
ـالة الر١٧٢س 
 

  ))١١((من هـو يسـوع ؟ من هـو يسـوع ؟ 
 

(Arabic - Who is the real Jesus? [1]) 
 

 ىعِن أقنَوابى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
  ؟ ؟من هـو يسـوعمن هـو يسـوع         : وسؤال هذه الحلقة     
                 Cliffe Knechtle         :يجيبنا على هذا السؤال

      .Give me an answer that satisfies my heart and my mind              :       هفى كتاب
 .وقد حصلنا على تصريح كتابى من الناشر بالترجمة إلى اللغة العربية

 
 سي ـوه ن؟وعم .تصواتٌرع ديدة عك ناربشَخِْصِه الم مرسِفة ومانى أذهِم كثيرين نف .رشَ الببعض 

  آثاراًتْكَتر ئةاِدة هديعبيلة وة نَصيخْ شَيتصورونَه ونر وآخَ.الم العتاريخَ تْري غٍَة ثورد قاِئهونَرواس يتصالنّ
النّاس نفوس ىميقة ِفع.غَ ويرهمي روفيِهن أع ظمم علم ألسماليمى تعع رفهرشَا الب. وبعآخَض ري رنَوهالطبيب  

 مهري غَ ولكن.مين إلى اليفلسفته ميُل تٍةاس سيَلج رهنَوريوآخَرون  .ازج اإلعد حتْ بلغَ وبقوٍةانى باإليماِفالشّ
نْيظرونِه إليأنّه ر ُلجسي تميُل ٍةاس  فتهال إلىفلسيارس. إنم جرى ِف التفكيردالتص وى  الِتاِتريتصورهر شَا الب
 إلى وَلصص الوخْ شَ أىستطيع يفَ كي.؟ك كذِلسلي أو.ٍةريى ح ِفكعلك تجارب المِهِصخْشَ عن ِةينَا المتبآراِْئهمب

اِئاستنتاج نهىع ني سوعى مِِقيِق الحِخن الل تصوبشَاٍتر ٍةريتغَ م؟ِه كهِذٍةاير. ويبدو أحِماناًي نفى  سير الع نونَح
    ١.قيقِة الح إلى قلِبَلِص نَظر كى النَاِته وجن ِمديِد العكى ذِل ِفوصغُ نَ أن ِخضم زاِخر ِمن ِتلك اآلراء المتباينَِةتيِه

 

تالعب   فيهاألفاٍظب غلف ممعوج قنِطماسِتخْدام و ِةامي السِةحيسيى الماِنعالم ام إقحو هربستغْ المراألمو 
 تقوم أن ِمن الدول ولٍةداتجاه   كان حدثَ أنإذا ثالبيل الِمعلى س و.مزيفٍةالِدلٍة  األبإقامِة ئاِط خَاٍهِلتبرير اتج فاقوِن

نفِسهيزبتج هِعا بماٍتدح رٍةبيذر ٍةيم دمٍةر. س فإنكتسمععب ضالم يسيحين يِعدمونسي استهِتم لكستشْ مبكِلهدين اِتم 
السِديوإذا تغَ.سيح الم يراالتج اهالس ى ِلاِسيتلكولِة الدإلى م عارالتسليح واِةض إلنفاق البِهاهظ علي.فه ى  بالتاِلم

ستشْيهدونبأقو ال السِدي سيح ِلالمعيم ِتتدلكالس يِةاسالج ِةديد!.لقد النّ اعتاد اسأن ي سمعاَلوا رجالد ستشْين يهدون 
بأقوال الربي سوعم اِفدعيننرىس  عنصييز العِة التماسإذا ي ذِل كانكاالتج اهمهاراختي وو . هالنّاعتاد اس ضاًأي 

سماعهمستشْ يهدونإذا شَِهاِل بأقو ملة ِضنوا حدةالس  ِتلكاسوا  .يعمسي أن النّاس اعتادالمسيحيينيتكلم وناس  بحم
ى ر ينين أن الجقِّ حن عونافعد يواعتادوا أيضاً سماعهم .ةاض وقتل األجنّهى اإلجأة ِفر الم حقّؤيدين مديٍدشَ
 ونريد ي ألنّهمليناِئتس مفون فيِقوعس يبنوا بالرؤِم ي كىمظهِع ونَاس النّما نكِلنَ إنّ.ااهيح ليقَِل خُياٍة بحعيستمِت وورنّال

أني عرفوا أىم سيح يتبعذِل ِل.؟ونكو جِمتُد األفضلن أن أجيب اؤالِت على تسهمبإلقاء ض ءوعلى ب ض ِمعن 
  ٢.وعو يسن همة ِل الحقيقيةَور الصحتتِض ِل.ى اإللهىح بالواءا ج على منداًسِت م.الرب يسوع فاِتِص

 

  القلبىهادعدواسِت  الِذى بال مثيلو حبهك هارب المِهِصخْ شَنا عهرفع نَا أننَمى يلز الِت الصفاِتلك ِتُلأوو 
العجيبأن  غِفيالخَر لكى ن و.اطاياًى ِطعدليالً كتابياِض واًحان  لبيقاِدر ا أنّهالخَطاي غِفري نتأمُل .أنم ا جبإنجيل اء 

 نم ِم القوةَفو صعمى جلِذ ا.ىيِسران الفَعم ِسِتيى ب ِفٍةوليم ِلواًعد موعس يب الر كانفقد .ابعاح السحصلوقا األ
رجيُلى أتخَ وإنِّ.ينال الد  أناًديثحج رى وقتها بينالم دعوشَ بالو .ينككان ئاًاِد هِل عاًِتم ماِللجسين. مكلِّ ِلياًِضر 

ِمٍداِحو نهم.ثنَأ تْ حتى اندفعِتاء لكِة الجلسئِةاِد الهدة ِماِح ونوِم المى ِت ِفاِتسلكوٍةِةدينَ المدع وند اِخ إلى دل بِتي 
 أتْدل بج وبال خَ.يةاِك بِهاِئر ون ِم وقفتْ ثم.ئاًتِك م كانثُي ح المسيحوعس يوحال نَى الح ِفتْه اتج لقد.ىيِسرالِف

تصخُرم وإذ بللتْ. النفسةَر قد مِهيبالد تْكانَوع متم سحاهبشَم عأِسر رذتْ وأخَ.اهُل تقبقد مِهيو نِْهتدها بالطيِبم. 
ملقَحالم دعوونأص حاب يِسىان الفَرعبانِدِسم هاش وحيوبانِف ٍةرال ِمعال نِلِطسخْال وِظغي ما كانارياً جأم امه٣.م  

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                               ،               ١٠ – ٥: ٢ إنجيل مرقس ١
  ٣  - ١: ١ الرسالة إلى العبرانيين ٢
   ٣٨ – ٣٦ :٧ إنجيل لوقا ٣
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  اًاً نبي نبي هذا هذا كان كانلولو": الً قاِئِهى نفِس ِف تكلمكأى ذِلا ر لموعس يبلر ِلةَوع الدمى قدالِذى ِسمعان الفَريِسوأما  
ا هعد ييسوع رب ال أنفَ كي.وابجا وتعهنْ ِمواأزم اشْ لقد."!!ئةئةاِطاِطا خَا خَهه إنّ إنّ..ىىهِِه  اامم و وههسسى تلِمى تلِمأة الِتأة الِتررمم اال االهِِه هِذ هِذنن م ممملعِللعِل

  ة أريدة أريدصص ِق ِقىىنِدنِد ِع ِعِسمعانِسمعان  يايا":  لهالّ قاِئوِةع الدِباِح صِهضيِف إلى مهاتج ومهار أفكَب الرم عِل لقد.ةجس نَىِه وسهتلمِل
أنأنأقص أقص هها عليكا عليك..كان ِل ِل كان رجنِِنل غَل غَرجىىم م دديانانونَونَي..على الم على الم ددييون األوون األول ماال م  ييعلُُلاِداِدعأج أج رخَخَ  رممسائةائةمِِمس  ييووعلى األخَ وعلى األخَ..ممو ر ماار م  

ييعلُُلاِداِدعأج أج رخَ خَر ممسينسيني ي وماًماًو..وإذ لم وإذ لم يكن يكن له له مما مااا م  ييوفيوفيان سان سامامححههمما جفقْل فقْل..ميعاًميعاًا ج ..أي أي ههمما يكونا يكونأكثر أكثر ح ح باًاًبله ؟؟ له".فأج اب 
انعوقاَلِسم  :"إنإناألم األم ررو اِضاِض وحالِذ الِذ..ح ى سى سامامححهفقاَل." باألكثر باألكثره له  بالر وعسي: "بالصبالصواِباِبوحكم ١."تَتَ حكم  

 

  ةِِةاداد كالع كالعطِِط تع تع لم لم ألجل رجلى ألجل رجلىاءاءمم و ويتكيتك ب بخلتُخلتُى دى دإنِّإنِّ": ِسمعان ِل وقاَلأِةر إلى المك ذِلدع بوعس يالتفتَ 
المالمتبتبعةِِةعوأم ا ِها ِه وأمىىفقد سلتْسلتْ غَ غَ فقدرجلى رجلى بد بد موِعوِعمهها وا وممسسحتهحتهما بشَا بشَمععر رأِسأِسر رهااه..قبلة التحي قبلة التحي ة لمتقبلِن تقبلِنة لم ى يااى ي  انعِسمانعِسم..وأم ا ِها ِه وأمىىفقد فقد   
ددهبالطيِب بالطيِبتْْتْْنَنَه رجلى ِم ِم.. رجلى نأجل ذِل أجل ذِلن كأقوُل أقوُلك لك لك ::قد فِِف غُ غُ قدرخَ خَتْتْر طايطاياهاها الكثيرة ألنّة ألنّا الكثيرهها أحا أحبوالِذ والِذ.. كثيراً كثيراًتْتْب ى يغفَغفَى يررله قليٌل قليٌل له   
يحِِحيبقليالً قليالًب ".ثم نظر ي سوعإلى الم وقاَلأِةر ا له: "ممغفورخَ خَة لِكة لِكغفور طاياِكاِكطاي".فأبتد أ المدعوونم عى أنفِس ِفه يقولونهم: 
"ممنهذا الِذ هذا الِذن ى يغِفغِفى يرخَ خَر طايطايا أي؟؟ضاًضاًا أي".ولكن  بالر  وعسياستمِفر جيِهى توكالم إه ليا وقاَلهإإ" :ا لهيمانِكانِكيمقد خَ خَ قد لصكِِكلص  

اذهبِِباذهى بسلقد. "المالمى بس غادر ونوعدالمب تَي  يِسىان الفَرعِسمتصاحبهمالح يروغَ.اطة واإلحب ادِترته لكالم رالم أة بس
جيٍبعا خَ مطراِل على بوماًها يتنال أن إال ه ِمن وعسالِذى يو ضعا ِفهى مشرافِّص امفاء القوان خَطَاياهل.  بغُفرقد 
 ٢.؟وعيسى و ِسأ إليِه يلجنرير وتقديس متبِل ةَرد القكمِلى ي الِذومن ذا.  البرب ثوتْار وارتد العب ثوتْلعخَ
 

 لقدذكر ي ِهى إنجيِلشير ِفوحنا الباألص ثاِماح الحن قصة متلِق.لةاِثم ى الضخْ شَء علىوِةصيي سوعة  الحقيقي
عيداًبالن  عتصوال اِترشَبِةري .حثَد يماًوأن  حضر يسلى إ وعىيكل ِفالهالص بح وجإ اءِهليج الشّميع ِبعفجلس  
عليمهب  فإذا.مِةالكتبي والفريسين يقدمإ ونِهليام را زنَى ِفكتِْسأة أم. اا ولمقامى ِفاوهالو ِطس قالوا له: "ييا معلعلا ممهِِه هِذ هِذ..م  

المالمرأة أة رأمالِف الِف ذاِت ذاِتىى ِف ِفىى تزِن تزِنىى وِه وِهكتْكتْسِِسأم عللع". ومِة الىى ِفوسأ شَريعوأا انَصِه هِذثَل ِمنتر جم.قالوا  .؟تَنْأ اذا تقوُل فم
 .رض على األِهبِعصإ ب يكتب وكانسفَلألى إى  فانحنَوعسا يمأ و.ِه علي بِهشتكونا ي مم له يكونىك ِلوهبريجهذا ِل

ولما استمرسألونَوا يهانتص وقاَلب له م: "ممننكان ِم ِم كان نكمبال خَ بال خَنكم طيةٍٍةطيفلي فلي رمِِمرهأأا ا هوالًالًوبح بح جأو ."ررجما همفلم ِما سوا ع
فة اِقأة ور والمهدح ووعس يىبِقو .رينلى اآلخَإوخ ي الشّن ِمئينبتِد مداًاِح فوداًاِحوا وجر خَم تبكّتهمهراِئم ضتْوكانَ

ا ا أمأم  ..؟؟ عليِك عليِكشتكونشتكون الم المئكئكوِلوِلأأ  مم ه هننييأأأة أة ررا اما اميي" :ا لهأة قاَلرى المو ِسداًحأ نظر ي ولموعس يبا انتصفلم .ِطس الوىِف
دأأ  انِكانِكدححدأأال ال " :فقالتْ ." ؟؟دححددي ي ا سا سييدفقاَل ."دله ا يسأأ  ىىئِِئطِِط وال تخْ وال تخْىى اذهب اذهب..كِِكدينُدينُأأا ا نَنَأأوال وال " :وعي٣."ضاًضاًي 
  

 ولن . الحقيقىالم السىلإ  تشتاقُةشري البالنفس  إن.وعس يب الراِتفَ ِصنة ِمح لمِههِذ.. القارئ عزيزى 
صَلتحإال إذا ِه عليانز احنْ عخَقُلا ِثه طايااهبح وِلصا على الغُهان ِمفرقاِدالص خْ الشّنر وحدهح الغُنْ على مان فر

والتبفهْل.المرير والس بغُى  أِختَ تمتعِهاِنفرريرِه وتبو ؟ِهالِمس.إن ع فتَرع ني سشَ كّلوع ىء ولمرفْ تعأن له  
اًلطانسأن ِفغْ يخَر طايبسالمِه  اك كمتعويخلصاً وفاِدياً لكم فا.إذا قبلته سمِلح أقوَلى أن نّ إ: لككلم تع رفهب عد 

المعرفة الحةقيقي.ِس  إن يِسىالفَر انعوأمصحابهع نَرفوه واكتفوا بِتاًبي لكالم رفِةع.وحين ِم سعِلراًاِف غَوه لمأِةر 
مطياّعإي اهى أنفِس قالوا ِفالماًا سضاً :هما أيخَطاي غِفرهذا الِذى ي ن؟م.ا ِت أملكالم رأة فقدرفتْ ع ه نمسي ووع .

افجءاِد نَتهمة بِفستغْاكية مفْ غُ لذا نالتْ.ِهة بسلطاِننَؤِمرة مالصاً وخَاناًروِل.الماً وس ديِثلحقاِدى حلقٍةة ِف بقي ٍةم.  
 

 واآلن أدعى أِخوككى تشترك ىى ِفِع مِتلك الِة الص :انَأبا السماوى ..أمامرِش عكِن السىقلبى أسكب . 
 ام قدر والشّطأتُ أخْكدح وكليإ. ماًاِئى داِمى أمطيِتخَ وىاِصع بمارفٌى ع ألنِّرأنكِسوى وِعم دفُأذر قدام جالِلكو
عنَييكنَ صتُع.هأنذا باإلثم ص ووبالخَتُر ِةطيِمى كثيراًلِن اغِس. أمِّى بىبلتْ ح إثِمن ِمى وخَن ِتطيى طهىِنر.. 

 ارأرفعالب وعسم يالِتى فى اسص.م ِدكعتكالً على ِصدق وا ؤِمناً ومقلتَ ي نخَارجاً: م هال أخْرج يقبْل إلى نم. 
 

 : جد ذِلك ِفىإن أردتَ سماع ِتلك الرسالة أو غَيرها ست.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

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

                                                
  ٤٣ – ٣٩: ٧ إنجيل لوقا ١
   ٥٠ – ٤٤: ٧ إنجيل لوقا ٢
  ١١ – ٢: ٨ إنجيل يوحنا ٣
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