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 ؟املقّدسللكتاب 

 ريتشارد مايهيو

 1971االبن طريقي في يناير  "جون كليمنت وايتكوم"َعَبر د. 
 
اإليمان بالبحرية حديث  ا، عندما كنت ضابط

كنيسة سكوت التذكارية في  مع د. هنري موريس عن عقيدة الخلقة بالتعاون أحضر محاضرات ُمقدم

، بعد استقالتي من تكليفي بالقوات البحرية 1971بسان دييجو، كاليفورنيا. بحلول أغسطس  املعمدانية

م اشت ”وايتكوم“جلست في فصل د. األمريكية، 
َ
ك ر للعمل بكلية الهوت النعمة في بحيرة وينونا، إنديانا. من ث

ا بلجنة مناقشتي لرسالة دكتوراه الالهوت، كل هذا بكلية ماجستير بكعضو لجنة اطروحتي  الالهوت وأيض 

  (”يتكوموا“)ي لم يعلمن  الهوت النعمة. 
 
ا زميال  اُمتقدم   قويَّ اإليمان فقط طوال أيام دراستي، بل أصبح أيض 

ا  النعمة حيثوت في أيام تعليمي )لليونانية والعهد الجديد( كمبتدئ بكلية اله ا للمصوجدته دائم  تشجيع در 

ا من ذكرياتي الثمينة تأتي من األوقات التي كان بها شريك صالة من هيئة التدريس. عبر شخص يال . بعض 

ثريت  التالية،السنوات 
ُ
 كُمرشد الهوتي وصديق.  ”وايتكوم“بما ال ُيقاس بمعرفة "جاك" أ

لخدمات. بجدية في تعليمه وكتابة ا 3ويهوذا  8 – 7: 4تيموثاوس 2 ”وايتكوم“طوال حياته املسيحية، اتخذ د. 

م مرة،  بينما
َّ
سل

ُ
ا سلطة الكتاب جاهد بشغف الجهاد الحسن، و أكد بال كلل على اإليمان امل َحَمل عالي 

ا بوضوح بال هوادة، كان ُيدير سباق بال توقف كمتحدث رسمي حذق املقّدس عن قضية سيده  متكلم 

ا في أمور الخلق،، يسوع املومخلصه  3وتاريخية العهد القديم. 2طوفان التكوين، 1سيح، صصيص 

                                                           
 للكتاب المقدس. NAS95ما لم يُكتب خالف هذا، كل النصوص المقتبسة من الكتاب المقدس في هذا الفصل من الترجمة 

1 John C. Whitcomb, The Early Earth, rev. ed. (Grand Rapids, MI: Baker, 1986). 
2 Henry M. Morris and John C. Whitcomb Jr., The Genesis Flood (Grand Rapids, MI: Baker, 1976); John C. 
Whitcomb, The World that Perished (Grand Rapids, MI: Baker, 1988). 
3 John C. Whitcomb Jr., Darius the Mede (Philadelpheia, PA: Presbyterian an Reformed, 1963); John C. 
Whitcomb, Esther: The Triumph of God Sovereignty (Chicago, IL: Moody, 1979); John C. Whitcomb, Daniel 
(Chicago, IL: Moody 1985); John J. Davis and John C. Whitcomb, A History of Israel Conquest To Exile (Grand 
Rapids, MI: Baker, 1980).   



صذ آكتقدير لهذا الرجل االستثنائي الذي أسهم بالكثير في حياتي عبر العقود األربعة السابقة، بكل سرور 

ا على املوضوع الذي أنفق فيه الكثير من طاقاته  ا في يدي ألكتب تأكيد  الحديثة  الدفاع بصحة األرض –قلم 

 العهد
ُ
م تحية للدكتور . بهذا الفصل أ ، ألنك كّرست بشكل ناكر للذات صدمتك ملجد هللا كما ”وايتكوم“قد 

 ُسر د في كلمته الكافية املعصومة 
 
ر بكّل َمشورة هللا )أعمال الُرسل   –املقّدسالكتاب –كلية : 20الذي ُيخب 

27.) 

 السؤال

لب ؟ توفير اإلجابة لهذا التساؤل املثير يتطاملقّدسن للكتاب هل الطبيعة السفر السابع والستي 

( 1مرة. إنه ينطوي على عدة أمور: ) سماعه ألول  الجهد أكثر مما يمكن إدراكه عنداملزيد من الوقت و 

، 1، رسالة رومية 17، أعمال الرسل 14، أعمال الرسل 19( التفسير الصحيح ملزمور 2القانونية الكتابية؛ )

الشخصية بين اإلعالن واالصتالفات  التشابهات( 4؛ )الفريدة املقّدس( ُسلطة الكتب 3؛ )10ومية رسالة ر 

( مبادئ تفسيرية مناسبة للتفسير 6( ذهن اإلنسان الساقط والنهج التجريبي للعلم؛ )5العام والخاص؛ )

 ( منظور كتابي نحو العالم.7الكتابي؛ و )

يبدو هذا ليكون السلوك الذي جب أال يؤصذ باستخفاف أو ُيجاب بسرعة. لكن الهام يهذا السؤال   

في مناقشٍة طولها ال يتعدى ثالث صفحات كاملة، هذا  4.هذا األمر Hugh Ross ”روس“فيه عالج د. هيو 

بما تكون حقائق الطبيعة ر ، بدون فحص وتحفظ، يكتب ما يبدو ليكون دليل ذاتي بديهي، "الكاتب املحبوب

ماذا يجب على القارئ فعله تجاه زعم  5."املقّدسالسابع والستين للكتاب )بالسفر( ة بالكتاب مرتبط

 ؟ هل هو على صواب أم، هل هو على صطأ؟”روس“

                                                           
( وهو مدير هيئة أسباب لإليمان 1973عام ) Torontoعلى دكتوراه في علوم الفلك بجامعة تورنتو  Hugh Rossَحَصل هيو روس  4 

Reasons to Believe (www.reasons.orgدعم نظرية  (، منظمة مكرسة لتعزيز منظور تقدمي ألصول )عبر امتدادات زمنية )بعيدة المدى

 األرض القديمة المؤسسة بصورة أساسية على مزاعم بحثية علمية حصينة. تتضمن كتاباته: 
The Fingerprint of God: Recent scientific Discoveries Reveal the unmistakable Identity of the Creator (Orange, 
CA: Promise Press, 1991); Creation and the Time: a biblical and scientific perspective on the Creation-Date 
controversy (Colorado Springs, Co: Navpress, 2001); Beyond the Cosmos: What Recent Discoveries in 
Astronomy and Physics Reveal about the Nature of God (Colorado Springs, CO: Navpress, 1999); The Genesis 
Question: Scientific Advances and the Accuracy of Genesis (Colorado Springs, CO: Navpress, 2001); The Creator 
and the Cosmos: How the Greatest scientific Discoveries of the Century Reveal God, 2nd ed. (Colorado Springs, 
CO: Navpress, 2001); A matter of Days: Resolving a Creation Controversy (Colorado Springs, CO: Navpress, 
2004). 
5  Ross, Creation and Time, p. 56. 

 (، تلقى العديد من المراجعات المختلفة. تتضمن المراجعات اإليجابية، للمثال، 72 – 53هذا المجلد، باألخص المقطع المقتبس منه االقتباس )ص 

Paul Capon, JETS 39 (1996): p. 307 – 08; Guillermo Gonzalez, PSCF 46 (1994): p. 270.  
 البعض اآلخر كان محايًدا بعض الشيء، مثل

John A. Witmer, BibSac 153 (1996): p. 493.  
 العديد كانوا نقديين، خصيًصا تناول روس للكتاب المقدس، الممثلين من قِبَل

Mark Van Bebber and Paul S. Taylor, Creation and Time: A report on the Progressive Creationist Hugh Ross, 2nd 
ed. (Gilbert, AZ: Eden, 1996); John MacArthur, The Battle for the Beginning (Nashville, TN: W Group, 2001), p. 
60 – 62; Jonathan Sarfati, Refuting Compromise: A Biblical and Scientific Refutation of "Progressive 

http://www.reasons.org/


 ؟ أم مشبوه صحيح – ”روس“ تأكيد

بانسيابية مع هذا السؤال العميق بدون أي حذر  ”روس“يتعامل  6،َرْسم بَيَانِي  في ست مقاطع مختصرة و

دية أصرى سوى نفسه في إجابته العقي ٍد أو تردد فيما يتعلق بإجابته "املطلقة". ال يستشهد بأي سلطةبا

ا كافي للمصادقة على هذه النقطة، إلى حٍد  ا مطلع على الكتما. بينما يبدو تأكيده صارجي  اب ألحدهم منطقي 

ب على التفكير ال املقّدس عدم الرضا بخمسة  ”روس“جابة إ نقدي الالهوتي، تبرهنو/أو ألحدهم ُمدرَّ

 أسباب كبيرة على األقل. 

 رسم 
 
دلل على صحة 23يتألف من  7البياني ”روس“أوال

ُ
ا التي ُيفترض أن ت إجابته، بعد تفكير  نص كتابي 

م مثل، االستشهاد بنص كتابي لدعإضافي، تتحول بشكل مخيب لآلمال ألن تكون نتيجة تدقيق نص ّي )

 يكون النص إما ال يرتبط بشكل مباشر وإما في الواقع يتناقض معاستنتاج أحدهم عند فحص مدقق 

ثبت املالحظات التالية هذا االستنتاج.
ُ
 النقطة التي تم وضعها(. ت

الن العام في يتعامل مع اإلعالن العام في الضمير البشري، وليس اإلع 15 – 14: 2ورومية  11: 3. جامعة 1

 . ”روس“الطبيعة، كما يجزم 

إلى وعظ اإلنجيل من صالل البشر، وليس اإلعالن العام ُيشير  23: 1وكولوس ي  17 – 16: 10. رومية 2

 .”روس“للطبيعة، كما يقول 

شير للمالئكة( 6: 50. مزمور 3
ُ
شير  6: 97)سمات امللك يسوع(؛  11: 85؛ )السماوات ت

ُ
)السماوات ت

ن عتي على األرجح أو األكثر رجاحة هللا يتعامل مع إسرائيل( لها تفسيرات بديلة ال) 3 – 2: 98للمالئكة(؛ 

 .”روس“اإلعالن العام في الطبيعة، كما يقترح 

املشخصة، ليس عن اإلعالن العام في هي صطاب قيل على فم "سيدة الحكمة"  31 – 22: 8. أمثال 4

 .”روس“الطبيعة، كما ُيشير 

؛ 139؛ 104؛ 8املزامير  ؛41 – 38؛ 7 – 5: 37؛ 12 – 10: 35؛ 15 – 14: 34؛ 7: 12؛ 14 – 8: 10. أيوب 5

كن ، وليس ما يماملقّدستتعامل مع ما يتعلمه أحدهم من الطبيعة من اإلعالن الخاص للكتاب  3: 3وحبقوق 

م   
ّ
 . ”روس“أن بتعلمه أحدهم من اإلعالن العام في الطبيعة وحدها، كما ُيعل

                                                           
Creationism" (Billions of Years), as Popularized by Astronomer Hugh Ross (Green Forest, AR: Master Books, 
2004).  

 Institute For Creation( وwww.answersingenesis.org) Answers in Genesisتوجد الكثير من المقاالت على المواقع اإللكترونية 
Research (www.icr.org  .) 

6 Ross, Creation and Time, p.55 – 58. 
7 Ibid., p. 57. 

http://www.answersingenesis.org/
http://www.icr.org/


شير  18: 10؛ 25 – 18: 1؛ ورومية 31- 23: 17؛ 17: 14؛ أعمال الرسل 6 - 1: 19فقط مزمور . 6
ُ
في الواقع ت

ا إلى اإلعالن العام، الذي هو املوضوع الوحيد الذي يخاطبه   . ”روس“فعلي 

( %22) 5ط ؟" فقاملقّدسالسابع والستين للكتاب  سفربيعة هي ال، "هل الطللسؤال ”روس“لذلك، في إجابة 

 اع الذيوليس للعمق أو االتسسية مقطع التي يستشهد في الواقع بها تبدو أنها تدعم نقطته األسا 23من الـ 

س يء فهم ”روس“يلمح لها 
ُ
َبله وهكذا استخدمت بصورة صاطئة.  من االقتباسات %78. أ ثقة أحدهم من ق 

 طاء. ا في هذا السيل من األصتتآكل سريع   املقّدسفي التعامل بموضوعية ومهارة مع الكتاب  ”روس“في قدرة 

ا،  ي ثاني  ع 
للعالم أجمع من صالل ُيشير إلى الوعظ باإلنجيل  239: 1وكولوس ي  718 - 16: 10أن رومية  ”روس“َيدَّ

تجعلها دليل صريح أن بولس  17- 16: 10اإلعالن العام للطبيعة. مع ذلك حتى القراءة الظاهرية لرومية 

سير (. بينما تفدام الكلمةخوعوظة باملسيح،" امل )مثل، "كلمة املقّدسيتحدث عن اإلنجيل في الكتاب 

ا على الفور،  23: 1 كولوس ي املحافظين أن بولس ُيشير إلى العالم  إجماع املفسرين يؤكدليس واضح جد 

 10املعروف أو التوقع النسبي لإلنجيل املوعوظ من صالل العالم.

ا، 
 
ح أعاله في النقاط  مخطئ في فهمه وتطبيقه لإلعالن العام. كما ”روس“ثالث الفلكي  ، هذا العالم2و 1وّض 

ر بجرأة الكتاب بالتدريب ف  ملقترحه الواسع، النهج الفلسفي لإلعالن العام.  املقّدسسَّ
 
نه يتمادى إوصوال

هو إعالن عام، كما، هو متساوي في القيمة والجودة مع اإلعالن ليشمل أن كل املكتشف في عالم "العلوم" 

 . املقّدسالخاص في الكتاب 

م إعالن ثاني موثوق متسق." املقّدس ، بدون دليل منطقي أو واقعي. أن "الكتاب”روس“يجزم 
َّ
بواسطة  11ُيعل

عتبر ليس فقط متساوي  هذا يقصد أن يتضمن اإلعالن العام
ُ
ا في السلطة. هكذا أ في جودة اإلعالن، بل أيض 

ا لديه السلطة الواضحة اإلعالن العام من قبله  تفسير لكأي حقيقة علمية يمكن اكتشافها، وسيكون واقعي 

 وليس العكس.، املقّدس الكتاب

ا في هذا الفصل. مع ذلك،  ثبت مشاهدات قليلسوف يتم فحص اإلعالن العام بالتفصيل أكثر الحق 
ُ
ة ت

 . ”روس“ضعف وجهة نظر بكفاءة 

                                                           
8 Ibid. 
9 Ibid., p. 56 – 57. 

مشيخي وال يوجد حتى واحد يقترح أن هذا النص ربما يُشير إلى وعظ اإلنجيل من خالل اإلعالن العام تفسير  25قام الكاتب بمسح ما يربو عن  10

 في الطبيعة. أنظر للنقاش الموّسع

Van Bebber's, Creation and Time: Areport, p.37 – 39. Douglas F. Kelly, Creation and Change (Ross-shire, Great 
Britain: Christian Focus, 1997), p. 230 – 31,  

 ، تعليقات عن جهود روس الملتوية في التعامل مع الكتاب المقدس في كل مكان.50و 49في مالحظات 
11 Ross, Creation and Time, p. 56. 



. لكن في الواقع، (11 – 7: 19( مع اإلعالن الكتابي )6- 1: 19بالفعل اإلعالن العام ) 19يقارن مزمور  .1

ري يعظم ، بل بالح”روس“كمتساويين على اإلطالق، مثلما يعلم هو يميزهم؛ وهكذا، ال يتم مقارنتهم 

ر من إعالن هللا. كالفريد املقّدسالكتاب  19مزمور  قدَّ
ُ
 وامل

 كحقائق العلم. يفشل في التمييز بين املقّدسالعلم على قدم املساواة مع الكتاب  ”روس“يضع  .2

 ؤكدة معطاة ومفسرة منمكحقائق  املقّدسمزعومة للطبيعة املفسرة من قبل اإلنسان والكتاب 

 ”روس“، يمكن للواحد استنتاج أن املقّدسقبل هللا. بما إن العلم ال يحمل سمة العصمة للكتاب 

 .املقّدسللطبيعة والعلم وبشكل مؤسف يبخس من قيمة الكتاب يبالغ بشدة في تقديره 

ص ارج النافها صليتضمن كل املعلومات املعلومة والتي يمكن اكتشيوسع مبدأ اإلعالن العام  .3

ا بعناية والتي تتحدث لهذا املوضوع )مثل،  الكتابي. مع ذلك، عند تحليل مقاطع كتابية قليلة جد 

( تحد بشدة 18: 10و 25 – 18: 1؛ رومية 31 – 23: 17؛ 17: 14؛ أعمال الرسل 6 – 1: 19مزمور 

 منظور وغاية هذا املصدر الشرعي لإلعالن اإللهي. 

َصده ليخدم أغراض محددة دع الكاتب يسأل ببساطة سؤال
َ
ين عن اإلعالن العام في الطبيعة لُيظهر أن هللا ق

، إذا كان اإلعالن العاملقّدسللمنظور السلطوي واملعلوماتي املتسع للكتاب أكثر في التمييز 
 
ام املتاح . أوال

ا، هل يمكن أن ُيفدى شخص   12؟املقّدس، سنعرف عن هللا كشخص يعرف هللا من الكتاب فقط ا بناء  ثاني 

هي "ال!" مدوية وبما أن األمر هكذا، ملاذا يعظم أحد األقل  اإلجابة لكال السؤالين 13على اإلعالن العام فقط؟

ا؟  كاألعظم حق 
 
 لنفس الدرجة، إذا لم يكن أعظم، حالة

 ثالثة عقود سابقة عند مشاهدة: 14”روس“ادعاء  ”وايتكوم”و "موريس"توقعا 

 املقّدس وواحد في الكتابأن هللا منحنا اعالنين، واحد في الطبيعة في الكثير من األحيان الحفاظ تم  

وم أحدهم دون وعي بتعريف يقا بعض. هذا بالتأكيد صحيح؛ لكن عند ال يمكن أن ُيضاد اوأنهم 

بة الالهوتيين الذين ال يرغبوا في قولاإلعالن الطبيعي بتفسيراته الخاصة للطبيعة ثم يشُجب  

ا، يحل اإلعال ابق مع تفسيره للطبيعة، فهو ُمذنب بخطأ صطير. اإلعالن الكتابي بالتط  ص ن الخاأصير 

ا.   15محل اإلعالن الطبيعي، ألن بغايات اإلعالن الخاص فقط يمكننا أن نفسر العالم حولنا صحيح 

                                                           
كلية ، مجده ومن الطبيعة، لن نعرف أن هللا مصور كشخص، كذكر، كثالوث، كاهلل الحقيقي، وكامتالكه لصفات غير مشتركة مع البشر )مثل 12

 نعلمه( وصفات مشتركة مع البشر )مثل، محبته ونعمته( لتسمية بعض السمات األساسية فقط هلل كما أُعلنت في الكتاب المقدس، لكن ليس بإعال
 عام في الطبيعة. معرفتنا هلل ستكون فقيرة بالمقارنة، إذا كانت محدودة لما هو إعالن عام فيما توفره الطبيعة.

 ترسخ األمر. 13 – 9: 10ة في رومية لمحة مختصر 13
 أنظر، حيث يستخدم كلمة "ثنائي" للتعبير عن المساواة بين اإلعالن العام والخاص. 14

Ross, Creation and Time, p. 56, 58  
15 Morris and Wihtcomb, Genesis Flood, p. 458, n. 1. 



ا، يجزم هيو  ق و  16املقّدسالوحي به" للكتاب الن العام في الطبيعة لديه صفة "أن اإلع ”روس“رابع   2ُيطّب 

 املقّدسفقط الكتاب  17ألن مصدره هللا نفسه، بينما كل إعالن حقيقي وحصينعليه.  16: 3موثاوس تي

 ليسجلوا
 
بعصمٍة بشكل مكتوب هذه الكلمة  "موحى به" باملعنى الكتابي أن الروح القدس ساق رجاال

 ا فقط، ألنه "موحىبشأن نفسه هذ املقّدسيؤكد الكتاب (. األكثر من هذا، 21: 1بطرس  2املتنفسة من هللا )

،""به،" ولهذا  ِّ ِبِ
ْ
ي ال ِ

 
ِذي ف

َّ
ِديِب ال

ْ
أ
َّ
ِويِم َوالت

ْ
ق
َّ
ْوِبيِخ، ِللت

َّ
ْعِليِم َوالت

َّ
اِفٌع ِللت

َ
(. 16: 3تيموثاوس  2) َون

ال يؤمن أن اإلعالن العام في الطبيعة  ”روس“حتى . بالتأكيد 16كـ "غاية" توضيحية لآلية  17تستمر اآلية 

عطى "
ُ
 أ

ُ
ْي َيك

َ
ك ٍح.ل  ّل  َعَمٍل َصال 

ُ
ك  ل 

 
با ّه 

َ
، ُمَتأ

 
ال ام 

َ
َساُن هللا  ك

ْ
ن  (.17: 3تيموثاوس  2" )وَن إ 

ا، إضافة أي إعالن إضافي للكتاب  لذلك، عندما  18يجعل ما ُيسمى "حقائق الطبيعة" قانوني. املقّدسصامس 

في الواقع يدعو املقّدسالطبيعة الكتاب السابع والستين للكتاب  ”روس“يعتبر 
َ
ا  قّدساملالكتاب ، ف ناقص 

 وهكذا ُيعيد فتح القانونية إلعالن إضافي.

ل كتابنا  ين؟ الحالي بالكتاب )السفر( السابع والست املقّدسهل نعلم بالتأكيد أن هللا سوف أو سوف ال ُيعّد 

ت القانونية لألبد؟" 
َ
ق ل 

ُ
ا، أقأو بكلمات أصرى، "هل غ  نعتالعديد من املالحظات الهامة، عندما تؤصذ مع 

غلقت بالفعل، ل املقّدسالكنيسة على مر القرون أن قانونية الكتاب 
ُ
ا. أ  ن ُيعاد فتحها أبد 

فصيل ألنه يصف بت املقّدسكتاب )سفر( رؤيا يوحنا الالهوتي فريد )ال نظير له( للكتاب  .1

ا األبدية )املستقبلية(. مثلما يبدأ التكوين  مدهش أحداث نهاية الزمان التي تسبق زمني 

)الربط( بين األزل مع وجود الوقت/ الفضاء بالقصة  عبر إقامة جسر املقّدساب الكت

سفر الرؤيا صارج الوقت/ الفضاء مرة  (، هكذا ينقل2 – 1الوحيدة املفصلة للخلق )تكوين 

ا (. التكوين والرؤيا، بحكم محتواهم22 – 20أصرى لألبدية )رؤيا  تا الكتاب تطابق 
َّ
، أكثر دف

 مثل، "األلف والياء" للقانونية، البداية والنهاية(.) املقّدسللكتاب 

ا مثلما كان هناك صمت نبوي بعدما أكمل مالخي قانونية العهد القديم، كذلك كانت  .2 تمام 

م يوحنا الرؤيا. هذا يقود الستنتاج أن 
َّ
هناك فترة صمت موازية )حتى إلى يومنا( بعدما سل

ا. قت أيض  غل 
ُ
 قانونية العهد الجديد أ

ُسل مصرحين في العهد القديم أو العهد اآلن أي أنبياء أو رُ  م يكن هناك وال يوجدألنه ل .3

م محتمل إلعالن موحى به قانوني.  الجديد، إذا ال توجد أي مدّع 

                                                           
16Ross, Creation and Time, p. 56.  
17 Richard L. Mayhue, "The Authority if Scripture," TMSJ 15 (Fall 2004): p. 227 – 236. 
18  F.F. Bruce, The Canon of Scripture (Downers, IL: IVP, 1988); R. Larid Harris, Inspiration and Canonicity of the 
Bible, rev. ed. (Grand rapids, MI: Zodervan, 1969), p. 129 – 294; Bruce Metzeger, The Canon of the New 
Testament (Oxford: Oxford press, 1987).  



ية بعدم تحريف الكتاب  .4
ّ
؛ أمثال 32: 12؛ 2: 4ة )تثنية املقّدسواحدة من بين أربع نصائح حث

دينونة إلهية صارمة من تحتوي تحذيرات  19 – 18: 22(، فقط املوجودة في الرؤيا 6: 30

لعدم الطاعة. عالوة على ذلك، الرؤيا هو الكتاب الوحيد في العهد الجديد الذي ينتهي بمثل 

نتيجة لذلك، تقترح هذه الحقائق بقوة أن الرؤيا كان آصر كتاب هذا النوع من التحذير. 

 اتحذف سيجلب هذا غضب   مكتمل، سواء تضيف أو املقّدسقانوني واآلن أن الكتاب 

 من هللا. اصارم  

ا، الكنيسة املبكرة )مثل،  .5 ا للرسل( آمنت أن الرؤيا تختم كلمات هللا املوحى أصير  األقرب زمني 

 لذلك، يجب أن تؤمن كنيسة القرن املقّدسبها، الكتاب 
 
أن القانونية مازالت  21. نتيجة

ا للكتاب   اب سابع وستين مستقبليلن يكون هناك كت، املقّدسوستبقى ُمغلقة، طبق 

 للكتاب املستقبلي، حتى الطبيعة ذاتها.

بطريقة غير دقيقة كما مع العلم  يتعامل ”روس“يجب أن يفكر القارئ أنه إذا كان في صتام هذا املقطع، 

ا  ا فعلمه أيض 
 
ن أمشكوك فيه للغاية. للمثال، يكتب "ربما يخش ى بعض القراء يفعل مع الالهوت، إذ ني أضّم 

اإللهي من صالل الطبيعة بطريقة ما على قدم املساواة مع إعالنه من صالل كلمات الكتاب  اإلعالن

 ال ”روس“ربما يدافع عنه البعض عند هذه النقطة بالرد أن سبب ليس أن الواحد يخاف ألن  19."املقّدس

س يء فهمه. مع ذلك، في القرينة التي تتبع
ُ
م في الواقعيساو  بين اإلعالنين وأ ، "ال تخش ى يقول حق ، هذا العال 

 
يقة

 الواحد بدون صوف لفعلها فقط." إنه في الواقع أني أضع كالهما على قدم املساواة ألن املنطق البشري يقود

ة ولالطبيعة مع اإلعالن في الخاص مقبسيقتنعون بفكره أن مساواة اإلعالن في يحاول أن يؤكد لهؤالء الذين 

ا وبال ضرر، حتى أنه الفعل الصحيح  ُبنيت استنتاجاته على منطق انساني صطأ بدون للقيام به. تمام 

في  ساملقّد وفي مقابلة مع ما يعلمه الكتاب املساعدة املناسبة وسلطة اإلعالن اإللهي، وهكذا، في صطأ 

 الواقع، كما سيتضح في النقاش التالي. 

 شاف املوضوعاستك

 على صواب عند ايكي  أوتوماتاحد اإليجابية لسؤال صطأ ال يجعل الو  ”روس“توضيح أن إجابة هيو  

ن جواب أ!" يجب أن يؤسس الواحد املقّدس، "ال، الطبيعة ليست الكتاب السابع والستين للكتاب اإلجابة

ا من تحريات جدية لست عوامل هامة على األقلالـ "ال"  ذه . تحتاج هيعود في الواقع، بشكل عادل، والهوتي 

ل  ك 
ّ
ش

ُ
( 1كر: هذه الخطوط من الفوتصّر ح رد واثق. سيتبع النقاش التالي املواضيع تفكير بعناية عندما ت

                                                           
19Ross, Creation and Time, p. 57.  



( الذهن البشري الساقط واملذهب 4( سمات اإلعالن، 3، املقّدس( سلطة الكتاب 2النصوص الكتابية، 

 ( وجهة نظر كتابي.6( قواعد تفسيرية مالئمة، و5، التجريبي

 النصوص الكتابية

مقاطع كتابية فقط التي تتحدث عن هذا املوضوع  7العام أن هناك  إن فهم العديد من الالهوتيين لإلعالن

؛ 15 – 14: 2؛ 25 – 18: 1؛ رومية 31 – 23: 17؛ 17: 14؛ أعمال الرسل 11: 3؛ جامعة 6 – 1: 19)مز 

متعددة أو تفسيرات  ات، ليس لديها نزاعات نقديةبالقليل من التوقعهذه النصوص التي،  20(.18: 10

ا
ّ
 بة للغاية. هكذا، بديلة جذ

 
غير قابل للجدال مرغوب لتطوير قواعد  توفر هذه املقاطع املختارة دليال

 تفسيرية والتي عليها ُيبنى الهوت لإلعالن العام. 

 م عن اإلعالن العام  
ّ
تصوّ ر هذه املقاطع القليلة كلها أن اإلعالن الخاص للكتاب املقّدس يُ عل

م في الكتاب املقّدس   
ّ
 ل الهوت اإلعالن العام )الطبيعة( كما ُعل

ّ
املوجود في الطبيعة،21 مهما يكون ما يشك

رف اإلعالن الخاص . يتطلب هذا أن يُ الكتابية من هذه املصادر يجب أن ُيفهم إعالن قّدس( )الكتاب املّع 

ة.املذكور  ةكتابيالطع اقاملمناقشة لكل أدناه بشري. يتبع الفلسفي التفكير أي تفسير للهللا الطبيعي بدون   

 22 6 – 1: 19مزمور 

كون السماوات عنصر هام من ، ملصدرهن العام. األولى، بصائر داصل اإلعال  6يوفر هذا املزمور الكبير 
ُ
ت

(. 1: 19أمر ال ريب فيه )، مجد هللا كخالق السماوات لرسالته(. الثانية، بالنظر 1: 19اإلعالن العام )

(. 2: 19طاملا يأمرها الخالق بالوجود ) لزمنتتوقف عبر ا والليل التي لمالثالثة، تشهد دورة تعاقب النهار 

امتدادها (. الخامسة، 3: 19دليل ظاهري ) فهي شاهد صامت يتكون من، بالشخصيةفيما يتعلق ا، رابع  

فيما يتعلق أ، ب(. السادسة،  4: 19ليس له حدود جغرافية حيث يمكن مشاهدة الدليل من كل مكان )

                                                           
ال يوجد نص واحد من السبع نصوص الكتابية يعلم أن التاريخ هو أحد مصادر اإلعالن العام. في المقابل، تتضمن تلك النصوص الالهوتية  20

 تاريخ كجزء من اإلعالن العام:

Millard J.Eikson, Christian Theology (Grand Rapids, MI: Baker, 1986), p. 154 – 55; Norman Geisler, Systematic 
Theology, Vol 1(Minneapolis, MN: Bethany, 2002), p. 70 – 71; and Renald Showers, " General Revelation," part 
1, Israel My Glory (August/September 1995): p. 22.  

؛ 23: 12قول أن التاريخ ليس جزء من اإلعالن العام ليس إلنكار أن الكتاب المقدس يتحدث عن عناية يد هللا في التاريخ البشري )راجع. أيوب 

ة وليس من أي قص(. ومع ذلك، ما نعرفه بالتأكيد بشأن فاعليات هللا في التاريخ تأتي من اإلعالن الخاص للكتاب المقدس 17: 4، 21: 2دانيال 

 بشرية للتاريخ نفسه عوملت كمصدر مميز لإلعالن العام. 
21 Robert L. Thomas, Evangelical Hermeneutics: The New Versus The Old (Grand Rapids, MI: Kregel, 2003) 

ود لتوسيع منظور اإلعالن العام لتتضمن . " أي جه40 – 113، "اإلعالن العام وعلم التفسير الكتابي،" ص 5تكشف هذه األطروحة في الفصل 

ام معلومات أو نظريات عن جوانب الخلق، اإلنسان، أو أي شيء آخر باإلضافة هلل ال يلقى دعم من الكتاب المقدس، مما يحد منظور اإلعالن الع

 (.117إلى معلومات عن هللا" )ص 
22  See James B. Jordan, Creation in Six Days: A Defense of the Traditional Reading of Genesis one (Moscow, ID: 
Canon, 1999), P. 113 – 115,  

 بأولئك الذين يريدون تمديد معنى المزمور إلى داخل العالم التحقيق العلمي. 19من يقارن تعليم مزمور 

John Street, "Why Biblical Counseling and Not Psychology?" in John MacArthur, gen. ed., Think Biblically! 
(Wheaton, IL: Crossway, 2003), p. 214 – 219 في ضوء الكتابات الحديثة المهتمة بعلم النفس. 19ينظر لمزمور   



خالق لتنظيم ابنظامها وقواعدها، التنبؤ بنقاط شروق وغروب الشمس إلى نظام دقيق للخليقة وهكذا 

 (.6 –ت  4: 19)

املحدودية  ُمقارنة مع املقّدسطبيعة اإلعالن الخاص املمتدة في الكتاب  11 – 7ثم في اآليات  

 ،
 
(. 8 – 7: 19هو كلمة هللا ) املصدرالشديدة )في منظور وقصد الرسالة( لإلعالن العام في السماوات. أوال

ا،  ا، (. ثا14 – 9: 19هي للخالص ) الرسالةثاني 
 
، فإنها ستدوم عن النظام املخلوق بالنظر الستمراريتهالث

ا، طبيعة الكتاب (. 31: 13؛ مرقس 35: 24؛ متى 8: 40)إشعياء  تصريحية )مثل: كلمات،  املقّدسرابع 

ا، 16: 3تيموثاوس  2؛ 8 – 7: 19ُجَمل، فقرات، ألخ.( )مزمور  اإلعالن الخاص لكل  امتداديصل (. صامس 

ا، بالنظر للقواعد الكتابية، 89: 119؛ 8 – 7: 19من األرض والسماء )مزمور  عت بال صطأ (. سادس  وض 

 (.21 – 20: 1بطرس  2؛ 17 – 16: 3تيموثاوس  2؛ 14 – 7: 19باهلل الروح القدس )مزمور 

سمو اإلعالن الخاص في الكتاب  هو النص الكالسيكي عند تأسيس 19 إن مزمور يست مبالغة قول ل

  معن اإلعالن العا املقّدس
 
م إعالن هللا الخاص في الكتاب يتقد، أن افي الطبيعة. لذلك فال دهشة إذ

.  املقّدس
 
بأنه عبر الزمان، بكل اللغات، وفي  19ُيختتم مزمور يفسر اإلعالن العام، أن هذا النص يظهر أوال

قوة لأن إله ا الذي يفهمه كل بشركل الثقافات تم توصيل رسالة اإلعالن العام بدون كلمات على النحو 

 والنظام يوجد وهكذا يجب أن يعود له كل املجد.

 11: 3الجامعة 

 سليمان حقيقة قصيرة 
ّ
 رهشخص. هذا بال شك مصدباملعاني أن األبدية موضوعة في قلب كل مليئة يخط

َق على صورة هللا )تكوين  اإلنسان أن ل 
ُ
 – 1: 3( التي فيما بعد شوهت بشدة في السقوط )تكوين 27: 1ص

هذا ُيلمح ملا (. 26 – 21: 3الحاجة الستعادتها من صالل عمل هللا املنعم في الخالص )رومية  بالتالي (،21

ا بالنسبة لإلعالن العام من صالل الضمير البشري )راجع. رومية  (. هناك 15 – 14: 2سيوضحه بولس الحق 

لك لدون، ليسوا وقتيين. كذصا حس َحَدثي مبدئي لوجود هللا في كل شخص والذي ُيشير لحقيقة أن البشر

 منذ أنه ال يتعامل مع الطبيعة بل 
 
يجب مالحظة أن هذا النص غير موجه إلجابة السؤال املوجود مباشرة

 الضمير البشري.

 23 17: 14أعمال الرسل 

اهنا يرفض بولس ع : 14هلل وحده، الذي صلق السماوات واألرض ) بادة الناس له والتي يجب أن تعود حق 

 ر ليصرح ببيان عن إعالن هللا العام باإلشارة إلى "(. يستم15
 
ارا

َ
ْمط

َ
َماء  أ َن السَّ يَنا م  : 5" )راجع، أيوب ُيْعط 

                                                           
23 See Stephen R. Spencer, "Is Natural Theology Biblical?" GTJ9 (1988): p. 59 – 72. 



 " ( و45: 5؛ متى 10
 
َرة م 

ْ
 ُمث

 
َنة ْزم 

َ
علن هاتان الظاهرتان الطبيعتان29، 14: 1ن " )راجع، تكويَوأ

ُ
مثل شاهد  (. ت

 (.17: 14السعادة )وبهم بالطعام و مستمر، في تأثير إعالن صالح هللا )بالرغم من الشر( بإرضاء قل

، أنه متاح عبر التاريخ، من البداية 
 
يمكن مشاهدة العديد من سمات اإلعالن العام في هذا النص. أوال

ا، يمكن مشاهدته 
 
ا، متوفر لكافة البشر. ثالث ا، أللنهاية. ثاني  ا وبدون تعقيد. رابع  نه من صالل الكثير علمي 

 ُيظهر ش يء عن طبيعة هللا. 

 24 31 – 23: 17أعمال الرسل 

بولس في أثينا، واحدة من أعظم املراكز الفكرية في يومها. بالرغم من علمهم العظيم، ُيشير  

ا )ياألثينيالرسول إلى  (، الحافظ 24: 17هم بحقيقة هللا الخالق )(. ثم يواج30، 23: 17ن كالجهلة روحي 

ص )26: 17(، السيد )25: 17)  
ّ
 (.29 – 28: 17بع الحياة )من(، و 27: 17(، املخل

، 23: 17 التشديد األغلب واألوضح لهذا املقطع هو إعالن هللا الخاص من صالل وعظ بولس )راجع 

ه   " ْم ب 
ُ
ك
َ
يل اد 

َ
ن
ُ
ا أ

َ
ن
َ
اس  ، هللا اآلن "30: 17" وأ يَع النَّ ُمُر َجم 

ْ
التشديد األصغر (. 31: 17( وقيامة املسيح )"َيأ

الناس الذي ُيشير إليهم بولس في وعظه. من  ن العام، الذي ُيشير هلل كأصلاإلعال  عمومية هو على والضمني

الرسمية لإلعالن العام، يساهم هذا باملساهمة األقل، بما أن نقطته الرئيسية تهتم السبعة نصوص كل 

نا هبالذي يمكن معرفته من صالل اإلعالن الخاص، مثل، قيامة املسيح املعجزية وشهادة الرسول بولس، 

 منة كنص مقدس.متض

  25 – 18: 1رومية 

( بإعالن غضب 17 – 15: 1لبر هللا املعتنق باإليمان ) (apokaluptoيقارن بولس هنا هذا اإلعالن ) 

(. 20: 3 – 18: 1لوهية هللا وسرمديته، بالنظر )مثل، أكن معرفته ي يقع على الناس الرافضين ملا يمهللا الذ

، التي تأتي بمشاهدة صليقة (19: 1يوية هلل نفسه كمصدر معرفتهم )( بينهم ُيشير بحgnostosما يعرف )

يمكن مشاهدتها بال شائبة في صلقيته املنظورة، لهذا (. كلية القدرة واأللوهية املرئية للخالق 20: 1هللا )

وألجل (، 25: 1(، ألنهم أبدلوا الحق بالكذب )21: 1( أمام عدم إكرام هللا )20: 1تترك الناس كلها بال عذر )

بسبب هذا الرفض واالنقالب، يأتي غضب هللا على (. 25، 23: 1صدمتهم الخليقة بدل من الخالق )

 اإلنسان.  

                                                           
24 Ibid. 



ا هنا. أظهر  17: 14يجب مالحظة أن الثالثة استنتاجات مأصوذة من أعمال الرسل    موجودة أيض 

ن متاح للبشرية كلها. لم تكفي نظامه املخلوق. هذا اإلعالن هللا نفسه منذ وقت الخلق للوقت الحاضر 

 هناك حاجة ضرورية ملعرفة علمية صاصة أو وجود معدات إلدراك رسالة هللا عن نفسه.

  15 – 14: 2رومية 

( الذي يقارن 15: 2بطريقة غامضة لحد ما، يبدو أن بولس ُيشير هنا إلى حس داصلي )راجع، " الضمير" في 

يجادل أنه حتى مع األمم الغير مؤمنين الذين ليس لديهم مع اإلعالن العام الخارجي للنظام املخلوق. 

مع ذلك لديهم معيار أصالقي من النوع الذي يسعون للحياة الناموس )مثل، ناموس العهد القديم(، 

الذي مع سقوط آدم، تدمرت بشدة صورة هللا لكنها  11: 3بمقتضاه.  يبدو هذا متوازي مع فكر الجامعة 

محى. مازال هللا لدي
ُ
أن  مع ذلك، يجب مالحظةشاهد داصلي في كل البشر الذي يوجههم عامة لبر هللا. ه لم ت

ذلك  –بل بالحري اإلعالن العام في الضمير البشري موضوع اإلعالن العام في الطبيعة،  ال يعالجهذا النص 

 اإلعالن في روح اإلنسان هو عن هللا ومعاييره األصالقية.

  18: 10رومية 

ظ،  4: 19يقتبس بولس مزمور  البشر جهلة باهلل. لقد عرفوا عن هللا من صالل في تأكيده أنه حتى بدون واع 

: 10مقارن مع الوعظ لإلعالن الخاص في  18: 10اإلعالن العام لـ (. 6 – 1: 19اإلعالن العام )راجع، مزمور 

14 – 17 . 

في السياق، النظام معكوس . 19عن اإلعالن العام يعود للنص األول في مزمور هذا النص الكتابي األصير 

عن  17 – 14: 10عن اإلعالن الخاص؛ رومية  11 – 7: 19عن اإلعالن العام ومزمور  6 – 1: 19)مزمور 

 عن اإلعالن العام(.  18: 10اإلعالن الخاص ورومية 

 امللخص )الخالصة(

 عن اإلعالن العام:  املقّدساملشاهدات التالية يمكن عملها من الكتاب 

 ملحتوى محدود ملعرفة هللا، وليس كل املعرفة.اتساع ا .1

 االمتداد الزمني طوال الزمان، ليس فقط الزمن األكثر حداثة. .2

 الشاهد هو لكل الناس، وليس فقط للبعض الذين لهم تدريب علمي. .3

س، وليس باألدوات العلمية أو التقنية.  .4  حيازة )املعرفة( من صالل النظر والح 

ا بعد الخليقة. العام  الجزء األساس ي لإلعالنكان  .5 س مع مرور الزمن والتقدم متاح فور  لم ُيكدَّ

 الجمعي للمعرفة. 



 بالكتاب 
َ
 ال يجب توسيعه أو مّده أكثر من اإلعالن املقّدسلهذا، مفهوم اإلعالن العام في الطبيعة كما ُعّر ف

 18: 1؛ رومية 31 – 23: 17؛ 17: 14؛ أعمال الرسل 6 – 1: 19مزمور نصوص ) 5الخاص يسمح فيه فقط 

لهية. بدون سلطة إ املقّدسإضافة للكتاب  –بمثابة  بال تفكير (. أن تفعل هذا، سوف يكون 18: 10؛ 25 –
، ملقّدسافكرة أن الطبيعة هي الكتاب السابع والستين للكتاب  نفسه املقّدسالكتاب يرفض هكذا،  25

أ. ”روس“كما يفترض 
 
 26صط

 27املقّدسسلطة الكتاب 

ا في نسيج الكتاب  املقّدسالكتاب إن مبدأ سلطة  : 1 . فهو واضح بال شائبة من تكويناملقّدسمنسوج جيد 

حق إن فكرة "الوفي كل مكان فيما بينهما. "( َنَعْم! َأَنا آِتي َسِريعا  )"  20: 22إلى رؤيا يوحنا ..."( هللُا  ِفي اْلَبْدِء َخَلقَ )" 1

 (.36: 11ية املطلق" متصلة بال انفصال مع سيادة هللا )روم

ا عن السلطة لم ينشأ صارج الكتاب  بل باألحرى من داصله. من ثم، فهو ليس ، املقّدسما هو معروف حالي 

لمنا إياه ذاتها. ما يعمبدأ علماني وتم ضمه )تبنيه( بالدين. على النقيض، إنه عنصر مقدس لشخصية هللا 

ه بصورة مخزية املقّدسالكتاب  ا على يد أنظمة هذا العالم وتم  بصورة صحيحة عن السلطة شّو  واقعي 

 توظيفه بصورة صاطئة على يد أديان العالم.

. برزت نماذج غير شرعية 21في أوقات صعبة في مطلع القرن  وقعت الفكرة الصحيحة عن السلطة

من الشمولية السياسية إلى السلطة ومفاهيم عن السلطة نابعة من ممارسات غير شرعية وُمسيئة 

 من التوجه الذهني األناني ملا بعد الحداثة. الفردية ذلك

يبدأ النهج الصحيح لهذا النقاش بعمل مصطلح عام للسلطة، باألصص السلطة الشرعية املمارسة 

ا  يسجل تعريف القاموس النموذجي بطريقة الئقة. أن السلطة هي "سلطة أو حق لفرض الطاعة؛ أصالقي 

 28صير."قرار األ ؛ الحق لألمر أو اعطاء الأو سيادة قانونية

 

 

                                                           
25 John D. Hannah, " Bibliotheca Sacra and Darwinism: An Analysis of the Nineteenth Century Conflict Between 
Science and Theology," GTJ 4 (1983): p. 37 – 58. "It behooves us to remember to be cautious not to neglect the 
exegesis of scripture and the qualitative gulf between special and general revelation" (p. 58). 

 ينبغي لنا أن نتذكر أن نكون أكثر حذًرا ال لنهمل التفسير النصي للكتاب المقدس والفجوة الكيفية بين اإلعالن الخاص والعام"  
26  Ross, Creation and Time, p. 55 – 58. 

 هذا لمقطع مأخوذ من 27

Richard L. Mayhue, "The Authority of Scripture. "TMSJ 15 (Fall 2004): p. 227 – 236.  
28 The New Shorter Oxford English Dictionary, s.v., "authority." 



 يقترح برنارد راّم:

ع ، توقو إذعان، أو لتحديد معتقد أو فكرأن الحق أو السلطة لألمر بفعل أ تعني السلطة ذاتها 

 29الحق أو السلطة. ادعاءالذين تحت السلطة وبدورها تعطي حساب مسئول ألجل الطاعة من أولئك 

رجم اسم
ُ
ا في العهe,zousi,a (exousia ) ت  102( )ظهر authorityد الجديد إلى "سلطة" )أكثر شيوع 

مرة(. يقرأ تعريف املعجم النموذجي، "السلطة املمارسة من قبل الحكام أو آصرين في مركز عال من صالل 

 30"فضيلة مركزهم.

 في يد هللا وهللا وحده. لم يرث هللابالرغم من هذا، مع منظور كتابي، السلطة األصلية والسلطة املطلقة 

ا له. لم هلم يكن هناك أحد يمنح –لم يكن هناك أحد يسلمها كميراث له. لم يتلقى هللا سلطته  –سلطته 

لم يكن  –لم يكن هناك أحد ليصّو ت له. لم يستول  هللا على سلطته  –تأت  سلطة هللا بطريقة انتخاب 

أصيل  شكليجسد هللا بلقد كانت صاصته.  –هناك أحد ليستولي عليها منه. لم يكتسب هللا سلطته 

 (. 58: 8؛ يوحنا 14: 3السلطة ألنه وحده العظيم "أهية" )صروج 

األول، صلق هللا السماوات واألرض حقائق.  3يأتي سلطان هللا بوضوح وبال نزاع فيه عندما يفكر الواحد في 

كر في )تكوين 
ُ
ا، يملك هللا األرض، كل ما فيها، وأولئك الساكنين فيها2 – 1وهذا الذي ذ : 24)مزمور  (. ثاني 

ا، وف1
 
 (. 5: 21)رؤيا " َها َأَنا َأْصَنُع ُكلَّ َشْيٍء َجِديدا   ي النهاية يذويها هللا كلها في هذا أعلن، "(. ثالث

لفهم وقبول حقيقة سلطان هللا هي ببساطة مثل قبول حقيقة هللا نفسه. تقول رومية هذا بصورة أفضل: 

ٌِ ِمَن هللاِ ألَنَُّه َلْيَس ُسْلَطاٌن ِإالَّ ِمَن هللاِ " ُِ ِهَي ُمَرتََّب اِةَن َِ يُن اْل ُِ َِ يرسم هذا النص الكالسيكي بوضوح  (.1: 13)رومية "  َسالَاَّ

 (.11: 19؛ يوحنا 13: 34مصدر كل سلطان ويصيغ مبدأ " التفويض اإللهي" )راجع، أيوب 

ع   للمثال، " هناك الكثير من التصريحات في العهد القديم التي تشهد بوضوح عن سلطة هللا.
ْ
  ال

َّ
 ِ  
َ
ة " زَّ

 َمَعَك؟ ( و"11: 62)مزمور 
ُ
ف ْيَس َمْن َيق 

َ
 َوَجَبُروٌت َول

ٌ
ة وَّ

ُ
َك ق َيد   (. 6: 20أصبار األيام  2" )َوب 

،أعلن يسوع، " ْرض 
َ
ى األ

َ
َماء  َوَعل ي السَّ اٍن ف 

َ
ط

ْ
لُّ ُسل

ُ
يَّ ك

َ
ل َع إ  َحك   (. كتب يهوذا، "18: 28" )متى ُدف 

ْ
ُه ال

َ
ل إل 

َ
يُم ا

يَن. . آم  ُهور 
ّل  الدُّ

ُ
ى ك

َ
ل اُن، اآلَن َوإ 

َ
ط

ْ
ل  َوالسُّ

ُ
ُقْدَرة

ْ
 َوال

ُ
َمة

َ
َعظ

ْ
ْجُد َوال

َ ْ
ُه امل

َ
ُصَنا، ل  

ّ
ل
َ
يُد ُمخ َوح 

ْ
 (.25" )يهوذا ال

 بطريقة منطقية هكذا:تومض هذه الحقيقة 

 هو كلمة هللا املقّدسالكتاب  .1

                                                           
29 Bernard Ramm, The Pattern of Religious Authority (Grand Rapids, MI: Eerdmans,  1959), p. 10, Emphasis in 
the original. 

30 BDAG, 3rd ed. Rev., s.d., "e,zousi,a" TDNT, s.v., " e,zousi,a" 



 كلمات هللا ذات سلطان .2

ا: الكتاب 
 
  ذو سلطان املقّدسإذ

الكينونة اإللهية( واألسس املعرفية )يتكلم هللا بالحق فقط( معلنة في الكتاب كال األسس الوجودية )

ال توجد سلطة أعلى، بإيجاز، "  "جون فريم"(. يؤكد 160، 151، 142: 119؛ مزمور 1: 1)تكوين  املقّدس

هكذا، طبيعة هللا  31."هو افتراض مسبق لشعب هللا املقّدسال أساس أعظم لليقينية . . . . حق الكتاب 

ذاتها وكلمة هللا ليست محددة بطريقة استقرائية من صالل املنطق البشري لكن بطريقة استقرائية من 

 (. 8: 40ك إشعياء 89: 119شهادة الوحي )راجع. مزمور 

يمكن تلخيصه في سلسلة من العبارات السلبية )ما  املقّدسالعمل الظاهري لسلطان هللا في الكتاب 

 ت( واإليجابية )ما هي(.ليس

هي سلطة هللا ليست سلطة مستمدة ممنوحة من صالل البشر؛ بل  املقّدسسلطة الكتاب  .1

 األصيلة.

 إنها ال تتغير مع األزمنة، الثقافة، األمة، أو الخلفية العرقية؛ بل هي سلطة هللا الغير قابلة للتغير. .2

 . هللبل هي سلطة روحية حصرية  د من السلطات الروحية؛ست سلطة محتملة بين العدييإنها ل .3

 اسقاطها عن حق؛ بل هي سلطة هللا الدائمة.ة التي يمكن تحديها بنجاح أو طإنها ليست السل .4

 فرعية؛ بل هي السلطة املطلقة هلل.نسبية أو سلطة إنها ليست سلطة  .5

 ية؛ بل هي سلطة هللا امللزمة.ليست مجرد سلطة اصتبار  .6

ا.ئجها؛ بل في نتا  امللتويةإنها ليست سلطة هللا .7  هي سلطة هللا املترابطة منطقي 

منذ أن كالهما يأتيان من نفس مصدر  املقّدسبينما اإلعالن العام في الطبيعة ذو سلطان مثل الكتاب 

)أي، هللا، اإلعالن العام ليس ذو أصالة في ذاته(. فقط ما يصادق عليه اإلعالن الخاص عن السلطة 

ما يسمح به أحدهم كسلطة من اإلعالن العام في الطبيعة ال قبل. منظور سلطة اإلعالن العام يجب أن يُ 

 . املقّدسيجب أن يتعدّى أو يذهب وراء ما حدده الكتاب 

ة . . .  على قدم قبول هذا الحق الكتابي، سيتوجب عليه سحب تأكيده أن " الطبيع ”روس“إذا أراد 

ا عليه االعتراف أن أطروحته، ". . . سيكون  32."املقّدساملساواة مع إعالنه من صالل كلمات الكتاب  أيض 

 33ثقة،" هي صاطئة. ذوي  متسقين يعلم بإعالنين مزدوجين املقّدسالكتاب 

                                                           
31 John M. Frame, Apologetics to the Glory of God (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 1994), p. 127. 
See also Greg L. Bahnsen, "Inductivism, Inerrancy, and Presuppositionalism," JETS 20 (December 1977): p. 289 – 
305; John M. Frame, "Van Til and the Ligonier Apologetic," WTJ 47 (1985): p. 279 – 299; Tim McConnel, " The 
Old Princeton Apologetics: Common Sense or reformed?" JETS 46 (December 2003): p. 647 – 672.  
32 Ross, Creation and Time, p. 57. 
33 Ibid., p. 56.  



 شخصية اإلعالن

واإلعالن الخاص، يحتاج الواحد التفكير  34لكي ما نفهم االصتالفات النوعية والوظائفية بين اإلعالن العام

، عا 3بشأن 
 
: 24؛ متى 8: 40 )إشعياءلم اإلعالن العام في الطبيعة سوف يزول تناقضات بين اإلعالنين.  أوال

(، لكن كلمة اإلعالن الخاص لن 10: 3بطرس  2؛ 24: 1بطرس  1؛ 33: 21؛ لوقا 31: 13؛ مرقس 35

بطرس  1؛ 33: 21؛ لوقا 31: 13؛ مرقس 35: 24؛ متى 8: 40؛ إشعياء 89: 119تنقض ي ألنها أبدية )مزمور 

ا، عا(. 25: 1 صضع للفساد )تكوين ثاني 
ُ
ن وأ ع 

ُ
( 23 – 19: 8؛ رومية 24 – 1: 3لم اإلعالن العام في الطبيعة ل

(، بينما كلمة اإلعالن الخاص موحى 31: 1صل )تكوين ولهذا فإنه ليس العالم الكامل الذي صلقه هللا في األ 

(. 12: 7؛ رومية 16 :3تيموثاوس  2؛ 140: 119؛ 9 – 7: 19ومقدسة )مزمور بها من هللا وهكذا هي كاملة 

ا، منظور اإلعالن العام في الطبيعة محدودة للغاية باملقارنة مع االتساع البعدي املتعدد لإلعالن 
 
ثالث

 . املقّدسالخاص في الكتاب 

 فكر في هذه االصتالفات اإلضافيةلإلسهاب في صط التفكير هذا، 

 املقّدس اإلعالن الخاص في الكتاب املقّدساإلعالن العام في الكتاب  

ص َيدين فقط .1  
ّ
 يدين ويخل

يتناغم مع اإلعالن الخاص، لكن ال يوفر أي  .2

 موضوع جديد

يعزز ويوضح بالتفصيل محتوى اإلعالن العام، 

 لكن يذهب بطريقة هامة أبعد

دركة تحتاج التأكيد من قبل الكتاب  .3
ُ
رسالته امل

 املقّدس

 ذاتية وذاتي التأكيد في املقّدسسلطة الكتاب 

  كونه كلمة هللا ادعاء

 ُيفسر نفسه –ال يحتاج اعالن آصر لتفسيره  يحتاج للتفسير في ضوء اإلعالن الخاص .4

 بنفسه

ا مع الكتاب  .5  من صالل املقّدسال يتساوى مطلق 

 املقّدسالكتاب 

 ليس له مثيل

ماوات توبة على الستبار أن الطبيعة كـ "كلمته املكعيطلب ا ”روس“بوضع هذا في التفكير، فكر أن هيو 

، عالم اإلعالن الطبيعي ليس ُمعلن في "كلمات،" كما في الكتاب  35واألرض." 
 
ا، املقّدسأوال  وحده. ثاني 

                                                           
 كثير تم كتابته بشأن اإلعالن العام، إال أن المواد التالية أكثر مساعدة.بينما يوجد ال 34

G. C. Berkouwer, "General Revelation (Grand Rapids, ,MI: Eerdmans, 1955); G. C. Berkouwer, "General 
Revelation and Special Devine Revelation," Revelation and the Bible, ed. By Carl F.H Henry (Grand rapids, MI: 
Baker , 1958), p. 13 – 24; Bruce A. Demarest, General Revelation: Historical views and Contemporary Issues 
(Grand Rapids, MI: Zodervan, 1982); Gordon R. Lewis and Bruce A. Demarest, integrative Theology, Vol. 1 
(Grand Rapids, MI: Zodervan, 1987), p. 61 – 82; James Leo Garrett Jr., Systematic Theology, vol. 1 (Grand 
Rapids, MI; Eerdmans 1990), p. 43 – 91; N. H. Gootjes, "General Revelation in Its Relation to Special Revelation, 
"WTJ51 (1989): p. 359 – 368; Wayne Grudem, Systematic Theology (Grand Rapids, MI Zodervan, 1994), p. 121 – 
124; Spencer, "Natural Theology," p. 59 – 72; Thomas, Evangelical Hermeneutics, p. 113 – 140. 
35 Ross, Creation and Time, p. 55. 



ا ما ُيشار للكتاب  املقّدسال ُيتحدث عنه في الكتاب اإلعالن العام في الطبيعة   ملقّدساككلمة هللا، لكن كثير 

 (. 23: 1بطرس  1؛ 12: 4؛ عبرانيين 38: 7بهذه اللفظ )أعمال 

هذا هما اعالنان هللا ول املقّدسوالكتاب  أن الطبيعةحيث يفترض ( ”روس“)كما يفعل  هكير أنلهذا للتف

عام هما بشريان  21متساويان في كل جوانبهما هو مثل نقاش في العالم املادي أن طفل ورياض ي عره 

 سيكون هذا سخيف، لبرهةافسة في األوملبياد. مخلوقان من هللا ولهذا لديهم القدرة الكاملة على املن

 كالهما بشريان، يمتلك كل منهما قدرات رياضية مختلفة بشكل جذري. 

 ذهن اإلنسان الساقط والتجريبية

ال يتضمن اإلعالن ما يكتشفه اإلنسان بنفسه )مثل، املعرفة( بل بالحري ما يكشفه هللا وبالتالي يمكن 

شفه يكن العام في الطبيعة، كما تم تعريفه من صالل اإلعالن الخاص، لإلنسان ايجاده بنفسه. اإلعال 

 الوجود اإللهي، املجد اإللهي، قوة وذكاء هللا، اللطف اإللهي، وسقوط البشرية )الشر(. 

وهي الضعف  واحدة من العواقب السيئة النتائج ، تتضمن3عندما سقط الجنس البشري في تكوين 

كلمة يونانية نافية مختلفة لوصف صراب قدرة الفكر  12لجديد الروحي للذهن. يستخدم العهد ا

 اإلنساني. 

ُِمْ . 7 28: 1رسميِ  – َمْرُفوضٍ . 1  4: 2كولوسي  – َيْخَدَع
 8: 2كولوسي  – َيَْاِبيُكمْ . 8 14: 3كورنثوس  2 – أُْغِلَظْت . 2
 18: 2كولوسي  – ُمْنَتِفخا  . 9 4: 4كورنثوس  2 – أَْعَمى. 3

رِ ُمْظِلمُ . 4 ِْ  5: 6تيموثاسس  1 – َفاِسِدي. 10 17: 4أفَاس  -و اْلِف
رِ . 5 ِْ  8: 3تيموثاسس  2 – َفاِسَدةٌ . 11 18: 4أفَاس  – ُمْظِلُمو اْلِف
َس . 12 21: 1كولوس ي  – َسأَْعَداء  . 6   15: 1 – َتَنجَّ
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اء ملسألة وتعديل إعالن هللا (. إن سبب هذه الصدمة الكونية على الذهن كان جهد حو 2: 10)رومية 

لقد فعلت هذا من صالل توظيف منظور صطأ لإلعالن العام، ظاهر من صالل . 17: 2الخاص في تكوين 

يقر أو ال يقر إعالن هللا الخاص الذي لم ولن يحتاج التجريبية البشرية )أساس السؤال العلمي(، لكي 

ا تأكيد أصالته.   مطلق 



ى عند إتمام الخلق، "
َ
. َوَرأ

 
ّدا ا ُهَو َحَسٌن ج 

َ
ذ إ 

َ
ُه ف

َ
ل لَّ َما َعم 

ُ
(. كانا آدم وحواء في شركة بر 31: 1" )تكوين هللُا ك

عطوا
ُ
مستقبلهم (. وصفت سعادة الحياة األرضية 30 – 26: 1سيادة على كل صليقة هللا )تكوين  مع هللا وأ

النفخة بعيدة املدى صف ( ي7 – 1: 3املحتمل وأن هذا نتاجهم قبل دصول الخطية الصورة. )تكوين 

املدمرة للذهن البشري الذي سيؤثر على كل كائن بشري سيعيش بعد ذلك. بدون سؤال، أشعل الشيطان 

حيث يتحول ميدان املعركة ليكون ذهن حواء. في في هذا املقطع البارز حرب ضد هللا والجنس البشري 

( ولم يصبح الذهن 5 – 4: 3)تكوين  ن( بكذب الشيطا17: 2النهاية تستبدل حول الحق اإللهي )تكوين 

 البشري نفسه من حينها. 

 في تكوين الوسيلة التجريبية في 
 
عندما استنتجت حواء أن الطريقة الوحيدة  3شكلها األولي نشأت أصال

ة مصداقي التي من صاللها يمكن أن تقرر سواء هللا صحيح أم صطأ )بعدما زرع الشيطان بذور الشك عن

ا 25: 1هكذا في رومية ( متضمنة امتحانه بذهنها وحواسها. يشرح بولس 4: 3تكوين  –هللا في ذهنها  ، متكلم 

وا َحقَّ هللا  عن أولئك الذين سيستكملون درب آدم وحواء الروحي املحفوف باملخاطر: ". . . 
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سواء أمكنها في عدم طاعة اصتيار أن . اصطير   ابليس وواجهت اصتيار  في وقت قصير، صدقت حواء كذبة إ

تحديد االصتيار األفضل من قت حواء أنها وحدها يمكنها تأكل أو أمكنها في طاعة اصتيار االمتناع. صّد 

ا. بدصالل ذهنها؛ 
 
 اعالن هللا الشفهي كان ُم  أن أمر هللا لم يعد موثوق

 
و لكيال يكون فيما بعد ُيملي ما ه ادرك

ا لتأثير الشيطان، صحيح وما هو صطأ في حياتها.  تعليمات هللا املوثوقة بدت اآلن اصتياريه ألن، فجأة نظر 

 كانت بدائل أصرى. 
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أول ممارسة تاريخية للبحث (. هنا، يجد الواحد 6: 3" )تكوين َوأ

 3اء تنفيذ للتمرد البشري، قررت حو  في الفعل األولي. بدائيةالاالستقرائي في صورته التجريبي والتفكير 

ا.   اصتبارات على الشجرة لرؤية سواء كان هللا أو الشيطان صحيح 

أت ر شاهدت الشجرة، وفي فحصها عن القيمة املادية.  ل كان األو لذا، أصضعت الشجرة لهذه االصتبارات، 

ل   أن ثمرها كان "
ْ
ك
َ
أل  ل 

ٌ
َدة الشيطان على  ربمان هذه أفكار حواء. . ربما تكو ." لقد كان لها قيمة غذائيةَجّي 

ا في منعي من الحصول على سعادة حياتية وكل الثمر في الجنة.أكثر تربما كان هللا صواب.    قييد 

ُعُيون   أدركت حواء أن الثمرة كانت "آصر.  ا، أجرت اصتبار  ةيجابيفعل إ ةبدو رديبناء  على ما 
ْ
ل  ل 

ٌ
َجة يس ل "َبه 

ا، لكن ا اكتشفت أن لها فقط ستفيد جسدها غذائي  هذا في  بوضعقيمة مثيرة للعاطفة أو جمالية. ها أيض 

 لغة ما بعد الحداثة، شعرت بشعور جيد بشأن النظر للشجرة. 



ثم أتى تكون متعمقة. ربما فكرت، سأتقدم صطوة أبعد. لم تكن حواء شعرت بالرضا بعد. أرادت أن 

يَّ االصتبار النهائي. نظرت ورأت أن الشجرة كانت  ه 
َ
 ش

ٌ
ا." لها قيمة فكرية ستجعلها  ة "تجعل الواحد حكيم 

 حكيمة مثل هللا.

ا. إن تفي باحتياجاتها املادية، الجمالية، في  د، رأت وفكرت أن الشجرة كانت جيدة حق  توجه حواء املتعمَّ

 استنتاج أنه إما هللا كان على صطأ إما هللا كذب؛ صداع الشيطان أغراها بنجاحرسم عقلها   والفكرية.

ا عن حق هللا املطلق   بعيد 
ُ
تيدت ت، اقدعَ والثابت. كان الذهن البشري على وشك أن يضيع لألبد. كونها ص

ا قام آدم باملثل )تكوين  حواء حينها لعدم الطاعة؛ رفضت وصايا هللا وأصذت من ثمر الشجرة وأكلت. سريع 

3 :6 .) 
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ُ
اغراء ذهن (. 14: 2تيموثاوس  1؛ راجع، 3: 11كورنثوس  2" )ت

اح كل البشر الذين الصارخ أنتج فساد أرواحهم وكنتيجة، أرو  عصيان آدمحواء بخداع الشيطان و 

ا لدرجة أن (. هكذا، ضاع الذهن البشري بسبب الخطية. 12: 5يتبعون )رومية 
ضُعف الذهن البشري جد 

ا ممكنة والقدرة على رؤية وفهم الحياة من منظور هللا اصتفت. أغترب الجنس  الشركة مع هللا لم تعد بشري 

 عن إلهه وصالقه.البشري اآلن 

 وكل واحد من نسلهم اصتبر انعكاس قاس ي في عالقتهم معه  اللذان انانكنتيجة، اإلنس
 
صلقهما هللا أصال

 ومع العالم. 

 (.25: 1؛ رومية 1: 53لن يقلقوا أنفسهم فيما بعد بأفكار هللا، لكن فقط بفكر اإلنسان )مزمور  .1

عموا من الشيطان عن مجد هللا ) .2
ُ
: 4كورنثوس  2لن يكون لديهم بصيرة روحية فيما بعد، لكن أ

4.) 

 (. 3: 3؛ تيطس 1: 14لن يكونوا حكماء فيما بعد، لكن حمقى )مزمور  .3

 (.11- 5: 8لن يكونوا فيما بعد أحياء هلل، بل بالحري موتى في صطاياهم )رومية  .4

 (.2: 3لن يتعلقوا فيما بعد باألشياء التي فوق، لكن باألشياء األرضية )كولوس ي  .5

 (.46، 36 – 35: 12)يوحنا لن يسيروا فيما بعد في النور، بل في الظلمة  .6

ي الذي هو، االنفصال األبد –لن يمتلكوا فيما بعد حياة أبدية، بل بالحري يواجهوا املوت األبدي  .7

 (. 9: 1تسالونيكي  2عن هللا )

 (.5 – 1: 8لن يعيشوا فيما بعد في العالم الروحي، بل في الجسد )رومية  .8



قَدت
ُ
ر أن املعرفة )ليس اإلعالن( املكتسبة  ”روس“من  العواقب الالحقة لهذه الكارثة يبدو انها ف الذي ُيّص 

باملشاهدة البشرية للطبيعة يجب أن تكون متساوية أو حتى أعلى مستوى من اإلعالن الخاص في الكتاب 

لإلعالن الذي هو حسب التعريف يمكن فقط . يحاول جعل االكتشاف البشري أو الفهم مساٍو املقّدس

ستبدال املربك في اال  نكالهما يشتركا ”روس“إن حواء ود.  36صاح اإللهي.معرفته بدقة من صالل اإلف

للمعرفة املطلوبة املكتسبة من البشر باإلعالن املستقبل من صالل عناية هللا املنعمة في اإلعالن العام 

 والخاص. 

 مبادئ تفسيرية مناسبة

املناسبة تم التعبير عنه  بشأن املبادئ التفسيرية 20في أواصر القرن  مع املسيحي املحافظإن اجماع املجت

نتَجت من اللقاءات العديدة
ُ
 International) الدولي لعصمة الكتابيةللمجلس ا من صالل الكتابات التي أ

37.Council on Biblical Inerrancy) (ICBI) 

ر املقتطفات التالية    38عن نتائجهم فيما يختص باإلعالن الخاص والعام.تعّب 

هي ُمكونة فن هللا هو الكاتب لكل الحق، كل الحقيقة، كتابية وغير كتابية، أنه بما أ . نؤكدXX (20)الفقرة 

اريخ، تيلمس هذا الحق موضوعات تتعلق بالطبيعة، ال يتكلم بالحق عندما املقّدسومتسقة، وأن الكتاب 

ا أنه في بعض حاالت املعلومات الغير كتابية لها قيمة لتوضيح ما يعلمه الك اب تأو أي ش يء آصر. نؤكد أيض 

 ، وألجل تصحيح حثيث للتفسيرات الخاطئة. املقّدس

د على اإلطالق التعليم الكتابي أو أنها تحمل أولوية عنه. الغير  املشاهداتأن  نرفض  كتابية تفّن 

عالج في الفقرة 
ُ
ا طبيعة الحق )امل (، بل اتساق وتماسك الحق. املوجه لتلك VIما في املشهد هنا ليس كثير 

ا. توضح هذه الفقرة أن املبادئ التفسيرية  عتبر الحق متناقضاملشاهدات التي ت ظاهري أو متناقض تمام 

 ن حقيقين، اللذان أحداهما نقيض منطقيهللا لم يؤكدهما كمقترحيالتناقضات، بما أن  املالئمة تتجنب

 لآلصر. 

لنهائية ، السلطة اكتابيةالدراسات الغير  أنه ربما توفر املقّدسمهما يكن يدفع ويوضح الكتاب مع ذلك، 

نفسه وليس في أي ش يء صارجه )إال هللا نفسه(.   املقّدسيبقى في نص الكتاب  املقّدسألجل ما الكتاب 

 يوضح الرفض هذه األولوية للتعليم الكتابي اإللهي عن أي ش يء آصر صارجه.

                                                           
36 Ibid., p. 55 – 58. 

( ومجمعين للمجتمع 1986، 1983، 1978مؤتمرات للعلماء ) 3بية الدولي (، أقام مجلس العصمة الكتا1987 – 1977سنوات ) 10عبر فترة  37

  ( لتشكيل ونشر الحق الكتابي عن العصمة. 1987، 1982لى العموم )المسيحي ع
38 Norman L. Geisler and J. I. Packer, Explaining Hermeneutics: A Commentary (Oakland, CA: ICBI, 1983), p. 15 -
16.  



 ة.الحقائق الطبيعي تناغم اإلعالن الخاص مع اإلعالن العام كذلك التعليم الكتابي مع . نؤكدXXIالفقرة 

 . ساملقّد أن أي حقيقة علمية أصيلة ليست في اتساق مع املعنى الحقيقي ألي مقطع للكتاب نرفض 

تستكمل الفقرة حوار الفقرة السابقة من صالل مالحظة أن تناغم اإلعالن اإللهي العام )صارج الكتاب 

من صالل كل هذه التفسيرات املؤكدة  . إنه مقبول )مميز(املقّدسه الخاص في الكتاب ( وإعالناملقّدس

وبعض آراء العلماء سوف يناقض بعضهم البعض. مع ذلك فإنه ُيصر هنا أن الحق اإللهي  املقّدسللكتاب 

 والحقائق العلمية لن يناقضا بعضهما البعض.

ا  قة الطبيعية باملس ات، لهذا، بناء  على االفتراضاملقّدساتفاق مع الكتاب في العلم الـ "أصيل" سيكون دائم 

 . . .. املقّدسالحقائق الفوق طبيعية للكتاب مع سوف تصل في النهاية لصراع 

بينما ال تستكشف تلك التصريحات الثقيلة املختصرة املواضيع بتفاصيل عظيمة، وال توافق بالضرورة 

 العديد من املبادئ الحاسمة. مع كل استنتاج لهذا الفصل، فإنها ستؤسس 

 األولوية على إعالن هللا العام في الطبيعة املقّدسالخاص في الكتاب يأصذ إعالن هللا  .1

ر إعالن هللا الخاص في الكتاب  .2   العام في الطبيعة، وليس العكس.إعالن هللا املقّدسُيفّس 

ا، مبادئ التفسير  إن قاعدة استنتاجات مجلس العصمة الكتابية الدولي هي النهج التقليدي، املختبر زمني 

مع ذلك، عندما يلتزم أحدهم بتوفيق تفسيرات اإلنسان  39.املقّدساريخية لتفسير الكتاب النحوية الت

والفاسدة مع تصريحات الحق املنطقية  امللعونةالخاطئ الغير معصومة ملشاهداتهم املحدودة للخليقة 

بادئ ماألسلوب التاريخي التفسيري، ثم كنتيجة تحل عن  االنحرافمن صالل  املقّدساملعصومة للكتاب 

ر نهاية احضار الكتاب تفسيرية جديدة كوسيلة  في انسجام مع مالحظات األذهان  املقّدسمزعومة تبّر 

 املظلمة الساقطة. 

ا في الحوار عن اإلعالن العام والخاص هو جانب آصر ملبادئ تفسيرية مالئمة   نارةاالستالذي هو غائب دائم 

ية من الروح القدس للمؤمنين الحقيقيين في املسيح بمساعدة إله املقّدس، حيث يعد الكتاب ةاإللهي

ا. املقّدسملساعدتهم في تفسير الكتاب   صحيح 
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 . ات  يَّ وح  الرُّ  (.13 – 12: 2كورنثوس  1" )ب 

                                                           
39 Milton S. Terry, Biblical Hermeneutics, 2nd ed. 1890 (Grand Rapids, MI: Zodervan, rpt. 1950), p. 173, 203 – 
210.  



 املصطلحات، "نزلت عليَّ كالوحي،" أو "أصابتني كالصاعقة" لوصف األفكار الباهت
 
 ةيستخدم الناس عادة

ا. يفعل روح هللا هذا ألجل املؤمنين مع الكتاب  اجديد   االتي تأصذ فهم    . املقّدسالحق 

ْن  وهي، " املقّدسهناك صالة جليلة لعرضها بينما ندرس الكتاب  َب م  َرى َعَجائ 
َ
أ
َ
 َعْن َعْيَنيَّ ف

ْ
ف ش 

ْ
اك

َك. يَعت  ر 
َ
ز (. 18: 119" )مزمور ش ثل، . كذلك آيات ماملقّدسم الكتاب احتياج هائل للنور اإللهي في فهإنها تمّي 

َها ب   "
َ
ظ

َ
ْحف

َ
يَعَتَك َوأ ر 

َ
 ش

َ
ظ ح 
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ُ
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َ
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َ
ل َها إ 
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َ
أ
َ
َك ف ض  َرائ 

َ
ر يَق ف

َ
ي َيا َربُّ ط ْمن   

ّ
ب  َعل

ْ
ل
َ
ّل  ق

ُ
" )مزمور ي.ك

ا آية 34 – 33: 119  (.102؛ أنظر أيض 

ا. لذلك يعطيهم  ويطيعوه أن يفهموه فقط بل يعرفوه املسيحيين املؤمنينأن د هللا ريال ي ملعونة التي اأيض 

يحتاجونها من صالل روحه القدوس. املؤمنون مثل األثنان اللذان تحدث معهما يسوع في الطريق إلى 

با معونة هللا: "
ّ
ُتَب.عمواس، تطل

ُ
ك
ْ
َيْفَهُموا ال ْهَنُهْم ل  َتَح ذ 

َ
ٍذ ف ئ 

َ
ين التي صدمة هللا لالستنارة و (. 45: 25" )لوقا ح 

 (.130: 119مؤكدة بكاتب املزامير )مزمور  املقّدسمن صاللها يعطي نور ملعنى الكتاب 

 يعلق كال من بولس ويوحنا على هذا في العهد الجديد.

ي  "  ه  ف  يَراث  َنى َمْجد  م  ، َوَما ُهَو غ  ه  ُموا َما ُهَو َرَجاُء َدْعَوت 
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 (. 27: 2يوحنا  

 2؛ 12 – 11: 4ليعلموا )أفسس بينما ال تقص ي حقيقة االستنارة اإللهية الحاجة لرجال موهوبين 

د (، فإ15: 2تيموثاوس  2) املقّدس لكتاب( أو العمل الشاق لدراسة جادة ل2: 4تيموثاوس  ع 
َ
أنه ال نها ت

ا باملعلمين املزيفين. اعتمادنا الرئيس ي لتعلم الكتاب  قاد بعيد 
ُ
حاجة أن تستعبد لعقيدة الكنيسة أو أن ت

 هللا نفسه. – املقّدساب يجب أن يكون على كاتب الكت املقّدس

 يجب مالحظة أن:

 . لهية ألجل املالحظات العلمية أو تفسير تلك املالحظاتال يوجد وعد باالستنارة اإل .1

 ال يوجد وعد باالستنارة اإللهية ألجل اإلعالن العام. .2

 . املقّدسمع ذلك، هناك وعد باالستنارة اإللهية فقط ألجل اإلعالن الخاص في الكتاب  .3



ق كاذب إلى "تفسير كتابي جيد،" لكن يناقض ما يقوله من صالل ما يفعله في تبني  ”روس“و يعطي هي40
ّ
تمل

ا مالعام مع من صالل مساواة قيمة وأولوية اإلعالن  مبادئ تفسيرية عند اهمال النهج التاريخي النحوي.

 أو بشكل صاطئ لإلعالن الخاص، فهو إما ينكر الوعد الفريد لالستنارة اإللهية ألجل اإلعالن الخاص

ا لإلعالن العام.  بق أيض 
َّ
ط

ُ
 يفترض أن االستنارة اإللهية ت

 منظور كتابي نحو العالم

مجموع افتراضات الشخص املسبقة، قناعاته، وقيمه التي منها يحاول فهم  ما هو املنظور الكتابي؟ يشمل

ف بوعي أو بدون  والذي من صالله نضع ومنطقة العالم والحياة. " وجهة النظر هي مخطط تخُيلي أو نكّي 

ر ونحكم على الواقع."وعي نؤمن به  فّس 
ُ
"وجهة النظر أول كل ش يء هي، شرح وتفسير  41والذي من صالله ن

ا، تطبيق لوجهة النظر هذه للحياة."للعالم و   42ثاني 

ل أحدهم وجهة نظر؟ أين يبدأ الواحد؟ كل وجهة نظر تبدأ بافتراضات مسبقة )أي  
ّ
ت دا، املعتقكيف ُيشك

تكون حقيقية بدون دعم دليل مستقل من املصادر األصرى أو األنظمة(. تفسير الواقع، التي يفترضها أن 

ا، يتطلب أن يتبنى الواحد موقف تفسيري  ا أو كلي   منذ أنه ليس هناك فكر "محايد" في الكون. يصبحجزئي 

 هذا االساس الذي يبني الفرد عليه.

؟ املقّدسكتاب النظر املسيحية التي هي متجذرة باستقرار ومتأصلة في ما هي االفتراضات املسبقة لوجهة ال

. . . " ، مفكر مسيحي هام في النصف األصير للقرن العشرين يجاوب السؤال ببساطة:"كارل أف. ه. هنري "

افتراض مسبق واحد وواحد فقط: هللا الشخص ي والحي معروف بشكل على إيواء  جسر الالهوت الكتابيي

كن لبدون غموض، يؤمن بوضوح وبطريقة مباشرة أن "أنظمتنا الالهوتية ليس منزهة،  43نه."واضح في اعال 

ا: " ”هنري “كان  44إعالن هللا املنطقي كذلك،" تبدأ املسيحية بتوقعات قد توسع في هذا املوضوع مبكر 

ا، وليس بمع الكشف اإللهي  ووجوديةمعرفية  مان يالتخمين الخالق الحر للتحول إلى اإل املوثق كتابي 

ر." التوحيدي : "يبدأ البشر والكون نفس السؤال بذات التوجه "رونالد ناش" يتناول  45كما يتمنى املفّس 

 فيهما يقيمون صليقة هللا الذي أظهر نفسه في الكتاب 
 
 46."املقّدساللذان يبدآ معا

                                                           
40 Ross, Creation and Time, p. 58. 
41 Ronald H. Nash, Faith and Reason (Grand Rapids, MI: Zodervan, 1988), p. 24. 
42 W. Gary Phillips and William E. Brown, Making Sense of Your World from a Biblical Viewpoint (Chigaco, IL: 
Moody, 1991), p. 29.  
43Carl F.H. Henry, God, Revelation and Authority, Vol. 1, God Who Speaks and Shows (Waco, TX: Word, 1976, 
1976), p. 212   
44Carl F.H. Henry, "Fortunes of Christian World View," Trinity journal19 (1998): p.168.  
45 Ibid., p. 166. 
46 Nash, Faith and Reason, p. 47. He gives the same answer in Worldviews in Conflict (Grand rapids, MI: 
Zodervan, 1992), p. 52. 



 ل ألجل هذا الفصل، لتكن مصرحة أن هناك افتراضان مسبقان كبيران يحددا الفكر املتضمن. األو 

يته، أظهر شخص املقّدسالوجود السرمدي لشخص هللا، املتسامي، الثالوث، الخالق. الثاني، إله الكتاب 

 عن أاملقّدسصفحات إعالنه الخاص املنزه املعصوم، الكتاب أهدافه، وإرادته في 
 
ي ، الذي هو األعلى منزلة

 مصدر آصر لإلعالن أو املنطق البشري وحده.

 47.املسيحية سوف يؤثر على نهج الواحد للمنظور العاملي للدفاعيات الواحد يجدر اإلشارة هنا أن نهج

هل يجب أن يطور الواحد محتوى نظام دفاعي دليلي من صالل املنطق السؤال املالئم الذي يجب طرحه "

ا يبدأ من اإلعالن الخاص؟" ا مسبق  الذين -الدالئليون  48اإلنساني ثم يتحرك إلى اإلعالن الخاص أم فرض 

 املقّدسيبدؤوا باملعلومات صارج الكتاب  ،”روس“، مثل -Evidentialistsيعتمدون على الدليل املادي فقط

موا لكي يفه املقّدسبالكتاب  يبدؤون الكتابيون بينما  49،املقّدسلكي يفترض اثبات أو لفهم أفضل للكتاب 

 50العالم.

 تم هذا االستنتاجبصورة عامة، وجهة نظر الواحد لإلعالن العام سوف تؤثر بشدة على نظام دفاعياته. 

ا في هذا  الفصل بالنظر للمحدودية اإلعالن العام في الطبيعة كما تم تعريفه باإلعالن الخاص في مبكر 

ا. املقّدسالكتاب   الواحد تجاه الدفاعيات املفترضة مسبق 
 
 51سوف يقود مباشرة

 يعرض هذا الكاتب التالي كتعريف عامل: 52ما هو املنظور العاملي املسيحي )وجهة النظر املسيحية(؟

ا من صالل عدسة املنظور املسي  حي يرى ويفهم هللا الخالق وصليقته )أي اإلنسان والعالم( أساس 

ا من صالل إعالن هللا الطبيعي في الخليقة كما ُيفسر من املقّدسإعالن هللا الخاص، الكتاب  الل ص، وثاني 

                                                           
  gen. ed, Think Biblically!, p 13- 16اكآرثر.أجزاء هذا االقتباس مأخوذة من المقدمة )المكتوبة بيد الكاتب( ل م 47

48 Robert L. Raymond, The Justification of Knowledge (Philadelphia, PA: Presbyterian and reformed, 1976), p7 – 
8 also see Steven B. Cowan, ed., Five Views on Apologetics (Grand Rapids, MI: Zodervan, 2000).  
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Whitcomb Jr., "Contemporary Apologetics and the Christian Faith," part 1, BibSac 134 (April – June 1977): p.99 
– 106 and The World That Perished, p. 95 – 139.   
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The Christian View of God and the World (Edinburgh: A. Elliot, 1893; reprint, Grand Rapids, MI: Eerdmans, 
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ا إل املقّدساملنطق اإلنساني وُيصالح من صالل ومع الكتاب   رادة هللا، ألجل هدف اإليمان والسلوك طبق 

ا.  وبالتالي تمجيد هللا بذهن وحياة الواحد، اآلن وفي األبدية مع 

ا ما الذي يفّر ق املنظور املسيحي مع  في قلب هذا األمر، يتباين املنظور املسيحيعن املناظير األصرى؟  جوهري 

ا ( ي2( يتعرف على هللا أنه املصدر الفريد للحق، و1املناظير األصرى املتنافسة في أنه  ربط كل الحق مع 

ا لفهم هللا وأهدافه ألجل هذه الحياة بشكل رائع التأثيرات الفريدة  "آرثر هوملز"والقادمة. يلخص  رجوع 

 للمنظور املسيحي عند االرتباط بالحق املطلق هلل.

ا يبقى نفسه. إن الحقأن تقول  .1  مطلق بدل من النسبي يعني هذا أنه ال يتغير وعاملي 

مأصوذ بصورة نهائية من هللا الواحد السرمدي. إنه ه أو لذاته بل ألنه تالحق ليس مطلق في ذا .2

 "املوضوعية امليتافيزيقية،" وأن هذا صلقه. متأصل في

الحق املطلق املقترح، لهذا، يعتمد على الحق الشخص ي املطلق )أو أمانة( هللا، الذي يمكن أن  .3

 53يوثق به في كل ما يفعل ويقول.

صص من املسيحيين؟ هناك على األقل ة شائعة عن املنظور املسيحي، باأل هل هناك إدراكات غير صحيح

 ق بين كل النقاط من وجهات النظرفرّ سي فكرتين. الخطأ األول هو أن املنظور املسيحي للعالم والحياة

ا )مثل،  ور سوف يختلف املنظ قانون الجاذبية(، تقبل كل وجهات النظرأن األصرى. بينما هذا ليس صحيح 

بشأن معظم النقاط الهامة، باألصص ما يرتبط بشخصية هللا، طبيعة وقيمة  ايد  املسيحي وسيكون فر 

 املقّدسالكتاب 
ّ
كل ما ل املقّدسص وسيد. الخطأ الثاني هو احتواء الكتاب ، وحصرية يسوع املسيح كمخل

ضللة صارج النطاق العملنحتاج أن نعرفه. 
ُ
ع ذلك، . ميبحسب املنطق السليم يجب وضع هذه األفكار امل

يحتوي على كل ما يحتاج املسيحيون ملعرفته عن حياتهم الروحية  املقّدسأن الكتاب  مر حقيقةإن أ

 – 2: 1بطرس  2أهمية للمعرفة ) لحقيقي، التي هي أسمى وأكثرالل معرفة اإلله الوحيد اواإليمان من ص

ا، 4 ا، عندما يتحدث الكتاب (. أيض  في أي مجال  قّدساملبينما ال تخاطب كل حقل )معرفي( شمولي 

ا.  سوف يؤثر نهج الفرد للدفاعيات املسيحية واملنظور العاملي في النهاية موضوعي، فإنه يتحدث سلطوي 

على نهجه للدمج، أي الدمج والفهم لإلعالن الخاص، اإلعالن العام، واملعرفة املكتسبة من صالل التعلم 

 بر دمج مصادر املعرفة.يجب أن تقودنا ثالثة مبادئ هامة بينما نعت 54.اإلنساني

بينما كل الحق هو حق إلهي، ليس كل حق حق معلن وليس كل تصريحات تّدعي الحق هي في  .1

 الواقع حقيقية.

                                                           
53 Arthur F. Holmes, All Truth is God's Truth (Grand Rapids, Eerdmans, 1977), p. 37.  
54 See Thomas Evangelical Hermeneutics, P. 121 – 131 for an excellent discussion and summation of the issues. 
Also consult Spencer, "Natural Theology." 



علن أكيد، بينما ادعاءات الحق الغير ُمعلن يمكن على األغلب أن تكون صاطئة وصاضعة  .2
ُ
الحق امل

ا مؤكد  2 – 1للتغير. للمثال، محتوى تكوين  يلة كونه حق إلهي ُمعلن، في حين من صالل فضقطع 

 أن النظريات العلمية لألصول تجريبية على أقص ى تقدير.

لتكوين  املحتوى املؤكديجب أن يساعد الحق املعلن في تفسير الحق/املعرفة الغير معلنة. للمثال،  .3

 يجب أن ُيستخدم لتأييد أو عدم تأييد النظريات العملية التجريبية لألصول. 2 – 1

بهذا تحويل الالهوتيين لعلماء، بل بالحري استخدام للحق املعلن كعالمات اهتداء والتي من  ال ُيقصد

 الحكم على ادعاءات الحق الغير معلن. صاللها 

من صالل إعالء . ”روس“دور الالهوتيين بال مبرر، كما فعل  العلماء نرفض أن يغتصبمع ذلك، يجب أن 

دراسة للخلق ملستوى اإلعالن العام، فقد حاول تأسيس "إعالن ادعاءات الحق الغير معلن بناء  على 

الذي يضع التفسيرات البشرية للخليقة الفاسدة وامللعونة على قدم املساواة مع  55موثوق متسق مزدوج،"

هذا الفعل، قام بعمله يظهر أن املعرفة الغير معلنة، ب 56.املقّدسإعالن هللا املبارك واملنزه من صالل الكتاب 

أ كإعالن عام في الطبيعة، على قدم املساواة للنهاية وفي أحيان أسمى من اإلعالن الخاص في املص
 
نفة صط

ا أن له سلطة كت ء، وادعااملقّدس. هكذا، استخدم العلم املقترح لتفسير الكتاب املقّدسالكتاب  ابية زيف 

 لفعل هذا. 

ا في بناءه.  ”روس“لألسف، منظور   دالئلي وليس افتراض ي سبقي، وهونهجه الدفاعي ليس متسق كتابي 

يدمج املعرفة التجريبية الغير معلنة مع تأكيدات الحق املعلن كما لو أنهم متساوون. لهذا الفعل، فكره 

رفض. واستنتاجاته تدعو بشدة أسئلة ونظراته الخلقية التقدمية 
ُ
 يجب أن ت

ح بينما قام بالتصريسابقة.  قد حذر بشأن هذا الخطأ عبر ثالثة عقود "جيه روبرتسون مكاويلكن"كان 

 التالي بالنظر للعلوم السلوكية، إال أنها تتساوى في الحقيقة ومطبقة على العلوم الطبيعية.

األعظم للسلطة الكتابية هي العلماء السلوكيين أطروحتي هي أنه في العقدين التاليين التهديد  

اجم يهمامي ضد أي الهوتي الذي الذي سيكونون بكل ضمير صالح العوائق للدفاع عن الباب األ  

ا من ص املقّدسبينما طوال الوقت يّهرب بنفسه محتوى الكتاب  املقّدسالوحي وسلطة الكتاب   ارج 

 57الباب الخلفي من صالل الثقافة أو التفسير السيكولوجي. 

 

                                                           
55 Ross, Creation and Time, p. 56. 
56 Ibid., p. 57. 
57  J. Robertson Mcquilken, "The Behavioral Sciences Under the Authority of Scripture," JETS 20 (March 1977): 
p. 37. 



 اإلجابة

اإلعالن فة العامة ب! أن تقارن امتالك املعر املقّدسالطبيعة ليست الكتاب السابع والستين للكتاب  –ال 

والتي تنتج ضالل. أن توسع نطاق اإلعالن العام صارج حدود  اإللهي )العام أو الخاص( هو مبالغة صاطئة

 املوضوعة باإلعالن الخاص هو أمر غير كتابي ويقود للخطأ الالهوتي. 

 لألسباب السبعة التالين. املقّدسالطبيعة ليست الكتاب السابع والستين للكتاب 

 أال تضيف للقانونية الكتابية. املقّدسنتهك تحذير الكتاب إنه ي .1

 عن اإلعالن العام. املقّدسبشكل درامي فيما يقوله الكتاب إنه يبالغ  .2

أ اإلعالن العام لنفس مستوى السلطة لإلعالن الخاص. .3
 
 إنه يعلي صط

أ شخصية اإلعالن العام والخاص. .4
 
 إنه يساوي صط

فة للتفكير في عالم املعر اإلنسان الفكرية املتضائلة إنه يفشل في حسبان السقوط وقدرات  .5

 العامة.

 إنه ينحرف عن أعراف مبادئ التفسير النحوية التاريخية. .6

 إنه نابع من منظور صطأ، دفاعيات صطأ، ونهج صطأ للدمج. .7

أن يعيد التفكير وهجر إجابته لسؤال كون الطبيعة الكتاب السابع والستين  ”روس“هكذا، يحتاج د. هيو 

ا صطأه املفجع فاملقّدسيجلب اجابته لالمتثال مع الكتاب و  املقّدستاب للك ي . وبفعل هذا، سيصحح أصير 

في تناقض ملا دونه التكوين. العلماء تعزيز نظرة تقدمية لألصول لدعم نظرية األرض القديمة التي 

ا الخلقية ال ”روس“نظر د. عامة، والطلبة الذين قبلوا وجهات املسيحيين، القادة، ال ن أتقدمية يجب أيض 

 يؤمنوا بما يقوله  وا هذا املوقف باعتبارهيرفض
 
ا، وبدال  التكوين. ر فسكتابي 


