
الر٣٢ـالة س     
 

هل يهل يمكنمكنأن أن ي ي نتابنتابالم سيِحسيِح المىىشكوك ؟؟ شكوك   
 

(Arabic - Can a Christian have doubts?) 

 

 ى أقنعِنى وجواب حيرِنسؤاٌل         : حلقة جديدة من سلسلة 
 ؟ شكوكىسيِح الم ينتاب أنمكنهل ي         : وسؤال هذه الحلقة     
 Cliffe knechtle١         :يجيبنا على هذا السؤال

      .Give me an answer that satisfies my heart and my mind              :       فى كتابه
 .وقد حصلنا على تصريح كتابى من الناشر بالترجمة إلى اللغة العربية

 
   هل يمكن أن ينتابن. شكوك؟ المسيحى و. بنعمجيب كلمِة اهللا أن ِمن توما الرسول نحن نعلمضتعر  

ة لمثل هذه الحالةمر..أنّ فمع هتبع السي دالم سيحأكثر  ثالث سنين لكنِّمن ه لمي صدق أنيسوع األ  قام موات ِمن
حتى تحسِه بأصابِعسأثر اس الممير فى يدىعندما واجه الدليَل أميناًه كان صادقاًولكنّ  لقد كان توما شكاكاً.. الرب  

أنّه   يوحنا األصحاح العشرين ويسجل الوحى بإنجيل.. القاطعالحىسهاتفاًيسوع لجد  ِه أعماِقِمن: "رب٢."لهىلهىى وإى وإرب  
 

لتواء اال المضاد لعدم األمانة و يتخذ الموقفَ اهللاولكن.. عتراه شك ا إلنسانضاداً م موقفاًيتخذُ الإن اَهللا   
 شخص تجاه نا األجابة الوافية لتساؤالتحصلنا على بنا إذا  يجدرألنّه .. لتساؤالتهِهعند طرِح  إنسانِمنإذا صدرا 
   والعمل الجادبإخالص  بل نسارع إلى خدمتهفى تلك التبعية تراخىنتوانى أو ن ونتجنب أن بتبعيته االلتزامالمسيح 

 واالستدالل عرفة الحقّ ِمن مذواتنا رمنا ونحر أنفسأساليبنا الملتوية نضو ناِدانبع ن وإال فنح.. لمجدهمن كل القلب
 ه فى مقدورنا أنهذه األسئلة هدفى هو إيضاح أنّ ى إذ أقدم إجابة علىنّوإ .. فى توصيل رسالة خالصهالحقّقول ب

ذاته ل فهو .. المسيح يسوع شخص ثقتنا فى كّلنضع يأتى إليه بأمانٍة وصدق وإخالصعلى الدوام يعلن نكّل م. .   
 

 يوماًه حدثنّ متى البشير فى إنجيله األصحاح الرابع عشر أيذكر ىوف سفينة المسيح فى تالميذ كان  أن 
ه ه نّنّإإ" :ائلين على البحر اضطربوا قه ماشياًوبصرأا  فلم على البحرليهم يسوع ماشياًإمضى  الليل ِمنالهزيع الرابع 

 : بطرس وقالهجابأف ."ال تخافواال تخافوا..نا هونا هوأأ.. .. عواعوا تشج تشج"" : قائالًهم يسوع فللوقت كلم.." الخوف صرخوا الخوف صرخواِمنِمنوو  خيالخيال
"يا سيإإ  ىىن آتن آتأأ  ىىهو فمرنهو فمرن  نتَنتَأأ  ن كنتَن كنتَإإد د يا سيليكفقاَل.." على الماء على الماءليك بطرس نزَلف ."تعالتعال" : له يسوع السفينةِمن  

  يا ربيا رب" :بتدأ يغرق صرخ قائالذ اإ و..يدة خافَ شدا رأى الريحولكن لم .لى يسوعإ ىومشى على الماء ليأت
نجى فف."ىىنننجيسوع يد ؟؟يمان لماذا شككتيمان لماذا شككت اإل اإليا قليَليا قليَل" :مسك به وقال لهأه و الحال مد!!".. ا دخال السفينة سكنتْولم 

تى بها الرب يسوع له طريقته الإن  .."نت ابن اهللانت ابن اهللاأأبالحقيقة بالحقيقة " : السفينة جاءوا وسجدوا له قائلينىوالذين ف .الريح
عالجنا إذا ايتعامل معنا ويوحينذاك ن..نتابنا شك لهسجد نتَنتَأأبالحقيقة بالحقيقة " : قائلينعلنين إيماننا مابن ٣." اهللا اهللا ابن 

 

وكانوا لهم  بعد ظهور السيد المسيح التالميذل يوحنا البشير فى إنجيله األصحاح العشرين أن يسجو  
 األموات وقد رأيناه  األموات وقد رأيناه ِمنِمن   المسيح قام المسيح قام يسوع يسوعإنإن": توأمقال له ال يىر الذ عشىثن اإلِمن واحد  وهو لتوما قالوامجتمعين
  ننإإ"م فقال له  كما أسلفنا القول شكاكاًوألن توما كان رجالً .. أوالً إليهمهم حين جاء يسوعع م يكنلمإذ  .."اابأنفسنبأنفسن

لملمأبصر أأ   يديِه يديِهىى ف ف أبصرثرمِِموو ال أ ال أ جنبِه جنبِهىى ف فىىضع يدضع يدأأمسامير ومسامير وثر الثر الأأ  ىى ِف ِفىىصبعصبعإإضع ضع أأ المسامير و المسامير وثرنيام أ وبعد ثمانية .."ن
  ثم.." لكم لكمسالمسالم" : وقال.. الوسطى ف ووقفَ..قةبواب مغل يسوع واألفجاء .. وتوما معهم داخالًيضاًأميذه كان تال

 .."ناًناً مؤِم مؤِمن بْلن بْل مؤِم مؤِمرر غي غي وال تكن وال تكنىىجنبجنب  ىىها فها فعع وض وض وهات يدك وهات يدكىى يد يدلى هنا وابصرلى هنا وابصرإإصبعك صبعك إإهات هات " :قال لتوما
 ٤."اا يرو يروطوبى للذين آمنوا ولمطوبى للذين آمنوا ولم  .... يا توما آمنتَ يا توما آمنتَىىأيتنأيتننك رنك رألأل" : له يسوع قاَل."ىىلهلهإإ و وىىربرب" : له توما وقاَلجابأ

                                                
١
  لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع  
٢
  ٢٨: ٢٠إنجيل يوحنا  
  ٣٣ – ٢٥: ١٤ إنجيل متى ٣
  ٢٩ - ٢٤: ٢٠ إنجيل يوحنا ٤
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 وإلى أبعد ه تماماً نفِسِمن  متأكدCliffe Knechtle"" يبدو أن: هذا الخاطر فكر القارئ فى وُل يجقد 
  أن طبيعىه أمرإنّ":  بالقول أجيب.." ! شكوك فى المسيحية؟ أى تنتابه يوماًألم": ل متعجباءتساوقد ي.. ودحدال

  أنوهو..  غريبة يتملكنى إحساس فيها خطي مرة أرتكب كّل فمثالً.. تساؤالت لدى تأكيٍد وبكّل..تنتابنى شكوك
 رسالة يوحنالقد جاء ب. "!ة خطيارتكبتَ  ماكلف مؤمناً  يا لو كنتَ: فيه وتحدثنى نفسى بالقول مشكوكإيمانى
ان اعترفنا ان اعترفنا .. .. ان قلنا انه ليس لنا خطية نضل انفسنا وليس الحق فيناان قلنا انه ليس لنا خطية نضل انفسنا وليس الحق فينا":  قوله األولى األصحاح األولالرسول

 ١."بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثمبخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم
 

  . شكوكى؟ أعالج كيفه هو نناقشُ أن والذى يجب الهام األمر إن. أم الابنى شكوكهل تنت.. ليست المسألة 
 اًبطرضم . يسوع الرب إلىعاًرس م أب يوم جاءذاتَلقد كتب مرقس البشير فى إنجيله األصحاح الثامن أنّه 

هم هم  ولكنّ ولكنّبنى المريض جداًبنى المريض جداًاا  شفاءشفاءلوا لوا وو تالميذك حا تالميذك حا إن إن....وعوعسس ي يببأيها الرأيها الر":  متألماقالو قلبه  الحزن كسرقدفل اًجمنزع
ماذا تعنى ماذا تعنى ":  له يسوع إلى وجه األب وقالنظر الربف ."بنىبنى إليك أن تشفى ا إليك أن تشفى ا فإذا كان ممكنا فإنى أتوسُل فإذا كان ممكنا فإنى أتوسُل....فشلوافشلوا

. " إيمانى إيمانى عدم عدمسيد فأعنسيد فأعن  أومن ياأومن يا":  قائال وإذا بالرجل يندفع." للمؤمن للمؤمنستطاعستطاع شىء م شىء م كلُّ كلُّ..بقولك إذا كان ممكنا؟بقولك إذا كان ممكنا؟
 الفكر  مشلوَل عاجزاًقفْلم ي .يد المسيح للسِهح بشكوِكره ص أنّ لدرجِة أميناً لقد كان األب..بنهع ا يسو الربوشفا
  أنِه لشكوِك يسمحلمف .هعينَ أن يرب الِمن  طالباً.مد إيمانه كالع للمسيح بأننكسار يعترفُ فى تواضع وا جاءبْل

ماً  بل على العكس كان حكي.اً بعيد بِهتذهبإذ وضعواعتراِفد ح ٢. بهاله ِهاً لها بإتيانه للرب 
 

 جميعاًنحن لدينا شكوك .أمناء لدرجِة فهل نحن أننا نتواضع ونص أن لدينا شكوك؟ح أمامر هل . الرب 
ب فى  أسارع وأخبر بها الر أنعندما تنتابنى الشكوكتعودتُ  . بنا بعيدا؟ تذهب أنانسمح لشكوكن  والنأتى إليه
 يأخذنى خالل  ال يتركنى أتخبط فيها بل الرب أن وجدت.وجدت أنه كلما واجهت شكوكى بأمانة وقد .صالتى
 . وسط شكوكنا يمكن وضع ثقتنا بالكامل فى المسيح يسوع.نعم. . وثيقا وإيماناً حقيقياً ليعطينى فهماًتلكشكوكى 

 فهو الثقة بما  فهو الثقة بما انانيميما اإلا اإلممأأوو": بالعددين األول والسادس رقال كاتب الرسالة إلى العبرانيين باألصحاح الحادى عش
ييررجى واإلى واإلجيقانأأ ب بيقانممور ال ترىىور ال تر"" .. ..""ولكنإإ بدون  بدون ولكنيمان ال يمكنإإ  يمان ال يمكنررضضاؤه٣."اؤه 
 

  ة بارعة لتوصفليست الصالة وصفة طبي..بل هى صرخة عميقة تصدر  قلِبِمن لإلله  الكائن الحى 
إلينا ويسسوف يميُلإنّه  .الحى صراخنامع .سوف ي تساؤالتنا بطرق عجيبة فريدةريحنا ويجيب .نحصَل ولكننا لن  

 .  أو خطية أو شكوٍك بال تساؤالٍتنا يوماًسأنف  نجد لن.. شىء لكّلعلى استجابٍة
 

 إنالمسيحي ن نح.. همتعلقوا به بكل جوارِحو .. على المسيح يسوعهم تماماًيونَين هم هؤالء الذين ثبتوا ع
كمسيحيكامٍلن لنقضى رحلة حياتنا فى قرٍبوين مدعو  اإلِمن ل و..له الحىنحرصعلى أن قربنا إليه أكثر يزداد  

 إيانا فى دنا حافظاًشبل ير.. ط فى شكوكنابعنا نتخ يد وهو بدوره لن.. فى وسط شكوكنا وتساؤالتناوتعلقنا به أقوى
 ٤."ىىعرفها فتتبعِنعرفها فتتبعِنأأنا نا أأ و وىى صوِت صوِت تسمع تسمعىىخراِفخراِف": قال الرب يسوع.. قبضته القوية

 

  عنقك الفحص وطر عنك أحكاما أبعدم.. أبانا السماوى : معى فى تلك الصالةأدعوك كى تشترك.. أخى العزيز
.. يد فأعن عدم إيمانىأومن يا س: ك الذى قال عبِدمعوأتضرع إليك  إلهى معترفا بحالتى آتى إليك .االستقصاء

 واثقاً أنّك  البار صالتى فى اسم يسوعرفعأ.. ى ربى بروحكرِنغم فانىرشدنى ويعلمك القدوس لي روِحلى إحاجتى
تسمعلصالتى وتستجيب وعدتَ بقولك نال أخْ:  يا م قبل إلىي نمرجارجاً خَه.  

 

 :فى ذلك إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد.. أخى القارئ العزيز 
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

 :  ذلك فى ستجدCliffe Knichtle ِمن باإلنجليزيةوإن أردتَ سماع تلك الرسالة 
 http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 

                                                
   ٩ – ٨: ١ األولى  رسالة يوحنا٢
 ٢٥ - ١٤: ٩ إنجيل مرقس ٣
 ٦ & ١: ١١: الرسالة إلى العبرانيين  ٤
    ٢٧&  ١١: ١٠إنجيل يوحنا  ٥
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