هل استراح تعني ان الرب يتعب في سفر
التكوين  2؟
Holy_bible_1

الشبهة

هل من الالئق في حق هللا عز وجل أن يوصف بالتعب «يقول تكوين  2:2إن هللا «استراح» بينما يقول :
. «.إشعياء » 22 :04إن هللا ال يك ّل وال يعيا
.وهذا تناقض ،فالذي يتعب هو الذي يستريح

الرد
وللتوضيح ساقسم الرد الي جزء لغوي وشرح المقصود بامثله

اوال لغويا

ما معني كلمة استراح عبريا
) نجد ان الكلمه تعني فعل سبت ( شبث
من قاموس سترونج
H7673
ׁשבת

shaw-bath'
A primitive root; to repose, that is, desist from exertion; used in many implied
relations (causatively, figuratively or specifically): - (cause to, let, make to) cease,
celebrate, cause (make) to fail, keep (sabbath), suffer to be lacking, leave, put away
(down), (make to) rest, rid, still, take away.
جذر للفعل يستريح او يكف عن ممارسة شئ معين وتستخدم في تطبيقات وعالقات سببيه وتوضيحيه
توقف احتفل انتهي ترك وضع جانبا يستريح تخلص يااخذ بعيدا
من قاموس برون العبري
H7673
ׁשבת

BDB Definition:
1) to cease, desist, rest يوقف شئ انهي استراح
1a) (Qal)
1a1) to cease ينهي امر
1a2) to rest, desist (from labour)

يتسبب 1b) (Niphal) to cease
)1c) (Hiphil
يتسبب في انتهاء 1c1) to cause to cease, put an end to
ينهي 1c2) to exterminate, destroy
1c3) to cause to desist from
ينزع 1c4) to remove
يتسبب في فشل1c5) to cause to fail
يالحظ السبت 2) (Qal) to keep or observe the sabbath

وهذه الكلمه اتت في العهد القديم  40مره
منهم  04بمعني ينهي بتصريفاته و 11بمعني يستريح و  2بمعني ابطال  2بمعني يجعل او يضع جانبا 2
بمعني يؤسس وبعض المعاني االخري

فنري ان الكلمه هي اعمق بكثير مما ظن المشكك فهي تعني التوقف عن عمل ما ووضعه جانبا مع عدم
تركه ولكن بداية مالحظة واالشراف علي هذا العمل
وهي ليس لها عالقه بالتعب من قريب او بعيد ولكن انتهاء من تكوين شيئ وبداية االشراف عليه

اما كلمة راحه التي يقصدها المشكك والتي تاتي بعد تعب فهي تختلف تماما
الكلمه االولي
سفر أيوب 14 :3

.يح ا ْل ُم ْت َعبُون
َّ َن ال
ْ َ َو ُهنَاكَ ي،ب
ُ ستَ ِر
ِ ش ْغ
ِ ُهنَاكَ يَ ُكفُّ ا ْل ُمنَافِقُونَ ع
وهي نواش
H5117
נּוח
nuach
noo'-akh
A primitive root; to rest, that is, settle down; used in a great variety of
applications, literally and figuratively, intransitively, transitively and
causatively (to dwell, stay, let fall, place, let alone, withdraw, give comfort,
etc.): - cease, be confederate, lay, let down, (be) quiet, remain, (cause to, be
at, give, have, make to) rest, set down. Compare H3241.
وتعني يستريح او يتوقف او يتمدد
 مره بمعني الراحه من التعب والتوقف عن تعب او مجهود معين40 وهي اتت
وايضا
10 :11 سفر صموئيل الثاني
. َاحوا ُهنَاك
َّ َو َجا َء ا ْل َملِ ُك َو ُك ُّل ال
ْ ب الَّ ِذينَ َم َعهُ َوقَ ْد أَ ْعيَ ْوا فَا
ُ ست ََر
ِ ش ْع
وهي عبريا نافاش
H5314
נפׁש

naw-fash'

)A primitive root; to breathe; passively, to be breathed upon, that is, (figuratively
refreshed (as if by a current of air): - (be) refresh selves (-ed).
يستريح ويلتقط انفاسه من التعب ويجدد نشاطه بعد تعب

وتوجد كلمه ثالثه راحه التي تعني انتهاء امر تماما ويبقي بدون صنع هذا العمل الذي كان متعب
سفر يشوع 11 :10
ب.
س ُم َح ْب ُرونَ قَ ْبالً قَ ْريَةُ أَ ْربَ َع ،ال َّر ُج ِل األَ ْعظَ ِم فِي ا ْل َعنَاقِيِّينَ َ .وا ْ
َوا ْ
ت األَ ْر ُ
ست ََر َ
ض ِمنَ ا ْل َح ْر ِ
اح ِ
وهي عبريا شاقات

H8252
ׁשקט

'shaw-kat
A primitive root; to repose (usually figuratively): - appease, idleness, (at, be at, be
in, give) quiet (-ness), (be at, be in, give, have, take) rest, settle, be still.
يستجيب ال يصنع شئ يهدا يستريح يظل ساكن يبقي ساكن
فالكتاب يقول ان استراح الرب التي تعني انه انهي عمل وبدا في مالحظته
ومن هذا نري ان الكتاب بلغاته االصليه دقيق جدا ورغم وضوح الترجمات ولكن لو شكك احدهم فاللغه
االصليه تثبت انه ال يوجد شبهة من اصله

ثانيا المعني المقصود

رغم وضوح المعني من الجزء اللفظي اال اني اشرحه في عجاله
فستراح عبريا تعني ان الرب انهي تاسيس المسكونه وبدا االشراف عليها فيقول
ض َو ُك ُّل ُج ْن ِدهَا.
ت ال َّ
اواتُ َواألَ ْر ُ
 1فَأ ُ ْك ِملَ ِ
س َم َ
اي ان الخلق اكتمل تاسيسيا وخلقت االنواع كلها وبدا بعد ذلك فقط التناسل واالستمراريه في النوع من
كائن حي
يع َع َملِ ِه الَّ ِذي َع ِم َل.
ابع ِمنْ َع َملِ ِه الَّ ِذي َع ِم َل .فَا ْ
اح فِي ا ْليَ ْو ِم ال َّ
َ 2وفَ َر َغ هللاُ فِي ا ْليَ ْو ِم ال َّ
ست ََر َ
ابع ِمنْ َج ِم ِ
س ِ
س ِ
فهو انتهي من تاسيس كل شئ في ستة ايام وفي اليوم السابع بدا عمله االشرافي ومتابعة كل ما عمل
يع َع َملِ ِه الَّ ِذي َع ِم َل هللاُ َخالِقًا.
سهُ ،ألَنَّهُ فِي ِه ا ْ
اركَ هللاُ ا ْليَ ْو َم ال َّ
ست ََر َ
ساب َع َوقَ َّد َ
َ 3وبَ َ
اح ِمنْ َج ِم ِ
وهنا يشرح اكثر ويوضح ان المقصود بكلمة استراح هو انتهاء عمل الخلق االصلي
الن هللا ال يتعب وال يعيا كما ذكر
سفر إشعياء 22 :04
س عَنْ فَ ْه ِم ِه فَ ْحص.
س َم ْع؟ إِلهُ ال َّد ْه ِر ال َّر ُّب َخالِ ُ
أَ َما ع ََر ْفتَ أَ ْم لَ ْم تَ ْ
ض الَ يَ ِك ُّل َوالَ يَ ْعيَا .لَ ْي َ
ق أَ ْط َر ِ
اف األَ ْر ِ
وهو مستمر في العمل
إنجيل يوحنا 14 :1
ع« :أَبِي يَ ْع َم ُل َحتَّى اآلنَ َوأَنَا أَ ْع َم ُل».
سو ُ
فَأ َ َجابَ ُه ْم يَ ُ
ولكنه يفرح باعماله كما قال
سفر المزامير
 31 :140يكون مجد الرب الى الدهر يفرح الرب باعماله
والعدد يقول انه قدس اليوم السابع وهذا عمل ايضا يختلف عن عمل الخلق ولكنه عمل محبب للرب

سفر التكوين 3 :2
يع َع َملِ ِه الَّ ِذي َع ِم َل هللاُ َخا ِلقًا.
سهُ ،ألَنَّهُ فِي ِه ا ْ
اركَ هللاُ ا ْليَ ْو َم ال َّ
ست ََر َ
ساب َع َوقَ َّد َ
َوبَ َ
اح ِمنْ َج ِم ِ
سفر الخروج 11 :24
ابع .لِذلِكَ
ض َوا ْلبَ ْح َر َو ُك َّل َما فِي َهاَ ،وا ْ
اح فِي ا ْليَ ْو ِم ال َّ
ب ال َّ
صنَ َع ال َّر ُّ
ست ََر َ
س َما َء َواألَ ْر َ
ست َّ ِة أَيَّ ٍام َ
ألَنْ فِي ِ
س ِ
سهُ.
اركَ ال َّر ُّب يَ ْو َم ال َّ
ت َوقَ َّد َ
بَ َ
س ْب ِ

واضرب عدة امثله توضيحيه
عندما ابدا تاسيس مشروع ملكي من المبني وتعيين الموظفين وشراء االالت المناسبه لبداية المشروع
وعندما انتهي من التاسيس ويبدا عمل الشركه وانا الزلت صاحب الشركه وكل شئ تحت اشرافي فانا
استرحت من التاسيس هذا ال يعني اني تعبت ولكن انتهت مرحله وبدات مرحله
ومثال اخر االنسان الذي ياخذ عطله من عمله هل هذا يعني انه ال يفعل شئ ؟ بالطبع ال فهو يبدا في عمل
اشياء محببه له مثل ممارسة رياضه او قراءة اشياء معينه وغيرها فمعني اخذ سبت فترة راحه اي من
عمل معين وبدا عمل اخر محبب له
وبالطبع هللا اعد كل شئ الجل حبيبه االنسان فبدا عمل هللا واشرافه علي االنسان هو عمل محبب هلل ولذلك
يعتبر الرب انه في راحه
وللعلم بالمعني الروحي رغم اليوم السابع هو السبت اليوم بالمعني المعروف وهو بداية التعامل مع االنسان
ولكن ايضا نحن ال نزال في اليوم السابع حتي االن بالمعني الروحي الذي بدا بالمساء وهو العهد القديم
عهد الظلمه وبتجسد رب المجد وبصلبه بدا فجر االحد وهذا الذي نحيا فيه االن وبانتهاء اليوم السابع نبدا
االبديه مع رب المجد وهو ما خطط له الرب من االول ولهذا السبت هو يوم راحه يعمل فيه الرب مع
االنسان

واخيرا المعني الروحي

من تفسير ابونا انطونيوس فكري

أكمل هللا خليقته في اليوم السادس ورأي ذلك أنه حسن جداً والتطابق عجيب ففي اليوم السادس بل في الساعة
السادسة أكمل هللا فداء البشرية قائال علي الصليب "قد أكمل" فبالصليب أعيدت خلقتنا من جديد وبالقيامة
أخذنا الحياة .ومعني أن هللا ي ستريح في اليوم السابع أي هو يفرح ويسر باإلنسان موضع حبه وحينما سقط
اإلنسان وفسدت طبيعته جدده هللا روحيا ً وفتح له باب السماء ،في خالل اليوم السابع (الذي بدأ بعد خلقة آدم
وينتهي بمجئ المسيح الثاني) ،ففي خالل اليوم السابع كان الفداء الذي به أنهي هللا أعماله كلها لإلنسان
وإستراح هللا ألنه قدم لإلنسان طريق السماء .وراحة اإلنسان الحقيقية أنه يكتشف أنه ليس ترابا ً فقط فيكون كل
إهتمامه للعالم ،بل هو خليقة روحية ال يستريح سوي في هللا ومع هللا ،بل هو يقضي فترة خاطفة علي األرض
ويكمل بعد ذلك حياته األبدية في السماء في حضن هللا .وحتي يطبع هللا هذه المفاهيم في اإلنسان نري هللا
يطلب من اإلنسان أن ال يعمل يوم السبت بل يخصصه هلل وللعبادة .فاإلنسان كجسد البد ان يعمل وهذا هو ما
طلبه هللا من آدم " لكن اإلنسان كروح لن يرتاح وتكون له راحة إال في هللا.
فإستراح :
في العبرية ال تعني الكف عن العمل بل الراحة واإلستقرار والرضي ألن هللا ال يكل وال يعيا .وراجع مز
 + 4:1:13صف  ::14لتري ان هللا يفرح ويسر بأعماله .وما يتعب هللا خطايانا أش  .33134واإلنسان كان
سيظل في راحة لو لم يخطئ .ولكن الخطية والموت الذي إستتبعها كانا شيئا ً عابراً وبعده ستعود الراحة .لذلك
يعيش اإلنسان مدة حياته علي األرض يعمل ويشقي ويتعب (رمزيا ً مدة عمر اإلنسان  6أيام) وبعد الستة األيام
يذهب اإلنسان للفردوس حتي يرتاح .وصارت راحة هللا في إتحادنا بالمسيح القائم ،وراحة اإلنسان في المسيح
القائم ،لذلك إستبدلت الكنيسة يوم السبت بيوم األحد يوم القيامة .وصار هذا اليوم هو راحة للجسد من التعب
واهتمامات العالم لترتاح الروح في عالقتها باهلل .فراحة هللا= راحة الذين يستريحون في هللا.

ومن تفسير ايونا تادرس يعقوب واقوال االباء

ماذا يعني "استراح في اليوم السابع"؟ بال شك الراحة هنا ال تعني التوقف عن العمل ،وإنما استراح براحة
خليقته ،وكما يقول القديس أغسطينوس[ 1راحة هللا تعني راحة الذين يستريحون في هللا] .][79راحته كأب
سماوي أن يجد محبوبيه ينعمون بالراحة الداخلية الحقة ،لذلك يقول القديس أغسطينوس[ 1إننا نستريح عندما
نصنع أعماالً صالحة .كمثال لذلك ُكتب عن هللا أنه "استراح في اليوم السابع" ،وذلك عندما صنع كل أعماله
وإذا بها حسنة جدًا .إنه لم يتعب وال احتاج إلي راحة ،كما أنه لم يترك عمله حتى اآلن ،إذ يقول ربنا المسيح
بصراحة" 1أبي يعمل حتى اآلن" (يو .][80]):: 15
لقد ختم الرب حديثه عن أعمال الخلق بإعالن راحته في خليقته التي حملت آثار محبته خاصة اإلنسان الذي
حمل صورته ومثاله ،ويبقي هللا في راحته مادام اإلنسان أيضًا يستريح في حضن أبيه السماوي .لهذا رأي
كثير من اآلباء أن وصية "حفظ السبت" والتي تعني في العبرية "الراحة" إنما هي رمز للثبوت في السيد
المسيح بكونه راحة اآلب ،فيه يجد لذته من جهتنا ،وراحتنا نحن إذ فيه ندخل إلي حضن اآلب .وكأن السيد
المسيح نفسه هو سبتنا الحقيقي] ...[81هذا هو سر اهتمام هللا بحفظ وصية السبت ،وجعلها خطًا رئيسيًا في
خطة خالص شعبه ،من يكسرها يكون قد نقض العهد اإللهي وحرم نفسه من عضويته في الجماعة المقدسة.
لنحفظ إ ًذا السبت الحقيقي بقبولنا السيد المسيح القائم من األموات كسر راحتنا الحقيقية ،لنقبله قائ ًما من
األموات فنحفظ السبت كل أيام حياتنا خاصة في اليوم األول من األسبوع ،كما كان الرسل يجتمعون معًا في
أول األسبوع (األحد) يمارسون العبادة الجماعية حول األفخارستيا كموضوع راحتهم الحقة.
إن كان السيد المسيح هو "اليوم السابع" أو (السبت الحقيقي) الذي فيه تصالحنا مع اآلب بدم صليبه ،فإننا إذ
نثبت فيه نحمل سماته فينا ونمتلئ ببره ونصير نحن أنفسنا موضع راحة فنحسب به "سبتًا" أو (يو ًما سابعًا)،
وكما يقول القديس أغسطينوس[ 1نصير نحن أنفسنا اليوم السابع عندما نمتلئ ببركات هللا وتقديسه ونفعم
بها].][82
هذا ويالحظ أن الكتاب المقدس لم يقل عن اليوم السابع" 1وكان مساء وكان صباح يو ًما سابعًا" ،وكما يقول
القديس أغسطينوس[ 1ال نجد في السبت مسا ًء ،ألن راحتنا بال نهاية ،إذ يضع المساء نهاية].][83

والمجد هلل دائما

