
الر٩٦الة ـس  
 

مكنككيفَ يمكنكاتَكيفَ ياتَ إثبإثب و وِد ووِدج٢[  اهللا؟ اهللا؟ج[ 
 

(Arabic - How can you prove God exists? [2]) 
 

ديدة ِمحلقة جسلسلة ن  :         رِنؤاٌلسحي ى وجوابىِن أقنع. 

كيفَكيفَ         : ؤال هذه الحلقة     وسي ي مكنكمكنكإثب اتَاتَ إثبو و ج؟؟ اهللا اهللاوِدوِدج  
ا على هذا جيبنَيؤالالس:         Cliffe Knechtle                

      .Give me an answer that satisfies my heart and my mind              :       فى كتابِه
وقد حِمصلنا على تص ريح كتابىالناشر ن بالترجِةمة إلى اللغة العربي. 

 

  : اهللاوِدجوب تشْهدد اِهوا ثالثة شَابق ذكرنَ سديٍثفى ح. .أحباِئى 
 

اك  فوقَ إدرميمبتص وهذه أوجدها القدير .... منذ بدِء الخليقِة منذ بدِء الخليقِةةةوعوعوضوضوابط موابط م ور ور سنن سننهه تحكم تحكمكونكونالال: : األوُلاألوُل 
العشَرىذِل و..قل البمكي التص ممرساوماِئهرو ا بخُطٍة ِمنلية عكيمة حو  قولمي نبِمع نص فٍةدأو ال احتم.  
 

 . ١وائياًشْ ع لنحياس وليعلياال  الحكيمِةالقوِة  بتلك....ابقاًابقاًسس  وعوعوضوض م م مرسوم مخَطط مرسوم مخَططفٍٍفددا لها لهحيحي نَ نَحنحننَنَ: : ىىالثاِنالثاِن 
 

لسنَا نَرى كائناً  .... ولكن الحى قبل كل األحياء أوجد بعده كّل حى ولكن الحى قبل كل األحياء أوجد بعده كّل حىنَرى حياة تأتى ِمن ال حياةنَرى حياة تأتى ِمن ال حياةا ا لسنَلسنَ: : الثالثُالثالثُ 
غَي ر كاِئنِمن.ا ولسنَا نَرٍء مشى ة تأتى ِمنا  أو نَشاٍط.ى شَخْصية.مال شَخْصي أو ِمن . 

 

  موديثنَا الياِهوفى حتة شوس نذكرىدأخر باإلضافة لم ا سقَبذكرنَ أن اه:  
 

 الرابعالرابع : :ووججودودقي قي م حم حية فى ة ة يودجوة فى مودجوانمانالكيشَرالكيشَر البالب ىوهذه ....ى جنَاس البشرأ على اختالِف  أشكالهاتتنوع. 
ة ثال قيمبيل الِمة على سطني فالو.اا وتقديرهة تمييزه إمكاني فيِه وخلقَاننسم فى اإل القيِهِذ هقَ خلن موِدى بوجتوِحو
ة الحي يمكنتحليله ا كيماًائي.اإل أو حاطة بأصاِخل اإلنا ولهدانس.الحم مكني ا ظة تأثير ولكنلوِكِهعلىهو. س تلك 

حقيقة ثابتة سواءكان راً قاِد العلمعلى تعليله ا أو غير قاِدر. 
  

 أقوال الذين يدعونفى وال  .... القول بأن الموجود هو بمحض الصدفِة القول بأن الموجود هو بمحض الصدفِةا فىا فىع ثقتنَع ثقتنَضضا وا ومكننَمكننَيي  الال: : سساِماِمالخَالخَ 
أنا منر ا  بأعيننَاهودجوال اِبنتخَإلاب مال.طبيعى  يمكننَنفِس على أ نغلقَ أنا دونب ٍثحعن تقفُ  الذى القّ الح 
وراءهالص دفة أو القضاءوالقد ى و .رراذاباألحننلم كر ودجٍءالق الخَوِتِه الذى خَلقَ كّل شَىوأ .؟ بِحكمسلي 

 !. القدير؟القُ الخَقفُ يهاءر الذى و الكونمُلع يفى كيفَدون تحيز  ِةاسر والدالحظِة عقلى بالممِد استخْ أناألفضُل 
 

 الساِداِدالسسس : :الضالضميرالذى الذىمير   لدانلدانى اإلنسى اإلنسفى أع مير....ماِقِهماِقِه فى أعمُل الضوع  أنّهي بهاةعطى إشار  حين يينب هفعُله 
 فال . بنَاحيطِة الموِفالظربة و النسبي يتعلقُ بنظريِةٍء شى وكّلوٍدوج مر غي اُهللا فإذا كان..عله ِف لهوزيج  الشيئاً
حة لنَاجا للضمير الذى يتحركبالتح ذير عندإس ِةاءم طفال األاملِةع.أو اِب االغتص.أو التم ييز العنصرى.أو  

ما  يز بينياس للتمس الحميرذا الضا ه فينَو الذى خلقَ ه اَهللا الحقيقة أن..ة البشرياِةير للحمدور المالفج أو .اإلرهاِب
 الذى يِعيشُ عجتمان بالمنسف اإلة تكيو نتيج هانىنس اإلمير الض أناتَثب إاوُلح ين مُئِطخْ وي.شر وما هو خيرهو 
 اٍد أفرام قي على ذلك والدليُل. والتاريخَاقعنافى الو هذا ي ألن بِهحيطِة الم البيئِةاِتؤثر معافق مالتو وأ .ِفيِه
وجماٍتاعم ندفعة بوحومير ى الضتخْلم ضعأو تنس اق ألوضةاهنَاع ر جتمِعيشُون ِفيِه عفى المالذى يدثوا  وأح

ة فى رينص العد ِضالذى وقفَ Martin Luther King٢  : أمثال.مائرِهم ض وحىاعوا على اتبرصم أ ألنه.تغييراً
اِتالواليالم ِةتحداألم و ..ِةريكيلقداوَل حب اقنَِهركاِئ شُعض اعهباستخد ولكنّنِفام الع هالسلِم الطريقَ اختار ى..فكان  

جزاؤهر صة ِماصأن تْ على ِهاِئعدقض حولكنّ..ِهاِتي هققّ حالم ساواة فى الحققوميع الشّ لجِبعو  األمريكىدحض 
                                                


	� أ�ُ�� ١�
١٠: ٢ ر���� ���� ا��ُ��ل إ�� ُ  
          Martin Luther King �ُ� ا�٢��ُ��الوالياِت المتحدِة األمريكيِة      ،     �ج  ��  �ْ  

http://www.gracecommunity.info/listen/sermontopic/abcd.html
http://www.thekingcenter.org/
http://www.thekingcenter.org/
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العنصةري. .قوق والوقَ فى الحال فر حاِتوأصبداجبوض وأسيأب نيا   بِة وفى غَيرهريكيِة األمتحداِت المفى الوالي
 . ِمن الدول التى عانَتْ ِمن ذلك النّوع ِمن التفرقِة

 

 السابعال: : السابع ِمن هو واِحد بالالح ِمن هو واِحد بِة أوالطاقِةالحادالم ِمن دستمِة وال يانيم اإلنسِة أوالطاقِةقيادالم ِمن دستمِة وال يانيم اإلنسقي....  إنالذيني نكرونو جاِهللاود  
إ :يقولوننالح بر لتفَعٍل ِفد ٍلاعكيمي ائىاٍطنشَ وبي ولوجىو دجنِسافع فِظ لِحىاللِة السالور ِةاثي..ولكن  ا يقولونم 

الحقيقةالفُخَي .فالح اب رنَلذى اختباهلم يكن ب اعثهجنسى وال بد افع المهو واِح بْل.سلافظة على النَح ِمد نم القي 
 وعلى .وقينع م على آخرينوٍددا بال حب حقونغِد ياصاًخَا أشْأينَ ر فكم..والطاقِةأ ِةاد المن ِمدستم وال ياإلنسانيِة

ة  وشايقابُل الم يكوناناًي على العكس أح بْل.قابلم ِلهمقع تو دوناهالج ِعاَلة استحنَِمز ماضاًر أمانونع يالذين
اءوافتر.لقد ص سقفُ األلىح ستافتى ن Hassan B. Dehqani-Tafti ِمفى إِه ابِن أجل قتلِةن انيروطلب له م 

  فوقَهو ا موِدج و عن أعلن.. والطاقِةِةاد المن ِمةليفاِععظم ا هو أ م هناك أنلنأع وعس يب الر إن..المغفرةَ
ِةالطبيع وهى مو .. لنَا اِهللابةحاَهللاأن أو جدا لنَاِخ فى دمحبة لآلخريند انَ توقِعوناقابل لم١. له  

 

 حثَدوماً يلِحداًاباً شَ أنم اِم بجِةع  Sorbonne بفرنس وِتِها كانبأعلى ص صيحي أم امز أنِّهالِئم هلي س 
نَهاكشى ءحقيقى ي سمىالح وأنّب هم جردالٍت تفاعو بيٍةلوجي..فتقد مِه اليأح دز الئِهمالم سيحيين وسأله :معذراة ي 
سىِدي..اس محلى أن أس هْل:الك ي وجدلك م نتحب طأطأ الشّ.!؟ه ابر أسنَ: وقاَله ى أِح إنّ.معبز وجتى وقد 
أنجنْ ِمتُبا طفالًهولكن ِف لألسفهى انى ِم تعنس رطان الدم لدرِةجالم ِتو. هابفأجز ميلهالم سيحى :اي ِمله نر  أم
فؤِسمولكن لم ذا بالشّفإ!. ؟ىاذا ال ترتبط بأخراب يتحركندفعاً م.وكاد ميلِه يعتدى على زولكن ز ميلهالم سيحى 
سارعذرة:  بالقولعم!..قلتَلقد   دتع م ولمطان الدرس وتُ ِمنتم رأتكام أناِتكغباع رة على إشبأنّو !.قاِدراله  
يوجدإله وأن  بالٍت الحتفاع درجم كيمٍة ٍةاويولوجيبي.اوَل تنَ ثمالم انجيَلسيحى يوحنا وأخذ ي وضحله هو  اَهللا أن 

إلهالم وغَِةحب ريزة المحتأِت ِةب لمص دفة ولمتنشئه إلالتٌا تفاع شباع رٍةغبا م.إن ور غريزِةاء الم حيقفُِةب  اآلب 
السماوىالذى أو دعنَاا قلهطأطأ الشّف .وبابلِح المدر أسهو غادرالم كانبه وٍءدي فى شَفكر ٍءىديٍد جلم سقلب ٢ه. 
 

 الثامناِت: : الثامنعتقدالم ِمن نيعم عنو ِة لهشَرينَاس الباألج اِتكّل جنس ِمنعتقدالم ِمن نيعم عنو ِة لهشَرينَاس الباألج ف....كّل جنس ِمن ابدرٍةسسيطٍة بفى الع لوم اإلنسِةاني 
نجدأن الد غَين ة فى اإلريزاننس..  ولقدكتبFrench physicist  Blasé Pascal الاِلعالالِمم عفى القر ابع ن الس
شَعقائالًر  :"إنبد اِخاخلى وبدلكي وجداغ ال فر ملؤه إال اهللاياهس ِم جنْ وكّل." وال ِسوجنَ األنشَاس البِةري و وه
يمارسطقوس هة بشتى أنواِع الدينياهِةختلفَ الم ربعيع نو وِدجر غٍَةغب ٍةريزيِء لمْلٍة قويه اغذا الفر. 
 

 التاسعاً: : التاسعريهوتغْييراً ج ماتهيح رغي ىالح وعسي ة النّاس أناداًشهريهوتغْييراً ج ماتهيح رغي ىالح وعسي ة النّاس أنادشه....  إنيسوعهوسيح الم الذى ج ِماء ن 
السل اِءميالبشَرا لنَعلن نحن اَهللا أن ي ريدأن دخَل يم نَعخْ شَالقٍةا فى عف ..ٍةصيالماشَ الذى سيحعلى األرض بال ع 
 هذا ..اِتون األم بين ِمِة التاريخيِهامِتوقي  على الصليِبِهِم دفِك بسللبشَريِة جيٍب عٍب بحفاض وقلبه الذى ٍةطيخَ

ان شَاِهديئِة كإنسفى اله ِجدهو اهللا الذى و وعسي و .٣أنشهاسة النّاد ومنذ الفىام ع أن ىالح وعسيغي رح ياتهم 
فليستْ شَخصية السيِد المسيح  . العلماِء وأساِتذة الجاِمعاتِمنْهم العامة البسطاء وِمنْهم مشَاهير .اًريهو جييراًتغْ

 .٤ِه نفِسن عا قاَل كمقّو الح هسيح المأنب و اِهللاوِدوجب دتشها ليقة كله الخَ إن. بشَراختراعاً أو ضرباً ِمن خَيال
 

 ليتك ..ىنتهنا إلى المبأحقد خلقنَا على صورِتِه و .ودوجم  اَهللابأن هدشْتا نَ ضمائر إن..عزيزى القارئ 
هى التى  ِةي الحفى كلمتك لى ا أعلنتهمكّل  ِمن أجل ك أشكر..اوىما السانَأب :الِة الص فى تلكىِع مشتركى تأِخ
 نانكجيب وح العبك بح أكثر ألستمتعنك ِماًبنى قر وزد..قم أعفٍةرع قلبى إلهى لم أنر.. ونور لسبيلى لرجلىاجرِس

 . ارجاً خَهرج إلى ال أخْمن يقبْل:  بقولكتَدعومن  اي ابتكن استج ِمواثقاً.. وعسفى اسم يالتى صأرفع  ..الفريد
  

  : فى ذلكرها ستجد أو غيالِةس الراع تلكمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

تَ سدأر وإنماع تلكالر ة الِةسِمباإلنجليزي ن Cliffe Knechtleس تجدفى ذلك  : 
 lhtm.index/home/main/org.givemeananswer.www://http 

                                                
 Bishop Hassan Tafti        ،                     ٤٨ – ٤٣: ٥ إنجيل متى ١
  ٢١ – ٧: ٤  &  ٢٤ – ١٣: ٣ رسالة يوحنا الرسول األولى   ،           ١٧ – ١٢: ١٥   & ١٦: ٣إنجيل يوحنا  ٢
  ١٠ – ١: ١٥ول األولى إلى مؤمنى كورنثوس  ،     رسالة بولس الرس                                  ٤٦: ٨إنجيل يوحنا  ٣
  ١١ – ٦: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى    ،                           ١١ – ٦: ١٤إنجيل يوحنا  ٤
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