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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ ��َ �ِ � �َ �ِ �ا��َ 
1: 1 االتَّكويینِسْفر  -8 Genesis 1: 1-8 

 wt_c20_us002# 498م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 

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

 
-أأْهًلا وَوَمْرَحًبا ِبَك  -َصديیقي االُمسَتِمع ذاا َهِل"االَكِلَمة ِمَن االَبْرناَمِج ااإلذذااعيِّ َجديیَدةٍة  َحْلَقٍةفي  

". وممااليَی  
 

-َسُنتاِبُع  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.  
 

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

  



2 
 

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

 
ننَّ االَكِلَمة "َتْكويین" َتْعني في االلَُّغِة االِعْبِريیَِّة: "في ُكنَّا َقْد ذَذَكْرنا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأ 

 االَبْدء". ِلذلَك فإننَّ ِسْفَر االتَّكويیِن ُهَو ِسْفُر االِبداايیاتت. َفَنْحُن َنْقَرأأ فيیِه َعْن ِبداايَیِة االَكْونِن، وَوَعْن ِبداايَیِة
في االَكْونِن، وَوَعْن ِبداايَیِة ااإلْنسانِن، وَوَعْن ِبداايَیِة االَخِطيیَِّة وَواالَمْوتِت. االَحيیاةِة  

 
:1: 1َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین وَوااآلنن،    

 
َ���َو�ا�ِت �َو�ا��َْر�َض.  �ِ� �اْ��َْ�ِء َ��ََ� �ُ �ا���  

 
وَوَقْد ذَذَكْرنا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأننَّ ُهناكَك االَعديیَد ِمَن االنََّظِريیَّاتِت ِلَتْفسيیِر ُنشوِء االَكْونِن. وَوَقْد  

إإلى َما يَیقوُلُه ال إإلى االَعْقِل وَواالَمْنِطِق َفَحْسب، َبْل أأيْیًضا َتكونُن َنَظِريیَُّة االَفْجَوةِة االزََّمِنيیَِّة ِهَي ااألْقَربُب 
 االُمَقدَّسُس. وَوِبَحَسِب َهِذهِه االنََّظِريیَِّة، فإننَّ ُهناكَك َفْجَوةًة زَزَمِنيیًَّة َبيْیَن االَعَددَديْیِن ااألووَّلِل وَواالثَّاني ِمَناالِكتابُب 

ااألْصحاحِح ااألووَّلِل ِمْن ِسْفِر االتَّكويین. وَوَلِكنَّنا ال َنْعَلُم ُطْولَل َهِذهِه االَفْتَرةِة االفاِصَلِة.   
 

االسَّماووااتِت وَوااألرْرضَض، َفَقْد َخَلَق االَمالِئَكَة أأيْیًضا. َفَقْد َخَلَق ااُهللا ااألرْرضَض  وَوَكما أأننَّ ااَهللا َخَلَق 
وَوَقْد كاَنْت ُهناكَك أأْشكالٌل ِمَن االَحيیاةِة على ااألرْرضِض َقْبَل َخْلِق ااإلْنسانِن. َفعلى َسبيیِل ِلُسْكنى االَبَشِر. 

:2: 1أأ في ِسْفِر االتَّكويین ُثمَّ َنْقَراالِمثالِل، َكاَنْت ُهناكَك َحيیاةٌة َنباِتيیٌَّة.   
 

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

 
شيیُر وَوخاِليَیة، وَوعلى وَوْجِه االَغْمِر ُظْلَمة. وَوُهناكَك أأدِدلٌَّة َكثيیَرةٌة ُت إإذًذاا، كاَنِت ااألرْرضُض َخِرَبًة 

إإلى أأننَّ ااألرْرضَض َظَهَرتْت إإلى َحيیِِّز االُوجودِد ِمَن االَعْصِر االَجليیدييِّ ااألخيیر َقْبَل أأَقلِّ ِمْن َعْشَرةِة آآالفِف 
َسَنة. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، فإننَّ أأْصحابَب َنَظريیَِّة االَفْجَوةِة االزََّمِنيیَِّة يَیقولونَن إإننَّ االَعَددَد ااألووَّلَل ِمْن ِسْفِر 

إإلى االَخليیَقِة ااألصليیَِّة ااألوولى، وَوأأننَّ َبِقيیََّة ِسْفِر االتَّكويین يُیشيیُر إإلى عمليیَِّة إإعادَدةِة االتَّكويین يُیشيیُر 
االَخْلِق االتي اابتَدأأها ااُهللا إلعادَدةِة َخْلِق ااألرْرضِض ِمْن أأْجِل وَوْضِع ااإلْنسانِن َعليیها. وَوَهذاا يَیعني أأننَّ أأيیَّامَم 

–االَخْلِق االَمذكورَر في ِسْفِر االتَّكويین ِهَي  -في االَحقيیَقِة   أأيیَّامُم إإعادَدةِة َخْلِق ااألرْرضِض ِلَكْي يَیْجَعَلها  
ُمالِئَمًة لإلنسانن.   

 
 ُمشكالتٍت َكثيیَرةًةَتُحلُّ وَوِهَي بالَقبولل. أننَّ َهِذهِه االنََّظِريیََّة َجديیَرةٌة ال يُیْمِكُننا إإلَّا أأنْن ُنِقرَّ بوَو 

يُیْثِبتواا أأننَّ ااألرْرضَض َمْوجودَدةٌة ُمْنُذ َماليیيیِن االسِّنيین. وَوااألَهمُّ أأنْن َعَبًثا يُیثيیُرها االُعَلماُء االذيیَن يُیحاوولونَن 
يَیقوُلُه االِكتابُب االُمَقدَّسُس، َبْل َتتَِّفُق َمَعُه في أأْغَلِب  ِمْن ذَذِلَك ُهَو أأننَّ َهِذهِه االنََّظِريیََّة ال ُتعارِرضُض َما

ااألْحيیانن.   
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َرجَج ُنْوحٌح وَوعاِئَلُتُه ِمَن االُفْلِك َبْعَد ااْنِتهاِء االطُّوفانِن، َفإننَّ ووِمَن االُمْدِهِش أأنْن َنْعَلَم أأنَُّه ِعْنَدما َخ 
وَوَبارَركَك ااُهللا ُنوًحا : "1: 9أأنْن يَیْمَأل ااألرْرضَض َنْسًلا. َفَنْحُن َنقرأأ في ِسْفِر االتَّكويین  ااَهللا يَیأُمُرهُه قاِئًلا

وَوِصيیًَّة آآدَدمَم وَوَحوَّااَء َقْد أأْعطى ااُهللا ووكانَن ". رْرضَضوَوَبِنيیِه وَوَقالَل َلُهْم: أَأْثِمُروواا وَوااْكُثُروواا وَوااْمُألوواا ااَأل
. وَوَلِكنَّ ااإلْنسانَن في ُصْورَرِتِه االَحاِليیَِّة َمْوجودٌد ُمْنُذ َنْحِو ننُمماِثَلًة في ذَذِلَك االَوْقِت االذيي َسَبَق االطُّوفا

َس َصحيیًحا. ِستَِّة آآالفِف َسَنة َفَقْط. وَوال يُیْمِكُن ألَحٍد أأنْن يُیْثِبَت أأننَّ َهذاا ليی  
 

أأننَّ ااَهللا َخَلَق االسَّماووااتِت وَوااألرْرضَض. وَوَنْقَرأأ في  1: 1ِلذلَك، فإنَّنا َنْقَرأُأ في ِسْفِر االتَّكويین  
َخِرَبًة وَوَخاِليَیًة، وَوَعَلى وَوْجِه االَغْمِر ُظْلَمٌة، وَورُرووحُح ااِهللا يَیِرففُّ َعَلى االَعَددِد االثَّاني أأننَّ ااألرْرضَض َكاَنْت 

: 3: 1َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین ُثمَّ . اهِهوَوْجِه االِميَی  
 

٬، �ََ���َن �ُ��ٌر. »��ِ�َُ�ْ� �ُ��رٌ «�َ��َل �ُ: �وَ   
 

َنَرىى ُهنا، يیا أأِحبَّائي، َتفاصيیَل َعَمِليیَِّة االَخْلِق االتي قامَم ِبها ااُهللا. َففي االَبْدِء، َخَلَق ااُهللا  
". وَوااآلنْن، َقالَل ااُهللا: "ِليَیُكْن َخِرَبًة وَوَخاِليَیًة" كاَنْت ااَألرْرضَضاالسَّماووااتِت وَوااألرْرضَض. وَوَلِكنَّنا رَرأأيْینا أأننَّ 

ُنْورٌر" َفكانَن ُنْورٌر!   
 

وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ ااألرْرضَض َكاَنْت َغارِرَقًة في االظَّالمِم، وَوأأنَُّه َلْم يَیُكْن ُهناكَك ُنْورٌر االَبتَّة. وَوَهِذهِه  
َفَقْد كاَنِت ااألرْرضُض ُمَتَجمَِّدةًة وَوُمْظِلَمًة. وَوِمَن االُمَرجَِّح أأننَّ في َهذاا ِهَي َما ُتْعَرفُف بالَحاَلِة االسَّديیِميیَّة. 

فإننَّ أأشكالل االحيیاةة  ،إإشارَرةة إإلى االَعْصِر االَجليیِدييِّ. وَوِمَن االُمْدِهِش أأنَّنا ِعْنَدما َنَتأمَُّل في أأيیَّامِم االَخْلِق
يُیشارُر إإليیها بأنَّها َحيیًَّة َطواالَل االَعْصِر االَجليیدييِّ) ال ِتْلك (ِمْثَل االنَّباتاتت االتي َتَمكََّنْت ِمَن االَبقاِء 

–"ُخِلَقت"  ألنَّها كاَنْت َقْد ُخِلَقْت أأْصًلا ِمَن االَعَدمم. َبْل يُیشارُر إإليیها بأنَّها ُعِمَلت". أأمَّا أأْشكالُل  
االَحيیاةِة االتي َلْم َتْنُج في االَعْصِر االَجليیدييِّ فإنَّها ُخِلَقْت ِمْن َجديید.   

 
لَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االَكثيیَر ِمْن أأْشكالِل االَحيیاةِة َقْد َنَجْت في االَعْصِر االَجليیِدييِّ ِمْن ِخاللِل َتَوفُِّر وَواا 

االبيیَئِة االُمناِسَبِة َلها. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، ُهناكَك أأْشكالُل َحيیاةٍة ااْنَتَهْت في االَعْصِر االَجليیِدييِّ، وَوُهناكَك 
َمْوجودَدةًة وَوَحيیًَّة. وَوُنالِحُظ أأننَّ ِسْفَر االتَّكويیِن يَیْسَتْخِدمُم االَكِلَمَة "َخَلَق" أأْشكالُل َحيیاةٍة َصَمَدتْت وَوَبِقيَیْت 

يَیْسَتْخِدمُم االَكِلَمَة "َعِمَل" (أأيْي: َصَنَع) لإلشارَرةِة إإلى ااألشيیاِء االتي أأوْوَجَدها ااُهللا ِمَن االَعَدمم، وَوأأنَُّه 
اِء االتي َتَمكََّنْت ِمَن االنَّجاةِة َبْعَد االَعْصِر االَجليیدييِّ. لإلشارَرةِة إإلى ااألشيیاِء االتي َصَنَعها ااُهللا ِمَن ااألشيی  

 
. ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االرَّااِبِع: ، َفَكانَن ُنورٌر"ِليَیُكْن ُنورٌروَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل، َفَقْد قالَل ااُهللا: "   

 
�َر�أ�َى �ُ �ا�����َر �أَ����ُ َ�َ�ٌ�. �َو�ََ�َ� �ُ ��َْ�َ� �ا�����ِر �َو�ا���ْ�َ�ِ�. �وَ   

 
وَوِمَن االُمؤكَِّد أأنَُّه ِعْنَدما َكَتَب ُموسى ِسْفَر االتَّكويیِن، فإنَُّه َلْم يَیُكْن يُیْدرِركُك ااألْبعادَد االِعْلِميیََّة  

ِث، َصارَر ِبَمْقدوورِرنا أأنْن َنْفِصَل االضَّْوَء. وَوباْسِتْخداامِم ِلَفْصِل االنُّورِر. وَوَلِكْن بوجودِد االِعْلِم االَحديی
 طاقٌق: ِنِنطاقاتٍت ةالَثَث ْنِم ُفتألَّيَی يَّغناطيیِسرووِمْهاالَك َفيْیاالطَّاالتَّحليیِل االّضوِئيِّ، ِصْرنا َنْعَلُم أأننَّ 

 ُءْواالَض(وَوُهَو  ِةؤؤيَیاالرُّ طاقُقِنوَو )،رااءْماالَح َتْحَت األشعِة(وَوُهَو االَمْعرووفُف ب رااررةِةللَح ٌدلَِّوُم
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وَوِمْن ِخاللِل َفْصِل َهِذهِه االنِّطاقاتِت َبْعِضها َعْن َبْعٍض، . ةيیَِّجَسْفَناالَب قَقْوَف ِةعَّااألِش طاقُقِن)، وَويُِّئْراالَم
ْقَرأَأ َتَمكََّن االُعَلماُء ِمَن ااْخِترااعِع االَعديیِد ِمَن ااألْجِهَزةِة االُمِهمَِّة وَواالُمفيیَدةة. ِلَذِلَك، ِمَن االُمْدِهِش َحقا أأنْن َن

أأننَّ ااَهللا َفَصَل َبيْیَن االنُّورِر وَواالظُّْلَمِة.   
 

:5: 1 االتكويینَرأأ في ِسْفِر ُثمَّ َنْق   
 

�َو�َدَ�� �ُ �ا�����َر ��ََ���ًر�ا٬، �َو�ا���ْ�َ��ُ �َدَ�����َھ� ��َْ��ً.   
�َوَ���َن َ�َ��ٌء �َوَ���َن َ��َ��ٌح ��َْ�ً�� �َو�اِ�ً��ا.  

 
إإذًذاا، إإنْن ُكْنَت، َعزيیزيي االُمسَتِمع، ُمْقَتِنًعا ِبَعَمِليیَِّة إإعادَدةِة االَخْلِق االتي َتَحدَّْثنا َعْنها َقْبَل َقليیل،  

َفإننَّ ااألرْرضَض أأْخِرَجْت ِمْن َحاَلِة االخراابِب وَواالظَّالمِم. وَوَمَع أأنَّها كاَنْت َما َتزاالُل ُمَغطَّاةًة بالضَّبابِب، 
االَمساِء وَواالصَّباحِح (أأوْو َبيْیَن االنَّهارِر وَوااللَّيْیِل) َصارَر ُمْمِكًنا. َفإننَّ االتَّميیيیَز بيیَن   

 
-6: 1 االتكوننُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر  8:  

 
». ��ِ�َُ�ْ� َ��ٌَ� �ِ� �َوَ�ِ� �اْ�ِ���َ��ِه. �َوْ���َُ�ْ� �َ�ِ��ً ��َْ�َ� ِ���َ��ٍه �َوِ���َ��هٍ «�َو�َ��َل �ُ: 

َ� �اْ�ِ���َ��ِه �ا���ِ� �َْ�َ� �اْ�َ��َِ� �َو�اْ�ِ���َ��ِه �ا���ِ� �َْ��َق �ََ�ِ�َ� �ُ �ا٬�ََ��َ�ْ، �َو�ََ�َ� ��َ�ْ 
�اْ�َ��َِ�. �َوَ���َن َ���َِ�. �َو�َدَ�� �ُ �اْ�َ��ََ� َ�َ��ًء. �َوَ���َن َ�َ��ٌء �َوَ���َن َ��َ��ٌح ��َْ�ً�� 

.�ً�ِ���َ�  
 

ِلذاا فإننَّ االَجَلَد ُهَو َمْعناها: "االشَّيُء االُمْمَتدُّ".  ِعْبِريیٍَّة َكِلَمٍةِل "َجَلد" ِهَي َتْرَجَمٌة وواالَكِلَمُة 
. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َفَقْد َعلََّق َماِئيیااالَجوُّ االُمحيیُط باألرْرضِض. وَوَقْد وَوَضَع ااُهللا َفْوقَق َهذاا االَجَلِد ِغطاًء 

اِء االُمَعلَِّق َفْوقَق ااألرْرضِض ِهَي اَء في االَجوِّ َفْوقَق ااألرْرضِض. وَوَقْد كاَنِت االغايَیُة ِمْن وَوْضِع َهذاا االَماالَم
–ِمَن االَعوااِصِف االشَّديیَدةِة. وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ االطَّْقَس في َجميیِع أأْنحاِء االَعاَلِم َكانَن َعليیًلا  ِحمايَیُتها  

يَیَلَة االضَّْخَمَة َحتَّى في االُقْطِب االُمَتَجمِِّد االشَّماِليِّ االذيي َنْعِرُفُه ااآلنن. وَوَهذاا يُیَفسُِّر َسَبَب ااْكِتشافِف االِف
-االتي ُتْعَرفُف باْسِم "ماموثث" في "َسيْیِبيیْريیا"  َفْجأةًة َمْحفوَظًة في االَجليید. َفَقْد َتَجمََّدتْت ِتْلَك االِفيَیَلة  

في وَوْقٍت َما ِمَن االتَّارريیِخ بالرَّْغِم ِمْن أأنَّها كاَنْت َتعيیُش في أأدْدغالٍل َمداارِريیٍَّة. وَوِعْنَدما َفَتَح االُعَلماُء 
طونَن ِتْلَك االِفيَیَلة، وَوَجُدوواا في أأْمعاِئها َبقايیا َنباتاتٍت َمداارِريیَّة. وَوَهذاا يُیَفسُِّر أأيْیًضا َسَبَب وُوجودِد َغاَبٍة ُب

َقْد َتمَّ االُعثورُر على رَرووااِسِب وَوفي االُقْطب االُمَتَجمِِّد االَجنوِبيِّ في وَوْقٍت ِمَن ااألووقاتِت في االتَّارريیِخ. 
َن االَجليیِد يَیزيیُد ُسْمُكها َعْن ِستِّيیَن ِمْتًراا.االَفْحِم َتْحَت َطَبَقٍة ِم  

 
َهذاا االِغطاَء االَماِئيَّ االُمحيیَط باألرْرضِض كانَن يَیْحميیها ِمَن وَوِمَن االُمَرجَِّح أأيْیًضا أأننَّ  

اَنْت ُتْوَجُد ااإلشعاعاتِت االَكْوِنيیَِّة االضَّاررَّةِة. وَوُهَو يَیْحميیها أأيْیًضا ِمَن االُقوَّةِة االِمغناطيیسيیَِّة االهاِئَلِة االتي ك
آآَنذااكك َحْولَل ااألرْرضض. فاألرْرضُض ُمحاَطٌة ِبَحْقٍل ِمْغناطيیِسيٍّ. وَوَقْبَل ِمَئٍة وَوِستٍّ وَوثالثيیَن َسَنة، َتَمكََّن 
أأَحُد االُعَلماِء ِمْن ِقيیاسِس ُقوَّةِة َهذاا االَحْقِل االِمْغناطيیِسيِّ. وَوفي ُكلِّ َسَنة، َتِقلُّ ُقوَّةُة َهذاا االَحْقِل 

ِسيِّ. االِمْغناطيی  
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 وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َهذاا االَحْقَل االِمغناطيیسيَّ االَموجودَد َحْولَل ااألرْرضِض ُمِهمٌّ ِجداا للَحيیاةِة َعليیها 
يَیْحميیها ِمَن ااإلشعاعاتِت االَكْوِنيیَِّة االَخطيیَرةِة. وَوَكما َتْعَلُم، يیا َصديیقي، فإننَّ ُهناكَك ِغالًفا يُیحيیُط  إإذْذ إإنَُّه

باألرْرضِض يُیَسمَّى "ااألووززوونن". َفَقْد أأوْوَجَد ااُهللا َحْولَل ااألرْرضِض ِغالًفا َماِئيیا، وَوِغالًفا كهُربائيیا 
يَیْجَعَل ااألرْرضَض َصاِلَحًة للسََّكِن. وَوَلوال َهِذهِه ااألْغِلَفُة، َلما  ِمغناطيیسيیا، وَوِغالًفا ِمَن ااألووززوونن ِلَكْي

َتَمكََّن ااإلْنسانُن ِمَن االَعيْیِش على ااألرْرضِض ِبَسَبِب ااإلشعاعاتِت االَكْوِنيیَِّة االَخطيیَرةِة وَواالُمميیَتة.   
 

وَواالشَّيُء االُمؤكَُّد ُهَو أأنَُّه في زَزَمِن آآدَدمَم وَوَحوَّااَء، َلْم َتُكْن ُهناكَك إإْشعاعاتٌت َكْوِنيیٌَّة َخطيیَرةٌة  
َكَهِذهِه. ِلذلَك َفَقْد كانَن ااإلْنسانُن يَیعيیُش َسَنوااتٍت َطويیَلًة ِجداا. َفَهِذهِه ااإلشعاعاتُت االَكْوِنيیَُّة ُتَسبُِّب 

ها ُتَعطُِّل ُقْدرَرةَة َخاليیا االِجْسِم على االتََّجدُّدِد. َفِجْسُم ااإلْنسانِن َمْخلوقٌق في االشَّيْیخوَخَة وَواالَهَرمَم ألنَّ
ااألْصِل ِليَیحيیا إإلى ااألَبد. َفاُهللا أأْعطى ااإلْنسانَن َخاليیا قادِدرَرةًة على أأنْن ُتِجدَّدَد َنْفَسها ِبَنْفِسها 

باْسِتمراارر.   
 

ْنَدما َحَدثَث االطُّوفانُن في زَزَمِن ِم، َتَغيیََّر ُكلُّ َشيٍء. َفِعوَوَلِكْن ِبَسَبِب دُدخولِل االَخِطيیَِّة إإلى االَعاَل
. وَوِبَزوواالِل َهذاا االِغطاِء االَماِئيِّ، ُنْوحح، يَیْبدوو أأننَّ االطََّبَقَة االمائيیََّة االتي كاَنْت ُتحيیُط باألرْرضِض َقْد أأززيیَلت

َنة إإلى َنْحِو ِمَئِة َسَنة. َس 900َترااَجَعْت َفْتَرةُة َحيیاةِة ااإلْنسانِن َترااُجًعا َمْلحوًظا ِمْن   
 

ِليَیُكْن َجَلٌد ِفي وَوَسِط االِميَیاهِه. وَوْليَیُكْن َفاِصًال َبيْیَن ِميَیاهٍه وَوِميَیاهٍه. "َقالَل ااُهللا: وَوعلى أأييِّ َحالٍل، َفَقْد 
االَجَلِد. وَوَكانَن َكذِلَك. وَودَدَعا َفَعِمَل ااُهللا االَجَلَد، وَوَفَصَل َبيْیَن االِميَیاهِه االَِّتي َتْحَت االَجَلِد وَواالِميَیاهِه االَِّتي َفْوقَق 

."ااُهللا االَجَلَد َسَماًء. وَوَكانَن َمَساٌء وَوَكانَن َصَباحٌح يَیْوًما َثاِنيًیا  
 

وَوفي ااألزْزِمَنِة االَقديیَمِة، كانَن ُهناكَك أأناسٌس يَیقولونَن إإننَّ االَهوااَء ِجْسٌم َصْلٌب يَیْسَتطيیُع أأنْن يَیْحِمَل  
ُخذ ِبذِلَك االرَّأأيِي، َبْل َكَتَب َما أأْعَلَنُه َلُه رُروْوحُح ااِهللا. َفالَجَلُد ُهَو َسماُء االسَّحابَب. وَوَلِكنَّ ُموسى َلْم يَیأ

وَوال ُنجاِنُب االصَّواابَب إإنْن ُقْلنا إإننَّ ااألرْرضَض كاَنْت في َحاَلِة َغَليیانٍن  االطُّيیورِر وَوَليْیَس َسماَء االَكوااِكِب.
االَماَء يَیَتَبخَُّر. ِلذلَك َفَقْد َتَشكََّل ِغالفٌف ُبخارِرييٌّ َكثيیٌف َفْوقَق  ُمْسَتِمرٍّ. وَوَكما َنْعَلُم فإننَّ االَغَليیانَن يَیْجَعُل

ااألرْرضِض.  
 

"ِميیاهه"  االَكِلَمَةَلَعلََّك الَحْظَت، يیا َصديیقي، أأننَّ ااآليیاتِت االتي َقَرأأناها َقْبَل َقليیٍل َتْذكُر وَو
َعديیَدةة. وَوَهذاا يَیْدَفُعنا  وَوُمحيیطاتٍت اايَیْعَلُم أأننَّ ُهناكَك ِبحارًرَغِة االَجْمِع. وَواالسََّبُب في ذَذِلَك ُهَو أأننَّ ااَهللا يْیِبِص

إإلى َطْرحِح االسُّؤاالِل االتَّالي: َمْن ُهَو َكاِتُب ِسْفِر االتَّكويین؟ ِمَن االَمعلومِم َلَديْینا أأننَّ ُموسى ُهَو االذيي 
اتِت االدَّقيیَقِة؟ ِمَن االُمؤكَِّد، يیا َكَتَب ِسْفَر االتَّكويین. وَوَلِكْن ِمْن أأيْیَن َحَصَل ُموسى على َهِذهِه االَمعلوم

َصديیقي، أأننَّ رُروْوحَح ااِهللا ُهَو االذيي أأوْوحى ِبَهِذهِه االَكِلماتِت إإلى ُموسى ِلَكْي يَیْكُتَبها في َهذاا االسِّْفِر 
–االَعظيیِم  ِسْفِر االتَّكويین.   

 
إإذْذ َنْقَرأأ:  17وو 16: 3 االرَّسولُل بولُس في رِرساَلِتِه االثَّاِنيَیِة إإلى تيیموثاوُوسسوَوَهذاا ُهَو َما أأكََّدهُه 

ي ااْلِبرِّ، ُكلُّ ااْلِكَتابِب ُهَو ُموًحى ِبِه ِمَن ااِهللا، وَوَناِفٌع ِللتَّْعِليیِم وَواالتَّْوِبيیِخ، ِللتَّْقِويیِم وَواالتَّْأدِديیِب االَِّذيي ِف"
ا في رِرساَلِة ُبْطُرسَس االثَّانيیة ". وَوَنْقَرأأ أأيْیًضِلَكْي يَیُكونَن إِإْنَسانُن ااِهللا َكاِمًال، ُمَتَأهًِّبا ِلُكلِّ َعَمل َصاِلٍح

َعاِلِميیَن هَذاا أَأووًَّال: أَأننَّ ُكلَّ ُنُبوَّةِة ااْلِكَتابِب َليْیَسْت ِمْن َتْفِسيیٍر َخاصصٍّ. َألنَُّه َلْم َتْأتِت ُنُبوَّةٌة : "21وو 20: 1
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". أأَجْل يیا َصديیقي! االرُّووحِح ااْلُقُدسِس َقطُّ ِبَمِشيیَئِة إِإْنَسانٍن، َبْل َتَكلََّم أأَناسُس ااِهللا ااْلِقدِّيیُسونَن َمُسوِقيیَن ِمَن
فاُهللا ُهَو االذيي أأوْوحى ِلهؤالِء ااألشخاصِص ِبِكتاَبِة ُكلِّ َما َجاَء في االِكتابِب االُمَقدَّسِس ِمْن أأْخبارٍر 
لِل وَوَمْعلوماتٍت وَووَوصايیا وَوُنبوءااتٍت. وَوألننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس ُهَو َكالمُم ااِهللا، فإنَُّه َجديیٌر َتماًما بالَقبو

وَواالتَّْصديیق.   
 

-1َقْبَل أأنْن أأوَوددَِّعَك، َصديیقي االُمستِمع، ِلَنْقَرأأ َمًعا ااألعداادَد   ِمَن ااألْصحاحِح ااألووَّلِل ِمْن  8
ِسْفِر االتَّكويین:   

 
َ���َو�ا�ِت �َو�ا��َْر�َض.  َ���َِ� �ا��َْر�ُض َ�ِ��َ�ً �َو٬�َ�ِ����ًَ، �وَ �ِ� �اْ��َْ�ِء َ��ََ� �ُ �ا���

�َ��َل �ُ: �وَ �َوَ��َ� �َوْ��ِ� �اْ�َ�ْ�ِ� �ظ٬��َ�ٌُْ، �َو�ُر�و�ُح �ِ ��َِ��ف� َ��َ� �َوْ��ِ� �اْ�ِ���َ��ِه. 
�َر�أ�َى �ُ �ا�����َر �أَ����ُ َ�َ�ٌ�. �َو�ََ�َ� �ُ ��َْ�َ� �ا�����ِر �وَ ٬، �ََ���َن �ُ��ٌر. »��ِ�َُ�ْ� �ُ��رٌ «

�َدَ�� �ُ �ا�����َر ��ََ���ًر�ا٬، �َو�ا���ْ�َ��ُ �َدَ�����َھ� ��َْ��ً. �َوَ���َن َ�َ��ٌء �َوَ���َن �َو�ا���ْ�َ�ِ�. �وَ 
��ِ�َُ�ْ� َ��ٌَ� �ِ� �َوَ�ِ� �اْ�ِ���َ��ِه. �َوْ���َُ�ْ� �َ�ِ��ً «�َو�َ��َل �ُ:  َ��َ��ٌح ��َْ�ً�� �َو�اِ�ً��ا.

�اْ�ِ���َ��ِه �ا���ِ� �َْ�َ� �اْ�َ��َِ�  �ََ�ِ�َ� �ُ �ا٬�ََ��َ�ْ، �َو�ََ�َ� ��َْ��َ ». ��َْ�َ� ِ���َ��ٍه �َوِ���َ��هٍ 
�َو�اْ�ِ���َ��ِه �ا���ِ� �َْ��َق �اْ�َ��َِ�. �َوَ���َن َ���َِ�. �َو�َدَ�� �ُ �اْ�َ��ََ� َ�َ��ًء. �َوَ���َن َ�َ��ٌء 

�َوَ���َن َ��َ��ٌح ��َْ�ً�� �َ���ِ�ً�  
 

ِق. وَوفي االَحْلَقِة االقادِدَمِة وَوِبهذاا، َنكونُن َقْد وَوَصْلنا إإلى ِنهايَیِة االيیومِم االثَّاني ِمْن أأيیَّامِم االَخْل 
االَمزيیِد ِمَن ااآليیاتِت االُمبارَرَكِة ِمْن ِسْفِر االتَّكويین. آآميین!ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ، َسَنتأمَُّل َمًعا في   

  
[�ا������]  

�م �ا�������) ��َ��ُ)  
. وَوَمَع َهذاا االَكْونِنَلَقْد َقدَّمَم لنا االرَّااعي "تشك سميیث" االيیومَم َمْعلوماتٍت رَرااِئَعًة َعْن َخْلِق ااِهللا ِل

ااِهللا  أأننَّ أأمورًراا َكثيیَرةًة َقْد َتَغيیََّرتْت في االَكْونِن، فإننَّ االَحقيیَقَة االثَّاِبَتَة ِهَي أأننَّ ُكلَّ وَوااِحٍد ِمنَّا َمْخلوقٌق ِمَن
االَحيِّ ِلغايَیٍة أأَساسيیٍَّة وَوااِحَدةٍة وَوِهَي أأنْن َنكونَن في َشِرَكٍة َمَعُه.  

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

ِعْنَدما َنَتأمَُّل في ِسْفِر االتَّكويیِن، ال يَیَسُعنا إإلَّا أأنْن َنرىى َعَظَمَة االَخاِلِق، وَوُقْدرَرَتُه، وَوَجالَلُه،  
وَوُسُموَّهُه، وَوَبهاَءهُه. َفُهَو ااُهللا االقادِدرُر على ُكلِّ َشيٍء. وَوُهَو ااُهللا االذيي ال يَیْنَعُس وَوال يَینامُم، َبْل ُهَو َساِهٌر 

ُه ُكلِّيُّ االُقْدرَرةِة، فإنَُّه َصاِحُب ُكلِّ ُسْلطانٍن على االَكْونِن ُكلِِّه. دَدااِئًما. وَوألنَّ  
 

وَويَیْكفي أأنْن َتْنُظَر، َصديیقي االُمستِمع، إإلى االطَّبيیَعِة، وَواالشَّْمِس، وَواالَقَمِر، وَواالنُّجومِم، وَوَغيْیِرها  
كَك َخاِلٌق َعظيیٌم وَوررااَء وُوجودِدها. وَوُهناكَك إإَلٌه ِلُتْدرِركَك أأننَّ ُكلَّ َهِذهِه ااألشيیاِء َلْم ُتْوَجْد ُصْدَفًة. َفُهنا

أَأيیَُّها االرَّببُّ " االثَّاِمِن: يَیقولُل في االَمْزمورِر دَدااوُوددفإننَّ يَیْسَتِحقُّ ُكلَّ َحْمٍد وَوُسجودٍد وَوَتْسبيیح. ِلذلَك، 
سََّماوَوااتِت. ِمْن أَأْفَوااهِه ااَألْطَفالِل َسيیُِّدَنا، َما أَأْمَجَد ااْسَمَك ِفي ُكلِّ ااَألرْرضِض! َحيْیُث َجَعْلَت َجَالَلَك َفْوقَق اال

أَأسَّْسَت َحْمًداا ِبَسَبِب أَأْضَداادِدكَك، ِلَتْسِكيیِت َعُدووٍّ وَوُمْنَتِقٍم. إِإذَذاا أَأرَرىى َسَماوَوااِتَك َعَمَل  وَواالرُّضَِّع
؟ وَوااْبُن آآدَدمَم َحتَّى َتْفَتِقَدهُه؟ أَأَصاِبِعَك، ااْلَقَمَر وَواالنُُّجومَم االَِّتي َكوَّْنَتَها، َفَمْن ُهَو ااِإلْنَسانُن َحتَّى َتذُكَرهُه

لَّ َشْيٍء وَوَتْنُقَصُه َقِليیًال َعِن ااْلَمَالِئَكِة، وَوِبَمْجٍد وَوَبَهاٍء ُتَكلُِّلُه. ُتَسلُِّطُه َعَلى أَأْعَمالِل يَیَديْیَك. َجَعْلَت ُك
وَوُطيُیورَر االسََّماِء، وَوَسَمَك ااْلَبْحِر االسَّاِلَك ِفي َتْحَت َقَدَميْیِه: ااْلَغَنَم وَوااْلَبَقَر َجِميیًعا، وَوَبَهاِئَم ااْلَبرِّ أَأيْیًضا، 

"ُسُبِل ااْلِميَیاهِه. أَأيیَُّها االرَّببُّ َسيیُِّدَنا، َما أَأْمَجَد ااْسَمَك ِفي ُكلِّ ااَألرْرضِض!  
 

، َعزيیزيي َكفإنَّنا ُنْعطي ُكلَّ االَمْجِد ِهللا. وَوَنْحُن َنْسأُلُه االيیومَم أأنْن يُیبارِرَكوَوفي االِختامِم، 
ع، وَوأأنْن يَیْفَتَح ذِذْهَنَك وَوَقْلَبَك ِلَسماعِع َصْوِتِه وَواالتَّجاوُوبِب َمَعُه. باْسِم يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!االُمستِم  

 


