
قه أم ال؟ئهل كان هللا راض عن خال  

 بقلم أريك ليونز
 

األول الواضح" في تناقض ال"أن )، ٢٠١٣الكتاب المقدس" ( أخطاءحول  الذي يرمي إلى "نشر الحقيقةلكتروني األ إنجيل الشروقع ميعلن 
جدا"،  فإذا هو حسنه، جميع ما صنعرأى هللا و، "يقول ٣١:١. بما أن سفر التكوين ٦:٦وسفر التكوين  ١:٣١اإلنجيل يشمل سفر التكوين 

 متناقضالمقدس ن الكتاب فإ ،قلبه"في تأسف صنع اإلنسان على األرض، و هأنعن أن الرب "ندم على  ٦:٦يكشف سفر التكوين بينما 
سواء.العلى نهم غير راض عقه وئالعن خ راضيكون  أنلرب ال يمكن ل هم،زعمعلى حد . ةثقجدير بالوغير   

ى فترتين تشيران إل انالعبارتإذا كانت  سواء،اللى نهم عغير راض عقه وئخال عن راضيكون أن  يمكن الحقيقة هي، غير أن 
وسفر  ١:٣١سفر التكوين  من أنه ال يفصل بينعلى الرغم  ،الكتاب المقدس أنهالمطلعون على . يعرف معظم مختلفتين من الزمن

قه. ئخالعن  راض" كان هللا ي البدء. "فمأكثر من ألف عاة ــــ زمنيمن الناحية اليفصل بينهما ــــ ، سوى أربعة فصول كاملة ٦:٦التكوين 
من أفكار إنما هو شر طوال قلبه  ما يتصوره "رأى الرب أن شر اإلنسان قد كثر في األرض، وأن كل عندمابعد عدة مئات من السنين، 

أن مثل هذا التفسير من الغريب . )٦:٦ندم الرب على أنه صنع اإلنسان على األرض، وتأسف في قلبه" (" حينئذ)، ٥:٦وين " (تكيومه
كثير من المشككين.عقول على ما يبدو على قد استعصى البسيط   

 
.رسپولوجيتكس پ، أ٢٠١٥© محفوظة حقوق التأليف والنشر جميع   

) يجب تسمية ١( :" في مجملها، شريطة مراعاة البنود التاليةعومةمز"التناقضات ال مالمواد المدرجة في قس ستنساخال ذنأليسعدنا منح ا
) يجب أن يبقى اسم ٣( صلية؛ألالمحدد للمادة ا لكترونيإليجب نشر عنوان الموقع ا) ٢الناشر األصلي؛ ( وصفهب رسپ ولوجيتكسپأ موقع

) ٥( ال؛لمقمع أي استنساخ خطي ل الللمقختامية مصاحبة  عليقاتراجع، حواشي، أو تتضمين أية م جبي )٤( المؤلف مصاحبا للمادة
وما إلى ذلك يجب أن  قتباسات،العلى سبيل المثال، الصور، الرسوم البيانية، الرسومات، ا( اتابمنعا  عديالتمن التيمنع إجراء أي نوع 

في  المقعلى سبيل المثال، نشر ال( متسلسل شكلب ةبوالمواد المكت استنساخبيسمح  )٦( )؛صليألا صكما تظهر في الن الضبطبتستنسخ 
يجوز عرض المواد  ال )٧؛ (منالزمن  لةعقوكلي يصبح متاحا، دون تحرير، في غضون مدة م شكلبلمادة اطالما أن إنتاج  )اءجزعدة أ

 شرهاالكتروني لن شكلب تالامقاستنساخ ال يجوز) ٨( يجوز أن تدرج ضمن مواد أخرى معروضة للبيع؛وال  ئيا،جز للبيع، كليا كان أم
في  ماب رس،پ ولوجيتكسپإلى موقع أ تاللمقاأن تنسب ا شرطبو صلي،ألحرير أو تغيير مضمونها ام تيت مطالما أنه ل نترنتإلعلى مواقع ا

.تالامقالذي أخذت منه ال نترنتإلعلى شبكة ا لكترونيالذلك العنوان ا  
 

 

 


