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التمهيد
لي�س الكتاب المقد�س كتاب ًا يتعلق بالعلوم الحديثة وال هو مكتوب
لتعليمنا الفيزياء �أو علم الحياة �أو علم الفلك .لكنه كتاب ُيخبرنا عن العالقة
بين اهلل والإن�سان .ومع هذا ،ال يوجد كتاب �آخر من القديم الغابر ،نظير
الكتاب المقد�س ،في احتوائه على كل هذا العدد من الت�صريحات العلمية
المبنية على �أ�س�س را�سخة.
بالن�سبة �إلى كل من الديانتين اليهودية والم�سيحية ،ف�إنه يدخل في
ن�سيجهما وفر ٌة من الحقائق المجردة والموثقة في كل من مجالَي التاريخ
والعلوم .ال
ي�صح هذا القول على �أية ديانة �أخرى .ونحن لم نكت�شف مقدار
ّ
ما تتمتع به كل هذه الحقائق من دقة علمية �إال بعد حلول القرن الع�شرين.
داع لك البتة �أن ت�ضطرب �أو تقلق للدفاع عن م�صداقية
و�أنت كم�سيحي ،ال ٍ
الكتاب المقد�س؛ ف�أنت غير متروك لكي تواجه وحدك م�أزق ًا حرج ًا في هذا
الخ�صو�ص .بل على نقي�ض ذلك لأن ال�شيء الوحيد الذي يلزمك القيام به هو
�أن تدر�س بكل حر�ص وانتباه التفا�صيل الموجودة في العلم وفي الكتاب
المقد�س .وهكذا �ستجد كيف �أن هذا الكتاب في عدد كبير من الحاالت ،يتقدم
على العلم وي�سبقه بنحو ثالثة �آالف وخم�س مئة �سنة.
يمر عليها
يكتفي الكتاب المقد�س بذكر الحقائق العلمية ب�سرعة حيث ّ
مرور الكرام .هذا الأمر قريب من العقل ومنطقي ،ذلك لأن الكتاب المقد�س
في نهاية المطاف له طابعه الروحي والذي ُيعنى ب�شكل خا�ص بالعالقة
وبناء على هذا ،نزداد ده�ش ًة حيال ظاهرة احتواء الكتاب المقد�س
باهلل.
ً
تب�صر علمي عميق.
تنم عن ّ
الكم من الحقائق العلمية والتي ّ
على كل هذا ّ
و�إن كانت حتى هذه المالحظات العابرة �صحيحة ولها �أهميتها �إذ تعود
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علينا بالخير ج�سدياً ،ف�أية �أهمية فائقة �إذاً يجب �أن تكت�سبها ر�سالة الكتاب
لبه وجوهره…! هذا يعني �أنه ال يحق
المقد�س الروحية ،هذه التي ت�شكّل ّ
لك �أن تطرح هذا الكتاب جانب ًا لكونه «مجموعة من الخرافات والأ�ساطير».
كال ،فهذا الكتاب عنده �شيء يقوله لك ،وهذا ال�شيء هو في منتهى الأهمية
لأنه يتعلق بخيرك الأبدي .هذا يعني �أن عليك �أن تختار.
�صدرت حتى هذه ال�ساعة مئات الكتب التي تتناول المغزى الروحي
ْ
ل�شرائع الكتاب المقد�س .وكل هذا المغزى ال يزال يحتفظ بفعاليته حتى
لكن الكتاب الموجود بين يديك الآن ي�سعى للتركيز على
يومنا الحا�ضرّ .
الحقائق العلمية داخل الكتاب المقد�س .وهذا الأمر بالذات ،لم ُيكتب عنه
�سوى النزر الي�سير فقط� .أحد الكتب التي �ألهمتني في البحث في الحقائق
العلمية في الكتاب المقد�س هو  ,None of these Diseasesبقلم �س� .إ.
ماكميلين( ،)S. I. McMillenخاصة في حديثه عن البرص والعناية الصحية
والختان.

لم يكن ق�صدي من وراء ت�أليف هذا الكتاب �أن �أبرهن وجود اهلل �أو
وخلوه من �أي خط�إ ،بل بالحري لكي �أ�شاركك في
ع�صمة الكتاب المقد�س
ّ
كتاب
في هذا الكتاب الرائع .الكتاب المقد�س
ٌ
ده�شتي العارمة التي ولّدها ّ
يزخر بالحقائق التي لم يكن ب�إمكان النا�س في الع�صور الغابرة معرفتها.
وفي اعتقادي �أنه مع ازدياد معرفتنا� ،سيت�سنى لنا اكت�شاف الع�شرات من
الحقائق الإ�ضافية التي ت�ؤكد �أن الكتاب المقد�س «مكتوب بيد اهلل نف�سه».
قيمة كهذه
و�أنا �س�أكون م�سروراً جداً ب� ْأن �أتلقى من القراء الكرام معلومات ّ
لها عالقة بهذه الحقائق الإ�ضافية ،وذلك على العنوان التالي:
B. Hobrink, c/o Gideon Publishers, Dorpsweg 3, 4223 NA
Hoornaar, The Netherlands.

الكتاب المقد�س ال يحوي تقارير عن �أبحاث علمية
وال تقارير عن االختبارات المرتبطة بهذه الأبحاث وبنتائجها

1
العلم احلديث
يف الكتاب املقد�س؟
�أ .الأرنب الذي يجترّ

خالل �سنتي الجامعية الأولى كطالب في اخت�صا�ص علم الأحياء،
وبينما كنت �أق�ضي فترة ا�ستراحة الظهيرة مع بع�ض الرفقة ،دار الحديث
�صاخب عندما
مرح
عم المكان ٌ
ٌ
حول الأخطاء العلمية في الكتاب المقد�سّ .
أقدم واحد من الزمالء الطلبة على ذكر الهفوة البيولوجية التي وردت في
� َ
أرنب
الويين« :6:11والأرنب لأنه
يجتر لكنه ال ي�شق ظلف ًا فهو نج�س لكمٌ � ».
ّ
تجتر .ذلك لأن عملية االجترار
ويجتر؟ يا له من ت�صريح �سخيف! فالأرانب ال ّ
ّ
مح�صورة ببع�ض الحيوانات من �صنف الأبقار والخراف والماعز والظباء
والغزالن والزرافات والجمال .هذه الحيوانات تقوم به�ضم طعامها مر ًة
ثانية ،لكن هذا ال يح�صل مع الأرانب ،البرية منها والأليفة!
ي�صرح
ب�صحة ما
�شعرت ب�أنه قد خانتني الكلمات .ف�أنا كنت �أ�ؤمن
ّ
ّ
كنت
به الكتاب المقد�س ،لكن لم �أكن �أملك �أية �إجابة ،بالإ�ضافة �إلى �أ َّننِي ُ
طالب ًا في اخت�صا�ص علم الأحياء .قهقهوا جميعهم طيلة فترة ما تب ّقى من
اال�ستراحةّ � ...أما �أنا فلم �أحظَ بالح ّل لهذه المع�ضلة �إ ّال بعد مرور �سنوات
عدة على هذه الحادثة� 1.أجل ،يقوم الأرنب حق ًا به�ضم طعامه مرتين .وهذا
يح�صل لي�س على نمط الخروف �أو البقرة ،بل بالحري من طريق عملية ُتعرف
با�سم «�إعادة االبتالع» (� :)reingestionإنه معتاد على �أكل برازه الخا�ص
به ،وبالتالي ف�إنه يعود ويبتلع طعامه ثانيةً.
في
المرة الثانية التي كان لإحدى الحقائق العلمية ت�أثير بالغ ّ
ح�صلت لدى قراءتي كتاب «وال واحد من هذه الأمرا�ض» (None of
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 )These Diseasesبقلم «�س� .إ .ماكميالن» ( ،)S. I. McMillenوالذي ي�صف
فيه عملية ختان ال�صبيان اليهود 2.يبدو �أن الرجال الذين جرى ختنهم
تعر�ضهم
وهم �أطفال ،ال ُي�صابون �أبداً ب�سرطان الق�ضيب كما �أن احتمال ّ
اللتهابات في الم�سالك البولية هو �أقل بن�سبة اثنتي ع�شرة مرة تقريب ًا عنه
تعر�ض الن�ساء المتزوجات
عند الرجال غير المختونين .كذلك ،ف�إن فر�ص ّ
من رجال مختونين ل�سرطان عنق الرحم تق ّل بن�سبة ت�سع مرات عنها عند
رجالهن غير مختونين!
الن�ساء اللواتي
ّ
والأعجب من كل هذا هو اليوم الذي كان من ال�ضروري خالله ختن
ال�صبيان اليهود .فمن خالل الت�صريح في الويين  ،3:12يظهر بو�ضوح
كيف �أن عملية الختان كان يجب �أَ ْن تح�صل في اليوم الثامن بالتحديد .كان
لليوم الثامن �أهميته البالغة ،الأمر الذي جعله يتقدم على �سائر الو�صايا.
فحتى لو �صادف وقوع هذا اليوم الثامن في �سبت �أو خالل �أحد االحتفاالت
�أو الأعياد الرئي�سية ،كان يبقى من ال�ضروري ختن الطفل الذكر فيه .وفي
تبين كيف �أن اليوم الثامن بالتحديد هو �أف�ضل يوم في
القرن الع�شرين فقطّ ،
الحياة لإجراء عملية الختان .فخالل ذلك اليوم ،يتوقف النزف ب�شكل �أ�سرع
منه في �أي يوم �آخر من حياة الإن�سان.
المرة الثالثة ،والتي دفعتني �إلى ت�أليف هذا الكتاب ،هي الرواية
المتعلقة بفُلك نوح (تكوين  .)16-14 :6فهذا الفلك ظهر ب�أنه الت�صميم
الأف�ضل ل�صناعة المراكب �إلى جانب كونه الأكثر ثبات ًا وا�ستقراراً� 3.إنه
الأن�سب والأمثل لجهة مقايي�سه ،كما لجهة نِ�سب الطول والعر�ض والعلو
محرك .كما �أن ال�سفن
بالن�سبة �إلى مركب بحري ال يدفعه �أي �شراع �أو ّ
ال�ضخمة ال تزال ُت�صنع من�سجم ًة مع هذا الت�صميم .وبالمقارنة مع فلك نوح،
ف�إن المراكب المذكورة �ضمن الروايات الأخرى عن الطوفان والمنت�شرة في
كل �أنحاء العالم ،تبدو بدائية وغير علمية �إلى �أبعد حدود .لنتناول مث ًال
الرواية البابلية للطوفان والمعروفة با�سم «ملحمة جلجام�ش» .فبح�سب
هذه الرواية ،يتمكن «�أُتنابِ�شتِم» ،ال�شخ�صية الرئي�سية في الرواية ،من البقاء
على قيد الحياة وذلك بالرغم من الطوفان ،بف�ضل وجوده داخل مركب له
�شكل مكعب .يظهر �أن هذا الت�صميم للمراكب هو الأقل ثبات ًا وا�ستقراراً على
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الإطالق .وخالل وجوده في البحر ،يبد�أ تدريجي ًا بالتمايل مع الموج .لذا،
ف�إنه لي�س �صعب ًا تمييز ما �إذا كانت هذه الرواية حول الطوفان �أو تلك هي
الأكثر منطقية والأمتن في �أ�سا�سها العلمي.

ثباتا وا�ستقراراً للمراكب البحرية
فلك نوح ،الت�صميم الأكرث ً

وفي �أزمنتنا الحديثة فقط ،بد�أنا نفهم عن ال�شرائع الكتابية المخت�صة
بالأطعمة وبالنظافة .كذلك في ع�صرنا الحا�ضر فقط� ،أ�صبحنا نعي
الحقائق العلمية المتعددة في �شتى المجاالت كالفيزياء ،وعلم الأر�ض
وعلم الفلك و�صناعة ال�سفن وغيرها .وبالطبع ،لم يكن بمقدور ك ّتاب الكتاب
المقد�س معرفتها ب�شرياً .وفي اعتقادي �أنه على قدر ما تتو�سع معرفتنا،
�سوف يت�سنى لنا اكت�شاف المزيد من الحقائق التي تتفق تمام ًا مع ما يقوله
الكتاب المقد�س.

ب .العلم في زمن مو�سى
ألف
كانت بابل وم�صر ت�شكّالن مهد العلم الغربي .فقبل الم�سيح ب� ٍ
م�ستوى علمي ًا �أعلى من � ّأي بلد �آخر في
وخم�سمئة �سنة ،عرف هذان البلدان
ً
العالم .فالبابليون هم الذين اخترعوا الدوالب ،هذا بالإ�ضافة �إلى �إلمامهم
ق�سموا ال�سماء في الليل �إلى
العظيم في ك ّل من علم الفلك والريا�ضياتّ .
مجموعات من النجوم ،كما تمكّنوا �أي�ض ًا من تحديد م�سارات الكواكب.
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ويعود �إليهم الف�ضل في تق�سيم الدائرة �إلى  360درجة وفي تق�سيم �آلة الوقت
�إلى اثنتي ع�شرة �ساعة ،وال�ساعة �إلى �ستين دقيقة .وكان الم�صريون �أول
تمر�سهم
من ابتكر تقويم ًا �شم�سي ًا يت�ألف من  365يوماً ،هذا بالإ�ضافة �إلى ّ
وخبرتهم في ك ّل من علم الفلك والريا�ضيات .وحتى في زمن مبكّر يرجع
�إلى القرن ال�ساد�س ع�شر قبل الم�سيح ،كانوا قد �أ�صدروا كتب ًا درا�سية �شاملة
في ميدان الطب والأدوات الطبية.
وكان لدى الم�صريين ما دعوه «الكتب المق َّد�سة» ،والتي تعود �إلى العام
 1552ق.م ،وهي م�ألوفة جداً عند المخت�صين في الح�ضارة الم�صرية.
احتوت هذه الكتب على جوهر مجمل الحكمة الب�شرية المعروفة �آنذاك .وكان
البروف�سور «�إبِر�س» ( )Ebersح�صل في عام  1872على �أحد هذه الكتب
والذي بات ُيعرف الآن تحت ا�سم «بردية �إبِر�س» ( )Papyrus Ebersالمكتوب
طبية
على ورق البردي .يحوي هذا الكتاب �أكثر من ثماني مئة عالج وو�صفة ّ
ل�شتى انواع الإ�صابات واالعتالالت ،مثل تجبير العظم �أو مداواة الجرح.
كما �أن �إلمام الم�صريين بعلم الت�شريح ،وبدرجة عالية جداً ،هو �أمر مده�ش
حقاً .لكنهم لم يكونوا يعلمون � ّأي �شيء البتة حول ال�سبب الذي يقف وراء �أي
مر�ض وال ال�سبيل �إلى التعامل معه .كانوا ين�صحون باعتماد بع�ض العقاقير
(الرعا�ش) ،براز الهرة،
الرعاد ّ
الغريبة جداً والتي تثير اال�شمئزاز :ر�أ�س �سمك ّ
�أمعاء طائر ال ّأوزَ ،ذ َنب الف�أرة ،عينا الخنزير ،حليب المر�أة ،و�سائل منوي من
4
عينة عن بع�ض الو�صفات الب�سيطة:
الرجل .و�إليك ّ
نزع ال�شظايا من داخل الج�سم:
اطبخه ومن ثم ا�سح ْنه في الزيت،
دم الديدانْ ،
اطبخه ثم قم بت�صفيته في الزيت،
ُ
الخلد ،اذبحهْ ،
امزجه مع الحليب الطازج.
ُبراز الحميرْ ،
َ�ض ْع هذا على المو�ضع المفتوح.
مداواة جرح مفتوح:
اجعل �شيئ ًا من دهن البقرة �أو من لحمها على الجرح لكي ين�ضج.
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يتكون من خميرة البيرة الحلوة المذاق
ْ
ا�سحن برازاً ب�شري ًا داخل مزيج ّ

ال�سفِت والع�سل.
وزيت ِّ
5
ا�ستخدم هذا بمثابة كِ مادة ت�ضعها على الجرح.
ْ
كان النجاح م�ضمون ًا دائماً .فقد كان بالإمكان نزع ال�شظايا بعد �أيام
قليلة� ،إذ يرتخي اللحم المحيط بالعظم ب�سبب تعفن اللحمّ � .أما �أن يموت
المري�ض في غ�ضون �أيام قليلة بعد �إ�صابته بمر�ض الكزاز الناتج من
بكتيريا الكزاز في براز الحمير فلم يكن ليقلّل قط من فعالية هذا الدواء .و�إن
ُوجد بين القراء من يت�شكّون من الأ�ساليب التي تعتمدها الم�ست�شفيات اليوم
على �صعيد مداواة الجروح المفتوحة ،فيجدر بهم �أن يكونوا �شكورين على
كونهم لم يعي�شوا في زمن الفراعنة...
م�صمم
ت�صفيف خا�ص لل�شعر ل�ضمانة نمو ال�شعر ب�شكل جميل وطويلّ ،
لأجل الملكة «�سكي�سك» (:)Schesch
َعقِب كلب �صيد َ�سلوقي وحب�شي – جزء واحد
براعم ثمرة التمر – جزء واحد
حوافر الحمير – جزء واحد
6
يجب غلي هذا المزيج في الزيت بحذر قبل تدليك ال�شعر به.
العالج ل�صبغ ال�شعر الأ�شيب:
حافر حمار ،م�شوي،
ف َْرج �أنثى الكلب،
دودة �سوداء،
دودة «اليو�أ ُيويت» الموجودة في البراز.
7
يجب طبخ الكل في الزيت وال�صمغ قبل تدليك فروة الر�أ�س جيداً به.


ال�سفِت ي�شير �إلى واحد من النباتات ال�سبعة المقد�سة عند الم�صريين( .المترجم)
ِّ
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نموه من «النوعية
كان العالج الم�صنوع للملكة لإنبات ال�شعر وزيادة ّ
الممتازة» ،ولعله كان ي�ضاهي في جودته �أف�ضل الم�ستح�ضرات المعتمدة
المكون الأخير لهذه الو�صفة،
في �أيامنا لإنبات ال�شعر .غير �أن مجرد ذكر
ّ
الرعب الذي �سيعتريها
يكفي لتحريك خاليا ال�شعر وتن�شيطها وذلك من قبيل ّ
من هذه المادة لي�س �إالّ...
تبرهن
كان �صيت الأطباء الم�صريين قد ذاع في كل �أنحاء العالم .وهذا ما
ُ
عليه مث ًال كتابات ال�شاعر الإغريقي «هوميرو�س» ( )Homerفي العام  850ق.م
تقريب ًا .كان هوميرو�س على ِع ٍلم بما للم�صريين من معرفة طبية مميزة ،الأمر
الذي دفعه �إلى كتابة ما يلي« :كل �إن�سان هناك هو طبيب ،وهو يفوق في حكمته
�سائر النا�س» 8.لكن ،وبالرغم من معرفتهم المده�شة بعلم الت�شريح ،كانت جميع
الأمرا�ض ُتن�سب �إلى الآلهة �أو �إلى ال�شياطين .لذا اعتمدوا في عالجاتهم بع�ض
ال�صيغ والطقو�س ال�سحرية لت�سكين ه�ؤالء الآلهة وال�شياطين وتهدئتهم 9.كان
ِ
ب�إمكان الم�صريين و�صف �أعرا�ض المر�ض ،لكن �أ�ساليبهم على �صعيد الوقاية
من االعتالل الج�سدي �أو �شفائه لم تكن لتتعدى عملية طرح العظام ب�شكل
ع�شوائي وا�ستخدام ال�سحر وال�شعوذة ودهن مكان االلتهاب بوا�سطة م�ستح�ضرات
قذرة .وهذا ينطبق �أي�ض ًا على عالجات البابليين و�سائر �شعوب العالم .بقي هذا
الأ�سلوب من التداوي الأ�سلوب الوحيد المعمول به على طول فترة الثالثة �آالف
�سنة التالية.
�أ�شهر طبيب في القرن الميالدي الثالث ع�شر هو «جلبرت الإنجليزي» (Gilbert
of England؛  1230-1170م) .كتب ب�ش�أن ال�سبيل �إلى معالجة الع�صب في حال
ُجرح� ،أنه يلزم �أو ًال قطعه للتخفيف من ح ّدة الألم مع الحر�ص على تج ّنب تعري�ض
المري�ض لت�ش ّنجات في الفكّ (التيتانو�س �أو الكزاز) .ثم يدعو �إلى دهن مكان
الإ�صابة بمزيج ناتج من خلط ديدان الأر�ض بالزيت .كما �أن طبيب ًا �شهيراً �آخر،
�صرح ب�ضرورة
هو «�أنطونيو �سكاربا» ( ،)Antonio Scarpaوهو ِمن �إيطالياّ ،
تقوير
عيني �أية �شابة تموت من جراء مر�ض الجدري 10.كذلك ف�إن «الكلية
ّ
الملكية للأطباء والجراحين في لندن» (Royal College of Physicians and
ع�ش
� ،)Surgeonsأوردت في �أحد محا�ضر جل�ساتها للعام  1651العالج التاليّ :
11
ال�سنونو ،قرن �أ ّيل �أو وحيد القرن ،م�سحوق من مومياء م�صرية ،براز ...الخ.
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در�س علم الت�رشيح بري�شة «رامرباندت» ()Rembrandt
ُ
يف زمن مو�سى ،كان م�ستوى معرفة امل�رصيني بعلم الت�رشيح �أعلى منه يف هولندا خالل الع�رص الذهبي
يخت�ص بالوقاية من الأمرا�ض �أو مبعاجلتها.
(القرن ال�سابع ع�رش) .لكنهم كانوا يجهلون بالتمام ما
ّ

فرادة �شرائع مو�سى

عندما كانت م�صر في �أوج مدنيتها وح�ضارتها ،عا�ش مو�سى ك�أمير
في بالط فرعون .وفي نحو العام  1500ق.م ،در�س في �أف�ضل جامعة في
ومما ال �شك
العالم ،حتى �إنه «ته َّذب ...بكل حكمة الم�صريين» (�أعمال ّ .)22:7
فيه �أ َّن ُه در�س «الكتب المقد�سة» التي يرجع تاريخها �إلى العام  1552ق.م.
ولكن تده�شنا ظاهرة خلو كتاباته بالتمام من �أي ذكر العتماد التعاويذ
�أو ال�شياطين �أو �أية �أ�ساليب غريبة ومميتة �أخرى ،في معر�ض معالجة
الأمرا�ض.
لم يكن مو�سى ليتب ّنى تعاليم �أ�ساتذته قبل �أن يتفح�صها جيداً �أوالً .بل
وجه �إلى �شعبه تحذيراً جدي ًا دعاهم فيه �إلى ا ّتباع
على العك�س ،حيث �أنه ّ
و�صايا يهوه ولي�س و�صفات م�صر (الويين  .)5-1 :18هذا يعني �أنك لن تعثر
في الكتاب المقد�س على �أية �أخطاء طبية .كان �إيمان مو�سى عظيم ًا باهلل،
حتى �إنه طرح جانب ًا كل حكمة م�صر ،واكتفى بب�ساطة بتدوين تعليمات اهلل
وو�صاياه.
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المتعمقين في المعرفة ،لكان قد
مدر�سيه
ّ
ولو �أن مو�سى ا ّتبع م�شورة ّ
«ا�سحن عقب كلب �صيد
وقع نظرنا في كتاباته على تو�صيات من �صنف
ْ
�سلوقي وحب�شي� »،أو «�أعِ ّد مرهم من براز الكلب ومن الذباب لكي تدهن
به الجرح ».ال يطالعنا �أي �شيء من هذا القبيل في كتابات مو�سى .لكنه
يناق�ض جميع علماء م�صر ،وذلك منذ العبارة الأولى التي �أوردها في
الكتاب المقد�س (تكوين  .)1 :1ذلك لأن الم�صريين كانوا يراعون �آراء غريبة
�إلى �أبعد ح ّد ب�ش�أن مو�ضوع �أ�صل الأر�ض :لقد ادعوا مث ًال �أن الأر�ض فق�ست
من بي�ضة ذات �أجنحة كانت تطير في الف�ضاء  ،و�أن الإن�سان فق�س بدوره
من بع�ض الديدان البي�ضاء الموجودة داخل �أوحال نهر النيلّ � 12.أما مو�سى
فكان قد حر�ص ب�شدة على عدم الت�أثر ب�أي �شيء من هذا .لذا كتب« :خلق اهلل
ال�سماوات والأر�ض ».و�أي�ضاً« :فخلق اهلل الإن�سان» (تكوين  .)27 ،1 :1لقد
مدر�سيه.
حافظ مو�سى على م�سافةٍ بينه وبين ّ

ج .ال�شرائع االجتماعية ولغة الكتاب المقد�س
�إذا �أردنا تقييم الحقائق العلمية داخل الكتاب المقد�س ،يلزمنا �أن ن�أخذ
بعين االعتبار وجود فارق �شا�سع ما بين نظرة العهد القديم �إلى العالم
نميز بو�ضوح ما
ونظرتنا المعا�صرة �إليه .ففي مجتمعنا ،نحن نق�صد �أن ّ
بين الحياة الج�سدية والحياة الروحيةّ � .أما في العهد القديم فال يوجد �أي
تمييز بين الحياة ال�سعيدة على الأر�ض والحياة ال�سعيدة في ال�سماء .فيبقى
الق�صد من القوانين في الكتاب المقد�س هو جلب ال�صحة وال�سعادة على
الإن�سان ب�أكمله – كما في ال�سماء كذلك على الأر�ض .وفي نظر اهلل ،ف�إن
القوانين التي ت�شير �إلى كال العالمين هي على قدم الم�ساواة في الأهمية.
هذا هو ال�سبب وراء ظاهرة اختالط كل من القوانين االجتماعية والروحية
في �أ�سفار مو�سى.
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ملحة �شاملة عن الأ�سفار الأربعة ل�رشيعة مو�سى.
اجلزء الأبي�ض (خروج  – 1عدد ُ )19كتب يف بداية الرحلة عرب الربية ،فيما اجلزء الرمادي �أتى بعد الرحلة،
�أي بعد نحو ثماين وثالثني �سنة.

وعلى �صعيد التوراة ،ثمة عدد قليل ن�سبي ًا من ال�شرائع المتعلقة
بالذبائح (اثنان وع�شرون ف�صالً) والتي ال ترتبط �إال بالحياة الروحية .وذلك
لأن ال�شرائع والقوانين في معظمها تحمل طابع ًا اجتماعي ًا (اثنان وثالثون
موجهة نحو الحياة اليومية .وهذه ال�شرائع ُتعرف �أي�ض ًا
ف�صالً) ،وهي ّ
بال�شرائع الأدبية �أو الأخالقية .وبالإ�ضافة �إلى هذه ال�شرائع ،هناك ثمانية
ع�شر ف�ص ًال تتعلق ببناء خيمة االجتماع �إلى جانب  115ف�ص ًال (بما في ذلك
التكوين) ُتعنى بتاريخ ال�شعب العبراني.
ي�سهل التعرف ببع�ض هذه ال�شرائع االجتماعية ،كتلك التي تتناول حقوق
العبيد وال�ضعفاء في المجتمع (خروج  .)23-20لكن قد ي�صعب تمييز عدد
كبير من هذه ال�شرائع االجتماعية� ،إذ �إنها معرو�ضة �ضمن قالب ديني.

ال�شرائعاالجتماعيةالمعرو�ضة�ضمنقالبديني
ثمة �سببان على الأقل وراء ظاهرة عر�ض العديد من ال�شرائع االجتماعية في
الكتاب المقد�س �ضمن قالب ديني�( .أنا �أعني بذلك �أن ال�شرائع العملية اليومية،

 كتب مو�سى الأ�سفار اخلم�سة الأوىل يف الكتاب املقد�سُ .تعرف هذه الأ�سفار يف اللغة
اليونانية با�سم “البنتاتوك” (الأ�سفار اخلم�سة) ،وهي ُتعرف با�سم “التوراة” (التعليم)
يف اللغة العربانية .و�سنناق�ش يف الف�صل ال�سابع ق�ضية كتابة مو�سى للأ�سفار اخلم�سة.

20

العلم احلديث يف الكتاب املقَّد�س

تو�صف وك�أنها مبادئ دينية �صارمة).
 .1لم يكن العبرانيون ليطيعوا قطّ ال�شرائع الإلهية لوال تهديدهم باللعنة
وب�إنزال العقوبة بهم .كما �أن ما من حجة علمية كانت كفيلة ب�إقناعهم بذلك.
فوق ُعها على �آذانهم �سيكون �أ�شبه بالهراء ،تمام ًا كما �سيكون على مع�شر ال�شعوب
الذين عا�شوا بعدهم .ففي �أوروبا ،هكذا كانت الحال حتى نهاية القرون الو�سطى.
وهذا بالذات هو الواقع الذي ال يزال �سائداً في البلدان التي هي في طور النمو
حتى �إلى يومنا الحا�ضر!
� .2إنه لمن الم�ؤكد �أن العبرانيين ما كانوا لير�ضوا بخدمة اهلل غير المنظور
يهوه بطريقة «روحية» بحتة ،وذلك في غياب �أية قوانين �أو رموز .فالإن�سان
في حاجة �إلى القوانين والرموز في الحياة .من هنا نفهم لماذا كان العبرانيون
متحم�سين بهذا ال�شكل ل�صنع عجل ذهبي والقتناء الأوثان .كان ال�سبب الب�سيط
وراء ذلك هو رغبتهم في �أن يكون لديهم �آلهة ملمو�سة ،تمام ًا كما هو الحال مع
ال�شعوب المجاورة الأخرى (خروج  .)32الكثير من الترتيبات الدينية في الكتاب
المقد�س جاء نتيجة ت�سليم اهلل بحاجة الإن�سان �إلى الإيمان الذي يتوافر فيه
عنا�صر ملمو�سة من �أجل �أن تق َّدم ذبائح مادية .فبح�سب عدد كبير من الرابيين،
لم ي�أمر اهلل بالذبائح الحيوانية ب�سبب احتوائها على �أية قيمة بح ّد ذاتها ،بل
للتورط في الوثنية وفي تقريب الذبائح
لأن العبرانيين كانوا لوالها عر�ضة
ّ
13
الب�شرية.
لم تكن الطقو�س والذبائح الدينية هي ما ته ّم اهلل� ،إذ كان اهتمامه هو بخير
الجن�س الب�شري على ال�صعيدين الروحي والج�سدي .كان اهلل قد خاطب
العبرانيين بهذه الكلمات« :لأني لم �أكلّم �آباءكم وال �أو�صيتهم يوم �أخرجتهم
من �أر�ض م�صر من جهة محرقة وذبيحة .بل �إنما �أو�صيتهم بهذا الأمر قائالً:
ح�سن �إليكم» (�إرميا  22 :7و.)23
ا�سمعوا �صوتي  ...ل ُي َ
روحي �أعمق .فقد كانت مبثابة
 كان للعديد من القوانني املخت�صة بالتقدمات والذبائح معنى
ٌّ
ظالل ت�ؤذن بعمل ي�سوع امل�سيح .و�سنتناول هذا الأمر ب�أكرث �إ�سهاب يف الف�صل ال�سابع.
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في بداية رحلة العبرانيين عبر البرية ،لم يكلّمهم اهلل قطّ عن �أي �شيء
يخت�ص بالتقدمات والذبائح .فكل ما فعله هو �أنه دعا ال�شعب �إلى �إطاعته،
وذلك لخيرهم وفائدتهم� .إ ّال �أن و�صية ب�سيطة كهذه لم تكن كافية للعبرانيين.
فقد كانوا في حاجة �إلى عدد كبير من القوانين الحازمة بق�صد الإبقاء عليهم
�ضمن الخط المر�سوم حتى يت�س ّنى لهم العي�ش في حياة �صحيحة و�سليمة.
ثم ت�أتي كلمات الرب ي�سوع لتك�شف �أي�ض ًا كيف �أن النواحي الطق�سية
لل�شريعة لم تكن على ذلك القدر من الأهمية ،كما يظن بع�ض النا�س .ومع �أن
قوانين العهد القديم المتعلّقة بالأطعمة ،كانت �صارمة على نحو خا�ص ،ظ ّل
ي�صرح بالقول« :لي�س �شيء من خارج الإن�سان �إذا دخل
ب�إمكان ي�سوع �أن ّ
ينج�سه» (مرق�س  .)15 :7لم يكن يعني بذلك �أن كل الأطعمة
فيه يقدر �أن ّ
�صحية .بالطبع ال ،فقد كان ال يزال
قد �أ�صبحت منذ ذلك الحين ف�صاعداً
ّ
من الأف�ضل العي�ش بموجب قوانين الطعام الواردة في العهد القديم� .إنما
ق�صد ي�سوع �أن يركّ ز على �أن الأوجه الطق�سية لتلك القوانين لم تكن على
ذلك القدر من الأهمية كما كان يظن اليهود .وهذا الأمر عينه ينطبق �أي�ض ًا
على «راحة ال�سبت»� ،أي الفري�ضة التي َت ْن َهى عن القيام ب�أي عمل خالل يوم
واحد من الأ�سبوع .فالق�صد من هذا القانون لم يكن لتلقين النا�س الطاعة
العمياء ،بل لح ّثهم بالحري على تخ�صي�ص وقت للراحة� ،أي وقت للتخفيف
من وتيرة العمل الم�ضني من �أجل اال�ستمتاع بالحياة (راجع مرق�س .)27 :2
ظهر هذه الأمثلة ونظيراتها في الكتاب المقد�س كيف �أن الجوانب ال�صحية
ُت ِ
مما نظن عاد ًة .لم يكن في ق�صد اهلل �أن
في الكتاب المقد�س هي � ّ
أهم بكثير ّ
يحافظ على الإن�سان نقي ًا على ال�صعيدين الروحي والأدبي فقط� .إنما كان
لدى اهلل هدف �أعظم� :صحة الإن�سان ب�أكملها ،روحي ًا وج�سدياً.

لغة الكتاب المقد�س

أمر �آخر يجب �أن ُنبقيه ن�صب عيوننا هو �أن الكتاب المقد�س لي�س مكتوب ًا
� ٌ
بلغة علمية �أو لهدف علمي .ثمة �سبب وجيه وراء ذلك .فلو كُ تِب بلغة علمية
ل�سرعان ما قيل عنه �إنه قد طواه الزمن حتى �إنه ال يعود مفهوم ًا عند معظم
ُ
النا�س .كال ،فالكتاب المقد�س يتكلم باللغة الطبيعية وبلغة ما نراه.
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على �صعيد الحياة اليومية ،كل واحد يتكلم بلغة «غير علمية» .وهذا
ينطبق �أي�ض ًا حتى على �أعظم الدار�سين .فنحن ال نزال نقول �إن «ال�شم�س
ت�شرق» وب�أن «ال�شم�س تغيب» ،هذا مع علمنا ب�أن لي�ست ال�شم�س هي التي
تتحرك بل بالحري الأر�ض .كذلك الأمر لدى قيادتنا لإحدى ال�سفن� ،إذ ال
نزال نت�صرف وك�أن ال�شم�س والنجوم هي التي تدور حول الأر�ض� .إن كنت
تنطلق في رحلتك بهذا ال�شكل ،ف�ستعرف تمام ًا �إلى �أين �ستبلغ في نهاية
يهمنا �أكثر من �أي اعتبار �آخر قد يتعلّق بمدى �صحة
المطاف .هذا ما ّ
كالمنا من الزاوية العلمية .عندما نقر�أ في خروج � 4:20أنه كان يتحتم على
العبرانيين �أال ي�صنعوا لأنف�سهم �أ�صنام ًا للك�أنات والموجودات «في الماء
من تحت الأر�ض »،فالإ�شارة هنا في اعتقادي لي�ست �إلى المياه الجوفية،
بل بالحري �إلى كون م�ستوى المياه منخف�ض ًا عن �سطح الأر�ض .وبهذه
ن�صرح �أحيان ًا بالقول« :لقد ح�صل هذا الأمر تحت ناظريه».
الطريقة نف�سها ّ
كلنا نفهم �أن المق�صود هنا لي�س كون الحادثة قد وقعت حرفي ًا تحت عينيه
مبا�شر ًة ،بل في مح�ضره وعلى مقربة منه.
البروف�سور الوا�سع المعرفة ي�ستحق الثناء ويكون محطّ �إعجاب �إن كان
ب�إمكانه �شرح المع�ضالت ال�صعبة بلغة كل يوم .لكن �إن كان هذا بالذات
ما يفعله الكتاب المقد�س ،ف�إنه فج أ� ًة ي�صبح في نظر العديد من النا�س
غير جدير بالثقة !...فالكتاب المقد�س ال يعلّمنا على الإطالق نظرة عالمية
معينة .لي�س ق�صده تعليمنا علم الكونيات �أو ما �شابه� .إنما الهدف ال�صريح
ّ
من الكتاب المقد�س هو قيادتنا �إلى حياة الرب ي�سوع الم�سيح وموته مع
�إر�شادنا �إلى الطريقة التي ن�ستطيع بها االت�صال باهلل وعمل عالقة به.
عر�ض الروايات والأحداث في الكتاب المقد�س من وجهة نظر �أنا�س
ُت َ
عاديين .وهي تتناول �أ�شياء بالإمكان ر�ؤيتها بوا�سطة العين� .إنهم ي�شرحون
باللغة اليومية �أ�شياء هي حق ًا جديرة بثقتنا – حتى لو كانت �ضمن مجاالت
علم الأحياء �أو علم الأر�ض �أو الفيزياء �أو علم الفلك .كُ تِب الكتاب المقد�س في
لونت لغته� ،إ ّال �أن محتواه والدرو�س التي
وقت مح ّدد ،كما � َّأن حقبة ّ
معينة ّ
ب�إمكاننا تعلّمها منه ،تبقى �صالحة لكل زمان.
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في زمن مو�سى ،كان م�ستوى العلم في م�صر وفي بابل �أعلى منه في
�أي بلد �آخر في العالم .ومع هذا لم يكن مفهومهم للوقاية من الأمرا�ض
ومعالجتها يتجاوز حدود الخرافات القديمة والتعاويذ واعتماد م�ستح�ضرات
قذرة .بالمقابل ،ال يحتوى الكتاب المقد�س على �أي �أثر لهذه الخرافات القديمة.
كما �أنه يخلو �أي�ض ًا من � ّأي من الأخطاء الطبية والعلمية التي كانت رائجة بين
�أو�ساط الم�صريين والبابليين.
يركّ ز الكتاب المقد�س على الجوانب الروحية لوجودنا� ،إ ّال �أن المعلومات
يزودنا بها ُتبرهِ ن على كونه جديراً بالثقة في كل نواحي الحياة .لدى
التي ّ
عدد كبير من النا�س نظرة مغلوطة �إلى الكتاب المقد�س ،ذلك لأنهم لم يعتادوا
على التفكير بطريقة متكاملة (ت�شتمل على الحياة ب�أكملها)؛ و�أي�ض ًا ل َّأن الكتاب
المقد�س لم ُيكتب بلغة علمية بل بتعبيرات م�ستوحاة من الحياة اليومية.
ونحن في ع�صرنا الحديث ،قد تلتب�س الأمور علينا عندما نجد ال�شرائع
الروحية واالجتماعية ممتزجة مع ًا في �أ�سفار مو�سى ،مع عر�ض العديد من
القوانين االجتماعية في قالب ديني .يظهر لنا من جراء البحث في هذا الأمر
بتب�صر �أن هناك �سببين وراء ذلك� .أو ًال ،لقد كان «القالب الديني» في ذلك
ّ
الزمن هو ال�سبيل الوحيد �إلى �إرغام ال�شعب على الطاعة .فما من حجة علمية
كان من �ش�أنها �إقناعهم .ثانياً ،يبدو �أن الحياة االجتماعية ال تق ّل �أهمية في
معني كثيراً ب�شتى �أ�شكال الطقو�س
نظر اهلل عن الحياة الروحية .فاهلل غير
ّ
ككل.
ي�صب اهتمامه بالأولى على خير الإن�سان ّ
والذبائح ،لكنه ّ
لأني عرفت الأفكار التي �أنا متفكر بها عنكم،
�شر
يقول الرب� ،أفكار �سالم ال ّ
لأعطيكم �آخرة ورجاء
(�إرميا .)11 :29
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م�س�ؤولة عن تكوين ما هو �أ�شبه بـ«�سبل» في المياه تمكّن ال�سفن والمراكب
من التق ّدم ب�أكثر �سرعة .اعتمد «موري» ال�سجالت المخت�صة برحالت ال�سفن
لدرا�سة التيارات الهوائية والمائية داخل المحيطات .بهذه الطريقة ،تمكّن
من تحديد تيارات المحيط الرئي�سية المتنوعة .كذلك ،خطّ على الخارطة
�سب ًال تجتاز المحيط من �ش�أنها تمكين ال�سفن من الت ّقدم ب�أكثر �سرعة .وعلى
هذا الأ�سا�س ،انخف�ضت تكاليف المالحة ماليين الدوالرات كما انخف�ض
على �أثر ذلك عدد الحوادث .لكن ،وحيث � َّأن البواخر باتت تتن ّقل بوا�سطة
المحركات ،لم يعد من ال�ضروري ا ّتباع هذه التيارات المائية� ،إ ّال � ّأن بواخر
ّ
ال�شحن الثقيلة والبطيئة ال تزال تعتمد هذه ال�سبل .كما � َّأن االتفاقات الدولية
30
المعقودة ب�ش�أن المالحة ،ال تزال ت�أخذ هذه ال�سبل بعين االعتبار.
ن�صب تخليداً للعالِم
في مدينة جا�سان بوالية فرجينيا الأمريكية ،يرتفع
ٌ
موري وقد ُنق�ش عليه ما يلي« :ماثيو فونتان موري» (Matthew Fontaine
 ،)Mauryمكت�شف �سبل المياه ،العبقري الذي كان �أول من انتزع من المحيط
بحار وعلى مدى الأجيال القادمة،
�سر قوانينهما  ...ك ّل ّ
والغالف الجوي ّ
�سيفكّر فيك ويتذكّ رك لدى تناوله خارطته لتقرير ال�سبيل الذي �سي�سلكه عبر
المياه .كان قد ا�ستلهم �أفكاره من الكتاب المقد�س ،وبالتحديد من المزمور
 8 :8و 25 :107وجامعة  .7 :1عربون تقدير من واليته الأم ،فرجينيا،
31
».1923

 .2الأر�ض – كرو ّية ال�شكل ومعلّقة في الف�ضاء
من دون � ّأي رابط

في اعتقاد الهندو�س � ّأن الأر�ض كانت محمولة على ظهر فيل قائم
على ظهر �سلحفاة �ضخمة ت�سبح في رحاب بحر كوني .كما � َّأن الإغريق
الأقدمين ظ ّنوا � ّأن العمالق �أطل�س كان يحمل العالم على منكبيه .وفي نظر
بع�ض الدار�سين في زمن باكر من الع�صور الو�سطى ،كانت الأر�ض م�سطّ حة
ومركّ زة على �أعمدةّ � .أما الكتاب المقد�س فقد قال كلمته منذ قبل ثالثة �آالف
كروية ومعلّقة في الف�ضاء من
�صرح عن الأر�ض ب�أنها
ّ
�سنة وذلك عندما ّ
دون � ّأي رابط:
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انطالقا من بع�ض
ن�صب للعال ِم «موري» الذي كان قد اكت�شف التيارات الرئي�سية داخل المحيط وذلك
ً
ٌ
الن�صو�ص الكتابية.

ترجم
�أ« .الجال�س على كرة الأر�ض» (�إ�شعياء  .)22 :40اللفظة العبرانية ُت َ
�إلى «دائرة» في بع�ض الترجمات الإنكليزية ،وتعني كتلة �أو كرة.
ب« .ر�سم حداً (دائرة في بع�ض الترجمات) على وجه المياه عند ات�صال
النور بالظلمة» (�أيوب 10 :26؛ �أمثال  .)27 :8الح ّد الفا�صل بين النور
والظلمة – النهار والليل – ال يمكنه �أن يكون �سوى دائرة �إن كانت الأر�ض
كروية.
ّ
ج« .ويعلّق الأر�ض على ال �شيء» (�أيوب  .)7 :26هذا يعني � َّأن الأر�ض
معلّقة في الف�ضاء من دون � ّأي رابط .فيا للعجب �أن يتوافق هذا كلي ًا مع
نظرة العلم الحديث!
د« .في ذلك اليوم َمن كان على ال�سطح  ...في تلك الليلة يكون اثنان
ي�صرح ي�سوع ب� َّأن رجوعه �سيح�صل
على فرا�ش» (لوقا .)34 ،31 :17
ّ
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�سيتغيرون «في لحظة ،في
فج�أة كالبرق (لوقا  .)24 :17كما � َّأن �أتباعه
ّ
طرفة عين» ( 1كورنثو�س  .)52 :15يقول �إنه لحظة رجوعه ،بع�ض القوم
�سيكونون عاملين في الحقل خالل النهار فيما �آخرون �سيكونون في الفرا�ش
ليالً� .إن ظاهرة ح�صول نهار وليل في الوقت عينه ال تكون ممكنة �إ ّال �إذا
كروية.
كانت الأر�ض
ّ
لذا ،يذكر الكتاب المقد�س في منا�سبات ع ّدة كيف �أن الأر�ض
كروية
ّ
وهي معلّقة في الف�ضاء من دون � ّأي رابط.

معلقة في الف�ضاء من دون � ّأي رابطُ .التقِطت هذه ال�صورة من القمر.
الأر�ض كرة ّ

�أ�سطورة الأر�ض الم�سطّحة

يريد المفكّرون الملحدون �إقناعنا ب� ّأن الم�سيحية هي التي تقف وراء
التخلّف في مجال العلم« :تحت ت�أثير الكني�سة ،كان النا�س ،الذين ات�سموا
بالغباء ،في القرون الو�سطى يعتقدون � َّأن الأر�ض كانت م�سطّ حة ،الأمر الذي
يعر�ضك لل�سقوط عنها عند �أطرافها .وعندما بد أ� «كولمبو�س» ()Columbus
ّ

 اللفظة اليونانية املعتمدة هنا هي «�أتومو» مبعنى «غري قابل للإنق�سام – حلظة
الكم»
أمر مثري للإهتمام �أنه مبوجب «ميكانيكا ّ
من الوقت غري قابلة لالنق�سام� ».إنه ل ٌ
( ،)quantum mechanicsهناك حق ًا «حلظة غري قابلة لالنق�سام»� ،أال وهي توقيت
«بالنك» ( )Planckالبالغ  43-10من الثانية .ال وجود لأي وقت �أق�رص من هذا.
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رحلته حول العالم ،كان يخ�شى �أن يبلغ حدود الأر�ض وي�سقط عنها خالل
�إبحاره».
هذه الق�صة هي هراء بك ّل ما للكلمة من معنى.

�أو ًال وقبل كل �شيء ،ال يعلّم الكتاب المقد�س � ّأي �شيء عن �أر�ض م�سطّ حة.
ثانياً ،في زمن «كولمبو�س» ( ،)1492لم يعد هناك �أي مث ّقف �أوروبي
يعتقد � َّأن الأر�ض م�سطّ حة .ففي القرن ال�ساد�س قبل الم�سيح ،كان العالِمان
«�أ َنك�سيمندر» ( )Anaximanderو«فيثاغور�س» ( )Pythagorasقد جاءا بفكرة
حتمية �أن تكون الأر�ض كروية ،كما �أن «�أر�سطو» ( )Aristotleق َّدم براهين
على ذلك .وفي نحو  230ق م ،ا�ستطاع «�إراتو�سثين�س» ()Eratosthenes
�أن يح�سب ب�شيء من الد ّقة ما هو محيط دائرة الأر�ض .ومع انكباب معظم
�آباء الكني�سة من القرن الثالث على قراءة كتب المفكّرين الإغريق� ،أ�صبحوا
جميعهم يعتقدون �أن �شكل الأر�ض هو كروي .كان �أبرز مداف َعين عن ال�شكل
الم�سطّ ح للأر�ض هما من الحقبة ال�سابقة للقرون الو�سطى« :الكتان�شيو�س»
( )Lactantiusفي القرن الثالث و«�إندِكوبلوي�ست�س» ( )Indicopleustesفي
القرن ال�ساد�س .لكن في زمن «كولمبو�س» ،ال�شكل الم�سطّ ح للأر�ض لم يعد
على الإطالق مدار بحث بين الدار�سين.
كان ال�سبب وراء ن�شوء الأ�سطورة عن الأر�ض الم�سطّ حة هو � َّأن مع�شر
«المفكرين الم�ستنيرين» بعد النه�ضة الأوروبية ( )Renaissanceكانوا
و�ضيقة الفكر .ولع ّل
رجعية
يرغبون كثيراً في ت�صوير الكني�سة على �أنها
ّ
ّ
�أكثر الم�ؤلفات المعروفة في هذا المجال هي تلك التي كان قد كتبها «ج.
و .درايبر» (J. W. Draper؛  )1875و«�أ .د .وايت» (A. D. White؛ ،1896
 32،)1960وهما من المقاومين الأ�ش ّداء للم�سيحيةَّ � .إن كتابات من هذا
ال�صنف كانت تم ّد الملحدين ومنا�صري نظرية الن�شوء والإرتقاء بذريعة
رائعة لإظهار الكني�سة الم�سيحية بمظهر الرجعية وغير العلمية ،كما هو
الحال في الكتاب «علماء يواجهون المبد أ� القائل بح�صول عملية خلق»
 الن�صو�ص الكتابية التي غالب ًا ما تذكر ب�ش�أن زوايا الأر�ض الأربعة (ر�ؤيا  1 :7و)8 :20
ت�شري �إيل اربع نقاط البو�صلة (اجلهات الأربع) .ال يعني هذا �أن الأر�ض م�سطحة ومربعة،
متام ًا كما �أن حزقيال  2 :7ال يعني �أن �أر�ض �أ�رسائيل مربعة.
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( .33)Scientists Confront Creationismثم قام عدد كبير من الك ّتاب
34
�صحة هذا المنطق وما ينطوي عليه من خداع و�ضالل.
وف�ضحوا عدم ّ

م�سطحة .هذه الأ�سطورة كانت قد ُل ّفقت
لم يكن العلماء خالل الع�صور الو�سطى يعتقدون � َّأن الأر�ض كانت ّ
منذ قبل � 130سنة فقط.

«غاليليو غاليلي» ()Galileo Galilei
هذا الأمر عينه ينطبق �أي�ض ًا على الرواية حول «غاليليو غاليلي» (Galilio
Galilei؛  )1642-1564الذي قيل فيه �إنه قاوم «الكني�سة الرجعية» إ� ْذ
برهن على � َّأن الأر�ض تدور حول ال�شم�س ولي�س عك�س ذلك.
هذا كالم فارغ.
لم يكن «غاليليو» يقاوم الكني�سة الكاثوليكية الرومانية بل بالحري
مع�شر العلماء (الكاثوليك الرومانيين) الذين كانوا قد تب ّنوا ب�شكل غير
م�شروط ادعاءات العلم المعا�صر .في ذلك الزمن ،كان الفكر الإغريقي ي�سود
على العلم من جميع جوانبه ،كما �أ ّنه لم
ي�ستثن من هيمنته دار�سي الكني�سة
ِ
الكاثوليكية الرومانية مع قادتها .ه�ؤالء الدار�سون ،ومن خالل �سيرهم في
خطى ك ٍّل من �أفالطون و�أر�سطو ،اعتقدوا � َّأن الأر�ض تقف بال حراك في و�سط
الكون وتدور حولها ال�شم�س مع النجوم .لم تكن هذه النظرة �إلى الأمور
بالحري على الر�أي العلمي الذي
م� ّؤ�س�سة على م�ضمون الكتاب المقد�س ،بل
ّ
المتكررة �إلى الكتاب
كان مقبو ًال وم�سلّم ًا به في ذلك الوقتّ � .أما الإ�شارات
ّ
المقد�س في معر�ض النقا�شات التي كانت قد دارت مع «غاليليو» ،فهي
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�أمر بديهي ووا�ضح ،وذلك لأن العديد من الدار�سين كانوا في وذلك الوقت
ي�ستمدون �سلطتهم من كونهم �أع�ضاء في الكني�سة الكاثوليكية الرومانية.
ّ
كتب الم�ؤرخ «�سانتيالنا» ( )Santillanaفي عام  1958ما يلي« :بات
جزءا رئي�سي ًا من المث ّقفين داخل الكني�سة
معروف ًا منذ وقت طويل كيف � َّأن ً
35
كانوا يقفون مع ‘غاليليو’ ،فيما لق َِي �أو�ضح مقاومة من الدوائر العالمية».
كانت الم�شاكل مع «غاليليو» قد بد�أت فقط عندما �سخر بالبابا الذي كان
على اتفاق معه في بداية الأمر .فالبابا كان �أي�ض ًا من م� ّؤيدي نظرية �أر�سطو
36
التي كانت تلقى قبو ًال كبيراً في ذلك الوقت.
ال نرى في «غاليليو» انت�صار العلم على الإيمان الم�سيحي ،بل نحن
ن�شهد بالحري االنت�صار الذي �أحرزه عالِم كان قد تجر�أ �أن ُيلقي �أ�ضواء على
نمط التفكير المغلوط للعلم الذي كان �سائداً في ذلك الوقت.

الإيمان الم�سيحي ُيح ّفز العلم

ما كان الإيمان الم�سيحي يوم ًا لي�ضع قيوداً على العلم �أو ليعيق تق ّدمه.
محرك وحافز
ّ
لكن عك�س هذا هو ال�صحيح� ،إذ كان الإيمان بمثابة �أعظم ّ
تتطور وتزدهر �إ ّال في البلدان التي
للعلم! فالأبحاث العلمية المنتظمة لم
ّ
عمها على نطاق وا�سعّ � .أما الأديان الأخرى فلم
كان الإيمان الم�سيحي قد ّ
ُتعر الأبحاث العلمية �أي اهتمام ،بل على عك�س ذلك لأنها غالب ًا ما ا�ستماتت
في مقاومتها لها .فالعالم الطبيعي حواليها كان ذا طبيعة �إلهية .وك ّل
تفح�ص للطبيعة �أو ت�شريح لها كان يبدو عندهم بمثابة تدني�س لقد�سيتها
ّ
وانتهاك لحرمتها .وترتبط بهذا �أي�ض ًا حقيقة �أن جميع الأديان القديمة (ما
عدا الإ�سالم واليهودية) ت�ؤمن بوجود ع ّدة �آلهة و�أرواح وقوى �سحرية ،تقاوم
بع�ضها بع�ض ًا ب�شكل نزوي وغام�ض.
الإيمان الم�سيحي هو الإيمان الوحيد الذي يرى وحده الكون كنظام
تفح�صه وت�شريحه
مر ّتب من �إبداع اهلل العاقل ،وهذا ما يمكّننا بالتالي من ّ
ب�شكل منطقي .فالطبيعة ت�سير بموجب قوانين بالإمكان و�صفها باعتماد
�صيغ ومعا َدالت ح�سابية.
وونيل» ( )Ouweneelفي هذا ال�سياق« :ال الح�ضارة
يكتب البروف�سور «�أُ ِ

