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أجٛثخ ِٓ "ئٌٝ عفشيبرٝ اٌّزىشسح ٕ٘بن اٌيَٛ وّزىٍُ ِغ ٘يئخ " أعزشاٌيب"ِٕز أيبَ طفٌٛزٝ فٝ 

سأيذ ػششاد اٌّشاد ـ ثً سثّب ِئبد اٌّشاد ـ ٘زٖ األلٛاط راد األٌٛاْ " عفش اٌزىٛيٓ

عٛاء سأيزٙب ِٓ اٌّمؼذ اٌخٍفٝ ٌؼشثخ األعشح ٚ٘ٝ رزأسجخ ػٍٝ طشيك رشاثٝ فٝ . اٌّزؼذدح 

أٚ ِٓ ٔبفزح طبئشح ِذٍمخ فٛق ػبطفخ ٘ٛجبء رزوشٔٝ ٘زٖ األلٛاط اٌجّيٍخ " وٛيٕضالٔذ"أسيبف 

. ثّب ػٍّٗ ئيبٜ ٚاٌذاٜ ػّب يمٌٛٗ اٌىزبة اٌّمذط ػٓ لظذ اهلل ِٓ خٍك لٛط اٌمضح 

 

الحقيقة الملتوية 

: رشِض ألٛاط اٌمضح ئٌٝ صالصخ ِفب٘يُ 

ثأال يٕمشع وً رٜ جغذ ِشح " ٔٛح" ٚػذ اهلل ٌـ9رىٛيٓ  ــ يغجً اٌىزبة اٌّمذط فٝ المواعيد

. أخشٜ ثّيبٖ اٌطٛفبْ 

فّضاًل األعزشاٌيْٛ .  ــ األعبطيش اٌفٍىٍٛسيخ ٚاٌّذٍيخ رمذَ لٛط اٌمضح فٝ طٛسح ِخزٍفخ الخليقة

ٚإٌٙٛد األِشيىيْٛ يشثطٛٔٗ ثأدذاس اٌخٍيمخ أِب اٌظيٕيْٛ فيشثطٛٔٗ ثخٍك أٚي اِجشاطٛس ٌُٙ 

" .  فٛ٘ٝ"ٚ٘ٛ 

فّضاًل .  ــ سأٜ اٌجؼغ لٛط اٌمضح وجغش يشثط ثيٓ األسع ِٚىبْ أوضش عؼبدح ٚئٔبسح الجسور

يمذَ لٛط " جٛدٜ جبسالٔذ" اٌزٜ ٌؼجذ ثطٌٛزٗ Somewhere Over the Rainbowفيٍُ 

.  رغزخذَ لٛط اٌمضح أيًؼب وجغش The New Ageاٌذشوخ اٌذيٕيخ . اٌمضح ثٙزا اٌّفَٙٛ 

 

ٌىٓ ٌألعف . ُاعزخذَ لٛط اٌمضح وشِض يشيش ئٌٝ ػٙذ جذيذ أٚوشِض ٌٍغالَ ٚاٌّذجخ ٚاٌذشيخ 

. يغزخذِْٛ أٌٛأٗ اٌيَٛ فٝ أػالَ اٌشٛار جٕغًيب 

 

ميثاق النعمة الكتابى 

٘زٖ ػالِخ اٌّيضبق اٌزٜ أٔب  : " 15 ـ 12 : 9رىٛيٓ ٔجذ ِؼٕٝ اٌمٛط اٌمضح اٌذميمٝ ِؼًٍٕب فٝ 



ٚػؼذ لٛعٝ  . ٚاػؼٗ ثيٕٝ ٚثيٕىُ ٚثيٓ وً رٚاد األٔفظ اٌذيخ اٌزٝ ِؼىُ ئٌٝ أجيبي اٌذ٘ش 

فيىْٛ ِزٝ أزشش عذبًثب ػٍٝ األسع  . فٝ اٌغذبة فزىْٛ ػالِخ ِيضبق ثيٕٝ ٚثيٓ األسع 

ٚرظٙش اٌمٛط فٝ اٌغذبة أٝ أروش ِيضبلٝ اٌزٜ ثيٕٝ ٚثيٕىُ ٚثيٓ وً ٔفظ ديخ فٝ وً جغذ 

" . فال رىْٛ أيًؼب اٌّيبٖ طٛفبًٔب ٌزٍٙه وً رٜ جغذ

 

ٚػذ : فٝ اٌفٍه " ٔٛح"أٚاًل ، ِيضبق لٛط اٌمضح ثيٓ اهلل ٚاإلٔغبْ ٚاٌذيٛأبد اٌزٝ وبٔذ ِغ 

دذصذ فيؼبٔبد ِذٍيخ . ثؼذَ رىشاس رٌه اٌذذس ِشح أخشٜ فيمؼٝ ػٍٝ وً جغذ ػٍٝ األسع 

ػذيذح ػجش اٌضِٓ ِٕز رٌه اٌٛلذ ٌىٓ ٘زا ٚػذ ثؼذَ رىشاس دذٚس فيؼبْ وٛٔٝ ِٓ شأٔٗ 

. اٌمؼبء ػٍٝ وً جغذ 

 

يؼٍٓ اٌىزبة اٌّمذط ثىً ٚػٛح ئٔٗ عيذذس فٝ اٌّغزمجً ديٕٛٔخ وٛٔيخ ثبٌٕبس ٌٚيظ ثبٌّيبٖ 

( اٌٍْٛ األصسق)يشٜ ثؼغ اٌّفغشيٓ ثأْ أٌٛاْ لٛط اٌمضح اٌّبئيخ  . (10 : 3ثطشط اٌضبٔيخ )

رزوشٔب ثبٌذيٕٛٔخ اٌمبدِخ اٌزٝ  (اٌٍْٛ األدّش)رزوشٔب ثبٌمؼبء اٌزٜ رُ ثبٌّبء ٚثأْ األٌٛاْ إٌبسيخ 

.  عززُ ثبٌٕبس 

 

. صبًٔيب ، لٛط اٌمضح ٘ٛ ِيضبق ٔؼّخ ٚسِض ٌٍّغيخ 

 

اٌىٛٔٝ يزُٙ اهلل ثبٌٛدشيخ الٔضاٌٗ ِضً ٘زا اٌمؼبء " ٔٛح"ػٕذِب يغّغ اٌؼبٌُ لظخ طٛفبْ 

.  ٌىٓ ئٌٗ اٌىزبة اٌّمذط ئٌٗ سدّخ ٚٔؼّخ ال دذٚد ٌّٙب . اٌش٘يت ػٍٝ اإلٔغبْ 

 

ٌىٓ وبْ اٌفٍه أػخُ ِٓ اٌالصَ . أْ يجٕٝ فًٍىب الٔمبر ديٛأبد اٌجشيخ ٚأعشرٗ " ٔٛح"لبي اهلل ٌـ

ٚػبئٍزٗ اٌذخٛي ِٓ ثبة اٌفٍه ٌٍٕجبح ٘ىزا " ٔٛح"وّب وبْ ػٍٝ " . ٔٛح"ٌزٍه اٌذيٛأبد ٚألعشح 

ثؼذ اِزالء اٌفٍه ظً فٝ ِىبٔٗ عجؼخ . وبْ ػٍٝ اآلخشيٓ اٌذخٛي ِٓ ٔفظ اٌجبة ٌٍٕجبح ثأٔفغُٙ 

" ٔٛح"ٌيظ ٌذٜ شه فٝ أْ . أيبَ لجً أْ يغٍك اهلل ثٕفغٗ اٌجبة ـ عجؼخ أيبَ أخشٜ ِٓ إٌؼّخ 

طٛسح " ٔٛح"فٝ اٌٛالغ فٍه . وبْ يىشص ػٍٝ ػزجخ اٌجبة داػًيب إٌبط ٌٍذخٛي ٚاٌخالص 

( . 9 : 10يٛدٕب )ٌٍخالص اٌزٜ فٝ اٌّغيخ فٙٛ اٌجبة اٌزٜ الثذ أْ ٔذخٍٗ ٌٍخالص 

 



اهلل لذٚط . ـ اسرىجٕب خيبٔخ ػظّٝ ػذ ئٌٗ اٌخٍيمخ " آدَ"ٔذزبط وٍٕب أْ ٔززوش إٔٔب أخطأٔب فٝ 

. ئٌٗ لذٚط يجت أْ يذىُ ػٍٝ اٌخطيخ ٌىٓ فٝ لؼبئٗ يظٙش سدّخ غٕيخ. ٚطب٘ش ـ ثذْٚ خطيخ 

 . 15 : 3رىٛيٓ  ٚػذ أيًؼب ثبدؼبس ِخٍض 19 : 3رىٛيٓ ػٕذِب أداْ اهلل اٌخطيخ ثبٌّٛد فٝ 

اهلل ٔفغٗ ، فٝ شخض األلَٕٛ اٌضبٔٝ ِٓ ألبٔيُ اٌال٘ٛد اٌضالصخ ، اٌشة يغٛع اٌّغيخ دخً فٝ 

اٌزبسيخ وأغبْ وبًِ ٚواٌٗ وبًِ ، ٚرجغذ دزٝ يّىٕٗ دفغ ػمٛثخ خطيزٕب ٚلذَ ٘جخ اٌخالص 

.  اٌّجبٔيخ ٌىً اٌّإِٕيٓ ػٕذِب عفه دِٗ ػٍٝ اٌظٍيت 

 

ٚفٝ  . 28 ـ 26 : 1دضليبي يؼٍٓ ٌٕب اٌىزبة اٌّمذط أْ لٛط اٌمضح يشِض ئٌٝ اٌّغيخ فٝ 

. اٌّغيخ ِزغشثاًل ثبٌغذبة ٚلٛط لضح ػٍٝ سأعٗ " يٛدٕب" سأٜ 3 ـ 2 : 4سؤيب  

 

ثّب أْ ثٗ أٌٛأًب ِزٕٛػخ ٚجّيٍخ ، "لبي ػٓ لٛط اٌمضح " جْٛ جيً"أدذ ِفغشٜ اٌىزبة اٌّمذط 

فمذ يشِض ئٌٝ اٌّغيخ اٌٍّّإ ٔؼّخ ٚدك ٚأجًّ ِٓ وً ثٕٝ اٌجشش ٚلذ يشِض ئٌٝ اٌغالَ ٚاٌُظٍخ 

اٌزٜ رُ ثٛاعطزٗ ، يٕظش اهلل ئٌيٗ فيزوش ِيضبق ٔؼّزٗ اٌزٜ ألبِٗ ِغ ِخزبسيٗ ٚيذيط لٛط اٌمضح 

" . ثؼشػ اهلل ِٚذخٍٗ

 

ٌىٕٗ أيًؼب سديُ ٚألبَ ِيضبق . ئرا شب٘ذد لٛط لضح اٌّشح اٌمبدِخ رزوش أْ اهلل يذيٓ اٌخطيخ 

. ٚاٌذيٛأبد ٌٚٓ يٛلغ لؼبءٖ ِشح أخشٜ ثطٛفبْ يغطٝ عطخ األسع " ٔٛح"ٔؼّخ ِغ 

 

تذكار لنا جميًعا 

اٌّشح اٌمبدِخ ديٓ رشب٘ذ لٛط لضح رزوش أْ اهلل يذيٓ اٌخطيخ ، أدأٙب ثطٛفبْ وٛٔٝ فٝ أيبَ 

ٚاٌذيٛأبد ٚٚػذ ثأٔٗ ٌٓ يٛلغ لؼبءٖ ِشح صبٔيخ " ٔٛح"ٌىٕٗ سديُ ٚألبَ ِيضبق ٔؼّخ ِغ " ٔٛح"

ٌٚيظ ٘زا وً شٝء ٌىٓ لٛط لضح اٌزٜ يشيش ئٌٝ اٌّغيخ يزوشٔب أيًؼب ثأٔٗ . ثطٛفبْ وٛٔٝ 

. اٌٛعيط ثيٓ اهلل ٚإٌبط ٚأْ ِٓ يمجً ٘جخ اٌخالص اٌّجبٔيخ عٛف يمف ثال خطيخ أِبَ خبٌمٗ 

 

ثبٌٕغجخ ٌٍّإِٓ فاْ غؼت . اهلل يؼٍٓ أْ ِفذييٗ اٌزيٓ ٚػؼٛا صمزُٙ فٝ اٌّغيخ عيٍجغْٛ ثش اثٕٗ 

. اهلل رجبٖ اٌخطيخ صاي ػٍٝ اٌظٍيت ديش دفغ اثٕٗ اٌضّٓ وبِاًل ثغفه دِبئٗ ٕ٘بن 

 



ئٔٗ لٛط ٌىٓ ثذْٚ عٙبَ ، ِظٛة ألػٍٝ رجبٖ اٌغّبء ٌٚيظ ألعفً " : "جْٛ جيً"ٚوّب لبي 

" . رجبٖ األسع ، ػالِخ ػٍٝ اٌشدّخ ٚاٌّذجخ ال ػٍٝ اٌغؼت ٚاٌغيظ

 

ألذَ وً اٌشىش ألِٝ ٚأثٝ اٌٍزاْ أزٙضا وً فشطخ عٕذذ ٌّٙب ٌغشط اٌذك اٌىزبثٝ فٝ ٚفٝ 

دمًب ، ئٕٔب ٔذزبط ٌززويش أٔفغٕب ثّب يشيش ئٌيٗ اٌمٛط لضح ٚالعزخذاِٗ وّضبي ٌٕذىٝ . ئخٛرٝ 

. ٌٍؼبٌُ ػٓ ِذجخ ٚسدّخ خبٌمٕب ِٚخٍظٕب وّب فؼً أثٝ ٚأِٝ 

 

ٌٍشجٛع ئٌٝ إٌض ثبٌٍغخ اإلٔجٍيضيخ  

http://www.answersingenesis.org/articles/am/v2/n2/taking-back-

the-rainbow 

 

 

وزت ٚشبسن فٝ  . Answers in Genesis٘ٛ ِإعظ ٚسئيظ اٌٙيئخ األِشيىيخ " ويٓ ٘بَ"

: وزبثخ ػذح وزت ػٓ طذق ٚعٍطبْ وٍّخ اهلل ٚرأصيش اٌفىش اٌزطٛسٜ  ِٕٙب 

Genesis of a Legacyٚ  The Lie: Evolution. 
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