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نسل املرأة

بقلم أر .أندرو كومبتون
ُ
إن اللعنة اليت نطق بها ىلع احلية يف تكوين  15-14 :3تهيئ املشهد ملسار تاريخ الفداء اذلي يليها .اإلشارات الواضحة يف العهد اجلديد
ً
فصاعدا ،نرى
هلذا املقطع نراها يف مقاطع مثل لوقا  ،19 :10رومية  ،20 :16ورؤيا  .17 :12مع ذلك ،فإن من هذه انلقطة يف سفر اتلكوين
أن موضوع "العداوة بني النسل" يصف الرسد الكتايب .هذا املقطع يتحقق يف انلهاية يف الرب يسوع املسيح ،اذلي هو كمال "نسل املرأة"
ُ
ُ
اذلي يسحق رأس احلية .يف اثلالث لعنات اليت نطق بها يف تكوين  ،19-14 :3ترسم حبكة اتلاريخ.
ً ْ ٌَ َْ
ُ
حدة هذه اللعنات يمكن تتبعها اكتلايل :يف أوجها ،تنطق اللعنة ىلع احلية مبارشةَ " :مل ُعونة أنت" (اآلية  .)14يف حالة آدم ،يوجد ختفيف
ُ
ُ
ً
ً
وأخريا ،مع حواء ،ال تستخدم لكمة لعنة ىلع
طفيف :األرض ملعونة بسبب آدم ،ولكنه ال يُلعن مبارشة مثلما لعنت احلية (اآلية .)17
اإلطالق.
ح ُق َرأْ َسكَ ،وأَنْت ت َ ْس َ
ني ن َ ْسلك َون َ ْسل َهاُ .ه َو ي َ ْس َ
حق َ
ني ال ْ َم ْرأَةَ ،وبَ ْ َ
او ًة بَيْنَك َوبَ ْ َ
لعنة احلية تصل إىل ذروتها يف اآلية َ " :15وأَ َض ُع َع َد َ
ني َعقبَ ُه".
حواء لم ُ
تمت يف ذات ايلوم اذلي أكلت فيه من الشجرة (انظر  .)17 :2لقد اعشت ما يكيف لوالدة األطفال .تضاعف ألم الوالدة ،ومع
ََ َ َُ ْ ْ َ
َ َ َ ُ
اء» ألن َها أم ُُك َ ي
ح" (اآلية  .)20من
اس َم ام َرأته «حو
ذلك فقد حدثت والدة األطفال ( .)16 :3لقد سّم آدم حواء عن حق" :وداع آدم
خالل حواء ستأيت احلياة.

ً
فصاعدا ،يصور سفر اتلكوين خطني "للنسل" منخرطني يف حرب مقدسة .عندما ودلت حواء قايني ،اكنت ثقتها
منذ تلك اللحظة
ََْْ ُ َ ُ ً ْ ْ
بوعد اهلل قوية ،إذ قالت" :اقتنيت رجال من عند الرب" ( .)1 :4ومع ذلك ،فإن هذا الرجل ،قايني ،اكن فعليا من الرشير ( 1يوحنا ،)12 :3
وقتل األخ ابلار هابيل .ثبت أن قايني من نسل احلية ،واذلي بدى يف ابلداية أن هل ايلد العليا .إدانة اهلل لقايني أشارت ضمنيا إىل
َ
َ َ َ ُْ ٌ
ً
ون أَن ْ َ
ت م َن األ ْرض" ( .)11 :4اكن قايني مثل أبيه اجلسدي ،آدم ،يف كونه ملعونا من األرض ،ولكنه
اللعنات يف تكوين " :3فاآلن ملع
ً َ ُْ ٌ َْ َ َ َ
اكن مثل أبيه الروح ً
ُ
ْ
أيضا ،الشيطان ،يف كونه قد أخذ اللعنة شخصيا" :ملعون أنت من األرض" (اآلية  ،11التشديد مضاف).
ما نراه بعد ذلك هو اتلضاد بني ما يمكننا أن نسميه "أبني" من نسلني خمتلفني .اكن قايني يرأس نسل احلية ،وشيث يرأس نسل الوعد.
ُ
ً
طواعية إىل أقىص الرشق ً
بعيدا عن
بدأ قايني يف بناء إمرباطورية رشيرة .بالرغم من أن آدم وحواء أرسلوا رشق عدن ،فإن قايني ذهب
ً َ َ ْ ْ
حمرض اهلل .لقد بىن مدينة ،وودل ابنًاَ ،حنُ َ
اس َم ال َمدينَة") ىلع اسمه( .الحظ أن املرة القادمة اليت نقرأ فيها
وك ،وأسّم املدينة (حرفيا "داع
عن شخص بىن مدينة ،جند أنها مدينة للحية يف الرشق ،بابل [تكوين  .)]11بالرغم من اإلجنازات اثلقافية لنسل قايني (،)24-18 :4

نراه يصل إىل ذروته يف ميالد المك ،اجليل السابع .وعد اهلل بنقمة سبعة أضعاف يف تكوين  15 :4من أي شخص يقتل قايني ،ولكن
المك سلك وكأنه أعظم من اهللً ،
قادرا ىلع مواجهة نقمة مضاعفة سبعة أضعاف .هل وضع نسل احلية اذلي من قايني حتديًا حقيقيا

لوعد اهلل؟

يف تكوين  ، 25 :4نقرأ عن نسل الوعد .لقد حبلت حواء ببديل هلابيل ابلار ،وهو شيث .مع ابن شيث ،يوجد اهتمام مستمر يف أسماء
َ َْ ً ُ َ ْ ٌ َ َ َ ْ َ ُ َُ َ
وش .حينَئذ ْابتُدئَ أَ ْن يُ ْد ََع ب ْ
اسم الرب" (اآلية  .)26نسل شيث يصل إىل ذروته يف ميالد
انلاسَ " :ولشيث أيضا ودل ابن فداع اسمه أن
ٍ
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َ ْ
أخنُوخ وهو أفضل من حنوك اذلي من نسل قايني .أخنوخ هذا اكن اجليل السابع من شيث ،ولكنه اكن عكس اجليل السابع من قايني،
ُ
أي المك .فبينما تفاخر المك بكونه أعظم من اهلل ،سار أخنوخ مع اهلل ( )22 :5ولم يذق املوت (اآلية 24؛ عربانيني  .)5 :11ثم أىت
بعد ذلك المك أفضل وخمتلف ،وهو من نسل شيث واذلي اكن أبًا البن ،وهو نوح (تكوين  .)29-28 :5مع ميالد نوح ،قال المك:
َ
َ
ً
َ
َ ُ
َ ُ
َ
َ َ
رجال ً
بارا وسط زناة .خلص
"هذا ي َعزينَا ع ْن ع َملنَا َوت َعب أيْدينَا م ْن قبَل األ ْرض اليت ل َعنَ َها الرب" .اكن نوح ظل املسيح ،لكونه اكن
نسله ،ولكن نسل احلية فنا أغلبه.
إال أن الطوفان لم يكن هو الرضبة القاضية لرأس احلية .ابن نوح ،حام ،سيكمل نسل احلية .ولكن سيأيت ايلوم عندما يصل النسل
املوعود -املسيح شخصيًا (غالطية  .)16 :3هذا النسل سيسدد الرضبة القاضية للحية .يف اخلليقة اجلديدة ،لن يُرتك حام يلقود مقاومة

ُ
ً
واعدا بأنه بالرغم من أن احلرب املقدسة ستشن بني النسلني،
جديدة .تكوين  15-14 :3حيتوي رسد الفداء للكتاب املقدس كلك،

سيوفر اهلل اخلالص بشلك اكمل ونهايئ يف عمل املسيح .يا هلا من تعزية أن نعرف أنه يف املسيح ،صاحلنا اهلل نلفسه.

القس أر .أندرو كومبتون هو أستاذ مساعد دلراسات العهد القديم ومدير برنامج دراسات املاجستري الالهوتية يف لكية الالهوت

املصلحة يف وسط أمريكا ،وهو قس مساعد لكنيسة رديمر يونايتد املصلحة يف ديري ،إنديانا.

تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة تيبوتلوك.

