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لمــلماذا ياذا يسسممح؟ــ بالشَ بالشَ اُهللا اُهللاح؟ر٢٢[[    ر[[  
 

(Arabic - Why is there so much evil in the world? 2) 
 

 .ى أقنعِنواب حيرنى وجؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 

 ؟؟ررــ بالشَ بالشَ اُهللا اُهللاححممسس ي ياااذاذــلملم         : وسؤال هذه الحلقة     
                  Cliffe Knechtle         :سؤاليجيبنا على هذا ال

      .Give me an answer that satisfies my heart and my mind              :       فى كتابه
 .جمة إلى اللغة العربيةوقد حصلنا على تصريح كتابى من الناشر بالتر

 

 ديٍثفى حس ابق عرفنا أنيخلقْ اهللا لم الشر ..ولكن اإل اختيار نسان لطريق التمرد على اهللا جلبالشر  
  زائفٍةوا فى طمأنينٍةارسم لي.. اهللاودجوا ومير فيهم وأنكر الضوتَوا صداس أخم النّضع با أن كم..الملى العإ
 : وعوضلى باقى تأمالتنا فى هذا المواآلن نأتى إ .. أمورِةعب سنن ِمري أمالفاً وقد ذكرنا س..مه وشرسادهمف
 

ام  ففى أي.. اهللا ودينونتهب غض عليِه جلبتْ....ةٍٍةددددتعتع م مببتاِعتاِع م مهِِه لنفِس لنفِس على اهللا خلقَ على اهللا خلقَهِِهدِِدرر بتم بتم اإلنسان اإلنسانننإإ: : اًاًثالثثالث 
اهللا النانوح أدان بالطوفانس ..  بإذ رأى الرضأنفى األر اإلنسان قد كثر شر  ..كّلوأن أفكار قلبِه إنّما ر تصو 

  إلدانِةودىه الي اهللا الشعبما استخد كم.. جداًتْظم عورة ألن خطيتهم قدموم وع اهللا سدرم ود..م يو كّلير شرهو
األمم الكنعانيقم كانوا ية ألنهدمون أطفالهم كذبائحألصنامهم فى م عابدأقام وهارِةا للدع.!واستخد أل اهللا اممم 

األشورية والبابلية ليديناألم ة ة اإلسرائيليا انحرفتْألنه١. األوثانادِة إلى عب 
 

 ..همائِحم بذبهم دلذين خلط بيالطس هؤالء ان عوعس ياليهود ضع برا أخبحينم  أنّهإنجيل لوقاويسجُل   
وعن الثمانية عاتوا تحتَشر الذين مأنقاض ب ج سلوامر..أجابه م يوع بالقولس :"أتظنونأتظنونأن هؤالِء هؤالِء أن كانوا م ذنبين ذنبين  كانوا م

أكثرِم ِمأكثر ننج كال أقوُل كال أقوُل..؟؟ميع الناس الساكنين فى أورشليمميع الناس الساكنين فى أورشليم ج لكم لكم بل إن بل إن لم لم تتوبوا فج تتوبوا فج ميعكم كذلك تهلكونكم كذلك تهلكونميع".. لقد وعد 
الربأنه س يأتى ثانية ليدينعلى األرض بالعدل الناس .سيأتى بقو ة ومٍدجعظيم وس يقضى على الخطية والشر 

 قد  طالما األشرارة اآلن البشريينهى تاريخَ اذا ال لم. اآلن؟يقضى اهللا على الشر اذا ال لم: نتساءل وقد..والظلم
   بل أن بل أن أناس أناسهلكهلك ي ي أن أنيشاءيشاء   يتأنى علينا وهو ال يتأنى علينا وهو البب الر الرأنأن" علنس يقد الم الكتاب إن.؟ساداًعثوا فى كّل األرِض ف

يقبَلقبَليالج الج ميعميعإلى التو إلى التو به يصإنّ.. "ةِِةبعلينا تأنّياً مبر انا عسنتضعأم امغفراناًنناَل له وحي اآلن وقتٌف ..ةاة أبديلنختار  
ونحددم انَنا بأنفِسصيرألن عند ورِه ظهس ٢. وال شفيعينونةتبدأ الد 

 

 رإإ: : ابعاًابعاًرننالبشر البشر قالوا هللا أب قالوا هللا أب ععددعنا بم عرفِةعرفِة عنا بمطرقك طرقك ال نس ال نس رو ....راستجاباهللا بقد ر معيوبدأت ..ا سألوان لم 
الزالزُلبدأتْ  .االطبيعة تبدى سخطهتد مرم ِم وآالفٌ.ناًد نالب شر يفقدون حياألنقاضم تحتَاته ..كما ضفتْع 

الخصائصالم ووثة فابتدأتْرو . تتفشى األمراضهتْتشوالخليقة الح ب  وإذا.نةسأطفال يولدون بعيٍةوب خلقي 
متعدوِم.ٍةد نالناس م نهو م هاٍتبتلى بتشوور لألسِف الشديد.. ٍةاثينعيشُ نحن الم ال فى ع فيِهدَلع .فلقد مأله  
 ٣. على الخالقِد بالظلم والتشويش والتمربشرال
 

 باآلالم  البشرصيب ليِههِد ج بكّلُلعم ي....ى الشيطانى الشيطانعع تد تدة كائنٍةة كائنٍةود شخصيود شخصيجج و ووب عنوب عن أي أي سفر سفريعلنيعلن: : ساًساًاِماِمخَخَ 
  اَهللا ألن.حلِه فى مسم ليهبض غَ والحقيقة أن.وٍه اهللا إذا أصيبوا بمكرن ِمونغضب ياس بجهٍل النّ وبعض.والكوارِث

هوواهب اِة الحي.والشيطان هو م نشئ ينالم والقتلتاعب والدم اروالهالك .ِمنعانيِه ا وم نعلى الدوام  آالم ليس 
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع         ،         ٢٠: ١٨            ،            سفر التكوين ٥: ٦ سفر التكوين ١
  ٥ – ١: ١٣ إنجيل لوقا ٢
  ١٤ :٢١ سفر أيوب ٣
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نتيجة مباشربْل..ةة للخطي ِم قد تكون نص الِم وعلى سبيِل..طاننع الشي ثال ما سجلهول ولس بسالرِهالِت فى رس 
كورنثوس إذ يقوُلمؤمنىة لالثاني  :"أعطيتُطيتُأعشوكة فى الج شوكة فى الج سدِِدسم م الكالكالشيطان ج الشيطان ج اء ليلطم١."نىنىاء ليلطم  

 

فشفى  عجزاِت المنع ص....ضضااررمم واأل واألممالالاآلاآل  هِِهدِِدسس تج تجامام أي أيواواهه واج واجكثيراً من الذينكثيراً من الذين  وعوعسس ي يببالرالرأعان أعان : : سادساًسادساً 
سيح أوصى د المي الس إن.. بِهةصلحة خاص هذه القوة فائقة الطبيعة لم يستخدملمولكنّه  ..مرضى وأقام موتى

أتباعام يضعوا ثقتهم فى شخصه ه أنعلى الدو..وأن ي حبوا هؤالء الذين يسببم المتاعب واآلالم فقد قاَلون له :
"ممننلطمك لطمك على خدك األ األ على خدك يمن فحيمن فحوول لهاآلخر أيضاً اآلخر أيضاًل له ..أحب أحب وا أعدوا أعداءكماءكمب اركارك بوا العنيكموا العنيكمأح أح سنوا إلى مسنوا إلى مبغضيكموصلوا  وصلوا بغضيكم 

ألجل الذينألجل الذيني سيئون إسيئون إ يليكم ويطردونكمطردونكمليكم وي".ه إن ع ِمذا النوالثقِةن فى اهللا وم ا أشخاصاً منّيجعُلة الناس حبي شبهون 
إ ..سيحالمناأللم يكترثون الكثيرين إليقاظ ه اهللا أحياناً هو البوق الذى يستخدم ..قال أحد ؤمنين الم :إننا نسمع 

 يوصلنى  سبيالً األلم أعتبر فهْل.ارب واآلالم فى التجاً قوي واضحاًهع نسمنا ولكن.س كالهماِترس اهللا فى المصوتَ
 ٢.ة والفشل؟ارروقانى إلى المعاناة واأللم ليس للمحم أو أس.سيح الم ألشبه جديٍدن ولتشكيلى ِمِهإلى اهللا لنوال خالِص

 

 يكونوا ن أنيته للمؤمني وص لذا كانتْ.... بالمتألمين بالمتألمينة وهى أن اهللا يهتمة وهى أن اهللا يهتم سار سار أخباراً أخباراًاألنجيُلاألنجيُليحمُل يحمُل : : سابعاًسابعاً 
رسل رحٍةموعدل فى ع الم مباالنحالل والظلمشوب ..إن أوالد اهللا م لزمون بذلكفليس ع ُلمر اختياراً الخيم له.. 
بهذا بهذا ":  يكتب يوحنا الحبيب قائال..مداهتفاهم و أحبنهم لمبقدار حون عن ِمربعون للمتألمين ي العمون يدم يقدهإذ و

قد عقد عرفنا المرفنا المححبةِِةبأن أن ذاك و ذاك و ضضععنفس نفس هألجلنا ألجلناه ....فنحن فنحن ينبغى أن نَ نَ ينبغى أن ضضععنفوس نا ألجل اإلخوةنا ألجل اإلخوة نفوس....  وأموأما ما مننكان كان له له م عيشة عيشة  م
العالعالم ونظرالم ونظرأخاه وأغلقَ وأغلقَ محتاجاً محتاجاً أخاه أحشاء أحشاء ههعنه تثبتُ تثبتُ فكيفَ فكيفَ.... عنه م م حبال ال::أوالدىأوالدى   يا يا!.!.؟؟ة اهللا فيهة اهللا فيهحب   نحبنحببالكالم وال باللس ان ان  بالكالم وال باللس
  فكراً اُهللا ليس.سيح تألم فى شخص الم لقد. واأللمعاناِة الملهنا إ اله أنعلنس ي المقد الكتاب إن.."قّقّ والح والحلِِلمم بالع بالعبْلبْل

وتصراًوي سبحاِء فى الفض.اَهللا إن كائن تِه بشخصي.وقد ج اء ابنورِة اهللا فى صعلى الصليباتَ إنسان وم .وقد م 
  ٣. لكّل من يؤمنةبدياألاة لحياان ما وضغفران الخطاي و األبدىتو والمعاناِة للم نهائياًحالً

 

 الم هذا العُلوحيا يأتى س وعندم..اِةعان والم على الشر سيأتى ثانية ليقضى أنه الرب يسوعنا وعدقدلو 
الملىءبالظلم والتشويش إلى ع والنظامدالِةالم الع ..سيم سكّلح د مِمٍةع نع ال الالموتُالموتُ" ..ظلومينيون الم   يكونفى  فى يكون 
مما با بعدعدوال يكون وال يكون حزن حزن وال ص وال ص راخ وال وراخ وال وججععفيم فيم ا با بعدعدألن األ األ ألن مموروراألولى تم هِِهضى بمجيِئضى بمجيِئ األولى تم"..لقد و عدبأنه سيص نع 

 العدالة  تنتصر فلن.. التاريخ البشرى حتى نهايِة ليقفَِة القدر وكلىعرفِة الم اهللا كلى يوجد لم إن.. جديداًٍء شىكّل
ولنتص ححيتبوأ سوفَو .. األخطاءوال  الشرعاناةموالم وت مركزالفوز ِة والنصر..ولكن  هالذى أكدالس يدالم سيح 

ومشيئته اهللا إرادةَهو أن له ا السيفهو الذى . العلياةاد وضعلقص نهاية منذ البدايةة التاريخ البشرى . واختيار 
 ٤. نندم حيثُ ال ينفع النَدم فليتنا نحسن االختيار حتى ال. أخى المحبوب لى ولكمتروكالطريق 

 

 علينا أننحد ؤال إجابة دة لذلك السريحص :هل قبلنا المسيحال .؟ وفادياًخلصا م مكننا يى خلفَأن نتوار 
 هو  أن نفعله لخيرنامكنك أخىيومكننى ي ا ولكن م.عاناة؟ واأللم والم اهللا بالشرحسماذا ي لم!.جدينا نفعاًي تساؤل ال

نقبَلأن م سيح ا عملهلينقذنا ِم .المن ذلكيرا العف .لم الشربهننالس .فيِهعنا ثقتنا إذا وض الح ةياة األبديعيدة الس 
 . الثانىجيئِه حتى م نحن غرباء ونزالءالذى فيِه . وشفاه للعالم المتألم الشقىفوِه وعِهبإلظهار ح  هناتخدمنايسسو
 

 لتشترك معى فى تلك الصالة أخى أدعوك :أبانا السماوى..أشكر ِمك نإذ .. أنا الخاطئحبتك لى أجل م 
اً لى خالصمتَقدة بنعمتكانيالمج .عقٍل كّل يفوقُالماً وس ..وض مانا لنعيم أبدى.إن شوقاً قلبى يفيض  ألرىم جك د

 .اِب األرببر ولوِك المملك  يا.جيد المشكر ع أمام والتهليُل التسبيح حيثُ.تنتهى الو  األفراح تبدأ حيثُ.األسنى
وعسم يالِتى فى اسص واثقاً..أرفع  من استجابِتك قلتَ اي نقبْل: مي نال أخْم إلى رجارجاً خَه . 

 

 : ذلك فىالة أو غيرها ستجد الرساع تلكمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

تَ سدأر وإنماع تلكةالة  الرسِمباإلنجليزي ن Cliffe Knechtleذلك فى ستجد  : 
 http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 
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