
 ٢٨٨الرسـالة 
 

  ؟؟لخلقلخلقكم كَانَتْ عدد ساعاِت اليوْم األول ِلكم كَانَتْ عدد ساعاِت اليوْم األول ِل
 

(Arabic - Are the days in Genesis literal solar days?) 
 

 ىعِن أقنَابوى وجِنير حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
 وْم األول ِللخلق؟وْم األول ِللخلق؟كم كَانَتْ عدد ساعاِت اليكم كَانَتْ عدد ساعاِت الي         : وسؤال هذه الحلقة     
                Dr. Ron Rhodes           :يجيبنا على هذا السؤال

      .The Complete Book of Bible Answers              :       فى كتابه
 .اللغة العربيةوقد حصلنا على تصريح كتابى من الناشر بالترجمة إلى 

  
 نْمذ قرون عة ديدشُاِقنَيع لماءوت ذِل الالهكالم وضهْل: وعاألي امالس بعة المذكورة باألصحلاح األو 

 وعبسام األيأ ن عثُدح نتَ حينهدى نقِص الِذىِفرى الحنَعبالم ام أيىس ِهقد الماِبفر التكوين بالكتَ ِسن ِمىوالثاِن
الع؟ةادي .لقدج اءباألص حاح األول العاُهللا اُهللاوقاَلوقاَل": ص هذا النّثد الثاِلد ليكن ليكن نور فكَ فكَ نور اناننور نور " .وجاءباألص اح ح
   اُهللا اُهللالََلمِِم ع عىىالِذالِذ  ههمِلمِلميع عميع ع ج جنن ِم ِماحاح استر استر فيِه فيِهههنّنّ أل ألههسسابع وقدابع وقد الس السمموو الي الي اُهللا اُهللااركاركوبوب": صث هذا النّد الثاِلدى العالثاِن
 :ىاآلِتا كَهانير وب األمكوص ذِلصظر بخُ نَاِته وجعب أردوجي و١."اًققاِلاِلخَخَ
 

 أوالًالًأو : :مما كتبا كتبههم م وسفرفرى بِسى بِسوس  التكوين هالتكوين هوونع نع أي أي ام الوام الوححى لهى لهولي ولي ستْتْسأي أي املقلق الخَ الخَام.... هؤالء العلماءقِص يدون 
ى  ِف النَبىىوسا مهرى ذكَ الِتى وِه.ةتوالي مةعب سامى أيلق ِف الخَِةمليعِل داِهشَمالى وس لمفَ كشَ اَهللا أنكبذِل

األصحاحيوأنّ.ىل والثاِنن األو هِنا ال تعِف خلقَ اَهللاى أن ى أيولِك. تتاليةام مما ذِكن فر الخُ بِسرروج األصاح ح
  بب الر الرععنَنَام صام صييأأ  ةِِةتَتَ ِس ِسىى ِف ِفننألأل": حاِض الوص النّك ذِلاء جفقد. لكظر ِتة النّه وجفُاِلخَ يرشَى عاِدد الحد العرينشْالِع
السالسمماءواأل واألاء ررضضوالب والب ححروكّل وكّلر م م ا فيهااا فيه..واستر واستر احىى ِف ِفاحالي الي ووم السذِلذِل ِل ِل..ابعابعم السككب ب اركاركالر الر ببي ي ووممالس الس بتِِتبسوقد سوقد ه٢."ه 
 

 اءلم الع هؤالِء إن....ننمم الز الزننة ِمة ِمقبقب ِح ِحلُُلثِِثمميي  ليقِةليقِةام الخَام الخَ أي أيننم ِمم ِموو ي ي كّل كّل أن أن بعض العلماء بعض العلماءابابسسحِِح: : اًاًثانيثاني 
الالهوتيين يبونرروج ظرِهة نَهِتم لكبم ا جبِساء فر يوئيل األصاح الثاِنحى العداِدد الحإذ يقوُلى والثالثين  :
"تتحتتحوالشّ الشّلُُلو ممسإإ  سلى ظلمةةلى ظلم..والقم والقم رإإ  رلى دأأ  م قبَلم قبَللى دنني ىىجج يءءي ي ووممالر الر ببالع الع ظيم الموفوفخُخُظيم الم".وي زعمونذِل أن كي إلى شير 
يمو هاراعتب مِكنِحي ِمٍةقب نالز نم .ستِنويدعلى ِتون لكة ِل اآليتعليل أني والخَم لق ال يقصبِهد نَع المرِفى الح٣.ى   
 

 م دليلهاءلم العى هؤالِء بنَولقد ....نيةنيةممة زة زقبقبا ِحا ِحههنَنَيي ب بلُُلفِصفِص ي يننة ولِكة ولِكرفيرفيححليقة ليقة ا الخَا الخَ فيه فيهتْتْى تمى تم الِت الِتاماماألياألي: : ثاًثاًثاِلثاِل 
  طوُلوماًعلم سليو .لة فاِصةٍِنيم زقٍب ِحوِدج وكِشفُ عنة تجييولو الجوثُحفالب. ديثة الحِةريص العافاِتعلى االكتشَ

 .ةرفي حليقِةا الخَ فيهتْى تم الِتام األي تكون أن ِمنمظرِهى نَ ِفعنَم هذا ال يولكن. لة الفاِصِةنَِم األزلكِت
 

 راًاًابعابعر : :األياأليامالِت الِتام ى تمتْتْى تمفيه ِه ِها الخليقِةا الخليقِة فيه ى أيام شَام شَى أيممسيسية حة حرفياًاًرفي....ي تمسكب عضالع اِءلمالجي ولوجيونأن ام  األي
كوين الِتفر التذكورة بِسالمتْى تمى ا الخليقة ِه فيهأيشَ اممسية حاًرفيد اض ِلون افتروقٍب ِحوِدجز ملٍة فاِصٍةني 
بنَياه .وما يِعدموج ة النَهِسِةظر األخير فر التكوين أني إلى كلِّشير ي م ِموام الخليقِةنبأنّ أي كَكَ" هانانم م سوكَس وكَاء اءانان  

صصبوهذا دليٌل. "احاًاحاًباِض ووح يِنعى أنالي وكَ موقتَان الخلق ي ماًوح ٤.اًرفي  
 

 بِسمكتوب فر التكوين األصحلاح األوساِمدد الخَ الع :"ودودعالنّ النّا اُهللاا اُهللاع ورنَ نَور هاراًاراًهوالظلم والظلم ة دعة دعاهاها ليالًالًا لي".  
 دؤِكوي. كم الليلحر ِلار والقمهكم النّح ِلسم الشّخلقَ أ أن اَهللا نقرك ذِلدعوب. "داًداًاِحاِح و وماًماًوو ي ياحاحببصص  انان وكَ وكَاءاءسس م مانانوكَوكَ"
 ورور النّ النّ..ننييظيمظيمن العن العييورور النّ النّ اُهللا اُهللالََلممفعفع":  إذ يقوُلفر التكوين ِسنل ِماح األوح باألصرشَس عاِدد السدبالع اءا ج مكذِل

                                                
 إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع            ،                 ٣: ٢   &   ٣: ١ سفر التكوين ١
   ١١: ٢٠ سفر الخروج ٢
   ٣١: ٢ سفر يوئيل ٣
     ٣١  &٢٣ & ١٩ & ١٢ & ٨ & ٥: ١ سفر التكوين ٤
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 ماًدخْستَ مداًدا عنَدجا ويثمح:  يقولونينراني العباءلم العا أنكم. "كم الليلكم الليلححر ِلر ِلغَغَصصور األور األار والنّار والنّههكم النّكم النّحح ِل ِلكبركبراألاأل
م و إلى يماًاِئ د تشيرىِهو. )ِةبير العِةى اللغَ ِفةمدخْستَالم "موي"ة م كِل نفسىِهو(. ةري العبِةى اللغَم ِفون اليبير علتعِل
   ١.وباًجة وسيمام شَتة أيى ِسِنع يكام فذِل أيتِةى ِس ِفالم الع خلقَه أنّ اُهللاومتى قاَل. اءثنَ اسِتون داًرفي حىِسمشَ
 

 إنأص حِفاب الِحِةكر الخَِةقب الية يشيرونإلى م ا جاءبالع ِددل ِم األوناألص حىىفِِف": لل القاِئاح األوالب الب دءِِءد  
 ِدرمتَة ِل ونتيج.ة األصلي الخليقِةءد بوء هد البك أن ذِلمظرِهى نَى ِفِنع يك وذِل."ضضرر واأل واألواِتواِتمم الس الس اُهللا اُهللالقَلقَخَخَ

Lucifer الِكالمِطاِق السأص بتْحاألر خَض اباًر. ا كِتومب باألصى ِماح الثاِنحننفس األص تْتْانَانَوكَوكَ": لاح القاِئح  
 اِبر إلى خَشير يفٌص وك فذِل."اِهاِه المي الميهِِهجج على و على ورفُّرفُّ ي ي اِهللا اِهللاوحوحة ورة ورر ظلمر ظلممم الغَ الغَهِِهججة وعلى وة وعلى واليالية وخَة وخَربرب خَ خَضضرراألاأل
األرة وخُض األصليلوهِنى تكت الِتِةا والظلمافه.ستِد ويبذِللون على أنّك ه نتيجة توِداجإبليس أى  Lucifer الالِكم 
كَ وِطاِقالسان وجوده سبالخَب واِبر فِم .ةالظلمنِدؤكَ الماَهللا أن لم خلقْ يض على ذِل األركالح ال الس٢.ئي 
 

اح حل باألصد األود بالعاءا ج منينين باليين الس بمرقدة تنيمة زقب ِحدوج يه أنّة النظريلكأصحاب ِت يقوُل 
ل ِماألوِسن فر التكوين والعى يليهد الِذد .ولكن نَتعترض قة الِحظريبة الزمة الخَنيةالي ٌلشاِكمع ألنّ.ةديد بتطبيق ه 
ال نَِة اللغَِداِعقو جدم ا يسمبذِلح كالم ومفه.فالع دد األول ليسج بْل.لةستِقملة م ه وم رتبط بالعالثاِنِدد ى ويعان طي
عاًمِلفاً وص الٍتاحثالث تو ضحتْانَا كَ م ِهعلياألر نْ ِعضدا بدأ اُهللاما .قُخِل يموهي رتبطان ماشَبرة بالعث الثاِلِدد. 
 تْ وقعه أنّ أور شَودجى وِنعة ال يالية وخَربا خَهض بأنّ األرفَص وا أن كم.مهظريتَ نَمعد ي دليالًجد ال نَِه علياءوبِن
عليهةينونَا د.إن أص حِتاب لكالنظري ة يحاولونتأكيد م بنَا يقولون على كَاء لمِة باللغَنتيالعب ِةريو رتدا باألصاح ح
ل ِماألوِسن فر التكوين وهام:bara  و asaإن  bara ىِنتع )ِمقُخِلي نع وِت )مدلكو رتْدبالع األِدد ل ِمون 
 ٣.رينشْس والِعاِم والخَرشَس عاِدابع والس الساِدد باألعتْدر ولكوِت) ديد جن ِماغص( ىِنتعasa  و.لاح األوحصاأل
 

 ح يتِض.نريتي العبasaو   bara:ىمتَكِل ِلقيقِة الدِةاسربالِدو. ةري العبِة باللغَب كِتلتكوين قد افر ِس أنعلمنَ 
 خْاسِتأندامهمؤِكا ال يِف اختالفاًد ى المنَعالِفى ألن َلع asa ال يِف ىِنعقيقِةى الح )الصِمةاغَي نديد ج(.  إنام ستِديلون 
  ٤.Dr. Ron Rhodes  ظر نَهِة وجنِمهذا  .ةمني الزِةقب الِحِةيق نظريِدتصة ِلعقاِطلة  أِددوال توج ك شَعِضو مبِه
 

 ىاِئأحب ..لقد جاءوحنّ بإنجيل يا األصاح الثاِلحشَث عرالع ددابع قوُل السالر بي سوعلب طرس :"لستَتَلستعلم تعلم   
ى أى ِف ر.ضي أب الجنْسيِةىوبح أوراِئ سن عاأتهقر  ةصى ِقِنرضتح ."ددععا با ب فيم فيممم ستفه ستفهككنّنّ ولِك ولِكععنَنَصصأأا ا نَنَأأا ا  م م اآلن اآلنتَتَنْنْأأ

إحدغَى أدال أفريقيا رأ الًجاًفريقيأس ود .كَانعلى جذع شَساًاِل ج رٍةجبِقوالًغُشْ م راِبتَ الِكِةاءالمقد رقاًغْستَس م 
ا األفارقة ه أي أنكمفَ كيم أفهتُلس" :ِه بقوِلهراد ب ثمةَراءالِق ىى األفريِقه حتى أنَاألوروبى فانتظر. أقرا ي فيمكرِهبِف
ما زلتمتتم اٍب بكتَسكونع فَتيق عِها عليالز محتى متى ال تَ. ؟نستجيبِلون لحارِةضديثِة الحلوِم وعها المتطو٥."؟ِةر  
 

 أجاباألفريِقه ىسيِح الموأنَ: ىتُا لسأفه ِلم اذا أتمى أجدادك األوربينَا ونبذِلإلي ى غَ الِذ.؟ الكتابكير 
أجى وغَاِدديى ِمونقلِن ىِنرنور إلى النِّة الظلم وحرى ِمِنرناِض مىاألثيم وانتز نِّ ِمعى الطبيعةة القديم.تَتَ ألس علم 
 .امى طعه ألشْسيُلابى ي لعان كَ بْل.ةم كِلنك ِمعمس ألتُا انتظرم  ذِلك الكتابالولو .؟روم البشَ لحلِة آِكى سليُلِنأنّ

وألصبزيزى تَحظاماً ِععم لقاة بينعل ل.الغَ األدكتَ فهماآلن لم ا زلنَاذا ما نتماٍبتَ بِكسكع فَتيق عِها عليالز نم.   
 

  الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم ا: تشتَركمانَا السأبوى.. ما أبعأحكَد امكع ن الفحص وطرقكن  ع
اءاالستقص .ألنم نع ِففَر كركر ىب .ومنص ارلك شيراً م. أسألكع وِحناًو ةكم .ألحا وفقَيإر ادإلهى تَفأنْ. تك 

  ومخِلِصىأرفع صالِتى ِفى اسم يسوع فاِدى. ِدوس إلى األبظيم القد العكِم السداًجم. اِء األشيكّل  ولك وبكنكِم
 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  بوعِدك يا من قلتَكتمسأألنِّنى  .ىبر  ِمن استجابِتكواِثقٌ

 

 :ِفىإن أردتَ سماع ِتلك الرسالِة أو غَيرها ستجد ذِلك .. أِخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ١٦ & ٥: ١ سفر التكوين ١
     ٢ & ١: ١ سفر التكوين ٢
  ٢٥ & ١٦ & ٧: ١ سفر التكوين ٣
   ٦: ٣ رسالة بولس الرسول الثانية إلى كورنثوس ٤
   ٧: ١٣نا  إنجيل يوح٥
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