
فمذ زذس ٘زا اٌخٍؾ فٝ . ال رؼٕٝ االػززاس أٜ اٌزأعف ٌىٛٔه ِغيسًيب " االػززاسيبد اٌّغيسيخ"

ٌٙب ِؼٕٝ ِخزٍف ػٓ اٌىٍّخ اٌيٛٔبٔيخ اٌّشزمخ ِٕٙب  apology اٌّؼٕٝ ألْ اٌىٍّخ االٔدٍيضيخ

απολογια (apología) . ٕٝثبٌّٕـك أٚ " ٚرزىْٛ ِٓ وٍّبد رؼٕٝ "دفاع" فبٌىٍّخ األخيشح رؼ

أشٙش ِثبي ٘ٛ اػززاسيبد . ٌزا رشيش ئٌٝ دفبع ِٕـمٝ طبٌر ٌإلدالء ثٗ فٝ أٜ ِسىّخ " ثبٌؼمً

. أفالؿْٛ ٚدفبع عمشاؽ ػذ اٌزُٙ اٌّٛخٙخ ئٌيٗ ثبإلٌسبد ٚئفغبد اٌشجبة 

االػززاسيبد اٌّغيسيخ ٘ٝ اٌذفبع إٌّـمٝ ػٓ اٌؼميذح اٌّغيسيخ ٚرزؼّٓ أيًؼب سوبئض اٌّغيسيخ 

:  ٚ٘ٝ ٚاخت ػٍٝ وً اٌّغيسييٓ ألٔٙب 

  ( . 37 : 22ِزٝ )" ِٓ وً فىشن... رست اٌشة ئٌٙه: "ٚطيخ اٌشة يغٛع اٌّغير

  ًّٓب ٌّدبٚثخ وً ِٓ يغأٌىُ ػٓ عجت : "ٚطيخ اٌشعٛي ثـشط ٌٍّغيسيي ِغزؼذيٓ دائ

 ( .15 : 3ثـشط األٌٚٝ )" اٌشخبء اٌزٜ فيىُ ثٛداػخ ٚخٛف

  ٘بدِيٓ ظًٕٛٔب ٚوً ػٍٛ يشرفغ ػذ ِؼشفخ اهلل ِٚغزأعشيٓ وً : "لبي اٌشعٛي ثٌٛظ

 (5 : 10وٛسٔثٛط اٌثبٔيخ  )" فىش ئٌٝ ؿبػخ اٌّغير

اٌّمبالد اٌزبٌيخ رغـٝ ِٛػٛػبد ِخزٍفخ ِٚٓ شأٔٙب ِغبػذح اٌّغيسييٓ ػٍٝ رٕفيز اٌٛطبيب 

. اٌغبثمخ 

 

 

 

 

 

 

 



لدى الكتاب المقدس فما حاجتي إلي المزيد ؟ 

ٔشش ألٚي ِشح 

 30 ـ 28( : 2 )15ِدٍخ اٌخٍيمخ 

 1993ِبسط 

" وٓ ٘بَ"ثمٍُ 

 

فٝ ِإرّش ػمذ زذيثًب ػٓ اٌخٍيمخ ثذا اٌؼيك ػٍٝ ٚخٗ اِشأح ِٓ اٌسبػشيٓ ثغجت ِٕبلشخ ٚلؼذ 

. ثيٕٙب ٚثيٓ صٚخٙب فٝ طجبذ رٌه اٌيَٛ 

ٌذٜ اٌىزبة : "زبٌٚذ رشديغ صٚخٙب ٌسؼٛس رٌه اٌّإرّش اٌٙبَ فٝ اػزمبد٘ب ٌٚىٕٗ سفغ لبئاًل 

ِٓ . اٌّمذط فّب زبخزٝ ئٌٝ اٌّضيذ ؟ ال أززبج ٌٙزٖ األدٌخ ػٍٝ اٌخٍيمخ ٚاٌىزبة اٌّمذط ِؼٝ 

اٌؼشٚسٜ أْ أػشف ِب اٌخـأ ثٕظشيخ اٌزـٛس ، ٌّبرا ؟ اٌىزبة اٌّمذط ٘ٛ وٍّخ اهلل ٚ٘زا وً 

" . ِب أٔب ثسبخخ ئٌيٗ

... كيف ترد علي االعتراضات

ِٓ . فمذ عبػذ ٘زا اٌّإرّش فؼاًل ػٍٝ رمٛيخ ئيّبٔٝ . اٌيَٛ رؼٍّذ اٌىثيش : "لبٌذ ٌُ اٌّشأح 

" فؼٍه أخجشٔٝ ويف أسد ػٍٝ اػزشاػبد صٚخٝ ثيً ؟

" ً٘ ٌذيه أؿفبي أٔذ ٚثيً ؟"فىشد ٌٍسظبد ثُ عأٌزٙب 

"  عٕخ13 ئٌٝ 8 أؿفبي ، ِٓ عٓ 3ٔؼُ ، ٌذيٕب "أخبثذ 

. ئرا وبْ صٚخه أِبِٝ اآلْ ٌمٍذ ٌٗ شيئًب ِٓ ٘زا اٌمجيً "لٍذ 

فٝ اٌٛالغ اٌـشيمخ اٌٛزيذح اٌزٝ ٔغزـيغ أْ . ثيً ، أزيٝ ئيّبٔه ثىٍّخ اهلل فٙزا شٝء سائغ "

أٔذ ػٍٝ طٛاة ِٓ ٔبزيخ فُٙ ِؼٕٝ اٌّغيسيخ . ٔؼشف ثٙب اٌسك ٘ٝ ئػالْ ِٓ اٌسك ٔفغٗ 

. اٌىزبة اٌّمذط ٘ٛ وً ِب ٔسزبج ئٌيٗ : اٌسميمٝ 

ٌىٓ ، وّب رؼٍُ ، لذ رزؼشع ٌزسذيبد وثيشح ِٓ إٌبط أٚ ززٝ ِٓ أٚالدن ثشأْ ئيّبٔه ثبٌىزبة "

ٚعبئً اإلػالَ اٌّخزٍفخ ٚٔظبَ اٌزؼٍيُ اٌغبئذ يّـشْٚ اٌظغبس ٚاٌىجبس ثٛاثً ِٓ أفىبس . اٌّمذط 



ُٚخذد ِٓ لجيً اٌظذفخ  . ٚٔظشيبد اٌزـٛس ٚيخجشُٚٔٙ أٔٗ ال يٛخذ ئٌٗ ٚأْ اٌسيبح ثىبفخ أشىبٌٙب 

ئرا أسدٔب اٌظذق ال رٛخذ ؿشيمخ ٔغزـيغ أْ ٔسّٝ ثٙب أثٕبءٔب ِٓ عّبع رٍه اٌٙدّبد ػٍٝ "

لذ يغّؼٛٔٙب ِٓ ِؼٍّيُٙ ثبٌّذسعخ أٚ ِٓ خيشأُٙ أٚ ِٓ ثشٔبِح رٍيفضيٛٔٝ أٚ . اٌىزبة اٌّمذط 

ِّٙب ! ِٓ خشيذح أٚ ِدٍخ يٍزمـٛٔٙب ِٓ أٜ ِىبْ أٚ ِٓ ِزسف أٚ ِؼٙذ أٚ ٌألعف ِٓ اٌىٕيغخ 

.  زبٌٚذ فظً أثٕبءن ٚػضٌُٙ ػٓ رؼبٌيُ اٌزـٛس عٛف يغّؼٛٔٙب آخاًل أٚ الزمًب 

:  ػٕذِب يأرْٛ ٚيغأٌٛٔه ٘زٖ األعئٍخ  (وجبًسا أٚ طغبًسا)ثيً ، ِبرا عزمٛي ألٚالدن "

أثٝ ، ٌمذ عّؼذ أْ اٌذيٕبطٛساد ػبشذ ِٕز ِالييٓ اٌغٕيٓ ٚ٘زا يزؼبسع ِغ اٌىزبة ""

" اٌّمذط ، ً٘ ٘زا طسير ؟

أثٝ ، أغٍت اٌؼٍّبء يمٌْٛٛ أْ ثاِىبُٔٙ اثجبد أْ اإلٔغبْ رـٛس ِٓ ِخٍٛلبد شجيٙخ ثبٌمشٚد ""

" ٚأْ لظخ آدَ ٚزٛاء ٌيغذ زميميخ فًٙ ٌذيه ئخبثخ ػٓ ٘زا اٌغإاي ؟

أثٝ ، يمٛي أغٍت إٌبط إٔٔب ال يّىٕٕب اٌثمخ ثظسخ اٌىزبة اٌّمذط ألٔٗ ِدشد وزبة ديٕٝ ٚأْ ""

ٌّبرا ال أعزـيغ رظذيك . اٌؼٍُ اٌسميمٝ أثجذ أْ اهلل ٌُ يخٍك اٌؼبٌُ وّب يمٛي اٌىزبة اٌّمذط 

اٌؼٍّبء ثؼذ وً االٔدبصاد اٌزٝ زممٛ٘ب ثـٍٛع اإلٔغبْ ئٌٝ اٌمّش ٚأزبج اخزشاػبد ػديجخ ِثً 

" اٌىّجيٛرش ؟

أثٝ ، ِٓ أيٓ أرذ اٌسفشيبد ؟ ً٘ رزّبشٝ ِغ رؼبٌيُ اٌىزبة اٌّمذط ؟ ئرا ٌُ يىٓ عفش اٌزىٛيٓ ""

عفًشا زميمًيب فىيف أطذق ثبلٝ أخضاء اٌىزبة اٌّمذط خبطخ رٍه اٌزٝ اعزشٙذ فيٙب اٌشة يغٛع 

ثغفش اٌزىٛيٓ ؟ وً ِزسف صسرٗ يجيٓ ثٛػٛذ أْ وً األدٌخ اٌؼٍّيخ رثجذ ٔظشيخ اٌزـٛس فٍّبرا 

"  ألجً ثمزه ٚئيّبٔه ثبٌىزبة اٌّمذط ؟

اٌّشىٍخ يب ثيً ، سغُ أْ اٌىزبة اٌّمذط ٘ٛ وً ِب ٔسٓ ثسبخخ ئٌيٗ ٌفُٙ ِؼٕٝ اٌخالص ٌىٕٗ "

:  يخجشٔب أيًؼب ثبآلرٝ 

ًّب ٌّدبٚثخ وً ِٓ يغأٌىُ ػٓ عجت اٌشخبء اٌزٜ " ثً لذعٛا اٌشة اإلٌٗ فٝ لٍٛثىُ ِغزؼذيٓ دائ

( 15 : 3ثـشط األٌٚٝ )" فيىُ ثٛداػخ ٚخٛف

(  21 : 5رغبٌٛٔيىٝ األٌٚٝ )" رّغىٛا ثبٌسغٓ. اِزسٕٛا وً شٝء "



 ، ئيّبْ ِٕـمٝ ػمالٔٝ  موضوعي ثً ئيّبْأعميثّؼٕٝ آخش يب ثيً اٌّغيسيخ ٌيغذ ئيّبًٔب "

. ِإعظ ػٍٝ زمبئك ، ٌيظ ِثً اإليّبْ األػّٝ اٌغيش ِٛػٛػٝ ألطسبة ٔظشيخ اٌزـٛس 

طسير إٔٔب ال ٔغزـيغ ئثجبد ئيّبٕٔب ػًٍّيب ألٕٔب ال ٔغزـيغ ػًٍّيب ئثجبد أٜ شٝء ٌٗ ػاللخ 

.  ثبٌّبػٝ ِٚغ رٌه ٔغزـيغ اٌذفبع ػٓ ئيّبٕٔب ثـشق ػمالٔيخ 

ػٕذِب يؼٍّْٛ أشيبًء رزؼبسع ِغ اٌىزبة اٌّمذط ٚيسبٌْٚٛ ٘ذَ ئيّبْ اآلخشيٓ ثىٍّخ اهلل "

. عبػزٙب يسك ٌٕب اٌّؼبسػخ ألْ ٌذيٕب ٚطبيب ثبٌميبَ ثزٌه

"        ٘بدِيٓ ظًٕٛٔب ٚوً ػٍٛ يشرفغ ػذ ِؼشفخ اهلل ِٚغزأعشيٓ وً فىش ئٌٝ ؿبػخ اٌّغير"

( . 5 : 10وٛسٔثٛط اٌثبٔيخ )

فّثاًل اٌىزبة اٌّمذط يؼٍٓ أٔٗ فٝ أيبَ سخً ُيذػٝ ٔٛذ ٚلغ زذس ِب غـٝ عـر األسع 

ئرا وبْ ٘زا اٌـٛفبْ لذ زذس ثبٌفؼً ٌزشن . فمذ ٚلغ ؿٛفبْ وبسثٝ ٘بئً فٝ اٌّبػٝ : ثبٌّبء

ثؼغ اآلثبس ػٍٝ عـر األسع ، ٌٛخذٔب دالئً ِٓ اٌـجمبد اٌزٝ وٛٔزٙب سٚاعت اٌّيبٖ ِغ 

ٚ٘زا ِب ٚخذٔبٖ . ِالييٓ اٌسيٛأبد ٚإٌجبربد ِذفٛٔخ فٝ ٘زٖ اٌـجمبد فٝ وً أٔسبء األسع 

ًِب  . رّب

دٌيً لٜٛ ػٍٝ  (اٌسفشيبد)ٌىٓ عيسزح ػٍّبء اٌزـٛس ٚيمٌْٛٛ أْ رٍه اٌـجمبد ٚاألشيبء اٌّيزخ "

ٌمذ لبي ٚوزت ٘إالء إٌبط اٌىثيش ٚاٌىثيش وٝ يسـٛا ِٓ شأْ سٚايخ اٌىزبة اٌّمذط . اٌزـٛس 

. ألزذاس اٌـٛفبْ ٚػبسػٛا ثشذح أٌٚئه اٌّغيسييٓ اٌزيٓ يمجٍْٛ وٍّخ اهلل فٝ ٘زا اٌشأْ 

ٌىٓ األثسبس اٌؼٍّيخ اٌديذح أظٙشد أْ ٘زٖ اٌذالئً ال رإيذ أْ ػٍّيبد اٌزـٛس اٌزٝ زذثذ ػجش "

سغُ أٔٗ )٘زا ثبٌـجغ عٛف يذػُ . ِالييٓ اٌغٕيٓ وبٔذ ثـيئخ ثً وبٔذ ػٍّيبد عشيؼخ ٚوبسثيخ 

ٚ٘ىزا ثبٌزسشن خبسج . ِب يمٌٛٗ اٌىزبة اٌّمذط فيّب يخض ؿٛفبْ ٔٛذ  (ٌيظ ٌٗ ئثجبد ػٍّٝ

اٌىزبة اٌّمذط ٌىٓ ثذًءا ثبٌىزبة اٌّمذط عٛف يىْٛ ٌذيٕب أعجبة ِٕـميخ ٌٍذفبع ػٓ ئيّبٕٔب 

. ٚرأييذ طذق اٌىزبة اٌّمذط 

ٚأْ األؿفبي ِٓ اٌغًٙ  (6 : 22أِثبي )ثيً ، ػٕذِب ٔفُٙ اٌزسشيغ اٌّٛخٗ ئٌيٕب ثزشثيخ أٚالدٔب "

( 14 : 4أفغظ )" ثىً سير رؼٍيُ ثسيٍخ إٌبط ثّىش ئٌٝ ِىيذح اٌؼالي"اػـشاثُٙ ٚزٍُّٙ 

. عٕسزبج ثىً رأويذ أْ ٔغزؼذ ثبالخبثبد إٌّبعجخ ػٕذِب يغإٌٔب أٚالدٔب ػٓ اٌخٍيمخ ٚػٓ اٌزـٛس 

. ػٍيٕب ئِذادُ٘ ثٙزٖ اإلخبثبد ػبٌّيٓ أْ ٘دّبد ئثٍيظ رأرٝ ِٓ ٘زا اٌدبٔت 



ٌألعف ػذد وجيش ِٓ األثٕبء رّشدٚا ػٍٝ اٌّغيسيخ ألْ ػبئالرُٙ فشػٛ٘ب ػٍيُٙ ثىً رؼٕذ "

ٌىٓ ِٓ اٌدبٔت اآلخش ٌمذ عّغ ٘إالء األثٕبء  . ثذْٚ ِٕسُٙ رفغيًشا ػٓ عجت اٌشخبء اٌزٜ فيُٙ 

األعجبة اٌزٝ أػـب٘ب ػٍّبء اٌزـٛس ٌإليّبْ ثبٌزـٛس ٚ٘ىزا لبدُٚ٘ ئٌٝ االػزمبد ثأْ اٌىزبة 

" . اٌّمذط ٌيظ ِٛثٛلًب فٝ طسزٗ

٘زٖ األعئٍخ االفزشاػيخ اٌغبثمخ اٌزٝ ؿشزٙب األثٕبء ػٍٝ ثيً ٘ٝ أعئٍخ رمٍيذيخ ٔغّؼٙب ؿٛاي 

ٕ٘بن ئخبثبد عٍٙخ اٌفُٙ ػٍٝ ٘زٖ األعئٍخ ٌّغبػذح : اٌغشع ٘ٛ . اٌٛلذ فٝ خذِخ اٌخٍيمخ 

.  اٌّإِٕيٓ ػٍٝ ِدبٚثخ وً ِٓ يغأي ػٓ عجت اٌشخبء اٌزٜ فيُٙ 

التصرف المطلوب 

. اٌىزبة اٌّمذط ال يؼٍّٕب اٌسك فمؾ ثً يأِشٔب ثبٌزظشف اٌظسير اعزٕبًدا ػٍٝ ٘زا اٌسك 

ٚثبسوُٙ اهلل ٚلبي ٌُٙ أثّشٚا ٚأوثشٚا ٚاِألٚا األسع ٚاخؼؼٛ٘ب " ٔمشأ 28 : 1رىٛيٓ فٝ 

" . ٚرغٍـٛا ػٍٝ عّه اٌجسش ٚػٍٝ ؿيش اٌغّبء ٚػٍٝ وً زيٛاْ يذة ػٍٝ األسع

وّب يـٍمْٛ " ٘زٖ اٌٛوبٌخ اٌثمبفيخ"أِش اهلل اإلٔغبْ أْ يّأل األسع ٚيخؼؼٙب ٚيزغٍؾ ػٍيٙب ـ 

ػٍيٙب ٘ٝ أعبط ألٜ ػًّ ثششٜ ٌذساعخ األسع ٚاعزخذاَ اٌّؼشفخ اٌّىزغجخ ٌظبٌر اٌجشش 

أدد ٘زٖ اٌّؼشفخ ئٌٝ رمذَ اٌزىٌٕٛٛخيب فٝ ِدبالد ػذيذح ِثً . ٚاٌسيٛأبد اٌزٝ يغىٕٛ٘ب 

. ئٌخ ... إٌٙذعخ ٚاٌضساػخ ٚاٌـت

يّزٍٝء اٌزبسيخ ثأِثٍخ ػذيذح ػٓ ِغيسييٓ ِإِٕيٓ شيذٚا ِذاسط ِٚغزشفيبد ٚؿٛسٚا رمٕيبد 

ٌُ . ٚوٍّخ اهلل وبٔذ األعبط اٌزٜ ثٕٛا ػٍيٗ رفىيشُ٘ ٚاٌزٜ أربذ ٌُٙ ئلبِخ ٘زٖ اٌّشبسيغ . وثيشح 

" ال أززبج شيئًب آخش. ٌذٜ اٌىزبة اٌّمذط ، ٘زا وً ِب أززبج ئٌيٗ : "يمً ٚازذ ِٓ ٘إالء إٌبط 

ٌٛ وبْ ٘زا ِٛلف أٌٚئه اٌّإِٕيٓ ِبرا وبْ ِظيشٔب اٌيَٛ ؟ 

لجٛي وٍّخ اهلل ثبإليّبْ شٝء " . اإليّبْ ثذْٚ أػّبي ِيذ"...  يخجشٔب أْ 20 : 2يؼمٛة 

ٌزا ال يدت رمذيُ اإليّبْ اٌّغيسٝ ألثٕبءٔب ػٍٝ أٗ . ٚاٌغٍٛن ثايّبْ ٚئظٙبسٖ ػًٍّيب شٝء آخش 

. ئيّبْ أػّٝ ألْ ٘زا ِب يزشوْٛ ثغججٗ ثيٛرُٙ اٌّغيسيخ ٚيذيشْٚ ظٙٛسُ٘ ٌإليّبْ اٌّغيسٝ 

 ئثٍيظ أوجش ِٓ اإلػالْ ثأْ اهلل غيش ِٛخٛد ٚأْ اٌىزبة اٌّمذط ٌيظ يشٚخٙبال رٛخذ وزثخ 

.  ٚ٘زٖ ٘ٝ اٌشعبٌخ اٌشبئؼخ اٌيَٛ ، ِزٕىشح رسذ اعُ اٌؼٍُ ، يغشعٛٔٙب فٝ أر٘بْ اٌدّيغ.طبدلًب 



. ٌٕؼزشع ثٙب ػٍٝ ٘زٖ اٌزؼبٌيُ  (ٚ٘ٝ ِٛخٛدح ثبٌفؼً)الثذ أْ يىْٛ ٌذيٕب زدح ػٍّيخ لٛيخ 

ٕ٘بن اٌىثيش ِٓ األدٌخ اٌّزبزخ ٌّٙبخّخ أفىبس اٌزـٛس ٌٚزأييذ ِب يمٛي اٌىزبة اٌّمذط فيّب يخض 

ال يدت ػٍٝ أٜ ِغيسٝ أْ يذفٓ سأعٗ فٝ اٌشِبي فٝ ٘زٖ اٌّغأٌخ فٙزا لذ يذفغ . أطً اإلٔغبْ 

ثأثٕبءٔب ئٌٝ اػزٕبق أفىبس أخشٜ ، أفىبس ػّيبء ِثً اٌزـٛس ٚٔزبئدٗ اٌخـيشح أٚ ِز٘ت اإلٔغبٔيخ 

 . (يٕبدٜ ثأْ اإلٔغبْ ٚزذٖ ٘ٛ ِٓ يؼغ اٌمٛأيٓ)

اٌّإرّشاد ٚاٌىزت ٚأفالَ اٌفيذيٛ رمذَ ِٛاًدا . خذِخ اٌخٍيمخ ٌٙب أّ٘يخ لظٜٛ فٝ اٌؼبٌُ اٌيَٛ 

: ليّخ ٌّغبػذح اٌّإِٕيٓ ٌؼًّ ِب أِش ثٗ اهلل ِٓ خالي وٍّبد اٌشعٛي ثـشط 

ًّب ٌّدبٚثخ وً ِٓ يغأٌىُ ػٓ عجت اٌشخبء اٌزٜ " ثً لذعٛا اٌشة اإلٌٗ فٝ لٍٛثىُ ِغزؼذيٓ دائ

" . فيىُ ثٛداػخ ٚخٛف

ئرا وٕذ رمشأ رٌه يب ثيً فٍيظ ِٓ اٌسىّخ أال رسؼش اٌّإرّش اٌمبدَ ، ٌىٓ فٝ اٌٛلذ اٌسبٌٝ 

ٕ٘بن وزت وثيشح ػٓ اٌخٍيمخ ٌزمشأ٘ب ٚأفالَ فيذيٛ ٌزشب٘ذ٘ب ِٚدٍخ ِذ٘شخ ـ ٚ٘ٝ ِب رمشأ٘ب اآلْ 

ئيّبْ ال يشٜ . ـ ٌزشزشن ثٙب ززٝ يشٜ أٚالدن ٚأطذلبؤن ٚخيشأه ئيّبًٔب زميمًيب ٚػمالًٔيب 

اٌؼبٌُ ثظٛسح ِٕـميخ فمؾ ٌىٓ يؼـٝ ِؼٕٝ زميمًيب ٚطبدلًب ٚسخبًء فٝ أثذيخ ٔمؼيٙب ِغ اهلل 

. اٌخبٌك ٚ٘زا ٘ٛ اإليّبْ اٌّغيسٝ 

http://www.answersingenesis.org/creation/v15/i2/bible.asp 


