
 ٢٣٢الرسـالة 
 

  هْل اإليمان المسيِحى معقوٌل؟هْل اإليمان المسيِحى معقوٌل؟
 

(Arabic – Is the Christian faith reasonable?) 
 

  ىعِن أقنَابوى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
  هْل اإليمان المسيِحى معقوٌل؟هْل اإليمان المسيِحى معقوٌل؟         : وسؤال هذه الحلقة     
        :يجيبنا على هذا السؤال

1 
      Know Why You Believe                             : فى كتابه

 

بْل أصبح . اً أن نَعرفَ ماذا نؤِمن بِهولم يعد كَافي. زايد فيِه العلوم والفلسفاتعيشُ اآلن ِفى عالم تتإنّنَا نَ 
اً أنوريراً وضاسيأسنؤِمن ناذا نَحرفَ ِلمنَع  .بم اناإليم سفليقٌدأ بح ِة أنّهوررعِنى بالضخْو. يُئِطيم ني ظن أن 

سيِحىان المشْإذا أ اإليمعلى قلِبقُ ران اإلنس غِلقُيعلى ِذ الب ابوفكره وعقِلِهِهِنه .ي ذكرلوقا الب أ شيرني وِدها ي
 لهكإ ب الربتِح: اب فأجِةريعى الشّ ِف المكتوِبن عوعس يألهفس. ة؟دي األباةَي الحرثَ ألمُلاذا أعم": سأَل يسوع

ا نَ هنِم. "ااحيحي هذا فتَ هذا فتَافعْلافعْل" .تَبجأ اِبو بالص لهفقاَل .كرككرك ِف ِف كلِّ كلِّننوِموِم كِتر قد كلِّن وِمك نفِس كلِّن وِم قلبك كلِّنِم
ندركأن م الا ِهللابتنَح تص إقُد نتك لم ِم نكرِفال  كلِّن.لقد أس ب اءعالنّاس فه ضم ما جبراء ولالِةسسولس الرب  

 حسب  حسب  النّاس النّاسسب تقليِدسب تقليِد ح حللاِطاِط ب بوروررر وبغُ وبغُفِةفِة بالفلس بالفلسسبيكمسبيكمد يد ي أح أحكونكون ال ي ال يوا أنوا أننظرنظراا" :إذ يقوُل ى كولوسىِنؤِم مإلى
 ٢. بعقوِلنَا أو بفكْرنَاانقبله ِلسسيحية لي المأن اعنطباالب هاامداستخْوا اء أسلقدف ."سيحسيح الم المسبسب ح حسس ولي ولي..المالم الع العأركانأركان

 

 ِمال بد تقديم رن الِةسلِذ ِلحاِض اإلنجيل بأسلوٍب ونهوم مفه مبٍطسد تعقيٍدون .ذِلىعِن وال ي كأن  يكون 
ا ا ممأأوو".رشَى عاِداح الحح باألصانيينر إلى العبالِةس الرب كاِتقاَل .انإليم ِلضيٍة كأرنّهولِك. انيم بديَل اإلىهم العقِلالفَ
  ننأأ  جبجب ي يههنّنّ أل أل..اؤهاؤهضضررإإ  ننمِكمِكان ال يان ال ييميمإإون ون  بد بدننولِكولِك" : قاَلثم. "ىىور ال ترور ال ترممأأ ب بيقانيقانى واإلى واإلججررا يا ي الثقة بم الثقة بموو فه فهيمانيماناإلاإل
  لهلهسِِسرريي س سىى الِذ الِذسس القد القدوحوح الر الرىىززععا الما المممأأوو": ب الرا قوُلوحنّ بإنجيل ياءوج ."ودودججوو م مههنّنّأأ ب بننؤِمؤِم ي يلى اِهللالى اِهللاإإ  ىىأِتأِت ي يىىالِذالِذ

اآلباآلبباس ىىمِِم باسفه فه ووي عِلعِل يممكمشَ شَ كّل كّلكم ىءٍٍءىوي ذِكذِك ويرركمبكلِّ بكلِّكم م م ا قلتها قلتهلكم و. " لكمجل قواءأأوو": همما متى جا متى جاءاءذاك ذاك ر ر وحوحالح قِّقِّ الحفه فه وو  
ييرشِِشرددكمإإ  كملى جلى جميع الحنّنّ أل ألقِّقِّميع الحههال ي ال ي تكلمِم ِمتكلم نكلُّ كلُّ بْل بْلهِِه نفِس نفِسن م م ا يا يسسممععيتكلم بِه بِه يتكلم وي خْخْ ويبربركمأأ ب بكمممَور آتيَةٍٍةور آتي..  ذاكذاكي ي ممجدنّنّ أل ألىىنِِنجدهه  
يذ ِمذ ِمأخُأخُيمىىا ِلا ِلموي خْخْ ويبربركمكلُّكلُّ  ..كمم آلِبآلِبا ِلا ِل مه ه ونّنّأأ  قلتُقلتُهذا هذا لِِل  ..ىى ِل ِلوههي ذ ِمذ ِمأخُأخُ يمىىا ِلا ِلموي خْخْ ويبربركمكم". لي سيل ديٌلبل قومموح بعالر 

وسالقد يوَلصاإليم إلى القلِبان ددليتج . إنوحالر القد سه وُلاِم العاِس األسِلى ِلفوس  النةَِهدايمع٣.قِّرفِة الح 
 

 إنو اَلاِئس إلعالم الحالعلتْديثة ج عكله المم اوراًتج. وأصبة الِعافاتُ اإلكتشَتْحلميالم ةتطور الهتأثير  
 ىشاً ِفوِحال مكاناً مخَ دفينكتِش المنن ِم اثني أن:اَل فيه قصة تخيفِة الفالِس الكتاِبد أحىور .ر على البشَىقو

غَاألدال فوا ِقجدِمةطع ناألر ض مفيتْبتَنَ .ةستصلح هة كبيرة ِما كمينهالز ور ماطةحفقاَل.ابشَ باألع أح دهام :
"ال بال بأن دأن دب اً باًستانيستانيص ص مممى بِتى بِت واعتنَ واعتنَملكالِق الِقلك طعِم ِمةِِةطع نناألر ضض األر".فأج ابفُ اآلخَكتِشه المرعترضاً م :"لستُ أعتِقتُ أعتِقلسأن دأن د  
بستانياً قام بذِلستانياً قام بذِلبكنَف ."كصجالر النبخي امهما وبدءا مالحظة محيطا ي بهما فلمي أح رهدماًا باطا ف.ستانيان مكَ الأح

ٍةكَاِئالٍك شَبأسوو صالهولا بمٍد كهرىاِئب.ا ِك وأقامالباً حارسبة مة وقاالدر: "مربمربا يا يوجوجب دب ستاِنستاِندىغَ غَى يير م٤."نظورنظورر م   
 

 لقدا ِق تذكّرةصع نجل غَ الريألىنظور الِتر الم فهالكتا أح اِبدشْ المهورينوي دى عHG Wells.َوك ان 
ِة الِقُلطبصغي الم رِمنظور يسلم كنهر حِتهاِئ وتمييز.لم ي سمعالم كتِشفان صوظنّا أ.اخاًر نطا على اِح وداً س

نظور  مرتسِلقاً غي م أنن عبىء تنْالِكركٍة لألس بحلم يشْعراا م ولكنّه.فاجئة مائيٍةبرٍة كهمد وأصيب بصانالمكَ
اقتحالم كَمكَ.ان مالِكا أن الح البارسة لمكتِشفَ.  إطالقاًو تعالم ولكنؤِم المعلى بِقن اِله غَى حيم قتِنعربع دم ووِدج 

                                                
١ Paul Little        ،             لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع  
 ٨: ٢       رسالة بولس الرسول إلى مؤِمِنى كولوسى    ،                                  ٢٨  - ٢٥: ١٠ إنجيل لوقا ٢
   ١٥ – ١٣: ١٦  &  ٢٦: ١٤    ،            إنجيل يوحنّا                     ٦ & ١: ١١ الرسالة إلى العبرانيين ٣
٤ HG Wells  

http://ivpress.gospelcom.net/paullittle/
http://www.geocities.com/Athens/Marble/5652/
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
http://www.geocities.com/Athens/Marble/5652/
http://ivpress.gospelcom.net/paullittle/
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ستاِنالبوقاَلى  :"ال بِمال ب ِمد دننو و جوِدوِدجب ستاِنستاِن بىغَ غَى يير منظور وغَنظور وغَر ميالالير بير بلتأثلتأثر قابل ِلر قابل ِليصصددمكَكَالالاٍت اٍت مههرِةرِةبائيأو بغَ أو بغَبائي ييرهوهذا وهذا   ..ااره
د د ععبقى ببقى باذا ياذا يمم" :ٍةائس يٍةجن بلهؤِم المصديقِه ِل قاَلكتشِك المنولِك. "ااحبهحبه ي يىى الِت الِتديقِةديقِة بالح بالحىىعتِنعتِن لي ليةةفيفي ِخ ِخىىأِتأِتيي  ىىستاِنستاِنببالال
  ىى أزِل أزِلهه أنّ أنّة أوة أوجيبجيب ع عاتٌاتٌ قدر قدر له لهائنائن كَ كَ أنه أنهنظور أونظور أور مر ميي غَ غَنظور أونظور أو م مىىستاِنستاِنوِد بوِد بجج و ونن ِم ِما تدعيِها تدعيِهإن مإن م. . ؟؟ِمكِمكاِعاِع مز مزننمِِم
أبدِِدأبىىهذا و هذا و ححىِم ِمى نخَ خَن يياِلكاِلكو و ووهِمه ِمم مننتص تص وورتِِتااركك..  الواِقاِقالوعىى الِذ الِذعيقبله أنّ أنّ العقُل العقُل يقبله ههال و ال و جج ود للودبستاِنستاِنبى١." على اإلطالق على اإلطالقى 
 

 .ةوددحا المنَ بعقوِلىسيِحان الماإليمق قاِئحلى  الحكم عسيرع و ه كمحوض يهكر ِذبقَس الِذى إن المثَل 
 يقةد حٍةجيب عايٍةنَى بِعِعار يى الِذىستاِن البك ذِلصيِةخْ شَىكوِكهم ِف على شُ يِصرون الذينقِنع بِها نا منَي لدس لينحفنَ

ولِك.عيشُ فيِه نَىالم الِذهذا الع نا االينَ لدختبارىاِد العاِدق عالص ذِلن كستاِن البى الِذىخَل إلى سد ِة احِةاإلنساني 
وهاِهللا و نابي سوعالم خُول.سيحود ذِله كمِك ينإثب نْ ِم والتحققُاتهو .هليكنم علوماً أناإلدر العقِلاك ىٌل ِماِم عن 

عل اِموصيلتولنفوسالِة اإلنجيل ِل رس.ولكن  يوجكذِلد كاعتب اتٌ أخْاررةى هام.فقد ج اءوحنّا األ بإنجيل يصاح ح
 بابع قوُل الرالسيسوع: "إنإنأح شاء أح شاء أن دأن دي ي ععممَل مشيئة اِهللاشيئة اِهللاَل م..ي ي ععرفُ التعليمهْل هْلرفُ التعليم ه ه وِم ِمو ناِهللا اِهللان   أمأتكل أتكلأم ما ِما ِم أنَ أنَمن٢."ىى نفِس نفِسن   

 

 ال  ال ىىان الطبيِعان الطبيِع اإلنس اإلنسولكنولكن": ىاح الثاِنحصنثوس األ كورىِنؤِم م األولى إلىِهالِت رسىف وُلالرس ولس بقاَل 
يقبُل ما ِلا ِليقبُل مرألنّ ألنّ اِهللا اِهللاوحوحر هنْنْ ِع ِعههدهدج وال يقِد وال يقِد..هالةهالة ج أن رأن ري ي عرفرفعهألنّ ألنّه ههإنّم إنّم ا يا يحكَكَحمفيِه فيِهم ر اً راًوحيوحي".فبد وح املون عالر س ال لقد

ؤِمين انكَ.اإلنس ما أناإليض العقِلاح ىلإلنجيل ه وِماِح و داِئل النسى الِتوِدستخْ يما اُهللاهم عرشَ الب. إنقّ الحعكس  
ل والشّاِطالبعاً و،را ممهعمنَج اٌل أنحم.يقوُل الو حىع ن الذينلم ي صدأنّقّقوا الح همرذِلاإلثم ِلوا ب سكر وا فض

 افيةرفة الكَع الممهدنْ ِع النّاسل أناح األوحصة األومي إلى رِهالِت رسى ِفالرسوُل ولس بحض أولقدو .قِّ الحتصديقَ
إله دوجي ِم أنّهالخليقِةن نّ ولِك.ا نفِسههميتج اهلونم نوقاَل رفة اِهللاعع هألنّألنّ" :مههمما علم ا عرفوا اَهللارفوا اَهللا لملم لم ي ي ممججددوهكإلٍه كإلٍهوه ..  

وأبوأبدلوا مدلوا مجاِهللاج اِهللاد ى ال يفنَى ال يفنَ الِذ الِذدى بشبهِِهى بشبص ص ورورِة اإلنسىىى يفنَى يفنَان الِذان الِذِة اإلنس..  كما ا كململمي سس يتحسِِستحنوا أنبقوا اَهللانوا أنبقوا اَهللا يِف ِف ي ى مى معرفِترفِتعهم٣."هم  
 

  ة األخْإنالقضيالقية تخيمبقول الرافضينعلى  الكثيِفاب كالضانا  عة إليمسيحيبالم.لةشِك فالممهِعنْد  
ليأنّتْس مهال ي ستطيعونأن وانؤِم ي.شكلة بل الم مهِعنْدأنّه م ال يريدونأن و .وانؤِم يأشَلقد اربالر ي سبإنجيل وع 

 إن ."اةاةيي ح حتكون لكمتكون لكم ِل ِلىىللإإ تأتوا  تأتوا  أن أنونونوال تريدوال تريد" :م له قاَللة حينشِكذور الم إلى جين الفريسيع مِهالِم كَىِفيوحنّا 
ادعاءهمه ِم ِسو تارنانخّ د.ي حوي ىِطغَجبتم داّ وانِحراًالخْأاً افرىقاَل ِل .قيأح الطلب ِةدة مر: "إنك أجعلى  على ىىبتِنبتِنإنك أج 
أسىىئلِتئلِتأسأج أج ابةةابو و افية كَة كَافيافيةةافي". فسهْلهْل": ألتهس تسِلتسِل سممح ح يياتكِل ِلاتك بلربلري ي سسوع؟؟وع".الال" :الً قاِئىابِن أج" .فسألتهم راًتحي: "لماذا اذا لم
 ٤."هها ال أريدا ال أريد وهذا م وهذا م..ىىاِتاِتييلوِب حلوِب ح أس أسىىبيراً ِفبيراً ِفييراً كَييراً كَُل تغُْل تغْشِكشِك ي يككلِِل ذ ذ ألن ألنالصالصٍة وإخٍْة وإخْاحاحرربصبص" :ِه بقوِلب فعق"ال؟ال؟

 

 إنشِك الملة ليقتنَ االى ِفتْسقِلاع العإنّ. ىهلوكالق األخْلةشِكا موالس  .كثيراً ما أوهبذِلاج كإذا إذا " :ؤال الس
نفس نفس  ِل ِلنوننونؤِمؤِم ال ي ال يممإنّهإنّه" : فأجيبهم"؟؟نوننونؤِمؤِم ال ي ال يمينمينتعِلتعِل النّاس الم النّاس المظمظمععاذا ماذا م فلم فلمقُقُححهى الهى العقولة وعقولة وسيحية مسيحية م الم المتْتْانَانَكَكَ

بالسبِم ِمىى الِذ الِذبِِبالس نأجِلِه أجِلِهن أن أن م م عظظعملنّاس غَلنّاس غَ ا اميير المتعِلتعِلر المميمين ال ينننونوؤِمؤِمن ال ي..و و ههوأنّ أنّو ههممال ي ال ي ريدريدونونأن أن ي إ ."نوانواؤِمؤِم ياَهللان لم  
ال  حى على أن ولِك."اِءاِءقصقصسِتسِتن االن اال ع عقهقهص وطرص وطرححن الفَن الفَ ع عامهامهكَكَححأأد د ععا أبا أبفمفم" .ٍءى كلِّ شَى ِفِهِنذهب  مانا ع لنَفْيكِش

 رفَع ي إلى أنتاجح يُلاء يتسن م ولكن.ااننَ أيمِهد عليستِن يىاس قوا أسنَي يكون لدىكَ ِل.ةافياٍت كَعلومك م نمتِلنحنَ
م على  يعزه أنّىعِنار ي قراِذ اتخَمد وع.ِهؤاِلسة ِلعقِن المِةاب على اإلجوِلِهص حدع بار إلى قرىأِت يأن الالزم ن ِمهأنّ

يالخَىر ِفالس اقتنَغْطأ ر ِهاِعمو .قِّ بالحالشكستِم المره وغْر ِل ِستارىٍة ِفبع دم قبول اإليمسيِحان المى٥.عقول الم 
 

 ىأِخ ليتك تشتركى ِت ِفىِع ملكالِة الص :انَأبا السماوى ..يتِنأشكرده ألنك بنورىك إلى م كعقِّرفِة الح. 
 قّّإنِه الذى الحإلي يتِنى بنوركدِنى ،هررِمح نىوِد قيمالماًى قلبأل وى أعنِّ. س ركَىب أعِلى رس الةَ نميعقِّالحِللج  

 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: ك بقوِلتَدعويا من  .. البارصالِتى فى اسم يسوعأرفع  .روِحك القدوسبقيادِة 
 

 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالِة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
   ١: ١٤ سفر المزامير ١
    ١٨ – ١٦: ٧ إنجيل يوحنا ٢
 ٢٨ - ١٨ :١إلى مؤِمِنى رومية  ، ١٤: ٢ى مؤِمِنى كورنثوس األولى إل ،  ١٢: ٢ تسالونيكى إلى مؤِمِنى الثانية رسالة بولس الرسول ٣
     ٤٠: ٥ إنجيل يوحنا ٤
 ٣٣: ١١ رومية رسالة بولس الرسول إلى مؤِمِنى ٥

http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

