
ـالة الر١٤٤س 
 

  ور؟ور؟مماء الخُاء الخُسسى احِتى احِتطأ ِفطأ ِف خَ خَننمِِم  هْلهْل
 

(Arabic - What is wrong with getting drunk?) 
 

 .ىعنَِ أقنَابوى وجِنير حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 

  ور؟ور؟مماء الخُاء الخُسسى احِتى احِتطأ ِفطأ ِف خَ خَننمِِم  هْلهْل         : وسؤال هذه الحلقة     
                Cliffe Knechtle        :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

 
 وَلحم وضى الخُاِطوع تعمخَور والمداِتر تحأسِئوم لة عةديد..وبوخٍَهج اص ور اطارتباِطى الخُمتع 

 فإذا .م القدِة فريق العبى كرعمWake Forest  ِةعاِم بجديٍث حتقديم لماًو يعيتُ د ولقد.ىِصخْ الشّلوِكالستغْيير ب
ِدبأحالالعبين ي رفعيد هوجهاً مإلى ؤال هذا الس :ى احِتطأ ِف خَأىاء الخُس؟ورم. مضاذا يِف يرنَى أن ر سكربالخَم 
 ابب أسدتوج .؟ن النفس عاًويحترمستمِتعين بالشّراِب  ا نقضيهسهرٍةا على صلنَطأ إذا ح خَن ِم هْل.؟رخَآل حين نِم

تدفعب عواقب اس النّضتقدير للع وندواجذبن لي ارفار فى تيج يدأ بكأس ِمبالخَ نرموي الِةنتهى بحإد ى وِف. انم
عالٍةجشُاِق ننٍَة قصير سببِمني ِتن لكاألس و اِبباوُلنح معالجِفلة شِكة المى ضِءوم ا تضنَمكِلته ة اِهللام:  
 

 ونعبستص يمه ف.ِةفَختِلا المهاِتسئوليمب  حياتهممضيهتر اس ال النّن ِمبعضاً إن ....ععاِقاِق الو الونن ِم ِموبوبررالهاله: : أوالًأوالً 
مواجِةهل الِتاِكشَ الماِدى تصفهلذِل.م كعلى احِت يقبلون اء الخُسمور هِموباًر نعاِق الو. ويحبذِلاولون كاستب عادا  م

ونَيتوقعِمه ن اءأعب ومو .اٍتسئوليليواتخلص ِمن الماِةانَعِة الفكريوالع واإل ِةصبيحسِماوِفخَاس بالم نستقبل الم. 
  ١.ِهاء ذاِت الدن ِمطراء أخْو بداء الدالجونعيف اهيلونَتخَى ي الِتامهو واألومم الهِديول ىالقلق النفِس ن ِم كذِلكواتخلصليو
 

 الخُتْ كانَإن ومرتع إلى حين الجشَاِكَل مم ني اطونَتعاه.ر بما إلى بضع أسابيعأو ع شُ بضهور وقد 
تريحهملبض ع سولكنّ .اٍتنوهمي عودونب عذِلد كإلى م هِةواجم ا هرنْوا ِمبه .الخَإن مرعلى تمُل تع يِدمجأو ح ر ص

أوح جشكلِةز المالم راد مواجهتهاِدا وإبعها عنالو عٍةى لفترتطوُل قد أو  تقصر.ولكن ي وما مّلِحا يد فعالد ن ي
 ندئٍذِع و.شكلِةز المج حر أوص ح أويِدمج على تراًا قاِداؤه احتسودع ي وال.ضر الغَِة فى تأديرم الخَ وتفشُلالًكاِم
ندِفيعالم اِطتعِمٍداِحى إلى و ن اتجاهني:إم ا مواجهة جالِتالِةريئة للح إصَلى و ليها والبثُحع حّلن  و.اله قد 
يستعينبم نيقد مله ع ناًوإ.قاًاِد ص أنّهام ي تجهر و اآلخَاِه إلى االتجهو أنستنِت يجالم اِطتعى أنم شكلتهلي سا  حله
 ٢.هتاعب منسيِه ي بأن كفيالًهظنّير م الخَن ِمزيٍد إلى ميتجه و. كاٍفريغَ هسبحي وحتسيِهى ير الِذم الخَنر ِمى القدِف
 

 كّلإن  الذينوارف عالر بي سوعوا ولبد عوته وجوادالع ونوالِعقَاِد الص الجاألكيد .إن الر بي سوع 
  ديعديعى وى وى ألِنى ألِننّنّوا ِموا ِم وتعلم وتعلم عليكم عليكملوا نيرىلوا نيرى احِم احِم..لى األحمال وأنَا أريحكملى األحمال وأنَا أريحكمالثقيالثقي و وننتعبيتعبي الم المميعميعا جا ج ي يا الىا الىتعالوتعالو" :قوُلي

  لكّلِعالجِه فى ى واقِعسيح الموعس يإن. "فيفٌفيفٌى خَى خَمِلمِل وِح وِحننيي نيرى ه نيرى ه ألن ألن..كمكمة لنفوِسة لنفوِساحاحوا روا ر فتجد فتجد.. القلِب القلِبععواِضواِضومتومت
ما يا ِمفنَاِدصنإنّ. لاِكشَ مهال ي شيرنَ عليا بأننه رختبَئ ونَبا تواجهنَ حينمُلاِكشَا المالص عةب .إنم ا يقولهي سوع 

لكّلاطٍةببس م ٍبتع: "تعإ إاَلاَلتع لىِن إنّ."لىقاِدى وديع رأن و . أريحكمهمِحا كان ملكس ِمأحلهع نك .وما تواجها  أنَ.ه
  ٣.مدنَ وٍةرس إلى حى بكأِت يائفٌ زدنَرى سي فغَ.رىي غٍَدنَى س ِف ثقتكع ال تض.ىِترى قد ِفالً كاِم ثقتكع فض. بِهفيٌلك
 

تساء يقبُل بعض النّاس على اح ....فظفظ تح تحونون د دوبثقٍةوبثقٍة  انان وأم وأمىىاِداِدر عر عيي غَ غَاٍطاٍطشَشَ على نَ على نَلُُلصصححييالمتعاِطى المتعاِطى : : ثانياًثانياً 
  هدتفِقومير  الضِةاسيس حن ِمهدرا تجاهط يتعالذى  أنوهو. لاِكشَ المن ِموِبرر الهير غَ آخٍَببسِل الخُمور بكثرٍة

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع   ،                    ١١: ٥ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ١
  ٣: ٤  الرسول األولىبطرس رسالة ٢
 ٢٨: ١١ إنجيل متى ٣
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اِعشَمالفضيلِةر ِةانَ واألم.فجر ِمةع النَذِلك ن ع وأخْوى ِمرا ِمثلهنَن ع آخَورِج يدالم اِطتعى نفسهوقد تخلى ع ن 
حِهاِئيوتخلى ع ى نشَِتم الن القيأ عليالخَكاِت بالِن وانطلقَ.اه ِةارجع ما اعتادِبهاقِة واألدوِد الليدح نوانطلقَ. وع  

ر الئقٍةاديثَبأحغَي  ِسرليم ن يغَراستلطاِفىِف ب هماِف واالستظرم عهم.ال قد  يتذكرم ناطى الخَ تعمرب عدس اٍتاع 
 نْدِفع ليلقد تعاطاها .هان تأثير ِمىع وقِتاِف بدقاًنطِل مكان هاِئا احتس وقتَه ولكنّ.هنْ ِمردا ص م كّلاطيهاتع نِم قليلٍة
  ١.ّلِحمضار يخَوكالب رظهار يخَب كال.ؤقتٌى ماِطتع الماتَ وثبان أمإن .فظ تحدونان  وأم وبثقٍةىاِد عري غَاٍطبنشَ

 

 إني سوعالم سيحي هبقو ة حقيقية يواجها اإل بهنساِكشَان مِت .لهلكنَة  القوحصل عليها إنطنَ ارتبالقٍةا بع 
حِت.ِهِصخْ بشٍَةقيقي لكالقو ة فعالة على الدوام لياعاًنَ ِقتْسو هكالِذاًمي ى يظهخَر الِذى لفهي اطى الخُتعمورأو  
خَالمدإنّ .اترهي قدمد علكّلوته م ني عوزهئنَان واالطِم األمإن. اتان والثبوعسي بالر ي قدمالس الِذالم ى يدوم.ا  وم
يقدمهال ي قاربذِلن كاألم الِذاِتان والثب و ِمى هننْ صع ماٍتؤثركيم اوينم اإلة على جس٢.انس  
 

 إنأج سنَادا هبة وعطية عى ِمظمالق الخَ اإللِهن.ة ال هب تعادل بأىلذا علينَ.ن ثم نعتِنا أن ىبأج ا وال نَاِدس
 .اطاها نتعا بتأثير متأتينَة عطنَصة ماعج شَلجلِبو .انَلوِك لسىر طبيِعييير غَ تغْاءابتغَة ار ضاءيى أشْاِطا بتعهدنفِس
أوم حاولة إبطاء أوتع جيل ردود أفعال بقهر الجعلى ِفِدس عل ما ليِمس نألنّ.ِهِت طبيع بذِله كنح ِه هِذطمالع ة طي

 نصين ِمى التحى علا يكِف بمرين قاِداء أقوي اآلن نكون قدهة أنّظة األخيرالح والم.اهوضعا ي مس ولياهدونفِس
 انم ضه القيقة أنّ الح ولكن.اِتردخَور والممطاء الخُع اسِتاِءر جن ِمِةخيم الوباِقو والعِةار الضالتأثيراِت

 .ِدسى الج ِفِة الطبيعيِةهزج األلك ِتمُل عطُل يتع حيناجالً ع أو آجالًموى الييأِت فس.رِةقِد الم أوِة القولك ِتةَِاريرستمال
ويى ِعِصستعالجهيستحيُلا والع ودة بها إلى الوع الطبيِعضا اُهللاى خلقنَ الذِِى٣.ِه علي   
 

 ِمونالم الحضاًظ أيأن ب عالنّض اس يتعالخُاطون مورلم جِدرأن  ظمعاس ِم النّمنح ِلوهمهااطونَ يتع.أو  
  لوِهعِل على ِفمقِدا ال يمب رئاًي شَ ليفعَلىاِعط االجتمغْ الضهدفع يناس م النّنِم و.ك ذِل يفعلونهمقاِئِد أصضع بنأل

ذِلكان كوكاً مترارِه الختي. إن ينسيحيالم ملزمبتقديم ون األعلىثَلالم دوالي عينَ الماِدة الصخقة الملةلص رِهمغَي .
 ميعاً جنح ونَ.اسيح فينَمل الم لعدهشْا لينَِلاِخ دن ِمابع النَ الحقيقىان األمينسيحيم النحا نَا فينَور ي كىٍةاجحب اسالنّف
اِقوعوناتَ تح املتز ٍةح اِضوسئوليومتفرض اهح اجىر ِفشَة البذِلك الع رص.افقَ لتتوى نؤِما الِتنَ قيمنبه ا مع 

 من حقيقيةقة اِدة صونَأمالقة ماس ع للنّوفر يأن ريد يسيح الم إن.م بقيرفُتعي  الى الِذالمجتمع ك ذِلىا ِفنَسلوِك
 .ِهِتوعدق د على ِصهملوِك وسهماِتيوا بحدهشْ ي ولم.ِهادِت إرن عهموا بكالِمرعب ي أنونيسيحي المزج ع فإن.ِخاللنَا
  ٤.!اتهي ه ولكن.القِة العلك ِتثَلون ِمجد يماهس عر آخَمصدر إلى ىع السهمر إمكاِن بقداس النّاوُلحي س تأكيٍدفبكّل

 

   زيزى القارئع..إن  اِهللاِةكلم فيه ونتعا يا م كفينَا لنَسترِشدكّل  و.لمما يلزنَما أننع رفهع نارضم ى اِط تع
  تْتْاغَاغَسسى الكأس وى الكأس وا ِفا ِفههاباببب تظهر ِح تظهر ِح حين حين..تْتْررممإذا احإذا احر ر مم إلى الخَ إلى الخَتنظرتنظر  الال":  الحكيمفر األمثال يقوُلى ِس فِف.ورمالخُ
ممرى اآلِخى اآلِخقرقة ِفقرقة ِفرر تلسر تلسععكالح كالح يية وتلدغغة وتلدكاألفع كذِل ويقوُل."وانوان كاألفع الخَالخَ": كممررم م ستهستهزئة المسِكسِكزئة المررع ع ججاجاجو و ممننيتر نّنّ يترححبهم ا ا  بهم
فليفليسوقاَل." بحكيم بحكيمس ب ولس الرل وُلسىِنؤِمموالوال": س أفس  تسكروا بالخَوا بالخَتسكرمالخَ الخَى فيِهى فيِهر الِذر الِذم العبْل بْلةِِةالع امتلئوا بالر ٥."وحوح امتلئوا بالر 
 

 أدعى  أِخوكِلتشتركالِةىِع مالص ِفى تلك  :انَأبا السماوى ..ال أشكركإذ  . بىامكهتمتدوِنعى لحاٍةي 
 كوِنى إلى عاجِت حنِل أع.ٍةوديب ع كّلنرير ِم على التحر قاِداكو ِسنم و.ِةطي الخَنتق ِم والِعيِةر الحاةَي ح.أفضَل
أرفع  .اكايص لوطيعاً م.سِمكممجداً ال كِصخْا لشَي ألح.ىنّ عسفوِكم المى بالدلِن اغِس.ىِنرطهوى ِنرر ح.إلهى

وعسم يالِتى فى اسص ىلِصخَم. علىداًستِنم  ِدكعا .وقلتَ ي نخَارجاً: م هال أخْرج قبْل إلىي نم. 
  

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

 :  ستجد ذلك ِفىCliffe Knechtle ِمن باإلنجليزيةوإن أردتَ سماع تلك الرسالة 
 http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 

                                                
    ١٠: ٦الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس  رسالة بولس ١
  ٣٣: ١٩سفر التكوين  ٢
   ٧: ١٣سفر القضاة  ٣
    ٢١: ١٤الرسول إلى مؤمنى رومية  رسالة بولس ٤
   ١٨: ٥الرسول إلى مؤمنى أفسس          ،        رسالة بولس١: ٢٠ &   ٣١: ٢٣ سفر األمثال ٥
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