
ـالة الر١٠٨س 
 

هل ال بلى ِمهل ال ب لى ِمد دنناإليم اإليم ان بالمسيح؟سيح؟ان بالم  
 

(Arabic - Why should I believe in Jesus?) 
 

 .ىعِن أقنَوابى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 

 سيح؟سيح؟ان بالمان بالم اإليم اإليمننى ِمى ِمد ِلد ِل ال ب ال بهْلهْل         : وسؤال هذه الحلقة     
                 Cliffe knechtle         :يجيبنا على هذا السؤال

      .Give me an answer that satisfies my heart and my mind              :       فى كتابه
 .ى اللغة العربيةوقد حصلنا على تصريح كتابى من الناشر بالترجمة إل

 

 يظن كثيرونأن  المسئوليعلى ال ة تقعمسيحيين ليقدالدليَل وام قتِنحتى ياآلخَع رون يلأنّه زمهماإليم ان 
سيحبالم.على أى اٍل حإذا كان ذلك االد عاءحيحاً صغَ أو يى أنّاعتقاِدفى حيح فر صه لدا األنَيسااب بالتىةلقوي  

إلا توجبيمسيح انا . يسوع ابن اهللابالمبه نا أن نشاركنَا ويسرإله ماس دليتمج. نَوسخَرد مةسأس نْ ِماٍبباه: 
 

 أوالًالًأو : :المسيحسيحالمية هىة هىيالح سقّقّ الحقدعلن فى الكتاِب المس المقدعلن فى الكتاِب المالم .... ال إنثَاِحبع نقّ الحإذا د رسالمكتوب ن عالر ب 
يسوعبالكتاِب سيح المس المقد أنّفُيكتِشس هو جدض التى ينشُالته دويؤِم.اه نبأن سيح هو المقّ الحا كم جبإنجيلاء  
قاَلا إذوحنّي الر ب يسوعع ِه نفِسن ِهديِثفى حم ع تومنَنَأأ": ِهميِذد تالا أحا هو الطريقُو الطريقُا هوالح قّقّ والحوالح والح يياة لياة ليسأأ  سححدىىيأتيأت  د  

 تْة التى وقعذكور الماكنة باألناجيل واألمذكور الم التاريخيةاثَد األحنأ  أيضاًثُاِح البويكتشفُ ."ىىال بال بإإالى اآلب الى اآلب 
افيه.وع ادات وتقاليد العصاشَر الذى عفيه الم سيحوأ.ض على األر سمالبالِداء لوِك والموالح كامونو ر  البشَاِتعي

اوأستفكيرِهليب وم ماتهعتقدمالوقت فى ذلك . مِلاماًطابقة تم  ما سجلتهكتب التاريخ ع نذلك الع ١.رص     
  

 على ان اإلنسة تعينسيحيفة الم فلسن إ....اساس النّ النّاِتاِتاجاج احتي احتي تقابُل تقابُلةِِةيكولوجييكولوجي الس الساحيِةاحيِة النّ النّننة ِمة ِمسيحيسيحيالمالم: : ثانياًثانياً 
الم تفهالحقيقىعنَم لى إدراك وياِةلح سببر البشَوِد وجض على األر فليتْساة  الحي"أنونشْ ونشْ نأكَل نأكَلأن رربداًداً وغَ وغَبنم وتُوتُ نم". 
  حح وفر وفرالمالم وس وسو برو بر ه ه بْل بْل..باًباًرر وشُ وشُكالًكالًأأ   اِهللا اِهللا ملكوتُ ملكوتُسس لي ليننألأل" :مكتوب وميةى رِنؤِمول إلى مسولس الر بالِةرس فىو
 وال .اِةية الحايو نه هوتُالم  يكون أنعقُل فال ي.وِت المدعاذا ب مرفِةعم ِلٍةاج فى حنا اإلنس إن."سسوح القدوح القد الر الرىىفف
عقُليأن وَل يتح اإلنسانشَ إلى حٍةركم ا تزعمب عضيان األد.أو أن  ب اإلنسانذهوِت يالم دعب كما يزآخَعم رون 

 ينسيحيا كمإننّ . على األرضاهابب أس لديهم تتوفر لمللذين ٍةديس جاٍتوهاع شَتع إلشب الِم فيِهر تتوفر آخَإلى مكاٍن
"ممخلوقينخلوقينفى الم فى الم سيح يسيح يسسوعوعألع ألع ماٍلاٍلمص ص الحةٍٍةالحقد قد س اُهللا اُهللابقَبقَ س فأع فأع ددهها لكى نسلكا لكى نسلكفيه اا فيه" .نوؤِموالمنا قاَل كمالس يدالم سيح 

رقسبإنجيل م: "ممتى قاموا ِموا ِمتى قامناأل األن مواِتواِتمال ي ال ي زوِِوزججونونوال ي وال ي زوزوججونونبل يكونون ىى ف ف كمالئكٍة كمالئكٍة بل يكونونالس الس ممو٢."اِتاِتو   
 

 إنيؤِما  مبِهن الم سيحييون هو أنمكاناً هناك م داًعلألبر نّالو ار هبِداأل عيمى. والمى  الثاِنِه فى مجيِئسيح
سيضعاألبر ار الً قائِه يميِنعنله م: "تعتعالوالوا يا يا ما مبىىببأأ  ىىاركاركبرثوا الم لكوتَلكوتَ رثوا المالم الم ععددلكم لكم م م نذ تأسيس العو ."المالمنذ تأسيس العسيضع 

األشرار نعالي قائالًار س لهم: "اذهاذهببوا عىىنّنّوا عي ي ا مار األار األلى النّلى النّإإالعين العين ا مبديةِِةبديالم الم ععدة إلة إلدبليس ومهِِهالئكِتالئكِتبليس وم".وذلك ي ى ِضر
الضالبشَمير رىتطل الذى يعدِل إلى العاإللهى طلق الِذ المى يِذى كّلِطع قّى حح بالقه م ح٣.اٍةاب  

 

 ن إ.فرة والشَيرة والحام الكرثَلِم ....للاِئاِئة للفضة للفضامياميى السى الساِناِنعع الم الم على تثبيِت على تثبيِترر القاِد القاِددهدهحح و وسيحسيحالمالم: : ثاًثاًثاِلثاِل 
الكتابالمقد سعلن أننَ يخلوقاتر اِئا وسِمالم ننع الخَ صولكنّ.و اهللاالق وه هي علنا نختلفُ أننَ كذلكع نر اِئ س

ف .خلوقاِتالمالكتابالمقد س يلقنَلقنَخُخُ"ا  أننَ أيضاًعلنا على صا على صوراهللا اهللاةِِةور "..وأن قص ِم ىالِذ  اِهللادخلقنَا ِه أجِلنه و أن 
نكونركٍةلى شَ عٍة دائمم عهْل ف.ههناك أس ِمَلى وأنبم ال ِه هِذندع؟ِةو.ا نعيشُ كنّ لوا نخْكنّ الم بال إلٍه فى عضِل عا م

يسماونه لصفة الدرجمةدنص ارعللبقاء والو ولشَ. وِدجطع الشِّقا هنَابنْطرج بيني دى ونهمسا يال مقضاءوالقد ر 
                                                

 لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                      ،                   ٦: ١٤يوحنا  إنجيل ١
   ٢٥: ١٢          ،           إنجيل مرقس ١١: ٢ & ١٧: ١٤  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية٢
٣
 ١٧: ١األولى بطرسرسالة ، ٢٥: ٣إلى مؤمنى كولوسى ، رسالته٩: ٦ؤمنى أفسس سالة بولس الرسول إلى مر، ٤٦: ٢٥إنجيل متى  

http://www.gracecommunity.info/listen/sermontopic/abcd.html
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
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والقسا و. والنصيِبِةمعلينَاَلستح نا أن جداِة للحيلنقتِنىعنَ م ستسلمنَاو.  بِهعقَأس الذى لِحا لليوِف بالفيلس 
Bertrand Russellثَل ِمانَخل ولد Jean-Paul Sartre متاهة الوجِةوديوالالم ِةعقولي. إن غَ اُهللاكان يرم وفال وٍدج 

اعتبارم أخْ لقيٍةالقيفى ح نَاِتيا وال اعتبلشّل ارِفر والكرِةام.إن الم سيحية أعتْادلإلنس انية قدرها الصإذ .حيح 
أوضاس أنّ للنّتْحهمي ِمحلونص اهللاةَور . حسبم ا جبالكتاِباء الم قدِس بِهتهّلس واس التكوين أوَلفر أص ح١.ِهاِتاح 
 

 رابعاًابعاًر : :كان كان الس الس ييددالم الم سيحفى ِخ فى ِخسيح ددمأثنَ أثنَهِِهتِِتم اءاءتج تج سهِِهدِِدسي رِكرِك يززد ماًماًاِئاِئ دعلى ر على ر ددالكر الكر امللجنْ للجنْةِِةام س البشَشَس البرىرى.... حثَد 
وماًيو وهي علمفى الم جمع وكانوإذا با.بتاً س مأٍةرٍة كسيحله اِنا ثمشْى عةَرنَ سة منحنية ال قدةَرله فع ا على ر

قاماته.فلم ا رآها يسوعد عا إاهوقاَل.ِهلي ا ا": ا لها اييممرأة إنِكأة إنِكرم حلولة ِمحلولة ِم مننض ض عكِِكفِِفع".وو ضع عليها يدفِفِهي ال ى الح
تْاستقامو مجاِهللاتْد !.فأج ابرئيس الم جمع وهو مغتاظ ألني سوعأبر أ فى السوقاَلِتب للج عم: "هىِس ِسهى تة أيام ام تة أي

ينبغِِغينبى فيهى فيها العا العمائتوا واستشْ ائتوا واستشْهِِهى هِذى هِذ فِف فِف..لُُلم فوا وليفوا وليسسفى ي فى ي ووم السم السبتِِتب".فأج ابهالر بي سوقاَلوع : "ييا ما مرىىاِئاِئر.!.!أال ي لّّلحِِح أال ي  
  طانطانا الشيا الشيطهطهببة إبراهيم رة إبراهيم رى ابنَى ابنَهِِهوو  هِِهذِِذ وه وه!.!.؟؟سقيِهسقيِه وي ويى بِهى بِهضِِضمم وي ويدِِدذوذو الِم الِمنن ِم ِمههارارمم ِح ِح أو أوههرر ثو ثوتِِتبب الس الس فى فىنكمنكم ِم ِمدٍٍداِحاِح و وكّلكّل
ثماِناِنثمى عشْشْى عررة سةةنَنَة س..أم أم ا كانا كاني ي نبغِِغنبى أنى أنتح ِم ِملّّل تح ننه ه ذا الرذا الربباط فى ياط فى يووم السم السبوإذ قاَل وإذ قاَل..!!؟؟تِِتب ه جَلجَلذا أخْذا أخْ هج ج ميعميعالذين كانوا  كانوا  الذين 
ييعنِِنااعدونَونَدهه". إني ِه بوقفِتسوعالم ضللة ادتعِبصواهتم امهبالم رضى والمنبوذينأع إل  لاداننسكر امُتهالم ٢.ةسلوب 
 

 .ٍطورة بشُوددح متْس لي المسيحةبح مإن.. .. ةةببحح الم المهِِهذِِذ ه ها يفتقدا يفتقدة وكلنَة وكلنَة فريدة فريدحبحبا ما مبنَبنَ أح أحسيحسيح الم المإنإن: : ساًساًاِماِمخَخَ 
أفلقد حا نَبللمىنته. محةبداً ال تسقط أب .ةمتحقق لكّل حبكّلاٍن إنس احتي اِتِهاج. حثَدي نِْع ماًودبئر ي ِبعقوب بالقر 

 .اهدج فولطريقَ اربعوع يس يكان و.اءى متستِق  تجلستْْكانَ ِةراِم السنأة ِمرأن ام .ِةراِمار بالسوخَ سِةدينَ منِم
خَلدم عهوأثنَ يٍثِدا فى حاءقاَل ها له :"اذهاذهبى وادعِِعبى وادى زى زوفقالتْ."جِكجِكو له : "ليليسِل ِلس ى زى زووجقاَل."ج له ا يسوع: "ححسناًناًس  

 :رأة الم له قالتْ."ققدِِد بالص بالصذا قلِتذا قلِت ه هكِِكججووو زو ز ه هسس لي لي اآلن اآلنى لِكى لِكاج والِذاج والِذووة أزة أزسسمم خَ خَ لِك لِك كان كانهه ألنّ ألنّججووى زى ز ِل ِلسس لي ليقلِتقلِت
"يااي  سسييدد  أرأرى أنكى أنكنبى قاَل..""!! نبى ي سكّلكّل" :ها لوعم م نني شْشْ يرربِم ِمب ننهذا الم هذا الم اء يأيضاً أيضاًعطشُعطشُاء ي ولكن ولكن م م نيشْ يشْن رربِم ِمب ننالم اء اء  الم

الذى أعأنَ أنَطيِهطيِهالذى أع ا فلنا فلني بْل بْل إلى األبِد إلى األبِدعطشَعطشَ ي الم الم اءاءالذى أع طيهِِطيهِِ الذى أعي ي صيرفيِه فيِهصير ي ي نبنبوعوعم اٍءاٍء مي ي نبنبعإ إع لى حلى حياٍةاٍةيأب أب ديقالتْ ."ةٍٍةديله  
أأا ا نَنَأأ" :رأةالمعلمأأ  علمننم م سيىىا الذا الذسيي قاُلقاُل يله له الم الم سيحىى يأت يأتسيح..فمتى ج فمتى ج اءاءذاك ذاك ي ي خبرشَ شَا بكّلا بكّلنَنَخبر ىقاَل ."ءٍٍءىله ا يسىىا الذا الذنَنَأأ" :وع  

وقالوا  .ِه كالِمِبب بس بِهوانمآف نيمو ياكنَ ه فمكثَ.مهدنْ ِعمكثَ ينأ ألوهسو ونرياِم السِهليإ اء جثم ."وو ه هكِِكممكِلكِلأأ
نَنَنّنّإإ" :رأِةللما لسنَنَا لسا با بععددبس بس بنؤِم نؤِمكِِك كالِم كالِمبِِبب نننَننَ أل ألنا نحنا نحنقد قد س ا ونَا ونَعنَعنَمِِم سعلمأأ  علمننه ه ذا هذا هوبالحقيقِة بالحقيقِةو الم الم سيحسيحم لِِلخَخَ مصصالع ٣."المالم الع  

 

 لقداولتْ ح اِمالسإةري شباعللا حاجته محِةبجنالقاٍت بع ولكنٍّةسي لتْا فشَهم رة تلوالم اآلن فى  وهى.ةر 
التجِةرب اِدالسِةس!. لوأر نَدصخْار شَا اختيحققَ ليم إا نتطلع ن  ِمِهليمحغٍَةب يشْر مٍةوطرعيداً بع ن المنَسيح سرجع 

 .داًسقط أب ت ال التىِةفريد الِةبحم التلكأى لا الظمنَ نفوِساعبشْ على إروع قاِدسسيح ي فى المهدح و اَهللاإن .ائبينخَ
 طيرخَو امه ؤاٌل ساكنَ هولكن .."حيدحيد الو الوم ابن اِهللام ابن اِهللا باس باسننؤِمؤِم ي ي لم لمنهنه أل ألينين ِد ِد قد قدننؤِمؤِم ال ي ال يىىان والِذان والِذدد ال ي ال ي بِه بِهننؤِمؤِم ي يىىالذالذ"

وهوأى األس اِببا حتى ال نؤِمينَ لدنسيح؟ بالم.!م هما سرِمانَد نأس اٍببفهى لي كّلتْس األس التى ِماِبب نا  أجله
يجدباإل راِننسأن ؤِم يننَ إنّ.سيح بالما نحتاجأ ِم لنقرالكتِبن م ا تسعهٍة مكتبا لنَ بأكملهجمكّلع األس ٤.اِبب   
 

 زيزى القارئع: مني جرؤ أني رفضاإليم ؟سيح ابن اِهللاان بالم.!فَ كي نواجهذاك الِذينونِة د ى لن 
 ى أِخوكع أد.مد النّنفعي  ال حينمدننْ س.فعتش  الٍة واهياٍببا وأسنَ أنفِسنفاع ع للد بِهمغلوط نتقدق منِط مع ماهَلستي

لتشتركىِع مفى تلك  الِةالص: انَأبا السمِمأو ..اوىعترفُأ ونأن ي سوعالم سيحه وقّ الح.وأن م عِلا ينهالكتاب  
المقدسه النّو الِذور ىهديِنى ي.وأن ح بكالع جيبه الشّو بعالح و. لقلبىقيقى الر لنفِسىطشَى العاِءى إلى الم 
الحى.. ص فى االتىأرفع م سيوعسار الباثقاً وأنّك لى تستجيب  قلتَ اي نقبْل: مي نال أخْم إلى رجارجاً خَه . 
 

 : فى ذلكا ستجديرهالة أو غَس الراع تلكمإن أردتَ س.. زأخى القارئ العزي
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

تَ سدأر وإنماع تلكةالة الرسِم باإلنجليزي ن Cliffe Knechtleستجد فى ذلك  : 
 http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 
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