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لملماذا يستشستشاذا يهدهدالم الم سيحيسيحيونونبأقو ال الكتاب؟ال الكتاب؟ بأقو  
 

(Arabic – Why do Christians always quote the Bible?) 
 

 .ىعِن أقنَابوى وجِنير حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 

 ال الكتاب؟ال الكتاب؟ بأقو بأقوونونسيحيسيحي الم المستشهدستشهداذا ياذا يلملم         : وسؤال هذه الحلقة     
                 Cliffe Knechtle        :ذا السؤاليجيبنا على ه

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

 

 ى شّألِنسبأمريكا  اب At the University of California in Santa Barbara بغَسِئلِة هذا األ ٍبض :
لماذا ترجعال الكتاِب إلى أقوالم س دائماًقدفى ر وِدد؟انَ على أسئلِتك.لم اذا تقتبسِمون ما جس  بالكتاِباءقدالم  حين
 على اِد االعتمكمِت فى استطاعس ألي.؟سيح الموعسي ا قاله بمونهدتشْتسلماذا  .؟قدمون ِعظاِتكم على منَابركمت

هِذِه أسِئلة بال شك و .؟أفكاركممةهمي جدا اإل بنَرجابنْة عاه.  
 

 اذا اللمو .؟ أتكلم لى حين الوحيدجعرو الملمكتوب ه ااذا كان لم:امن وهؤاليفى سسِئلة األ  تلكوجزون 
لى أن وزجيأتكلم لطان المكتوِب إال بسولي بغَس و .؟رِهياإلجا يلنَإذا تخَ: ةاب ودجوديلبواعتب تُرلى  أن قِدمةَر 

ستِمعين  بالتأثير الخَطابى على الم واستطعتُ.بىانجوا إلى مضاس لينْ النّن كبير ِمٍدد عذِب على ج بأفكارىالتأثير
 مهيفيد  الألن ذلك .كرى بِفوردا ي ماس النّرفَع ي أندفى هسلي. ة؟دا الفاِئ فمة ألفكارىؤيد مكبيرة مجموعةتكوين 

 .نوا بِهؤِم ويرفوهعي اس أن النَهمى ي الِذقّالحو ذا ه ه." اهللا؟ اهللا؟ تكلم تكلم حقاً حقاًهْلهْل": وه ِهليى إِمى أرى الِذِفد ه ولكن.ئاًيشَ
  ١.رى بِهيا غَيحا وليا أنَي ألح بكالم اِهللاعلن المقّ الحافُو اكتشَ همله أعٍءى شَ فأفضُل.تكلم  اَهللاأن حقاً إذا كانف
 

 اَهللاإن الح ىالِذ الكائن ى تسامقَى فوالز نان والمكام.قد د خل الزمفى المكان وحّلان .حيطِن ليى بمرفٍةع 
عن الوجا أننّى  فيِهى أعيشُ الِذودلذِل .حتاج إلى معرفتِهأ كإنسان كمكأجد هالزماًراً أم وض رحاً ومِل بْلاًوري.أن  
أسعضاًاِكى رى إلى اِن وبال توسكتابى المقد.الِذ اِهللا كالم ى هناوِلتو فى مو .ىِد يلقدع ِصخْ شَ اَهللافتُرِماًي ن 
ى نَون أد وبد.فيِه ى ثقِت كّلع أض بأندير الجسيح الموعس يب الرتُ اختبر لقد.سيح الموعسا ينَبص رخْ شَالِلِخ

اِنى يقينبكّلو  بْلشكإيم أ أعلن ن يسوعالم سيحه قُاِدو الصالمنز ه ع٢.ٍب كِذ كّلن  
 

  قوُلقوُل أ أقّقّى الحَى الحَفإنّفإنّ" :ساِماح الخَحصاأل نجيل متىبإبل  على الجِهظِتوِعفى مالمسيح  ولقد جاء قوُل السيِد 
لكملكمإلى أن تزوُل تزوُل إلى أن الس الس مماءاءواألر واألر ضال الض   يزوُلوُليزح ح رواِح واِحفٌفٌر ددأو واِح واِح نقطٍة نقطٍة أو دِم ِمةٍٍةد نالشّ الشّن ريعةِِةريعحتى يكون الكّل الكّل حتى يكون "..شُ يير 
الربي سوع انَهإلى م ا جاءالقديم ِمهِد بالع الكتاِبن الم و .سقدَل فيِه أنجا سمه اِهللاو كالم دير بالثقة الكاملِة الج 
طلقِةالم.لهذا أح أنَرص ا ويحكّلرص سيِح مىحين يتح بكالم اِهللاثُد أن ي رجعإلى م ا جبالكتاِباء الم إلى و  .سقد

ص خْ على شَى نركزر بل باألحاالًي خَ أوماًهو عنتب  النح فنَ.الكتاب المقدس  وسجلهوعس يب الرها أعلنَمكّل 
يسوعالم سيح المخ عنْؤرةهخَاص فى الع ِدهالمقدس بالكتاِبديِد الج .منَ ويلزا أنِغ نصِم إلى كالم اِهللاى الل  ِخن
  ٣.ة باِهللاحيحا الصرفتنَعأ م تبدحينئٍذف .سيح الموعس يبا فى الراننَا وإيم ثقتنَنَاعض وإذا و.سقد المكتاِبال
   

ى  الِذحيد الوو الكتابس هقد الم الكتاب إن:سقد المن الكتاِب عيئاً شَ إليكم أقدأن دأو بِةاسنَ المِهوبهِذ 
يعلنإنّ.ر للبشَ اِهللا كالم هم فى كتاٍب كالم اِهللامُلج ٍداِح و.م كوِمن ٍة ستنِت:سفراً  وستين سةعوثالثون القديم هِد بالع 

                                                
   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع،                          ١٥: ٣ رسالة بولس الرسول الثانيِة إلى تيموثاوس ١
                                    ٣ – ١: ١ الرسالة إلى العبرانيين ٢
  ١٨: ٥ إنجيل متى ٣
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وسبشْ وِعةعرونبالع ِدهيِدِد الج.وقد استخد ماهللا ح والى أربأوِحصاً شخْعين إى ليهموح ا بالرلقدس أنهو يكتب. 
 ِتو مدع ب كانديِد الجهِد العن ِمبا كِتر م وآِخ.عام١٥٠٠والىسيح بح الم ميالِد السيِد قبَلتْ القديم كتبِده العأسفارو
السِدي الموالى مائة عامسيح بح.والع هدالقديم ي تضمن :الشّأسفار ِةريعواألسفار ة و التاريخياألسفارِة األدبيواألنبي اء 
الكباراءواألنبي ار ىعِننو"ارغَ الصغار بالكبوالصح جسفار بالِنأل امِةسبلع ا ِدداتهاححأص". ا العأمهدالج فديد نمتضي 

 ١.وحنا الالهوتىا ي رؤية وسفرعامال سائَلرالول وسولس الر بَلاِئس وراألناجيَل
 

 وكلمة العتعِنِده اَهللاى أن قد و عدبإنج از أمور ماهعبِه لشٍَةنَعيايوص إذا أطاع  .بعدذلك أص بتْحة  كلم
العتعِنِده ى الكتابالم سقد هبعهدي ألنّهي مُلحتلك الو فيِهوِدع  .ومأ بِها تنبانبي فى  اِهللااء فى  تحققَ القديمهِدالع 

فى و  بلابقةسالور صعال فى  ليس فقط.سقد المالكتاِبب تْاء التى جواِت النبى تحقيقَا نرزلنَ ا وم.ِةعينَ الماألوقاِت
عرنَصو.ر أيضاًاِضا الح يسينال اهللاِ القداِهللا لرج ى بِه ِمنوحالم األسلوبيؤكد أن ا  مالمكتوبه اِهللاو كالم . ولقد 
جسيح لتالميِذاءالم وعسي بِه بإنجيل متى قوُل الر :"السالسمماءاءواألرض واألرض تزوالن ولكن ى الى ال كالِم كالِم تزوالن ولكن  ييز٢."وُلوُلز  
 

  ..اصاص تفسير خَ تفسير خَنن ِم ِمتْتْسس لي لي الكتاِب الكتاِبةِِة نبو نبو كّل كّل أن أنالّالّ هذا أو هذا أوالمينالمينعع" :ِة الثانيِهالِت فى رسالرسوُل سطر ب قاَل 
 الكتاب المقدس إن ."سسوح القدوح القد الر الرنن ِم ِموقينوقينسس م مونونيسيس القد القد اِهللا اِهللااساس أنَ أنَ تكلم تكلم بْل بْل..اناننسنس إ إشيئِةشيئِةة قط بمة قط بموو نب نب تأِت تأِت لم لمههألنّألنّ

 ىر أخْاٍتة لكتاباج وال ح.انماس ولجميع األز النّ لكّلهإنّ. ِبكتاب كامٌل ومحظور أضافة حرٍف واِحٍد إلى المكتو
 ن اِهللا عرفَع كى يفردال حتاجا ي م كّلإن الكتاب المقدس فيِه . اِهللاهو كالم نبو كتبوا أو يكتا م أنونعد يرينآلخَ
  ابناًبحص ليئاِطان الخَلإلنسعلن  الم اِهللاطريقَ حوضي ها أنّكم .سوح القد الرنسيح وع الموعس يب الرِن وعاآلِب
  ٣.ِتو المدع بِة األبدياِةين الح وعاس النّع وم اِهللاع مالحقيقىالم ول على السص الحِةفي وكيِهللا
 

 ى الح اِهللام كالأنّه ؤكدة تداشه ِهوهِذ . فيهمجيباً ع تغييراًثاِّدح ماة كثيريني حمَلشَس قد الم الكتاِب تأثيرنإ 
اُلالفع.فلي ِمس اٍب كتني ثِدح ما أحدثهالكتاب الم قدِمفى قارئيِه س ن تحديٍدرير وتجشَ للنفس البِةري.وم اَلا ز 

 حيد الوان الطريقَ لإلنسمقدو ي فه.ورص العر على م كثيريناِةي فى حجيب العيير التغْ ذلكثُِدح يسقد المالكتاِب
للحعلى وِلص الحاِةياألب ِةدي.ا أنّ كمهؤِك يدلز ومِة الوالدِة الثانيول ملكوِتخُ لدالس مإنّ.اِتو هي ى ِطعاس أنّ للنّقيناًيهم 
  دد أح أحسسليلي :ضاً أي ويقوُل.اةاةيي والح والحقّقّ والح والحو الطريقُو الطريقُا ها هأنَأنَ : يقوُلوعس يب فالر.همالِص لخَان إلى اِهللا على اإلتيونرقاِد
يإال بى إال بىبِِبى إلى اآلى إلى اآلأِتأِتي .إن الكتب التى يكتب ا اهشَلبرا  تفقدهتأثيربم رور السنينولكن الِذقّ الح ى يعلنهالكتاب  

المقدسا م اَلزي عُلمفى كّلٍة بقو م ني انهأقربإيم .ِمَلا  كمِفع ى هؤالء الذين وا بالمكتوِبنآمفى الع وِده٤.الفِة الس  
 

 وأطاعوا ما جاء بِه الوحى اإللهى أواقر بعد أن .ِة اِهللا فى تغْيير حياِتهمبعظمِة قو ماتهحي د تشهونيركث 
 .خ الكتاِبميع نس جقَر حمهعضب اوَلح .وِدج الونس ِمقد الم الكتاِبالِةلوا إزوا حون كثير.فى الكتاِب المقدس

  الكتاِبالِةر إلزشَ الباوالتُح متْادا ز كلم ولكن.سقد الماِب بالكتظونحتِف يمه أنِّدجر لم تعذيبهمدع بكثيرينقتلوا 
المسقد.النّقباُلاد بالتالى إ ز اس على قرِهِتاءان بِه واإليم. إنّه المناربِهى الِذىاِد اله سترِش يوند.لِذ اقّ وبالحاء ى ج
 الِةا للنفوس الضنعلنهو .ا بهكسها ونتمنطيعوا  قلوبنََلاِخا دنخبئهو .ِة الكلماءِة على قربا نواِظليتنَ .ونستشهد يفيِه

   ٥.ةياة أبدي ح وتناَل فتخلص البرسما شَه عليرقَشْيحتى  .وِت وظالل المِة فى الظلمالتى تعيشُ
 

 أدعى  أِخوكلتشتركالِةىِع مالص فى ِتلك :انَ أبا السماوى..ِم أشكرك أجل كالِمن كعلن  المبكتابك 
 : بالقول النبىا إرميكبِد ععو مدشْن ف.ِهالوِتلح نااد تشوقدزا قرأناهكلما  .. لسبيلى لرجلى ونورراج ِسإنّه .المقدس

وجدكالم كفأكلته .فكان كالم ِلك ى للفرح ولبقلبىِةهج .فهيماً قلباًإلهىى بِن ه ألد ركع أحكاِمقَم ك..  أرفع
سم يالِتى فى اسصار فاديناوعالقائل .. الب ِدكعستِنداً على وخَارجاً: م هال أخْرج قبْل إلىي نم. 

 

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

تَ سدأر وإناع ِتملكالر ةالة سِمباإلنجليزي ن Cliffe Knechtleذِل ستجد فىك : 
 http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 

                                                
  ١٧ – ١٦: ٣الرسول الثانيِة إلى تيموثاوس  سالة بولسر ١
  ٣٥: ٢٤إنجيل متى  ٢
  ٢١ – ٢٠: ١الرسول الثانيِة  رسالة بطرس ٣
  ٦: ١٤  & ٣: ٣إنجيل يوحنا  ٤
  ١٠: ١٩   سفر المزامير    ،   ١٦: ١٥  سفر إرميا    ،      ٢: ٤الخى سفر م ٥

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

