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لملماذا ياذا يسمسمحبالشّ بالشّ اُهللا اُهللاح ر١١[[    ؟؟ر[[  
 

(Arabic - Why is there so much evil in the world?) 1 
 

 .ىعِن أقنَابوى وج حيرِنؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 

 ؟؟رر بالشّ بالشّ اُهللا اُهللاححسمسماذا ياذا يلملم         : وسؤال هذه الحلقة     
  Cliffe Knechtle         :ليجيبنا على هذا السؤا

١
                        

      .Give me an answer that satisfies my heart and my mind              :       فى كتابه
 .ر بالترجمة إلى اللغة العربية الناشنوقد حصلنا على تصريح كتابى ِم

 
 عندما يبدأ أحدخدام اهللا حديثه السيح  عن المِم حتى يستقبَل طويٌل وقتٌ يمضى مستمعيه أسئلة ن هذا ِمن 

س  لي!.ود الشر؟ بوجسمح إذ أنه يليس اهللا مسئوالًو أ!.عانى األبرياء؟اذا ي لم!. فى العالم؟ الشراذا يكثر لم:القبيل
 وأنّه.. ة اهللا لنا ففى الوقت الذى فيه نعظ بعظم محب..ى خواطر البشر مثل تلك األسئلةتتوارد عل أن  بمستغربذلك

 احتياجاتنا ويستجيب دس يجّل جالله  وأنه.. بدمه الذى سِفك على الصليب كى نخلص أجلنان ِمسيح المأرسَل
رائم والتخريب ات والجاعجوب والمر أخبار الحِمن اًهائِل اً كمدِشعالم تح اإل الجانب اآلخر وسائَلن ِم نجد.لطلباتنا

والقتل اإلرهابى!.وهنا تصع بع مليا نقوُلة التوفيق بين موم ا نسموكأنّ.. عه نّإ: ع عن اهللا بالقولافطالبون بالدنا م
  .م يوعد ب يوماً ويتفاقم يزدادى الشرة فى حين نرحبله المإ
 

 هذا ما نحاول تدارسفمنذ آالف السنين يبحثُ.. فى حديثنا التالىه كثير  الفالسفِةِمن وع لمهذهوتاء الاله  
 حمس ي قديراًاًحب ملهاً إ أن كيفَو وه.. دون وصولهم إلى اإلجابِة الشافيِة الوافيِة الكافيِة لهاميته أع التىمشكلةال

بوج؟ود الشر! .ونحنأنّه نعلم كما  .. لهذا التساؤل كاملٍة هؤالء بعد إلى إجابٍة يصْل لمتُلس ى أنِّعأدعلى نى قادر 
ولكنّ..ذلك نا كمين ِمسيحياألفضِلن لنا أن ننظر شكلِة إلى تلك المِء فى ضوم ولعلنَ..ا كلمة اهللا لنَا تعلنه ا نقترب 

تلك راعينا ا إذمِة السليجابِة إلى اإل الشىِءبعضبعة األمور السة التالي: 
 

 ولكن ما .! اهللا وجودوا ببساطٍة أنكر،ود الشرشكلة وج الناس فى محاوالتهم إليجاد حل لم بعضنإ: أوالًأوالً 
  فبالتالى ال،وٍد موج غير فاذا كان اُهللا..ا الخير والشرتضادتين وهمتين مود صراع بين قو وجه هوريمكن إنكا ال
يوجد مننهائياً تقييماً يضع لم ا هو خيرولم واذا كان ال..ا هو شر  وجودفليس ِم لخير أو شر نيعانيها شكلٍة م 

البشرألنها منتهي إذا كان اُهللاف ..ةة بالتبعيوالسخِط الغيِظ فانفعاُل.. موجوٍد غير لم ر انفعاالً خاطئاً ال ا نراهتبعي 
موجبو  لهشخ تحامٌلو ببساطٍةه صىينبع  ِمنمشاعر ٢.ة وافكار ذاتي  
 

  وجودنتجاهل كيفَ ولكن ..رر أو شَ لخيجودو له لذلك الوجد إي ال:  Bertrand Russellقال الفيلسوف 
صارخاًنادى شىء فى أعماقنا ي؟ قتل إنسان برىء ضد!.أو اعتداء أثيم على .!؟عاملة طفل صغير بقساوة أو م 

 ود ووج..و شرا ه ومو خيرا ه مد الذى حدادل الخالق العنة ِم داخلنا هو عطي الضمير إن.!؟إمرأة ضعيفة
الضميرالح دليٌل فيناى وِد على وجم نب و.. وهبنا الضميرود واهب الضمير وهو اهللاغير وجلس على نا بقادرين 

التمييز بين الخير والشر ..قد تراجع  برنار روسل الفيلسوفَ إنعمابقاا قاله س..قائال وفاتِهح قبَل وصر  :إن 
المحبة خيروالكر اهي٣!.ة شر  

 

  كان إن!. والخطأ؟واِب الص وبينر والشرين الخية على التمييز بة غريزيا قدر أننا كبشر لنَدهشاً مليسوأ 
ا ا وممزجتنَ أالئما ي م هو كّل الخير يصبح ثمِمن و..ر والشر الخيلطة تحديِد س لهمن  هناك فليسوٍد موج غيراُهللا

يعلينَعود ا بالكسف.. ريعب السبعضالم جتمعات ترى أنالح اإلكم والرهابى عنصريهاة أفضل نظام يالئم.. 
                                                

١
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع  
             ١١: ٥،  الثانية إلى كورنثوس  ٢٣-١٨: ١ ، رسالة بولس الرسول إلى رومية ٩: ٨ ، إنجيل يوحنا ١: ٥٣ & ١: ١٤ سفر المزامير ٢
٣

    ٢ : ٤رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس             ،                  ١٤ : ٩ ا�	���� إ� ا��
	ا�ّ��� 

http://www.gracecommunity.info/listen/sermontopic/abcd.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
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ومجتمعات أخرى ترى الحرية والمسوباواة هى األص..فإن لم ي إ وجدلهي حدد ماهية العدالة وماألخالقة اهي 
 وع يتخطى دائرةَس يب الر ولكن.ا نسبييصبح شىء س كّل ألن. فيما يراهجتمع أنه على حقّ م سيرى كّلالفاضلة

النسبية المتحجرة ويعلنالقيم األفضل كالم حبالتى خلقها اُهللا.١اطفة والتع لي ستمتعبه ا الجنسالبشرى . 
 

 .. جداًناًس شىء ح كّل خلقَ اَهللا وأن..حدثنا عن اهللا الذى خلقَ األول يِهاِحصح التكوين فى أ سفرأن: اًاًثانيثاني 
اُهللاخلقْي لم لخلقنا اُهللالقد  ..اً شر مسقلبِهِةر ِح المِه واستمتاِعب بنَ القٍةبعلنتو  الذين خلقنا على صورتها نحنمتع 

أيضاًنحن كبشر م ا اآلخرنَ بعِضع القِةبعٍة أخووم حصاِدقٍة ٍةب..ولنفر حعاً مبع ِةطياِة الحيالتى وه اُهللاانَب إي ٢ااه.. 
ولكن يالتاريخ كلِهصحاحه الثالث عن مأساِة التكوين فى أحدثنا سفر ..ِم كٌل إذ اختار نِةجل والمرأ الرالتم رعلى د 

 ..ِةاليومي فُح الصهتنشر ا التاريخ ومس وكتبقد الم الكتابجلها س م نتابع وحين.. هنا بدأ الشرنِمو اهللا وعصيانِه
نجدهائالًا كم  ِمنور المتالحقِة الشرتصدر  المبائس البشر ال ِمنعلى خالقِهِدتمر ..والغالبي ة العى ظمملحمِةِمن  

إلنسان غير حكيم ل كانت نتيجة مباشرة الختيارالشر.  
 

 اعترض أحدِة الطلب جامعة شمال كارولينا قائالِمن  :اهللا أين ؟ بأفريقيا وبغيرها الحادثِة المجاعاِتِمن!. 
ة واألمراض ئ وما ترتب على المجاعات من انتشار األوبتلك البالد فى الجائعين األطفال ا تصله صرخاتُأم

 فى  والزيادِةِة التخم فى الواليات المتحدة هى التى تعالج مشاكَل الكتب انتشاراً فى حين ترى أكثر..المختلفة
  عن وسائَل بحثاًقُ باهظة تنفَ مبالغَ إن.. الكتبِمنقاس على غيرها ي ال فوق بما الكتب تبيعات هذِه م إن!.الوزن؟

  ٣. التخمةِمنصابين تراكم على أجساد الماليين المم الم الشحِمنأفضل للتخلص 
 

 إناألرض التى خلقها اهللا تنتج اً حاليالطعام الكافى الذى ي عطى الفردثالثة آالف س عر حرارىاً يومي.. 
إنمنّ بعضاّ المشكلة تتلخص فى أن ا يدخرِه لنفِس ويكنزلدرجِة..دود بال ح أن ب عضراشِه إلى ِفنا اآلخر يذهب 

يتضورليلِه طواَلوعاً ج ..اإل إن نسانيتهر ب مسئوليتِهِمن لقياً ملو مسكيراً إذا رأيتَ.. على اهللاه يقود سي ارته 
 مثل  على اهللا فى حالٍةماً تلقى لوهْلف ،بكرر مم فى ع القبرسكنه وي لك صديق ويقضى على حياِةٍة جنونيبسرعٍة

  .؟!على من يقع اللوم !. البشر؟ سبعة ماليين ِمن قتَل Hitler  أنع على اهللا حين تسمماً هل تلقى لو!.هذه؟
 

 إنم عظمالذى يحدثُ الشر الم هو نتيجة مباشرة لخط فى العحينما فيهأ نقع نحن نعتبر اإلنسان غير  
 ..ه أو ال نطيعه نطيعأن بمعنى أنه حين يأمرنا اهللا فلنا ..ة ولنا إرادة حر.. لقد خلقنا اهللا على صورتِه..مسئول

بنى  وه..ها إلطعام إنسان جائع أو استخدام..ها إلطالق الرصاص على اآلخرين يمكننى استخدام لى يداً اُهللاخلقَ
 ..حث عن عالج للسرطانه فى البمكننى استخدام وي..ر وتدم تحطمنع متفجراٍته فى صمكننى استخدام عقال ياُهللا
اَهللاإن ال ي نى على سلوٍكجبرعين م..والشر الواقع هو أحد ا اُهللاة التى وهبنَ نتائج الحرياها إي..ونحن نسىء  

نيح ألنّى أعظ بالمسن إنّ..هااستخدامى أريدأن الناس ي حسنون استخدام٤.يتهم باختيار الحياة األفضل حر 
 

 تلك معى فى تشتركل أخى أدعوك ..وضوع لهذا المديث قادم تكملة لنا فى حسيكون .. القارئعزيزى 
وإال كنّا أشقى  ..لحياة ليس فقط فى هذه ا.. حياً رجاءوهبتنا سيح فى المه ألن أشكرك.. أبانا السماوى:الصالة 

 بل أفراح ..ألم وال معاناة من آالم الزمان الحاضرشر وال  حيث ال ماءا أعددته لنا فى الس بل بم..جميع الناس
فى اسم يسوع الذى   صالتىأرفع ٥.ياً أبدمجٍد ثقَل  لناة تنشُئ ألن خفة ضيقتنا الوقتي.. أبديٍة وسعادٍة بهيٍةمجاٍدبأ

 . ارجاً خَهرج إلى ال أخْمن يقبْل: بقولك  وعدتَِمن يا  إلهى استجابتكن ِمقاً واثافتدانى
 

 : ذلك فىالة أو غيرها ستجدماع تلك الرسإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

تَ سدأر وإنةالة ماع تلك الرسمن باإلنجليزي Cliffe Knichtleذلك فى ستجد  : 
 http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 

                                                
        ٤٨ – ٣٨  &  ١٢ – ١ : ٥ إنجيل متى ١
     ٤ : ٣٧   سفر المزامير ،    ٣١ : ٨  سفر األمثال    ،         ٣١ :  ١ سفر التكوين ٢
         ٢٤ : ١:  ٣ سفر التكوين ٣
       ١٠: ١٠، إنجيل يوحنا  ٣٤: ١٣  إنجيل لوقا   ،٣٧: ٢٣،  إنجيل متى  ٢٨ - ٢٦: ١١، سفر التثنية    ٣١ – ٢٦:  ١لتكوين  سفر ا٤
 ١٧ :٤، الثانية إلى كورنثوس  ٨ – ١: ٢١،  سفر رؤيا يوحنا الالهوتى  ١٩: ١٥سول األولى إلى مؤمنى كورنثوس  رسالة بولس الر٥

http://www.hitler.org/
http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm
http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html

