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أهمية سفر التكوين  
في الحياة املسيحية
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بسم اآلب واإلبن والروح القدس اإلله الواحد. آمني 

إنَّ أول أسـفار الـكتاب املـقدس هـو سـفر الـتكويـن، وهـذا الـسفر يـقدم لـنا حـقيقة اخلـلق الـذي أمتَّـه إلـهنا 

الـفائـق الـقداسـة فـي سـتة أيـام. إال أن هـذه احلـقيقة قـد متَّ تـهميشها ورفـضها فـي عـصرنـا الـراهـن، 

والسبب هو التعليم التطوريّ الذي ينادي مباليني ومليارات من السنوات التي استغرقها التطور.  

فـي هـذا الـكتاب سـوف نـناقـش مـوضـوعـاً يـختص بـاإلميـان املسـيحيّ، وهـو أهـمية سـفر الـتكويـن فـي 

احلياة املسيحية.  

بعض األسئلة التي يجب اإلجابة عنها قبل وبعد قراءة هذا الكتاب هي: 

هل تعتقد بأن الله خلق الكون في ستة أيام اعتيادية، كلٌّ منها ميتد ألربع وعشرين ساعة؟ 

هل تعتقد أن سفر التكوين هو سفر تاريخي ينقل لنا التاريخ احلقيقي؟ 

هل تعتقد أن آدم وحواء هما شخصيتان حقيقيّتان؟ 

هل تعتقد أن هذه األسئلة مهمة إلميانك وحياتك املسيحيّة؟ 

سـوف يـتم الـتعامـل مـع هـذه األسـئلة بـاإلضـافـة إلـى عـدد مـن األسـئلة األُخـرى الـتي تـختص مبـوضـوع 

أهمية سفر التكوين في احلياة املسيحية.  

نصلي أن يكون هذا العمل سبب بركة للجميع. 
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المقدمة

املقدّمة 

ما مدى أهمية اجلدل القائم بني التطور واخللق؟  

رمبـا أنـك قـد سـمعتَ عـدداً مـن الـناس يـقولـون : ”بـوجـودِ كـلِّ هـذهِ املـشاكِـل الـتي تـعصِفُ بـعاملـنا 

املـعاصـر، فـإنَّـه لـيسَ مِـنَ الـواجِـبِ عـلينا أن نُـفكِّرَ فـي الـكيفيّة الـتي ابـتدأ بـها كـلُّ شـيءٍ. يـتوجـب 

علينا أن نحصرَ تفكيرنا باملستقبل ونتجاهلَ املاضي.“ 
إال أنَّ عـاملـنا املـعاصـرَ يـواجـهُ مُـشكالتٍ هـائِـلَةٍ فـي الـعُنف، احلـروب، اجلـرائـم، األمـراض، اجلـوع، 

اإلنهـيارات اإلقـتصاديـة، الـكوارث الـطبيعية، والـالئـحة تـطول. كـما وأنـنا نشهـدُ هجـماتٍ شَـرسـةٍ 

عـلى قُـدسـيَّة احلَـياةِ البَشَـريَّـةِ، ومـحاوالتٍ إلعـادةِ تـعريـفِ مـفهومِ الـزّواج. ونُـعايِـنُ تَـراجُـعاً فـي 

القُبولِ العامِّ للقيمِ املسيحيّةِ على مستوى العالم. 

ومـن اخملَُـيِّبِ لـآلمـالِ أن جنـدَ الـدول الـتي قـامـت وتـأسَّسـت قـواعِـدُهـا عـلى املـبادِئِ والـقِيَمِ املَسـيحِيَّةِ، 

وهي تَفقِدُ قاعِدَتَها املسيحيَّةِ ومبعدَّلٍ خطرٍ جداً. 

كـيفَ لـذلـك أن يحـدثَ؟ فـالـبعضُ مـن هـذه الـبلدان كـالـواليـات املتحـدة عـلى سـبيل املـثال تـتواجـدُ 

فـيها أعـداد كـبيرة مـن املـكتباتِ املسـيحية، اإلذاعـاتِ املسـيحية، احملـطّاتِ الـتلفزيـونـيةِ واملـدارسَ 

املسـيحية. وبـالـرغـم مـن تـواجـد هـذه املـنظمات املسـيحيَّة والـتأثـير املسـيحيّ، إال أنـها تـتحول إلـى 

دولةٍ وثنيةٍ بتسارعٍ مستمرٍ، وكذلك هو حالُ العديدِ من دول الشرق األوسط والعالم.  

قـد يـبدو األمـر مجـرد إضـاعـةٍ لـلوقـتِ بـالنسـبةِ لـلبعضْ، فـإنـه بحسـبِ اعـتقادِهِـمْ يـجبُ الـعمل عـلى 

حـلِّ املـشكالتِ واملـواضـيعِ اإلجـتماعـيةِ املُـعاصـرة عـوضـاً عـن الـكالم فـي مـواضـيعَ أكـادميـيّةٍ مـثلَ 

األُصولِ. 

لكن ماذا لو كان هنالك ارتباطٌ بني موضوعِ األصولِ وبنيَ جميعِ هذه املُشكالت؟  

نــتشارك مــع الــعديــد مــن املســيحيّني فــي اإلعــتقاد بــوجــود رابــط قــويّ، كــما أنَّ الــعديــد مــن 

املسـيحيّنيَ يـقرأونَ هـذه الـظواهـر اإلجـتماعـية ِالـتي سـردنـا عـيّنةً مـنها، عـلى أنَّـها ليسـتْ املـشكلةَ 

بحـدِّ ذاتِـها إمنـا هـي األعـراضُ والـنتائـجُ السـلبيةُ الـناجتـةُ عـن جـذرٍ رئيسـيٍّ أال وهـوَ فُـقدانُ سـلطانِ 

الـكتابِ املُـقدَّسِ، األمـر الـذي يـشمَل الهجـماتَ الشـرسـة الـتي تسـتهدفُ سـفرَ الـتكويـنِ. حـيث إنَّـهُ 
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المقدمة

لـيسَ مـن املُـمكِنِ أن يَـتِمَّ عـزلُ الـقيمِ املسـيحيَّةِ عـن جُـذورهـا املـوجـودَةِ فـي الـتاريـخِ املُسَجَّـلِ فـي سـفرِ 

التكوين. 

ما هو مصدر التعاليم املسيحية، كالزواج على سبيل املثال؟  

إن الـتعليم عـن الـزواج يـعود فـي جـذوره إلـى سـفر الـتكويـن. فـإن الـله هـو مـن وضـع أسـاسَ تـكويـن 

العائلة. فبعد أن خلقَ آدم قام بخَلقِ حوَّاءَ من ضلعٍ من جنبِ آدم، وأصبحا أوَّلَ زوجني.  

إن سـفر الـتكويـن ۲: ۲٤ يـخبرنـا بـأنَّ تـلك الـواقـعة الـتاريـخية هـي املـصدر الـذي حـدد أسـاس 

الـزواج وتـعريـفه بحسـب الـكتاب املـقدَّس، رجـلٌ واحـد وامـرأة واحـدة ويـصير اإلثـنان جسـداً واحـداً 

مـدى احلـياة. كـما أنَّ يـسوع املسـيح نـفسه قـد أكَّـد هـذا الـتعليم فـي مـتى ۱۹: ٤-٦، حـيث أنَّـه 

استشهد بسفر التكوين.  

لـكن إن كـان الـتاريـخ الـذي مت تـسجيله فـي سـفر الـتكويـن غـير صـحيح، فـما هـو السـبب الـذي 

يدفعنا إلى اإلميان بتعريف الزواج املُقَدَّم فيه؟  

ملـاذا ال نُـعيد تـعريـف الـزواج عـلى أسـاس أنَّـه رجـلٌ مـع رجـل، أو رجـلٌ مـع صخـرة، أو إلـى مـا 

هنالك… ؟  

دون وجـود األسـاس الـتاريـخي الـذي يُـقَدِّمَـه سـفر الـتكويـن، فـإن الـزواج سـيتم اخـتزالـه لـيصبح 

مجـرَّد ظـاهـرة اجـتماعـية، وكـما هـو مـعروف فـإن الـظواهـر أو الـعادات اإلجـتماعـية تُـقاد بـاآلراء 

والـعواطـف البشـريـة املُـتغيّرة. وإنـه مـن غـير املسـتغرب أن جنـد مـفهوم الـزواج وهـو يـتعرض لـهجوم 

شـرس فـي يـومـنا هـذا، إذ أنَّ األسـاس املـوجـود فـي سـفر الـتكويـن قـد متَّ جتـاهـله نـتيجةً لـتبني 

العقيدة التطورية.  

وبـطريـقة مُـشابـهة، فـإن قـدسـية احلـياة اإلنـسانـية، احلـريّـة، الـقانـون، والـعدالـة تـنطلق جـذورهـا مـن 

سـفر الـتكويـن. وبـالـرغـم مـن هـذا فـإنـنا ال زلـنا نـرى أن سـفر الـتكويـن يـتعرض لـلهجوم والـرفـض 

الـعامّ، ويـقال لـنا أن مـاليـني الـسنني مـن الـتطور قـد أنـتَجَت جـميع أشـكال احلـياة عـلى األرض. 

وان ازديـاد عـدد الـرافـضني لـلتاريـخ الـتوراتـي سـيزيـد مـن تـالشـي الـقيم املسـيحية فـي مـجتمعاتـنا. 

أمـا عـلى املسـتوى الـفردي، قـد جنـد أن بـعض األفـراد يـؤمـنون بـالـتطور ويـحافـظون عـلى قـيمهم 
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المقدمة

املسـيحية فـي حـياتـهم وتـصرفـاتـهم، إال أن إميـانـهم وتـصرفـاتـهم ال يـتفقان بـعضهما مـع بـعض. 

وكلما ازداد اميان األفراد بالتطور كلما شابه تصرفهم أولئك الرافضني لوجود اإلله اخلالق.  

فـإن كـنا نـريـد ن نسـتعيد مـجتمعاتـنا إلـى الـقيم املسـيحية الـكتابـية فـال بـد أن نـكون أوفـياء إلـى 

التعليم الكتابي، ابتداءاً من سفر التكوين. 
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الفصل األول: العالقة بين التعاليم المسيحية وسفر التكوين

الفصل األول 

العالقة بني التعاليم املسيحية وسفر التكوين 

هـل يـوجـد عـالقـة بـني تـراجـع الـقيم املسـيحية فـي اجملـتمع وبـني رفـض املـفهوم الـتاريـخي لـسفر 

التكوين؟  

إن الـتعالـيم املسـيحية مـوجـودة عـبر صـفحات الـكتاب املـقدس، ولـذلـك جنـد أنَّ فـكرة إمـكانـية 

رفـض سـفر الـتكويـن دون أن تـتأثـر بـقية األسـفار فـكرة رائـجة فـي وقـتنا الـراهـن، إال أنَّ هـذا خـطأٌ 

كبير. 

 إذ أنَّ جـذر كـل تـعليم مـن الـتعالـيمِ املسـيحيةِ الـرئيسـيةِ يـكمنُ فـي سـفر الـتكويـن. وفـي الـوقـت 

الـذي جنـدُ هـذه الـتعالـيم مـذكـورةً عـبر صـفحات الـكتاب املُـقدَّس فـي أمـاكـنَ كـثيرةٍ، إال أنـها ال 

تسـتطيعُ أن تَـصمُدَ أمـام الـفحصِ والـتمحيصِ اجلّـادِ فـي حـال لـم يـتم أخـذ سـفر الـتكويـن عـلى أنـه 

تـأريـخٌ حـقيقيٌّ لـألحـداث، بـالـطريـقة عـينها الـتي لـن تـصمدَ فـيها أيـة شجـرة دون جـذورهـا أو أيُّ 

بـيتٍ دون أسـاسـاتـه. فـلنتأمـل اآلن فـي بـعض الـتعالـيم املسـيحية لـنرى الـكيفية الـتي مت الـتأسـيس 

لها عبر صفحات سفر التكوين.  

۱- العالقة بني الزواج وسفر التكوين 

إن الـكتابَ املـقدس يـعلّم بـأنَّ الـزواج هـو إحتـادٌ مُـقدَّسٌ بـني رجـلٍ واحـدٍ وامـرأةٍ واحـدةٍ مـدى احلـياة. 

ويـوجـد عـدد كـبير مـن اآليـات الـتي تـتطرق ملـوضـوع الـزواج. إال أنَّ الـسؤال هـو: مـن أيـن انـطلق 

مفهومُ الزواج؟ 

 إنَّ الـله قـد أسـس ملـفهوم الـزواج فـي الـيوم الـسادسِ مـن أيـامِ اخلـليقةِ. فـهو قـد خـلق حـوَّاءَ مـن 

جـنب آدمَ لـتكونَ لـهُ مُـعيناً نَـظيرَهُ. والـكتاب املُـقدَّس يـقول فـي الـتكويـن ۲: ۲٤ بـأن هـذه احلـادثـة 

التاريخيّة هي السَّبَبُ الكامن وراء وجودِ سرّ الزواج املُقدَّس في يومنا الراهن.  

”لِذلِكَ يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ وَيَكُونَانِ جَسَدًا وَاحِدًا.“  
دونِ أدنى شكّ فإن هذه اآلية هي أساسُ سرِّ الزواجِ املقدَّسِ فالوحي اإللهي يؤكدّ ذلك. 
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الفصل األول: العالقة بين التعاليم المسيحية وسفر التكوين

إن الـزواجَ كـما ذكـرنـا سـابـقاً هـوَ ارتـباط رجـلٍ واحـدٍ مـع امـرأةٍ واحـدةٍ يـوحِّـدُهُـما الـله، وهـذا اإلحتـادُ 

دائـمٌ مـدى احلـياةِ ألنَّ هـذهِ هـي الـطريـقةُ الـتي أسَّـسَ بـها الـله لـلزواجِ عـندَ الـتكويـنِ. فـالـله قـد زوّدنـا 

بـنموذجٍ أوَّلـي لـلزواج، ومـن الـالزم عـلينا أن نحـذو حـذوهُ. كـما أن يـسوعَ املسـيح أكَّـد ذلـك فـي 

متى ۱۹: ٤-٦. 

فهل ميُكن الدفاع عن الزواج بعيداً عن أساساته في سفر التكوين؟  

إن لـم يـكُن سـفر الـتكويـن يُـقدَّمُ روايـةٌ حـقيقيّةً، هـل ميـكن الـدفـاع وُجـوب كـون الـزواج إحتـاداً مـقدَّسـاً 

بني رجلٍ واحدٍ وامرأةٍ واحدةٍ مدى احلياة؟ 

يـجادِلُ الـبَعضُ قـائـلنيَ بِـبَساطـة: إنَّ الـزواجَ الـتقليديَّ هـو كـذلـك بسـبب الـتقالـيد. إال أن الـتقليد ال 

يُـلزِم اآلخـريـن بـاتـباع نـفس السـلوك، فلمجـرَّد أنـك تُـلوِّن الـبيض املسـلوق فـي الـفِصح أو تـقوم 

بـتخبئته [كـما يُـفعَل فـي بـعضِ الـدُول] ال يـعني أن اآلخـريـن مُـلزَمـني بـاتّـباع السُّـلوكِ عـينه. كـما 

أن الـبعضَ مـن الـناسِ يـرتـدوَن أزيـاءَ تـنكّريـةٍ فـي الـهالـويـن، لـكن ذلـك ال يـعني بـأنـنا يـجب أن 

نـقوم بـاملِـثل. وبـالـقياس عـلى ذلـك، فـإنـه جملـرد أنَّ الـزواج الـتقليديّ كـان يُـقام بهـذه الـطريـقة 

الــواحــدة فــي مــجتمعنا ال يــتضمن ذلــك إلــزامــاً بــوجــوب اإلســتمرار بــإقــامــته بــالــطريــقة ذاتــها. 

فاحلضارة تتغير وكذلك التقاليد. 

الـبعضُ اآلخـر مـن الـناس يـجُادلـون دفـاعـاً عـن الـزواج الـتقليديّ بـحُجَّةِ أنَّـها الـطريـقة السـليمة 

إلمتـامـه بحَسْـبِ رؤيـتِهِم. إال أنَّ ذلـك يـعني أن الـبعضَ اآلخـر يسـتطيعُ الـدِّفـاعَ عـن الـزواجِ املِـثليّ 

عـلى نـفس األسـاس. إنَّ املـشاعـر واآلراء الـشخصيّة ال تُـقدِّم أسـاسـاً  مـنطقياً ألي قـاعـدة مُـلزمـة 

لآلخرين.  

كـما أنَّ الـبعضَ اآلخـر قـد يـجادلُ بـأن الـزواجَ الـتقليديَّ هـو احتـادٌ بـني رجـلٍ واحـد وامـرأةٍ واحـدة 

ـرِ  مــدى احلــياة ألن الــغالــبيّة الــعُظمى تــعتقدُ بــذلــك. إال أنَّ رأي األغــلبية لــن يــجعلَ مــن األمـ

صـحيحاً. فـكما أسـلفنا، إن كـان األغـلبية مـن الـناس يـرتـدون األزيـاء الـتنكريـةَ فـي الـهالـويـن، 

فهل يعني ذلك أنَّك مُلزَمٌ بالقيام باملِثل؟  

فـلنفترض بـأنَّ الـغالـبية يُـحبون إضـافـة صـلصلة الـكاتـشاب إلـى شـطيرة الـهامـبرغـر، فهـل يـعني 

ذلك بأنَّه خطأ أخالقيّ إن لم حتُب إضافة الكاتشاب إلى شطيرتك؟  
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بالتأكيد ال. 

خـالصـة األمـر، إن كـانـت نـظريـةُ الـتطورِ صـحيحةَ، فـذلـك يـعني عـدمَ وجـودِ أي قـاعـدةٍ تـأسـيسيةٍ 

لـتعليم الـزواجِ. ومـفهوم الـزواج سـيتحوَّلُ إلـى ظـاهـرةٍ اجـتماعـيةٍ - ظـاهـرةٍ تـتطوَُّر فـي وقـتنا الـراهـنِ 

لتتحولَ إلى شيءٍ مختلفٍ متاماً عما كانت عليه منذ عدّةِ سنواتٍ مضت. 

إال أنّ احلـقيقةُ سـتبقى بـأنَّ الـزواجَ هـو احتـادٌ مُـقدَّسٌ بـني رجـلٍ واحـدٍ وامـرأةٍ واحـدةٍ مـدى احلـياة ألن 

الـله اخلـالـقَ قـد أسَّـسَهُ بهـذه الـطريـقة مـنذ الـبدء، وقـد نـقله الـوحـي املُـقدَّس إلـينا مـن خـاللِ سـفر 

الـتكويـنِ. بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، فـإن كـل اآليـاتِ األُخـرى فـي الـكتاب املُـقدَّس الـتي تـتناول تـعليم 

الزواج تتصل بشكلٍ مباشرٍ مع سفرِ التكوين والسردَ الذي يقدِّمَهُ عن اخللقْ. 

إنَّ سـفر الـتكويـن بـصفته السّجـلَّ الـتاريـخيَّ احلـقيقي لـلعمل الـذي أمتَّـه الـله فـي سـتة أيـام هـو 

األساس والقاعدة التي يبنى عليها تعليم سرّ الزواج املُقدَّس. 

۲- قُدسيّةُ احلياةِ اإلنسانية: 

إن الـكتابَ املُـقدَّسَ يُـعلِّمُنا بـأنَّ البشَـر يـختلِفونَ اخـتالفـاً نـوعـياً عـن بـقيةِ الـكائـناتِ احلـيّةِ. فـنحن 

مــتميّزون فــي أنــنا مخــلوقــونَ عــلى صــورة الــله ونــتمتَّعُ بــحقوقٍ خــاصــةٍ بــنا دونــاً عــن بــاقــي 

اخملـلوقـات. ولهـذا السـبَب فـإنَّـهُ مـن غـير األخـالقـيّ أن يُـقتَل اإلنـسان، فـإنـه ال يـحقُّ لـنا أن نُفسِـد 

من خُلِقَ على صورةَ الله بطريقة ممُاثلة.  

إن قُـمنا بـاإلسـتقصاء، فـإنـنا سـوف جنـدُ عـدداً محـدوداً مـن الـنّاسِ يـبذلـون الـقليلَ مـن الـوقـتِ فـي 

الـتفكيرِ فـي احلَـيَواتِ الـتي تُخـمَدُ فـي سـبيل احلـصول عـلى وجـبةٍ شهـيَّةٍ مـن اللَّحـمِ، أو شـطيرةٍ مـن 

الـبرغـر، أو طـبقٍ مـن الـسَّمك. كـما أنـنا فـي كـلّ مـرة نسـتنشقُ الـهواءَ، فـإن مجـموعـةً مـن الـكائـناتِ 

احلـيَّةِ الـدقـيقةِ تَـدخُـلُ إلـى نـظامِـنا احلـيويّ، حـيثُ يـتمُّ الـقضاءُ عـليها مـن قـبلِ جـهاز املـناعـةِ اخلـاصِّ 

بنا.  

فلماذا ال جندُ أحد األشخاصِ يصيحُ ”جرمية“ حني نقوم باستهالك القرنبيط؟  

السـببُ هـو أنَّ كـلَّ شـخصٍ يـعرفُ فـي قـلبِهِ أنَّ احلـيوانـاتَ والـنباتـاتَ ال حتـمِلُ صـورةَ الـلهِ، فـي حـني 

أن البشـرَ وحـدهَـم مـن يحـمِلُها. وسـواءَ كـنا نـعتَرِفُ بـذلـكَ أم ال، فـإنـنا جـميعاً منُـيِّز أن البشـرَ هُـم 
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مخـلوقـاتٌ ممَُـيَّزةٌ، ولـيسوا مجـرّدَ كـائـناتٍ حـيَّة تـعيشُ عـلى سـطح األرض. إذ أنَّ اخلـالـق بـذاتِـهِ قـد 

قامَ بتمييزنا عن بقيَّة الكائِنات، وذلك بِخَلْقِهِ لنا على صورته ومثاله.  

وأين تعتقد أن هذا املبدأ الكتابيَّ قد بدأ؟  

بالتأكيد، إنه في سفر التكوين. 

نْـسَانَ عَـلَى صُـورَتِـهِ. عَـلَى صُـورَةِ الـلهِ خَـلَقَهُ. ذَكَـرًا وَأُنْـثَى خَـلَقَهُمْ. وَبَـارَكَـهُمُ الـلهُ  ” فَخَـلَقَ الـلهُ اإلِ
وَقَـالَ لَـهُمْ: »أَثْـمِرُوا وَاكْـثُرُوا وَامْـألُوا األَرْضَ، وَأَخْـضِعُوهَـا، وَتَسَـلَّطُوا عَـلَى سَـمَكِ الْبَحْـرِ وَعَـلَى 

«.“ (تكوين ۱: ۲۸-۲۷)  طَيْرِ السَّمَاءِ وَعَلَى كُلِّ حَيَوَانٍ يَدِبُّ عَلَى األَرْضِ

أمــا الــنباتــاتُ فــقد خُــلقت كــطعامٍ لــإلنــسان (تــكويــن ۱: ۲۹). لــذلــك فــإنَّ ”قَــتل“ جــزرة 

واسـتهالكـها ال يـشكلُّ مـعضلةً أخـالقـيةً - إذ أنَّ الـلهَ قـد خـلقها لهـذا الـغايـة. وفـي سـفر الـتكويـن 

۹: ۲-۳، جنـد أن الـله قـد وسَّـعَ الـقائـمةَ الـغذائـيّةَ لـإلنـسانِ لـتشملَ احلـيوانـات ايـضاً. ولـكنَّ قـتلَ 

اإلنــسانِ هــو أمــرٌ غــير مــقبولٍ (تــكويــن ٤: ۸-۱۲؛ ۹:٦). وإن قُــدســيَّة احلــياة اإلنــسانــيّة هــي 

حقيقةٌ أخالقيةٌ وجذرها ينطلق من سفرِ التكوينِ.  

أمــا إن كــان اخلــلق مجــرَّدَ أســطورة، وإن كــان البشــرُ بــبساطــةٍ مجــرّدَ حــيوانــاتٍ مــتطورةٍ، فهــل 

سـيكونـون مـتميّزيـن عـن بـقيّة احلـيوانـات؟ فـاحلـيوانـات ال متـتلكُ قـانـونـاً أخـالقـياً. فـإن قـام أسـدٌ مـا 

بـقتلِ أسـدٍ آخـرَ، نـحن ال نـقول بـأن هـذا خـاطـئٌ، وال نـضع األسـد الـقاتِـلَ فـي الـسجن. إذ أنَّ مـا 

يـقوم بـه احلـيوان ال يـتعلق بـاألخـالق. وبـالـتالـي فـإن كـان اإلنـسانُ ال يـختلفُ عـن احلـيوانـات، 

فـعلى أي أسـاسٍ ميـكنُ الـقول بـأنّ قـتلَ اإلنـسانِ أمـرٌ خـاطـئٌ مـن الـناحـيةِ األخـالقـيَّةِ. وفـي حـال قـمنا 

بـالـتمييز بـني اإلنـسان واحلـيوانـات، فـإن هـذا الـتمييز سـيكونُ أمـراً تـعسُّفياً وغـيرَ مـوضـوعـيٍّ 

وخصوصاً إن كان مبنياً على األفكارِ التطورية. 

إنَّ الـبعضَ مـنَ األشـخاصِ سـيقومـونَ بـاجلـدالِ عـلى أسـاسِ أنَّ البشـرَ أكـثرَ ذكـاءً مـن احلـيوانـاتِ 

”األُخـرى“، ولـذلـكَ فـالبشـرُ ميـتلكونُ حـقوقـاً أكـثرَ وال يـجبُ أن يُـقتَلوا. لـكن إن هـذا املـعيارَ هـو 
مـعيارٌ تـعسفيٌّ ويـقودُ إلـى اسـتنتاجٍ خـطيرٍ لـلغايـة، يـفيدُ بـأنَّ البشـرَ األكـثر ذكـاءً ميـتلكونَ حـقوقـاً 

أكـثرَ مـن البشـرِ األقـلّ ذكـاءً مـنهم. فهـل يـجبُ أن يـتمَّ الـسماحُ لـلشخصَ الـذي ميـتلكُ مُـعدلَّ ذكـاءٍ 

عـالٍ أن يـقوم بـقتلِ الـشخصَ الـذي ميـتلكُ مُـعدالً مُـنخفضاً مـن الـذكـاء؟ بـالـرُّغـمَ مـن عـدمِ امـكانـيةِ 
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تـفادي هـذا اإلسـتنتاج عـند اسـتخدامِ ذلـكَ الـنموذجَ مـن الـتفكيرِ فـإنَّـه مِـنَ الـواضـحِ أن اإلجـابـةَ هـي 

بالنفي.  

مــن وجــهةِ الــنظرِ الــتطوريــةِ، إنَّ البشــرَ لــيسُوا مُــختَلِفنيَ أســاســاً عــن احلــيوانــاتِ أو الــنباتــات. 

وبـالـنتيجةِ فـإن أي سِـلسِلَةٍ مـن األفـكارِ الـتي تُـقدِّمُ  تـبريـرا لـقتلِ احلـيوانـاتِ أو الـنباتـاتِ ميُـكنُ أن 

ـرِ قَـتلِ أيّ مجـموعـةٍ مـن البشـر وذلـك بـناءً عـلى مـعايـيرَ شـخصيةٍ مـثل  يـتمَّ اسـتخدامُـها لـتبري

العِرْقِ، العُمرِ، القُدُرات، أو اجلِنْس. 

فـلماذا إذا ال نـقومُ بـإجـهاضِ األطـفال املـزعـجنيَ إن كـانـوا مجـرّدَ أبـناء عـمومـةْ بـعيديـن لـلقرنـبيط 

)؟ إنَّ الـعديـد مـن األشـخاصِ قـامـوا بـاسـتخدامِ هـذا الـنموذج فـي  (بحسـب اإلعـتقاد الـتطوريّ

الـدفـاعِ عـن اإلجـهاض، إالّ أنَّ هـذا الـنموذجَ ال يـتوقَّـفُ عـندَ األطـفالِ الـذيـنَ لـم يُـولَـدوا بَـعد. فـلِماذا 

ال يَـتِمُّ وأدُ أيّ طـفلٍ غـير مُـالئـمٍ بـعد فـترةٍ قـصيرةٍ مـن والدتـهِ. أو ملـاذا ال يُـقتلُ أي مُـراهـقٍ نـاكـرٍ 

لـلمعروف، أو كـبار الـسنّ والعجـزة؟ إنـه ملـنَ الـواضـح أنَّ مُـعظمَ مـؤيّـدي الـتطوّرِ سـينضمونَ إلـينا 

فـي الـتنديـدِ مبـثلِ هـذهِ األعـمالِ. لـكنَّ الـنقطةَ الـتي نـحاول أن نـقوم بـتقدميـها مـن هـذا الـطرح هـي 

أنـهم غـيرُ قـادريـنَ عـلى تفسـيرِ السَّـبَبِ فـي أنَّ هـذهِ األعـمالَ خـاطـئةٌ مـن املـنظور الـتطوّريّ. حـيث 

أنَّـهُمْ قَـدْ اليـقبلونَ هـذهِ الـفظائـعَ مـن الـناحـيةِ الـعاطـفيَّةِ. لـكنَّهم غـيرُ قـادريـنَ عـلى تـقدميِ دفـاعٍ 

منطقيٍّ للقولِ بأنَّ هذهِ األعمالَ خاطِئَةٌ. 

إنَّ املــنظورَ املســيحيَّ وحــدَهُ قــادرٌ عــلى تــقدميِ أســاسٍ مــنطقيٍّ لــلتنديــدِ بــالــقتل عــلى أنــه عــملٌ 

خـاطـئ. بـينما جنـد أن املـنظورَ الـتطوريَّ لـلحياة البشـريـة هـو مـنظورٌ غـيرُ مُـتَّسقٍ مـع قُـدسـيَّة احلـياة 

اإلنـسانـيَّة. فـالـرب اإللـه قـامَ بـتعريـف احلـياة ومـن ثُـمَّ قـام بـالـتمييز بـني احلـياة البشـريَّـة وأيِّ نـوعٍ 

آخرَ من احلياة - وهذا األمرُ قد ترسَّخَ ابتداءاً من سفرِ التكوين. 
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۳- اللباس: 

عـلى الـرغـمِ مِـن غـيابِ هـذا الـتعليم عـن الـعِظات الكنسـيَّة إال أنَّ الـلِّباسَ هـوَ تـعليمٌ مسـيحيٌّ مـن 

املُمكِنِ تتبعُ جذورهِ إلى سفرِ التكوين. 

إنَّ الـلباسَ لـم يـكنْ ضـروريـاً فـي احلـالـةِ األصـليَّةِ قـبلَ اخلـطيئة، إال أنـهُ قـد متَّ تـقدميَـهُ كـغِطاءِ إلـى 

آدمَ وحـواءَ، بسـببِ اخلِـزي واخلجـلِ املـرتـبطنيِ بخـطيئَتِهِما وذلـك مـا نـعرفـه مـن  (الـتكويـن ۲: 

۲٥؛ ۳: ۱-۷؛ ۳: ۲۱).  

ولهـذا السـبب فـإنـنا جنـدُ أن جَـميعَ الـثَّقافـاتِ فـي الـعالـمَ تـقريـباً متـتلكُ نـوعـاً مـن أنـواعِ االعـتدالِ 

حنيَ يتعلَّقُ األمرُ باللباسِ، حتى في املناطقِ ذاتِ املناخ احلارّ. 

لــكن كــيفَ لــنا أن نــفهمَ أســاسَ الــلباسِ إن لــم نــأخــذ بــاإلعــتبار الــتاريــخَ املسجَّــل فــي ســفرِ •

التكوينِ؟  

مـنَ املـنظورِ الـتطوريِّ الـذي ال يـختلفُ فـيهِ الـناسُ أسـاسـاً عـن أيٍّ مـنَ الـكائـناتِ األُخـرى، مـا •

هوَ سبَبُ ارتداءِ املالبسِ في املَناخَاتِ احلارّة؟  

هـا هـي ذا احلـيوانـاتُ ال تـرتـدي أيَّ لـباسٍ، واإلنـسان وفـقَ هـذا املـنظورِ هـوَ حـيوانٌ مـتطوِّرٌ، فـما •

هيَ أهميةُ اللباسِ إذاً؟ 

بـالـرّغـمِ مِـن ذلـك، جنـدُ أنَّ احلـاجـةَ إلـى الـلباسِ هـيَ أمـرٌ بـديهـيٌ بـالنسـبةِ إلـى اجلـميع. والـشعورُ 

بـالـعارِ يـرتـبطُ بـشكلٍ فـطريٍّ مـعَ الـتعري. ونـحنُ جـميعاً نـشعرُ بـاحلـرجِ. واحلـقيقةُ هـي أنَّ مـعظمَ 

اجملتمعاتِ متتلكُ قواننيَ تتعلَّقُ باحلياءِ العامِّ. 

إال أنَّ احلـيوانـاتَ لـيسَ لـديـها أيَّ نـوعٍ مـنَ احلـرجِ بسـببِ عـدمِ ارتـدائِـها لـلباس. إنَّ احلـرجَ ال مـبرّر 

لهُ في التطورِ، فحتَّى املؤمنُ بالتطورِ سيكونُ حَرِجاً في حال وُجدَ عارياً في األماكنِ العامةِ.  

نـحنُ نـقومُ بـتغطيةِ أنـفسنا ألنَّ الـلهَ قـد أسَّـسَ احلـاجَـة إلـى الـلباسِ، لـيسَ ذلـكَ مـن أجـلِ تـعزيـزِ 

اجلـمالِ، إمنـا لـتخفيفِ الـشعورِ بـاخلجـلِ واحلَـرَجِ الـناجِـمِ عـنِ اخلـطيئةِ األصـليَّةِ، وهـوَ األمـرُ الـذي متَّ 

وصـفَهُ بـعنايـةٍ بـالـغةٍ فـي سـفرِ الـتكويـنِ وذلـكَ بـعدَ سـقوطِ اجلـنسِ البشـريّ. فـي احملُـصّلة إنَّ هـذا 

التعليمَ ال أساسَ لهُ إال في حال كان سفرُ التكوينِ تاريخياً. 
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٤- القانون: 

إنَّ أمُمَُـنا وأنـظِمَتُنا مَـبنيَّةٌ عـلى الـقوانـنيِ، ونـحن كـشعوبٍ فـإنـنا منـتلكُ مـيالً فـطريـاً لـفَهمِ وإطـاعَـةِ 

الـقوانـني. كـما أنّ جـميعَ الـقوانـنيِ - سـواءَ كـانـت مـدنـية أو أخـالقـية - متـتلك شـيئاً مشـتركـاً وهـو 

أنَّـها تـضعُ حُـدوداً لـتصرُّفـاتِـنا مـن خـاللِ التهـديـدِ بـأحَّـدِ أنـواعِ الـعُقوبَـةِ فـي حـالِ عـدمِ الـتزامِـنا بـها. 

والـكتابَ املُـقدَّسَ يُسَجِّـلُ لـنا عـدداً مـنَ الـقوانـنيِ الـتي تـقودُ وحتـدِّدُ تَـصَرُّفـاتِـنا سـواءَ كـان ذلـك عـلى 

مسـتوى األُمّـة أو عـلى مسـتوى األفـراد. لـكنْ يـوجـد سـؤالٌ لِـيُطرحَ فـي هـذا املـقامِ وهـوَ: مِـنْ أيـنَ 

صدَرَ أوَّلُ قانونٍ؟ وما هو سببُ وجودِ القواننيِ على أيّة حال؟  

الستشكافِ أصلِ القوانني سنقومُ بالنَّظرِ إلى سِفرِ التكوين.  

فـإنَّ أوَّلَ قـانـونٍ أُعـطِيَ للبشـرِ كـانَ مِـن قِـبَلِ الـله - حـيثُ قـالَ آلدمَ وحـوَّّاءَ أن يـذهـبوا ويـتكاثـروا 

ويتَسَـلَّطوا عـلى جـميعِ اخملَـلوقـاتِ الـتي عـلى األرض (تـكويـن ۱: ۲۸). كـما قـالَ الـلهُ آلدمَ أال 

يأكلَ من شجرةِ معرفةِ اخليرِ والشَّرِ، وقد أحلَقَ عقوبةً في حالِ عدمِ إطاعَتِهِ األمرَ وكانت املوتَ. 

إنَّـنا منـتَلِكُ الـقوانـني كـون الـله اخلـالـق قـد صَـنَعَ اإلنـسانَ عـلى صُـورَتِـهِ لـيكونَ ممَُـيَّزاً بـنيَ اخملَـلُوقـاتِ 

الـباقِـيَةِ وميـتَلِكَ عَـالقَـةَ شَـرِكَـةٍ مَـعَهُ. بـالـتالـي فـإنَّ الـله هـو صـاحِـبُ احلـقِّ املُـطلَقِ فـي وضـعِ الـقواعِـدِ 

الـتي حتَـكُمُ تـصرّفـاتَـنا. ومبـا أنَّ الـلهَ قـد أَعـطى لـنا حـريَّـةَ االخـتيارِ - فـنحنُ لـسنا رجـاالً آلـيّنيَ 

عـدميـي احلُـريَّـةَ - أي أنَّـهُ يُـوجَـدُ عـواقـبَ لـعَدَمِ الـطَّاعَـةِ وتـطويـباتٍ لـلطاعـة (كـما فـي الـتثنية ۲۸: 

 .(۱٤-۱

 نـحن مـديـنون لـله بـوجـودنـا، وبـالـتالـي فـإنَـه عـلينا الـتزام أخـالقـي بـإطـاعـة الـقوانـني الـتي أقـرَّهـا. 

ونـحن نـعرف أيـضاً أنَّـه سَـيَدِيـنُ أعـمَالـنا. ونـحن بـالـغالـب نـختبرُ نـتائـجَ أعـمالـنَا فـي هـذا الـعالـمَ إال 

أن هـذهِ الـنتائـجَ قـد التـكونُ واضـحةً لـنابـشكلٍ دائـمٍ. لـكنهُ مِـنَ املُـؤكّـَدِ أنَّـنا جَـميعاً سـنواجِـهُ الـديـنونـةَ 

األخــيرة. وهــا نــحن جنــدُ أنَّ اإلنــسانَ صــاحــب الــطبيعة الــتي متــيلُ إلــى الــتمرّدِ عــلى الــله يــقومُ 

بـانـشاءِ اجملـتمعاتِ، ووضـعِ الـقوانـنيِ املـدنـيَّة، لـكبحِ الشرِّ فـي اجملـتمع. فـإن هـذه الـقوانـني هـي 

ذاتُ معنىً فقط في ضوء سفر التكوين.  

لـكن مـن املـنظورِ الـتطوري الـذي يـنظر إلـى البشـر عـلى أنـهم حـيوانـاتٌ مـتطورةٌ، هـل مـن املـنطق 

أن توجد أية قوانني؟  
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فـاحلـيوانـات ال متـتلك قـوانـني حتـكُمُها، فهـي تـفعلُ مـا تـشاء دونُ أيِّ شـعورٍ بـاإلنـصافِ أو الـعدلِ. 

كـما أنّـها ال متـلكُ أيَّـةَ حُـكومـةٍ أو شـرطـةٍ أو جـرائـمَ أو سـياسـات. إن احلـيوانـاتِ تـتصرَّفُ بـطريـقةٍ 

حـيوانـيةٍ فـقط الغـير، فـنحنُ ال نـحكمُ بـالـسجنِ عـلى أسـدٍ فـي حـال قـتلَ أسـداً آخـرَ. فـلماذا إذاً 

نحكم بالسجن على اإلنسانِ في حالِ قتلَ إنساناً آخرَ. 

إن فـكرةَ الـتطورِ تـتطلبُ مـفهومَ ”الـبقاءِ لـألصـلَح“. فـاألقـوى يُسـيَطرُ عـلى الـضعيفِ فـي مـنافـسةٍ 

شـرسـةٍ عـلى املـوارد، وهـذا األمـرُ سـيُفضي بـطبيعةِ احلـالِ إلـى فـناءِ األضـعف، وبـالـنهايـةَ سـيَنتُج 

لـديـنا كـائـناتٍ حـيّةٍ أقـوى وأصـلَح. و البشـرُ قـد تـطوروا مـن كـائـناتٍ أدنـى بـطريـقةٍ مـشابـهة ملـا 

سبقَ، فِي حالِ كانَ هذا صحيحاً فكيفَ يكونُ للقواننيِ أيّ معنىً؟ 

الـفكرُ الـتطوريّ يـتمحورُ بـشكلٍ أو بـآخـرَ حـولَ فـكرةِ أنَّ الـقويَّ يسـيطرُ عـلى األضـعفِ؛ فـلماذا إذا 

منتلك قوانني تعمل على حماية الضعفاء من األقوياء؟ 

إنَّ الـقوانـنيَ وُضـعت أسـاسـاً ملـنعِ الـشخصِ األقـوى واألصـلَح مـن أن يَـقتُلَ أو يَسـتَغِلّ الـشخصَ 

األضــعَفَ. أي أنَّ الــقوانــني تســيرُ بــشكلٍ مــخالــفٍ ملــفهومِ الــبقاء ”لــألصــلح“. عــلماً أن مــعظمَ 

األشـخاصِ الـتطوريـنيَ يـؤمـنونَ بـالـقوانـني، إال أنَّ إميـانَـهم هـذا سـيكون عـدمي املـعنى فـي حـال كـان 

التطور صحيحاً. 

٥- األسبوع ذو األيام السبعة: 

إن الـوصـيّةَ الـرابـعةَ مـن الـوصـايـا العشـر تـقول ”اُذْكُـرْ يَـوْمَ السَّـبْتِ لِـتُقَدِّسَـهُ.“ (خـروج ۲۰: ۸). إن 

إرشــادات الــله هــي أن نتَّخــذ يــومــاً مــن أيــام األســبوع لــلراحــة ولــتمجيد الــله. وجنــد أن مــعظم 

املسيحيّني يحتفلون بالسبت املقدَّس في يوم األحد، وذلك تكرميا واحتفاالً بقيامة املسيح.  

لــكننا نــالحــظ فــي الــوقــت عــينه أن غــير املســيحيّني أيــضاً ـ عــادةً مــا يتخــذون يــومــاً مــن أيــام 

األســبوع الســبعة كــيوم عــطلة لــلراحــة، وفــي احلــقيقة إنَّ غــالــبية احلــضارات الــتي وُجِــدَت عــلى 

األرض متـتلك نـظامـاً اسـبوعـياً مـن سـبعة أيـام. لـكن الـسؤال الـذي يـطرح نـفسه فـي هـذا املـقام، مـن 

أيـن نـشأت هـذه الـفكرة؟ وملـاذا يـكون هـنالـك يـومٌ لـلراحـةِ فـي كـلّ سـبعة أيـام ولـيس كـل خـمسة أو 

عشرة؟  
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ما هو مصدر النظام األسبوعي الذي نعرفة مكوّناً من سبعة أيام؟ 

بــالــرغــم مــن أنــنا جنــد وصــية الســبت قــد وردت فــي ســفر اخلــروج   ۲۰: ۸، إال أن الــفكرة قــد 

نشأت أوالً في سفر التكوين. 

فــسفر الــتكويــن ۱: ۱- ۲: ۲ يشــير إلــى أن الــله قــد خــلق كــلَّ شــيئٍ فــي ســتّة أيــامٍ ومــن ثــمَّ 

اسـتراح فـي الـسابـع. بـالـطبع نـحن نـعرف بـأن الـله الـكُليّ الـقدرة لـيس بـحاجـة لـلراحـة، كـما أنَّـه ال 

يـحتاج أن يسـتغرق سـتة أيـام ليخـلق الـكون. فـهو ميـتلك الـقُدرة عـلى أن يـفعل ذلـك حلـظيّاً. إال 

أن الـله خـلق فـي سـتة أيّـام ومـن ثـم بـعد ذلـك اسـتراح فـي الـيوم الـسابـع وبـذلـك كـان مُـعطياً لـنا 

منوذجاً لنحذو حذوه.  

وجنــد تفســير ذلــك فــي ســفر اخلــروج ۲۰: ۱۱ حــيث جنــد أن وصــيّة حــفظ الســبت مــبنيَّة عــلى 

أسـبوع اخلـلق. ”أَنْ فِـي سِـتَّةِ أَيَّـامٍ صَـنَعَ الـرَّبُّ الـسَّمَاءَ وَاألَرْضَ وَالْبَحْـرَ وَكُـلَّ مَـا فِـيهَا، وَاسْـتَرَاحَ فِـي 

الْيَوْمِ السَّابعِ. لِذلِكَ بَارَكَ الرَّبُّ يَوْمَ السَّبْتِ وَقَدَّسَهُ.“ 
اليـوجـد أيّ قـاعـدة عـلمانـية مـعروفـة تسـتطيع تفسـير األسـبوع ذو األيـام السـبعة دونَ الـلجوء إلـى 

الـكتاب املـقدس، فـالـيوم هـو الـفترة الـتي تسـتغرقـها األرض إلمتـام دورة كـامـلة حـول مـحورهـا. 

والشهـر هـو الـفترة الـزمـنية الـتي تـلزم لـكي يُـتِمَّ الـقمر جـميع مـراحـله، والـسنة هـي الـفترة الـزمـنية 

الـتي تسـتغرقـها األرض إلمتـام دورة كـامـلة وفـق مـدارِهَـا حـولَ الـشمس. لـكن ال يـوجـد أي ظـاهـرة 

فـلكية تـتفق مـع األسـبوع. ولـقد اقـترح الـبعض تفسـيراً بـأن أجـدادنـا قـد اخـترعـوا نـظام األيـام 

السـبعة تـكرميـاً لـلكواكـب اخلـمسة الـتي ميـكن مـالحـظتها بـالـعني اجملـرّدة  (عـدا األرض) بـاإلضـافـة 

إلـى الـشمس والـقمر. لـكن حـقيقة األمـر أنـه لـيس هـنالـك مـن ارتـباط بـني عـدد الـكواكـب والـزمـن. 

فلماذا هي سبعة أيام وليس سبع سننيٍ أو ساعات أو حتى باوندات أو سنتيمترات؟  

إن عـدد الـكواكـب لـيس لـه أي عـالقـة بـالـزمـن، ولـيس لـه قـيمة متـكنه مـن أن يـكون نـقطة انـطالق 

لتحـديـد عـدد أيـام األسـبوع. إن األمـر األكـثر مـنطقيةً هـو أن نـفترضَ بـأن أيـامَ األسـبوعِ السـبعةِ قـد 

متَّ إعــطاؤهــا أســماءاً تــبعاً لــلكواكــب اخلــمسة والــشمس والــقمر وذلــك بســبب وجــود الــتشابــه 

العددي بينهما. 
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بـناءً عـلى ذلـك وبحسـب مـا وصَـلَنا مـن املـعرفـة، فـإنَّ األسـبوع ذو األيـام السـبعة قـد وصـل إلـينا 

مـن الـنموذج الـذي تـأسَّـس فـي سـفر الـتكويـن، وحـقيقة كـون أغـلب احلـضارات الـتي وُجـدت عـلى 

األرض لـديـها هـذا الـنظام األسـبوعـي إمنـا هـي دلـيل عـلى أنَّ جـميع هـذه احلـضارات امـتلكت مـعرفـة 

مبدأية بسفر التكوين. 

٦- اإلجنيل ”اخلبر السار“: 
يـدرك مـعظم املسـيحيّني أن الـتعليم املـركـزي واألكـثر أهـمية بـني الـتعالـيم املسـيحية هـو اإلجنـيل - 

أي اخلـبر الـسّار بـأن يـسوع املسـيح قـد مـات عـلى الـصليب لـيدفـع ثـمن خـطايـانـا وقـام مـن بـني 

األمـوات لـيمنحنا بـذلـك حـياةً أبـديـةً. لـكن الـسؤال: مـا هـو مـصدر فـكرة ”اخلـطيئة“؟ مـن أيـن 

نعرف أن املوت هو أُجرة اخلطيئة؟ وعند أي نقطة فهم اجلنس البشري بأنَّه بحاجة إلى مُخلِّص؟  

إن كل هذه املبادئ الضرورية لفهم اإلجنيل تترسخ قواعدها في سفر التكوين. 

“. لـكن الـعالقـة  إن الـوحـي املـقدَّس يـخبرنـا فـي رسـالـة رومـية ٦: ۲۳ ”أَنَّ أُجْـرَةَ اخلَْـطِيَّةِ هِـيَ مَـوْتٌ

بـني اخلـطيئة واملـوت لـم تـبدأ فـي رسـالـة رومـية إمنـا بـدأت فـي سـفر الـتكويـن. فـسفر الـتكويـن 

يـعلمنا بـأن الـله هـو خـالـقنا وبـأنـنا مخـلوقـني عـلى صـورتـه (تـكويـن ۱: ۲٦-۲۷). ولـذلـك نـحن 

مـديـنون لـه بـوجـودنـا وبـالـطاعـة الـكامـلة لـوصـايـاه. ويـعلمنا أيـضاً بـأن الـناس مـسؤولـني عـن أفـعالـهم 

وبأن هناك عقوبة مترتّبةً على عدم الطاعة لله (تكوين ۲: ۱۷). 

فـي سـفر الـتكويـن نـتعلم بـأن الـعالـم كـان بـحالـة مـن الـكمال فـي وقـت مـن األوقـات، و”حـسنةٌ 

“ هـي خـليقة الـله الـغير احملـدود والـقُدّوس واحملـبّ. فـلو أنَّ آدم قـد أطـاع الـله لـكان عـاش  جـدّاً
حـياةً أبـديّـة فـي عـالقـةِ شَـرِكَـةٍ مـع الـله مسـتَمتِعاً بـكمال الـعالـم اخملـلوق. وألنـنا نـعرف أن الـله بـارّ 

وال يـقبل الشـر. فـبعد أن خـلق الـله آدم قـال لـه أال يـأكـل مـن شجـرة مـعرفـة اخلـير والشـر (تـكويـن 

۲: ۱۷). فـإن عـصى آدم تـلك الـوصـية سـيترتـب عـلى ذلـك عـقوبـة - فـهو وبـشكل مـباشـر سـيفقد 

خلوده وبالنتيجة ميوت (تكوين ۲: ۱۷؛ ۳: ۱۹-۱۷). 

ال يـوجـد فـي الـنص الـكتابـي أي إشـارة إلـى أن تـلك الشجـرة هـي ذات سـمات ممـيزة أو خـواص 

روحية. إنها بكل بساطة شجرة اختارها الله ليختبر والء آدم وطاعته. 
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 وقـد امـتلك آدم احلـريـة فـي أن يـختار بـني أن يـقدم الـطاعـة املـطلقة لـله فـيتعلم مـنه ويفسّـر الـعالـم 

مـن حـولـه عـلى ضـوء إعـالنـات الـله لـه، أو أن يـصير (كـالـله) مـن خـالل رفـض الـوصـية اإللهـية. 

وبـتلك الـطريـقة يـقوم بتفسـير الـعالـم احملـيط بـه عـلى ضـوء قـواعـدة الـتعسّفية وذهـنة احملـدود. 

لــألســف إن آدم قــد اخــتار اخلَــيَار األخــير، حــيث ســقط بــالتجــربــة وأُغــوي مــن قِــبَل حــوَّاء.الــتي 

بـدورهـا سـقطت بـغوايـة احلـية. وفـي تـلك اللحـظة عـينها فـقد آدم وحـوّاء خـلودهـما. وكـانـت تـلك 

اخلــيانــة ســبباً فــي كســر عــالقــة الشــركــة مــع الــله. فــمنذ تــلك اللحــظة ابــتدأا يــتقدمــان بــالــسن 

ويشيخا، أي أنهما ابتدأا باملوت كعقوبة على جرميتهما في خيانة اخلالق احملبّ.  

لـقد فَسَـد كـل الـعالـم نـتيجةً خلـطيئة آدم. حـتى إنَّ احلـيوانـات تـعانـي مـن األلـم واملـوت (رومـية ۸: 

۲۰-۲۲، تــكويــن ۱: ۳۱) كــما هــو حــال آدم، فــلماذا؟ إن آدم كــان مُســلَّطاً عــلى الــعالــم، 

وبـالـتالـي فـإن خـطيئته أثَّـرت فـي كـل شـيئ وعـلى جـميع اخملـلوقـات الـتي هـي حتـت سـلطانـه، وذلـك 

بـالـكيفيّة عـينها الـتي يـعانـي فـيها الـناس فـي عـصرنـا الـراهـن جـرّاء الـقرارات احلـمقاء الـتي قـد 

يتحــذهــا قــادتــهم - فــحني يــقوم رئــيس الــواليــات املتحــدة مــثالً بــاتــخاذ قــرار خــاطــئ، ســتكون 

الـنتائـج السـلبية لـذلـك الـقرار مـن نـصيب جـميع سـكان الـبالد وذلـك كـونـهم خـاضـعني لسـلطته 

الـرئـاسـيّة. قـد يـبدو األمـر غـير عـادل بـأن تـعانـي احلـيوانـات ومتـوت نـتيجة خلـطيئة آدم. إال أن 

الـعالـم لـو حـافـظ عـلى مـثالـيته ولـم يـتغيَّر بـدخـول اخلـطيئة فـي عَـدَن، فـإن ذلـك سـيشير إلـى أن الـله 

لـم يـعطِ آدم السـلطانُ عـليها لـيحفظها ويـرعـاهـا كـما قـال عـند الـتكويـن- أي أن عـدم الـتغيير 

سـيشير إلـى أن الـله قـد كَـذَب - لـكن الـله اليـكذب (عـبرانـيني ٦: ۱۸). إن أمـانـة الـله تـتطلب 

أن يُقاسي كل من آدم والعالم الذي كان حتت سلطانه من اللعنة كعقوبةٍ للخطيئة. 

ومبـا أنـنا نسـل آدم وحـوّاء، فـنحن قـد ورثـنا عـنهما الـطبيعة الـفاسـدة - فـنحن قـد وُلـدنـا فـي حـالـة 

مـن الـغربـة عـن اجملـد اإللهـي مُظهِـريـن عـالمـات الـتمرّد عـلى الـله. إال أنَّ الـله كـان رحـيماً عـلى 

البشـريـة. فـهو لـم يـترك آدم وحـواء ميـوتـان مـوتـاً أبـديـاً نـتيجة لـتمرّدهـما، إمنـا قـدَّم لـهما مُخـلّصاً، 

شـخصاً يسـدّد ثـمن اخلـطيئة الـتي ارتـكباهـا، الـثمن الـذي هـو املـوت، األمـر الـذي سـيعيدهـما إلـى 

“ سـوف يُـتمُّ األمـرَ، مـعطياً لـهما نـبوءةً عـن  عـالقـة الشـركـة مـع الـله الـذي قـال لـهما بـأن ”نسـلَ املـرأةِ

اخملـلِّص الـذي سـيأتـي. وبـعد أن أعـطاهـما أولـى الـنبوءات املسـيانـية، قـام الـله بـقتلِ حـيوانٍ (أو 
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) لِـيُلبِسَ آدم وحـوّاء تـلك اجلـلود الـتي غـطَّت خِـزي خـيانـتهما لـله  عـدّة حـيوانـات، ورمبـا يـكون حَـماَلً

“ العـيب فـيه - مـن نسـل املـرأة وهـو  وأظهـرت لـهما طـبيعةَ خـالصـهما. فـيومـاً مـا، سـيأتـي ”حـملٌ

الـله نـفسه مُتجسّـداً - وسـوف ميـوت كـيما يُـعطي آدم وحـوّاء حـياةً جـديـدة. وهـي حـياة أبـديّـة فـي 

عالقة شركة تامّة مع اخلالق. إن رسالة اإلجنيل هي متجذّرة في سفر التكوين!  

واإلجنـيل سـيفقد مـعناه دون سـفر الـتكويـن. فـإن قـمنا بـاسـتعمال املـنظور الـتطوري، فـإن املـوت 

كـان مـوجـوداً بـشكل دائـم وذلـك قـبل وجـود اإلنـسان بـوقـتٍ طـويـل. فهـل مـن املـمكن أن يـكون 

املوت عقوبةً للخطيئة؟  

وإن لم يكن املوت عقوبةً للخطيئة، فلماذا مات يسوع على الصليب؟  

وهل اخلطيئة حتمل أي معنى في ظل املنظور التطوري؟  

وإن كـان الـعالـم مـليئاً بـاملـعانـاة واملـوت بـشكل دائـم، فـما هـو السـبب الـذي قـد يـدفـع أي شـخص 

للتفكير في املصاحلة مع الله؟  

إن الـكتاب املُـقدَّس يـعلمنا بـأنـنا نسـتطيع أن نَخـلُص (أي نتحـرر مـن عـبوديـة اخلـطيئة) مـن خـالل 

 “ “ (كـما فـي الـالويّـني ۲٥: ٤۷-٤۹ وفـي مـواضـع أُخـرى)، أي أنَّ إنـسانـاً ”ولـيَّ دمٍ ”ولـيّ الـدمّ
وحده يستطيع أن يكون مُخلّصاً. 

إن الـله جتسَّـد آخـذاً طـبيعتنا البشـريـة ليخـلّصنا بـصفته ”ولـيَّ الـدم“. فـيسوع املسـيح لـيس إلـهاً 

فقط، إمنا هو قريبنا باجلسد. وبالتالي فإن دمه املسفوك يُحسب لنا ويُطهرنا. 

إنَّ الـكتابَ املُـقدَّس واضـحٌ جـداً بـأن دمَ احلـيوانـات غـير قـادِر عـلى تسـديـدٍ ثـمن خـطايـانـا (عـبرانـيني 

۱۰: ٤) وذلـك أن احلـيوانـات ال تشـترك مـعنا بـالـدم، ولـيس مـن صـلة قُـربـى بـيننا. لـكن فـي حـال 

كـان الـتطور صـحيحاً، فـإن هـذا سـيعني أن احلـيوانـات تسـتطيع أن تخـلّصنا، عـلى اعـتبار أنـنا 

سـنكون مشـتركـني مـعها بـأحـد األسـالف. فـإن كـنا قـد تـطوّرنـا مـن إحـدى احلـيوانـات، فـليس مـن 

حاجةٍ ألن ميوت يسوع على الصليب. 

جتـدر املـالحـظة فـي هـذا املـقام إلـى أن هـذا الـكالم ال يـعني بـالـضرورة أن مـن يـؤمـن بـالـتطور ال 

يسـتطيع أن يـكون مسـيحيّاً. فـمن الـطبيعي أن جنـد عـدد مـن األشـخاص ممـن آمـنوا بـاملسـيح كـربٍّ 

ومخـلّصٍ واعـترفـوا بـه إلـهاً ويخـدمـونـه بـكل مـحبة ووداعـة وبـطرقٍ مـختلفة، لـكن فـي الـوقـت عـينه 
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. إال أن اإلميـان بـيسوع املسـيح واإلميـان بـالـتطور مـن غـير  1يـؤمـنون بـنوع مـن الـتطور الـربـوبِـيّ 

املـمكن أن ميـتزجـا، كـما هـو حـال الـزيـت واملـاء. إال أنَّ الـله يظهـر مـراحـمه عـلينا حـتى عـندمـا تـكون 

ـرٌ جــيد وإال لــكنّا جــميعاً فــي مــأزق - إال أن هــذا لــيس مُــبَرِّراً  أفــكارنــا مــشوّشــة - وهــذا أمـ

لإلستمرار في حياتنا وفق هذا التشوش الفكري.  

إن كــلمةَ الــله يــجب أن تــكون املــعيار األعــلى فــي حــياتــنا، فــاإلعــتماد عــلى احلــق املــوجــود فــي 

الـكتاب املـقدس واملـنطق املـتّسق فـيه إمنـا هـي أمـور تُظهِـر طـاعـتنا لـله وامـتنانـا وشـكرنـا لـه نـظير 

اخلالص الذي قدَّمه لنا.  

إن جـميع الـتعالـيم املسـيحية سـتفقد مـعناهـا إن قُـمنا بـعزلِـها عـن أسـاسـاتـها الـتي تتجـذّر فـي سـفر 

التكوين. 

في اخلتام نتسائل: هل ميكن أن تكون األخالق مبعزل عن التاريخ؟ 

بـعد اإلطـالع عـلى الـنقاط السـتة الـتي قـمنا بسـردهـا أعـاله، قـد جنـد بـعض املسـيحيّني يـقولـون: 

”نـعم، إن الـتعالـيم املسـيحية تـرجـع فـي جـذورهـا إلـى سـفر الـتكويـن. لـكن ذلـك ال يـعني بـأن 
الـتكويـن هـو تـاريـخ حـقيقيّ. الـكتاب املـقدس هـو كـتاب أخـالقـي ولـيس كـتاب تـاريـخ. فـهو يشـبه 

قـصّة األرنـب والسـلحفاة،“ ويُسهِـبون بـالـقول ”أنـت تـصل إلـى الـعِبْرَة مـن الـقصة عـلى الـرغـم مـن 

أن اجلميع يعرفون أنها لم حتدث قط.“ 

لـكن هـذا التشـبيه خـاطـئ، إن سـفر الـتكويـن قـد كـتب كـتأريـخ، وهـو يـعطي األسـاس الـتاريـخي 

الـذي تـقف عـليه الـتعالـيم السـيحية. وهـو أمـر مـختلف عـن قـصةٍ خـرافـية مـثل قـصّة السـلحفاة 

واألرنـب. فـاخلـرافـة ال تـوفّـر أسـاسـاً لـألخـالق، إمنـا بـبساطـة شـديـدة هـي تـقدم شـرحـاً أو تـوضـيحاً 

حلـقيقةٍ مـا وقـد تـكون حـقيقةً أخـالقـيةً مـعروفـة لـدى الـناس. لـكن فـي حـال كـان شـخص مـا ال يـفهم 

هـذه احلـقيقة، يـأتـي دور اخلـرافـة فـي تـوضـيحها لـه. لـكن فـي حـال كـان الـشخص ال يـؤمـن بـاملـطلب 

األخالقي فإن قصةً خرافيةً تتناول املطلب عينه لن يكون لها أي معنى. 

biologos أي أنّ هللا قد استخدم التطور ليخلق الكون ، وأشهر المروجين لهذا اإليمان هي منظمة :theistic evolution 1
21



الفصل األول: العالقة بين التعاليم المسيحية وسفر التكوين

الـقصة اخلـرافـية تسـتطيع أن تُـقدِّم مـحاكـاة لـلحقيقة ـ لـكنها ال تسـتطيع أن تـقدم أسـاسـاً تُـبنى 

عليه هذه احلقيقة، فهي باألساس ليست حقيقيّة. 

إنَّ احلقيقة ال ميُكن أن  تُبنى على خرافة!  

وجـميع الـتعالـيم املسـيحية الـتي تـأسسـت فـي سـفر الـتكويـن ال ميـكن أن تـكون حـقيقّة إن لـم يـكن 

سفر التكوين تاريخاً حقيقيّاً. 
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الفصل الثاني: اإلدراك السليم للكتاب المُقدdس

الفصل الثاني 

اإلدراك السليم للكِتاب املُقدَّس 

إن تَشَـبُّع حـضارَتِـنا بـالـتعليمِ الـتطوريّ أدَّى إلـى ارتـفاعِ مسـتوىَ املـيلِ الـذي يـواجِـه املسـيحيّنيَ 

ويدفَعهم حملاولة القيام بالدَّمجِ بني األفكارِ التطورية واحلقيقةِ الكتابية، فهل هذا األمر ممكن؟  

مبـا أن املسـيحيّني قـد يـختلفون فـي تفسـيرِ بـعضِ اآليـاتِ الـصعبة مـن الـكتابِ املُـقدَّس. فـلماذا ال 

ميكنُ أن يتمَّ تفسيرُ سِفرِ التكوين بطريقةٍ يتوافَقُ فيها مع األفكار التطورية؟ 

إن قـراءة سِـفر الـتكويـنِ بـطريـقة أمـينةٍ - أي قـراءة الـسِّفر بـطريـقة مـباشـرة - لـن يسـتَحضِرَ إلـى 

ذِهِــنِ الــقارئِ وال بــأيِّ طــريــقةٍ كــانــت مــفاهــيمَ مــثل الــطفرات الــوراثــية، أو”اإلنــتقاء الــطبيعي“ 

العامِلَ مليارات السنوات.  

إنَّ الـسفر يتحـدَّثُ وبـكلِّ وضـوحٍ عـن اخلـالـق الـذي وبـطريـقة مُعجـزيَّـةٍ وبـأمـرٍ مـنه وُجـدت األنـواعُ 

اخملـتلفةُ مـنَ احلـيوانـات والـنباتـات، جـنباً إلـى جـنبٍ مـعَ مخـلوقٍ فَـريـدٍ وممَُـيَّزٍ يُـدعـى ”اإلنـسان“ 

وذلــك قــد حــدثَ فــي مــدةِ سِــتَّةِ أيــامٍ كــلَّ يــومٍ مــنها أربــعٌ وعشــريــن ســاعــةً. مــن الــطبيعي أنــك 

ـرَ سِـفرَ الـتكويـنِ،  أو أيَّ سِـفرٍ آخـرَ مـن أسـفار الـكتابِ املُـقدَّسِ بـالـطريـقةِ الـتي  تسـتطيعُ أن تُفسِّ

تـراهـا مـناسـبةً - سـواء كـان ذلـك بـطريـقةٍ شـعريـةٍ أو رمـزيـةٍ أو حـتى عـلى أنـه أمـثال. أو بـإمـكانـك 

2أن تقوم بقراءة السفر بالصورة التي يظَهر عليها. 

عـلى الـرَّغـم مـن امـكانـيةِ وجـود عِـدة تـفاسـيرَ مـختلفةٍ لـلكتاب املـقدس، لـكن ليسـت جـميع هـذه 

الـتفاسـير صـحيحة. فـمؤلّـف الـكتاب املـقدس (أو أي كـتاب آخـر) ميَـتَلكَ هـدفـاً مـعيّناً فـي ذهـنة 

حني وضعَ النصَّ. والتفسير الصحيحُ للنص هو الذي يتوافق مع هدف املؤلّف.  

إنَّ الـربّ اإللـه بـصفته مـؤلّـف الـكتاب املـوحَّـد واملُـوحـى بـه والـذي نـدعـوه نـحن الـكتابَ املـقدسَ، البـد 

أن يتم االعتراف به مؤلِّفاً للحقيقةِ - وليس مؤلِّفاً للخطأ واإللتباس.  

إن التفســير (Exegesis) هــو عــمل مــبني عــلى فــهم قــصد وهــدف املــؤلّــف: أي اســتخراج 
املـــعانـــي الـــتي قـــام املـــؤلّـــف بـــوضـــعها فـــي الـــنص. فـــي حـــني يـــوجـــد نـــوع آخـــر مـــن التفســـير 

2 ويمكن أن يتم ذلك مع أي كتاب مدرسي أو علميّ!
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(Eisegesis) الـذي يُـبنى عـلى تفسـيرِ الـنص بـناءً عـلى األفـكار والـعقائـد املُسـبقة للمفسّـر، 
ممـا يُـفضي إلـى اخلُـلوص إلـى أفـكارٍ لـم تـكن فـي قـصدِ أو نـيّة الـكاتـب. وحـني نـقوم بـقراءة الـكتاب 

املُـقدَّس، ال بـد أن نـبحثَ عـن فـهمٍ ملـا أراد الـله أن يـنقلهُ (مسـتعمالً عـدداً مـن الـناس كَـكُتَّاب) 

حـني أعـلن عـن كـلمته لـهم. والـفهم الـصحيح يـجب أن يـبدأَ مـن حـيثُ ابـتدأتِ اإلعـالنـاتُ اإللهـيةُ 

أي من سفر التكوين ۱: ۱. 

األنواع األدبية في الكتاب املقدس 

إن السـياق هـو أمـر حـاسـم حـني نـقوم بـقراءة الـكتاب املُـقدَّس. يـجب عـلينا أن نـسأل، ”مـا هـو نـوع 

األدب الـذي نـقرأه؟“ أهـو شـعر؟ تـاريـخ؟ نـبوءات؟ فـالـكتاب املـقدس يـحتوي عـلى عـدة أنـواع 
مـختلفة مـن األدب. واألمـر اجلـيد هـو أنـنا حـني نـريـد الـتمييز بـني هـذه األنـواع فـي الـكتاب املُـقدَّس 

فاألمر سهلٌ جداً. 

أوالً الشعر 

إن املـزامـيرَ تـقدّمُ مـثاالً رائـعاً عـن الـكتابـاتِ الـشعريـةِ فـي الـكتابِ املُـقدَّس، حـيثُ أنَّ الـعديـدَ مـنها 

هـي أغـانٍ وأنـاشـيدَ كـانـتْ تـرتَّـلُ مـن قـبل الـقُرَّاءِ، وسِـياقُـها األدبـيُّ يـجعلُ مـن متـييزِهـا أمـراً سهـالً. 

فـحني نـقرأُ مـطلعَ املـزمـورِ الـتاسـعَ عشـرَ ”إلمـامِ املـغنّني، مـزمـورٌ لـداود“- هـل يـوجـدْ أي نـوعٍ مـنَ 
الشكِّ في أنَّ ما سنقرأهُ هو كلماتٌ ألنشودةٍ قدميةٍ تُنشدُ للشكر لله؟ 

، إال أنَّ الـشعرَ الـعِبرِيَّ الـقدميَ كـان قـد  3غـالـباً مـا نـفكرُّ بـالـشعرِ عـلى أسـاسِ الـقوافـي والـعَروض

) حـيثُ يـتمُّ  وُضـعَ بـاسـتخدامِ ”الـتوازي“. إن الـتوازي يـنطوي عـلى بـنيةٍ ثـنائـيّةٍ (أو أكـثرَ مـنَ اثـننيِ

اإلدالءُ بـتصريـحٍ مـا، ثـمَّ بـعدَ ذلـكَ يُـتبَعُ بـتصريـحٍ آخـرَ يـرتـبطُ بـهِ بـشكلٍ مـنطقيٍّ. ويـوجـدُ نـوعـان مـن 

الـتوازي. األولُ يُـدعـى ”الـتوازي املـترادف“ الـذي يُـبنى عـلى تـصريـحني مـتتالـيني يـكون بـكل 
بـساطـةٍ الـتصريـحُ الـثانـي هـو إعـادةٌ لـلتصريـحِ األولِ، تـأكـيداً لـه إمنـا بـاسـتخدامِ ألـفاظٍ مـختلفةٍ. 

3 العَرُوض هي البُحُور الشعرية كالبحور الستة عشر للشعر
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وفـي الـغالـبِ جنـدُ أنَّ الـتصريـحَ الـثانـي يسـتخدمُ ألـفاظـاً مـرادفـةً لـلتي اسـتُخدِمـت فـي الـتصريـحِ 

األول. 

اآليـة األولـى مـن املـزمـور الـتاسـع عشـر هـي خـيرُ مـثالٍ عـلى ذلـكَ: ”اَلـسَّمَاوَاتُ حتَُـدِّثُ مبَِجْـدِ الـلهِ، 

وَالْــفَلَكُ يُــخْبِرُ بِــعَمَلِ يَــدَيْــهِ.“ إنَّ الــتصريــحَ الــثانــيَ أو املــقطعَ الــثانــيَ مــن اآليــةِ إمنــا هــو إعــادةُ 
“ هـي كـلمةٌ مـرادفـةٌ لـكلمةِ ”اَلـسَّمَاوَات“ و  لـلتصريـحِ األولِ بـاسـتخدامِ كـلماتٍ مـرادفـةٍ. ”الْـفَلَكُ
“. واآليـة الـثانـيةُ مـن املـزمـورِ تـتابـعُ مسـتخدمـةً الـتوازي  ”مَجْـد الـله“ يظهـرُ مـن خـاللِ ”عَـمَلِ يَـدَيْـهِ
“ بـبساطـةٍ تـعني  عـينه: ”يَـوْمٌ إِلَـى يَـوْمٍ يُـذِيـعُ كَـالَمًـا، وَلَـيْلٌ إِلَـى لَـيْل يُـبْدِي عِـلْمًا.“ ”يَـوْمٌ إِلَـى يَـوْمٍ
“ وذاتُ املـعنى يـوجـدُ فـي ”لَـيْلٌ إِلَـى لَـيْل“ وكـذلـكَ هـو احلـالُ فـإنَّ ”إذاعـة الـكالم“ تـرتـبط  ”دومـاً

بشكل وثيق  ”بإبداءِ العلم“. 
الـنوع الـثانـي مـن الـتوازي هـو ”الـتوازي املُـضادّ أو اخملُـالـف“، الـذي يـبنى عـلى تـصريـح أول يـتبعهُ 

تـصريـحٌ مـناقـضٌ لـه مـن حـيثُ املـبدأ. عـلى سـبيلِ املـثال نـقرأ فـي األمـثال ۱: ۷ ”مَـخَافَـةُ الـرَّبِّ 

رَأْسُ املَْـعْرِفَـةِ، أَمَّـا اجلَْـاهِـلُونَ فَـيَحْتَقِرُونَ احلِْـكْمَةَ وَاألَدَبَ.“ إنَّ املـقطع األول مـن اآليـةِ يـبنيُّ الـرجـلَ 

احلـكيمَ الـذي ميـتلكُ اخملـافـةَ املـقدَّسـةَ واإلحـترامَ لـله فـي حـني أنَّ املـقطعَ الـثانـيَ عـلى الـنقيضِ مـنهُ 

يُبَنيّ الرجلَ اجلاهل الذي يُبغِضُ احلكمةَ واألدبَ. 

ان الـتوازي هـو املـفتاح الـذي ميـكننا مـن متـييزِ الـلغةِ الـشعريـةِ فـي الـكتابِ املُـقدَّسِ. وكـما هـو احلـالُ 

مـع الـشعرِ احلـديـثِ، فـإن الـلغةَ الـشعريـةَ ال يـجبُ أن تـعالـجَ بـطريـقةٍ حـرفـيَّةٍ صِـرفَـةٍ. فهـي تسـتخدمُ 

وبــشكلٍ مــتكررٍ صــيغاً بــالغــيةً بــقصدِ نــقلِ هــدفِ املــؤلِّــفِ إلــى الــقارئ. وعــليهِ، فــإنَّــهُ مــن غــيرِ 

4املــنطقيِّ أن يــتمَّ قــراءةُ ســفرِ أشــعياءَ ٥٥: ۱۲  عــلى أنَّــه يشــيرُ إلــى أنَّ األشــجارَ بــطريــقةٍ مــا 

سـتنموا لـها أيـديٍ وسـتصفّقُ بـها. إنَّ هـذهِ الـصيغةَ الـبالغـيةَ واضـحةٌ، وهـي تشـيرُ إلـى الـبهجةِ 

والفرحِ الذي يرافقُ قدومَ الربِّ. 

فهـل مـنَ املـمكنِ أن يـتمَّ تفسـيرُ سـفرِ الـتكويـنِ عـلى أسـاسِ قـراءةٍ شـعريـةٍ لـلنصِ؟ هـلْ يحـملُ أيَّ 

نوعٍ منْ انواعِ التوازي املضادّ أو املترادف؟ كال، ألبتّة. 

4 ألَنdكُمْ بِفَرَحٍ تَخْرُجُونَ وَبِسَالَمٍ تُحْضَرُونَ. الْجِبَالُ وَاآلكَامُ تُشِيدُ أَمَامَكُمْ تَرَن}مًا، وَكُل} شَجَرِ الْحَقْلِ تُصَفwقُ بِاألَيَادِي.
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ال جنـدُ أيَّ أثـرٍ لـلتوازي فـي األحـداثِ املسجّـلةِ فـي األصـحاحِ األولِ مـن سـفرِ الـتكويـن. وبـني الـفينةِ 

“ هـو  واألُخـرى يظهـرُ بـعضُ األشـخاصِ الـذيـنَ يـقترحـونَ بـأنَّ تـكرارَ عـبارةِ ”وَكَـانَ مَـسَاءٌ وَكَـانَ صَـبَاحٌ

نـوعٌ مـنَ الـشعرِ. بـالـرغـمِ مـن تـكرارِ هـذهِ الـعبارةِ فـي نـهايـةِ كـلِّ يـومِ مـن أيـامِ اخلـلقِ، إال أنـها ليسـت 

نـوعٌ مـن الـتوازي املـترادف. تـذكَّـرْ أنَّ الـتوازي املـترادفْ يـتطلَّبُ اإلدالءَ بـتصريـحٍ شـبهِ مـطابـق مـع 

اســتخدامِ ألــفاظٍ مــترادفــةٍ. لــكنَّ الــكلماتَ هــنا هــيَ مــتطابــقةٌ. وال يــوجــدُ أيَّ نــوعٍ مــن أنــواعِ 

الـترادف. إضـافـةً إلـى أنَّ الـتوازي عـادةً يُـتَضَمَّن فـي الـتصريـحِ الـذي يـتبعُ بـشكلٍ مـباشـرَ. لـكنَّ 

خوامتَ كلَّ يومٍ من أيامِ اخلليقةِ يفصلُ بينها األحداثُ التي وقعت في كلٍّ منها.  

ال يـوجـدُ أيّ دلـيلٍ مـنطقيٍّ عـلى وجـودِ الـتوازي أو أيِّ أداةٍ مـن أدواتِ الـشعرِ فـي األصـحاحِ األولِ 

مـن سـفرِ الـتكويـن. إنَّ مـوسـى لـم يـكتبْ هـذه األحـداثَ بـطريـقةٍ شـعريـةٍ - فـإن أردنـا أن نـفهمَ 

املعنى املُتَضَمَّن يجبُ أال نحاولَ قراءةَ سفرِ التكوينِ ككتابٍ شعريٍّ. 

ثانيا األمثال 

لـقد تـكلم يـسوعُ املسـيحُ بـأمـثالٍ، وهـي قِـصَصٌ قـصيرة تَـتَوَضَّـحُ مـن خِـاللِـها احلَـقائِـقُ الـرُّوحـيَّةُ أو 

األخـالقـيَّة. إن يـسوع قـد قـدَّم كـل مـن  مَـثَل صـاحـب الـكرم (مـتى ۲۱: ۳۳-٤۰)، الـسَّامِـرِي 

الصَّالِح (لوقا ۱۰: ۳۰-۳٦)، الزَّارِع (لوقا ۸: ٤-۸)، والعَديد من األمثال األُخرى أيضاً.  

ال يـوجـد ضـرورة ألنْ تـكونَ األَمْـثَالُ حَـقيقيّة بِـشَكلٍ حَـرفِـيّ، إمنـا يـتَوَجَّـبُ عـليناأن نَـقومَ بـالـنَظَرِ 

إلـيها عـلى أسـاس أنَّـها تـعكِسُ مـبادئ أخـالقـيّةٍ أو روحـيّةٍ بِـغَرَضِ الـتَّوضِـيحِ. وميُـكِنُنا أن منُـيِّزَ 

األمثالَ مِن خاللِ معالمَ مختلفةٍ في السِّياق. 

مِـنَ الـنَّادِر أن تُـقَدِّمَ األمـثالُ أسـماء أو تـفاصـيلَ ثـانـويـة، إمنـا تُـبقِي احلـقائـقَ بِـصيغةٍ عُـمومـية 1.

كما في لوقا ۱۰: ۳۰ ”إنسانٌ كانَ نازالً…“. 

األمـثالُ تَـتَضَمَّنُ إشـراكَ خِـبرات احلـياة الـيومـية الـشائـعة. فـنحن جـميعاً نـألـفُ آلـيَّةَ زراعـة 2.

الــبذور، وتــأثــير أنــواعِ الــتُّربَــة اخملــتلفة عــلى الــزراعــة. لــذا جنــدُ أنَّ مَــثَلَ الــزَّارِعَ يَــفتَرِضُ 

بـشكلٍ مسـبق أن املُـتلَقي عـلى دِرايَـةٍ مُسـبَقة بـاملـعرفـة الـشائِـعة واملـرتـبطة بـظروف الـتربـة 

والزراعة. 
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األمـثال تـقوم بشـرحِ املـبادِئ األخـالقـية أو الـروحـية مـن خـالل اخلـبرات الـعامـة. فـالـواضـحُ 3.

مــن مَــثَل الــزارع أن املــبدأ الــروحــي يــقول أنَّ األشــخاصَ اخملُــتَلِفِنيَ فــي الــظُّروفِ اخملُــتَلِفة 

سيستَجيبون بِطرق مختلفة لرسالة اإلجنيل (لوقا ۸: ۱۱-۱٥). 

فهـل هـو ممُـكِنٌ أن تَـتِمَّ قـراءة سـفر الـتكويـن عـلى أسـاس أنَّـه أمـثال؟ قـام الـبعض بـتلك احملـاولـة. 

لكن سفر التكوين ال ميَتَلك أيَّ مَعْلَمٍ من مَعالِمِ السياقِ النَّصيّ الذي  لألمثال. 

يـفتَقد سـفر الـتكويـن إلـى الـتَّعميم الـذي يُـوجَـدُ فـي األمـثالِ. إمنـا عـوضـاً عـن ذلـك جنـد أنـه 1.

يُـقدّم أسـماءَ محـدَّدَة (آدم، حـوَّاء، قـايـني وهـابـيل) وتـفاصـيلَ مُحـددة (مـوقـع عـدن، وصـف 

األنـهار األربـعة احملـيطة بـها، الـخ.) (تـكويـن ۲: ٥-ّ ۱٥). فـي احلـقيقة إن االصـحاح 

اخلـامـس مـن سـفر الـتكويـن يُـقدِّم سـلسلة نسـب تـفصيليّة مـن آدم عـبر األسـماء املـفصلة 

لـذُريَّـتِه الـتي أتَـت بَـعده، مـع ذكـرِ تـفاصـيل ألعـمارهـم وصـوالً إلـى نـوح. وهـذا الـتفصيل 

الزمني ال يوجد في األمثال. 

إن األصــحاحَ األول مــن ســفر الــتكويــن ال يــتناوَل خِــبرات احلــياة الــيومــية الــشائــعة، فــال 2.

شيء ميُكن أن يكون أقلَّ شيوعاً من خلق الله للكون بكلمته! 

لـم يُـكتب سـفر الـتكويـن بِـقَصد تـوضـيح حـقائـق أخـالقـية مـن خـالل اخلـبرات الـعامَّـة. فـإنَّـه 3.

بـالـرغـم مـن أن سـفر الـتكويـن يـؤمـن األسـاس لـألخـالق إال أنـه يَـقِفُ عـلى الـنقيض متـامـاً مـن 

أن يكون مَثاَلً. 

ثالثاً - التاريخ 

إن الـكتاب املُـقدَّس يَشـتَمِل أيـضاً عـلى السَّـرد الـتاريـخي، وهـو أحـد أكـثر أنـواع الـكتابـة األدبـية 

شِـيوعـاً عـبر صـفحات الـوحـي املُـقدَّس. إنَّ السـرد الـتاريـخي هـو تَـسجيل مُـتَتَالٍ لـألحـداثِ احلـقيقيَّة 

الـتي وَقـعت بـالـفعل، وعـادةً مـا تـكون مـبنية عـلى شـهادةٍ ألحـد شـهود الـعيان كـما هـو احلـال فـي 

سـفر أعـمال الـرسـل والـبشائـر األربـعة. وسـفر اخلـروج هـو تـاريـخيٌّ بـطبيعته أيـضاً، فـهو يُسجـل 

أحداث خروج اإلسرائيليّني من مِصر وخاَلصهم منَ العبودية املُرَّة.  
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إن السَّـرد الـتاريـخيَّ يـجب أن تَـتِمَّ قِـراءَتَـه وتَفسـيره بِـطَريـقة حـرفـية، مـع االنـتباه إلـى إمـكانـية 

ورودِ بـعضِ أنـواعِ الـتعابـيرَ اجملـازيَّـة مـن حـني آلخـر. فـإنـنا حـني نـقرأ كـتابـاً عـن تـاريـخِ الـواليـاتِ 

املتحــدة األمــريــكية عــلى ســبيل املــثال وجنــد أن جــورج واشــنطن كــانَ أول رئــيسٍ لــها، ال نَــقف 

حـائِـريـن أمـامَ تـلك الـكلمات مُـتَفَكّريـنَ فـي مـاهِـيّة املـعنى الـذي حتَـمِلَهُ أو الـرَّمـزيّـة الـتي ميُـكِن أن 

ـردَ الـتاريـخيّ  نَسـتَعملها للتفسـير. فهـي بـشكل واضـح تـعني بـالـضبط مـا صـرَّحـت بـه. إن السَّ

يـتميز بـذكـر أسـماء وتـواريـخ وتـفاصـيل قـد تـكون ذاتَ صِـلَة مـباشـرة بـالـنصّ أو قـد تـكون مُجـرد 

معلومات إضافية.  

إنَّ متـييز السَّـرد الـتاريـخيّ فـي الـكتابـاتِ الـعِبريَّـة لـيسَ بـاألمـرِ املُـعقّد، فـيُمكن متـييزُهـا مـن خـالل 

أداةِ الـعَطف أو الـترتـيب (ו ڤـاڤ أو واو) الـتي هـي أحـد أحـرف الـلغة الـعبريـة وتُـتَرجـم عـادةً إلـى 

الـعربـية بـاسـتخدامِ حـرف الـعطف (و) وإلـى اإلنـكليزيـة بـاسـتخدام (and). وحـني جنـد أن إحـدى 

اجلـمل تَـبتدئ بحـرف الـعطف ”و“ ويـليه فـعل فـتلك هـي إشـارة واضـحة إلـى أن سـياق الـنص إمنـا 

هو سردٌ تاريخيٌ ويَصِفُ سِلسِلةً من األحداثِ املُتعاقبة. 

فـعلى سـبيل املـثال نـقرأ فـي تـكويـن ۱: ٦ ”وَقَـالَ الـلهُ:“ هـذه الـواو هـي واو الـتَّعاقُـبِ أو الـتَّرتـيب، 

وتـقريـباً جـميع املـرات الـتي ورد فـيها حـرف الـعطف ”و“ فـي األصـحاح األول كـان يُـفيد الـتَّرتـيب. 

فـاألسـلوب الـعِبريّ يـتشابـه مـع األسـلوب الـعربـي فـي السَّـرد الـتاريـخي حـيث جنـد اسـتخدامَ حـرف 

الـعطف لـلداللـة عـلى تـتابـع األحـداث وتسـلسلها الـتاريـخي، وميُـكن الـقول بـأن األصـحاح األول مـن 

سـفر الـتكويـن يـقول لـنا بـأن ”األمـر األول قـد حـدث، ومـن ثـمَّ تَـاله أمـرٌ آخـر، ومـن ثـم تـاله أمـرٌ آخـر 

… وهلم جرا“. 
سِـفرُ الـتكويـن يُـقدم أيـضاً أسـماء مـعيّنة (كـما هـو احلـال فـي األصـحاح اخلـامـس) وأحـداث مـعينة 

مـوصـوفـة بـدقّـة. فـسفر الـتكويـن قـد كُـتِب عـلى يَـدِ مـوسـى بـإرشـادٍ وَوَحـيٍ مـن الـروح الـقُدُسِ، ويـوجـد 

أدلّـة جـيّدة تُشـير إلـى أنَّـه مِـن املُـمِكنِ أن يـكونَ مـوسـى قـد وَصَـل إلـى املـعلومـاتِ الـتي دَوَّنـها مـن 

خـالل تـسجيالتٍ قَـدْ دُوِّنَـت مـن قِـبَلِ شـهود عَـيان. وهـذا ميُـكن أن يَـتِم اإلشـارةُ إلـيه مـن خِـاللِ 
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“ وهـذه الـعبارة تـرقـى ملسـتوى أن يَـتم اعـتبارُهـا إشـارةً إلـى املـؤلِّـف  5عـبارة ”هـذَا كِـتَابُ مَـوَالِـيدِ

الذي كَتَب ذلك اجلزء من النص. 

إن الـدالئـل الـتي تُشـير إلـى أنَّ سـفر الـتكويـن هـو سِـفر كُـتبَ بـطريـقةِ سـردٍ تـاريـخيٍ هـي دالئـلُ 

واضـحة، فـال يـوجـد ضِـمن الـسفر أي إشـاراتٍ إلـى كـون هـذا الـسفر قـد كُـتب بـطريـقةٍ شـعريـةٍ أو 

بـطريـقةِ األمـثال. إمنـا جنَـد بـنيَ طـيّاتِـه كـلَّ اإلشـاراتِ الـتي تَـدل عـلى كـونَـه قـد كـتب بـطريـقةِ السَّـرد 

الـتاريـخيّ. ومـن خـالل السـياق األدبـي يَظهـر لـنا جـلياً بـأن مـوسـى قـد قـصدَ أن يـؤخـذ هـذا الـسفر 

بـطريـقة حـرفـية كـتأريـخٍ ملـا يـقرب مـن أول ألـفيّ عـام مـن الـكون. وإن لـم يُـرِد الـقرّاء أن يـأخـذوا 

الـسِّفر عـلى هـذا األسـاس، لـن يـقدّمـوا حـينها تفسـيراً يـتماشـى مـع مـعنى الـنص. وبـكلمات أُخـرى 

ميكن القول إن تفسيرهم سيكون خاطئاً. 

السّماح للكتاب املُقدَّس بأن يُفسِّر نفسه 

ليسـت قـواعـد الـلغة والسـياق األدبـي هـي السـبيل الـوحـيد لـكي نـتعلم عـن الـكيفية الـتي يـجب أن 

نـقوم وفـقها بـقراءة وتفسـير الـكتاب املُـقدَّس، فـالـكتاب املـقدس نَـفسَه يُـعلِّمُنا عـن الـكيفية الـتي 

يـجب عـلينا أن نـتعامـل مـن خـاللـها مـع الـنصوص املُـقدَّسـة. وذلـك مـن خـالل الـنظر إلـى الـكُتَّاب 

اآلخـريـن لـلوَحـي املـقدس والـطريـقة الـتي تـعامـلوا بـها مـع األسـفار األُخـرى. ولـن يـكون األمـرُ أشـدَّ 

وضـوحـاً مـن أن نـعود إلـى مـؤلّـف الـكتاب املـقدس نـفسه - الـربُّ الـكلمةُ يـسوعُ املسـيح نـفسه. 

فكيف كان تفسير يسوع املسيح لسفر التكوين؟ 

يسوع املسيح وسفر التكوين 

إن يـسوعَ املسـيح قـد اسـتشهَد بـآيـاتٍ مـن العهـدِ الـقدمي، وقـد أجـاب املـعترضـني مـبتدءاً بـالـقول 

“ مُـتْبِعاً إيـاهـا بـاإلقـتباس املُـتَّصِل بـاملـوضـوع. (انـظر مـتى ٤: ٤؛ ۱۲:  “ أو ”أَمَـا قَـرَأْمتُْ ”مَـكْتُوبٌ
۳). وغـالـباً مـا يـتفاجـأ الـناس حـني يـعرفـون عـدَدَ املـرّاتِ الـتي اسـتخدمَ يـسوع اقـتباسـاتٍ مـن سـفرِ 

5  كلمة مواليد بالعبرية تكتب ”תֹּוְלֹדת“ وتُقرأ توليدوث، والتي يمكن أن تتم ترجمتها باستخدام كلمة ”أصول“ أو ”تاريخ“.
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الـتكويـن - فـإنَّ عـددَ املـراتِ الـتي أشـارَ فـيها إلـى سـفرِ الـتكويـنِ مـنَ الـكَثَرةِ أنـها تُـكافـئ املـرّاتَ 

الـتي أشـارَ فـيها إلـى بـقيةِ أسـفار العهـد الـقدمي مُـجتمعةً. بـشكلٍ تـقريـبيّ إنَّ نـصفَ اإلقـتباسـاتِ 

الـتي أشـارَ فـيها املسـيحُ إلـى الـوحـيِ املـقدسِ كـانـت مـن سـفرِ الـتكويـن. فـمن الـواضـح أنَّـه كـان 

عارفاً بشكل جيّدٍ أهمية موضوع األصول. 

بـاإلضـافـة إلـى ذلـك فـإن يـسوع املسـيح لـم يـتعامـل مـع سـفر الـتكويـن بـطريـقةٍ مَـجازيـة، شِـعريـةٍ، 

أُسـطوريـةٍ أو بِـطريـقة األمـثال. فـيسوعُ قـد تـكلَّمَ عـن مـوسـى، وقـد أشـار إلـيه بـوصـفِه شَـخصيّةً 

حـقيقيّة تـاريـخية (يـوحـنّا ٥: ٤٦-٤۷). وال يـوجـد أي تـلميح إلـى أنّ يـسوع قـد أخـذ أي سـردٍ 

مـن سـفر الـتكويـن عـلى أسـاسٍ غـير أسـاسِ كـونَـه سـرداً تـاريـخياً. فـي احلـقيقة، إن يـسوع املسـيح 

كـان فـاهـماً أن أسـاسـات احلـقائـق األخـالقـية للمسـيحية تـقع فـي سـفر الـتكويـن الـتاريـخي. وهـذا مـا 

قام  بعرضِه في تعليمِ الزواج.  

فـي مـتى ۱۹: ۳َ-۱۲َ أتـى الـفريسـيّون مُـعتَرِضـني ومُجَـرِّبـني يـسوع بـسؤالٍ عـن الـزواج. وقـد أرادوا 

حتـديـداً أن يـعرفـوا فـيما إذا كـانَ يـحق لـلرجـلِ أن يـطلّقَ زوجـتهُ أليِّ سـببٍ. وكـان ردُّ يـسوعَ بـأنَّ 

الـطالق قـد سُـمحَ بـه بسـببِ عـدمِ الـوفـاء أي اخلـيانـة. ثـم أسهَـب بـالشَّـرح لـهم قـائـالً بـأنـه قـد أصـبح 

ضـروريـاً نـتيجة لـقساوة قـلبِ اإلنـسان. مبـا مـعناه، لـو كـان البشـرُ صـاحلـنيَ فـي مـواقِـفِهم وأعـمالِـهُم، 

ملـا كـان هـنالـك مـن حـاجـةٍ لـوجـودِ قـانـونٍ يـتعلّقُ بـالـطالق، إذ أنَّـه لـيس مـن وجـودٍ لـلخيانـة فـي تـلك 

احلـالـة. إن الـله أراد أن يـكون الـزواجُ مـبنياً عـلى رجـلٍ واحـدٍ وامـرأةٍ واحـدةٍ يتّحِـدانِ ويـصيرُ اإلثـنان 

جسـداً واحـداً طـوال احلـياة. لـذلـك يـسوع املسـيح قـد اقـتبسَ مـن الـتكويـن ۱ و ۲ مـبيّناً أن أسـاس 

مـفهوم الـزواج (كـذلـك األمـر بـالنسـبة لـقاعـدة الـقانـون املـؤسـف املـتعلق بـالـطالق) إمنـا هـو فـي سـفرِ 

التكوينِ التاريخيّ. 

يـزعَـمُ بـعضُ الـناس مخـطئني بـأن األصـحاحـني األول والـثانـي مـن سـفر الـتكويـن يـقدمـان روايـتني 

مـتناقـضتني للخـلق. إال أن يـسوع املسـيح (الـذي هـو الـله الـكلمة مُـعطي الـوحـي لـلنص الـوارد فـي 

سـفر الـتكويـن) اقـتبسَ مـنهما فـي نَـفَسٍ واحـدٍ. ولـم يـرى أي تـناقـضٍ بـينهما ألن هـكذا تـناقـض ال 

وجـود لـه. بـبساطـة، إن األصـحاح الـثانـي هـو وصـف تـفصيليّ ألحـداث الـيوم الـسادس مـن أيـام 

اخللق. 

 biblicalcreationar@gmail.com30

mailto:biblicalcreationar@gmail.com


الفصل الثاني: اإلدراك السليم للكتاب المُقدdس

ميـيل عـدد كـبير مـن املسـيحيّني إلـى مـزج اإلميـان بـالـتطور، بـإميـانـهم بـاملسـيح. لـكنه مـن الـواضـح أن 

املسـيح قـد قـبِلَ وعـلَّمَ بـتاريـخيّة سـفر الـتكويـن. فـلماذا ال يـقوم بـذلـك كـل مـن اتَّـبعَ املسـيح؟ وإن 

لـم يـكن مـن املـمكن أن نـثق بـأن املسـيح كـان مُـحقّاً فـيما يـتعلق بـتاريـخ الـعالـم، كـيف ميـكننا أن 

نثقَ بأي تعليمٍ آخر قد علَّمهُ؟ 

الرُسُل وسفر التكوين 

إن الـرُسُـلَ قـد فـهموا أيـضاً أن سـفر الـتكويـن يـقدّمُ سـرداً لـلتاريـخ احلـقيقيّ لـلعالـم. فـالـرسـول بـولـس 

الـذي قـد كـتبَ بـالـوَحـيِ املـقدس مـا يَـقرُبُ مِـن نِـصفِ أسـفارِ العهـد اجلـديـد، كـانَ قـد أشـارَ إلـى آدم 

وحـــوَّاءَ عـــلى أنَّـــهُما شَـــخصيَّتَان حـــقيقيّتان (انـــظر رومـــية ٥: ۱۲-۱٤؛ ۱كـــورنـــثوس ۱٥: 

۲۱-۲۲؛ ۲ كـورنـثوس ۱۱: ۳) وقـد قـام بشـرح الـعقائـد املسـيحيَّةَ بـاإلسـتناد إلـى هـذه احلـقيقة 

(مــثال. ۱ تــيموثــاوس ۲: ۱۲-۱٥). و فــي احلــقيقة جنــد أن مجــملَ الــتعليم الــالهــوتــي الــذي 

يُسـتَخلَصُ مـن كـتابـات بـولـسَ الـرسـول سـوف يَـسقُطُ فـي حـال لـمْ يَـكُنْ سـفرُ الـتكويـن  قـد قـدَّم 

تاريخاً حقيقيّاً. 

عـلى سـبيل املـثال، لـقد قـارَنَ بـولـس بـني املسـيح وآدم فـي رسـالـة كـونـثوس األولـى ۱٥: ۲۲-۲۱. 

حـيث أشـار إلـى املسـيح عـلى أنَّـه ”آدم األخـير“ الـذي أخـذ مـوضـعَ آدم األوَّل عـلى الـصليب (۱ 

كــورنــثوس ۱٥: ٤٥-٤۷). فــإن كــان آدم األول مجــرد شــخصيَّة خــيالــية، حــينئذٍ لــن يــكون 

للمقارنة التي قام بها بولس أي معنىً. 

بُـطرسُ الـرسـولُ هـو اآلخـرُ قـد أخـذَ سـفرَ الـتكويـنِ عـلى أسـاسٍ حـرفـيّ. فـقد كـتبَ عـن نـوحَ والـطوفـانَ 

عـلى أسـاسِ أنـهُ الـتاريـخ احلـقيقيّ (۱بـطرس ۳: ۲۰؛ ۲بـطرس ۲: ٥). ومـن الـواضـح أيـضاً أن 

يـوحـنا الـرسـول قـد آمـن بـأنَّ سـفرَ الـتكويـنِ هـو سـفرٌ تـاريـخيٌّ، عـلى اعـتبارِ أنـه كـتبَ عـن قـايـنيَ 

وهـابـيل (۱يـوحـنا ۳: ۱۲). يـهوذا اآلخـر أشـار إلـى األشـخاصِ واألمـاكـنِ واألحـداثِ الـتي ذُكِـرَت 

فــي ســفرِ الــتكويــن: ســدوم وعــمورة (يــهوذا ۷)، مــوســى (يــهوذا ۹)، قــايــني (يــهوذا ۱۱). 

يـعقوب الـرسـول أيـضاً أشـار إلـى ابـراهـيم عـلى أنـه شـخص حـقيقيّ (يـعقوب ۲: ۲۱). وفـي رسـالـة 

الـعبرانـيني جنـد إشـارات إلـى عـدد مـن األشـخاص املـذكـوريـن فـي سـفر الـتكويـن: قـايـني وهـابـيل 
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ـراهــيم  (عــبرانــيني ۱۱: ٤)، أخــنوخ (عــبرانــيني ۱۱: ٥ )، نــوح (عــبرانــيني (۱۱: ۷)، وابـ

(عـبرانـيني ۱۱: ۸). فـكل األصـحاح احلـادي عشـر لـن يحـملَ أيَّ مـعنىً فـيما لـو لـم تـكن هـذه 

األسـماء لـشخصياتٍ حـقيقية. وسـوف لـن جنـد فـي أي مـكان فـي الـكتاب املـقدَّس إشـارة إلـى أن 

ســفر الــتكويــن يــؤخــذ عــلى أســاسٍ غــير أســاسِ أنَّــه الــسفر الــتاريــخي الــذي يســرد األحــداث 

احلقيقية. 
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الفصل الثالث 

اإلطار الزمني للخلق 

إنَّـه مـن غـيرِ املُـمكن أنْ يـتمَّ تـقدميُ تفسـيرٍ لـسفر الـتكويـن بـحيث يـتوافـقُ مـن خـاللـه مـع الـتطوّر. 

فــإنَّ مــوســى حــنيَ كــتبَ الــسِّفرَ كــانَ يــريــدُ لــنا أن نــفهمَ أنَّ الــله خــلقَ الــسماءَ واألرضَ بــطريــقةٍ 

معجـزيّـةٍ. فـإنَّ الـله قـدْ خـلقَ األشـياءَ بـكلمَتِه مـنَ الـعدمْ دونَ أن يـكونَ لـها أيُّ وجـود مسـبق. لـكنَّ 

السؤالَ املطروح : كم هو مقدارُ الزمنِ الذي مرَّ منذُ أن خلقَ الله الكونَ؟ 

إن القراءةَ األمينةَ لنصِّ سفرِ التكوينِ تقدِّمُ اإلقتراحاتَ التاليةَ: 

خـلقَ الـلهُ الـسماواتَ واألرضَ وكـلَّ شـيءٍ فـيها فـي سِـتَّةِ أيـامٍ ومـن ثـمَّ اسـتراحَ فـي الـيومِ 1.

السابعِ. 

انَّ اسـبوعَ اخلـلقِ هـذا قـدْ وقـعَ مُـنذُ مـا يَـقرُبْ مـنْ سِـتَّةِ آالفِ عـامٍ، حـيثُ يـتمُّ الـوصـولُ إلـى 2.

هـذا الـرقـمِ مـن خـاللِ سـالسـلِ النسـبِ املُسَجَّـلَةِ، ونـعرفُ بـأنَّ ابـراهـيمَ قـد عـاشَ حـوالـي الـعام 

۲۰۰۰ قبلَ امليالد. 

إن الـطوفـانَ املـوصـوفَ فـي سـفرِ الـتكويـنِ ٦-۸ كـان طُـوفـانـاً عـاملـياً، قَـضى عـلى كُـلِّ 3.

احلـيوانـاتِ والبشـرِ عـدا أولـئكَ الـذيـنَ حُـفظوا عـلى مـنتِ الـفُلكِ الـذي بـناهُ نـوحٌ. وبـالـرغـمِ مـن 

أنَّ الـكتابَ املـقدسَّ ال يـتكلمُ عـن املُسـتحاثَّـاتِ بـشكلٍ مـباشـرَ، إال أنَّ مـعظمَ املُسـتَحاثَّـاتِ 

التي تتواجدُ على األرضِ هيَ نتيجةً للطوفانِ. 

وبـالـتالـي، فـإنْ كـانَ سِـفرُ الـتكويـنِ -كـما سـبقَ وأظهـرنـا- هـوَ سـردٌ تـاريـخيّ دقـيقٌ، حـينها سـيكونُ 

مِـنَ الـطبيعيّ أن نسـتنتجَ أنَّ مـؤلِّـفَ سِـفرِ الـتَّكويـنِ أرادَ بـاحلـقيقةِ أن يُـقدِّمَ لـنا مـا مـفادهُ أنَّ اخلـلقَ 

قـد متََّ فـي مُـدَّةِ سِـتَّةِ أيـامٍ، مـنذُ بِـضعَةِ آالفٍ مـنَ الـسننيِ، وأنَّ طـوفـانَ نُـوحٍ كـانَ حـدثـاً حـقيقيّاً، ذا 

امتدادٍ عامليّ. 
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إنَّ هـذا األمـرُ يَسـيرُ بـاجتـاهٍ مُـغايـرٍ ملـا يـتعلَّمَهُ الـنَّاسُ فـي أغـلَبِ املـدارسِ حـولَ الـعالـم. فـنحنُ بـالـعادةِ 

نـتعلَّمُ أنَّ عُـمُرَ األرضِ ٤,٥ مـليارَ عـامٍ وبـأنَّ الـكونَ أقـدمُ مـن ذلـكَ - حـيثُ يـعودُ إلـى مـا يَـقرُبُ 

6من ۱۳ مليار عام!  

ومِـنَ املُـفتَرضِ أنَّ الـعَمَليّاتَ الـتي أدَّت إلـى تَـشَكُّل األرض قـد اسـتمرَّتْ ملـلياراتٍ مـنَ الـسنواتْ، 

ولـيسَ خـالل فـترةٍ تـقتصرُ عـلى سِـتَّةِ أيـامٍ. كـما أنَّ املسـتحاثـاتَ بحسـبِ مـا يُـقالُ قَـد تَـشكَّلَت عـلى 

امـتدادِ مـئاتِ املـاليـنيِ مـن الـسنواتِ، ولـيسَ كـنتيجةٍ حلـدثٍ كـارثـيٍّ هـو الـطوفـانُ الـذي حـدثَ أيـامَ 

نـوحٍ. وفـي احلـقيقةِ، إنَّ اإلعـتقادَ الـعلمانـيَّ الـتقليديَّ يـقولُ بـأنَّ األرضَ لـمْ تـغطى بـشكلٍ كـامـلٍ 

بـاملـياهِ مـنذُ تـكويـنها. كـما يـتمّ الـترديـدُ وبـشكلٍ دائـمٍ أنَّ الـتأريـخَ بـالـنظائـرِ املُـشعّةِ يـثبتُ أنَّ عـمرَ 

األرضَ يـصلُ إلـى مـلياراتِ الـسنواتِ. ولهـذا السـبب جنـدُ أنَّ الـكثيرَ مـنَ املسـيحيّنيَ ميـيلونَ إلـى 

مـحاولـةِ اإللـتفافِ عـلى نـصِّ سـفرِ الـتكويـنِ فـي مـحاولـةٍ إلقـحامِ اإلطـارِ الـزمـنيِّ الـعلمانـيّ. لـكن مبـا 

أنَّ سـفرَ الـتكويـنِ هـوَ سـردٌ تـاريـخيٌّ، فـيجبُ قـراءَةُ الـنصِّ بـطريـقةٍ أمـينةٍ ومـباشـرةٍ ذلـك إن كـانـت 

غـايَـتُنا أن نـفهمَ الـقصدَ الـذي أرادَ املـؤلّـفُ أن يـنقُلَهُ إلـينا . فـكيفَ ميـكنُ أليِّ شـخصٍ أن يُـحاجِـجَ 

ويُجادِلَ بأنَّ سفر التكوين يسمحُ ويؤيّدُ األعمارَ السَّحيقَةَ ذاتَ امللياراتِ منَ السنواتِ؟ 

) بـاإلشـارةِ إلـى أنَّـهُ حـتى فـي إطـارِ السَّـردِ الـتَّاريـخيِّ  سـيقومُ الـبعضُ مـنَ األشـخاصِ (بـشكلٍ سـليمٍ

) إلـى أنَّ الـكلماتَ ال تُـتَرجَـمُ  يـردُ اسـتعمالٌ لـلتعابـيرِ اجملـازيَّـةِ. وقـد يشـيرونَ أيـضاً (بـشكلٍ سـليمٍ

بـشكلٍ دقـيقٍ دائـماً مـن أصـلها الـعِبرِيّ إلـى الـلُّغاتِ األُخـرى. وفـي حـال أخـذنـا مـا سـبقَ بـعنيِ 

اإلعــتبارِ، فهــل ســيكونُ مــنَ املُــمكِنِ أن يَــسمَحَ سِــفرُ الــتكويــنِ بــوجــودِ األعــمارِ الــسحيقةِ ذاتِ 

املـلياراتِ مـنَ الـسَّنواتِ؟ هـل هـو أمـرٌ ممـكنٌ أن نـكونَ قـد أسـأنـا فـهمَ الـنصِّ كـنتيجةٍ لـسوءِ الـترجـمةِ 

أو لعدمِ فهمِ بعضِ الصِّيَغِ اجملازيَّةِ غيرِ املألوفةِ؟ 

6 عمر الكون هو رقم متغير من سنة إلى أُخرى ، ومن الممكن أن تجد أرقام تشير إلى ١٤ أو ١٤,٦ مليار عام، ذلك بحسب 
المصدر الذي تقوم بالرجوع إليه.
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املوقف القائل بأن كلمة ”يوم“ تعني حُقبَةً زمنيةً 
يـقول الـبعض مـجادلـني بـأن الـكلمة الـتي تـترجـم عـلى أنَّـها ”يـوم“ فـي األصـحاح األول مـن سـفر 

الـتكويـن كـان مـن الـواجـب أن تـتمَّ تـرجـمتها بـاسـتعمال كـلمة ”حُـقبَة أو زمـن“. وبـالـتالـي فـإنَّـهم 

يـقولـون بـأن الـله لـم يُـتِمَّ عـمل اخلـلق فـي سـتة أيـام اعـتياديـة، إمنـا اسـتغرق سـتةً مـن احلُـقب الـزمـنية 

الـطويـلة - وكـل مـنها قـد متـتد إلـى مـاليـني مـن الـسنوات. فـهم بـذلـك يـقولـون بـأن سـفر الـتكويـن هـو 

سردٌ تاريخي، قد أُسيئت ترجمته وبالتالي أُسيء فهمه.  

األمـر املـؤسـف أنـنا جنـد هـذا املـوقـف منتشـراً وميـتلك شـعبية قـويـة فـي الـكنيسة. والـنقطة املـؤيـدة 

لهـذا املـوقـف هـي أن الـكلمة الـعبريـة الـواردة فـي األصـحاح األول والـتي تشـير إلـى الـيوم ”יֹום 

وتُـقرأ يَـوم“، قـد تـعني فـي بـعض األحـيان فـترةً زمـنيةً متـتد ألكـثر مـن أربـعٍ وعشـريـن سـاعـة. عـلى 

“ (يوئيل ۲: ۱).  “ (۱ أخبار ٥: ۱۰)، أو ”يَوْمَ الرَّبِّ سبيل املثال ”فِي أَيَّامِ شَاوُلَ
مـن املـؤكـد أن كـلمة يـوم قـد تـعني مـدة زمـنية أطـول مـن ۲٤ سـاعـة فـي سـياقـات محـددة لـلنص، 

لكن هل هو أمر ممُكن أن حتمل معنى ”حُقبة زمنية“ في سفر التكوين؟  

عـادة مـا يـقوم املـدافـعني عـن هـذا املـوقـف بـتأيـيد مـوقـفهم مـن خـالل إقـتباس حـزء مـن رسـالـة بـطرس 

“. حــيث يــقدمــون األدعــاء بــأن الــزمــن  الــثانــية ۳: ۸. ”أَنَّ يَــوْمًــا وَاحِــدًا عِــنْدَ الــرَّبِّ كَأَلْــفِ سَــنَةٍ

يـختلف كـثيراً عـند الـله، وبـالـتالـي فـإن أيـام الـتكويـن اليـجب أن تُـفهَم عـلى أنـها أيـام اعـتياديـة 

مـن مـنظور بشـري، إمنـا يـجب أن يـتم الـنظر إلـيها عـلى أسـاس كـونـها حُـقَب زمـنية طـويـلة. فهـل 

هذه اآلية تتناول أيام التكوين وتخبرنا بالفعل بأنها آالف السنوات؟  

قـد يـبدو هـذا اجلـدل مـنطقياً إال أن اإلجـابـة هـي الـنفي الـقطعيّ. إن سـياق هـذه اآليـة يـتعامـل مـع 

مـوضـوع محـدد وهـو إدعـاء الـبعض بـأنَّ الـله تـأخـر فـي تـنفيذ وعـده بـالـعودة، وهـي ال تـتناول بـأي 

شكل من األشكال أيام اخللق! 

حـتى وإن كـان بـطرس قـد شَـمَل أيـام اخلـلق عـلى أسـاس أنَّ كـل مـنها ألـف سـنة، فهـذا األمـر لـن 

يـساعـد املـدافـعني عـن احلـقب طـويـلة األمـد إذ أنَّ ذلـك سـيمدد اإلطـار الـزمـني للخـلق لـيقرب مـن 
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۱۲۰۰۰ عــام بــدال مــن ٦۰۰۰. إال أن املــوقــف الــقائــل بــأن كــلمة يــوم هــي حــقبة زمــنية طــويــلة 

يحاول ان ميدد التعليم الكتابي ليتوافق مع اإلطار الزمني العلماني املُمتد ملليارات السنوات. 

وجتـدر اإلشـارة إلـى أنّ املـدافـعني عـن هـذا املـوقـف ميـيلون القـتباس اجلـزء األول مـن اآليـة تـاركـني 

اجلـزء الـثانـي مـنها. فـفي الـوقـت عـينه الـذي تـقول اآليـة أَنَّ يَـوْمًـا وَاحِـدًا عِـنْدَ الـرَّبِّ كَأَلْـفِ سَـنَةٍ، جنـد 

“. وبـالـتالـي إن كـان مـن املـنطقي أن قـراءة املـقطع  الـتتمة تـقول أيـضاً ”وَأَلْـفَ سَـنَةٍ كَـيَوْمٍ وَاحِـدٍ
األول مـن اآليـة تـفيد بـتمديـد الـفترة الـزمـنية، فـإن ذات املـنطق يـنطبق أيـضاً عـلى املـقطع الـثانـي 

حـيث أنّـه سـيقصّر الـزمـن. فنسـتطيع ان جنـادل بـأن ۲۰۰۰ سـنة بـني ابـراهـيم واملسـيح ليسـت أكـثر 

من يومني اعتياديّني من أربعٍ وعشرين ساعةٍ وذلك باإلعتماد على املقطع الثاني من اآلية. 

إنـه ملـن الـسخف أن جنـادل هـكذا! ولـكن لـألسـف جنـد اولـئك الـراغـبني بـايـجاد تـسويـات يـتنازلـون 

عـن الـدقـة الـتي فـي سـفر الـتكويـن غـير مـالحـظني سُـخف املـوقـف الـذي يتخـذونـه بـتطبيق جـزء 

مقتطع من اآلية خارج سياقه األدبي والنصي. 

إن اآليـة الـتي ذكـرنـاهـا فـي رسـالـة بـطرس الـثانـية ۳: ۸ تشـير وبـبساطـة شـديـدة إلـى أن الـله غـير 

خاضع للزمن (هو فوق الزمن)- فاأللف عام عند الله ليست أكثر من يوم واحد. 

بـعد هـذا يـأتـي الـبعض اآلخـر مـحاولـني أن يـقتنصوا الـكلمات فـيقولـون ”مبـا أن الـله هـو خـارج 

الـزمـن، هـذا يـعني أنَّـه حـني تـكلم عـن ’الـيوم‘، ذلـك قـد يـعني حـقبةً زمـنيةً طـويـلةً.“ لـكن هـذا 

االفـتراض بـعيد كـل الـبعد عـن املـنطق. فـنظراً لـكون الـله خـارج حـدود الـزمـن، فـإنـه حـني يـتكلم عـن 

الزمن مستخدماً فترةً زمنية معينة، فالبد أن تكون هذه الفترة مفهومةً من املنظور البشري.  

”اليوم“ في سياقه النصي 
إن الـكلمة الـعبريـة ”يـوم יֹום“ قـد تـعني واحـداً مـن عـدّة مـعانٍ وذلـك بـاإلعـتماد عـلى السـياق 

الـذي تـرد فـيه. ومـن الـطبيعي أن مـعناهـا اإلعـتيادي الـتقليدي هـو يـوم مـن ۲٤ سـاعـة أو اجلـزء 

املـضيئ مـنه. وهـي أيـضاً قـد تشـير سـنة أو إلـى مـدَّة غـير محـدَّدة مـن الـزمـن. لـكن هـذا وارد أيـضاً 

فـي جـميع الـلغات تـقريـباً كـما فـي الـعربـية. ومـن املـرجـح أنـك قـد سـمعت عـبارة ”فـي أيـام جَـدِّي أو 
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أجــدادي“ وهــنا جنــد أن كــلمة أيــام تشــير إلــى مــدة مــن الــزمــن. ومــن املــمكن أن يــتم اســتعمال 
الـكلمة بـأكـثر مـن طـريـقة فـي اجلـملة الـواحـدة مـثالً ”سـابـقاً فـي أيـام أجـدادي كـانـت الـرحـلة بـني 

مـديـنتي دمـشق وحـمص تسـتغرق ثـالثـة أيـام“. أعـتقد أنـه ال يـوجـد شـك بـأن أي قـارئ لـلغة 

الـعربـية سـيفهم مـن سـياق الـنص أن االسـتخدام األول لـكلمة ”أيـام“ هـو اسـتخدام مـجازي يشـير 

إلــى الــزمــن الــذي عــاش فــيه األجــداد، فــي حــني أن االســتخدام الــثانــي لــلكلمة يشــير إلــى يــوم 

اعـتيادي مـن أربـعٍ وعشـريـن سـاعـة وخـصوصـاً أنـه أتـى بـعد عـدد. وبـالـتالـي فـإن السـياق يحـدد 

املعنى. 

إن األمـر مـشابـه فـيما يـتعلّق بـالـكلمة الـعبريـة ”يـوم“ فـالسـياق هـو الـذي يحـدّد املـعنى ويـوضّـحه. 

عـلى سـبيل املـثال، حـني يـتم اسـتخدام كـلمة يـوم مـرفـقةً بـعدد كجـزء مـن قـائـمة مـرتّـبة ”يـومـاً واحـداً، 

“ فـإنـها تـترجـم ”يـوم“ (دون أي اسـتثناء فـي الـكتاب املـقدس) وتـعني  يـومـاً ثـانـياً، يـومـاً ثـالـثاً
دائـماً يـوم اعـتيادي مـن ۲٤ سـاعـة. فـحني كـان يـونـان فـي بـطن احلـوت ”ثـالثـة أيـام“ لـن جنـد أي 

شـك بـأنـها كـانـت أيـام اعـتياديـة مـن ۲٤ سـاعـة ولـيس عـقود أو أزمـنة غـير محـدَّدة. عـندمـا يـتم 

ذكـر ”الـيوم“ فـي سـياقٍ يسـتخدم تـعبير ”صـباح“ فـمن الـطبيعي أنـه يـعني يـومـاً اعـتياديـاً. كـما 
فـي قـولـنا ”لـقد مـضى الـصباح سـريـعاً فـي ذلـك الـيوم“. وكـذلـك هـو احلـال فـي سـياق يسـتخدم 
تـعبير ”مـساء“ وهـو أمـر بـالـغ الـوضـوح أن كـلمة يـوم تـعني يـومـاً اعـتياديـاً. وقـد ورد هـذا ۲۳ مـرة 

فـي العهـد الـقدمي (عـدا سـفر الـتكويـن)، واليـوجـد أي جـدال حـول أي مـن تـلك اآليـات عـلى أن 

كلمة يوم فيها حتمل أي معنى آخر عدا أنه يوم اعتيادي. 

وحـني يـتم اجلـمع بـني ”صـباح“ و ”مـساء“ فـإنـه مـن الـطبيعي أن اإلشـارة هـي إلـى يـوم اعـتيادي، 

حـتى فـي حـال عـدم اسـتخدام كـلمة يـوم، ذلـك أن املـساء والـصباح هـما عـالمـتا حـدود الـيوم. وحـني 

تـرد كـلمة يـوم مـع كـلمة ”لـيلة أو لـيل“ فـإن املـعنى الـواضـح يشـير إلـى يـوم اعـتيادي. وهـذا ورد 
فـي العهـد الـقدمي أكـثر مـن ٥۰ مـرّة خـارج األصـحاح األول مـن سـفر الـتكويـن، وال يـوجـد أي شـك 

بأن معناها هو يوم اعتيادي. 

واآلن، مالذي نتعلمه من سياق النص في األصحاح األول من سفر التكوين؟ 
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فـنلنتأمـل فـي اآليـة اخلـامـسة ”وَدَعَـا الـلهُ الـنُّورَ نَـهَارًا، وَالـظُّلْمَةُ دَعَـاهَـا لَـياْلً. وَكَـانَ مَـسَاءٌ وَكَـانَ 

صَـبَاحٌ يَـوْمًـا وَاحِـدًا.“ جنـد أن كـلمة ”يـوم“ مـرتـبطة مـع كـلمة ”لـيل“ فـي اجلـملة األولـى مـن اآليـة 
األمـر الـذي يـدلّ عـلى يـوم اعـتيادي. وفـي اجلـملة الـثانـية جنـد أن كـلمة يـوم مـترافـقة بـعدد ”يَـوْمًـا 

وَاحِـدًا“ (وقـد تـرد فـي بـعض الـترجـمات ”الـيوم األول“). وهـذا يشـير إلـى يـوم اعـتيادي. لـكن 
نـحن نـرى أيـضاً أن كـلمة يـوم أتـت فـي سـياق تـرافـقت فـيه مـع كـلمتي ”مـساء“ و ”صـباح“ حـيث 

تشـير كـل مـنهما فـي حـال ارتـبطت مـع كـلمة ”يـوم יֹום“ إلـى يـوم اعـتيادي، ولـيس إلـى حـقبة 

غــير محــددة مــن الــزمــن. إضــافــةً إلــى ذلــك جنــد ”مــساء“و”صــباح“ الــذان يــشكالن مــعاً يــومــاً 

اعـتياديـاً. وبـالـنظر إلـى السـياق، فـإن التفسـير احلـرفـي لهـذه اآليـة يحـمل مـعنى شـديـد الـوضـوح هـو 

أن اليوم األول من أيام اخللق كان يوماً اعتيادياً من أربعٍ وعشرين ساعة! 

مـاذا عـن بـقية أيـام اخلـلق؟ حـيث أنـنا جنـد فـي كـل آيـة مـن اآليـات الـتي تـوصّـف أحـداث بـقية أيـام 

اخلـلق عـبارةً تـقول ”وَكَـانَ مَـسَاءٌ وَكَـانَ صَـبَاحٌ يَـوْمًـا [ثـانـياً، ثـالـثاً، رابـعاً،…]“. وكـل يـوم مـن 
أيـام الـتكويـن السـتة ميـتلك فـي سـياق اآليـات الـتي تـصف أحـداثـه عـلى األقـل أربـعة عـالمـات فـي 

السـياق تشـير إلـى أن مـعنى ”يـوم“ هـو يـوم اعـتيادي مـن ۲٤ سـاعـة. وعـلى مـايـبدو أن الـله أراد 

أن يـزيـل أيّ الـتباسٍ قـد يتسـبب بـإسـاءة فـهم مـدة الـيوم. وميـكننا أن نـثق بـأن أيـام الـتكويـن السـتة 

كانت أياماً اعتياديةً باملعنى التقليدي للكلمة. 

لـكن مـاذا عـن الـيوم الـسابـع؟ حـيث ال جنـد كـلمة يـوم مـترافـقة مـع كـلمة ”مـساء“ و”صـباح“. 

ولـذلـك جنـد الـبعض ممـن يـقترحـون أن هـذا الـيوم قـد يـسمح لـهم بـإقـحام مـليارات الـسنوات إلـى 

اليوم السابع. ولكن هذا النوع من التفكير هو خاطئ للغاية. 

فـقبل كـل شـيء، إن كـل يـوم مـن أيـام الـتكويـن السـبعة يظهـر فـي سـياقـه مـترافـقاً مـع عـدد. وجنـد 

أن سـفر الـتكويـن ۲: ۲-۳ يشـير إلـى الـيوم الـسابـع عـلى أسـاس أنـه الـيوم الـذي اسـتراح بـه 

الـرب. وعـلى اعـتبار أن كـلمة يـوم تـرافـقت مـع عـدد فهـذا سـيحدد املـعنى بـكونـه يـومـاً اعـتياديـاً. 

لـكن فـلنفترض جـدالً أن الـيوم الـسابـع كـان أطـول مـدّةً مـن الـيوم اإلعـتيادي، فـإن عـمر الـكون 

سـيبقى فـي حـدود ٦۰۰۰ عـام. تـذكَّـر، لـقد خُـلِقَ آدم فـي الـيوم الـسادس ولـيس فـي الـيوم الـسابـع 

(تــكويــن: ۲٦-۳۱). ومــن خــالل ســلسلة النســب املُسجــلة فــي األصــحاح اخلــامــس مــن ســفر 
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الـتكويـن (ومـن السـالسـل األُخـرى)نـعرف بـأن الـزمـن الـفاصـل بـني آدم وابـراهـيم هـو بحـدود ألـفي 

عام. 

وبـالـتالـي، إن كـنّا نـحاول حـساب عـمر الـكون، فـإن طـول الـيوم الـسابـع لـن يحـمل أي تـأثـير. إنـها 

ســتة أيــام قــبل آدم، إضــافــةً إلــى ~۲۰۰۰ ســنة الــتي تــفصل بــني آدم وابــراهــيم، إضــافــةً إلــى 

~٤۰۰۰ سنة بني ابراهيم ووقتنا احلاضر ستكون النتيجة ~٦۰۰۰ سنة.  
إن اإلدعـاء األخـير (بـأن الـيوم الـسابـع لـم يـكن يـومـاً اعـتياداً لـعدم احـتواء الـنص عـلى كـلمتي 

”مـساء“ و ”صـباح“) هـو اعـتراف ضـمني بـأن األيـام السـتة األولـى هـي بـاحلـقيقة أيـام تـقليديـة، 
حــيث أنــنا جنــد فــي الــنص املــرافــق لــها كــلمتي مــساء وصــباح. وهــذا يظهــر أن مــنتقدي اخلــلق 

الـتوراتـي ال يـعرفـون بـاحلـقيقة أن الـكتاب املـقدس يـعلّم بـأن الـيوم الـسابـع هـو يـوم راحـة، ولـيس 

يـومـاً للخـلق. ولـذلـك مت ادراجـه بـطريـقة تـختلف بـشكل طـفيف. لـكن الـنص ال يـزال يحـمل الـعدد 

املرافق لليوم ولذلك فإنه البد من أن يكون يوماً اعتيادياً. 

وقـد يـقول الـبعض:”إن الـشمس لـم تُخـلَق حـتى الـيوم الـرابـع، فـكيف يـكون الـيوم اعـتياديـاً؟“ إن 

هـذا اإلعـتراض ينجـم عـن سـوء فـهم لـعلم الـفلك. فـالـشمس ليسـت هـي األمـر الـذي يحـدّد طـول 

الـيوم - إمنـا دوران األرض حـول مـحورهـا هـو مـن يـقوم بـذلـك الـدور. فـالـشمس هـي وبـبساطـة 

مــصدر دائــم نســبياً لــلضوء، وثــم مــن ثــمَّ حــني تــدور األرض حــول مــحورهــا نــختبر نــحن املــساء 

والصباح؟ فطاملا أن الكوكب يدور حول محوره ويوجد مصدر للضوء سيكون اليوم اعتيادياً. 

فهـل كـان هـنالـك مـن ضـوء قـبل أن تخـلق الـشمس؟ نـعم! فـنحن نـقرأ فـي الـتكويـن ۱: ۳ ”وَقَـالَ 

«، فَــكَانَ نُــورٌ.“ فــفي الــثالثــة األيــام األولــى مــن الــتكويــن كــان هــنالــك نــور  الــلهُ: »لِــيَكُنْ نُــورٌ

وبـالـرغـم مـن أن الـكتاب املـقدس ال يحـدد مـصدر هـذا الـنور إال أنـه وعـلى مـا يـبدو أن الـله قـد 

وضـع مـصدراً مـؤقّـتاً لـلنور وذلـك إلـى حـني خـلَقَ الـشمس كـمصدر رئيسـي لـه. واألرض كـانـت لـلتو 

تـدور حـول مـحورهـا فـي األيـام الـثالثـة األولـى، ونـحن نـعرف ذلـك ألنـنا نـقرأ ”مـساء“ و ”صـباح“ 

في النص الكتابي. وبالتالي فإن كل يوم من أيام اخلليقة كان يوماً اعتيادياً من ۲٤ ساعة. 

وفـي مـحاولـة يـائـسة وأخـيرة يـقوم الـبعض بـطرح هـذا اإلدّعـاء: ”مبـا أنّ طُـرُقَ الـرب ليسـت كـطُرُقـنا 

(أشـعياء ٥٥: ۸)، لـرمبـا تـكون أيـام الـرب هـي األُخـرى ليسـت كـأيّـامـنا. فـحني يـتكلم الـرب عـن 
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’الـيوم‘ ال يـقصد بـه يـومـاً بـاملـفهوم الـذي يـقصده البشـر حـني يتحـدثـون عـن الـيوم.“ ولـألسـف 
الشـديـد يـوجـد بـعض األشـخاص الـذيـن يـحاولـون أن يـقدمـوا جـداالً مـبنياً عـلى هـذه الـفكرة. لـكن 

إن كــانــت الــكلمات تــعني أشــياء مــختلفة بــالنســبة لــألشــخاص اخملــتلفني، فــحينئذٍ لــن يــكون 

الـتواصـل أمـراً ممـكناً. وفـي حـالـة ممـاثـلة، سـتكون قـراءة الـكتاب املُـقدَّس عـدميـة اجلـدوى إذ أن الـله 

حـني يـقول ”فَـارْجِـعُوا وَاحْـيَوْا.“ (حـزقـيال ۱۸: ۳۲)، فـإنـه مـن املـمكن أنـه يـعني ”ضـعوا لُـبانـاً 

في آذانكم.“ 

ترتيب األحداث 

إن املسـيحيّني الـذيـن يـعتقدون بـأنـهم قـادرون عـلى الـتوفـيق بـني الـكتاب املُـقدَّس واإلطـار الـزمـني 

الـعلمانـي مـن خـالل افـتراض أن أيـام اخلـلق كـانـت عـبارةً عـن حـقب زمـنية طـويـلة، هـم يُـغفِلون 

تـناقـضاً مـهماً لـلغايـة - أال وهـو تـرتـيب األحـداث. حـتى وإن قُـمنا بـافـتراض أن أيـام اخلـلق كـانـت 

حُـقباً زمـنيةً طـويـلةً، فـإن تـرتـيب األحـداث لـن يـتوافـق فـيما بـني الـكتاب املُـقدَّس واإلطـار الـزمـني 

العلماني/ التطوري. 

إن الـكتاب املُـقدَّس يـعلّم بـأن األرض قـد خُـلِقَت فـي الـيوم األول فـي حـني أن الـنجوم قـد 

خُـلِقَت فـي الـيوم الـرابـع. لـكننا جنـد أن اإلطـار الـزمـني الـعلمانـي يـقول مبـا يُـخالـف ذلـك، 

فالعلمانيون يؤمنون بأن النجوم قد وُجِدَت قبل األرض مبليارات السنني. 

إن الـكتاب املُـقدَّس يُـعلِّم بـأن األشـجار املُـثمِرة قـد خُـلِقَت فـي الـيوم الـثالـث، وبـأن األسـماك 

قـد خُـلِقَت فـي الـيوم اخلـامـس. لـكن اإلطـار الـزمـني الـتطوري يُـعلِّم بـأن األسـماك قـد تـطوَّرت 

قـبل األشـجار املُـثمرة بـزمـن طـويـل جـداً (ذلـك أن األسـماك قـد وُجِـدَت فـي طـبقات صخـريـة 

أعمَق من التي وُجِدَت فيها األشجار املُثمِرة). 
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إن الـكتاب املُـقَدَّس يُـعلِّم بـأن الـطيور قـد خُـلِقَت فـي الـيوم اخلـامـس، واحلـيوانـات الـبريـة فـي 

. إال أن اإلطـار الـزمـني الـعلمانـي يـقول بـأن الـديـناصـورات قـد تـطوَّرت قـبل  7الـيوم الـسادس

الطيور. 

ماذا عن نظرية الفجوة الزمنية؟ 

ال يــوجــد أي تفســير مــنطقي ســيقدم مُــبَرِّاً لــإلعــتقاد بــأن أيــام الــتكويــن كــانــت أكــثر مــن أيــام 

اعـتياديـة ذات 24 سـاعـةٍ.  وبـالـرغـم مـن ذلـك جنـد بـعض املسـيحيّني يـشعرون بـأنَّـه مـن الـواجـب 

عـليهم أن يـقبلوا الـفكرة الـعلمانـية الـقائـلة مبـليارات الـسنني. وبـناءً عـليه فـقد اقـترح الـبعض مـنهم 

بـأنـه وعـلى الـرغـم مـن كـون أيـام اخلـلق كـانـت أيـامـاً اعـتياديّـة، إال أنَّـه يـوجـد فـجوة زمـنية ضخـمة 

قـبل الـيوم األول. فـهم يـحاولـون أن يـنظروا إلـى أسـبوع اخلـلق عـلى أنـه أسـبوعٌ إلعـادة اخلـلق. 

فـالـبعض ممـن يتخـذون هـذا املـوقـف يـعتقدون بـأن: الـله قـد خـلق الـعالـم قـبل بـضعة مـليارات مـن 

الـسنني، ثـم قـد فسـد ذلـك الـعالـم، رمبـا بسـبب الشـيطان، وبـالـتالـي فـإن أسـبوع اخلـلق لـيس إال 

انـعكاسـاً لـعمل الـله فـي (إعـادة) تـكويـن الـعالـم فـي سـتة أيـام اعـتياديـة. هـذا مـا يُـدعـى ”بـنظريـة 

الـفجوة الـزمـنية“ وذلـك أنَّ املـدافـعني عـنها يـعتقدون بـوجـود فـجوة زمـنية ضخـمة متـتد ملـليارات 
السنوات وتتموضع بني اآليتني األولى والثانية من األصحاح األول من سفر التكوين. 

”فِـي الْـبَدْءِ خَـلَقَ الـلهُ الـسَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ.“ (تـكويـن 1: 1). حـيث يـعتقد املـؤمـنون بـنظريـة 
الـفجوة بـأن هـذه اآليـة تشـير إلـى اخلـليقة األصـلية الـتي حـدثـت قـبل عـدة مـليارات مـن الـسنني. 

”وَكَـانَـتِ األَرْضُ خَـرِبَـةً وَخَـالِـيَةً…“ (تـكويـن 1: 2). وهـنا يـفضّل أصـحاب نـظريـة الـفجوة أن 
يـقومـوا بـترجـمة هـذا املـقطع مـن اآليـة عـلى الـشكل الـتالـي: ”وَأصـبَحَتْ األَرْضُ خَـرِبَـةً وَخَـالِـيَةً…“ 

حـيث يـرون أن هـذه اآليـة حتـدث بـعد مـليارات الـسنني وذلـك فـي وقـت وبـعد تـاريـخٍ غـير مُسجَّـل 

مليء باملوت واملعاناة. 

7 الحيوانات البرية تشمل جميع أنواع الحيوانات التي تعيش على اليابسة بما في ذلك الديناصورات.
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ال يـوجـد أي قـاعـدة مـنطقية تُـبرِّر وجـود ”فـجوة“ زمـنية بـني اآليـتني األولـى والـثانـية. وال يـوجـد أي 

مُـبَرّر أيـضاً حملـاولـة تـرجـمة كـلمة ”كـانـت“ عـلى أنـها ”أصـبحت“. واحلـقيقة أن تـركـيب قـواعـد 

اللغة العبرية ال يسمح البتة بوجود أي فجوة زمنية بني هاتني اآليتني. وإليكم األسباب. 

إن األصـحاح األول مـن سـفر الـتكويـن يسـتخدم بـشكل مـتكرر واو الـعطف الـتي تـفيد املـشاركـة 

والـترتـيب (consecutive)، والـتي ميـكن متـييزهـا مـن خـالل حـرف الـعطف ”و“ يُـتبع بـفعل 

). وذلـك كـما فـي ”وقـال الـربّ… وعَـمِلَ الـربّ.“ إن األعـمال الـتي حتـدث عـلى الـتتالـي  (عَـمَلْ
حتـمل هـذه الـبنية الـقواعـديـة. لـكن الـتكويـن ۱: ۲ هـو أحـد اسـتثنائـات هـذه الـقاعـدة لـتركـيب 

اجلــملة. فــهنا ال جنــد ”و“ الــتي تــفيد الــتتالــي والــترتــيب إمنــا هــي ”و“ الــفصل (أو الــقطع 

disjunctive) حــيث أنــها أحُلــقت بــاســم ولــيس فــعل. حــني نــقرأ الــترجــمة إلــى الــلغات 
األُخــرى غــير الــعبريــة ال نــالحــظ الــفرق بــوضــوح. إال أنــنا حــني نــرى ”واألرض كــانــت (بحســب 

الـترتـيب الـعبري لـلكلمات فـي اآليـة)“ فـنحن نـعرف أنـها واو الـفصل (الـقطع)، الـتي وبـشكل 

مـخالـف لـواو املـشاركـة، ال تشـير إلـى سـلسلة مـن األحـداث املُـتعاقـبة؛ إمنـا تشـير إلـى أن اآليـة 

الثانية تقدم تعليقاً أو وصفاً مرتبطاً باآلية األولى. أي أنها تقدم حالةً أو تفسيراً. 

إن الـتكويـن ۱: ۲ تـقدّم تـعليقاً يـصف حـالـة األرض عـند تـكويـنها. فـواو الـفصل (الـقطع) فـي 

هـذه احلـالـة تشـبه اسـتخدامـنا لـلتعليق الـذي نـضعة قـاب قـوسـني وميـكن كـتابـتها بـالـشكل الـتالـي: 

)“. إن نـظريـة الـفجوة  ”فِـي الْـبَدْءِ خَـلَقَ الـلهُ الـسَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ. (وَكَـانَـتِ األَرْضُ خَـرِبَـةً وَخَـالِـيَةً
الزمنية قد دُحِضَت بشكل كامل ولذلك فهي ليس مطروحة بكثرة في هذه األيام. 

اخلروج ۲۰: ۱۱ 

إن كـالً مـن نـظريـة الـفجوة، نـظريـة الـيوم الـذي يـعني حـقبة زمـنية، بـاإلضـافـة إلـى الـعديـد مـن 

الـنظريـات الـهجينة، جـميعها حتُـاول أن تُـدرِج مـليارات الـسنني فـي اخلـلق الـتوراتـي، وذلـك فـي 

مُـحاولـة لـتقدمي قـراءة شـاذّة لـلنص الـوارد فـي سـفر الـتكويـن وذلـك هـو أمـر مـناف لـلحقيقة الـتي 

يـقصد مـؤلِّـف الـكتاب املُـقدَّس إيـصالـها إلـى الـقارئ، بـاإلضـافـة إلـى أنَّـها مـتضاربـة وغـير مـتّسقة 

 biblicalcreationar@gmail.com42

mailto:biblicalcreationar@gmail.com


الفصل الثالث: اإلطار الزمني للخلق

مـع بـقية الـوحـي املُـقدَّس. لـكن الـله، بـصفته مـصدر الـوحـي ومـؤلّـف الـكتاب املُـقدَّس، ال يـترك 

كلمته دون دفاعٍ واضح وصريح. فلنتأمل في سفر اخلروج ۲۰: ۱۱. 

”أَنْ فِــي سِــتَّةِ أَيَّــامٍ صَــنَعَ الــرَّبُّ الــسَّمَاءَ وَاألَرْضَ وَالْبَحْــرَ وَكُــلَّ مَــا فِــيهَا، وَاسْــتَرَاحَ فِــي الْــيَوْمِ 
السَّابعِ. لِذلِكَ بَارَكَ الرَّبُّ يَوْمَ السَّبْتِ وَقَدَّسَهُ.“ 

“ تشـير إلـى فـترة زمـنية. لـذلـك فـإن كُـلَّ شـيء سـواء كـان فـي الـسماء أو  إن عـبارة ”فِـي سِـتَّةِ أَيَّـامٍ
) كان قد خلقه الرب في ستة أيام.  على األرض (وهذا باحلقيقة يعني كل شيئ قد خلقه الربّ

وقـبل عـدة آيـات جنـد الـوصـيّة الـرابـعة: ”اُذْكُـرْ يَـوْمَ السَّـبْتِ لِـتُقَدِّسَـهُ.“ (خـروج ۲۰: ۸). فهـذا هـو 

الـنموذج الـذي عـمله الـرب لـنتَّبِعَه، ”سِـتَّةَ أَيَّـامٍ تَـعْمَلُ وَتَـصْنَعُ جَـمِيعَ عَـمَلِكَ،“ (اآليـة الـتاسـعة). 
لـديـنا احلـق بـأن نـعمل سـتة أيـام فـي األسـبوع، ثـم بـعد ذلـك نـأخـذ يـوم راحـةٍ وفـقاً لـلوصـية الـرابـعة. 

وفـي اآليـة ۱۱ جنـد تـبريـراً لسـبب الـعمل سـتة أيـام والـراحـة فـي الـسابـع وذلـك أنَّ الـله قـد خَـلَقَ كـل 

الـكون فـي سـتة أيـام واسـتراح فـي الـسابـع. لـكن إن كـان الـله قـد خَـلَقَ فـي فـترة ممـتدة ملـاليـني 

السنني، سيكون لدينا أُسبوعاً طويالً جداً! 

فـالـواضـح أنـه يـجب أن نَـفهَم مـن اخلـروج ۲۰: ۸-۱۱ أن أسـبوع الـعمل الـذي نـتَّبعه مـبني عـلى 

منـوذج أسـبوع اخلـلق. وحـقيقةَ أنَّ كـل احلـضارات تـقريـباً متـتلك نـظامـاً أسـبوعـياً يـعتمد عـلى سـبعة 

أيام إمنا تُشير إلى أنهم امتلكوا معرفةً عن اخللق. 

كـما أن اخلـروج ۲۰: ۱۱ ال يـسمح بـوجـود الـفجوة الـزمـنية (اخلَـلق الـسابـق) أو بـأن األشـياء قـد 

خُــلِقَت قــبل مــليارات الــسنني. فــالــسماء واألرض والبحــر وكــل شــي فــيها، قــد خُــلِقَت فــي فــترة 

“ هـي تـعبير مـجازي يـسمى  زمـنية مـن سـتة أيـامٍ اعـتياديـة. كـما أن عـبارة ” الـسَّمَاءَ وَاألَرْضَ
merism، حـيث أنَّـه يـتم اسـتخدام وذكـر نـقيضني مـتعاكسـني كـبديـل عـن ذكـر كـل األشـياء 
الـتي تـقع بـينهما، كـما فـي قـولـنا ”بـحثت عـنهم فـي شـرق األرض وغـربـها ولـم أجـدهـم“  فـعبارة 

”شـرق األرض وغـربـها“ مـا هـي إال اسـتخدام الـنقيضني كإِشـارةٍ إلـى أن الـبحث قـد شـمل جـميع 
األمـاكـن لـيس فـقط فـي الشـرق والـغرب بـل فـي كـل مـكان يـقع بـينهما. اخلـروج ۲۰: ۱۱ تـذكـر 

أيــضاً البحــر، ذلــك خشــية أن ميــيل أي شــخص إلــى اإلعــتقاد بــأن ”األرض“ تشــير فــقط إلــى 
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الـيابـسة (وهـي قـد تـأتـي بهـذا املـعنى ضـمن سـياق مُـعيَّن). إن اآليـة تـصرّح وبـشكل صـريـح عـلى 

أنَّ ”كُلَّ مَا فِيهَا“ قد خلقه الله وهو يعني كلَّ شيء! 
إن األدلــة الــعلمية تــؤكــد أن الــكون يــعود إلــى آالف الــسنوات ولــيس مــليارات (انــظر كــتاب 

بــعنوان Thousands… not Billions لــلكاتــب دون دي يــونــغ). أمــا فــي نــظامــنا 
الـتعليمي املُشـبَّع بـاألفـكار الـتطوريـة فـهكذا نـوع مـن األدلـة ال يـتم الـتطرق لـه كـما يـجب، وذلـك 

كـون الـنتائـج والـبيانـات تشـير إلـى مـا يـناقـض اإلميـان بِـقِدَم عـمر األرض. فـما هـي بـعض تـلك 

األدلّة؟ 

بـالـعادة إن الـكربـون يـسمى C-12؛ حـيث أنّ الـرقـم ۱۲ يشـير إلـى الـكتلة الـذريـة، أي عـدد 

الـبروتـونـات مـضافـاً إلـيه عـدد الـنيوتـرونـات فـي الـنواة. كـما ويـوجـد نـوع مـعروف مـن الـكربـون إمنـا 

هـو أقـلّ شـيوعـاً يـسمى C-14 والـذي ميـتلك نـيوتـرونـان إضـافـيّان. وبـشكل مـغايـر لـلكربـون 

) إلــى  ۱۲، إن الــكربــون ۱٤ هــو عــنصر غــير مســتقر- فــهو وبــشكل تــلقائــي يــتغير (ينحــلّ

نـيتروجـني ضـمن فـترة زمـنية تـقدر بـحوالـي ٥۷۰۰ سـنة. وهـذه الـفترة تُـدعـى ”نـصف حـياة“، ألنـنا 

إن امـتلكنا قـطعة صـلبة مـن الـكربـون ۱٤ الـصرف، فـإن نـصف هـذه الـكتلة سـوف يتحـلل إلـى 

نـيتروجـني خـالل ٥۷۰۰ سـنة. فـالـكربـون ۱٤ الميـكن أن يـصمد حـتى ملـاليـني الـسنني، ذلـك أنَّـه لـن 

يـتبقى وال حـتى أيـة ذرة واحـدة مـنه. وقـد أتـت الـنتائـج مـفاجـئة لـلتطوريّـني ذلـك أنّـنا نـعثر عـلى 

الــكربــون ۱٤ تــقريــباً فــي جــميع األشــياء الــتي فــي السجــل األحــفوري. حــتى أنــنا نــعثر عــلى 

الـــكربـــون ۱٤ فـــي املـــاسّ الـــذي يـــفترض أنَّـــه يـــعود إلـــى مـــليارات الـــسنني (بحســـب املـــعتقد 

الـعلمانـي).لـكن عـلى مـا يـبدو مـن هـذه الـنتائـج فـإن هـذه األشـياء الميـكن أن تـعود وال حـتى إلـى 

مـليون سـنة وإال ملـا كـان مـن املـمكن الـعثور عـلى الـكربـون ۱٤ فـيها! إن املـؤمـنني بـالـتطور وبـقدم 

عـمر األرض البـد أن ميـتلكوا إميـانـاً أعـمى بـوجـود نـوعٍ مـا مـن اآللـيات الـتي لـم يـتم اسـتكشافـها 

بــعد والــتي تــعمل عــلى تــلويــث مــصدر املــواد، وذلــك عــلى الــرغــم مــن عــدم اكــتشاف إيّ شــيء 

مُشابه. 

إن حتــديــد الــعمر مــن خــالل الــنظائــر املُــشعَّة يُــزعَــم أنَّــه يــثبت أن الــصخور تــعود إلــى مــليارات 

الــسنني. إن هــذا األســلوب يــعتمد عــلى حــقيقة أن الــصخور حتــتوي عــلى أثــر لــبعض الــعناصــر 
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املُـشعَّة مـثل الـيورانـيوم ۲۳۸، الـذي يتحـلل عـبر سـلسلة مـن الـعناصـر األُخـرى مبـعدل بـطيء نسـبياً 

- وهـو أبـطأ بـكثير مـن مـعدل حتـلل الـكربـون ۱٤. فـإنـه ومـن خـالل مـقارنـة نسـبة الـعناصـر املـوجـودة 

فـيها ومـع الـقيام بـبعض اإلفـتراضـات، يسـتطيع الـعلماء تـقديـر الـزمـن الـذي تـشكلت فـيه الـصخور 

ألول مــرّة. لــكن األمــر الــذي مــن الــصعب أن تــكون قــد ســمعت عــنه، هــو أن الــطريــقة نــفسها 

”تُــثبت“ أن بــعض الــصخور حــديــثة الــتشكُّل والــتي تــعود إلــى بــضعة ســنوات فــقط كــنتيجة 
لإلنفجارات البركانية قد مت تقدير عمرها بني مئات اآلالف إلى ماليني السنني! 

لـكن هـذه الـصخور ليسـت قـدميـة بـتاتـاً، فـنحن قـد عـايـنّا تـشكّلها. وهـذا يشـير ضـمناً إلـى أن 

الــصخور الــتي مت حتــديــد عــمرهــا مبــاليــني الــسنني إمنــا تــعود بــاحلــقيقية إلــى عــهود أحــدث، بــل 

وأحـدث بـكثير ممـا هـو مُـفتَرض. يـوجـد سـالسـل طـويـلة مـن األدلـة الـتي ميُـكن أن يـتم تـقدميـها (وقـد 

مت تـقدمي الـكثير مـنها فـي عـدد مـن املـراجـع) والـتي يظهـر مـن خـاللـها أن عـمر األرض يـتوافـق مـع 

اإلطار الزمني للكتاب املُقدَّس. 
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الفصل الرابع 

أهمية اإلطار الزمني للخلق 

إن أسـاسـات الـتعالـيم املسـيحية الـرئيسـية تـوجـد فـي السـرد الـتاريـخي احلـقيقي الـذي يـقدِّمَـه سـفر 

الـتكويـن. ومـن تـلك الـتعالـيم جنـد كـالًّ مـن تـعليم الـزواج، قـدسـية احلـياة اإلنـسانـية، وحـتى رسـالـة 

اإلجنـيل جنـد أن هـذه الـتعالـيم سـتفقد قـيمتها بـعيداً عـن اخلـلق الـتوراتـي. لـكن مـاذا عـن اإلطـار 

الـزمـني للخـلق؟ لـقد رأيـنا أن الـكتاب املُـقدَّس يُـعلم وبـطريـقة صـريـحة وغـير قـابـلة لـلتجاهـل أن 

اخلـلق قـد حـدث فـي سـتة أيـام اعـتياديـة، مـنذ بـضعة آالف مـن الـسنني. لـكن هـل هـذااألمـر مـهم 

حـقاً؟ إن آمـن املسـيحيّ بـاخلـلق، لـكن فـي الـوقـت ذاتـه آمـن بـأنـه قـد اسـتغرق عـدة مـاليـني مـن 

السنوات، هل يشكل هذا قضيّة كبيرة حقاً؟ 

يـوجـد عـدد البـأس بـه مـن املسـيحيني ممـن يـعتقدون بـأن اإلطـار الـزمـني ال يـشكل قـضية مـهمة 

طـاملـا أنـنا النـؤمـن بـالـتطور. والـبعض قـد يـؤمـن حـقاً بـاخلـلق ذو السـتة األيـام، لـكنهم يـفضّلون عـدم 

طرح هذا املوضوع في النقاشات العامة إذ أنَّه قد يُسبِّب عثرةً لآلخرين. 

غـالـباً مـا نسـتمع لـصياغـة مـا تشـبه اجلـملة الـتالـية: ”حـني نشهـد لـلناس عـن املسـيح، فـلنتجنب 

مـوضـوع اخلـلق ذو السـتة األيـام. حـيث أن مـعظم الـناس يـؤمـنون بـأن الـكون يـعود إلـى مـلياراتٍ 

مـن الـسنوات. ملـاذا نـفتح اجملـال لـنقاشٍ إضـافـيّ دون أن يـكون ذا أهـمية؟ بـالـنهايـة لـيس هـو 

مـوضـوعـاً يـتعلق بـاخلـالص. يـجب عـلينا أن نـختار مـعاركـنا. لـذلـك فـلنركـز تـعليمنا عـن اخلـالص 

الذي باملسيح، ورمبا في وقتٍ الحقٍ نتعامل مع املشاكل الصغرى مثل اإلطار الزمني للخلق.“ 

يبدو األمر منطقياً، أليس كذلك؟ 

هل قضية اخللق هي قضية خالص؟ 

إن مـوضـوع اإلطـار الـزمـني للخـلق هـو قـضية ذات أهـمية أكـبر بـكثير ممـا يـظن غـالـبية الـناس، لـكن 

هـل ميـكن لـلشخص أن يُخَـلَّص (أي يخـلص مـن خـالل الـنعمة اإللهـية بـاإلميـان بـاملسـيح يـسوع) دون 

أن يـؤمـن بـأن الـله قـد خـلق الـكون فـي سـتة أيّـام؟ إن الـكتاب املُـقدَّس واضـح فـي هـذا اخلـصوص - 
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إن اإلميـان بـاخلـلق ذو السـتة األيـام لـيس شـرطـاً مُسـبَقاً لـلخالص. نـعم، بـالـطبع أنـت تسـتطيع أن 

تخـلص دون أن تـلتزم بـاإلطـار االـزمـني لـلكتاب املُـقدَّس. ولـكن فـي الـوقـت عـينه، هـذا ال يـجعل 

مـن مـوضـوع اإلطـار الـزمـني لـلكتاب املـقدس مـوضـوعـاً جـانـبياً غـير مـهمٍّ. فـإن رفـض إي جـزء مـن 

الكتاب املُقدَّس ليس بأمر مقبول؟ 

إن الــكتاب املــقدس يــجعل األمــر بــالــغ الــوضــوح، إنــنا ال نَخــلُص مــن خــالل امــتالك الــتعليم 

الــالهــوتــي الــكامــل واملــتقن. فــنحن جــميعنا نُخــطئ فــي بــعض األحــيان فــي فــهمنا أو تــطبيقنا 

لـلوحـي املُـقدَّس. لـكن ذلـك بحـد ذاتـه ال ميـنع الـربَّ مـن أن يُخـلِّصنا. فـالـكتاب املُـقدَّس يـصرّح  بـأنـنا 

ميَانِ باملسيح يسوع (أفسس ۲: ۸).  بِالنِّعْمَةِ مُخَلَّصُونَ، بِاإلِ

ويوجد سببان رئيسيان يبيّنان أهمية اإلطار الزمني للخلق. 

موضوع عصمة الوحي املُقدَّس 

بــدايــةً، إن اإلطــار الــزمــني للخــلق يحــمل تَــبِعَات كــبيرة فــيما يــتعلق بــعصمة الــكتاب املــقدس. 

وعــصمة الــكتاب املــقدس تــعني أن الــكتاب املُــقدَّس ال يــحتوي أي أخــطاء فــي نــصه األصــلي. 

وهـذا املـوضـوع هـو ذو مـعنى فـي حـال كـان الـكتاب فـي احلـقيقة مـوحـى بـه مـن الـله ”أنـفاس الـله“ 

كــما يــصرّح فــي رســالــة تــيموثــاوس الــثانــية ۳: ۱٦. إن اإللــه الــكلي الــقدرة والــكلي املــعرفــة 

وبـشكلٍ طـبيعيٍّ ال يـرتـكب األخـطاء. وقـد عـلم يـسوع املسـيح بـأن كُـلِّ كَـلِمَةٍ تَخْـرُجُ مِـنْ فَـمِ الـلهِ 

(مــتى ٤: ٤) حــتى أصــغر حــرف ”י يــود“ أو نــقطة، هــي ذات ســلطان مــطلق وإِلَــى أَنْ تَــزُولَ 

السَّمَاءُ وَاألَرْضُ الَ يَزُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ (متى ٥: ۱۸).  

فـإن كـان الـكتاب املـقدس مـعصومـاً، فسـيكون كـذلـك هـو حـال اإلطـار الـزمـني للخـلق املُـعطى فـي 

سـفر الـتكويـن. وميـكننا أن نـكون عـلى ثـقة كـامـلة بـأن الـله قـد خـلق الـسماء واألرض وكـل شـيئ 

ـرَّبُّ الـسَّمَاءَ  فـي سـتة أيـام. ولـإليـضاح فـقط، إن الـنص الـذي يـقول ”أَنْ فِـي سِـتَّةِ أَيَّـامٍ صَـنَعَ ال

وَاألَرْضَ وَالْبَحْـرَ وَكُـلَّ مَـا فِـيهَا“ (خـروج ۲۰: ۱۱) هـو مـن الـوصـايـا العشـر الـتي نـقشها اصـبع 

الـله عـلى لـوحـيّ الشـريـعة عـلى جـبل سـيناء (خـروج ۳۲: ۱٥-۱٦). ومـن األفـضل أن نـأخـذ تـلك 

الكلمات على محمل اجلد! 
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ومـن جـانـب آخـر، إن لـم يـكن الـله قـد خـلق كـل شـيء فـي سـتة أيـام، حـينئذٍ سـيكون األصـحاح 

األول مـن الـتكويـن خـاطـئاً وكـذلـك اخلـروج ۲۰: ۱۱. وإن كـان هـكذا قـسم مـن الـكتاب املـقدس 

خـاطـئاً فـحينها لـن يـكون الـكتاب مـعصومـاً. وبـناءً عـلى ذلـك، رمبـا يـوجـد أيـضاً أخـطاء أُخـرى فـي 

مـواضـع أُخـرى. فـإن كـان الـكتاب املُـقدَّس مخـطئاً فـيما يـعلّمه عـن األيـام السـتة للخـلق، فـكيف لـنا 

حينذاك أن منتلك الثقة بأي شيء آخر يُعلِّمَه؟ 

كيف نستطيع أن نثق أن أجزاءً أُخرى من الكتاب املقدس ليست خاطئة أيضاً؟ 

لـقد صـاغ يـسوع املسـيح إجـابـته بـالـشكل الـتالـي ”إِنْ كُـنْتُ قُـلْتُ لَـكُمُ األَرْضِـيَّاتِ وَلَسْـتُمْ تُؤْمِـنُونَ، 

فَكَيْفَ تُؤْمِنُونَ إِنْ قُلْتُ لَكُمُ السَّمَاوِيَّاتِ؟“ (يوحنا ۳: ۱۲).  
إن كـنا ال نـثق بـالـكتاب املـقدس حـني يـتكلم عـن أبسـط احلـقائـق الـتاريـخية، فـكيف يـكون ممـكناً 

أن نـثق فـي األمـور الـروحـيّة؟ الـكثير مـن املسـيحيّني ميـيلون إلـى اإلميـان مبـليارات الـسنوات نـتيجةً 

لـثقتهم مبـا يـعلّمه الـعلماء الـعلمانـيون. لـكن يـجب أن ال ننسـى أن املسـيحيني نـفسهم يـؤمـنون 

وبـسهولـة بـكل مـن قـيامـة املسـيح مـن بـني األمـوات، املـيالد الـعذراوي، حتـويـل املـاء إلـى خـمر، 

والكثير الكثير من األمور املشابهة- وهي أمور يرفضها العلماء العلمانيون. 

قــد يــجيب بــعض األشــخاص قــائــلني ”لــكن هــذه األحــداث ومعجــزات املســيح تــتجاوز قــوانــني 

الـطبيعة. وال تـنطبق عـليها اإلجـراءات الـعلمية الـعاديـة.“ لـكن لنتمهـل قـليالً، ألـيس اخلـلق هـو 

حـدث مُعجـزيّ؟ لـقد خـلق الـله الـكون بـكلمته- وهـو شـيئ ال يـقوم بـه فـي يـومـنا هـذا. إن اخلـلق هـو 

حــدث يــتجاوز الــعمليات الــيومــية لــلكون. فــإن كــنا نــريــد وبــشكل تــعسّفي أن نــرفــض احــتمال 

الـعمل الـفائـق لـلطبيعة حـني خـلق الـله الـكون، حـينئذٍ ومـن بـاب اإلتـساق املـنطقي، ال بـد لـنا مـن 

أن نـرفـض جـميع املعجـزات األُخـرى الـتي تـوجـد فـي الـوحـي املُـقدَّس، مبـا فـي ذلـك قـيامـة املسـيح مـن 

بني األموات - والقيامة هي بالفعل ”قضيّة خالص“ (كورنثوس األولى ۱٥: ۱٤، ۱۷). 

إن كــنا نــريــد أن نــتَّبع خــط األفــكار الــذي يــبتدئ بــرفــض اخلــلق ذو الســتة األيــام الــذي يــقدمــه 

الـكتاب املـقدس إلـى نـهايـته احلـتمية عـلى اسـاس أن اإلطـار الـزمـني ذو السـتة األيـام للخـلق لـيس 

قضيّة خالص، فإنه سيقودنا بالنهاية إلى رفض القيامة. 

48



الفصل الرابع: أهمية اإلطار الزمني للخلق

اخلطيئة واملوت 

ثـانـياً، إن اإلطـار الـزمـني للخـلق يفسـر سـبب وجـود املـوت كـعقوبـة للخـطيئة. ونسـتطيع أن نـرى 

ذلـك مـن خـالل املسـتحاثـات املنتشـرة حـول الـعالـم. فـاملسـتحاثـة هـي الـبقايـا احملـفوظـة لـكائـن حـيّ، 

مـثل عـظام متحجـرة حلـيوان مـا (كـما ويـوجـد أنـواع أُخـرى للمسـتحاثـات). ويـنتج هـذا الـنوع مـن 

املســتحاثــات عــندمــا ميــوت احلــيوان ويــتعرض لــلدفــن الســريــع. فتتحــلل األجــزاء الــطريــة مــن 

احلـيوان ، لـكن الـعظام تـتمعدن. وهـذا يـعني أن املـعادن تـنقل إلـى الـعظام بـحيث أنَّـها متـأل كـل 

الـفراغـات املـوجـودة فـي بـنية الـعظم مـعطية إيـاه وزنـا أكـبر مـن وزنـه الـطبيعي. فينتهـي بـنا األمـر 

بحجارة ذات شكل مماثل للعظم األصلي. 

يـؤمـن الـعلماء الـتطوريـون بـأن املسـتحاثـات تـعود لـعدة مـاليـني مـن الـسنوات، وذلـك بحسـب 

الـطبقة الصخـريـة الـتي تـوجـد فـيها. لـكن هـذا يحـمل مـشكلةً الهـوتـيّةً كـبيرة. فـاملسـتحاثّـات هـي 

دلـيل عـلى املـوت. فـإن كـانـت املسـتحاثـات تـعود إلـى عـدة مـاليـني مـن الـسنوات، فهـذا سـيعني 

بـأن املـوت كـان مـوجـوداً قـبل أن يُخـطئ آدم. فـاجلـميع يـتفقون عـلى أن اإلنـسان لـم يـوجـد مـنذ عـدة 

مـاليـني مـن الـسنوات. لـكن إن كـان املـوت مـوجـوداً قـبل أن يُخـطئ آدم، فـكيف لـلموت أن يـكون 

عقوبةً خلطيئة آدم؟ 

إن الـكتاب املُـقدَّس يُـعلِّم بـأن املـوت كـان نـتيجةً خلـطيئة آدم. فـاخلـطيئة دخـلت الـعالـم مـن خـالل 

آدم، واملــوت دخــل كــنتيجةٍ للخــطيئة (رومــية ٥: ۱۲، ۱كــورنــثوس ۱٥: ۲۱). وهــذه احلــقيقة 

هـي أسـاس لـإلجنـيل. ألن ”أُجـرة اخلـطيئة هـي مـوت“ (رومـية ٦: ۲۳)، وكـان مـن الـضروري أن 

ميـوت املسـيح عـلى الـصليب ليسـدد ثـمن خـطايـانـا. لـكن إن كـان املـوت فـي الـعالـم قـبل اإلنـسان 

مبـاليـني الـسنني، فـكيف ميـكن أن يـكون املـوت عـقوبـةً للخـطيئة إذا كـان قـد سـبق اخلـطيئة بـعدة 

ماليني من السنوات؟ وإن كان املوت ليس عقوبةً للخطيئة، فما هو مغزى رسالة اإلجنيل؟ 

إن املسـتحاثـات ليسـت دلـيالً عـلى املـوت فحسـب، إمنـا بـعض املسـتحاثـات حتـتوي عـلى دالئـل 

لـوجـود أمـراض. فـقد وجـد الـعلماء دالئـل عـلى وجـود أمـراض مـثل الـتهاب املـفاصـل، السـرطـان 

وغـيرهـا فـي املسـتحاثـات الـتي يـعتقد الـتطوريـون أنـها تـعود إلـى مـاليـني الـسنني. لـكن ألـيس 

تـعليم الـكتاب املـقدس يـقول بـأن اخلـليقة األصـلية الـتي كـانـت فـي عَـدن - كـما يـصفها الـوحـي 
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“ (تـكويـن ۱: ۳۱)؟ ويـظن الـبعض مُخـطئني بـأن عـدنٍ وحـدهـا كـانـت فـي  املُـقدَّس ”حـسنةٌ جـداً
تـلك احلـالـة مـن الـكمال فـي حـني أن بـقية الـعالـم لـم يـكن كـذلـك. إال أن الـتكويـن ۱: ۳۱ يشـير 

“ أن  إلـى أن كـلَّ شـيء كـان حـسناً جـداً - ولـيس فـقط جـنة عـدن. فهـل ميـكن لـعالـم ”حـسن جـداً

يـكون مـليء بـاألمـراض؟ إن كـنت تـقبل اإلميـان الـعلمانـي بـأن املسـتحاثـات تـعود إلـى مـاليـني 

“ مــليئاً بــاملــوت  الــسنني، حــينئذٍ ســيكون الــعالــم الــذي وصــفه الــوحــي املُــقدَّس بــأنَّــه ”حــسنٌ جــداً

واملعاناة؟ 

إن تـعليم الـكتاب املُـقدَّس واضـحٌ فـي هـذا اخلـصوص، إن املـوت قـد دخـل الـعالـم كـنتيجة خلـطيئة 

آدم. ويـترتـب عـلى هـذا الـتعليم أنَّ املسـتحاثـات ال تـعود إلـى مـاليـني الـسنوات؛ إمنـا تـشكلت بـعد 

أن أخـطأ آدم. وإنـه مـن شـأن الـطوفـان الـذي وُصـف فـي األصـحاحـات ٦-۸ مـن سـفر الـتكويـن أن 

يكون مبرّراً طبيعياً لوجود تلك املستحاثات املنتشرة في األرض. 

ليس موت البشر فحسب 

هـل مـن املـمكن أن يـكون املـوت قـد دخـل إلـى الـطبيعة البشـريـة وحـدهـا كـعقوبـة خلـطيئة آدم؟ وهـل 

مـن املـمكن أن احلـيوانـات كـانـت قـبل ذلـك متـوت؟ إن الـكتاب املُـقدَّس يـجعل الـتوفـيق مـع هـذا 

األمـر مسـتحيالً. بـالـرغـم مـن كـون بـعض اآليـات مـثل رومـية ٥: ۱۲ تـركـز وبـشكل مـباشـر عـلى 

مـوت اإلنـسان، إال أنـه يـوجـد آيـات أُخـرى مـثل رومـية ۸: ۲۱-۲۲ تشـير إلـى أنّ كـل اخلـليقة قـد 

تــأثــرت بــالــلعنة الــتي وضــعها الــرب عــلى األرض كــنتيجة خلــطيئة آدم ولــيس اإلنــسان فــقط. 

الـتكويـن ۱: ۳۱ تـصرح بـأن ”وَرَأَى الـلهُ كُـلَّ مَـا عَـمِلَهُ فَإِذَا هُـوَ حَـسَنٌ جِـدًّا.“ هـذه اآليـة تشـير 

وبـشكل مـؤكَّـد إلـى كـل اخلـليقة مبـا فـي ذلـك احلـيوانـات. فـنحن حـني جنـد أيـة دالئـل تشـير إلـى 

أمـراض عُـضال فـي مسـتحاثـات احلـيوانـات أو إلـى الـعنف (حـيوان يـقتل حـيوانـاً آخـر)، نسـتطيع 

أن نـعرف وبـكلّ ثـقة بـأن هـذا لـم يـكن جـزءاً مـن احلـالـة األصـلية للخـليقة قـبل الـسقوط والـتي 

“. إمنـا هـذه املسـتحاثـات هـي أدلـة عـلى الـعالـم الـساقـط- الـعالـم الـذي  وُصِـفَت بـأنـها ”حـسنةٌ جـداً

ارتبط بلعنة اخلطيئة. 
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كـما أن الـكتاب املُـقدَّس يـجعل األمـر واضـحاً بـأن الـله قـد أسـس ملـوت احلـيوانـات وقـت خـطيئة آدم 

وحـوّاء. فـالـلباس الـذي ألـبسه الـله آلدم وامـرأتـه لـم يـكن مـن الـنباتـات. إمنـا أعـطاهـم الـله أقـمصة 

مـن جـلد حـيوانـات. فـالـله قـد قـتل حـيوانـاً (أو مجـموعـة حـيوانـات) مُظهـراً نـتيجة اخلـطيئة. فـإن 

موت احليوانات ابتدأ عند السقوط. 

مـاذا عـن مـوت الـنباتـات؟ هـل مـن املـمكن أن متـوت الـنباتـات فـي الـعالـم املـثالـي. فـنحن نـعرف مـن 

ســفر الــتكويــن بــأن آدم وحــواء (وجــميع اخملــلوقــات األُخــرى) قــد أعــطوا الــنباتــات كــطعامٍ لــهم 

(تـكويـن ۱: ۲۹-۳۰). وبـالـتالـي فـإن الـنباتـات، أو عـلى األقـل بـعض األجـزاء مـن الـنباتـات قـد 

”ماتت“ قبل خطيئة آدم. فهل هذا يعني أن املوت قد وُجد في العالم قبل أن تدخل اخلطيئة؟ 
الـكتاب املـقدس لـم يـذكـر وال فـي مـرة مـن املـرات أن الـنباتـات ”حـيّة“. فـالـوحـي املُـقدَّس يسـتخدم 

“ لـإلشـارة إلـى احلـياة. وهـذه الـكلمة قـد اسـتخدمـت لـإلشـارة إلـى  كـلمة محـددة ”נֶ֣פֶׁש تُـقرأ نَـفَشْ

اإلنـسان واحلـيوانـات، إال أنـها لـم تسـتخدم لـتوصـيف الـنباتـات. فـوفـقاً لـتصنيف الـكتاب املـقدس 

إن الـنباتـات لـيس حـيّة بـاملـعنى احلـقيقي، أو عـلى أقـل تـقديـر ليسـت حـية بـنفس مـفهوم احلـياة 

الـذي نـحن أحـياء وفـقه. وذلـك بـطريـقة مـشابـهة لـقولـنا إن ”الـبطاريـة مـيتة“ فهـي لـم تـكن حـيّة 

وفق املفهوم البشري للحياة. 

إن الــتصنيف اإلحــيائــي املُــعاصــر يــختلف عــن الــتصنيف الــتوراتــي. فــعلماء األحــياء يــشملون 

الــنباتــات واملــيكروبــات ضــمن قــائــمة الــكائــنات احلــيّة، عــلماً أنــه لــيس هــنالــك مــن خــطأ فــي 

تـصنيفهم وفـق هـذا األسـلوب. لـكن يـجب أن نـكون عـارفـني أن األشـجار لـيس حـيّة بـنفس املـعنى 

الـذي تـكون فـيه احلـيوانـات حـيّة. فـأنـت قـد جتـلس عـلى جـذع شجـرة مـيتة فـي الـطبيعة. لـكن هـل 

سـتجلس عـلى جُـثّة حـيوان مـيت فـي الـغابـة؟ نـحن نـفهم أنـه يـوجـد اخـتالف نـوعـي بـني الـنباتـات 

”احلـيّة“ واحلـيوانـات بـوصـفها بـاحلـقيقة حـية. فـالـكائـنات احلـيّة ”الـتي فـي أنـفها نـسمة حـياة 
“ لم تعرف املوت قبل اخلطيئة.  נֶ֣פֶׁש نَفَشْ

يَـدَّعـي الـبعض وبـطريـقة خـاطـئة بـأن مـوت (الـكائـنات احلـيّة) هـو جـزء ضـروري مـن الـتكويـن. لـكن 

مــن املــنظور املســيحي، فــإنــه لــيس عــقالنــياً اإلعــتقاد بــأن الــله الــكلي الــقدرة غــير قــادر عــلى 

تـصميم حـياة دون أن يسـتخدم املـوت. فـالـكتاب املُـقدّس يـعلّمنا بـأن املـوت سـيُهزم (۱كـورنـثوس 
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۱٥: ۲٦، الـرؤيـا ۲۰: ۱٤). واألمـر األكـيد هـو أنـه لـن يـوجـد مـوت فـي املـلكوت الـسماوي - 

وهذا نوع آخر من اإلشارات إلى أنَّ املوت ليس ضرورياً للحياة. 

قـد يـقول بـعض املـعترضـني: ”مـاذا عـن كـثافـة أعـداد الـكائـنات. وأن بـعض احلـيوانـات تـتغذى 

عـلى اللحـم فـقط. فـال بـد أن يـوجـد املـوت قـبل سـقوط آدم فـي اخلـطيئة.“ إال أن املـنطق املسـتخدم 

فـي هـذا اإلعـتراض هـو مـنطق خـاطـئ يـعتمد عـلى قـراءة الـواقـع احلـالـي املـرتـكز إلـى الـعالـم الـذي 

وقـع حتـت الـلعنة. فـفي يـومـنا احلـاضـر يـوجـد حـيوانـات الحـمة، لـكنها فـي األصـل كـانـت كـلها 

عـاشـبة (تـكويـن ۱: ۳۰). إن الـكثافـة املـتواجـدة لـبعض احلـيوانـات فـي أجـزاء مـن الـعالـم يـعتبر 

مـشكلة إال أن الـوضـع لـم يـكن هـكذا قـبل اخلـطيئة والـلعنة. ومـن املـنطقي اإلعـتقاد بـأن الـله قـادر 

عـلى إدارة الـعالـم بـطريـقة مـتوازنـة. ومـن املـنطقي أيـضاً اإلعـتقاد بـأن الـله كـان سـيعمل عـلى 

تــوازن الــتكاثــر لــدى احلــيوانــات أو إبــطاء مــعدل تــكاثــرهــا أو ايــقافــه عــند بــلوغ احلــد املــناســب 

لــالســتقرار. وفــي احلــقيقة هــذا املــوضــوع لــيس مــهماً لــلغايــة فــنحن نــعرف أن آدم قــد وقــع فــي 

اخلـطئية وحـلَّت الـلعنة عـلى الـعالـم وبـالـتالـي فـإن كـل هـذه الـتوقـعات مـبنية عـلى افـتراض عـدم 

سقوط آدم في اخلطيئة، وهذا ليس هو احلال. 

إن اإلطـار الـزمـني للخـلق هـو مـوضـوع بـالـغ األهـمية كـونـه يـرتـبط ارتـباطـاً حـيويـاً بـرسـالـة اإلجنـيل. 

فـإن لـم يـكن مـن املـمكن الـثقة بـتعليم الـكتاب املُـقدَّس عـن اخلـلق ذو السـتة األيـام، فـأيـن هـي بـدايـة 

احلــقيقة حــينئذٍ؟ وإن كــان الــكتاب املُــقدَّس هــو كــلمة الــله، ألــيس مــن املــنطقي أن نــؤمــن أنــه ال 

يحتوي على أخطاء؟ فهل يقع الله في األخطاء؟  

وخــالصــة األمــر، إن اإلطــار الــزمــني الــعلمانــي يــقلل مــن شــأن رســالــة اإلجنــيل. فــإن كــانــت 

املسـتحاثّـات هـي بـاحلـقيقة تـعود إلـى مـاليـني الـسنني، حـينئذٍ ال ميـكن أن يـكون املـوت هـو عـقاب 

اخلطيئة. فلماذا أرسل الله ابنه الوحيد ليتلقّى ذلك املوت املروّع على الصليب؟ 

إن رسالة اإلجنيل تعتمد بشكل مباشر ومنطقي على التاريخ املُسجَّل في سفر التكوين. 
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الفصل اخلامس 

البدايةُ منَ البدايةِ 

إن واقــع هــذا الــعالــم الــذي نــعيش بــه يُســبب حــالــةً مــن الــقلق لــدى املســيحيّني. إذ أنــه يــوجــد 

مــلياراتٌ مــن األشــخاص الــذيــن ال يــعرفــون الــله. وهــؤالء األشــخاصُ يهــلِكونَ فــي خــطايــاهُــم، 

مـتوجهـنيَ إلـى أبـديـةٍ مُـزريـةٍ  بـعيداً عـن حـضور ومـحبة الـله. إنَّـه واجـب ورغـبة قـويـة فـي الـوقـت 

عينه أن نقوم بنقل رسالة اإلجنيل، وكثيرين هم من يقومون بذلك. 

نـحن نشهـد ألصـدقـائـنا وجلـميع األشـخاص الـذيـن نـقابـلهم. ونـرسـل الـبعثات التبشـيريـة إلـى أراضٍ 

غـريـبة لنشـر الـبشارة املـفرحـة فـي جـميع الـبلدان وإلـى جـميع األمُم. وبـالـرغـم مـن كـل هـذا اجلهـد 

التبشـيري، اليـزال يـوجـد مـليارات مـن غـير املسـيحيّني فـي الـعالـم، فـما هـو السـبب وراء ذلـك؟ 

ميـكن أن يُنسَـب الـبعض مـن هـذا إلـى حـقيقة كـونـنا ال نـبذل اجلهـد الـكافـي! وأنـنا بـحاجـةٍ لـلمزيـد 

مـن اخلُـدَّام واملُبَشّـريـن، وأنـنا أيـضاً بـحاجـةٍ ألن نـعملَ عـلى مـشاركـةِ كـلمةِ الـلهِ مـع غـيرِ املـؤمـننيَ 

من أصدقائنا ومعارفنا. 

لكن هذا ليس كافٍ أيضاً، فال تزال قطعة رئيسية من األُحجية مفقودةً. 

ورمبـا تـكون احلـيرة األكـبر مـن األعـداد الـكبيرة لـغير املسـيحيّني واملـتواجـدة فـي الـدول الـتي قـامـت 

عـلى األُسُـس املسـيحية كـالـواليـات املتحـدة األمـريـكية. وبـالـرغـم مـن ذلـك األسـاس املسـيحيّ جنـد 

أن املسيحية تتراجع فيها وذلك وفق املناخ اإلجتماعي والسياسي.  

يــوجــد مــاليــني املســيحيّني، وكــمية كــبيرة مــن املــصادر املســيحية (كــاملــكتبات، دور النشــر، 

احملــطات اإلذاعــية، والــبرامــج الــتلفزيــونــية). فــلماذا إذاً جنــد أن املســيحيّة تــتراجــع؟ وملــاذا لــم 

تنجح الكنيسة (حتى اآلن) في تلمذة العالم؟ 

مــن املــؤكــد أن الــتعليم عــن الــتطور كــان لــه أثــره الــكبير. فــالــتطور يــقلل مــن شــأن مــصداقــية 

الـكتاب املُـقدَّس ابـتداءً مـن سـفر الـتكويـن. ومتـامـاً كـما قـال يـسوع املسـيح لـنيقودميـوس ”إِنْ كُـنْتُ 

قُـلْتُ لَـكُمُ األَرْضِـيَّاتِ وَلَسْـتُمْ تُؤْمِـنُونَ، فَـكَيْفَ تُؤْمِـنُونَ إِنْ قُـلْتُ لَـكُمُ الـسَّمَاوِيَّـاتِ؟“ (يـوحـنا ۳: 

۱۲). كــما ويــتم تــعليم األشــخاص بــأنــه ال ميــكن الــوثــوق بــالــكتاب املُــقدَّس وذلــك ابــتداءً مــن 
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أسـاسـاتـه املـوجـودة فـي سـفر الـتكويـن؛ وبـالـتالـي فـإنـهم ال ميـتلكون احلـافـز أو األسـباب الـكافـية 

لـلوثـوق بـرسـالـة اإلجنـيل الـتي تـنطلق جـذورهـا مـن تـلك األسـاسـات. وإن أحـد األسـباب الـرئيسـية 

الـتي أفـضت إلـى عـدم فـعالـية الـكنيسة فـي أداء وظـيفتها كـما يـجب، هـو أن املسـيحيّني أنـفسهم 

لـم يـكونـوا أوفـياء فـي جـانـب محـدد وهـو الـدفـاعـيات (الـدفـاع عـن اإلميـان). فـالـكنيسة قـد قـامـت 

باملساومة على كلمة الله عوضاً عن الدفاع عنها. 

لـقد عـرف السـيد أنـه سـيكون هـنالـك مـعارضـة لـرسـالـة اإلجنـيل. ومـن طـبيعة غـير املـؤمـنني أن 

يـرفـضوا احلـقيقة، وخـاصـة فـي اجلـزء الـذي يـدعـوهـم ألن يـكونـوا مـسؤلـني أمـام الـله. لـذلـك فـإن الـله 

قــد أعــطانــا تــعليماتٍ ألن نــكون مســتعديــن فــي كــل حــني ألن نــقدم إجــابــات - دفــاع مــنطقي 

عـقالنـي - ألي شـخص مـن املـتسائـلني واملـتشككني، وأن نـقدم تـلك اإلجـابـات بـوداعـة ومـحبة 

(بطرس األولى ۳: ۱٥). 

هـذا مـا نُـطلق عـليه بـاملـفهوم املسـيحي ”الـدفـاعـيات.“ حـيث أنَّـه مـن املـفترض أن نـقوم بـالـرد 
ودحـض أي جـدال أو اعـتراض يُـقدَّم ضـد كـلمة الـله (۲كـورنـثوس ۱۰: ٥). يـجب عـلينا أيـضاً أن 

نـقوم بـدراسـة الـقضايـا الـتي تُـقدَّم ضـد الـكتاب املُـقدَّس حـتى نسـتطيع تـقدمي الـردّ املـناسـب عـليها 

حـني يـقوم املـتشككون بـتقدميـها لـنا. ولـكننا جنـد أن اجلـزء األكـبر مـن املسـيحيّني لـيسوا مُسـتعدّيـن 

لــلقيام بهــذا اجلــزء مــن اخلــدمــة. فــعوضــاً عــن الــوقــوف والــدفــاع عــن ســلطان الــكتاب املــقدس 

واألسـاسـات الـتاريـخية للسـرد الـوارد فـي سـفر الـتكويـن، يـقومـون بـتجاهـل مـوضـوع األُصـول، أو 

مـا هـو أسـوأ مـن ذلـك - يـقومـون بـاملـساومـة وتـقدمي الـتنازالت لـلعالـم الـعلمانـي. وكـنتيجة لـذلـك، 

جنـد أن الـكنيسة قـد ضـعفت بـشكل كـبير فـي أداء وظـيفتها بـتلمذة جـميع األمُم. فـاملسـيحيّون 

لـن يـكونـوا قـادريـن عـلى نشـر رسـالـة اإلجنـيل إن لـم يـكون أوالً مـؤمـنني بـها بـشكل كـامـل، وثـانـياً 

إن لم يعرفوا كيف يقدمون دفاعاً عنها. 
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التعامل مع املشكلة، وليس مع األعراض 

 إنـنا نـعيش فـي عـالـم يُـقاد بـاألعـراض اجلـانـبية. فـعند الـتعامـل مـع أي مـشكلة أو صـعوبـة إنـنا 

منـيل إلـى مـحاولـة تـخفيف األعـراض عـوضـاً عـن الـتعامـل مـع املـشكلة بحـد ذاتـها. لـديـك صـداع؟ 

خُـذ قـرصـاً مـن األسـبريـن. لـكن الـصداع لـيس هـو املـشكلة؛ إمنـا هـو الـعارض الـناجـم عـن املـشكلة. 

فـقد تـكون بـحاجـة ألخـذ قسـط كـافـي مـن الـنوم أو رمبـا أنـت بـحاجـة لـزيـارة طـبيب الـعيون لـلحصول 

عـلى وصـفة جـديـدة الـنظارات الـطبية. الـنقطة مـن هـذا الـطرح أنـنا منـيل إلـى احلـصول عـلى احلـلول 

السريعة عوضاً عن احلل طويل األمد. 

وبـالـطريـقة عـينها فـإن الـصعوبـات املـتواجـدة فـي اجملـتمعات اخملـتلفة (كـالـعنف فـي املـدارس، 

اإلجـهاض، الشـذوذ اجلنسـي، اجلـرميـة، الفشـل اإلقـتصادي، نـقص احلـريـات، والـكثير الـكثير مـن 

املــشاكــل األُخــرى…) ليســت هــي املــشكلة الــرئيســيّة. إنــها مجــرَّد أعــراض جــانــبية لــلمشكلة 

الرئيسية التي هي فقدان سلطان الكتاب املُقدَّس وذلك ابتداءاً من سفر التكوين. 

بـالـرغـم مـن ذلـك فـإنـنا جنـد أن مـعظم املسـيحيّني يـركـزون جـهودهـم عـلى أعـراض هـذه األمـراض 

اإلجـتماعـية، لـكنهم ال يـتعامـلون مـع املـشكلة بحـد ذاتـها. فـالـعديـد مـن الـبرامـج املسـيحيّة حتـاول 

الـتعامـل مـع مـشاكـل مـثل الـعنف فـي املـدارس، اإلجـهاض، اخملـدرات ومـاشـابـه. ولـكن الـقليل مـن 

املسـيحيّني هـم مـن يـعمل عـلى الـدفـاع عـن املسـيحيّة، ابـتداءاً مـن الـتكويـن. ولـلمالحـظة فـقط، ال 

يـوجـد أي مـشكلة فـي مـحاولـة تـخفيف األعـراض؛ فـمن األكـيد أنـنا ال يـجب أن نتخـذ مـوقـفاً 

مـضاداً لـلبرامـج واملـشاريـع املسـيحية الـتي تـتعامـل مـع املـشاكـل اإلجـتماعـية مـثل اإلجـهاض 

وغـيرهـا، كـما هـو احلـال مـع األسـبيريـن لـتخفيف الـصداع. الـنقطة الـتي نـحاول الـوصـل إلـيها أنـنا 

يـجب أال نحـدّد جـهودنـا بـالـعمل عـلى األعـراض. يـجب أن نـتعامـل مـع املـشكلة الـتي هـي الـهجوم 

على الكلمة اإللهية في الوحي املُقدَّس ابتداءاً من سفر التكوين. 

إن املـفتاح حلـل مـشاكـل عـاملـنا هـو تـعليم الـناس بـأنـهم قـادريـن عـلى الـوثـوق بسـلطان الـكلمة 

اإللهـية. فـالـكتاب املُـقدَّس مـصدر مـوثـوق فـي كـلّ مـا يـقدمـه مـن الـتعليم. وعـلى املسـيحيّني أن 

يــقومــوا بــدحــض احلُــجَج الــزائــفة الــتي يــقدّمــها املــعانــديــن، وأن يظهــروا مــدى سُــخف األفــكار 

الــتطوريــة مــن الــناحــية الــعلمية، بــاإلضــافــة إلــى إظــهار اإلفــالس الــفلسفي واملــنطقي لــألفــكار 
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الـعلمانـية، والـدفـاع عـن الـكتاب املُـقدَّس مـن أسـاسـاتـه فـي سـفر الـتكويـن. فـحني ميـتلك الـناس 

أسـئلة مـنطقيّة عـن الـكتاب املـقدس، فـإن واجـبنا هـو دراسـتها وتـزويـدهـم بـإجـابـات عـليها. وحـني 

يـقوم املـعترضـني بـاحملُـاجَـجة واجلـدال حـول نـسختهم مـن األصـول، نـقوم بـوداعـة ومـحبة بـاإلشـارة 

إلى مدى سُخف موقفهم.  

هــل يــوجــد لــديــكم أي شــكّ بــأن الــله ســيستخدم هــذا جلــذب املــاليــني مــن الــناس إلــى اخلــالص؟ 

سـيكون مـن السهـل أن نـعايـن األمُم تـعود مـرّة جـديـدة إلـى الـله، ذلـك إن قـام املسـيحيّون بـالـعمل 

على إجناز الواجب الذي  كلفهم به الرب سابقاً. 

البدايةُ من البداية 

إنـها ليسـت مجـرّد مـصادفـة أنَّ الـكتاب املـقدس يـبدأ بـسفر الـتكويـن. إذ أنَّـه دون سـفر الـتكويـن 

ال يوجد لدينا أي مُبرر للتعاليم املسيحيّة. 

ملــاذا مــات اخملُــلِّص عــلى الــصليب إن كــان آدم لــم يــوجــد؟ مــا هــي اخلــطيئة إن لــم يــوجــد حــدث 

الـسقوط؟ مـا هـو الـزواج دون آدم وحـواء؟ إن الـوحـي اإللهـي قـد أعـطانـا األسـاس الـتاريـخي فـي 

سـفر الـتكويـن حـتى نسـتطيع أن نـفهم أسـاسـات املـبادئ والـتعالـيم املسـيحيّة. لـكن مبـا أن ذلـك 

الـتاريـخ قـد تـعرض لـلكثير مـن الهجـمات فـي مـجتمعاتـنا املـعاصـرة، فـنحن نـرى الـتزايـد فـي عـدد 

األشــخاص الــرافــضني لــلمبادئ املســيحية املُــرتــكزة عــلى ســفر الــتكويــن. لــيس مــن املــفاجــئ أن 

نـالحـظ تـزايـداً فـي عـدد األشـخاص الـذيـن يـحاولـون إعـادة تـعريـف الـزواج ويـحاولـون أيـضاُ إبـقاء 

الله خارج احلياة العامة.  

لـذلـك فـإنـنا إن أردنـا أن نـحافـظ عـلى األخـالق املسـيحية، ال بـد أن نـبدأ مـن  الـبدايـة، مـن سـفر 

التكوين. 

حـني نـشاهـد بـعض املسـيحيّني يـحاولـون الـدفـاع عـن اإلميـان املسـيحي قـد يـحضر إلـى الـصورة أحـد 

بـرامـج املـسابـقات املـشهورة فـي الـواليـات املتحـدة واملـدعـو ”جـيوبـاردي“. حـيث أن هـذا الـبرنـامـج 

قـد قـام بـأمـر مـعاكـس لـلنظام املسـتخدم فـي بـرامـج املـسابـقات بـالـعادة، حـيث يـتم تـزويـد املـتسابـق 
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بــاإلجــابــة ويــتوجــب عــليه أن يــقدّم الــسؤال الــصحيح. فــإن كــلّ مــشارك فــي املــسابــقة يــجب أن 

يـبتدئ إجـابـته بـعبارة مـثل: ”مـن هـو ــــــ؟“ أو ”مـا هـو ــــــ؟“ إنـها نـوع مـن املـسابـقات العكسـية، 

لـكن كـذلـك هـو حـال الـكثير مـن املبشـريـن املسـيحيّني البسـطاء. فـاملسـيحيّني قـد يـقولـون أشـياء 

مثل ”املسيح هو احلل!“ لكن العالم سيجيب ”ماذا كان السؤال؟“ 
إن الـتعالـيم املسـيحية هـي ذات مـعنىً فـي ضـوء تـاريـخيّة سـفر الـتكويـن، لـكنها ال حتـمل أي 

مـعنىً فـيما إذا كـان الـتطور صـحيحاً. لـكن مـعظم الـتطوريّـني لـم يـتعلموا عـن الـتكويـن. فـإنـهم 

يــؤمــنون بــنوع مــن الــتطور الــذي بــدوره لــن يــشكّل أســاســاً ســليماً لــرســالــة اإلجنــيل. وإن األثــر 

سـيكون ضـعيفاً لـدى الـناس عـند إيـصال رسـالـة اإلجنـيل (البشـرى الـسّارة) إن لـم يـكونـوا يـفهمون 

األخبار السيئة (أي أن اجلنس البشري قد ضلَّ نتيجةً خلطية آدم). 

فــما الــذي ســيحدث إن لــم تــبدأ مــن  ســفر الــتكويــن؟ فــلنتأمــل مــعاً بهــذا املــثال. حــني يــسمع 

األشـخاص غـير املـؤمـنني عـبارة مـثل ”ضـع ثـقتك فـي املسـيح فتَخـلُص“، مـن املُـعتاد أن تـكون 

إجـابـتهم  حتـمل إحـدى الـعبارات الـتالـية ”مـا الـذي سـأخـلُص مـنه؟ أنـا أُسَـيّر أمـوري بـشكل جـيّد. 

ومـن هـو يـسوع هـذا؟ ألـم يـكن أحـد املـعلّمني الـقدمـاء أو الـرسـل الـقدمـاء؟ وملـاذا أثـق بـه ولـيس 

بـأحـد آخـر مـن الـرسـل مـثل بـوذا أو محـمد؟“ سـيجيب املسـيحي، ”آمـن بـاملسـيح يـسوع، وسـوف 

تـذهـب إلـى الـفردوس حـني متـوت.“ سـيجيب غـير املـؤمـن ”ملـاذا يـجب أن اؤمـن بـذلـك. أنـا شـخص 

جــيد. لــم أقــتُل أي شــخص، وال أخــون زوجــتي. وبــالــتالــي أعــتقد أن الــله ســوف يــأخــذنــي إلــى 

الفردوس. وباملناسبة، ألم يقم العلماء بإبطال الكتاب املُقدَّس؟“ 
إن هـذا الـنوع مـن اإلجـابـات مـتكرر ومـعتاد فـي اجملـتمعات الـتي ال متـتلك الـفهم الـوافـي لـإللـه 

كـخالـق. إن الـله هـو فـائـق الـقداسـة والـعدل، أمـا اخلـطيئة فهـي خـيانـة عـظيمة ملـلك املـلوك وربّ 

األربـاب. والـله لـن يـكون كُـلِّيَ الـقداسـة إن سـمح لـلخيانـة أن متـرّ دون عـقوبـة. وسـفر الـتكويـن 

يُـعلّمنا أن خـطيئة واحـدة هـي كـافـية لـتجعلنا غـربـاء عـن عـالقـة الشـركـة الـتي لـنا مـع اخلـالـق. وهـذه 

اخلـطيئة ال يـجب أن تـكون زنـىً أو قـتل. فـإن كـل مـا فـعله آدم كـان هـو األكـل مـن شجـرة. لـكن 

ذلـك الـفعل كـان خـيانـة إذ أنَّـه كـان ضـد أمـر الـله. والـعقوبـة املُـقرَّرة كـانـت املـوت. إن جـمال رسـالـة 

اإلجنـيل هـو أنَّ اإللـه قـد أخـذ عـقوبـتنا حـامـالً إيـاه بجسـد بشـريّـته مـعلقا إيـاهـا عـلى الـصليب 

57



الفصل الخامس: البداية من البداية

لـيعطي احلـريـة واخلـالص مـن لـعنة اخلـطية لـكل مـن يـؤمـن ويـضع ثـقته ورجـاءه عـليه. هـذا هـو 

ملخَّص رسالة اإلجنيل. هذه هي الرسالة أعلنها الله أوالً في سفر التكوين. 

اليونانيّني واليهود 

إنّ الـيهود الـذيـن كـانـوا فـي أيـام خـدمـة يـسوع األرضـية قـد فـهموا سـفر الـتكويـن، وبـالـتالـي فـإنـهم 

قـد عـرفـوا بـحاجـتهم إلـى مُخـلِّص. إال أن عـدد كـبيراً مـنهم لـم يُـدرك احلـقيقة بـأن يـسوع املسـيح 

 “ كـان هـو ذلـك اخملـلِّص. إن تـلك احلـقيقة بـأن املسـيح يـسوع هـو اخملُـلِّص املُـنتَظَر كـانـت ”حجـر عـثرةٍ

لـهم. أمـا مـن جـانـب آخـر، فـإن الـيونـانـيّني فـي ذلـك الـوقـت لـم يـكن لـديـهم مـعرفـة عـن سـفر 

الـتكويـن فـي مـعظم أجـزاءه. فـقد آمـنوا بـعالـم بـالـغ الـقِدَم ولـم يـكن لـديـهم أي مـعرفـة عـن مـفهوم 

ـر أنّ إميــانــهم يشــبه إلــى حــدٍّ كــبير إميــان الــتطوريّــني  اخلــطيئة األصــلية أو الــلعنة. حــقيقة األمـ

املُـعاصـريـن. وبـالـتالـي فـإن الـيونـانـيّني لـم يـكونـوا بـانـتظار مُخـلِّص. ولـم يـدركـوا أنـهم بـحاجـة 

خملُـلِّص. بـالنسـبة لـهم إن رسـالـة اإلجنـيل ال حتـمل أي مـعنى. والـكتاب املـقدس يفسـر ذلـك فـي 

رســالــة كــورنــثوس األولــى ۱: ۲۳ ”وَلــكِنَّنَا نَــحْنُ نَــكْرِزُ بِــاملَْسِــيحِ مَــصْلُوبًــا: لِــلْيَهُودِ عَــثْرَةً، 

وَلِلْيُونَانِيِّنيَ جَهَالَةً!“. 
فـي أعـمال الـرسـل ۲: ۱٤-٤۱، نـقرأ سـرداً قـام  بـطرس الـرسـول مـن خـاللـه بـتقدمي رسـالـة إلـى 

الـيهود غـير املـؤمـنني. بـطرس كـان قـد فـهم أن الـيهود يـعرفـون الـتكويـن، ويـعرفـون عـن اخلـطيئة 

األصـلية، وأنـهم يـعرفـون بـأن أُجـرة اخلـطيئة هـي املـوت وبـأنـنا جـميعاً نسـتحق املـوت واإلنـفصال عـن 

مـحبة الـله، كـذلـك يـعرفـون بـالـوعـد بـاخملـلّص الـذي سـيخلّصهم مـن خـطايـاهـم، وبـالـتالـي فـإن بـطرس 

قـام بـتقدمي دفـاعٍ مـنطقي مـبيّناً لـهم أنَّ يـسوع هـو بـاحلـقيقة اخملُـلِّص املُـنتَظَر. وكـان كـلّ مـا فـعله 

بطرس هو مساعدتهم على جتاوز حجر العثرة. 

ـر فـالسـفة  ومـن جـانـب آخـر نـقرأ فـي أعـمال الـرسـل ۱۷: ۱۸-۳٤ أن بـولـس الـرسـول كـان يُبشِّ

الــيونــانــيّني وَسْــطِ أَرِيُــوسَ بَــاغُــوسَ. ولــم يــكن لــدى هــؤالء الــيونــانــيني املــعرفــة األســاســية عــن 

الـتكويـن، إمنـا كـانـوا ميـتلكون نـوعـاً مـن األسـاسـات اخلـاطـئة لـنوعٍ مـن الـفلسفات الـتطوريـة، وقـد 

كان بولس على علمٍ بهذا. 
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لذلك ابتدأ من التكوين. 

إن بـولـس قـدّم إلـى احلـاضـريـن تفسـيراً عـن طـبيعة الـله مشـيراً مـن خـاللـه إلـى أنَّ الـله هـو اخلـالـق 

الـذي خـلق الـسماوات واألرض (أعـمال ۱۷: ۲٤) وبـأن الـله هـو صـاحـب السـيادة والسـطان عـلى 

كــلّ الــتاريــخ البشــري، وبــأنــنا جــميعاً مــن رجــلٍ واحــد (أعــمال ۱۷: ۲٦). ولــم يــقم بــولــس 

بـتعليمهم عـن سـفر الـتكويـن فحسـب، إمنـا قـام بـدحـض تـعالـيم الـيونـانـيّني الـبديـلة. لـقد أظهـر لـهم 

أنَّ آلـهة الـيونـانـيّني ليسـت آلـهة حـقيقيّة، فهـي مـوضـوعـة فـي هـياكـل مـصنوعـة بـأيـدي الـناس، 

ولــيس لــها الســلطان أن تخــلِقَ أو تســيطر عــلى الــعالــم (أعــمال ۱۷: ۲٤-۲٥). كــما أنــه قــد 

عـرض لـهم عـدم اإلتـساق والـتعسف الـذي يـطغى عـلى طـريـقة تـفكيرهـم مسـتبدالً نـظرتـهم اخلـاطـئة 

عـن األصـول بـالـتاريـخ احلـقيقي املسجـل فـي سـفر الـتكويـن. وفـقط بـعد هـذا الـعمل الـتأسـيسي 

انـتقل الـرسـول بـولـس بـعد ذلـك لـيخبرهـم عـن ضـرورة الـتوبـة، وفـي الـنهايـة نـقل لـهم البشـرى الـسّارة 

بقيامة املسيح (أعمال ۱۷: ۳۱-۳۰).    

إن االسـتراتـيجية الـتي اسـتخدمـها بـولـس الـرسـول مـع جـمهور املسـتمعني مـن ذوي اإلطـالع الـعلمي 

واملـثقفني الـيونـانـيّني كـانـت قـد اعـتمدت عـلى هـدم نـظرتـهم اخلـاطـئة إلـى الـعالـم واسـتبدالـها 

باحلقيقة عن اخلالق.  

مـن الـغريـب أنـنا جنـد أن الـبعض مـن املسـيحيّني قـد أخـذوا رسـالـة خـاطـئة متـامـاً مـن أعـمال ۱۷: 

۱۸-۳٤. فــيقولــون أن الــرســالــة واألســلوب الــذي اتــبعه بــولــس لــم يــكن ذو فــعالــية، إذ أن 

األشـخاص الـذيـن آمـنوا بـعد ذلـك اجملـهود لـم يـكن كـبيراً. ويـقولـون بـأن بـطرس كـان ذو تـأثـيرٍ 

وفـعالـيةٍ أكـبر إذ أنـه وفـق األصـحاح الـثانـي مـن أعـمال الـرسـل جنـد أنـه قـد آمـن ثـالثـة آالف 

شـخص وخَـلُصوا. وفـي الـنهايـة يـأتـون إلـى نـتيجة بـأنَّ رسـالـتنا التبشـيريـة يـجب أن تـتبع أسـلوب 

بـطرس ولـيس أسـلوب بـولـس. لـكن ألـيس هـذا إغـفاالً جلـانـب أسـاسـي مـن املـعنى املـتضمن فـي 

اآليات؟ 

إن بـولـس الـرسـول كـان يُبشّـر جـماهـير مـعاديـة لـلكتاب املُـقدَّس ورافـضة لـلتكويـن. فـي حـني أن 

بـطرس كـان يُبشـر الـيهود الـذيـن يـؤمـنون بـالـكتاب املُـقدَّس! إن اجلـمهور الـذي واجـهه بـولـس كـان 

أقسـى وأشـدَّ، ومـن غـير املـنطقي تـوقّـع أن يـؤمـن جـمهور كـبير مـن األمُم ويـكون مـساويـاً أو قـريـباً 
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مـن الـذيـن سـيؤمـنون مـن أهـل اخلـتان، وخـاصـةً فـي ضـوء مـا يـعلّمه الـوحـي املـقدس فـي رسـالـة 

كورنثوس األولى ۱: ۲۳. 

إن الـرسـول بـولـس كـان نـاجـحاً جـداً لـكن هـذا ال يـعني أن اجلـميع يـجب أن يسـتجيبوا لـرسـالـته. 

فـالـبعض مـن احلـاضـريـن قـد ازدرى وسخـر مـن الـرسـالـة، فـي حـني أن الـبعض اآلخـر قـد طـلب أن 

يـسمع املـزيـد (أعـمال ۱۷: ۳۲). واألمـر الـالفـت هـو أن عـدداً مـن احلـاضـريـن قـد قـبل الـرسـالـة 

وآمـنوا بـشكل فـوريّ (أعـمال ۱۷: ۳٤). وبـالـقياس إلـى مـدى تـعنّت املسـتمعني فـإن بـولـس كـان 

ناجحاً بامتياز. 

فــلنتأمــل فــي عــصرنــا الــراهــن، هــل املســتمعني املــعاصــريــن لــرســالــة اإلجنــيل يــشابــهون الــيهود 

املـوصـوفـني فـي األصـحاح الـثانـي مـن أعـمال الـرسـل أم أنـهم أقـرب إلـى الـيونـانـيّني املـوصـوفـني فـي 

األصـحاح الـسابـع عشـر؟ هـل تـؤمـن الـغالـبية الـعظمى مـن الـناس بـالـتاريـخ املُسجَّـل فـي سـفر 

الـتكويـن، أم أنـها تـؤمـن بـبديـل تـطوريّ مـا؟ مـن الـواضـح أن عـاملـنا املـعاصـر يشـبه املسـتمعني 

الـيونـانـيّني. لـنتأمـل أيـضاً بـنوعـي الـرسـالـة الـتي نسـتمع إلـيها بـالـعادة، مـاذا كـان مـوضـوع آخـر 

خــمس عِــظات اســتمعت إلــيها فــي الــكنيسة؟ هــل كــان أي مــنها يــقدم لــك الــتعليم عــن كــيفية 

دحـض الـتعالـيم غـير الـكتابـية؟ هـل قـدمـت لـك األدوات املـناسـبة وهـيّأتـك لـلدفـاع عـن اإلميـان بـكلّ 

ثـقة، لتهـدم كـل جـدل غـير مسـيحيّ وتـكون قـادراً عـلى مـشاركـة إميـانـك مـع ”الـيونـانـيّني“ الـذيـن ال 

ميـتلكون املـعرفـة عـن الـله اخلـالـق؟ إن كـان الـوضـع كـذلـك، فـأنـت مـباركٌ إذ أنـك عـضو فـي كـنيسة 

صاحلة وتتلقى تعليماً نادراً ما يتم تقدميه. 

التبشـير املسـيحي يتخـذ أشـكاالً مـتعددة، واألمـر األكـيد أنـه لـيس مـن خـطأ فـي اسـتعمال أسـلوب 

التبشـير الـذي اسـتخدمـه بـطرس فـي أعـمال ۲. فـالـبعض مـن األشـخاص هـم بـحاجـة لـالسـتماع إلـى 

هـذا الـنوع مـن التبشـير. إذ أن الـبعض مـن األشـخاص يـؤمـنون بـاخلـلق وميـتلكون مـعرفـة مبـاهـيّة 

اخلـطيئة ويـعرفـون بـحاجـتهم إلـى مُخـلِّص. إن حـالـة هـؤالء تشـبه حـالـة الـيهود الـذيـن تـعامـل مـعهم 

بـطرس الـرسـول فـي اإلصـحاح الـثانـي مـن أعـمال الـرسـل  ويـجب أن نسـتعمل نـحن مـعهم نـفس 

األسـلوب فـي التبشـير. لـكن يـجب أن منـيّز أيـضاً أن الـقسم األكـبر مـن األشـخاص فـي أيـامـنا هـذه 

يـتشابـهون مـع الـيونـانـيّني الـذيـن تـعامـل مـعهم بـولـس الـرسـول فـي وَسْـطِ أَرِيُـوسَ بَـاغُـوسَ. وهـم 
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بـحاجـة إلـى أن يـتم فـضح خـطأ نـظرتـهم الـتطوريـة، بـعد ذلـك أن يـتمّ تـقدمي املـعرفـة األسـاسـية عـن 

الـتكويـن لـكي يـكونـوا قـادريـن عـلى فـهم رسـالـة اإلجنـيل. وخـاصـةً فـي مـجتمعاتـنا املـعاصـرة حـيث 

أنه من أجل أن تكون كرازتنا فعّالة يجب أن نقدم بعض الدفاعيات أوالً. 

لـم تـكن هـذه الـقضية إشـكالـية فـي املـاضـي كـما هـي الـيوم، فـكثير مـن اجملـتمعات احلـديـثة قـد 

نـشأت وتـأسسـت عـلى الـقيم املسـيحيّة. وكـنتيجة لهـذا فـإنـنا نـرى أن مـعظم الـتاريـخ الـثقافـي 

واحلــضاري كــان مــترابــطاً مــع الــثقافــة والــتعالــيم املســيحيّة. فــمعظم األمــريــكيّني مــثالً كــانــوا 

يـواظـبون عـلى احلـضور إلـى الـكنائـس ويـعترفـون بـاإلميـان املسـيحيّ. حـتى بـالنسـبة ألولـئك الـذيـن لـم 

يـكونـوا مسـيحيّني، كـانـوا يـتعامـلون بـاحـترام مـع الـكتاب املـقدس ومـبادئـه. وسـيكون مـن املـنصف 

الــقول أنــه فــي الــفترات املــاضــية كــانــت الــواليــات املتحــدة وغــيرهــا مــن األمم املســيحية املــنشأ 

تـتشابـه مـع الـيهود املـوصـوفـني فـي األصـحاح الـثانـي مـن أعـمال الـرسـل أكـثر مـن تـشابـهها مـع 

اليونانيّني الذين في األصحاح السابع عشر. 

فـي احلـقبة املـاضـية ـ اسـتطاعـت الـكنيسة وبـسهولـة أن تـقدم الـوعـظ ”بـاملسـيح املـصلوب“. ذلـك 

أن مـعظم الـناس يـؤمـنون بـاخلـلق وميـتلكون مـعارف أسـاسـية عـن الـكتاب املُـقدَّس، لـذلـك كـان 

التبشــير والــوعــظ فــعاالً مــن خــالل مــساعــدتــهم عــلى جتــاوز ”حجــر الــعثرة“. حــتى فــي الــقرن 

العشـريـن، كـنّا قـد رأيـنا خـالصـاً جـماعـياً لـلماليـني مـن األشـخاص الـذي أتـوا إلـى اإلميـان بـاملسـيح 

مـن خـالل احلـمالت التبشـيريـة الـتي انـطلقت إلـى أنـحاء مـختلفة مـن الـعالـم. فـالـرسـالـة التبشـيريـة 

الـتي فـي األصـحاح الـثانـي مـن أعـمال الـرسـل هـي ذات فـعالـية حـني تُسـتَعمَل مـع جـمهور يـتشابـه 

مع اجلمهور الذي كان حاضراً هناك. 

هـذه هـي الـنقطة الـرئيسـية، فـكل واحـد مـنا يـجب أن يـضع فـي اعـتباره نـوعـية اجلـمهور املُسـتهدف 

من الوعظ والتعليم والكَرَازة الذين يقدّمهم. 

إن حـضارتـنا فـي هـذه األيـام املـعاصـرة تـتشابـه كـثيراً مـع الـيونـانـيّني املـذكـوريـن فـي االصـحاح 

الـسابـع عشـر مـن أعـمال الـرسـل. فـالـكثيرون يـرفـضون سـفر الـتكويـن ويـتبنّون األفـكار الـتطوريـة 

كتفسـير ملـوضـوع األصـول. وبـالـتالـي فـالـعديـد مـنهم لـيسوا مُهـتمّني بـاالسـتماع إلـى رسـالـة التبشـير 

الـتي فـي األصـحاح الـثانـي مـن سـفر األعـمال. إنـهم يـريـدون الـدلـيل. ويـحتاجـون أن يُـقدَّم لـهم 
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دفــاع عــن اإلميــان املســيحي (۱ بــطرس ۳: ۱٥) ليُســتخدم كجســر لــلعبور إلــى التبشــير. إن 

اإلقـرار واإلعـتراف بـأن جـمهورنـا املـعاصـر هـو أقـرب إلـى أن يـكون مـثل املـتشككني الـيونـانـيّني 

الـذيـن كـانـوا فـي أيـام بـولـس الـرسـول سـيساعـدنـا جـميعاً عـلى إيـصال رسـالـة اإلجنـيل بـطريـقة 

يكونون قادرين على استيعابها. 

إن عـظة بـولـس الـرسـول فـي أعـمال الـرسـل ۱۷ هـي مـثال ممـتاز يـجب أن نحـذو حـذوه فـنعمل عـلى 

شـرح رسـالـة اإلجنـيل مـن بـدايـتها فـي سـفر الـتكويـن جلـمهور ”الـيونـانـيّني“ املـعاصـريـن. ويـجب 

أيـضاً أن نـكون مسـتعديـن إلجـابـة أي شـخص يـقدّم حتـدّيـاً لـكلمة الـله، لـنكون مُـجاهـريـن عـالنـيةً، 

مـقدّمـني الـردود الـعقالنـية الـتي تـتعامـل مـع حـضارتـنا ”الـيونـانـية“ املُـعاصـرة. وإن اتـباع الـنموذج 

الـكتابـي لـلتعليم سـوف يـقود وبـدون أدنـى شـك إلـى أن املـاليـني مـن اجلـماهـير سـوف تـكون قـادرة 

على فهم رسالة اإلجنيل واإلعتراف بالله كمخلّصٍ وخالقٍ وملكٍ على حياتهم. 

آمني. 
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الفصل السادس 

أهمية سفر التكوين 

إن سـفر الـتكويـن لـيس مجـرّد مجـموعـة مـن الـقصص األخـالقـية أو اخلـرافـات الـتي تـتناول مـوضـوع 

األُصـول. إمنـا هـو سـفر يـضع األسـاسـات الـتي تسـتقر عـليها بـقية أسـفار الـكتاب املـقدَّس. وسـفر 

الـتكويـن ضـروري لـفهم الـله كـخالـقٍ، وقـاضٍ، ومخـلّصٍ لـنا. وكـل الـعقائـد املسـيحيّة احلـيويـة جتـد 

جـذورهـا فـي سـجالت سـفر الـتكويـن. ويـجب عـلينا أن نـكون عـلى حـرص حـني نـتعامـل مـع أول 

سـفر مـن األسـفار اإللهـية كحـرصـنا  فـي الـتعامـل مـع سـفر الـتثنية أو املـلوك أو املـزامـير أو الـبشائـر 

(األناجيل). 

إن أهـمية سـفر الـتكويـن هـو أنَّـه سـفرٌ مـوحـى بـه مـن الـله. فـمؤلّـف الـكتاب املُـقدَّس بـأكـمله قـد ابـتدأ 

إعـالنـاتـه فـي سـفر الـتكويـن وأنـهاهـا فـي سـفر الـرؤيـا. ويـجب عـلينا أال نسـتخف بـالـطابـع املُـقدَّس 

لسفر التكوين. 

إن أهـمية سـفر الـتكويـن هـي فـي أنـه يـقدم سـرداً تـاريـخياً حـقيقياً. وكـل مـن الـقواعـد الـعبريـة 

واملــصطلحات وبــناء اجلــمل والســياق األدبــي حتــدد أنــه تــسجيل تــاريــخي. ولــيس مــن مــكان 

لتفسـير سـفر الـتكويـن عـلى األسـاس الـرمـزي الـذي يـصور إلـهاً مـرتـبكاً. إذ أنَّ نـص سـفر الـتكويـن 

لــن يــسمح بهــذا الــنوع مــن الــتفاســير غــير الــدقــيقة أو الــفضفاضــة، وكــذا تــفعل بــقية األســفار 

املقدَّسة. 

إن أهـمية سـفر الـتكويـن هـي أنَّـه سـفرٌ ضـروري لـلتعرف عـلى الـله. ولـن تـكون مـعرفـتنا وافـية عـن 

الـله إن لـم نـدرس سـفر الـتكويـن بـعنايـة وحـرص. فـالـله أراد أن يُـعرِّف البشـريـة بـأنَّـه فـي الـبدء خـلق 

الـسماوات واألرض. إن كـل مـن تـفرّد احلـياة اإلنـسانـية، عـالقـة الشـركـة مـع الـله، منـوذج الـزواج، 

دخـول اخلـطيئة إلـى الـعالـم، نـتائـج املـوت، وديـنونـة الـله الـعادلـة هـي سـمات مـن سـفر الـتكويـن تـوجـه 

كل إنسان نحو معرفة الله، ومن خالل معرفتنا للخالق سنعرف اخمللِّص. 

إن أهـمية سـفر الـتكويـن تظهـر بشـدة فـي عـصرنـا الـراهـن إذ أن حـضارتـنا تـعمل عـلى اسـتبعاد الـله 

مـن جـميع أفـكار وجـوانـب حـياتـنا البشـريـة. فـاحلـكومـات تُـنكر الـله. واملـدارس تـتجنب احلـديـث 
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عـنه. الـعلوم الـعلمانـية تسـتهزئ بـالـذات اإللهـية. كـما أن الـكثير الـكثير مـن الـكنائـس تـشوّه 

حـقيقة كـون الـله هـو اخلـالـق مـن خـالل الـبدع والهـرطـقات الـتي تـدعـو إلـى إنـكار احلـقائـق الـتاريـخية 

املـدوّنـة فـي سـفر الـتكويـن. اخلُـدّام والـكهنة والـقساوسـة يـتجاهـلون رسـالـة سـفر الـتكويـن مـتبنني 

مـذاهـب الـعلماء الـليبرالـيّني الـذيـن يـنكرون أن آدم وحـوّاء كـانـا شـخصيتان تـاريـخيّتان، ويـعتبرون 

أنَّ الـسقوط فـي اخلـطيئة كـان رمـزيـاً، وبـأنَّ الـطوفـان الـذي حـدث فـي أيّـام نـوح كـان مجـرد دفـقة مـن 

املياه وقعت في بالد ما بني النهرين. 

اآلن هـو الـوقـت لـكي يـنتفض أُنـاس الـله ويـقومـوا بـالـعمل الـشاق املـوكـل إلـيهم بـتقدمي اإلجـابـات 

لـلمعترضـني، مُـتَبَنّني الـرسـالـة الـكامـلة لـلوحـي اإللهـي، ابـتداءاً مـن سـفر الـتكويـن، مـن أجـل الـدفـاع 

السليم عن الكتاب املُقدَّس وإقناع الناس بكلّ وداعة وتواضع على أمل أن يخلصوا. 
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  اجملد لله،

بعد اإلنتهاء من قراءة هذه الصفحات القليلة ندعوكم للصالة والتفكر في أهمية سفر 

التكوين، والعمل على دراسة أعمق لهذا السفر كما لبقية أسفار الكتاب املُقدَّس.  

كما ندعوكم لإلبتعاد عن التعامل العاطفي مع هذه املواضيع وعدم التردد في طرح األسئلة. 

بامكانكم القيام بدراسة لكيفية التعامل مع موضوع األصول (التطور) وذلك بالرجوع إلى 

العمل الذي متّ اجنازه ويحمل عنوان: ”الدليل احلاسم للخلق التوراتي، حسم للجدل القائم 

حول موضوع األصول“. وهو كتاب للمؤلف د. جيسون اليل ومتوفر مجاناً من خالل الرابط 
التالي: 

https://archive.org/details/
 UltimateProofOfCreationArabic

للتواصل معنا وقراءة عدداً من الدراسات واملواضيع املشابهة باإلضافة إلى الكتاب املذكور 

 reasonofhope.com :أعاله بامكانكم زيارة موقعنا اإللكتروني

صلّوا ألجلنا.
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