
 ١٦٠سـالة لرا
 

  ؟؟قِّقِّى بالحى بالحرر أد أدممههالمسيحيون أنّالمسيحيون أنّ  ددلماذا يعتِقلماذا يعتِق
 

(Arabic – Do Christians alone know the TRUTH?) 
 

 ىعِن أقنَابوى وجِنير حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
 ؟؟رى بالحقرى بالحقالمسيحيون أنّهم أدالمسيحيون أنّهم أد  لماذا يعتقدلماذا يعتقد       : وسؤال هذه الحلقة     
                 Cliffe Knechtle         :يجيبنا على هذا السؤال

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

 
 ألِنسى أحِة الدِفطلب اع اى اجتمنعقداِم بجِةع Harvardباًاِضريكا غَ بأِم:لم اذا أيها المسيحيتعتِقون ودن أن 

يكم الحّللداِئ النهكلِّطلق لى الم ل؟شاِكالم.!إنكم تتح دثونكم ا لوال كان  يوجدأى م اٍةانَعمِك ينأن ي تعرضإلي ا ه
 .قاِستنَ مى شكٍل ِفعاً مافقَ تتو أنكنِم ي لديكمور األم كّل وكأن. إال وكان المسيِحى ِعنده لها الحّل األمثل؟اننساإل
وليس ِملديكم نم لٍةِضعيتع ذرا حله. سألِنالِذى إن ىى اعتقاِد ِفَلؤاى هذا السله ع ذره.فأح اناًيي سمالنّع ِماس ن 
بعض المسيحيينإج اٍتابتبد و رٍةوتينيو ضعى قالٍبا ِفوهم عني. ا وبهيصوروننو عالح الِتاِةي ى يلزغَم يرهِمم ن 

 .ٍةينَع ماٍتسار لممِةبسبالِن ِةاصخَال ِهم نظراِته وجونسيحيؤالء المه  يفرضالو األحى أغلِبوِف .اوهيح ي أناسالنّ
 دوج يى الحقيقِة وِف.ك ذِلشَابه ا ومِب اللِعقر والتسلية بورِةاِصعوسيقى الم بالملولعا والرقصثال بيل الِمعلى سو
أسبابلم ا يقدونَمِمه نَن اِئصنَ باالمِتحاع عوعنَ نم عن ِميِتن لكالم ماراتسولكن ي جبنَ عليا أننكون ِذ حلئال .رين 
نتجاوِفز نَاِلى أقوا وتحنَاِتذيراا م بالكتاِبجاء ١.س المقد  

 

  أىِةاسر ِددنْ ِعِه إليوعجر والاماً تمِه عليداعتماال اننَمِك وي.قِّ الح كّلمُلشْس ي المقدالكتاب  تأكيٍدبكلِّ 
شِكمفنَاِدلة تصؤِما كمإذا احترناأو  نينبي ناِت وجهالنظر الم عرلنَِةوض ختاراِهللاِة وكلِما يتفقُ م .  إنالميسيحين 
نؤِميبذِل ونكال ولكن  يجلنَوز نَا أن ِعدىم كّلرفِةع قِّ الحالم وبالكتاِبوِدج الم ألنّ.سقد هي وجدِم الكثير ما واجهنَا ي
 حتى على أكثر ضاِم غَوا ه مس المقدبالكتاِب دوج ي. فيِهحكم لنَاهيٍةتنَ مقٍةا إلى ِدنّ ِمحتاج يه أنِّةجر لدضاِمغَ
المِمداًتأكين سيحي أنفِسن أنّهم هم يعرفونِف الكثير وأنّ اِهللاِةى كلم هقاِدم رعلى القطع بِصون ِةحخَ أو طأ هذا أو ذاك 
 ور وتٍَةاينَ بِعاؤالِت التسنع ِم النوك على ذِل نجيب أنِةيم األهِةايى غَ ِفه إنّ.افنَاِدى تص الِت المعقدِةور األملك ِتنِم
وذرح.فإن راع ذِل نَ لمكتع رتْضوج الظر الفرِدة نَه إلىى اِدعالم في ِه وثقِتِةسيحي٢. والشّكا إلى التأثره  
 

 أ لقدتُجبالشّ ذِلك الِذاب ى وهِناجى بالسابق ِذؤال السكربِته لكاِت الكلم: إنم نيتب عالم سيحيلز مهأن  
رفَيعأن ي سوعو ضِم القليَلع ناِع القودواألحكام ف.طلقِة الم كاالمالِذن ى تذهبِه إليلتر ى العِمديد ى  التفاصيل ِفن

ِدانين والقواِعالقونِظ المِةمه و مجلسألنّ.ِةدينَ الم ى بالِد حتى ِفهنا األمى تتفاخَ الِتِةريكيعلى غَر ا أنّيرهها تبيح 
لمواطنيهداًا حى ِم أقصنالح رِةي.ا آالفُينَ لدانين ال القونِظمِةملج طِةاع األنِشميع أنوواألع الم. إنالم سيحيين هم 
 مه وألنّ.مهنْ ِمبا الرهى يتطلب الِتاةَيوا الحيح ي أنهماِتى ذو ِفوناجز عم ه بْلرين قاِدري غَمه تحققوا وأيقنوا أنّاسأنَ
ولوا إلى ِتصذِل ِل. الحقيقِةلكقبلوا هك فران ِمة الغُبنالس ِديالِذ.سيح الم نَى محهال مفرخْاألة صرى لبِءدع ٍدهد دٍي ج
معه.و همي عرفونأن يفوقُاَل الكم هم الخَاِت قدرلذِل.ِةاص كاختار وا أنعيشُ يوا حاةَيِة الطاعللر بمالِذى قاَل له  :
  ٣." الطريق الطريقة كّلة كّلايايدد وِه وِهاداًاداً إرشَ إرشَىىسيح الحسيح الح الم المنن ِم ِمالونالونينَينَ س سممههنّنّأأ  المينالمين ع ع..ن أن تفعلوا شيئاًن أن تفعلوا شيئاًألنكم بدوِنى ال تقِدروألنكم بدوِنى ال تقِدرو"
 

  إنالميسيحينألنه خُم دامسيح  للمواجيى طريق الِخ ِفونهدِةموراً أمقُّشُ يعلي الفصُلهم ا فيه.ويض رب 
 . االحتفاظ بِه لهوزج ي مالِهن ِمكمف .الِهى م ِففُر التصاناًي أحهريحي إذ .ِه بنفِسالًث مCliffe Knechtle ب الرماِدخَ

                                                
     لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع،       ١١: ١٧    ،   سفر أعمال الرسل ٢٤: ١٢     ،    إنجيل مرقس ٢٩: ٢٢ إنجيل متى ١
        ٣١ – ٣٠: ٨ سفر أعمال الرسل ٢
                ٥: ١٥،    إنجيل يوحنا      ٣٨: ٢٢ إنجيل متى ٣
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نْ ِموكمهي ى اِطعلفقراء. األوأى شياء يلزمشَه راؤهو .ِهلِتاِئا لعا الِذمى يحسوتبذيراً إفراطاًب .لِذ اا ومى يحسب 
 ضر تتعلن اًسيحيا منّ ِمد الفربحصيا وهملِت بجاةَي الحهمنسِل وصاًِلخَ موعس يب الر نقبُلحين إنّنا .؟ وتقتيراًحاًشُ

  ١.اعيالضو  الفقدانج إلى والنتاِئاِببس األن عِثحة البريز غَضر تتع ولن.ا إلى الشللملكة التفكير فينَ
 

 إنالس يدالم السيح  يجرا ِمنَدنح ايتنَر.ِم أو ا ِفنَ حِقنالِذار األسلوِبى اختي ى نريدعيشَ نَ أنِفه ى حانَاِتي. 
إنح خْا الشّنَيِترصيت تنة لنزبْل.انّ ِمع ننَح بن الرونَ بع ستردا فقدنَ مالشّإذا كان اه طاني همناسلب .إن الس يد 
سيح يشَالمملنَستخِْدا نَجعم ا ِمهبنَا ونيقوُل.اٍت قدر شَ شَنوا كلَّنوا كلَّامتِحامتِح" : الكتاب ىءٍٍءىتم تم سكوا بالحسكوا بالحسال."ننس  نا  أنّشك

اِنسنعى ليفقط ِمس نور الِت األمى فيها نرى اللوناألس وِماًقريب د ن وضاألبي تبشْو األدياءأم ا ِف أنظارنَامن ى لو
راِدمبْل.ى ستكون اتنَعانَ مِمضاًا أي نأم اا  علينَور تلتبسِنهكو عماِع قودحتمي ة وضعها السمُل  .د المسيحيجوم

 ديثُ أنّهالحلنصبحم يسيحينَانمال يلز اى عقولنَ نلِغ أن.إن الم سيحية دعوة لتبقدير إلٍهِةعي .منَ يحقو ةة وإمكاني 
األسلوِبارإلختي حيح لنَ الصحيالِن وتتفاضُل. األفضلاةَا الحي عمة مالغُع فرعفنَان إذا ضا أوقص نَرا أوع ج٢.انَز 

 

 كتبب ولس الرِهى رسالِت ِفوُلسِنؤِم األولى إلى مشْشْ األ األكّلكّل":  يقوُلنثوسى كوريىى ِل ِللّّلاء تِحاء تِحيلكن لكن لي لي سكّل كّلتْتْس   
. "ءء شى شى ال يتسلط على ال يتسلط علىلكنلكنكّل األشْياء تِحّل ِلى كّل األشْياء تِحّل ِلى   ..ىىتبِنتبِنولكن ليستْ كّل األشْياء ولكن ليستْ كّل األشْياء ى ى  ِل ِللّّلاء تِحاء تِحيي األشْ األشْ كّل كّل..افقافقاء تواء تويياألشْاألشْ
ويتسُلاءب عالنّض اس قائلين :ماللا الحوم ا الحام ِفرى المة؟سيحي .ُئِطخْي سيِحىالِذالم ى يضقاِئع مة للمحراِتم 

ى ال اء الِتياألشْ ن عديبتِع و.ةوحي الراتهيى حى تبِن الِتاء األشيههم يقيقى الحىسيِح المإن . ِفعلهوأخْرى للمحلل
توافقهسيِح كمى.وال ي سمِلح عٍةادأو لوٍك سشَِل  أوغٍَءى يل ميٍدر حِهيتسلط علي.ويفقد هس المهو حيتَرِفه ٣.سيحى الم  

 

اص  األشخَد أحأىإذا ر . كان ذِلك الضمير ميتاًريعل الخَ لِفهاحب صدفع ويىاِن اإلنسمير الضكر يتحلم نإ  
اناًإنسائعاً جيطِع ولم مهال متوفر الم غْم ِمناِئع على الرالج لإلنفاق على ذِلك هع.أو إذا ر اناًطشَأى عولم م ل يقده 

كوبم اء يروى ظمأه.أو وأختاًأى أخاً إذا ر ع ريانين ومعتازن للقوِتيوِم اليوقاَل ىله ام:ام ضئا الم استدِفيا بس
واشبعا ولمِط يعهما حاِتاجالج ِدس.ِفا القوُل فم ذِللوِكى س ؟صخْ الشّك أوليذِلس ةكخَطي ه؟ نعتبر. لقدج اءالِة برس 

يهذا النّعقوب ص :"فمفمنني ي عرفْرفْعأن أن ي عمَلعمَل يح سناًسناً حوال ي وال ي ععمفذِل فذِللُُلم كخَ خَك طيةةطي".فإن لم  يحسب تصذِلفُر خْالشّ كأنّص ه 
  ٤.؟ةطي الخَريفُ تعوا هة فمطير خَيعل الخَ ِفن عهاع امتنَ يكن لم وإن.؟فُوصاذا ي فبمىاِن إنسريغَ
 

 إن سيِحالمىقيِق الحالى  يِعدى المفكّل .لةرفة الكاِمعي وم يتلقى معرفة جةديد.يكتِس واستنَ بارة جة ديد
بتوِهِداجل ِفتواِص المى محضر الروِفب ى عش ِنروال.ِهمِتع  يِهى نفِسى ِفرتطفَل  أنب يالنّتوجيه اس لياعرفوا م 
يلزمهأ .موأن يشير ٍد على أحع ال بنوحى الِتاِةي يلزمهأن  يحيااه.  إنالروحالقد سو حدهحين ي ى اإل ِفسكنان نس
 اسئوليتنَ مإن .ِه بعيِشدسعحيح لي الصياِة الح وأسلوِب.هسلكَحيح ليان إلى الطريق الصنس اإل على توجيِهرقاِد
كمسيحيى توصيُل ِهينالِة رسقِّ الحِة للنفوس المحتاجلم رفِةعقِّ الح.وبم رفِةعقِّ الحيتح ررون. قاَلفلقد الس يد 
المسيح: "وتعوتعرفونرفونالح قَّقَّ الحوالح قُّقُّ والحي ي ححرررركمكم".إن الر بي سوعه وقّ الحأنَأنَ" : قاَل فلقدا ها هوالطريقُ الطريقُو والح قّقّ والحوالح والح ي٥."اةاةي   

 

ى إلى ِنتيده ك ألنكأشكر.. اوىما السانَأب :الِةالص لكى ِتى ِفِع تشترك مكى وكعأد: ى القارئعزيز 
و .قِّالحأ ألنكسلتَراالب نالو الِذ حيدى هوقّ الح. ليقدالصاًى خَ ِلمم جبف .اًانيى سِفم الثمين الِذالدعلى الصليِبك . 
دمي سسيوعالصاً خَلتُِن .ثمين الح الموتَريراً وتب ِمريراًح الخَ نِنلتُ نَ. ِةطيواة ِمجنالِك الهِد األبىوض اناًمللح اِةي 

ِةاألبدي.أس إلهى ِنألك عمة وقوة ألحيا الحاة الِتيى ترضيكوتم جداس مكوس القد..  وعسم يالِتى فى اسص أرفع
 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: من قلتَ يامستِنداً على وعِدك مخَلِصى 

  
 :إن أردتَ سماع تلك الرسالِة أو غيرها ستجد ذِلك ِفى.. 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 
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