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  ؟؟ةةسيحيسيحي الم المضضناِقناِق ي يديثُديثُ الح الحلملمالِعالِع  سسوليوليأأ
 

(Arabic - Doesn’t science disprove Christianity?) 
 

 .ى أقنعٍنوابى وج حيرِنؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 

  ؟؟ةةسيحيسيحي الم المضضناِقناِق ي ي الحديثُ الحديثُلملم الِع الِعسسليليووأأ         : وسؤال هذه الحلقة     
    ١ Cliffe Knechtle         :يجيبنا على هذا السؤال

      .Give me an answer that satisfies my heart and my mind              :       فى كتابه
 . الناشر بالترجمة إلى اللغة العربيةنوقد حصلنا على تصريح كتابى ِم

  
 حين هم على أسئلِت أجيبOrono دينِة فى مMaine ِةعاِم بج طالب العلمن ِمٍداِشع حم جام أماًاقف وكنتُ 

أاندفع حدِة الطلبخترقاً مفوفَ صالج مع وهو يصيح :الِعإن قد أثبتَلم ع دمو اهللاوِدج ..فسألته  :عما تتحثُد 
ة  نظري أن أتعلم!.قيقة ثابتة وبأدلة؟ حر التطو أن أتعلم.رة التطوير نظ عنحدثُنى أتنّإ:  قائال أجاب!.ى؟عزيز
التطوِحر تناقضوتد ضةَ فكرو ِم.! اهللا؟وِدج ا يؤسفُمأن ه ناكح قيقة غائبة عنأذه عض النّان باس وهى أن 
نظريوِد رة التطوجاِة والويأصل الح نحٍث عة ثابتة كبتْ نظريستْ حقيقة .ليسا ليا أنّهاهين كمرا األِدلة والبهِعمتد. 

ة فلها نة فى الطبيععية ماهر طبيعيووتوضيح لظتعليل  ك أما نظرية التطور.ِمن ذلك إنّها فلسفة ِفكرية وال أكثر
قيق قبول در كتعليل مة التطوؤمنون بنظرياتذة يار األسين وكبسيحياء الملم العِمن  وكثير.ا بأدلةهمعدا يمالكثير ِم

لما نالحظهفى ب أنّ وكيفَ.يواناتعض الح تْها تأقلمعاً تبلإلشع اع والمناخ والسطح لتتالئمحي اتها ماهر و الظع
ختلفة المإقليم آلخرِمن .  
 

 ولكن هؤالء العلماء المقريٍب أو بعيٍدن إطالقاًيقبلو ين السيحي ِمن نظري ة التطووتعليلحر كشر ر  لتطو
ياة الحكيفَحيثُ ِمن ب الًأتدأص  .إنسفر التكوين بالكتاب الم قدس يقدمإجاب ة لسؤالين يان بأصل العالمختص. 

 األصحنح األول العدد  التكوينفرِس ستهّل مفى  نَجدهاة واضحةاب واإلج..من الذى خلقَ العالم؟من الذى خلقَ العالم؟  ::األولاألولالسؤال السؤال 
 وليس فى !.دء غاز الهيدروجين فى البوليسIn the beginning God."  ء اهللاء اهللاددفى البفى الب :كتوبه منّ إذ أ..األول

البدء العشوائيىة بل باألحر.. "فى الباُهللا اُهللادء خلقَدء خلقَفى الب الس الس م٢."وات واألرضوات واألرضم "In the beginning God created 
the heaven and the earth."          

   

ة على  اهللا فى خلق كائنات حي قصدوح أنض بوالمقدس كتابالعلن  ي..اذا خلقنا اهللا؟اذا خلقنا اهللا؟لملم: : السؤال الثانىالسؤال الثانى 
ِهِتصورهو أن ي ة بعالقةالقهمبخَ رتبطينعيشوا مديو  تعبمةةحبقلبي  اللهةخالصلج .وكذلك أن عيش يرتبطين وا م

بعضهوعالقٍةبعض م بب ٍةدٍةيو أخوي مٍة ٍةحبقلبي ٍةادقص.وع ليسي بين الرالفريسي ِمن وكان  سأل واحد هبجر
ا قائالناموسي: "ييا مأأم م علعلا ميية وة وصيىىة هة هصيالع الع ظمى في النّى في النّظمامفقاَل." ؟؟وسوسام له ي وعس: "تحبتحبالر الر بإإ  بلهك ك لهِمنكّل كّلِمن قلبك قلبك   
بهاتين بهاتين   ..كك كنفِس كنفِسكك قريب قريبتحبتحب  ..ااثلهثلهة ِمة ِموالثانيوالثاني  ..ىىظمظمولى والعولى والعة األة األصيصي الو الوىى ه ههِِه هِذ هِذ.. فكرك فكرك كّل كّلِمنِمن و وكك نفِس نفِس كّل كّلِمنِمنوو

الوصِِصالوييتيتين يتعلقُتعلقُن يالنام النام وسوسكله واأل واأل كله نبينبياء٣."اء  
 

 لميكن بالكتاِب سفر التكويندفُ ه الم سقداإلج ابة عناهللا؟ خلقَكيفَ: ؤال الس !..و فِس نَعنأ تُى لسعلم 
 أوليس ..ياةَ الحخلقَر لية التطوليما ع م لحد اهللا استخدمل أنحتممِمن ال و.!علم يناك منَ هسولي ..! اهللا خلقَكيفَ

 ة تدورحوث العلمي والب..قائقالحظة وترتيب الح على المدعتِم يلم الِع إن.!الق الذى على كّل شَىٍء قدير؟هو الخَ
 اٍهتج ينحازوا الس لمقد الكتاب الموا أسفار كتبالذين ناح كامل أ بارتير أشع وفى الحقيقِة..ةهر الطبيعياو الظحوَل

معين فى العلوم الببْل..ةشري كان م ذهبهتسجيلهم م عندالنص وص الكتابيقِحة أال يِمنْ وا شيئاًمطالقا على اإله. 
                                                

١
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                                                                   

                                         ١: ١ سفر التكوين ٢
 ٢٨ – ٢٥: ١٠   ،   إنجيل لوقا ٣٤ - ٢٨: ١٢   ،   إنجيل مرقس ٤٠ – ٣٦: ٢٢إنجيل متى   ،       ٢٧: ١سفر التكوين  ٣

http://www.gmaa.org/
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
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 مع ةفاهيم البشري الماالعتماد على ىدر موتصLondon Observer The  جلةة فى م قصقرأتُ 
قصف..اوره نمصَل ذا الذى وإلى ح دعرفة الكمةال فى المة الصحيحابؤال  ليعطى اإلجالس كيفَ خلقَ اهللا؟: عن.! 

تحكى القصعائلة ة أن داخَللفئران كانت تعيشُ اِمن بي خمانو ض..وكانت الفئران ي ها طربسماع الموسيقى العة ذب
ة الصادرِمنالتى انو  البيكانيعزفه ا موسيقار معلىوهوب الجه خم ذلكولكنّ.. از الضهم لمي راوذلك ازف  الع
 إلى مسافٍة فى جوِف البيانو ليدخَُل متعمقاً اعته شجفعتهغيرة د الص الفئراند أح األيام أنِد فى أحثَدح ..إطالقاً
 ودج ال وها أنّ كله للعائلِةلن وأع. الكبيرِها باكتشاِفوهز كان مائلِة العغير إلى باقى أفراِد الص الفأرادا ع ولم..ٍةكبير

اطالقاً  كبيرازٍفلعوراء ص ِهور هِذدة ِم األنغام الشجينانو البي.وأن الم صدرالح قيقى لها هوأوتار ص غيرة تتردد 
  كبيراًازفاًع ناك ه وهو أن.ا القديمه اعتقاِد عن تتخلى الفئران أن عائلةُتْ فاضطر..انو البيها داخَللقاء ذاِت ِتنِم

للبيلوا اعتانو واستبدقادم القديم بالفهديدكر الج.ظنّ ا وهو مهفأر ه١. باهراًاكتشافاًغير م الص 
 

 نر ِم أكبٍدعانو إلى بوف البي جوص فىغُلي ماسته وحتهاع شجهتدفعغير  آخر ص فأركم تحرو يوذاتَ 
األولاحبِهص ..ِههشِت ولدو جدأن ح فُتشن وسيقى التىقيقة المالفئرائلِة آذان ع اكنَان السانو الة داخل البي م تأتيهِمن 

األسالك بترِددها المبْل جيئة وذهاباَستمر  ِمنم طارق صغيرة تضووصل بمفهوِمِه.. تار على األوربإلى أن  
طارقَالموح داه التى تَهى صدها اِمنْ رألنغامالم وسيقية العةذب..ِه عائلِتى أفراِد إل فعادحمُل يأنب ِه اكتشاِفاءديد  الج

ويشرحاًستفيض مالم صدرالح قيقى الرئيسى لمآذانَشنفُا ي مه..عندئذ عم الفر حعائلة الفئران له ىم العلِمذا التقد 
  كبير فال عازف.. والعلم الثقافِةِمن ظيماً علغوا شأواًهم ب وأيقنوا أنّ..ديثةحوث واالكتشافات الحر الب وتطوالخطير
وراءم ا يصدأ ر بْلنغامِمن م جرد مطارق صغيرة تضربتار دقيق على أوة وبحكٍةرة ميكانيكي..ا وم عادالفئران  

يؤمنونبو وِدجبْل..ازف الكبير الع بم فهديٍدوم جٍة لنظريآمنوا به ا وهىنظري ركِةة الحالتىِة الميكانيكي ج اءها م به
كتشفُالملتفسير كّل الجديد م واجهونَا يالِمه فى عغير هم الصِمنح اهرقائق وظو. 
 

 العلِمى إن مالتقدقطع حديثةاكتشافاتب  كبيراًطاً شو ناجحة لعد ة ظواهر طبيعيالمة فى الع.. ونحننتعلم  
  الشهيرماِلالع  البرت اينشتين أعلنولقد ..ا تعليال له علينا ال نفهمضواِمشياء كانت غ أ عناًري كث أكثر يومدع بيوماً

  نفهمقد ال .." إدراكه إدراكها ال نستطيعا ال نستطيع وم وم نحن نحنا ندركها ندركه م م كّل كّلاءاءررى وى وممكر أسكر أس أعلى وِف أعلى وِفةٍٍةرر قد قدوِدوِدججة وة و حتمي حتميعنعن" مؤكداً
ق  فى تناساء لتعمَلميع األشي فى ج ويتحكمحكمار يفكر جبد و وجن ِم ال بد أنّهولكننا ندرك .. األشياء تعمُلكيفَ

جيبكامل ع..وهذا الفكر الج بيفوقُار عقولنا وتفكير ٢.نا البشرى   
 

  لنا أنجوزي اء هو خطأ اللنا لخالق األشي وتجاهء األشيا تعمُلا بكيفَا وتعلقنَنشغالنَا  إن..ئ القارعزيزى 
فيِهنقع .. جّل اَهللاإن جالله كلى القد وة ركّلهو وراء ا م و لنا غامضاًيبد عملياٍتِمن  اا" ..اهروظولسلسمواتُواتُمتح تح دثُثُد  
بمبمجاِهللا اِهللادِِدج  . .والفلكوالفلكي ي خبرخبربع بع ممل يل يدديهِِهي..    ييووملى لى إإ  مييووم يذِِذم ييعكالماً كالماًيع ولي إإ  لٌٌل وليلى ليلٍٍللى ليي ي بلمالما ِع ِعىىدِِدب    ًً  ال قولََلال قووال كالم وال كالم  . .ال يال يسسممعع  
صصوتهرض خَرض خَ األ األ كّل كّلىىفف      ْْ  مموتهررججم نِطنِط مقهقهمأألى لى إإ و ومقصقصى المةِِةسكونَسكونَى المكلم كلم اته٣."مماته  
 

 أخى أأدعوك نم كقلب اًص ترفعليلهى إ:ىِع م..م ا أمجداس مك. "يااي  ممننالس الس مواتُواتُمتح تح دثُثُدبم بم جدِِدجكك....والفلك والفلك   
ييخبرخبربع بع مل يمل يدديكيك"..ي ا معلى  خلقتنىن ِتكورصألعب دك كماس جدوأممُل وأعم نّنّأأ فخروإنّنى أقوُل ب .شيئتكنا نحننا نحن  
ععمللمكىكبى ربر ....م ىىففخلوقين خلوقين  مالم الم سيح يسيح يسوأل أل....ععسو عمعمال صال صالحالحة قد ستَتَبقبقة قد س  ميا أبانا السماايا أبانا السوىأأ ف فوىعدتعدتدلكلك  هاهادىىنسلك اا فيه فيه نسلك....  

 .ى لجالِلكوِدج سْلاقب .ِد إلى األبعك وم وبكا لك ألحي.فديتنىن م أعظم اسمك يا.. ٤َل شيئاَّل شيئاّوبدونك ال نقِدر أن نَفعوبدونك ال نقِدر أن نَفع
وحى لشخِصِدملاًقواث..صالتى فى اسم يسوع البارأرفع  ..ك تجيبتس ى أنّك ..تِندو على  دوماًألنّنى أسعوِدك 

 . ارجاًخَجه رخْ إلى ال أمن يقبْل : تَ قلمن يا ..الصاِدقِة
 

 : ذلك فىردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجدإن أ.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

 :  ذلك فىستجدCliffe Knechtle  ن ِمباإلنجليزيةوإن أردتَ سماع تلك الرسالة 
 http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 

                                                
  ٣ – ١: ١٤ سفر المزامير ١
  ٣٦ – ٣٣: ١١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٢
  ٦ – ١: ١٩سفر المزامير       ،          ٢٥ – ٢٠: ١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٣
  ٥: ١٥إنجيل يوحنا           ،             ١٠: ٢أفسس  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى ٤
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