
 ١٩٧سـالة لرا
 

   على صورِته  على صورِته  اإلنسان اإلنسانخلقَ اُهللاخلقَ اُهللا
 

(Arabic – God created us in His image.) 
 

 " اإلنسان على صورِته اُهللاخلقَ " :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 اح األ فر التكوينِسوِمنحلاألصأونقر  ددالع بعاالسوالِعشْرين   : 
 

 ١.".منثى خلقهأ وراً ذكَ.. خلقه اِهللاِةور على ص..ِهورِت على صاننس اإل اُهللاقَلفخَ " 
 

 .ىاِد الهحيِط الم علىاء يقعمينَ على ٌلِطمNorth Vancouver   ميل فسيح جاٍد إلى نَب أذه أناعتدتُ 
نَوهيقاً شَى وقتاً أقِضاكم عديق ِم صن  Hollandاِد النََئِش أنْوقدى الستقبال البحِةار مِتستَليفيِهواع ب عداِءنَ ع 

 .همقاِئِدص وأهماِئرب وأقهمالِتاِئ عنع وعجتمن الم عزلٍةى ع ِفحيِطض المرى عا ِفهونَ يقضى الِتطويلِةالور هشّال
ى بتقديم اِد النّويقوم .همفِنن سح شَاءأثنَ م وقته بِهحمسي ار ما بقدهونَتع يشتهى ِم على أقصوَلص الحالبحارة اوُلحيو
ماٍتسليير بشْئة ومروكتٍباٍتوب وم الٍتجم ٍةفيدد ونقابٍل م.وي وجدم تطوعِلون حيِبلتروتقديم كلِّ بهم م ساعٍةد 
ٍةنَمِكمله ِح .ممة ايلهِمم نأض اِءوالِتِةدينَ الم ى تبهرهتلقفَوإال  .مهإ مبليسلي ِدنحربهم إلى م اوه٢.زيلِةى الر  
 

 وحذاتَ ثَدي موأن اِد النّخَل دى بعِة ضارحالب والصينينوم عهقاِئم دفينِت سهمالي اِنابى.ألِن ساِحى وِمد ن 
 ى الوقِت وِف.ِهفِس بنَِهؤاِل سِةاب إلى إجُلِصي اهس عنمخَ يى كَألتهس فه أختبر أنتُدأرو. ىى األصِلطِن ون عالبحارِة

 ك ذِلان كَولقد. عينتطو المعار موالِحى  ِفونبغَر يالبحارةَ  أنى أعلم ألنِّهع مديِثلح ِلاباً بح أفتَ أنتُدأر ذاِتِه
ارحالبي ِسحنالتح باإلثَد نَِةنجليزي عاًوا م.فس واان إذا كَألتهي رغبِفون ى الجوَللوس حإح دى المفأ .ِداِئونّى بأابِنجهم 

يرحبون.إال أن ز مالءال هي ِسحِة التخَاطِب نونباإلنجليزيىاِفر الكَ بالقد.نْ ِمتُ فطلبهأن ي ترجماديثنَ حِة إلى اللغَعاً م 
ِةالصيني. وأحضخَتُر ريطة العالم وسألتهمشي ليوارالِتولِة إلى الد ظنّى يِسى انتَِن أنّونإ بلياه.اولوا حب عالوقِتض  

 ى كَكى ذِلعِنج وشَ.مع بنَتهب فأج.؟ باِهللان تؤِم هْل:جيٍب عؤاٍلبس ابالشّ ىِنرادب و.رىصى ِمِنرفوا أنّ عِةايهى الِنوِف
أسألهبد ورى نفسؤال الس.ى بالابِن فأج.فس ألتهؤِماذا ت بمف .؟نبنَ:ىِنابأج التَِةظري ِل رطود٣.وينار  

 

 وزعلىتُع  ِةالباركَح العكتباًِةاد م قدِةة باللغَسكَو .ِة الصينيالقاِئان دالي اِنابى يفهة منّ ولِكاإلنجليزياله  يجيد 
ديثَالحبه ا فأعِة  كتاباًطيتهوكَباإلنجليزي انعاًستِم مِة كبقيالب حِةار.ع للشّتُد ابالم تحثُدِع مى وسألته أنو يضح 

 .الؤهم زهتعلم اين وم الصاِتعاِم بجها تعلمم التَطور هى  نَظريةى بأنابِنج فأ.ان أصل اإلنسن عهدعتِقي اى مِل
ى ِنشُاِقنَيأ دى وباِن إيم لهحض أودأتُ فب.ينر بالصاِضظم الجيل الحع مةَ عقيدحب أص اِهللاوِدج وارإنكَ ى أنرِنبوأخْ

 انكَ. هم بلغِتديهم أيني بان كَ وقد.س المقدتاب الِكهو ا قلته مى كلِّ ِفجعرالم انوكَ .ِةمج بالتر قامى نفس الوقِتوِف
ديثُالحعاًمِت م وقدأع طوغَا أصواهِتالًاِم كَاء ِلاماًم ما يسمعِمون ا أقنَمى أنِّنعمهألو ل مٍةري سمعون٤.قاِل الخَن اِهللا ع   

 

 رأقد ىِنإنّ . بحوِثِهنة عاتجنَة ريبشَ ار أفكَمُلج مهوو .رشَب هعض وباكت جعكر م إنىار الصيِنحلبِل قلتُ 
ذلوا  بقدلف رعينختَ والماِءلم العوِثح لبنونيد منح فنَ.اءعمة جانينس على اإلهمضِل بفَرفُعتَأ و.اءلم العرماحتَو لمالِع
افيهاًد جهاًاق شَاًصخِل م.وض رتُبأنّ:ثالً م هلم  بالِعمزروا قلباًعليماً سِمالً بد قيم س قلٍبن.وكلي اِمة علة بال ِمدنة  كلي
بالِع.لةاِطع لم أصبحالع المأس راِحة وة دمبابطة ترٍة القاٍتعقويم يسولِك.ةور طأ الِذ الخَنفيِهى وقع ب عضاء  العلم
 وهذا .ِة الطبيعب روِدج وارنكَإ هموا ألنفِساح أب.ِةار الطبيعرض أسع باِفول إلى اكتشَصى الو ِفهماِحجنَ ِلمهأنّ

ى ة ِف قادمهنْ ِمون وكثير. بِهانهستَي  الدد عالملِحدون و.يكَبرونو لونهِلا يأخَذوف دينلِح المرود ص أثلجارنكَاإل
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع،                              ٢٧: ١ سفر التكوين ١
  ١٦: ٢ رسالة يوحنا الرسول األولى ٢
 ٦: ١١ الرسالة إلى العبرانيين ٣
  ١٥: ٣ى  رسالة بطرس الرسول األول٤

http://www.northvancouver.com/
http://www.holland.com/uk/
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
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 وسر دشَبابهم ولقنوا هماِتعاِم وجهمارِسدى مس ِفقد المتاِب الِكوا نوربجوح ِةقيقيرفة الحع المابذا أغلقوا ب ِل.مِهبالِد
اِداإللح.ذِل على  زدأنّك هشَ مجعوا العلماءلِح المدينواستب عدوا العلماءالذين ؤِم ي١.قاِل الخَ باِهللانون  

 

 إنل إا وص مالِعِهلي لمه وة ِم قطرنِه بهِذوهْل .حيط مة نَ القطرحكمغَ اَهللا بأن يرم ؟وٍدوج. ومني ِعدى أن 
 اٍتاده اجِتدرج موِدج أصل الونة علميات الِععاِمجال هما تقدمو. ٌلاِه جو ه فى بحوِثِهد الحكى إلى ذِل انتهلمالِع

 عقل ةَر ثمسليو اًلمي ِعتاباً ِكس ليوهو. سقد المتابالِك ديكم أيني بدوج ين ولِك.ٍةاجزع ٍةوددح مٍةريشَ بقوٍلعِل
 مهزيتم ة الوددحب ماِهو وماتٌ قدرم له.ينادير عشَ إلى بى بِهحو أوِددحر المي غَ اِهللاالم كَهنّ ولِك.وددح مرىبشَ
عغَن رِهيم .كتبا أوِحوا مإ  بِهىليهملي ِفس نٍَة ى ألِف وال ِفٍةنَى سقتِْر استغْ بْلسكتاب آالفُته الس ولِك.نين نحين  

تقرأنّ فكأهكٍباِتكَأ ِل تقرألنّ.ِداِح و ِمه خْ شَنٍداِحص وه اُهللاو اِح الودالم وجكلِّ قبَلود الو ألنّوِدج أزِله ىِد أب٢.ى   
 

 الِكإن تابالم قدسي وضحأصل الو وِدج.نَ وهِمتُا طلب نِعستِم مىالب حة الِصاريينيِقن رةَاءالع ددالس ابع 
 .ِةيني الصِهأ بلغِتقر ي أنمهنْ ِم كلٍّن ِمتُطلبو .فارس األُل أووه وفر التكوينل بِساح األوح األصن ِمرينشْوالِع

ِمتُوطلب نالي اِنابىاءتَ قرباإله وِم.ِةنجيلزي نى ِقديِق صاءتَرباه لهِةولندي.ِتا بلغُ أنَأتُ وقرى العرِةبي.وأو ضتُحأن  
 . اِهللاُلوقأ  ِهىى بْلوس مأقوال ى أووسكر م ِفالسفر ِمنب  المكتوب يكن لم ولكن.النَبى ىوسم ىعدفر ي السباِتكَ

جعتُورإ إلى  بهما األوحنَنجيل يصحاح الرابع والعدشْبع والِعاد الرِلرين مرفِةعاِهللاِة طبيع إذ م اهللاُ اهللاُ " كتوبرروحوح". 
ثمإلى الم زور التاِسمع والثالثينب عائِة الِمد :"أيأيننأذه أذه بِم ِمب ننر وِحوِح ركوِم وِمك ننو و ججهكهكأي أي ننأه أه ررب؟؟ب..إن إن ص ص ععدإلى  إلى تُتُد 

السالسموتَتَ فأنْ فأنْاِتاِتموه نَنَ هاكاكوإن وإن فر ِف ِفتُتُشْشْ فر ى الهى الهاويةِِةاويفه تَتَا أنْا أنْ فه..إن ذتُذتُ أخَ أخَ إنج نَنَ جاحاحى الصى الصببح وى أقاِصى أقاِص ِف ِفتُتُنْنْسكَسكَح وى البى البحررح..فه نَنَ فهاكاك  
أيضاًضاًأيته ديِنديِن تهى يى يددككوتم كِنكِنسِِس وتمى يى يمينكمينك".ثم ِمن  رسالة بولسالر سىِنؤِمول إلى مر ة األوميصحاِداح الحشَى عر :"يااي  
لعلعموِح وِحى اِهللاى اِهللانَنَق ِغق ِغم كمهِِهلِملِم وِع وِعهِِهتِِتكم..م م ا أبا أبععددأح كَكَ أحامامههع ن الفَن الفَ عححص وطرص وطرقهقهع ع ن االستقصاءاءن االستقص..ألن ألن م م ننع ع رِف ِففَفَر كركرالر الر بب  

ومومننص ص ارارله له م شيراًشيراً م..أو أو م م ننس س بقَقَبفأع فأع طاهطاهفي افأافأكَكَ في..ألن نْنْ ِم ِم ألنهوبِه وبِهه وله شْشْ األ األ كّل كّل ولهياِءاِءي..له له الم الم ججددإلى األب دِِد إلى األبأمين ٣." أمين  
 

 ِس إنالتكوينفر األص حلاح األوي وضاإلصَل أح ان وكَنسفَيِل. اُهللا خلقه نقرأ ما ستَ الِكجلهلقَلقَفخَفخَ": اب  
: اروين يقوُلدوء واالرتقاء ِل النشُتابِكإن  ."ممنثى خلقهنثى خلقهأأ و وراًراً ذكَ ذكَ.. خلقه خلقه اِهللا اِهللاةِِةورور على ص على ص..هِِهورِتورِت على ص على صاناننسنس اإل اإلاُهللاُهللا

 هِذِهاح بحص األمختَ وي. اِهللاِةور على صخلوقٌ ماننس اإلنإ:  يقوُل اِهللا وكتاب.ر تطوان قردنس اإل أصَلنإ
 ار تح. جداًنس التنسيق حائعال رم الج بديع اُهللاا خلقهمإن  ." جداً جداًننسس ح حوو فإذا ه فإذا هلهلهمِِمعع  اا م م كّل كّلأى اُهللاأى اُهللاورور" :اِتمالكِل
  بِهنا أؤِم من ولِك.ِةاسر والدِثحى الب ِفاد االجتهارضأع تُ ولس.ةلمية ِع نظريارض أعتُ لس.ةريشَ البقوُل العفيِه
هوأن نَ هاكة قاِد قوة هى األرعظم.ِم تهيعلى الكَن ووم وو .ِهملِتن بجميع النّجاِكِبعلى جاالكَودهعا وأببهأقر . 
   ٤.نمبز  والٍدعبب  الوٍددح مر غيِةر القدى كلِّ اَهللا ألن. التاريخِفى جميع عصور .ارهبا وأكْرهغَ أصاِتنَاِئميع الكَجو
 

 جّل اُهللا قاَللقدو زع ع ِه ذاِتنِه وىالع ا األلفُا األلفُأنَأنَ" :اليوالي والي اءاءالبد البد اية والنِّة والنِّايههاياية األوواألِخ واألِخلُُلة األو رر".فأي ها أختَمار 
  طويالًديثاً حان كَ.ىول الثاِنوقب  اهللا؟ أجابونى برفض األولتاِب بِكاءا جم وأ ؟Darwin  تاِب بِكاءا ج م؟ىنفِسِل

 .تابِه بِكاءا جق مد بِصراًِق م.هانَفرغُ باًاِلط ِهلي إاجعاً ر.ِداِح الو باإللِههانَ إيمناًعِل م.مهنْ ِمٍداِح و كلِّالِةى بصهانتَ
 .ِهورِت على صم خلقهن مرفِةعوا بم فرح لقد.سيح المِدي الساِةيحو ِلريط فيديا وشَوهعوزى لير أخْخاًوا نسطلبو
الرفوا اَهللاع الِذقدير ى أحبهمود بأ رمالِص خَرهم.وض منله ال محاأل اةَيببالنِّةدي عِةمالم جباإلِةاني ٥.انيم 
 

  زيزىليتكالِة القارئعالص ِعى ِفى ِتلكم تشتَرك  :اوىمانَا السأب ..أسجِلد الِلجك اًعترفمبع ِةظمرِت قدكا ي 
مخلقتِنن ورِتى على صك.أس ألك كَىتعين ض ِفعألى  طريِقى وتنيرسلكح سبم شيئتك. كبِلح كتَ أشكررالِذى غَم 

ان دخُوِلى ِلخَالِصى وضم. اِعليِة الدم المسفوِك عنِّىمؤِمناً بفَ. ِتى إليك معترفاً بكلِّ ذنوبىآ.  نظيرىبِه خَاِطئاً
ِدىاألب ملكوِتك . وعسم يالِتى ِفى اسص تِكالً على الفاِدىأرفعقلتَ م نا مي عِدكخَارجاً: و 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 

                                                
       ١: ١٤ سفر المزامير ١
 ١٧ - ١٥: ٣ رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس ٢
 ٣٦ - ٣٣: ١١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية    ،  ١٠ – ٧: ١٣٩  سفر المزامير     ،   ٢٤: ٤ إنجيل يوحنا ٣
  ٣١ & ٢٧: ١ سفر التكوين ٤
  ١٣: ٢٢ سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ٥

http://www2.lucidcafe.com/lucidcafe/library/96feb/darwin.html
http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

