
ـالة الر١٥٢س 
 

  ]]١١[[ماذا تعِنى كِلمة خَطية؟ ماذا تعِنى كِلمة خَطية؟ 
 

(Arabic - What is sin? [1]) 
 

 .ىعِن أقنَابوى وجِنير حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 

  ة؟ة؟طيطية خَة خَممى كِلى كِلاذا تعِناذا تعِنمم         : 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

 

 سفر التكوين إنخِت يأوَلم أص حِهاِتاحو أ وهصحلق بِت الخَاحلكاِت الكلم :"ووركّل كّلأى اُهللاأى اُهللار م م ا عمِِما علهلهفإذا ه فإذا ه وو  
ححسسنجداً جداًن ".ختَ ويماألص حبى  الثاِناحوم آدنراهعيداً س باماء ِتِهأروح.ا اُهللا خلقهله لتكون عيناً منظير ه.  ثميدأ ب

األصحثُ الثاِلاحخُ بدٍثخلوق ثاِلول مأفس د بتَيالز واألولِةجي .ُئِطخْ يِسنْر الِفثُل المالِذى ى ترجمشْفِت: تهن  ع
المأِةر .وتصشْفِت: هحيحع نإبليس .فلقد الخَ َلخَ أدش وأحلى  أحلى جنٍّة  إلىةطيلعزونجي.ة  إنالخطي ليِم تْسن 

أاع اختردو محواءولكنه ُؤركاا شُمفىه  جٍةريم نَأسدد ورين لهمولكنّ.اا فيه همإذ ذر ا بال عافااقترل. هقدرفا  ع
  اُهللارب دقد و.اهنْا ِمردا طمهنّا ولكهمِتطي خَِةالجعن على مارا قاِدمها أنّمنه ِم ظناًِةنّار الجَج أشْنييا بارا فتومطأهخَ
 يِدِحن الوال االببإرسا الجهة ِعسئولي مذ اُهللا أخَ وقد.ِةطي للخَالجِع م ال دفِكون سفبد .اءد الِفو وهامِهنقاِذ إلالجاًِع

ض لِفإلى األرونَس اِءد مليعودوا ِهِلآدثانية إلى أح ان اآلِبضالس اوىم. ا إبليسِهالِص لخَسبيَلال  فأم  فلقد أعاُهللا د 
له اًالكهأب و .اًدياألصحاحِم األخير الكتاِبن س المقدعِل ينر جاءع والذين ِةدخلقه علىم  ِهورِتصإلى أح انض 

  ٢."وعس يبا الره أياَلتع. ينآِم": ونفدي المهجيب وي."ريعاًريعاًى سى سا آِتا آِتأنَأنَ": ىفاِدالالرب   إذ يقوُلاوىم الساآلِب
  

 ْله: ؤال هذا الساِتعاِم الجابب شَلىإ اههوجى ي الِتألوفِة الملِة األسِئنِمإنCliffe Knechtle  : يقول 
مِكينكتح ديدم الخَِةاهي ف.؟ِةطي العفُراِئ السدأن م النّعظم اس يحدونَدها بالسالِذِكلو تنَى يافى مخْ األعاِتالقي 

المتعارف علياه.الخَ ولكن طيبكثير ِمة أكثر نم جِدرالم مارِةسغَِة الجنسي يشْر المرةوع.أو إد ان الخُمورم.أو  
لِبسأم ال اآلخَوالخَ.رين طير ِم بكثية أكثرتكاِبن إراِع ظلم اجتمِم .ىننَ أنّكِدَؤ المشْ نَميعاًا جِئمِمز نع الطم. 

 ِةاهي مديِدح ولتَ.ِةطي الخَلِةشِك من ِمسيراً يءاًز ج تمثُلِه هِذ ولكن.ِةالمي العاِتاعج والم.ِةريصنْ والع.ريِبوالتخْ
 :قدس المة بالكتاِبعلنَ الم اِهللاِة كلمنا ِمهصستخِل نَأمور ِةعبى أرا ِفهنْا عنَديِثر حص حنمِك يِةطيالخَ

 

 ري غَا خَطأه إنّ: ونقوُلورط األمس نبطأ أن الخَنِم ....ا اِهللاا اِهللااياي وص وصنن ِم ِمةٍٍةصيصي و وررى كسى كسة ِهة ِهطيطيالخَالخَ: : أوالًأوالً 
محوٍبس.أو طفيفٌ تهاون لم ي دِهينَى ِح ِفرك.والص وابأن نس ماألشْى ياِئ باءمأسِة الحقاهفالخَ:يقي ة ِهطيى تعد 

اِععلى قودس اِدلةة اميعأو جزِفاُهللاا ه َشَى عر وصو.ااي أن جيبالعب نّ ِمضاًععِلا يِفن اح أنّى ارتيهفعَل قد ح إذ ناًس 
قدنّ تجِتب لكالم حكالقتِلاِتظور ويقوُل.ا والزنَِب والكِذرقِة والس :ا قتلتُ مداً أح.ا وم حثَدشَذتُ أخَ أن ِخئاًي ةلس. 

ولكنبالر جوع إلى المظِةِعونَ .بِل على الجأى رنالر بي سوعي عالخَفُر ة بأنّطيها ليتْسبْل. الذنِب فقط ارتكاب  
  ٣.اًملي عِه بتنفيِذمقن  لم حتى لو.اذه اتخَرى نقر الِذُئاِط الخَاه واالتجفُوِق المضاًى أيِه
 

  اِءاِءمم للقد للقد قيَل قيَلهه أنّ أنّعتمعتممِِم س سقدقد": نجيل متىإ نس ِماِماح الخَحصاألب ِلب على الجِهظِتِعو مىِف وعس يب الرقاَل 
  جبجبستوستو م م يكون يكونالًالًاِطاِط ب بخيِهخيِهأأ على  على ببضضغْغْ ي ينن م مكّلكّل إن" : لكما فأقوُلا أنَ وأم."كمكم الح الحجبجبستوستو م م يكون يكون قتَل قتَلنن وم ومتقتْلتقتْل  الال

الحوقاَل وقاَل.""كمكمالح  : :""قدقدس مِِم سعتمأنّ أنّعتم هقيَل قيَله للقد للقد مال ال..اِءاِءم   تزتزن وأما فأقوُلا فأقوُلا أنَا أنَن وأملكم لكم ::إن كّل كّل إن م م نننظر نظر إلى ام إلى ام رأٍةأٍةرلي لي شتهيشتهيهها فقدا فقدز ا ا نَنَ ز
بهوقاَل."ى قلبِهى قلبِها ِفا ِفبه : "سمِِمسعتمأنّ أنّعتم هتِح تِح قيَل قيَله ببقريبك قريبك وتب غِِغ وتبضضع ع ددووكك..وأم ا فأقوُلا فأقوُلا أنَا أنَ وأملكم لكم  : :أحبأحبوا أعوا أعددائكمائكم..كى تكونوا  تكونوا  كى 

                                                
  لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع ١
  ٢٠: ٢٢حنا الالهوتى  ، رؤيا يو٢٢: ٩  ،  الرسالة إلى العبرانيين ٢٤ & ٨ & ٤-١: ٣  & ٢١: ٢  &  ٣١: ١كوين  سفر الت٢
  ١٧: ٤ رسالة يعقوب ٣
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 درج متْس ليةَطي الخَن أ:انه ِمصستخِل نَ.حاِضا وونهمضسيطة م باتٌار عبِه هِذ."اِتاِتووممى السى السى ِفى ِف الِذ الِذ أبيكم أبيكماءاءأبنَأبنَ
 .كة كذِلوهوالشّ ةطيا خَ الزنَ.كة كذِلياِهرة والكطي خَالقتَلإن  .ك كذِلُئاِط الخَفُوِقى الم ِهولكن ئاِطعل الخَالِف

االعتداءعلى م ن اعتدخَى عليك ةطي.وأن ِفَلِم تح قداً ِحى قلبكأو غينَ ضة ضد منأص بأذى خَابك ١.ةطي   
 

ن يج بعاِذم النّلكلى ِتإ  ينظرعجتم والم.نيع مٍلم ع أوٍةهنَى ِماح ِفجلنَ ِلةرسشَة نافساس م النّضع بافسيتنَ 
جيعار والتشْالتقدير واالعتب.وي األخَثّح رينلي حذوا حذوهفينْ.م ِفدكّلع ٍداِح وبح ماس وطموح للوول إلى الِقصِةم. 

ولكنلي سم ني دهذا التنَ الحقيقة خلفَرك فإنّ.غيضافس الب هيترك ور اءهأشالء م بعثرة لضحانداا ايستَوا تح 
ِل .اماألقدينجهؤالء ِفح ى الووِلصإلى الم قدالنّ.ِةم جاحمطلوب وٌلقب ومعلى ِح ولكن اِبسد ار اآلخَمخَرين ٢.ةطي 

 

 ار وضئيو سحا على نَ لنَ اِهللاِتا هبامد استخْإن ....هِِهاِتاِتانَانَسسإلحإلح  إنكارإنكار و و على اِهللا على اِهللاددررتمتمالالى ى ة ِهة ِهطيطيالخَالخَ: : ثانياًثانياً 
ه باآلخَرينة خَوتشْ ف.طيييدم األسِلع إلنتاج اِنصخْسِتال  الفتاكِةِةحاِمهادالِك للهم والتدير هوتس خيرض ارى  للقو

 ظر النَاإلنسان  دققَ لو ولكن.ِةيرشَ البري خَوهى مض أسر لغَى العقِلوغَبالنّ  خلقَ اَهللاإن. ا لنَا اُهللاهبهى والقة الِتالخَ
واِفإلى دِهلوِكع سِةفينَ الد.لو جكّلد  داِحوِهِلاِخ بدة ِش طبيعرإلى استخْة تميُلير داِتام اإلمكانيب الخَواِه والمة اص

ِمقتِْلا خُلعكس م غْأل. ِه أجِلناضروأه أخْاٍفد رى ليتْس حسباِهللاِد قص ٣.ِهشيئِت وم  
 

 ا نَستخِْدمكثيراً مالب صرالىة ِف والبصيرمأع والشّنِف الع هوالشَِةو ر.م عاَهللا أن و وِتِها هِذبنَه نتِف لنَلكع 
  متألميناساًا أنَنَأير ا م كثيراً. فقطِه لنفِسعيشَ ي أناد أرنماة ِلي حتْا استقام فم.ر لآلخَعاًا ناِفنّ ِم كّلا وليكون بهنحنَ

اهلنَوتجاهم.م أنّع هآالِما تخفيفُنَإمكاِنى  ِف كان هموتح واِلسين أحهم.إن كس رو ٍةصياِح وِمٍةد نو صا اِهللاايكس ر 
ى ى  ِف ِفرماًرماًجج م مارار ص ص فقد فقدةٍٍةدداِحاِحى وى و ِف ِفثرثرا عا عمم وإنّ وإنّةِِةريعريع الشّ الشّظ كّلظ كّلفِِف ح حنن م مألنألن": اتم الكِلِهأ هِذعقوب نقر يالِةى رس وِف.للكلِّ
  ٤."ةِِةريعريع على الشّ على الشّياًياًدد متع متعتَتَرر ِص ِص فقد فقد قتلتَ قتلتَن ولكنن ولكن تز تز لم لم فإن فإنتقتْلتقتْل   ال الضاًضاً أي أين قاَلن قاَلتزتز   ال الى قاَلى قاَل الِذ الِذ ألن ألن..الكلِّالكلِّ

 

 إنأى ادع اء بأننَ هاكا م يمزنَيا عغَن ا ِمرنَيا ِميعفينَ  الطاِةخُ النا خُنَ أنّنطاة متمرحتى . على اِهللادين 
تْ كانَلوا الانَ خطاي تتعى خَدطياِحة وةد.خَتْا كانَ فم طية آدم وحاء إال خَوة طياِحوِمة دأجِلن واا هرمِمح نِةنّ الج. 
 ة أنجا بحرنَي غَن ِما أفضَلا ذواتنَنَر وإذا اعتب.رىيا غَطاي خَارقد سيئة بِمتْساى ليطاي خَ أناءع إدأستطيع ال
  ٥.ورر والغُاءري الكبوه و.ر أكبماًرا جنَ ارتكب قدرين نكونان األخَصي وِعِدر بتم قورنا إذبسحي ا النَاِنيصِع
 

 إنالكب رياءاإلعُل تج نساني أنّ ِه إلى نفِسنظرهالم الِذركز ى يدورحوله الع الم.وأن ا م يعملهقّستِح يأن  
يشدانتباه إميع  الجِهلي.الكب رياءتصو رللم رء أنخَ له صيمتِل. اِهللاائص كّلك الم ال وكّلرفِةع قدِةر .وقِافه على در 

وضِه لنفِساصِةانين الخّع القو.وأن  يقرِه لنفِسرالع ل الِذمى يلزمهلي ؤديه.ال ا وم يلزمحتى اله  ؤديِهي.إن  اءريالكب 
 ِةطي خَِبب بسقطَ سه ولكنّالكاً مطان الشي كان.اهِتاعشَ وباهاعِتنَشَى ة ِفطيى الخَِه الكبرياء إن .اِء الدتُيى بِه

ة طي الخَ أن)٢( .ا اِهللااي وصنة ِمصير وى كسة ِهطي الخَ أن)١(.. ِةطي للخَِةعب أرن ِمنأمري نا عدثنَ تح لقد.الكبرياء
  ٦.ٍةم قاِدى حلقٍةة ِف بقيديِث وللح.الله ج جّلعلى اِهللادٌ رى تمِه
 

 واآلنأد عوكئالقارزيزى  ع..لنشترك ى ِت ِفعاً ملكالِة الصالتى ر فعها داودِف النبى ى مالتاِسع  ورِهزم
 ى ِف كان إن وانظر. أفكارىرفْى واع امتحنّ. قلبىرفْ واعاُهللا اى ياختبرِن ..اوىما السانَأب: والثالثين بعد الِمائِة

ى ِنيع. كحنص أ.اى تسلكه الِت الطريقَكدرِشأ وكعلمأ :ك بقوِلتَدع ونا مي. اً أبديى طريقاًِن واهِد.ٌل باِططريقٌ
عليك .. وعسم يالِتى فى اسص ارأرفعققاً ِفى واِث.. البِصد  ِدكعا وقلتَ ي نخَارجاً: م هال أخْرج قبْل إلىي نم . 

 

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

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

                                                
  ٤٥ – ٤٣   &   ٢٨ – ٢٧   &   ٢٢ – ١٢: ٥إنجيل متى   ١
  ٥: ١٣رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس  ٢
    ١٥: ٥رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى غالطية  ٣
  ١٠: ٢رسالة يعقوب  ٤
    ١٨: ١٦سفر األمثال  ٥
   ١٥ – ١٢: ١٤ سفر إشعياء ٦
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