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مةاالمقدِّ   

)االبرنامج مممقدِّ (  
ااَءنا  ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االكلمةُ ’’ ااإلذذااعيِّ  االبرنامجِ  من جديیدةةٍ  حلقةٍ  في بُكمْ  أأهھھھًال  االمستَمعيیَن٬، أأعزَّ
 االقسِّ  إإعدااددِ  من ِحْزقيِیاللَ  ِسفرِ  في ددررااستَنا االُمبارَرككِ  هللاِ  بنعمةِ  االَحلَقةِ  هھھھذهه في سنتابِعُ  حيیث
.سميیث تَشك  

 
.هھقوططَ سُ  ثمَّ  ٬،ههوومجدَ  صورر لكِ مَ  بريیاءَ كِ  نايیْ ررأأَ  برناَمِجنا٬، من االسابقةِ  االحلَقةِ  في  

 
 االشَّيیطاننُ  هھُ شبَّ يیُ  حيین االمفاررقةَ  سنرىى ٬،‘‘االيیومم لهِھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  من االيیومم حلقة ووفي
 قوططِ سُ  عن االمزيیدَ  تعلَّمُ سن كما ٬،موِّ وواالسُّ  االبرااءةةِ  حالةِ  في ننٍ دْ عَ  ةِ جنَّ  في كانن حيین بآددمم

.االشَّيیطاننِ   
 

 ِسفرِ  من يینشرعِ وواال االثاِمنِ  ااألصحاححِ  على تَْفتََحهھُ  أأننْ  نَْرجو ُمقَدَّسٌس٬، ِكتاببٌ  لََديْیكَ  َكاننَ  فَإننْ 
ا ٬،عشرَ  االثالثَ  االعدددِ  من وواابتِدااءً  ِحْزقيِیالل  فنرجو ااآلنَن٬، ُمقَدَّسسٌ  ِكتاببٌ  لََديْیكَ  يیَُكنْ  لَمْ  إإننْ  أأمَّ
الةةِ  بِرووححِ  تُْصِغيَ  أأننْ  االمستِمع٬، عزيیزيي منك٬، .وواالُخشوععِ  االصَّ  

 
ااَءنا نَْتُرُكُكْم٬، وَوااآلننْ   االقسِّ  إإعدااددِ  من ِحزقيِیاللَ  ِسْفرِ  ِمنْ  آآَخرَ  قيَیِّمٍ  دَدرْرسسٍ  َمعَ  االُمْستَِمعيین٬، أأِعزَّ
.سميیث تشك  

 
-االعظة متن[ ]تشك االقسُّ   

ااَءنا نبدأأ  االثامنِ  ااألصحاححِ  من ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  في ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  في االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
:فيیهھ ووجاءَ  ٬،عشرَ  االثالثَ  االعدددِ  من وواابتدااءً  ٬،يینشرعِ وواال  

 
 ووَعقيیقٌ  أأصفَرُ  وويیاقوتتٌ  أأحَمرُ  َعقيیقٌ  ِستارَرتَُك٬، كريیمٍ  َحَجرٍ  ُكلُّ . هللاِ  َجنَّةِ  َعْدننٍ  فِي ُكْنتَ ’’

ددٌ  ووبهَھَرماننُ  أأززرَرققُ  وويیاقوتتٌ  وويیَشبٌ  ووَجزععٌ  ووزَزبَرَجدٌ  أأبيیَضُ   َصنَعةَ  فيیكَ  أأنشأوواا. ووذَذهھھَھبٌ  ووزُزُمرُّ
.‘‘ُخلِقتَ  يیوممَ  ووتَرصيیِعهھا االفُصوصصِ  صيیَغةِ   
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. االسابقةِ  االحلَقةِ  في االشيیطانن عن بدأأناهھھھا االتي االتأمُّالتتِ  االِكراامم٬، مستِمعيَّ  هھھھنا٬، نتابعُ 
 االثمرةة من تأكلَ  أأنن ااهھھھاوووأأغ ااءحوَّ  إإلى مووتكلَّ  عْدننٍ  َجنَّةِ  في كاننَ  أأنَّهھ االشَّيیطاننِ  عن وونعرففُ 

.ةحيیَّ  صوررةة في أأتاهھھھا حيینَما ٬،مةاالمحرَّ   
 

 ووكانن َعْدننٍ  في كانن حيین قوطِطهھ٬،سُ  قبلَ  يیطاننللشَّ  افً صْ ووَ  أأيیًضا عطَ قْ االمَ  هھھھذاا في وونرىى
ًعا .االَجمالل فائقةِ  ريیمةِ االكَ  باألحجاررِ  ُمَرصَّ  

 
:مكتوبب هھألنَّ  قا؛االموسيی أأبدععَ  نمَ  هھھھو االشيیطاننَ  إإننَّ  يیقولونن نمَ  هھھھناككوو  

 
٬،‘‘ُخلِْقتَ  يیَْوممَ  وَوتَْرِصيیِعهَھا االفُُصوصصِ  ِصيیَغةِ  َصْنَعةَ  فيِیكَ  أأَْنَشأوُواا’’  

 
 تحميیلٌ  هھھھذاا أأننَّ  ووأأعتقدُ ‘‘. االنفخيیَّة آآالتكوو كمأأنغا’’ بمعنى االترجماتت بعضِ  في أأتت وواالتي
 لكنَّ . كامًال  تعليیًما عليیهھ ىووبن عددًداا أأخذ االتفسيیر هھھھذاا أأننَّ  هھھھنا ووأأررىى ٬،االكالمم معنى على ززاائدٌ 
 وضوًعامَ  منهھا علوااجيی أأنن وويیحاوولونن كهھذهه قرةةً فِ  يیأخذوونن االذيین نيیراالمتكبِّ  بعضَ  هھھھناكك
 يهھھھ ةاالموسيیقيیَّ  ااآلالتت أأنوااععِ  كلَّ  أأننَّ  ااخلصويیستَ  أأنن عاددةةً  يیريیدوونن حيیث ٬،ةً نظريیَّ  ووأأ كبيیًراا
٬، على ززاائدٌ  تحميیلٌ  هھھھذااوو. ذذلك تُ ثبِ تُ  االتي ااآليیة هھھھي هھھھذهه إإننَّ  وويیقولونن ٬،يیطاننِ االشَّ  من  االنصِّ
 وواالعودد بالصنوججِ  االعليِّ  ! مَ نرنِّ  أأنن يیطالبُنا االذيي سساالمقدَّ  االكتاببِ  باقي مع يیتناقضُ  بل

 ننأأ فعليینا هللا٬، كلمةِ  باقي مع ما تفسيیرٌ  قِميیستَ  لم إإننْ  ووهھھھكذاا. ةاالموسيیقيیَّ  ااآلالتتِ  وومختَلَف
.أأكثَر ووندرُرَسهھ فيیهھ كنتشكَّ   

 
:وواالِعشريینَ  االثامنِ  ااألصحاححِ  من عشرَ  االراابعَ  االعدددِ  في يیقوللُ  ذذلك بعدَ   

 
 اررِ االنَّ  ِحجارَرةةِ  بيَینَ . ُكنتَ  االُمقَدَّسسِ  هللاِ  َجبَلِ  علَى. ووأأقَمتُكَ  ااْلُمظَلُِّل٬، ااْلُمْنبَِسطُ  ااْلَكُرووببُ  أأَْنتَ ’’

‘‘.تَمشَّيیتَ   
 

 ووهھھھُم ٬،كرووبيیم مفردد وهھھھ رووبباالكَ وو .ممسوًحا رووبًاكَ  مالًكا كانن االشيیطاننَ  أأننَّ  نرىى ووهھھھكذاا
 االماضي في كاننَ  االشيیطاننُ  أأننَّ  كثيیروونن وويیرىى. االَعظيیم هللاِ  َعْرششِ  حوللَ  االذيین االمالئكةُ 

 ررئيیسَ  ننَّ إإ ىحتَّ  ٬،ما ووقتٍ  في ررفيیعٍ  بمنصبٍ  متَّعُ يیت كانن أأنَّهھ وويیبدوو ٬،ماءاالسَّ  في يیعيیشُ 
  :يیهَھُوذذاا ررسالةِ  في نقرأأُ  كما ِميیَخائيِیل٬، االمالئكة

 
ببُّ  ليِیَْنتهَِھْرككَ " :قَاللَ  بَلْ  ااْفتَِرااٍء٬، ُحْكمَ  يیُورِرددَ  أأنَنْ  يیَْجُسرْ  لَمْ ’’ ٬،"‘‘!االرَّ  

 
ا ووذذلك .موسى َجَسدِ  على تخاَصما لمَّ  
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 لهُھغَ شْ يیَ  كانن االذيي فيیعَ االرَّ  بَ صِ نْ االمَ  يیحترممُ  كانن ميیخائيیلَ  أأننَّ  أأيیًضا االحادِدثةِ  هھھھذهه من فالوااِضحُ 
.ةاالسماوويیَّ  االمملكةِ  من طَ يیسقُ  أأنن قبل االسماء في االشيیطاننُ   

 
:وواالِعشريین االثامنِ  ااألصحاححِ  من عشرَ  االخامسَ  االعدددِ  في نقرأأُ  ذذلك ووبعدَ   

 
.‘‘إإِْثمٌ  فيِیكَ  وُوِجدَ  َحتَّى ُخلِْقتَ  يیَْوممَ  ِمنْ  ططُُرقِكَ  فِي َكاِملٌ  أأَْنتَ ’’  

 
ا مخلوقٌق٬، االشيیطاننَ  أأننَّ  ووهھھھو ٬،االعليِّ  ! اادًّ نِ  االشيیطاننِ  من يیجعلُ  ال االذيي ااألمرَ  هھھھنا وونجدُ   أأمَّ
 يیعزوو االخاططئ٬، االتفكيیر هھھھذاا بسببوو. ااألززلل ذمن موجودد هھھھووو بذااتهھ٬، فقائمٌ  االمجيیدُ  هللا

 دٌّ نِ  االشيیطاننَ  أأننَّ  نظنَّ  أأالَّ  يیجبُ  لذلك. لديیهھ اممَّ  أأكبرَ  ةةً قوَّ  لشيیطاننِ اا ىلإإ االناسسِ  من كثيیرووننَ 
.كلِّهھ االكوننِ  في ددٌ متفرِّ  االقدُّووسسُ  ا!ف ؛للرببِّ   

 
اانِ  َحِسْبناهه ووإإذذاا ٬،رووببٌ كَ  ووهھھھو مخلوقٌق٬، الشيیطاننُ ف ووهھھھكذاا اانِ  يیكوننَ  أأنن فيیمكنُ  ألَحدٍ  ّدً  لميیخائيیل ّدً
َماِء٬، في كبيیًراا لطانًاسُ  لهھما أأننَّ  يیبدوو ننامالك ووهھھھما جبراائيیل٬، أأوو . ! َصيینُمخلِ  يیاقِ بَ  ووقد االسَّ

 ُصنعِ  من عةٌ دْ خُ  ووهھھھي االمجيیِد٬، "ِ  ندٌّ  االشيیطاننَ  أأننَّ  ااالعتقاددِ  فخِّ  في يیسقُطوننَ  كثيیريینَ  لكنَّ 
 أأوو ههيیساعدَ  أأنن االقدررةةَ  لهھ ننَّ أأ ظنُّ يی وففسف بإبليیس٬، هللاَ  ااإلنساننُ  ساوويييی فعندما. نفِسهھ إإبليیسَ 

 من سسَ رِ حتَ نَ  أأنن يیجب لكنْ . اافيینلعرَّ اا ىلإإ يیلجأوونن نممَّ  االكثيیريین يیخدععُ  كما هھ٬،قدررتَ  هھعطيیَ يیُ 
.دااععاالخِ  هھھھذاا  

 
 فيِیهھ وُوِجدَ  َحتَّى ططُُرقهِھ فِي َكاِمًال  كانن هھأأنَّ  مكتوبًا نرىى ٬،عشرَ  االخامسَ  االعدددِ  إإلى ووبالَعوددةةِ 

 يیُلقي االنبيَّ  أأننَّ  دُ جِ نَ  ٬،عشرَ  االراابعَ  ااألصحاححِ  إإشعيیاءَ  ِسفرِ  في ؟االَمقصوددُ  ااِإلْثمُ  ماف. إإِْثمٌ 
 عشرَ  االراابعَ  ااألصحاححِ  إإشعيیاءَ  ِسفرِ  في نقرأأُ  إإذذ ٬،يیطانناالشَّ  في وُوِجد االذيي ااِإلْثمِ  لىع ظرةةٍ نَ ب

:عشرَ  االراابعَ  إإلى عشر االثاني من ددِ ااعدووااأل  
 

ْبِح؟ بِْنتَ  زُزهھھَھَرةة٬ُ، يیَا االسََّماءِ  ِمنَ  َسقَْطتِ  َكيْیفَ ’’  قَاهھھِھرَ  يیَا ااألرَْرضضِ  إإِلَى قُِطْعتَ  َكيْیفَ  االصُّ
َماوَوااتتِ  إإِلَى أأَْصَعدُ : قَْلبِكَ  فِي قُْلتَ  وَوأأَْنتَ  ااألَُمِم؟  وَوأأَْجلِسُ . هللاِ  َكَوااِكبِ  فَْوققَ  ُكْرِسيیِّي أأرَرفَعُ . االسَّ
 ِمْثلَ  أأَِصيیرُ . االسََّحاببِ  ُمْرتَفََعاتتِ  فَْوققَ  أأَْصَعدُ . االشََّماللِ  أأَقَاِصي فِي ااالْجتَِماععِ  َجبَلِ  َعلَى

.‘‘ااْلَعلِيِّ   
 

 ااإلررااددةةِ  مماررسةِ  عن رُ عبِّ تُ  ووهھھھي االُمفَردد٬، االمتكلِّم بضميیرِ  ُمضارِرعةٍ  أأفعاللٍ  خمسةُ  هھھھناكك
 :هھھھي االخمسةُ  ووااألفعاللُ . هللا سلطاننِ  ضدَّ  ةاالذااتيیَّ 

 ضدَّ  عةُ امِ االطَّ  يیطاننِ االشَّ  خطة تلك كانتف. أأَِصيیرُ وو...أأَْصَعدُ وو...وَوأأَْجلِسُ ...أأررفعوو...أأَْصَعدُ 
 أأنن ررُ نقرِّ  حيین كثيیًراا نفعلهُھ ما هھھھو هھھھذاا أأننَّ  لَوَجْدنا ٬،ااألمرِ  في النتأمَّ  وولَو. االعليِّ  هللا لطاننِ سُ 

.االمحبِّ  هللا عن عزللٍ بمَ  تُناددااررإإ عليینا تُمليیهھ ما نفعلَ   
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يیاقق٬، هھھھذاا ووفي : عشر االثامنَ  وواالعدددِ  عشر االساددسسَ  ااألصحاححِ  ااألمثالل ِسفرِ  في نقرأأُ  االسِّ  
 

قُوططِ  وَوقَْبلَ  ااْلِكْبِريیَاُء٬، ااْلَكْسرِ  قَْبلَ ’’ ووححِ  تََشاُمخُ  االسُّ .‘‘االرُّ  
 

 أأننَّ  هھھھنا نفهھَمَ  أأنن عليیناوو. االعليِّ  ! ساووٍ مُ  هھأأنَّ  ووااعتقد رَ تكبَّ  حيیثُ  ٬،االشيیطانن مع حدثث ما هھھھذااوو
 بمنأىى هھايیلإإ ننظرَ  يكَ لِ  ال سس٬،االمقدَّ  االكتاببِ  في االشيیطاننِ  قوططِ سُ  ةَ قصَّ  طاناعْ أأَ  االصالحَ  هللاَ 
 أأفضلَ  نفَسهھ يیرىى حيین أأوو ٬،رُ يیتكبَّ  حيین يیسقطُ  فاإلنساننُ . ددررًسا منهھا مَ نتعلَّ  أأنن بل حيیاتِنا٬، عن
 عزيیزيي ٬،هللا من كلمةً  هھھھنا إإليَیكَ وو. منهھ نحترززَ  أأنن هللاُ  يیريیُدنا ما تحديیًداا هھھھذااوو. االباقيین من

 ذذلك٬، يیفعلَ  أأنن االمجيیدِ  هللاِ  إإلى اططلبف ٬،ررْ تقدِ  لم ووإإننْ . قلبَك صَ فحَ ت أأنن ووهھھھي: االمستمع
 بْ ططلُ اا لذاا .ببَ توتَ  أأنن فعليیك ووحح٬،االرُّ  موخخَ شُ  ووجدتتَ  ووإإننْ . لِقَْلبِكَ  ةاالحقيیقيیَّ  كنوناتتِ مَ اال كَ يیَ يیُرِ وو
.حدووددٌ م إإنساننٌ  كأأنَّ  ترىى أأنن االقدررةةَ  يیمنََحكَ  أأنن االرببِّ  ىإإل  

 
 ظْ يیحافِ  لم هھلكنَّ . ططرقهِھ كلِّ  في كامًال وو مثاليیًّا نموذذًجا كانن ٬،حظةِ االلَّ  تلكَ  يیطاننُ االشَّ  بلغَ  ىحتَّ 
.إإْثمٌ  فيیهھ وُوِجدَ  بل تلك٬، ةِ يیَ مِ االسا كانتهِھمَ  على  

 
لِ  في وونستمرُّ   يینِ ددَ االعدَ وو وواالِعشريینَ  االثامنِ  ااألصحاححِ  من لالنتباهه ثيیرِ االمُ  عِ طَ قْ االمَ  هھھھذاا تأمُّ
:فيیهِھما وونقرأأُ  عشَر٬، وواالسابِعَ  عشرَ  االساددسسَ   

 
 ااْلَكُرووببُ  أأيَیُّهَھا وَوأأُبيِیُدككَ  هللاِ  َجبَلِ  ِمنْ  فَأطَْطَرُحكَ . فَأَْخطَأتْتَ  ظظُْلًما َجْوفَكَ  َمألوُواا تَِجارَرتِكَ  بَِكْثَرةةِ ’’

. بهََھائِكَ  ألَْجلِ  ِحْكَمتَكَ  أأَْفَسْدتتَ . لِبهَْھَجتِكَ  قَْلبُكَ  اارْرتَفَعَ  قَدِ  .االنَّارر ِحَجارَرةةِ  بيَْینِ  ِمنْ  ااْلُمظَلِّلُ 
.‘‘إإِليَْیكَ  ليِیَْنظُُروواا ااْلُملُوككِ  أأََماممَ  وَوأأَْجَعلُكَ  ااألرَْرضِض٬، إإِلَى َسأطَْطَرُحكَ   

 
 يیأتي وففووس ٬،االشيیطانن فيیهھ نرىى فإنَّنا عشر٬، االراابعَ  ااألصحاححِ  عيیاءَ إإشَ  ِسفرِ  إإلى ووبالعوددةةِ 

 هھھھذاا أأننَّ  كيیف ستتساَءلل حيیث ٬،حقًّا ُمذهھھِھًال  سيیكوننُ وو ٬،جديیدٍ  من االشيیطانن فيیهھ يیُرىى االذيي االيیوممُ 
 عشر االراابعَ  ااألصحاححِ  إإشعيیاءَ  ِسفرِ  في نقرأأُ  حيیثُ . رِ شَ االبَ  حيیاةةَ  أأززَعجَ  َمن هھھھو االكائنَ 
:عشرَ  وواالساددسسَ  عشرَ  االخامسَ  يینوواالعدددَ   

 
لُوننَ  إإِليَْیَك٬، يیَتَطَلَُّعوننَ  يیََروْونَكَ  ااَلَِّذيینَ . ااْلُجبِّ  أأََسافِلِ  إإِلَى ااْلهَھاوِويیَِة٬، إإِلَى ااْنَحَدرْرتتَ  لِكنَّكَ ’’  يیَتَأَمَّ

ُجلُ  هھھُھوَ  أأهھھَھَذاا. فيِیكَ  ‘‘ااْلَمَمالَِك؟ وَوزَزْعَزععَ  ااألرَْرضضَ  زَزْلَزللَ  االَِّذيي االرَّ  
 

:االرببُّ  يیقوللُ  حيینَما ِحزقيِیاللَ  في االمقطعِ  في جاءَ  ما معنى نفهھَمُ  يیجعلُنا هھھھذااوو  
 

.‘‘إإِليَْیكَ  ليِیَْنظُُروواا ااْلُملُوككِ  أأََماممَ  وَوأأَْجَعلُكَ ’’  
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 أأننَّ  في شكَّ  ال االشيیطانن؟ سقطَ  وومتى االشيیطانن؟ هللاُ  لقَ خَ  متى: قائًما االسؤاالل يیظلُّ  لكنْ 
 قبلَ  كانن قوططَهھسُ  أأننَّ  أأستنتجُ  لذلك. ااءحوَّ  ببَ جرِّ ليیُ  ننٍ دْ عَ  ةِ نَّ جَ  إإلى يیأتيَ  أأنن قبل حدثث قوططَهھسُ 

 ماحيین االخلق إإعاددةةِ  ةِ عمليیَّ  عن مُ يیتكلَّ  االذيي االثالث وواالعدددِ  للااألووَّ  ااألصحاححِ  االتكويین ِسفرِ 
:االخالقُ  هللا قاللف ااألررضَض٬، تُغطِّي االظُّلمةُ  كانَتِ   

 
٬،‘‘نُوررٌ  ليِیَُكنْ ’’  

 
:االخامس وواالعدددِ  للااألووَّ  ااألصحاححِ  ااألوولى يیُوَحنَّا ررسالةِ  في نقرأأُ  متَِّصلٍ  ِسيیاققٍ  ووفي  

 
.‘‘ااْلبَتَّةَ  ظظُْلَمةٌ  فيِیهھِ  وَوليَْیسَ  نُوررٌ  هللاَ  إإنِنَّ ...’’  

 
 ئيیسُ ررَ  هھھھو إإبليیسَ  هھألنَّ  ؛ااألصل في ةٌ يیطانيیَّ شَ  ااألررضضَ  تِ طَّ غَ  االتي لمةُ االظُّ  تكوننَ  أأنن بدَّ  الف

.االظُّْلَمةِ   
 

 حديیثًا َرتتْ هھَ ظظَ  وواالتي ٬،االفجوةة ةِ نظريیَّ  ماسْ بِ  ففُ عرَ يیُ  ما ظظهھَرَ  االنصوصص٬، هھھھذهه دِدررااسةِ  وولدىى
.قائم ااحتماللٌ  أأنَّهھا على معهھا أأتعاَملُ  للُ ااززأأ ال يلكنِّ . هھالدحضِ  التتٌ محاووَ   

 
:االتكويین ِسفرِ  من للااألووَّ  ااألصحاححِ  من االثاني االعدددِ  في نقرأأ االفجوةة؟ نظريیَّة تعريیفُ  فما  

 
.‘‘وَوَخاليِیَةً  َخِربَةً  ااألرَْرضضُ  وَوَكانَتِ ’’  

 
. االعددَديین هھھھذهه بيین ما ززمنيیَّةً  مرحلةً  هھھھناكك أأننَّ  االمقدَّسس االكتابب ددااررسي من كبيیرٌ  عدددٌ  يیرىى لذاا

 فيیهھا االعليُّ  هللا خلقَ  ووقد محدَّددةة٬، غيیر االزمنيیَّة االِحقبةَ  تلك أأننَّ  االدااررسوننَ  هھھھؤالء وويیرىى
ددَ  أأيیًضا ووهھھھناكك االشيیطانن٬، ذذلك في بما االمالئكة٬َ،  بَّتِ دَ ف ووسقط٬َ، االقديیرِ  هللا على االشيیطاننُ  تمرَّ

.شكل ووددووننَ  ووخاليیة خربةً  ااألررضضُ  ووصارَرتتِ  ٬،ظاممُ االنِّ  كلِّ  في وضىاالفَ   
 

لل االعدددِ  في أأُعلِنَتْ  ةااألصليیَّ  االخليیقةَ  أأننَّ  يیَرووننَ  االرأأيي هھھھذاا أأصحاببَ  فإننَّ  ووهھھھكذاا :ااألووَّ  
 

.‘‘ووااألررضضَ  االسماووااتتِ  هللاُ  خلقَ  االبَدءِ  في’’  
 

: هھھھي االثاني للعدددِ  ااألددققَّ  االترجمةَ  إإننَّ  يیقولوننَ  ثمَّ   
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 علَى يیَِرففُّ  هللاِ  ووررووححُ  ظظُلَمة٬ٌ، االَغمرِ  ووجهھِ  ووعلَى ووخاليیة٬، خربةً  صارَرتتْ  ااألررضضَ  لكنَّ ’’
٬،‘‘االِميیاهه وَوْجهھِ   

 
 .كامًال  شيءٍ  كلَّ  يیخلقُ  بل ٬،ووخاليیًا بًارِ خَ  شيیئًا قُ خلِ يی ال االكاِملَ  هللاَ  أأننَّ  هھھھو ذذلك على ووددليیلهُھُم
 هللاُ  ررأأىى. نةً سَ حَ  ااألررضضُ  ووكانت ٬،ااألررضضَ  هللاُ  ررأأىىوو. نًاسَ حَ  االنورر ووكانن االنورر٬، هللاُ  ررأأىى

.وةةجَ االفَ  ةِ نظريیَّ ل تأيیيیدٌ  هھھھذاا ووفي. حسنةً  االحيیوااناتتُ  ووكانت االحيیوااناتت٬،  
 

 من آآالففٍ  بضعةِ  منذ شيءٍ  كلَّ  يیخلقَ  أأنن قاددرًراا كانن االعليَّ  هللاَ  أأننَّ  أأعرففُ  أأنا االوااقع٬، في
نيین٬،  ووهھھھناكك ٬،االسنيین باليیيین منذ االخلقِ  ززمنُ  يیكوننَ  أأننْ  االممكن من أأننَّ  أأيیًضا أأددررككُ  يلكنِّ  االسِّ

ليَینِ  االعَددَديینِ  بيین ما ززمنيیَّةٌ  فجوةةٌ    .االتكويینِ  ِسفرِ  من ااألووَّ
 

 ٬،االفجوةة ةِ نظريیَّ ل فنيیدٌ تَ  أأنَّهھا يیََرووننَ  نصوصصٍ  إإلى ااستِنادًداا االنظريیَّة٬، بهھذهه آآخرووننَ  يیأُخذُ  ال لكنْ 
:عشر االثاني وواالعدددِ  وواالعشريین االثالثِ  ااألصحاححِ  االخرووجج ِسفرِ  ِمثلَ   

 
ا. َعَملَكَ  تَْعَملُ  أأيَیَّاممٍ  ِستَّةَ ’’ .‘‘تَْستَِريیحُ  فَفيِیهھِ  االسَّابعُ  ااْليیَْوممُ  وَوأأَمَّ  

 
:عشر االحادديي وواالعدددِ  االعشريین ااألصحاححِ  االخرووججِ  ِسفرِ  في ووكذلك  

 
ببُّ  َصنَعَ  أأيَیَّاممٍ  ِستَّةِ  فِي ألنَنْ ’’  فِي وَوااْستََرااححَ  فيِیهَھا٬، َما وَوُكلَّ  وَوااْلبَْحرَ  وَوااألرَْرضضَ  االسََّماءَ  االرَّ

.‘‘االسَّابعِ  ااْليیَْوممِ   
 

 تْ حدثَ  االخليیقة اممَ أأيیَّ  أأننَّ  اننيیعنِ يیَ  مافهھ ق٬،االضيیِّ  االحرفيِّ  بالمعنى االمقطََعيینِ  يینهھھھذَ  نأخذ ووحيین
رًراا االكوننِ  ُعمرُ  يیكوننُ  ووهھھھكذاا. تقريیبًا عامم آآالففِ  ةِ ستَّ  منذ نيینِ  بآالففِ  مقدَّ .االسِّ  

 
 تُظهِھرُ  االتي االتارريیخِ  حديیدِ تَ  ةِ ووعمليیَّ  ٬،رِ يیفاحااأل تفسيیرُ  يیمكنُ  كيیف: ’’هھھھنا االمطرووححُ  وواالسؤااللُ 

 تفسيیًراا تضعُ  االزمنيیَّةَ  االفجوةةَ  هھھھذهه أأننَّ  شخصيیًّا ووأأررىى ؟االسنوااتت ماليیيینُ  ااألررضضِ  عمرَ  أأننَّ 
 االزمنيیَّة٬، االِحقبة هھھھذهه مثل ووبُِوجوددِ . االسنيین ماليیيینِ  إإلى تارريیُخهھا يیعوددُ  االتي لألحافيیرِ  منطقيیًّا
 وَوْصفِ  مع يیتعارَرضضُ  ال االسنيینِ  بماليیيینِ  تأرريیًخا فإننَّ  االباحثيین٬، من كبيیرٌ  عدددٌ  بهھا يیُقِرُّ  االتي
 في ااألررضضَ  االقديیرُ  هللاُ  قَ لَ خَ  عندما أأنَّهھ نَ يیسااررِ االدَّ  بعضُ  يیعتقدُ وو .للخليیقة االمقدَّسس االكتابب
 كائناتتِ  بِاسمِ  علميیًّا االمعرووفةُ  خلوقاتتُ االمَ  ووتسكنهُھا للحيیاةِة٬، صالحةً  كانَتْ  ااألصليیَّة٬، حالتهِھا
للَ  آآددممُ  صاررَ  ووهھھھكذاا. االتارريیخ قبلَ  ما ِحقبةِ   ووبهھذاا. االحاليِّ  شكلهِِھم في االبشرَ  يیُشبهِھُ  إإنساننٍ  أأووَّ

حُ   يیقوللُ  حيیثُ  االشيیطانِن٬، قوططِ سُ  عن ناتًجا باألررضضِ  حلَّ  االذيي رااببُ االخَ  يیكوننَ  أأنن يیُرجَّ
 تلك في ااألررضضَ  يیحُكمُ  َمن هھھھو ااألررجحِ  على كاننَ  االشيیطاننَ  إإننَّ  االنظريیَّة بهھذهه االمناددوونن

.االزمنيیَّة االِحقبةِ   
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ا آآددممَ  عمرُ  كاننَ  كم’’ :هھھھو ااآلخرُ  االجدليُّ  االسؤااللُ وو  كانن عمَرهه أأننَّ  بدَّ  ال‘‘ االقديیر؟ هللا خلقهَھ لمَّ
 لشخصٍ  ووشكلٌ  متكاِملٌ  عظميٌّ  هھھھيیكلٌ  لهھ كاننَ  هھھھل ووااحٍد٬، يیوممٍ  بُعمرِ  كاننَ  فإذذاا. ووااحًداا يیوًما
 عندما لذاا. االعصبيِّ  االعضليِّ  االتواافُقِ  تنسيیقِ  على ووقدررةةٌ  أأسناننٌ  آلددممَ  كانت شكٍّ  ددووننَ  بالغ؟
ا بالٍغ٬، خصٍ شَ  هھھھيیئةِ  على يیخلِقهَھ أأنن دَ صَ قَ  قدف آآددمَم٬، هللاُ  خلقَ   االعمرِ  عوااملَ  أأننَّ  يیعني ممَّ
.فيیهھ مخلوقةً  كانَتْ  ااألكبَر  

 
 ااألررضضَ  قَ يیخلِ  أأنن وُوسِعهھ في كاننف شيء٬، أأييَّ  يیفعلَ  أأنن يیستطيیعُ  االقديیرَ  هللاَ  أأننَّ  نعرففُ  نحنوو
ممِ  ووعناصرُ  ر٬،يیفاحأأ هھافيیوو  هھھھذاا أأننَّ  هھھھنا أأررااهھھھا االتي االمشكلةُ وو. ذذلك أأررااددَ  لو االُعمر٬، تقدُّ

 االخليیقةِ  هھھھذهه ِحقبةِ  في االشيیطاننَ  االعليُّ  هللاُ  خلقَ  فمتى. االشيیطانن يیشملُ  هھأأنَّ  بدَّ  ال ااالفترااضضَ 
رعة؟االسُّ  بهھذهه َعْدننٍ  ةَ جنَّ  ددخلَ  ووكيیف االشيیطانن؟ قوططُ سُ  حدثثَ  متى ثمَّ  امم؟أأيیَّ  ةِ ستَّ  من نةِ االمكوَّ   

 
 االباكرةةُ  االعصوررُ ’’ كتاببُ  هھھھو االفجوةةِ  نظريیَّة موضوععَ  تتناوَوللُ  االتي االمهھمَّة االكتب وومن

 االخليیقةَ  بصفتهِھ االتكويین ِسفر من للَ ااألووَّ  ااألصحاححَ  فيیهھ خذُ يیتَّ وو .ـَمبرپ للمؤلِّف‘‘ لألررضضِ 
لل ااألصحاححِ  االتكويین ِسفرِ  في ‘‘ااْلبَْدءِ  فِي’’ فمصطلحُ . ةااألصليیَّ   ووجوددِ  عدممَ  يیتضمَّنَ  ااألووَّ

دٍد٬، ززمنٍ   ااألررضضُ  كانت مارربَّ  آآخر٬، عيیدٍ صَ  علىوو. االسنيین بباليیيینِ  االزمنُ  يیُقدَّررُ  قد بل محدَّ
 ااألررضض٬، على عيیشُ يیَ  ووكانن. مظلًِّال  ممسوًحا رووبًاكَ  كانن حيین االشيیطانن مملكةِ  من جزًءاا

 لمةُ وواالظُّ  ٬،ووخاليیةً  َخِربَةً  ااألررضضُ  صارَرتتِ  االوقت٬، ذذلك في. ووططُِردد كَ لَ هھَ ف ٬،إإِْثم فيیهھ وُوِجد ىحتَّ 
 ااألررضض٬، خلقِ  إإعاددةةُ  هھھھو االتكويین ِسفرِ  في االثالثِ  االعدددِ  من بداايیةً  نالديی ووما. رَ مْ االغَ  يتغطِّ 
 االتي وواالمخلوقاتتُ  االحيیوااناتتُ  ووتلك. ةاالحاليیَّ  هھھھيیئتهِھ في عليیهھا يیعيیشَ  أأنن ااإلنساننً  يیقدررَ  ىحتَّ 
نيینِ  باليیيینِ  قبلَ  وجوددةةً مَ  كانت مارربَّ  ريیفاحااأل في جُدهھھھان للِ  ااألصحاححِ  من االسِّ  وواالعدددِ  ااألووَّ

.االتكويینِ  ِسفرِ  من االثالثِ   
 

. ااألوولى االَخلقِ  ةُ عمليیَّ  تْ حدثَ  متى مُ نعلَ  ال ناألنَّ  ؛االتواارريیخ تلك لكلِّ  تفسيیرٌ  هھھھناكك يیكوننُ  ووهھھھكذاا
 هھھھكذاا٬، باكرٍ  ووقتٍ  في وجودًداامَ  االشيیطاننُ  ننَ ويیك أأننْ  قيیقةِ كحَ  صديیق٬،للتَّ  قابلةٌ  تفاسيیرُ  ووهھھھناكك

 هھھھذاا كلُّ  وويیميیلُ . االغمر جهھِ ووَ  على ظظلمةٌ  هھھھناكك كانتوو ااء٬،حوَّ  ببَ جرَّ  حيین سقط قد كانن هھووأأنَّ 
 .االرببِّ  على االشيیطاننِ  ددِ تمرُّ  في تتْ رَ مِّ ددُ  ااألررضضَ  ووأأننَّ  ٬،االفجوةة ةِ لنظريیَّ  ةٍ صدااقيیَّ مِ  اءعطإإ إإلى

 إإنَّنا االقَوللِ  الصةُ ووخُ . ااألُخرىى االنظريیَّاتت بيین مكانهُھا وولهھا ةً مفتوح االنظريیَّةُ  هھھھذهه تظلُّ  ووهھھھكذاا
.قاطِطعٍ  نحوٍ  على ااألمر في ممَ جزِ ن أأنن ستطيیعُ ن ال  

 
:فيیهھ نقرأأُ  ٬،عشر االثامنَ  االعدددِ وو وواالعشريین االثامنِ  ااألصحاححِ  ِحْزقيِیاللَ  ِسفرِ  إإلى ااآلننَ  وولنَُعدِ   

 
ْستَ  قَدْ ’’  فَتَأُْكلَُك٬، وَوْسِطكَ  ِمنْ  نَارًراا فَأُْخِرججُ  تَِجارَرتَِك٬، بِظُْلمِ  آآثَاِمكَ  بَِكْثَرةةِ  َمقَادِدَسكَ  نَجَّ

.‘‘يیََرااككَ  َمنْ  ُكلِّ  َعيْینَيْ  أأََماممَ  ااألرَْرضضِ  َعلَى رَرَمادًداا وَوأأَُصيیُِّرككَ   
 



 8  

مانَن٬، نهھايیةِ  في  هھھھذاا ىلإإ ااإلشاررةةَ  هھھھنا وونجدُ  ٬،ارربالنَّ  قدةةٍ متَّ  يیرةةٍ حَ بُ  في االشيیطاننُ  يیُرمىسَ  االزَّ
ا. ااألمر  من االهھاِمشِ  اابهھذ لهھ االقديیرُ  هللاُ  حَ مَ سَ  ووقد ٬،كبيیرةة ةٍ يیَّ رِّ حُ ب لشيیطاننُ اا فيیتمتَّعُ  ااآلننَ  أأمَّ
.ةةً حدووددم ةً يیَّ رِّ حُ  تظلُّ  هھالكنَّ  ٬،ةيیَّ االحرِّ   

 
 سوفف االمسيیحَ  يیسوععَ  أأننَّ  كثيیرووننَ  يیرىى لكنْ  ٬،كبيیرةة ةٍ يیَّ بحرِّ  عُ يیتمتَّ  ززااللَ  ما هھأأنَّ  شخصيیًّا أأررىىوو

 سيیَُزججُّ  ووحيینئذٍ . ااألررضض على هللاِ  ملكوتتَ  قيیمَ يیُ ل االثاني مجيیئهھ في يیأتي عندما يیربِطهُھ
 بحسب عامم أألفَ  هھھھناكك سيیظلُّ  أأنَّهھ االدااررسيینَ  بعض وويیرىى ٬،سحيیقةٍ  هھھھاوويیةٍ  في بالشيیطاننِ 

 ععَ خدَ ليیَ  قليیلٍ  لزمنٍ  خرىىأأُ  ةةً مرَّ  ذذلك بعدَ  سيیُطلَقُ  لكنَّهھ. يیوحنَّا ررؤؤيیا لِسفرِ  االحرفيِّ  االتفسيیرِ 
 من هھھھناكك فسيیكوننُ . ااألخيیرةة يینونتهَھددَ  قيیمُ يیُ  حيین ااررًّ با هللاُ  ليیكوننَ  هللا٬، على ددَ تمرَّ يیوو ٬،االناسسَ 
 ليیسوععَ  حقيیقيیًّا تسليیًما حيیاتهَھم يیسلِّمواا وولم هھفيی عاشواا نمَ  أأوو االملكوتت عصرِ  في وُولِدوواا

 االنهھايیة٬، قُبيَیلَ  لكنْ . االملكوتت صرِ عَ  في بالبرِّ  عيیشواايیَ  أأنن فَْرًضا عليیهھم فُِرضضَ وو االمسيیح٬،
 في ددِ االتمرُّ  ووهھھھو االوقت٬، وااللَ ططَ  قلوبهِھم في كانن اعمَّ  رووااعبِّ يیُ  كي فرصتهَھم يینالوننَ  وففس

 حيیرةةاالبُ  ٬،‘‘مهھنَّ جَ ’’ في االشيیطاننُ  ىسيیُرمَ  ٬،ااألخيیر ددِ االتمرُّ  هھھھذاا تاممِ خِ  فيوو. االعليِّ  هللاِ  موااَجهھةِ 
.هھھھنا االمقطعُ  هھھھذاا يیتناوَولهُھا االتي ةاالنهھائيیَّ  ديینونةُ اال عليیهھ ووستقعُ  بالنارر٬، قدةةاالمتَّ   

 
االخاتمة  

مم( )االبرنامج مقدِّ  
 إإلى ررمزٌ  ووهھھھو ٬،صورر ملكِ  قوططِ سُ  عن إإضافيیَّة تفاصيیلَ  برناَمِجنا٬، من االيیوممِ  حلَقةِ  في ررأأيینا

التُنا أأظظهھََرتتْ  كما االشَّيیطاننِ  .تأمُّ  
 

 قوططَ سُ  سميیث تشك االقسُّ  سيیتابِعُ  ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ برنامجِ  من االمقبلةِ  االحلقةِ  فيوو
.أأعداائهھم من االعبراانيیِّيینَ  الصصِ بخَ  ووعًداا سنرىى كما ورر٬،صُ لِ  ااألممُّ  االمديینةُ  ووهھھھي نن٬،وويیدصَ   

 
ِختاميیَّة كلمةٌ   

ااعي( )سميیث تَشك االرَّ  
محدووددِ  االرببِّ  بِحمايیةِ  تتمتَّعَ  أأنن االمستمع٬، عزيیزيي ألجلك٬، صالتُنا  االشَّيیطاننِ  موااَجهھةِ  في االالَّ

رًراا ُعْمقًا زددااددَ تَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي. حدووددِ االمَ  ؛ هللاِ  كلمةِ  في ووتجذُّ نُكَ  َسيیفٌ  فهھي االعليِّ  من يیمكِّ
 ألننَّ  االرووحِح؛ ووتَشاُمخِ  االِكبريیاءِ  منَ  تحتِرسسَ  أأنن أأخيیًراا وونصلِّي. بفاعليیَّةٍ  االخيیرِ  عدووِّ  موااَجهھةِ 
قوطط ااالنِكساررَ  فيیهِھما !آآميین. نصلِّي االمسيیحِ  يیسوععَ  بِاْسمِ . وواالسُّ  


