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 جيمس دابسون يقوُلكتب  :لقداوَل حإاروين  داتَثبأشكاَل أن الح اِةيالم تعدِةدتطو تْرض ِم على األرن 
ٍةخليع ٍةضويم فرةد [Evolution] َتْانَكتس بِفح اِئى ساِئل بدشْى يالِحبه سِف.اء ِفو. ستنقع أفريقىى مى لمح البرص 

 .رىشَ البس الجنْاء ج. التركيِبعقِدن الماِئالكَ كذِلر ِلستِمر المتطووبال. ركيِب التَعقد مناِئ كَ ِمنْهانتكوو تطورتْ
الناسوالم طلوب ِمن:أن ة ويالنظري ب وانؤِم يقبلوا ِتلكأنالح اةَيبِتدأتْ ب لكالب اطِةس!.د ونق أو أوٍطِطخَ منَسم  

فنٍِّذنِفم كَى انم و .وداًوجهو المصموم ِلذنِفالم ما صممه. وما يقولهاروين وكلُّ دم نؤِم يظريتِه بنَنونوه  كّل أن 
نوارتقتٍْةعي إلى نو أخٍْةعي ى بنفِسرا ِتهلقائيا دونسيط و.واألج هزة العضة نَويستْجنفس ا بنفِسهاه.وتالء تْمعاً م 
مَللتعم نَاِمتضاِسنَتة ملةاِمتكَقة م.د ونو وِدجقد ٍةرع قٍة فاِئٍةقليِف تتحكم رى تطو األجِةهزالع ضِةويِموَل لتتح شكل ن 
  .ةعقدة مويي حفَظاِئى وتؤد ِلعاً مامُل وتتكَقُاس وتتنَنام تتضاءض األعِه هِذعَلتجِلو .رآلخَ

 

 تلقاء نِم ةداِحة و خلي أنوهو داروين حدوثه ِتلقائياً معزيى  الِذ.!جيب عجزىع مازنجإ فذ ومٌلع هإنّ 
 لك ِتى تؤدة أنرتطوديثة الموتر الحبي الكمِةهزاليين أج على بستحيُلي عى الواِقفِف .اًا تلقائيه ذاِتاِء ببنَتْ قاماهنفِس
ِفظاِئالوالح يةويالم وة عقدأنب  تقوممبِهتْا قام  ةالخلياِح الوة ِمدنفِس لقاِء ِتناه.تالِئ مةمم نفِسع اهقة ِتتناِس ماًلقائي 
بعضها معب ِضعا اآلخَره.إن الز عماَهللا بأن لي سله د وِفر ى عالخلق الِةملي  يقوماِق على ووس ِفع ملمِةى الطبيع. 

ان  إال نكرهنْ ِمدقصي  الراض افِته إنّ.اهنْ ِمحيحالص ءىها حتى الشّدفِق وياه نفسةظري النَضِحدي راض افِتو هبْل
واِهللاوِدج .وه جوملي سله م ا يبررهعلى الع لماء المسيحيينالكثيرين الذين ؤِم ينونالِع بأن لم مصَلا وولم صل ي 

بأىإنكار إلى .اٍل حأن الخليقة لم توج بذاِتد ِه بْل.اه ِمى نالِذق القديراِلع الخَنْ ص وخلقنَااى خلقه . 
 

 إن النظري ة الداروينية وحدا ِههى تفتَ الِتىرضشْاأل  أنيبال ترتيٍب الِتىاء تنسيق أو .مِك ينأن شأ نْ ي
نْعا ِتهاًلقائي اءأشْيم ةرتبةنسق مبقد ٍةرٍة ذاتيد ونخل خَ تدف. ارجىام نرِفاه ا الطبيِعنَالِمى عىه وح العكس وثُد 
اماًتم. وهوشَ كّل أن تغَ يِه بطبيعِتٍءىِمري نِهِع وضالم نظم.إلى و ال ِمر خَع آخَضتَ ظام إال إذا النِّنخلتْدة  قو
 ثُدحاذا ي مالمعاأل َلج رسأْلتوِل .قسنَنظم مق مع الِئضى و ِفيكون ِلظه وتحفَهونَتص ِل.قسنَكر مة بِفارجيخَ
 تْلِماء إذا أهلبنَ ِلثُدحاذا ي مةارم ِعباِح ص اسأْل.؟اه علياِفرشْا واإلهظِتالح من عُلِغنشَ ي حينِهاِتوعرشْمِل

انتصيإسأْل.؟ه اً أمع أطفاِلن لفترٍةذا تإا ه مْل ه.ركتهالنتيج ة المةتوقعأن تجد م ِفهقة أو اِتِئ والٍة نظيفَيئٍةى هاخ س
وفو؟ىض.انظر إلى الح ضاِتارِة القديمونَ اليِةانيأو الر ومِةانيأو الع ثمِةاني.لقد لم تْعواز دهٍةتْرِلفتر انطفأتْ ثم  

تْواندثر.ي وجدلِةمِث األاليين م األشْيللم اء إلى االنِحياردم عخلِفار التَ تيِم واالضحالل والضاعي.إن لم توج دة  قو
هى إلى نتَ يمتالِئم وتكوين نسحنظر ى مِفأ دب يام إن . ِلتَحفَظها وتصونَهااه عليرسيِطتا نه ِمظمأع ةارجيخَ

ِماضئاً  .ِهرِكبت اللحشَي نَر لمبذابالً أد َاّفيعض رغي تمثم ا.طابر ى إلى نَنتهضٍةارٍة وقووتم ِمٍكاس ِه ذاِت تلقاِءن.  
 

 نَإن ةَ  و واالرتقاِءوِءشُة النّظريالفكرأنالح على األاةَي رض جتْاءنِفٍذ .اً تلقائيق أو منَسخَِطٍط أو مم وند 
 اهرنَ ا مضاِق تنَ.ٍةنتهير مي غٍَةراِئى د ِف أفضَلاٍتستويى إلى متِقر وترتتطو ِتلقائياً اُل تزال أنّها و.فنِّى كَان موجوداً

 با يقرنذ م م باألصحاح الحاِدى والخَمسينبى كتب النّاءيعشَ إ إن.رهر إلى ده دنم وِموم إلى يو ين ِمظهونالِح
 واِتواِتمم الس الس فإن فإن..تتحح ت تننض ِمض ِموا إلى األروا إلى األر وانظر وانظر..ونكمونكميي ع عاِتاِتمومووا إلى السوا إلى السارفعارفع": الًام قاِئ عمائِةِعبن وس ألفينِم
  ى الى ال وبر وبر.. يكون يكوندِِدببى فإلى األى فإلى األالِصالِصا خَا خَ أم أم..وتونوتونممييوض وض ععا كالبا كالبانهانهكك وس وس.. تبلى تبلىبِِب كالثو كالثوضض واألر واألر..لُّلُّحِِحممضضان تَان تَخَخَالدالدكَكَ

                                                
١ About Darwin              ،                  لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع   

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Dobson
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http://www.thegrace.com/audio/index.htm
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نقضينقضي".و عبرد اوالنّد ِفبى ى مزالثاِنورِهم ى بعائِة الِمدع ذِلن كمِِم": ِه بقوِلضاً أينِق ِقن ددم أسم أسستَتَساألر األر ضض..والس والس مواتُاتُمو  
  ١."هىهى تنتَ تنتَ لن لننوكنوكسِِس و ووو ه هتَتَ وأنْ وأنْ..ررييتغَتغَ فتَ فتَننههرريي تغَ تغَاٍءاٍءردرد كَ كَ..بلىبلى تَ تَبٍٍبا كثوا كثو وكله وكله..بقىبقى تَ تَتَتَ وأنْ وأنْ تبيد تبيدىى ِه ِه..ككييدد ي يمُلمُل ع عىىهِِه
 

 إلى جعر يه نجدِة اللعنَلك ِت أصَل نتعقبحين و.ا فيهنيناِكض والسة على األر لعنَدوجي ةطي الخَجاِئ نتَنِم 
معِةصيآد موح وِةى جنّ ِفاءع ف .ندلقدح اُهللاذر آد أنّب مهي وتُمِم أكَل لو شَن جِةرم الخَرفِةع كلو .رر والشّين آدم 

انجوسقط ِف فَرى التجِةرب.قُاِل الخَ فأعلنح كمالم ِتوقاَلو .ِه عليله  "ملعونَونَملعة األرة األرضض  بسبسبببكبالت بالت..بك عنْنْ ِم ِم تأكُل تأكُلبِِبعها ا ه
ى ى ض الِتض الِت إلى األر إلى األرودود حتى تع حتى تعاًاًززبب خُ خُ تأكُل تأكُلككوجهوجهق ق رر بع بع.. الحقل الحقلببشْشْ ع عوتأكُلوتأكُل   تنْبتُ لك تنْبتُ لككاًكاًسس وح وحوكاًوكاًشَشَوو  ..ككاِتاِتييام حام ح أي أيلّّلكك
 نتالقى معا هدعم وبال واآلمضايقاِتة بالوجزمالم مى العا ِفاتنَي ح إن."ودود تع تعاِباِب وإلى التر وإلى التراباب تر تركك ألنّ ألنّ..ااههنْنْ ِم ِمذتَذتَأِخأِخ
المِتو. كثيرونغُشْ مبملذاِتولون الم نَ العاسينملذاِت أن الع ةناف الميوأن  ا فيِهنَبقاءؤقتٌ م.إن  كلِّ علىالمكتوب  
ِمِةخلي خَن اليا أجانَاِدس Chromosomes and Genesّأنه "وضِِضوعاالنّلنّ ِل ِلعس أنس أني ي مموتوا موتوا مرولِك."ةةر إن  ِهللاكراً شُن 
نصخلِِّصنَا ةَرالخَِة لعنَ على م ِةطيض لنَتْنَم ا الحاةَياألب دية حثُيى وال يفنَى ال الِذاثُ المير نّيتدوالس  يض٢.لُِّحم  

   
 ِهوهِذ .اِتستنتاجال وامالحظاِتال وارِبتجل لعضخْار وتَ االختبتَحا تَهنّ فإ.انباًر جشَ الباِت نظريعضنَِل 

اتُالنظري تصيقد بوقد يقوُل. تخيب اِل العم Osmond:ِّن إنى أضثقِتع رِهى باِهللااِنى وإيمبغَي سولي .ه ى خلقَ الِذو 
 رد األجنِم هظرى أنّى نَِف و. فهو بكِلمٍة يخِلقُ.دون تطويرا هخلِق با أو بتطويرهاءوس. اهداى أر الِت بالطريقِةاءياألشْ

 اِءضعا األاليى خَ ِفعقد المظام الِنأن من الواضحألنّه  .اءيشْ األ اُهللا خلقَ طريقٍةى التفكير بأى ِف وقتاًعيال نض ن أابنَ
دليٌل.المختلفة فى أى كائن حى على أن نَ هاك قدرة بِفة علويكر أسىم.ي جعلهلة ِماِمتكَا منل ِل األصتقومظيفِت بواه. 

 .رقٍة على وعِض واٍدد ِمن ِمٍةاوي كيماٍدو مدرج متْس ليقِةرة على الوكتوبم الاِتم الكِل إن.لقائياً ِتاً ذاتيسا ليلهامكَوت
  ٣.ٍذنِفمر فِك عقل م نتاجى ِه.ثالًم اننسى اإلة ِفعقدة الم الخليك كذِل.ىنَع م ذاتَاٍتم كِلعضر وفِك عقل م نتاجى ِهبْل
 

 ن ِم.اغن والفرمى الز ِفِةسبين النِّ عAlbert Einstein كر ِفسبقُي  طويل جداًٍد أمنِم :فيليب يانز يقوُلو 
ٍدأمطويل ي ِفبقُس كر Charles Darwin  عالفَن ِةرقعالع ى الِتظمى زعموا حدواستنتَاوثه جِموا أن نأثره ا وجد 

الكوِم.ن األزل كَن اُهللاان م وداًوج وهلكلِّقُال الخَو م را يالاى وم ي الِق قاَل.ىر ديس Augustine خَ اَهللاإن ارج 
 ضعبإن  .أت بالخلقد ب قد التىنمالز نا ِممظة  لحدأتْى ب الِتِة الزمنيِة بالفترنوريصح منح نَن ولِك.نمطاق الزِن

اِءالعلميقولون  شَإن مرقُى تشْا الِتنَسن على دا كّلانَيص ِهاحب ِفى ى مِفنتصع مرهو .ا اآلنذا تحترقُوفَس ى ِف اًتي
مالٍةد  تزيدع خَن مِةسِم باليين السنينن .  
 

 هع متركنشسوى نَ األسهدجى مر سنَ. بِهقُلح نَفَوا سنَ أنّوعس يبا الرنَِصخلّم ن ِمدعا الولنَ نؤمني كمانَإنّ 
ى  ِفوُلس الرولس ب كتب.ةدية أبة أزليبحا مهن ألنّم الزن ِم أطوُلاه إنّ. اِهللاِةبح مِةظمعِل ا ي.ِد إلى األبِهِدجى مِف

ِهالِترسِة الثانيالى تيم ى خلّى خلّالِذالِذ":  يقوُلوثاوسصنَنَصا وا وددعانَانَعا دا دععوة موة مقدقدسة الة الس  بمبمقتضقتضى أعى أعما بْلا بْلالنَالنَمبم بم قتضقتضى القصدِِدى القص  
   لطفُ لطفُرر ظه ظه حين حينولكنولكن" :يقوُل  إلى تيطسكتبو ."ةِِة األزلي األزليةِِةنَنَ األزِم األزِم قبَل قبَلوعوعسسسيح يسيح يى المى الما ِفا ِف لنَ لنَتْتْطيطيى أعى أع الِت الِتةِِةممععوالنِّوالنِّ

مإإ و وا اِهللاا اِهللانَنَصِِصخلِّخلِّمححسهِِهاِناِنس  ال باعال باعمىى ِف ِفاٍلاٍلمبر بر ع لنَلنَمِِم عاها نَا نَاهححنبْل بْلن بم بم قتضقتضى رى رحخلّ خلّهِِهمِتمِتح صيِديِد وتجِد وتجِدىى الثاِن الثاِن الميالِد الميالِدسِلسِلا بغُا بغُنَنَصالر وح وح  الر
القدسكَ سكَىىالِذالِذ  سسالقد ببهى علينَى علينَنَنَ بِغ بِغها بيا بيسسوعوعالم الم سيح مويقوُل."اانَنَصِِصخلِّخلِّسيح م بطر سالر ِفوُلس األولىِهالِتى رس  :"عاِلاِلعمينمينأنكم أنكم   

أفتديتمبأشْبأشْ   ال الأفتديتميى بِفى بِف تفنَ تفنَاٍءاٍءيضةٍٍةضأو ذه ِم ِمبٍٍب أو ذه ننسير تِِت سيركمكمالب ى تقى تق الِت الِتلِةلِةاِطاِط البلدتملدتموها ِما ِموهنناآلب بْل بْل..اِءاِء اآلب بد ريم كَريم كَم كَم كَ بدما ِما ِممننح بال  بال مٍلمٍل ح 
ععيوال والبٍٍبي   دنَنَدس دس دم المسيحسيحم الم..م م ععرقبَل قبَل سابقاً سابقاًوفاًوفاًر تأسيس الع تأسيس الع الم ولكنالم ولكنقد قد أظهر ِف ِف أظهر ى األزةِِةنَنَمِِمى األزاألخير ِم ِمةِِة األخير نأجِل أجِلن كم٤."كم 
 

 ِمن ظيم العمك اسجد وأمأشكرك.. اوىملسا اانَأب: الِة الصلكى ِتى ِفِع مركتشتَليتك ..  عزيزى القارئ 
 قبَل وعسسيح يى المِف ا لنَطيتَ أعى الِتكمِتع وِنكِدى قصقتضبم .اا بهوتنَعدى  الِتِةسقد المكوِتع ودكالِصخَ أجل
ِةنَِماألزِة األزلي . الِتىأرفعارصالب وعسم يتِك. فى اسم قلتَالّ على و نا مي خَارجاً: عِدك هال أخْرج يقبْل إلى نم . 

 

 :ىك ِفها ستجد ذِلير أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ٢٧ – ٢٥: ١٠٢  سفر المزامير   ،                                 ٦: ٥١ سفر إشعياء ١
      ٢٧: ٩ الرسالة إلى العبرانيين  ،                           ١٩ – ١٧: ٣ سفر التكوين ٢
  ٣٣: ١١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٣
   ٢٠ – ١٨: ١  رسالة بطرس الرسول األولى  ، ٦ – ٤: ٣ وإلى تيطس    ،    ٩: ١ رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس ٤

http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
http://en.wikipedia.org/wiki/Augustine_of_Hippo
http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

