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 اإلهداء
 إلى ذاك اإلنسان الصادق الذي المَس لطفه قلبي، وداعبت كلماته ذهني، وكان

 الوسيلة التي استخدمها الرب اإلله في تغيير قلبي ومنحي حياةً جديدة…

٣

http://www.ReasonOfHope.com


www.ReasonOfHope.com

مقدمة ٥ 

الفصل األول ٧ 

العالقة بني التعاليم املسيحية وسفر التكوين ٧ 

الفصل الثاني ١٩ 

اإلدراك السليم للِكتاب املُقدَّس ١٩ 

الفصل الثالث ٢٧ 

اإلطار الزمني للخلق ٢٧ 

الفصل الرابع ٣٨ 

أهمية اإلطار الزمني للخلق ٣٨ 

الفصل الخامس ٤٤ 

البداية من البداية ٤٤ 

الفصل السادس ٥٢ 

أهميّة سفر التكوين ٥٢

٤

http://www.ReasonOfHope.com


www.ReasonOfHope.com

مقدمة 

َوأََخذَ الرَّبُّ اإِللُه آَدَم َوَوَضَعُه ِفي َجنَِّة َعْدٍن لِيَْعَمَلَها َويَْحفَظََها. 
التكوين ٢: ١٥ 

ما مدى أهم-ة الجدل القائم حول موض#ع األصول؟ 

 " رKـــما أنـــك قـــد ســـمعَت عـــددا@ مـــن الـــناس ;ـــقولـــون : ”بـــوجـــوِد 2ـــلِّ هـــذِە الـــمشاِ*ـــل ال$#
" ابـتدأ بـها  " الـQSفQّة ال$#

TU َر
W
ـفك

ُ
ـه لـ^َس ِمـَن الـواِجـِب عـلينا أن ن

َّ
تـعِصُف eـعالـمنا الـمعاd، فـإن

 “. "
Tkل ونتجاهَل الماnالمستقe نا pqتفك rٍَء. يتوجب علينا أن نح "

wx ُّ2ل

" الـُعنف، الحـروب، الجـرائـم، األمـراض، 
TU ٍة

�
إنَّ عـالـمنا الـمعاdَ يـواجـُه ُمـش�الٍت هـاِئـل

الـــج�ع، اإلنهـــQارات اإلقـــتصاد;ـــة، الـــSوارث الـــطبQعQة، والـــالئـــحة تـــطول. 2ـــما وأنـــنا �شهـــُد 
ِة، ومــحاوالٍت إلعــادِة تــع��ــِف مــفهوِم الــّزواج.  َّ� َ w��َاِة الQة الــَح َّQــدســ

ُ
سٍة ع� ق َw� هجــماٍت

ِب  ِّQِة ع� مســـتوى الـــعالـــم. ومـــن الـــُمَخQّحQِم المســـQالـــُقبوِل الـــعامِّ لـــلق "
TU 

@
ـــعاِيـــُن َتـــراُجـــعا

ُ
ون

ِة،  َّQِحQِم الَمســQَاِدئ� والــِقnســت قــواِعــُدهــا ع� الــم " قــامــت وتــأسَّ لــآلمــاِل أن نجــَد الــدول ال$#
 . ٍل خطر� جدا@ ِة وKمعدَّ َّQحQو�" َتفِقُد قاِعَدَتها المس

كــQَف لــذلــك أن ;حــدَث؟ فــالــnعُض مــن هــذە الــnلدان 2ــالــوال;ــات المتحــدة ع� ســ Qل 
ة مــــــن الــــــمكتnاِت المســــــQحQة، اإلذاعــــــاِت المســــــQحQة،  pqالــــــمثال تــــــتواجــــــُد فــــــيها أعــــــداد كب
̈�ــــونــــQِة والــــمدارَس المســــQحQة. وKــــالــــرغــــم مــــن تــــواجــــد هــــذە الــــمنظمات  المحــــّطاِت الــــتلف
، وكـذلـك هـو  ، إال أنـها تـتحول إ¬ دولـٍة وثـQªٍة بـ©سارع� مسـتمر� ّ "Qالمسـ pqة والـتأث َّQحQالمسـ

ق األوسط والعالم.   wحاُل العد;ِد من دول ال�

قـد يـnدو األمـر مجـرد إضـاعـٍة لـلوقـِت eـالªسـnِة لـلnعْض، فـإنـه eحسـِب اعـتقاِدِهـْم ;ـجُب 
 "
TU عــــن الــــ³الم 

@
الــــعمل ع� حــــلِّ الــــمش�الِت والــــمواضــــيع� اإلجــــتماعــــQِة الــــُمعاdة عــــوضــــا

مواضيَع أ*اد;مQٍّة مثَل ا·¶صوِل. 

Tَ جميع� هذە الُمش�الت؟   p̧ Kموض�ع� األصوِل و T p̧ لSن ماذا لو 2ان هنالك ارتnاٌط ب

" اإلعــتقاد بــوجــود راeــط قــوّي، 2ــما أنَّ الــعد;ــد 
TU T p̧ نــ©شارك مــع الــعد;ــد مــن المســQحّي

ـها ل^سـْت 
َّ
 مـنها، ع� أن

ً
" �دنـا عـّينة Tَ ;ـقرأوَن هـذە الـظواهـر اإلجـتماعـQة ال$# p̧ مـن المسـQحّي

ٍّ أال وهـوَ   عـن جـذر� رئ^¿"
ُ
 الـناتـجة

ُ
 eحـدِّ ذاِتـها إنـما �" األعـراُض والـنتائـُج السـلبQة

َ
الـمش�لة

" Âســـتهدُف  سة ال$# wـــشَمل الهجـــماَت ال�Ã األمـــر الـــذي ، س�
ـــقداُن ســـلطاِن الـــSتاِب الـــُمقدَّ

ُ
ف

٥
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ِة عــن ُجــذورهــا  َّQحQِم المســQــُه لــ^َس مــن الــُممِكن� أن َيــِتمَّ عــزُل الــق
َّ
. حــQث إن ســفَر الــتك��ــن�

" سفر� التك��ن. 
TU ِل " التار�ــــخ� الُمَسجَّ

TU الموجوَدِة

ما هو مصدر التعالQم المسQحQة، 2الزواج ع� س Qل المثال؟  

" جـــذورە إ¬ ســـفر الـــتك��ـــن. فـــإن هللا هـــو مـــن وضـــع 
TU م عـــن الـــزواج ;ـــعودQإن الـــتعل

اَء مـــن ضـــلع� مـــن جـــنِب آدم،  أســـاَس تـــك��ـــن الـــعائـــلة. فـــnعد أن خـــلَق آدم قـــام eَخـــلِق حـــوَّ
  . T p̧ َل زوج وأصnحا أوَّ

نا eــأنَّ تــلك الــواقــعة الــتار�ــخQة �" الــمصدر الــذي حــدد  Êqإن ســفر الــتك��ــن ٢: ٢٤ ;خ
 pqس، رجــــٌل واحــــد وامــــرأة واحــــدة و�ص أســــاس الــــزواج وتــــع��ــــفه eحســــب الــــSتاب الــــمقدَّ
 "
TU مQــد هــذا الــتعل

Í
Îــس�ع المســيح نــفسه قــد أÃ َّاة. 2ــما أنQاإلثــنان جســدا@ واحــدا@ مــدى الــح

ه اس©شهد Ðسفر التك��ن.  
َّ
م$# ١٩: ٤-٦، حQث أن

" سـفر الـتك��ـن غpq صـحيح، فـما هـو السـ�ب 
TU لهQـسجÂ ن إن 2ـان الـتار�ـــــخ الـذي تـمSلـ

م فQه؟   الذي ;دفعنا إ¬ اإل;مان بتع��ف الزواج الُمَقدَّ

ــه رجــٌل مــع رجــل، أو رجــٌل مــع صخــرة، أو 
َّ
ــعQد تــع��ــف الــزواج ع� أســاس أن

ُ
لــماذا ال ن

إ¬ ما هنالك… ؟  

الـه  T #qتم اخÖَمـه سـفر الـتك��ـن، فـإن الـزواج سـ " الـذي ُ;ـَقدِّ
Tدون وجـود األسـاس الـتار�

د ظـاهـرة اجـتماعـQة، و2ـما هـو مـعروف فـإن الـظواهـر أو الـعادات اإلجـتماعـQة  لـQصبح مجـرَّ
ة. وÙنـه مـن غpq المسـتغرب أن نجـد مـفهوم الـزواج  ّpqة الُمتغ� wـاآلراء والـعواطـف ال��e ُتـقاد
" ســفر الــتك��ــن قــد 

TU يــومــنا هــذا، إذ أنَّ األســاس الــموجــود "
TU س w� وهــو يــتعرض لــهجوم

" العقQدة التطور�ة.   T$لتب 
ً
تمَّ تجاهله ن©Qجة

وKـط��ـقة ُمـشابـهة، فـإن قـدسـQة الـحQاة اإل�ـسانـQة، الحـ�ّ�ـة، الـقانـون، والـعدالـة تـنطلق 
جـذورهـا مـن سـفر الـتك��ـن. وKـالـرغـم مـن هـذا فـإنـنا ال زلـنا نـرى أن سـفر الـتك��ـن يـتعرض 
T مــــن الــــتطور قــــد أنــــَتَجت جــــميع  p̧ T السن p̧ لــــلهجوم والــــرفــــض الــــعاّم، و�ــــقال لــــنا أن مــــالي
 "

wxـد مـن تـال� T pqسـ "
#Üلـلتار�ـــــخ الـتورا T p̧ أشـ�ال الـحQاة ع� األرض. وان ازد;ـاد عـدد الـرافض

" مـــجتمعاتـــنا. أمـــا ع� المســـتوى الـــفردي، قـــد نجـــد أن eـــعض األفـــراد 
TU ةQحQم المســـQالـــق

" حـــــQاتـــــهم وتrفاتـــــهم، إال أن 
TU ةQحQمهم المســـــQـــــالـــــتطور و�ـــــحافـــــظون ع� قـــــe يـــــؤمـــــنون

إ;ـمانـهم وتrفاتـهم ال يـتفقان eـعضهما مـع eـعض. و2ـلما ازداد ا;ـمان األفـراد eـالـتطور 2ـلما 
T لوجود اإلله الخالق.   p̧ شاeه تrفهم أولئك الرافض

فــإن كــنا نــ��ــد ن �ســتعQد مــجتمعاتــنا إ¬ الــقQم المســQحQة الــSتابــQة فــال eــد أن نــكون 
، ابتداءا@ من سفر التك��ن.  " ÊÜتاSم الQاء إ¬ التعلQأوف

٦
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الفصل األول 

الـــعالقـــة بـــين الــــتعالــــ-م المســـــــ-ح-ة وســــفر الـــتك#"ـــن 

 

”فَأََجاَب َوَقاَل َلُهْم: «أََما َقرَأْتُْم أَنَّ ٱلَِّذي َخَلَق ِمَن ٱْلبَْدِء َخَلَقُهَما ذََكرًا َوأُنْثَى“ 

متى ١٩: ٤ 

T رفــــض الــــمفهوم  p̧ Kالــــمجتمع و "
TU ةQحQم المســــQتــــراجــــع الــــق T p̧ هــــل يــــوجــــد عــــالقــــة ب

" لسفر التك��ن؟ 
Tالتار�

إن الـــتعالـــQم المســـQحQة مـــوجـــودة عÊq صـــفحات الـــSتاب الـــمقدس، ولـــذلـــك نجـــد أنَّ 
" وقــــتنا 

TU ة األســــفار فــــكرة رائــــجةQــــقe ة رفــــض ســــفر الــــتك��ــــن دون أن تــــتأثــــرQفــــكرة إمــــ�انــــ
 . pqكب 

á
الراهن، إال أنَّ هذا خطأ

 "
TUسـفر الـتك��ـن. و "

TU ِة ;ـ�مُنQِة الـرئ^سـQحQِم المسـQم مـن الـتعالـQإذ أنَّ جـذر 2ـل تـعل 
ٍة،  pqـَن كثÎأمـا "

TU س الـوقـت الـذي نجـُد هـذە الـتعالـQم مـذكـورًة عÊq صـفحات الـSتاب الـُمقدَّ
" حــال لــم يــتم أخــذ ســفر 

TU ص� الــّجاِدQســتطيُع أن َتــصُمَد أمــام الــفحص� والــتمحÂ إال أنــها ال
" لـن تـصمَد فـيها أ;ـة شجـرة  ٌّ لـألحـداث، eـالـط��ـقة عـينها ال$# "

#åQالـتك��ـن ع� أنـه تـأر�ـــــٌخ حق
ى  Tqة لQحQم المسـQـعض الـتعالـe "

TU دون جـذورهـا أو أيُّ بـ^ٍت دون أسـاسـاتـه. فـلنتأمـل اآلن
" تم التأس^س لها عÊq صفحات سفر التك��ن.   الQSفQة ال$#

أوال - الزواج 

T رجـــــٍل واحـــــٍد وامـــــرأةٍ  p̧ ٌس ب
م eـــــأنَّ الـــــزواج هـــــو إتـــــحاٌد ُمـــــقدَّ

æ
إن الـــــSتاَب الـــــمقدس ;ـــــعل

" تــتطرق لــموضــ�ع الــزواج. إال أنَّ  واحــدٍة مــدى الــحQاة. و�ــوجــد عــدد كبpq مــن اآل;ــات ال$#
السؤال هو: من أين انطلق مفهوُم الزواج؟ 

٧
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" الـيوم الـسادس� مـن أ;ـاِم الخـلQقِة. فـهو قـد خـلق 
TU إنَّ هللا قـد أسـس لـمفهوم الـزواج 

" الـتك��ـن ٢: ٢٤ 
TU س ;ـقول ُە. والـSتاب الـُمقدَّ َ pqظ

َ
 ن

@
اَء مـن جـنب آدَم لـتكوَن لـُه ُمـعينا حـوَّ

" يـومـنا 
TU س ـَ�ُب الـ³امـن وراء وجـوِد ّ� الـزواج الـُمقدَّ eـأن هـذە الـحادثـة الـتار�ـخQّة �" السَّ

الراهن. 

ا.“  ا َواِحد@ اِن َجَسد@
َ
ون

ç
S�َِتِه َو èاْمَراeِ َتِصُق

é
ُه َوَ�ل مَّ êاُە َواeَ èُجُل ا ُك الرَّ ُ ْ#qِلذِلَك َي”

س� فــالــوì" اإللë" يــؤكــّد 
دوِن أدTÜ شــّك فــإن هــذە اآل;ــة �" أســاُس �ِّ الــزواج� الــمقدَّ

ذلك. 

ــُدُهــما هللا،   هــَو ارتــnاط رجــٍل واحــٍد مــع امــرأٍة واحــدٍة يــوحِّ
@
إن الــزواَج 2ــما ذكــرنــا ســاeــقا

ـــَس بـــها هللا لـــلزواج� عـــنَد  " أسَّ  ال$#
ُ
وهـــذا اإلتـــحاُد دائـــٌم مـــدى الـــحQاِة ألنَّ هـــذِە �" الـــط��ـــقة

¬" لـلزواج، ومـن الـالزم عـلينا أن نحـذو حـذوُە. 2ـما أن 
. فـاí قـد زّودنـا بـنموذج� أوَّ الـتك��ـن�

" م$# ١٩: ٤-٦. 
TU د ذلك

Í
Îس�َع المسيح أÃ

" سفر التك��ن؟  
TU دا@ عن أساساتهQعe فهل ُ;مكن الدفاع عن الزواج

، هــــل ;ــــمكن الــــدفــــاع ُوجــــوب كــــون 
ً
 حــــقQقQّة

ٌ
ُم روا;ــــة ن ســــفر الــــتك��ــــن ُ;ــــقدَّ

ç
إن لــــم ;ــــك

T رجٍل واحٍد وامرأٍة واحدٍة مدى الحQاة؟  p̧  ب
@
سا الزواج إتحادا@ مقدَّ

ساطةــ: إنَّ الـزـواَج التــقلQديَّ هـوـ كذــلكــ Ðس�ــب التــقالQــد. إال  Tَ ِب�ــَ p̧ عُض قاــئلــ ;جــاِدُل الnــَ
 "
TU ض المسـلوقQن الـب د أنـك ُتـلوِّ م اآلخـ��ـن eـاتـnاع نـفس السـلوك، فلمجـرَّ أن الـتقلQد ال ُ;ـلز�

e Tــاّتــnاع  p̧ " أن اآلخــ��ــن ُمــلَزم T$ــعض� الــُدول] ال ;عe "
TU ته [2ــما ُ;ــفَعلðالــِفصح أو تــقوم بــتخب

" الهــالـ�ـ�نــ، لSــن ذلكــ ال 
TU ٍةــ��

æ
لــوِك عيــنه. 2مــا أن الnــعَض منــ النــاس� يـرـتدــَون أز�اــَء تنــك السُّ

" eـأنـنا ;ـجب أن نـقوم eـالـِمثل. وKـالـقQاس ع� ذلـك، فـإنـه لمجـرد أنَّ الـزواج الـتقلQدّي  T$ع;
 بــوجــوب اإلســتمرار 

@
" مــجتمعنا ال يــتضمن ذلــك إلــزامــا

TU 2ــان ُ;ــقام بهــذە الــط��ــقة الــواحــدة
بñقامته eالط��قة ذاتها. فالحضارة تتغpq وكذلك التقالQد. 

ــها الــط��ــقة 
َّ
ِة أن  عــن الــزواج الــتقلQدّي eــُحجَّ

@
الــnعُض اآلخــر مــن الــناس ;ــُجادلــون دفــاعــا

فـــاعَ  " أن الـــnعَض اآلخـــر Ãســـتطيُع الـــدِّ T$َحْســـِب رؤ�ـــِتِهم. إال أنَّ ذلـــك ;عe مة إلتـــمامـــهQالســـل
  
@
م أســـاســـا ّ ع� نـــفس األســـاس. إنَّ الـــمشاعـــر واآلراء الـــشخصQّة ال ُتـــقدِّ عـــن الـــزواج� الِمث�"

 ألي قاعدة ُملزمة لآلخ��ن.  
@
منطقQا

T رجــــٍل واحــــد  p̧ 2ــــما أنَّ الــــnعَض اآلخــــر قــــد ;ــــجادُل eــــأن الــــزواَج الــــتقلQديَّ هــــو اتــــحاٌد ب
وامـــرأٍة واحـــدة مـــدى الـــحQاة ألن الـــغالـــبQّة الُعظó تـــعتقُد eـــذلـــك. إال أنَّ رأي األغـــلبQة لـــن 
. فـــــ�ما أســـــلفنا، إن 2ـــــان األغـــــلبQة مـــــن الـــــناس يـــــرتـــــدون األز�ـــــاء 

@
;ـــــجعَل مـــــن األمـــــر� صـــــحQحا

ك ُملَزٌم eالقQام eالِمثل؟  
َّ
" ذلك أن T$الهال��ن، فهل ;ع "

TU 
َ
التنك��ة

٨
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غر، فهـل  Êqة الـهام pqـشاب إ¬ شـطÂة ُ;ـحبون إضـافـة صـلصلة الـ³اQـأنَّ الـغالـبe ض #qفلنف
تك؟   pqشاب إ¬ شطÂإن لم ُتحب إضافة ال³ا ّ "

#Uه خطأ أخال
َّ
" ذلك eأن T$ع;

eالتأQÎد ال. 

" عـدَم وجـوِد أي قـاعـدةٍ  T$فـذلـك ;ع ،
َ
 الـتطور� صـحQحة

ُ
خـالصـة األمـر، إن 2ـانـت نـظ��ـة

ر 
ُل إ¬ ظـاهـرٍة اجـتماعـQٍة - ظـاهـرٍة تـتطوَُّ . ومـفهوم الـزواج سـÖتحوَّ تـأسـ^سQٍة لـتعلQم الـزواج�

 عــــما 2ــــانــــت عــــلQه مــــنذ عــــّدِة ســــنواٍت 
@
ٍء مــــختلٍف تــــمامــــا "

wx ¬وقــــتنا الــــراهــــن� لــــتتحوَل إ "
TU

مضت. 

T رجــٍل واحــٍد وامــرأٍة واحــدةٍ  p̧ ٌس ب
 ســ©e #ånــأنَّ الــزواَج هــو اتــحاٌد ُمــقدَّ

ُ
إال أّن الــحقQقة

 "ìدء، وقــــد نــــقله الــــوnــــَسُه بهــــذە الــــط��ــــقة مــــنذ الــــ مــــدى الــــحQاة ألن هللا الــــخالــــَق قــــد أسَّ
 "
TU ــاإلضــافــة إ¬ ذلــك، فــإن 2ــل اآل;ــاِت ا·¶خــرىe . س إلــينا مــن خــالِل ســفر الــتك��ــن� الــُمقدَّ

� مـع سـفر� الـتك��ـن وال�دَ  wا�nـش�ٍل مـÐ م الـزواج تـتصلQتـ©ناول تـعل " س ال$# الـSتاب الـُمقدَّ
َمُه عن الخلْق.  الذي ;قدِّ

" ســـتة 
TU ه هللا " لـــلعمل الـــذي أتـــمَّ

#åQالحق َّ "
Tـــصفته الّسجـــلَّ الـــتار�e إنَّ ســـفر الـــتك��ـــن

س.  " يب$T عليها تعلQم ّ� الزواج الُمقدَّ أ;ام هو األساس والقاعدة ال$#

 الح-اِة اإلkسان-ة: 
ُ
دسّ-ة

ُ
 - ق

p
ثان-ا

 عـــن eـــقQِة الـــ³ائـــناِت 
@
 نـــوعـــQا

@
َ ;ـــختِلفوَن اخـــتالفـــا wـــأنَّ ال��e ُمنا

W
َس ُ;ـــعل إن الـــSتاَب الـــُمقدَّ

 
@
ُع eـحقوٍق خـاصـٍة بـنا دونـا " أنـنا مخـلوقـوَن ع� صـورة هللا ونـتمتَّ

TU ون T ّ pqِة. فـنحن متمQّالـح
ـــّ أن ُ;قـــَتل اإل�ســـان، فإـــنهـــ ال  "

#Uـــ األخال pqهـــُ منـــ غ
َّ
ب فإـــن " المخلـــوقاـــت. ولهذـــا الس�ـــَ

#Uاـــe عنـــ
فِسد من ُخِلَق ع� صورَة هللا eط��قة ُمماثلة.  

ُ
;حقُّ لنا أن ن

ـمنا eـاإلسـتقصاء، فـإنـنا سـوف نجـُد عـددا@ محـدودا@ مـن الـّناس� يـnذلـون الـقلQَل مـن 
ُ
إن ق

ٍة مـــــن  َّQٍة شهـــــnل الـــــحصول ع� وجـــــQ ســـــ "
TU ُتخـــــَمُد " " الـــــَحَيواِت ال$#

TU � pqالتفك "
TU الـــــوقـــــِت

" 2ــّل مــرة �ســتªشُق الــهواَء، 
TU مك. 2ــما أنــنا غر، أو طــبٍق مــن الــسَّ Êqٍة مــن ال pqحــِم، أو شــط

Í
الل

ِة الـدقـQقِة َتـدُخـُل إ¬ نـظاِمـنا الـحيوّي، حـQُث يـتمُّ الـقضاءُ  َّQمـن الـ³ائـناِت الـح 
ً
فـإن مجـموعـة

عليها من قnِل جهاز المناعِة الخاصِّ بنا.  

T نقوم eاستهالك القرن Qط؟   p̧ فلماذا ال نجُد أحد األشخاص� ;صيُح ”ج��مة“ ح

" قــلnِِه أنَّ الــحيوانــاَت والــنnاتــاَت ال تحــِمُل صــورةَ 
TU الســ�ُب هــو أنَّ 2ــلَّ شــخص� ;ــعرُف

 
@
ُف eــذلــَك أم ال، فــإنــنا جــمQعا �

َ#qها. وســواَء كــنا نع
ç
َ وحــدَهــم مــن ;حــِمل wأن ال�� T p̧ " ح

TU ،ِهللا

٩
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ة تـــــع^ُش ع� ســـــطح  َّQٌة، ولـــــ^سوا مجـــــّرَد 2ـــــائـــــناٍت حـــــ T َّ pqُهـــــم مخـــــلوقـــــاٌت ُمَم َ wأن ال�� T ِّ pqم
ُ
ن

ِقِه لـــنا ع� 
é
ة الـــ³اِئـــنات، وذلـــك eَِخـــل َّQـــقe نا عـــن T pqـــذاِتـــِه قـــد قـــاَم بتميe األرض. إذ أنَّ الـــخالـــق

صورته ومثاله.  

َّ قد eدأ؟   " ÊÜتاSدأ الnوأين تعتقد أن هذا الم

" سفر التك��ن. 
TU د، إنهQÎالتأe

َقُهْم. 
�
َ َخــــــل ö$

ْ
ن êا َوا ــــــر@

�
Î

َ
َقُه. ذ

�
 ُصــــــوَرِة ِهللا َخــــــل

�
 ُصــــــوَرِتــــــِه. َع�

�
ــــــَساَن َع�

ْ
� َق ُهللا اال÷

�
َخــــــل

َ
” ف

 
�

ُطوا َع�
Í
ْخـــــِضُعوَهـــــا، َوÂََســـــل èْرَض، َوا ø·وا ا ¶ùوا َواْمـــــ ُ ُ öq

é
Îـــــِمُروا َوا

ْ
ث èـــــُهْم: »ا

�
ـــــاَل ل

َ
ـــــُهُم ُهللا َوق

�
ÎـــــاَرKََو

«.“ (تـــــــك��ـــــــن ١:  ْرض� ø·ا 
�

ـــــــلِّ َحـــــــَيَواٍن َ;ـــــــِدبُّ َع�
ç
2 

�
َماِء َوَع� � الـــــــسَّ

ْ pqَط 
�

nَْحـــــــر� َوَع�
é
َســـــــَمِك ال
 (٢٧-٢٨

ـتل“ جـزرة 
َ
أمـا الـنnاتـاُت فـقد ُخـلقت كـطعاٍم لـإل�ـسان (تـك��ـن ١: ٢٩). لـذلـك فـإنَّ ”ق

" ســــفر 
TUإذ أنَّ َهللا قــــد خــــلقها لهــــذا الــــغا;ــــة. و - 

ً
 أخــــالقــــQة

ً
واســــتهالÎــــها ال Ãــــش�لُّ مــــعضلة

 لـــإل�ـــساِن لـــ©شمَل الـــحيوانـــات 
َ
 الـــغذائـــQّة

َ
ـــَع الـــقائـــمة الـــتك��ـــن ٩: ٢-٣، نجـــد أن هللا قـــد وسَّ

ة  َّQــــدســــ
ُ
. ولــــSنَّ قــــتَل اإل�ــــساِن هــــو أمــــٌر غpq مــــقبوٍل (تــــك��ــــن ٤: ٨-١٢؛ ٩:٦). وÙن ق

@
ا;ــــضا

  .  وجذرها ينطلق من سفر� التك��ن�
ٌ
 أخالقQة

ٌ
الحQاة اإل�سانQّة �" حقQقة

ُ بـ�ساطـٍة مجـّرَد حـيوانـاٍت مـتطورٍة،  wن 2ـان ال��Ùَد أسـطورة، و أمـا إن 2ـان الخـلق مجـرَّ
. فـإن 

@
 أخـالقـQا

@
�ن عـن eـقQّة الـحيوانـات؟ فـالـحيوانـات ال تـمتلُك قـانـونـا T ّ pqكونـون متمQفهـل سـ

 "
TU وال نــضع األســد الــقاِتــَل ، ٌ قــام أســٌد مــا eــقتِل أســٍد آخــَر، نــحن ال نــقول eــأن هــذا خــا%$

الســــجن. إذ أنَّ ماــــ ;قــــوم eهــــ الحــــيوان ال يتــــعلق eاــــألخالق. وKاــــلتــــا¬" فإــــن 2اــــن اإل�ســــاُن ال 
ٌ مــن  ;ــختلُف عــن الــحيوانــات، فع� أي أســاس� ;ــمكُن الــقول eــأّن قــتَل اإل�ــساِن أمــٌر خــا%$
 T pqاإل�ـــسان والـــحيوانـــات، فـــإن هـــذا التمي T p̧ T ب pqـــالتميe حـــال قـــمنا "

TUِة. و َّQِة األخـــالقـــQالـــناحـــ
 ع� األف�ار� التطور�ة. 

@
 إن 2ان مبQªا

@
ٍّ وخصوصا َ موضو&" pqوغ 

@
فQا سQكوُن أمرا@ تعسُّ

َ ذ2ـــاًء مـــن  öqÎأ َ wـــالجـــداِل ع� أســـاس� أنَّ ال��e قومـــوَنQعَض مـــَن األشـــخاص� ســـnإنَّ الـــ
َ وال ;ـجُب أن ُ;ـقَتلوا. لـSن إن  öqÎأ 

@
ُ ;ـمتلSوُن حـقوقـا wالـحيوانـاِت ”ا·¶خـرى“، ولـذلـَك فـال��

 öqÎاأل َ wــأنَّ ال��e ُدQلــلغا;ــة، ;ــف � pqو�ــقوُد إ¬ اســ©نتاج� خــط ٌّ "
Tåاٌر تعسQاَر هــو مــعQهــذا الــمع

� األقـــــّل ذ2ـــــاًء مـــــنهم. فهـــــل ;ـــــجُب أن يـــــتمَّ الـــــسماُح  wمـــــن ال�� َ öqÎأ 
@
ذ2ـــــاًء ;ـــــمتلSوَن حـــــقوقـــــا

لـــلشخَص الـــذي ;ـــمتلُك ُمـــعدلَّ ذ2ـــاٍء عـــاٍل أن ;ـــقوم eـــقتِل الـــشخَص الـــذي ;ـــمتلُك ُمـــعد·ً 
غـَم مـن عـدِم امـ�انـQِة تـفادي هـذا اإلسـ©نتاج عـند اسـتخداِم ذلـَك   مـن الـذ2ـاء؟ eـالـرُّ

@
ُمـنخفضا

  . "
Tåالنe "� 

َ
ه ِمَن الواضح� أن اإلجاeة

َّ
� فإن pqالنموذَج من التفك

 عــــن الــــحيوانــــاِت أو 
@
Tَ أســــاســــا p̧ َ لــــ^ُسوا ُمخَتِلف wمــــن وجــــهِة الــــنظر� الــــتطور�ــــِة، إنَّ ال��

�را لـــقتِل الـــحيوانـــاِت أو  Êqُم  ت " ُتـــقدِّ ٍة مـــن األفـــ�ار� ال$#
�
الـــنnاتـــات. وKـــالـــن©Qجِة فـــإن أي ِســـلِسل
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ـــتِل أّي مجـــموعـــٍة مـــن ال��w وذلـــك بـــناًء ع� 
َ
�ر� ق Êqاتـــاِت ُ;ـــمكُن أن يـــتمَّ اســـتخداُمـــها لتnالـــن

، الُقُدرات، أو الِجªْس.  َ شخصQٍة مثل الِعْرِق، الُعمر� pqمعاي

 eـعQديـن 
ْ
Tَ إن 2ـانـوا مجـّرَد أبـناء عـمومـة p̧ فـلماذا إذا ال نـقوُم بـñجـهاض� األطـفال الـمزعج

لـلقرنـ Qط (eحسـب اإلعـتقاد الـتطورّي)؟ إنَّ الـعد;ـد مـن األشـخاص� قـامـوا eـاسـتخداِم هـذا 
ـُف عـنَد األطـفاِل الـذيـَن لـم 

َّ
 أنَّ هـذا الـنموذَج ال يـتوق

ّ
" الـدفـاع� عـن اإلجـهاض، إ)

TU الـنموذج
. أو لمـاذا ال  ٍة منـ والدتهـِ pqـٍة قصـ #qعـد فe ـ ُمالئٍم pqمُّ وأُد أّي طفـٍل غ ماذا ال َيتـِ دـوا eَعـد. فلـِ

�
ُيـول

ُ;ـــقتُل أي ُمـــراهـــٍق نـــاÎـــر� لـــلمعروف، أو كـــnار الـــسّن والعجـــزة؟ إنـــه لـــمَن الـــواضـــح أنَّ ُمـــعظَم 
" نـحاول   ال$#

َ
" الـتند;ـِد eـمثِل هـذِە األعـماِل. لـSنَّ الـنقطة

TU نضموَن إلـيناÖمـ(ّ�ـدي الـتطّور� سـ
" أنَّ هــذەِ 

TU ــَ�ِب � السَّ pqقــادر�ــَن ع� تفســ ُ pqأن نــقوم بــتقد;ــمها مــن هــذا الــط�ح �" أنــهم غ
ــــْد ال;ــــقnلوَن هــــذِە الــــفظائــــَع مــــن 

َ
ــــُهْم ق

َّ
 مــــن الــــمنظور الــــتطّورّي. حــــQث أن

ٌ
األعــــماَل خــــاطــــئة

ٍّ لـلقوِل eـأنَّ هـذِە األعـمالَ  "
#åقـادر�ـَن ع� تـقد;ـِم دفـاع� منط ُ pqهم غ ِة. لـSنَّ َّQِة الـعاطـفQالـناحـ

 .
ٌ
خاِطَئة

ٍّ لـلتند;ـِد eـالـقتل ع� أنـه  "
#åوحـَدُە قـادٌر ع� تـقد;ـِم أسـاس� منط َّ "Qإنَّ الـمنظوَر المسـ

سٍق مـع  ُ ُمـ©َّ pqة هـو مـنظوٌر غ� wاة ال��Qنما نجـد أن الـمنظوَر الـتطوريَّ لـلحÖبـ . عـمٌل خـا%$
 T p̧ T ب pqـــالتميe ـــمَّ قـــام

ُ
ة. فـــالـــرب اإللـــه قـــاَم بـــتع��ـــف الـــحQاة ومـــن ث َّQاة اإل�ـــسانـــQة الـــح َّQـــدســـ

ُ
ق

َخ ابتداءا@ من سفر� التك��ن.  ة وأيِّ ن�ع� آخَر من الحQاة - وهذا األمُر قد ترسَّ َّ� wاة ال��Qالح

- اللsاس: 
p
ثالثا

nاَس هـــَو تـــعلQٌم 
W
ة إال أنَّ الـــل َّQســـªSم عـــن الـــِعظات الQاِب هـــذا الـــتعلQع� الـــرغـــِم ِمـــن غـــ

ٌّ من الُممِكن� ت©بُع جذورِە إ¬ سفر� التك��ن.  "Qمس

ِة قــnَل الخــطيئة، إال أنــُه قــد تــمَّ تــقد;ــَمُه  َّQالــحالــِة األصــل "
TU 

@
ور�ــا Td اَس لــم ;ــكْنnإنَّ الــل

e �Tخــطيðَِتِهما وذلــك مــا نــعرفــه  p̧ كــِغطاِء إ¬ آدَم وحــواَء، Ðســ�ِب الِخــزي والخجــِل الــمرتnط
من  (التك��ن ٢: ٢٥؛ ٣: ١-٧؛ ٣: ٢١).  

 مـن أنـواع� 
@
 تـمتلُك نـوعـا

@
" الـعالـَم تـق��ـnا

TU قافـاِت ولهـذا السـ�ب فـإنـنا نجـُد أن َجـميَع الـثَّ
" المناطِق ذاِت المناخ الحاّر. 

TU #$ح ، ُق األمُر eاللnاس�
Í
Tَ يتعل p̧ االعتداِل ح

• "
TU ـل لـSن كـQَف لـنا أن نـفهَم أسـاَس الـلnاس� إن لـم نـأخـذ eـاإلعـتnار الـتار�ـــــَخ المسجَّ

؟   سفر� التك��ن�

 عــن أيٍّ مــَن الــ³ائــناِت •
@
مــَن الــمنظور� الــتطوريِّ الــذي ال ;ــختلُف فــQِه الــناُس أســاســا

" الَمناَخاِت الحاّرة؟  
TU س�Ðا·¶خرى، ما هَو سَ�ُب ارتداِء المال
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، واإل�ـسان وفـَق هـذا الـمنظور� هـَو حـيوانٌ • هـا �" ذا الـحيوانـاُت ال تـرتـدي أيَّ لـnاس�
؟   اللnاس� إذا@

ُ
َ أهمQة ٌر، فما �" متطوِّ

ٌ eــالªســnِة إ¬ الجــميع.  "ëــديe أمــٌر َ  إ¬ الــلnاس� �"
َ
eــالــّرغــِم ِمــن ذلــك، نجــُد أنَّ الــحاجــة

 
ُ
. والـحقQقة  �ـشعُر eـالحـ�ج�

@
والـشعوُر eـالـعار� يـرتـnُط Ðـش�ٍل فـطريٍّ مـَع الـتعري. ونـحُن جـمQعا
 . ُق eالحQاِء العامِّ

Í
Tَ تتعل p̧ �" أنَّ معظَم المجتمعاِت تمتلُك قوان

إال أنَّ الـــحيوانـــاَت لـــ^َس لـــديـــها أيَّ نـــ�ع� مـــَن الحـــ�ج� Ðســـ�ِب عـــدِم ارتـــداِئـــها لـــلnاس. إنَّ 
 "
TU 

@
" حـال ُوجـَد عـار�ـا

TU 
@
جـا ، فح$#َّ الـمؤمـُن eـالـتطور� سـQكوُن َحـر� " الـتطور�

TU ر لـُه ّ Êqالحـ�َج ال م
األماÎن� العامِة.  

، لـــ^َس ذلـــَك مـــن  ـــَس الـــحاَجـــة إ¬ الـــلnاس� نـــحُن نـــقوُم بـــتغطQِة أنـــفسنا ألنَّ َهللا قـــد أسَّ
̈�ــــز� الجــــماِل، إنــــما لــــتخفQِف الــــشعور� eــــالخجــــِل والَحــــَ�ج� الــــناِجــــِم عــــن� الخــــطيئةِ  أجــــِل تــــع
" ســفر� الــتك��ــن� وذلــَك eــعَد ســقوِط 

TU ــالــغٍةe ــعنا;ــٍةe ِة، وهــَو األمــُر الــذي تــمَّ وصــَفُه َّQاألصــل
" حـال 2ـان سـفُر الـتك��ـن� 

TU َم ال أسـاَس لـُه إالQالـُمحّصلة إنَّ هـذا الـتعل "
TU .ّي wس� ال��ªالـج

 .
@
تار�خQا

 - القانون: 
p
را4عا

 
@
، ونـــحن كـــشعوٍب فـــإنـــنا نـــمتلُك مـــùًQ فـــط��ـــا �T p̧  ع� الـــقوان

ٌ
ة َّQªَمـــُمنا وأنـــِظَمُتنا َمـــب êإنَّ ا

�T - سـواَء 2ـانـت مـدنـQة أو أخـالقـQة - تـمتلك  p̧ . 2ـما أّن جـميَع الـقوان T p̧ لـَفهِم وÙطـاَعـِة الـقوان
 "
TU ــِةKَــِد أنــواع� الــُعق� فاِتــنا مــن خــالِل التهــد;ــِد eــأحَّ ُّrــها تــضُع ُحــدودا@ لت

َّ
 وهــو أن

@
2ــا #qمشــ 

@
شــÖئا

دُ  " تـقوُد وتحـدِّ �T ال$# p̧ ـُل لـنا عـددا@ مـَن الـقوان َس Ãَُسجِّ اِمـنا بـها. والـSتاَب الـُمقدَّ T #qحـاِل عـدِم ال
ّمــة أو ع� مســتوى األفــراد. لــSْن يــوجــد ســؤالٌ  فاِتــنا ســواَء 2ــان ذلــك ع� مســتوى ا·¶ ُّrََت
�T ع�  p̧ ُل قـانـوٍن؟ ومـا هـو سـ�ُب وجـوِد الـقوان " هـذا الـمقاِم وهـَو: ِمـْن أيـَن صـَدَر أوَّ

TU ط�َحQُِلـ
أّ;ة حال؟  

ظر� إ¬ ِسفر� التك��ن.   T سنقوُم eالنَّ p̧ الس©ش�اِف أصِل القوان

اَء أن ;ـــذهـــبوا  � 2ـــاَن ِمـــن ِقـــnَِل هللا - حـــQُث قـــاَل آلدَم وحـــّوَّ wلل�� َ عِ," êَل قـــانـــوٍن ا فـــإنَّ أوَّ
" ع� األرض (تــك��ــن ١: ٢٨). 2ــما قــالَ  طوا ع� جــميع� الَمخــلوقــاِت ال$#

Í
و�ــت�اثــروا و�َ©َســل

" حـاِل عـدِم إطـاَعـِتهِ 
TU 

ً
، وقـد ألـَحَق عـق�Kـة �

َّ wوال� � pqُهللا آلدَم أال ;ـأ*ـَل مـن شجـرِة مـعرفـِة الخ
األمَر و2انت الموَت. 

 َT p̧  ب
ا@ T َّ pqكوَن ُمَمQكـون هللا الـخالـق قـد َصـَنَع اإل�ـساَن ع� ُصـوَرِتـِه لـ T p̧ ـنا نـمَتِلُك الـقوان

َّ
إن

ٍة َمــــَعُه. eــــالــــتا¬" فــــإنَّ هللا هــــو صــــاِحــــُب الــــحقِّ 
�
�ك

َ w� 
َ
ــــة

َ
وقــــاِت الــــnاِقــــQَِة و�ــــمَتِلَك َعــــالق

ç
الَمخــــل
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 االخـتQار� - 
َ
ـة ع, لـنا حـ��َّ èـما أنَّ َهللا قـد اKفاَتـنا. وrُّم ت

ç
" َتـح� " وضـع� الـقواِعـِد ال$#

TU ِق
�
الـُمطل

اَعـِة وتـط��ـnاٍت  ـُه ُيـوَجـُد عـواقـَب لـَعَدِم الـطَّ
َّ
 - أي أن

َ
ـة Tَ عـد;ó" الُحـ��َّ p̧ فـنحُن لـسنا رجـاً· آلّي

" الت-نQة ٢٨: ١-١٤). 
TU للطاعة (2ما

 " T ال$# p̧ " بــñطــاعــة الــقوان
#Uام أخــال T #qــه عــلينا ال

َ
 نــحن مــديــنون í بــوجــودنــا، وKــالــتا¬" فــإن

" هـذا 
TU نـتائـَج أعـمالـَنا ُ Êqـالـغالـب نختe ِديـُن أعـَمالـنا. ونـحنQَـه َسـ

َّ
 أن

@
هـا. ونـحن نـعرف أ;ـضا أقـرَّ

 
@
ـنا َجـمQعا

َّ
ـِد أن

Í
 لـناÐـش�ٍل دائـٍم. لـSنُه ِمـَن الـُمؤك

ً
الـعالـَم إال أن هـذِە الـنتائـَج قـد التـكوُن واضـحة

" تـــمQُل إ¬  ة. وهـــا نـــحن نجـــُد أنَّ اإل�ـــساَن صـــاحـــب الـــطبQعة ال$# pqاألخ 
َ
ســـنواِجـــُه الـــديـــنونـــة

 "
TU ِّرwبح� الــــسSة، لــــ َّQالــــمدنــــ �T p̧ الــــتمّرِد ع� هللا ;ــــقوُم eــــا�ــــشاِء الــــمجتمعاِت، ووضــــع� الــــقوان

" ضوء سفر التك��ن.  
TU فقط ً T$ذاُت مع "� T p̧ المجتمع. فإن هذە القوان

لــSن مــن الــمنظور� الــتطوري الــذي يــنظر إ¬ ال��w ع� أنــهم حــيوانــاٌت مــتطورٌة، هــل 
؟   T p̧ من المنطق أن توجد أ;ة قوان

ُمها، فë" تــــــــفعُل مــــــــا Âــــــــشاء دوُن أيِّ شــــــــعور� 
ç
T تــــــــح� p̧ فــــــــالــــــــحيوانــــــــات ال تــــــــمتلك قــــــــوان

طٍة أو جـــرائـــَم أو ســـQاســـات. إن  w� ُحـــكومـــٍة أو 
َ
ـــة ـــها ال تـــملُك أ;َّ

ّ
eـــاإلنـــصاِف أو الـــعدِل. 2ـــما أن

 "
TU ــالــسجن� ع� أســٍدe فــنحُن ال نــح�ُم ، pqٍة فــقط الغQــط��ــقٍة حــيوانــe ُف َّrالــحيوانــاِت تت
 آخَر. 

@
" حاِل قتَل إ�سانا

TU السجن ع� اإل�ساِنe حال قتَل أسدا@ آخَر. فلماذا إذا@ نح�م

ح“. فــاألقــوى ÃُســQَطُر ع� الــضعQِف 
�
إن فــكرَة الــتطور� تــتطلُب مــفهوَم ”الــnقاِء لــألصــل

" eــطبQعِة الــحاِل إ¬ فــناِء األضــعف، 
T.فQُسٍة ع� الــموارد، وهــذا األمــُر ســ w� مــنافــسٍة "

TU
 TÜقــد تــطوروا مــن 2ــائــناٍت أد ُ wح. و ال��

�
 ســÖَنُتج لــديــنا 2ــائــناٍت حــQٍّة أقــوى وأصــل

َ
وKــالــنها;ــة

؟  ً T$أّي مع �T p̧  فكQَف ;كوُن للقوان
@
" حاِل 2اَن هذا صحQحا ِ

TU ،ط��قٍة مشابهة لما سبَقe

الـفكُر الـتطورّي يـتمحوُر Ðـش�ٍل أو eـ/خـَر حـوَل فـكرِة أنَّ الـقويَّ ÃسـQطُر ع� األضـعِف؛ 
T تعمل ع� حما;ة الضعفاء من األق��اء؟  p̧ فلماذا إذا نمتلك قوان

ح مـن أن َ;ـقُتَل أو Ãَسـَتِغلّ 
�
 لـمنع� الـشخص� األقـوى واألصـل

@
Tَ ُوضـعت أسـاسـا p̧ إنَّ الـقوان

ُ Ðــــش�ٍل مــــخالــــٍف لــــمفهوِم الــــnقاء ”لــــألصــــلح“.  pqســــÂ T p̧ الــــشخَص األضــــَعَف. أي أنَّ الــــقوان
ـــهم هـــذا ســـQكون 

َ
، إال أنَّ إ;ـــمان T p̧ Tَ يـــؤمـــنوَن eـــالـــقوان p̧  أن مـــعظَم األشـــخاص� الـــتطور�

@
عـــلما

 .
@
" حال 2ان التطور صحQحا

TU T$عد;م المع

 - األسب#ع ذو األ?ام السsعة: 
p
خامسا

َســُه.“ (خــروج  ــْ�ِت ِلــُتَقدِّ ــْر َيــْوَم السَّ
ç
Î

ْ
ذ çتــقول ”ا wمــن الــوصــا;ــا الع� 

َ
 الــراeــعة

َ
إن الــوصــQّة

 مــــن أ;ــــام األســــب�ع لــــلراحــــة ولــــتمجQد هللا. 
@
خــــذ يــــومــــا ٢٠: ٨). إن إرشــــادات هللا �" أن نتَّ

١٣

http://www.ReasonOfHope.com


www.ReasonOfHope.com

" يــوم األحــد، وذلــك تــك��ــما 
TU س T ;ــحتفلون eــالســ�ت الــمقدَّ p̧ ونجــد أن مــعظم المســQحّي

واحتفاً· eقQامة المسيح.  

 مــن 
@
 ـ عــادًة مــا يتخــذون يــومــا

@
T أ;ــضا p̧ " الــوقــت عــينه أن غpq المســQحّي

TU ننا نــالحــظSلــ
 " " الـــــحقQقة إنَّ غـــــالـــــبQة الـــــحضارات ال$#

TUعة كـــــيوم عـــــطلة لـــــلراحـــــة، وnأ;ـــــام األســـــب�ع الســـــ
 مـــن ســـnعة أ;ـــام. لـــSن الـــسؤال الـــذي ;ـــط�ح 

@
 اســـبوعـــQا

@
ُوِجـــَدت ع� األرض تـــمتلك نـــظامـــا

 "
TU هــذا الــمقام، مــن أيــن �ــشأت هــذە الــفكرة؟ ولــماذا ;ــكون هــنالــك يــوٌم لــلراحــِة "

TU نــفسه
ة؟   wعة أ;ام ول^س 2ل خمسة أو ع�n2ّل س

 من سnعة أ;ام؟ 
@
ما هو مصدر النظام األسبو&" الذي نعرفة مكّونا

" ســـــفر الخـــــروج   ٢٠: ٨، إال أن 
TU ة الســـــ�ت قـــــد وردتQـــــالـــــرغـــــم مـــــن أنـــــنا نجـــــد وصـــــe

" سفر التك��ن. 
TU ·ًالفكرة قد �شأت أو

" ســّتة أ;ــاٍم ومــن ثــمَّ 
TU �$ p$إ¬ أن هللا قــد خــلق 2ــلَّ شــ pqشــÃ فــسفر الــتك��ــن ١: ١- ٢: ٢

ـه 
َّ
ّ الـقدرة لـ^س eـحاجـة لـلراحـة، 2ـما أن "�

ç
" الـسابـع. eـالـطبع نـحن نـعرف eـأن هللا ال³

TU اح #qاسـ
ال ;ـــحتاج أن Ãســـتغرق ســـتة أ;ـــام لQخـــلق الـــSون. فـــهو ;ـــمتلك الـــُقدرة ع� أن ;ـــفعل ذلـــك 
" الــيوم الــسابــع وKــذلــك 

TU اح #qــعد ذلــك اســe ســتة أّ;ــام ومــن ثــم "
TU إال أن هللا خــلق .

@
لحــظQّا

 لنحذو حذوە.  
@
 لنا نموذجا

@
2ان ُمعطQا

" ســـفر الخـــروج ٢٠: ١١ حـــQث نجـــد أن وصـــQّة حـــفظ الســـ�ت 
TU ذلـــك pqونجـــد تفســـ

ــلَّ َمــا 
ç
nَْحــَر َو*

é
ْرَض َوال ø·َماَء َوا بُّ الــسَّ ــاٍم َصــَنَع الــرَّ َّ; èِة ا " ِســتَّ ِ

TU ْن èة ع� أســب�ع الخــلق. ”ا َّQªمــب
َسُه.“  دَّ

َ
ْ�ِت َوق بُّ َيْوَم السَّ . ِلذِلَك eَاَرَك الرَّ ابع� َيْوِم السَّ

é
" ال ِ

TU اَح َ َ #qِفيَها، َواْس

اليـوجـد أّي قـاعـدة عـلمانـQة مـعروفـة Âسـتطيع تفسـpq األسـب�ع ذو األ;ـام السـnعة دونَ 
" Âســتغرقــها األرض إلتــمام دورة 2ــامــلة  ة ال$# #qتاب الــمقدس، فــالــيوم هــو الفSالــلجوء إ¬ الــ
" تـلزم ل2" ُيـِتمَّ الـقمر جـميع مـراحـله، والـسنة  ة الـزمـنQة ال$# #qحـول مـحورهـا. والشهـر هـو الف
َهــا حــوَل الــشمس.  " Âســتغرقــها األرض إلتــمام دورة 2ــامــلة وفــق مــدار� ة الــزمــنQة ال$# #qالف "�
ا@ eــــأن  pqعض تفســــnح الــــ #qة تــــتفق مــــع األســــب�ع. ولــــقد اقQSن ال يــــوجــــد أي ظــــاهــــرة فــــلSلــــ
" ;ـمكن مـالحـظتها   لـلSواÎـب الخـمسة ال$#

@
عوا نـظام األ;ـام السـnعة تـك��ـما #qأجـدادنـا قـد اخ

T المجـّردة  (عـدا األرض) eـاإلضـافـة إ¬ الـشمس والـقمر. لـSن حـقQقة األمـر أنـه لـ^س  p̧ eـالع
�T أو  p̧ T عـدد الـSواÎـب والـزمـن. فـلماذا �" سـnعة أ;ـام ولـ^س سـبع سن p̧ هـنالـك مـن ارتـnاط ب

ات؟   #qمQتªاوندات أو سe #$ساعات أو ح

إن عــدد الــSواÎــب لــ^س لــه أي عــالقــة eــالــزمــن، ولــ^س لــه قــQمة تــمكنه مــن أن ;ــكون 
َض eـــأن  #qهـــو أن نف 

ً
نـــقطة انـــطالق لتحـــد;ـــد عـــدد أ;ـــام األســـب�ع. إن األمـــر األöqÎ مـــنطقQة

 لــلSواÎــب الخــمسة والــشمس والــقمر 
@
أ;ــاَم األســب�ع� الســnعِة قــد تــمَّ إعــطاؤهــا أســماءا@ تــnعا

وذلك Ðس�ب وجود ال©شاeه العددي بÖنهما. 
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نا مــن الــمعرفــة، فــإنَّ األســب�ع ذو األ;ــام الســnعة قــد 
�
بــناًء ع� ذلــك وKحســب مــا وَصــل

" سـفر الـتك��ـن، وحـقQقة كـون أغـلب الـحضارات 
TU ـس وصـل إلـينا مـن الـنموذج الـذي تـأسَّ

" ُوجــدت ع� األرض لــديــها هــذا الــنظام األســبو&" إنــما �" دلــQل ع� أنَّ جــميع هــذە  ال$#
الحضارات امتلSت معرفة مnدأ;ة Ðسفر التك��ن. 

 - اإلنج-ل ”الخyz السار“: 
p
سادسا

T الـتعالـQم المسـQحQة  p̧ T أن الـتعلQم الـمركـزي واألöqÎ أهـمQة ب p̧ ;ـدرك مـعظم المسـQحّي
هـــو اإلنـــجQل - أي الخÊq الـــّسار eـــأن Ãـــس�ع المســـيح قـــد مـــات ع� الـــصلQب لـــQدفـــع ثـــمن 
. لــSن الــسؤال: مــا هــو مــصدر 

ً
T األمــوات لــQمنحنا eــذلــك حــQاًة أeــد;ــة p̧ خــطا;ــانــا وقــام مــن ب

جــرة الخــطيئة؟ وعــند أي نــقطة فــهم  êفــكرة ”الخــطيئة“؟ مــن أيــن نــعرف أن الــموت هــو ا
ص؟  

W
ه eحاجة إ¬ ُمخل

َّ
ي eأن wس ال��ªالج

" سفر التك��ن. 
TU سخ قواعدها #qل تQور�ة لفهم اإلنج Trادئ الnإن 2ل هذە الم

َ َمــــْوٌت“.  ِة ِ�" َّQَخــــِط
é
ْجــــَرَة ال êنَّ ا èة ٦: ٢٣ ”اQرســــالــــة رومــــ "

TU نا Êqس ;خ إن الــــوì" الــــمقدَّ
" سـفر الـتك��ـن. 

TU ـدأتe ة إنـماQرسـالـة رومـ "
TU دأnالخـطيئة والـموت لـم تـ T p̧ لـSن الـعالقـة ب

T ع� صــــورتــــه (تــــك��ــــن ١:  p̧ فــــسفر الــــتك��ــــن ;ــــعلمنا eــــأن هللا هــــو خــــالــــقنا وKــــأنــــنا مخــــلوق
 eـأن 

@
٢٦-٢٧). ولـذلـك نـحن مـديـنون لـه بـوجـودنـا وKـالـطاعـة الـ³امـلة لـوصـا;ـاە. و�ـعلمنا أ;ـضا

 ع� عـدم الـطاعـة í (تـك��ـن ٢: 
ً
ّتnة #qـة مKـأن هـناك عـق�Kعـن أفـعالـهم و T p̧ الـناس مـسؤول

 .(١٧

" وقـــت مـــن األوقـــات، 
TU ـــحالـــة مـــن الـــ³مالe ـــأن الـــعالـــم 2ـــانe ســـفر الـــتك��ـــن نـــتعلم "

TU
“ �" خـلQقة هللا الغpq المحـدود والـُقّدوس والـمحّب. فـلو أنَّ آدم قـد أطـاع   جـّدا@

ٌ
و”حـسنة

 eـــ�مال الـــعالـــم المخـــلوق. 
@
ٍة مـــع هللا مســـَتمِتعا

�
�ك

َ w� عـــالقـــِة "
TU ـــدّ;ـــةeاًة أQهللا لـــ³ان عـــاش حـــ

. فـــــnعد أن خـــــلق هللا آدم قـــــال لـــــه أال ;ـــــأ*ـــــل مـــــن  wل ال�nـــــاّر وال ;ـــــقe وألنـــــنا نـــــعرف أن هللا
تــب ع�  #qة ســيQ(تــك��ــن ٢: ١٧). فــإن ع. آدم تــلك الــوصــ wوال� pqشجــرة مــعرفــة الخ
ذلــك عــق�Kــة - فــهو و4ــش�ل مــnا�w ســQفقد خــلودە وKــالــن©Qجة ;ــموت (تــك��ــن ٢: ١٧؛ ٣: 

 .(١٧-١٩

ة أو  T pqأي إشـــارة إ¬ أن تـــلك الشجـــرة �" ذات ســـمات مم " ÊÜتاSالـــنص الـــ "
TU ال يـــوجـــد

خواص روحQة. إنها �eل Ðساطة شجرة اختارها هللا لQختÊq والء آدم وطاعته. 

T أن ;ــقدم الــطاعــة الــمطلقة í فــيتعلم مــنه  p̧ " أن ;ــختار ب
TU وقــد امــتلك آدم الحــ��ــة 

و�فّ� الـعالـم مـن حـولـه ع� ضـوء إعـالنـات هللا لـه، أو أن ;صpq (2ـاí) مـن خـالل رفـض 
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الـــوصـــQة اإللهـــQة. وKـــتلك الـــط��ـــقة ;ـــقوم بتفســـpq الـــعالـــم الـــمحQط eـــه ع� ضـــوء قـــواعـــدة 
، حـــــQث ســـــقط  pqار األخQَة وذهـــــنة المحـــــدود. لـــــألســـــف إن آدم قـــــد اخـــــتار الـــــَخQالـــــتعّسف
" تــلك اللحــظة 

TUة. وQــغوا;ــة الــحe ــدورهــا ســقطتe " اء.ال$# غــوي مــن ِقــnَل حــوَّ êــة واKــالتجــ�e
كة مــع  wك� عــالقــة ال� "

TU 
@
عــينها فــقد آدم وحــّواء خــلودهــما. و2ــانــت تــلك الــخQانــة ســ nا

هللا. فـمنذ تـلك اللحـظة ابـتدأا يـتقدمـان eـالـسن و5شـQخا، أي أنـهما ابـتدأا eـالـموت كـعق�Kـة 
" خQانة الخالق المحّب.  

TU ع� ج��متهما

" مـــــن األلـــــم 
TÜلخـــــطيئة آدم. ح$# إنَّ الـــــحيوانـــــات تـــــعا 

ً
َســـــد 2ـــــل الـــــعالـــــم نـــــ©Qجة

َ
لـــــقد ف

والـــــموت (رومـــــQة ٨: ٢٠-٢٢، تـــــك��ـــــن ١: ٣١) 2ـــــما هـــــو حـــــال آدم، فـــــلماذا؟ إن آدم 2ـــــان 
 " $ وع� جـميع المخـلوقـات ال$# p$2ـل شـ "

TU ـرت
َّ
 ع� الـعالـم، وKـالـتا¬" فـإن خـطيðته أث

@
طا

Í
ُمسـل

" عrنا الــراهــن جــّراء 
TU فــيها الــناس "

TÜــعا; " �" تــحت ســلطانــه، وذلــك eــالــQSفQّة عــينها ال$#
 ًùــقوم رئــ^س الــوال;ــات المتحــدة مــث; T p̧ " قــد يتحــذهــا قــادتــهم - فح الــقرارات الحــمقاء ال$#
، سـتكون الـنتائـج السـلبQة لـذلـك الـقرار مـن نـص^ب جـميع سـ�ان الـnالد  eـاتـخاذ قـرار خـا%$
" الـحيوانـات 

TÜـأن تـعاe عـادل pqدو األمـر غnة. قـد يـQّلسـلطته الـرئـاسـ T p̧ وذلـك كـونـهم خـاضع
َّ eـــدخـــول  pqجة لخـــطيئة آدم. إال أن الـــعالـــم لـــو حـــافـــظ ع� مـــثالـــيته ولـــم يتغQ©وتـــموت نـــ
" َعــَدن، فــإن ذلــك ســ^شpq إ¬ أن هللا لــم ;ــعِط آدم الســلطاُن عــليها لــQحفظها 

TU الخــطيئة
ب - لــSن 

َ
ــذ

�
و�ــرعــاهــا 2ــما قــال عــند الــتك��ــن- أي أن عــدم التغيpq ســ^شpq إ¬ أن هللا قــد ك

T ٦: ١٨). إن أمــــانــــة هللا تــــتطلب أن ُ;ــــقاx" 2ــــل مــــن آدم والــــعالــــم  p̧ اني Êqهللا ال;ــــكذب (ع
الذي 2ان تحت سلطانه من اللعنة كعق�Kٍة للخطيئة. 

وKـــما أنـــنا �ســـل آدم وحـــّواء، فـــنحن قـــد ورثـــنا عـــنهما الـــطبQعة الـــفاســـدة - فـــنحن قـــد 
" حـالـة مـن الـغ�Kـة عـن المجـد اإللë" ُمظِهـ��ـن عـالمـات الـتمّرد ع� هللا. إال أنَّ هللا 

TU ُولـدنـا
 نــ©Qجة لــتمّردهــما، 

@
 أeــد;ــا

@
ك آدم وحــواء ;ــموتــان مــوتــا #qة. فــهو لــم ي� wع� ال�� 

@
2ــان رحــQما

" ارتــــكnاهــــا، الــــثمن الــــذي هــــو   Ãســــّدد ثــــمن الخــــطيئة ال$#
@
، شــــخصا

@
صا

æ
م لــــهما ُمخــــل إنــــما قــــدَّ

كة مـــع هللا الـــذي قـــال لـــهما eـــأن ”�ســـلَ  wدهـــما إ¬ عـــالقـــة ال�QعQالـــموت، األمـــر الـــذي ســـ
. وKــــــعد أن  "

#ÜأQص الــــــذي ســــــ
W
 لــــــهما نــــــبوءًة عــــــن المخــــــل

@
الــــــمرأِة“ ســــــوف ُيــــــتمُّ األمــــــَر، مــــــعطQا

أعـطاهـما أو¬ الـنبوءات المسـQانـQة، قـام هللا eـقتِل حـيواٍن (أو عـّدة حـيوانـات، ورKـما ;ـكون 
ت ِخــــزي خــــQانــــتهما í وأظهــــرت لــــهما  " غــــطَّ َحــــَمùً) ِلــــQُلِ�َس آدم وحــــّواء تــــلك الجــــلود ال$#
" ”حـــمٌل“ العـــQب فـــQه - مـــن �ســـل الـــمرأة وهـــو هللا 

#ÜأQمـــا، ســـ 
@
 خـــالصـــهما. فـــيومـــا

َ
طـــبQعة

نــفسه ُمتجّســدا@ - وســوف ;ــموت كــQما ُ;ع," آدم وحــّواء حــQاًة جــد;ــدة. و�" حــQاة أeــدّ;ــة 
" سفر التك��ن6  

TU رة
ّ

كة تاّمة مع الخالق. إن رسالة اإلنجQل �" متجذ w� عالقة "
TU

واإلنـجQل سـQفقد مـعناە دون سـفر الـتك��ـن. فـإن قـمنا eـاسـتعمال الـمنظور الـتطوري، 
فـإن الـموت 2ـان مـوجـودا@ Ðـش�ل دائـم وذلـك قـnل وجـود اإل�ـسان بـوقـٍت طـ��ـل. فهـل مـن 

 للخطيئة؟  
ً
الممكن أن ;كون الموت عق�Kة
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 للخطيئة، فلماذا مات Ãس�ع ع� الصلQب؟  
ً
وÙن لم ;كن الموت عق�Kة

" ظل المنظور التطوري؟  
TU T$وهل الخطيئة تحمل أي مع

 eـالـمعانـاة والـموت Ðـش�ل دائـم، فـما هـو السـ�ب الـذي قـد ;ـدفـع 
@
وÙن 2ـان الـعالـم مـليئا

" المصالحة مع هللا؟  
TU pqأي شخص للتفك

ص (أي نتحــــــرر مــــــن عــــــبود;ــــــة 
ç
خــــــل

َ
س ;ــــــعلمنا eــــــأنــــــنا �ســــــتطيع أن ن إن الــــــSتاب الــــــُمقدَّ

خــرى)، أي  êمــواضــع ا "
TU٢٥: ٤٧-٤٩ و T p̧ " الــالوّ�

TU الــدّم“ (2ــما ّ الخــطيئة) مــن خــالل ”و¬"
 .

@
صا

æ
َّ دٍم“ وحدە Ãستطيع أن ;كون ُمخل  ”و¬"

@
أنَّ إ�سانا

َّ الـدم“. فـ^س�ع المسـيح  صنا eـصفته ”و¬"
æ
�ة لQخـل wعتنا ال��Qـد آخـذا@ طـب إن هللا تجسَّ

 فــــقط، إنــــما هــــو قــــ��ــــ نا eــــالجســــد. وKــــالــــتا¬" فــــإن دمــــه الــــمسفوك ُ;حســــب لــــنا 
@
لــــ^س إلــــها
وُ�طهرنا. 

س واضــــٌح جــــدا@ eــــأن دَم الــــحيوانــــات غpq قــــاِدر ع� Âســــد;ــــٍد ثــــمن  إنَّ الــــSتاَب الــــُمقدَّ
ك مــعنا eــالــدم، ولــ^س مــن صــلة  #qشــÂ ١٠: ٤) وذلــك أن الــحيوانــات ال T p̧ اني Êqخــطا;ــانــا (ع
" أن الــحيوانــات Âســتطيع  T$عQفــإن هــذا ســ ،

@
" حــال 2ــان الــتطور صــحQحا

TU نSننا. لــÖبــ ÊÜــر
ُ
ق

T مــعها eــأحــد األســالف. فــإن كــنا قــد تــطّورنــا  p̧ ك #qار أنــنا ســنكون مشــnصنا، ع� اعــت
æ
أن تخــل

من إحدى الحيوانات، فل^س من حاجٍة ألن ;موت Ãس�ع ع� الصلQب. 

ورة أن مـــن يـــؤمـــن  Trـــالe " T$هـــذا الـــمقام إ¬ أن هـــذا الـــ³الم ال ;ع "
TU تجـــدر الـــمالحـــظة

. فــمن الطب7Q" أن نجــد عــدد مــن األشــخاص مــمن 
@
eــالــتطور ال Ãســتطيع أن ;ــكون مســQحQّا

 و�خــدمــونــه eــ�ل مــحnة ووداعــة وKــطرٍق 
@
فوا eــه إلــها #qص� واع

æ
آمــنوا eــالمســيح كــربٍّ ومخــل

. إال أن اإل;ــمان بــ^س�ع  ّ " ِÊÜــوKالــوقــت عــينه يــؤمــنون بــن�ع مــن الــتطور الــ� "
TU نS1مــختلفة، لــ

̈�ـت والـماء. إال أنَّ  جا، 2ـما هـو حـال الـ T #qالـممكن أن ;م pqـالـتطور مـن غe المسـيح واإل;ـمان
هللا ;ظهـــر مـــراحـــمه عـــلينا ح$# عـــندمـــا تـــكون أفـــ�ارنـــا مـــشّوشـــة - وهـــذا أمـــٌر جـــQد وÙال لـــSّنا 
" حQاتنا وفق هذا ال©شوش الفكري.  

TU را@ لإلستمرار ِّ َ Êqمأزق - إال أن هذا ل^س ُم "
TU 

@
جمQعا

" حـــــــQاتـــــــنا، فـــــــاإلعـــــــتماد ع� الـــــــحق 
TU ار األع�Qهللا ;ـــــــجب أن تـــــــكون الـــــــمع 

َ
إن 2ـــــــلمة

 í ه إنــــما �" أمــــور ُتظِهــــر طــــاعــــتناQتاب الــــمقدس والــــمنطق الــــمّ©سق فــــSالــــ "
TU الــــموجــــود

مه لنا.   وامتنانا وشكرنا له نظpq الخالص الذي قدَّ

 " ـــمنا eـــعزِلـــها عـــن أســـاســـاتـــها ال$#
ُ
إن جـــميع الـــتعالـــQم المســـQحQة ســـتفقد مـــعناهـــا إن ق

" سفر التك��ن. 
TU ر

ّ
تتجذ

T لهذا اإل;مان  p̧ theis>c evolu>on 1: أي أّن هللا قد استخدم التطور لQخلق الSون ، وأشهر المروج
biologos منظمة "�
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" الختام ن©سائل: هل ;مكن أن تكون األخالق eمعزل عن التار�ــــخ؟ 
TU

 T p̧ " قـمنا �Ðدهـا أعـالە، قـد نجـد eـعض المسـQحّي eـعد اإلطـالع ع� الـنقاط السـتة ال$#
" جذـورهـا إ¬ سفـر التـك��نـ. لSـن ذلكـ ال 

TU ة تـرجعـQـحQـم المسQقـولـون: ”نعـم، إن التـعال;
" ولـــ^س كـــتاب 

#Uتاب الـــمقدس هـــو كـــتاب أخـــالSالـــ . ّ "
#åQـــأن الـــتك��ـــن هـــو تـــار�ـــــــخ حقe " T$ع;

ة  َ ْ Êqــالــقول ”أنــت تــصل إ¬ الِعe ه قــّصة األرنــب والســلحفاة،“ و5ُسِهــبونnشــÃ تــار�ــــــخ. فــهو
من القصة ع� الرغم من أن الجميع ;عرفون أنها لم تحدث قط.“ 

، إن ســفر الــتك��ــن قــد كــتب كــتأر�ــــــخ، وهــو ;ع," األســاس  لــSن هــذا ال©شــ Qه خــا%$
" الــذي تــقف عــلQه الــتعالــQم الســQحQة. وهــو أمــر مــختلف عــن قــصٍة خــرافــQة مــثل 

Tالــتار�
 لــألخــالق، إنــما بــ�ساطــة شــد;ــدة �" 

@
ــر أســاســا

ّ
قــّصة الســلحفاة واألرنــب. فــالخــرافــة ال تــوف

 مـعروفـة لـدى الـناس. لـSن 
ً
 أخـالقـQة

ً
 لـحقQقٍة مـا وقـد تـكون حـقQقة

@
 أو تـوضـQحا

@
حا w� تـقدم

" تــوضــQحها لــه. لــSن 
TU دور الخــرافــة "

#Üقة، ;ــأQحــال 2ــان شــخص مــا ال ;ــفهم هــذە الــحق "
TU

 تـــ©ناول الـــمطلب 
ً
 خـــرافـــQة

ً
" فـــإن قـــصة

#Uـــالـــمطلب األخـــالe حـــال 2ـــان الـــشخص ال يـــؤمـــن "
TU

 . T$عينه لن ;كون لها أي مع

م مـــحا*ـــاة لـــلحقQقة ـ لـــSنها ال Âســـتطيع أن تـــقدم  الـــقصة الخـــرافـــQة Âســـتطيع أن ُتـــقدِّ
 ُتب$T علQه هذە الحقQقة، فe "ëاألساس ل^ست حقQقQّة. 

@
أساسا

إنَّ الحقQقة ال ُ;مكن أن  ُتب$T ع� خرافة6  

" سـفر الـتك��ـن ال ;ـمكن أن تـكون حـقQّقة 
TU تـأسسـت " وجـميع الـتعالـQم المسـQحQة ال$#

 .
@
 حقQقQّا

@
إن لم ;كن سفر التك��ن تار�خا

١٨
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الفصل الثاني 

س  اإلدراك الســـــل-م لـــــلِ�تاب الـــــُمقدَّ

”أِلَنَّ ٱلرَّبَّ يُْعِطي ِحْكَمًة. ِمْن فَِمِه ٱمْلَْعرِفَُة َوٱْلفَْهُم. “ 

األمثال ٢: ٦ 

ى إ¬ ارتـــفاع� مســـتوَى الـــمQِل الـــذي يـــواِجـــه  ع حـــضاَرِتـــنا eـــالـــتعلQِم الـــتطورّي أدَّ إن Âََشـــبُّ
T األفـ�ار� الـتطور�ـة والـحقQقِة الـSتابـQة،  p̧ مـج� ب ـعهم لـمحاولـة الـقQام eـالـدَّ

َ
Tَ و�ـدف p̧ المسـQحّي

فهل هذا األمر ممكن؟  

� eــــــعض� اآل;ــــــاِت الــــــصعnة مــــــن الــــــSتاِب  pqتفســــــ "
TU قــــــد ;ــــــختلفون T p̧ eــــــما أن المســــــQحّي

ــُق فــيها مــع األفــ�ار 
َ
ُ ِســفر� الــتك��ــن eــط��ــقٍة يــتواف pqس. فــلماذا ال ;ــمكُن أن يــتمَّ تفســ الــُمقدَّ

التطور�ة؟ 

ة - لـــــن  wا�nـــــط��ـــــقة مـــــe فر إن قـــــراءة ِســـــفر الـــــتك��ـــــن� eـــــط��ـــــقة أمـــــينٍة - أي قـــــراءة الـــــسِّ
َ إ¬ ِذِهــــن� الــــقارئ� وال eــــأيِّ طــــ��ــــقٍة 2ــــانــــت مــــفاهــــQَم مــــثل الــــطفرات الــــوراثــــQة،  ِTrســــَتحÃ

“ العاِمَل لمQارات السنوات.   "7Qأو”اإلنتقاء الطب

ـــٍة وKـــأمـــر� مـــنه  َّ�̈ ُث وKـــ�لِّ وضـــ�ح� عـــن الـــخالـــق الـــذي وKـــط��ـــقة ُمعجـــ إنَّ الـــسفر يتحـــدَّ
ـــ��ـــدٍ 

َ
 إ¬ جـــنٍب مـــَع مخـــلوٍق ف

@
 مـــَن الـــحيوانـــات والـــنnاتـــات، جـــنnا

ُ
ُوجـــدت األنـــواُع الـــمختلفة

�ن  wـــــٌع وع�Kِة أ;ـــاٍم 2ـــلَّ يـــوٍم مـــنها أر " مـــدِة ِســـتَّ
TU ـــد& ”اإل�ـــسان“ وذلـــك قـــد حـــدَث;ُ � T

َّ pqوُمَم
،  أو أيَّ ِســفر� آخــَر مــن أســفار  َ ِســفَر الــتك��ــن� . مــن الطب7Q" أنــك Âســتطيُع أن ُتف�ِّ

ً
ســاعــة

̈�ـةٍ   - سـواء 2ـان ذلـك eـط��ـقٍة شـع��ـٍة أو رمـ
ً
" تـراهـا مـناسـnة س� eـالـط��ـقِة ال$#

الـSتاِب الـُمقدَّ
هر عليها.  " ;ظ� 2أو ح$# ع� أنه أمثال. أو بñم�انك أن تقوم eقراءة السفر eالصورة ال$#

َ مــختلفٍة لــلSتاب الــمقدس، لــSن ل^ســت  pqِة وجــود ِعــدة تــفاســQغــم مــن امــ�انــ ع� الــرَّ
ـــف الـــSتاب الـــمقدس (أو أي كـــتاب آخـــر) َ;ـــمَتلَك 

æ
جـــميع هـــذە الـــتفاســـpq صـــحQحة. فـــمؤل

. والتفســpq الــصحيُح لــلنص هــو الــذي يــتوافــق مــع  T وضــَع الــنصَّ p̧ " ذهــنة ح
TU 

@
 مــعّينا

@
هــدفــا

ف.  
æ
هدف المؤل

! ّ "óأو عل "x2 و�مكن أن يتم ذلك مع أي كتاب مدر
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ــــد والــــُموe ìــــه والــــذي نــــدعــــوە نــــحن  ــــف الــــSتاب الــــموحَّ
æ
إنَّ الــــرّب اإللــــه eــــصفته مــــؤل

 للخـــــطأ 
@
ـــــفا

W
 لـــــلحقQقِة - ولـــــ^س مـــــؤل

@
ـــــفا

W
اف eـــــه مـــــؤل #qـــــد أن يـــــتم االعeتاَب الـــــمقدَس، الSالـــــ

واإللتnاس.  

ـــــــف: أي 
æ
" ع� فـــــــهم قـــــــصد وهـــــــدف الـــــــمؤل T$هـــــــو عـــــــمل مب (Exegesis) pqإن التفســـــــ

T يــــوجــــد نــــ�ع آخــــر مــــن  p̧ " ح
TU .الــــنص "

TU ــــف بــــوضــــعها
æ
" قــــام الــــمؤل " ال$#

TÜاســــتخراج الــــمعا
� الــنص بــناًء ع� األفــ�ار والــعقائــد الُمســnقة  pqع� تفســ T$الــذي ُيب (Eisegesis) pqالتفســ
T نــقوم  p̧ " قــصِد أو نــQّة الــ³اتــب. وح

TU إ¬ الُخــلوص إ¬ أفــ�ار� لــم تــكن "
T.للمفّ�، مــما ُ;ف

س، ال eـد أن نـnحَث عـن فـهٍم لـما أراد هللا أن يـنقلُه (مسـتعمùً عـددا@  eـقراءة الـSتاب الـُمقدَّ
T أعـلن عـن 2ـلمته لـهم. والـفهم الـصحيح ;ـجب أن يـnداè مـن حـQُث  p̧ اب) ح تَّ

ç
ـك

�
مـن الـناس 2

 أي من سفر التك��ن ١: ١. 
ُ
ابتدأِت اإلعالناُت اإللهQة

األنــــــواع األدبــــــ-ة فــي الـــــ�تاب الـــــمقدس 

س. ;ـجب عـلينا أن �ـسأل،  T نـقوم eـقراءة الـSتاب الـُمقدَّ p̧ إن السـQاق هـو أمـر حـاسـم ح
”مــــا هــــو نــــ�ع األدب الــــذي نــــقرأە؟“ أهــــو شــــعر؟ تــــار�ــــــــخ؟ نــــبوءات؟ فــــالــــSتاب الــــمقدس 
 T p̧ T ب pqنــ��ــد التمي T p̧ ;ــحتوي ع� عــدة أنــواع مــختلفة مــن األدب. واألمــر الــجQد هــو أنــنا ح

 . س فاألمر سهٌل جدا@ " الSتاب الُمقدَّ
TU هذە األنواع

أوً� - الشعر 

س، حــQُث أنَّ  " الــSتاِب الــُمقدَّ
TU ــاِت الــشع��ــِةeتاSعــن الــ 

@
َ تــقّدُم مــثاً· رائــعا pqإن الــمزام

ُّ ;ـــجعُل مـــن  " ÊÜـــها األد
ُ
اِء، وِســـQاق ـــُل مـــن قـــnل الـــُقرَّ الـــعد;ـــَد مـــنها �" أغـــاٍن وأنـــاشـــQَد 2ـــانـــْت تـــرتَّ

، مـــــزمـــــورٌ  T p̧ َ ”إلمـــــاِم المغّن wمـــــطلَع الـــــمزمـــــور� الـــــتاســـــَع ع� êنـــــقرا T p̧ ها أمـــــرا@ سهـــــùً. فح � T pqتمي
" أنَّ مـا سـنقرأُە هـو 2ـلماٌت أل�ـشودٍة قـد;ـمٍة ُتªشـُد 

TU ِّلـداود“- هـل يـوجـْد أي نـ�ع� مـَن الـشك
للشكر í؟ 

يَّ الــقد;ــَم  � Êqوالــَعروض، إال أنَّ الــشعَر الِع "
TUــالــشعر� ع� أســاس� الــقواe ُّمــا نــفكر 

@
غــالــnا

َ مـــنَ  öqÎٍة (أو أQٍّة ثـــنائـــQªـــاســـتخداِم ”الـــتوازي“. إن الـــتوازي يـــنطوي ع� بـــe 2ـــان قـــد ُوضـــَع
) حــQُث يــتمُّ اإلدالُء بت�rــــح� مــا، ثــمَّ eــعَد ذلــَك ُيــ©َبُع بت�rــــح� آخــَر يــرتــnُط eــِه Ðــش�ٍل  �T p̧ اثن
ادف“ الــــذي ُيب$T ع�  #qو�ــــوجــــُد نــــوعــــان مــــن الــــتوازي. األوُل ُ;ــــد& ”الــــتوازي الم . ٍّ "

#åمنط
" هــو إعــادٌة للت�rــــح� األوِل، تــأÎــQدا@ 

TÜــــُح الــثا�rــساطــٍة التÐ ــ�لe ــكون; T p̧ T مــتتالي p̧ ت�rح
 
@
" Ãسـتخدُم ألـفاظـا

TÜــــَح الـثا�rالـغالـِب نجـُد أنَّ الت "
TUـاسـتخداِم ألـفاٍظ مـختلفٍة. وe لـه إنـما

" الت�rــــح� األول. 
TU اسُتخِدمت "  لل$#

ً
مرادفة

٢٠
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ُث  َماَواُت ُتَحــدِّ لــسَّ ُ مــثاٍل ع� ذلــَك: ”ا� pqخ "� wاآل;ــة األو¬ مــن الــمزمــور الــتاســع ع�
َ مـن اآل;ـِة إنـما  "

TÜأو الـمقطَع الـثا َ "
TÜــــَح الـثا�rـَعَمِل َ;ـَدْ;ـِه.“ إنَّ التeِ ُ ِÊqُك ُ;ْخ

�
ـَفل

é
eَِمْجـِد ِهللا، َوال

 لـــ³لمةِ 
ٌ
 مـــرادفـــة

ٌ
ُك“ �" 2ـــلمة

�
ـــَفل

é
هـــو إعـــادُة للت�rــــح� األوِل eـــاســـتخداِم 2ـــلماٍت مـــرادفـــٍة. ”ال

 مــن الــمزمــور� 
ُ
َماَوات“ و ”َمْجــد هللا“ ;ظهــُر مــن خــالِل ”َعــَمِل َ;ــَدْ;ــِه“. واآل;ــة الــثانــQة لــسَّ ”ا�

ا.“  م@
é
ــQْل ُيــnِْدي ِعــل

�
 ل

�
¬ ــQٌْل ا÷

�
ــا، َول ــùَم@

�
 َيــْوٍم ُ;ــِذيــُع 2

�
¬  الــتوازي عــينه: ”َيــْوٌم ا÷

ً
تــتابــُع مســتخدمــة

ـQْل“ وكـذلـَك هـو 
�
 ل

�
¬ ـQٌْل ا÷

�
" ”ل

TU يـوجـُد T$وذاُت المع “
@
" ”دومـا T$َيـْوٍم“ بـ�ساطـٍة تع 

�
¬ ”َيـْوٌم ا÷

الحاُل فإنَّ ”إذاعة ال³الم“ ترتnط Ðش�ل وثيق  ”بeñداِء العلم“. 

" مـن الـتوازي هـو ”الـتوازي الـُمضاّد أو الـُمخالـف“، الـذي يب$T ع� ت�rــــح 
TÜالـن�ع الـثا

" األمــثال ١: ٧ 
TU ِل الــمثال نــقرأQ دأ. ع� ســnُث الــمQــــٌح مــناقــٌض لــه مــن حــ�rعُه تn©أول يــ

 َوا·øَدَب.“ إنَّ الـــمقطع 
َ
َمة

é
ـــِح�

é
ـــQَْحَتِقُروَن ال

َ
وَن ف

ç
ـــَجاِهـــل

é
ـــا ال مَّ èـــِة، ا

َ
ف ـــَمْعر�

é
ُس ال Lبِّ َرا  الـــرَّ

ُ
ـــة

َ
”َمـــَخاف

 "
TU í اَم #qواإلح 

َ
ســـة  الـــمقدَّ

َ
Tُ الـــرجـــَل الـــحكQَم الـــذي ;ـــمتلُك الـــمخافـــة ّp̧ األول مـــن اآل;ـــِة يب

 
َ
T الــــرجــــَل الــــجاهــــل الــــذي ُيــــnِغُض الــــح�مة ّp̧ َ ع� الــــنقQض� مــــنُه ُيَب "

TÜأنَّ الــــمقطَع الــــثا T p̧ ح
واألدَب. 

 . س�
" الــSتاِب الــُمقدَّ

TU الــلغِة الــشع��ــِة � T pqان الــتوازي هــو الــمفتاح الــذي ;ــمكننا مــن تمي
 ال ;ـــجُب أن تـــعالـــَج eـــط��ـــقةٍ 

َ
 الـــشع��ـــة

َ
و2ـــما هـــو الـــحاُل مـــع الـــشعر� الحـــد;ـــِث، فـــإن الـــلغة

ـِف إ¬ 
W
 eـقصِد نـقِل هـدِف الـمؤل

ً
 eـالغـQة

@
ٍة. فÂ "ëسـتخدُم و4ـش�ٍل مـتكرر� صـQغا

َ
ٍة dِف َّQحـرفـ

 ُ pqشـÃ ـه
َّ
ِّ أن يـتمَّ قـراءُة سـفر� أشـعQاَء ٥٥: ١٢ ع� أن "

#åالمنط � pqـُه مـن غ
َّ
3الـقارئ. وعـلQِه، فـإن

 
َ
 الـــnالغـــQة

َ
إ¬ أنَّ األشـــجاَر eـــط��ـــقٍة مـــا ســـ©نموا لـــها أ;ـــدي� وســـتصّفُق بـــها. إنَّ هـــذِە الـــصQغة

 . ُ إ¬ البهجِة والف�ح� الذي يرافُق قدوَم الربِّ pqشÂ "و� ،
ٌ
واضحة

؟ هـلْ  ُ سـفر� الـتك��ـن� ع� أسـاس� قـراءٍة شـع��ـٍة لـلنص� pqفهـل مـَن الـممكن� أن يـتمَّ تفسـ
ادف؟ 2ال، ألبّتة.  #qحمُل أيَّ ن�ع� مْن انواع� التوازي المضاّد أو الم;

" اإلصـحاح� األوِل مـن سـفر� الـتك��ـن. 
TU األحـداِث المسّجـلِة "

TU ال نجـُد أيَّ أثـر� لـلتوازي
ـــانَ 

�
حوَن eـــأنَّ تـــكراَر عـــnارِة ”َو* #qـــعُض األشـــخاص� الـــذيـــَن ;قe الـــفينِة وا·¶خـــرى ;ظهـــُر T p̧ Kو

" نــها;ــِة 2ــلِّ يــوِم 
TU ارِةnــالــرغــِم مــن تــكرار� هــذِە الــعe . ــاَن َصــnَاٌح“ هــو نــ�ٌع مــَن الــشعر�

�
َمــَساٌء َو*

ادْف  #qـــْر أنَّ الـــتوازي الم
Í
ادف. تـــذك #qمـــن أ;ـــاِم الخـــلِق، إال أنـــها ل^ســـت نـــ�ٌع مـــن الـــتوازي الم

 َ ادفـٍة. لـSنَّ الـ³لماَت هـنا �" #qِه مـطابـق مـع اسـتخداِم ألـفاٍظ مnــــح� شـ�rُب اإلدالَء بت
Í
يـتطل

 "
TU ن  إ¬ أنَّ الــتوازي عــادًة ُيــَتَضمَّ

ً
ادف. إضــافــة #qوال يــوجــُد أيَّ نــ�ع� مــن أنــواع� ال .

ٌ
مــتطاeــقة

. لـــSنَّ خـــواتـــَم 2ـــلَّ يـــوٍم مـــن أ;ـــاِم الخـــلQقِة ;ـــفصُل بـــÖنها  َ wا�nـــش�ٍل مـــÐ ــــح� الـــذي يـــ©بُع�rالت
" 2لٍّ منها.  

TU وقعت " األحداُث ال$#

ُق  َحْقِل ُتَصفِّ
é
لُّ َشَجر� ال

ç
ا، َو* م@

ُّ
ْم َتَرن

ç
َماَم³ èُد اQِشÂُ اُم

�
ِجnَاُل َواآل*

é
وَن. ال ُ َTrٍم ُتْحùََفَ�ح� َتْخُرُجوَن َو4َِسeِ ْم

ç
³

َّ
ن ø· 3

َ;اِدي. ø·اeِ
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 "
TU ع� وجــــــــوِد الــــــــتوازي أو أيِّ أداٍة مــــــــن أدواِت الــــــــشعر� ٍّ "

#åٍل منطQال يــــــــوجــــــــُد أّي دلــــــــ
اإلصـحاح� األوِل مـن سـفر� الـتك��ـن. إنَّ مـوx لـم ;ـكتْب هـذە األحـداَث eـط��ـقٍة شـع��ـٍة - 
 . ن ;جُب أال نحاوَل قراءَة سفر� التك��ن� 2كتاٍب شعريٍّ فإن أردنا أن نفهَم المع$T الُمَتَضمَّ

ثان-ا - األمثال 

ــُح مــن ِخــالِلــها الــَحقاِئــقُ  ة َتــَتَوضَّ pqــأمــثاٍل، و�" ِقــَصٌص قصe ــس�ُع المســيُحÃ لــقد تــ�لم
م 2ــــــل مــــــن  َمــــــَثل صــــــاحــــــب الــــــSرم (م$# ٢١:  ة. إن Ãــــــس�ع قــــــد قــــــدَّ َّQأو األخــــــالقــــــ 

ُ
ة َّQوحــــــ الــــــرُّ

ع (لـــوقـــا ٨: ٤-٨)، والـــَعد;ـــد مـــن  ار� اِلـــح (لـــوقـــا ١٠: ٣٠-٣٦)، الـــزَّ ي الـــصَّ اِمـــر� ٣٣-٤٠)، الـــسَّ
  .

@
األمثال ا·¶خرى أ;ضا

ـقومَ 
َ
ـُب عـليناأن ن ، إنـما يـَتَوجَّ ّ " ِ

TUـَش�ٍل َحـرÐِ ةQّقQْمـَثاُل َحـق ø·ورة ألْن تـكوَن ا Td ال يـوجـد
. وُ�ـمِكُننا  وِضـيح� ـها تـعِكُس مـnادئ أخـالقـQٍّة أو روحـQٍّة eِـَغَرض� الـتَّ

َّ
ر� إلـيها ع� أسـاس أن

eـالـَنظ�
Qاق.  " السِّ

TU األمثاَل ِمن خالِل معالَم مختلفٍة َT ِّ pqم
ُ
أن ن

" الــــحقائــــقَ ١. ِ#ånَل ثــــانــــ��ــــة، إنــــما ُتQَم األمــــثاُل أســــماء أو تــــفاصــــ اِدر أن ُتــــَقدِّ ِمــــَن الــــنَّ
" لوقا ١٠: ٣٠ ”إ�ساٌن 2اَن نازً·…“. 

TU ة 2ماQغٍة ُعمومQصeِ

 نــألــُف ٢.
@
ات الــحQاة الــيومــQة الــشائــعة. فــنحن جــمQعا Êqاَك ِخ wُن إ� األمــثاُل َتــَتَضمَّ

Kَة الـــمختلفة ع� الـــزراعـــة. لـــذا نجـــُد أنَّ َمـــَثلَ  ُّ#qأنـــواع� ال pqذور، وتـــأثnزراعـــة الـــ 
َ
ة َّQآلـــ

" ع� ِدراَ;ـــــٍة ُمســـــnَقة eـــــالـــــمعرفـــــة الـــــشاِئـــــعة 
#å
�
ُض Ðـــــش�ٍل مســـــبق أن الُمتل �

َ#qَع َ;ف ار� الـــــزَّ
Kة والزراعة.  #qظروف الe طةnوالمرت

ات الـعامـة. ٣. Êqة مـن خـالل الخQة أو الـروحـQاِدئ األخـالقـnح� الـم
w�Ð األمـثال تـقوم

 "
TU َT p̧ فــــالــــواضــــُح مــــن َمــــَثل الــــزارع أن الــــمnدأ الــــروì" ;ــــقول أنَّ األشــــخاَص الُمخَتِلِف

روِف الــــــُمخَتِلفة ســــــ^سَتجيبون eِــــــطرق مــــــختلفة لــــــرســــــالــــــة اإلنــــــجQل (لــــــوقــــــا ٨:  Nالــــــظ
 .(١١-١٥

ـه أمـثال؟ قـام الـnعض بـتلك 
َّ
فهـل هـو ُمـمِكٌن أن َتـِتمَّ قـراءة سـفر الـتك��ـن ع� أسـاس أن

ّ الـــــذي   ".
ٍم مـــــن َمـــــعاِلـــــِم الســـــQاِق النَّ

�
الـــــمحاولـــــة. لـــــSن ســـــفر الـــــتك��ـــــن ال َ;ـــــمَتلك أيَّ َمـــــْعل

لألمثال. 

 عـن ذلـك ١.
@
" األمـثاِل. إنـما عـوضـا

TU م الـذي ُيـوَجـُدQعم ;ـفَتقد سـفر الـتك��ـن إ¬ الـتَّ
T وهــــابــــQل) وتــــفاصــــQَل ُمحــــددة  p̧ اء، قــــاي َدة (آدم، حــــوَّ نجــــد أنــــه ُ;ــــقّدم أســــماَء محــــدَّ
 "
TU .(تــك��ــن ٢: ٥- ١٥ّ) (.طة بــها، الــخQــعة الــمحKمــوقــع عــدن، وصــف األنــهار األر)

م ســلسلة �ســب تــفصQلQّة  الــحقQقة إن االصــحاح الــخامــس مــن ســفر الــتك��ــن ُ;ــقدِّ
" أَتـت eَـعدە، مـع ذكـر� تـفاصـQل ألعـمارهـم  ـِته ال$# ر�َّ

ُ
مـن آدم عÊq األسـماء الـمفصلة لـذ

" األمثال. 
TU ال يوجد " T$ل الزمQوصوً· إ¬ ن�ح. وهذا التفص
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ات الـــــــحQاة الـــــــيومـــــــQة ٢. Êqإن اإلصـــــــحاَح األول مـــــــن ســـــــفر الـــــــتك��ـــــــن ال يـــــــ©ناَول ِخ
 من خلق هللا للSون �eلمته6 

@
ء ُ;مكن أن ;كون أقلَّ شيوعا "

wx الشائعة، فال

ات ٣. Êqة مــن خــالل الخQــَقصد تــوضــيح حــقائــق أخــالقــeِ تب ســفر الــتك��ــنSلــم ُ;ــ
ـه eـالـرغـم مـن أن سـفر الـتك��ـن يـؤمـن األسـاس لـألخـالق إال أنـه َ;ـِقُف ع� 

َّ
ـة. فـإن الـعامَّ

 .ùًمن أن ;كون َمَث 
@
النقQض تماما

 - التار"ــــخ 
p
ثالثا

، وهــو أحــد أöqÎ أنــواع الــSتاeــة  "
Tد الــتار�  ع� ال�َّ

@
س Ãَشــَتِمل أ;ــضا إن الــSتاب الــُمقدَّ

" هــــو ÂَــــسجQل ُمــــَتَتاٍل 
Tس. إنَّ ال�د الــــتار�  عÊq صــــفحات الــــوì" الــــُمقدَّ

@
األدبــــQة ِشــــيوعــــا

" َوقـعت eـالـفعل، وعـادًة مـا تـكون مـبQªة ع� شـهادٍة ألحـد شـهود  ة ال$# َّQقQلـألحـداِث الـحق
 ٌّ "

Tـعة. وسـفر الخـروج هـو تـار�Kسـفر أعـمال الـرسـل والـ�شائـر األر "
TU ان 2ـما هـو الـحالQالـع

T مــــــن ِمr وَخــــــالصــــــهم مــــــنَ  p̧ ، فــــــهو Ãُسجــــــل أحــــــداث خــــــروج اإل�ائQلّي
@
eــــــطبQعته أ;ــــــضا

ة.   العبود;ة الُمرَّ

ە eِـــَط��ـــقة حـــرفـــQة، مـــع االنـــ©nاە إ¬  pqـــجب أن َتـــِتمَّ ِقـــراَءَتـــه وَتفســـ; َّ "
Tد الـــتار� إن ال�َّ

 عـــن 
@
T نـــقرأ كـــتاeـــا p̧ T آلخـــر. فـــإنـــنا ح p̧ ـــة مـــن ح َ الـــمجاز�َّ pqـــعض� أنـــواع� الـــتعابe ة وروِدQإمـــ�انـــ

تـار�ـــــخ� الـوال;ـاِت المتحـدة األمـ��ـكQة ع� سـ Qل الـمثال ونجـد أن جـورج واشـنطن 2ـاَن أول 
ُه أو 

�
" مـاِهـQّة المع$T الـذي َتحـِمل

TU ـَن��
æ
Sـقف حـاِئـ��ـن أمـاَم تـلك الـ³لمات ُمـَتَف

َ
رئـ^س� لـها، ال ن

حت  َّd ط مــاnــالــضe " T$ــش�ل واضــح تعÐ "ëف . pqســَتعملها للتفســ
َ
" ُ;ــمِكن أن � ّ̈�ــة ال$# مــ الــرَّ

ة  wا�nة مـ
�
e Tـذكـر أسـماء وتـوار�ـــــخ وتـفاصـQل قـد تـكون ذاَت ِصـل pqيتم ّ "

Tَد الـتار� eـه. إن ال�َّ
eالنّص أو قد تكون ُمجرد معلومات إضافQة.  

ها مـن  ُT pqمكن تميQُـاألمـر� الـُمعّقد، فـe ة لـ^َس َّ� Êqـاِت الِعeتاSالـ "
TU ّ "

Tد الـتار� T ال�َّ pqإنَّ تمي
جم  َ#qة وُت� Êqأحـــد أحـــرف الـــلغة الع "� " ت^ب (ו ڤاڤ أو واو) ال$# #qخـــالل أداِة الـــَعطف أو ال
 T p̧ �ة eـاسـتخدام (and). وح T pqاإلن�ل ¬Ùـاسـتخداِم حـرف الـعطف (و) وe ةQـKعـادًة إ¬ الـع�
نجــد أن إحــدى الجــمل َتــ تدئ eحــرف الــعطف ”و“ و�ــلQه فــعل فــتلك �" إشــارة واضــحة 

 من األحداِث الُمتعاقnة. 
ً
ٌ وَ�ِصُف ِسلِسلة "

Tاق النص إنما هو �ٌد تار�Qإ¬ أن س

ــِب أو 
ُ
عاق ــاَل ُهللا:“ هــذە الــواو �" واو الــتَّ

َ
" تــك��ــن ١: ٦ ”َوق

TU ل الــمثال نــقرأQ فع� ســ
" اإلصـحاح األول 2ـان 

TU “ورد فـيها حـرف الـعطف ”و "  جـميع الـمرات ال$#
@
ت^ب، وتـق��ـnا َّ#qال

" حـــQث 
Tد الـــتار� " ال�َّ

TU " ÊÜـــه مـــع األســـلوب الـــعرeّي يـــ©شا Êqت^ب. فـــاألســـلوب الِع َّ#qد الQـــف;ُ
، وُ�ــمكن  "

Tســلسلها الــتار�Âنجــد اســتخداَم حــرف الــعطف لــلداللــة ع� تــتابــع األحــداث و
الـقول eـأن اإلصـحاح األول مـن سـفر الـتك��ـن ;ـقول لـنا eـأن ”األمـر األول قـد حـدث، ومـن 

ثمَّ َتالە أمٌر آخر، ومن ثم تالە أمٌر آخر … وهلم جرا“. 

٢٣

http://www.ReasonOfHope.com


www.ReasonOfHope.com

" اإلصــــحاح الــــخامــــس) 
TU أســــماء مــــعّينة (2ــــما هــــو الــــحال 

@
ِســــفُر الــــتك��ــــن ُ;ــــقدم أ;ــــضا

 �"ìرشــاٍد َوَوñبــ xــِتب ع� َ;ــِد مــو
ç
ــة. فــسفر الــتك��ــن قــد ك

ّ
وأحــداث مــعينة مــوصــوفــة eــدق

ـــه ِمـــن الـــُمِمكن� أن ;ـــكوَن مـــوx قـــد 
َّ
ـــة جـــQّدة Âُشـــpq إ¬ أن

æ
، و�ـــوجـــد أدل مـــن الـــروح الـــُقُدس�

ــت مــن ِقــnَِل شــهود َعــQان. 
َ
ن ــْد ُدوِّ

َ
نــها مــن خــالل ÂــسجQالٍت ق " َدوَّ َوَصــل إ¬ الــمعلومــاِت ال$#

ا ِكـــَتاُب َمـــَواِلـــQِد“ وهـــذە الـــعnارة 
َ

4وهـــذا ُ;ـــمكن أن َيـــِتم اإلشـــارُة إلـــQه مـــن ِخـــالِل عـــnارة ”هـــذ

َتب ذلك الجزء من النص. 
�
ف الذي ك

W
ترU# لمستوى أن َيتم اعتnاُرها إشارًة إ¬ المؤل

 "� �"
Tـــط��ـــقِة �ٍد تـــار�e ـــتَب

ç
" Âُشـــpq إ¬ أنَّ ســـفر الـــتك��ـــن هـــو ِســـفر ك إن الـــدالئـــل ال$#

ـتب eـط��ـقةٍ 
ç
دالئـُل واضـحة، فـال يـوجـد ِضـمن الـسفر أي إشـاراٍت إ¬ كـون هـذا الـسفر قـد ك

ـــه قـــد 
َ
" َتـــدل ع� كـــون Tَ طـــQّاِتـــه 2ـــلَّ اإلشـــاراِت ال$# p̧ جـــد ب

َ
شـــع��ـــٍة أو eـــط��ـــقِة األمـــثال. إنـــما ن

 eــأن مــوx قــد 
@
" َ;ظهــر لــنا جــلQا ÊÜاق األدQومــن خــالل الســ . ّ "

Tد الــتار� كــتب eــط��ــقِة ال�َّ
ّ عـــام مـــن  "

Tåة كـــتأر�ـــــــخ� لـــما ;ـــقرب مـــن أول ألQـــط��ـــقة حـــرفـــe قـــصَد أن يـــؤخـــذ هـــذا الـــسفر
ا@  pqفر ع� هــذا األســاس، لــن ;ــقّدمــوا حــينها تفســ د الــقّراء أن ;ــأخــذوا الــسِّ الــSون. وÙن لــم ُيــر�

 .
@
هم سQكون خاطئا pqخرى ;مكن القول إن تفس êلمات ا�Kالنص. و T$مع مع wxيتما

ــــر نــــفسه  س 4ـــأن ُ?فسِّ الـــــّسماح لـــــل�تاب الـــــُمقدَّ

 " " �" السـ Qل الـوحـQد ل2" نـتعلم عـن الـQSفQة ال$# ÊÜاق األدQل^سـت قـواعـد الـلغة والسـ
ُمنا 

W
ـفَسه ُ;ـعل

َ
س، فـالـSتاب الـمقدس ن ;ـجب أن نـقوم وفـقها eـقراءة وتفسـpq الـSتاب الـُمقدَّ

سـة. وذلـك مـن  " ;ـجب عـلينا أن نـتعامـل مـن خـاللـها مـع الـنصوص الـُمقدَّ عـن الـQSفQة ال$#
" تـعامـلوا بـها مـع األسـفار  اب اآلخـ��ـن لـلَوì" الـمقدس والـط��ـقة ال$# تَّ

ç
Sخـالل الـنظر إ¬ الـ

ـف الـSتاب الـمقدس نـفسه - 
æ
 مـن أن نـعود إ¬ مـؤل

@
ا·¶خـرى. ولـن ;ـكون األمـُر أشـدَّ وضـوحـا

 Ãس�ُع المسيح نفسه. فكQف 2ان تفسÃ pqس�ع المسيح لسفر التك��ن؟ 
ُ
الربُّ ال³لمة

تفس�z �س#ع المسيح لسفر التك#"ن 

 T p̧ ض #qـــ/;ـــاٍت مـــن العهـــِد الـــقد;ـــم، وقـــد أجـــاب المعe ـــس�َع المســـيح قـــد اســـ©شَهدÃ إن
ِصل eـــالـــموضـــ�ع.   إ;ـــاهـــا eـــاإلقـــتnاس الـــُمتَّ

@
ُتـــْم“ ُمـــْتnِعا Lـــَرا

َ
َمـــا ق èُتوٌب“ أو ”ا

é
Sـــالـــقول ”َمـــe @مـــبتدءا

 " T ;ـــــعرفـــــون عـــــَدَد الـــــمّراِت ال$# p̧  مـــــا يـــــتفاجـــــأ الـــــناس ح
@
(انـــــظر م$# ٤: ٤؛ ١٢: ٣). وغـــــالـــــnا

" أشـاَر فـيها إ¬ سـفر�  اسـتخدَم Ãـس�ع اقـتnاسـاٍت مـن سـفر� الـتك��ـن - فـإنَّ عـدَد الـمراِت ال$#
" أشـــــاَر فـــــيها إ¬ eـــــقQِة أســـــفار العهـــــد الـــــقد;ـــــم  $ الـــــمّراَت ال$# TUِة أنـــــها ُتـــــ³ا

َ öq
�
Sالـــــتك��ـــــن� مـــــَن ال

 �"ìأشــــــاَر فــــــيها المســــــيُح إ¬ الــــــو " ّ إنَّ نــــــصَف اإلقــــــتnاســــــاِت ال$# " Ê$ــــــش�ٍل تــــــق��Ð .
ً
ُمــــــجتمعة

" ;مكن أن تتم ترجمتها eاستخدام 2لمة  �ة تكتب ”ֹּתוְלֹדת“ وُتقرأ تولQدوث، وال$# Êqالعe دQ4  2لمة موال
”أصول“ أو ”تار�ــــخ“.
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 Ðـش�ل جـQٍّد أهـمQة مـوضـ�ع 
@
ـه 2ـان عـارفـا

َّ
الـمقدس� 2ـانـت مـن سـفر� الـتك��ـن. فـمن الـواضـح أن

األصول. 

eـاإلضـافـة إ¬ ذلـك فـإن Ãـس�ع المسـيح لـم يـتعامـل مـع سـفر الـتك��ـن eـط��ـقٍة َمـجاز�ـة، 
َم عــــن مــــوx، وقــــد أشــــار إلــــQه 

Í
ســــطور�ــــٍة أو eِــــط��ــــقة األمــــثال. فــــ^س�ُع قــــد تــــ�ل êِشــــع��ــــٍة، ا

 حــــقQقQّة تــــار�ــــخQة (يــــوحــــّنا ٥: ٤٦-٤٧). وال يــــوجــــد أي تــــلميح إ¬ أنّ 
ً
بــــوصــــِفه َشــــخصQّة

 "
TU .

@
ــه �دا@ تــار�ــخQا

َ
Ãــس�ع قــد أخــذ أي �ٍد مــن ســفر الــتك��ــن ع� أســاس� غpq أســاس� كــون

 أن أسـاسـات الـحقائـق األخـالقـQة للمسـQحQة تـقع 
@
الـحقQقة، إن Ãـس�ع المسـيح 2ـان فـاهـما

" تعلQِم الزواج.  
TU عرِضهe  وهذا ما قام . "

Tسفر التك��ن التار� "
TU

Ã Tـــــس�ع Ðـــــسؤاٍل عـــــن الـــــزواج.  p̧ K T وُمَجـــــ�ِّ p̧ ض �
َ#qالـــــف�5ســـــّيون ُمع #Üم$# ١٩: ٣-١٢ أ "

TU
َق زوجـتُه أليِّ سـ�ٍب. و2ـان 

æ
وقـد أرادوا تحـد;ـدا@ أن ;ـعرفـوا فـQما إذا 2ـاَن ;ـحق لـلرجـِل أن ;ـطل

ح  َّ wــال�e انــة. ثــم أسَهــبQســ�ِب عــدِم الــوفــاء أي الــخÐ ــهe ــأنَّ الــطالق قــد ُســمَحe ــس�َعÃ ُّرد
 ُ wــما مــعناە، لــو 2ــان ال��e .جة لــقساوة قــلِب اإل�ــسانQ©نــ 

@
ور�ــا Td ــأنــه قــد أصــبحe ùًلــهم قــائــ

قُ 
æ
" مــــواِقــــِفهم وأعــــماِلــــُهم، لــــما 2ــــان هــــنالــــك مــــن حــــاجــــٍة لــــوجــــوِد قــــانــــوٍن يــــتعل

TU َT p̧ صــــالح
" تـــلك الـــحالـــة. إن هللا أراد أن ;ـــكون الـــزواُج 

TU انـــةQـــه لـــ^س مـــن وجـــوٍد لـــلخ
َّ
eـــالـــطالق، إذ أن

ُ اإلثــنان جســدا@ واحــدا@ طــوال الــحQاة.  pqع� رجــٍل واحــٍد وامــرأٍة واحــدٍة يّتِحــداِن و�ص 
@
مــبQªا

" مـــن ســـفر الـــتك��ـــن 
TÜاألول والـــثا T p̧ لـــذلـــك Ãـــس�ع المســـيح قـــد اقـــت�َس مـــن مـــن اإلصـــحاح

 أن أسـاس مـفهوم الـزواج (كـذلـك األمـر eـالªسـnة لـقاعـدة الـقانـون الـمؤسـف الـمتعلق 
@
مـبÖّنا

 . ّ "
Tسفر� التك��ن� التار� "

TU الطالق) إنما هوe

" مـــــن ســـــفر الـــــتك��ـــــن 
TÜاألول والـــــثا T p̧ e Tـــــأن اإلصـــــحاح p̧ يـــــزَعـــــُم eـــــعُض الـــــناس مخـــــطئ

T للخــلق. إال أن Ãــس�ع المســيح (الــذي هــو هللا الــ³لمة ُمع,"  p̧ T مــتناقضت p̧ ;ــقدمــان روايت
ـَفس� واحـٍد. ولـم يـرى أي تـناقـض� 

َ
" ن

TU سـفر الـتك��ـن) اقـت�َس مـنهما "
TU لـلنص الـوارد "ìالـو

 ّ "�Qهــو وصــف تفص "
TÜنهما ألن هــكذا تــناقــض ال وجــود لــه. بــ�ساطــة، إن اإلصــحاح الــثاÖبــ

ألحداث اليوم السادس من أ;ام الخلق. 

̈ج اإل;ـمان eـالـتطور، بـñ;ـمانـهم eـالمسـيح. لـSنه  T إ¬ مـ p̧ ;ـمQل عـدد كبpq مـن المسـQحّي
َم بـتار�ـخQّة سـفر الـتك��ـن. فـلماذا ال ;ـقوم eـذلـك 2ـل 

Í
مـن الـواضـح أن المسـيح قـد قـnَِل وعـل

 فــQما يــتعلق 
@
ــبَع المســيح؟ وÙن لــم ;ــكن مــن الــممكن أن نــثق eــأن المســيح 2ــان ُمــحّقا مــن اتَّ

مُه؟ 
Í
بتار�ــــخ العالم، كQف ;مكننا أن نثَق eأي تعلQٍم آخر قد عل

تفس�z الُرُسل لسفر التك#"ن 

ّ لـــلعالـــم.  "
#åQأن ســـفر الـــتك��ـــن ;ـــقّدُم �دا@ لـــلتار�ـــــــخ الحق 

@
إن الـــُرُســـَل قـــد فـــهموا أ;ـــضا

فـــالـــرســـول بـــولـــس الـــذي قـــد كـــتَب eـــالـــَوì"� الـــمقدس مـــا َ;ـــقُرُب ِمـــن ِنـــصِف أســـفار� العهـــد 
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َتان حــقQقّيتان (انــظر رومــQة ٥:  َّÖــُهما َشــخص
َّ
اَء ع� أن الجــد;ــد، 2ــاَن قــد أشــاَر إ¬ آدم وحــوَّ

ح الــــــــعقائــــــــد  w�Ð ١٢-١٤؛ ١كــــــــورنــــــــثوس ١٥: ٢١-٢٢؛ ٢ كــــــــورنــــــــثوس ١١: ٣) وقــــــــد قــــــــام
" الــحقQقة 

TU و .(موثــاوس ٢: ١٢-١٥Qمــثال. ١ تــ) قةQــاإلســ©ناد إ¬ هــذە الــحقe 
َ
ة َّQحQالمســ

ُص مـــن كـــتاeـــات بـــولـــَس الـــرســـول ســـوف 
�
" الـــذي Ãُســـَتخل

#Üم الـــالهـــوQنجـــد أن مجـــمَل الـــتعل
 .

@
 حقQقQّا

@
م تار�خا ْن سفُر التك��ن  قد قدَّ

ç
S;َ حال لْم "

TU سُقُطÃَ

" رســـالـــة كـــونـــثوس األو¬ 
TU المســـيح وآدم T p̧ ع� ســـ Qل الـــمثال، لـــقد قـــاَرَن بـــولـــس ب

“ الـــــذي أخـــــذ مـــــوضـــــَع آدم  pqـــــه ”آدم األخ
َّ
١٥: ٢١-٢٢. حـــــQث أشـــــار إ¬ المســـــيح ع� أن

ة  َّQب (١ كـــــورنـــــثوس ١٥: ٤٥-٤٧). فـــــإن 2ـــــان آدم األول مجـــــرد شـــــخصQل ع� الـــــصل األوَّ
 . ً T$قام بها بولس أي مع " خQالQة، حيªئٍذ لن ;كون للمقارنة ال$#

. فــقد كــتَب عــن  ّ "
TUســفَر الــتك��ــن� ع� أســاس� حــر 

َ
eُــطرُس الــرســوُل هــو اآلخــُر قــد أخــذ

ّ (e١ـطرس ٣: ٢٠؛ e٢ـطرس ٢: ٥). ومـن  "
#åQنـ�َح والـطوفـاَن ع� أسـاس� أنـُه الـتار�ـــــخ الحق

، ع� اعـتnار�  ٌّ "
Tـأنَّ سـفَر الـتك��ـن� هـو سـفٌر تـار�e أن يـوحـنا الـرسـول قـد آمـن 

@
الـواضـح أ;ـضا

Tَ وهـابـQل (١يـوحـنا ٣: ١٢). يـهوذا اآلخـر أشـار إ¬ األشـخاص� واألمـاÎـن�  p̧ أنـه كـتَب عـن قـاي
" ســـفر� الـــتك��ـــن: ســـدوم وعـــمورة (يـــهوذا ٧)، مـــوx (يـــهوذا ٩)، 

TU ـــَرتÎِ
ُ
" ذ واألحـــداِث ال$#

 ّ "
#åQم ع� أنـــــه شـــــخص حقQأشـــــار إ¬ ابـــــراهـــــ 

@
T (يـــــهوذا ١١). ;ـــــعقوب الـــــرســـــول أ;ـــــضا p̧ قـــــاي

T نجـد إشـارات إ¬ عـدد مـن األشـخاص الـمذكـور�ـن  p̧ اني Êqرسـالـة الع "
TU(;ـعقوب ٢: ٢١). و

T ١١: ٥ )، نــــــ�ح  p̧ اني Êq١١: ٤)، أخــــــن�خ (ع T p̧ اني Êqل (عQوهــــــابــــــ T p̧ " ســــــفر الــــــتك��ــــــن: قــــــاي
TU

T ١١: ٨). فـ�ل اإلصـحاح الـحادي ع�w لـن ;حـملَ  p̧ اني Êqم (عQ(١١: ٧)، وابـراهـ T p̧ اني Êqع)
" أي 

TU ة. وســـوف لـــن نجـــدQقQاٍت حـــقQما لـــو لـــم تـــكن هـــذە األســـماء لـــشخصQفـــ ً T$أيَّ مع
ــه 

َّ
س إشــارة إ¬ أن ســفر الــتك��ــن يــؤخــذ ع� أســاس� غpq أســاس� أن " الــSتاب الــمقدَّ

TU مــ�ان
" الذي �Ãد األحداث الحقQقQة. 

Tالسفر التار�
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الفصل الثالث 

اإلطـــــار الـــزمـــني للخــــلق 

َماَء َواألَرَْض َواْلبَْحَر وَُكلَّ َما ِفيَها،  ”ألَْن ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ َصنَعَ الرَّبُّ السَّ

بِْت َوَقدََّسهُ.“  . لِذلَِك بَارََك الرَّبُّ يَْوَم السَّ ابعِ َواْستَرَاَح ِفي اْليَْومِ السَّ
الخروج ٢٠: ١١ 

� لــسفر الــتك��ــن eــحQث يــتوافــُق مــن خــاللــه  pqالــُممكن أْن يــتمَّ تــقد;ــُم تفســ � pqــه مــن غ
َّ
إن

فَر 2ـــاَن يـــ��ـــُد لـــنا أن نـــفهَم أنَّ هللا خـــلَق الـــسماءَ  Tَ كـــتَب الـــسِّ p̧ مـــع الـــتطّور. فـــإنَّ مـــوx ح
ّ̈�ـٍة. فـإنَّ هللا قـْد خـلَق األشـQاَء eـ�لَمِته مـَن الـعدْم دوَن أن ;ـكوَن لـها  واألرَض eـط��ـقٍة معجـ
 أن خــلقَ 

ُ
أيُّ وجــود مســبق. لــSنَّ الــسؤاَل الــمطروح : 2ــم هــو مــقداُر الــزمــن� الــذي مــرَّ مــنذ

هللا الSوَن؟ 

 :
َ
احاَت التالQة #qُم اإلق  لنصِّ سفر� التك��ن� تقدِّ

َ
إن القراءَة األمينة

.١ "
TU اَح #qِة أ;ــاٍم ومــن ثــمَّ اســ " ِســتَّ

TU ٍء فــيها "
wx َّخــلَق ُهللا الــسماواَت واألرَض و2ــل

 . اليوِم السابع�

ِة آالِف عــاٍم، حــQُث يــتمُّ ٢.  مــا َ;ــقُرْب مــْن ِســتَّ
ُ

انَّ اســب�َع الخــلِق هــذا قــْد وقــَع ُمــنذ
ِة، ونـعرُف eـأنَّ ابـراهـQَم 

�
ـل الـوصـوُل إ¬ هـذا الـرقـِم مـن خـالِل سـالسـِل الªسـِب الُمَسجَّ

قد عاَش حوا¬" العام ٢٠٠٠ قnَل المQالد. 

.T ع� ٣.
َ
، ق

@
 عــالــمQا

@
" ســفر� الــتك��ــن� ٦-٨ 2ــان ُطــوفــانــا

TU إن الــطوفــاَن الــموصــوَف
�T الــُفلِك الــذي بــناُە نــ�ٌح. 

#̧ � عــدا أولــئَك الــذيــَن ُحــفظوا ع� م wــلِّ الــحيوانــاِت وال��
ç
2

، إال أنَّ  َ wا�nــش�ٍل مــÐ ــاِت
َّ
وKــالــرغــِم مــن أنَّ الــSتاَب الــمقدسَّ ال يــت�لُم عــن الُمســتحاث

 للطوفاِن. 
ً
َ ن©Qجة " تتواجُد ع� األرض� �" اِت ال$#

َّ
معظَم الُمسَتحاث

ّ دقــيٌق، حــينها  "
Tفــإْن 2ــاَن ِســفُر الــتك��ــن� -2ــما ســبَق وأظهــرنــا- هــَو �ٌد تــار� ، وKــالــتا¬"

َم لــنا مــا  ��Sــن� أراَد eــالــحقQقِة أن ُ;ــقدِّ ــَف ِســفر� الــتَّ
W
ّ أن �ســ©نتَج أنَّ مــؤل "7Qكوُن ِمــَن الطبQســ

ـ�ح� 
ُ
، وأنَّ طـوفـاَن ن �T p̧  eِـضَعِة آالٍف مـَن السن

ُ
ِة أ;ـاٍم، مـنذ ِة ِسـتَّ " ُمـدَّ

TU َّمـفادُە أنَّ الخـلَق قـد َتـم
 . ّ "óذا امتداٍد عال ،

@
 حقQقQّا

@
2اَن حدثا
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ِب الـمدارس� حـوَل الـعالـم. 
�
" أغـل

TU اُس َمُه الـنَّ
Í
ُ eـاتـجاٍە ُمـغايـر� لـما يـتعل pqسـÃَ إنَّ هـذا األمـُر

ُم أنَّ ُعــُمَر األرض� ٤,٥ مــلQاَر عــاٍم وKــأنَّ الــSوَن أقــدُم مــن ذلــَك - حــQُث 
Í
فــنحُن eــالــعادِة نــتعل

5;عوُد إ¬ ما َ;قُرُب من ١٣ ملQار عام6  

ْت لـــملQاراٍت مـــنَ  ل األرض قـــد اســـتمرَّ
N
ت إ¬ Âَـــَش� " أدَّ ض� أنَّ الـــَعَملQّاَت ال$#

َ#qوِمـــَن الُمف
ِة أ;ـاٍم. 2ـما أنَّ المسـتحاثـاَت eحسـِب مـا ُ;ـقالُ  ٍة تقتrُ ع� ِسـتَّ #qالـسنواْت، ولـ^َس خـالل ف
ٍّ هــو  "

öÜجٍة لحــدٍث 2ــارQ©مــن الــسنواِت، ولــ^َس كــن �T p̧ ت ع� امــتداِد مــئاِت الــمالي
�
ل
Í
ــد Âَــش�

َ
ق

َّ الـتقلQديَّ ;ـقوُل eـأنَّ  "
TÜقِة، إنَّ اإلعـتقاَد الـعلماQالـحق "

TUو . الـطوفـاُن الـذي حـدَث أ;ـاَم نـ�ح�
د;ــــُد و4ــــش�ٍل دائــــٍم أنَّ  #qتــــك��ــــنها. 2ــــما يــــتّم ال 

ُ
األرَض لــــْم تغ, Ðــــش�ٍل 2ــــامــــٍل eــــالــــمQاِە مــــنذ

الــــتأر�ــــــــَخ eــــالــــنظائــــر� الــــُمشّعِة يــــ-nُت أنَّ عــــمَر األرَض ;ــــصُل إ¬ مــــلQاراِت الــــسنواِت. ولهــــذا 
Tَ ;ــــمQلوَن إ¬ مــــحاولــــِة اإللــــتفاِف ع� نــــصِّ ســــفر�  p̧ َ مــــَن المســــQحّي pqثSالســــ�ب نجــــُد أنَّ ال
. لــSن eــما أنَّ ســفَر الــتك��ــن� هــَو �دٌ  ّ "

TÜالــعلما ِّ " T$مــحاولــٍة إلقــحاِم اإلطــار� الــزم "
TU الــتك��ــن�

ٍة ذلـك إن 2ـانـت غـاَيـُ©نا أن نـفهَم الـقصَد  wا�nـط��ـقٍة أمـينٍة ومـe ِّجُب قـراَءُة الـنصQفـ ، ٌّ "
Tتـار�

ُه إلـــينا . فـــكQَف ;ـــمكُن أليِّ شـــخص� أن ُ;ـــحاِجـــَج وُ�ـــجاِدَل eـــأنَّ 
�
ـــُف أن يـــنُقل

æ
الـــذي أراَد الـــمؤل

 ذاَت الملQاراِت مَن السنواِت؟ 
َ
حQَقة سفر التك��ن Ãسمُح و�(ّ�ُد األعماَر السَّ

دِ  " إطـــار� ال�َّ
TU #$ـــُه ح

َّ
ســـQقوُم الـــnعُض مـــَن األشـــخاص� (Ðـــش�ٍل ســـلQٍم) eـــاإلشـــارِة إ¬ أن

 (Ðـــــش�ٍل ســـــلQٍم) إ¬ أنَّ 
@
وَن أ;ـــــضا pqشـــــÃ ـــــِة. وقـــــد � الـــــمجاز�َّ pqيـــــرُد اســـــتعماٌل لـــــلتعاب ِّ "

Tار� الـــــتَّ
" حــــال 

TUغاِت ا·¶خــــرى. و
N
ّي إ¬ الــــل � Êqمــــن أصــــلها الِع 

@
َجُم Ðــــش�ٍل دقــــيٍق دائــــما َ#qالــــ³لماَت ال ُت

، فهـل سـQكوُن مـَن الـُممِكن� أن Ãَـسَمَح ِسـفُر الـتك��ـن� بـوجـودِ  �T اإلعـتnار� p̧ أخـذنـا مـا سـبَق eع
نواِت؟ هــل هــو أمــٌر مــمكٌن أن نــكوَن قــد أســأنــا  األعــمار� الــسحQقِة ذاِت الــملQاراِت مــَن الــسَّ

� المألوفِة؟  pqِة غ َيغ� المجاز�َّ جمِة أو لعدِم فهِم eعض� الصِّ #qجٍة لسوِء الQ©فهَم النصِّ كن

 
ً
 زمن-ة

ً
R ُحقsَة

Sالموقف القائل 4أن �لمة ”يوم“ تع�

" اإلصـــحاح األول 
TU “ـــها ”يـــوم

َّ
جم ع� أن #qت " e Tـــأن الـــ³لمة ال$# p̧ ;ـــقول الـــnعض مـــجادل

مــن ســفر الــتك��ــن 2ــان مــن الــواجــب أن تــتمَّ تــرجــمتها eــاســتعمال 2ــلمة ”ُحــقnَة أو زمــن“. 
" سـتة أ;ـام اعـتQاد;ـة، إنـما اسـتغرق 

TU ـأن هللا لـم ُيـِتمَّ عـمل الخـلقe ـهم ;ـقولـون
َّ
وKـالـتا¬" فـإن

T مـــن الـــسنوات. فـــهم  p̧  مـــن الـــُحقب الـــزمـــنQة الـــط��ـــلة - و2ـــل مـــنها قـــد تـــمتد إ¬ مـــالي
ً
ســـتة

ء  "x êـــالـــتا¬" اKئت تـــرجـــمته وÖســـ êقـــد ا ، "
Tـــأن ســـفر الـــتك��ـــن هـــو �ٌد تـــار�e ـــذلـــك ;ـــقولـــونe

فهمه.  

خرى ، ومن الممكن أن تجد أرقام Âشpq إ¬ ١٤ أو ١٤,٧ ملQار  êمن سنة إ¬ ا pqون هو رقم متغS5 عمر ال
عام، ذلك eحسب المصدر الذي يتم اعتمادە.
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" الـــSن^سة. 
TU ة قـــ��ـــةQا@ و�ـــمتلك شـــعب w�©األمـــر الـــمؤســـف أنـــنا نجـــد هـــذا الـــموقـــف من

 " " اإلصـــحاح األول وال$#
TU ة الـــواردة� Êqوالـــنقطة الـــم(�ـــدة لهـــذا الـــموقـــف �" أن الـــ³لمة الع

 تـــمتد ألöqÎ مـــن 
ً
ًة زمـــنQة #qان فQـــعض األحـــe "

TU " T$إ¬ الـــيوم ”ֹיום وُتـــقرأ َيـــوم“، قـــد تع pqشـــÂ
ـــــاِم َشـــــاُوَل“ (١ أخـــــnار ٥: ١٠)، أو ”َيـــــْومَ  َّ; èا " ِ

TU” ل الـــــمثالQ ن ســـــاعـــــة. ع� ســـــ� wـــــــع� وع�Kأر
“ (يوئQل ٢: ١).  بِّ الرَّ

" ســــQاقــــات 
TU ة أطــــول مــــن ٢٤ ســــاعــــةQمــــدة زمــــن " T$مــــن الــــمؤكــــد أن 2ــــلمة يــــوم قــــد تع

" ســــــفر 
TU “ةQة زمــــــنnُحــــــق” T$ن هــــــل هــــــو أمــــــر ُمــــــمكن أن تحــــــمل معSمحــــــددة لــــــلنص، لــــــ

التك��ن؟  

T عــن هــذا الــموقــف بــتأيــQد مــوقــفهم مــن خــالل إقــتnاس حــزء  p̧ عــادة مــا ;ــقوم الــمدافع
ـِف َسـَنٍة“. حـQث ;ـقدمـون 

é
ل
è
ا
�
بِّ 2 ا ِعـْنَد الـرَّ ـا َواِحـد@ نَّ َيـْوم@ èة ٣: ٨. ”اQـطرس الـثانـe مـن رسـالـة

ا@ عـند هللا، وKـالـتا¬" فـإن أ;ـام الـتك��ـن ال;ـجب أن ُتـفَهم ع�  pqـأن الـزمـن ;ـختلف كثe األدعـاء
ي، إنـــما ;ـــجب أن يـــتم الـــنظر إلـــيها ع� أســـاس كـــونـــها  w�Ð اد;ـــة مـــن مـــنظورQأنـــها أ;ـــام اعـــت
نا eـــالـــفعل eـــأنـــها آالف  Êqة طـــ��ـــلة. فهـــل هـــذە اآل;ـــة تـــ©ناول أ;ـــام الـــتك��ـــن وتخQُحـــَقب زمـــن

السنوات؟  

. إن ســـQاق هـــذە اآل;ـــة  ّ " القط7"
Tåـــة �" النeإال أن اإلجـــا 

@
قـــد يـــnدو هـــذا الجـــدل مـــنطقQا

" تــنفQذ وعــدە eــالــعودة، 
TU ــأنَّ هللا تــأخــرe عضnيــتعامــل مــع مــوضــ�ع محــدد وهــو إدعــاء الــ

و�" ال ت©ناول eأي ش�ل من األش�ال أ;ام الخلق6 

ح$# وÙن 2ــان eــطرس قــد َشــَمل أ;ــام الخــلق ع� أســاس أنَّ 2ــل مــنها ألــف ســنة، فهــذا 
 " T$مدد اإلطــار الــزمQعــن الــحقب طــ��ــلة األمــد إذ أنَّ ذلــك ســ T p̧ األمــر لــن Ãــساعــد الــمدافع
للخـلق لـQقرب مـن ١٢٠٠٠ عـام eـدال مـن ٦٠٠٠. إال أن الـموقـف الـقائـل eـأن 2ـلمة يـوم �" 
 "

TÜالــعلما " T$لــيتوافــق مــع اإلطــار الــزم " ÊÜتاSم الــQة طــ��ــلة ;ــحاول ان ;ــمدد الــتعلQة زمــنnحــق
الُممتد لملQارات السنوات. 

T عـن هـذا الـموقـف ;ـمQلون القـتnاس الجـزء األول مـن  p̧ وتجـدر اإلشـارة إ¬ أّن الـمدافع
ا ِعــْنَد  ــا َواِحــد@ نَّ َيــْوم@ èالــوقــت عــينه الــذي تــقول اآل;ــة ا "

Tåمــنها. ف "
TÜالجــزء الــثا T p̧ اآل;ــة تــارك

ـَيْوٍم َواِحـٍد“. وKـالـتا¬" إن 2ـان مـن 
�
ـَف َسـَنٍة ك

é
ل èَوا” 

@
ـِف َسـَنٍة، نجـد الـتتمة تـقول أ;ـضا

é
ل
è
ا
�
بِّ 2 الـرَّ

ة الـزمـنQة، فـإن ذات الـمنطق  #qد بـتمد;ـد الفQأن قـراءة الـمقطع األول مـن اآل;ـة تـف "
#åالمنط

ــــه ســــQقrّ الــــزمــــن. فªســــتطيع ان نــــجادل eــــأن 
ّ
" حــــQث أن

TÜع� الــــمقطع الــــثا 
@
يــــنطبق أ;ــــضا

�ن  wـــــع� وع�Kمـــن أر T p̧ T اعـــتQادّي p̧ T ابـــراهـــQم والمســـيح ل^ســـت أöqÎ مـــن يـــوم p̧ ٢٠٠٠ ســـنة ب
" من اآل;ة. 

TÜاإلعتماد ع� المقطع الثاe ساعٍة وذلك
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e Tــــا;ــــجاد  p̧ إنــــه لــــمن الــــسخف أن نــــجادل هــــكذا6 ولــــSن لــــألســــف نجــــد اولــــئك الــــراغب
T ُسـخف الـموقـف الـذي  p̧ " سـفر الـتك��ـن غpq مـالحـظ

TU " Âـس��ـات يـ©نازلـون عـن الـدقـة ال$#
 . " والن." ÊÜاقه األدQيتخذونه بتطبيق جزء مقتطع من اآل;ة خارج س

" رســالــة eــطرس الــثانــQة ٣: ٨ Âشــpq وKــ�ساطــة شــد;ــدة إ¬ أن 
TU ذكــرنــاهــا " إن اآل;ــة ال$#

هللا غpq خـــاضـــع لـــلزمـــن (هـــو فـــوق الـــزمـــن)- فـــاأللـــف عـــام عـــند هللا ل^ســـت أöqÎ مـــن يـــوم 
واحد. 

T أن ;ـقتنصوا الـ³لمات فـQقولـون ”eـما أن هللا هـو  p̧ " الـnعض اآلخـر مـحاول
#Üـعد هـذا ;ـأe

 “. ً
 طــ��ــلة

ً
 زمــنQة

ً
" حــقnة T$تــ�لم عــن ’الــيوم‘، ذلــك قــد ;ع T p̧ ــه ح

َّ
" أن T$خــارج الــزمــن، هــذا ;ع

اض eــعQد 2ــل الــnعد عــن الــمنطق. فــنظرا@ لــSون هللا خــارج حــدود الــزمــن،  #qن هــذا االفSلــ
ة  #qـــد أن تـــكون هـــذە الفeة مـــعينة، فـــالQًة زمـــن #qف 

@
T يـــت�لم عـــن الـــزمـــن مســـتخدمـــا p̧ فـــإنـــه ح

ي.   wمن المنظور ال�� 
ً
مفهومة

 Rس-اقه الن� R
ST “اليوم”

" واحـــدا@ مـــن عـــّدة مـــعاٍن وذلـــك eـــاإلعـــتماد ع�  T$ة ”يـــوم יֹום“ قـــد تع� Êqإن الـــ³لمة الع
الســـQاق الـــذي تـــرد فـــQه. ومـــن الطب7Q" أن مـــعناهـــا االعـــتQادي الـــتقلQدي هـــو يـــوم مـــن ٢٤ 
دة مـن الـزمـن.  ة غpq محـدَّ  قـد Âشـpq سـنة أو إ¬ مـدَّ

@
$ مـنه. و�" أ;ـضا p$سـاعـة أو الجـزء المض

" الـع�KـQة. ومـن الـمرجـح أنـك قـد سـمعت 
TU 2ـما 

@
" جـميع الـلغات تـق��ـnا

TU 
@
لـSن هـذا وارد أ;ـضا

ي أو أجـدادي“ وهـنا نجـد أن 2ـلمة أ;ـام Âشـpq إ¬ مـدة مـن الـزمـن. ومـن  " أ;ـام َجـدِّ
TU” ارةnعـ

" أ;ـام 
TU 

@
" الجـملة الـواحـدة مـثùً ”سـاeـقا

TU مـن طـ��ـقة öqÎـأe الـممكن أن يـتم اسـتعمال الـ³لمة
" دمشــق وحمــص Âستــغرق ثالثة أ;اــم“. أعتــقد أنهــ ال  ــ مدــينــ$# T p̧ أجدــادي 2اــنتــ الـرـحلــة ب
يـــوجـــد شـــك eـــأن أي قـــارئ لـــلغة الـــع�KـــQة ســـQفهم مـــن ســـQاق الـــنص أن االســـتخدام األول 
T أن  p̧ " ح

TU ،ه األجـدادQإ¬ الـزمـن الـذي عـاش فـ pqشـÃ لـ³لمة ”أ;ـام“ هـو اسـتخدام مـجازي
 أنــه 

@
�ن ســاعــة وخــصوصــا wــــع� وع�Kادي مــن أرQإ¬ يــوم اعــت pqشــÃ لــل³لمة "

TÜاالســتخدام الــثا
 . T$اق ;حدد المعQالتا¬" فإن السKعد عدد. وe #Üأ

 T$اق هـو الـذي ;حـّدد المعQة ”يـوم“ فـالسـ� Êqـالـ³لمة العe ق
æ
إن األمـر مـشاeـه فـQما يـتعل

 eـعدد كجـزء مـن قـائـمة 
ً
T يـتم اسـتخدام 2ـلمة يـوم مـرفـقة p̧ و�ـوّضـحه. ع� سـ Qل الـمثال، ح

 "
TU جم ”يـــوم“ (دون أي اســـ©ثناء #qفـــإنـــها ت “

@
 ثـــالـــثا

@
، يـــومـــا

@
 ثـــانـــQا

@
، يـــومـــا  واحـــدا@

@
مـــرّتـــnة ”يـــومـــا

" eـــطن 
TU 2ـــان يـــونـــان T p̧  يـــوم اعـــتQادي مـــن ٢٤ ســـاعـــة. فح

@
" دائـــما T$تاب الـــمقدس) وتعSالـــ

الــحوت ”ثــالثــة أ;ــام“ لــن نجــد أي شــك eــأنــها 2ــانــت أ;ــام اعــتQاد;ــة مــن ٢٤ ســاعــة ولــ^س 
" ســQاٍق Ãســتخدم تعبpq ”صــnاح“ 

TU “دة. عــندمــا يــتم ذكــر ”الــيوم عــقود أو أزمــنة غpq محــدَّ
" ذلـــك 

TU 
@
" قـــولـــنا ”لـــقد م.T الـــصnاح ��عا

TU 2ـــما .
@
 اعـــتQاد;ـــا

@
" يـــومـــا T$7" أنـــه ;عQفـــمن الطب
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" ســQاق Ãســتخدم تعبpq ”مــساء“ وهــو أمــر eــالــغ الــوضــ�ح أن 
TU الــيوم“. وكــذلــك هــو الــحال

" العهـــــد الـــــقد;ـــــم (عـــــدا ســـــفر 
TU وقـــــد ورد هـــــذا ٢٣ مـــــرة .

@
 اعـــــتQاد;ـــــا

@
" يـــــومـــــا T$2ـــــلمة يـــــوم تع

الـتك��ـن)، واليـوجـد أي جـدال حـول أي مـن تـلك اآل;ـات ع� أن 2ـلمة يـوم فـيها تحـمل أي 
مع$T آخر عدا أنه يوم اعتQادي. 

T ”صــnاح“ و ”مــساء“ فــإنــه مــن الطب7Q" أن اإلشــارة �" إ¬ يــوم  p̧ T يــتم الجــمع ب p̧ وح
" حــال عــدم اســتخدام 2ــلمة يــوم، ذلــك أن الــمساء والــصnاح هــما عــالمــتا 

TU #$ادي، حQاعــت
T تــرد 2ــلمة يــوم مــع 2ــلمة ”لــQلة أو لــQل“ فــإن المع$T الــواضــح Ãشــpq إ¬  p̧ حــدود الــيوم. وح
" العهـــد الـــقد;ـــم أöqÎ مـــن ٥٠ مـــّرة خـــارج اإلصـــحاح األول مـــن 

TU ادي. وهـــذا وردQيـــوم اعـــت
سفر التك��ن، وال يوجد أي شك eأن معناها هو يوم اعتQادي. 

" اإلصحاح األول من سفر التك��ن؟ 
TU اق النصQواآلن، مالذي نتعلمه من س

ــاَن َمــَساءٌ 
�
ــùًQْ. َو*

�
 َدَعــاَهــا ل

ُ
َمة

é
ل Nا، َوالــظ ــَهار@

َ
وَر ن " اآل;ــة الــخامــسة ”َوَدَعــا ُهللا الــنُّ

TU فــلنتأمــل
" الجـملة األو¬ 

TU “لQطة مـع 2ـلمة ”لـnا.“ نجـد أن 2ـلمة ”يـوم“ مـرتـ ـا َواِحـد@ ـاَن َصـnَاٌح َيـْوم@
�
َو*

" الجــــملة الــــثانــــQة نجــــد أن 2ــــلمة يــــوم 
TUادي. وQمــــن اآل;ــــة األمــــر الــــذي ;ــــدّل ع� يــــوم اعــــت

 pqشــÃ جمات ”الــيوم األول“). وهــذا #qــعض الe "
TU ا“ (وقــد تــرد ــا َواِحــد@ افــقة eــعدد ”َيــْوم@ #qم

 " " سـQاق تـرافـقت فـQه مـع 2لم$#
TU أن 2ـلمة يـوم أتـت 

@
إ¬ يـوم اعـتQادي. لـSن نـحن نـرى أ;ـضا

" حـال ارتـnطت مـع 2ـلمة ”يـوم יֹום“ إ¬ يـوم 
TU 2ـل مـنهما pqشـÂ ثQاح“ حـnمـساء“ و ”صـ”

 إ¬ ذلـــــــــــك نجـــــــــــد 
ً
اعـــــــــــتQادي، ولـــــــــــ^س إ¬ حـــــــــــقnة غpq محـــــــــــددة مـــــــــــن الـــــــــــزمـــــــــــن. إضـــــــــــافـــــــــــة

 pqاق، فــإن التفســQــالــنظر إ¬ الســKو .
@
 اعــتQاد;ــا

@
 يــومــا

@
”مــساء“و”صــnاح“ الــذان Ãــش�الن مــعا

" لهــذە اآل;ــة ;حــمل مع$T شــد;ــد الــوضــ�ح هــو أن الــيوم األول مــن أ;ــام الخــلق 2ــان 
TUالحــر

�ن ساعة6  wــع� وع�Kمن أر 
@
 اعتQاد;ا

@
يوما

ماذا عن eقQة أ;ام الخلق؟ 
ـــانَ 

�
ـــف أحـــداث eـــقQة أ;ـــام الخـــلق عـــnارًة تـــقول ”َو* " تـــوصِّ " 2ـــل آ;ـــة مـــن اآل;ـــات ال$#

TU نجـــد
،…]“. و2ـل يـوم مـن أ;ـام الـتك��ـن السـتة ;ـمتلك 

@
، راeـعا

@
، ثـالـثا

@
ـا [ثـانـQا ـاَن َصـnَاٌح َيـْوم@

�
َمـَساٌء َو*

" الســـQاق Âشـــpq إ¬ أن 
TU ـــعة عـــالمـــاتKتـــصف أحـــداثـــه ع� األقـــل أر " " ســـQاق اآل;ـــات ال$#

TU
̈�ــــل أيّ  مع$T ”يــــوم“ هــــو يــــوم اعــــتQادي مــــن ٢٤ ســــاعــــة. وع� مــــايــــnدو أن هللا أراد أن يــــ
الـتnاس� قـد ي©سـ�ب بـñسـاءة فـهم مـدة الـيوم. و�ـمكننا أن نـثق eـأن أ;ـام الـتك��ـن السـتة 2ـانـت 

 eالمع$T التقلQدي لل³لمة. 
ً
 اعتQاد;ة

@
أ;اما

افـــقة مـــع 2ـــلمة ”مـــساء“  #qث ال نجـــد 2ـــلمة يـــوم مQن مـــاذا عـــن الـــيوم الـــسابـــع؟ حـــSلـــ
حون أن هـــذا الـــيوم قـــد Ãـــسمح لـــهم بـــñقـــحام  #qعض مـــمن ;قnاح“. ولـــذلـــك نجـــد الـــnو”صـــ

ملQارات السنوات إ¬ اليوم السابع. ولSن هذا الن�ع من التفكpq هو خا%$ للغا;ة. 
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 مـــع 
@
افـــقا #qاقـــه مQســـ "

TU عة ;ظهـــرnء، إن 2ـــل يـــوم مـــن أ;ـــام الـــتك��ـــن الســـ "
wx ل 2ـــلnفـــق

عـدد. ونجـد أن سـفر الـتك��ـن ٢: ٢-٣ Ãشـpq إ¬ الـيوم الـسابـع ع� أسـاس أنـه الـيوم الـذي 
اح eـه الـرب. وع� اعـتnار أن 2ـلمة يـوم تـرافـقت مـع عـدد فهـذا سـQحدد المع$e Tـكونـه  #qاسـ
ض جـدً· أن الـيوم الـسابـع 2ـان أطـول مـّدًة مـن الـيوم اإلعـتQادي،  #qن فلنفSلـ .

@
 اعـتQاد;ـا

@
يـومـا

" الـــيوم الـــسادس 
TU ـــر، لـــقد ُخـــِلَق آدم

Í
" حـــدود ٦٠٠٠ عـــام. تـــذك

TU #ånÖون ســـSفـــإن عـــمر الـــ
 "
TU ســــب الُمسجــــلةªالــــيوم الــــسابــــع (تــــك��ــــن: ٢٦-٣١). ومــــن خــــالل ســــلسلة ال "

TU ولــــ^س
اإلصـحاح الـخامـس مـن سـفر الـتك��ـن (ومـن السـالسـل ا·¶خـرى) نـعرف eـأن الـزمـن الـفاصـل 

" عام. 
Tåحدود ألe م هوQآدم وابراه T p̧ ب

، إن كــّنا نــحاول حــساب عــمر الــSون، فــإن طــول الــيوم الــسابــع لــن ;حــمل أي  وKــالــتا¬"
T آدم  p̧ " تــفصل ب  إ¬ مــا ;ــقرب مــن ٢٠٠٠ ســنة ال$#

ً
. إنــها ســتة أ;ــام قــnل آدم، إضــافــة pqتــأث

T ابــــراهــــQم ووقــــتنا الــــحاTd ســــتكون  p̧  إ¬ مــــا ;ــــقرب مــــن ٤٠٠٠ ســــنة ب
ً
وابــــراهــــQم، إضــــافــــة

الن©Qجة اإلجمالQة تقرب من ٦٠٠٠ سنة.  

 اعــتQادا@ لــعدم احــتواء الــنص ع� 
@
إن اإلدعــاء األخe) pqــأن الــيوم الــسابــع لــم ;ــكن يــومــا

" eـأن األ;ـام السـتة األو¬ �" eـالـحقQقة أ;ـام  T$اف ضم #qاح“) هـو اعnمـساء“ و ”صـ” " 2لم$#
" مــــساء وصــــnاح. وهــــذا ;ظهــــر أن  " الــــنص الــــمرافــــق لــــها 2لم$#

TU ث أنــــنا نجــــدQد;ــــة، حــــQتــــقل
م eـأن الـيوم الـسابـع 

æ
" ال ;ـعرفـون eـالـحقQقة أن الـSتاب الـمقدس ;ـعل

#Üمـنتقدي الخـلق الـتورا
 للخــلق. ولــذلــك تــم ادراجــه eــط��ــقة تــختلف Ðــش�ل طــفQف. 

@
هــو يــوم راحــة، ولــ^س يــومــا

 
@
لـــSن الـــنص ال يـــزال ;حـــمل الـــعدد الـــمرافـــق لـــليوم ولـــذلـــك فـــإنـــه الeـــد مـــن أن ;ـــكون يـــومـــا

 .
@
اعتQاد;ا

ق ح$# الـــيوم الـــرابـــع، فـــكQف ;ـــكون الـــيوم 
�
وقـــد ;ـــقول الـــnعض:”إن الـــشمس لـــم ُتخـــل

اض ينجـــم عـــن ســـوء فـــهم لـــعلم الـــفلك. فـــالـــشمس ل^ســـت �"  #q؟“ إن هـــذا اإلع
@
اعـــتQاد;ـــا

األمـــر الـــذي ;حـــّدد طـــول الـــيوم - إنـــما دوران األرض حـــول مـــحورهـــا هـــو مـــن ;ـــقوم eـــذلـــك 
T تـدور األرض  p̧  لـلضوء، وثـم مـن ثـمَّ ح

@
الـدور. فـالـشمس �" وKـ�ساطـة مـصدر دائـم �سـ Qا

حـــول مـــحورهـــا نختÊq نـــحن الـــمساء والـــصnاح؟ فـــطالـــما أن الـــSوكـــب ;ـــدور حـــول مـــحورە 
 .

@
و�وجد مصدر للضوء سQكون اليوم اعتQاد;ا

فهل 2ان هنالك من ضوء قnل أن تخلق الشمس؟ 
" األ;ــــام 

Tåــــوٌر.“ ف
ُ
اَن ن

�
ــــ³

َ
ــــوٌر«، ف

ُ
ْن ن

ç
SQَــــاَل ُهللا: »ِلــــ

َ
" الــــتك��ــــن ١: ٣ ”َوق

TU نــــعم6 فــــنحن نــــقرأ
الـــثالثـــة األو¬ مـــن الـــتك��ـــن 2ـــان هـــنالـــك نـــور وKـــالـــرغـــم مـــن أن الـــSتاب الـــمقدس ال ;حـــدد 
“ لـلنور وذلـك إ¬ 

@
ـتا

ّ
مـصدر هـذا الـنور إال أنـه وع� مـا يـnدو أن هللا قـد وضـع مـصدرا@ ”مـؤق

" األ;ــام 
TU َق الــشمس 2ــمصدر رئ^¿" لــه. واألرض 2ــانــت لــلتو تــدور حــول مــحورهــا

�
T خــل p̧ ح

 . " ÊÜتاSالـــــنص الـــــ "
TU “احnالـــــثالثـــــة األو¬، ونـــــحن نـــــعرف ذلـــــك ألنـــــنا نـــــقرأ ”مـــــساء“ و ”صـــــ
 من ٢٤ ساعة. 

@
 اعتQاد;ا

@
وKالتا¬" فإن 2ل يوم من أ;ام الخلQقة 2ان يوما

٣٢

http://www.ReasonOfHope.com


www.ReasonOfHope.com

ة ;ـــقوم الـــnعض eـــط�ح هـــذا اإلّدعـــاء: ”eـــما أّن ُطـــُرَق الـــرب  pqـــسة وأخbمـــحاولـــة ;ـــا "
TUو

 T p̧ ل^سـت كـُطُرقـنا (أشـعQاء ٥٥: ٨)، لـ�Kـما تـكون أ;ـام الـرب �" ا·¶خـرى ل^سـت 2ـأّ;ـامـنا. فح
T يتحــدثــون  p̧  eــالــمفهوم الــذي ;ــقصدە ال��w ح

@
يــت�لم الــرب عــن ’الــيوم‘ ال ;ــقصد eــه يــومــا

عـن الـيوم.“ ولـألسـف الشـد;ـد يـوجـد eـعض األشـخاص الـذيـن ;ـحاولـون أن ;ـقدمـوا جـدا·ً 
" أشــQاء مــختلفة eــالªســnة لــألشــخاص  T$ن إن 2ــانــت الــ³لمات تعSع� هــذە الــفكرة. لــ 

@
مــبQªا

" حـــالـــة مـــماثـــلة، ســـتكون قـــراءة 
TUو .

@
، فـــحيªئٍذ لـــن ;ـــكون الـــتواصـــل أمـــرا@ مـــمكنا T p̧ المختلف

ـــاْرِجـــُعوا َواْحـــَيْوا.“ (حـــزقـــQال 
َ
T ;ـــقول ”ف p̧ س عـــد;ـــمة الجـــدوى إذ أن هللا ح الـــSتاب الـــُمقدَّ

" آذان�م.“ 
TU 

@
nانا

ç
" ”ضعوا ل T$١٨: ٣٢)، فإنه من الممكن أنه ;ع

 R
Sالعلما� R

Sب أحداث أسب#ع الخلق واإلطار الزم�Bترت

س  T الـــSتاب الـــُمقدَّ p̧ T الـــذيـــن ;ـــعتقدون eـــأنـــهم قـــادرون ع� الـــتوفـــيق ب p̧ إن المســـQحّي
اض أن أ;ــام الخــلق 2ــانــت عــnارًة عــن حــقب زمــنQة  #qمــن خــالل اف "

TÜالــعلما " T$واإلطــار الــزم
ــــمنا 

ُ
 لــــلغا;ــــة - أال وهــــو تــــرتــــ^ب األحــــداث. ح$# وÙن ق

@
 مــــهما

@
طــــ��ــــلة، هــــم ُ;ــــغِفلون تــــناقــــضا

، فـإن تـرتـ^ب األحـداث لـن يـتوافـق فـQما 
ً
 طـ��ـلة

ً
 زمـنQة

@
اض أن أ;ـام الخـلق 2ـانـت ُحـقnا #qـافe

c التطوري.  "
TÜالعلما " T$س واإلطار الزم T الSتاب الُمقدَّ p̧ ب

T أن  p̧ " ح
TU الـــيوم األول "

TU ـــأن األرض قـــد ُخـــِلَقتe م
æ
س ;ـــعل إن الـــSتاب الـــُمقدَّ

" ;ـقول eـما 
TÜالـعلما " T$ننا نجـد أن اإلطـار الـزمSالـيوم الـرابـع. لـ "

TU الـنجوم قـد ُخـِلَقت
ُ;ـخالـف ذلـك، فـالـعلمانـيون يـؤمـنون eـأن الـنجوم قـد ُوِجـَدت قـnل األرض eـملQارات 

 . T p̧ السن

" الـيوم الـثالـث، 
TU ـأن األشـجار الـُمثِمرة قـد ُخـِلَقتe م

W
س ُ;ـعل إن الـSتاب الـُمقدَّ

م 
W
" الــتطوري ُ;ــعل T$ن اإلطــار الــزمSالــيوم الــخامــس. لــ "

TU ــأن األســماك قــد ُخــِلَقتKو
رت قــــnل األشــــجار الــــُمثمرة بــــزمــــن طــــ��ــــل جــــدا@ (ذلــــك أن  eــــأن األســــماك قــــد تــــطوَّ
" ُوِجـــَدت فـــيها األشـــجار  " طـــnقات صخـــ��ـــة أعـــَمق مـــن ال$#

TU األســـماك قـــد ُوِجـــَدت
الُمثِمرة). 

" الــــــيوم الــــــخامــــــس، 
TU ــــــأن الــــــطيور قــــــد ُخــــــِلَقتe م

W
س ُ;ــــــعل إن الــــــSتاب الــــــُمَقدَّ

" ;ـــقول eـــأن 
TÜالـــعلما " T$إال أن اإلطـــار الـــزم . " الـــيوم الـــسادس

TU ة� Êq6والـــحيوانـــات ال

رت قnل الطيور.  الديناصورات قد تطوَّ

" ذلك الديناصورات.
TU ماe سةÐاQتع^ش ع� ال " �ة Âشمل جميع أنواع الحيوانات ال$# Êq6 الحيوانات ال
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ماذا عن نظ�"ة الفجوة الزمن-ة؟ 

ا@ لـإلعـتقاد eـأن أ;ـام الـتك��ـن 2ـانـت أöqÎ مـن أ;ـام  ِّ َ Êqقدم ُمQسـ "
#åمنط pqال يـوجـد أي تفسـ

ــه مــن 
َّ
Ã Tــشعرون eــأن p̧ اعــتQاد;ــة ذات 24 ســاعــٍة.  وKــالــرغــم مــن ذلــك نجــد eــعض المســQحّي

. وKـــناًء عـــلQه فـــقد  T p̧ الـــواجـــب عـــليهم أن ;ـــقnلوا الـــفكرة الـــعلمانـــQة الـــقائـــلة eـــملQارات السن
ــه 

َّ
 اعــتQادّ;ــة، إال أن

@
ح الــnعض مــنهم eــأنــه وع� الــرغــم مــن كــون أ;ــام الخــلق 2ــانــت أ;ــامــا #qاق

يـوجـد فـجوة زمـنQة ضخـمة قـnل الـيوم األول. فـهم ;ـحاولـون أن يـنظروا إ¬ أسـب�ع الخـلق 
ع� أنـه أسـب�ٌع إلعـادة الخـلق. فـالـnعض مـمن يتخـذون هـذا الـموقـف ;ـعتقدون eـأن: هللا 
، ثــم قــد فســد ذلــك الــعالــم، رKــما Ðســ�ب  T p̧ قــد خــلق الــعالــم قــnل eــضعة مــلQارات مــن السن
" (إعــــادة) تــــك��ــــن 

TU لــــعمل هللا 
@
الشــــQطان، وKــــالــــتا¬" فــــإن أســــب�ع الخــــلق لــــ^س إال انــــع�اســــا

" ســـــتة أ;ـــــام اعـــــتQاد;ـــــة. هـــــذا مـــــا ُ;ـــــد& ”بـــــنظ��ـــــة الـــــفجوة الـــــزمـــــنQة“ وذلـــــك أنَّ 
TU الـــــعالـــــم

T عــــــنها ;ــــــعتقدون بــــــوجــــــود فــــــجوة زمــــــنQة ضخــــــمة تــــــمتد لــــــملQارات الــــــسنوات  p̧ الــــــمدافع
T األو¬ والثانQة من اإلصحاح األول من سفر التك��ن.  p̧ T اآليت p̧ وتتموضع ب

ْرَض.“ (تـــك��ـــن 1: 1). حـــQث ;ـــعتقد الـــمؤمـــنون  ø·َماَواِت َوا َق ُهللا الـــسَّ
�
ـــnَْدِء َخـــل

é
" ال ِ

TU”
" حـدثـت قـnل عـدة مـلQارات  بـنظ��ـة الـفجوة eـأن هـذە اآل;ـة Âشـpq إ¬ الخـلQقة األصـلQة ال$#
…“ (تــــك��ــــن 1: 2). وهــــنا ;ــــفّضل أصــــحاب 

ً
 َوَخــــاِلــــQَة

ً
Kَــــة ْرُض َخــــ�� ø·ــــِت ا

َ
ــــان

�
. ”َو* T p̧ مــــن السن

: ”َوأصــnََحْت  جمة هــذا الــمقطع مــن اآل;ــة ع� الــش�ل الــتا¬" #qنــظ��ــة الــفجوة أن ;ــقومــوا ب
 "
TU وذلـك T p̧ …“ حـQث يـرون أن هـذە اآل;ـة تحـدث eـعد مـلQارات السن

ً
 َوَخـاِلـQَة

ً
Kَـة ْرُض َخـ�� ø·ا

ء eالموت والمعاناة.  ل م�" وقت وKعد تار�ــــخ� غpq ُمسجَّ

T األو¬ والــثانــQة.  p̧ T اآليت p̧ ر وجــود ”فــجوة“ زمــنQة ب ِّ Êqة ُتQال يــوجــد أي قــاعــدة مــنطق
 لـمحاولـة تـرجـمة 2ـلمة ”2ـانـت“ ع� أنـها ”أصـnحت“. والـحقQقة 

@
ر أ;ـضا ّ َ Êqوال يـوجـد أي ُم

 . T p̧ T اآليت p̧ T هـات p̧ �ة ال Ãـسمح الـبتة بـوجـود أي فـجوة زمـنQة ب Êqب قـواعـد الـلغة العQأن تـركـ
وÙل�Qم األسnاب. 

" تــفQد  إن اإلصــحاح األول مــن ســفر الــتك��ــن Ãســتخدم Ðــش�ل مــتكرر واو الــعطف ال$#
ها مـــــن خـــــالل حـــــرف الـــــعطف  T pqـــــمكن تمي; " ت^ب (consecu>ve)، وال$# #qالـــــمشاركـــــة وال
 " " ”وقــــال الــــرّب… وَعــــِمَل الــــرّب.“ إن األعــــمال ال$#

TU ــــفعل (َعــــَمْل). وذلــــك 2ــــماe و“ ُيــــ©بع”
تحـدث ع� الـتتا¬" تحـمل هـذە الـبQªة الـقواعـد;ـة. لـSن الـتك��ـن ١: ٢ هـو أحـد اسـ©ثنائـات 
ت^ب إنــما �" ”و“  #qد الــتتا¬" والQتــف " كQب الجــملة. فــهنا ال نجــد ”و“ ال$# #qهــذە الــقاعــدة ل
T نـــــقرأ  p̧ لـــــحقت eـــــاســـــم ولـــــ^س فـــــعل. ح êث أنـــــها اQحـــــ (disjunc>ve أو الـــــقطع) الـــــفصل
T نـــــرى  p̧ �ة ال نـــــالحـــــظ الـــــفرق بـــــوضـــــ�ح. إال أنـــــنا ح Êqالع pqجمة إ¬ الـــــلغات ا·¶خـــــرى غ #qال
" اآل;ــــــة)“ فــــــنحن نــــــعرف أنــــــها واو 

TU ي لــــــل³لمات Êqت^ب الع #qحســــــب الe) واألرض 2ــــــانــــــت”
" و4ـش�ل مـخالـف لـواو الـمشاركـة، ال Âشـpq إ¬ سـلسلة مـن األحـداث  الـفصل (الـقطع)، ال$#
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 eــاآل;ــة األو¬. أي 
@
 مــرتــnطا

@
 أو وصــفا

@
الــُمتعاقــnة؛ إنــما Âشــpq إ¬ أن اآل;ــة الــثانــQة تــقدم تــعلQقا

 . ا@ pqأو تفس 
ً
أنها تقدم حالة

 ;ـــــصف حـــــالـــــة األرض عـــــند تـــــك��ـــــنها. فـــــواو الـــــفصل 
@
إن الـــــتك��ـــــن ١: ٢ تـــــقّدم تـــــعلQقا

T و�ـــمكن  p̧ " هـــذە الـــحالـــة Âشـــnه اســـتخدامـــنا لـــلتعليق الـــذي نـــضعة قـــاب قـــوســـ
TU (الـــقطع)

 
ً
Kَـــة ْرُض َخـــ�� ø·ـــِت ا

َ
ـــان

�
ْرَض. (َو* ø·َماَواِت َوا َق ُهللا الـــسَّ

�
ـــnَْدِء َخـــل

é
" ال ِ

TU” : كـــتابـــتها eـــالـــش�ل الـــتا¬"
)“. إن نــــظ��ــــة الــــفجوة الــــزمــــنQة قــــد ُدِحــــَضت Ðــــش�ل 2ــــامــــل ولــــذلــــك فë" لــــ^س 

ً
َوَخــــاِلــــQَة

" هذە األ;ام. 
TU ة öqكe مطروحة

R الخروج ٢٠: ١١ 
ST األ?ام الستة

" حــــقnة زمــــنQة، eــــاإلضــــافــــة إ¬  T$مــــن نــــظ��ــــة الــــفجوة، نــــظ��ــــة الــــيوم الــــذي ;ع ùًإن 2ــــ
" الخــــلق 

TU T p̧ ج مــــلQارات السن الــــعد;ــــد مــــن الــــنظ��ــــات الــــهجينة، جــــمQعها ُتــــحاول أن ُتــــدر�
" سـفر الـتك��ـن وذلـك هـو 

TU ة لـلنص الـوارد
ّ
" ُمـحاولـة لـتقد;ـم قـراءة شـاذ

TU وذلـك ، "
#Üالـتورا

س إ;ــصالــها إ¬ الــقارئ، eــاإلضــافــة  ــف الــSتاب الــُمقدَّ
W
" ;ــقصد مــؤل أمــر مــناف لــلحقQقة ال$#

 "ìـصفته مـصدر الـوe ،ن هللاSس. لـ ـها مـتضارKـة وغpq مـّ©سقة مـع eـقQة الـوì" الـُمقدَّ
َّ
إ¬ أن

" ســـفر 
TU ــــح. فـــلنتأمـــل�dك 2ـــلمته دون دفـــاع� واضـــح و #qس، ال ي ـــف الـــSتاب الـــُمقدَّ

æ
ومـــؤل

الخروج ٢٠: ١١. 

ـَيْوِم 
é
" ال ِ

TU اَح َ َ #qـلَّ َمـا ِفـيَها، َواْسـ
ç
nَْحـَر َو*

é
ْرَض َوال ø·َماَء َوا بُّ الـسَّ ـاٍم َصـَنَع الـرَّ َّ; èِة ا " ِسـتَّ ِ

TU ْن èا”
َسُه.“  دَّ

َ
ْ�ِت َوق بُّ َيْوَم السَّ . ِلذِلَك eَاَرَك الرَّ ابع� السَّ

 "
TU ء ســــواء 2ــــان "

wx َّــــل
ç
ة زمــــنQة. لــــذلــــك فــــإن 2 #qإ¬ ف pqشــــÂ “ــــاٍم َّ; èِة ا " ِســــتَّ ِ

TU” ارةnإن عــــ
$ قـــد خـــلقه الـــرّب) 2ـــان قـــد خـــلقه  p$2ـــل شـــ " T$قة ;عQـــالـــحقe الـــسماء أو ع� األرض (وهـــذا

" ستة أ;ام. 
TU الرب

َســُه.“ (خــروج ٢٠:  ــْ�ِت ِلــُتَقدِّ ــْر َيــْوَم السَّ
ç
Î

ْ
ذ çــعة: ”اeة الــراQّل عــدة آ;ــات نجــد الــوصــnوقــ

ــــــاٍم َتــــــْعَمُل َوَتــــــْصَنُع َجــــــِميعَ  َّ; èا 
َ
ة nَِعه، ”ِســــــتَّ ٨). فهــــــذا هــــــو الــــــنموذج الــــــذي عــــــمله الــــــرب لــــــن©َّ

" األســـب�ع، ثـــم eـــعد ذلـــك 
TU ـــأن نـــعمل ســـتة أ;ـــامe َعـــَمِلَك،“ (اآل;ـــة الـــتاســـعة). لـــديـــنا الـــحق

�را@ لســ�ب الــعمل ســتة أ;ــام  Êqاآل;ــة ١١ نجــد ت "
TUــعة. وeة الــراQلــلوصــ 

@
نــأخــذ يــوم راحــٍة وفــقا

" الـــسابـــع. 
TU اح #qســـتة أ;ـــام واســـ "

TU ونSَق 2ـــل الـــ
�
" الـــسابـــع وذلـــك أنَّ هللا قـــد َخـــل

TU والـــراحـــة
 ًùطــ��ــ 

@
ســبوعــا êكون لــديــنا اQســ ، T p̧ T السن p̧ ة مــمتدة لــمالي #qف "

TU َق
�
لــSن إن 2ــان هللا قــد َخــل

 6 جدا@

nعه  ــفَهم مــن الخــروج ٢٠: ٨-١١ أن أســب�ع الــعمل الــذي نــ©َّ
َ
فــالــواضــح أنــه ;ــجب أن ن

 
@
 أسـبوعـQا

@
 تـمتلك نـظامـا

@
 أنَّ 2ـل الـحضارات تـق��ـnا

َ
" ع� نـموذج أسـب�ع الخـلق. وحـقQقة T$مب

 عن الخلق. 
ً
;عتمد ع� سnعة أ;ام إنما Âُشpq إ¬ أنهم امتلSوا معرفة
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2ـــما أن الخـــروج ٢٠: ١١ ال Ãـــسمح بـــوجـــود الـــفجوة الـــزمـــنQة (الَخـــلق الـــسابـــق) أو eـــأن 
" فـــيها، قـــد 

wx حـــر و2ـــلnفـــالـــسماء واألرض وال . T p̧ األشـــQاء قـــد ُخـــِلَقت قـــnل مـــلQارات السن
 pqْرَض“ �" تعب ø·َماَء َوا ة زمــنQة مــن ســتة أ;ــاٍم اعــتQاد;ــة. 2ــما أن عــnارة ” الــسَّ #qف "

TU ُخــِلَقت
T كـnد;ـل عـن  p̧ T مـتعاÎسـ p̧ ـه يـتم اسـتخدام وذكـر نقQض

َّ
مـجازي Ãسmerism ó، حـQث أن

ق األرض وغـ�Kـــها ولـم  w� "
TU ـحثت عـنهمe” قـولـنا "

TU نهما، 2ـماÖتـقع بـ " ذكـر 2ـل األشـQاء ال$#
شــــارٍة إ¬ أن  T 2ا÷ p̧ ق األرض وغــــ�Kــــــها“ مــــا �" إال اســــتخدام النقQض w�” ارةnأجــــدهــــم“  فــــع
" 2ــــل مــــ�ان ;ــــقع 

TU ــــلe ق والــــغرب wال� "
TU ــــن لــــ^س فــــقطÎحث قــــد شــــمل جــــميع األمــــاnالــــ

 الnحــــــر، ذلــــــك خشــــــQة أن ;ــــــمQل أي شــــــخص إ¬ 
@
بــــــÖنهما. الخــــــروج ٢٠: ١١ تــــــذكــــــر أ;ــــــضا

" بهــذا المع$T ضــمن ســQاق 
#Üــسة (و�" قــد تــأÐاQفــقط إ¬ الــ pqشــÂ “ــأن ”األرضe اإلعــتقاد

" 2ـلَّ  T$ـلَّ َمـا ِفـيَها“ قـد خـلقه هللا وهـو ;ع
ç
). إن اآل;ـة تrّح و4ـش�ل �dــــح ع� أنَّ ”2 T َّp̧ ُمع

ء6  "
wx

إن األدلـــة الـــعلمQة تـــؤكـــد أن الـــSون ;ـــعود إ¬ آالف الـــسنوات ولـــ^س مـــلQارات (انـــظر 
" نـــظامـــنا 

TU لـــل³اتـــب دون دي يـــونـــغ). أمـــا Thousands… not Billions ـــعنوانe كـــتاب
ع eــاألفــ�ار الــتطور�ــة فــهكذا نــ�ع مــن األدلــة ال يــتم الــتطرق لــه 2ــما ;ــجب،  التعلóQ" الُمشــبَّ
وذلـــك كـــون الـــنتائـــج والـــبQانـــات Âشـــpq إ¬ مـــا يـــناقـــض اإل;ـــمان eِـــِقَدم عـــمر األرض. فـــما �" 

ة؟ 
æ
eعض تلك األدل

eـــالـــعادة إن الـــK�Sـــون ÃسC-12 ó؛ حـــQث أّن الـــرقـــم ١٢ Ãشـــpq إ¬ الـــSتلة الـــذر�ـــة، أي 
" الــنواة. 2ــما و�ــوجــد نــ�ع مــعروف مــن 

TU ه عــدد الــنيوتــرونــاتQإلــ 
@
وتــونــات مــضافــا Êqعــدد ال

 ÃسC-14 ó والــذي ;ــمتلك نــيوتــرونــان إضــافــQّان. و4ــش�ل 
@
الــK�Sــون إنــما هــو أقــّل شــيوعــا

 pqيتغ "
$Üمســـتقر- فـــهو و4ـــش�ل تـــلقا pqغ rـــون ١٤ هـــو عنK�Sـــون ١٢، إن الـــK�Sمـــغايـــر لـــل

ة ُتــــد&  #qــــحوا¬" ٥٧٠٠ ســــنة. وهــــذە الفe ة تــــقدرQة زمــــن #qضــــمن ف T p̧ وج #q(ينحــــّل) إ¬ ني
”نـصف حـQاة“، ألنـنا إن امـتلSنا قـطعة صـلnة مـن الـK�Sـون ١٤ الrف، فـإن نـصف هـذە 
T خــالل ٥٧٠٠ ســنة. فــالــK�Sــون ١٤ ال;ــمكن أن ;ــصمد  p̧ وج #qتلة ســوف يتحــلل إ¬ نيSالــ
ــه لــن ي©ån# وال ح$# أ;ــة ذرة واحــدة مــنه. وقــد أتــت الــنتائــج 

َّ
، ذلــك أن T p̧ T السن p̧ ح$# لــمالي

 "
TU " " جـــــميع األشـــــQاء ال$#

TU 
@
ـــــنا نعöq ع� الـــــK�Sـــــون ١٤ تـــــق��ـــــnا

ّ
T ذلـــــك أن p̧ مـــــفاجـــــئة لـــــلتطورّ�

ـه ;ـعود إ¬ 
َّ
ض أن #qالـماّس الـذي ;ف "

TU ـون ١٤K�Sع� الـ öqالسجـل األحـفوري. ح$# أنـنا نع
).لـSن ع� مـا يـnدو مـن هـذە الـنتائـج فـإن هـذە  "

TÜحسـب الـمعتقد الـعلماe) T p̧ مـلQارات السن
األشـــQاء ال;ـــمكن أن تـــعود وال ح$# إ¬ مـــليون ســـنة وÙال لـــما 2ـــان مـــن الـــممكن الـــعثور ع� 
 óأع 

@
e Tـالـتطور وKـقدم عـمر األرض الeـد أن ;ـمتلSوا إ;ـمانـا p̧ الـK�Sـون ١٤ فـيها6 إن الـمؤمن

" تــعمل ع� تــل��ــث مــصدر  " لــم يــتم اســتكشافــها eــعد وال$# بــوجــود نــ�ع� مــا مــن اآللــQات ال$#
ء ُمشاeه.  "

wx شاف إّي©Îالمواد، وذلك ع� الرغم من عدم ا
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ــه يــ-nت أن الــصخور تــعود إ¬ 
َّ
ة ُيــزَعــم أن إن تحــد;ــد الــعمر مــن خــالل الــنظائــر الــُمشعَّ

. إن هـــــذا األســـــلوب ;ـــــعتمد ع� حـــــقQقة أن الـــــصخور تـــــحتوي ع� أثـــــر  T p̧ مـــــلQارات السن
 dســـلسلة مـــن الـــعنا Êqة مـــثل الـــيورانـــيوم ٢٣٨، الـــذي يتحـــلل ع لـــnعض الـــعناd الـــُمشعَّ
 - وهــو أeــطأ eكثpq مــن مــعدل تحــلل الــK�Sــون ١٤. فــإنــه ومــن 

@
ء �ســ Qا ",e ــمعدلe ا·¶خــرى

اضــات، Ãســتطيع  #qعض اإلفnام بــQالــموجــودة فــيها ومــع الــق dة الــعناnخــالل مــقارنــة �ســ
الـعلماء تـقديـر الـزمـن الـذي Âـش�لت فـQه الـصخور ألول مـّرة. لـSن األمـر الـذي مـن الـصعب 
أن تـــكون قـــد ســـمعت عـــنه، هـــو أن الـــط��ـــقة نـــفسها ”ُتـــ-nت“ أن eـــعض الـــصخور حـــديـــثة 
2انــQة قــد تــم تــقديــر  Êqجة لــإلنــفجارات الQ©ــضعة ســنوات فــقط كــنe ¬تــعود إ " ل وال$#

N
الــ©ش�

 6 T p̧ T السن p̧ T مئات اآلالف إ¬ مالي p̧ عمرها ب

 
@
لها. وهــذا Ãشــpq ضــمنا

æ
، فــنحن قــد عــايــّنا Âــش�

@
لــSن هــذە الــصخور ل^ســت قــد;ــمة بــتاتــا

T إنـــما تـــعود eـــالـــحقQقQة إ¬ عـــهود  p̧ T السن p̧ " تـــم تحـــد;ـــد عـــمرهـــا eـــمالي إ¬ أن الـــصخور ال$#
" ُ;ـمكن  ض. يـوجـد سـالسـل طـ��ـلة مـن األدلـة ال$# َ#qمـما هـو ُمف pqكثe ـل وأحـدثe ،أحـدث
" ;ظهـر مـن خـاللـها  " عـدد مـن الـمراجـع) وال$#

TU مـنها pqثSأن يـتم تـقد;ـمها (وقـد تـم تـقد;ـم ال
س.  " للSتاب الُمقدَّ T$أن عمر األرض يتوافق مع اإلطار الزم
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الفصل الرابع 

أهــــم-ة اإلطـــــار الـــزمـــني للخــــلق 

”ُكلُّ اْلِكتَاِب ُهَو ُموًحى ِبِه ِمَن اهللِ، َونَاِفعٌ لِلتَّْعلِيمِ َوالتَّْوِبيخِ، لِلتَّْقِويمِ 

 “ َوالتَّأِْديِب الَِّذي ِفي اْلِبرِّ
تيموثاوس الثانية ٣: ١٦ 

" الــذي 
#åQالحق "

Tال�د الــتار� "
TU ة تــوجــدQة الــرئ^ســQحQم المســQإن أســاســات الــتعالــ

ً مـــن تـــعلQم الـــزواج، قـــدســـQة الـــحQاة 
ّ

ùم نجـــد 2ـــQَمـــه ســـفر الـــتك��ـــن. ومـــن تـــلك الـــتعالـــ ;ـــقدِّ
اإل�ـسانـQة، وح$# رسـالـة اإلنـجQل نجـد أن هـذە الـتعالـQم سـتفقد قـQمتها eـعQدا@ عـن الخـلق 
س ُ;ـــــعلم  " للخـــــلق؟ لـــــقد رأيـــــنا أن الـــــSتاب الـــــُمقدَّ T$ن مـــــاذا عـــــن اإلطـــــار الـــــزمSلـــــ . "

#Üالـــــتورا
" ســتة أ;ــام اعــتQاد;ــة، مــنذ 

TU ــلة لــلتجاهــل أن الخــلق قــد حــدثeقــا pqحة وغ�d ــط��ــقةKو
ّ eـالخـلق، لـSن  "Q؟ إن آمـن المسـ

@
. لـSن هـل هـذا األمـر مـهم حـقا T p̧ eـضعة آالف مـن السن

T مـن الـسنوات، هـل Ãـش�ل هـذا قـضQّة  p̧ " الـوقـت ذاتـه آمـن eـأنـه قـد اسـتغرق عـدة مـالي
TU

؟ 
@
ة حقا pqكب

" ال Ãـــش�ل  T$ـــأن اإلطـــار الـــزمe مـــمن ;ـــعتقدون T p̧ يـــوجـــد عـــدد الeـــأس eـــه مـــن المســـQحي
 eـالخـلق ذو السـتة األ;ـام، 

@
قـضQة مـهمة طـالـما أنـنا النـؤمـن eـالـتطور. والـnعض قـد يـؤمـن حـقا

ةً  öqب ع ـــه قـــد Ãُســـ�ِّ
َّ
" الـــنقاشـــات الـــعامـــة إذ أن

TU نهم ;ـــفّضلون عـــدم طـــ�ح هـــذا الـــموضـــ�عSلـــ
لآلخ��ن. 

T �شهـد لـلناس عـن المسـيح،  p̧  مـا �سـتمع لـصQاغـة مـا Âشـnه الجـملة الـتالـQة: ”ح
@
غـالـnا

فــلنتجنب مــوضــ�ع الخــلق ذو الســتة األ;ــام. حــQث أن مــعظم الــناس يــؤمــنون eــأن الــSون 
ّ دون أن ;ــــكون ذا  "

TUاراٍت مــــن الــــسنوات. لــــماذا نــــفتح الــــمجال لــــنقاش� إضــــاQــــعود إ¬ مــــل;
 يــتعلق eــالــخالص. ;ــجب عــلينا أن نــختار مــعاركــنا. 

@
أهــمQة؟ eــالــنها;ــة لــ^س هــو مــوضــوعــا

" وقـــٍت الحـــٍق نـــتعامـــل مـــع 
TU ـــماKـــالمســـيح، ورe منا عـــن الـــخالص الـــذيQكز تـــعل Tqلـــذلـــك فل

" للخلق.“  T$المشا*ل الصغرى مثل اإلطار الزم

هل قض-ة الخلق ¥R قض-ة خالص؟ 

" للخــلق هــو قــضQة ذات أهــمQة أe ÊqÎكثpq مــما ;ــظن غــالــبQة  T$إن مــوضــ�ع اإلطــار الــزم
ص (أي ;خـــــلص مـــــن خـــــالل الـــــنعمة اإللهـــــQة 

Í
الـــــناس، لـــــSن هـــــل ;ـــــمكن لـــــلشخص أن ُ;َخـــــل
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" ســــتة أّ;ــــام؟ إن 
TU ونSــــأن هللا قــــد خــــلق الــــe ــــس�ع) دون أن يــــؤمــــنÃ ــــالمســــيحe ــــاإل;ــــمانe

" هـــذا الـــخصوص - إن اإل;ـــمان eـــالخـــلق ذو الســـتة األ;ـــام لـــ^س 
TU س واضـــح الـــSتاب الـــُمقدَّ

م eــــاإلطــــار  T #qســــتطيع أن تخــــلص دون أن تلÂ ــــالــــطبع أنــــتe ،لــــلخالص. نــــعم 
@
 ُمســــnَقا

@
طا w�

" الــــوقــــت عــــينه، هــــذا ال ;ــــجعل مــــن مــــوضــــ�ع اإلطــــار 
TU نSس. ولــــ " لــــلSتاب الــــُمقدَّ T$االــــزم

. فــــإن رفــــض إي جــــزء مــــن الــــSتاب   غpq مــــهمٍّ
@
 جــــانــــ Qا

@
" لــــلSتاب الــــمقدس مــــوضــــوعــــا T$الــــزم

س ل^س eأمر مقبول؟  الُمقدَّ

ص مـــن خـــالل امـــتالك 
ç
خـــل

َ
إن الـــSتاب الـــمقدس ;ـــجعل األمـــر eـــالـــغ الـــوضـــ�ح، إنـــنا ال ن

" فــهمنا أو 
TU انQــعض األحــe "

TU $,خــ
ُ
" الــ³امــل والــمتقن. فــنحن جــمQعنا ن

#Üم الــالهــوQالــتعل
صنا. فــالــSتاب 

W
س. لــSن ذلــك eحــد ذاتــه ال ;ــمنع الــربَّ مــن أن ُ;خــل تــطبQقنا لــلوì" الــُمقدَّ

;َماِن eالمسيح Ãس�ع (أفسس ٢: ٨).  ُصوَن، eِاال÷
Í
ْعَمِة ُمَخل س ;rّح  eأننا eِالنِّ الُمقدَّ

" للخلق.  T$ة اإلطار الزمQان ي ّينان أهمQان رئ^سn و�وجد س

س  موض#ع عصمة الو¦R الُمقدَّ

ة فــــQما يــــتعلق eــــعصمة الــــSتاب  pqَعات كبnِللخــــلق ;حــــمل َتــــ " T$إن اإلطــــار الــــزم ،
ً
eــــدا;ــــة

 "
TU س ال ;ــحتوي أي أخــطاء " أن الــSتاب الــُمقدَّ T$تاب الــمقدس تعSالــمقدس. وعــصمة الــ

" الـحقQقة مـوe ìـه مـن 
TU تابSحـال 2ـان الـ "

TU T$وهـذا الـموضـ�ع هـو ذو مع . نـصه األص�"
" رســـالـــة تـــQموثـــاوس الـــثانـــQة ٣: ١٦. إن اإللـــه ال�³" الـــقدرة 

TU حrّ; هللا ”أنـــفاس هللا“ 2ـــما
ـِلَمةٍ 

�
ـلِّ 2

ç
ٍّ ال يـرتـكب األخـطاء. وقـد عـلم Ãـس�ع المسـيح eـأن 2 "7Qوال�³" الـمعرفـة و4ـش�ٍل طب

ـــــِم ِهللا (م$# ٤: ٤) ح$# أصـــــغر حـــــرف ”י يـــــود“ أو نـــــقطة، �" ذات ســـــلطان 
َ
َتْخـــــُ�ُج ِمـــــْن ف

 َواِحَدٌة (م$# ٥: ١٨).  
ٌ
ْقَطة

ُ
ْو ن èْرُض َ· َيُزوُل َحْرٌف َواِحٌد ا ø·َماُء َوا ْن َتُزوَل السَّ èا 

�
¬ مطلق وا÷

" للخـلق  T$كون كـذلـك هـو حـال اإلطـار الـزمQفسـ ،
@
فـإن 2ـان الـSتاب الـمقدس مـعصومـا

" ســـفر الـــتك��ـــن. و�ـــمكننا أن نـــكون ع� ثـــقة 2ـــامـــلة eـــأن هللا قـــد خـــلق الـــسماء 
TU ,الُمع

ـاٍم  َّ; èِة ا " ِسـتَّ ِ
TU ْن èسـتة أ;ـام. ولـإل;ـضاح فـقط، إن الـنص الـذي ;ـقول ”ا "

TU $ p$واألرض و2ـل شـ
ــــلَّ َمــــا ِفــــيَها“ (خــــروج ٢٠: ١١) هــــو مــــن الــــوصــــا;ــــا 

ç
nَْحــــَر َو*

é
ْرَض َوال ø·َماَء َوا بُّ الــــسَّ َصــــَنَع الــــرَّ

�عة ع� جـnل سـÖناء (خـروج ٣٢: ١٥-١٦).  wال� ّ "ìنـقشها اصـبع هللا ع� لـو " الع�w ال$#
ومن األفضل أن نأخذ تلك ال³لمات ع� محمل الجد6 

" ســـتة أ;ـــام، حـــيªئٍذ ســـQكون 
TU ء "

wx ومـــن جـــانـــب آخـــر، إن لـــم ;ـــكن هللا قـــد خـــلق 2ـــل
 وكــذلــك الخــروج ٢٠: ١١. وÙن 2ــان هــكذا قــسم مــن 

@
اإلصــحاح األول مــن الــتك��ــن خــاطــئا

. وKـناًء ع� ذلـك، رKـما يـوجـد 
@
 فـحينها لـن ;ـكون الـSتاب مـعصومـا

@
الـSتاب الـمقدس خـاطـئا

مه عـن 
æ
 فـQما ;ـعل

@
س مخـطئا خـرى. فـإن 2ـان الـSتاب الـُمقدَّ êمـواضـع ا "

TU خـرى êأخـطاء ا 
@
أ;ـضا

َمه؟ 
W
ء آخر ُ;عل "

wx أيe ف لنا حينذاك أن نمتلك الثقةQاأل;ام الستة للخلق، فك
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؟ 
@
خرى من الSتاب المقدس ل^ست خاطئة أ;ضا êف �ستطيع أن نثق أن أجزاًء اQك

اِت  َّQْرِضــــ ø·ُم ا
ç
ــــ³

�
ُت ل

é
ــــل

ُ
ــــْنُت ق

ç
ْن ك لــــقد صــــاغ Ãــــس�ع المســــيح إجــــابــــته eــــالــــش�ل الــــتا¬" ”ا÷

اِت؟“ (يوحنا ٣: ١٢).   َّ� َماو� ُم السَّ
ç
³

�
ُت ل

é
ل
ُ
ْن ق ِمُنوَن ا÷ lَف ُتوQْ

�
S

َ
ِمُنوَن، ف lْسُتْم ُتو

�
َول

T يــت�لم عــن أÐســط الــحقائــق الــتار�ــخQة، فــكQف  p̧ إن كــنا ال نــثق eــالــSتاب الــمقدس ح
T ;ـــــمQلون إ¬ اإل;ـــــمان  p̧ " األمـــــور الـــــروحـــــQّة؟ الSثpq مـــــن المســـــQحّي

TU أن نـــــثق 
@
;ـــــكون مـــــمكنا

 ¿ªن ;ـجب أن ال نSمه الـعلماء الـعلمانـيون. لـ
æ
 لـثقتهم eـما ;ـعل

ً
eـملQارات الـسنوات نـ©Qجة

T األمـــوات،  p̧ T نـــفسهم يـــؤمـــنون و4ـــسهولـــة eـــ�ل مـــن قـــQامـــة المســـيح مـــن ب p̧ أن المســـQحي
الـمQالد الـعذراوي، تـح��ـل الـماء إ¬ خـمر، والSثpq الSثpq مـن األمـور الـمشابـهة- و�" أمـور 

يرفضها العلماء العلمانيون. 

T ”لـSن هـذە األحـداث ومعجـزات المسـيح تـتجاوز  p̧ قـد ;ـجQب eـعض األشـخاص قـائل
 ،ùًQن لنتمهــــل قــــلSة الــــعاد;ــــة.“ لــــQعة. وال تــــنطبق عــــليها اإلجــــراءات الــــعلمQالــــطب T p̧ قــــوان
 "
TU ـهe ال ;ـقوم $ p$ـ�لمته- وهـو شـe ونSألـ^س الخـلق هـو حـدث ُمعجـزّي؟ لـقد خـلق هللا الـ

يـومـنا هـذا. إن الخـلق هـو حـدث يـتجاوز الـعملQات الـيومـQة لـلSون. فـإن كـنا نـ��ـد و4ـش�ل 
T خـــلق هللا الـــSون، حـــيªئٍذ ومـــن  p̧ " أن نـــرفـــض احـــتمال الـــعمل الـــفائـــق لـــلطبQعة ح

Tåتعّس
 "
TU تــوجــد " ، ال eــد لــنا مــن أن نــرفــض جــميع المعجــزات ا·¶خــرى ال$# "

#åــساق المنطÂــاب اإلe
T األمـــوات - والـــقQامـــة �" eـــالـــفعل  p̧ " ذلـــك قـــQامـــة المســـيح مـــن ب

TU ـــماe ،س الـــوì" الـــُمقدَّ
”قضQّة خالص“ (كورنثوس األو¬ ١٥: ١٤، ١٧). 

بع خــط األفــ�ار الــذي يــ تدئ بــرفــض الخــلق ذو الســتة األ;ــام الــذي  إن كــنا نــ��ــد أن نــ©َّ
" ذو السـتة األ;ـام  T$ة ع� اسـاس أن اإلطـار الـزمQتاب الـمقدس إ¬ نـهايـته الـحتمSـقدمـه الـ;

للخلق ل^س قضQّة خالص، فإنه سQقودنا eالنها;ة إ¬ رفض القQامة. 

الخطيئة والموت 

" للخــــــلق ;ف� ســــــ�ب وجــــــود الــــــموت كــــــعق�Kــــــة للخــــــطيئة.  T$إن اإلطــــــار الــــــزم ،
@
ثــــــانــــــQا

ة حـول الـعالـم. فـالمسـتحاثـة �"  w�©و�سـتطيع أن نـرى ذلـك مـن خـالل المسـتحاثـات المن
خــرى  êمــثل عــظام متحجــرة لــحيوان مــا (2ــما و�ــوجــد أنــواع ا ، ّ "ì قا;ــا الــمحفوظــة لــ³ائــنnالــ
للمســــتحاثــــات). و�ــــªتج هــــذا الــــن�ع مــــن المســــتحاثــــات عــــندمــــا ;ــــموت الــــحيوان و�ــــتعرض 
 " T$ن الـعظام تـتمعدن. وهـذا ;عSلـلدفـن ال��ــــع. فتتحـلل األجـزاء الـط��ـة مـن الـحيوان ، لـ
" بـــQªة الـــعظم 

TU ـــها تـــمأل 2ـــل الـــفراغـــات الـــموجـــودة
َّ
أن الـــمعادن تـــنقل إ¬ الـــعظام eـــحQث أن

. فيªتë" بــــنا األمــــر eــــحجارة ذات شــــ�ل مــــماثــــل  "7Qمــــن وزنــــه الطب ÊqÎة إ;ــــاە وزنــــا أQمــــعط
 . للعظم األص�"

٤٠
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T مـن الـسنوات، وذلـك  p̧ يـؤمـن الـعلماء الـتطور�ـون eـأن المسـتحاثـات تـعود لـعدة مـالي
ة.  pqكب 

ً
 الهــــوتــــQّة

ً
" تــــوجــــد فــــيها. لــــSن هــــذا ;حــــمل مــــش�لة eحســــب الــــطnقة الصخــــ��ــــة ال$#

T مـن  p̧ ـات �" دلـQل ع� الـموت. فـإن 2ـانـت المسـتحاثـات تـعود إ¬ عـدة مـالي
ّ
فـالمسـتحاث

" eــأن الــموت 2ــان مــوجــودا@ قــnل أن ُ;خــ,$ آدم. فــالجــميع يــتفقون  T$عQالــسنوات، فهــذا ســ
T مــن الــسنوات. لــSن إن 2ــان الــموت مــوجــودا@  p̧ ع� أن اإل�ــسان لــم يــوجــد مــنذ عــدة مــالي

 لخطيئة آدم؟ 
ً
قnل أن ُ;خ,$ آدم، فكQف للموت أن ;كون عق�Kة

 لخــطيئة آدم. فــالخــطيئة دخــلت 
ً
م eــأن الــموت 2ــان نــ©Qجة

W
س ُ;ــعل إن الــSتاب الــُمقدَّ

الـعالـم مـن خـالل آدم، والـموت دخـل كـن©Qجٍة للخـطيئة (رومـQة ٥: ١٢، ١كـورنـثوس ١٥: 
جـــرة الخـــطيئة �" مـــوت“ (رومـــQة ٦:  êل. ألن ”اQقة �" أســـاس لـــإلنـــجQ٢١). وهـــذە الـــحق
وري أن ;ـموت المسـيح ع� الـصلQب ل^سـدد ثـمن خـطا;ـانـا. لـSن إن  Tr٢٣)، و2ـان مـن ال
، فــــكQف ;ــــمكن أن ;ــــكون الــــموت  T p̧ T السن p̧ " الــــعالــــم قــــnل اإل�ــــسان eــــمالي

TU 2ــــان الــــموت
T مـن الـسنوات؟ وÙن 2ـان الـموت  p̧  للخـطيئة إذا 2ـان قـد سـبق الخـطيئة eـعدة مـالي

ً
عـق�Kـة

 للخطيئة، فما هو مغزى رسالة اإلنجQل؟ 
ً
ل^س عق�Kة

إن المســــــتحاثــــــات ل^ســــــت دلــــــùًQ ع� الــــــموت فحســــــب، إنــــــما eــــــعض المســــــتحاثــــــات 
تـــحتوي ع� دالئـــل لـــوجـــود أمـــراض. فـــقد وجـــد الـــعلماء دالئـــل ع� وجـــود أمـــراض مـــثل 
" ;ـعتقد الـتطور�ـون أنـها تـعود إ¬  " المسـتحاثـات ال$#

TU ها pqالـتهاب الـمفاصـل، ال�طان وغ
" 2ـانـت  . لـSن ألـ^س تـعلQم الـSتاب الـمقدس ;ـقول eـأن الخـلQقة األصـلQة ال$# T p̧ T السن p̧ مـالي
“ (تـــك��ـــن ١: ٣١)؟ و�ـــظن الـــnعض   جـــدا@

ٌ
س ”حـــسنة " َعـــدن - 2ـــما ;ـــصفها الـــوì" الـــُمقدَّ

TU
T أن eــقQة الــعالــم لــم  p̧ " ح

TU تــلك الــحالــة مــن الــ³مال "
TU ــأن عــدٍن وحــدهــا 2ــانــتe T p̧ ُمخــطئ

 جــدا@ - ولــ^س فــقط 
@
ء 2ــان حــسنا "

wx َّإ¬ أن 2ــل pqشــÃ ــكن كــذلــك. إال أن الــتك��ــن ١: ٣١;
ء eــاألمــراض؟ إن كــنت تــقnل  “ أن ;ــكون م�" جــنة عــدن. فهــل ;ــمكن لــعالــم ”حــسن جــدا@
، حـيªئٍذ سـQكون الـعالـم الـذي  T p̧ T السن p̧ " eـأن المسـتحاثـات تـعود إ¬ مـالي

TÜاإل;ـمان الـعلما
 eالموت والمعاناة؟ 

@
“ مليئا ه ”حسٌن جدا@

َّ
س eأن وصفه الوì" الُمقدَّ

" هـــذا الـــخصوص، إن الـــموت قـــد دخـــل الـــعالـــم 
TU س واضـــٌح إن تـــعلQم الـــSتاب الـــُمقدَّ

 T p̧ تب ع� هـــــذا الـــــتعلQم أنَّ المســـــتحاثـــــات ال تـــــعود إ¬ مـــــالي #qجة لخـــــطيئة آدم. و�Q©كـــــن
 "
TU نــــه مــــن شــــأن الــــطوفــــان الــــذي ُوصــــفÙــــعد أن أخــــطأ آدم. وe ــــش�لتÂ الــــسنوات؛ إنــــما

 لــوجــود تــلك المســتحاثــات 
@
را@ طــبQعQا ّ Êqاإلصــحاحــات ٦-٨ مــن ســفر الــتك��ــن أن ;ــكون م

" األرض. 
TU ة w�©المن

لBس موت ال»ª© فحسب 

�ة وحـــدهـــا كـــعق�Kـــة  wعة ال��Qهـــل مـــن الـــممكن أن ;ـــكون الـــموت قـــد دخـــل إ¬ الـــطب
لخــــطيئة آدم؟ وهــــل مــــن الــــممكن أن الــــحيوانــــات 2ــــانــــت قــــnل ذلــــك تــــموت؟ إن الــــSتاب 
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س ;ــجعل الــتوفــيق مــع هــذا األمــر مســتحe .ùًQــالــرغــم مــن كــون eــعض اآل;ــات مــثل  الــُمقدَّ
خـــرى مـــثل  êع� مـــوت اإل�ـــسان، إال أنـــه يـــوجـــد آ;ـــات ا wا�nة ٥: ١٢ تـــركـــز و4ـــش�ل مـــQرومـــ
" وضــــعها الــــرب ع�  رومــــQة ٨: ٢١-٢٢ Âشــــpq إ¬ أّن 2ــــل الخــــلQقة قــــد تــــأثــــرت eــــالــــلعنة ال$#
ى  èــــأن ”َوَراe حrجة لخــــطيئة آدم ولــــ^س اإل�ــــسان فــــقط. الــــتك��ــــن ١: ٣١ تQ©األرض كــــن
ـد إ¬ 2ـل الخـلQقة eـما 

Í
ا.“ هـذە اآل;ـة Âشـpq و4ـش�ل مـؤك mا ُهـَو َحـَسٌن ِجـد

َ
ذ ا÷

َ
ُه ف

�
ـلَّ َمـا َعـِمل

ç
ُهللا 2

" مســتحاثــات 
TU إ¬ أمــراض ُعــضال pqشــÂ نجــد أ;ــة دالئــل T p̧ " ذلــك الــحيوانــات. فــنحن ح

TU
 آخــر)، �ســتطيع أن نــعرف وKــ�ّل ثــقة eــأن 

@
الــحيوانــات أو إ¬ الــعنف (حــيوان ;ــقتل حــيوانــا

" ُوِصــــَفت eــــأنــــها  هــــذا لــــم ;ــــكن جــــزءا@ مــــن الــــحالــــة األصــــلQة للخــــلQقة قــــnل الــــسقوط وال$#
“. إنـما هـذە المسـتحاثـات �" أدلـة ع� الـعالـم الـساقـط- الـعالـم الـذي ارتـnط   جـدا@

ٌ
”حـسنة

eلعنة الخطيئة. 

 eــأن هللا قــد أســس لــموت الــحيوانــات 
@
س ;ــجعل األمــر واضــحا 2ــما أن الــSتاب الــُمقدَّ

وقــت خــطيئة آدم وحــّواء. فــالــلnاس الــذي ألــ�سه هللا آلدم وامــرأتــه لــم ;ــكن مــن الــنnاتــات. 
 (أو مجـــــموعـــــة 

@
إنـــــما أعـــــطاهـــــم هللا أقـــــمصة مـــــن جـــــلد حـــــيوانـــــات. فـــــاí قـــــد قـــــتل حـــــيوانـــــا

حيوانات) ُمظهرا@ ن©Qجة الخطيئة. فإن موت الحيوانات ابتدأ عند السقوط. 

 . " الـــعالـــم الـــمثا¬"
TU اتـــاتnاتـــات؟ هـــل مـــن الـــممكن أن تـــموت الـــنnمـــاذا عـــن مـــوت الـــن

فـنحن نـعرف مـن سـفر الـتك��ـن eـأن آدم وحـواء (وجـميع المخـلوقـات ا·¶خـرى) قـد أعـطوا 
الـــنnاتـــات كـــطعاٍم لـــهم (تـــك��ـــن ١: ٢٩-٣٠). وKـــالـــتا¬" فـــإن الـــنnاتـــات، أو ع� األقـــل eـــعض 
 "
TU أن الـموت قـد ُوجـد " T$ل خـطيئة آدم. فهـل هـذا ;عnاتـات قـد ”مـاتـت“ قـnاألجـزاء مـن الـن

العالم قnل أن تدخل الخطيئة؟ 

 "ìة“. فــــالــــوQّاتــــات ”حــــnمــــرة مــــن الــــمرات أن الــــن "
TU تاب الــــمقدس لــــم ;ــــذكــــر والSالــــ

ـَفْش“ لـإلشـارة إ¬ الـحQاة. وهـذە الـ³لمة قـد 
َ
س Ãسـتخدم 2ـلمة محـددة ”ֶנֶ֣פׁש ُتـقرأ ن الـُمقدَّ

اســتخدمــت لــإلشــارة إ¬ اإل�ــسان والــحيوانــات، إال أنــها لــم Âســتخدم لــتوصــQف الــنnاتــات. 
، أو ع� أقــل  "

#åQالحق T$ــالمعe ةQّاتــات لــ^س حــnتاب الــمقدس إن الــنSف الــQªلــتص 
@
فــوفــقا

تـقديـر ل^سـت حـQة بـنفس مـفهوم الـحQاة الـذي نـحن أحـQاء وفـقه. وذلـك eـط��ـقة مـشابـهة 
ي للحQاة.  wة وفق المفهوم ال��Qّلم تكن ح "ëطار�ة ميتة“ فnلقولنا إن ”ال

. فـــــعلماء األحـــــQاء  "
#Üف الـــــتوراQªـــــختلف عـــــن الـــــتص; dالـــــُمعا "

$ÜاQف اإلحـــــQªإن الـــــتص
 أنـه لـ^س هـنالـك مـن 

@
Ãـشملون الـنnاتـات والـمQكروKـات ضـمن قـائـمة الـ³ائـنات الـحQّة، عـلما

T أن األشـــجار لـــ^س  p̧ " تـــصQªفهم وفـــق هـــذا األســـلوب. لـــSن ;ـــجب أن نـــكون عـــارف
TU خـــطأ

حـQّة بـنفس المع$T الـذي تـكون فـQه الـحيوانـات حـQّة. فـأنـت قـد تجـلس ع� جـذع شجـرة 
" الــغاeــة؟ نــحن نــفهم أنــه 

TU تQن هــل ســتجلس ع� ُجــّثة حــيوان مــSعة. لــQالــطب "
TU مــيتة
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T الــــنnاتــــات ”الــــحQّة“ والــــحيوانــــات بــــوصــــفها eــــالــــحقQقة حــــQة.  p̧ يــــوجــــد اخــــتالف نــــو&" ب
َفْش“ لم تعرف الموت قnل الخطيئة. 

َ
" أنفها �سمة حQاة ֶנֶ֣פׁש ن

TU " فال³ائنات الحQّة ”ال$#

وري مـــن  Td هـــو جـــزء (ةQّالـــ³ائـــنات الـــح) ـــأن مـــوتe ـــط��ـــقة خـــاطـــئةKعض وnالـــ "&
َ;ـــدَّ

 اإلعــتقاد eــأن هللا ال�³" الــقدرة 
@
، فــإنــه لــ^س عــقالنــQا "Qن مــن الــمنظور المســSالــتك��ــن. لــ

منا eــــأن 
æ
غpq قــــادر ع� تــــصمQم حــــQاة دون أن Ãســــتخدم الــــموت. فــــالــــSتاب الــــُمقّدس ;ــــعل

الــموت ســُيهزم (١كــورنــثوس ١٥: ٢٦، الــرؤ�ــا ٢٠: ١٤). واألمــر األÎــQد هــو أنــه لــن يــوجــد 
 
@
ور�ــا Td وت الــسماوي - وهــذا نــ�ع آخــر مــن اإلشــارات إ¬ أنَّ الــموت لــ^سSالــمل "

TU مــوت
للحQاة. 

: ”مـاذا عـن كـثافـة أعـداد الـ³ائـنات. وأن eـعض الـحيوانـات  T p̧ ض #qـعض المعe قـد ;ـقول
" الخـطيئة.“ إال أن 

TU ل سـقوط آدمnـد أن يـوجـد الـموت قـe تـتغذى ع� اللحـم فـقط. فـال
اض هـو مـنطق خـا%$ ;ـعتمد ع� قـراءة الـواقـع الـحا¬"  #qهـذا اإلع "

TU الـمنطق المسـتخدم
" يــومــنا الــحاTd يــوجــد حــيوانــات الحــمة، 

Tåالــمرتــكز إ¬ الــعالــم الــذي وقــع تــحت الــلعنة. ف
" األصــــل 2ــــانــــت 2ــــلها عــــاشــــnة (تــــك��ــــن ١: ٣٠). إن الــــSثافــــة الــــمتواجــــدة لــــnعض 

TU نهاSلــــ
" أجــزاء مــن الــعالــم ;عتÊq مــش�لة إال أن الــوضــع لــم ;ــكن هــكذا قــnل الخــطيئة 

TU الــحيوانــات
" اإلعـــتقاد eـــأن هللا قـــادر ع� إدارة الـــعالـــم eـــط��ـــقة مـــتوازنـــة. ومـــن 

#åوالـــلعنة. ومـــن المنط
 اإلعـتقاد eـأن هللا 2ـان سـQعمل ع� تـوازن الـت�اثـر لـدى الـحيوانـات أو إeـطاء 

@
" أ;ـضا

#åالمنط
" الـــــحقQقة هـــــذا 

TUـــــل�غ الحـــــد الـــــمناســـــب لـــــالســـــتقرار. وe مـــــعدل تـــــ�اثـــــرهـــــا أو ا;ـــــقافـــــه عـــــند
ت الـلعنة ع� 

Í
" الخـطئQة وحـل

TU لـلغا;ـة فـنحن نـعرف أن آدم قـد وقـع 
@
الـموضـ�ع لـ^س مـهما

" الخـطيئة، 
TU اض عـدم سـقوط آدم #qة ع� افQªـالـتا¬" فـإن 2ـل هـذە الـتوقـعات مـبKالـعالـم و

وهذا ل^س هو الحال. 

 بـرسـالـة 
@
 حـي��ـا

@
" للخـلق هـو مـوضـ�ع eـالـغ األهـمQة كـونـه يـرتـnط ارتـnاطـا T$إن اإلطـار الـزم

س عــن الخــلق ذو الســتة  اإلنــجQل. فــإن لــم ;ــكن مــن الــممكن الــثقة بــتعلQم الــSتاب الــُمقدَّ
س هــو 2ــلمة هللا، ألــ^س  األ;ــام، فــأيــن �" eــدا;ــة الــحقQقة حــيªئٍذ؟ وÙن 2ــان الــSتاب الــُمقدَّ

" األخطاء؟  
TU أن نؤمن أنه ال ;حتوي ع� أخطاء؟ فهل ;قع هللا "

#åمن المنط

" ;ـقلل مـن شـأن رسـالـة اإلنـجQل. فـإن 2ـانـت 
TÜالـعلما " T$وخـالصـة األمـر، إن اإلطـار الـزم

، حـــيªئٍذ ال ;ـــمكن أن ;ـــكون الـــموت  T p̧ T السن p̧ ـــات �" eـــالـــحقQقة تـــعود إ¬ مـــالي
ّ
المســـتحاث

هــــو عــــقاب الخــــطيئة. فــــلماذا أرســــل هللا ابــــنه الــــوحــــQد ليتلå#ّ ذلــــك الــــموت الــــمرّوع ع� 
الصلQب؟ 

ل  إن رسالة اإلنجيل تعتمد بشكل مباشر ومنطقي على التاريخ املُسجَّ
في سفر التكوين. 
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الفصل الخامس 

الـــsدا?ـــة مــن الـــsدا?ـــة 

”بَْل َقدُِّسوا الرَّبَّ اإِللَه ِفي ُقُلوِبُكْم، ُمْستَِعدِّيَن َداِئًما مِلَُجاَوبَِة ُكلِّ َمْن 
يَْسأَُلُكْم َعْن َسبَِب الرََّجاِء الَِّذي ِفيُكْم، ِبَوَداَعٍة َوَخْوٍف“ 

بطرس األولى ٣: ١٥ 

. إذ أنـه  T p̧  مـن الـقلق لـدى المسـQحّي
ً
إن واقـع هـذا الـعالـم الـذي نـع^ش eـه Ãُسـ�ب حـالـة

 "
TU وَنSاراٌت مــــن األشــــخاص الــــذيــــن ال ;ــــعرفــــون هللا. وهــــؤالء األشــــخاُص يهــــِلQيــــوجــــد مــــل

ـه واجـب ورغـnة 
َّ
Tَ إ¬ أeـد;ـٍة ُمـزر�ـٍة  eـعQدا@ عـن حـضور ومـحnة هللا. إن p̧ خـطا;ـاُهـم، مـتوجهـ

�ن هم من ;قومون eذلك.  pqل، وكثQالوقت عينه أن نقوم بنقل رسالة اإلنج "
TU ق��ة

نـــــحن �شهـــــد ألصـــــدقـــــائـــــنا ولجـــــميع األشـــــخاص الـــــذيـــــن نـــــقاeـــــلهم. ونـــــرســـــل الـــــnعثات 
مـــم.  " جـــميع الـــnلدان وÙ¬ جـــميع ا·¶

TU الـــ�شارة الـــمفرحـــة w�ªة لnـــة إ¬ أراض� غـــ��ـــ� pqالت�شـــ
 "
TU T p̧ ي، اليـــزال يـــوجـــد مـــلQارات مـــن غpq المســـQحّي pqـــالـــرغـــم مـــن 2ـــل هـــذا الجهـــد الت�شـــKو

العـالمـ، فمـا هـو الس�ـب وراء ذلكـ؟ ;مـكن أن ُيªَسبـ الnـعض منـ هذـا إ¬ حقـQقة كـوننـا ال 
 eــحاجــٍة ألن 

@
�ن، وأنــنا أ;ــضا ّw��َام والُم ̈�ــد مــن الُخــدَّ 6 وأنــنا eــحاجــٍة لــلم "

TUذل الجهــد الــ³اnنــ
Tَ من أصدقائنا ومعارفنا.  p̧ � المؤمن pqنعمَل ع� مشاركِة 2لمِة ِهللا مع غ

، فال تزال قطعة رئ^سQة من ا·¶حجQة مفقودًة. 
@
لSن هذا ل^س 2اٍف أ;ضا

" الـدول 
TU والـمتواجـدة T p̧ ة لغpq المسـQحّي pqبSمـن األعـداد ال ÊqÎة األ pqـما تـكون الحKور

ُســـس المســـQحQة 2ـــالـــوال;ـــات المتحـــدة األمـــ��ـــكQة. وKـــالـــرغـــم مـــن ذلـــك  " قـــامـــت ع� ا·¶ ال$#
اجــــــع فــــــيها وذلــــــك وفــــــق الــــــمناخ اإلجــــــتما&"  #qة تQحQنجــــــد أن المســــــ ّ "Qاألســــــاس المســــــ

  . "xاQوالس

ة مــن الــمصادر المســQحQة (2ــالــمكتnات، دور  pqة كبQو2ــم ، T p̧ T المســQحّي p̧ يــوجــد مــالي
اجـع؟  #qة تQّحQة). فـلماذا إذا@ نجـد أن المسـQ̈�ـونـ امـج الـتلف Êqة، والQالمحـطات اإلذاعـ ، w�ªال

" تلمذة العالم؟ 
TU (ح$# اآلن) ن^سةSولماذا لم تنجح ال

. فــــالــــتطور ;ــــقلل مــــن شــــأن  pqبSم عــــن الــــتطور 2ــــان لــــه أثــــرە الQمــــن الــــمؤكــــد أن الــــتعل
 2ـــما قـــال Ãـــس�ع المســـيح 

@
س ابـــتداًء مـــن ســـفر الـــتك��ـــن. وتـــمامـــا مـــصداقـــQة الـــSتاب الـــُمقدَّ

ُت 
é
ــل

ُ
ْن ق ِمــُنوَن ا÷ lَف ُتوQْ

�
Sــ

َ
ِمــُنوَن، ف lْســُتْم ُتو

�
اِت َول َّQْرِضــ ø·ُم ا

ç
ــ³

�
ُت ل

é
ــل

ُ
ــْنُت ق

ç
ْن ك لــنQقود;ــموس ”ا÷
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ـــاِت؟“ (يـــوحـــنا ٣: ١٢). 2ـــما و�ـــتم تـــعلQم األشـــخاص eـــأنـــه ال ;ـــمكن الـــوثـــوق  َّ� َماو� ُم الـــسَّ
ç
ـــ³

�
ل

" سـفر الـتك��ـن؛ وKـالـتا¬" فـإنـهم 
TU س وذلـك ابـتداًء مـن أسـاسـاتـه الـموجـودة eـالـSتاب الـُمقدَّ

" تـنطلق جـذورهـا مـن  ال ;ـمتلSون الـحافـز أو األسـnاب الـ³افـQة لـلوثـوق بـرسـالـة اإلنـجQل ال$#
 "
TU ن^سةSة الــQأفــضت إ¬ عــدم فــعالــ " تــلك األســاســات. وÙن أحــد األســnاب الــرئ^ســQة ال$#

" جــانــب محــدد 
TU اءQأنــفسهم لــم ;ــكونــوا أوفــ T p̧ أداء وظــQفتها 2ــما ;ــجب، هــو أن المســQحّي

وهــو الــدفــاعــQات (الــدفــاع عــن اإل;ــمان). فــالــSن^سة قــد قــامــت eــالــمساومــة ع� 2ــلمة هللا 
 عن الدفاع عنها. 

@
عوضا

 pqعة غQل. ومـــن طـــبQكون هـــنالـــك مـــعارضـــة لـــرســـالـــة اإلنـــجQد أنـــه ســـQلـــقد عـــرف الســـ
 T p̧ " الجــزء الــذي ;ــدعــوهــم ألن ;ــكونــوا مــسؤل

TU قة، وخــاصــةQأن يــرفــضوا الــحق T p̧ الــمؤمن
T ألن نـقدم  p̧ " 2ـل ح

TU ماٍت ألن نـكون مسـتعديـنQأمـام هللا. لـذلـك فـإن هللا قـد أعـطانـا تـعل
، وأن نـــقدم  T p̧ T والم©ش�ك p̧ " - ألي شـــخص مـــن الـــم©سائل

TÜعـــقال "
#åـــات - دفـــاع منطeإجـــا

تلك اإلجاeات بوداعة ومحnة (eطرس األو¬ ٣: ١٥). 

ض أن  #qــه مــن المف
َّ
ــطلق عــلQه eــالــمفهوم المســQ" ”الــدفــاعــQات.“ حــQث أن

ُ
هــذا مــا ن

م ضــــد 2ــــلمة هللا (٢كــــورنــــثوس ١٠: ٥).  اض ُ;ــــقدَّ #qــــالــــرد ودحــــض أي جــــدال أو اعe نــــقوم
س ح$#  م ضـــــد الـــــSتاب الـــــُمقدَّ " ُتـــــقدَّ  أن نـــــقوم eـــــدراســـــة الـــــقضا;ـــــا ال$#

@
;ـــــجب عـــــلينا أ;ـــــضا

T ;ــقوم الــم©ش�كون بــتقد;ــمها لــنا. ولــSننا نجــد  p̧ �ســتطيع تــقد;ــم الــرّد الــمناســب عــليها ح
 
@
T لـ^سوا ُمسـتعّديـن لـلقQام بهـذا الجـزء مـن الخـدمـة. فـعوضـا p̧ أن الجـزء األÊqÎ مـن المسـQحّي
عــن الــوقــوف والــدفــاع عــن ســلطان الــSتاب الــمقدس واألســاســات الــتار�ــخQة لل�د الــوارد 
" سـفر الـتك��ـن، ;ـقومـون بـتجاهـل مـوضـ�ع ا·¶صـول، أو مـا هـو أسـوأ مـن ذلـك - ;ـقومـون 

TU
. وكـــن©Qجة لـــذلـــك، نجـــد أن الـــSن^سة قـــد  "

TÜـــالـــمساومـــة وتـــقد;ـــم الـــتنازالت لـــلعالـــم الـــعلماe
مـــم. فـــالمســـQحّيون لـــن ;ـــكونـــوا  " تـــلمذة جـــميع ا·¶

TU فتهاQأداء وظـــ "
TU pqـــش�ل كبÐ ضـــعفت

 إن لــم 
@
T بــها Ðــش�ل 2ــامــل، وثــانــQا p̧ قــادر�ــن ع� ��w رســالــة اإلنــجQل إن لــم ;ــكون أوً· مــؤمن

 عنها. 
@
;عرفوا كQف ;قدمون دفاعا

التعامل مع المش®لة الرئBس-ة ولBس مع األعراض 

" عــــالــــم ُ;ــــقاد eــــاألعــــراض الــــجانــــ Qة. فــــعند الــــتعامــــل مــــع أي مــــش�لة أو 
TU إنــــنا نــــع^ش 

 عــن الــتعامــل مــع الــمش�لة eحــد 
@
صــع�Kــة إنــنا نــمQل إ¬ مــحاولــة تــخفQف األعــراض عــوضــا

 لــأللــم. لــSن الــصداع لــ^س هــو الــمش�لة؛ إنــما هــو 
@
نا

æ
 ُمــسك

@
ذاتــها. لــد;ــك صــداع؟ ُخــذ قــرصــا

" مـن الـنوم أو رKـما أنـت 
TUـحاجـة ألخـذ قسـط 2ـاe الـعارض الـناجـم عـن الـمش�لة. فـقد تـكون

̈�ـارة طـبQب الـعيون لـلحصول ع� وصـفة جـد;ـدة الـنظارات الـطبQة. الـنقطة مـن  eـحاجـة لـ
 عن الحل ط��ل األمد. 

@
هذا الط�ح أننا نمQل إ¬ الحصول ع� الحلول ال��عة عوضا

٤٥
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 "
TU الـمجتمعات الـمختلفة (2ـالـعنف "

TU ـات الـمتواجـدةKـالـط��ـقة عـينها فـإن الـصع�Kو
، الجـ��ـمة، الفشـل اإلقـتصادي، نـقص الحـ��ـات،  "¿ªالـمدارس، اإلجـهاض، الشـذوذ الج
د أعـراض  والSثpq الSثpq مـن الـمشا*ـل ا·¶خـرى…) ل^سـت �" الـمش�لة الـرئ^سـQّة. إنـها مجـرَّ
س وذلـــك ابـــتداءا@ مـــن  " �" فـــقدان ســـلطان الـــSتاب الـــُمقدَّ جـــانـــ Qة لـــلمش�لة الـــرئ^ســـQة ال$#

سفر التك��ن. 

T يــركــزون جــهودهــم ع� أعــراض  p̧ eــالــرغــم مــن ذلــك فــإنــنا نجــد أن مــعظم المســQحّي
هـــذە األمـــراض اإلجـــتماعـــQة، لـــSنهم ال يـــتعامـــلون مـــع الـــمش�لة eحـــد ذاتـــها. فـــالـــعد;ـــد مـــن 
" الــــمدارس، اإلجــــهاض، 

TU ة تــــحاول الــــتعامــــل مــــع مــــشا*ــــل مــــثل الــــعنفQّحQامــــج المســــ Êqال
T هــــم مــــن ;ــــعمل ع� الــــدفــــاع عــــن  p̧ المخــــدرات ومــــاشــــاeــــه. ولــــSن الــــقلQل مــــن المســــQحّي
" مــــحاولــــة 

TU ة، ابــــتداءا@ مــــن الــــتك��ــــن. ولــــلمالحــــظة فــــقط، ال يــــوجــــد أي مــــش�لةQّحQالمســــ
امــج والــمشار�ــــــع  Êqمــضادا@ لل 

@
تــخفQف األعــراض؛ فــمن األÎــQد أنــنا ال ;ــجب أن نتخــذ مــوقــفا

ها، 2ــما هــو الــحال  pqة مــثل اإلجــهاض وغQتــتعامــل مــع الــمشا*ــل اإلجــتماعــ " المســQحQة ال$#
" نــحاول الــوصــل إلــيها أنــنا ;ــجب أال نحــّدد  �ــن لــتخفQف الــصداع. الــنقطة ال$# pqمــع األســب
" �" الــــهجوم ع�  جــــهودنــــا eــــالــــعمل ع� األعــــراض. ;ــــجب أن نــــتعامــــل مــــع الــــمش�لة ال$#

س ابتداءا@ من سفر التك��ن.  " الوì" الُمقدَّ
TU ةQال³لمة اإلله

إن الـمفتاح لحـل مـشا*ـل عـالـمنا هـو تـعلQم الـناس eـأنـهم قـادر�ـن ع� الـوثـوق Ðسـلطان 
" 2ـــّل مـــا ;ـــقدمـــه مـــن الـــتعلQم. وع� 

TU س مـــصدر مـــوثـــوق الـــ³لمة اإللهـــQة. فـــالـــSتاب الـــُمقدَّ
" ;ـــقّدمـــها الـــمعانـــديـــن، وأن ;ظهـــروا  T أن ;ـــقومـــوا eـــدحـــض الـــُحَجج الـــزائـــفة ال$# p̧ المســـQحّي
مــــدى ُســــخف األفــــ�ار الــــتطور�ــــة مــــن الــــناحــــQة الــــعلمQة، eــــاإلضــــافــــة إ¬ إظــــهار اإلفــــالس 
 "
TU س مـــن أســـاســـاتـــه " لـــألفـــ�ار الـــعلمانـــQة، والـــدفـــاع عـــن الـــSتاب الـــُمقدَّ

#åوالمنط "
Tåالفلس

T ;ـمتلك الـناس أسـئلة مـنطقQّة عـن الـSتاب الـمقدس، فـإن واجـبنا هـو  p̧ سـفر الـتك��ـن. فح
e Tـالـُمحاَجـجة والجـدال حـول  p̧ ض #qـقوم المع; T p̧ دراسـتها وتـزو�ـدهـم بـñجـاeـات عـليها. وح

�سختهم من األصول، نقوم بوداعة ومحnة eاإلشارة إ¬ مدى ُسخف موقفهم.  

T مــن الــناس إ¬  p̧ هــل يــوجــد لــد;ــ�م أي شــّك eــأن هللا ســ^ستخدم هــذا لجــذب الــمالي
مــم تــعود مــّرة جــد;ــدة إ¬ هللا، ذلــك إن قــام  الــخالص؟ ســQكون مــن السهــل أن نــعايــن ا·¶

 .
@
المسQحّيون eالعمل ع� إنجاز الواجب الذي  2لفهم eه الرب ساeقا

اإلنطالق من نقطة اإلنطالق 

ـــه دون 
َّ
إنـــها ل^ســـت مجـــّرد مـــصادفـــة أنَّ الـــSتاب الـــمقدس يـــnدأ Ðـــسفر الـــتك��ـــن. إذ أن

ر للتعالQم المسQحQّة.  Êqسفر التك��ن ال يوجد لدينا أي ُم
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ص ع� الـــصلQب إن 2ـــان آدم لـــم يـــوجـــد؟ مـــا �" الخـــطيئة إن لـــم 
W
لـــماذا مـــات الُمخـــل

يــــوجــــد حــــدث الــــسقوط؟ مــــا هــــو الــــزواج دون آدم وحــــواء؟ إن الــــوì" اإللë" قــــد أعــــطانــــا 
" ســفر الــتك��ــن ح$# �ســتطيع أن نــفهم أســاســات الــمnادئ والــتعالــQم 

TU "
Tاألســاس الــتار�

" مــــجتمعاتــــنا 
TU مــــن الهجــــمات pqثSــــما أن ذلــــك الــــتار�ــــــــخ قــــد تــــعرض للe نSة. لــــQّحQالمســــ

T لـلمnادئ المسـQحQة الـُمرتـكزة  p̧ " عـدد األشـخاص الـرافض
TU ا;ـد T #qة، فـنحن نـرى الdالـمعا

" عـــــدد األشـــــخاص الـــــذيـــــن 
TU @أن نـــــالحـــــظ تـــــزا;ـــــدا $ Êìع� ســـــفر الـــــتك��ـــــن. لـــــ^س مـــــن الـــــمفا

 إeقاء هللا خارج الحQاة العامة.  
ç
;حاولون إعادة تع��ف الزواج و�حاولون أ;ضا

لـذلـك فـإنـنا إن أردنـا أن نـحافـظ ع� األخـالق المسـQحQة، ال eـد أن نـnدأ مـن  الـnدا;ـة، 
من سفر التك��ن. 

 Trقــد ;ح "Qــحاولــون الــدفــاع عــن اإل;ــمان المســ; T p̧ T �ــشاهــد eــعض المســQحّي p̧ ح
" الـــــــوال;ـــــــات المتحـــــــدة والـــــــمدعـــــــو 

TU ـــــــقات الـــــــمشهورةeإ¬ الـــــــصورة أحـــــــد بـــــــرامـــــــج الـــــــمسا
" بــرامــج 

TU ــس لــلنظام المســتخدمÎــأمــر مــعاe نامــج قــد قــام Êqث أن هــذا الQــاردي“. حــKجــي�”
الــــمساeــــقات eــــالــــعادة، حــــQث يــــتم تــــزو�ــــد الــــم©سابــــق eــــاإلجــــاeــــة و�ــــتوجــــب عــــلQه أن ;ــــقّدم 
" الـــمساeـــقة ;ـــجب أن يـــ تدئ إجـــابـــته eـــعnارة مـــثل: 

TU الـــسؤال الـــصحيح. فـــإن 2ـــّل مـــشارك
”مـــن هـــو ــــــ؟“ أو ”مـــا هـــو ــــــ؟“ إنـــها نـــ�ع مـــن الـــمساeـــقات العكســـQة، لـــSن كـــذلـــك هـــو حـــال 
T قـد ;ـقولـون أشـQاء مـثل ”المسـيح  p̧ T ال�سـطاء. فـالمسـQحّي p̧ �ن المسـQحّي wمـن الم�� pqثSال

هو الحل6“ لSن العالم سQجQب ”ماذا 2ان السؤال؟“ 

" ضـوـــء تاــــر�خــــQّة سفــــر التــــك��نــــ، لSــــنها ال 
TU ً T$ة �" ذات معــــQــــحQــــم المسQإن التــــعال

T لـــم يـــتعلموا عـــن  p̧ . لـــSن مـــعظم الـــتطورّ�
@
ً فـــQما إذا 2ـــان الـــتطور صـــحQحا T$تحـــمل أي مع

 لــرســالــة 
@
 ســلQما

@
ل أســاســا

æ
الــتك��ــن. فــإنــهم يــؤمــنون بــن�ع مــن الــتطور الــذي eــدورە لــن Ãــش�

ى  wل (ال��Qلــــدى الــــناس عــــند إ;ــــصال رســــالــــة اإلنــــج 
@
اإلنــــجQل. وÙن األثــــر ســــQكون ضــــعQفا

 
ً
ي قـــد ضـــلَّ نـــ©Qجة wس ال��ªئة (أي أن الـــجÖار الســـnالـــّسارة) إن لـــم ;ـــكونـــوا ;ـــفهمون األخـــ

لخطQة آدم). 

 T p̧  بهــذا الــمثال. ح
@
فــما الــذي ســQحدث إن لــم تــnدأ مــن  ســفر الــتك��ــن؟ فــلنتأمــل مــعا

ص“، مـــــن 
ç
" المســـــيح فَتخـــــل

TU ارة مـــــثل ”ضـــــع ثـــــقتكnعـــــ T p̧ Ãـــــسمع األشـــــخاص غpq الـــــمؤمن
ص مــنه؟ أنــا 

ç
الــُمعتاد أن تــكون إجــابــتهم  تحــمل إحــدى الــعnارات الــتالــQة ”مــا الــذي ســأخــل

T الـقدمـاء أو الـرسـل  p̧ م
æ
ّ أمـوري Ðـش�ل جـQّد. ومـن هـو Ãـس�ع هـذا؟ ألـم ;ـكن أحـد المعل pqَسـ êا

الـــقدمـــاء؟ ولـــماذا أثـــق eـــه ولـــ^س eـــأحـــد آخـــر مـــن الـــرســـل مـــثل بـــوذا أو محـــمد؟“ ســـQجQب 
T تـموت.“ سـQجQب  p̧ ، ”آمـن eـالمسـيح Ãـس�ع، وسـوف تـذهـب إ¬ الـفردوس ح "Qالمسـ
ل أي شخـــص، وال  ـــ المـــؤمنـــ ”لمـــاذا ;جـــب أن اؤمنـــ eذـــلكـــ. أناـــ شخـــص جQـــد. لمـــ أقتـــُ pqغ
" إ¬ الـفردوس. وKـالـمناسـnة، ألـم ;ـقم 

TÜـالـتا¬" أعـتقد أن هللا سـوف ;ـأخـذKو . " أخـون زوج$#
س؟“  العلماء بeñطال الSتاب الُمقدَّ
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 "
TUال تـمتلك الـفهم الـوا " " الـمجتمعات ال$#

TU ـات مـتكرر ومـعتادeإن هـذا الـن�ع مـن اإلجـا
لـإللـه كـخالـق. إن هللا هـو فـائـق الـقداسـة والـعدل، أمـا الخـطيئة فë" خـQانـة عـظQمة لـملك 
َ الـقداسـة إن سـمح لـلخQانـة أن تـمّر دون عـق�Kـة.  "

W
�

ç
الـملوك ورّب األرKـاب. وهللا لـن ;ـكون 2

 " كة ال$# wـاء عـن عـالقـة ال�Kة لـتجعلنا غـ�Qمنا أن خـطيئة واحـدة �" 2ـافـ
æ
وسـفر الـتك��ـن ُ;ـعل

ً أو قــتل. فــإن 2ــل مــا فــعله آدم 2ــان  TÜلــنا مــع الــخالــق. وهــذە الخــطيئة ال ;ــجب أن تــكون ز
ـــه 2ـــان ضـــد أمـــر هللا. والـــعق�Kـــة 

َّ
هـــو األ*ـــل مـــن شجـــرة. لـــSن ذلـــك الـــفعل 2ـــان خـــQانـــة إذ أن

رة 2ـانـت الـموت. إن جـمال رسـالـة اإلنـجQل هـو أنَّ اإللـه قـد أخـذ عـق�Kـ©نا حـامـùً إ;ـاە  الـُمقرَّ
ّ�ته مـعلقا إ;ـاهـا ع� الـصلQب لQع," الحـ��ـة والـخالص مـن لـعنة الخـطQة لـ³ل  w�Ð جسـدe
ص رســالــة اإلنــجQل. هــذە �" الــرســالــة  مــن يــؤمــن و�ــضع ثــقته ورجــاءە عــلQه. هــذا هــو مــلخَّ

" سفر التك��ن. 
TU ·ًأعلنها هللا أو

S واليهود والعالم المعا°  اليونانّي�²

" أ;ـام خـدمـة Ãـس�ع األرضـQة قـد فـهموا سـفر الـتك��ـن، وKـالـتا¬" 
TU إّن الـيهود الـذيـن 2ـانـوا

ا@ مـــنهم لـــم ُ;ـــدرك الـــحقQقة eـــأن  pqص. إال أن عـــدد كب
W
فـــإنـــهم قـــد عـــرفـــوا eـــحاجـــتهم إ¬ ُمخـــل

ص. إن تــــــلك الــــــحقQقة eــــــأن المســــــيح Ãــــــس�ع هــــــو 
W
Ãــــــس�ع المســــــيح 2ــــــان هــــــو ذلــــــك المخــــــل

" ذلـك 
TU T p̧ ٍة“ لـهم. أمـا مـن جـانـب آخـر، فـإن الـيونـانّي öqر 2ـانـت ”حجـر ع ص الـُمنَتظ�

W
الُمخـل

" مـعظم أجـزاءە. فـقد آمـنوا eـعالـم eـالـغ 
TU الـوقـت لـم ;ـكن لـديـهم مـعرفـة عـن سـفر الـتك��ـن

الــِقَدم ولــم ;ــكن لــديــهم أي مــعرفــة عــن مــفهوم الخــطيئة األصــلQة أو الــلعنة. حــقQقة األمــر 
T لــم  p̧ T الــُمعا�dن. وKــالــتا¬" فــإن الــيونــانّي p̧ أّن إ;ــمانــهم Ãشــnه إ¬ حــدٍّ كبpq إ;ــمان الــتطورّ�
ص. eـــالªســـnة لـــهم إن رســـالـــة 

W
ص. ولـــم ;ـــدركـــوا أنـــهم eـــحاجـــة لُمخـــل

W
;ـــكونـــوا eـــانـــتظار ُمخـــل

" رسـالـة كـورنـثوس األو¬ ١: 
TU تاب الـمقدس ;ف� ذلـكSوالـ . T$ل ال تحـمل أي معQاإلنـج

 .“6
ً
ة

�
Tَ َجَهال p̧ اِنيِّ

َ
ُيون

é
ًة، َوِلل َ ْ öqَيُهوِد َع

é
ا: ِلل @K�

ç
َمِسيح� َمْصل

é
ُز eِال ر�

é
S

َ
ْحُن ن

َ
َنا ن ٢٣ ”َولSِنَّ

" أعــــمال الــــرســــل ٢: ١٤-٤١، نــــقرأ �دا@ قــــام  eــــطرس الــــرســــول مــــن خــــاللــــه بــــتقد;ــــم 
TU

. eـــــطرس 2ـــــان قـــــد فـــــهم أن الـــــيهود ;ـــــعرفـــــون الـــــتك��ـــــن،  T p̧ رســـــالـــــة إ¬ الـــــيهود غpq الـــــمؤمن
جـــرة الخـــطيئة �" الـــموت وKـــأنـــنا  êـــأن اe ة، وأنـــهم ;ـــعرفـــونQو�ـــعرفـــون عـــن الخـــطيئة األصـــل
ص 

æ
 �ســتحق الــموت واإلنــفصال عــن مــحnة هللا، كــذلــك ;ــعرفــون eــالــوعــد eــالمخــل

@
جــمQعا

 لـهم 
@
" مـبÖّنا

#åـطرس قـام بـتقد;ـم دفـاع� منطe ـالـتا¬" فـإنKصهم مـن خـطا;ـاهـم، و
æ
الـذي سـQخل

ر. و2ـان 2ـّل مـا فـعله eـطرس هـو مـساعـدتـهم ع�  ص الـُمنَتظ�
W
أنَّ Ãـس�ع هـو eـالـحقQقة الُمخـل

ة.  öqتجاوز حجر الع

 ِّwأعـــمال الـــرســـل ١٧: ١٨-٣٤ أن بـــولـــس الـــرســـول 2ـــان ُي�� "
TU ومـــن جـــانـــب آخـــر نـــقرأ

T الـــمعرفـــة  p̧ ـــوَس. ولـــم ;ـــكن لـــدى هـــؤالء الـــيونـــاني
ُ
ُ�ـــوَس eَـــاغ ر�

èَوْســـِط ا T p̧ فـــالســـفة الـــيونـــانّي
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 مـــن األســـاســـات الـــخاطـــئة لـــن�ع� مـــن 
@
األســـاســـQة عـــن الـــتك��ـــن، إنـــما 2ـــانـــوا ;ـــمتلSون نـــوعـــا

الفلسفات التطور�ة، وقد 2ان بولس ع� علٍم بهذا. 

لذلك ابتداè من التك��ن. 

ا@ مـن خـاللـه إ¬ أنَّ هللا هـو  pqعة هللا مشـQا@ عـن طـب pqن تفسـ� Tdإن بـولـس قـّدم إ¬ الـحا
الـخالـق الـذي خـلق الـسماوات واألرض (أعـمال ١٧: ٢٤) وKـأن هللا هـو صـاحـب السـQادة 
 مـن رجـٍل واحـد (أعـمال ١٧: ٢٦). ولـم 

@
ي، وKـأنـنا جـمQعا wوالسـطان ع� 2ـّل الـتار�ـــــخ ال��

 T p̧ ;ــقم بــولــس بــتعلQمهم عــن ســفر الــتك��ــن فحســب، إنــما قــام eــدحــض تــعالــQم الــيونــانّي
 "
TU مــــوضــــوعــــة "ëة، فQّقQل^ســــت آلــــهة حــــق T p̧ الــــnد;ــــلة. لــــقد أظهــــر لــــهم أنَّ آلــــهة الــــيونــــانّي

هـــQا*ـــل مـــصنوعـــة eـــأ;ـــدي الـــناس، ولـــ^س لـــها الســـلطان أن تخـــِلَق أو ÂســـQطر ع� الـــعالـــم 
(أعــمال ١٧: ٢٤-٢٥). 2ــما أنــه قــد عــرض لــهم عــدم اإلÂــساق والــتعسف الــذي ;طT7 ع� 
 "
TU المسجـل "

#åQـالـتار�ـــــخ الحقe دً· نـظرتـهم الـخاطـئة عـن األصـولn©هم مسـ pqطـ��ـقة تفك
ســــفر الــــتك��ــــن. وفــــقط eــــعد هــــذا الــــعمل الــــتأســــ^¿" انــــتقل الــــرســــول بــــولــــس eــــعد ذلــــك 
ى الـّسارة eـقQامـة المسـيح (أعـمال  wالـنها;ـة نـقل لـهم ال�� "

TUـة، وKورة الـت� Td هم عـن ÊqخQل
    .(١٧: ٣٠-٣١

T مـــن ذوي  p̧ " اســـتخدمـــها بـــولـــس الـــرســـول مـــع جـــمهور المســـتمع اتـــQجQة ال$# #qإن االســـ
T 2ـانـت قـد اعـتمدت ع� هـدم نـظرتـهم الـخاطـئة إ¬  p̧ T الـيونـانّي p̧ اإلطـالع العلó" والمثقف

العالم واس©nدالها eالحقQقة عن الخالق.  

 مـن 
@
T قـد أخـذوا رسـالـة خـاطـئة تـمامـا p̧ مـن الـغ��ـب أنـنا نجـد أن الـnعض مـن المسـQحّي

أعــــمال ١٧: ١٨-٣٤. فــــQقولــــون أن الــــرســــالــــة واألســــلوب الــــذي اتــــnعه بــــولــــس لــــم ;ــــكن ذو 
. و�ـــقولـــون eـــأن  ا@ pqـــعد ذلـــك الـــمجهود لـــم ;ـــكن كبe ة، إذ أن األشـــخاص الـــذيـــن آمـــنواQفـــعالـــ
" مـن أعـمال الـرسـل نجـد أنـه 

TÜإذ أنـه وفـق اإلصـحاح الـثا ÊqÎٍة أQوفـعالـ � pqـطرس 2ـان ذو تـأثe
�ـة  pqـأنَّ رسـالـتنا الت�شـe جةQ©الـنها;ـة ;ـأتـون إ¬ نـ "

TUصوا. و
ç
قـد آمـن ثـالثـة آالف شـخص وَخـل

;ـــجب أن تـــ©بع أســـلوب eـــطرس ولـــ^س أســـلوب بـــولـــس. لـــSن ألـــ^س هـــذا إغـــفاً· لـــجانـــب 
" اآل;ات؟ 

TU المتضمن T$من المع "xأسا

 "
TU .س ورافـضة لـلتك��ـن ّ جـماهـpq مـعاد;ـة لـلSتاب الـُمقدَّ wإن بـولـس الـرسـول 2ـان ُي��

س6 إن الجـــمهور الـــذي  T أن eـــطرس 2ـــان ُي��w الـــيهود الـــذيـــن يـــؤمـــنون eـــالـــSتاب الـــُمقدَّ p̧ ح
مـم  ـع أن يـؤمـن جـمهور كبpq مـن ا·¶

ّ
" تـوق

#åالمنط pqومـن غ ، واجـهه بـولـس 2ـان أق¿ وأشـدَّ
مه 

æ
" ضـوء مـا ;ـعل

TU 
ً
 مـن الـذيـن سـيؤمـنون مـن أهـل الـختان، وخـاصـة

@
 أو قـ��ـnا

@
و�ـكون مـساو�ـا

" رسالة كورنثوس األو¬ ١: ٢٣. 
TU المقدس "ìالو

" أن الجـميع ;ـجب أن Ãسـتجيبوا  T$ن هـذا ال ;عSجـدا@ لـ 
@
إن الـرسـول بـولـس 2ـان نـاجـحا

T أن الـــnعض  p̧ " ح
TU ،ن قـــد ازدرى وسخـــر مـــن الـــرســـالـــة� Tdعض مـــن الـــحاnلـــرســـالـــته. فـــالـــ
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̈�ــــد (أعــــمال ١٧: ٣٢). واألمــــر الــــالفــــت هــــو أن عــــددا@ مــــن  اآلخــــر قــــد طــــلب أن Ãــــسمع الــــم
�ن قــد قــnل الــرســالــة وآمــنوا Ðــش�ل فــورّي (أعــمال ١٧: ٣٤). وKــالــقQاس إ¬ مــدى  Tdالــحا

 eامتQاز. 
@
T فإن بولس 2ان ناجحا p̧ تعّنت المستمع

T الــمعا�dن لــرســالــة اإلنــجQل Ãــشابــهون  p̧ " عrنا الــراهــن، هــل المســتمع
TU فــلنتأمــل

 T p̧ " مـــن أعـــمال الـــرســـل أم أنـــهم أقـــرب إ¬ الـــيونـــانّي
TÜاإلصـــحاح الـــثا "

TU T p̧ الـــيهود الـــموصـــوف
؟ هـل تـؤمـن الـغالـبQة العظó مـن الـناس eـالـتار�ـــــخ  wاإلصـحاح الـسابـع ع� "

TU T p̧ الـموصـوف
" ســـفر الـــتك��ـــن، أم أنـــها تـــؤمـــن بـــnد;ـــل تـــطورّي مـــا؟ مـــن الـــواضـــح أن عـــالـــمنا 

TU ـــل الُمسجَّ
" �ســـتمع إلـــيها   بـــنو&" الـــرســـالـــة ال$#

@
. لـــنتأمـــل أ;ـــضا T p̧ T الـــيونـــانّي p̧ الـــمعاÃ dشـــnه المســـتمع

" الــSن^سة؟ هــل 2ــان أي 
TU ــالــعادة، مــاذا 2ــان مــوضــ�ع آخــر خــمس ِعــظات اســتمعت إلــيهاe

مـنها ;ـقدم لـك الـتعلQم عـن كـQفQة دحـض الـتعالـQم غpq الـSتابـQة؟ هـل قـدمـت لـك األدوات 
ّ وتـــكون  "Qمســـ pqـــ�ّل ثـــقة، لتهـــدم 2ـــل جـــدل غe أتـــك لـــلدفـــاع عـــن اإل;ـــمانQّة وهـــnالـــمناســـ
“ الـذيـن ال ;ـمتلSون الـمعرفـة عـن هللا الـخالـق؟  T p̧ قـادرا@ ع� مـشاركـة إ;ـمانـك مـع ”الـيونـانّي
 نـادرا@ 

@
" كـن^سة صـالـحة وتتلå# تـعلQما

TU ارٌك إذ أنـك عـضوnإن 2ـان الـوضـع كـذلـك، فـأنـت مـ
ما يتم تقد;مه. 

 "
TU د أنــــــه لــــــ^س مــــــن خــــــطأQــــــÎيتخــــــذ أشــــــ�اً· مــــــتعددة، واألمــــــر األ "Qالمســــــ pqالت�شــــــ

" أعـمال ٢. فـالـnعض مـن األشـخاص 
TU ـطرسe الـذي اسـتخدمـه pqاسـتعمال أسـلوب الت�شـ

. إذ أن الــnعض مــن األشــخاص يــؤمــنون  pqــحاجــة لــالســتماع إ¬ هــذا الــن�ع مــن الت�شــe هــم
ص. إن حــالــة 

W
eــالخــلق و�ــمتلSون مــعرفــة eــماهــQّة الخــطيئة و�ــعرفــون eــحاجــتهم إ¬ ُمخــل

" مـــن 
TÜاإلصـــحاح الـــثا "

TU ـــطرس الـــرســـولe ه حـــالـــة الـــيهود الـــذيـــن تـــعامـــل مـــعهمnشـــÂ هـــؤالء
. لــSن ;ــجب  pqالت�شــ "

TU أعــمال الــرســل  و�ــجب أن �ســتعمل نــحن مــعهم نــفس األســلوب
 T p̧ " أ;ـــامـــنا هـــذە يـــ©شابـــهون مـــع الـــيونـــانّي

TU مـــن األشـــخاص ÊqÎأن الـــقسم األ 
@
T أ;ـــضا ّ pqأن نم

ــوَس. وهــم eــحاجــة إ¬ أن يــتم 
ُ
ُ�ــوَس eَــاغ ر�

èَوْســِط ا "
TU الــذيــن تــعامــل مــعهم بــولــس الــرســول

فـضح خـطأ نـظرتـهم الـتطور�ـة، eـعد ذلـك أن يـتّم تـقد;ـم الـمعرفـة األسـاسـQة عـن الـتك��ـن 
" مـجتمعاتـنا الـمعاdة حـQث أنـه 

TU 
ً
ل2" ;ـكونـوا قـادر�ـن ع� فـهم رسـالـة اإلنـجQل. وخـاصـة

من أجل أن تكون كرازتنا فّعالة ;جب أن نقدم eعض الدفاعQات أوً·. 

" 2ــــما �" الــــيوم، فكثpq مــــن الــــمجتمعات 
Tkالــــما "

TU ةQة إشــــ�الــــQلــــم تــــكن هــــذە الــــقض
الحـديـثة قـد �ـشأت وتـأسسـت ع� الـقQم المسـQحQّة. وكـن©Qجة لهـذا فـإنـنا نـرى أن مـعظم 
 مـــــع الـــــثقافـــــة والـــــتعالـــــQم المســـــQحQّة. فـــــمعظم 

@
اeـــــطا #qوالـــــحضاري 2ـــــان م "

TUالـــــتار�ـــــــــخ الـــــثقا
 . ّ "Qـاإل;ـمان المسـe فون #qـس و�عbناS2ـانـوا يـواظـبون ع� الـحضور إ¬ الـ ùًمـث T p̧ األمـ��كّي
ام مــع الــSتاب  #qــاحe 2ــانــوا يــتعامــلون ، T p̧ ح$# eــالªســnة ألولــئك الــذيــن لــم ;ــكونــوا مســQحّي
ات الـماضـQة 2ـانـت الـوال;ـات  #qالف "

TU كون مـن الـمنصف الـقول أنـهQادئـه. وسـnالـمقدس ومـ
 "
TU T p̧ ها مــــــن األمــــــم المســــــQحQة الــــــمªشأ تــــــ©شاeــــــه مــــــع الــــــيهود الــــــموصــــــوف pqالمتحــــــدة وغ
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" اإلصــحاح 
TU الــذيــن T p̧ " مــن أعــمال الــرســل أöqÎ مــن Âــشابــهها مــع الــيونــانّي

TÜاإلصــحاح الــثا
 . wالسابع ع�

" الـــحقnة الـــماضـــQة ـ اســـتطاعـــت الـــSن^سة و4ـــسهولـــة أن تـــقدم الـــوعـــظ ”eـــالمســـيح 
TU

الـــمصلوب“. ذلـــك أن مـــعظم الـــناس يـــؤمـــنون eـــالخـــلق و�ـــمتلSون مـــعارف أســـاســـQة عـــن 
س، لــذلــك 2ــان الت�شــpq والــوعــظ فــعاً· مــن خــالل مــساعــدتــهم ع� تــجاوز  الــSتاب الــُمقدَّ
T مـــــن  p̧  لـــــلمالي

@
 جـــــماعـــــQا

@
�ن، كـــــّنا قـــــد رأيـــــنا خـــــالصـــــا wالـــــقرن الع� "

TU #$ة“. ح öqحجـــــر الع”
" انــطلقت  �ــة ال$# pqــالمســيح مــن خــالل الحــمالت الت�شــe األشــخاص الــذي أتــوا إ¬ اإل;ــمان
" مـــن أعـــمال 

TÜاإلصـــحاح الـــثا "
TU " �ـــة ال$# pqإ¬ أنـــحاء مـــختلفة مـــن الـــعالـــم. فـــالـــرســـالـــة الت�شـــ

ا@  Tdـه مـع الجـمهور الـذي 2ـان حـاeسـَتعَمل مـع جـمهور يـ©شاÂُ T p̧ الـرسـل �" ذات فـعالـQة ح
هناك. 

" اعـتnارە نـوعـQة الجـمهور 
TU ة، فـ�ل واحـد مـنا ;ـجب أن ;ـضعQهـذە �" الـنقطة الـرئ^سـ

َرازة الذين ;قّدمهم. 
�
Sم والQالُمستهدف من الوعظ والتعل

 "
TU الــــمذكــــور�ــــن T p̧ ا@ مــــع الــــيونــــانّي pqــــه كثeة تــــ©شاdهــــذە األ;ــــام الــــمعا "

TU إن حــــضارتــــنا
ون يــرفــضون ســفر الــتك��ــن و�ــ©بّنون  pqثSمــن أعــمال الــرســل. فــال wاالصــحاح الــسابــع ع�
 T p̧ األفــــ�ار الــــتطور�ــــة كتفســــpq لــــموضــــ�ع األصــــول. وKــــالــــتا¬" فــــالــــعد;ــــد مــــنهم لــــ^سوا ُمهــــتّم
" مـــن ســـفر األعـــمال. إنـــهم يـــ��ـــدون 

TÜاإلصـــحاح الـــثا "
TU " eـــاالســـتماع إ¬ رســـالـــة الت�شـــpq ال$#

م لــــــهم دفــــــاع عــــــن اإل;ــــــمان المســــــQ" (١ eــــــطرس ٣: ١٥)  الــــــدلــــــQل. و�ــــــحتاجــــــون أن ُ;ــــــقدَّ
اف eـــأن جـــمهورنـــا الـــمعاd هـــو  #qإن اإلقـــرار واإلع . pqســـتخدم كج� لـــلعبور إ¬ الت�شـــ ُ̂ ل
" أ;ـــــام بـــــولـــــس الـــــرســـــول 

TU الـــــذيـــــن 2ـــــانـــــوا T p̧ T الـــــيونـــــانّي p̧ أقـــــرب إ¬ أن ;ـــــكون مـــــثل الم©ش�ك
 ع� إ;صال رسالة اإلنجQل eط��قة ;كونون قادر�ن ع� اس©Qعابها. 

@
س^ساعدنا جمQعا

" أعـمال الـرسـل ١٧ �" مـثال مـمتاز ;ـجب أن نحـذو حـذوە 
TU إن عـظة بـولـس الـرسـول

 “ T p̧ " ســـفر الـــتك��ـــن لجـــمهور ”الـــيونـــانّي
TU ـــدايـــتهاe ل مـــنQح رســـالـــة اإلنـــج w� فـــنعمل ع�

 لـــ³لمة 
@
 أن نـــكون مســـتعديـــن إلجـــاeـــة أي شـــخص ;ـــقّدم تحـــّد;ـــا

@
الـــمعا�dن. و�ـــجب أ;ـــضا

" تـــتعامـــل مـــع حـــضارتـــنا  T الـــردود الـــعقالنـــQة ال$# p̧ ، مـــقّدم
ً
هللا، لـــنكون ُمـــجاهـــ��ـــن عـــالنـــQة

" لـلتعلQم سـوف ;ـقود وKـدون أدTÜ شـك  ÊÜتاSاع الـنموذج الـnن اتـÙة. وdة“ الـُمعاQالـيونـانـ”
اف  #qل واإلعQســـوف تـــكون قـــادرة ع� فـــهم رســـالـــة اإلنـــج pqمـــن الجـــماهـــ T p̧ إ¬ أن الـــمالي

ص� وخالٍق وملٍك ع� حQاتهم. 
æ
eاí 2مخل

 . T p̧ آم
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الفصل السادس 

أهــــمّ-ة ســـفر الـــتك#"ـــن 

”أَنَا أَنَا ُهَو امْلَاِحي ذُنُوبََك ألَْجِل نَفِْسي، َوَخطَايَاَك الَ أَذُْكرَُها“ 
إشعياء ٤٣: ٢٥ 

 " إن ســـفر الـــتك��ـــن لـــ^س مجـــّرد مجـــموعـــة مـــن الـــقصص األخـــالقـــQة أو الخـــرافـــات ال$#
" Âســتقر عــليها eــقQة أســفار  تــ©ناول مــوضــ�ع ا·¶صــول. إنــما هــو ســفر ;ــضع األســاســات ال$#
ص� لـنا. و2ـل 

æ
، ومخـل وري لـفهم هللا كـخالـٍق، وقـاض� Td س. وسـفر الـتك��ـن الـSتاب الـمقدَّ

" ســجالت ســفر الــتك��ــن. و�ــجب عــلينا أن 
TU ة الــحي��ــة تجــد جــذورهــاQّحQالــعقائــد المســ

" الــتعامــل 
TU  ة كحــرصــناQنــتعامــل مــع أول ســفر مــن األســفار اإللهــ T p̧ نــكون ع� حــرص ح

مع سفر الت-نQة أو الملوك أو المزامpq أو ال�شائر (األناجQل). 

ـــف الـــSتاب 
æ
ـــه ســـفٌر مـــوe ìـــه مـــن الـــرب اإللـــه. فـــمؤل

َّ
إن أهـــمQة ســـفر الـــتك��ـــن هـــو أن

" سـفر الـرؤ�ـا. و�ـجب عـلينا 
TU سـفر الـتك��ـن وأنـهاهـا "

TU ـأ*ـمله قـد ابـتدأ إعـالنـاتـهe س الـُمقدَّ
س لسفر التك��ن.  أال �ستخف eالطابع الُمقدَّ

. و2ـــل مـــن الـــقواعـــد 
@
 حـــقQقQا

@
" أنـــه ;ـــقدم �دا@ تـــار�ـــخQا

TU "� ة ســـفر الـــتك��ـــنQإن أهـــم
. ولـــ^س  "

Tل تـــار�QـــسجÂ تحـــدد أنـــه " ÊÜاق األدQـــناء الجـــمل والســـKة والـــمصطلحات و� Êqالع
. إذ أنَّ نـص 

@
 مـرتـ�nا

@
مـن مـ�ان لتفسـpq سـفر الـتك��ـن ع� األسـاس الـرمـزي الـذي ;ـصور إلـها

سـفر الـتك��ـن لـن Ãـسمح بهـذا الـن�ع مـن الـتفاسـpq غpq الـدقـQقة أو الـفضفاضـة، وكـذا تـفعل 
سة.  eقQة األسفار المقدَّ

وري لــلتعرف ع� هللا. ولــن تــكون مــعرفــتنا  Td ــه ســفٌر
َّ
إن أهــمQة ســفر الــتك��ــن �" أن

�ة  wف ال�� وافــQة عــن هللا إن لــم نــدرس ســفر الــتك��ــن eــعنا;ــة وحــرص. فــاí أراد أن ُ;ــعرِّ
كة  wة، عـالقـة ال�Qاة اإل�ـسانـQدء خـلق الـسماوات واألرض. إن 2ـل مـن تـفّرد الـحnالـ "

TU ـه
َّ
eـأن

مـع هللا، نـموذج الـزواج، دخـول الخـطيئة إ¬ الـعالـم، نـتائـج الـموت، وديـنونـة هللا الـعادلـة 
�" ســـمات مـــن ســـفر الـــتك��ـــن تـــوجـــه 2ـــل إ�ـــسان نـــحو مـــعرفـــة هللا، ومـــن خـــالل مـــعرفـــتنا 

ص. 
W
للخالق سنعرف المخل

" عrنا الـــراهـــن إذ أن حـــضارتـــنا تـــعمل ع� 
TU شـــدةÐ ة ســـفر الـــتك��ـــن تظهـــرQإن أهـــم

�ة. فـالـحكومـات ُتـنكر هللا. والـمدارس  wاتـنا ال��Qعاد هللا مـن جـميع أفـ�ار وجـوانـب حـn©اسـ
 pqثSال pqثSة. 2ــما أن الQــالــذات اإللهــe ســتهزئÂ ةQتــتجنب الحــد;ــث عــنه. الــعلوم الــعلمانــ
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" تـدعـو  مـن الـSناbـس Âـشّوە حـقQقة كـون هللا هـو الـخالـق مـن خـالل الـnدع والهـرطـقات ال$#
" ســـفر الـــتك��ـــن. الُخـــّدام والـــSهنة والـــقساوســـة 

TU ة الـــمدّونـــةQإ¬ إنـــ�ار الـــحقائـــق الـــتار�ـــخ
T الـذيـن يـنكرون أن آدم  p̧ الّي Êqمـذاهـب الـعلماء اللي T p̧ يـتجاهـلون رسـالـة سـفر الـتك��ـن مت ن
، وKــأنَّ 

@
̈�ــا " الخــطيئة 2ــان رمــ

TU ون أنَّ الــسقوط Êqتان تــار�ــخّيتان، و�عتÖوحــّواء 2ــانــا شــخص
 T p̧ " eــــالد مــــا ب

TU اە وقــــعتQأّ;ــــام نــــ�ح 2ــــان مجــــرد دفــــقة مــــن الــــم "
TU الــــطوفــــان الــــذي حــــدث

النه��ن. 

نـاس هللا و�ـقومـوا eـالـعمل الـشاق الـمو2ـل إلـيهم بـتقد;ـم  êتفض اªاآلن هـو الـوقـت ل2" يـ
، ابــتداءا@ مــن ســفر الــتك��ــن،  "ëاإلل "ìالــرســالــة الــ³امــلة لــلو T p̧ ، ُمَتَ ّن T p̧ ض #qــات للمعeاإلجــا
س وÙقــناع الــناس eــ�ّل وداعــة وتــواضــع ع�  مــن أجــل الــدفــاع الســلQم عــن الــSتاب الــُمقدَّ

أمل أن ;خلصوا. 
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 í المجد

" أعماق 
TU ة للغوصQدراسة يوم "

TU دءnل³م لل 
@
 ودافعا

@
نص�" أن ;كون هذا العمل ال�سQط س nا

ه  ە وأتمَّ 2لمة هللا، للتعرف ع� الرب اإلله الذي أعلن عن طبQعته وعن الخالص الذي أعدَّ
  .

@
ووهnه لنا مجانا

" ع� دراسات قام بوضعها الدكتور ج^سون ال;ل ضمن قالب سهل الفهم  T$إن هذا العمل مب
وواضح، وقد تمَّ الحصول ع� إذن شخ." منه الستخدام هذە المعلومات و�" متوفرة من 

 .biblicalscienceins>tute.com :ةQخالل مدّونته الشخص

" قام بوضعها 2ل من الراحل د. غ��ــــغ eاهªسن  يوجد العد;د من الدراسات اإلضافQة القQّمة ال$#
" ;مكن الوصول إ¬ الSثpq منها من خالل محر2ات الnحث أو من خالل  T هام وال$# p̧ والدكتور ك

 .Answersingenesis.org للدكتور هام "óز�ارة الموقع الرس

 : " التا¬"
TÜو #qSد اإلل� Êqساؤالت�م من خالل الÂ رسال استفسارات�م وñددوا ب #qال ت

 info@reasonorope.com

" www.reasonorope.com  للتعرف ع� الSثpq من 
TÜو #qS̈�ارة موقعنا اإلل ندعو2م ل

" نعمل ع�  ة ال$# T pqتب الممSة، 2ما ;مكن�م الحصول ع� عدد من الQة والتوراتQالمواضيع العلم
" سوف Âساعد2م ع� تقد;م إجاeاٍت للSثpq من األسئلة اإل;مانQة.   انتاجها، وال$#

وا ألجلنا. 
æ
صل

" الnدء.  
TU ف��ق عمل
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