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المقّدمة

في سبيل التأقلم مع العصور الجيولوجية المفترض أنها سحيقة، هجر 
الكثير من مرتادي الكنائس الفهم التاريخي لقصة الخلق في سفر التكوين 
– أن هللا قد خلق الكون كله في خلل ستة أيام ذات الطول الطبيعي، منذ 
6 آالف عام تقريبًا. بدالً من ذلك، فقد قام العديد من الناس باختراع أفكار 
تم فرضها على النص الكتابي، مثل نظرية اليوم الدهري، نظرية الفجوة، 
نظرية الطوفان المحلّي، فرضية الهيكل )اإلطار(، نظرية التطور األلوهي 

ونظرية الخلق المتدّرج.

يقول الكثير من المسيحيين أن طول أيام الخلق وعمر األرض هي أمور 
المناداة باإلنجيل.  ليست مهمة وهي قضايا جانبية مسببة للخلف وتعيق 

ولكن هل القضية بهذا الشكل حقًا؟

ليست  المحك  على  التي  القضية  أن  سترى  الكتاب  لهذا  قراءتك  أثناء 
واألساس  الموت،  وعقيدة  هللا،  وشخصية  الكتابي،  النّص  سلطة  سوى 
الحقيقي لإلنجيل. إذا لم تكن األصحاحات األولى من سفر التكوين تاريخ 
ذلك  في  بما  المقّدس،  الكتاب  بقية  في  اإليمان  قُّوض  فقد  حقيقي،  حرفي 

تعليمه عن الخلص واألخلق.





الفجوة وإعادة  ماذا عن نظرية 
تعمير الخراب؟

 
بقلم كين هام

التطور(،  )أو  واالرتقاء  النشوء  نظرية  عن  المقبول  التعليم   بسبب 
المحدد  غير  الزمن  من  فجوة  وضع  المسيحيين  من  الكثير  حاول  فقد 
)الغامض( بين أول عددين في تكوين 1. تكوين 1: 1- 2: »فِي اْلبَْدِء َخلََق 
َماَواِت َواألَْرَض. َوَكانَِت األَْرُض َخِربَةً َوَخالِيَةً، َوَعلَى َوْجِه اْلَغْمِر  هللاُ السَّ

ظُْلَمةٌ، َوُروُح هللاِ يَِرفُّ َعلَى َوْجِه اْلِميَاِه«.
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الفجوة،  هــذه  أثــنــاء  حــدث  مــا  حــول  ــات  ــرواي ال مــن  الكثير   هناك 
الزمن  سنوات  من  مليين  تضع  الفجوة  نظرية  روايــات  غالبية  ولكن 
عددين  أول  بين  الحيوانية(  الحفريات  بليين  ذلك  في  )بما   الجيولوجي 

في الكتاب المقّدس.

هذه الرواية من نظرية الفجوة تُسّمى في بعض األحيان نظرية إعادة 
تعمير الخراب.

الخاطئة  للنظريات  الخراب  تعمير  إعــادة  نظريات  غالبية   سمحت 
التواريخ  قبلت  ولذلك  الكتابي  النّص  معنى  بتحديد  الدنيويين  العلماء   من 

التي تعود لمليين من السنين للسّجلت الحفرية.

الفترة.  هذه  في  الشيطان  سقوط  زمن  بتحديد  النظريات  بعض  قامت 
هللا  وصف  مع  يتعارض  الفجوة  هذه  في  الشيطان  من  تمرد  أي   ولكن 

ا«. )تكوين 1: 31(. لكل ما خلقه في اليوم السادس بأنه »َحَسٌن ِجّدً

تفرض جميع روايات نظرية الفجوة أفكار خارجية على النص الكتابي 
وبالتالي تفتح الباب للمزيد من المساومة )الحلول الوسطى.(

ما هو مصدر نظرية الفجوة؟

الخلق  قصة  لمواءمة  السنين  عبر  محاوالت  بعدة  المسيحيون   قام 
في تكوين 1 مع الجيولوجيا المقبولة وتعليمها الخاص بعمر األرض الذي 
هو بليين السنين. ومن أمثلة هذه المحاوالت هي  نظرية التطور األلوهي، 

ونظرية الخلق المتدرج ونظرية الفجوة.
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الهولندي  لألسقف  الغامضة  الكتابات  إلى  الفجوة  نظرية  تعقب  يمكن 
محاضرات   إحدى  من  كان  لها  تسجيل  أول  ولكن   ،)1643  -1583(
الهوتي   )184٧  -1٧80(  Chalmers كان   .1Thomas Chalmers
اسكتلندا،  في  الحرة  للكنيسة  األول  الرئيس  وكــان  بــارز   اسكتلندي 
القس  قام  وقد  الفجوة2.  نظرية  عن  مسؤولية  األكثر  الرجل  كان  وربما 

William Backland، جيولوجي، بالكثير لنشر هذه الفكرة. 

الفجوة3،  نظرية  عن  جًدا  القليل  تمنح   Chalmers كتابات  أن   رغم 
آخرين،  ُكتّاب  من  عليها  الحصول  تم  التفاصيل  من  الكثير  أن   إال 
اقتبس  ــذي  وال  ،Hugh Miller عشر  التاسع  القرن  جيولوجي   مثل 

من محاضرات Chalmers بشأن هذه الموضوع 4.
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نشر  في  بــارز  بشكل  تأثيًرا  عشر  التاسع  القرن  ُكتّاب  أكثر  أمــا 
لألرض  األولــى  العصور  كتابه  في   G H Pimber كان  النظرة   هذه 
 .1884 في  مرة  ألول  نشره  تم  الذي   ،  5)Earth Earliest Ages( 
الطبعة  ظهرت   1942 وفي  العمل،  لهذا  الطبعات  من  العديد  نشر  وتم 

الخامسة عشر6.

نظرية  عن  أكاديمي  دفاع  أكثر  نشر  والــذي  العشرين  القرن  كاتب 
وفــراغ  شكل  بــدون  عمله  في   Arthur C Custance كــان   الفجوة 

 ٧)Without Form and Void(

  Scofield تضمنت المساعدات في دراسة الكتاب المقّدس، مثل مرجع
ومرجع الحواشي،  ذو  المقّدس  للكتاب   Dyke مرجع  المقّدس،  للكتاب 
أثرت  وقد  الفجوة  نظرية  على  أيًضا  المقّدس  للكتاب   Newberry 
تطوير  الرئيسي وراء  والسبب  التعليم.  هذا  لقبول  الناس  من  العديد  على 

ونشر هذه النظرة يمكن رؤيته من االقتباسات المعبرة جًدا التالية:

البدائية  للخليقة  الحفريات  »إنزال  المقّدس:  للكتاب   Scofield مرجع 
وال يوجد تعارض بين العلم وبين بقايا نشأة الكون في تكوين«8

مرجع Dyke للكتاب المقّدس ذو الحواشي: »عندما يتفق الناس أخيًرا 
على عمر األرض، ثم يضعوا السنين العديدة )عبر الستة آالف التاريخية( 
بين تكوين 1: 1 و1: 2، لن يكون هناك تعارًضا بين سفر التكوين والعلم.«9

لقبول   - المساومة  المواقف  من  للعديد  نموذجية  االقتباسات   هذه 
النّص  السحيقة لألرض ودمجها في  وعصوره  يُطلق عليه »العلم«10  ما 

الكتابي. 
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شهادة من الصراع

السحيقة،  الجيولوجية  العصور  مع   G.H.Pimber صــراع  إن 
والمذكورة في العصور األولى لألرض، كان صراع العديد من المسيحيين 
منذ ظهور فكرة مليين السنين للسّجلت الحفرية في مطلع القرن التاسع 

عشر. العديد من مسيحّي اليوم األتقياء يصارعون مع نفس هذه القضية.

الفجوة.  نظرية  تأثيرات  فهم  على  يساعدنا   Pimber لصراع  قراءتنا 
دافع Pimber ، مثل مسيحيو اليوم المحافظين، عن سلطة النّص الكتابي. 
فقط  الكتابي  بالنّص  يبدأ  أن  المرء  على  أن  حتى  الــرأي  متصلب   كان 
بُجرأة   Pimber تصّدى  الكتابي.  النّص  إلى  مسبقة  بأفكار  يأتي   وال 
والفلسفات  باألساطير  »مملوءة  بأفكار  المقّدس  للكتاب  تقّدم  من  كل 
والتحيزات، والتي لم يستطيعوا التخلّص منها، ولكن احتفظوا بها – جزئيًا 
على األقل – وخلطوها – ربما دون قصد – مع حق هللا«. إنه يصف كيف 
»ألنهم،  هللا:  كلمة  لفهم  اإلنسان  فلسفات  تُستخدم  عندما  الكنيسة  تضعف 
أربكوا عقول  فإنهم  الكتابية،  بالحقائق  الخاصة  الماهر ألنظمتهم  بخلطهم 
الكثير لكن حافظ القليلون على قوة تمييز إعلن هللا من التعليم المتشابك 
التفسيرات  انتقلت  فقد  ذلك  »ونتيجة  أيًضا،  وقال  لإلنسان«.  المحتال 
أجزاء  وكأنها  تلقيها  وتم  آلخــر،  جيل  من  السليمة  وغير  المتضاربة 
صحيحة من النّص الكتابي نفسه؛ في حين أن أي نصوص كان يبدو عليها 
 التعارض العنيف كانت تعتبر مجازية أو روحانية أو يتم إعادة تفسيرها، 

إلى أن تتوقف عن كونها مسببة للمشاكل.«

وأن  فلبد  وصادقين،  منتبهين  كنا  إذا  »ألنه  المسيحيون،  يحّذر  ثم 
ونرى  انحياز،  بدون  المقّدسة  الكتابات  من  االقتراب  في  بصعوبة   نشعر 
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مطلق،  بيقين  تلقيناها  والتي  النمطية،  األفكار  من  عدًدا  معنا  نحضر   أننا 
وال نفكر في اختبارها، لكننا نبحث عن تأكيدها فحسب«.

كنا الهوتيين  مهما  أنه  لنا  تحذيًرا  يكون  أن  يجب  بيمبر  مع  ما حدث 
المعرفة،  أو  باالحترام  متمتعين  مسيحيين  قــادة  كنا  مهما  أو   عظماء 
المسبّقة.  أنفسنا من األفكار  تفريغ  يمكننا   فإننا كبشر خطاة ومحدودين ال 
الطبيعة  فعل Pimber عكس ما وعظ به دون أن يلحظ ذلك. هذه هي 
الكتابي  النّص  يختبر  أن  يرد  لم  السحيقة.  العصور  قضية  في   المتأصلة 
)فقد قبل فكرة الستة أيام المتتالية للخلق(، ولكنه لم يختبر العصور السحيقة 
القادة  من  العديد  ويظهر  يفعله.  فيما   Pimber صارع  فقد  لذا  أيًضا. 
يستسلموا  تعليقاتهم عندما  في  الصراع  نفس  المحترمين  اليوم  المسيحيين 

لنظرية الخلق المتدرج أو حتى لنظرية التطور األلوهي.11

قال Pimber، »ألنه حيث توجد بقايا الحفريات فإنها تظهر بوضوح 
مكان المرض والموت – رفيقي الخطية المتلزمين – حيث كانا سائدين 
الوحشية«.  الكائنات  أيًضا  ولكن  األرض،  على  الحية  الكائنات   على 
لذلك فقد أدرك أن السّجّل الحفري للموت، والتحلل، والمرض قبل الخطية 
يمكن  ال  أنه  فهم  وقد  المقّدس.  الكتاب  تعليم  مع  تماًما  متوافق  غير   كان 
أن يكون هناك حيوانات آكله للحوم قبل الخطية: »وفي اليوم السادس رأى 
هللا أن كل ما عمله أنه حسٌن جًدا، إعلن يبدو غير ملئم لحالة الحيوانات 
أعطى  قد  فهو  أخرى:  مرة  النباتية.  المملكة  مع  الحال  هو  كما  الحالية 
َماِء َوُكلِّ َدبَّابٍَة   العشب األخضر كطعام »لُِكلِّ َحيََواِن األَْرِض َوُكلِّ طَْيِر السَّ
قبل  العالم  في  للحوم  آكلة  هناك حيوانات  يكن  لم  لذلك،   ». األَْرِض  َعلَى 

الخطية«.
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عليه  كانت  لما  األرض  استعادة  سيتم  أنه  إشعياء  من   Pimber  علّم 
اللحوم.  آكلة  الحيوانات  أو  المرض  أو  الموت  البداية – ال مزيد من   من 
كان  ماذا  الحفري،  للسّجل  السحيقة  العصور  فكرة  قبوله  بسبب   لكن، 
عليه أن يفعل بكل هذا الموت والمرض والخراب في السّجل؟ لقد أجاب، 
البقايا الحفرية هي لكائنات سابقة آلدم ورغم ذلك  »منذ ذلك الحين، فإن 
فلبد  المتبادل،  والخراب  والمرض  للموت  واضحة  رموز  تظهر   فهي 

أنها تخص عالم آخر، لديه تاريخ خاص به ملوث بالخطية.

لذا، ففي محاولته للمصالحة بين العصور السحيقة مع النص الكتابي، قام 
Pimber بتبرير نظرية الفجوة بقوله، »هناك مكان ألي طول في الزمن 
بين أول وثان أعداد الكتاب المقّدس. ومرة أخرى؛ بما أنه ال يوجد لدينا 
قصة موحاه للتركيبات الجيولوجية، فلدينا الحرية أن نعتقد أنها تطورت 
بنفس الترتيب الذي نجدها فيه. تمت العملية كلها في العصر ما قبل اآلدمي، 

وربما بترابط مع جنس آخر، وبالتالي ال يهمنا في الوقت الحالي«.

بالتفصيل. هــذه  الفجوة  نظرية  نستعرض  دعونا  الخلفية،   بهذه 
في األساس، فإن هذه النظرية تتضمن ثلث ضفائر )خيوط( من الفكر:

1. النظرة الكتابية للتكوين.

2. االعتقاد بعصر طويل للغاية ولكن غير محدد لألرض.

الجيولوجية  الجيولوجية واألدلة  الطبقات  التزام بوضع أصل غالبية   .3
األخرى بين  تكوين 1: 1 وتكوين 1: 2. )يعارض مؤيدو نظرية 
الفجوة فكرة نظرية النشوء واالرتقاء )أو التطور( ولكنهم يعتقدوا 

في وجود منشأ قديم للكون.(
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 Wiston هناك الكثير من التباينات في نظرية الفجوة. ووفقًا للمؤلف
السحيق  الماضي  في  يلي،  كما  النظرية  تلخيص  يمكن  فإنه   ،Fields
 غير المؤرخ، خلق هللا سماًء مثالية وأرًضا مثالية. وكان الشيطان حاكًما 
أرواح.  بدون  »الرجال«  من  بجنس  مأهولة  كانت  والتي  األرض   على 
المكونة  عدن  جنة  في  مقيًما  كان  والذي  الشيطان  ثار  األمر،  نهاية  وفي 
هللا  مثل  يصبح  أن  في  راغبًا  ثار   ،)38 )حزقيال  الكريمة  األحجار  من 
الكون  إلــى  الخطية  دخلت  الشيطان،  سقوط  وبسبب   .)14 )إشعياء 
بالمياه  عنه  )الُمعبر  طوفان  شكل  في  هللا  دينونة  األرض  على   وجلبت 
في تكوين 1: 2(، ثم بعد ذلك عصر جليدي عالمي عندما أُزيل الضوء 
والحرارة من الشمس بطريقة ما. جميع الحفريات النباتية والحيوانية والبشرية 
 »)Lucifer(الشيطان  الموجودة على األرض اآلن، تؤرخ إلى »طوفان 
تحيا  التي  والحفريات  والحيوانات  بالنباتات  وراثية  أية علقة  تحمل  وال 

على األرض اليوم.12

)العمود  الحفري  السّجل  أن  الفجوة  نظرية  ــات  رواي بعض  تعلن 
ذلك  بعد  ثم دمر هللا األرض  السنين،  تكّون عبر مليين  قد  الجيولوجي( 

بكارثة )مثال، طوفان الشيطان( تركتها »بدون شكل وفراغ«.

عشر  الثامن  القرن  قبل  المكتوبة  الغربية  المقّدس  الكتاب   تفسيرات 
 )قبل أن يشتهر االعتقاد في العصر السحيق لألرض( لم تعرف أي شيء 
عن أي فجوة بين تكوين 1: 1 و 1: 2. بالتأكيد اقترحت بعض التفسيرات 
الشيطان13،  لها علقة بسقوط  فترات زمنية ذات أطوال مختلفة ألسباب 
ولكن لم تقترح أي منها وضع إعادة تعمير الخراب أو عالم ما قبل اآلدمية. 
وفي القرن التاسع عشر، أصبح من الشائع االعتقاد أن التغيرات الجيولوجية 
ازدياد  الواحدة(14. ومع  )الوتيرة  الحالي  بالمعدل  ببطء وبعنف  قد حدثت 
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قبول الوتيرة الواحدة، ألح العديد من اللهوتيين على إعادة تفسير التكوين 
التطور  ونظرية  المتدرج،  الخلق  ونظرية  الدهري،  اليوم  مثل  )بأفكار 

األلوهي، وأيام من اإلعلن(.

مشاكل نظرية الفجوة

المشاكل  من  عدد  ظهور  في  الفجوة  نظرية  في  االعتقاد  يتسبب 
والتناقضات، باألخص لدى المسيحيين.

1. إنه أمر متناقض حيث أن هللا قد خلق كل شيء في ستة أيام، كما يذكر 
النّص الكتابي.

َماَء  بُّ السَّ       يقول في خروج 20: 11، »11ألَْن فِي ِستَِّة أَيَّاٍم َصنََع الرَّ
لِذلَِك  ابِع.  السَّ اْليَْوِم  فِي  َواْستََراَح  فِيَها،  َما  َوُكلَّ  َواْلبَْحَر  َواألَْرَض 
واألرض  السماوات  فخلق  لذا  َوقَدََّسهُ.«  ْبِت  السَّ يَْوَم  بُّ  الرَّ بَاَرَك 
)تكوين 1: 1( والبحر وكل ما فيها )بقية الخليقة( قد اكتمل في ستة 

أيام 15. هل هناك أي وقت لفجوة؟

يقوله  ما  عكس  السقوط،  قبل  والمعاناة  والمرض  الموت  تضع  إنها   .2
َكأَنََّما  ذلَِك  أَْجــِل  »ِمْن   ،12  :5 رومية  في  يقول  الكتابي.  النص 
اْلَمْوُت،  َوبِاْلَخِطيَِّة  اْلَعالَِم،  إِلَى  اْلَخِطيَّةُ  َدَخلَِت  )آدم(  َواِحٍد  بِإِْنَساٍن 
اْلَجِميُع.« من هذا  َوهَكَذا اْجتَاَز اْلَمْوُت إِلَى َجِميِع النَّاِس، إِْذ أَْخطَأَ 
آدم.  قبل  موت  أو  بشرية  هناك خطية  يكون  أن  يمكن  ال  أنه  نفهم 
آدم  أن  األولى 15  المقّدس في رسالة كورونثوس  الكتاب  ويعلمنا 
كان اإلنسان األول، وكنتيجة لتمرده )الخطية(، دخل الموت والفساد 
الدماء والمعاناة( إلى الكون. قبل أن يخطئ آدم،   )المرض وإراقة 
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بالعبرية(16  نِفِش   - )النفس  حيوان  أي  موت  الممكن  من  يكن   لم 
أو إنسان. الحظ أيًضا أنه ال يمكن أن يكون هناك جنس من الرجال 
قبل آدم وماتوا في طوفان الشيطان ألن كورونثوس األولى 15: 45 

تخبرنا أن آدم كان اإلنسان األول.

      نتعلّم من تكوين 1: 29-30 أن الحيوانات واإلنسان قد ُخلقا ليأكل 
أنه  الخليقة  في  لعلمه  هللا  وصف  مع  يتماشى  والــذي  النباتات، 
 »حسٌن جًدا«. ولكن كيف يمكن لسّجل حفري، والذي يعطي دليل 
حفريات  على  العثور  )تــم  وتحلل  ومــوت  وعنف  مــرض  على 
تأكل  كانت  وبالتأكيد  تتصارع  كانت  أنها  الواضح  من  لحيوانات 
 بعضها البعض(، أن يتم وصفه بأنه »حسٌن جًدا«؟ حتى ما يكون 
هذا صحيًحا، فإن موت بليين الحيوانات )وكثير من البشر( كما نراه 
في السّجل الحفري البد وأنه وقع بعد خطية آدم. والحدث التاريخي 
للطوفان العالمي، والمسّجل في سفر التكوين، يفسر وجود عدد كبير 
من الحيوانات الميتة مدفونة في طبقات الصخر، ُملقاة بواسطة المياه 

في جميع أنحاء األرض.

َمًعا  ُض  َوتَتََمخَّ تَئِنُّ  اْلَخلِيقَِة  ُكلَّ  »أَنَّ   22  :8 رومية  من  نتعلّم        
إِلَى اآلَن.« من الواضح أن الخليقة كلها كانت، والزالت، معرضة 
الفجوة  يعتقد مؤيدو نظرية  الخطية. وعندما   للتحلل والفساد بسبب 
آدم،  يخطئ  أن  قبل  ُوجــدوا  قد  والموت  والتحلل  المرض   أن 

فقد تجاهلوا أن هذا يتعارض مع تعليم النّص الكتابي 1٧.

       إن رواية نظرية الفجوة التي تضع سقوط الشيطان في نهاية العصور 
الجيولوجية، قبل طوفان الشيطان المفترض والذي دمر كل الحياة 
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القبل آدمية، تتسبب في مشكلة إضافية – الموت والمعاناة المسّجلن 
في الحفريات البد وأنهما خطأ هللا. ألنهما حدثا قبل سقوط الشيطان، 

فل يمكن لوم الشيطان أو الخطية عنهما 18.

3. إن نظرية الفجوة غير متناسقة ألنها تفسر ما يُفترض أن تستوعبه – 
دليل ُمفترض ألرض قديمة.

اعتقاد  وهو   – القَِدم  شديدة  األرض  أن  الفجوة  نظرية  مؤيدو  يقبل      
الحاضر  أن  بافتراض  فهمه  يمكن  جيولوجي  دليل  على   مستند 
الماضية  الترسبات  أن  يوحي  االفتراض  هذا  للماضي.  مفتاح  هو 
اليوم.  به  تتكون  الذي  المعدل  بنفس  تكونت  حفريات  على  تحتوي 
لتبرير  العملية  هذه  واألحياء  الجيولوجيا  علماء  غالبية  ويستخدم 
تاريخ  من  السنين  بليين  يمثل  الجيولوجي  العمود  بأن  االعتقاد 
للتطور  )الواجهة(  العرض  الجيولوجي  العمود  وأصبح  األرض. 
الحياة  أشكال  من  االرتقاء  تظهر  الحفريات  أن  يّدعي  البعض  ألن 

البسيطة إلى المعقدة.

بالخليقة  التزامهم  ففي  في مأزق.  الفجوة       هذا يضع مؤيدي نظرية 
الحرفية بسبب قبولهم للنظرة الحرفية في تكوين 1، فإنهم ال يمكنهم 
المستندة  التطور(  )أو  واالرتقاء  النشوء  نظرية  استنتاجات  قبول 
على العمود الجيولوجي. وال يمكنهم أيًضا قبول أن األيام في سّجل 
هللا  أّن  يقترحون  فإنهم  لذا  الجيولوجية.  الفترات  توازي  التكوين 
أعاد تشكيل األرض وأعاد خلق الحياة كلها في ستة أيام حرفية بعد 
»إعادة  للُمسّمى  ليَِصلوا  الحفريات(؛  أنتج  )الذي  الشيطان  طوفان 

تعمير الخراب«.



18     المساومة )الحل الوسطي(

مشكلة  يحل  الشيطان  طوفان  أن  الفجوة  نظرية  مؤيدو  يظن  بينما      
ذلك،  يلي  وما   2  :1 تكوين  في  المسّجلة  هللا  خليقة  قبل   الحياة 
كانت  ــإذا  ف ــل.  األص من  النظرية  سبب  يزيل  الــواقــع  في   فإنه 
بسرعة  تكوينها  تم  قد  غالبيتها،  أو  والحفريات،  الترسبات   كل 
هائل  واحــد  كطوفان  )الشيطان(،   Lucifer طوفان  خلل  من 
وعالمي، فإن الدليل الرئيسي بأن األرض سحيقة القَِدم لم يعد قائًما، 
لترسبات  الُمفترض  البطيء  التكّون  يستند على  ألن عمر األرض 

األرض.

       أيًضا، إذا تم تقليص العالم ليكون ركام فوضوي بل شكل، كما يقترح 
معقول  بشكل  منظمة  تجّمعات  تظل  فكيف  الفجوة،  نظرية   مؤيدو 
مثل  ــدوث  ح مع  بالتأكيد  كدليل؟  والحفريات  الترسبات   من 
للخلل،  تعرض  قد  الحفري  السّجل  وأن  البد  فإنه  الفوضى   هذه 
ينطبق  ــجــدال  ال ــذا  ه ــام.  ــت ال للتدمير  تــعــرض  قــد  يكن  لــم   إذا 
على من يقولون أن السّجل الحفري تكّون في مدة تزيد عن مئات 
الشيطان،  بطوفان  يُدعى  ما  حــدوث  قبل  السنين  من   المليين 

والذي ربما أعاد ترتيب األشياء.

4. نظرية الفجوة تلغي دليل الحدث التاريخي للطوفان العالمي.

      إذا كان السّجل الحفري قد تكّون بسبب طوفان الشيطان، فماذا فعل 
الطوفان العالمي في أيام نوح؟ عند هذه النقطة يصبح مؤيدو نظرية 
العالمي  الطوفان  وأن  البد  بأنه  االستنتاج  على  مجبرون   الفجوة 
مؤيدي  فإن  متسق،  حديثهم  يصبح  وحتى  عمليًا.  أثر  أي  يترك  لم 
كان  العالمي  الطوفان  بأن  أيًضا  يدافعوا  وأن  البد  الفجوة  نظرية 
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لنظرية  الرئيسيين  أحد األنصار   ،Custance قام فقد  حدثًا محليًا. 
الفجوة، بفعل ذلك، وقد نشر ذلك في مقال مدافًعا عن فكرة الطوفان 

المحلي19.

هللا  كقضاء  العالمي  الطوفان  يصور  التكوين  ــإن  ف ــك،  ذل مــع       
يزيد  لما  األرض  المياه  غمرت   .)6 )تكوين  اإلنسان  خطية   على 
ثمانية  أن  حدث  وما   )24  -19  :٧  ،1٧  :6 )تكوين  عام  عن 
أشخاص فقط، باإلضافة الثنين من كل نوع )وسبعة من بعضهم( 
األرض  كان على وجه  قائم  كل  نجو من  الحّي،  النفس  ذوات   من 
العام  اإلطار  في  أكبر  بشكل  متسق  هذا  ويعتبر   .)23 )تكوين ٧: 
للنص الكتابي لربط غالبية الحفريات بالطوفان العالمي الذي حدث 
في أيام نوح عن اللجوء إلى فهم متوتر لسقوط الشيطان 20 وكارثة 
الكتابي  الفهم  في  بشيء  تساهم  ال  بدورها  والتي  تماًما   تخمينية 

أو العلمي.

     ولألسف، بتحديدهم للسّجّل الحفري إلى الفجوة المفترضة، فقد أزال 
مؤيدو نظرية الفجوة دليل دينونة هللا في الطوفان، الذي هو أساس 

تحذير هللا للدينونة اآلتية )بطرس الثانية 3: 2- 14(.

5. يتجاهل مؤيدي نظرية الفجوة الدليل في وجود أرض حديثة الزمن.

يتجاهل أيًضا المؤيد الحق لنظرية الفجوة األدلة المتسقة مع أرض   
العديد  يوجد  عــام.   10000 آالف(  )عشرة  من  أقل  عمر   ذات 
من األدلة على ذلك – التحلل والتقلبات السريعة للمجال المغناطيسي 
للمجرات  الرياح  وطاقة  المحيطات،  في  األملح  وكمية  لألرض، 

الحلزونية، والمزيد والمزيد21.


