هل يحتاج ﷲ إلى الراحة؟
ﺑﻘﻠﻢ كايل ﺑَت

في كثير من آيات الكتاب المﻘدس ،يوصف ﷲ ﺑأنه كﻠي الﻘدرة أو كﻠي الﻘوة .في تكوين  ،١:١٧وصف ﷲ نفسه ﻹﺑراهيﻢ قائﻼ،
"أنا ﷲ الﻘدير" .وقال إسحاق اﺑن إﺑراهيﻢ عندما ﺑارك اﺑنه يعﻘوب" :ﷲ الﻘدير يباركك  ."...يمكن تمييز طبيعة ﷲ الكﻠي الﻘدرة
في كل ثنايا الكتاب المﻘدس .كتب المرتل" :عظيﻢ هو رﺑنا ،وشديد الﻘوة ،ﻻ قياس ﻹدراكه" )مزمور  .(٥ :١٤٧نفهﻢ من هذه
اﻵيات ،أن ﷲ يستطيع ﺑﻘدرته الﻘيام ﺑأي شيء ،ونفهﻢ أيضا أن قدرته ﻻ تنفد ،وأنه ﻻ يتعب .كما كتب أشعيا" :أما عﻠمت؟ أوما
سمعت؟ أن الرب إله سرمدي ،خالق أقاصي اﻷرض ،ﻻ يتعب وﻻ يعيي" ).(٢٨:٤٠
ولكن ،إذا كان ﷲ ﻻ يتعب ،فﻠماذا تﻘول رواية الخﻠق في سفر التكوين" :وانتهى ﷲ في اليوم الساﺑع من عمﻠه الذي عمﻠه،
واستراح في اليوم الساﺑع من كل عمﻠه الذي عمﻠه" )تكوين  ،٢:٢أضيف التشديد(؟ ماذا يﻘصد الكتاب المﻘدس عندما يﻘول أن
ﷲ استراح؟ هل استنزفت دقة خﻠق الكون قدرة ﷲ ﺑحيث احتاج إلى الراحة؟ هل احتاجت قدرته الخﻼقة إلى تجديد حيويتها؟ و،
أﻻ تنافي هذه "الراحة" فكرة أن ﷲ "ﻻ يتعب وﻻ يعيي"؟ اﻹجاﺑة عﻠى هذه اﻷسئﻠة هي في الواقع ﺑسيطة لﻠغاية.
عندما نسمع الكﻠمة اﻹنجﻠيزية "راحة" يفكر معظمنا عﻠى الفور ﺑالشعور ﺑالتعب أو الحاجة إلى استعادة الطاقة الناضبة .لكن
ترجمة "راحة" من الﻠغة العبرية في سفر التكوين  ٢:٢ﻻ تحمل دائما هذه الفكرة .في الواقع ،فإن التعريفين اﻷولين المﻘدمين
لﻠكﻠمة العبرية المترجمة إلى "راحة" )شباث أو  (shābathهي "توقف ،كف" .تذكر وثائق معجﻢ سترونڭ المحسن أنه من ﺑين
 ٧١مرة التي وردت فيها هذه الكﻠمة ،ترجمت في  ٤٧مرة منها ﺑبساطة إلى "توقف" ،و  ١١مرة فﻘط إلى "راحة" )"السبت"،
 .(١٩٩٥ينص معجﻢ المفردات الﻼهوتية لﻠعهد الﻘديﻢ عﻠى ما يﻠي" :يمكن توضيح الترجمة إلى توقف أو كف في اﻵية التالية:
"والﻠيل والنهار ﻻ تبطل أﺑدا" )تكوين ) "... (٢٢:٨هاريس ،وآخرون .ص .(٩٠٢
إن نظرة سريعة إلى الكﻠمة اﻷصﻠية المترجمة إلى "راحة" أو "استراح" تبين أن ﷲ لﻢ يتعب ،كما أنه لﻢ يكن في حاجة إلى يوم
لﻠنﻘاهة أو استعادة الﻘوى ،لكنه ﺑبساطة ﻛﻒ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ الكون .أنجز ﷲ عمﻠه في ستة أيام ،وتوقف في اليوم الساﺑع لكي يحدد نظام
أيام اﻷسبوع السبعة .ﻻ يحتاج ﷲ إلى الراحة أو اﻻسترخاء ،ﻷنه "ﻻ يتعب وﻻ يعيي" .عند التعامل مع مثل هذه اﻷسئﻠة ،فإن
نظرة سريعة إلى الﻠغة اﻷصﻠية يمكن أن تحﻘق الكثير في مجال اﻹجاﺑة عﻠيها.
المراجع

هاريس ،ر .ليرد ،جﻠيسون آرتشر اﻻﺑن وﺑروس ولتكي ،محرران ،(١٩٨٠) .معجﻢ المفردات الﻼهوتية لﻠعهد الﻘديﻢ )شيكاغو،
إلينوي :مودي(.
"السبت" ) ،(١٩٩٥معجﻢ سترونڭ المحسن )قاعدة ﺑيانات إلكترونية :لوگوز(.
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يسعدنا منح اﻷذن ﻻستنساخ المواد المدرجة في قسﻢ "التناقضات المزعومة" في مجمﻠها ،شريطة مراعاة البنود التالية(١) :
يجب تسمية موقع أﭘولوجيتكس ﭘرس ﺑوصفه الناشر اﻷصﻠي؛ ) (٢يجب نشر عنوان الموقع اﻹلكتروني المحدد لﻠمادة اﻷصﻠية؛
) (٣يجب أن يبﻘى اسﻢ المؤلف مصاحبا لﻠمادة؛ ) (٤يجب تضمين أية مراجع ،حواشي ،أو تعﻠيﻘات ختامية مصاحبة لﻠمﻘال مع
أي استنساخ خطي لﻠمﻘال؛ ) (٥يمنع إجراء أي نوع من التعديﻼت منعا ﺑاتا )عﻠى سبيل المثال ،الصور ،الرسوم البيانية،
الرسومات ،اﻻقتباسات ،وما إلى ذلك يجب أن تستنسخ ﺑالضبط كما تظهر في النص اﻷصﻠي(؛ ) (٦يسمح ﺑاستنساخ المواد
المكتوﺑة ﺑشكل متسﻠسل )عﻠى سبيل المثال ،نشر المﻘال في عدة أجزاء( طالما أن إنتاج المادة ﺑشكل كﻠي يصبح متاحا ،دون
تحرير ،في غضون مدة معﻘولة من الزمن؛ ) (٧ﻻ يجوز عرض المواد لﻠبيع ،كﻠيا كان أم جزئيا ،وﻻ يجوز أن تدرج ضمن
مواد أخرى معروضة لﻠبيع؛ و ) (٨يجوز استنساخ المﻘاﻻت ﺑشكل الكتروني لنشرها عﻠى مواقع اﻹنترنت طالما أنه لﻢ يتﻢ
تحرير أو تغيير مضمونها اﻷصﻠي ،وﺑشرط أن تنسب المﻘاﻻت إلى موقع أﭘولوجيتكس ﭘرس ،ﺑما في ذلك العنوان اﻻلكتروني
عﻠى شبكة اﻹنترنت الذي أخذت منه المﻘاﻻت.

