس مـرَّات فـي هـذا المقطـع. والعمليَّـة التـي  الفعـل »بـارك – barakh« بصيـغ متعـدَّ
ـق ِمـن خاللهـا هذه البركة الشـاملة تتمَّ بواسـطة »نسـل« أبرام )التكويـن 22: 18، التكوين  تتحقَّ
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26: 4، التكوين 28: 14(. يشـير النّص هنا إلى »النسـل«، وهذا ما سـيتحقَّق في النهاية بيسـوع 
المسـيح )أعمال الرسـل 3: 25(.

مـا هـي األمـور التي قـد يدعوك هللا إلـى أْن تتركهـا وراءك؛ أو بمعنى آخـر، أيُّ جانب 
ِمـن جوانـب حياتـك قـد تضطّر إلـى التخلِّي عنـه لكي تسـتجيب لدعوة هللا؟

2 أيَّار )مايو(        االثنين        

التجربة في مصر

اقـرأ التكويـن 2	: 0	 – 20� لمـاذا غـادر أبـرام أرض الموعـد ليذهـب إلـى مصـر؟ كيف 
تصـرَّف فرعـون مقارنـَة بأبرام؟

 

 

 

الغريـب فـي األمـر هـو أنَّ أبـرام، الـذي كان قـد وصـل لتـّوه إلـى أرض الموعـد، قـرَّر أْن 
ة  يغادرهـا ليذهـب إلـى مصـر »ألَنَّ الُْجـوَع ِفـي األَرِْض كَاَن َشـِديًدا« )التكويـن 12: 10(. واألدلَـّ
علـى ذهـاب أنـاس ِمـن كنعـان إلـى مصـر فـي أوقـات المجاعـة تشـهد لهـا جيِّـًدا النصـوص 
المصريـة القديمـة. فـي تعاليـم مـري كارع المصرية، وهي نصـوص تمَّ تأليفها خـالل فترة حكم 
المملكـة الوسـطى )2060 – 1700( قبـل الميـالد، تـمَّ تحديد شـعب قادم ِمن كنعـان على أنَّهم 
»آسـيويون بائسـون« )آمـو( وُوِصفـوا بأنَّهـم شـعب »بائـس… ينقصـه المـاء… ال يسـكن فـي 
مـكان واحـد، والبحـُث عـن الطعام يُسـيِّر قدميـه« – ميريام ليشـتهايم، األدب المصـري القديم، 
د األوَّل: ذي أولـد أنـد ميـدل كنغدومـز )بيركلـي، كاليفورنيـا: مطبعـة جامعـة كاليفورنيـا،  المجلَـّ

1973(، صفحـة 103، 104.
كانـت التجربـة فـي مصر غالبًا ما تشـكِّل مشـكلة لإلسـرائيليين القدماء )العـدد 14: 3، إرميا 
كال البشـر علـى البشـر وليـس التِّكالهـم علـى هللا )2  2: 18(. وهكـذا، أصبحـت مصـر رمـزًا التِـّ
الملـوك 18: 21؛ إشـعياء 36: 6، 9(. فـي مصـر، حيـث كان بإمكانهم رؤية المـاء كلَّ يوم، لم يكن 
اإليمـان ضروريًـا، وذلـك ألنَّ الوعـد بامتـالك األرض كان باإلمـكان رؤيتـه بشـكل فوري ومباشـر. 
ا  كانـت تبـدو مصـر، مقارنـة بـأرض المجاعـة، مكانًا مناسـبًا لكـي يتواجـدوا فيها، علـى الرغم ممَّ

كان هللا قـد قالـه لهم.
إنَّ أبـرام الـذي يتـرك كنعـان اآلن يختلـف عـن أبـرام الـذي تـرك أُُور. قبْل ذلك، ُوِصـف أبرام 
ـا اآلن، فهـو يتـرك أرض الميعـاد ِمـن  ه رجـل اإليمـان الـذي تـرك أور اسـتجابة لدعـوة هللا؛ أمَّ بأنَـّ
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تلقـاء نفسـه وبمحـض إرادتـه. قبْل ذلك، كان أبـرام يعتمد على هللا، واآلن هو يتصرَّف كسياسـي 
عملـي ومتالِعـب غيـر أخالقـي وال يعتمد إالَّ على نفسـه.

»وفـي أثنـاء وجـود إبراهيـم فـي مصـر برهـن علـى أنـه لـم يكـن متحـررا مـن الضعفـات 
والنقائـص البشـرية، ففـي إخفائـه لحقيقـة كـون سـارة زوجته كشـف عن عـدم ثقته فـي رعاية 
هللا وعنايتـه، وإلـى افتقـاره إلـى ذلـك اإليمان الرفيع والشـجاعة النـادرة اللذين تمثـال في حياته 

كثيـرا بجـالل عظيـم« )روح النبـوة، اآلبـاء واألنبياء، صفحـة 106(.
ما نراه هنا، إذن، هو كيف يمكن حتَّى لرجل ِمن رجال هللا العظام أْن يخطئ، ولكنَّ هللا ال 
بالنعمة، فهذا يعني الخالص  إبراهيم كمثال للخالص  الجديد عن  العهد  ث  يتركه. عندما يتحدَّ

بالنعمة فقط. ألنَّه، لوال النعمة، لَما كان إلبراهيم، أيُّ رجاء، لكان حالنا نحن أيًضا كذلك.

ة عن مدى سهولة االبتعاد عن الطريق الصحيح،  ما الذي ينبغي أْن تعلِّمنا هذه القصَّ
حتَّى بالنسبة للمؤمنين المسيحيين؟ لماذا ال يُعَتبر عدم الطاعة اختياًرا جيًِّدا أبًدا؟

3 أيَّار )مايو(        الثالثاء        

أبرام ولوط

يَّة األخالق؟ ة عن أهمِّ اقرأ التكوين 		: 	 – 8	� ماذا تعلِّمنا هذه القصَّ

 

 

 

يعود أبرام إلى حيث كان ِمن قَبل، وكأنَّ رحلته إلى مصر كانت مجرَّد انحراف مؤسف. وتبدأ 
ة هللا مع أبرام ثانيًة ِمن حيث كانت قد توقَّفت منذ رحلة إبرام األولى إلى أرض الموعد.  قصَّ
)التكوين 13: 3(، تماًما كما حدث في رحلته األولى  أبرام األولى هي بيت إيل  كانت محطَّة 
إلى أرض كنعان )التكوين 12: 3 – 6(. تاب أبرام ورجع إلى »نفسه« ليكون أبرام، رجل اإليمان.

ــه بالنــاس، وفــي الطريقــة  ــن خــالل عالقت ــاهلل تظهــر بالفعــل ِم ــرام ب ــاط أب إنَّ إعــادة ارتب
ــق باســتخدام  ــي تتعلَّ ــه، والت ــن أخي ــوط، اب ــع ل ــت م ــي حدث ــا المشــكلة الت ــج به ــي يعال الت
ــا ســلميًّا ويســمح للــوط  األرض. ومــع ذلــك، فأبــرام نفســه هــو الــذي يقتــرح أْن يعقــدا اتفاقً
ل علــى أيِّ نــوع ِمــن  باالختيــار أوَّاًل )التكويــن 13: 9، 10(، وهــو تصــرُّف فيــه كــرم ولطــف، ويــدُّ

الرجــال كان أبــرام.
ة جيِّـًدا  إنَّ حقيقـة أنَّ لـوط قـد اختـار لنفسـه الجـزء األسـهل واألفضـل، السـهول المرويَـّ
)التكوين 13: 10، 11(، دون أيِّ قلق بشـأن شـّر جيرانه المسـتقبليين )التكوين 13: 13(، تكشف 
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شـيئًا عـن جشـعه وصفاتـه. تذكِّرنـا عبارة »لنفسـه« بالبشـر قبل الطوفـان، والذين اختـاروا أيًضا 
»ألنفسـهم« )انظـر التكويـن 6: 2(.

فـي المقابـل، كانـت الخطـوة التـي قام بهـا أبرام عمـل إيمان. لـم يختر أبـرام األرض، بل قد 
أُعطيـت لـه بنعمـة هللا. علـى عكس لـوط، نظر أبرام إلـى األرض فقط عندما أمـره هللا بذلك 

)التكويـن 13: 14(. وهللا لـم يكلِّمـه مـرَّة أخـرى إالَّ بعـد أن انفصـل عـن لـوط )التكوين 13: 
م مـع أبرام منـذ بداية  ل فيهـا أنَّ هللا تكلَـّ 14(. فـي الواقـع، هـذه هـي المـرَّة األولـى التـي يَُسـجَّ
ِذي أَنَْت ِفيِه ِشـَمااًل َوَجُنوبًا َوَشـرْقًا َوَغْربًا،  دعوتـه فـي أور. »ارْفَـْع َعيَْنيْـَك َوانْظُْر ِمـَن الَْمْوِضعِ الَـّ
ألَنَّ َجِميـَع األَرِْض الَِّتـي أَنْـَت تَـَرى لََك أُْعِطيَها َولَِنْسـلَِك إِلَـى األَبَِد« )التكويـن 13: 14، 15(. إذن، 
يدعـو هللا أبـرام إلـى أْن »يمشـي« على هذه األرض كنوع ِمـن امتالكه لها. »قُِم اْمـِش ِفي األَرِْض 

طُولََهـا َوَعرَْضَهـا، ألَنِّي لَـَك أُْعِطيَهـا« )التكوين 13: 17(.
ة وعطيَّة على  ه، بوصفه هللا، يعطيها ألبـرام. إنَّها هديَـّ ومـع ذلـك، يبيِّـن الـربُّ بكلِّ وضوح أنَـّ
سـبيل النعمـة، وعلـى أبـرام امتالكهـا باإليمـان، اإليمـان الـذي يـؤدِّي إلـى الطاعـة. إنَّ عمل هللا 

وحـده هـو الـذي سـيحقِّق كلَّ مـا وعـد هللا أبراَم بـه هنا )انظـر التكويـن 13: 14 – 17(.

كيـف يمكننـا أْن نتعلَّـم أْن نكـون لطفـاء وكريميـن مـع اآلخريـن، حتَّـى عندمـا ال 
يكونـون هـم لطفـاء وكرمـاء معنـا؟

4 أيَّار )مايو(        األربعاء        

الِحلف البابلي

أنَّها تدور مباشرة بعد  الذي يميِّز هذه الحرب، خصوًصا  التكوين 4	: 	 – 		� ما  اقرأ 
ة عن أبرام؟ مت ألبرام؟ ماذا تعلِّمنا هذه القصَّ الحديث عن عطيَّة أرض الموعد التي ُقدِّ

 

 

س )التكويـن 14: 2(. إنَّ تحالف  ذه هـي الحـرب األولـى التي يـرد ذكرها فـي الكتاب المقـدَّ
أربعـة جيـوش ِمـن بـالد مـا بيـن النهريـن وبالد فـارس ضـدَّ التحالف اآلخـر المكوَّن ِمن خمسـة 
جيـوش كنعانيـة، بمـا فـي ذلـك ملوك سـدوم وعمـورة )التكويـن 14: 8(، يشـير إلى صـراع كبير 
)التكويـن 14: 9(. يعـود سـبب هـذه العملية العسـكرية إلـى حقيقة أنَّ الشـعوب الكنعانية قد 
ة  تمـرَّدت علـى البابلييـن المتسـلِّطين عليهـا )التكويـن 14: 4، 5(. على الرغم ِمـن أنَّ هذه القصَّ
د، لكـنَّ توقيت هـذه الحـرب »العالميـة«، بعد إهـداء هللا أرض  تشـير إلـى صـراع تاريخـي محـدَّ

ة. ية روحيـة خاصَّ الميعـاد ألبـرام، يعطـي هذا الحـدث أهمِّ
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تشـير مشـاركة العديـد ِمن شـعوب دولـة كنعان إلـى أنَّ القضية المطروحة فـي هذا الصراع 
ق بالسـيادة علـى األرض. وِمن المفارقات أْن يكون معسـكر أبـرام – الطرف المعني  كانـت تتعلَـّ
ة الوحيـدة التي  ه المالـك الحقيقي الوحيـد لألرض – هـو القوَّ ـا بهـذا الصـراع علـى اعتبـار أنَـّ حقًّ

بقيـت خـارج الصـراع، على األقلِّ فـي البداية.
إنَّ السـبب وراء وقـوف أبـرام علـى الحيـاد هـو أنَّ امتـالك أرض الموعـد، بالنسـبة ألبرام، لم 
يحـدث ِمـن خـالل قـوَّة السـالح أو ِمـن خـالل حكمـة االسـتراتيجيات السياسـية. كانـت مملكة 
ل أبـرام هو مصير ابـن أخيه لوط، الذي تمَّ أسـره  أبـرام هبـة ِمـن هللا. السـبب الوحيـد وراء تدخُّ

أثناء المعـارك )التكوين 14: 12، 13(. 
»أمـا إبراهيـم الـذي كان يقيـم عنـد بلوطـات ممـرا فـي سـالم فقـد علم مـن أحـد الهاربين 
مـن الحـرب بقصـة المعركـة والكارثـة التي حلت بابـن أخيه. لم يكـن إبراهيم يحقـد على لوط 
بسـبب نكرانـه لفضلـه عليـه، فاسـتيقظت كل عواطـف محبتـه نحـوه وعـزم على إنقـاذه، فكان 
أول مـا فعلـه أنـه طلـب أن يعـرف مشـورة هللا، ومـن ثـم تأهـب للحـرب« )روح النبـوة، اآلبـاء 

واألنبيـاء، صفحة 112(.  
لكـنَّ أبـرام ال يواجـه التحالـف بأكملـه. يهاجم أبـرام فقط المعسـكر الذي احتُِجـز فيه لوط 
ه عمليـة كومانـدوز سـريعة وهادئـة. يتمُّ إنقـاذ لوط ومعه ملك سـدوم.  فـي مـا كان يُفتـرَض أنَـّ
وهكـذا، أظهـر رجـل هللا األميـن هـذا أيًضـا شـجاعة وصبـرًا عظيميـن. ال شـكَّ أنَّ تأثيـره تعاظـم 
فـي المنطقـة، ورأى النـاس أيَّ نـوع ِمـن الرجـال كان إبـرام، وتعلَّمـوا المزيـد عـن هللا الذي كان 

أبـرام يخدمه.

مـا نـوع التأثيـر الـذي تتركـه أفعالنـا علـى اآلخرين؟ مـا نوع الرسـالة التي نرسـلها عن 
إيماننـا ِمن خـالل تصرُّفاتنا؟

5 أيَّار )مايو(        الخميس        

ُعْشر ملكي صادق

م  اقـرأ التكويـن 4	: 8	 – 24 والعبرانييـن 	: 	 – 0	� َمـن هـو ملكـي صـادق؟ لمـاذا قـدَّ
ه ظهر ِمـن العدم؟ أبـرام العشـور لهـذا الكاهـن الـذي يبدو أنَـّ

 

 

م الملوك الكنعانيون  إنَّ الظهور المفاجئ لملكي صادق الغامض لم يأِت في غير محلِّه. بعد أْن قدَّ
م هو اآلن الشكر لهذا الكاهن، وهو شكر أظهره أبرام بأْن دفع له عشوره. الشكر ألبرام، يقدِّ
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بعد  مناسبة  رسالة  وهذه  »السالم«،  تعني  التي  ساليم،  مدينة  ِمن  صادق  ملكي  يأتي 
اضطرابات الحرب. إنَّ كلمة »صادق« في االسم المركَّب )ملكي صادق(، والتي تشير إلى الِبّر، 
تظهر على النقيض ِمن اسم ملك سدوم، باَرع والذي يعني )»في الشّر«(، وملك عمورة، ِبرشاع 

)»في الفساد«(، وهذه قد تكون ألقاب لِما كانا يمثِّالنه ِمن صفات )التكوين 14: 2(.
الكنعانيون  الملوك  يمثِّله  الذي  والشّر  العنف  مسار  انعكس  أن  بعد  صادق  ملكي  يظهر 
»كاهن«  كلمة  إلى  المقَّدس  الكتاب  في  إشارة  أوَّل  على  أيًضا  المقطع  هذا  يحتوي  اآلخرون. 
)التكوين 14: 18(. إنَّ ارتباط ملكي صادق بـ »هللا العلي« )التكوين 14: 18(، والذي يدعوه أبرام 
بأنَّه إلهه )التكوين 14: 22(، يشير بوضوح إلى أنَّ أبرام نظر إلى ملكي صادق على أنَّه كاهن 
اإلله الذي كان أبرام يخدمه. ومع ذلك، ال ينبغي الربط بين ملكي صادق والمسيح. لقد كان 
ممثِّاًل هلل بين الناس في ذلك الوقت )راِجع تعليقات إلِن هوايت، في »تفسير األدفنتست للكتاب 

س« – The SDA Bible Commentary، م. 1، صفحة 1092، 1093(. المقدَّ
م »خبزًا وخمرًا«، وهـذا االرتباط بين  يقـوم ملكـي صـادق بالفعل بمهـاّم الكاهن، حيث يقـدِّ
الخبـز والخمـر يشـير غالبًـا إلـى اسـتخدام عصيـر العنب الطـازج )التثنيـة 7: 13؛ 2 أخبـار األيَّام 
31: 5(، وهـو مـا يظهـر مـرَّة أخـرى فـي سـياق تقديـم العشـور )التثنيـة 14: 23(. باإلضافـة إلى 

ذلـك، يقوم بمباركـة أبرام )التكويـن 14: 19(.
وِمـن ناحيـة أخـرى، أبرام »أَْعطَاُه ُعْشـرًا ِمـْن كُلِّ َشـْيٍء« )التكوين 14: 20( اسـتجابًة منه هلل 
مة رواية  ـح هـذا العنـوان إلـى مقدِّ ـَماَواِت َواألَرِْض« )التكويـن 14: 19(. يلمِّ الخالـق، »َمالِـِك السَّ
الخلـق فـي )التكويـن 1: 1(، حيث تعني عبارة »السـماوات واألرض« المجمـوع أو الكّل. وهكذا 
ه تعبير عـن االمتنـان للخالق الـذي يملـك كلَّ شـيء )العبرانيين  يُفَهـم تقديـم العشـور علـى أنَـّ

7: 2 – 6؛ قـاِرن مـع التكوين 28: 22(. 
م هلل، بل علـى أنَّها عطيَّة  وِمـن المفارقـة أنَّ المؤمـن ال يفهـم العشـور علـى أنَّهـا عطيَّة تُقـدَّ

ِمـن هللا، وذلـك ألنَّ هللا هـو الـذي يعطينا كلَّ شـيء ِمن األسـاس.

ـًرا قويًّا علـى اإليمان، وكذلك عمـاًل يؤدِّي إلى  لمـاذا تَُعدُّ ممارسـة إرجاع العشـور مؤشِّ
بنـاء إيمان عظيم؟

6 أيَّار )مايو(        الجمعة        

لمزيـد مـن الـدرس: اقرأ مـا كتبته إلِـن هوايت تحـت عنـوان »إبراهيم فـي كنعان«، 
ِمـن كتـاب »اآلبـاء واألنبياء«، صفحـة 134 – 136.

»ينبغـي لكنيسـة المسـيح أْن تكـون بَرَكـة، وينبغـي أن ينـال أعضاؤهـا البَركـة إذ يباركـون 
غيرهـم.  إنَّ غـرض هللا ِمـن اختيـاره شـعبًا ِمـن بيـن كلِّ العالَـم، لـم يكـن فقـط لكـي يجلعهـم 
أبنـاءه وبناتـه، بـل لكـي يمنـح العالَـم ِمن خاللهـم فوائد االسـتنارة اإللهيـة. فعندما اختـار الربُّ 
إبراهيـم، لـم يكـن الغـرض ِمـن ذلـك مجـرَّد أْن يصيـر خليـل هللا الخـاّص، بـل ليصيـر واسـطة 
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لالمتيـازات الخاّصـة التـي قصـد هللا أْن يمنحهـا لألمـم. كان يُنتظَـر منـه أْن يكـون نـوًرا وسـط 
الظلمـة األخالقيـة السـائدة فـي محيطـه.

ه يمنحهـم عطيَّـة الحيـاة  »حينمـا يبـارك هللا أبنائـه بالنـور والحـّق، ال يعنـي ذلـك فقـط أنَـّ
األبديـة، ولكـنَّ المحيطيـن بهم يمكنهـم أيًضا أن يسـتنيروا روحيًّا …)أنتم ملـح األرض(. وعندما 
يجعـل هللا أوالده ِملًحـا، فـإنَّ هـذا ال يكـون فقط لكي يحافظوا على أنفسـهم، بـل ليكونوا وكالء 

في الحفـاظ علـى اآلخرين.
ة مـا لم يكن  هـل تتألَّقـون كالحجـارة الحيَّـة فـي بنـاء هللا؟ ... لـن تكـون لدينـا الديانـة الحقَّ
ة التأثيـر علينـا فـي كلِّ صفقـة تجاريـة. ينبغـي أْن تكون القداسـة العملية منسـوجة في  لهـا قـوَّ
عمـل حياتنـا. وينبغـي أْن تكـون نعمـة المسـيح المغيِّـرة فـي قلوبنـا. نحـن بحاجـة إلـى مقدار 
أقـلِّ ِمـن الـذات وإلى المزيد ِمن يسـوع« – إلـن ج. هوايت، ريفليكتنغ كرايسـت، صفحة 205.

أسئلة للنقاش:
	� فـي ضـوء بََركـة إبراهيـم، »أُبَـارِكََك… َوتَكُوَن بََركَـًة« )التكويـن 2	: 2(، ما معنى 
أْن تكـون ُمبـاَركًا؟ كيـف يمكننـا، كأشـخاص يخدمون اإلله نفسـه الـذي خدمه أبرام، 

أْن نكـون بَركـة لآلخرين؟

2� مـا الخطـأ فـي نصـف الكذبـة التـي قالهـا إبراهيـم بخصـوص زوجته غير الشـقيقة؟ 
أيُّهمـا أسـوأ، الكـذب أو قـول بعض الحقيقة بينما مـا يزال ذلك، في الوقت نفسـه، كذبًا 

ِمن الناحيـة العملية؟

	� اقـرأ مـرَّة أخـرى اسـتجابة أبـرام لعـرض ملـك سـدوم فـي )التكويـن 4	: 	2 – 	2(� 
لمـاذا اسـتجاب بتلـك الطريقة؟ وما هو الـدرس الُمِهّم الذي يمكـن أْن نتعلَّمه ِمن هذه 
ـة؟ أَمـا كان ألبـرام مـا سـيبرَّر تصرُّفـه فـي حال قـرَّر أْن يقبـل ما عرضه عليـه الملك؟ القصَّ
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* 7 – 13 أيَّار )مايو(    الدرس السابع    

العهد مع إبراهيم

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: التكويـن 15 – 19: 29؛ روميـة 4: 3، 4، 9، 22؛ غالطيـة 4: 21 – 

31؛ روميـة 4: 11؛ روميـة 9: 9؛ عامـوس 4: 11.

، َمـاَذا تُْعِطيِنـي َوأَنَا َماٍض َعِقيًمـا، َوَمالُِك  ـيُِّد الرَّبُّ آيـة الحفـظ: »َفَقاَل أَبْـَراُم: ›أَيَُّها السَّ
؟‹« )التكوين 5	: 2(� َمْشـِقيُّ بَْيِتـي ُهـَو أَلِيَعاَزُر الدِّ

فـي التكويـن 15، نصـل إلـى اللحظـة الحاسـمة حيـث يُضفـي هللا طابًعا رسـميًّا علـى عهده 
مـع إبراهيـم. كان العهـد اإلبراهيمـي هـو العهـد الثانـي بعـد العهد مـع نوح.

وكمـا كان الحـال مـع العهـد الُمقـام مـع نوح، فـإنَّ العهـد اإلبراهيمي يشـمل األمـم األخرى 
م للبشـرية  أيًضـا، ألنَّ العهـد مـع إبراهيـم هـو فـي النهايـة جـزء ِمـن العهـد األبـدي، الـذي يُقدَّ

جمعـاء )التكويـن 17: 7؛ العبرانييـن 13: 20(. 
هـذه الحلقـة ِمـن حيـاة إبراهيـم كانـت مليئـة بالخـوف والضحـك، فأبـرام شـعر بالخـوف 
)التكويـن 15: 1(، وكذلـك سـارة )التكويـن 18: 15( وهاجـر )التكويـن 21: 17(. وأبـرام ضحـك 
)التكويـن 17: 17(؛ وسـارة ضحكـت )التكويـن 18: 12(، وإسـماعيل أيًضـا )التكويـن 21: 9(. إنَّ 
هـذه اإلصحاحـات يتـردَّد صداهـا لـدى اإلنسـان بمـا لديه ِمن مشـاعر إنسـانية مرهفـة ودافئة. 
ع أبـرام بشـوق لخالص أهل سـدوم األشـرار؛ وأبدى اهتمامه بسـارة وهاجر ولوط. وأحَسـَن  تطلَـّ

اسـتقبال ضيوفه الغربـاء الثالثة )التكويـن 18: 6(. 
وِضمـن هـذا السـياق، سـيتغيَّر اسـم أبـرام، الذي يشـير اسـمه إلـى النُّبـل واالحتـرام، ليصير 
اسـمه إبراهيـم، والـذي يعنـي »أبًـا لجمهـور ِمـن األمـم« )التكويـن 17: 5(. وهكـذا، نـرى هنـا 
ط إلتمامها ِمن  المزيـد ِمـن التلميحـات التي تشـير إلـى الطبيعة الشـاملة لمقاصد هللا التي خطَـّ

خـالل عهـده مـع إبراهيم.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 14 أيَّار )مايو(. * نرجو التعمُّ
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8 أيَّار )مايو(        األحد        

إيمان إبراهيم

اقـرأ التكويـن 5	: 	 – 	2؛ روميـة 4: 	، 4، 9، 22� كيف يكشـف أبـرام عن معنى العيش 
مها؟ باإليمـان؟ مـا معنى الذبيحة التـي طلب هللا ِمن أبـرام أْن يقدِّ

 

 

 

كانـت اسـتجابة هللا األولـى لقلـق أبـرام بشـأن َمـن يرثـه )التكويـن 15: 1 – 3( هـي أنَّ أبرام 
سـيكون له ابن ِمن »أحشـائه« )التكوين 15: 4(. وهذا األسـلوب اللغوي يسـتخدمه النبي ناثان 
لإلشـارة إلـى نسـل الَملـك المسـياني فـي المسـتقبل )2 صموئيـل 7: 12(. طمـأن الـربُّ أبـرام، 
ه فهـم أنَّ تحقيـق وعد هللا ال يعتمد على ِبـرِّه هو، بل على  « )التكويـن 15: 6( ألنَـّ »فَآَمـَن ِبالـرَّبِّ

ِبـّر هللا )التكويـن 15: 6؛ قاِرن مـع رومية 4: 5، 6(. 
وهـذه الفكـرة كانـت فكـرة متميِّـزة تفـوق المعتـاد، خصوًصـا فـي تلـك الثقافـة. فـي ديانة 
المصرييـن القدمـاء، علـى سـبيل المثـال، كان يتـّم حسـاب الدينونـة على أسـاس تعـداد أعمال 
ل الِبّر اإللهـي. باختصـار، كان على  اإلنسـان الصالحـة فـي مقابـل عـدل اإللهـة ماعت، التـي تمثِـّ

اإلنسـان أْن يكسـب »الخالص«.
ارية لكي يقوم بهـا أبرام. في الواقع، تشـير الذبيحة  ثـمَّ أقـام هللا بعـض طقوس الذبائـح الكفَّ
إلـى مـوت المسـيح ِمـن أجـل خطايانـا. إنَّ البشـر يخلصـون بالنعمـة، التـي هـي عطيَّـة الِبـّر 
دة ألبرام.  اإللهـي، والتـي ترمـز إليهـا هـذه الذبائح. لكنَّ هـذا الطقس بالذات ينقل رسـائل محـدَّ
إنَّ افتـراس الطيـور الجارحـة لحيوانـات الذبيحـة )التكويـن 15: 9 – 11( يعنـي أنَّ نسـل أبـرام 
ة »أَْربَـَع ِمئَـِة َسـَنٍة« )التكويـن 15: 13(، أو أربعـة أجيـال )التكوين  سـيعاني ِمـن العبوديـة لمـدَّ

15: 16(. ثـمَّ فـي الجيـل الرابـع، »يَرِْجُعوَن إِلَـى هُهَنا« )التكويـن 15: 16(. 
المشـهد األخيـر ِمـن طقـس تقديـم الذبائـح هـو مشـهد درامـي بحـّق: »َوإَِذا تَنُّـوُر ُدَخـاٍن 
َوِمْصبَـاُح نَـاٍر يَُجـوُز بَيْـَن تِلَْك الِْقطَـعِ« )التكوين 15: 17(. تـدلُّ هذه المعجـزة الخارقة للطبيعة 
علـى التـزام هللا بالوفـاء بوعـد عهده ِمن خالل أن يُعطي األرض لنسـل أبـرام )التكوين 15: 18(. 

إنَّ حـدود أرض الموعـد هـذه، »ِمْن نَْهـِر ِمْصَر إِلَى النَّْهـِر الَْكِبيِر، نَْهِر الُْفـرَاِت« )التكوين 15: 
18( تذكِّرنـا بحـدود جنَّـة عـدن )قـاِرن مـع التكويـن 2: 13، 14(. وبالتالـي، تتطلَّع هـذه النبوءة 
إلـى مـا هـو أكثـر ِمـن مجـرَّد الخـروج وتأسـيس وطـن للشـعب اإلسـرائيلي. فـي األفـق البعيـد 
لهـذه النبـوءة وفـي امتالك نسـل إبراهيـم ألرض كنعان، تلـوح فكرة خالص شـعب هللا في نهاية 

الزمـان، حيث سـيعودون إلـى جنَّة عدن. 
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كيـف يمكننـا أْن نتعلَّـم كيف نسـتمرُّ مواظبين في تركيزنا على المسـيح وبرِّه باعتباره 
رجاءنـا الوحيـد للخـالص؟ ماذا يحـدث إذا حاولنا البدء في تعـداد أعمالنا الصالحة؟

9 أيَّار )مايو(        االثنين        

شكوك إبراهيم

يَّـة قـرار أبـرام بالذهـاب مـع هاجر رغـم وعد هللا له؟  اقـرأ التكويـن 6	: 	 – 6	� مـا أهمِّ
كيـف تمثِّـل المرأتـان اتِّجاَهيـن مختلفين فـي اإليمان )غالطيـة 4: 	2 – 		(؟

 

 

 

عندمـا شـكَّ أبـرام )التكويـن 15: 2(، طمأنـه هللا وأكَّـد لـه بوضوح أنَّه سـيكون لـه ولد. اآلن، 
ة التي تكلَّم  وبعـد مـرور 10 سـنوات، مـا يـزال أبرام بدون ولـد. حتَّى بعد النبـوءة األخيرة القويَـّ
بهـا هللا، يبـدو أنَّ أبـرام قـد خسـر إيمانـه: إنَّه لـم يعد يؤمن بعـد اآلن بأنَّه سـيكون ِمن الممكن 
أْن ينجـب ابًنـا مـن سـاراي. وسـاراي، التـي شـعرت باليـأس، أخـذت زمـام المبـادرة وحثَّته على 
اللجـوء إلـى ممارسـة شـائعة في ذلك الوقت في الشـرق األدنـى القديم: أْن يتَّخذ لنفسـه زوجة 
بديلـة. تـمَّ تعييـن هاجـر، خادمة سـاراي، لتأدية هـذه الخدمة. سـارت األمور بنجـاح. والغريب 

فـي األمـر أنَّ هذه االسـتراتيجية البشـرية بدت أكثـر فاعلية ِمن اإليمـان بوعود هللا. 
ـة آدم وحواء في جنَّـة عدن، إذ  إنَّ النـّص الـذي يصـف عالقـة سـاراي بإبـرام يردِّد صـدى قصَّ
ـان فـي عدد ِمـن الموضوعات المشـتركة )سـاراي، ِمثل حـواء، تقوم بـدور إيجابي؛  يشـترك النصَّ
أبـرام، ِمثـل آدم، يـؤدِّي دوًرا سـلبيًّا(، ويشـتركان فيمـا بينهمـا بعـدد ِمـن األفعـال والعبـارات 
تين إلى عـدم موافقة  الشـائعة )»سـمع«، »أخـَذْت«، »أعطَـْت«(. يشـير هـذا التـوازي بيـن القصَّ

هللا علـى هـذا التصرُّف.
ح وجهة نظـره حول األعمال فـي مقابل النعمة  ـة ليوضِّ يشـير الرسـول بولـس إلى هذه القصَّ
تيـن: إنَّ المكافـأة الفوريـة علـى العمـل  )غالطيـة 4: 23 – 26(. النتيجـة واحـدة فـي كلتـا القصَّ
البشـري خـارج إرادة هللا تـؤدِّي إلـى مشـكالت في المسـتقبل. الِحـظ أنَّ هللا غائب طوال مسـار 
ا منهما. إنَّ غياب  ث معه أبًدا؛ وال يكلِّم هللا أيًـّ ث سـاراي عـن هللا ولكنَّها ال تتحـدَّ األحـداث. تتحـدَّ

هللا هنـا يلفـت النظـر، خصوًصا بعد حضـوره بقوَّة في اإلصحاح السـابق. 
ثـمَّ يظهـر هللا لهاجـر، ولكـْن فقـط بعـد أْن تغـادر بيـت أبـرام. يكشـف هـذا الظهـور غيـر 
ع عـن وجـود هللا علـى الرغم ِمن الجهد البشـري السـاعي للعمـل بدونه. إنَّ اإلشـارة إلى  المتوقَـّ
« )التكويـن 16: 7( هـي عنـوان غالبًـا مـا يتـمُّ الربط بينـه وبين الرّب، يهـوه )انظر  »َمـالَك الـرَّبِّ
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التكويـن 18: 1، 13، 22(. لكـنَّ هللا هـذه المـرَّة هـو َمـن يأخـذ زمـام المبـادرة ويعلـن لهاجـر 
أنَّهـا سـتلد ابًنـا، إسـماعيل، الذي يعني اسـمه: هللا يسـمع )التكويـن 16: 11(. ِمـن المفارقات أنَّ 
ة حين »سـمع«  ـة، التـي تنتهـي بفكرة السـماع، تكرِّر السـماع الذي يحـدث في بداية القصَّ القصَّ

أبـرام لقول سـاراي )التكويـن 16: 2(.

لماذا ِمن السهل علينا أن نرتكب نوع الخطأ نفسه الذي ارتكبه أبرام هنا؟

10 أيَّار )مايو(        الثالثاء        

عالمة العهد اإلبراهيمي

اقرأ التكوين 		: 	 – 9	 ورومية 4: 		� ما هو المغزى الروحي والنبوي لطقس الختان؟

 

 

 

ة السابقة )التكوين 16(، َعطَّلت مسيرة رحلته الروحية  إنَّ قلَّة إيمان أبرام، كما رأينا في القصَّ
مع هللا. خالل ذلك الوقت كلِّه بقي هللا صامتًا. وللمرَّة األولى اآلن يتكلَّم هللا إلى أبرام ِمن جديد. 

يعيد هللا االتِّصال بأبرام ويعيده إلى النقطة التي قطع فيها العهد )التكوين 15: 18(.
ولكـنَّ هللا اآلن يعطيـه عالمـة ذلـك العهـد. لطالمـا ناقـش العلمـاء معنـى الختـان، ولكْن بما 
أنَّ طقـوس الختـان تنطـوي علـى سـفك الـدم )انظـر الخـروج 4: 25(، يمكـن فهمـه فـي سـياق 

ـا يـدلُّ علـى أنَّ الِبـّر قـد نُِسـب إلـى إبـرام )قارن مـع روميـة 4: 11(. الذبيحـة، ممَّ
إليه بالختان، قد ُوِصف بعبارات تشير  الُمشار  العهد،  أيًضا هو أنَّ هذا  وجوهر الموضوع 
بالرجوع إلى أوَّل نبوءة مسيانية )قاِرن بين التكوين 17: 7 َوالتكوين 3: 15(. يشير التشابه بين 
ن الوعد  ين إلى أنَّ وعد هللا ألبرام يتعلَّق بأكثر ِمن مجرَّد الوالدة الجسدية لشعب؛ إنَّه يتضمَّ النصَّ
إلى  )التكوين 17: 7( يشير  األبدي«  بالخالص لجميع شعوب األرض. والوعد »بالعهد  الروحي 
العمل الذي يؤدِّيه نسل المسيح، أي ذبيحة المسيح التي تضمن الحياة األبدية لكلِّ َمن يطالب 

بها باإليمان وكّل ما يترتب عليه اإليمان ِمن نتائج )قاِرن مع رومية 6: 23 َوتيطس 1: 2(.
ـن فـي تغييـر اسـم أبـرام  وِمـن المثيـر لالهتمـام أنَّ هـذا الوعـد بالمسـتقبل األبـدي ُمتضمَّ
وسـراي. تشـير أسـماء أبـرام وسـراي فقـط إلـى وضعهمـا الحالـي: أبـرام يعنـي »األب الجليـل« 
وسـاراي تعنـي »أميرتـي« )أي أميـرة أبـرام(. وتغييـر االسـمين إلـى »إبراهيم« َو »سـارة« يشـير 
إلـى المسـتقبل: إبراهيـم يعنـي »أبًـا لجمهـور ِمـن األمـم« وسـارة تعنـي »األميـرة« )أي أميـرة 
علـى الجميـع(. وبالتـوازي مـع ذلـك، ولكـن ليـس بـدون بعـض السـخرية، يَُعـدُّ اسـم إسـحاق، 
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لة في  الـذي يعنـي )»سـوف يضحـك«( هـو تذكيـر بضحكـة إبراهيـم )الضحكـة األولـى الُمسـجَّ
س، فـي التكويـن 17: 17(؛ إنَّهـا ضحكـة الشـّك أو ربّمـا ضحكـة الدهشـة. فـي  الكتـاب المقـدَّ
كلتـا الحالتيـن، علـى الرغـم ِمـن أنَّ إبراهيـم آمـن بما وعده بـه الرّب بوضـوح، إاّل أنّـه ظلَّ يجد 

صعوبـة فـي أْن يختبـر ذلـك الوعـد عمليًّـا ِمـن خـالل اإليمـان والثقة.

كيـف يمكننـا أن نتعلَّـم المثابـرة فـي اإليمـان حتَّـى عندمـا نجـد أحيانًـا صعوبـة مـع 
هـذا اإليمـان، مثلمـا حـدث مـع إبراهيـم؟ لمـاذا ِمـن الُمهـمِّ أالَّ نستسـلم رغـم الشـّك؟

11 أيَّار )مايو(        األربعاء        

ابن الموعد
إنَّ المشهد األخير للختان شمل الجميع: لم يشمل إسماعيل فقط، بل تمَّ ختان جميع الذكور 
ِمن بيت إبراهيم )التكوين 17: 23 – 27(. تتكرَّر كلمة »كُل – kol« أربع مرَّات )التكوين 17: 23، 
27(. انطالقًا ِمن هذه الخلفية الشاملة للجميع، يظهر هللا إلبراهيم ليؤكِّد الوعد بابنه »إسحاق«.

اقـرأ التكويـن 8	: 	 – 5	 وروميـة 9: 9� ما هي دروس حسـن الضيافـة التي نتعلَّمها ِمن 
ـر اسـتجابة هللا لِكَرَم إبراهيم؟ اسـتقبال إبراهيم لضيوفه؟ كيف تفسِّ

 

 

 

ليـس ِمـن الواضـح فيمـا إذا كان إبراهيـم كان يعلـم َمـن كان هـؤالء الغربـاء )العبرانيِّيـن 
ه تصـرَّف تجاههـم كمـا لـو كان هللا نفسـه بينهـم. كان يجلـس »ِفي  13: 2(، علـى الرغـم ِمـن أنَـّ
ه ِمـن النـادر أن يُمـرَّ الـزوَّار فـي  بَـاِب الَْخيَْمـِة َوقْـَت َحـرِّ النََّهـاِر« )التكويـن 18: 1(، وبمـا أنَـّ
ع باشـتياق ليلتقـي بهـم. ركـض إبراهيـم باتِّجـاه  الصحـراء، فِمـن المحتمـل أْن يكـون قـد تطلَـّ
الرجـال )التكويـن 18: 2(، رغـم أنَّ عمـره كان يبلـغ 99 عاًما. ونادى واحًدا منهـم بكلمة )أدوناي 
– السـيِّد( وقـال لـه: »يَـا َسـيُِّد« )التكويـن 18: 3(، وهـو لقـب يُسـتخدم غالبًـا لإلشـارة إلـى هللا 
)التكويـن 20: 4، الخـروج 15: 17(. وانشـغل مسـرًعا في إعداد وجبة الطعـام لهم )التكوين 18: 
6، 7(. ووقـف بجانبهـم واهتـمَّ باحتياجاتهم وكان على اسـتعداد ألْن يخدمهـم )التكوين 18: 8(.

إنَّ سـلوك إبراهيـم تجـاه أولئك الغرباء السـماويِّين سـيصير فيمـا بعد نموذًجـا ُملِهًما للكرم 
وحسـن الضيافـة )العبرانيِّيـن 13: 2(. فـي الواقـع، إنَّ موقـف إبراهيم الذي يقوم علـى االحترام 
والتوقيـر يعبِّـر عـن فلسـفته فـي الضيافة. إنَّ إظهـار االحترام تجـاه الغرباء واالهتمام بهم ليسـا 
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س أنَّ هـذا األمر واجـب ديني كما  مجـرَّد لفتـة لطيفـة ِمـن بـاب المجاملـة. يؤكِّد الكتـاب المقدَّ
ًهـا إلـى هللا نفسـه )قاِرن مع التكويـن 25: 35 – 40(. وِمن المفارقـات أنَّ هللا يرتبط  لـو كان ُموجَّ

بالجيـاع والغربـاء المحتاجيـن أكثـر ِمن ارتباطه بالشـخص الكريم الذي يسـتقبلهم.
تجاه  وحبِّه  نعمة هللا  على  يدّل  البشري  المجال  في  اإللهي  ل  التدخُّ إنَّ  أخرى،  ناحية  ِمن 
البشرية. إنَّ ظهور هللا هنا يستبق ظهور المسيح الذي ترك منزله السماوي وأصبح خادًما بشريًا 
لكي يصل إلى البشرية )فيلبِّي 2: 7، 8(. ظهور هللا هنا دليل على أنَّ وعده مضمون )التكوين 
18: 10(. إنَّه يرى سارة، التي تختبئ »َوَراَءُه« )التكوين 18: 10(، ويعلم أفكارها األكثر خصوصيَّة 
)التكوين 18: 12(، وأنَّها ضحكت، وكانت آخر كلمة قالها هي كلمة »َضِحْكِت«. لقد أصبح شكُّها 

هو الموضع نفسه الذي انطلق منه هللا لكي يفي بكلمته ويحقِّق وعده.

أمـِض بعـض الوقـت فـي التفكيـر أكثـر فـي فكـرة أنَّ »هللا يرتبـط بالجيـاع والغربـاء 
المحتاجيـن أكثـر ِمـن ارتباطـه بالشـخص الكريـم الـذي يسـتقبلهم«� لمـاذا يُعتبر ِمن 

الُمهـمِّ للغايـة أْن نتذكَّـر هـذا المفهـوم؟

12 أيَّار )مايو(        الخميس        

لوط في سدوم

رت خدمـة إبراهيـم النبويـة علـى مسـؤوليَّته  اقـرأ التكويـن 8	: 6	 – 9	: 29� كيـف أثَـّ
لوط؟ تجـاه 

 

 

 

لقد تمَّ اآلن تثبيت إبراهيم ِمن جديد في وعد هللا له بأن يكون له ولد. ومع ذلك، بداًل ِمن 
أْن يفرح بهذه األخبار السارَّة، نجد أنَّه يُدِخل هللا في مناقشة ساخنة حول مصير لوط في سدوم. 
لم يكن إبراهيم فقط نبيًّا يعلن هللا له مشيئته، بل كان أيًضا نبيًّا يشفع في األشرار. العبارة التي 

« )التكوين 18: 22( هي تعبير عن الصالة. ترد في العبريَّة »لَْم يَزَْل قَائًِما أََماَم الرَّبِّ
فـي الواقـع، إنَّ إبراهيـم يتجـادل مـع هللا ويسـاومه ألجـل إنقـاذ سـدوم، حيـث يقيـم ابـن 
أخيـه. إنَّ هللا، باالنتقـال ِمـن الرقـم 50 نـزواًل إلـى 10، كان سـينقذ شـعب سـدوم لـو كان فيهـا 

فقـط 10 ِمـن الصالحيـن.
ا سيأتي )التكوين  ة ما حدث حين جاء المالكان إلى لوط لتحذيره ممَّ بالطبع، عندما نقرأ قصَّ
ا  19: 1 – 10(، يمكننا أْن نرى كم أصبح الناس أشراًرا ومثيرين لالشمئزاز. لقد كانت سدوم حقًّ
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يرًا للغاية، مثلما كان حال الكثير ِمن األمم التي كانت حولها؛ وكان ذلك أحد األمور التي  مكانًا شرِّ
تسبَّبت في طرد تلك األمم ِمن األرض في نهاية المطاف )انظر التكوين 15: 16(.

»واآلن هـا قـد اقتربـت آخـر ليلـة مـن ليالـي سـدوم، إن سـحب النقمـة كانـت قـد ألقـت 
ظاللهـا علـى تلـك المدينـة الملعونـة مـن قبل ولكن النـاس لم يالحظـوا ذلك، فـإذ كان المالكان 
يقتربـان مـن المدينـة للقيـام بعمليـة التدميـر كان النـاس يحلمـون بالمسـرات والنجـاح. كان 
آخـر يـوم ككل يـوم آخـر مـن األيام الماضيـة، وقد أقبل المسـاء على مشـهد تجلى فيـه الجمال 
واالطمئنـان، وسـطعت أشـعة الشـمس قبيل غروبها علـى منظر غاية في الجمـال، وجعل المناخ 
المعتـدل الجميـل سـكان المدينـة يخرجـون ليتمشـوا فـي ذلك المسـاء، فتلـك الجماعـات التي 
كانـت تنشـد السـرور واللـذة خرجـت لتتنـزه جيئـة وذهابـا بقصـد التمتـع بتلك السـاعة«)روح 

النبـوة، اآلبـاء واألنبياء، صفحـة 132، 133(. 
فـي النهايـة، أنقـذ هللا فقـط لوطًـا وزوجتـه وابنتيـه )التكويـن 19: 15(، وهذا العـدد قريب 
ـا األصهـار، الذيـن لم يأخـذوا تحذير لـوط على  ِمـن نصـف الحـدِّ األدنـى البالـغ 10 أشـخاص. أمَّ

محمـل الجـد، فقـد بقوا فـي المدينـة )التكويـن 19: 14(.
ة مرَّات في هذا  رت تلك المدينة الجميلة. الفعل العبري )hafakh – يقلب( يرُد عدَّ ثمَّ ُدمِّ
النّص )التكوين 19: 21، 25، 29(، وهو يختّص بوصف خراب سدوم )التثنية 29: 23، عاموس 4: 
11(. الفكرة هي أنَّ المدينة قد »ألِغيَت«. وتماًما كما »ألغى« الطوفان الخليقة األصلية )التكوين 
6: 7(، كان تدمير سدوم »إلغاًء« لِجنَّة عدن )التكوين 13: 10(. وِمن خالل خراب سدوم نحصل 

أيًضا على نذير سابق للخراب الذي سيحدث في آخر األيَّام )انظر يهوذا 7(.

13 أيَّار )مايو(        الجمعة        

لمزيـد مـن الـدرس:  اقـرأ ما كتبته إلِـن هوايت تحت عنـوان، »برج بابـل«، ِمن كتاب 
»اآلبـاء واألنبياء«، صفحة 370 – 373.

ـل إبراهيـم إلـى هللا  بصبـر ومثابـرة نيابـة عـن أهل سـدوم )التكويـن 18: 22 – 33(  إنَّ توسُّ
عنا علـى الصـالة ِمـن أجـل األشـرار، علـى الرغـم ِمـن أنَّهـم يبـدون فـي حالـة  ينبغـي أْن يشـجِّ
خطيئـة ميـؤوس منهـا. واألكثر ِمن ذلك هو أنَّ اسـتجابة هللا الواعية إلصرار إبراهيم، واسـتعداده 

للتسـامح فقـط ِمـن أجـل »عشـرة« أبـرار هـو مفهـوم »ثـوري«، كما أشـار غيرهارد هاسـل:
»بطريقـة ثوريـة للغايـة، تحـوَّل التفكيـر الجماعي القديـم، الذي جلب العقـاب على البريء 
فـي جماعـة المذنبيـن، إلـى شـيء جديـد: وجـود بقيَّـة ِمـن األبـرار الصالحيـن يمكـن أْن يكون 
لهـا وظيفـة الحفـاظ علـى الُكّل… وألجـل البقيَّة الصالحة كان الـربُّ في ِبـرِّه ]tsedaqah[ يغفر 
يرة. وقـد تـمَّ بسـط هـذه الفكرة على نطاق واسـع في الـكالم النبـوي لعبد الربِّ  للمدينـة الشـرِّ
الـذي يُجـري الخـالص »للكثيريـن« – جيرهارد ف. هاسـل، البقيَّة: تاريخ والهـوت مفهوم البقيَّة 
ِمـن سـفر التكوين إلى سـفر إشـعياء، الطبعـة الثالثة )بيرين سـبرنغز، ميريالنـد: مطبعة جامعة 

أنـدروز، 1980(، صفحة 150، 151.
ا تنحـدر إلـى الهـالك فـي حالـة مرعبـة وبال رجـاء، تماًمـا كما  »إنَّ حولنـا نفوًسـا كثيـرة جـدًّ
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كانـت الحـال مـع سـدوم، وفـي كل يوم تنتهـي ُمـَدّد اإلمهال الُمقدمـة لبعض النفـوس، وفي كل 
سـاعة ينحـدر بعـض النـاس إلـى حيـث ال تصـل الرحمـة. فأيـن أصـوات اإلنـذار والتوّسـل لتأمر 
الخاطـئ بالهـروب مـن هـذه الدينونـة المخيفـة؟ وأيـن األيـدي الممتـدة إلبعـاده عـن الموت، 

وأيـن أولئـك الذيـن باإليمـان المثابـر والوداعـة يتوسـلون إلـى هللا ألجلهم؟
إنَّ روح إبراهيم كانت هي روح المسـيح، وإنَّ ابن هللا هو نفسـه أعظم شـفيع في الخطاة، 
وذاك الـذي دفـع ثمـن فـداء النفـس البشـرية يعـرف قيمتهـا« )روح النبـوة، اآلبـاء واألنبيـاء، 

صفحـة 117(.

أسئلة للنقاش
	� يُطلَـق تعبيـر »عالمـة عهـد« فقـط علـى قـوس القـزح والختـان� مـا هـي نقـاط 

التالقـي واالختـالف بيـن هذيـن العهديـن؟

2� علـى الرغـم ِمـن أنَّ إبراهيـم قـد ُدِعي ِمن هللا، وعلـى الرغم ِمـن أنَّ العهد الجديد 
يستشـهد بـه مـرَّات عديـدة كمثـال لِما يعنيـه أْن يحيا اإلنسـان حيـاة اإليمـان، إالَّ أّن 
إبراهيـم قـد تعثَّـر فـي بعـض األحيان� ما هـي الدروس التـي ينبغـي أْن نتعلَّمها أو أالَّ 

نتعلَّمها ِمـن مثاله؟

	� يجـادل البعـض ضـدَّ الفكـرة القائلـة بـأنَّ هللا سـيعاقب الضالِّين، حيـث يقولون أنَّ 
هـذا الفعـل يناقـض محبَّـة هللا� كيـف يمكننـا، باعتبـار أنَّنـا نؤمـن بـأنَّ هللا سـيعاقب 

ه لـن يفعـل ذلك؟ ـة القائلـة بأنَـّ الضالِّيـن، أْن نـردَّ علـى الحجَّ
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* 14 – 20 أيَّار )مايو(    الدرس الثامن    

الَوْعُد

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجع األسبوعية: التكوين 22، العبرانيين 11: 17، الالويين 18: 21، يوحنَّا 1: 1 

– 3، رومية 5: 6 – 8، التكوين 23 – 25، رومية 4: 1 – 12.

َم ِفي األَيَّاِم� َوبَارََك الرَّبُّ إِبَْراِهيَم ِفي كُلِّ َشْيٍء«  آية الحفظ: »َوَشاَخ إِبَْراِهيُم َوتََقدَّ
)التكوين 24: 	(�

أخيـرًا أنجبـت سـاراي، كمـا وعـد هللا، ابنـاً إلبراهيـم »فـي شـيخوخته« )التكويـن 21: 2(، 
ـة إبراهيـم لـم تنتـِه بعـد، وقـد  وسـّمى الطفـل إسـحاق )انظـر التكويـن 21: 1 – 5(. لكـنَّ قصَّ
ا لتقديمه كذبيحـة. ومع ذلـك، فقد تمَّ  وصلـت إلـى ذروتهـا عندمـا أخـذ ابنه إلـى جبـل الُموريَـّ
ـا يـدلُّ على التـزام هللا بمباركة األمـم ِمن خالل  اسـتبدال إسـحاق بكبـش )التكويـن 22: 13(، ممَّ
نسـل إبراهيـم )التكويـن 22: 17، 18(. وهـذا النسـل، بالطبـع، كان يسـوع )أعمـال الرسـل 13: 
ـة المذهلـة )والُمزِعجة  ة الخالص فـي هذه القصَّ 23(. وبالتالـي، يتـمُّ الكشـف المزيـد عـن خطَـّ

ِمـن بعـض النواحي(.
ا كانـت الـدروس الروحيـة العميقـة هنـا، ال بـدَّ أنَّ عائلـة إبراهيـم قـد اهتـزَّت بسـببها،  وأيَـّ
ا )التكوين  وبقـي مسـتقبل إبراهيـم غيـر واضـح. ماتت سـارة مباشـرة بعـد الذبيحة فـي الُموريَـّ

23(، وظـلَّ إسـحاق أعزبًا.
ثـمَّ يأخـذ إبراهيـم زمـام المبـادرة للتأكُّد ِمن أنَّ المسـتقبل »الصحيح« سـوف يتبعـه. يرتِّب 
زواج ابنـه ِمـن رفقـة )التكويـن 24(، وابنـه ينجـب ولديـن )التكويـن 25: 21 –23(، ويتـزوَّج 
إبراهيـم نفسـه ِمـن قطـورة، التـي سـتنجب لـه العديد ِمـن البنيـن )التكويـن 25: 1 – 6(. خالل 

هـذا األسـبوع سـوف نتبـع إبراهيـم حتَّى نهايـة حياتـه )التكويـن 25: 7 –11(.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 21 أيَّار )مايو(. * نرجو التعمُّ
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15 أيَّار )مايو(        األحد        

جبل الُموريَّا

اقـرأ التكويـن 22: 	 – 2	 والعبرانييـن 		: 		� مـا الـذي كان يعنيـه هـذا االمتحـان؟ مـا 
هـي الـدروس الروحيـة التـي تأتـي ِمن هـذه الحادثـة المذهلة؟

 

 

 

لقـد أصبـح اإلصحـاح 22 ِمـن سـفر التكوين قطعة كالسـيكية فـي األدب العالمـي، ولم يُلهم 
فقـط العديـد ِمـن الفالسـفة والفنَّانيـن، بـل علمـاء الالهـوت أيًضـا. ومـع ذلـك، يصعـب فهـم 
معنـى االمتحـان اإللهـي. كانـت تلك الوصيَّـة اإللهية تتناقض مـع التحريم الـذي ورد في الكتاب 
س فـي وقـت الحـق، والـذي َحـرََّم الذبائـح البشـرية )الالوييـن 18: 21(، وبالتأكيـد بـدا  المقـدَّ

امتحانًـا مخالًفـا لوعـد هللا بعهـد أبـدي ِمن خـالل إسـحاق )التكويـن 15: 5(.
إذن، ماذا كان القصد ِمن دعوة هللا له ليقوم بهذا الفعل؟ لماذا يتمُّ امتحانه بامتحان شديد كهذا؟

بالعبريـة، nissah( يشـمل فكرتيـن  لــ »االمتحـان« )والـذي يعنـي  الكتابـي  المفهـوم  إنَّ 
ه يشـير إلـى فكـرة الدينونـة، أي الحكـم ِمـن أجل معرفـة ما في قلب الشـخص  متعارضتيـن. إنَـّ
م أيًضا  الـذي يتـمُّ اختبـاره )التثنيـة 8: 2؛ قـاِرن مـع التكويـن 22: 12(. ولكـنَّ هـذا المفهوم يقـدِّ

بيـن )الخـروج 20: 18 – 20(. تأكيـدات نعمـة هللا بالنيابـة مـن أجـل الُمجرَّ
فـي هـذه الحالـة، يقـوده إيمانـه باهلل إلـى درجة يخاطـر فيها بفقدان »مسـتقبله« )نسـله(. 
ه يثق في هللا، فإنَّه سـيفعل ما يطلبـه هللا مهما كان ذلـك صعب الفهم.  وبالرغـم ِمـن ذلـك، وألنَـّ
ة حـال، مـا هـو اإليمـان إْن لم يكـن الثقة في مـا ال نراه أو فـي ما ال نفهمـه بالكامل؟ وعلـى أيَـّ

ق اإليمـان الكتابـي كثيرًا بقدرتنا علـى العطـاء هلل والتضحية ِمن  باإلضافـة إلـى ذلـك، ال يتعلَـّ
ق بقدرتنـا على  أجلـه – علـى الرغـم ِمـن أنَّ هـذا بـال شـكٍّ لـه دوره )روميـة 12: 1( – بـل يتعلَـّ

الوثـوق بـاهلل والحصـول علـى نعمتـه بينما نفهم مـدى عدم اسـتحقاقنا.
وقـد تـمَّ التأكيـد علـى هـذه الحقيقـة فـي مـا حدث بعـد ذلـك. إنَّ كلَّ ما قـام بـه إبراهيم، 
ى اسـتعداده للطاعـة وتقديم  مسـة، ورحلتـه المؤلمـة مـع ابنـه، وحتَـّ وأنشـطته العديـدة المتحِّ
ه  أفضـل مـا لديـه، مهمـا كان ذلـك مفيـًدا، لـم يكـن لينقـذه. لمـاذا؟ ألنَّ الـرّب نفسـه قـد أمـدَّ
بكبـش للذبيحـة المقصـودة، والتـي أشـارت بدورهـا إلـى يسـوع، رجائـه الوحيـد فـي الخالص.

وبالتالـي، ال بـدَّ أْن يكـون إبراهيـم قـد فهـم النعمة. ليسـت أعمالنـا التي نقوم بهـا ِمن أجل 
هللا هـي التـي تخلِّصنـا، ولكـنَّ الـذي يخلِّصنا هو ما يعملـه هللا ِمن أجلنا )أفسـس 3: 8؛ قاِرن مع 
روميـة 11: 33(، ومهمـا كنَّـا مثـل إبراهيـم، فنحـن أيًضا مدعـوُّون ألن نعمل ِمن أجـل هللا، وهذا 

ـده أعمـال إبراهيم بقوة )يعقـوب 2: 2 – 23(. مـا تجسِّ
6	



ـة إبراهيـم وإسـحق على جبـل الُموريَّـا فيما  مـا الـذي تقولـه لك بشـكل شـخصي قصَّ
يتعلَّـق بإيمانـك وكيـف يمكنـك أْن تُظهره؟

16 أيَّار )مايو(        االثنين        

هللا يُدبِّر

التكوين 22: 8، 4	، 8	� كيف أوفى هللا بوعده بأنَّه سوف يدبِّر؟ وما الذي دبَّره؟

 

 

م إبراهيـم إجابـة مثيـرة لالهتمـام: هللا »يَـَرى لَـُه  عندمـا سـأل إسـحاق عـن الذبيحـة، قـدَّ
الَْخـُروَف لِلُْمْحرَقَـِة« )التكويـن 22: 8(. ومـع ذلـك، فـإنَّ الصيغـة اللفظيـة في العبريـة يمكن أن 
ر أْن يكـون هو نفسـه َحمـل الذبيحـة«. يتمُّ اسـتخدام الفعل  تعنـي فـي الواقـع »هللا سـوف يدبِـّ
م نفسـه« )أو حرفيـاً، »ينظـر إلى نفسـه«(. »يَـَرى« )yir’eh lo( بطريقـة يمكـن أن تعنـي »يقـدِّ

ة الخالص، حيـث يتألَّم الـربُّ نفسـه ويدفع في  وبالتالـي، فمـا نعرضـه هنـا هـو جوهر خطَـّ
نفسـه عقوبة خطايانا!

اقرأ يوحنَّا 	: 	 – 	 ورومية 5: 6 – 8� كيف تساعدنا هذه اآليات على فهم ما حدث على 
مة هنا على جبل الُموريَّا؟ الصليب، وهو ما تمَّ تصويره ُمسبًقا في الذبيحة الُمقدَّ

 

 

ا، قبـل الصليـب بوقـت طويـل، أشـار كبـش الُمحرقـة الـذي كان  هنـاك، علـى جبـل الُموريَـّ
ممسـًكا »ِفـي الَْغابَـِة ِبَقرْنَيْـِه« )التكويـن 22: 13( إلـى يسـوع مباشـرة. وهـو »يُـرى« هنـا، كمـا 
أوضـح إبراهيـم الحًقـا، »ِفـي َجبَـِل الـرَّبِّ يَُرى« )التكوين 22: 14(. أشـار يسـوع نفسـه إلى كالم 
َل ِبأَْن  إبراهيـم النبـوي هنـا، حيـن قـال مـردًِّدا مـا قالـه إبراهيم ِمـن قبـل: »أَبُوكُـْم إِبْرَاِهيـُم تََهلَـّ

يَـَرى يَْوِمـي فَـَرأَى َوفَِرَح« )يوحنَّـا 8: 56(. 
»إن هللا لكـي يطبـع علـى عقـل إبراهيـم حقيقـة اإلنجيل ولكـي يختبر إيمانه أمـره أن يقدم 
ابنـه ذبيحـة. إن اآلالم النفسـية الهائلـة التـي جـاز فيهـا فـي تلـك األيام المظلمـة، أيـام التجربة 
المخيفـة سـمح هللا بهـا لكـي يفهـم إبراهيم، مـن واقع اختباره، شـيئا عـن عظمـة الذبيحة التي 

قدمهـا هللا غيـر المحـدود لفـداء اإلنسـان« )روح النبوة، اآلبـاء واألنبيـاء، صفحة 128(.
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كيـف يسـاعدنا مـا حـدث هنـا علـى فهم أفضـل لِما حـدث علـى الصليب ولِمـا عاناه 
هللا ِمـن أجلنـا؟ مـاذا ينبغـي أْن تكـون اسـتجابتنا على مـا ُعِمل ِمـن أجلنا؟

17 أيَّار )مايو(        الثالثاء        

موت سارة
نقـرأ فـي )التكويـن 22: 23( خبـر والدة رفقـة، الـذي يُنبئ مسـبًقا بالـزواج المسـتقبلي بين 
إسـحق ورفقـة )التكويـن 24(. وبالمثـل، فـإنَّ خبر موت سـارة، زوجة إبراهيم، ودفنهـا )التكوين 

23( ينبـئ مسـبًقا بزواجـه المسـتقبلي بقطورة )التكويـن 25: 1 – 4(.

ـة موت سـارة ودفنهـا في تحقيـق وعد هللا  اقـرأ التكويـن 	2� مـا الـدور الـذي تلعبـه قصَّ
إلبراهيم؟

 

 

ة ذبيحة إسحاق يمكن أن يشير إلى أنَّها ربَّما تكون  إنَّ ورود خبر موت سارة مباشرة بعد قصَّ
قد تأثَّرت بهذا الحادث الذي كاد أْن يكلِّفها حياة ابنها. بطريقة ما، شاركت سارة زوجها أيًضا 

»االمتحان«، تماًما كما شاركته أسفاره وهفواته العرضية في اإليمان )التكوين 12: 11 – 13(.
ية أو التـي تزعجها  لـم تكـن سـارة تلـك المـرأة التي تلتـزم الصمت بشـأن األمـور ذات األهمِّ
)قـاِرن مـع التكويـن 16: 3 – 5؛ التكويـن 18: 15؛ التكوين 21: 9، 10(. إنَّ غيابها وصمتها، وحتّى 
حه  ا يوضِّ ح عالقتهـا باألحداث أكثـر ممَّ توقيـت موتهـا بعـد هذا الحـدث الدرامي، كلُّ ذلـك يوضِّ
حضورهـا المـاّدي. وحقيقة أنَّ شـيخوخة سـارة قد ذُكرت فـي )التكوين 23: 1(، فـي تجاُوب مع 

ة. يَّتها بالنسـبة للقصَّ شـيخوخة إبراهيـم )التكويـن 24: 1(، إنَّما تُظهر أهمِّ
ا  فـي الواقـع، كانت سـارة هـي المرأة الوحيـدة التي يذكر العهـد القديم سـنوات حياتها، ممَّ
ـة. والتركيـز على ضرورة شـراء مـكان لدفن سـارة )الذي  ة فـي القصَّ يـدلُّ علـى مكانتهـا المركزيَـّ

يشـمل معظـم اإلصحـاح(، بـداًل ِمـن التركيز على موتهـا، إنَّما يُبـِرز ارتباطها بـأرض الموعد.
إنَّ الوصف الوارد سابًقا بأنَّها ماتت »ِفي أَرِْض كَْنَعاَن« )التكوين 23: 2( يُؤكِّد على أنَّ موت 
سارة كان راسًخا في وعد هللا بامتالك األرض. كانت سارة أوَّل َمن مات ِمن بيت إبراهيم وُدفن في 
أرض الموعد. إنَّ قلق إبراهيم على نفسه باعتبار أنَّه »َغِريٌب َونَِزيٌل« )التكوين 23: 4(، وجداله 
ا فقط بالحصول على مكان للدفن؛ بل  بإصرار مع بني ِحّث، يُظهران أنَّ إبراهيم لم يكن مهتمًّ

ا في المقام األول باالستقرار في األرض بشكل دائم. كان مهتمًّ
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اقــرأ )التكويــن 	2: 6(� مــا الــذي تخبرنــا بــه هــذه اآليــة عــن الســمعة التــي كانــت 
ــم  ــُتخِدم إبراهي ــذي اس ــرض ال ــم الغ ــا لفه ــر مهمًّ ــذا األم ــدُّ ه ــاذا يَُع ــم؟ لم إلبراهي

ألجــل إنجــازه؟

18 أيَّار )مايو(        األربعاء        

زوجة إلسحاق
تان ترتبط واحدتهما باألخرى. ة زواج إسحاق بعد موت سارة. والقصَّ يروي التكوين 24 قصَّ

ة ِمـن أن يتـزوَّج ابنـه ِمـن امـرأة ِمـن  اقـرأ التكويـن 24� لمـاذا كان إبراهيـم قلًقـا بشـدَّ
الكنعانييـن؟

 

 

 

تماًمـا كمـا أراد إبراهيـم الحصـول علـى األرض لكـي يدفن زوجته بسـبب وعـد هللا ألحفاده 
بالحصـول علـى هـذه األرض، يُِصـرُّ اآلن علـى أالَّ يسـتقرَّ إسـحاق أيًضـا خـارج أرض الموعـد 
ـه إسـحاق إلدخـال عروسـه إلـى خيمة  )التكويـن 24: 7(. باإلضافـة إلـى ذلـك، فـإنَّ كالًّ ِمـن تََوجُّ
ِه« )التكويـن 24: 67(، يَُداّلن على  سـارة، واإلشـارة إلـى أنَّ رفقة قد عزَّت إسـحاق »بَْعَد َمـْوِت أُمِّ

ه. مـوت سـارة، وفـي هـذا تلميـح إلـى ألم إسـحاق علـى فقدانـه أمَّ
يَّة  وحرِّ عناية هللا  عن  بالدروس  غنيَّة  الُمستجابة، وهي  والصلوات  بالصلوات  مليئة  ة  القصَّ
َماِء َوإِلِه األَرِْض« )التكوين 24:  اإلنسان. وهي تبدأ بصالة إبراهيم، حيث أقسم »ِبالرَّبِّ إِلِه السَّ
3(. هذه الصالة هي أواًل وقبل كلِّ شيء اعتراف باهلل على أنَّه الخالق )التكوين 1: 1، التكوين 14: 

19(، وما لذلك ِمن تأثير مباشر على والدة نسل إبراهيم، وهذا يشمل المسيح نفسه.
ـَماِء« َو »َمالَكَـُه« )التكويـن 24: 7( إلـى مـالك الـرّب الـذي نزل  تشـير عبـارة »اَلـرَّبُّ إِلـُه السَّ
ِمـن السـماء لينقـذ إسـحاق ِمـن الذبـح )التكويـن 22: 11(. إنَّ هللا الـذي يسـيطر علـى الكـون، 

ـل إلنقـاذ إسـحاق، سـيقومان بـدور رئيسـي فـي مسـألة الـزواج هذه. ومـالك الـرّب الـذي تدخَّ
ولكـنَّ إبراهيـم يتـرك البـاب مفتوًحـا أمـام احتمـال أالَّ تسـتجيب المـرأة لدعـوة هللا. إنَّ هللا، 
ة هللا لِرفقة هي  بقـدر مـا هـو قـويٌّ مقتدر، ال يُجبر البشـر علـى طاعته. على الرغـم ِمن أنَّ خطَـّ
ه كان ِمن الممكـن أالَّ ترغب  ة االختيـار. وهـذا يعني أنَـّ يَـّ أْن تتبـع أليعـازر، إالَّ أنَّهـا تحتفـظ بحرِّ

هـذه المـرأة فـي القـدوم، وإذا لـم تكـن راغبة، فلـن تُجبر علـى ِفعل ذلك.
ق بحقيقة أنَّ هللا قد أعطانا كبشـر  وبالتالـي، نـرى هنـا مثـااًل آخر على السـّر العظيـم المتعلِـّ
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ة لـن يـدوس عليهـا. )إْن فعل ذلك، لـن تكون تلك  يَـّ ة االختيـار، وهـذه الحرِّ يَـّ اإلرادة الحـرَّة وحرِّ
إرادة ُحـرَّة(. ومـع ذلـك، وعلـى الرغـم ِمـن حقيقـة إرادة البشـر الحـرَّة والعديـد ِمـن الخيـارات 
الرهيبـة التـي يتَّخذهـا البشـر باالسـتناد إلـى هـذه اإلرادة الُحـرَّة، مـا يـزال بإمكاننـا أْن نثـق – 

بطريقـة مـا أو بأخـرى – فـي أنَّ صـالح هللا ومحبَّتـه سـوف ينتصـران فـي نهايـة المطاف.

لمـاذا ِمـن الُمطمئـن للغايـة معرفـة أنَّ هللا مـا يـزال متحكًّما في كلِّ شـيء على الرغم 
ِمـن أنَّ األشـياء ال تسـير جميعهـا بحسـب مشـيئته؟ كيـف تثبـت لنـا هـذه النقطـة 

نبـوءات ِمثـل دانيـال 2، علـى سـبيل المثال؟

19 أيَّار )مايو(        الخميس        

زوجة إلبراهيم

اقـرأ )التكويـن 24: 	6 – 25: 	 – 8(� مـا الـذي تعنيـه هـذه األحـداث األخيـرة في حياة 
إبراهيم؟

 

 

 

بعـد مـوت سـارة تـزوَّج إبراهيـم مـرَّة أخـرى. وهـو، مثل إسـحاق، وجد فـي زواجه عـزاء له 
بعـد مـوت سـارة )التكويـن 24: 67(. ِمـن المؤكَّـد أنَّ ذكـرى سـارة بقيـت حيَّـة فـي ذهـن أبينا 

إبراهيـم، كمـا بقيـت في ذهـن ابنه.
ة زوجتـه الجديـدة تبقـى غيـر واضحـة. وحقيقـة أنَّ كاتـب السـفر يقـرن أبنـاء  لكـنَّ هويَـّ
ة حـال، إلـى أنَّ قطـورة يمكـن  قطـورة بأبنـاء هاجـر، دون ذكـر اسـم قطـورة، تشـير، علـى أيَـّ
أْن تكـون هـي هاجـر كمـا يقتـرح البعـض. وِمـن الجديـر بالذكـر أيًضـا هـو أنَّ إبراهيـم يتصرَّف 
تجـاه أبنـاء قطـورة بنفـس طريقـة تعاملـه مع ابـن هاجر: فهو يرسـلهم بعيـًدا لتجنُّـب تأثيرهم 

الروحـي ولوضـع تمييـز واضـح بيـن ابنـه ِمـن سـارة وأبنائـه اآلخريـن.
كما أنه أعطى إلسحاق »كُلَّ َما كَاَن لَُه« )التكوين 25: 5(، بينما أعطى عطايا لبني السراري 
)التكوين 25: 6(. قد يشير تصنيف »السراري« أيًضا إلى أنَّ قطورة، مثل هاجر، كانت في مكانة 
ر أيًضا التلميح الخفي  السراري. هذا التعريف المحتمل لشخصيَّة قطورة على أنَّها هاجر قد يفسِّ

إلى ذكرى سارة ليكون ذلك تمهيًدا لزواجه ِمن قطورة التي هي هاجر.
م قائمــة بــاألوالد  المثيــر لالهتمــام هــو أنَّ اآليــات فــي )التكويــن 25: 1 – 4، 12 – 18( تقــدِّ
ــا يكــون  ــأوالد إســماعيل. ربَّم ــى قائمــة ب ــة إل ــن قطــورة، باإلضاف ــم ِم ــم إبراهي ــن أنجبه الذي
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الغــرض ِمــن سلســلة النســب بعــد زواج إبراهيــم ِمــن قطــورة، التــي أنجبــت لــه ســتَّة بنيــن، 
مقابــل ابنيــه اآلخريــن )إســحاق وإســماعيل(، هــو تقديــم دليــل فــوري علــى إتمــام وعــد هللا 

بــأْن يكــون إبراهيــم أبًــا ألمــم كثيــرة.
ق سلسـلة النسـب الثانيـة بأحفـاد إسـماعيل، الذيـن شـكَّلوا أيًضـا 12 قبيلة )قـاِرن مع  تتعلَـّ
التكويـن 17: 20(، تماًمـا مثلمـا حـدث الحًقـا مـع يعقـوب )التكويـن 35: 22 – 26(. ومـع ذلك، 
فـإنَّ عهـد هللا سـيبقى بالطبـع محفوظًـا لنسـل إسـحاق )التكويـن 17: 21(، وليـس إلسـماعيل، 

س. حهـا جيِّـًدا الكتـاب المقدَّ وهـي نقطـة يوضِّ
إنَّ الخبـر الـذي يذكـر مـوت إبراهيـم والـذي تـمَّ حشـره بيـن سـاللتي األنسـاب )التكويـن 
ه يكشـف إتمـام الوعـد إلبراهيم، وهـو الوعد الذي  25: 7 – 11( يشـهد أيًضـا علـى بَركـة هللا. إنَـّ
قطعـه هللا لـه قَبـل سـنوات عديدة بأنَّ إبراهيم سـيموت »ِبَشـيْبٍَة َصالَِحٍة« )التكويـن 15: 15( َو 

»َشـبَْعاَن األيَّاِم«)قـارن مـع جامعة 6: 3(.
مهـا لخادمـه األمين إبراهيـم، الذي  فـي النهايـة، ظـلَّ الـربُّ ُمخلًِصـا لوعـود النعمة التـي قدَّ
ه مثال عظيـم، إْن لم يكـن أفضل مثال، فـي العهد  س علـى أنَـّ يُصـوَّر إيمانـه فـي الكتـاب المقـدَّ

القديـم، علـى الخـالص باإليمـان )راِجع روميـة 4: 1 – 12(.

20 أيَّار )مايو(        الجمعة        

رس:  بما أنَّ إبراهيم كان ذلك النبّي غير العادي الذي يشارك هللا معه  لَِمِزيد ِمْن الدَّ
خططه )التكوين 18: 17(، فقد دخل هللا في دائرة إبراهيم البشرية وشاركه، إلى حدٍّ ما، خطَّة 

الخالص ِمن خالل التضحية بابنه.
م ذبيحـة عـن خطايـا العالَـم. أراد هللا أن يطبـع  »كان إسـحاق صـورة البـن هللا، الـذي قُـدِّ
م لإلنسـان. ولكـي يقـوم بذلـك وليجعل ذلـك الحّق  علـى عقـل إبراهيـم إنجيـل الخـالص الُمقـدَّ
حقيقـة بالنسـبة لـه وكذلـك لكـي يمتحن إيمانـه، طلب منه أْن يقتل حبيبه إسـحاق. كل األسـى 
لـه إبراهيـم خـالل تلـك التجربـة المظلمـة والمخيفـة كان بغـرض التأثيـر  والعـذاب الـذي تحمَّ
ة  ة فـداء اإلنسـان السـاقط. لقد جعلـه يفهم ِمن خـالل تجربتـه الخاصَّ بعمـق علـى فهمـه لخطَـّ
كيـف فـاق كلَّ وصـف إنـكاُر الذات ِمـن جانب هللا الالمتناهـي في بذل ابنه للمـوت ألجل إنقاذ 
اإلنسـان ِمـن الهـالك المطلـق. بالنسـبة إلبراهيـم، لم يكـن باإلمـكان أْن يكون أيُّ عـذاب عقلي 
له حينمـا أطاع األمر اإللهـي بالتضحية بابنـه«. – إلِن هوايت،  مسـاويًا لذلـك العـذاب الـذي تحمَّ

شـهادات للكنيسـة، م. 3، صفحـة 369.
»كان إبراهيـم قـد بلـغ مرحلـة الشـيخوخة، وكان ينتظر المـوت، ومع ذلك بقـي عليه عمل 
واحـد يعملـه ألجـل ضمـان إتمـام الوعد لنسـله مـن بعده. كان إسـحاق هـو الشـخص المعين 
مـن هللا ليأخـذ مـكان أبيـه، ويكـون حافظاً لشـريعة هللا، وأبـا للشـعب المختار. ولكنـه لم يكن 
قـد تـزوج بعـد، وكان سـكان كنعـان يتعبدون لألصنام، وقد حـرّم هللا على شـعبه التزاوج معهم، 
إذ كان يعلـم أن مثـل ذلـك الـزواج سـيقود شـعبه إلـى االرتـداد. وكان ذلـك الشـيخ يخشـى أن 
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تؤثـر فـي ابنـه المؤثـرات المفسـدة التـي تكتنفـه مـن كل صـوب .... وكان إبراهيـم يعتقـد أن 
اختيـار زوجـة البنـه أمـر فـي غايـة األهميـة، وكان يتـوق إلـى تزويجه بفتـاة ال تبعـده عن هللا 
.... وإذ كان إسـحاق واثقـا بحكمـة أبيـه ومحبتـه ارتضـى أن يسـلم األمـر إليـه، وكان مؤمنا بأن 
هللا نفسـه سـيكون هـو المرشـد فـي اختيـار الزوجـة المطلوبـة« )روح النبـوة، اآلبـاء واألنبيـاء، 

صفحـة 145، 146(. 

أسئلة للنقاش
	� تكلَّـم فـي الصـف عن اسـتعداد إبراهيـم للتضحية بإسـحاق� حـاِوْل أْن تتخيَّل نوع 
ة،  ـة� ما الذي تجـده مدهًشـا للغاية في هـذه القصَّ اإليمـان الـذي تكشـفه هـذه القصَّ

ولكـن في نفـس الوقت يدعـو للقلق؟

2� مـاذا عـن اإلرادة الحـرَّة؟ لمـاذا ال يكـون هنـاك معنـى إليماننـا دون أْن تكون تلك 
س عـن اإلرادة  اإلرادة حقيقـة واقعـة؟ مـا هـي األمثلـة الموجـودة فـي الكتـاب المقدَّ
ـق إرادة هللا فـي النهايـة علـى الرغـم ِمـن الخيـارات الخاطئة التي  الحـرَّة وكيـف تتحقَّ

يتَّخذها البشـر؟
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* 21 – 27 أيَّار)مايو(    الدرس التَّاسع    

يعقوب البديل

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: التكويـن 25: 21 – 34، التكويـن 28: 10 – 22، التكويـن 11: 

1 – 9، التكويـن 29: 1 – 30، التكويـن 30: 25 – 32.

َبِنـي اآلَن َمرَّتَْيـِن! أََخـَذ بَكُوِريَِّتي،  آيـة الحفـظ: »أاَلَ إِنَّ اْسـَمُه ُدِعـَي يَْعُقـوَب، َفَقْد تََعقَّ
َوُهـَوَذا اآلَن َقـْد أََخـَذ بََركَِتـي«� ثُـمَّ َقـاَل: »أََمـا أَبَْقْيَت لِـي بََركًَة؟« )التكويـن 	2: 6	(�

يمكننـا أن نفهـم اآلن التاريـخ العائلـي المسـتمر إلسـحاق، الطفـل المعجزة والسـلف األوَّل 
ى الشـخصية المعيبـة البنـه  ـة لـم تبـدأ بشـكل جيِّـد. سـوف تتجلَـّ للنسـل الموعـود. لكـنَّ القصَّ
يعقـوب فـي التنافـس بيـن األخوين علـى الحقِّ في البكوريـة )التكويـن 25: 27 – 34(، وبالتالي 

علـى حـقِّ الحصـول علـى بَرَكة إسـحاق )التكويـن 27(.
وبمـا أنَّ يعقـوب يخـدع أبـاه ويسـرق البَرَكـة ِمن أخيـه األكبر، سـيتعيَّن عليه الفـرار للنجاة 
بحياتـه. وفـي المنفـى يواجهـه هللا فـي بيـت إيـل )التكويـن 28: 10 – 22(. وِمـن ذلـك الحيـن 
فصاعـًدا، سـيختبر يعقـوب المخـادع بعـض الخداع بنفسـه. فبداًل ِمـن أْن يُعطى يعقـوب راحيل 
التـي أحبَّهـا )التكويـن 29(، سـتُعطى لـه ليئـة، االبنة الكبـرى، وسـيكون عليه أن يعمل 14 سـنة 

ليحصـل علـى زوجتيه.
ه سـيكون لـه فـي المنفـى اثنا عشـر ولًدا،  ومـع ذلـك، سـيختبر يعقـوب أيًضـا بَرَكـة هللا، ألنَـّ

وسـيزيد هللا ثروته.
ـة، يمكننـا أْن نـرى كيـف يفـي هللا بوعـود  ا يكـن مـا قـد نـراه فـي هـذه القصَّ وبالتالـي، أيًـّ

عهـده، بطريقـة أو بأخـرى، بغـضِّ النظـر عـن عـدد المـرَّات التـي يفشـل فيهـا شـعبه.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 28 أيَّار )مايو(. * نرجو التعمُّ
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22 أيَّار )مايو(        األحد        

يعقوب وعيسو

اقـرأ التكويـن 25: 	2 – 4	� قـاِرن بيـن شـخصيَّتي يعقـوب وعيسـو� أيَّـة صفـات جعلت 
ا لَبَركة إسـحاق؟ يعقـوب مسـتحقًّ

 

همـا، كان يختلف واحدهمـا عن اآلخر  ه منـذ أْن كان يعقـوب وعيسـو فـي بطـن أمِّ نفهـم أنَـّ
ه صيَّـاد قوي يشـتغل في الحقـل، يُنظر  وكانـا يتصارعـان فيمـا بينهمـا. بينمـا يوصـف عيسـو بأنَـّ
 ،tam ة ـل. الكلمـة العبريَـّ ه شـخص »لطيـف« يجلـس فـي الخيمـة ويتأمَّ إلـى يعقـوب علـى أنَـّ
المترَجمـة إلـى العربيَّـة »كامـل«، هي الفعل نفسـه الُمسـتعمل لوصف أيُّوب ونـوح، وتُرجمت 

وب 8: 20( وإلـى »باّر« بالنسـبة إلى نـوح )التكويـن 6: 9(. وب )أيُـّ إلـى »كامـل« بالنسـبة أليُـّ
إنَّ هـذا االختـالف فـي الطبـاع يصبـح أكثـر وضوًحا في وقـت الحق ِمـن حياتهمـا )التكوين 
27: 1 – 28: 5(. عندمـا يعـود عيسـو إلـى المنـزل ُمتعبًـا وجائًعا، يطبخ له يعقـوب العدس. كان 
يَّة ِمن  ع الفـوري والجسـدي بالطعـام »الْيَـْوَم« )التكويـن 25: 31( أكثـر أهمِّ عيسـو يعتبـر التمتُـّ

البَرَكـة المسـتقبلية المرتبطـة ببكوريَّته )قـاِرن مع العبرانييـن 12: 16، 17(.
»إن المواعيـد التـي أعطيـت إلبراهيـم وتثبتـت البنـه تمسـك بهـا إسـحاق ورفقـة كالغـرض 
األسـمى ألشـواقهما وآمالهمـا، وكان يعقـوب وعيسـو عالميـن بهـذه المواعيـد، وقـد تعلمـا أن 
يعتبـرا البكوريـة أمـرا فـي غاية األهميـة، إذ أنها لم تكن تشـمل امتالك الثروة األرضية فحسـب، 
بـل أيضـا السـمو والتفـوق الروحـي، فالـذي يحصل عليهـا يكون كاهـن عائلته، ومن نسـله يأتي 

فـادي العالـم« )روح النبـوة، اآلبـاء واألنبيـاء، صفحة 152(.
يـة الروحيـة للبَرَكـة فـي  ـا بالنسـبة ليعقـوب، خالفًـا ألخيـه، فالـذي كان يعنيـه هـو األهمِّ أمَّ
المسـتقبل. ومـع ذلـك، يقـوم يعقوب الحًقـا، بتحريض ِمـن والدته )انظـر التكويـن 27(، بخداع 
يعقـوب والـده علًنـا وعـن عمـد حتىَّ أنَّه يسـتخدم اسـم »الـرَّبَّ إِلَهـَك« )التكويـن 27: 20( في 
ه يقـوم بهذا الخداع السـيِّئ على الرغـم ِمن معرفة يعقـوب بأنَّه خداع  ارتـكاب هـذا الخـداع. إنَـّ

ألجـل غـرض جيِّد.
كانـت النتائـج مأسـاوية، حيـث أضافـت طبقـات جديـدة بأكملهـا ِمـن االختـالل الوظيفـي 

ة بالفعـل. والتفـكُّك إلـى عائلـة مختلَـّ

كان يعقـوب يرغـب فـي الحصـول علـى شـيء جّيـد، شـيء لـه قيمـة، وهذا مـا يدعو 
لإلعجـاب )خصوًصـا عنـد مقارنـة هـذا األمـر بسـلوك أخيـه(� وبالرغـم ِمن ذلـك، فقد 
اسـتخدم الخـداع واألكاذيـب للحصـول عليـه� كيـف يمكننـا تجنُّـب الوقـوع فـي فـخ 

مشـابه يجعلنـا نعمـل الشـّر لكـي يأتـي منـه »الخير«؟
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23 أيَّار )مايو(        االثنين        

ُسلَّم يعقوب
بمجـرَّد أْن يعلـم عيسـو بـأنَّ يعقـوب نـال بَرَكة أبيـه، يدرك أنَّ أخـاه قد خدعـه وأخذ مكانه 
)التكويـن 27: 36(، ويطلـب أْن يقتلـه )التكويـن 27: 42(. تشـعر رفقة بالقلـق وتحاول أْن تمنع 
وقـوع هـذه الجريمـة التي ِمن شـأنها أْن تسـبِّب مـوت ابنيها كليهمـا )التكويـن 27: 45(. لذلك، 
ع يعقـوب علـى الفرار إلـى عائلتهـا )التكوين 27:  وبدعـم ِمـن إسـحاق )التكويـن 28: 5(، تَُشـجِّ
43(. وفـي طريقـه إلـى المنفـى، تقابَـل يعقـوب مع هللا فـي حلم في مـكان سـيُطلق عليه فيما 

بعـد بيت إيـل، »بيـت هللا«، وهناك نَـذَر نَذًرا.

اقـرأ التكويـن 28: 0	 – 22� قـاِرن مـع )التكويـن 		: 	 – 9(� كيـف تختلـف بيـت ايـل 
عـن بابـل؟ مـا هـو الـدرس الـذي نتعلَّمـه عـن عالقتنا بـاهلل ِمن تجربـة يعقـوب في بيت 

ايـل بالمقارنـة مـع مـا حدث فـي بابل؟

 

 

 

فـي هـذا الحلـم يـرى يعقـوب ُسـلًَّما عجيبـة متَّصلـة بـاهلل. يُسـتخَدم الفعـل العبري نفسـه، 
natsav، لإلشـارة إلـى الّسـلَّم التـي كانـت »َمْنُصوبَـٌة« )التكويـن 28: 12( وإلـى الـربِّ الذي كان 

. واقًفـا عليهـا )التكويـن 28: 13(، كمـا لـو كانـت السـلَّم هـي نفسـها الربُّ
ـلَّم عالقـة بمحاولـة بابـل الوصـول إلى السـماء. وكمـا كان الحال مع بـرج بابل، تصل  إنَّ للسُّ
ـلَّم إلـى »بـاب السـماء«. لكـن فـي حين أنَّ بـرج بابل يمثِّل الجهد البشـري للصعـود إلى هللا  السُّ
والوصـول إليـه، تؤكِّـد ُسـلَّم بيـت إيـل علـى أنَّ الوصول إلـى هللا ال يمكـن تحقيقـه إالَّ ِمن خالل 

قـدوم هللا إلينـا، وليس ِمـن خالل جهودنا نحن البَشـر. 
ـا »الَحَجـر« الـذي وضـع عليـه يعقـوب رأسـه ورأى حلمـه، يُصبـح رمـزًا لــ »بيـت إيـل«،  أمَّ
»بيـت هللا« )التكويـن 28: 17؛ قـاِرن مـع التكويـن 28: 22(، والتي تشـير إلى الهيـكل والَمقدس 

ومركـز النشـاط اإللهـي ألجـل خالص البشـريَّة.
ومـع ذلـك، فـإنَّ يعقـوب ال يقتصـر علـى المعانـي الروحيـة والباطنيـة للتعبيـر عـن عبادته 
ه أراد أْن يسـتجيب بشـكل ملمـوس وخارجـي.  ـا حـدث لـه، بمعنـى أنَـّ وإحساسـه بالرهبـة ممَّ
ـر« هلل، ال لكـي يحصـل علـى بَركة هللا ولكن كاسـتجابة امتنـان على عطية  وهكـذا، قـرَّر أْن »يُعشِّ
هللا التـي أُعطيـت لـه بالفعـل. نـرى هنـا مـرَّة أخـرى فكـرة العشـور قبـل فتـرة طويلة ِمـن قيام 

اإلسـرائيلية. ة  األمَّ
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اقـرأ مـرَّة أخـرى التكويـن 28: 		� تؤخـذ »العشـور« ِمن »كُّل َمـا تُْعِطيِنـي« )التكوين 
ا يقولـه يعقوب هنا  ـة التـي ينبغي أْن نسـتخلصها ممَّ 28: 22(� مـا هـي النقطـة المهمَّ

ا يكون العشـر؟ عـن الُعشـر وعمَّ

24 أيَّار )مايو(        الثالثاء        

الُمخاِدع مخدوع

اقـرأ التكويـن 29: 	 – 0	� كيـف ولمـاذا يسـمح هللا بالخـداع الذي قام بـه البان؟ ما هي 
الـدروس التـي تعلَّمها يعقوب؟

 

 

 

أوَّل ما يراه يعقوب عندما يصل إلى وجهته هو حجر، وربَّما يكون ذلك إشارة إلى حجر بيت 
م في النهاية  ا يدلُّ على حضور هللا )التكوين 28: 18، 19(. هذا الحجر هو الذي سيقدِّ إيل، ممَّ
الفرصة لكي يبدأ يعقوب بالتواصل مع راحيل. عندما سمع يعقوب ِمن الرعاة القائمين على 
الرعاة إلى دحرجة الحجر. وعندما  حراستهم بأنَّ راحيل أتت مع غنمها لتسقي قطيعها، دفَع 
م نفسه لراحيل )التكوين 29: 11(. رفضوا، أتيحت ليعقوب الفرصة لكي يفعل ذلك بمفرده ويقدِّ

كان رّد فعـل راحيـل هـو الركـض إلـى عائلتها. هـذا االتِّصـال األوَّل بين يعقـوب وراحيل كان 
ى أنَّ السـنوات السـبع التـي عمـل فيها  ُمثِمـرًا: »أََحـبَّ يَْعُقـوُب َراِحيـَل« )التكويـن 29: 18( حتَـّ

عنـد البـان مقابل راحيـل كانـت »كَأَيَّاٍم قَلِيلَـٍة« )التكويـن 29: 20(.
ومـع ذلـك، بعـد مرور هذه السـنوات السـبع، يُخَدع يعقوب. فـي ليلة العـرس يجد يعقوب 
أنَّ التـي فـي سـريره كانـت ليئـة، األخـت األكبر، وليسـت راحيل. البـان، الذي اسـتفاد ِمن الهرج 
والمـرج فـي حفـل الـزواج وانفعـال يعقـوب الشـديد وضعفـه، تمكَّـن ِمـن تنفيذ هـذه الحيلة. 
وِمـن المثيـر لالهتمـام أنَّ يعقـوب يسـتخدم الجـذر نفسـه لكلمـة »يخـدع« )التكويـن 29: 25( 

الـذي اسـتخدمه إسـحاق لوصف سـلوك يعقوب تجـاه أبيه وأخيـه )التكويـن 27: 35(.
ـن أيًضـا فـي lex talionis )قانـون االنتقـام( »َعيًْنـا ِبَعيْـٍن،  الِحـظ أنَّ التفكيـر نفسـه متضمَّ
« )الخـروج 21: 24؛ قـاِرن مـع التكويـن 9: 6(، والـذي يُجبـر الجانـي علـى التشـابه  َوِسـنًّا ِبِسـنٍّ
مـع الضحيَّـة، ِمـن حيـث أنَّ الجانـي يواجـه مـا فعلـه بالضحيَّـة. بطريقـة مماثلة، إذن، مـا فعله 

يعقـوب بشـخص آخـر قـد فُِعل بـه اآلن.
يفهـم يعقـوب اآلن مـا الـذي يعنيـه أْن يقـع المـرء ضحيَّـة للخـداع. وِمـن المفارقـات أنَّ 
م يعقـوب عـن خداعـه ِمـن خـالل خـداع البـان لـه. بالرغـم ِمـن أنَّ يعقـوب باعتبـاره  هللا يُعلِـّ

		



ه  »ُمخاِدًعـا« )التكويـن 27: 12 – الترجمـة المشـتركة( يعـرف جيِّـًدا مـا يعنيـه الخـداع، إالَّ أنَـّ
يتفاجـأ عندمـا يكـون هـو ضحيَّـة للخداع. لذلـك يسـأل السـؤال »فَلَِمـاَذا َخَدْعتَِنـي؟« )التكوين 

ه يعلـم أنَّ الخـداع خطـأ. ـا يـدلُّ علـى أنَـّ 29: 25(، ممَّ

ه هـو نفسـه قـد ُخِدع� كيـف يمكننا  علـى الرغـم ِمـن أنَّ يعقـوب كان ُمخادَعـا، إالَّ أنَـّ
ـق، أو عندما نـرى الناس الذين  أْن نتعلَّـم أْن نثـق بـاهلل عندمـا ال نـرى »العدالة« تتحقَّ

يرتكبـون الشـّر يُفلِتـون ِمـن العقاب، أو عندمـا نرى األبريـاء يُعانون؟

25 أيَّار )مايو(        األربعاء        

بََركات األسرة
كانـت السـنوات السـبع األخيـرة فـي المنفى بالنسـبة ليعقوب عبئًـا أثقل كاهلـه، ومع ذلك 
كانـت هـذه أيًضـا أكثر السـنوات إثمـاًرا وفائدة. سـيكون يعقوب أبًا ألحد عشـر طفـاًل ِمن أصل 

االثنـي عشـر طفـاًل الذين سـوف يصيرون فيمـا بعد أجداد شـعب هللا.
ـة يعقـوب )التكويـن 25: 19 – 35: 26(. وهـو  يشـكِّل هـذا القسـم نقطـة محوريـة فـي قصَّ
يبـدأ وينتهـي بالعبـارة الرئيسـية »فَتَـَح رَِحَمَها«، في إشـارة إلـى ليئة )التكويـن 29: 31( وراحيل 
)التكويـن 30: 22(. فـي كلِّ مـرَّة تـرد فيهـا هـذه العبـارة يأتـي بعـد ذلـك ِذكـر لـوالدات، وهـذا 

دليـل علـى أنَّ هـذه الـوالدات هـي نتيجـة عمـل هللا الُمعجزي.

اقرأ التكوين 29: 		 – 0	: 22� كيف يمكننا اليوم أْن نفهم معنى ما يحدث هنا؟

 

 

ن اسمه على فعل يعني »رأى«. وألنَّ  لقد فتح هللا رحم ليئة، وأنجبت ابنها رأوبَين، الذي يتضمَّ
هللا »رأى« أنَّ يعقوب لم يحبَّها )التكوين 29: 31(، أتى هذا الطفل ليعوِّضها عن ألمها ومعاناتها.

ـن فعـل السـمع، ألنَّ  باإلضافـة إلـى ذلـك، أعطـت البنهـا الثانـي اسـم سـمعان، الـذي يتضمَّ
هللا »َسـِمَع« عمـق آالمهـا وذلَّهـا، ولذلـك تحنَّـن عليهـا وسـمع لها مثلما سـمع لهاجر فـي ضيقها 

)التكويـن 29: 33(.
إنَّ ابـن ليئـة »سـمعان« يتوافـق أيًضا مع اسـم ابـن هاجر »إسـماعيل«، والذي يعنـي »الرّب 
قـد سـمع« )راِجـع التكويـن 16: 11(. عندما أنجبت ليئـة ابنها األخير، أطلقت عليه اسـم يهوذا، 
والـذي يعنـي »التسـبيح«. لـم تعد ليئة تشـير إلـى آالمهـا أو حتَّى بَرَكاتهـا. إنَّها تركِّـز فقط على 

ـده على نعمته. هللا وتمجِّ
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الغريـب فـي األمـر أنَّ هللا لـم »يتذكَّـر« راحيـل ويفتـح رحمهـا إالَّ عندمـا تعجز ليئـة عن أْن 
تلـد مـرَّة أخـرى )التكويـن 30: 22(. كان علـى راحيل، الزوجة المحبوبة، أْن تنتظر سـبع سـنوات 
بعـد زواجهـا، و 14 سـنة بعـد خطوبتها ليعقوب، لكـي تنجب ابنها األوَّل )التكويـن 29: 18، 27؛ 
ته »يوسـف« للداللة علـى أنَّ هللا قد نزع »َعـاِري … يَِزيُدنِي  قـاِرن مـع التكويـن 30: 25(. وسـمَّ
الـرَّبُّ ابًْنـا آَخـَر« )التكويـن 30: 23، 24(. مهمـا كانـت بعـض هـذه التصرُّفـات خاطئـة، كان هللا 
ـة ِمن نسـل إبراهيم. ى لو لْم يتغـاَض عنهـا، لكي يخلق أمَّ مـا يـزال قـادًرا علـى اسـتخدامها، حتَـّ

ـة أنَّ مقاصـد هللا سـتتحقَّق في السـماء وعلـى األرض،  بأيَّـة طُـرق تكشـف هـذه القصَّ
علـى الرغـم ِمـن نواقـص البشـر وأخطائهم؟

26 أيَّار )مايو(        الخميس        

يعقوب يُغاِدر
ة، والذي سـرق البَرَكـة التي قصد  إنَّ يعقـوب الـذي خـدع أبـاه وأخـاه ليحصـل على البكوريَـّ
ـة – بالرغـم ِمن ذلـك – مكتـوف األيدي  إسـحاق أْن يمنحهـا البنـه األكبـر، بقـي فـي هـذه القصَّ
تجـاه البـان وخَدَمـه بأمانـة. يعلـم يعقوب جيِّـًدا أنَّه قـد ُخِدع ِمـن حميه، ومع ذلك فقد نسـي 
األمـر. ِمـن الصعـب أْن نفهـم موقـف يعقوب السـلبي بالنظـر إلى مزاجـه. كان ِمـن الممكن أْن 
يثـور، أو علـى األقـل أْن يقـاوم البـان أو يفاوضـه. لكنَّـه لم يفعل. لقـد فعل ما طلبـه البان بغضِّ 

النظـر عـن مـدى عدم عدالـة ذلك.
ه، عنـد والدة يوسـف االبـن األوَّل لراحيـل، وصـل يعقـوب أخيـرًا إلـى  وبالرغـم ِمـن هـذا كلِـّ
السـنة الرابعـة عشـرة ِمـن »خدمتـه« عنـد البـان )التكويـن 30: 26(، وهـو يفكِّـر اآلن فـي تـرك 
البـان للعـودة إلـى أرض الميعـاد. لكـنَّ يعقـوب كان يشـعر بالقلـق بشـأن رعاية شـؤون »بيته« 

)التكويـن 30: 30(.

اقـرأ التكويـن 0	: 25 – 2	� مـا الـذي يحـدث هنـا؟ مـا نـوع التفكيـر الـذي يسـتخدمه 
يعقـوب هنـا؟ كيـف اسـتجاب البـان؟

 

 

ا بالنسبة ليعقوب، الذي كان قد غادر وطنه أوَّل األمر للعثور  كان األمر كلُّه منعطًفا طوياًل جدًّ
على زوجة. ربَّما لم يكن ينوي في األصل أن يبقى بعيًدا عن بالده لفترة طويلة، لكنَّ األحداث 

أبعدته لسنوات. حان الوقت اآلن للعودة إلى المنزل، ويا لها ِمن عائلة سيرجع معها أيًضا!

		



ولكـْن، لمـاذا لـم يتـرك يعقـوب البـان علـى الفـور؟ يقتـرح خضـوع يعقـوب بشـكل غيـر 
طبيعـي أنَّ يعقـوب ِمـن الممكـن أْن يكـون قـد تغيَّـر؛ لقـد فهـم درس اإليمـان. وهـذا يعني أنَّ 

يعقـوب انتظـر إشـارة هللا للذهـاب. يقـرِّر يعقـوب االنتقـال فقـط عندمـا يكلِّمـه هللا.
ه »إِلـُه بَيْـِت إِيـَل‹‹، ويأمـر يعقـوب بمغـادرة منـزل البان  يعلـن هللا ذاتـه ليعقـوب علـى أنَـّ
والعـودة إلـى »أَرِْض ِميـالَِدَك« )التكويـن 31: 13( مسـتخدًما الكلمـات نفسـها التـي دعـا هللا بها 

أبـرام ليغـادر »أَرِْضـَك« )التكويـن 12: 1(.
واألمـر اآلخـر الـذي سـاعده على أْن يـرى أنَّ الوقت قد حـان للذهاب هو تصـرُّف أبناء البان 

والبان نفسـه )راِجع التكوين 31: 1، 2(.
»لقـد كان يعقـوب يرغـب فـي الرحيـل عـن قريبـه الماكر هذا منـذ وقت طويل لـوال خوفه 
مـن مالقـاة عيسـو، واآلن هـو يحـس أن الخطـر سـيأتيه مـن ناحيـة أوالد البـان الذيـن إذ كانـوا 
ينظـرون إلـى ثروتـه علـى أنهـا ملـكاً لهـم فربمـا فكروا فـي اغتصابهـا منـه« )روح النبـوة، اآلباء 

واألنبيـاء، صفحـة 164، 165(. 
وهكـذا، أخـذ عائلتـه وممتلكاتـه وغـادر، وبذلـك تبـدأ مرحلـة أخـرى فـي الملحمـة الكبرى 

لشـعب العهـد الـذي أقامه هللا.

27 أيَّار )مايو(        الجمعة        

ا لذلك، ولكن  رس: لقد اختـار هللا يعقوب ال ألنَّ يعقـوب كان مسـتحقًّ لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
ا للنعمة، وهذا  بسـبب نعمـة هللا. ومـع ذلـك، عمل يعقـوب بجدٍّ في محاولتـه أْن يكون مسـتحقًّ
ها، لَمـا كانـت نعمـة، بل سـيكون ذلك ِمـن األعمال )انظـر رومية  بحـدِّ ذاتـه تناقـض. لـو اسـتحقَّ
يَّة نعمة  4: 1 – 5(، وهـو مـا يتعـارض مـع اإلنجيل. في وقـت الحق فقط بدأ يعقوب يـدرك أهمِّ
ـن تجربة يعقوب  . تتضمَّ هللا ومـا يعنيـه أْن يثـق فـي هللا ويحيا باإليمـان ويعتمد كلِّيًّا علـى الربِّ

ـا للشـخص الطمـوح: ال تجتهد في الترويج لنفسـك على حسـاب اآلخرين. درًسـا مهمًّ
»لقـد فكَّـر يعقـوب فـي أن ينـال الحـّق فـي البكوريّـة ِمن خـالل الخـداع، لكنَّه وجد نفسـه 
ه خسـر كلَّ شـيء، عالقتـه بـاهلل، ووطنـه، وكلَّ شـيء، وكان هنـاك هاربًـا  ُمحبَطًـا. كان يعتقـد أنَـّ
ُمحبَطًـا. لكـْن مـاذا فعـل هللا؟ نظـر إليـه وهـو فـي حالـة ميـؤوس منهـا، ورأى خيبة أملـه، ورأى 
فـي ذلـك مـادَّة ِمـن شـأنها أْن تُرِجـع المجـد إلـى هللا. وما لـم يكد هللا يـرى حالة يعقـوب حتَّى 
عـرض عليـه الُسـلَّم الغامضـة التي تمثِّل يسـوع المسـيح. وفي ذلك نرى اإلنسـان الـذي فقد كلَّ 
ة التـي أحدثتهـا الخطيئة.  اتِّصـال بـاهلل، وينظـر إليـه إلـه السـماء ويقبـل بأْن يـردم المسـيح الُهوَّ
ربَّمـا كنَّـا سـننظر ونقـول، أنـا أشـتاق إلى السـماء، ولكـْن كيـف يمكنني الوصـول إليهـا؟ ال أرى 
سـبياًل ألقـوم بذلـك بـأيِّ حاٍل ِمـن األحوال. وهذا مـا اعتقده يعقـوب، وهكذا أظهر لـه هللا رؤية 
السـلَّم، وهذه السـلَّم تربط األرض بالسـماء، وتربط األرض بيسـوع المسـيح. يمكن لإلنسـان أْن 
يتسـلَّق تلـك السـلَّم، ألنَّ قاعدتهـا تسـتقرُّ علـى األرض ويصـل أعالهـا إلـى السـماء« )تعليقـات 
س«، مجلد 1، صفحـة 1095(. إلِـن هوايـت، في »تفسـير األدفنتسـت السـبتيين للكتـاب المقـدَّ
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أسئلة للنقاش: 
)إسـحاق، رفقـة،  التاليـة  بالشـخصيات  ـة  الخاصَّ الشـخصية  الصفـات  إلـى  انظـر   �	
يعقـوب، عيسـو، البـان، راحيـل، وليئـة( فـي بعـض هـذه القصـص الـوارد ِذكْرهـا فـي 
س� انظـر إلـى كلِّ األكاذيـب والخـداع� مـاذا يعلِّمنـا هـذا األمـر عـن  التاريـخ المقـدَّ

الطبيعـة البشـرية بشـكل عـام وعـن نعمـة هللا؟

ـة يعقـوب، مـا الدليـل الـذي يمكـن أْن نجـده والـذي يشـير إلـى أنَّ  2� إذ تقـرأ قصَّ
أخالقـه قـد نضجـت ونمـت مـع مـرور الوقـت؟

	 � بأيَّـة طـرق قـد نتعـرَّض، نحـن كأدفنتسـت سـبتيين، إلـى خطـر أْن يكـون لدينـا 
ه فـي البكوريَّة؟ بمعنـى، كيف يمكننـا التأكُّد ِمن  سـلوك مثل سـلوك عيسـو تجـاه حقِّ
أنَّنـا ال نتوقَّـف أبـًدا عـن أْن نتعامـل بحـبٍّ وتقديـر مـع كلِّ النور الـذي أعطانـا إيَّاه هللا؟
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* 28 أيَّار )مايو( – 3 حزيران )يونيو(    الدرس العارش    

يعقوب - إسرائيل

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: التكويـن 32: 22 – 31؛ هوشـع 12: 3، 4؛ إرميـا 30: 5 – 7؛ 

التكويـن 33؛ التكويـن 34: 30 – 35: 29.

آية الحفظ: »َفَقاَل: »الَ يُْدَعى اْسُمَك ِفي َما بَْعُد يَْعُقوَب بَْل إِْسَرائِيَل، ألَنََّك َجاَهْدَت َمَع 
هللِا َوالنَّاِس َوَقَدْرَت«« )التكوين 2	: 28(�

ه، يتمُّ  ـة عائلـة يعقـوب، بمـا فيهـا ِمـن خير وشـّر. ومع ذلـك، ِمن خـالل هذا كلِـّ تسـتمرُّ قصَّ
الكشـف عـن يـد هللا وإخالصه لوعـود عهده.

دراسـة هـذا األسـبوع تتبـع المزيـد عـن يعقـوب، واآلن بعـد أْن ترك البـان وعاد إلـى أرضه، 
كان عليـه أن يواجـه عيسـو الـذي وقـع ضحيَّـة غـدر يعقوب. مـاذا سـيفعل به اآلن أخـوه الذي 

تعـرَّض لظلم شـديد؟
ا سـيأتي عليه، ظهـر له الربِّ إلـه آبائه  لحسـن حـّظ يعقـوب، بينمـا كان يشـعر بالخـوف ممَّ
مـرَّة أخـرى فـي حادثـة مهَّدت لِما سـيُعرف الحًقا باسـم »وقت ضيـق يعقوب« )انظـر إرميا 30: 
5 – 7(. وفـي تلـك الليلـة، يعقـوب، البديـل، أصبـح »إسـرائيل«، وكان ذلـك اسـًما جديـًدا لبداية 

يت باسـمه. ة ُسـمِّ جديـدة، بدايـة سـتؤدي في النهاية إلى تأسـيس أمَّ
ـة اآلبـاء وعائالتهـم فـي الكتـاب  بعبـارة أخـرى، علـى الرغـم ِمـن كلِّ مـا يحـدث، تُـروى قصَّ
ه سـيفعل ذلـك علـى الرغـم ِمن أنَّ  س لكـي تُظِهـر أنَّ هللا أميـن فـي الوفـاء بوعـوده، وأنَـّ المقـدَّ

الـذي يبـدو أحيانًـا هـو أنَّ شـعبه يفعلـون كلَّ مـا فـي وسـعهم إليقـاف إتمـام تلـك الوعود.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 4 حزيران )يونيو(. * نرجو التعمُّ

	6



29 أيَّار )مايو(        األحد        

المصارعة مع هللا
بعـد أن انتقـل يعقـوب وتـرك البـان، سـرعان مـا حصل يعقـوب علـى تجربة أخـرى مع هللا. 
وإذ كان يعلـم أنَّ أخـاه عيسـو كان قادًمـا للقائـه ومعه أيًضا »أَْربَُع ِمئَِة رَُجـل« )التكوين 32: 6(. 
ى يعقـوب إلـى الـربِّ بحـرارة، مـع أنَّه أقـرَّ بالقـول »َصِغيـٌر أَنَا َعـْن َجِميـعِ أَلْطَاِفـَك َوَجِميعِ  صلَـّ
األََمانَـِة الَِّتـي َصَنْعـَت إِلَـى َعبْـِدَك« )التكويـن 32: 10(. بالفعـل لقـد بـدأ يعقـوب يفهم بشـكل 

أفضـل ما هـي النعمة.
؟ وكيف استجاب الربُّ

ة الُمذهلة؟ اقرأ التكوين 2	: 22 – 		 َوهوشع 2	: 	، 4� ما المغزى الروحي لهذه القصَّ

 

 

 

يشـعر يعقـوب بالحـزن والضيـق، وهـذا أمـر مفهـوم، بسـبب مـا كان يحـدث. وبعـد أْن قام 
بمـا فـي وسـعه لحمايـة أسـرته، نصـب خيامه لقضاء تلـك الليلة. وبعـد ذلك يفاجئـه هجوم ِمن 
ا يسـتدعي  ة، ممَّ ِقبـل »إِنَْسـان« )التكويـن 32: 24(. يمكـن أن يكون لهذا المصطلح دالالت خاصَّ
الحضـور اإللهـي )راِجـع إشـعياء 53: 3(. وقـد اسـتخدمه دانيـال لإلشـارة إلـى الكاهن السـماوي 
ميخائيـل )دانيـال 10: 5(؛ وكانـت تلك أيًضا الكلمة التي اسـتخدمها يشـوع لوصـف »رَئِيُس ُجْنِد 

يه يشـوع بالرّب يهوه نفسـه )يشـوع 5: 13 – 15(. «، الذي يسـمِّ الرَّبِّ
ه كان يتصارع  فـي الواقـع، ال بـدَّ أْن يكـون قـد اتَّضـح ليعقـوب في وسـط تلـك المصارعة أنَـّ
مـع هللا نفسـه، حيث كشـفت ذلك كلماتـه، »الَ أُطْلُِقَك إِْن لَْم تُبَارِكِْنـي« )التكوين 32: 26(. ومع 
ي عنـه، يكشـفان أيًضـا عـن رغبته الشـديدة في  ـكه القـوي بـاهلل ورفضـه التخلِـّ ذلـك، فـإنَّ تمسُّ

الحصـول علـى الغفـران وأْن تكـون أموره صحيحة مـع ربِّه.
»إن خطـأ يعقـوب الـذي قـاده إلـى ارتـكاب الخطية فـي حصوله علـى البكوريـة عن طريق 
الخـداع ظهـر واضحـا أمامـه. فـي ذلـك الحين لم يصـدق مواعيـد هللا، ولكنه حاول بمسـاعيه أن 
يحقـق لنفسـه مـا كان هللا يريـد أن يتممـه له فـي وقته وبطريقتـه الخاصة« )روح النبـوة، اآلباء 

واألنبيـاء، صفحة 170(.
ه قـد نـال المغفـرة هـو تغييـر اسـمه ِمـن اسـم يذكِّـره بخطيئته إلى اسـم  والدليـل علـى أنَـّ
يحتفـل بانتصـاره. قـال المـالك، »الَ يُْدَعى اْسـُمَك ِفي َمـا بَْعُد يَْعُقـوَب ]أي البديل[ بَْل إِْسـرَائِيَل، 

َك َجاَهـْدَت َمـَع هللِا َوالنَّـاِس َوقََدرَْت« )التكويـن 32: 28(. ألَنَـّ

		



ـة فيمـا يتعلَّـق بالجهـاد مـع هللا؟ مـاذا يعنـي أن نقـوم بذلك؟  مـا هـي خبرتـك الخاصَّ
ولمـاذا ِمـن الُمهـمِّ فـي بعـض األحيـان أْن يكـون لدينـا هـذا النـوع ِمـن التجارب؟

30 أيَّار )مايو(        االثنين        

لقاء األََخويَن
ِمـن فنيئيـل، الـذي يعنـي »وجـه هللا« )راِجـع التكويـن 32: 30(، المـكان الـذي َشـِهد فيـه 
يعقـوب هـذه التجربـة مـع هللا، ينتقـل اآلن للقـاء أخيـه. بعـد مـرور 20 سـنة علـى االنفصـال، 
رآه يعقـوب قادًمـا ومعـه 400 رَجـل )التكويـن 33: 1(. شـعر يعقـوب بالقلق، لذلك جهَّز نفسـه 

وعائلتـه لـكلِّ مـا قـد يحدث.

اقـرأ التكويـن 		� مـا العالقـة بيـن اختبـار يعقـوب حيـن رأى وجـه هللا فـي فنيئيـل 
واختبـاره حيـن رأى وجـه أخيـه؟ مـا الـذي يوحـي به هـذا االرتباط فيمـا يتعلَّـق بعالقتنا 

بـاهلل وعالقتنـا بــ »إخوتنـا« أيَّـاً كان هـؤالء؟

 

 

ينحنـي يعقـوب سـبع مرَّات أمـام أخيه )التكويـن 33: 3( الذي يناديه يعقـوب مرَّات عديدة 
بكلمة »سـيِّدي« )التكوين 33: 8، 13، 15( ويعرِّف عن نفسـه بأنَّه عبده )التكوين 33: 5 ؛ قاِرن 
مـع التكويـن 32: 4 ، 18 ، 20(. والُملفـت للنظر هو أنَّ المرَّات السـبعة التي سـجد فيها يعقوب 
تُحاكـي بَـركات أبيـه السـبعة )التكويـن 27: 27 – 29(؛ وباإلضافـة إلى ذلك، عندمـا ينحني، فإنَّه 

يتصـرَّف بالتحديـد علـى عكس بَرَكة أبيه، »َوتَْسـُجْد ]تنحني[ لََك قَبَائِـُل« )التكوين 27: 29(.
يبـدو األمـر كمـا لـو أنَّ يعقوب كان ينوي تسـديد دين أخيـه وإرجاع البَركة التي سـرقها منه 
)راجـع التكويـن 33: 11(. عندمـا رأى عيسـو يعقـوب أخـاه، خالفًـا لـكلِّ التوقُّعـات، ركـض إليـه 

وبـداًل ِمـن أْن يقتله، »قَبَّلَـُه، َوبََكيَـا« )التكوين 33: 4(.
الحًقـا، صـرَّح يعقـوب لعيسـو بالقـول: »َرأَيْـُت َوْجَهـَك كََمـا يُـَرى َوْجـُه هللِا« )التكويـن 33: 
10(. والسـبب فـي تصريـح يعقـوب االسـتثنائي هـو فهمه لحقيقة أنَّ عيسـو قد غفر لـه. الفعل 
العبرانـي )راتسـا – ratsah( الُمترَجـم إلـى »رضيـَت« )التكويـن 33: 10( هـو مصطلـح الهوتـي 
ة ذبيحـة »َمرْضيَّـة« أو »مقبولـة« ِمـن هللا، والتـي تعنـي ضمنـاً الغفـران اإللهـي  يشـير إلـى أيَـّ

)الالوييـن 22: 27، عامـوس 5: 22(.
إنَّ اختبـار يعقـوب لغفـران هللا فـي فنيئيـل، حيـث رأى وجـه هللا، يتكـرَّر اآلن فـي اختبـاره 
ه رأى فيهـا وجه هللا. لقـد عاش يعقـوب فنيئيل  لمغفـرة أخيـه لـه، والتـي يشـير إليهـا كمـا لو أنَـّ
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ه فنيئيـل األوَّل ليعبـر في الثانـي. لقد ُغِفر ليعقـوب ِمن ِقبَل أخيـه وِمن هللا. ال  آخـر، حيـث أعـدَّ
ـا كان يفهمنها ِمـن قَبل. ه قـد فهـم اآلن بالفعـل مـا تعنيـه النعمة، أكثـر ممَّ بـدَّ أنَـّ

ما الذي تعلَّمَته عن النعمة حين غفر لك اآلخرون )باإلضافة إلى غفران هللا لك(؟

31 أيَّار )مايو(        الثالثاء        

ي على دينة التعدِّ
واآلن بعـد أْن تصالـح يعقـوب مـع أخيـه، يريـد أْن يسـتقرَّ فـي أرض كنعـان بسـالم. وقـد 
ة  اسـتُخِدمت فـي وصـف رحلتـه كلمـة »سـالِم« )التكويـن 33: 18( ألوَّل مرَّة، وهي كلمة مشـتقَّ

ِمـن كلمـة شـالوم والتـي تعني »سـالم«.
بعـد أن اشـترى قطعـة أرض ِمـن السـكَّان )التكويـن 33: 19(، أقام مذبًحا هنـاك، وهو بذلك 
. مقابـل كّل ذبيحة كانـت تُرفـع، كان يحدث  أظهـر إيمانـه وإدراكـه لمـدى اعتمـاده علـى الـربِّ

عمـل ِمن أعمـال العبادة.
وبالرغـم ِمـن ذلـك، يتعـرَّض يعقـوب إسـرائيل، ألوَّل مـرَّة فـي حياتـه، لمشـكالت إقامته في 
تلـك األرض. ومثلمـا فعـل إسـحاق في جرار مـع أبيمالك )التكويـن 26: 1 – 33(، يحاول يعقوب 

إيجـاد حـّل توافقي مـع الكنعانيين.

اقرأ التكوين 4	� ما الذي حدث وأفسد خطَّته الهادفة إلى التعايش السلمي؟

 

 

ة هذه الحادثة الدنيئة الضوء على غموض الشخصيَّات وأفعالها. شكيم الشهواني،  تُسلِّط قصَّ
الذي ينتهك عرض دينة، يُوصف أيًضا بأنَّه ُمِحّب وصادق تجاه دينة، ويريد أْن يحاول التعويض 

ة بالختان. ا فعله، حتَّى أنَّه كان على استعداد للخضوع لطقوس العهد الخاصَّ عمَّ
مان نفسـيهما على أنَّهمـا ُحماة هللا والمدافعين  فـي هذه األثناء، شـمعون والوي، اللذان يقدِّ
عـن وصايـاه ويقاومـان التزاوج مـع الكنعانيين )الالوييـن 19: 29(، يلجأان إلـى الكذب والخداع 
)التكويـن 34: 13(، وكانـا علـى اسـتعداد للقتـل والنهـب )التكويـن 34: 25 – 27(. لـم تكـن 
أفعالهمـا شـنيعة فقـط )لمـاذا ال يعاقبـان فقـط الرجـل الوحيد الذي قـام بذلك الفعـل؟(، ولكن 

كان ِمـن الممكـن أْن تسـبِّب العديد ِمـن المتاعب.
ـا يعقـوب فهـو يهتـمُّ فقـط بالسـالم. عندمـا وصلـه خبـر اغتصـاب ابنتـه، لـم يقـل شـيئًا  أمَّ
)التكويـن 34: 5(. ولكـن، بعـد أْن سـمع بمـا فعلـه ابنـاه، وبَّخهمـا عالنيـة بسـبب مـا كان ِمـن 
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يَّاَي ِعْنـَد ُسـكَّاِن األَرِْض الَْكْنَعانِيِّيَن  رْتَُمانِـي ِبتَْكِريِهُكَما إِ الممكـن أْن يتبـع ذلـك ِمن أحـداث: »كَدَّ
َوالِْفِرِزيِّيـَن، َوأَنَـا نََفـٌر قَلِيـٌل. فَيَْجتَِمُعـوَن َعلَيَّ َويَْضِربُونَِنـي، فَأَِبيُد أَنَا َوبَيِْتـي« )التكوين 34: 30(.

نـرى فـي هـذه القصـص مـراًرا وتكـراًرا الغـّش والخـداع، كمـا نـرى أعمـال اللطـف 
والنعمـة� مـاذا يخبرنـا هـذا األمـر عـن الطبيعـة البشـرية؟

1 حزيران )يونيو(        األربعاء        

الوثنية السائدة

ـا حدث  اقـرأ التكويـن 4	: 0	 – 5	: 5	� مـا هـي الـدروس التـي يمكـن أْن نتعلَّمهـا، ممَّ
ة؟ هنـا، عـن العبـادة الحقَّ

 

 

علـى الفـور بعـد شـكوى يعقـوب ِمن تعـرُّض سـالمه مـع الكنعانييـن للخطـر )التكوين 34: 
30(، وبعـد توبيـخ ابنيـه )التكويـن 34: 31(، اسـتعجل هللا يعقـوب فـي مغادرة شـكيم والعودة 
ه بمجـرَّد وصوله إلى  إلـى بيـت إيـل ِمـن أجـل تجديـد عهـده. في الواقـع، لقـد أخبره الـربُّ بأنَـّ

هنـاك، سـيكون ِمـن الضـروري أْن يبني هنـاك مذبًحا.
س بعـد صـدور هـذا األمـر ِمـن هللا هو  له الوحـي المقـدَّ فـي هـذه األثنـاء، كان أوَّل مـا سـجَّ
طلـب يعقـوب ِمـن شـعبه أْن يُبعـدوا عنهم األصنـام الكنعانية التـي كانت قد أُِخـَذت أثناء نهب 
مدينـة شـكيم واآللهـة المنزليـة التي كانت قد سـرقتها راحيل )التكويـن 31: 19، 32(. وكان هذا 

يَّة حاسـمة بالنسـبة لفكـرة العهد مع هللا. كلّـه أيًضـا يحمـل أهمِّ
وقـد تـمَّ االحتفـاظ بهـذه األصنـام، وربَّما كانـت تُعبَد على الرغـم ِمن التزام يعقـوب بعبادة 
هللا. لـم يكـن تَـرُْك يعقوب لشـكيم كافيًا لكـي يهرب ِمن التأثيـر الكنعاني. كان علـى يعقوب أْن 

ص ِمـن األصنـام ِمن داخـل المخيَّم وفي قلوب شـعبه. يتخلَـّ
إنَّ عمليَّة التوبة تتكوَّن ِمن أكثر ِمن مجرَّد االنتقال بالجسد ِمن مكان إلى آخر، أو االنتقال 
ِمن كنيسة إلى أخرى. األهمُّ ِمن ذلك هو أْن نسعى بنعمة هللا لتطهير قلوبنا ِمن عبادة األصنام، 

بصرف النظر عن المكان الذي نعيش فيه، ألنَّه يمكننا أْن نصنع أصناًما ِمن أيِّ شيء تقريبًا.
ـل هللا أخيـرًا ووقـع »َخـْوُف هللِا«  عندمـا أطـاع يعقـوب هللا وتصـرَّف بحسـب وصيَّتـه، تدخَّ
)التكويـن 35: 5( علـى جميـع َمـن كانـوا حولـه، ولم يجرؤوا علـى مهاجمة يعقـوب. عندئذ كان 
ا يشـير  يعقـوب علـى اسـتعداد للعبـادة »ُهـَو َوَجِميـُع الَْقـْوِم الَِّذيَن َمَعـُه« )التكوين 35: 6(، ممَّ
ي يعقـوب هذا المكان باسـم إيل بيت إيل، تذكيـرًا له بحلمه  إلـى اسـتعادة وحدة األسـرة. يسـمِّ
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بالسـلَّم فـي إشـارة إلـى اسـتعادة الصلـة بيـن السـماء واألرض، فـذاك االتِّصـال الذي قـد انقطع 
لبعـض الوقـت، هـا هـو اآلن يرجع ِمـن جديد.

فـي هـذه المـرَّة هنـاك المزيـد ِمـن التركيز على إلـه بيت إيل بـداًل ِمن التركيز علـى المكان 
نفسـه. وهـذه المالحظـة الشـخصية يـرنُّ صداهـا مـرَّة أخـرى عندمـا يذكِّـر هللا يعقـوب باسـمه 
نه هـذه البَركـة. إنَّ بَركة يعقوب  »إِْسـرَائِيل« )التكويـن 35: 10(، وبالوعـد المـزدوج الـذي تتضمَّ
تعنـي، فـي المقـام األوَّل، الخصوبـة ونشـر النسـل المسـياني ووالدة أمـم كثيـرة )التكويـن 35: 

11(؛ وهـو يشـير، فـي المقـام الثانـي، إلى أرض الموعـد )التكويـن 35: 12(.

بأيَّـة طـرق خفيَّـة يمكـن لعبـادة األصنـام أْن تجـد طريقهـا إلـى قلوبنـا؟ ومـا الـذي 
يمكننـا أن نفعلـه تجـاه ذلـك؟

2 حزيران )يونيو(        الخميس        

موت راحيل

اقـرأ )التكويـن 5	: 5	 – 29(� مـا هـي المشـكالت األخـرى التـي واجههـا يعقـوب داخل 
المفكَّكة؟ أسـرته 

 

 

حالمـا غـادر يعقـوب بيـت إيـل، جـرت ثالثة حـوادث مترابطـة ميَّـزت المرحلـة األخيرة في 
رحلتـه نحـو أرض الموعـد: والدة ابـن آخـر لـه؛ مـوت راحيـل؛ واضطجـاع رأوبيـن، ابـن يعقوب 
يَّة يعقـوب. على الرغـم ِمـن أنَّ النص ال يذكـر لماذا فعل ذلك الشـاب  البكـر ِمـن ليئـة، مـع ُسـرِّ
يرًا للغايـة كهذا األمـر، إالَّ أنَّه ِمن الممكـن أْن يكون قد أراد بطريقـة أو بأخرى تدنيس  شـيئًا شـرِّ

والدة ابـن يعقـوب األخيـر وإهانـة ذكـرى راحيل. نحن ببسـاطة ال نعرف السـبب.
ترتبـط والدة ابـن يعقـوب األخيـر ببيـت لحـم )التكويـن 35: 19(، التـي تقـع داخـل حـدود 
ق بمسـتقبل  أرض الموعـد. وبالتالـي كانـت هـذه الـوالدة أوَّل تحقيـق لوعـد هللا فيمـا يتعلَـّ
إسـرائيل. تخاطـب القابلـة راحيـل على نحـو نبوي مسـتخدمة الكلمات نفسـها التي اسـتخدمها 

هللا لطمأنـة إبراهيـم: »الَ تََخاِفـي« )التكويـن 35: 17، قـاِرن مـع التكويـن 15: 1(.
ته بـن أونـي،  والُمالَحـظ هـو أنَّ االسـم الـذي أعطتـه راحيـل المحتضـرة البنهـا، حيـث سـمَّ
والـذي يعنـي »ابـن حزني« للداللـة على ألمها، قـام يعقوب بتغييـره إلى بنياميـن، بمعنى »ابن 
يمينـي«، ربَّمـا لإلشـارة إلـى اتِّجـاه الجنـوب تعبيـرًا عـن أملـه فـي أرض الموعد وكلِّ مـا قال هللا 

ه سـيفعله ِمـن أجل شـعبه بعـد أْن يسـتقرُّوا هناك. أنَـّ
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لكـنَّ رأوبيـن أثنـاء ذلـك أقـام عالقـات جنسـية مـع بلهـة، ُسـريَّة أبيـه وأيًضـا جاريـة راحيل 
)التكويـن 35: 25، التكويـن 30: 3(. نحـن ال نعـرف سـبب قيامـه بهـذا الفعـل الفاضـح، بخـالف 

ه مثـال آخـر على الفسـاد البشـري. أنَـّ
ومـا يثيـر الدهشـة هـو أنَّ يعقـوب ال يـردُّ علـى هـذا االنتهـاك الرهيب، علـى الرغـم ِمن أنَّ 
الخبـر قـد وصـل إليـه )التكويـن 35: 22(. ربَّما في هـذه المرحلة ِمن حياته أصبـح يعقوب يثق 

بـأنَّ هللا سـيحقِّق كلمتـه علـى الرغـم ِمن الخطيئة والشـرِّ فـي األزمنة التـي تحيط به.
نـه قائمـة أبنـاء يعقـوب الــ 12، الذيـن  هـذا هـو الـدرس الدقيـق فـي اإليمـان الـذي تتضمَّ
سـيصبحون فيمـا بعـد أسـالف إسـرائيل )التكويـن 35: 22 – 26(. إنَّهـم لـم يكونـوا أكثـر النـاس 
طيبـة وحـالوة كمـا سـوف نـرى. ومع ذلـك، وعلى الرغم ِمـن كلِّ تلـك المشـكالت، وكّل التفكُّك 
األسـري، بمـا فـي ذلـك الشـّر الصريـح، مثلمـا فعـل رأوبين مع بلهـة، فإنَّ مشـيئة هللا سـتتمُّ ِمن 

خـالل هـذه العائلـة، بغـضِّ النظـر عـن مـدى الفوضـى التي تعرَّضـت لهـا بالفعل.

ق� تخيَّـل ماذا  علـى الرغـم ِمـن أخطـاء البشـر، فـإنَّ مقاصـد هللا النهائيـة سـوف تتحقَّ
سـيحدث لـو تعـاون النـاس مـع هللا وأطاعـوه� كـم سـيكون ِمـن األسـهل، أي مـع قدر 

ـق إرادة هللا؟ أقـلِّ ِمـن المعانـاة البشـرية والضغـوط والتأخيـر، أْن تتحقَّ

3 حزيران )يونيو(        الجمعة        

رس: اقـرأ مـا كتبتـه إلـن هوايـت تحـت عنـوان »ليلـة الصـراع«، ِمـن  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
كتـاب »اآلبـاء واألنبيـاء«، صفحـة 195 – 203.

» إن اختبـار يعقـوب فـي ليلـة الصـراع واآلالم تلك يصور لنـا تلك التجربة التي سـيجوز فيها 
شـعب هللا قبيـل مجـيء المسـيح ثانيـة .... هكـذا سـيكون اختبار شـعب هللا فـي صراعهم اآلخر 
مـع قـوات الشـر، إذ سـيمتحن هللا إيمانهم ومثابرتهـم وثقتهم بقدرته على تخليصهم، وسـيحاول 
الشـيطان أن يخيفهـم بالفكـرة أنهـم صـاروا فـي حالة ميـؤوس منهـا، وأن خطاياهم أكثـر وأثقل 
مـن أن تغفر، وسـيكون عندهم شـعور عميـق بتقصيراتهم، وإذ يراجعون تاريخ حياتهم تتالشـى 
آمالهـم، ولكنهـم إذ يذكـرون عظمـة الرحمـة اإللهيـة وأنهـم مخلصون فـي توبتهم فسيتوسـلون 
طالبيـن إنجـاز وعـده المقـدم في المسـيح للخطـاة العاجزين التائبيـن، إن إيمانهـم لن يضعف 
لكونهـم لـم يحصلـوا علـى إجابـة سـريعة لصلواتهـم، بـل سيتمسـكون بقـدرة هللا كمـا أمسـك 
يعقـوب بالمـالك، ولسـان حالهـم يقـول: ›الَ أُطْلُِقـَك إِْن لَـْم تُبَارِكِْنـي‹ .... ومـع ذلـك فـإن تاريخ 
يعقـوب يؤكـد لنـا أن هللا لـن يـرذل الذيـن خدعتهـم الخطيـة، ومـن ثـم رجعـوا إلـى هللا بتوبـة 
صادقـة. إن يعقـوب بتسـليمه نفسـه هلل وبإيمانـه الواثـق بـه فـاز بمـا فشـل في الحصـول عليه 
بالمحاربـة بقوتـه الذاتيـة، وهكـذا علـم هللا عبـده أن قوتـه ونعمتـه وحدهما تسـتطيعان منحه 
البركـة التـي يشـتهيها، وكذلـك هـي الحـال مـع مـن يعيشـون فـي األيـام األخيـرة، فـإذ تكتنفهم 
المخاطـر ويقبـض اليأس علـى أرواحهم ينبغي لهـم أن يتكلوا بالتمام على اسـتحقاقات الكفارة، 
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إننـا لـن نسـتطيع عمل شـيء بأنفسـنا« )روح النبـوة، اآلبـاء واألنبياء، صفحـة 171، 172(.

أسئلة للنقاش
	� لمـاذا كان ضعـف يعقـوب مناَسـبة لتظهـر فيهـا نعمـة هللا؟ كيـف يرتبـط اختبـار 
« )2كورنثـوس  ي ِحيَنَمـا أَنَـا َضِعيـٌف َفِحيَنِئـٍذ أَنَـا َقـِويٌّ يعقـوب بمـا قالـه بولـس، »ألَنِـّ

0	(؟  :	2

س يكشـف الكثير ِمن التفاصيـل الدنيئة حول حياة  2� لمـاذا تعتقـد أنَّ الكتـاب المقدَّ
العديـد ِمـن الشـخصيَّات المذكـورة فيـه؟ ما هـي النقطة التـي يمكن اسـتخالصها ِمن 

ذلـك؟ ومـا هي الرسـالة التي يمكـن أْن نأخذها؟

	� أِطـل النظـر أكثـر في مسـألة عبـادة األصنام� ما هـي األصنام المنتشـرة في ثقافتنا 
؟ وحضارتنـا؟ كيـف يمكـن أْن نتأكَّـد ِمن أنَّنـا ال نعبد أحداً أو شـيًئا غير الربِّ
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* 4 – 10 حزيران )يونيو(    الدرس الحادي عرش    

يوسف سيِّد األحالم

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجع األسـبوعية: التكوين 37؛ متَّى 20: 26، 27؛ أعمال الرسـل 7: 9؛ التكوين 38؛ 

التكويـن 39؛ التكوين 40: 1 – 41: 36.

آية الحفظ: »ُهَوَذا هَذا َصاِحُب األَْحالَِم َقاِدٌم« )التكوين 		: 9	(�

ـة يوسـف )التكويـن 37 – 50( الجـزء األخيـر ِمـن سـفر التكويـن، منـذ أحالمـه  تشـمل قصَّ
ى موته في مصـر )التكويـن 50: 26(. في الواقع،  األولـى فـي كنعـان )التكويـن 37: 1 – 11( حتَـّ
يحتلُّ يوسـف مسـاحة في سـفر التكوين أكثر ِمن المسـاحة التي يحتلُّها أيٌّ ِمن اآلباء اآلخرين. 
مه  علـى الرغـم ِمـن أنَّ يوسـف ال يعـدو كونـه ابًنـا ِمـن أبناء يعقـوب، إالَّ أنَّ سـفر التكويـن يقدِّ

باعتبـاره ِمـن اآلبـاء الِعظام، مثـل إبراهيم وإسـحاق ويعقوب.
م  تيـن ِمن حقائق الالهـوت: أوَّاًل، هللا يتمِّ كمـا سـنرى أيًضـا، تُبِرز حياة يوسـف حقيقتين مهمَّ

وعـوده؛ ثانيًـا، هللا يقـدر أْن يُحوِّل الشـرَّ إلى خير.
ـل لدى  ه االبـن الُمفضَّ فـي دراسـة هـذا األسـبوع، سـنركِّز علـى الحيـاة المبكـرة ليوسـف. إنَـّ
ـب بشـكل سـاخر بــ »َصاِحـب األَْحـالَِم« )التكويـن 37: 19(، وهـو ما يعني  يعقـوب، والـذي يُلقَّ
ه خبيـر فـي األحـالم. هـذا العنـوان يناسـبه جيِّـًدا، ألنَّه ال  ـا يعنـي أنَـّ حرفيًّـا »سـيِّد األحـالم«، ممَّ

قهـا أيًضـا فـي حياته. ه يحقِّ ـرها فحسـب، بـل إنَـّ ـى األحـالم النبويـة ويفهمهـا ويفسِّ يتلقَّ
ى بالرغـم ِمـن فسـاد  سـنرى فـي هـذه اإلصحاحـات مـرَّة أخـرى أنَّ عنايـة هللا مضمونـة، حتَـّ

القلب البشـري وشـرِّه.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 11 حزيران )يونيو(. * نرجو التعمُّ
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5 حزيران )يونيو(        األحد        

مشكالت أسريَّة
أخيـرًا اسـتقرَّ يعقـوب فـي األرض. بينمـا كان إسـحاق »غريبًـا« فقـط، يقـول النـصُّ أيًضـا أنَّ 
يعقـوب »َسـَكَن« فـي األرض )التكويـن 37: 1(. ولكـن حينـذاك وبينمـا كان يسـتقرُّ فـي األرض، 
بـدأت االضطرابـات، وهـذه المـرَّة أتـت ِمن داخل األسـرة. لم يكـن الخالف حول امتـالك األرض 

أو اسـتخدام بئـر؛ بـل كان خالفًـا روحيًّا بشـكل أساسـي.

اقـرأ )التكويـن 		: 	 – 		(� كيـف كانـت طبيعـة التفاعالت األسـرية التـي جعلت إخوة 
يوسـف يكرهونه كثيًرا؟

 

 

نفهـم منـذ البدايـة أنَّ يوسـف، ابـن شـيخوخة يعقـوب )التكويـن 37: 3(، كان يتمتَّع بعالقة 
ه ذهب إلى  ـة مـع أبيـه الـذي »أََحبَّـُه أَكْثََر ِمـْن َجِميـعِ إِْخَوتِـِه« )التكويـن 37: 4(، حتَّى أنَـّ خاصَّ
نًـا« )التكويـن 37: 3( كان يلبسـه أبنـاء الملـوك )2  أبعـد ِمـن ذلـك حيـن صنـع لـه »قَِميًصـا ُملَوَّ
صموئيـل 13: 18(، فـي إشـارة إلـى نيَّـة يعقـوب الخفيَّة فـي أْن يُعلي شـأن يوسـف، االبن األوَّل 

لراحيـل، ليكـون في منزلـة الِبكر.
وسـوف يؤكِّـد المسـتقبل، فـي الحقيقـة، رغبـات يعقـوب ألنَّ يوسـف فـي النهاية سـيحصل 
ام 5: 2(. وبالتالي ال عجب فـي أْن يكرهه إخوته كرًها شـديًدا،  علـى حقـوق الِبكـر )1أخبـار األيَـّ

ثـوا معه محادثـة ودِّية )التكويـن 37: 4(. ى أْن يتحدَّ بحيـث لـم يكـن بإمكانهـم حتَـّ
واألكثـر ِمـن ذلـك هـو أنَّ يوسـف كان ينقـل إلـى والـده تقارير سـيِّئة عن أيِّ سـلوك بغيض 

ام. كان يصـدر ِمـن إخوتـه )التكويـن 37: 2(. وال أحـد يحـبُّ الواشـي النمَّ
لذلـك، عندمـا أخبرهـم يوسـف بأحالمـه، حيـث أوحـى بـأنَّ هللا سـيضعه فـي مكانـة أعلـى 
وأنَّهـم، هـم إخوتـه، سـينحنون أمامـه، كرهـوه أكثـر. إنَّ الطبيعـة النبويـة األصيلة لتلـك األحالم 
ـت المصادقـة عليهـا ِمـن خـالل تكـرار الحلـم )راِجـع التكويـن 41: 32(. علـى الرغم ِمن  قـد تمَّ
اًل  ه احتفظ بهذه الحادثة فـي ذهنه متأمِّ خ ابنـه عالنيـة )التكويـن 37: 10(، إالَّ أنَـّ أنَّ يعقـوب وبَـّ
ه ِمن الممكن  ـق )التكويـن 37: 11(. وهذا يعني بشـكل ضمني أنَـّ فـي معناهـا وانتظـر أْن تتحقَّ
أْن يكـون قـد ظـنَّ فـي أعماقـه أنَّ تلـك األحـالم فيها شـيء مـا ِمن الحقيقـة في نهايـة المطاف. 

ولقـد كان علـى حـّق، مهمـا كان غيـر قـادر علـى أْن يعرف ذلـك حينئذ.

اقـرأ )متَّـى 20: 26، 	2(� مـا هـو المبـدأ الهـاّم الـذي تـمَّ الكشـف عنـه هنـا؟ وكيـف 
اه هـذا المبـدأ؟ يمكننـا أْن نتعلَّـم كيـف نُظهـر فـي حياتنـا مـا يعلِّمنـا إيَـّ
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6 حزيران )يونيو(        االثنين        

الهجوم على يوسف
عـة، ليس ِمـن الصعب أْن نفهمهـا. أْن تكون  ا كانـت األحـداث التـي حدثـت بعد ذلك ُمروِّ أيًـّ
ى أْن تكـون علـى اتِّصال بشـخص كرهتـه، ال بدَّ أنَّه سـيؤدِّي  بالقـرب ِمـن شـخص كرهتـه، أو حتَـّ

فقـط، عاجـاًل أم آجـاًل، إلـى المتاعب. وهـذا ما حدث.

اقـرأ التكويـن 		: 2	 – 6	� مـاذا يعلمنـا هـذا النـّص عـن الخطـر الـذي فـي القلب غير 
د وشـرِّه، وإلـى أيَّـة أمـور يمكـن أْن يقودنـا إليهـا مثل ذلـك القلب؟ المتجـدِّ

 

 

 

إنَّ إخوة يوسف قد كرهوه ألنَّهم كانوا يشعرون بالغيرة منه ألنَّ هللا أعطاه نعمة )أعمال 
الرسل 7: 9(، وهي نعمة سوف تتثبَّت في كلِّ خطوة على طول المسار التالي لألحداث. عندما 
تآمر  )التكوين 37: 15(. وعندما  إلى إخوته  الطريق  ضلَّ يوسف طريقه، وجده رجل وأرشده 

إخوة يوسف لقتله، تدخَّل رأوبين واقترح أْن يُطَْرَح يُوُسف ِفي الِْبئِْر )التكوين 37: 20 – 22(.
ِمـن الصعـب تخيُّـل نـوع الكراهيـة التـي يتـمُّ التعبيـر عنهـا هنا، خصوًصـا تجاه شـخص ِمن 
أفـراد األسـرة. كيـف يمكـن لهـؤالء الشـباب أْن يفعلوا شـيئًا فـي غاية القسـوة؟ ألم يفكِّـروا، ولو 
للحظـات قليلـة، كيـف سـيؤثِّر ذلك على أبيهـم؟ مهما كان االسـتياء الذي قد يكـون لديهم تجاه 
ـل يوسـف، أن يفعلـوا هـذا بأحـد أبنائـه، كان بالفعـل تصرُّفًـا حقيـرًا. يـا لـه ِمن  ه فضَّ أبيهـم ألنَـّ

مظهـر قوي لمدى شـرِّ البشـر!
»لكـن بعضـا منهم كانوا غير مسـتريحين إذ لم يكونوا يشـعرون بنشـوة الفـرح والرضى التي 
كانـوا يتوقعونهـا مـن ذلـك االنتقـام، وبعـد ذاك بقليـل كانـت تقتـرب منهـم قافلة إسـماعيليين 
قادمـة مـن عبـر األردن فـي طريقهـم إلـى مصـر، وهـم حاملـون عطـورا وبضائـع أخـرى، وإذا 
بيهـوذا يقتـرح علـى إخوتـه أن يبيعـوا أخاهـم إلـى هـؤالء التجـار الوثنييـن بـدال مـن تركهـم 
إيـاه ليمـوت، فبينمـا يزيحونـه فعـال مـن طريقهـم يظلون أبريـاء من دمـه« )روح النبـوة، اآلباء 

واألنبيـاء، صفحـة 182(. 
بعـد أْن ألقـوا بـه فـي البئـر، خطَّطـوا لقتلـه فيمـا بعـد، عندئـذ مـرَّت قافلـة، فاقتـرح يهوذا 
علـى إخوتـه أْن يبيعـوا يوسـف لرجـال القافلـة )التكويـن 37: 26، 27(. بعـد أْن ِبيـَع يوسـف 
للمديانييـن )التكويـن 37: 28(، قـام أولئـك ببيعه لشـخص ما في مصر )التكويـن 37: 36(، وكان 

هـذا بالتالـي مـا مهَّـد لمسـتقبل مجيد ليوسـف.
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لمـاذا ِمـن المهـم جـًدا أْن نسـعى في طلـب قوَّة هللا ألجـل تغيير الصفات السـيئة في 
الشـخصية قبـل أْن تتمكَّـن ِمـن إظهار نفسـها في بعـض التصرُّفات التـي ال تتخيَّل أبًدا 

ك تقـوم بها فـي مرحلة ما ِمـن حياتك؟ أنَـّ

7 حزيران )يونيو(       الثالثاء        

يهوذا وثامار
ـة ثامـار ال تـرد فـي غيـر محلِّهـا هنـا، بـل تأتـي هـذه الحادثـة ِمـن الناحيـة الزمنيـة  إنَّ قصَّ
ـق مـع حقيقـة أنَّ يهـوذا كان قـد ترك  بعـد بيـع يوسـف فـي مصـر )التكويـن 38: 1(، وهـي تتفَّ
ـا يشـير إلـى خالفه معهـم. باإلضافة إلـى ذلك، يشـترك هذا النصُّ مـع اإلصحاح  إخوتـه للتـّو، ممَّ
السـابق فـي عـدد ِمـن الكلمـات والموضوعـات الشـائعة، وهـو يحمل الـدرس الالهوتي نفسـه: 

ير سـيتحوَّل إلى حـدث إيجابـي مرتبـط بالخالص. فعـل شـرِّ

اقـرأ التكويـن 8	� قـاِرن سـلوك يهوذا بسـلوك ثامار الكنعانيـة� َمن ِمن االثنيـن كان أكثر 
ِبـرًّا؟ ولماذا؟

 

 

 

وجد يهوذا زوجة كنعانية )التكوين 38: 2( وأنجب منها ثالثة بنين، عير وأونان وشيلة. أعطى 
يهوذا ثامار الكنعانية زوجًة لعير، ابنه البكر، ِمن أجل ضمان الحفاظ على ذريَّة صالحة. وعندما 

أماَت هللا عير وأونان بسبب شرِّهما، وعد يهوذا ابَنه األخير، شيلة، أن تكون ثامار ِمن نصيبه.
وعندمـا بـدا، بعـد مـرور فتـرة ِمـن الزمـن، أنَّ يهوذا قد نسـي وعـده، وبينمـا كان ذاهبًا في 
طريقـه ليتعـزَّى بعـد مـوت زوجته، قرَّرت ثامـار أْن تلعب دور زانية إلجباره علـى الوفاء بوعده. 
وألنَّ يهـوذا لـم يكـن لديـه المـال ليدفع لها، وهـو لم يتعرَّف علـى هويَّتها، وعدها بأنَّه سيرسـل 

لهـا فيمـا بعد جـدي ِمعزى ِمـن قطيعه.
فـي هـذه األثنـاء، طلبـت ثامار أْن يعطيها علـى الفور خاتمه وعمامته وعصـاه كرهن يضمن 
لهـا أجرهـا. حبلـت ثامار نتيجة هـذا اللقاء الوحيـد. وعندما اتُّهَمـت الحًقا بالزنـى، أظهرت لَِمن 

ـًفا. اتَّهمهـا خاتـم يهـوذا وعمامته وعصـاه. فهم يهوذا األمر واعتذر متأسِّ
ة الدنيئة بوالدة فارص، والذي يعني اسمه »يخترق ثغرة«، والذي، مثلما  وانتهت هذه القصَّ
حدث مع يعقوب، ُولِد بعد والدة أخيه ثمَّ أصبح هو المولود األوَّل، وقد ُدِعي في تاريخ الخالص 
ا  ا لداود )راعوث 4: 18 – 22(، وفي النهاية ُدِعي ِمن أجداد يسوع المسيح )متَّى 1: 3(. أمَّ جدًّ
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ثامار، فكانت األولى ِمن بين أربع نساء سبقَن مريم أمَّ يسوع في سلسلة نسبه )متَّى 1: 16(، 
تليها راحاب )متَّى 1: 5(، وراعوث )متَّى 1: 5، 6(، وزوجة أوريَّا )متىَّ 1: 6(.

ص هللا ثامـار بنعمتـه،  ـة: مثلمـا خلَـّ هنـاك درس واحـد يمكننـا أْن نتعلَّمـه ِمـن هـذه القصَّ
وحـوَّل الشـرَّ إلـى خيـر، كذلـك سـيخلِّص شـعبه بواسـطة صليـب يسـوع. وفـي حالـة يوسـف، 

سـيحوِّل ضيقـات يوسـف إلـى خـالص ليعقـوب وألبنائـه.

8 حزيران )يونيو(        األربعاء        

يوسف عبد في مصر
ـة يوسـف، والتـي »قاطعتهـا« حادثـة ثامـار.  نعـود اآلن لنلتقـط مجـرى األحـداث فـي قصَّ
ـرَِط« المسـؤول عن سـجن موظَّفي الَملِـك )التكوين  يوسـف اآلن يعمـل كعبـد لـدى »رَئِيِس الشُّ

40: 3، 4؛ التكويـن 41: 10 – 12(.

اقـرأ التكويـن 9	� بالنظـر إلـى عمـل يوسـف كمديـر تحـت قيـادة فوطيفـار، مـا هـي 
العوامـل التـي أدَّت إلـى نجاحـه هـذا؟

 

 

 

ا في  ه رجل ناجح. لقـد كان جيِّـًدا جدًّ علـى الفـور فـي تكويـن 39: 2، 3 يُوَصـف يوسـف بأنَـّ
ه »َدفَـَع إِلَـى يَـِدِه كُلَّ َمـا كَاَن لَـُه«، بـل »وَكَّلَـُه َعلَى  أداء عملـه، وكان سـيِّده يثـق بـه لدرجـة أنَـّ

بَيِْتـِه« )التكوين 39: 4(.
لكـنَّ نجـاح يوسـف لم يُفسـده. وعندمـا رأت زوجة فوطيفـار يوسـَف وأرادت أْن تنام معه، 
ـل أْن يخسـر عملـه وأمنـُه بـداًل ِمـن أْن »يصنـع هـذا الشـّر العظيـم  رفـض رفًضـا قاطًعـا وفضَّ
امها وزوجها  ويُخطـئ إلـى هللا« )تكويـن 39: 9(. والمـرأة، التـي أذلَّهـا رفُض يوسـف، أبلغـت خدَّ
بأخبـار كاذبـة مفادهـا أنَّ يوسـف أراد أْن يغتصبهـا. ونتيجـة لذلـك، ألِقـي يوسـف في السـجن.

ي هللا عنَّـا، ولكـْن رغـم  لقـد اختبـر يوسـف هنـا مـا اختبرنـاه نحـن جميًعـا: اإلحسـاس بتخلِـّ
ى فـي ذلـك الوقـت العصيـب، فـإنَّ »الـرَّبَّ كَاَن َمـَع يُوُسـَف« )التكويـن 39: 21(. ذلـك، حتَـّ

، ويقوم بالتأثير على عالقة يوسف برئيس السجن. هنا أيًضا، يبارك  وفي النهاية، يتصرَّف الربُّ
الربُّ يوسف كما باركه في بيت سيِّده. ِمن الواضح أنَّ يوسف كان رجاًل موهوبًا، وعلى الرغم ِمن 
الظروف التي أصبحت أسوأ اآلن )على كلِّ حال كان ما يزال عبًدا!(، فهو قد سعى ليحصل على 
ح أنَّ هللا وحده، في النهاية، هو الذي حقَّق  أقصى فائدة منها. وأيَّا كانت مواهبه، فإنَّ النصَّ يوضِّ

ا ِفي يَِدِه، ألَنَّ الرَّبَّ ْجِن يَْنظُُر َشيْئًا الْبَتََّة ِممَّ له النجاح. »َولَْم يَُكْن رَئِيُس بَيِْت السِّ
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كَاَن َمَعـُه، َوَمْهَمـا َصَنـَع كَاَن الـرَّبُّ يُْنِجُحـُه« )التكويـن 39: 23(. كـم ِمـن الُمهـّم أْن يتذكَّـر 
ه! جميـع أصحـاب المواهـب، وجميـع »الناجحيـن«، ِمـن أيـن يأتـي هـذا كلُـّ

اقـرأ التكويـن 9	: 	 – 2	� كيـف قـاوم يوسـف محـاوالت زوجة فوطيفـار؟ لماذا قال 
يوسـف تحديـًدا أنَّ ِفْعـَل مـا طَلََبْتُه سـيكون خطيئة ضـدَّ هللا؟ ما هو الفهـم الذي يعبِّر 

عنـه يوسـف حول طبيعـة الخطيئة ومـا تكون؟

9 حزيران )يونيو(        الخميس        

أحالم فرعون

اقـرأ التكويـن 40: 	 – 	4: 6	� كيـف ترتبـط أحـالم فرعـون بأحـالم خادَميـه االثنيـن؟ ما 
هـي داللـة هذا التشـابه؟

 

 

اسـتمرَّ حصـول األحـداث. أصبـح يوسـف، بمـرور الوقـت، مسـؤواًل عـن السـجناء، كان ِمـن 
بينهـم خادمـان سـابقان ِمـن خـدم فرعون، رئيس السـقاة ورئيـس الخبَّازيـن )التكويـن 41: 9 – 
11(. وكالهمـا كانـا متضايقيـن بسـبب حلـم لـم يتمكَّنـا ِمـن فهمـه، ألنَّ كالًّ منهمـا َحلُـم ُحلًْمـا 

ـر يوسـف ُحلْـم كلٍّ منهمـا. »َولَيْـَس َمـْن يَُعبِّـرُُه« )التكويـن 40: 8(. وهكـذا، يفسِّ
وبالتـوازي مـع ُحلْـم خادمي فرعـون، َحلُم فرعون أيًضا ُحلْمين لم يسـتطيع أحد تفسـيرهما 
)التكويـن 41: 1 – 8(. فـي تلـك اللحظـة، وبتدبيـر ِمـن السـماء، تذكَّـر كبيـر الخـدم يوسـَف 

وأوصـي بـه لـدى فرعـون )التكويـن 41: 9 – 13(.
ومثلهما  خادَميه،  مع  حدث  مثلما  باالضطراب  فرعون  شعر  األخرى،  األحالم  مع  بالتوازي 
رهما يوسف. لقد أظهر حلما فرعون، مثلما  كشف عن حلَميه )التكوين 41: 14 – 24( اللذين فسَّ
أظهرت أحالم خادميه، أوجه تشابه في الرموز: إنَّ مجموعتي األبقار )السبعة السمينة والسبعة 
الهزيلة( تمثِّالن، تماًما كما تمثِّل السنابل )الرقيقة والممتلئة(، سلسلتين ِمن السنوات الجيِّدة 
والسيئة. واألبقار السبعة تأتي في مقابل السنابل السبعة، وهي تردِّد الرسالة نفسها، وهذا دليل 

على أصلها اإللهي، تماًما مثل أحالم يوسف )التكوين 41: 32؛ قاِرن مع التكوين 37: 9(.
ه تأكَّـد ِمـن أنَّ فرعون  ـر الحلـم لفرعـون، إالَّ أنَـّ وعلـى الرغـم ِمـن أنَّ يوسـف هـو الـذي فسَّ
كان يعلـم أنَّ هللا إلوهيـم هـو الـذي أظهـر للَملِـك ما هـو صانـع )التكويـن 41: 25، 28(. ويبدو 
ه عندمـا قـرَّر تعيين شـخص ليكـون قائًمـا على أرض  أيًضـا أنَّ فرعـون قـد اسـتوعب الرسـالة ألنَـّ
تـه كمـا يلـي: »ِمْن َحيْـُث أَنَّ هللَا قَْد أَطْلََعـَك َعلَى كُلِّ َهـَذا، فَلَيَْس ُهَنـاَك بَِصيٌر  مصـر، كانـت حجَّ
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َوَحِكيـٌم نَِظيـرََك. لَِذلِـَك أَُولِّيـَك َعلَـى بَيِْتـي، َويُْذِعُن َشـْعِبي لُِكلِّ أَْمـٍر تُْصـِدرُُه« )التكوين 41: 39، 
40 – ترجمـة كتـاب الحياة(.

يـا لـه ِمـن أمـر رائـع! لقد انتقل يوسـف – بفضـل هللا – من كونـه قائًما على بيـت فوطيفار 
ة قويَّة  إلـى أن أصبـح مسـؤواًل عـن السـجناء، ثمَّ صـار حاكًما علـى كّل أرض مصر. يا لها ِمـن قصَّ

تُظِهـر كيـف أنَّ تدابير هللا تنكشـف حتى وسـط مـا يبدو أنَّها ظـروف عصيبة!

ـك بوعوده عندما يبـدو أنَّ األحداث ال  كيـف يمكننـا أْن نتعلَّـم أْن نثـق في هللا ونتمسَّ
تتـمُّ أبـًدا بحسـب العناية اإللهيـة وعندما يبـدو هللا صامًتا بالفعل؟

10 حزيران )يونيو(        الجمعة        

رس: اقرأ ما كتبته إلن هوايت تحت عنوان »يوسف في مصر«، ِمن كتاب  لَِمِزيد ِمْن الدَّ
»اآلباء واألنبياء«، صفحة 213 – 223.

»إنَّ يوسـف ودانيـال، فـي بكـور الحيـاة عندما كانـا ينتقالن من الّشـباب إلـى الرّجولة فُصال 
عـن بيتهمـا وُحمـال أسـيرين إلى بـالد وثنيّة. أّما يوسـف على الخصـوص فقد اسـتُهدف للتّجارب 
التـي تـالزم التّغييـرات العظيمـة فـي الحظـوظ. ففـي بيـت أبيـه كان معـّززاً ومحبوبـاً منـه، 
وفـي بيـت فوطفيـار كان عبـداً ثُـمَّ أميـن سـر ورفيقـاً ورجـل أعمـال تهـّذب عـن طريـق الّدرس 
والمالحظـة واالحتـكاك بالّنـاس، وفي سـجن فرعون كان أسـيراً سياسـيّاً محكوماً عليـه ظلماً دون 
أمـل التّبرئـة أو إطالقـه حـرّاً، وقـد ُدعـي في وقـت ضائقـة عظيمة لقيـادة األّمة – تُـرى ما الذي 
أعانـه علـى االحتفـاظ باسـتقامته؟ .... لقد تعلّم يوسـف في صبـاه أن يحـّب هللا ويتّقيه. فعندما 
كان يجلـس مـع أبيـه فـي الخيمـة فـي اللّيالـي الّصافية ومـن فوقهما تلمـع الكواكب في ّسـماء 
آرام كثيـراً مـا كان أبـوه يسـرد عليـه قّصـة الرؤيـا التـي رآهـا فـي اللّيل وهـو في بيـت إيل، عن 
الّسـلم المرتكـزة علـى األرض ورأسـها يمـّس الّسـماء والمالئكـة ينزلـون ويصعـدون عليهـا وعن 
ذاك الـذي أعلـن ذاتـه ليعقـوب من علياء الّسـماء، وقـد أخبر بقّصـة الّصراع الذي حـدث بجوار 
مخاضـة يبـوق، إذ بعدمـا طـرح يعقوب عنـه خطايـاه المحبوبة منتصـراً وأُعطي لقب اسـرائيل، 
أميـر مـع هللا. ... فـإذ كان يوسـف فتـًى راعياً يرعى غنم أبيه فـإنَّ حياته حياة الطّهارة والبسـاطة 
رافقـت وأعانـت نضـوج قـواه البدنيّـة والعقليّـة. وبواسـطة شـركته مع هللا عـن طريـق الطّبيعة 
وتفهُّـم الحقائـق العظيمـة المسـلّمة له كوديعة مقّدسـة من اآلب البنه اكتسـب قـّوة في العقل 
وثباتـاً فـي المبـدأ. ... وفـي أزمـة حياتـه وهـو يقـوم بتلـك الرّحلـة المخيفـة مـن البيـت الـذي 
فيـه قضـى سـني طفولتـه وصبـاه في كنعـان إلـى العبوديّة التـي كانـت تنتظره في مصـر، وهو 
يتطلّـع آلخـر مـرّة إلـى اآلكام التـي كانـت تخفـي خيـام بيـت أبيه ذكـر يوسـف إله أبيـه، وذكر 
الـّدروس التـي كان قـد تعلّمهـا فـي طفولتـه فاهتـزّت نفسـه ومشـاعره إذ عـزم علـى أن يبرهن 
علـى أمانتـه، فيتصـرّف دائمـاً كمـا يليق بمـن هو من رعايـا ملك الّسـماء« )روح النبـوة، التربية 

الحقيقية، صفحـة 61-59(.
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أسئلة للنقاش
	� قاِرن يوسف بدانيال ويسوع� ما هي النقاط المشتركة؟ كيف يكشف يوسف ودانيال، 

ة بيسوع وعن كيف سيكون يسوع؟ ة، عن جوانب خاصَّ بطريقتهما الخاصَّ

ث، فـي صـف مدرسـة السـبت، عـن السـؤال المطـروح فـي نهايـة درس يـوم  2� تحـدَّ
الخميـس� كيـف نتعلَّـم أْن نثـق فـي هللا عندمـا ال تسـير األمور علـى ما يرام بالنسـبة 

لنـا مثلمـا سـارت مع يوسـف فـي نهايـة المطاف؟
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* 11 – 17 حزيران )يونيو(    الدرس الثاين عرش    

يوسف، أمير مصر

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: التكويـن 41: 37 – 46؛ 1 ملـوك 3: 12؛ التكويـن 42؛ روميـة 5: 

7 – 11؛ التكويـن 43؛ التكويـن 44، التكويـن 45.

آيـة الحفـظ:  »ثُـمَّ َقـاَل ِفْرَعـْوُن لُِيوُسـَف: »انْظُـْر، َقـْد َجَعلُْتـَك َعلَـى كُلِّ أَْرِض ِمْصَر«« 
)التكويـن 	4: 	4(�

لقـد أصبـح يوسـف اآلن زعيم مصر، وسـوف يسـجد إخوته أمامـه دون أْن يعرفـوا َمن يكون 
)التكويـن 42(. سـوف يتَّضـع إخـوة يوسـف عندمـا يجبرهم على العـودة مع بنياميـن )التكوين 
43(، وعندمـا يخافـون أْن تكـون سـالمة بنياميـن تحـت الخطـر )التكويـن 44(، سـوف يطلبـون 
ه »ِمثُْل ِفْرَعـْوَن«. وفي النهايـة، عندما  أْن يجـدوا نعمـة لـدى هـذا الرجـل القوّي، الـذي يرون أنَـّ
ا قـد فعلوه – قـد أخرج  يكشـف يوسـف عـن هويَّتـه، سـوف يفهمـون أنَّ هللا – علـى الرغـم ممَّ

الخيـر ِمن كلِّ مـا حدث.
ـا يثيـر االهتمـام هـو أنَّ سلسـلة األحـداث التاليـة هـذه، والتـي كان ِمـن المفتـرض أْن  وِممَّ
تكـون حـول نجـاح يوسـف، تتعلَّق أكثر بتوبـة إخوته. إنَّ رحالتهـم ذهابًا وإيَّابًا ِمن يوسـف إلى 
يرة تجـاه يوسـف وأبيهم،  أبيهـم، والعقبـات التـي واجهوهـا، جعلتهـم يتذكَّـرون أعمالهـم الشـرِّ
وهكـذا أدركـوا إثمهـم تجـاه هللا. لقد عـاش إخوة يوسـف تلك التجربـة بأكملها بوصفهـا دينونة 
ن أيًضا  رة، التي تُبكـي الجميع وتُفرحهـم، تتضمَّ إلهيـة. ومـع ذلـك، فإنَّ الخاتمـة العاطفية المؤثِـّ

يرة التي ال يمكـن تبريرها. رسـالة غفـران لهـم، علـى الرغم ِمـن أفعالهـم الشـرِّ

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 18 حزيران )يونيو(. * نرجو التعمُّ
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12 حزيران )يونيو(        األحد        

صعود يوسف إلى السلطة
بالنسـبة ليوسـف، كشـفت أحالم فرعون ما كان هللا مزمًعا أْن يصنعه )التكوين 41: 28( في 
البـالد. لكـنَّ يوسـف لـم يدُع فرعـون إلى اإليمـان بإلهه. بـداًل ِمن ذلك، كانت اسـتجابة يوسـف 
ا. ومـا يثيـر االهتمـام هـو أنَّ الجانـب  الفوريـة هـي العمـل. اقتـرح يوسـف برنامًجـا اقتصاديًـّ
ا  االقتصـادي فقـط ِمـن خطـاب يوسـف هـو الجانـب الـذي احتفظ بـه فرعون، الـذي بـدا مهتمًّ

بالـدرس االقتصـادي أكثـر ِمـن اهتمامـه بالمعنـى الروحي للحلـم ودور هللا فـي تحقيقه.

اقرأ التكوين 	4: 		 – 	5� ما هي مكانة هللا في نجاح يوسف؟

 

 

 

ـر أحالمه بشـكل صحيح، وكشـف  اختار فرعون يوسـف لكي يتولَّى المسـؤولية ليس ألنَّه فسَّ
م الحّل لهذه المشـكلة، ألنَّ كالمه َحُسـن »ِفـي َعيَْنْي  عـن مشـكلة البـالد القادمـة، ولكْن ألنَّه قدَّ
امـه. يبـدو أنَّ اختيـار فرعـون كان  ِفْرَعـْوَن« )التكويـن 41: 37(، وشـاركه هـذا الـرأي أيًضـا خدَّ
اختيـاًرا ذات طابـعٍ مدنـي أكثـر ِمـن كونـه اختياًرا دينيًّـا. ومع ذلـك، أدرك فرعـون حضور »روح 
ه »بَِصيـٌر َوَحِكيـٌم« )التكويـن 41: 39(،  هللا« )التكويـن 41: 38( فـي يوسـف، الـذي ُوِصـف بأنَـّ
وهـو تعبيـر يميِّـز الحكمـة التـي يعطيها هللا )راِجـع التكويـن 41: 33؛ قاِرن مع 1 ملـوك 3: 12(.

إنَّ جميـع التفاصيـل الـواردة فـي نـّص التـوراة تتـالءم مـع الوضـع التاريخي لمصـر في ذلك 
الوقـت. إنَّ قيـام فرعـون، ِمـن الناحيـة السياسـية، بتعييـن يوسـف وزيـرًا، لـم يكـن باألمـر غيـر 

المعتـاد فـي مصـر القديمـة، حيـث تـمَّ إثبـات حـاالت كان فيهـا الـوزراء أجانب.
ا  كانـت السـنوات السـبع القادمـة سـنوات الوفـرة، بحيـث أصبح إنتـاج الحبـوب »كَِثيـرًا ِجدًّ
ى تَـرََك الَْعـَدَد« )التكويـن 41: 49(، وكان ذلـك عالمـة على العنايـة اإللهية الفائقـة للطبيعة.  َحتَـّ
يكشـف التشـبيه »كَرَْمـِل الْبَْحـِر« )التكويـن 41: 49( أنَّ تلـك كانـت بَركـة هللا )التكويـن 22: 
ـد تلـك البَركـة ِمـن خـالل إنجابـه للبنيـن، وهـي صدفـة تـدلُّ علـى  17(. ويوسـف نفسـه يجسِّ
وجـود اإللـه نفسـه وراء الظاهرتيـن، حيث أنجب يوسـف ولدين أظهرت أسـماؤهما أنَّ يوسـف 
ـى( والبالء السـابق إلى خصوبة  اختبـر العنايـة اإللهيـة التـي حوَّلت ذكـرى األلم إلى فـرح )منسَّ

ا! )أفرايـم(. يـا لـه ِمـن مثـال قـوّي يُظِهـر كيـف أنَّ هللا يحـوِّل بعـض الشـرِّ إلى شـيء جيِّـد جدًّ

مـا هـي الطـرق التـي ينبغـي أْن يـرى بهـا اآلخـرون حقيقـة إلهنـا، وذلـك ِمـن خـالل 
النظـر إلـى نوعيـة الحيـاة التـي نحياهـا نحـن؟
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13 حزيران )يونيو(        االثنين        

يوسف يواجه إخوته

اقـرأ التكويـن 42� مـا الـذي يحـدث هنا؟ وكيف يكشـف ذلك عـن تدبيـر هللا بالرغم ِمن 
شرِّ البشـر وتجاوزاتهم؟

 

 

 

أجبَـرَت المجاعـة يعقـوب علـى أْن يرسـل بنيـه إلـى مصـر لشـراء الحبـوب. والغريـب فـي 
األمـر هـو أنَّ يعقـوب كان َمـن ابتـدأ هـذا المشـروع )التكويـن 42: 1(. إنَّ ذلك الرجـل العجوز 
التعيـس، الـذي كان ضحيَّـة لظـروف خارجـة عـن إرادتـه، أطلـق عن غيـر قصد سلسـلة مذهلة 

ِمـن األحـداث التـي سـتؤدِّي إلـى لَـمِّ شـمله مـع االبـن الذي حـزن عليـه لفتـرة طويلة.
يتـمِّ التأكيـد علـى أنَّ هـذا اللقـاء قـد حـدث بتدبير إلهي ِمـن خالل شـخصيَّتين أساسـيَّتين. 
ه تحقيـق ألحـالم يوسـف. إنَّ الحـدث الذي تنبَّأ به يوسـف فـي أحالمه  أوَّاًل، يُنظـر إليـه علـى أنَـّ
ة: »َوإَِذا ُحزَْمِتـي قَاَمـْت… ُحزَُمُكـْم َوَسـَجَدْت لُِحزَْمِتـي« )التكويـن 37: 7( ها هو يحدث  النبويَـّ
اآلن. لقد ُعرِف يوسـف بأنَّه »الُْمَسـلََّط َعلَى األَرِْض« )التكوين 42: 6( و »َسـيُِّد األَرِْض« )التكوين 
42: 30، 33(. إنَّ وضـع يوسـف القـوي كان يتناقـض مـع موقـف إخوتـه المحتاجيـن، الذيـن 
»َسـَجُدوا لَـُه ِبُوُجوِهِهـْم إِلَـى األَرِْض« )التكويـن 42: 6( – اإلخوة العشـرة نفسـهم الذين سـخروا 

ِمـن يوسـف بشـأن حلمه وشـكَّكوا في تحقيقـه )التكويـن 37: 8(.
ة  ه اسـتجابة. إنَّ األصـداء الخاصَّ ثانيًـا، يوصـف هـذا االجتمـاع الـذي دبَّرتـه السـماء علـى أنَـّ
باللغـة ودراسـة الموضوعـات واألفـكار الرئيسـية بيـن الحدثين تؤكِّد علـى طابع الجـزاء العادل. 
كمـا تـمَّ اسـتخدام عبـارة »َوقَالُـوا بَْعُضُهـْم لِبَْعـٍض« )التكويـن 42: 21( عندمـا بـدأوا فـي التآمر 
علـى يوسـف )التكويـن 37: 19(. كمـا أنَّ إقامـة اإلخـوة فـي السـجن )التكويـن 42: 17( يتـردَّد 
صداهـا ِمـن خـالل إقامـة يوسـف فـي السـجن )التكويـن 40: 3، 4(. فـي الواقـع، يربـط إخـوة 
يوسـف مـا كان يحـدث لهـم بمـا فعلـوه بأخيهـم ربَّمـا قبـل 20 عاًمـا. »َوقَالُـوا بَْعُضُهـْم لِبَْعٍض: 
ـا اْسـتَرَْحَمَنا َولَْم نَْسـَمْع. لِذلَِك َجاَءْت  ـا إِنََّنـا ُمْذنِبُـوَن إِلَـى أَِخيَنـا الَِّذي َرأَيَْنا ِضيَقَة نَْفِسـِه لَمَّ »َحقًّ

يَقـُة«« )التكويـن 42: 21(. َعلَيَْنـا هـِذِه الضِّ
إنَّ كلمـات رأوبيـن »فَُهـَوَذا َدُمـُه يُطْلَـُب« )التكويـن 42: 22(، التـي تـردِّد صـدى تحذيـره 
السـابق »اَل تَْسـِفُكوا َدًمـا« )التكويـن 37: 22(، تعـزِّز الصلـة بيـن مـا كانـوا يواجهونـه اآلن ومـا 

كانـوا قـد فعلـوه ِمـن قَبل.
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إنَّ معظمنـا، بالتأكيـد، قـد قـام بأشـياء نأسـف عليهـا� كيـف يمكننـا، إلـى أيَّـة درجـة 
ـا فعلنـاه؟ أيًضـا، لمـاذا يُعتبـر قبولنـا لوعـود هللا بالغفـران ِمـن  ممكنـة، التعويـض عمَّ

خـالل يسـوع أمـًرا بالـغ األهميـة بالنسـبة لنـا )انظـر روميـة 5: 	 – 		(؟

14 حزيران )يونيو(       الثالثاء        

يوسف وبنيامين
لم يسمح يعقوب بسهولة أْن يغادر بنيامين، ابنه الوحيد ِمن راحيل، والذي بقي معه. كان 
خائًفا ِمن أْن يفقده، ألنَّه فقد يوسف قَبل ذلك )التكوين 43: 6 – 8(. ولم يوافق يعقوب في 
النهاية على زيارة ثانية لمصر ويسمح لبنيامين بالذهاب مع إخوته إالَّ عندما لم يعد هناك طعام 

)التكوين 43: 2( وبعدما تعهَّد يهوذا بضمان عودة بنيامين )التكوين 43: 9(.

اقرأ التكوين 	4� ماذا كان تأثير حضور بنيامين على مجرى األحداث؟

 

 

 

إنَّ وجـود بنياميـن سـيطر علـى سـاحة األحـداث. عندمـا وقـف جميـع اإلخوة أمام يوسـف، 
كان بنياميـن هـو الشـخص الوحيـد الـذي رآه يوسـف )التكويـن 43: 16(. بنياميـن هـو الوحيـد 
الـذي ُدِعـي بـاألخ )التكويـن 43: 29(. بينمـا ُدِعي بنيامين باسـمه، لـم تتّم تحديـد هويَّة جميع 

اإلخـوة اآلخريـن؛ بـل يُشـار إليهم ببسـاطة بكلمة »الرَِّجـال« )التكويـن 43: 16(.
ينـادي يوسـف بنياميـن بــ »ابنـي«، وهـي عبـارة تبعـث علـى الطمأنينـة وتعبِّـر عـن مودَّة 
ـة )التكويـن 43: 29؛ قـاِرن مع التكوين 22: 8(. تشـير بَركة يوسـف إلى »النعمة« )التكوين  خاصَّ
43: 29(، وتذكِّرنـا باسـتجدائه هـو للرحمـة التـي لـم تكـن تـأِت )التكويـن 42: 21(. لقـد أعـاد 

يوسـف إلـى بنياميـن النعمـة التـي لـم ينلهـا هو ِمـن إخوتـه اآلخرين.
تمَّ إرجاعه،  الذي  المال  السجن بسبب  يُلقى بهم في  أْن  بينما كان إخوة يوسف يخافون 
أعدَّ يوسف لهم وليمة بسبب حضور بنيامين معهم. يبدو األمر كما لو أنَّ بنيامين كان له تأثير 
آداب  محترمين  أعمارهم  بحسب  اإلخوة  جميع  جلس  وعندما  بأكمله.  الوضع  على  تعويضي 
م لجميع  ا قُدِّ ِممَّ مت له حصص طعام أكثر  بنيامين، األصغر بينهم، هو َمن قُدِّ المجالس، كان 
تعد  لم  المحاباة  هذه  فإنَّ  ذلك،  ومع   .)34  ،33  :43 )التكوين  مرَّات  بخمس  اآلخرين  إخوته 
ا  ل لدى أبيه منذ سنوات عديدة، ممَّ تزعجهم، كما كان الحال عندما كان يوسف هو االبن المفضَّ

أدَّى إلى أفعالهم الرهيبة تجاه أخيهم غير الشقيق وتجاه أبيهم )التكوين 37: 3، 4(.
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»فبهـذا التفضيـل الـذي بـه ميـز بنياميـن أراد يوسـف أن يتحقـق هـل كانـوا سيحسـدون 
أخاهـم األصغـر ويبغضونـه كمـا قـد فعلـوا بـه هـو أم ال. وإذ كانـوا ال يزالون يظنون أن يوسـف 
ال يفهـم كالمهـم جعلـوا يتحدثـون معـا بـكل حريـة، وهكـذا كانت لديـه فرصة عظيمـة لمعرفة 
مشـاعرهم الحقيقيـة. وإذ أراد أن يمتحنهـم امتحانـا آخـر، أمـر قبـل سـفرهم أن يوضـع طاسـه 
الخـاص الـذي يشـرب فيـه، طـاس الفضـة سـرا فـي عـدل أخيهـم األصغـر« )روح النبـوة، اآلبـاء 

واألنبيـاء، صفحـة 197(.

15 حزيران )يونيو(        األربعاء        

كأس التفاؤل

اقرأ التكوين 44� لماذا وضع يوسف طاس التفاؤل في كيس بنيامين وليس في كيس أخ آخر؟

 

 

م يوسـف  ـة الموازيـة لسـابقتها. وكمـا حـدث فـي السـابق، قـدَّ ـة هـي القصَّ إنَّ هـذه القصَّ
دة؛ ومـرَّة أخـرى مـأل أكيـاس الرجـال بالطعـام. لكنَّ هـذه المرَّة، أضاف يوسـف  تعليمـات محـدَّ

أمـرًا غريبًـا، وهـو أْن يوضـع كأسـه الثميـن فـي كيـس بنيامين.
ولهـذا السـبب، تأخـذ األحداث مسـاًرا مختلًفا. أثناء الرحلة السـابقة، عاد اإلخـوة إلى كنعان 
ليأخـذوا بنياميـن معهـم، واآلن عليهـم العـودة إلـى مصـر لمواجهـة يوسـف. وفـي حيـن وجـد 
جميـع اإلخـوة الشـيء نفسـه في أكياسـهم فـي الموقف السـابق، يتـمُّ اآلن تمييـز بنيامين على 
ع، بنياميـن الـذي حصـل علـى  ه الشـخص الـذي يحمـل كأس يوسـف. وعلـى نحـو غيـر ُمتوقَـّ أنَـّ
كأس يوسـف باعتبـاره ضيـف الشـرف، أصبـح اآلن مشـتبًها ومتَّهًمـا بسـرقة تلك المـادَّة الثمينة، 

وسـوف يذهـب إلى السـجن.
ه كان يؤمن بقوَّتها. إنَّ يوسـف »لم  أْن يكـون يوسـف قـد اسـتخدم كأس التفـاؤل ال يعني أنَـّ
ِع قـّط أنَّ لـه قوَّة على التفـاؤل، ولكنَّه أراد أْن يجعلهم يعتقدون أنَّه يسـتطيع أْن يقرأ أسـرار  يـدَّ

حياتهـم الخفيَّـة« – إلِن هوايت، اآلباء واألنبيـاء، صفحة 229.
الفائـق للطبيعـة،  المجـال  بالنسـبة ليوسـف ذريعـة السـتحضار  السـحرية  الـكأس  كانـت 
وبالتالـي لكـي يوقـظ فـي قلـوب إخوتـه شـعورهم بالذنـب تجـاه هللا. هذه هـي الطريقـة التي 
ـر بهـا يهـوذا رسـالة يوسـف الضمنية، ألنَّه يشـير إلى اإلثم الـذي وجده هللا فيهـم )التكوين  يفسِّ
44: 16(. وأيًضـا، كانـت سـرقة تلـك الـكأس الثمينـة سـتبرِّر عقابًـا شـديًدا، وبالتالـي سـتختبر 

طريقـة تفكيـر اإلخـوة اآلخريـن.
ة. لقد اتَّحدوا جميعهم في األلم نفسه  إنَّ عواطف اإلخوة وردود أفعالهم كانت شديدة الِحدَّ
وفي الخوف على بنيامين الذي سيضيع مثلما ضاع يوسف، ومثله سيصبح عبًدا في مصر رغم 
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أنَّه كان بريئًا أيًضا مثل يوسف. ولهذا السبب اقترح يهوذا أْن يؤخذ عبًدا »ِعَوًضا َعن« بنيامين 
مع  )قاِرن  البريء  إسحاق  َعن«  »ِعَوًضا  بالكبش  التضحية  ت  تمَّ كما  تماًما   ،)33  :44 )التكوين 
م يهوذا نفسه على أنَّه ذبيحة وتعويض، وكان هدفه على وجه التحديد  التكوين 22: 13(. يقدِّ

« الذي ِمن شأنه أْن يقضي على أبيه )التكوين 44: 34(. هو مواجهة ذلك »الشرِّ

نـه عمليَّـة  مـا هـو مبـدأ المحبَّـة – كمـا تتمثَّـل فـي اسـتجابة يهـوذا – الـذي تتضمَّ
ـر هـذا النـوع ِمـن المحبَّـة المبـادئ الالهوتيـة فـي الكتـاب  التعويـض؟ كيـف يفسِّ

)انظـر روميـة 5: 8(� الخـالص؟  س حـول  المقـدَّ

16 حزيران )يونيو(        الخميس        

»أَنَا يُوُسُف أَُخوكُُم«

اقـرأ التكويـن 45� مـا هـي دروس المحبَّـة واإليمـان والرجـاء التـي يمكـن العثـور عليهـا 
ة؟ فـي هـذه القصَّ

 

 

« الـذي سـيقع علـى »أَِبـي«  ـرَّ ث يهـوذا عـن »الشَّ فـي تلـك اللحظـة بالـذات حيـن تحـدَّ
)التكويـن 44: 34(، »َصـَرَخ« يوسـف )التكويـن 45: 1(. ثمَّ »َعرَّف إخوته بنفسـه«. هذه العبارة، 
التي تُسـتخدم غالبًا لإلشـارة إلى إعالن هللا عن نفسـه )الخروج 6: 3، حزقيال 20: 9(، تشـير إلى 
أنَّ هللا أيًضـا هـو َمـن أعلـن عـن ذاتـه هنـا، أي أنَّ الـربَّ قـد أظهـر أنَّ عنايتـه تسـود، حتى على 

الرغـم ِمـن نقـاط الضعـف التي لدى البشـر.
قوا ما سـمعوه ورأوه. وهكـذا، كان على يوسـف أْن يكرِّر  لـم يسـتِطع إخـوة يوسـف أن يصدِّ
قـوه إالَّ فـي المـرَّة الثانية حين سـمعوا  قـول، »أَنَـا يُوُسـُف أَُخوكُـُم« )التكويـن 45: 4(، ولـم يصدِّ

هـذه الكلمـات بالتحديـد »الَِّذي ِبْعتُُمـوُه إِلَى ِمْصـَر« )التكوين 45: 4(. 
ثـمَّ أعلـن يوسـف قائـاًل: »أَرَْسـلَِنَي هللُا« )التكويـن 45: 5(. هـذه اإلشـارة إلـى هللا لهـا هـدف 
مـزدوج. فهـي ال تعمـل فقـط علـى طمأنـة إخـوة يوسـف بـأنَّ أخاهـم لم يكن يشـعر باإلسـاءة 
تجاههـم؛ لكنَّهـا أيًضـا اعتـراف عميـق باإليمـان وتعبيـر عن الرجـاء، ألنَّ مـا فعلـوه كان ضروريًّا 

ألجـل »نجـاة عظيمـة« ولكـي »يَْجَعَل لَُكـْم بَِقيَّـًة« )التكويـن 45: 7(.
ع يوسـف إخوتـه علـى الذهـاب إلـى أبيـه إلعـداد مجيئـه إلـى مصـر. وقـد أرفـق  ثـمَّ شـجَّ
دة تخـصُّ المـكان الـذي سـوف »يسـكنون فيـه«، أي جاسـان، المشـهور  دعوتـه بكلمـات محـدَّ
ه تولَّى مسـألة النقل، حيث  بمراعيـه الخصبـة، »خيـرات األرض« )التكويـن 45: 18، 20(. كمـا أنَـّ
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قـام بتوفيـر عربـات، وهـذا مـا سـيُِقنع يعقـوب فـي النهاية بـأنَّ أبنائه لـم يكذبوا عليـه حول ما 
وجـدوه للتـّو )التكويـن 45: 27(. أخـذ يعقـوب هـذا اإلثبـات المنظـور علـى أنَّه دليـل ملموس 
علـى أنَّ يوسـف كان مـا يـزال علـى قيـد الحيـاة، وهـذا كان كافيًـا لكـي ترجـع لـه الحيـاة مـرَّة 

أخـرى )قـاِرن مـع التكويـن 37: 35، التكويـن 44: 29(.
لقـد أصبحـت األمـور جيِّـدة اآلن. كان أبنـاء يعقـوب االثنـي عشـر علـى قيـد الحيـاة. واآلن 
ُدعـي يعقـوب باسـم »إسـرائيل« )التكوين 45: 28(، ولقـد أظِهرَت العناية اإللهيـة بطريقة قويَّة.

نعـم، لقـد كان يوسـف كريًمـا مـع إخوتـه، وكان بوسـعه أن يقـوم بذلـك� ولكن كيف 
نتعلَّـم أْن نكـون كريميـن تجـاه األشـخاص الذين لم يتَّضح شـرُّهم تجاهنـا كما حدث 

بالنسـبة ليوسف؟

17 حزيران )يونيو(        الجمعة        

رس: اقـرأ مـا كتبتـه إلـن هوايـت تحـت عنـوان »يوسـف فـي مصر«،  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
صفحـة 213 – 223؛ وتحـت عنـوان »يوسـف وإخوتـه« صفحـة 224 – 232 ِمـن كتـاب اآلبـاء 

واألنبياء.
ام حـزن مريـر علـى أبناء يعقـوب. لقـد فكَّروا في مسـارهم  ام السـجن الثالثـة أيَـّ »كانـت أيَـّ
الخاطـئ فـي الماضـي، وخصوًصـا فـي قسـاوتهم علـى يوسـف. كانـوا يعرفـون أنَّهـم إذا أدينـوا 
ة تبرِّئهـم، فسـوف يتعيَّن عليهـم جميًعـا أْن يموتوا، أو  ـس ولـم يتمكَّنـوا ِمـن تقديـم أدلَـّ بالتجسُّ
أْن يصيـروا عبيـًدا. لقـد شـكَّكوا فيما إذا كان أيُّ جهد كان باإلمـكان أْن يُبذل بحيث يجعل أباهم 
راضيًـا علـى أْن يتركـه بنياميـن، بعد الموت القاسـي الذي لقيه يوسـف، بحسـب مـا كان يعتقد. 
لقـد باعـوا يوسـف كعبـد، وكانوا خائفيـن ِمن أْن يكون هللا قـد قصد أْن يعاقبهـم بجعلهم عبيًدا. 
اعتبـر يوسـف أنَّ أبـاه – باإلضافـة إلـى عائـالت إخوتـه – قـد يكون فـي معاناة بسـبب الطعام، 
واقتنـع بـأنَّ إخوتـه قـد تابـوا عن معاملتهم القاسـية لـه، وأنَّهم لـن يعاملوا بنيامين كمـا عاملوه 

بـأيِّ حـال ِمـن األحـوال«. – إلِن هوايـت، المواهب الروحيـة، الكتاب 3، صفحـة 155، 156.
»لقـد شـعر يوسـف بالرضـا، فهـو اختبـر إخوتـه، ورأى فيهـم ثمـار التوبـة الحقيقيـة عـن 

خطاياهـم«. – إلِـن هوايـت، المواهـب الروحيـة، الكتـاب 3، صفحـة 165.

أسئلة للنقاش
	� فـي صـفِّ مدرسـة السـبت أِطـل النظر في السـؤال المطـروح في نهايـة درس يوم 
ا مـع إخوتـه لـو لـم تسـر  الخميـس� هـل تعتقـد أنَّ يوسـف كان سـيبدو كريًمـا جـدًّ
األمـور علـى مـا يـرام بالنسـبة لـه؟ بالطبـع ال يمكننـا أْن نعـرف علـى وجـه اليقيـن، 
ـرات – إْن ُوِجـدت – التـي  ـة يوسـف بأكملهـا، مـا هـي المؤشِّ ولكـْن، بالنظـر إلـى قصَّ
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تكشـف لنـا أيَّ نـوع ِمـن الصفـات األخالقيـة كانـت لـدى يوسـف، والتـي يمكـن أْن 
تسـاعد فـي تفسـير كَرَمـه؟ بأيَّـة طـرق يمكننـا أْن نـرى فـي يوسـف نوًعـا ِمن البشـير 

السـابق للمسـيح ولِمـا مـرَّ به المسـيح؟

2� بأيَّـة طـرق يمكننـا أْن نـرى في يوسـف نوًعا ِمن البشـير السـابق للمسـيح ولِما مرَّ 
به المسـيح؟

	� لقد امتحن يوسف إخوته� بأيَّة طرق مماثلة يمتحننا هللا؟

4� حتَّـى بعـد كل تلـك السـنوات، أدرك اإلخـوة ذنبهـم فيمـا فعلـوه بيوسـف� مـاذا 
ة الشـعور بالذنب؟ علـى الرغم ِمـن أنَّنا يمكـن أْن يُغَفر لنا  يعلِّمنـا هـذا عـن مـدى قوَّ
ونقبـل الغفـران ِمـن هللا، كيـف نتعلَّـم أْن نغفـر ألنفسـنا، بغـضِّ النظر عـن مدى عدم 

اسـتحقاقنا لهـذا الغفران؟
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* 18 – 24 حزيران )يونيو(    الدرس الثالث عرش    

إِْسَرائِيُل في مصر

ْبت بَْعَد الظُّْهر السَّ
المراجـع األسـبوعية: التكويـن 46؛ روميـة 10: 12، 13؛ التكويـن 47؛ التكويـن 48؛ 

أعمـال الرسـل 3: 25، 26؛ التكويـن 49؛ فيلبِّـي 2: 10؛ التكويـن 49: 29 – 50: 21.

آية الحفظ: »َوَسـكََن إِْسـَرائِيُل ِفي أَْرِض ِمْصَر، ِفي أَْرِض َجاَسـاَن، َوتََملَّكُوا ِفيَها َوأَثَْمُروا 
ا« )التكوين 	4: 	2(� َوكَُثـُروا ِجدًّ

يتنـاول سـفر التكويـن السـنوات األخيـرة ِمـن حيـاة يعقـوب ويوسـف مًعـا. نـرى يعقـوب 
)إسـرائيل( وهـو يتـرك كنعـان )التكويـن 46( ليسـتقرَّ في مصـر )التكوين 47(، وهناك سـيموت 
ى فـي هـذا المحيـط المصـري، مـا يـزال احتمـال  )التكويـن 49: 29 – 50: 21(. ومـع ذلـك، حتَـّ
الرجـوع إلـى أرض الموعـد يلـوح فـي األفق بشـكل كبيـر في الخلفيَّـة )التكويـن 50: 22 – 26(.

ـق  حالمـا وصـل يعقـوب إلـى مصـر، بـارك فرعـوَن )التكويـن 47: 7 – 10(، وبذلـك تحقَّ
)بشـكل جزئـي طبًعـا( الوعـد اإلبراهيمـي بـأْن تتبـارك به األمـم )التكويـن 12: 3(. الحًقـا، حين 
كان يعقـوب علـى شـفا المـوت، بـارك أبنـاء يوسـف )التكويـن 48(. وبـارك يعقوب أبنـاءه أيًضا 
ؤات رائعـة بشـأن كلِّ واحد منهم في سـياق أسـباط إسـرائيل  م تنبُـّ )التكويـن 49: 1 – 28(، وقـدَّ

االثنـي عشـر فـي المسـتقبل )التكويـن 49: 1 – 27(.
ومـع ذلـك، فـإنَّ حقيقـة أنَّ بنـي إسـرائيل كانـوا »يسـكنون« في المنفـى، في مصـر كغرباء، 
كانـت تتعـارض مـع رجائهـم فـي أرض الموعد. وعلـى الرغم ِمن أنَّ سـفر التكوين نفسـه ينتهي 
وبنـو إسـرائيل فـي مصـر، فـإنَّ بعـض الكلمـات األخيـرة ليوسـف تشـير إلـى مـكان آخـر: »أَنَـا 
أَُمـوُت، َولِكـنَّ هللَا َسـيَْفتَِقُدكُْم َويُْصِعُدكُـْم ِمـْن هـِذِه األَرِْض إِلَـى األَرِْض الَِّتـي َحلَـَف إِلبْرَاِهيـَم 

َوإِْسـَحاَق َويَْعُقـوَب« )التكويـن 50: 24(.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 25 حزيران )يونيو(. * نرجو التعمُّ
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19 حزيران )يونيو(        األحد        

يعقوب يذهب الى يوسف

اقرأ التكوين 46� ما معنى خروج يعقوب ِمن كنعان؟

 

ه  عندمـا غـادر يعقـوب مكانـه فـي كنعـان، كانـت نفسـه مفعمـة باألمـل. إنَّ الضمـان بأنَـّ
لـن يبقـى جائًعـا بعـد اآلن، والبشـارة بـأنَّ يوسـف كان علـى قيـد الحيـاة، كّل هذا أعطـاه القوَّة 

الدافعـة التـي كان يحتـاج إليهـا لمغـادرة أرض الموعـد. 
كان ارتحـال يعقـوب تكـراًرا لِمـا مـرَّ بـه إبراهيـم، رغـم أنَّ إبراهيـم كان متَّجًهـا إلـى أرض 
ًة  الموعـد. لقـد سـمع يعقـوب الوعد نفسـه الـذي سـمعه إبراهيم ِمـن هللا، أي أنَّه سـيجعله »أُمَّ
َعِظيَمـًة« )التكويـن 46: 3؛ قـاِرن مـع التكويـن 12: 2(. تذكِّرنـا دعـوة هللا هنـا أيًضـا بعهـده مـع 
إبراهيـم. فـي كلتـا الحالتيـن، يسـتخدم هللا الكلمات المطمئنة نفسـها »الَ تََخـْف« )التكوين 46: 

3؛ قـاِرن مـع التكويـن 15: 1(، والتـي تحمـل الوعـد بمسـتقبل مجيد.
إنَّ القائمـة الشـاملة التـي تضـمُّ أسـماء بنـي إسـرائيل الذيـن ذهبـوا إلـى مصـر، بمـن فيهم 
ة حتَّى عندما كان ما يـزال بدون أوالد.  يَـّ كِـر بوعـد هللا إلبراهيـم بالذرِّ بناتـه )التكويـن 46: 7(، تُذِّ
يعبِّـر الرقـم »سـبعين« )بمـا فـي ذلـك يعقوب ويوسـف وابنـاه( عـن فكـرة الكلِّيَّة والشـموليَّة. 
ه« يذهـب إلـى مصـر. وِمن المهـمِّ أْن نذكر أيًضـا أنَّ الرقـم 70 يتوافق مع عدد  إنَّ »إسـرائيل كلَـّ
ـا يشـير إلـى أنَّ مصيـر جميـع األمـم أيًضـا كان علـى  القبائـل المذكـورة فـي )التكويـن 10(، ممَّ

الِمَحـكِّ أثنـاء رحلـة يعقوب.
وهـذه الحقيقـة سـتصبح أكثـر وضوًحـا فقـط بعـد سـنوات عديـدة، بعـد الصليـب واإلعالن 
ة الخـالص، والتـي كانـت مقصـودة بالطبـع ألجـل البشـرية جمعـاء، فـي كلِّ  الكامـل عـن خطَـّ

مـكان، وليـس ألجـل أبنـاء إبراهيـم فقـط.
بعبـارة أخـرى، مهمـا كانـت القصـص مثيـرة لالهتمـام بخصـوص هـذه العائلـة، أي نسـل 
إبراهيـم، ومهمـا كانـت الـدروس الروحيـة التي يمكـن أْن نتعلَّمها منهم – فهـذه القصص ذُكِرت 
أحداثهـا فـي كلمـة هللا ألنَّهـا جـزء ِمن تاريـخ الخالص. إنَّهـا جزء ِمـن خطَّة هللا لتحقيـق الخالص 

ألكبـر عـدد ممكـن ِمـن البشـر على هـذا الكوكب السـاقط.

، ألَنَّ َربًّـا َواِحـًدا لِلَْجِميـعِ، َغِنيًّـا لَِجِميـعِ الَِّذيَن  ُه الَ َفـْرَق بَْيـَن الَْيُهـوِديِّ َوالُْيونَانِـيِّ “ألَنَـّ
يَْدُعـوَن ِبـه� ألَنَّ »كُلَّ َمـْن يَْدُعو ِباْسـِم الـرَّبِّ يَْخلُُص«« )روميـة 0	: 2	، 		(� ما الذي 
يقولـه بولـس هنـا ويُظهـر الطابـع العالمي والشـمولي لإلنجيـل؟ واألهمُّ ِمـن ذلك، ما 
الـذي تقولـه لنـا هـذه الكلمات فيمـا يتعلَّق بما ينبغي أْن نفعله ككنيسـة للمسـاعدة 

في نشـر اإلنجيل؟
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20 حزيران )يونيو(        االثنين        

يعقوب يستقرُّ في مصر
ه علـى الرغـم ِمـن كلِّ مـا قيـل ليعقـوب عـن أنَّ يوسـف كان علـى  ِمـن المثيـر لالهتمـام أنَـّ
قيـد الحيـاة فـي مصـر، إالَّ أنَّ الـربَّ واصـَل إرسـال »رؤى الليـل« )التكويـن 46: 2( إلـى يعقوب، 
حيـث أمـره فيهـا بالمغـادرة. تـرك يعقـوب أرض الموعـد متَّجًهـا نحـو مصر ِمـن بيـن غيرها ِمن 
البـالد – والتـي أصبحـت فيمـا بعـد مرتبطة بالمـكان الوحيد الذي لـم يُرِد شـعب هللا أْن يذهبوا 

إليه )التثنيـة 17: 16(.

ة؟ اقرأ التكوين 	4� ما هي الحقائق والمبادئ الروحيَّة التي يمكن أْن نجدها في هذه القصَّ

 

 

 

»ثـم أخذ يوسـف خمسـة من إخوتـه ليوقفهم أمام فرعـون وليحصلوا على هبـة األرض التي 
سيسـكنون فيهـا. وقـد كان الملـك يريـد أن يكرم أولئـك الرجـال بتعيينهم في وظائـف حكومية 
اعترافـا منـه بفضـل رئيـس وزرائـه، ولكن يوسـف الـذي كان أمينا فـي عبادتـه هلل أراد أن يجنب 
إخوتـه التجـارب التـي سـيتعرضون لهـا فـي بـالط الملـك الوثنـي، لذلـك نصـح إخوته بأنـه متى 
سـألهم الملـك أن يجيبـوه بـكل صراحـة عن حرفتهـم. وعمـل أوالد يعقوب بنصيحـة أخيهم كما 
حرصـوا علـى أن يقولـوا أنهـم قـد أتـوا ليتغربـوا فـي األرض ال ليسـكنوا فيهـا بصفـة مسـتديمة، 
وبذلـك احتفظـوا بحقهـم فـي الرحيـل إن هـم أرادوا. وقـد عيـن لهم الملـك مسـاكن وأرضا في 

›أَفَْضـِل األَرِْض‹ أي أرض َجاَسـان« )روح النبـوة، اآلبـاء واألنبيـاء، صفحة 201(. 
ع هؤالء الغرباء على أْن يصبحوا متسـوِّلين يعيشـون  وبصـورة حكيمـة، فرعون أيًضا لم يشـجِّ
علـى سـخاء ُمضيفهـم، لذا سـألهم قائـاًل »َمـا ِصَناَعتُُكْم؟« )التكويـن 47: 3(، وذلك لكـي يتمكَّنوا 
ِمـن التكيُّـف بشـكل أفضـل فـي بيئتهم الجديـدة. كما حـرص أيًضا علـى اسـتخدام خبراتهم، بل 

واقتـرح عليهـم أيًضـا أْن يخدمـوه »ُرَؤَسـاَء َمَواٍش َعلَى الَِّتـي ]لَُه[« )ِسـفر التكوين 47: 6(.
وبعـد ذلـك، وبالرغـم ِمـن أنَّ يعقـوب كان األجنبي األقّل شـأنًا، فإنَّه يقف أمـام رئيس البالد، 
وكمـا يقـول النـص، »َوبَـارََك يَْعُقـوُب ِفْرَعْوَن« )ِسـفر التكويـن 47: 7(. فها هو، الغريب البسـيط 

المتواضـع، يبـارك فرعـون حاكـم مصر العظيمة؟ لمـاذا كان ال بـدَّ أْن يحدث ذلك؟
إنَّ الفعل » ›amad lifney‹ ›أَْوقََفُه‹ « )ِسـفر التكوين 47: 7( يُسـتخدم عادة في السـياقات 
ع  الكهنوتيـة )ِسـفر الالوييـن 14: 11(. بالنظـر إلـى أنَّ الفرعـون فـي مصـر القديمـة كان يتمتَـّ
بمكانـة الكاهـن األعظـم، فـإنَّ هذا يعنـي، بالمعنى الروحـي، أنَّ يعقوب وقف فـي مكانة أعلى 

ى ِمن فرعون نفسـه. ِمـن أعظـم كاهـن فـي مصر، أعلـى حتَـّ
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أيًّـا تكـن مكانتنـا فـي الحيـاة، مـا الـذي ينبغـي أن يعنيـه بالنسـبة لنـا – ِمـن حيـث 
 ، طريقـة معاملتنـا لآلخريـن – مـا كتبـه بطرس الرسـول حين قال أنَّنـا »كََهُنـوٌت ُملُوِكيٌّ
َسـٌة، َشـْعُب اْقِتَنـاٍء« )	 بطـرس 2: 9(؟ ما هـي االلتزامات التـي يفرضها علينا  ـٌة ُمَقدَّ أُمَّ

إيماننا؟

21 حزيران )يونيو(        الثالثاء        

يعقوب يبارك أبناء يوسف
إذ اقتـرب يعقـوب ِمـن المـوت، تذكَّر عودته السـابقة إلـى بيت إيل )التكويـن 35: 1 – 15(، 
د »بالُملك األبـدي« )التكويـن 48: 4( الذي أُعطـي إلبراهيم  ـى ِمـن هللا الوعـد المتجـدِّ حيـن تلقَّ
ي أمله وهو يشـعر  )التكويـن 17: 8(. لذلـك، فـإنَّ الرجـاء بـأرض الموعـد هو فكـرة ُمطمئنة تغذِّ
بدنـوِّ أَجلَـه. ثـمَّ التفـت يعقـوب إلى ابني يوسـف، اللذيـن ُولدا في مصـر، وباركهمـا، لكنَّه فعل 

ذلـك فـي سـياق الوعد المسـتقبلي فيما يخصُّ نسـله.

اقرأ التكوين 48� لماذا بارك يعقوب ابني يوسف هنا، وليس أحفاده اآلخرين؟

 

 

 

ـى وأفرايـم، الحفيديـن الوحيديـن اللذيـن باركهمـا يعقـوب. وهكـذا،  كان ابنـا يوسـف، منسَّ
ـت ترقيتهمـا ِمـن مرتبـة األحفـاد إلـى مرتبـة األبنـاء )التكويـن 48: 5(. علـى الرغـم ِمن  فقـد تمَّ
ـى(، فـإنَّ بَرَكة يعقـوب تتعلَّق  أنَّ بَركـة يعقـوب تعنـي تفـوُّق الثانـي )أفرايـم( علـى األوَّل )منسَّ

بشـكل أساسـي بيوسـف )التكويـن 48: 15(. 
مـا نـراه هنـا هـو شـهادة شـخصية عـن إخـالص هللا لهـم فـي الماضـي ووعـده لهـم فـي 
ر لهم الطعام  المسـتقبل. يشـير يعقـوب إلـى إله إبراهيم وإسـحق )التكويـن 48: 15(، الذي وفَـّ
ِذي َخلََّصِني ِمْن كُلِّ َشـّر« )التكوين 48: 16(. يفكِّـر يعقوب أيًضا  ه اإللـه نفسـه »الَـّ والحمايـة. إنَـّ
فـي »إِلـه بَيْـِت إِيـَل« )التكويـن 31: 13(، الـذي تصـارع معـه )التكويـن 32: 29(، والـذي غيَّـر 

اسـمه ِمـن يعقـوب إلـى »إسـرائيل« )التكويـن 32: 26 – 29(.
باإلشـارة إلـى جميـع هـذه التجـارب، حيـث يحـوِّل هللا الشـرَّ إلـى خيـر، يعبِّـر يعقـوب عـن 
رجائـه فـي أالَّ يعتنـي هللا بحيـاة أحفاده فـي الوقت الحالي فقـط، تماًما كما فعـل ألجله وألجل 
يوسـف، بـل كان يفكِّـر في المسـتقبل أيًضا، حين سـيرجع نسـله الـى كنعان. يتَّضح هـذا الرجاء 
ِمـن إشـارته إلـى شـكيم )التكويـن 48: 22(، ولـم يكـن ذلـك المـكان فقـط قطعـة أرض حصـل 
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عليهـا )التكويـن 33: 19(، ولكـن كان أيًضـا مكانًـا سـتُدفن فيه عظام يوسـف )يشـوع 24. : 32(، 
ى وسـط كلِّ مـا  وحيـث سـيتمُّ فيـه توزيـع األرض علـى أسـباط إسـرائيل )يشـوع 24: 1(. وحتَـّ
ه ِمن خـالل هـذه العائلـة »تَتَبَـارَُك ِفيـَك َجِميُع  حـدث، تذكَّـر يعقـوب وعـود هللا، الـذي قـال أنَـّ

قَبَائِـِل األَرِْض« )التكويـن 12: 3(.

ـق هـذا الوعـد فـي )التكويـن 2	: 	(  اقـرأ )أعمـال الرسـل 	: 25، 26(� كيـف تحقَّ
ينـا نحـن أنفسـنا هـذه الَبَركـة أيًضـا؟ بحسـب مـا قالـه بطـرس؟ كيـف تلقَّ

22 حزيران )يونيو(        األربعاء        

يعقوب يبارك بنيه

ن في بََركة يعقوب ألبنائه؟ اقرأ التكوين 49: 	 – 28� ما هو المعنى الروحي الُمتضمَّ

 

 

لقـد رأى يعقـوب المسـيح والرجـاء األخيـر فـي الخـالص، حيـث كان ينظـر إلـى أبعـد ِمـن 
النبـوات المتعلِّقـة بالتاريـخ المباشـر ألسـباط إسـرائيل. هـذا الرجاء مذكـور بالفعل فـي كلمات 
اِم« )التكويـن 49: 1(، وهو تعبير تقني يشـير إلـى مجيء الملك  يعقـوب األولـى »ِفـي آِخـِر األَيَـّ

المسـياني )إشـعياء 2: 2، دانيـال 10: 14(.
ثـمَّ يمـرُّ النـّص عبـر الخط المسـتقبلي لكلٍّ ِمـن هؤالء الرجـال. لم تكـن تلك أقـداًرا ُمعيَّنة، 
ا سـوف تُسـِفر  كمـا لـو أنَّ هللا أراد لـكلِّ واحـٍد منهـم أن يواجـه مـا واجهـه؛ بـل كانت تعبيرًا عمَّ
عنـه صفاتهـم وصفـات أبنائهـم. إنَّ معرفـة هللا الُمسـبقة، علـى سـبيل المثـال، بـأنَّ شـخًصا مـا 

سـيقتل رجـاًل بريئًـا تختلـف تماًمـا عـن إرادة هللا بـأن يقـوم القاتل بفعلتـه تلك. 

ة؟ اقرأ التكوين 49: 8 – 2	� أيَّة نبوءة يرد ذكرها هنا، ولماذا هي ُمهمَّ

 

 

ب بأْن يأتي المسـيَّا ِمن  باإلضافـة إلـى اإلرادة البشـرية الُحـرَّة، يعلـم هللا المسـتقبل، وقد رتَـّ
خـالل يهـوذا. إنَّ يهـوذا )التكويـن 49: 8 – 12(، الـذي يمثِّله األسـد )التكوين 49: 9(، يشـير إلى 
الُملْـك والتسـبيح. وسـوف يولـد لـه الملـك داود، ولكـْن أيًضا شـيلون، أي الذي سـيأتي بشـالوم، 

»بالسـالم« )إشـعياء 9: 6، 7(، »َولَـُه يَُكـوُن ُخُضـوُع ُشـُعوٍب« )التكوين 49: 10(.
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لطالمـا نظـر اليهـود إلـى هـذه العبارة علـى أنَّها نبوءة مسـيانية تشـير إلى المسـيح القادم، 
ه يشـير إلى يسـوع. »َولَـُه يَُكـوُن ُخُضوُع ُشـُعوٍب«  والمسـيحيون أيًضـا رأوا هـذا النـصَّ علـى أنَـّ
)التكويـن 49: 10(، والـذي ربَّمـا يكـون تمهيـًدا للوعـد الـذي فـي العهـد الجديـد »لَِكـْي تَْجثُـَو 

ِباْسـِم يَُسـوَع كُلُّ ُركْبَـٍة« )فيلبّـي 2: 10(.
وكما كتبت روح النبوة، »إن األسد الذي هو ملك الغابة هو رمز مناسب لهذا السبط الذي 
أتى منه داود وابن داود، شيلون الذي هو ›األََسُد الَِّذي ِمْن ِسبِْط يَُهوَذا‹ الذي له ستخضع كل 

القوات أخيرا، وكل األمم ستقدم سجودها ووالءها.« )اآلباء واألنبياء، صفحة 204(.

م والءنا ليسوع اآلن، حتَّى قْبل أْن تفعل ذلك جميع األمم؟ لماذا ينبغي علينا أْن نقدِّ

23 حزيران )يونيو(        الخميس        

الرجاء بأرض الموعد

اقـرأ التكويـن 49: 29 – 50: 	2� مـا هـي مواضيـع الرجـاء العظيمة المذكـورة في خاتمة 
سـفر التكوين؟

 

 

تتكوَّن خاتمة سفر التكوين من ثالثة أحداث مفعمة بالرجاء.
أوَّلهـا الرجـاء بعـودة إسـرائيل إلـى أرض الموعد. يصف موسـى، مؤلِّف سـفر التكوين، موت 
ودفـن كلٍّ ِمـن يعقـوب ويوسـف علـى أنَّهـا أحـداث تشـير إلـى أرض الموعـد. علـى الفـور بعد 
م نبوءته حـول »أَْسـبَاُط إِْسـرَائِيَل االثَْنا َعَشـَر« )التكويـن 49: 28(،  م يعقـوب البَركـة وقـدَّ أن قـدَّ
فكَّـر فـي موتـه وطلـب ِمـن أبنائـه دفنـه في كنعـان، فـي مغـارة المكفيلة، حيـث ُدِفنت سـارة 
مة  ـة التـي تصـف موكـب الجنازة باتجاه كنعـان أصبحت مقدِّ )التكويـن 49: 29 – 31(. إنَّ القصَّ

ة قرون. مهَّـدت لحادثـة الخـروج ِمـن مصر بعـد ذلك بعـدَّ
وثانيهـا هـو الرجـاء فـي أْن يحـوِّل هللا الشـرَّ إلـى خيـر. بعـد مـوت يعقـوب ودفنـه، شـعر 
إخـوة يوسـف بالقلـق علـى مسـتقبلهم. كانـوا خائفين ِمـن أْن ينتقم يوسـف منهم. لهـذا جاؤوا 
إلـى يوسـف وسـجدوا أمامـه، وكانوا على اسـتعداد ألْن يكونوا عبيـده )التكويـن 50: 18(، وهذا 
السـيناريو يذكِّرنـا بأحالم يوسـف النبويَّة. طمأنهم يوسـف وقـال لهم »الَ تََخافُـوا« )التكوين 50: 
ه، هللا  19(، وهـي عبـارة تشـير إلـى المسـتقبل )التكويـن 15: 1(؛ ألنَّ ما قُِصد بأْن يكون شـرًّا ضدَّ
قصـد بـه خيـرًا )التكويـن 50: 20(، وحوَّل مسـار األحـداث بحيث تتَّجـه نحو الخـالص )التكوين 
ه علـى الرغـم ِمـن الكثيـر ِمـن  50: 19 – 21؛ قـاِرن مـع التكويـن 45: 5، 7 – 9(. وهـذا يعنـي أنَـّ

اإلخفاقـات البشـرية، فـإنَّ عناية هللا سـتكون هي الُمسـيطرة.
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ـة مـوت يوسـف في هـذه اآلية  ص هللا البشـرية السـاقطة. إنَّ قصَّ ثالثهـا الرجـاء فـي أْن يخلِـّ
ة حول مـوت يوسـف. الغريب  األخيـرة ِمـن سـفر التكويـن هـي أوسـع ِمن أن تكـون مجـرَّد قصَّ
أنَّ يوسـف لـم يأمـر بدفن عظامه، بل يشـير إلى ذلـك الوقت حيـن »هللُا َسـيَْفتَِقُدكُْم فَتُْصِعُدوَن 
ِعظَاِمـي ِمـْن ُهَنـا« )التكويـن 50: 25(، وهـو مـا فعلـوه بعـد سـنوات، فـي طاعـة مباشـرة لهذه 
الكلمـات )انظـر الخـروج 13: 19(. فـي نهايـة المطـاف، إنَّ الرجـاء بـأرض الموعـد، كنعـان، هو 
رمـز وتمهيـد لرجـاء الخـالص واالسـترداد والرجـاء بأورشـليم الجديـدة في سـماء جديـدة وأرض 

جديـدة – الرجـاء النهائـي لنـا جميًعـا، وهـو رجـاء قـد تأكَّد بموت شـيلون.

اقـرأ الرؤيـا 	2: 	 – 4� كيـف تمثِّل هـذه اآليات أعظم رجاء لدينا؟ بـدون هذا الوعد، 
أيُّ رجـاء يبقـى لدينـا – بخـالف الموت وحده – بحيث يكون نهايـة لجميع متاعبنا؟

24 حزيران )يونيو(        الجمعة        

رس: »كانـت حيـاة يوسـف رمـزا لحيـاة المسـيح. فالحسـد هـو الذي  لَِمِزيـد ِمـْن الـدَّ
دفـع إخـوة يوسـف ليبيعـوه عبـداً، وكانوا يؤملـون أن يحولـوا بينه وبيـن التفوق عليهـم. وحين 
أخـذ إلـى مصـر كانـوا يهنئـون أنفسـهم بأنـه لـن يعـود يزعجهـم بأحالمـه، بحيـث اسـتبعدوا 
إمكانيـة تحقيـق تلـك األحـالم. ولكـن الطريـق الـذي انتهجوه قد سـيطر عليه هللا لكـي يتم ذلك 
الشـيء الـذي قصـدوا إحباطـه. وكذلـك كهنـة اليهـود وشـيوخهم يحسـدون المسـيح خشـية أن 
يجتـذب إليـه جماهيـر الشـعب فينفّضـون من حولهـم، ولقد صلبـوه وقتلوه ليحولـوا بينه وبين 
صيرورتـه ملـكا، ولكنهـم بعملهـم هـذا كانـوا يسـاعدونه علـى تحقيق السـيادة والملك لنفسـه.

»إن يوسـف عـن طريـق بيعـه عبـدا فـي مصـر صـار مخلصـا لعائلـة أبيـه، ومـع ذلـك فهذه 
الحقيقـة لـم تخفـف مـن هـول جريمـة إخوتـه. وهكـذا إذ صلـب المسـيح بأيـدي أعدائـه صار 
فاديـا ومخلصـا لجنسـنا السـاقط، وملـكا علـى كل العالـم، ولكـن جريمـة قاتليـه كانـت شـنيعة 

جـدا كمـا لـو أن العنايـة اإللهيـة لـم تسـيطر علـى األحـداث لمجـده ولخير اإلنسـان.
»وكمـا بيـع يوسـف بأيـدي إخوتـه إلى قـوم وثنيين هكذا بيع المسـيح أللد أعدائـه بيد أحد 
تالميـذه. إن يوسـف اتهـم باطـال وطـرح فـي السـجن ألنـه كان إنسـانا فاضـال، وكذلـك المسـيح 
احتقـر ورذل ألن حياتـه البـارة المنكـرة لذاتهـا كانـت توبيخـا صارمـا للخطيـة. ومـع أنـه لـم 
يرتكـب ظلمـا وال هفـا هفـوة فقـد حكـم عليـه بالمـوت بنـاء على شـهادة شـهود الـزور. ثم أن 
صبـر يوسـف ووداعتـه وهـو يواجه الظلم والتعسـف، وغفرانه السـريع وإحسـانه النبيل إلخوته 
المخادعيـن- كل هـذا يرمـز إلـى احتمـال المخلـص، مـن غيـر تذمـر أو شـكوى، حقـد األشـرار 
وافتراءاتهـم وإهاناتهـم، وغفرانـه ليـس فقـط لقاتليـه، بـل أيضـا لـكل من يأتـون إليـه معترفين 

بخطاياهـم وطالبيـن الغفـران« )روح النبـوة، اآلبـاء واألنبيـاء، صفحـة 207(.
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أسئلة للنقاش

الذي  ما  منهم�  يوسف  ينتقم  أْن  من  يوسف  إخوة  خاف  يعقوب  موت  بمجرَّد   �	
يعلِّمنا هذا األمر عن الذنب الذي كانوا يعانون منه؟ ما الذي نتعلَّمه من الطريقة التي 

استجاب بها يوسف تجاه مسامحة الُمذنبين؟

2� ما أوجه الشبه األخرى التي يمكن أْن تجدها بين حياة يوسف ويسوع؟

ه على الرغـم ِمـن أنَّ هللا يعرف المسـتقبل،  	� أسـهب فـي الحديـث حـول حقيقـة أنَـّ
ها� كيـف يمكننا التوفيـق بين هاتين  إالَّ أنَّنـا مـا نـزال أحـراًرا في الخيـارات التي نتخذَّ

الفكرتين؟
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الخريطة واملعلومات يقدمها مكتب مرسلية األدفنتست

كلــا كان ذلــك ممكنــاً مــن الناحيــة القانونيــة، تذهــب األعطية إىل املشــاريع املخصصــة من أجلها؛ وإال فإنه ســيتم عمــل ترتيبات خاصة 
مــع املجمــع العــام لتوزيــع هــذه املبالغ اســتناداً إىل قوانني الدول التي يتــم جمع األعطية مــن أجلها يف كل ربع.

الخريطة واملعلومات يقدمها مكتب مرسلية األدفنتست

كلــا كان ذلــك ممكنــاً مــن الناحيــة القانونيــة، تذهــب األعطية إىل املشــاريع املخصصــة من أجلها؛ وإال فإنه ســيتم عمــل ترتيبات خاصة 
مــع املجمــع العــام لتوزيــع هــذه املبالغ اســتناداً إىل قوانني الدول التي يتــم جمع األعطية مــن أجلها يف كل ربع.
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