
  ٩٢الرسـالة 
 

  ]١[كيفَ يمكنك إثباتَ وجوِد اِهللا؟  كيفَ يمكنك إثباتَ وجوِد اِهللا؟  

 
(Arabic - How can we prove God exists? [1]) 

 

 ىعِن أقنَوابى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
 ؟؟كيفَ يمكنك اثباتَ وجوِد اِهللا كيفَ يمكنك اثباتَ وجوِد اِهللا          : وسؤال هذه الحلقة     
                 Cliffe Knechtle        :اليجيبنا على هذا السؤ

      .Give me an answer that satisfies my heart and my mind              :       فى كتابه
 .ربية الع إلى اللغِةِةم الناشر بالترجنوقد حصلنا على تصريح كتابى ِم

 
 فى مقِدرتى على إثباِت  كان الساِئُل يشُك!.تَ على إثباِت وجوِد اهللا؟أقاِدر أنْ: سألنى يوماً أحدهم فى تحٍد 

قّ.ذلكو على حوه .ألتهفس ؤاٍل لهجيِه سأ بتودأب لتُ أنؤاِلِه فضهيداً إلجابتى على سهْل :  وتماتُ فى إمكاِنكإثب 
. !ها لك سيستِمر إلى الغَِد؟ هْل لمجرِد أنها تظهر حبها لك اليوم تعتبره دليالً كافياً على أن حب!.محبِة أمك لك؟

 !. له قدرة على إثباِت ذلك؟من!. ثبتْ لى أنّها سوفَ ال تدس لك السم فى طعام أو شَراٍب تقدمه لك صباح الغَِد؟ا
 ١.أنَا أشُك فى مقِدرِة أى واِحٍد ِمنّا على إقامِة دليل مقِنع

 

 ؤِكدنَا دليٌل ييلد سليحتِمُل الشَكازماً ال ياتنَا لنَا تأكيداً جهِة أمبحاح . على منَا االرتييلد التى ولكن أن 
ا حاِضنَة وقبلتْ عن طيب خَاطر أن تكون لنَ. اِدرين على العنايِة بأنفِسنَا حين كنّا غير ق.اعتنَتْ بنَا فى الماِضى

تقِديم أِدلٍة جازمٍة  ففى الحقيقِة ال قدرةَ لك كما أنَا أيضاً على .عن حبها لنَا فى المستقبل لن تتوقفَ .وكفيلة بحاجاتنَا
ض الشواِهد  دعنى أقدم لك بع. وبدالً ِمن وضع قراراٍت معينٍة على أِدلٍة وبراهين.ِة أمهاتنَا لنَا على محب.قاطعٍة

 ٢. على وجوِد اِهللا.وليستْ براهين
 

 جزء ِمن وبل ه .... لم ينبع ِمن صدفٍة أو احتمال لم ينبع ِمن صدفٍة أو احتمال التى نعيش عليها التى نعيش عليها سطح الكرِة األرضيِة سطح الكرِة األرضيِةتصميمتصميم: : أوالًأوالً 
هن الفَسيح الِذى تحكمِة اإلحكامالكوة غايحكمابط مور ..ي لم تقنم ومسرم ميمال وتصفٍة أو احتمدص ِمن عنب.. إنّه 

فكر ارتفع ِمن عنبوديدحفكرنَا الم نا عمور .. وسشهالم اِلمقاَل الع  Albert Einstein  : اِهللا نوِمى عفهم إن
 ذاته  وهو يظهر..وِد هذا الكون غير المدركوراء وج وجوِد قوٍة فائقٍةب  اهللابحضور مبنى على إحساس عميق

اءرتفاصيلو ا بعقولنَا المابهعلى استيع ونقادر نحن ودداِتحكانَيوقاَل ..ِة اإلم Edwin Carleton اِلمالع 
تمال وجوِد خالق  وليس باحِل الحياِة هو محض صدفٍةإن من يضع احتماالً أن أص :Princetonالبيولوجى بجاِمعِة 

أنّه ناتج عن حدوِث انفجار ضخْم ب لغاِت إلحدى ال يتساوى مع من يضع احتماَل وجوِد قاموس ضخْمعظيم جبار
  ٣. وليس الحتمال وجوِد عاِلم فذ ِمن علماِء تلك اللغِة قام بتأليِفِه!.ع فى دار هائلٍة للطباعِةوق
 

  ..حدثُ بمجِد اِهللاحدثُ بمجِد اِهللاسمواتُ تسمواتُ تالال": نجد بالمزمور التاِسع عشَر شَاهداً يقوُل بالكتاِب المقدس وفى ِسفر المزامير 
ى ى  ف ف..ال يسمع صوتهمال يسمع صوتهم. . ال قوَل وال كالمال قوَل وال كالم. . ليٌل إلى ليٍل يبِدى ِعلماًليٌل إلى ليٍل يبِدى ِعلماً و و..يوم إلى يوم يذيع كالماًيوم إلى يوم يذيع كالماً  ..والفلك يخبر بعمل يديِهوالفلك يخبر بعمل يديِه

منِطقهم جض خَركّل األرمنِطقهم جض خَركّل األر..ى الموإلى أقص ى الموإلى أقص ماتهسكونِة كلمماتهل فى كلمات ذلك المزم.."سكونِة كلمى بالتأمور نرأن واِت  السم
 .يعان كالماً ويبِديان ِعلماًهما يذل والنهار يِه وتعاقِب اللي الذى يخبر بعمل يدوالفلك هو. هى المتحدثة بمجِد اِهللا

 ٤.ِة المسكونتعبيراتهم البليغة إلى أقصىتصُل مع هذا  و..اٍت أو أقوال أو كالم يردددون استخدام أصو
 

 .ا يدفعنَا إلى أن نحيا لهدٍفيوجد بداِخلنَا م .... بنظام محكم وال يسير عشْوائياً بنظام محكم وال يسير عشْوائياً العالم محكوم العالم محكومكونكون: : ياًياًثانثان 
  نقرأ:بيل المثال فعلى س..استحاَل عليهم الخُروج ِمنه ..وهؤالء الذين أنكروا وجود اِهللا وضعوا أنفسهم فى مأزق

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع ،                                          ١٥: ٤٩ سفر إشعياء ١
  ٣ – ١: ٤ سفر دانيال ٢
       Albert Einstein                                             ،            ٦: ١١لة إلى العبرانيذين  الرسا٣
  ٦ – ١: ١٩ سفر المزامير ٤

http://www.gracecommunity.info/listen/sermontopic/abcd.html
http://www.aip.org/history/einstein/
http://www.aip.org/history/einstein/
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
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 !. هْل أقتُل نفسى؟!.؟ هْل لنموتَ!.ما الغَرض ِمن الحياِة؟: هِذِه الكلمات Leo Tolstoy للروائى الروسى الشهير
 ألى غَرض .ولكن.  هذا أيضاً أخافه أيضاً إذن يجب أن أعيشَ!. هْل انتظر حتى يأتينى الموتُ؟.! هذا مخيفٌ.!ال

  ١.إنّنى غير مستطيع الهروب ِمن تلك الدائرة المغلقِةإنّنى غير مستطيع الهروب ِمن تلك الدائرة المغلقِة:  ثم ينهى أقواله بهِذِه الكلمات!.أحيا؟
 

 الشهير ريكىوائى األمالر قائالً كتب :يالح ٍةإنٍة قِذرعِخد درجال شىٍء إلى  !.اةَ م ة ِمنا رحلة قصيرال شىٍء إلى إنه ة ِمنا رحلة قصيرإنه
 إذا ..!!أن يقصر الرحلة باالنتحارأن يقصر الرحلة باالنتحارقرر قرر  ..فكرِة أن الحياة بال معنَىفكرِة أن الحياة بال معنَىتشبثَ بتشبثَ ب   Ernest Hemingway وألن!.!.ال شىٍءال شىٍء

فة مدص ولدكم ةكانضة.. حضحفة مدص وتكوم .حو ما همنَهبي ا يقعم اةإذنيا الحيهمفٍة نسدص ض.! وكتب 
ِة النظر العامِة إلى الطبيعِة واضح ومعقوٌل ولكن غَير إن الموتَ ِمن وجه:  Adam Schaffer الفيلسوف البولندى

ية ِمن ذلك ال ية ِمن ذلك ال ومحاولِة السخْرومحاولِة السخْر..  ألنّه يجعُل كّل شىٍء يعمله الفرد غَير معقول..وغَير معقول للكائن البشرىواضح 
 يلفظ  يلفظ إن قيمة ومعنى الحياِة يظهر بأكثر وضوح وتأثير ِحينإن قيمة ومعنى الحياِة يظهر بأكثر وضوح وتأثير ِحينCarl Jung   : العالم السيكولوجى  وقاَل..تغَير شيئاًتغَير شيئاً

ن غير معقول ولكن يجب ن غير معقول ولكن يجب إن اإلنساإن اإلنسا:  يقوُل Jean-Paul Sartreالفيلسوف الوجوِدى  وكتب..اإلنسان النفس األخيراإلنسان النفس األخير
كذلك سٍة وكأنّه لياسبشَر اِهدجي ِه أنعليكذلك سٍة وكأنّه لياسبشَر اِهدجي ِه أن٢.علي 

 

 . منطقياً كّل االفتراضاِت؟ه لماذا ال نواج.ًأ أو معنىولكنّنا نجيب على أولئك الذين لم يِجدوا للحياِة هدف 
إله دوجال ي إذا كانفة مدص اة إذنية فالحضر حاطلة غَية بعقولة واإلنسانيِة نَظر !.. مها بوجينح أن بّراذا ال نجلم

هناك دافع !. ما العمل وهناك إلحاح بداِخلنَا يتمسك بوجوِد معنَى ومغْزى للحياِة؟!. أخْرى ولعلها هى الحقيقة؟
ِمن اسىرفِة الهدف األسعلم اِةغّريزىالحي  ..ياخلنَا لنَحة التى بدغبالر ىإنغْزنَى ومعا ماة لهيالخَالق ا ح ِمن تنبع 

ِمن كّل القلِب وِمن كّل  هنحب وهو أن لغَرض الذى ِمن أجلِه خلقنَاوالرب يسوع يوضح لنَا ا.. الذى خلقنَا لغَرض
ِة ونِحبركّل القد ِة كالنفس النَفس وِمنانيِةإخوتنَا فى اإلنسديبِتِه فى األبحبص تعلنتم فيكون لنَا نصيب  .. بالر إن بالر إن

 ٣.يسوع يعطى للحياِة معنى لكّل الجنس البشرى لمن يعيشُ فى العالم الثالث ولمن يحيا فى العالم المتَحضريسوع يعطى للحياِة معنى لكّل الجنس البشرى لمن يعيشُ فى العالم الثالث ولمن يحيا فى العالم المتَحضر
 

تُ أرى كائناً ِمن  لس.رى حياة تأتى ِمن ال حياة لستُ أ.شخصية اإلنسان؟ِمن أين تأتى :  الثالثداِهالشَ 
كائن إن الِعلم الحديثَ هبط بال. أو ِمن ال شَخْصية. ما أو نَشاٍط. لستُ أرى شَخْصية تأتى ِمن شىٍء ما. غَير كاِئن

 وما يخيفه ويفزعه إن ينْظر .ل يفكر بذاِتِه وبفهم شَخْصىن يكون ذا عق ورغبة كّل إنسان أ.الحى إلى مستوى اآللِة
ِةإليجمرُل بالبمِه كآلٍة تع.أن مكنئيِسى هْل يؤاُل الرآلة وذات فى و والس اناإلنس اِحٍد؟ يكون٤.قٍت و  
 

 تهشَخْصي ان لهفى الحقيقِة كٌل إنْس..و أكثر ِمنٍة وهجتِمعٍة مائيكيمي ناِصرع ة ِمنتركيب هنَعتبر أن  .. أن
مفِنداً ..  وما مر على ِمن أحداٍث فى ذلك اليوم.. الذى فى ِنهايِة اليوم أراِجع نفِسى""أناأنا""فى داخلنَا من يدعى 

ة لها ال قيمهة وأيا ذات قيمهأي افعوفاِت والدرالتص ..ةإنشْوائيدفة العِة ال تِقفُ الصشَريِة البالشَخصي اءروال ..  و
 ٥.اُهللا الموجوداُهللا الموجود.. بْل باألحرى شَخْصية من أوجد الوجود.. ما يعبرعنْه بالِقسمِة والنصيِب وال بالقضاء والقدر

 

 ديِثوللحة فى حلقٍة بقيأخى ا.. ٍة قادم وكعأد الصالِة.. لقارئ الكريمواآلن عى فى تلكم تشترك انَا : أنأب
اوىمالس ..وداًأقدجحاً وسبس الِلكلج اماً و.مإكر ِمكت والسداًيجم. نا مِد" يجثُ بمدواتُ تحمالسِك. خبري والفلك 
ى كّل األرض ف. ال يسمع صوتهم. َل وال كالمال قو. ى ليٍل يبِدى ِعلماً وليٌل إل.يوم إلى يوم يذيع كالماً .كبعمل يدي

منِطقهم جو.خَر ماتهسكونِة كلمى المر".إلى أقصغم نا مإلهى ي داً لكممِت حتنى بنعِدى..كيوِدى سجأقبْل س .. 
 واثقاً ِمن ..آتى إليك رافعاً صالتى فى اسم يسوع فاِدى.. بوصاياكوأعنّى كى أحيا لك متمماً إرادتك عاِمالً 

ابتكا ..استجي تَ بقوِلكدعو نخَارجاً: م هال أخْرج قبْل إلىي نم . 
 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك فى.. 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 

                                                
                       Leo Tolstoy                         ،            ١: ١٤ سفر المزامير ١
  Ernest Hemingway     ،    Carl Jung  ،   Jean-Paul Sartre           ،             ١٠ – ٩: ١١ سفر الجامعة ٢
  ٣٩ – ٣٦: ٢٢      ،        إنجيل متى  ١٠: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ٣
  ٢٣ – ١٩: ١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  ٤
  ١: ١ سفر التكوين ٥
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