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 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِلاالَك
1: 6 االتَّكويینِسْفر  –15 Genesis 6:1–15 

 wt_c20_us010# 506م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 

]دِّمةاالُمَق[  
ُمَقدِّمم االبرنامج)(  

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

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

 
االسِّْفِر  ااَهَذِمْن  االسَّادِدسِسااألْصحاحِح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على َفإنْن 

 ،هُه ِمْنَكَنْرجوَما َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّْحَظِة، َف نْن. أأمَّا إإ)االتَّكويینِسْفِر  (أأيْي االنَّفيیِس
أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة. ُهَو، يیا َصديیقي  

 
وَواالسََّبُب االرَّئيیسيُّ في  ُهناكَك آآيیاتٌت َكثيیَرةٌة في االِكتابِب االُمَقدَّسِس َتْعَجُز أأذْذهاُننا َعْن َفْهِمها.

ذَذِلُك ُهَو أأنَّنا ُنحاوِولُل أأنْن َنْسَتْخِدمَم ُمْصَطَلحاتٍت َبَشِريیًَّة ِلَفْهِم َحقاِئَق رُروْوِحيیَّة. وَوَلِكْن عِنْدما رَرأأىى 
 االِجْنَسيُیعاِقَب االرَّببُّ ااإلَلُه أأننَّ َشرَّ ااإلْنسانِن َقْد َكُثَر في ااألرْرضِض في زَزَمِن ُنْوحح، اارْرَتأىى أأنْن 

ِمْن ِخاللِل ُطْوفانٍن َعظيیٍم َسَنْقَرأأ َعْنُه َبْعَد َقليیل. االَبَشِرييَّ  
 

ااْبِتدااًء  االتَّكويینِسْفِر  ِمْندَدرْرسٍس َجديیٍد َمَع  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن، 
- ااألووَّلِلوَواالَعَددِد  االسَّادِدسِسباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
-1: 6َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین  3:  

 
وَوَحَدثَث َلمَّا ااْبَتَدأَأ االنَّاسُس يَیْكُثُروونَن َعَلى ااَألرْرضِض، وَووُوِلَد َلُهْم َبَناتٌت، أَأننَّ أَأْبَناَء 
ااِهللا رَرأَأوْواا َبَناتِت االنَّاسِس أَأنَُّهنَّ َحَسَناتٌت. َفاتََّخُذوواا َألْنُفِسِهْم ِنَساًء ِمْن ُكلِّ َما 

ِفي ااِإلْنَسانِن إِإَلى ااَألَبِد، ِلَزيَیَغاِنِه، ُهَو  َال يَیِديیُن رُرووِحي«ااْخَتارُروواا. َفَقالَل االرَّببُّ: 
». َبَشٌر. وَوَتُكونُن أَأيیَّاُمُه ِمَئًة وَوِعْشِريیَن َسَنًة  

 
َنأتي ااآلنَن، َعزيیزيي االُمستِمع، إإلى االَوْقِت االذيي َقامَم فيیِه ااُهللا االَعِليُّ ِبَتْقصيیِر ُمدَّةِة َحيیاةِة  

االَوْقت، كانَن ااإلْنسانُن يَیعيیُش َنْحَو ِتْسِع ِمَئِة َسَنة. وَوَلِكنَّ َشرَّ ااإلْنسانِن على ااألرْرضِض. َففي ذَذِلَك 
[أأيْي: ال َال يَیِديیُن رُرووِحي ااإلْنسانِن َكانَن يَیْسَتْفِحُل أأْكَثَر َفأْكَثر يَیْوًما َبْعَد يَیْومم. ِلذلَك َفَقْد قالَل ااُهللا: "

. وَوَتُكونُن أَأيیَّاُمُه ِمَئًة [أأيْي: َجَسٌد] اِنِه، ُهَو َبَشٌرِفي ااِإلْنَسانِن إِإَلى ااَألَبِد، ِلَزيَیَغيَیْلَبُث رُروْوِحي] 
". وَوِعْشِريیَن َسَنًة  

 
وَورُربَّما قامَم ااُهللا آآَنذااكَك بإززااَلِة االِغالفِف االذيي َكانَن يَیْحمي ااألرْرضَض وَوُسكَّاَنها ِمَن ااإلْشعاعاتِت  

يَیْهَرمُم ريیَقُة َعَمِل االَخاليیا في ِجْسِم ااإلْنسانِن وَوااْبَتَدأَأ االَكْوِنيیَِّة االضَّاررَّةِة. وَوِبَسَبِب ذَذِلَك، رُربَّما َتَغيیََّرتْت َط
االسَّاِبِق.  في مما كانن عليیهِبُسْرَعٍة أأْكَبر وَويَیشيیُخ   

 
". وَوُهناكَك ُمَفسِّروونَن يَیقولونَن إإننَّ أَأْبَناَء ااِهللا رَرأَأوْواا َبَناتِت االنَّاسِس أَأنَُّهنَّ َحَسَناتٌت"أأننَّ وَوَنْقَرأأ ُهنا  

وَوإإنْن كانَن َهذاا االتَّفسيیُر ايیيین. َنْسُل َق نَُّه "َبناتِت االنَّاسِس، وَوإإننَّ ""ِشيْیثااِهللا" ُهْم أأووالدُد ""أأبناَء 
ُطغاةًة).  :يَیكونُن أأبناُء ِشيْیث َقْد َتَزووَُّجواا ِمْن َبناتِت قايیيین َفأْنَجبواا َجباِبَرةًة (أأيْيَصحيیًحا،   

 
وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االِعبارَرةَة "أأبناُء ااِهللا" ُتْسَتْخَدمُم في َموااِضَع أأخرىى في االَعْهِد االَقديیِم  

–لإلشارَرةِة إإلى االَمالِئَكِة  وَوَكانَن ذَذااتَت يَیْومٍم أَأنَُّه َجاَء : "6: 1ال االَبَشر. َفَنْحُن َنقرأُأ في ِسْفِر أأيیُّوبب  
االَمالِئَكَة ُهناكَك َمْن يَیقولونَن إإننَّ ". وَو، وَوَجاَء االشَّيْیَطانُن أَأيْیًضا ِفي وَوْسِطِهْمَبُنو ااِهللا ِليَیْمُثُلواا أَأَمامَم االرَّببِّ

وَوَلِكنَّ َهذاا االتَّْفسيیَر ال يَیْخلو أأيْیًضا ِمَن االَعَقباتت! رَرأأوواا َبناتِت االنَّاسِس َفاتََّخذووُهنَّ ِنَساًء َلُهْم.   
 

: 4: 6ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین    
 

ِفي ااَألرْرضِض ُطَغاةٌة ِفي ِتْلَك ااَأليیَّامِم. وَوَبْعَد ذذِلَك أَأيْیًضا إِإذْذ دَدَخَل َبُنو ااِهللا َعَلى  َكانَن
َبَناتِت االنَّاسِس وَووَوَلْدنَن َلُهْم أَأوْوَالدًداا، هُؤَالِء ُهُم ااْلَجَباِبَرةُة االَِّذيیَن ُمْنُذ االدَّْهِر ذَذوُووو 

ااْسٍم.  
 

يْیَن أأبناِء ااِهللا وَوَبناتِت االنَّاسِس إإلى وِوالدَدةِة َجباِبَرةٍة أأوْو ُطغاةٍة. وَوَنْحُن إإذًذاا، َفَقْد أأددَّىى ذَذِلَك االتَّزااوُوجُج َب 
ااْلَمَالِئَكُة االَِّذيیَن َلْم يَیْحَفُظواا رِريَیاَسَتُهْم، َبْل َتَرُكواا َمْسَكَنُهْم َحِفَظُهْم وَو: "6: 1َنْقَرأأ في ِسْفِر يَیهوذذاا 
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". وَويَیقولُل َبْعُض االُمَفسِّريیَن إإننَّ َهؤالِء االَمالِئَكَة دٍد أَأَبِديیٍَّة َتْحَت االظََّالمِمإِإَلى دَديْیُنوَنِة ااْليَیْومِم ااْلَعِظيیِم ِبُقيُیو
ُهُم االذيیَن َلْم يَیْحَفظواا رِريیاَسَتُهْم، َبْل َتَركواا َمْسَكَنُهْم، وَوَنَزُلواا إإلى ااألرْرضِض، وَوَتزااوَوُجواا َمَع َبناتِت 

َنْعَلُم َنْسَتطيیُع أأنْن ُنؤكَِّد ِصحََّة َهذاا االتَّْفسيیِر. َفُهناكَك أأُمورٌر َكثيیَرةًة ال وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأنَّنا ال االنَّاسِس. 
  .هااالَكثيیَر َعْن

 
-5: 6ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   7 :  
  

وَورَرأَأىى االرَّببُّ أَأننَّ َشرَّ ااِإلْنَسانِن َقْد َكُثَر ِفي ااَألرْرضِض، وَوأَأننَّ ُكلَّ َتَصوُّرِر أَأْفَكارِر 
ْلِبِه إِإنََّما ُهَو ِشرِّيیٌر ُكلَّ يَیْومٍم. َفَحِزنَن االرَّببُّ أَأنَُّه َعِمَل ااِإلْنَسانَن ِفي ااَألرْرضِض، َق

أَأْمُحو َعْن وَوْجِه ااَألرْرضِض ااِإلْنَسانَن االَِّذيي «وَوَتَأسََّف ِفي َقْلِبِه. َفَقالَل االرَّببُّ: 
ورِر االسََّماِء، َألنِّي َحِزْنُت أَأنِّي َخَلْقُتُه، ااِإلْنَسانَن َمَع َبَهاِئَم وَودَدبَّاَباتٍت وَوُطيُی
». َعِمْلُتُهْم  

 
وَوال َشكَّ، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، أأننَّ ُعقوَلنا االَبَشِريیََّة َتْعَجُز َعْن َفْهِم ِعبارَرةٍة ِمْثَل "وَوَتأسََّف ااُهللا  

". ِبِعبارَرةٍة َفيَیْكِذبَب، وَوَال ااْبَن إِإْنَسانٍن َفيَیْنَدمَمَليْیَس ااُهللا إِإْنَساًنا في َقْلِبِه". فالِكتابُب االُمَقدَّسُس يَیقولُل إإننَّ ااَهللا "
ِعبارَرةًة أُأخرىى، َما دَداامَم ااُهللا ُكلِّيَّ االِعْلِم، فإنَُّه يَیْعَلُم ُمْنُذ االِبداايَیِة َما َسيَیْحُدثُث الِحًقا. ِلذلَك، َكيْیَف َنْفَهُم 

"؟َتَأسََّف ِفي َقْلِبِه" أأوْو أأنَُّه "ااَألرْرضِضَفَحِزنَن االرَّببُّ أَأنَُّه َعِمَل ااِإلْنَسانَن ِفي " :ِمْثَل  
 

ِبُمْصَطَلحاتٍت َبَشِريیٍَّة ُهَو أأْمٌر َصْعٌب ِجداا. ِلماذذاا؟ أأوْو أأْعماِلِه ااِهللا وَوْصَف ِمَن االُمؤكِِّد أأننَّ  
َرأأ في االِكتابِب ألنَّنا َبَشٌر َمْحدووددوونَن، وَوألننَّ َكِلماِتنا االَبَشِريیََّة َمْحدوودَدةة أأيْیًضا. ِلذلَك، ِعْنَدما َنْق

االُمَقدَّسِس أأننَّ ااَهللا "َحِزنَن" أأوْو "َتأسََّف في َقْلِبِه" أأوْو "َنِدمَم"، يَیِجُب َعليینا أأنْن ُنْدرِركَك أأننَّ ُحْزنَن ااِهللا 
يَیْخَتِلُف َعْن ُحْزِننا، وَوأأننَّ َتأسَُّفُه يَیْخَتِلُف َعْن َتأسُِّفنا، وَوأأننَّ َنَدَمُه يَیْخَتِلُف َعْن َنَدِمنا.  

 
ُمْطَلِق ااألْحواالِل، فإنَّنا َنْبقى َعاِجزيیَن َعْن َفْهِم أأْفعالِل ااِهللا. َفَنْحُن َنْقَرأأ في ِسْفِر  وَوفي 

َألننَّ أَأْفَكارِريي َليْیَسْت أَأْفَكارَرُكْم، وَوَال ُطُرُقُكْم ُطُرِقي، يَیُقولُل االرَّببُّ. َألنَُّه َكَما : "9وو  8: 55إإَشْعيیاء 
". ِلذِلَك، ، هَكَذاا َعَلْت ُطُرِقي َعْن ُطُرِقُكْم وَوأَأْفَكارِريي َعْن أَأْفَكارِرُكْمَعَلِت االسََّماوَوااتُت َعِن ااَألرْرضِض

 الِحًقا. فإنَّنا ال َنُشكُّ االَبتََّة في ِعْلِم ااِهللا االُمْسَبِق. َفَقْد كانَن ااُهللا االَعِليُّ يَیْعَلُم ُمْنُذ االِبداايَیِة َما َسيَیْحُدثُث
وَوَقْد كانَن يَیْعَلُم أأيْیًضا أأنَُّه َسيَیكونُن ُهناكَك ُظْلٌم َشِر َسيَیْكُثُر ِجداا في ااألرْرضِض. وَوَقْد كانَن يَیْعَلُم أأننَّ َشرَّ االَب

ألنَُّه  وَوُطْغيیانٌن، وَوأأننَّ ااإلْنسانَن َسيُیَدمُِّر َنْفَسُه ِبَنْفِسِه. وَوَكما ذَذَكْرنا َقْبَل َقليیل، فإننَّ ااَهللا ال يُیَغيیُِّر رَرأأيَیُه
ِظلُّ دَدوَورراانٍن. وَوَلِكنَّنا ُنْضَطرُّ أأْحيیاًنا إإلى ااْسِتْخداامِم َكِلماتٍت وَوِعباررااتٍت َبَشِريیٍَّة َليْیَس ِعْنَدهُه َتْغيیيیٌر وَوال 

ِلَوْصِف أأْعمالِل ااِهللا.   
 

-8: 6ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   10 :  
  

هِذهِه َمَوااِليیُد ُنوحٍح: َكانَن ُنوحٌح رَرُجًال  وَوأَأمَّا ُنوحٌح َفَوَجَد ِنْعَمًة ِفي َعيْیَنِي االرَّببِّ.
َبارراا َكاِمًال ِفي أَأْجيَیاِلِه. وَوَسارَر ُنوحٌح َمَع ااِهللا. وَووَوَلَد ُنوحٌح َثَالَثَة َبِنيیَن: َساًما، 

وَوَحاًما، وَويَیاَفَث.   
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ًلا وَوااِحًداا في ُكلِّ َنرىى ُهنا، يیا أأِحبَّائي، أأنَُّه في وَوْسِط االشَّرِّ وَواالَفسادِد وَواالَخِطيیَِّة، فإننَّ رَرُج 

ااألرْرضِض َكانَن يَیْسيیُر َمَع االرَّببِّ وَويَیتَّقيیه. ِلذلَك، َفَقْد وَوَجَد ُنْوحٌح ِنْعَمًة في َعيْیَنِي االرَّببِّ. وَويیا َلها ِمْن 
َشهادَدةٍة رَرااِئَعٍة أأنْن َنْقَرأَأ َعْنُه أأنَُّه "َسارَر َمَع ااِهللا"!  

 
-11: 6ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین   15:  

 
وَوَفَسَدتِت ااَألرْرضُض أَأَمامَم ااِهللا، وَوااْمَتَألتِت ااَألرْرضُض ُظْلًما. وَورَرأَأىى ااُهللا ااَألرْرضَض َفِإذَذاا 

َفَقالَل ااُهللا  ِهَي َقْد َفَسَدتْت، إِإذْذ َكانَن ُكلُّ َبَشٍر َقْد أَأْفَسَد َطِريیَقُه َعَلى ااَألرْرضِض.
ننَّ ااَألرْرضَض ااْمَتَألتْت ُظْلًما ِمْنُهْم. ِنَهايَیُة ُكلِّ َبَشٍر َقْد أَأَتْت أَأَماِمي، َأل«ِلُنوحٍح: 

َفَها أَأَنا ُمْهِلُكُهْم َمَع ااَألرْرضِض. اِاْصَنْع ِلَنْفِسَك ُفْلًكا ِمْن َخَشِب ُجْفٍر. َتْجَعُل 
ااْلُفْلَك َمَساِكَن، وَوَتْطِليیِه ِمْن دَدااِخل وَوِمْن َخارِرجٍج ِباْلَقارِر. وَوهَكَذاا َتْصَنُعُه: َثَالثَث 

يَیُكونُن ُطولُل ااْلُفْلِك، وَوَخْمِسيیَن ذِذرَرااًعا َعْرُضُه، وَوَثَالِثيیَن ذِذرَرااًعا ِمَئِة ذِذرَرااعٍع 
اارْرِتَفاُعُه.  

 
 (ِمَئًة 137وَووَوْفًقا ِلَهِذهِه االِقيیاساتِت االتي َنْقَرأأ َعْنها في ِسْفِر االتَّكويین، َفَقْد كانَن ُطْولُل االُفْلِك  
َعَشَر َخْمَسَة ( 15(ااْثَنيْیِن وَوِعْشريیَن) ِمْتًراا، وَواارْرِتفاُعُه  22وَوثالثيیَن) ِمْتًراا، وَوَعْرُضُه  َسْبَعًةوَو

أأْمتارٍر. وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ َخْمَسِة وَوكانَن االُفْلُك ُمؤلًَّفا ِمْن َثالثِث َطَبقاتٍت اارْرِتفاعُع ُكلٍّ ِمْنها َنْحَو ِمْتًراا). 
 522وَوَهِذهِه االِمساَحُة ُتساوويي ِسَعَة ْلِك َكاَنْت َنْحَو أأرْرَبعيیَن أأْلَف ِمْتٍر ُمَكعٍَّب. االِمساَحَة ااإلْجماِليیََّة ِلْلُف

(َخْمِسِمَئٍة ووااْثَنَتيْیِن وَوِعْشريین) َمْقطورَرةٍة ِمْن َتْلَك االَمْقطوررااتِت االتي ُتْسَتْخَدمُم في االِقطاررااتِت ِلَنْقِل 
انَن َلْم يَیُكْن َحتَّى ذَذِلَك االِحيْین َقْد رَرأأىى َسفيیَنًة ِبِتْلَك االَموااشي. وَواالشَّيُء االُمؤكَُّد ُهَو أأننَّ ااإلْنس

االضَّخاَمِة.   
 

وَواالُمْدِهُش في ااألْمِر ُهَو أأننَّ ُطْولَل االُفْلِك َكانَن يُیساوويي ِستََّة أأْضعافِف َعْرِضِه. وَوَقِد وَوَجَد  
االسُُّفن: ِستَّة إإلى وَوااِحد!ُمَهنِّدُسو االسُُّفِن أأننَّ َهِذهِه ِهَي االنِّْسَبُة االصَّحيیَحُة ِلبناِء   

 
االُفْلِك، وَواالطُّوفانِن، وَودُدخولِل االَحيَیوااناتِت  ِقصََّةال يُیَصدِّقونَن وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ أأناًسا َكثيیريیَن  

، قالَل َطيیَّارٌر 1917وَوُهناكَك َمْن أألَُّفواا ُكُتًبا َتَحدَُّثواا فيیها َعْن َهذاا االَمْوضوعِع. وَوفي َسَنِة إإلى االُفْلِك. 
رُروْوِسيٌّ كانَن يُیَحلُِّق َفْوقَق َجَبِل أأررااررااطط أأنَُّه رَرأأىى َسفيیَنًة َضْخَمًة َمْغمورَرةٌة في االَجليید. وَووَوْفًقا للِقصَِّة، 
يیَّة َفَقْد كاَنْت ُهناكَك ِبْعَثٌة ِعْلِميیٌَّة َتْبَحُث في ذَذِلَك االَمكانن. وَوَقْد َخَرَجِت االِبْعَثُة ِبأدِدلٍَّة وَوَبرااهيیَن ِعْلِم

نة. وَوَلِكْن في ذَذِلَك االَوْقِت، كاَنِت االثَّْورَرةُة االَبْلَشِفيیَُّة َقِد اانَدَلَعْت لإلطاَحِة بالنِّظامِم االَقيْیَصِرييِّ ُمَعيیَّ
وَوإإقاَمِة دَدوْوَلٍة ُشيیوِعيیٍَّة. وَوحيینئٍذ، َتمَّ َتْدميیُر ُكلِّ ااألدِدلَِّة االتي َجَمَعْتها ِتْلَك االِبْعَثُة.   

 
َهذاا االطَّيیَّارُر إإلى َكَنداا وَوَسَردَد االِقصََّة ُهناكك. وَوَقْد دَدَفَعِت االِقصَُّة  وَوفي وَوْقٍت الِحٍق، َجاَء 

 ًفاإإلى ِتْلَك االُبْقَعِة للُعثورِر على ذَذِلَك االُفْلك. وَوكانَن وَوااِحٌد ِمْن َهؤالء ُمْسَتْكِش االسََّفِرأأناًسا إإلى 
االذيي  االُفْلِكِشُف َمَعُه ِقْطَعًة َخَشِبيیًَّة ِمْن ذَذِلَك وَوَقْد أأْحَضَر َهذاا االُمْسَتْك"نافارراا". يُیْدَعى  اَفَرْنِسيی



5 
 

َعَثَر َعَليْیِه في تلَك االِمْنَطَقِة َمْغمورًراا في االَجليید. وَوَقْد وَوَصَف ذَذِلَك في ِكتابٍب َلُه ِبُعنواانن "َلَقْد 
َلَمْسُت ُفْلَك ُنْوحح".  

 
ااآلنَن الْسِتْشكافِف ذَذِلَك االَمكانِن وواالُعثورِر على  َجارِريَیًة وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ُهناكَك ُمحاووالتٍت 

االَقارِربِب. وَوفي َحالِل االُعثورِر على ذَذِلَك االقارِربِب في ذَذِلَك االَمكانِن االُمْرَتِفِع، فإننَّ االُعَلَماَء االذيیَن 
َتْفسيیِر َكيیفيیَِّة  يُیهاِجمونَن االِكتابَب االُمَقدَّسَس َسيَیكونونَن في وَورْرَطٍة َحقيیقيیٍَّة ألنَُّهْم َلْن يَیَتَمكَّنواا ِمْن

وُوُصولِل االُفْلِك إإلى ذَذِلَك االَمكانِن االُمْرَتِفع.   
 

وَوَلَعلَّ َهذاا ااألْمَر يُیَذكُِّرنا ِبَشيٍء َقاَلُه االسَّيیُِّد االَمسيیُح َبْعَد ِقيیاَمِتِه ِمَن ااألموااتِت. فنحُن َنقرأأ  
-20:24في إإْنجيیل يُیوَحنَّا  َشَر، االَِّذيي يُیَقالُل َلُه االتَّْوأَأمُم، َفَلْم يَیُكْن أَأمَّا ُتوَما، أَأَحُد ااالْثَنْي َع: "29

إِإنْن َلْم أأْبِصْر « َفَقالَل َلُهْم:» َقْد رَرأَأيْیَنا االرَّببَّ!« َمَعُهْم ِحيیَن َجاَء يَیُسوعُع. َفَقالَل َلُه االتََّالِميیُذ ااآلَخُروونَن:
 ».َساِميیِر، وَوأَأَضْع يَیِديي ِفي َجْنِبِه، َال أأووِمْنِفي يَیَديْیِه أَأَثَر ااْلَمَساِميیِر، وَوأَأَضْع إِإْصِبِعي ِفي أَأَثِر ااْلَم

، وَووَوَقَف وَوَبْعَد َثَماِنيَیِة أَأيیَّامٍم َكانَن َتَالِميیُذهُه أَأيْیًضا دَدااِخًال وَوُتوَما َمَعُهْم. َفَجاَء يَیُسوعُع وَوااَألْبَواابُب ُمَغلََّقٌة
َهاتِت إِإْصِبَعَك إِإَلى ُهَنا وَوأَأْبِصْر يَیَدييَّ، وَوَهاتِت « ُثمَّ َقالَل ِلُتوَما:» َسَالمٌم َلُكْم!« ِفي ااْلَوْسِط وَوَقالَل:

» رَربِّي وَوإِإلِهي!« أَأَجابَب ُتوَما وَوَقالَل َلُه:». يَیَدكَك وَوَضْعَها ِفي َجْنِبي، وَوَال َتُكْن َغيْیَر ُمْؤِمٍن َبْل ُمْؤِمًنا
أأَجْل يیا َصديیقي! ". »ِذيیَن آآَمُنواا وَوَلْم يَیَروْوااَألنََّك رَرأَأيْیَتِني يَیا ُتوَما آآَمْنَت! ُطوَبى ِللَّ« َقالَل َلُه يَیُسوعُع:

"ُطْوبى ِللَّذيیَن آآَمُنواا وَوَلْم يَیَروْواا". ِلذلَك، إإنْن ُكْنَت في َحاَجٍة إإلى ِبْعثاتٍت ِعْلِميیٍَّة ووااْكِتشافاتٍت ِعْلِميیٍَّة 
يَیْنُقُصَك وَوُهَو: ااإليیمانن. ِلَكْي ُتؤِمَن أأننَّ ِقصََّة االُفْلِك وواالطُّوفانِن َحقيیقيیَّة، َفإننَّ َشيْیًئا ُمِهما   

 
وَوعلى أأييِّ َحالٍل، ُهناكَك أأدِدلٌَّة أأخرىى على ُحدووثِث ُطْوفانٍن َعظيیٍم في وَوْقٍت ِمَن ااألووقاتِت.  

االتي َتْفَتِرضُض أأننَّ ووَلِكنَّ ِفْكَرةَة ُحدووثِث ُطْوفانٍن َعظيیٍم َكَهذاا ُتناِقُض َنَظِريیََّة "االَوتيیَرةَة االَوااِحَدةَة" 
يیَّاتِت االطَّبيیعيیَِّة االتي َتْعَمُل في االَفضاِء االَكْوِنيِّ ااآلنَن كاَنْت ِهَي َنْفُسها َتْعَمُل في االَقواانيیَن وَوااآلِل

االَفضاِء االَكْوِنيِّ في االَماضي. وَوَمَع أأننَّ ُعَلماَء َكثيیريیَن ااْكَتَشفواا أأننَّ َهِذهِه االنََّظِريیََّة َخاِطَئٌة، فإننَّ 
ِمَن ااالْعِتراافِف ِبذلك. ُغروورَرُهْم وَوِكْبريیاَءُهْم يَیْمَنُعُهْم   

 
يَیْدَحُض  (Immanuel Velikovsky)وَوُهناكَك ِكتابٌب أألََّفُه َعاِلٌم يُیْدعى "إإيیمانويیل فيیليیكوفسكي"  

فيیِه َهِذهِه االنََّظِريیََّة. وَوَقْبَل ُصدوورِر االِكتابِب، رَرااحَح ُعَلماٌء آآَخروونَن يَیْنُشروونَن َمقاالتٍت يُیهاِجموَنُه فيیها 
َة دُدوْونَن َحتَّى أأنْن يَیْعَلمواا َما االذيي َكَتَبُه في ذَذِلَك االِكتابب. وَوَقْد كاَنْت َغايَیُتُهْم ِهَي أأنْن يُیْثِبُتواا أأننَّ َنَظِريیَّ

َوتيیَرةَة االَوااِحَدةَة" َصحيیَحة، وَوأأننَّ َنَظِريیََّة االنُّشوِء وَوااالرْرِتقاِء َليْیَسْت َخاِطَئة. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ "اال
َسَبَب َتَمسُِّك َهؤالِء ِبِتْلَك االنََّظِريیَِّة ُهَو أأنَّها َتْسَتْثنى ااَهللا ِمَن ُمعادَدَلِة االَحيیاةِة.   

 
"إإيیمانويیل فيیليیكوفسكي" َكانَن يُیحاوِولُل االدِّفاعَع َعِن االِكتابِب االُمَقدَّسِس وَوَقْد يَیُظنُّ َكثيیروونَن أأننَّ  

يُیؤِمُن ِبأننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس ُهَو َكِلَمُة َلْم يَیُكْن  ُمِلفي ِكتاِبِه َهذاا. وَوَلِكنَّ َهذاا ليیَس َصحيیًحا. َفَهذاا االعا
ِه ِلَمقاِطَع َعديیَدةٍة ِمَن االِكتابِب االُمَقدَّسِس. وَوُهَو َليْیَس َعاِلًما ااِهللا. َبْل إإنَُّه أأْعَلَن أأْكَثَر ِمْن َمرَّةٍة َعْن رَرْفِض

َمسيیحيیا، َبْل ُهَو َعاِلٌم ِمْن أأْصٍل يَیهودِدييٍّ. وَوُهَو يَیْنُظُر إإلى االِكتابِب االُمَقدَّسِس َنْظَرةًة َتارريیِخيیًَّة َمْحَضة. 
االتي يَیقولُل فيیها إإننَّ َقدَّسِس ِلُمحاوَوَلِة إإْثباتِت َنَظِريیَِّتِه وَوُهَو يَیْسَتْخِدمُم ااألْحدااثَث االُمَدووََّنَة في االِكتابِب االُم

. في زَزَمِن يَیشوعع اِبٍتَث َمداارٍرَصارَر يَیدوورُر في االشَّْمِسيیَِّة وَو ِتناَكْوَكَب االزُّْهَرةة َقْد دَدَخَل إإلى َمْنظوَم
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ُن َنقرأأ في ااألْصحاحِح االَعاِشِر ِمْن وَوُهَو يُیَفسُِّر يَیْومَم يَیشوعَع االطَّويیل باْقِتراابِب َكْوَكِب االزُّْهَرةة. َفنح
يیَنِئٍذ َكلََّم يَیُشوعُع االرَّببَّ، يَیْومَم أَأْسَلَم االرَّببُّ ااَألُمورِريیِّيیَن أَأَمامَم َبِني إِإْسَرااِئيیَل، وَوَقالَل أَأَمامَم ِحِسْفِر يَیشوعع: "

َفَدااَمِت االشَّْمُس ». يي أَأيیَُّلونَنيَیا َشْمُس دُدووِمي َعَلى ِجْبُعونَن، وَويَیا َقَمُر َعَلى وَواادِد«ُعيُیونِن إِإْسَرااِئيیَل: 
َفَوَقَفِت االشَّْمُس ِفي َكِبِد االسََّماِء وَوَلْم َتْعَجْل ... وَووَوَقَف ااْلَقَمُر َحتَّى ااْنَتَقَم االشَّْعُب ِمْن أَأْعَدااِئِه. 

ِلَذِلَك، َفَقْد وَوَضَع َهذاا االَعاِلُم َنَظِريیًَّة َحاوَولَل فيیها أأنْن يُیَبرِّرَر َسَبَب دَدوواامِم ". ِلْلُغُرووبِب َنْحَو يَیْومٍم َكاِمل
االشَّْمِس وَووُوقوفِف االَقَمِر في زَزَمِن يَیشوعع. وَوُهَو يَیَتَحدَّثُث في َنَظِريیَِّتِه ِتْلَك أأيْیًضا َعِن االضََّرباتِت االتي 

لى دَدوَورراانِن َكْوَكِب االزُّْهَرةِة االُمْبِكر َحْولَل االشَّْمِس َقْبَل َحَدَثْت في ِمْصَر زَزَمِن ُموَسى إإذْذ يَیْعزيیها إإ
أأنْن يَیْنَتِظَم في َمداارِرهِه.   

 
لًَّة وَوَمَع أأنَّنا َلْن َنَتَوقََّف ِعْنَد َهِذهِه االنََّظِريیَِّة َكثيیًراا، فإننَّ االَجديیَر بالذِّْكِر أأننَّ َهذاا االَعاِلَم َقدَّمَم أأدِد 

ا. َفعلى َسبيیِل االِمثالِل، َلَقْد َعَثَر على ِعظامِم ِحيْیتانٍن َمْدفوَنٍة على ُمْسَتوىى يَیزيیُد ُمثيیَرةًة لالْهِتمامِم َحق
. وواالسُّؤاالُل االذيي يَیْطَرحُح َنْفَسُه ُهنا ُهَو: َكيْیَف َسْطِح االَبْحِرُمْسَتوىى َعْن ِمَئٍة وَوثالثيیَن ِمْتًراا َفْوقَق 

ْرَتِفع؟ وَوُهَو يَیقولُل في ِكتابٍب َلُه إإننَّ َهِذهِه االِجبالِل االتي ُعِثَر وَوَصَلْت ِتْلَك االِحيْیتانُن إإلى ذَذِلَك االَمكانِن االُم
على ِعظامِم االحيیتانِن فيیها َقْد َظَهَرتْت َقْبَل َنْحِو َسْبَعِة آآالفِف َسَنة َفَقط. وَوِمَن االُمَرجَِّح أأننَّ َما َحَدثَث 

َحَدثَث االطُّوفانُن). وَوِعْنَدما َترااَجَعِت االِميیاهُه  َحقا ُهَو أأننَّ االِميیاهَه َقْد َغطَّْت ِقَمَم ِتْلَك االِجبالِل (ِحيْیَن
َقْت ِتْلَك االِحيیتانُن في ذَذِلَك االَمكانِن وَوَماَتْت. وَوَهذاا إإنْن دَدللَّ على َشيٍء، يیا َصديیقي، ِلووااْنَحَسَرتْت، َع

َحقيیقيیٌَّة.  فإنَّما يَیُدللُّ على أأننَّ ِقصََّة االطُّوفانِن االُمَدووََّنَة في االِكتابِب االُمَقدَّسِس ِهَي ِقصٌَّة  
 

وَوُهناكَك ُنْقَطٌة أأخرىى يَیْذُكُرها َهذاا االَعاِلُم في َهذاا االِكتابِب في ما يَیْخَتصُّ ِبِجبالِل االهيیمااليیا.  
َفَقْد ااْكَتَشَف االُعَلماُء في االَقْرنِن االتَّاِسع َعَشر َبقايیا َكاِئناتٍت َمائيیٍَّة في ِتْلَك االِجبالِل االشَّاِهَقة. وَوَهذاا 

ننَّ ِجبالَل االِهيیمااليیا َقْد َظَهَرتْت ِمَن االِميیاهِه، أأوْو أأننَّ االِميیاهَه كاَنْت ُتَغطِّيیها ُثمَّ ااْنَحَسَرتْت يَیْعني إإمَّا أأ
. وَوَتْبقى االنُّْقَطُة االُمِهمَُّة، يیا َصديیقي، ِتْلَك االِجباللَتارِرَكًة وَوررااَءها َبقايیا َكاِئناتٍت َماِئيیٍَّة َمْدفوَنٍة في 

بَب االُمَقدَّسَس في ُمْطَلِق ااألْحواالِل. وَوِعْنَدما َتَتعارَرضُض أأْقواالُل االُعَلماِء َمَع َكِلَمِة ِهَي أأنَّنا ُنَصدِّقُق االِكتا
ِليَیُكِن ااُهللا إإذْذ َنْقَرأُأ: " 4: 3ااِهللا، فإنَّنا َنَتَذكَُّر َما َجاَء في رِرساَلِة بولَس االرَّسولِل إإلى أأْهِل رُرووميیة 

". آآميین!َصادِدًقا وَوُكلُّ إِإْنَسانٍن َكاذِذًبا  
 

[االخاتمة]  
(ُمَقدِّمم االبرنامج)  

وَوَلِكنَّنا َنْشُكُر االرَّببَّ في االطُّوفانِن االَعظيیِم. ُهَو أأيْیًضا َلْوال إإيیمانُن ُنْوحح، َلَهَلَك ِمَن االُمؤكَِّد أأنَُّه 
ِس االَبَشِرييِّ االِجْن ارِرَمَسكانَن َسَبًبا في َتْغيیيیِر وَواالرَّببِّ ااإلَلَه ألننَّ َهذاا االرَُّجَل االصِّدِّيیَق َسِمَع دَدْعَوةَة 

–بأْسِرهه ِمَن االَهالكِك إإلى االِفدااء  على ااألَقلِّ ِلهؤالِء االذيیَن آآَمُنواا ِبِرَساَلِتِه وَوَصِعُدوواا َمَعُه إإلى ُفْلِك  
االنَّجاةِة.  

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

ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  
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وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

[َكِلَمة ِختاميیَّة]  
(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  

َلَقْد َتَركَك ااُهللا االَعِليُّ َبرااهيیَن َكثيیَرةًة ِجداا على وُوجودِدهِه. وَوَلِكنَّ االَبَشَر أأْخَطُأوواا في َفْهِمها 
َكالمَم أأنْن يُیَصدُِّقواا آآَثروواا ُمؤِسُف أأْكَثَر ِمْن ذَذِلَك ُهَو أأنَُّهْم َلْم يُیَصدُِّقواا ااَهللا، َبْل ْمُر االوَوااألوَوَتْفسيیِرها. 

. ِلذلَك َفإننَّ َصالَتنا ألْجِلَك، يیا َصديیقي، في َهذاا االيیومِم ِهَي أأنْن ُتَصدِّقَق َكِلَمَة ااِهللا ألننَّ ااَهللا االنَّاسِس
باْسِم فادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!االَحيَّ ال يَیْكِذبب.   

 


