الرد على هل القمر مصدر ضوء في
الكتاب المقدس تكوين 1
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الشبهة

يقول االصحاح ان هللا قلا الرورين االعيم ن الشمو القمر
هذا قطا الن الشمو نور صح ح النها تصدر الرور لكن القمر ال يصدر الرور بل يعكو ضوء
الشمو فقط

الرد

لذلك من الخطا العلمي نعته بالرور مثل الشمو

أ ال الكتاب المقدس يكلمرا بلغترا ف قول الشمو تشرق الشمو تغرب رغم ان األرض تد ر حول
الشمو ا كما يقول ان الرجوم تيهر في الل ل رغم ان الرجوم موجودة في كل قت لكن ضوء
الشمو يجعلها غ ر مرئ ة في الرهار السبب في هذا ان هللا كما قال في الكتاب المقدس انه قلا
األرض لإلنسان يعرف أسلوب تفك ر االنسان
فعردما يقول القمر يض ئ هو ال يقول انه يبعث نور من ذاته لكن ييهر للع ن انه مضيء في
الل ل
لكن االمر الحق قي ان الكتاب ال يقول ان القمر يبعث نور كجسم مصدر للضوء لكره يقول نور
أي يعكو نور يسبب اضائة لرا يبدد اليالم فالعدد يتكلم عن فصل ظالم
سفر التكوين 1
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ايام
15: 1

قال هللا لتكن انوار في جلد السماء لتفصل ب ن الرهار
سر ن
تكون انوا ار في جلد السماء لتر ر على االرض

كان كذلك

 16: 1فعمل هللا الرورين العي م ن الرور االكبر لحكم الرهار
الرجوم
17: 1

الل ل

تكون اليات

جعلها هللا في جلد السماء لتر ر على االرض

الرور االصغر لحكم الل ل

ا قات

18: 1

لتحكم على الرهار

الل ل

لتفصل ب ن الرور

اليلمة

راى هللا ذلك انه حسن

فالمقصود برورين انهما إزالة لليالم
لو كان المتكلم هو بشر فقط لتكلم عن االثر ن بتعب ر شعلت ن صغ رت ن الن الراظر لهما من
األرض يراهما اصغر من حجم يده لكن هرا يصفهما عي م ن الن المتكلم هو هللا الخالا الذي
يعرف حجمهما ج دا
ندرس ما يقوله العدد لغويا
في العبري يوجد فرق ب ن نور ال وم اال ل ال وم الرابع
نور ال وم اال ل ا ر نور ال وم الرابع ماا ر أي جسم المع
من قاموس ستر نج
H216
אור
'ôr

ore
From H215; illumination or (concretely) luminary (in every sense, including

lightning, happiness, etc.): - bright, clear, + day, light (-ning), morning,
sun.

من قاموس بر ن
H216
אור
'ôr
BDB Definition:
1) light
1a) light of day
1b) light of heavenly luminaries (moon, sun, stars)
1c) day-break, dawn, morning light
1d) daylight
1e) lightning
1f) light of lamp
1g) light of life
1h) light of prosperity
1i) light of instruction
1j) light of face (figuratively)
1k) Jehovah as Israel’s light

فالكلمه تعري ضوء نور لمعان ط ف اضائه اضائه شفافه ضوء يوم ا ضوء نهار ا ضوء شمو
ا لمعان فضائي ا ضوء ح اه ا تكوين ضوئي ا ضوء جه يستخدم بمعري ضوء يهوه
فهي تعبر عن الضوء فقط الضوء في ذاته ل و جسم مض ئ
استخدمت في العهد القديم  133مره بمعري ضوء ل و كرجم الشمو
كلمة ماؤر
قاموس ستر نج
H3974
מארה

מאורה

מאר

מאור

mâ'ôr mâ'ôr me'ôrâh me'ôrâh

'(1,2) maw-ore', (3,4) meh-o-raw
From H215; properly a luminous body or luminary, that is, (abstractly) light
(as an element); figuratively brightness, that is, cheerfulness; specifically a

chandelier: - bright, light.
من قاموس بر ن
H3974
מארה

מאורה

מאר

מאור

mâ'ôr mâ'ôr me'ôrâh me'ôrâh

'(1,2) maw-ore', (3,4) meh-o-raw
From H215; properly a luminous body or luminary, that is, (abstractly) light
(as an element); figuratively brightness, that is, cheerfulness; specifically a

chandelier: - bright, light.
H3974
מאור  /מאר  /מאורה  /מארה
mâ'ôr / me'ôrâh
BDB Definition:
1) light, luminary
تعري جسم مض ئ ا المع ضوء نابع من جسم ل و من ط ف لمعان نور لمعان
فهي تطلا علي الرور الجسم المر ر ا العاكو للرور
فلهذا هذا التعب ر يصلح على الشمو القمر الن االثر ن اجسام المعة مر رة

االن أتكلم من از ية أقرى .المشكك يعترض على مسا اة الشمو القمر بأنهم نورين رغم ان
التعب ر يتكلم عن اجسام مض ئة الن في فهمه الخطأ ان معرى نورين أي مصدري للرور هو

يعتقد ان الشمو فقط مصدر للرور لكن الحق قة أن ال القمر ال الشمو هما مصدر للرور فهما
فقط اجسام نور .الشمو ترسل نور القمر يعكو نور
لماذا الشمو ل ست مصدر للرور؟ الن المصدر أي الذي ا جد الن الشمو هي مخزن للطاقة
التي تربعث في شكل نور لكن الشمو هي لم تخلا الرور لم توجد الطاقة التي قزنت ف ها التي
تربعث بعد هذا سواء بسبب طاقة الجاذب ة  gravitational forceا نو ية أ غ رها
فال الشمو ال القمر مصار للرور لكن اجسام مر رة أحدهم يرسل نور مخز ن ف ه األقر يعكو
نور
مصدر الرور أي قالقه هو هللا هذا مذكور بوضوح في سفر التكوين 1
سفر التكوين 1
3 :1

قال هللا ل كن نور فكان نور

أيضا يقول الكتاب ان الشمو القمر هما فقط س لة ترسل أمواج نور هللا
سفر حبقوق 11 :3
ور ِسه ِ
ِ
ِ
ام َك َّ
الط ِائَرِة ،لَِلم َع ِ
اَ َّ
ان َبْر ِق َم ْج ِد َك.
لش ْمو َ اْلَق َمر َ َق َفا في بر ِج ِه َما لر ِ َ
َ
فهما فقط اجسام المعة احدهم أي الشمو يرسل نور من الطاقة المخز نة ف ه الثاني يعكو
الرور لهذا االثر ن اجسام المعة

لكن الشيء المهم جدا أن الكتاب المقدس الذي قال عن الشمو القمر نورين فرق ب ن الشمو
القمر في الك ف ة قال القمر ال يضيء
سفر أيوب 5 :25
هوَذا َن ْفو اْلَقم ِر الَ ي ِضيء ،اْل َكو ِ
اكب َغْ ر َن ِقَّ ٍة ِفي َعْ َرْ ِه.
َ َ
َ
َ
ضح أن القمر يعكو نور فقط
سفر إشع اء 10 :13
ِ
ِ
الشمو ِعْر َد طل ِ
ِ
وع َها َ ،اْلَق َمر الَ َيْل َمع
وم َّ
الس َما َ ات َ َجَبا ِبَرَت َها الَ تْب ِرز ن َ
ورَها .ت ْيلم َّ ْ
َفإ َّن نج َ
ِب َض ْوِئ ِه.
كلمة يلمع هي نجاه تعري يلمع مثل الم اّرة
H5050
נגּה
nâgahh
'naw-gah
A primitive root; to glitter; causatively to illuminate: - (en-) lighten, (cause
to) shine.
يلمع بسبب ة يلمع (لتسل ط الضوء عل ه) يسبب تالا
بل ضح أكثر أن القمر نوره هو من انعكاس الرور عل ه

سفر إشع اء 19 :60
ور ِفي َّ
الَ َتكون َل ِك َب ْعد َّ
ور
الر ُّب َيكون َل ِك ن ًا
الش ْمو ن ًا
الر َه ِارَ ،الَ اْلَق َمر ي ِر ر َل ِك م ِض ًئاَ ،ب ِل َّ
أََب ِدًّيا َ إِله ِك ِزيَر َت ِك.
فالشمو نور كإرسال القمر نور كإضاءة مرعكسة
لهذا ما قاله الكتاب المقدس صح ح ان الشمو القمر نورين

المجد هلل دائما

