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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ ��َ �ِ � �َ �ِ �ا��َ 
 Genesis 1: 1,2 2وو  1: 1 االتَّكويینِسْفر 

 wt_c20_us001# 497م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا
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-أأْهًلا وَوَمْرَحًبا ِبَك  -َصديیقي االُمسَتِمع ذاا َهِل"االَكِلَمة ِمَن االَبْرناَمِج ااإلذذااعيِّ َجديیَدةٍة  َحْلَقٍةفي  

". وممااليَی  
 

-َسَنْبدأأ  في َحْلَقِة االيیومم، - ِبِنْعَمِة االرببِّ  إإذْذ  االَقديیِماالَعْهِد ااألووَّلِل ِمْن أأْسفارِر  ْفِرسِّْلدِدررااَسَتنا ِل 
االرَّااعي "تشك سميیث".على َفِم  االتَّكويینِلِسْفِر دِدررااَسٍة َتْفسيیريیٍَّة َسُنْصغي إإلى   

 
ِسْفِر  (أأيْي االَعظيیِماالسِّْفِر  ااَهَذَكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 
–هُه ِمْنَك َنْرجوَما َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّْحَظِة، َف نْن. أأمَّا إإ)االتَّكويین -يیا َصديیقي  ُهَو 

أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة.  
 

وَوَكما سَنرىى ِمن خاللِل ااآليیاتِت ااألوولى ِمْن َهذاا االسِّْفر، فإننَّ ااَهللا االَحيَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشيٍء 
 في َهذاا االَكْونن. وَوبِصَفِتنا ُمؤِمنيیَن بالرَّببِّ يَیسوعَع االَمسيیِح، فإننَّ َهِذهِه االَحقيیَقَة ِهَي ُجْزٌء َجْوَهِرييٌّ

ِمْن إإيیماِننا.   
 

–ْتُرُكُكْم َنووااآلنْن،  –أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ااْبِتدااًء  االتَّكويینِسْفِر  ِمْن ااألووَّلِل رْرسِسدَّاالَمَع  
-باألْصحاحِح ااألووَّلِل وَواالَعَددِد ااألووَّلِل  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    

 



2 
 

[�ا�ِ��َ�]  
�ا�� "ْ�َ�ْ� �����") (�ا���  

إإننَّ االَكِلَمة "َتْكويین" َتْعني في االلَُّغِة االِعْبِريیَِّة: "في االَبْدء". ِلذلَك فإننَّ ِسْفَر االتَّكويیِن ُهَو  
َعْن ِبداايَیِة االَكْونِن، وَوَعْن ِبداايَیِة االَحيیاةِة في االَكْونِن، وَوَعْن ِبداايَیِة َفَنْحُن َنْقَرأأ فيیِه ِسْفُر االِبداايیاتت. 

. وَوَنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويیِن َعْن ِبداايَیِة ُخطَِّة ااِهللا االِفدااِئيیَِّة ِمْن االَخِطيیَِّة وَواالَمْوتِتااإلْنسانِن، وَوَعْن ِبداايَیِة 
اائيیَِّة ِخاللِل ِبداايَیِة أأمٍَّة. وواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االُجْزَء ااألْكَبَر ِمْن ِسْفِر االتَّكويیِن يَیَتَحدَّثُث َعْن ُخطَِّة ااِهللا االِفد

على َشَجَرةِة االعاِئَلِة االَبَشِريیَِّة وُوصوًلا إإلى أأمٍَّة وَوااِحَدةٍة َسَتَتبارَركُك ا َنْظَرةًة َخاِطَفًة إإْعطاِئنِمْن ِخاللِل 
ِبها َجميیُع أأَمِم االَعاَلِم.   

 
أأْشخاصٍص  أْنسابِبب وَوَسْوفَف َنْقَرأأ في االَعديیِد ِمَن االَموااِضِع في ِسْفِر االتَّكويین َلواائَح َعديیَدةًة 

االتي َعاشوها، وَوأأمورٍر أأخرىى َعْنُهم. وَويَیْقَتضي االتَّنويیُه ُهنا إإلى أأننَّ ااَهللا َلْم يَیْقصْد  وُوِلُدوواا، وواالَفْتَرةِة
أأنْن يُیَقدِّمم َلنا ِسِجلا ُمَفصًَّلا وَوكاِمًلا ِبَجميیِع ااألْنسابِب االتي َعاَشْت على ااألرْرضِض. َفَمَع أأننَّ آآدَدمَم وَوَحوَّااَء 

، فإننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يَیْذُكُر ااْثَنيْیَن ِمْنُهْم َفَقْط (وَوُهما: "َقايیيین" أأْنَجبا َبنيیَن َكثيیريیَن وَوَبناتٍت َكثيیرااتٍت
وَو "هابيیل") ِبَسَبِب أأهميیَّتهما. أأمَّا ااألبناُء ااآلَخروونَن فال َنْقَرأأ َعْنُهم َشيیًئا في هذاا االسِّْفر.   

 
ْنَدما كانَن ُعْمُر آآدَدمَم وَوَحوَّااَء َنْحَو ِمَئٍة وَوثالثيیَن َسَنة، أأْنَجبا وَوَلًداا وَوأأْسَميیاهُه "ِشيْیث". وَوَقْد ِع

وَورَردَد ااْسُم "ِشيْیث" أأيْیًضا ِبَسَبِب أأهميیَِّتِه. ِلذاا فإنَّنا َنْقَرأأ َعْن َنْسِل ِشيْیث. َفَقْد أأْنَجَب ِشيْیث َبنيیَن 
في االُمِهمِّ وَوَلِكنَّنا ال َنْقَرأأ إإلَّا َعْن وَوَلٍد وَوااِحٍد ِمْن أأووالدِدهِه بسبِب دَدوْورِرهِه  َكثيیريیَن وَوَبناتٍت َكثيیرااتت.

َبنيیَن  وَوَلَد ااألْشخاصِص . ِلذلَك فإننَّ ُكلَّ ووااِحٍد ِمْن َهؤالِءاالتي أأَشْرنا إإليیها َقْبَل َقليیل ِسْلِسَلِة االنََّسب
في َبارِرزٌز أأوْو ُمِهمٌّ َلُهْم دَدوْورٌر  ْنيَیُكَلْم ألنَُّه على ذِذْكِر َهؤالء  يَیأتِتَلْم  وَوَبناتٍت. وَوَلِكنَّ ِسْفَر االتَّكويیِن

ِقصَِّة ِفدااِء ااِهللا للَبَشِريیَّة.   
 

وَويُیْمِكُنَنا، َصديیقي االُمستِمع، أأنْن َنَتَتبََّع ِسْلِسَلَة االنََّسِب ِمْن آآدَدمَم إإلى إإبرااهيیم. وَوَهذاا ُهَو 
َشَجَرةَة االَعاِئَلِة ِمْن آآدَدمَم إإلى إإبرااهيیم. وَوَلِكْن َكما َسِب َهِذهِه: أأنْن َنرىى االَقْصُد ِمْن ذِذْكَر ِسْلِسَلِة االنَّ

ي ذَذَكْرتُت َقْبَل َقليیل، فإننَّ االَكثيیَر ِمَن ااألبناِء َلْم يَیِردْد ذِذْكُرُهْم في ِسْفِر االتَّكويین ِبَسَبِب َعَدمِم أأهميیَِّتِهْم ف
ِسْلِسَلِة االنََّسِب َهِذهِه َفَقْد وَورَردَد ذِذْكُرُهْم.  ِقصَِّة االِفدااء. أأمَّا ااألشخاصُص االُمِهمُّونَن في  

 
ووَلمَّا كاَنِت االَكِلَمُة "َتْكويین" َتْعني في ااألْصِل: "االِبداايیاتت"، فإننَّ االسِّْفَر يَیْبَتِدئُئ بالِعبارَرةِة 
"في االَبْدِء َخَلَق ااُهللا". وَواالسُّؤاالُل االذيي يَیْطَرحُح َنْفَسُه ُهنا ُهَو: َمتى َحَدثَث ذَذِلَك؟ وَوَكْم َسَنٍة ااْنَقَضْت 

َقُة ِهَي أأننَّ ُعقوَلنا ال َتْسَتطيیُع أأنْن َتْسَتْوِعَب ذَذِلَك أأوْو أأنْن َتْفَهَمُه. َفَمَع أأنَّنا ُمْنُذ ذَذِلَك االِحيْین؟ وَواالَحقيی
َنْسَمُع َعِن ااألزَزلِل، فإننَّ ُعقوَلنا َتْعَجُز َعْن إإدْدررااِكِه وَوااإلْلمامِم ِبِه. َفَنْحُن ال َنْسَتطيیُع أأنْن ُنْدرِركَك أأييَّ 

ووباختصارٍر َشديیٍد، فإننَّ ُعقوَلنا االَمْحدوودَدةَة َعاِجَزةٌة َعْن ومِم َلَديْینا. َشْيٍء َخارِرجَج ِنطاقِق االزََّمِن االَمْعل
َفْهِم ااألززليیَّة وَوااألبديیَّة.   

 
ال يُیْمِكُن ِلُعقوِلنا "، ِفي ااْلَبْدِء َخَلَق ااُهللا االسََّماوَوااتِت وَوااَألرْرضَض" َفِعْنَدما يَیقولُل االِكتابُب االُمَقدَّسُس 

ِلك. وَوُهناكَك أأْشخاصٌص ال يَیْرَغبونَن َحتَّى في َسماعِع ااْسِم ااِهللا ألننَّ أأْعماَلُهْم أأنْن َتْذَهَب إإلى أأْبَعد ِمْن ذَذ
االشِّريیَرةَة ُتناِقُض وَوَصايیا ااِهللا االصَّريیَحة وَواالوااِضَحة. ِلذلَك فإننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يَیِصُف َهؤالَء 
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َفَسُدوواا وَورَرِجُسواا ». َليْیَس إِإلٌه«ي َقْلِبِه: َقالَل ااْلَجاِهُل ِف: "1: 14بالُجهَّالِل. فنحُن َنقرأأ في االَمْزمورر 
: 1". وَوَنْقَرأُأ أأيْیًضا في رِرساَلِة بولَس االرَّسولِل إإلى أأْهِل رُرووميیة ِبَأْفَعاِلِهْم. َليْیَس َمْن يَیْعَمُل َصَالًحا

22- َد ااِهللا االَِّذيي َال يَیْفَنى وَوَبيْیَنَما ُهْم يَیْزُعُمونَن أَأنَُّهْم ُحَكَماُء َصارُروواا ُجَهَالَء، وَوأَأْبَدُلواا َمْج: "24
ِلذِلَك أَأْسَلَمُهُم ااُهللا أَأيْیًضا ِفي  ِبِشْبِه ُصورَرةِة ااِإلْنَسانِن االَِّذيي يَیْفَنى، وَواالطُّيُیورِر، وَواالدَّوَوااببِّ، وَواالزَّحَّاَفاتِت.

".َشَهَوااتِت ُقُلوِبِهْم إِإَلى االنََّجاَسِة  
  
عادَدَلِة االَخْلِق، فإنَّنا َسَنكونُن في ُمْشِكَلة َكبيیَرةة. َففي في َضْوِء ذَذِلَك، إإذذاا ااْسَتْثَنيْینا ااَهللا ِمْن ُم 

االَبْدِء ماذذاا؟ أأوْو َما االذيي َحَدثَث في االَبْدِء؟ َهْل كاَنْت ُهناكَك َمْجموَعٌة ِمَن االَغاززااتِت في االَفضاِء؟ إإننَّ 
يْیَن َجاَء االَفضاُء َنْفُسُه؟ وَوُهنا، َقْد َهِذهِه َليیَسِت االِبداايَیة. َفِمْن أأيْیَن جاَءتْت ُكْتَلُة االَغاززااتِت ِتْلَك؟ وَوِمْن أأ

  "كانَن ااُهللا ُهَو االَخاِلُق، ِمْن أأيْیَن َجاَء ااُهللا؟"إإنْن  االُحجََّة َنْفَسها قاِئًلا: ، َعزيیزيي االُمْسَتِمعَتْسَتْخِدمُم
 

وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأنَّنا ال َنْمِلُك إإجاَبًة ِسوىى أأننَّ ااَهللا ال يَیْحتاجُج إإلى َخاِلٍق. َفُهَو َمْوجودٌد ِمَن  
ااألزَزلل. وَوُهَو َمْوجودٌد ِبذااِتِه. وَوِعْنَدما َنقولُل إإنَُّه "في االَبْدِء َخَلَق ااُهللا االسَّماووااتِت وَوااألرْرضَض"، فإنَّنا 

يَیُكْن َمْوجودًداا َقْبَل ذَذِلَك، وَوأأنَُّه َلْم يَیَتَشكَّْل ِمَن ااْنِفجارٍر َهاِئٍل َتمَّ في ُظرووفٍف  َنْعني ِبذلَك أأننَّ االَكْونَن َلْم
 أأوْو ُموااِتيَیٍة َتماًما. َفَنْحُن َنْعَلُم أأننَّ ااألرْرضَض َتْبُعُد َعِن االشَّْمِس ِبِمْقداارٍر ُمَحدَّدٍد َتماًما ال يُیْمِكُن أأنْن يَیزيیَد

رْرضِض َعِن االشَّْمِس َقْد يَیكونُن َسَبًبا في َتَجمُِّد ااألرْرضِض. أأمَّا ااْقِترااُبها ِمْنها َفَقْد فاْبِتعادُد ااألأأنْن يَیْنُقَص. 
يیكونَن َسَبًبا في ااْحِترااِقها.   

 
َنْعَلُم أأننَّ ُهناكَك َطَبَقَة أأووززوونن ُتحيیُط بالُكَرةِة ااألرْرِضيیَِّة وَوَتْحميیها. وَوَنْحُن َنْعَلُم َكَذِلَك، فإنَّنا 

االباقي َثها ُثُلأأننَّ وَو ،َماِءيَیتألَُّف ِمَن االناكَك ُقوَّةَة َجْذبٍب ِمْغناطيیِسيٍّ، وَوأأننَّ ُثْلثِي ااألرْرضِض أأيْیًضا أأننَّ ُه
وَوَهْل َتَشكََّلِت االَماددَّةُة ُصْدَفًة في االَوْقِت االُمناِسِب، يَیاِبَسة. َفَهْل َحَدثَث َهذاا ُكلُُّه ُصْدَفًة؟ يَیَتألَُّف ِمَن اال

وواالنَِّسِب االِمَئِويیَِّة االصَّحيیَحِة، وَواالضَّْغِط االُمالِئِم، وَواالَحراارَرةِة االصَّحيیَحِة ِلَكْي وَواالَمكانِن االُمناِسِب، 
َطبَّْقنا ِعْلَم ااالْحِتماالتِت ِمْن ُصْدَفًة؟ َفإنْن َقْد َحَدثَث ُه َهذاا ُكلَّأأننَّ َهْل َحقا وَوُتَشكَِّل االَخِليیََّة ااألوولى؟ 

 ااحتماليیََّة ُحدووثِث ذَذِلَكَهِذهِه ااألشيیاِء ُصْدَفًة، َسَنِجُد أأننَّ  ُكلِّثَث أأْجِل االُعثورِر على َما يُیؤكُِّد ُحدوو
َمْعدووَمة.   

 
وَوِمَن االسَّْهِل َعَليْینا، يیا أأْصدقائي، أأنْن َنرىى أأنَُّه يُیْوَجُد في االَكْونِن ِنظامٌم ُمْحَكٌم. وَوإإنْن َنَظْرنا  

وَويَیْكفي أأنْن َتَتأمََّل في َخاليیاكَك، وَوِجهازِزكَك االدََّمِوييِّ،  إإلى أأْجسادِدنا َسُنْدرِركُك أأننَّ ُهناكَك ِنظاًما دَدقيیًقا َلُه.
وَوِجهازِزكَك االَعَصِبيِّ، وَوَجميیِع ااألْعضاِء االتي َتْعَمُل في َجَسِدكَك باْنِسجامٍم َتاممٍّ. ِلذلَك، ال ُبدَّ ِمْن 

ِفي ااْلَبْدِء َخَلَق . َفَنْحُن َنقرأُأ أأنَُّه "وُوجودِد َخاِلٍق ِلَهِذهِه االَخليیَقِة. وَوَهذاا ُهَو َما يُیؤكُِّدهُه االِكتابُب االُمَقدَّسُس
"َهْل ُتَصدِّقُق َنْطَرُحُه َعَليْیَك، َصديیقي االُمستِمع، ُهَو: وَواالسُّؤاالُل االذيي ". ااُهللا االسََّماوَوااتِت وَوااَألرْرضَض

وَوال َشكَّ أأننَّ أأييَّ إإْنسانٍن َعاِقٍل وُوِجَد ُصْدَفًة؟"  االَكْونَن أأننَّ ُهناكَك َخاِلًقا َعظيیًما ِلَهذاا االَكْونِن، أَأمْم أأننَّ
َسيَیْختارُر أأنْن يُیَصدِّقَق أأننَّ ااَهللا االَحيَّ االَقديیَر ُهَو االذيي َخَلَق َهذاا االَكْونَن. أأمَّا إإنْن رَرَفْضَت أأنْن ُتَصدِّقَق أأننَّ 

ااَهللا َمْوجودٌد ِمَن ااألزَزلل، َفإنََّك َسُتْقِحُم َنْفَسَك في دَدووَّااَمٍة يَیْصُعُب االُخرووجج ِمْنها.   
 

:1: 1َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین ِلذلَك،    
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َ���َو�ا�ِت �َو�ا��َْر�َض.  �ِ� �اْ��َْ�ِء َ��ََ� �ُ �ا���  
 

َشْيٍء ِمَن االَعَدمم. وَوَهِذهِه ُقْدرَرةٌة ال إإيیجادِد االَكِلَمُة "َخَلَق" ُتشيیُر (في ااألْصِل االِعْبِرييِّ) إإلى  
على ُصْنِع َفَقْط َقادِدرٌر َبْل ُهَو يَیْمَتِلُكها أأَحٌد ِسوىى ااهللا. َفال يُیْمِكُن لإلْنسانِن أأنْن يَیْخِلَق َشيْیًئا ِمَن االَعَدمم. 

"َصَنَع". ِفْعل "َخَلَق" وَواالل االِفْعااألْشيیاِء ِمْن َموااددَّ َمْوجودَدةٍة أأْصًلا. وَوَهذاا ُهَو االَفْرقُق االَجْوَهِرييُّ َبيْیَن 
َفاُهللا َخَلَق االسَّماووااتِت وَوااألرْرضَض ِمْن ال َشْيء. وَوَمتى َحَدثَث ذَذِلَك؟ في االَبْدء! وَوَمتى كانَن االَبْدُء؟ ال 

َنْدرريي!   
 

:2: 1ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   
 

ْ�ِ� �ظ٬��َ�ٌُْ، َ���َِ� �ا��َْر�ُض َ�ِ��َ�ً �َو٬�َ�ِ����ًَ، �َوَ��َ� �َوْ��ِ� �اْ��َ �وَ   
�َو�ُر�و�ُح �ِ ��َِ��ف� َ��َ� �َوْ��ِ� �اْ�ِ���َ��ِه.  

 
وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأنَُّه َليْیَس ِمْن ِصفاتِت ااِهللا أأنْن يَیْخِلَق َشيْیًئا َخِرًبا وَوَخاِليًیا. ِلذلَك، يَیرىى االَعديیُد  

بيیَن ااآليَیة ااألوولى وَوااآليَیة االثَّاِنيَیة ِمَن ااألْصحاحِح  زَزَمِنيیٌَّةَفْجَوةٌة ِمْن ُعَلماِء االِكتابِب االُمَقدَّسس أأنَُّه ُتْوَجُد 
ااألووَّلِل ِمْن ِسْفِر االتَّكويین. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َفإننَّ ُهناكَك َفْتَرةًة َفاِصَلًة بيیَن االَعَددِد ااألووَّلِل االذيي يَیقولُل: 

َكاَنِت ااَألرْرضُض َخِرَبًة وَووَواالَعَددِد االثَّاني االذيي يَیقولُل: " ،"االسََّماوَوااتِت وَوااَألرْرضَض"في االَبْدِء َخَلَق ااُهللا 
وَوَهذاا ُهَو َما يُیؤكُِّدهُه ِسْفر  ".وَوَخاِليَیًة، وَوَعَلى وَوْجِه ااْلَغْمِر ُظْلَمٌة، وَورُرووحُح ااِهللا يَیِرففُّ َعَلى وَوْجِه ااْلِميَیاهِه

َماوَوااتِت ُهَو ااُهللا. ُمَصوِّرُر ااَألرْرضِض َخاِلُق االسَّ: "18وَواالَعَددد  45إإَشْعيیاء إإذْذ َنْقَرأأ في ااألْصحاحح 
".وَوَصاِنُعَها. ُهَو َقرَّرَرَها. َلْم يَیْخُلْقَها َباِطًال. ِللسََّكِن َصوَّرَرَها  

 
وَوُهناكَك َنَظِريیَّاتُت َعديیَدةٌة وَوَضَعها االُعَلماُء في ُمحاوَوَلٍة ِمْنُهْم ِلَتْفسيیِر َنْشأةِة االَكْونِن. وَواالَحقيیَقُة  

ِمْن َهِذهِه االنََّظِريیَّاتِت. َفعلى َسبيیِل االِمثالِل، ُهناكَك وَوااِحَدةٍة  ُكلَِّجوااِنَب َضْعٍف في  ُهناكَكِهَي أأننَّ 
َخَلَق ُكلَّ َشيٍء ُثمَّ ااَهللا َنَظِريیٌَّة ُتْعَرفُف باْسِم "االتََّطوُّرِر ااإلَلِهيِّ". وَويَیقولُل أأْنصارُر َهِذهِه االنََّظِريیَِّة أأننَّ 

يَیشاء. وَوِبَحَسِب رَرأأيِي َهؤالِء فإننَّ ااَهللا َخَلَق ُجَزيْيَء االبرووتيین ااألووَّلل ُثمَّ َتَرَكُه َتَرَكُه ِليَیَتَطوَّرَر َكما 
ْونِن َليَیَتَشكََّل َكما يَیشاء. وَوَمَع أأننَّ َهِذهِه االنََّظِريیََّة ُتؤِمُن بأننَّ ااَهللا ُهَو االَخاِلق، فإنَّها ُتزيیُل ااَهللا ِمَن االَك

أأيِي َهؤالِء، قادِدرٌر أأنْن يَیَتَطوَّرَر وَوْحَدهُه دُدوْونَن ُمساَعَدةٍة ِمَن ااِهللا. َبْعَد ذَذِلَك ألننَّ االَكْونَن، في رر  
 

أأوْو َقْبَل َما ال يَیزيیُد  ،وَوُهناكَك َنَظِريیَُّة أأخرىى َتقولُل إإننَّ االَكْونَن ُخِلَق َقْبَل َنْحِو ِستَِّة آآالفِف َسَنة 
هِه االنََّظِريیَِّة إإننَّ االَكْونَن َحديیٌث ِنْسِبيیا إإذْذ إإننَّ َعْن َعْشَرةِة آآالفِف َسَنة. بِعبارَرةٍة أأخرىى، يَیقولُل أأْصحابُب َهِذ

ُعْمَرهُه ال يَیزيیُد َعْن َعْشَرةِة آآالفِف َسَنة. وَوُهْم يَیقولونَن إإنَُّه ال ِصحََّة وَوال دَدليیٌل ِلما يَیقوُلُه االُعَلماُء َعْن 
االُعَلماَء االذيیَن يُیناددوونَن بأننَّ ُعْمَر  ُمْنُذ َماليیيیِن االسِّنيین. وَوُهْم يَیقولونَن أأيْیًضا إإننََّمْوجودٌد أأننَّ االَكْونَن 

يَیدَّعونَن ذَذِلَك ِلَتْبريیِر َنَظِريیَِّة االنُّشوِء  )ِمْليیاررااتِت االسِّنيیَنرُربَّما أأوْو االسِّنيین (االَكْونِن يُیَقدَّرُر ِبَماليیيیِن 
َقْط، َلما َصَمَدتْت َنَظِريیَُّة وَوااالرْرِتقاء. َفَلْو أأنَُّهْم أأَقرُّوواا أأننَّ االَكْونَن ُخِلَق َقْبَل َعْشَرةة آآالفِف َسَنٍة َف

ِبها. يُیؤِمنونَن االُنشوِء وَواالتََّطوُّرِر االتي   
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ِهَي ِحَقٌب ِجيیولوِجيیٌَّة  وَوُهناكَك َمْن يَیقولونَن إإننَّ أأيیَّامَم االَخْلِق االَمْذكورَرةِة في ِسْفِر االتَّكويین 
االلَُّغِة االِعْبِريیَِّة) أأْكَثَر ِمْن أأْلٍف وَوِمَئِة في تْت (وَوَليْیَسْت أأيیَّاًما. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االَكِلَمة "يَیْومم" َقْد وَورَردَد

وَوَقِد ااْسُتْخِدَمِت َمرَّةٍة في االِكتابِب االُمَقدَّسِس ِلُتشيیَر إإلى َنْحِو وَوااِحَدةٍة وَوَخْمسيیَن َفْتَرةة زَزَمِنيیَّة ُمْخَتِلَفة. 
(َكما ِهَي االَحالُل في االِعبارَرةة "يَیْومِم  َحدَّددةٍةُماالَكِلَمة "يَیْومم" أأيْیًضا لإلشارَرةِة إإلى َفْتَرةٍة زَزَمِنيیٍَّة َغيْیِر 

االرَّببِّ").   
 

وَوَلِكْن َكما ذَذَكْرنا َقْبَل َقليیٍل، فإننَّ ُكلَّ َنَظِريیٍَّة ِمَن االنََّظِريیَّاتِت االَمْطرووَحِة َتْحويي ِنقاطَط  
يین ُتشيیُر إإلى ِحَقٍب َضْعٍف. َفعلى َسبيیِل االِمثالِل، إإنْن كاَنِت ااأليیَّامُم االَمْذكورَرةُة في ِسْفِر االتَّكو

 جيیولوِجيیٍَّة ُمْخَتِلَفٍة، فإننَّ َهذاا يَیْعني أأننَّ ااَهللا َخَلَق االنَّباتاتِت في االِحْقَبِة االجيیولوجيیَِّة االثَّاِلَثِة وَوَتَركها
َشْمٍس َطواالَل دُدوْونَن َشْمٍس َحتَّى االِحْقَبِة االجيیولوجيیَِّة االرَّااِبَعِة. وَوَلِكْن َكيْیَف َنَمْت ِتْلَك االنَّباتاتُت دُدوْونَن 

ِتْلَك االَفْتَرةة؟ َكَذِلَك، إإنْن كانَن ااُهللا َقْد َخَلَق ااإلْنسانَن في االِحْقَبِة االجيیولوجيیَِّة االسَّادِدَسِة، ووااْسَترااحَح في 
َبِة االِحْقَبِة االجيیولوجيیَِّة االسَّاِبَعِة، َفإننَّ َهذاا يَیْعني أأننَّ آآدَدمَم وَوَحوَّااَء َقْد ُطِردَداا ِمْن َجنَِّة َعْدنٍن في االِحْق

. وَوَهذاا يَیَضُعنا أأمامَم ُمْشِكَلٍة أأخرىى َتْخَتصُّ ِبُعْمِر آآدَدمم. وَوَهُلمَّ على أأَقلِّ َتقديیر االجيیولوجيیَِّة االثَّاِمَنِة
َجرَّاا!  

 
أأمَّا في َما يَیْخَتصُّ بالنََّظِريیَِّة االتي َتقولُل إإننَّ ُعْمَر االَكْونِن ال يَیَتَعدَّىى َعْشَرةَة آآالفِف َسَنة،  

َألنْن ِفي ): "11: 20. َفالِكتابُب االُمَقدَّسُس يَیقولُل (في ِسْفِر االُخرووجج َماِريیٌَّة َمْنِطِقيیٌَّة إإلى َحدٍّ فإنَّها َنَظ
". وَوَمَع أأننَّ َهِذهِه االنََّظِريیََّة ال َتْخلو ِستَِّة أَأيیَّامٍم َصَنَع االرَّببُّ االسََّماَء وَوااَألرْرضَض وَوااْلَبْحَر وَوُكلَّ َما ِفيیَها

يَیقوُلُه االِكتابُب االُمَقدَّسُس َعْن َخْلِق االَكْونِن َقريیَبًة ِممَّا ، فإنَّها َتْبقى َمْعقوَلًة وَواالضَّْعِفِنقاطِط  ِمْن
وَوااإلْنسانِن.   

 
وَوال َشكَّ أأننَّ ُهناكَك أأْسِئَلًة َكثيیَرةًة َتْعَجُز ُعقوُلنا َعْن إإيیجادِد أأْجِوَبٍة َلها. وَوَقْد كاَنْت َهِذهِه ِهَي  

َقْد كانَن يَیْطَرحُح أأْسِئَلًة َعويیَصًة يَیْعَجُز االَعْقُل االَبَشِرييُّ َعِن ااإلجاَبِة َعْنها. ِلذلَك َنْقَرأأ ُمْشِكَلُة أأيیُّوبب. َف
ااْشُددِد ااآلنَن َحْقَويْیَك  :َفَأَجابَب االرَّببُّ أَأيیُّوبَب ِمَن ااْلَعاِصَفة وَوَقالَل: "ِسْفِر أأيیُّوببِمْن  38ااألْصحاحح في 

يْیَن ُكْنَت ِحيیَن أَأسَّْسُت ااَألرْرضَض؟ أَأْخِبْر إِإنْن َكانَن ِعْنَدكَك َفْهٌم. َمْن أَأَعلُِّمِني. َكَرُجل، َفِإنِّي أَأْسَأُلَك َفُت
 وَوَضَع ِقيَیاَسَها؟ َألنََّك َتْعَلُم! أَأوْو َمْن َمدَّ َعَليْیَها ِمْطَمارًراا؟ َعَلى أَأييِّ َشْيٍء َقرَّتْت َقَوااِعُدَها؟ أَأوْو َمْن

وَوَمْن َحَجَز  َما َتَرنََّمْت َكَوااِكُب االصُّْبِح َمًعا، وَوَهَتَف َجِميیُع َبِني ااِهللا؟وَوَضَع َحَجَر زَزااوِويَیِتَها، ِعْنَد
ااْلَبْحَر ِبَمَصارِريیَع ِحيیَن ااْنَدَفَق َفَخَرجَج ِمَن االرَِّحِم. إِإذْذ َجَعْلُت االسََّحابَب ِلَباَسُه، وَواالضََّبابَب ِقَماَطُه، 

َغاِليیَق وَوَمَصارِريیَع، وَوُقْلُت: إِإَلى ُهَنا َتأِتي وَوَال َتَتَعدَّىى، وَوُهَنا وَوَجَزْمُت َعَليْیِه َحدِّيي، وَوأَأَقْمُت َلُه َم
". َهْل ِفي أَأيیَّاِمَك أَأَمْرتَت االصُّْبَح؟ َهْل َعرَّْفَت ااْلَفْجَر َمْوِضَعُه ُتْتَخُم ِكْبِريَیاُء ُلَجِجَك؟  

 
َها أأَقرَّ أأيیُّوبُب ِبَضْعِفِه وَوَجْهِلِه قاِئًلا: "وَوَقِد ااْسَتَمرَّ ااُهللا في َطْرحِح ااألْسِئَلِة على أأيیُّوبَب إإلى أأنْن 

َقْد َعِلْمُت أَأنََّك َتْسَتِطيیُع ُكلَّ َشْيٍء، وَوَال ...  أَأَنا َحِقيیٌر، َفَماذَذاا أُأَجاوِوُبَك؟ وَوَضْعُت يَیِديي َعَلى َفِمي
لِكنِّي َقْد َنَطْقُت ِبَما َلْم أَأْفَهْم. ِبَعَجاِئَب يَیْعُسُر َعَليْیَك أَأْمٌر. َفَمْن ذَذاا االَِّذيي يُیْخِفي ااْلَقَضاَء ِبَال َمْعِرَفٍة؟ وَو

".َفْوِقي َلْم أَأْعِرْفَها  
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ها. َفَنْحُن ال َنْعَلُم َمتى َخَلَق ااُهللا ال َنْعَلُمَفُهناكَك أُأمورٌر َكثيیَرةٌة ِجداا أأَجْل يیا َصديیقي!  
االَمالِئَكَة. وَوَنْحُن ال َنْعَلُم َمتى َسَقَط االشَّيْیطانُن. وَوَنْحُن ال َنْعَلُم االَكثيیَر ِمَن ااألشيیاِء ااألخرىى االتي 

َشاَء ااُهللا، ِبِحْكَمِتِه، أأنْن ال يُیْطِلَعنا َعَليْیها.   
 

رِر االيیومَم، على أأنْن ُنتاِبَع دِدررااَسَتنا وَوَتأمَُّلنا في ِسْفِر االتَّكويین َسَنْكَتفي، يیا أأِحبَّائي، ِبَهذاا االَقْد 
في االَحْلَقِة االُمْقِبَلِة ِبَمشيیَئِة ااِهللا.   
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ةٌة ِجداا َعِن ااِهللا. وَوبالُمقاِبِل، ُهناكَك أأمورٌر َكثيیَرال َشكَّ أأنََّنا َنْعِرفُف وَوَنْفَهُم االَكثيیَر ِمَن ااألمورِر 
أأنَّنا َسَنْعِرفُف االَمزيیَد َعِن ُهَو  االُمؤكَُّداالشَّيُء ااال َنْعِرُفها َعْنُه وَوال يُیْمِكُن ِلُعقوِلنا أأنْن َتْسَتْوِعَبها. وَو

ِد َقوَوااِهللا االَحيِّ ِعْنَدما َنصيیُر َمَعُه في االسَّماِء. ِلذلَك َفَقْد كانَن دَدرْرسُس االيَیْومِم ُمِهما ِجداا َلنا َجميیًعا. 
 ااْبَتَدأَأ االرَّااعي "تشك سميیث" في االَكْشِف َعْن َعَددٍد ِمَن االَمفاهيیِم ااألساِسيیَِّة االُمْخَتصَِّة بالَخْلِق. وَوَقِد

َبْعِض االنََّظِريیَّاتِت َعْن أأْصِل االَحيیاةِة. على االيیومَم أأيْیًضا  ااطَّْلعنا  
 

ي االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، َسيُیتاِبُع االرَّااعي "ْتَشك سميیث" ِفوَو
. ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن االتَّكويینِلِسْفِر (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 

نالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َت  
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

[��������ِ ��َِ��َ]  
�ا�� ْ�َ�� �����) (�ا���  

َنْقَرأأ في االَعَددِد ااألووَّلِل ِمْن ِسْفِر االتَّكويین أأننَّ ااَهللا االَحيَّ َخَلَق االسَّماووااتِت وَوااألرْرضَض. وَوَنْقَرأأ 
ااِهللا يَیِرففُّ  رُرووحَحأأننَّ َلى وَوْجِه االَغْمِر ُظْلَمٌة، وَوَعَخِرَبًة وَوَخاِليَیًة، وَو َكاَنْتفي االَعَددِد االثَّاني أأننَّ ااألرْرضَض 

. وَوإإنْن َحاوَوْلَت، يیا َصديیقي، أأنْن ُتْنِكَر وُوجودَد ااِهللا أأْصًلا، فإنَُّه َلْن يَیعودَد َلَديْیَك قاِعَدةة َعَلى وَوْجِه االِميَیاهِه
َق ااُهللا َتْنَطِلُق ِمْنها. ِلذلَك، ِلَم ال ُتَصدِّقق َما يَیقوُلُه االِكتابُب االُمَقدَّسُس َعْن أأْصِل االَخليیَقِة. َففي االَبْدِء َخَل

االسَّماووااتِت وَوااألرْرضَض.   
 

وَوَصالُتنا ألْجِلَك، َعزيیزيي االُمستِمع، ِهَي أأنْن يَیْفَتَح ااُهللا َقْلَبَك وَوذِذْهَنَك ِلَقبولِل َكِلَمِتِه. 
َكٍة، وَوأأنْن فالِكتابُب االُمَقدَّسُس ُهَو َكِلَمُة ااِهللا االَحيیَّة. وَوَصالُتنا ألْجِلَك أأيْیًضا ِهَي أأنْن يُیبارِرَكَك ااُهللا ِبُكلِّ َبَر

ال َتكونَن ِمْن أأوولِئَك يَیكونَن َمَعَك وَويَیْحميیَك في ُخرووِجَك وَودُدخوِلَك. وَوأأخيیًراا، َصالُتنا ألْجِلَك ِهَي أأنْن 
ااألشخاصِص االذيیَن يَیِصُفُهُم االِكتابُب االُمَقدَّسُس بالَجْهِل ِبَسَبِب رَرْفِضِهْم ِهللا. فالِحْكَمُة االَحقيیقيیَُّة ِهَي أأنْن 

َحيَّ االُمْعَلَن على َصَفحاتِت االِكتابِب االُمَقدَّسِس، وَوأأنْن َنْقَبَل ُخطََّة االَخالصِص االتي أأَعدَّها َنْعِرفَف ااَهللا اال
َلنا في َشْخِص ااْبِنِه يَیسوعَع االَمسيیح. وَوَنْحُن َنَتَضرَّعُع إإلى ااِهللا ِلَكْي يَیْجَعَل َهِذهِه االدِّررااَسَة َسَبًبا 

ُنَصلِّي. آآميین!سيیِح االَمِلُمبارَرَكِتَك رُروْوِحيیا. باْسِم يَیسوعَع   
 


