
، ولي�س هذا 
ِّ

 اأقوى احُلجج الداعمة للإميان امل�سيحي
ُ
‘‘يف هذه ال�سفحات، �ستتعلَّم

ة التي تردُّ بها على اأ�سهر االعرتا�سات على تلك 
َّ
فقط، بل �ستجُد اأي�ًسا الكيفي

َمِرح،   على نحٍو 
ٌّ

ة، و�سخ�سي
َّ
 بقو

ٌّ
 حقيقي

َ
اأنَّ هذا الكتاب احُلجج، و�ستكت�سُف 

.’’
ِّ

ة ودعمه للإميان امل�سيحي
َّ
ا يف عر�سه للق�سي  جدًّ

ٌ
 باتِّ�ساٍق، كما اأنَّه ُمقنع

ٌّ
وعملي

،)Lee Strobel( يل �سرتوبل
 م�سهور

ٌّ
ُك �سابق، وموؤلِّف م�سيحي مت�سكِّ

يف  ني 
ِّ
امل�سيحي الفل�سفة  اأف�سل  اأحُد  هو  كريغ  لني  م 

َ
ولي اإنَّ  قاَل 

ُ
ي اأن  ‘‘ميكن 

على  ا 
ً
وحما�سر ًثا  متحدِّ ليكون  الرفيعة  ومهارُته  معرفُته  و�سعْته  وقد  ع�سرنا، 

اأبرِز  ات، حيث ينخرُط يف مناَظرات وحوارات مع 
َّ
منابر كثرية يف جميع القار

كني يف العامل’’. املُت�سكِّ

،)Ravi Zacharias( راڤي زكاريا�س
)RZIM( ’’ة

َّ
�س ‘‘خدمات راڤي زكاريا�س الدولي

ِّ
موؤ�س

كريغ  م لني 
َ
ولي يزال  الذي ال  االأثر  �سِف 

َ
لو الكلم  يكفي من  ما  يوجد  ‘‘ال 

 عن 
َ
يرتُكه يف ما يخت�سُّ بالكرازة بامل�سيح. هو باخت�ساٍر اأف�سُل واأكفاأُ َمن دافع

 
ٌ
 على مدار ن�سف القرن املا�سي. ف�سًل عن ذلك، فهو �سفري

ِّ
االإميان امل�سيحي

له، ورجٌل  مثيَل   ال 
ٌ
ُمناِظر القلوب، وهو  ِر 

ْ
اأَ�س  على 

ٌ
قادر امل�سيح،  د 

ِّ
لل�سي ز 

ِّ
متمي

يحمل قلَب كارز. لقد عرفُته عن قرٍب وي�سُعني الَقول اإنَّه يحيا حياًة م�ستقيمًة 

َل  �سِ
َ
ي اأن  ا�ستطاَع يف جيلنا  ا 

ً
ر ُمفكِّ اأعرف  ال  به.  يوؤمُن  ما  فيها  يعي�س  �سقًة  متَّ

ر، 
َّ
 اإىل اأعلى م�ستوياته اأف�سل من كريغ. هو �سخ�ٌس ال يتكر

ِّ
بالبحث امل�سيحي

واأنا اأ�سكر اهلل من اأجل حياته واأعماله’’.

)J. P. Moreland( جاي. پي. مورالند
 )Talbot School of Theology( ة الهوت تالبوت

َّ
ي اأ�ستاذ الفل�سفة يف كلِّ



ترجمة:
ا                      ماجد زاخر �سبحي د. �سامح فكري حنَّ



قائمة المحتويات

تقدمي الطبعة العربيَّة: د. ماهر �سموئيل .......................................... 11

ات؟ ................................................. 15
َّ
ل: ما الدفاعي الف�سل االأوَّ

ة اأن يكوَن اهلل موجوًدا؟ ................................... 37
َّ
ي

ِّ
الف�سل الثاين: ما اأهم

الف�سل الثالث: ما ال�سبب وراء الوجود؟ ......................................... 67

فا�سٌل �سخ�سّي: رحلُة فيل�سوٍف على طريق االإميان ................................. 83

89 الف�سل الرابع: ملاذا بداأ الكون؟................................................ 

بط الدقيق الذي يجعُله �ساحًلا للحياة؟ .......... 127  الكوُن بال�سَّ
ُ
�سم الف�سل اخلام�س: ملاذا يتَّ

153 الف�سل ال�ساد�س: هل ميكننا اأن نكوَن �ساحلني دون اهلل؟ ............................ 

الف�سل ال�سابع: ماذا عن االأمل؟ ................................................ 177

فا�سٌل �سخ�سّي: رحلة اإمياِن فيل�سوف ........................................... 209

الف�سل الثامن: َمن كان ي�سوع؟ ................................................ 217

الف�سل التا�سع: هل قام ي�سوع من االأموات؟ ..................................... 255

305 الف�سل العا�سر: هل ي�سوع هو الطريق الوحيد اإىل اهلل؟ ............................. 

املالحظات ................................................................ 329



11

َّة تقديم الطبعة العرب�ي

ني يف العامل العربي؟
ِّ
ات؟ وما مدى حاجتنا اإليها، نحن امل�سيحي

َّ
ما تعريُف الدفاعي

يات  بالتحدِّ  
ُّ
يهتم ة 

َّ
امل�سيحي ة 

َّ
اللهوتي العلوم  من  فرع  هي  ات 

َّ
الدفاعي

.
ُّ

ة التي يواجهها االإميان امل�سيحي
َّ
الفكري

ات. 
َّ
بالدفاعي ة 

َّ
املهتم املوؤمترات  الأحد  ُدعيُت  2010م،  عام  خريف  يف 

 من 
ِّ

 كبرٍي من املدافعني عن االإميان امل�سيحي
ٍ
ا�ستمعُت يف ذلك املوؤمتر اإىل عدد

ة، 
َّ
ة والفل�سفي

َّ
يات املعا�سرة، العلمي �ستَّى بقاع االأر�س. تكلَّم اأولئك عن التحدِّ

 .
ِّ

امل�سيحي احلقِّ  قبول  اأمام  عائًقا  ويح�سبونها  رون خمتلفون،  مفكِّ يُثريها  التي 

 
َ
 دون �سابق اتِّفاق اأن اأقول كلمًة بو�سفي املتكلِّم

َّ
وقبل نهاية املوؤمتر، ُطِلَب اإيل

. قلُت للح�سور يومها: ‘‘بعد اال�ستماع لكم 
ّ

 من العامل العربي
َ
الوحيَد احلا�سر

على  نعي�س   
ِّ

العربي العامل  يف  باأنَّنا  �سعرُت  االأر�س،  بقاع  �ستَّى  لون  متثِّ واأنتم 

يختلف  تواجهونه  الذي  ي  فالتحدِّ اأخرى.  ح�سارة  اإىل  اآخر، وننتمي  كوكٍب 

ا عن الذي نواجهه نحن؛ فاأنتم م�سَتِبكون َطوال الوقت مع اأنا�س 
ً
اختلًفا كبري

لديهم اأ�سئلة و�سكوك، بينما ن�سارع نحن َطواَل الوقت مع اأنا�س لديهم اإجاباٌت 

ات زائفة’’. 
َّ
ات، اإالَّ اأنَّها للأ�سف اإجابات خاطئة ويقيني

َّ
ويقيني

 ما قادٍر على ا�ستفزاز 
ٍ
�سعرُت يومها باأنَّنا نحتاج يف العامل العربي اإىل �سيء

ك. باته كي يت�ساءل ويت�سكَّ
ُ

 من �س
َ

ج
ُ
خر

َ
العقل لي

 يف مرحلة �سعبة 
ُّ

وبعد ب�سعة اأ�سابيع من هذا املوؤمتر، دخل العامل العربي

الكربى، واحلروب  ة 
َّ
ال�سيا�سي ات 

ُّ
والتغري ال�سخمة،  ة 

َّ
ال�سعبي الثورات  من 

كتابة  تاريخ  حتَّى  منها  يخرج  مرحلًة موؤملًة مل  تلك  فكانت  موية.  الدَّ ة 
َّ
االأهلي

 
َ

وغاب ة، 
َّ
العربي ال�سعوب  من  اال�ستقرار  اأوجه  كلُّ  غابت  وقد  ال�سطور.  هذه 
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�س، واأ�ساب 
ُّ
 العقول بالتيب

َ
معها اأي�ًسا اال�ستقرار الفكريُّ املُر�سي الذي اأ�ساب

.
ّ

 والفكريِّ واالأخلقي
ِّ

املجتمعات بالركود واالإفل�س الروحي

اعتقاٍد  كلَّ  يلزُم  اأنَّه  الفل�سفة  يف  تعلَّمنا  اإنَّنا  اأقول  متَّ�سل،  �سياٍق  ويف 

املعتقد  لهذا  العقلية  اال�ست�ساغة  ببنية  و�سفها  وميكنني  مقبواًل.  ما جتعُله  بنيٌة 

ٍة 
َّ
اجتماعي تراكيَب  من  البنية  هذه  ُن 

َّ
وتتكو  .)Plausibility Structure( ذاك  اأو 

تفكيك  اإىل  ى  اأدَّ  
ِّ

العربي العامل  وما يحدث يف  ٍة وغريها. 
َّ
واقت�سادي ٍة 

َّ
و�سيا�سي

ة. وعندما 
َّ
ة اإذ فقدت بنيتها التحتي هذه البنى، ممَّا جعل املعتقدات تهتزُّ ب�سدَّ

اأ�سئلتها.  ا�ستقرارها، وتخرج من �سباتها وتطرح  العقول  املعتقدات تفقد  تهتزُّ 

ة.
َّ
ة �سرورًة حتمي

َّ
ات امل�سيحي

َّ
وهذا الو�سع يجعُل الدفاعي

فاعيات يف  بالدِّ ًة 
َّ
مهتم تكن   مل 

ِّ
العربي العامل  الكني�سَة يف  اأنَّ  فلنعرتْف 

املا�سي، وذلك لعدم بروز احلاجة اإليها من جانب، والأنَّ الكني�سَة حتمُل ثقافَة 

فكريٍّ  اٍر 
َّ
واأمام تي اليوم،  ا 

َّ
اأم اآخر.  جانب  من  اته 

َّ
واإيجابي اته 

َّ
ب�سلبي جمتمعها 

، بينما يخلُق من جهٍة 
َّ

ى من جهة احلقَّ امل�سيحي عا�سف يجتاح منطقتنا يتحدَّ

رفاهية  متلك  تُعْد  الكني�سة مل  فاإنَّ  االإجنيل،  لتقدمي  م�سبوقة  اأُخرى فر�ًسا غري 

 
َ
و�سعها لتلتحم يف  ما  كلَّ  تعمل  اأن  عليها  بل  ات، 

َّ
بالدفاعي االهتمام  عدم 

ِبِرجالها  نف�سها،  ب 
ِّ
اأ�سئلة، وتدر من  العقول  تطرحه  ما  اإىل   

َ
مبجتمعها، فتنظر

النا�س من حولها   
ِ
اأ�سئلة د مع 

ِّ
التعامل اجلي ون�سائها، و�سيوخها و�سبابها، على 

و�سكوكهم اأي�ًسا.

ات ال تخلِّ�ُس النفو�س؛ فما يخلِّ�سهم 
َّ
ومن اجلدير بالذكر هنا اأنَّ الدفاعي

 
ٌ
ا ما تكون هناك اأحجار

ً
هو حقُّ االإجنيل، وعمُل الروح القد�س فيهم. لكْن كثري

اإليها، وهذا هو عمل  َل  �سِ
َ
لي الباحث عن احلقيقة  ُترَفع من طريق  حتتاج الأْن 

بح�سب  اأمينة   
ٍ
ة حماجَّ تقدمي  اأنَّها  هو  ات 

َّ
للدفاعي اخلا�سُّ  وتعريفي  املدافعني. 

يات املعا�سرة  ا اأمام التحدِّ
ًّ
ا، وواعية ثقافي

ًّ
�س، تكون �سليمة منطقي الكتاب املقدَّ

ة، ورفع العقبات من طريق اأيِّ باحث 
َّ
ِر الهو

ْ
، وتهدف اإىل َج�س

ّ
للإميان امل�سيحي

عن احلقيقة. وعليه فعمل املدافع ال ينف�سل عن عمل الكارز، وال ُيغني عنه.



13

تقديم الطبعة العرب�ية

 مل يخُل يف كلِّ 
َّ

كِر هلل الأنَّ التاريخ امل�سيحي ويف هذا ال�سدد اأ�سعر بال�سُّ

جا�سنت  من  ا 
ً
بدء القومي،   

ِّ
امل�سيحي االإميان  عن  عظماء  مدافعني  من  ع�سوره 

مارتري يف القرن الثاين للميلد ُو�سواًل اإىل اليوم. وال ي�ستطيع اأحد اليوم من 

، والرمز 
ُّ
مة االأهم  اأنَّ وليم لني كريغ، هو العلَّ

َ
ات اأن ينكر

َّ
ني بالدفاعي

ِّ
كلِّ املهتم

، بل اإينِّ اأومُن باأنَّ اإ�سهاماته 
ّ
ة يف ع�سرنا احلايل

َّ
ات امل�سيحي

َّ
الكبري لعلم الدفاعي

ة يف هذا املجال �ستظلُّ كنًزا واإرًثا للأجيال اللحقة.
َّ
ة واللهوتي

َّ
الفل�سفي

ِط 
َ

اأب�س اأحَد  عدُّ 
ُ
ي اإذ ترجمت هذا الكتاب الذي  اأُوفري ح�سًنا  وكم فعَلْت 

اإىل  اأف�سَل ما يبداأ به كلُّ موؤمن بامل�سيح يتوق  واأ�سَهِل ما كتبه كريغ، ليكوَن 

دًة ي�ستخدمها كلُّ َمن يرغُب يف م�ساعدة 
ِّ
فهٍم اأف�سل الإميانه. وليكوَن اأداًة جي

الباحثني عن احلقيقة.

د. ماهر �سموئيل، 

م�سر
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ل الفصل األوَّ

ما الدفاعيَّات؟

جاِء الذي فيُكم’’  يَن دائًما ملُجاَوَبِة كلِّ َمن َي�ساأُلُكم عن �سَبِب الرَّ ‘‘ُم�سَتِعدِّ

)1بطر�س 3: 15(.

 ،)Defenders( ‘‘املداِفعون’’  بُعنوان  ال�سفوف يف الكني�سة منهاًجا  اأحد   يف 
ُ
اأعلِّم

ب  اٍت خمتلفة ترتاوح ما بني طلَّ
َّ
 نحو مئِة �سخ�ٍس من خلفي

ُّ
وذلك ملجموعة ت�سم

اأطلنطا  مدينة  يف  ة 
َّ
ي املحلِّ كني�ستنا  يف  وذلك  ال�سّن،  وِكبار  ة 

َّ
الثانوي املدار�س 

�س  املقدَّ الكتاب  ُيعلِّمه  الذي  ما  اأمران:  ال�سفِّ  هذا  يف  وي�سغلنا   .)Atlanta(

 
َ

( والكيفية التي ميكن بها اأن ندافَع عن هذا التعليم، وجناوب
ّ

)التعليم امل�سيحي

 االأمر على 
ُ

لتِب�س
َ
ة(. واأحيانًا ي

َّ
ات امل�سيحي

َّ
عن االأ�سئلة املطروحة حوله )الدفاعي

االأ�سخا�س الذين ال يح�سرون معنا، فيعجزون عن ا�ستيعاب ما نفعل. يف اأحد 

ات 
َّ
ْت اأينِّ اأُعلِّم الدفاعي

َ
دٌة حمرتمٌة من اجلنوب بعد اأن َعِلم

ِّ
ام جاءتني �سي

َّ
االأي

ا عن اإمياين!’’.
ً
م بتاًتا دفاًعا واعتذار ة لتقول يل بنربٍة  �ساخطة: ‘‘لن اأُقدِّ

َّ
امل�سيحي

المقصود بالدفاعيَّات

ات’’ 
َّ
دة وا�سح؛ فكلمة ‘‘دفاعي

ِّ
ال�سبب وراء �سوء الفهم الذي حدث لهذه ال�سي

 
*
ة
َّ
)باالإنكليزي ‘‘يعتذر’’  كلمة  ِعها 

َ
َم�سم يف  ُت�سبه   )Apologetics ة 

َّ
)باالإنكليزي

ا’’ للآخرين عن 
ً
م ‘‘اعتذار ات ال ُتعلِّمنا كيف نقدِّ

َّ
]Apologize[(. لكنَّ الدفاعي

*   حتمل الكلمة اأي�ًسا داللة ‘‘االعتذار’’ التي قد ال جندها بو�سوح يف كلمة ‘‘دفاع’’ )املرتجم(.

Apologetics دفاعيَّات

 ’’Apologetics‘‘ ُت�سَتقُّ كلمُة
االإنكليزيَّة من الكلمة 

اليونانيَّة ‘‘اأپولوجيا’’ 
)Apologia( التي تعني 

‘‘الدفاع’’ باملعنى الذي 
ن�ستخدمه يف املحاكم. 

ة الدفاعيَّات امل�سيحيَّة  فمهمَّ
ة على  اإًذا هي تقدمي احُلجَّ

ة االإميان امل�سيحيِّ  �سحَّ
دقه. و�سِ
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ة 
َّ
ة من الكلمة اليوناني

َّ
تنا، بل هي ُت�سَتقُّ كلمُة ‘‘Apologetics’’ االإنكليزي

َّ
م�سيحي

يف  ن�ستخدمه  الذي  باملعنى   
‘‘الدفاع’’† تعني  التي   )Apologia( ‘‘اأپولوجيا’’ 

ة االإميان   على �سحَّ
‡

ة ة اإًذا هي تقدمي احُلجَّ
َّ
ات امل�سيحي

َّ
ة الدفاعي

َّ
املحاكم. فمهم

دقه.  و�سِ
ِّ

امل�سيحي

ة جاهزًة الأن  باأن تكون هذه احُلجَّ �س  يو�سينا الكتاب املقدَّ

 التي جتعلنا نوؤمن مبا نوؤمن 
َ

مها لكلِّ َمن ُيريد اأن يعرَف االأ�سباب ُنقدِّ

ال�سرباِت من اخل�سم  بون  يتجنَّ املتبارزون كيف  يتعلَّم  به. وكما 

ين’’  ‘‘ُم�ستعدِّ نكوَن  اأن  اأي�ًسا  نحن  فعلينا  الهجمات،  هون  ويوجِّ

ا 
ً
ين دائم ا. يقول الكتاب يف 1بطر�س 3: 15 ‘‘كونوا ُم�ستعدِّ

ً
دائم

عن  ي�ساألكم  َمن  لكلِّ  ة[ 
َّ
فاعي الدِّ ة  احُلجَّ لتقدمي  ]اأي  للُمجاَوبة 

§
�سبب الرجاء الذي فيكم بوداعٍة واحرتام’’ )الرتجمة التف�سرييَّة للموؤلِّف(.

 الذي يجب اأن نكوَن عليه عند تقدمينا هذه 
َّ

َه القلبي
ُّ

فلُنلِحْظ هنا التوج

م لهم  ة: يجب اأن نكوَن على حاٍل من الوداعة واالحرتام ملَن نقدِّ
َّ
ة الدفاعي احُلجَّ

ات لي�ست اأن نتعلَّم تقدمي االعتذار عن اإمياننا، فهي 
َّ
احلّق. وحيث اإنَّ الدفاعي

ني. 
ِّ
فون لَكوننا م�سيحي

َ
ياأ�س اأن جنعل االآخرين  اأي�ًسا  ال تعني 

َم دفاًعا عن االإميان امل�سيحي دون اأن نتَّخَذ  يف ُو�سعنا اأن ُنقدِّ

م ُحجَجنا التي تربهُن على   اأن نقدِّ
ُ
ا؛ كما اأنَّنا نقدر

ًّ
موقًفا دفاعي

ة بعيًدا عن اجَلَدل.
َّ
دِق امل�سيحي �سِ

نة. وقد كان هذا 
َّ
ة معي

َّ
م للدفاع عن ق�سي ة تقدَّ

َّ
ات’’ )Apologia( على اأنَّها مرافعة منطقي

َّ
†   ميكن التعبري عن كلمة ‘‘دفاعي

املفهوم �سائًعا يف العامل الروماينِّ القدمي، حيث كان من اأ�سهر الكتب يف اليونان القدمية- وهي احل�سارة التي ا�ستندت 

ة- كان كتاب ‘‘مرافعة �سقراط’’ )The Apology of Socrates( ملوؤلِّفه اأفلطون )النا�سر(.
َّ
اإليها احل�سارة الروماني

 يعني ‘‘ما ُيراُد به اإثبات اأمر اأو نق�سه. ومن هذا 
ٌّ

ر ا�ستخدامه يف هذا الكتاب( م�سطلح فل�سفي
َّ
ة )وهي لفظ �سيتكر ‡   احلجُّ

ُل  ى ال�سيء املو�سِ
َّ
ة مرادفة لل�ستدالل )اأي اإيجاد الدليل(...ويقول ابن �سينا: »جرت العادة اأن ُي�سم الوجه تكون احُلجَّ

 للدكتور مراد وهبة، مطبوعات دار قباء، 2007، �س 266- املرتجم(.
ِّ

ة«’’ )عن املعجم الفل�سفي اإىل الت�سديق ُحجَّ

§   ا�ستخدمُت ترجمة ‘‘كتاب احلياة’’ يف تف�سريها لكلمة ‘‘خوف’’ الواردة يف نهاية االآية، والتي تتَّفق مع القراءة 
التي اأورَدها املوؤلِّف للآية نف�سها )املرتجم(. 

ناقش

ملاذا ُيعدُّ االحرتام والوداعة �سرَطني جوهريَّني 
للحديث مع غري امل�سيحيِّني مبا نوؤمن به؟ هل راأيَت 

موؤمًنا بامل�سيح يفعل ذلك دون التَحلِّي باالحرتام 
والوداعة؟ ما الذي حدث يف هذا املوقف؟ 

ناقش

ى �سخ�ٌس ما  كيف ت�سعُر عادًة عندما يتحدَّ
معتقداتك امل�سيحيَّة اأو ي�سخر منها؟ 
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االإميان  ة  �سحَّ على  املربِهنة  باحُلجج  الكتاب  هذا  يف  ُث  اأحتدَّ عندما 

ط يف 
ُّ
، فمن ال�سروريِّ اأن نفهم اأنَّ الق�سد لي�س هنا االخت�سام والتور

ّ
امل�سيحي

ني، 
ِّ
مهاترات؛ فل حاجة بتاًتا اإىل ذلك يف حديثنا ب�ساأن اإمياننا مع غري امل�سيحي

ُة  ا. واحُلجَّ لة ذلك لي�ست �سوى اإغ�ساب النا�س وتنفريهم بعيًدا عنَّ اإذ اإنَّ حُم�سِّ

ح الحًقا يف هذا الف�سل، لي�ست ِنزاًعا وال ترا�ُسًقا  ، كما �ساأُو�سِ
ّ

باملعنى الفل�سفي

ي اإىل   التي توؤدِّ
¶
ة
َّ
ا بالكلمات؛ بل هي �سل�سلٌة من الت�سريحات الفكري

ًّ
ع�سبي

. خل�سة ما، لي�س اإالَّ

ة، 
َّ
املفارقُة هنا اأنَّه كلَّما كانت احلجج التي متلكها يف دفاعك عن اإميانك قوي

�سرَت اأقلَّ ميًل اإىل االخت�سام اأو االإحباط من اأحد. وهذا ما اأحلُظه يف نف�سي: 

ا، 
ًّ
ِحجاِجي فيها   

ُ
اأ�سري التي  الفر�س  َقلَّت  واتِّ�ساًقا،  ًة 

َّ
قو ُحَججي  زادت  كلَّما 

ة 
َّ
دة، �سرُت اأقلَّ ميًل اإىل اتِّخاذ مواقف دفاعي

ِّ
جُماداًل. وكلَّما كانت ُحَججي جي

ة ملا توؤمن به، وامتلْكَت االإجاباِت 
َّ
 قوي

ٌ
يف تناُول اإمياين. واإْن كانت لديك اأ�سباب

 
َ

ت�ستغني اأن  لك  �سار  واعرتا�ساتهم،  املوؤمنني  غري  ت�ساوؤالت  عن  ال�سحيحَة 

�س 
َّ
ك هادئًا وواثًقا عندما تتعر

َ
عن الغ�سب يف حديثك، و�ستجُد عندها نف�س

ح عليك.
َ
ا يُطر َّ

للهجوم؛ الأنَّك تعرف اأنَّ لديك االإجابات عم

م يف اجلامعات حول موا�سيع  ة ُتنظَّ
َّ
ا ما اأدخل طرًفا يف مناظراٍت فكري

ً
كثري

م  ة يف مقابل االإحلاد’’. واأحيانًا يتقدَّ
َّ
من قبيل ‘‘هل اهلل موجود؟’’ اأو ‘‘امل�سيحي

االأ�سئلة  ِفقرِة  اأثناء  يف  احلا�سرين  جمهور  �سمن  املوجودين  الطلبة  بع�س 

الفعل  ردَّ  اأجُد  وهنا  اإ�ساءاتهم.  جام   
َّ

علي وا 
ُّ
ي�سب اأو  ا، 

ًّ
�سخ�سي هاجموين 

ُ
لي

هم 
َ
ال�سادر منِّي لي�س الغ�سب، بل ال�سعور باالأ�سف جُتاه هوؤالء الطلبة ملا اأ�ساب

ٌة ملا توؤمن به، فبدَل الغ�سب 
َّ
 قوي

ٌ
اأ�سباب اإْن كانت لديك  من التبا�ٍس �سديد. 

َة 
َّ
ا ما يكون �سحي

ً
 غري املوؤمن؛ الأنَّه غالب

َ
 واأ�سيل نحو

ٍّ
�ست�سعر بَتعاُطٍف حقيقي

 اللون الربتقايّل’’، 
ُّ

. فمثًل هذا ت�سريح: ‘‘ال اأحب  عن راأي اأو حكم معنيَّ
ِّ

ة هي ُجمٌل تعرب
َّ
¶   الت�سريحات الفكري

 
ِّ

‘‘الكون ابتداأ بالوجود’’، يف هذا املَثل، ال يعرب اأي�ًسا ت�سريح:   القائل فيه عن راأيه يف اللون الربتقايّل. وهذا 
ِّ

ويعرب

الت�سريح عن راأي، بل عن حقيقة تتعلَّق بالكون وطبيعته )النا�سر(.
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ونحن  احلقَّ  ُم  ُنقدِّ عندما  �سحيح  اأ�سا�س  على  ات 
َّ
الدفاعي ُتبنى  لالت.  �سَ

**
ة’’ )اأف�س�س 4: 15(.

َّ
‘‘�سادقني يف املحب

هل الدفاعيَّات متوافقٌة مع الكتاب المقدَّس؟

�س؛  ا بح�سب الكتاب املقدَّ
ً
اأمر ات لي�ست 

َّ
اأنَّ الدفاعي يظنُّ بع�ُس االأ�سخا�س 

 فقط بتقدمي االإجنيل، تاركني الروح القد�س 
َ

ة هوؤالء اأنَّنا يجب اأن نكتفي وُحجَّ

ُد  مون لنا منوذًجا يوؤكِّ ل يقدِّ
ُ

�س
ُّ
يقوم بعمله! لكنَّ اعتقادي اأنَّ ي�سوع امل�سيح والر

ربهَن 
ُ
ات التي متَّمها لي

َّ
ات. لقد ا�ستخدم ي�سوع املعجزات والنبو

َّ
قيمة الدفاعي

�سل؟ 
ُّ
ا 14: 11(. وماذا عن الر ة ما يقول )لوقا 24: 25-27؛ يوحنَّ على �سحَّ

ومعجزات  متَّت،  التي  ات 
َّ
النبو اليهود  مع  اأي�ًسا يف حواراتهم  ا�ستخدموا  لقد 

ِعظَة  مثًل  ل 
َّ
تاأم املنتَظر.   

††
ا
َّ
امل�سي اأنَّه  على  ربهنوا 

ُ
لي قيامته،  ما 

َّ
�سي وال  ي�سوع، 

لها لنا االأ�سحاح الثاين من �سفر االأعمال.  بطر�س يف يوم اخلم�سني التي ي�سجِّ

يف العدد 22 يُ�سري بطر�س اإىل معجزات ي�سوع، ويف االأعداد من 25 اإىل 31 

ث ب�ساأن  ات التي متَّت يف ي�سوع. كذلك يف عدد 32 يتحدَّ
َّ
ث ب�ساأن النبو يتحدَّ

يُظِهروا  الأن  ل 
ُ

�س
ُّ
الر �سعى  احُلجج  هذه  كلِّ  با�ستخدام  امل�سيح.  د 

ِّ
ال�سي قيامة 

ة الأن�سبائهم من اليهود.
َّ
�سدق امل�سيحي

ا يف حواراتهم مع غري اليهود، فقد �سعى الر�سل اإىل 
َّ
اأم

 .)17  :14 )اأعمال   الطبيعة  يف  باأعماله  اهلل  وجود  اإظهار 

اإنَّ الطبيعة وحَدها كافيٌة  يقول بول�س يف رومية اأ�سحاح 1 

عرف الب�سر بها اأنَّ اهلل موجود )رومية 1: 20(. كذلك 
َ
الأن ي

الِعيان  �سهود  �سهادة  اإىل  وكتاباته  حواراته  يف  بول�س  جلاأ 

ة 
َّ
امل�سيحي �سدق  اإىل  اآخر  برهانًا  لي�سيَف  ي�سوع  قيامة  عن 

)1كورنثو�س 15: 8-3(.

ة امل�سرتكة )املرتجم(. 
َّ
ة’’ بح�سب الرتجمة العربي

َّ
**   ‘‘نعلن احلقَّ يف املحب

اأ عنه اأنبياء العهد القدمي )النا�سر(.
َّ
††   اأي امل�سيح املنتَظر الذي تنب

ناقش

ما احلجج التي ا�ستخدَمها بول�س يف اأعمال 17: 
دِق االإجنيل؟ ما  22-31 لُيقنَع غري اليهود ب�سِ
اأوجه ال�سبه واالختالف ما بني ُحجج بول�س 

وُحجج بطر�س يف حديثه اإلى اليهود يف اأعمال 
2: 14-29؟ ما الذي تتعلَّمه من هذين املثاَلني 

عن َدور الدفاعيَّات يف الكرازة باالإجنيل؟



19

ما الدفاعيات؟

دوا يف ا�ستخدام  وهكذا يتبنيَّ لنا اأنَّ ي�سوع والر�سل على ال�سواء مل يرتدَّ

يتَّكلوا على  اأنَّهم مل  هذا  يعني  اأعلنوه. وال  ما  ة  للتَّدليل على �سحَّ الرباهني 

واتَّكلوا عليه  القد�س،  بالروح  اإىل اهلل، بل وثقوا  بالنا�س  لياأتي  القد�س  الروح 

لي�ستخدَم ُحَجَجهم وبراهيَنهم يف االإتيان بالنا�س اإىل اهلل.

يَّة الدفاعيَّات؟ ما أهمِّ

ات. ملاذا؟ اإليك ثلثَة 
َّ
ون على الدفاعي

ُّ
 امل�سيحي

َ
ب

َّ
ة بالغة يف اأن يتدر

َّ
ي

ِّ
هناك اأهم

اأ�سباب:

�س لها . 1
َّ
ة التي يتعر

َّ
ى باحلرب الثقافي

َّ
�سم

ُ
ا مبا ي

ً
ت�سكيل الثقافة. �سمعنا جميع

ا ال يروُق بع�َس االأ�سخا�س هذا ‘‘املجاز الع�سكرّي’’،  . رمبَّ
ّ

املجتمع االأمريكي

روح  من  يل  للنَّ االآن  ي�ستعل  هائًل  �سراًعا  هناك  اأنَّ  االأمر  حقيقة  لكنَّ 

ة. 
َّ
ة وروحي

َّ
ا فقط، بل له اأي�ًسا اأبعاد ديني

ًّ
اأمريكا. وهذا ال�سراع لي�س �سيا�سي

ين من املجال العاّم. ف�سًل  ون جاهدين اإىل ا�ستبعاد الدِّ
ُّ
لماني

َ
وي�سعى الع

 من اأمثال �سام 
‡‡)New Atheists( ون بامللحدين اجلدد

َّ
م

َ
عن جهود َمن يُ�س

والراحل   )Richard Dawkins( دوكينز  وريت�سارد   )Sam Harris( هاري�س 

على  الق�ساء  يبغون  الذين   )Christopher Hitchens( هيت�سنز  كري�ستوفر 

 كلِّه.
ِّ

االعتقاد الديني

 ما زال 
§§

ة.
َّ
ا ما بعد امل�سيحي

ً
ع

َ
 بالفعل جمتم

ُّ
 املجتمع االأمريكي

َ
لقد �سار

امل�سيح  بي�سوع  االإميان   
َ
�سار واإْن  ال�سائد،  الُعرف  هو  له  ملمح  باإلٍه ال  االإمياُن 

ا هو ماألوف ومقبول يف امليدان العاّم. ما عدد االأفلم التي ُتنتجها 
َّ
خارًجا عم

النقي�س من ذلك، ما  ة؟ على 
َّ
اإيجابي ب�سورٍة  ني 

ِّ
امل�سيحي فيها  ر 

ِّ
وُت�سو هوليوود 

ني 
ِّ
تني و�سطحي ون بو�سفهم اأ�سخا�ًسا ُمتزمِّ

ُّ
ر فيها امل�سيحي

َّ
و ات التي ُي�سَ

َّ
عدد املر

اإىل حدٍّ   
ٌّ

ة. خطابهم خ�سٌن وهجومي
َّ
باالإنكليزي الناطق  العامل  الكتَّاب يف  امللحدون اجلدد هم جماعة من     ‡‡

ة )النا�سر(.
َّ
دوَن على �سرورة التخلُّ�س منها الأنَّها موؤذية للب�سري ون اأنَّ االأديان خمطئٌة يف ما تعتقده، وي�سدِّ

َ
بعيد، وير

د اإرٍث ينتمي اإىل املا�سي، وال علقة له باحلا�سر وال يوؤثِّر فيه )املرتجم(.
َّ
ة اإىل جمر

َّ
ل امل�سيحي

ُّ
 املعنى اإىل حتو

ُ
§§   ي�سري



20

مستعدون للمجاوبة

عن  العامُّ  ر 
ُّ
الت�سو ما  �سلوكهم؟  يف  مذمومٍة  ب�سورٍة  وُمنافقني  تفكريهم،  يف 

دين يف ثقافتنا املعا�سرة؟ ني املت�سدِّ
ِّ
ني الِكتابي

ِّ
امل�سيحي

ني لدي النخبة 
ِّ
ر العامَّ عن امل�سيحي

ُّ
 الكاريكاترييُّ لنا الت�سو

ُ
ُ هذا الر�سم يبنيِّ

 اليوم: ُهم كائنات عجيبة ومو�سوع لفرجة الب�سر 
ِّ

فة يف املجتمع االأمريكي املثقَّ

ال�سماح لهم  اأي�ًسا كائناٌت خطرية، فيجب عدم  اأنَّهم  ني. لكْن الحظ 
ِّ
الطبيعي

�س عليهم احَلْظر.
َ
ا يجب اأن ُيفر بتويلِّ املنا�سب ذات التاأثري يف املجتمع، بل رمبَّ

ون 
ُّ
امل�سيحي يكتفي   ال 

َ
لنا؟ مل ًة 

َّ
ي

ِّ
اأهم الثقافية  االعتبارات  مُتثِّل هذه  ملاذا 

ا 
َّ
َف عم

ْ
ر ون الطَّ ُغ�سُّ

َ
باًعا اأميًنا لي�سوع، ويف الوقت ذاته ي باتِّباع ي�سوع امل�سيح اتِّ

 حوَلهم يف الثقافة التي يعي�سون فيها؟ ملاذا ال نكتفي بتقدمي االإجنيل لعامٍل 
ُ
يدور

ِته؟
َ
 يف عتم

ُ
ر ُيحَت�سَ

م اأو يُ�سمع مبعزل عن ال�سياق املوجود   االإجنيل ال يُقدَّ
َ
االإجابة هي اأنَّ خرب

ون�ساأوا  ُولدوا  التي  الثقافة  ة 
َّ
االإجنيل على خلفي النا�س  ي�ستقبل  ما  ا 

ً
دائم فيه. 

 
ِّ

امل�سيحي االإميان  مع  ُمتعاطفٍة  ثقافٍة  يف  �َسبَّ  الذي  ال�سخ�س  فاإنَّ  لذا  فيها. 

�سيكون ُمنَفِتًحا على خرب االإجنيل، وهو ما يفتقر اإليه ال�سخ�س الذي ن�ساأ يف 

�سَتوي لديه الكلم 
َ
 �سي

ِّ
لماين

َ
ل يف تكوينه الع خ�س املتاأ�سِّ ة. ولل�سَّ

َّ
ثقافٍة َعلماني
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امل�سيح  امل�سيح! والكلم عن  ات والعفاريت مع الكلم عن ي�سوع 
َّ
ي عن اجلنِّ

عنده ال يقل عبًثا عن الكلم عن هذه اخلرافات.

اإِن  فيه  ر  �ستفكِّ ما  ل 
َّ
تخي تفكريك،  يف  الثقافة  تاأثري  تعرَف  اأن  اأردَت  اإن 

ُمتديِّن   
ٌّ

هندو�سي �سخ�س  ة 
َّ
التجاري املباين  اأحد  يف  اأو  املطار  يف  منك   

َ
اقرتب

اللون  ذي  وردائه  احلليق  براأ�سه   
¶¶)Hare Krishna( كري�سنا’’  ‘‘هري  طائفة  من 

 اأحَد اأتباع كري�سنا. االحتمال 
َ
م لك وردة ومعها دعوة الأن ت�سري  وقدَّ

ِّ
الزعفراين

حك. لكن  ا لل�سَّ
ً
ا مثري ا ورمبَّ

ً
ا وعجيب

ً
ا غريب

ً
االأكرب اأنَّ هذه الدعوة �ستبدو لَك اأمر

ة 
َّ
 من �سخ�س يعي�س يف دلهي الهندي

ُ
ر يف ردِّ الفعل املختلف الذي �سيبدر َفكِّ

 املتديِّن نف�سه. الأنَّ هذا ال�سخ�س الذي يعي�س 
ُّ

لو اقرتب منه هذا الهندو�سي

ة، فاالحتمال االأكرب هنا اأنَّه �سياأخُذ هذه الدعوة 
َّ
يف الهند ن�ساأ يف ثقافة هندو�سي

ل اجِلّد.
َ
على حَمم

ة، فاإنَّ ما ينتظرنا غًدا هو ما نراه 
َّ
لماني

َ
ت اأمريكا يف انزالقها اإىل الع

َّ
اإِن ا�ستمر

ا �سار فيه من  ة يف اأوروپا الغربية حدًّ
َّ
لماني

َ
�سوح اليوَم يف اأوروپا. لقد بلَغِت الع

ُ
بو

لة  فة. وحُم�سِّ ُمن�سِ ب�سورٍة  م  يُقدَّ اأن  فر�سَته يف  االإجنيل   
ُ
يناَل خرب اأن  ال�سعب 

ي يف النهاية اإالَّ  ذلك هو خدمة هائلة من جانب املُر�سلني ل�سنواٍت طويلة ال توؤدِّ

َة ثلثة ع�سر  د امل�سيح. والأينِّ ع�سُت يف اأوروپا مدَّ
ِّ
اإىل قبوِل اأعداٍد قليلة لل�سي

التي  ال�سعوبة  مدى  د  توؤكِّ ة 
َّ
ال�سخ�سي ف�سهادتي  خُمتلفة،  دول  اأربع  يف  عاًما 

اأذهب  كنُت  وعندما  امل�سيح.  د 
ِّ
ال�سي ر�سالة  مع  بوا 

َ
يتجاو حتَّى  النا�س  تواجه 

ب احَلرية  ا ما كان ردُّ الفعل العامُّ لدى الطلَّ
ً
للحديث يف جامعات اأوروپا، غالب

ة عندهم ال ت�سلح اإالَّ للعجائز واالأطفال، وهنا كان ال�سوؤال 
َّ
واالرتباك؛ فامل�سيحي

الذي طرحوه على اأنف�سهم: اإْن كان االأمر كذلك، فما الذي يفعله هنا رجٌل 

دفاًعا عن  م  ُيقدِّ اأن  معنى  وما  اأوروپا؟  �سهادتي دكتوراه من جامعات  يحمل 

 بُحَجٍج ال ن�ستطيع الردَّ عليها؟
ِّ

االإميان امل�سيحي

د االآلهة. وكري�سنا هو اأحد االآلهة الكربى فيها )النا�سر(. ة بتعدُّ
َّ
¶¶   توؤمن الهندو�سي



22

مستعدون للمجاوبة

)Secularism( الَعلمانيَّة

ُة هي روؤية اإلى  الَعلمانيَّ
العامل ال ت�سمح بُوجود 

كلِّ ما هو فائٌق للطبيعة: ال 
معجزات اأو اإعالن اإلهيٌّ اأو 

حتَّى وجود هلل.

ات عندما كنُت اأحتدث يف اإحدى جامعات ال�سويد، و�ساألني 
َّ
يف اإحدى املر

اأحد الطلب يف اأثناء فقرة االأ�سئلة التي اأعقبت حما�سرتي هذا ال�سوؤال: ‘‘ما 

يُت  ه�سة اأجبُت قائًل: ‘‘ح�سًنا! لقد تلقَّ ْتني الدَّ
َ
الذي تفعله هنا؟’’ بعدما اأ�ساب

الطالب:  ردُّ  املحا�سرة’’. فجاء  ة الإلقاء هذه 
َّ
الديني الدرا�سات  ق�سم  دعوًة من 

ك 
َ
‘‘لي�س هذا ما ق�سدته. اأال تفهم مدى غرابة ما تفعله؟ اأنا اأودُّ اأن اأعرف ما دفع

ا من قبل. ويف 
ًّ
 فيل�سوًفا م�سيحي

َ
 مل ير

َّ
للإقدام على ذلك’’. ظنِّي اأنَّ هذا ال�ساب

واقع االأمر اأخربين اأحد الفل�سفة ال�سويديِّني البارزين اأنَّه ال يوجد فيل�سوٌف 

 واحٌد يف اأيٍّ من جامعات ال�سويد. وكان �سوؤال هذا الطالب فر�سًة  
ٌّ

م�سيحي

فت بها اإليه.
َّ
ة التي تعر

َّ
ة اختباري مع امل�سيح، والكيفي يل للم�ساركة بق�سَّ

ها العميقة يف جامعات اأوروپا ب�سورٍة 
َ
 جذور

***
ة
َّ
 النزعُة ال�سكوكي

ُّ
ت�سرب

ة، 
َّ
ث مبو�سوع وجود اهلل يف جامعة پورتو )Porto( الربتغالي بالغة. فبينما كنُت اأحتدَّ

بجامعة  للفل�سفة  العايل  باملعهد  الحًقا(  عرفُت  )كما  ا 
ًّ
هاتفي ب  الطلَّ اتَّ�سل 

وا اأينِّ اأ�ستاٌذ  ا! لقد ظنُّ
ً
ِعي ق من اأينِّ ل�ست ُمدَّ ة للتحقُّ

َّ
لوڤان )Louvain( البلجيكي

ة التي 
َّ
ف؛ الأنَّهم مل يروا يفَّ ما يتنا�سب مع ال�سورة النمطي

َّ
مزي

.
ّ

نتها اأذهانهم عن امل�سيحي
َّ
كو

رة  املفكِّ للعقول  االإجنيل  ب�سارة  م  ُنقدِّ اأن  علينا  كان  اإْن 

الناحية  من  و�سحيًحا  �ساحًلا  ا 
ً
ِخيار بو�سفها   )

ً
ون�ساء )رجااًل 

اأن  ني، 
ِّ
امل�سيحي نحن  علينا،  مو�سوعة  فال�سرورة  ة، 

َّ
الفكري

الذي  النحو  على   
†††

ة
َّ
االأمريكي الثقافة  ت�سكيل  اإىل  ن�سعى 

ة 
َّ
ر اإىل الت�سكيك يف ما يتعلَّق بوجود اهلل اأو بوجود اأي

َّ
ة هو امليل غري املرب

َّ
***   ما يق�سده الكاتب بالنزعة ال�سكوكي

معرفة �سحيحة عنه )النا�سر(.

يات  التحدِّ ة من جهة 
َّ
العربي واحلالة  ة 

َّ
االأمريكي احلالة  ما بني  الت�سابه  الفطن مدى  القارئ  يخفى على  †††   ال 

 
ُّ

ة التي يواجهها امل�سيحي
َّ
يات الفكري ة التي تواجهها ب�سارة االإجنيل يف اللحظة احلا�سرة؛ فف�سًل عن التحدِّ

َّ
الفكري

اأُ�س�س  ة يف قبول 
َّ
اأ�سحاب االأديان االأخرى التي توؤمن بوجود اهلل- ومع ذلك جتد �سعوبة فكري  من جانب 

ُّ
العربي

ة التي طرَحْت على 
َّ
ارات االإحلادي

َّ
ه االآن يف مواجهة موجة عاتية من التي

َ
 نف�س

ُّ
 العربي

ُّ
- يجد امل�سيحي

ّ
االإميان امل�سيحي

ي�ستلزم من=  ما  وهو  االأخرى،  االأديان  اأ�سحاب  مواجهَته من  اعتاَد  ا 
َّ
عم اأ�سئلًة جديدًة وخمتلفًة   

ِّ
العربي  

ِّ
امل�سيحي

ناقش

ا رف�َس امل�سيحيَّة بو�سفها  هل قابلَت يوًما �سخ�سً
خرافًة من اخلرافات؟ واإْن كاَن ذلك قد حدث، 

ك على ذلك؟ فمتى؟ وكيف كان ردُّ
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تاأتي  وهنا  االأ�سا�س.  هذا  على  ورف�سها  باخلرافة  ة 
َّ
امل�سيحي و�سم  معه  ر  يتعذَّ

ني على تقدمي االأدلَّة 
ِّ
اأمكَن تدريب امل�سيحي فاإْن  ة؛ 

َّ
ات امل�سيحي

َّ
ة الدفاعي

َّ
ي

ِّ
اأهم

اأ�سئلة غري املوؤمنني واعرتا�ساتهم.  املتما�ِسكة على ما يعتقدونه، واالإجابة عن 

ممَّا  واإدراكهم،  ني 
ِّ
امل�سيحي ب�سرية   يف 

ُّ
التدريجي التغيري  هي  ة 

َّ
النهائي لة  فاملح�سِّ

نَظر اإليهم ال على اأنَّهم اأ�سخا�ٌس 
ُ
ني، في

ِّ
ة اإىل امل�سيحي

َّ
 النظرة العام

ُّ
ي اإىل تغري يوؤدِّ

وؤَخذون 
ُ
رين ي ا ُمَفكِّ

ً
كهم العواطف، بل بو�سفهم نا�س

ِّ
جون حتر

ِّ
بون اأو ُمَهر متع�سِّ

ا 
ًّ
ا حقيقي

ً
 ب�سارة االإجنيل ِخيار

ُ
ل اجِلّد؛ وعند هذه اللحظة فقط ت�سري

َ
على حَمم

ميكن اأن يقبَله النا�س.

ال اأق�سد هنا اأنَّ النا�س �سي�سريون موؤمنني بامل�سيح ب�سبب احُلجج واالأدلَّة 

مها لهم، بل ما اأقوله هو اأنَّ تلك احُلجج واالأدلَّة �سُت�ساعد على َخلِق  التي �سنقدِّ

ا معقواًل، كما ت�ساعد على اإيجاد 
ً
 بو�سفه اأمر

ِّ
ثقافة يُنَظر فيها اإىل االإميان امل�سيحي

املُناخ الفكريِّ الذي ينفتح فيه النا�س على ب�سارة االإجنيل. لذا فالتَّدريب على 

ا يف 
ً
ة- �سمن و�سائل اأخرى- الأن نكوَن ملًحا ونور

َّ
ات هو و�سيلة حيوي

َّ
الدفاعي

ة اليوم.
َّ
الثقافة االأمريكي

ات فوائُد هائلة يف حياتنا نحن املوؤمنني بامل�سيح، . 2
َّ
ت�سديُد املوؤمنني. للدفاعي

واأكتفي باالإ�سارة اإىل ثلث منها.

اًل: معرفتك باالأ�سباب التي جتعلك توؤمن مبا توؤمُن به، �ستجعلك اأكرث 
َّ
اأو

ا يف كلِّ 
ًّ
اإميانك مع االآخرين. اأخترب ذلك �سخ�سي ثقًة بنف�سك عندما ت�سارك 

. فمع اأنَّ هوؤالء 
ّ

ة مع پروفي�سور غري م�سيحي
َّ
ة اأكون فيها طرًفا يف ُمناظرة عام

َّ
مر

�ساتهم، فاإنَّهم  يفتقرون عموًما  ا يف جماالت تخ�سُّ
ً
ا وا�سع

ً
االأ�ساتذة يحوزون علم

ة 
َّ
ة والعربي

َّ
ا من نوٍع خمتلف. وقد يكوُن الفارق الوحيد ما بني احلالَتني االأمريكي

ًّ
ا وروحي

ًّ
 تكويًنا فكري

ِّ
 العربي

ِّ
=امل�سيحي

 )Ravi Zacharias( وراڤي زاكاريا�س )J. P. Moreland( م لني كريغ وجاي. پي. مورالند
َ
هو توافر رجال من قبيل ولي

القادرين  ني العرب 
ِّ
ار، يف الوقت الذي ال يكاد يوجد ما يكفي من امل�سيحي

َّ
التي اأ�سئلة هذا  واآخرين للمجاَوبة عن 

ة ترجمة هذا 
َّ
ي

ِّ
ار، واالإجابة عنها باللغة التي يفهمها. من هنا جاءت اأهم

َّ
 مع اأ�سئلة هذا التي

ِّ
على اال�ستباك االإيجابي

الكتاب )املرتجم(.
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ُق يف هذه 
َّ
ا ما تتفو

ً
. وغالب

ّ
ة فكرة عن االأدلة املتوافرة ب�ساأن االإميان امل�سيحي

َّ
اإىل اأي

ا اإىل احلدِّ الذي 
ً
ًقا كبري

ُّ
ة تفو

َّ
ة على الروؤية غري امل�سيحي

َّ
املناظرات الروؤية امل�سيحي

ني ي�ستكون باأنَّ نتيجَة املناظرة كانت 
ِّ
جعَل الطلبة احلا�سرين من غري امل�سيحي

اأنَّنا  هي  واحلقيقة  ال�سوء!  بهذا  ة 
َّ
امل�سيحي غري  الروؤية  تبدو  بحيث  �سلًفا  ة  دَّ َ

ُمع

ختارون 
ُ
ا ما ي

ً
 باأف�سل املدافعني عن هذا الروؤية، والذين غالب

َ
ا اأن ناأتي

ً
نحاول دائم

‡‡‡
من جانب املُنادين بالفكر االإحلاديِّ يف اجلامعة التي ت�ست�سيف املُناظرة.

املناظرات  هذه  من  ون 
ُّ
امل�سيحي الطلبة  يخرج  ذلك  من  النقي�س  على 

عقَب  الكنديِّني  الطلبة  اأحد  يل  قال  تهم. 
َّ
مب�سيحي فخورين  مرفوعة،  بروؤو�ٍس 

اإحدى تلك املناظرات: ‘‘اأتطلَّع ب�سوٍق اإىل اللحظة التي اأ�سارك فيها االآخرين 

ات، 
َّ
الدفاعي التدريب على  الذين ال ميلكون  االأ�سخا�س  ا 

َّ
اأم بامل�سيح!’’  اإمياين 

اأو االإعلن عن �سخ�س امل�سيح، وذلك  اإميانهم  ا ما يخ�َسون م�ساركَة 
ً
فُهم غالب

االإجابات،  عرفَت  اإْن  لكنَّك  ا. 
ً
�سعب �سوؤااًل  اأَحُدهم  عليهم   

َ
ح

َ
طر

َ
ي اأن  خ�سية 

فلن تخ�سى ُدخوَل عرين االأ�سد، بل اإنَّك �ستجد متعًة واأنَت تفعل ذلك، اإذ 

ال  نحٍو  على  امل�سيح  د 
ِّ
لل�سي �ساهًدا  ات 

َّ
الدفاعي على  التدريب  منك  �سيجعُل 

يعرف فيه اجُلنُب اأو اخلوف مكانًا يف قلبَك.

 
ُ

نة، لكنَّك حتتاج
َّ
ِت العواطف قادرة اإالَّ على َحمِلك م�سافًة معي

َ
ا: لي�س

ً
ثاني

يف  ث  اأحتدَّ عندما  اأعمق.  هو  ما  اإىل  يحملك  ما  اإىل  بعدها 

هاٍت   واأمَّ
ً
اآباء ا ما األتقي 

ً
الكنائ�س بطول البلد وعر�سها، كثري

ا نتمنَّى لو اأنَّك كنَت هنا قبل عاَمني اأو ثلثة!  يقولون يل: ‘‘ُكنَّ

كان لدى ابننا اأ�سئلٌة عن االإميان مل ي�ستطع اأحد االإجابة عنها، 

ني 
ِّ
وهو االآن بعيٌد عن اهلل’’. يف الواقع تتواىل االأخبار عن م�سيحي

 يف جامعة 
ٌّ

ا خادم م�سيحي
ً
ر يهجرون اإميانهم؛ فقد اأخربين موؤخَّ

ة 
َّ
 يف املرحلة الثانوي

ِّ
باأنَّ 40% من ال�سباب امل�سيحي �ستانفورد 

ة وتنظيمات اأخرى غايتها املناداة 
َّ
ة غايتها املناداة بامل�سيحي

َّ
بي ة، هناك تنظيمات طلَّ

َّ
‡‡‡   يف اجلامعات االأمريكي

م املناظرات املذكورة )النا�سر(. ة هي التي تنظِّ
َّ
باالإحلاد. تلك التنظيمات الطلبي

ناقش

من وجهة نظرك، ما الذي يجعل العديد من 
الطلبة يهجرون اإميانهم يف املرحلة الثانويَّة وما 
بعدها؟ َمن امل�سوؤول عن ذلك؟ وما االأ�سباب 

ت اإلى ذلك؟ التي اأدَّ
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الذين كانوا قد انتظموا يف اجتماعات ال�سباب داخل الكنائ�س �سيتخلَّون متاًما 

ل 40%! واالأمر 
َّ
ة. تَخي

َّ
عن اأيِّ ارتباط بالكني�سة بعد انتهائهم من املرحلة الثانوي

 يف 
ِّ

ة معادية للفكر امل�سيحي
َّ
هنا ال يتعلَّق برتِك اإميانَهم عندما انتقلوا اإىل بيئة فكري

؛ بل ترك العديد منهم اإميانهم عندما كانوا  ال يزالون يف اجتماعات 
§§§

اجلامعة

ة 
َّ
ال�سباب، واإن بدا اأنَّهم كانوا مداِومني على االأداء الزائف للممار�سات امل�سيحي

حتَّى اللحظة التي خرجوا فيها من دائرة �سلطة االأهل.

اعتقادي اأنَّ الكني�سة خذلت هوؤالء ال�سباب وال تزال تفعل ذلك. فبدَل 

على  اهتمامنا  زنا  ركَّ  ،
ّ

امل�سيحي احلقِّ  عن  فاع  للدِّ اللزم  بالتَّدريب  هم  مندَّ اأن 

ة، وتلبية االحتياجات امللمو�سة، وتقدمي الرتفيه لهم. ال 
َّ
فر�س الت�سبيح العاطفي

 
ُ

ب
ِّ
عجَب اإًذا عندما ي�سريون بدخولهم اجلامعة �سيًدا �سهًل لكلِّ اأ�ستاٍذ ي�سو

ة 
َّ
واجلامعي ة 

َّ
الثانوي املرحلَتني  يف  الطلبة  �ُس 

َّ
يتعر اإميانهم.  اإىل  ة 

َّ
العقلني �سهاَمه 

يدعمها  باأنواعها،  ة 
َّ
امل�سيحي غري  الفل�سفات  عن  ال�سادرة  ة 

َّ
الفكري للهجمات 

نا 
َ
�سباب ُنِعدَّ  اأن  علينا  كلِّه،  ذلك  واأمام  ة. 

َّ
والن�سبي ة 

َّ
ال�سكوكي النزعَتني  �سيوع 

ة؟ 
َّ
لهذه املعركة. كيف جنروؤ على اإر�سالهم دون �سلح اإىل منطقة معارك فكري

د ا�سطحاب اأطفالهم  اإىل الكني�سة 
َّ
على االأهل اأن يفعلوا ما هو اأكرث من جمر

هم على 
ُ

بوا هم اأنف�س
َّ
�س لهم؛ فعليهم اأي�ًسا اأن يتدر وقراءة ق�س�س الكتاب املقدَّ

حوا الأطفالهم منذ نعومة اأظفارهم ما يوؤمنون 
َ
نوا من اأن ي�سر ات ليتمكَّ

َّ
الدفاعي

به، و�سبب اإميانهم بذلك، على اأن يزداد هذا ال�سرح عمًقا يف مراحَل الحقٍة. 

ني الذين يخاطرون 
ِّ
باأمانٍة �سديدة اأجدين غري قادٍر على فهم االأزواج امل�سيحي

ات 
َّ
ا على الدفاعي

ً
وا تدريب باإجناب اأطفال يف هذا العامل وهذا الزمان دون اأن يتلقَّ

تهم.
َّ
ة ممار�سة والدي

َّ
ونه من تدريب على كيفي �سمن ما يتلقَّ

ة، ب�سبب اإميانهم، الكثري من االنتقاد وال�سخرية من 
َّ
ون يف بع�س اجلامعات االأمريكي

ُّ
ب امل�سيحي ى الطلَّ §§§   يتلقَّ

 هو موقف فكريٌّ 
َّ

اأ�ساتذة يف اجلامعات، اأو من زملئهم الطلبة. وي�ستند هذا االنتقاد اإىل فكرة اأنَّ االإميان امل�سيحي

اأمامه، ويرتكون  الكثري منهم  ي�ست�سلم  خرية، 
ُّ

وال�س االنتقاد  الرهيِب من   
ِّ
الكم . وعند مواَجهِة هذا 

ّ
وبدائي �سعيف 

ة متينة )النا�سر(.
َّ
نَب على اأ�سا�ساٍت فكري

ُ
ما اأنَّ اأميانهم مل ي

َّ
اإميانهم، ال �سي

النزعة النسبيَّة 
)Relativism(

تتبنَّى النزعة الن�سبيَّة وجهة 
النظر القائلة اإنَّ االأموَر 
ٌة ولي�ست ُمطلقة.  ن�سبيَّ

ٍة  معنى ذلك اأنَّ اأيَّة ق�سيَّ
حملُّ نقا�س )حقيقة ما اأو 
قيمة اأخالقيَّة اأو خا�سيَّة 
ما( ال ميكن النظر فيها اإالَّ 

يف ن�سبتها اإلى �سيء اآخر. 
اأن تكوَن غنيًّا مثاًل هو 

اأمٌر ن�سبّي. ولدى معظم 
االأمريكيِّني، قد ال تكون 

غنيًّا، لكنَّك اأحد اأثرى 
االأثرياء لبع�س االأفارقة! 

على النقي�س من ذلك 
هناك بع�س احلقائق التي ال 

تخ�سع للتَّفكري الن�سبّي، 
فمثاًل عدم فوز فريق الَكبز 

)The Cubs( بكاأ�س االأبطال 

للباي�سبول االأمريكيِّ عام 
2009م لي�س اأمًرا ن�سبيًّا، 

الأنَّ عدم فوزهم بهذا الكاأ�س 
يف هذا العام هو اأمٌر حقيقيٌّ 
ُمطَلق. وهناك العديد اليوم 

ممَّن يعتقدون اأنَّ املبادئ 
االأخالقيَّة واملعتقدات 

الدينيَّة هي حقائق ن�سبيَّة 
بامتياز. وكما يقول هوؤالء، 

فاإنَّ ما هو حقيقيٌّ عندك، 
لي�س كذلك عندي.
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باالإميان.  اأوالدك  اأو  اأنت  ك 
َّ

تتم�س اأن  ات 
َّ
الدفاعي ت�سمَن  لن  �سّك،  دون 

 يف احل�سبان هنا. تعر�ُس بع�س 
َ
ع فهناك العديد من العوامل التي يجب اأن ُتو�سَ

بوا على 
َّ
ة ذات التاأثري الكبري مناذج ملوؤمنني �سابقني كانوا قد تدر

َّ
املواقع االإحلادي

التي  احلجج  يف  ل 
َّ
تتاأم عندما  ولكن  اإميانَهم.  هجروا  ذلك  ومع  ات، 

َّ
الدفاعي

�سة 
َّ
ة، جتدها يف الغالب حجًجا ُم�سو

َّ
ا وراء تركهم امل�سيحي

ً
مونها بو�سفها اأ�سباب يقدِّ

م قائمة من الكتب  ا على اأحد هذه املواقع �سخ�ًسا يقدِّ
ً
ر اأو واهية. راأيُت موؤخَّ

القائمة  لهذه  �سرده  واأعقب  م�سمون-  بل  خاوية  امل�سيحية  اأنَّ  ْته 
َ
اأقنع التي 

ال�ساخرة  ام! املفارقة 
َّ
باأن يقراأ هذه الكتب يف يوٍم من االأي اأمنيته  بتعبريه عن 

ًفا، 
ُّ
تطر اأكرث  نظر  وجهات  تبنِّي  اإىل  االأمر  بهم  ي�سُل  هوؤالء  من  بع�ًسا  اأنَّ  هنا 

ة غري 
َّ
 من ال�سذاجة لت�سديقها- من قبيل اأنَّ ي�سوع �سخ�سي

َ
وحتتاج اإىل قدٍر اأكرب

اها هوؤالء يف ما م�سى. ة- اإذا ما قورنت باالآراء املُحافظة التي تبنَّ
َّ
حقيقي

ا على 
ً
ك باالإميان، فاإنَّها ت�ساعد كثري

ُّ
ات ال ت�سمن التم�س

َّ
 اأنَّ الدفاعي

َ
ورغم

 
َ

ا يف اأ�سفاري العديد ممَّن ا�ستعادوا اإميانهم بعد اأن كانوا قاب
ً
ذلك. األتقي كثري

عن  قراأوه  كتاٍب  ب�سبب  وذلك  بالكامل،  عنه  التخلِّي  من  اأدنى  اأو  ني 
َ
قو�س

ات. 
َّ
ات، اأو م�ساهدتهم مناظرًة تدور حول الق�سايا حملِّ اهتمام الدفاعي

َّ
الدفاعي

ة  اخلا�سَّ باحُلجج   )Princeton( پرين�ستون  جامعة  يف  باحلديث  ا 
ً
ر موؤخَّ فُت 

َّ
ت�سر



27

ما الدفاعيات؟

 اأراَد احلديث معي؛ وقال يل وهو 
ٌّ

 منِّي �ساب
َ

بوجود اهلل. وبعد املحا�سرة اقرتب

ا يف �سراٍع مرير مع ال�سكوك، 
ً
يحاول اأن يغالَب دموَعه اإنَّه كان قبل عاَمني تقريب

ت�سجيًل  اأعطاه  اأحدهم  اأنَّ  يل  وحكى  اإميانه.  عن  التخلِّي  و�سك  على  وكان 

: ‘‘لقد اأنقَذْتني هذه املناظرة من 
ّ

 قال يل ال�ساب
َّ
ا الإحدى مناظراتي، ثم

ًّ
فيلمي

�سياع اإمياين. اأنا عاجٌز عن تقدمي ال�سكر اللئق بَك’’.

ي: ‘‘اإنَّ اهلل هو َمن اأنقَذَك من ال�سياع’’. وكان ردِّ

ا لَك’’. وبعد   جدًّ
ٌ
ه ا�ستخدَمَك اأنَت. اأنا �ساكر فاأجاب قائًل: ‘‘اأجل! لكنَّ

ة، فقال 
َّ
ت له عن �سعادتي البالغة من اأجله �ساألته عن ُخططه امل�ستقبلي

َّ
اأن عرب

ا’’. 
ً
ة اللهوت الأكون راعي

َّ
ي ج هذا العام، واأنوي االلتحاق بكلِّ

َّ
يل: ‘‘اأنا �ساأتخر

. عندما جتوز يف اأوقاٍت 
ّ

قه يف حياة هذا ال�ساب ا هلل على االنت�سار الذي حقَّ
ً
�سكر

ات 
َّ
ة الدفاعي

َّ
، فاإنَّ مهم

ّ
ع�سيبة ويبدو اهلل بعيًدا عن ُمتناول العواطف واحلوا�س

 
َّ
 على احلّق، ومن َثم

ُ
�س

َّ
هي تذكريك باأنَّ اإميانَنا ال يقوُم على العواطف، بل يتاأ�س

ك به.
ُّ

عليَك التم�س

اإىل تكوينك  ات 
َّ
الدفاعي �سُت�سيُف درا�سُة  ا، 

ً
واأخري ثالًثا 

ة 
َّ
االأمريكي الثقافة   

ُ
�سم تتَّ ا. 

ًّ
�سخ�سي  ومتنحك عمًقا 

ِّ
ال�سخ�سي

�ِسها الكامل 
َ
ة ال�سديدة على نحٍو ُمفِزع؛ وذلك بَهو

َّ
طحي

َّ
بال�س

واالنغما�س  والريا�سة،  الرتفيه  عن  ف�سًل  املجتمع،  بُنجوم 

ات �ستاأخذك بعيًدا 
َّ
ال�سديد يف اإ�سباع ما تتوق اإليه النف�س. اإنَّ درا�سة الدفاعي

عن ذلك كلِّه لَت�سَتبَك مع اأكرث اأ�سئلة احلياة ُعمًقا، مبا يف ذلك االأ�سئلة املتعلِّقة 

ة، ومع�سلة االأمل 
َّ
م االأخلقي

َ
بوجود اهلل وطبيعته، واأ�سل الكون، وم�سدر الِقي

االأ�سئلة  هذه  يف  التفكري  يف  االجتهاد  على  َت 
ْ
داوم وكلَّما  واملعاناة...اإلخ. 

ا ملحوًظا.
ً ُّ
تك تغري

َّ
ت �سخ�سي

َّ
العميقة، تغري

ا 
ً
ر وتب�سُّ ًل 

ُّ
تاأم واأكرَث   

َ
ج اأن�سَ �سخ�ًسا  منَك  �ستجعل  فاعيات  للدِّ درا�ستك 

يقوُله  ما  حُتلُِّل  وكيف  ا، 
ًّ
منطقي ا 

ً
تفكري ر  تفكِّ كيف  �ستتعلَّم  كما  االأفكار؛  يف 

ناقش

كيف ميكن اأن ت�ساعَدك الدفاعيَّات؟
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ة، و�ُسعوري 
َّ
االآخرون. وبدَل اأن تقوَل دون فهم ‘‘هذا ما اأ�سعر به اإزاء هذه الق�سي

اإزاء هذه  فيه   
ُ
ر اأفكِّ ما  ‘‘هذا  ُن من قول:  �ستتمكَّ اأقّل’’،  اأكرث وال  راأيي، ال  هو 

ة، واإليك اأ�سبابي...’’. وبو�سفك موؤمًنا بامل�سيح، �سيكون لك تقدير اأكرب 
َّ
الق�سي

�سُق  ة حول اهلل والعامل، و�سرتى اأنَّ هذه احلقائق جميعها تتَّ
َّ
للحقائق امل�سيحي

ًة اإىل العامل.
َّ
َن روؤيًة م�سيحي

ِّ
ا لُتكو

ً
مع

ب�ساأن  قلُته  ما  فُق معي كثريون يف  �سيتَّ امل�سيح.  اإىل  املوؤمنني  االإتيان بغري 

ها يف 
َ
هم ينكرون يف الوقت نف�سه َدور فاعيات يف ت�سديد املوؤمنني، ولكنَّ َدور الدِّ

االإتيان بغري املوؤمنني اإىل امل�سيح. وهوؤالء يقولون لك: ‘‘ال اأحد ياأتي اإىل امل�سيح 

ة!’’
َّ
باحُلَجج الفكري

غري  عاتهم  قُّ ُ
َتو �سحايا  ما-  حدٍّ  اإىل  هم-  كذلك  رون  ُيفكِّ َمن  اأنَّ  ظنِّي 

عون ب�سارَة االإجنيل 
َ
�سم

َ
ا من الذين ي ال�سحيحة. عندما ندرك اأنَّ فئًة قليلًة جدًّ

عون ثقَتهم يف �سخ�س امل�سيح، فعلينا اأالَّ ُندَه�َس  َ�سَ
ا وي

ًّ
ا اإيجابي

ً
يَتجاَوبون معها جتاُوب

 
َّ
مه من حجج واأدلَّة. ومن َثم فنا اأنَّ معظم النا�س يرف�سون االقتناع مبا نقدِّ

َ
اإذا َعر

مه من  ة غري املوؤمنني �سيظلُّون غري مقتنعني مبا نقدِّ
َّ
عَ اأنَّ غالبي  اأن نتوقَّ

ِّ
من الطبيعي

ة، بالقدر نف�سه الذي لن يتاأثَّروا فيه باأيِّ َوعٍظ عن ال�سليب.
َّ
حجٍج دفاعي

التاأثري  من  متاًما  َق  يتحقَّ اأن  ا  منَّ الأيٍّ  ميكن  ال  اأنَّه  ر  تتذكَّ اأن  عليَك  لكنَّ 

ع، 
َ
ة؛ فهي مثل البذرة التي ُتزر

َّ
 الذي حُتِدُثه مثل هذه احُلَجج الدفاعي

ِّ
الرتاكمي

اأالَّ  ها. كذلك يجب 
َ
ر
َّ
نت�سو اأن  باأ�سكاٍل ال ميكن  االأخرى  بعد  ًة 

َّ
مر ُتروى   

َّ
ثم

ة؛ 
َّ
الدفاعي تنا  ُحجَّ اإىل  ي�ستمع  عندما  ب�سهولة  املوؤمن  غري   

َ
ي�سَت�سلم اأن  ع  نتوقَّ

نزرُع  بال�سرب  نا  ولكنَّ عنده.   
ٌ
كبري عليه  يراهُن  فما  الهجوم،  دَّ  ُ

ر
َ
ي اأن   

ُّ
فالطبيعي

 البذرة مبرور الزمن وتاأتي اأُُكَلها.
َ
ونروي على رجاِء اأن تنمو

 اإًذا بتلك الفئة القليلة من الب�سر التي جُتدي 
ُّ
ا تت�ساءل هنا: ملاذا تهتم ورمبَّ

ل اأنَّ لكلِّ اإن�ساٍن قيمَته يف نظر اهلل، 
َّ
ا؟ ال�سبب االأو

ً
 اأثر

ُ
ات وتنتج

َّ
معها الدفاعي

عوة  بالدَّ ل  يتثقَّ ل الذي 
َ
املُر�س ال�سخ�س   مات الأجله. مثل 

َ
َد امل�سيح

ِّ
ال�سي واأنَّ 

 C. S.( سي. أس. لِويس
Lewis(: ُمرَسٌل من اهلل 

إلى المتشكِّكني

ترك �سي. اأ�س. ِلوي�س 
)1898- 1963م( امل�سيحيَّة 

يف �سباه الأ�سباٍب �سخ�سيَّة 
وفكريَّة. اإالَّ اأنَّه عندما عمل 

اأ�ستاًذا لالأدب االإنكليزيِّ 
يف جامعة اأك�سفورد يف 

اأواخر الع�سرينيَّات واأوائل 
الثالثينيَّات من عمره، 

َف اإلى اأ�سدقاء وُكتَّاب  تعرَّ
موا اإليه من احُلَجج ما  قدَّ

اًل ِبُوجود اهلل، ثمَّ  اأقنَعه اأوَّ
بامل�سيحيَّة. وعندما �سار 

ِلوي�س موؤمًنا بامل�سيح، 
ا�ستخدَم مواهبه االأدبيَّة 

والفكريَّة يف �سرح الروؤية 
امل�سيحيَّة اإلى العامل 

فاع عنها، و�سار ب�سبب  والدَّ
َع منها  كتاباته- التي ُوزِّ

اأكرث من 100 مليون ن�سخة 
حول العامل- واحًدا من 
اأكرث املدافعني عن االإميان 
امل�سيحيِّ تاأثرًيا يف جيله.
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املوؤمن  كذلك  �سيًئا،  عنها  يعرف  ال  النا�س  من  غام�سٍة  اإىل جماعٍة  هاب  للذَّ

�سول اإىل 
ُ
ل بالو اأي�ًسا يتثقَّ اإميانه، هو  ة عن 

َّ
ُم احُلَجج الدفاعي بامل�سيح الذي يقدِّ

ة.
َّ
ته املنطقي  مع حججه واأدلَّ

ُ
تلك الفئة القليلة التي �ستتجاوب

ا، فهي 
ًّ
ال�سبب الثاين هو اأنَّ هذه الفئة من النا�س رغم عددها ال�سغري ن�سبي

ا هائًل. ِمثايل على ذلك هو �سي. اأ�س. ِلوي�س الذي كان واحًدا من 
ً
متلُك تاأثري

ُل 
ُّ
حِدُثه حَتو

ُ
 الذي ال يزاُل ي

َ
ل هنا التاأثري

َّ
تلك الفئة من النا�س. ولَك اأن تتاأم

�سخ�ٍس واحٍد بحجم هذا الرجل وقامته اإىل االإميان بامل�سيح! من واقع خربتي 

ا ما يكونون 
ً
ة غالب

َّ
مه من ُحجٍج دفاعي ا مع ما اأقدِّ

ً
ة، فاإنَّ اأكرث النا�س جتاُوب

َّ
ال�سخ�سي

النا�س هم  وهوؤالء   .
ّ

ي
ِّ
الطب القطاع  العاملني يف  اأو  املحامني  اأو  املهند�سني  من 

اأكرث الفئات ت�سكيًل لثقافتنا والتاأثري فيها اليوم. لذا، فالو�سول اإىل هذه الفئة 

ا يف م�ساَعفة احل�ساد مللكوت اهلل.
ً
 حتم

ُ
�سهم

ُ
املحدودة �سي

ات يف الكرازة 
َّ
ة حال، فاإنَّ الفكرَة التي تعتقُد بعدم تاأثري الدفاعي

َّ
على اأي

 )Lee Strobel( يل �سرتوبل 
ُّ

هي فكرٌة غري �سحيحة. ذكر يل الكاتب امل�سيحي

د 
ِّ
ال�سي قبلوا  الذين  النا�س  عدِد  ِر 

ْ
َح�س على  قادر  غري  االآن   

َ
�سار اأنَّه  ا 

ً
ر موؤخَّ

ة  و‘‘احلجَّ  ،)The Case for Christ( امل�سيح’’  ة عن  ‘‘احلجَّ يه 
َ
كتاب ب�سبب  امل�سيح 

ة التي 
َّ
عن االإميان’’ )The Case for Faith(. كذلك احلال مع خربتي ال�سخ�سي

ها يف الكرازة؛ فنحن يف حالِة �سعادٍة متوا�سلة بكلِّ 
َ
ات تاأثري

َّ
د اأنَّ للدفاعي توؤكِّ

مون حياتهم للم�سيح بوا�سطة تقدمي االإجنيل  االأ�سخا�س الذين نراهم وهم يقدِّ

ات.
َّ
ا اإىل جنب مع الدفاعي

ً
جنب

ة الدالَّة على وجود اهلل، اأو 
َّ
بعد انتهائي من حما�سراتي حول احُلجج املنطقي

ُع بها احلا�سرين  االأدلَّة على قيامة ي�سوع امل�سيح، اأختم حديثي اأحيانًا ب�سلٍة اأ�سجِّ

على تقدمي حياتهم للم�سيح. وبعد فح�س بطاقات الراأي التي ميلأها احلا�سرون 

وعندما  الدعوة.  هذه  بع�سهم  ا�ستجابة  اإىل  ت�سري  كلمات  اأجد  املحا�سرة،  بعد 

ا  ا جمموعًة من املحا�سرات يف جامعات و�سط اإلينوي )Illinois(، كنَّ
ً
ر مُت موؤخَّ قدَّ
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املحا�سرات  مثل هذه  فيها  م  نقدِّ ٍة 
َّ
مر اأنَّ كلَّ  اكت�سفنا  ال�سعادة عندما  غاية يف 

رون ت�سليم حياتهم 
ِّ
اأيٍّ من هذه اجلامعات، كان الطلبة يتجاوبون معها ويقر يف 

ة  للُحجَّ �سماعهم  د 
َّ
مبجر للم�سيح  حياتهم  ُي�سلِّمون  طلبًة  راأيُت  لقد  للم�سيح. 

ة )Cosmological Argument( التي �ساأ�سرحها الحًقا يف هذا الكتاب.
َّ
الكوني

هم 
َ
كما كانت �سعادتي بالغًة اأي�ًسا واأنا اأ�سمُع ق�س�َس االأ�سخا�س الذين جذب

احلادي  هجمات  منذ  ات. 
َّ
فاعي بالدِّ مرتبٍط  كتبُته  ن�سٍّ  بقراءة  امل�سيح  �سخ�ُس 

ع�سر من اأيلول/�سپتمرب عام 2001م، كان يل �سرف الدخول يف مناظراٍت مع 

ة، وذلك يف العديد من اجلامعات يف كندا 
َّ
ات االإ�سلمي

َّ
ني يف الدفاعي خمت�سِّ

يُت مكاملًة يف �سبيحة يوم �سبت، وكان على  تلقَّ ا 
ً
ر املتَّحدة. وموؤخَّ والواليات 

ف بنف�سه 
َّ
ة، عر

َّ
ة. وبعد اأن األقى التحي

َّ
الطرف االآخر �سوٌت يحمُل لكنًة اأجنبي

خربين 
ُ
وبلده )الذي يقع يف منطقة و�سط العامل(، ا�سرت�سل يف حديثه معي لي

ا و�سار ملحًدا. واالآن بعد اأن قراأ العديَد من 
ًّ
اإميانه �سر باأنَّه كان قد تخلَّى عن 

ة التي ابتاعها عرب االإنرتنت، ا�ستعاَد اإميانَه باهلل، وكان 
َّ
ات امل�سيحي

َّ
كتب الدفاعي

يف طريقه اإىل ت�سليم حياته للم�سيح.

 باالأدلَّة على قيامة ي�سوع، وهاتَفني الأنَّه كان 
َ
ر وكان هذا ال�سخ�س قد تاأثَّ

ة �ساعة،  بحاجة اإىل ردوٍد على عدٍد من االأ�سئلة التي كاَن يحتفظ بها. حتاَدْثنا مدَّ

اًل من تواُفِر 
َّ
َن اأو ا واأراَد التيقُّ

ً
ه كان َحِذر و�سعرُت باأنَّه اآمن فعًل من قلبه، لكنَّ

ا. واأخذ الرجُل 
ً
كلِّ االأدلَّة لديه قبل اأن ُيقِدَم على اخلطوِة االأخرية اإقداًما واعي

َك على ا�سمي 
َ
 اأينِّ ال اأ�ستطيع اأن اأُطِلع

ُ
 يل قائًل: ‘‘اأنت دون �سكٍّ تفهم

ُ
ي�سرح

م�سريي  كان  واإالَّ  جًة، 
َ
مزدو حياًة  اأعي�َس  اأن   

َّ
علي يتحتَّم  بلدي  . يف 

ّ
احلقيقي

اإر�ساده  يف   
َّ
ي�ستمر اأن  اهلل  من  ا 

ً
طالب معه  لَّيُت  �سَ اللحظة  هذه  عند  القتل’’. 

َل ما اأحمُله يف قلبي من �سكٍر هلل على 
َّ
عته. لَك اأن تتخي  ودَّ

َّ
وقيادته اإىل احلّق، ثم

ا�ستخدامه لهذه الكتب، وكذلك ا�ستخدامه للإنرتنت، يف حياة هذا الرجل! 

اإنَّ ق�س�ًسا كهذه ميكن اأن تت�ساعف، كما اأنَّ هناك بالتاأكيد الكثري غريها التي 

ال نعرف عن معظمها.
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ر�سالة  مع  بحكمٍة  م  وُتقدَّ ُمقِنعٍة  ب�سورٍة  ات 
َّ
الدفاعي ُت�ستخدم  عندما 

َته يف ا�ستخدام 
َّ
وح القد�س يجُد م�سر

ُّ
ة،  فالر

َّ
االإجنيل، مدعومًة ب�سهادٍة  �سخ�سي

فو�س اإىل اهلل. َ بالنُّ
هذه كلِّها لياأتي

كيف يمكنك أن َتجنَي الفائدة القصوى من هذا الكتاب؟

يف  ة 
َّ
الو�سي لتتميم  ُلك  يوؤهِّ ا 

ًّ
تدريبي دليًل  يكوَن  اأن  الكتاب  هذا  من  الق�سد 

�ستجُد يف  للقراءة.  فقط  ولي�س  للدرا�سة  الكتاب  فهذا  لذا  1بطر�س 3: 15. 

رها. وعند  هذا الكتاب العديد من احُلَجج التي �سغُتها يف خطواٍت ي�سهُل تذكُّ

ا )اأو جمموعًة من االأ�سباب( التي جتعلني اأعتقد اأنَّ 
ً
م �سبب ٍة �ساأقدِّ نقا�سي كلَّ ُحجَّ

تي �سحيحة. و�ساأُْتبُع ذلك مبناق�سة االعرتا�ساِت  ماِت ُحجَّ مٍة من مقدِّ كلَّ مقدِّ

مكنَك 
ُ
ة الردِّ عليها. و�سي

َّ
ة، وكيفي مات احُلجَّ مة من مقدِّ املعتادة على كلِّ مقدِّ

ًقا للتعامل مع اأيٍّ من االأ�سئلة املحتملة التي ميكن 
َّ
بهذا ال�سكل اأن ت�ستعدَّ ُم�سب

ح عليك لدى م�ساركِتَك االآخرين باإميانك.
َ
اأن ُتطر

َة التالية: مثًل، لنفرت�ْس اأنَّ اأماَمنا احُلجَّ

كلُّ الب�سر مائتون.. 1

�سقراط واحٌد من الب�سر.. 2

اإًذا، �سقراط مائت.. 3

ة  ة هي من �سحَّ ة هذه احُلجَّ ا. و�سحَّ
ًّ
ًة �سحيحًة منطقي يه ُحجَّ

ِّ
هذا ما ُن�سم

ائية.  ة النتيجة النهَّ يان اأي�ًسا اإىل �سحَّ ني اللتني توؤدِّ
َ
مَتيها االأوَلي مقدِّ

ة 
َّ
 لنا الكيفي

ُ
ا 1: 1(؛ الأنَّه ي�سرح  املنطق )Logic( عن عقل اهلل )يوحنَّ

ُ ِّ
يعرب

قواعَد   
َ
ت�سع املنطُق   

ُّ
م َ�سُ

وي ر. 
ُّ
ت�سو كلَّ  ته 

َّ
عقلني تتجاوُز  كائٌن  بها  ر  ُيفكِّ التي 

 
َ
نتائج اإىل  الو�سول  لك  ت�سمُن  فاإنَّها  املنطق،  قواعَد  اتَّبعَت  واإِن  ة. 

َّ
اأ�سا�سي

َة  تك �سحيحة. وهنا ن�ستطيُع القول اإنَّ �سحَّ ماُت ُحجَّ �سحيحٍة اإْن كانت مقدِّ

ة. مات احُلجَّ ا اإىل مقدِّ
ًّ
تها ت�ستندان منطقي

َّ
النتيجة و�سدقي

مة المقدِّ

نها اأيَّة  اخلطوات التي تت�سمَّ
ي اإلى نتيجٍة ما  ٍة وتوؤدِّ ُحجَّ

ة. ماِت احُلجَّ ى ُمَقدِّ ُت�سمَّ
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ال�سابقة  ة  احُلجَّ يف  و2   1 متان  املقدِّ هل  هو:  اإًذا  علينا  املطروح  ال�سوؤال 

ًة 
َّ
ي
ِّ
ة وطب

َّ
َم اأدلَّة علمي مة االأوىل يف ُو�سعنا اأن نقدِّ �سحيحتان؟ عند اإثباتنا للمقدِّ

على حقيقة اأنَّ كلَّ الب�سر مائتون. ولكي ُنثبَت اخلطوة الثانية ميكُننا اأن ن�ستخدَم 

قيامنا  اأثناء  ويف  ا. 
ًّ
حقيقي اإن�سانًا  كان  �سقراط  اأنَّ  تثبُت  التي  ة 

َّ
التاريخي ة  االأدلَّ

مَتني 1 و2 وجند  ه اإىل املقدِّ جَّ َ
ر يف اأيِّ اعرتا�س ميكن اأن يو بذلك، علينا اأن ُنفكِّ

مة 2؛ الأنَّه يعتقد اأنَّ �سقراط  االإجابات عنه. مثًل، قد ينفي اأحدهم �سحة املقدِّ

ا. وهنا علينا اأن ُنثبَت اأنَّ االأدلَّة 
ًّ
ة ولي�س اإن�سانًا حقيقي

َّ
ٍة اأ�سطوري

َّ
ُد �سخ�سي

َّ
جمر

 لنا خطاأَ هذا االعتقاد.
ُ
املتاحة ُتظِهر

�ستكون  ا 
ً
فحتم ماتك �سحيحة،  مقدِّ وكانت  املنطق  لقواعِد  اإذا خ�سعَت 

النتيجة التي و�سلَت اإليها �سحيحًة اأي�ًسا.

ة نتيجة، فقط ِبَنْفِي واحدٍة من 
َّ
 اأي

َ
نِكر ك اأن يُ اإنَّ يف ُو�سع اأيِّ �سخ�ٍس ُمت�سكِّ

مات التي بَنيَت عليها نتيجَتك. وهنا لي�س يف ُو�سعَك اأن تفر�َس على اأحٍد  املقدِّ

مات، ودفع ثمن هذا الرف�س.  ْف�ِس اإحدى املقدِّ
َ
ا ِبر

ً
قبوَل نتيجٍة ما اإْن كاَن را�سي

َه انتباَه هذا ال�سخ�س اإىل الثمن  كلُّ ما عليَك فعله يف هذه احلالة هو اأن توجِّ

الباهظ الذي �سيتكلَّفه برف�سه مثل هذه النتيجة، وذلك بتقدمي االأدلَّة الدامغة 

مات التي طرحَتها. ة املَُقدِّ على �سحَّ

ا يفعل ذلك  ة ال�سابقة اإمنَّ مة رقم 2 يف احُلجَّ مثًل، ال�سخ�س الذي ينفي املقدِّ

خني 
ِّ
املوؤر من  ال�ساحقة  ة 

َّ
االأغلبي ها 

ُ
حت�سب ًة 

َّ
تاريخي ًة 

َّ
�سكوكي نزعًة  يه  تبنِّ ب�سبب 

مة   هذه املقدِّ
َ

َغ له. لذا، يف ُو�سع هذا ال�سخ�س اأن ينفي
ِّ
ا ال م�سو

ً
املُحرتفني اأمر

ه. 
َ
ه �سيدفُع حينها الثمن باأن يجعَل من نف�سه يبدو كاأنَّه فقَد �سواب اإْن اأراد، ولكنَّ

ة 
َّ
 بعدم العقلني

َ
اأن يحُكم مثل هذا ال�سخ�س ال ي�ستطيع بحاٍل من االأحوال 

مة رقم 2. ة املقدِّ على َمن يقبُل فعًل ب�سحَّ

ما  فكلُّ  ما،  نتيجٍة  اإىل  للو�سول  ة 
َّ
الدفاعي  

َ
احُلجج نعر�ُس  عندما  وهكذا، 

نرجوه هو اأن نلفَت االنتباه، قدر االإمكان، اإىل الثمن الباهظ الذي �سيتكلَّفه 
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 باإنكاره النتيجة. وهنا كلُّ رغبتنا هي م�ساعدة غري املوؤمن اأن يرى التكلفَة 
ُ
املرء

لو  حتَّى  اأمامه.  ها  نعر�سُ التي  النتيجة  مقاومته  عند  ُدها 
َّ
�سيتكب التي  ة 

َّ
الفكري

 هو هذه التكلفة، فعلى االأقلِّ �سي�ستطيع اأن يرى ملاذا نحن غري 
َ
اأراَد اأن يدفع

ة  حجَّ
ُ
ب بامل�سيح  املوؤمنني  ال�سخرية من  يتوقَّف عن  َدْفِعها، وبهذا  اإىل  ين 

ِّ
ُم�سطر

هذا  كان  واإْن  به.  يوؤمنون  ملا  ة 
َّ
قوي ا 

ً
اأ�سباب ميلكون  ال  اأو  ني، 

ِّ
عقلني غري  اأنَّهم 

ويقبل  تفكريه   من طريقِة 
ِّ

غري
ُ
ي فقد  الثمن،  َدْفِع هذا  راغٍب يف  ال�سخ�س غري 

النتيجة التي ن�سعى اإىل التَّدليل عليها.

حاولُت يف تقدميي للُحجج واالأدلَّة يف هذا الكتاب اأن اأكوَن ب�سيًطا )اأي 

ا )اأي اأن اأجعَل االأفكار 
ًّ
 �سهلَة الفهم( دوَن اأن اأكون تب�سيطي

َ
َل االأفكار

َ
اأن اأجع

م اأقوى  ة تقّل(. كذلك �ساأقدِّ
َّ
 اأ�سهل للفهم، لكنَّ متانَتها الفكري

ُ
ة، فتظهر

َّ
�سطحي

االعرتا�سات على احُلَجج التي اأعر�سها، مع ردودي على تلك االعرتا�سات. 

عك اأن  مَة يف هذا الكتاب جديدًة اأو �سعبة عليك؛ لذا اأ�سجِّ َة املقدَّ ا جتُد املادَّ رمبَّ

ا من املفيد اأي�ًسا اأن تكوَن   يف اأجزاء �سغرية ي�سهُل ه�سمها. ورمبَّ
َ

تقراأ الكتاب

اإْن  اأالَّ تقلَق  اأرجو  اأن تناق�س احُلجج.  ا يف جمموعٍة �سغريٍة ميكنَك فيها 
ً
ع�سو

وجدَت نف�سك خُمتلًفا معي يف بع�س االأفكار؛ فالق�سد هنا اأن اأ�ساعَدك على 

التفكري بنف�سك.

ة املتعلِّقة 
َّ
يف نهاية معظم ف�سول الكتاب �ستجُد خريطة اأو موجًزا للحج

ة. 
َّ
 لَك هنا كيف ت�ستخدم خريطة احُلج

ْ
ة املطروحة يف الف�سل. والأ�سرح

َّ
بالق�سي

ل 
َّ
االأو العمود  ة يف 

َّ
االأ�سا�سي تي 

َّ
ُم ُحج ا، وتقدِّ

ًّ
تاأخذ اخلريطُة �سكًل ديناميكي

حتَت عنوان ‘‘مع’’، ويف اجلهة املقابلة �ستجد عموًدا بعنوان ‘‘�سّد’’ اأعر�ُس فيه 

ا 
َّ
اأم ة. 

َّ
ة االأ�سا�سي

َّ
ني للحج كلَّ االعرتا�سات التي قد تثار من جانب املُعار�سِ

اه العمود االآخر فت�سري اإىل الردود  االأ�سهم التي تنطلق من كل العموَدين باجتِّ

م من كل فريَقي ‘‘مع’’ اأو ‘‘�سّد’’. �ست�ساعدك هذه اخلرائط  التي ميكن اأن ُتقدَّ

على روؤية ال�سورة الكربى للق�سايا املطروحة يف الف�سول.
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ا:
ً
ة املوجودة تالي  مثًل يف خريطة احُلجَّ

ْ
انظر

الب�سر  ‘‘كلُّ  ة:  للُحجَّ االأوىل  مة  املقدِّ جنُد  اخلريطة  من  ل 
َّ
االأو العمود  يف 

وهنا ال  مة،  املقدِّ ة هذه  الدليَل على �سحَّ �سنجُد  ال�سهم  عنا 
َّ
تتب واإذا  مائتون’’. 

‘‘�سّد’’  مة، وهكذا تظلُّ اخلانُة حتت عمود  املقدِّ اأيُّ اعرتا�س على هذه  يوجُد 

واحٌد  ‘‘�سقراط  الثانية:  مة  املقدَّ �ستجد  ‘‘مع’’  عمود  حتت  ذلك  وبعد  خالية. 

من الب�سر’’. وهنا لدى املُت�سكك ردٌّ على ذلك، لذا �ستجد حتت عمود ‘‘�سّد’’ 

هم، 
َّ

عنا ال�س
َّ
ة’’. واإذا تتب

َّ
ة اأ�سطوري

َّ
د �سخ�سي

َّ
االعرتا�س القائل اإنَّ ‘‘�سقراط جمر

ة على 
َّ
التاريخي ة  الردَّ على هذا االعرتا�س الذي ي�سرح بو�سوح االأدلَّ �سنجُد 

خل�سًة  ُم  تقدِّ اخلريطَة  اأنَّ  هنا  الحظ  ا. 
ًّ
حقيقي اإن�سانًا  بو�سفه  �سقراط  وجود 

درا�سة  بديًل عن  ُد 
َ
ُتع احُلجج ال  قراءة خرائط  فاإنَّ  لذا  للأفكار،  ا  موَجزًة جدًّ

احُلجج ذاتها كما يعر�ُس لها الكتاب. وت�ساعُدك خرائُط احُلجج فقط على روؤية 

ة حملِّ النقا�س.
َّ
ال�سورة الكربى للق�سي
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ة نموذج لخريطة الُحجَّ

1. كلُّ الب�سر مائتون

3. وبناًء عليه ، فاإنَّ �سقراط مائت. 

د اأنَّ االأدلة البيولوجيَّة توؤكِّ
اخلاليا الب�سريَّة م�سريها املوت.

ضّدمع

2. �سقراط واحٌد من الب�سر

ي�سري كلٌّ من اأفالطون واأر�سطو اإلى
ا.

ً
�سقراط بو�سفه �سخ�ًسا حقيقي

مل يكن �سقراط �سوى 
ٍة اأ�سطوريَّة. �سخ�سيَّ
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اأن   
ُّ

كاء؟ هل حتب بالذَّ �سم  يتَّ اإميانك على نحٍو  الدفاع عن  هل ترغُب يف 

تكوَن يف متناولك جمموعٌة من احُلَجج التي ميكن اأن ت�سارك بها �سخ�ًسا يظنُّ 

من   مللَت  به؟ هل  يوؤمنون  ملا  ٌة 
َّ
قوي  

ٌ
اأ�سباب بامل�سيح  املوؤمنني  لدى  لي�سْت  اأنَّه 

ال�سعور باخلوف واجلزع من غري املوؤمنني؟

ْل قراءَة هذا الكتاب  اإْن كانت اإجاباتك ‘‘نعم’’ عن االأ�سئلة ال�سابقة، فوا�سِ

عن  للمجاوبة  ا  م�ستعدًّ كونَك  بَك  اأ�سعد  كما  اخرتَته،  اأنَّك  �سعُدين 
ُ
ي الذي 

�سبب الرجاء الذي فيك.


