امل�سيحي ،ولي�س هذا
‘‘يف هذه ال�صفحات� ،ستتعل َُّم �أقوى ا ُحلجج الداعمة للإميان
ِّ
الكيفية التي تر ُّد بها على �أ�شهر االعرتا�ضات على تلك
�ستجد � ً
فقط ،بل ُ
أي�ضا َّ
و�شخ�صي على نح ٍو َمرِح،
بقوة،
الكتاب
و�ستكت�شف � َّأن هذا
ا ُحلجج،
ُ
َ
حقيقي َّ
ٌّ
ٌّ
وعملي با ِّت ٍ
للق�ضية ودعمه للإميان
امل�سيحي’’.
�ساق ،كما �أ َّنه ُمقن ٌع ًّ
جدا يف عر�ضه َّ
ِّ
ٌّ
يل �سرتوبل (،)Lee Strobel

ِّ
م�سيحي م�شهور
مت�شك ُك �سابق ،وم�ؤ ِّلف
ٌّ

امل�سيحيني يف
أحد �أف�ضل الفال�سفة
وليم لني كريغ هو � ُ
ِّ
‘‘ميكن �أن ُيقالَ � َّإن َ
وحما�ضرا على
متحد ًثا
ع�صرنا ،وقد و�ضع ْته معرف ُته ومهار ُته الرفيعة ليكون ِّ
ً
ُ
ينخرط يف مناظَ رات وحوارات مع �أبر ِز
القارات ،حيث
منابر كثرية يف جميع َّ
املُ ِّ
ت�شككني يف العامل’’.
راڤي زكاريا�س (،)Ravi Zacharias
ؤ�س�س ‘‘خدمات راڤي زكاريا�س الدولية’’ ()RZIM
م� ِّ
َّ

‘‘ال يوجد ما يكفي من الكالم َلو ِ
وليم لني كريغ
�صف الأثر الذي ال يزال َ
يخت�ص بالكرازة بامل�سيح .هو باخت�صا ٍر �أف�ضلُ و�أكف�أُ َمن داف َع عن
يرتكُ ه يف ما ُّ
�سفري
الإميان
امل�سيحي على مدار ن�صف القرن املا�ضيً .
ف�ضل عن ذلك ،فهو ٌ
ِّ
قادر على �أَ ْ�س ِر القلوب ،وهو ُم ِ
ناظ ٌر ال مثيلَ له ،ورجلٌ
لل�سيد امل�سيحٌ ،
متميز ِّ
ِّ
قرب وي�س ُعني ال َقول �إ َّنه يحيا حيا ًة م�ستقيم ًة
قلب كارز .لقد عرف ُته عن ٍ
يحمل َ
ؤمن به .ال �أعرف ُم ِّفك ًرا
ا�ستطاع يف جيلنا �أن َي ِ�صلَ
َ
م َّت�سق ًة يعي�ش فيها ما ي� ُ
يتكرر،
بالبحث
امل�سيحي �إىل �أعلى م�ستوياته �أف�ضل من كريغ .هو ٌ
�شخ�ص ال َّ
ِّ
و�أنا �أ�شكر اهلل من �أجل حياته و�أعماله’’.
جاي .پي .مورالند

�أ�ستاذ الفل�سفة يف ك ِّل َّية الهوت تالبوت

()J. P. Moreland

()Talbot School of Theology
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تقديم الطبعة العرب�يَّة
امل�سيحيني يف العامل العربي؟
الدفاعيات؟ وما مدى حاجتنا �إليها ،نحن
تعريف
ما ُ
ِّ
َّ
بالتحديات
يهتم
الالهوتية
الدفاعيات هي فرع من العلوم
ِّ
امل�سيحية ُّ
َّ
َّ
َّ
امل�سيحي.
الفكرية التي يواجهها الإميان
َّ
ُّ
بالدفاعيات.
املهتمة
يف خريف عام ٢٠١٠مُ ،د ُ
عيت لأحد امل�ؤمترات َّ
َّ
ا�ستمعت يف ذلك امل�ؤمتر �إىل ٍ
امل�سيحي من
عدد كب ٍري من املدافعني عن الإميان
ُ
ِّ
والفل�سفية،
العلمية
�ش َّتى بقاع الأر�ض .تكلَّم �أولئك عن ِّ
َّ
التحديات املعا�صرةَّ ،
التي ُيثريها ِّ
امل�سيحي.
احلق
مفكرون خمتلفون ،ويح�سبونها عائ ًقا �أمام قبول ِّ
ِّ
وقبل نهاية امل�ؤمترُ ،ط ِل َب � َّإيل دون �سابق ا ِّتفاق �أن �أقول كلم ًة بو�صفي املتك ِّل َم
قلت للح�ضور يومها‘‘ :بعد اال�ستماع لكم
الوحيد
َ
العربيُ .
َ
احلا�ضر من العامل ّ
العربي نعي�ش على
�شعرت ب�أ َّننا يف العامل
و�أنتم مت ِّثلون �ش َّتى بقاع الأر�ض،
ُ
ِّ
ٍ
فالتحدي الذي تواجهونه يختلف
كوكب �آخر ،وننتمي �إىل ح�ضارة �أخرى.
ِّ
كبريا عن الذي نواجهه نحن؛ ف�أنتم م�ش َت ِبكون طَوال الوقت مع �أنا�س
اختالفًا ً
إجابات
لديهم �أ�سئلة و�شكوك ،بينما ن�صارع نحن طَوالَ الوقت مع �أنا�س لديهم � ٌ
ويقينيات زائفة’’.
ويقينياتَّ � ،إل �أ َّنها للأ�سف �إجابات خاطئة َّ
َّ
�شعرت يومها ب�أ َّننا نحتاج يف العامل العربي �إىل ٍ
�شيء ما قاد ٍر على ا�ستفزاز
ُ
خر َج من ُ�سباته كي يت�ساءل َّ
ويت�شكك.
العقل َلي ُ
العربي يف مرحلة �صعبة
وبعد ب�ضعة �أ�سابيع من هذا امل�ؤمتر ،دخل العامل ُّ
ال�سيا�سية الكربى ،واحلروب
والتغيات
ال�شعبية ال�ضخمة،
من الثورات
َّ
َّ
ُّ
الدموية .فكانت تلك مرحل ًة م�ؤمل ًة مل يخرج منها ح َّتى تاريخ كتابة
أهلية َّ
ال َّ
وغاب
العربيةَ ،
هذه ال�سطور .وقد غابت كلُّ �أوجه اال�ستقرار من ال�شعوب َّ
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بالتيب�س ،و�أ�صاب
أي�ضا اال�ستقرار
معها � ً
ُّ
الفكري املُر�ضي الذي � َ
أ�صاب العقول ُّ
أخالقي.
الروحي
املجتمعات بالركود والإفال�س
ِّ
ِّ
والفكري وال ّ
ويف ٍ
�سياق م َّت�صل� ،أقول �إ َّننا تعلَّمنا يف الفل�سفة �أ َّنه يلز ُم كلَّ اعتقا ٍد
بني ٌة ما جتع ُله ً
مقبول .وميكنني و�صفها ببنية اال�ست�ساغة العقلية لهذا املعتقد
اجتماعي ٍة
تراكيب
وتتكونُ هذه البنية من
َ
�أو ذاك (َّ .)Plausibility Structure
َّ
العربي �أ َّدى �إىل تفكيك
و�سيا�سي ٍة
َّ
َّ
واقت�صادي ٍة وغريها .وما يحدث يف العامل ِّ
التحتية .وعندما
هذه البنىَّ ،مما جعل املعتقدات تهت ُّز َّ
ب�شدة �إذ فقدت بنيتها َّ
تهت ُّز املعتقدات تفقد العقول ا�ستقرارها ،وتخرج من �سباتها وتطرح �أ�سئلتها.
وهذا الو�ضع يجعلُ
حتمية.
الدفاعيات
امل�سيحية �ضرور ًة َّ
َّ
َّ
بالدفاعيات يف
ْ
مهتم ًة ِّ
العربي مل تكن َّ
فلنعرتف � َّأن الكني�س َة يف العامل ِّ
املا�ضي ،وذلك لعدم بروز احلاجة �إليها من جانب ،ول َّأن الكني�س َة حتملُ ثقاف َة
فكري
إيجابياته من جانب �آخر� .أ َّما اليوم ،و�أمام َّتيا ٍر ٍّ
ب�سلبياته و� َّ
جمتمعها َّ
يخلق من جه ٍة
احلق
امل�سيحي ،بينما ُ
يتحدى من جهة َّ
عا�صف يجتاح منطقتنا َّ
َّ
فر�صا غري م�سبوقة لتقدمي الإجنيل ،ف� َّإن الكني�سة مل ت ُع ْد متلك رفاهية
�أُخرى ً
لتلتحم
بالدفاعيات ،بل عليها �أن تعمل كلَّ ما يف و�سعها
عدم االهتمام
َ
َّ
وتدرب نف�سهاِ ،برِجالها
فتنظر �إىل ما تطرحه العقول من �أ�سئلةِّ ،
مبجتمعهاَ ،
اجليد مع � ِ
أ�سئلة النا�س من حولها
ون�سائها ،و�شيوخها و�شبابها ،على التعامل ِّ
أي�ضا.
و�شكوكهم � ً
الدفاعيات ال تخ ِّل ُ�ص النفو�س؛ فما يخ ِّل�صهم
ومن اجلدير بالذكر هنا � َّأن
َّ
أحجار
هو ُّ
حق الإجنيل ،وعملُ الروح القد�س فيهمْ .
كثريا ما تكون هناك � ٌ
لكن ً
حتتاج ل ْأن ُترفَع من طريق الباحث عن احلقيقة َلي ِ�صلَ �إليها ،وهذا هو عمل
حماج ٍة �أمينة بح�سب
اخلا�ص
للدفاعيات هو �أ َّنها تقدمي َّ
املدافعني .وتعريفي ُّ
َّ
التحديات املعا�صرة
ثقافيا �أمام ِّ
الكتاب َّ
منطقيا ،وواعية ًّ
املقد�س ،تكون �سليمة ًّ
الهوة ،ورفع العقبات من طريق � ِّأي باحث
للإميان
امل�سيحي ،وتهدف �إىل َج ْ�س ِر َّ
ّ
عن احلقيقة .وعليه فعمل املدافع ال ينف�صل عن عمل الكارز ،وال ُيغني عنه.

تقديم الطبعة العرب�ية

امل�سيحي مل يخلُ يف كلِّ
بال�شك ِر هلل ل َّأن التاريخ
ويف هذا ال�صدد �أ�شعر ُّ
َّ
بدءا من جا�سنت
ع�صوره من مدافعني عظماء عن الإميان
امل�سيحي القوميً ،
ِّ
مارتري يف القرن الثاين للميالد ُو ً
�صول �إىل اليوم .وال ي�ستطيع �أحد اليوم من
أهم ،والرمز
املهتمني
ينكر � َّأن وليم لني كريغ ،هو َّ
كلِّ ِّ
العلمة ال ُّ
َّ
بالدفاعيات �أن َ
أومن ب� َّأن �إ�سهاماته
الدفاعيات
الكبري لعلم
احلايل ،بل � ِّإن � ُ
امل�سيحية يف ع�صرنا ّ
َّ
َّ
والالهوتية يف هذا املجال �ستظلُّ كن ًزا و�إر ًثا للأجيال الالحقة.
الفل�سفية
َّ
َّ
أحد � َأب�س ِط
عد � َ
وكم فعل َْت �أُوفري ح�س ًنا �إذ ترجمت هذا الكتاب الذي ُي ُّ
ليكون �أف�ضلَ ما يبد�أ به كلُّ م�ؤمن بامل�سيح يتوق �إىل
و�أ�س َهلِ ما كتبه كريغَ ،
يرغب يف م�ساعدة
فهم �أف�ضل لإميانه.
َ
ٍ
جيد ًة ي�ستخدمها كلُّ َمن ُ
وليكون� أدا ًة ِّ
الباحثني عن احلقيقة.

د .ماهر �صموئيل،
م�صر
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األول
الفصل
َّ

ما الدفاع َّيات؟
الرجا ِء الذي ُ
دائما ملُجا َو َب ِة ِّ
فيكم’’
‘‘ ُم�س َت ِع ِّد َ
ين ً
كل َمن َي�س�أ ُل ُكم عن َ
�سب ِب َّ
(1بطر�س .)15 :3

منهاجا ب ُعنوان ‘‘املدا ِفعون’’ (،)Defenders
�أع ِّل ُم يف �أحد ال�صفوف يف الكني�سة ً
ت�ضم نحو مئ ِة ٍ
طلب
خلفي ٍات خمتلفة ترتاوح ما بني َّ
وذلك ملجموعة ُّ
�شخ�ص من َّ
ال�سن ،وذلك يف كني�ستنا املح ِّل َّية يف مدينة �أطالنطا
املدار�س الثانو َّية ِوكبار ّ
املقد�س
( .)Atlantaوي�شغلنا يف هذا ِّ
ال�صف �أمران :ما الذي ُيع ِّلمه الكتاب َّ
وجناوب
امل�سيحي) والكيفية التي ميكن بها �أن نداف َع عن هذا التعليم،
(التعليم
َ
ّ
امل�سيحية) .و�أحيانًا َيلت ِب ُ�س الأمر على
(الدفاعيات
عن الأ�سئلة املطروحة حوله
َّ
َّ
الأ�شخا�ص الذين ال يح�ضرون معنا ،فيعجزون عن ا�ستيعاب ما نفعل .يف �أحد
الدفاعيات
�سيد ٌة حمرتم ٌة من اجلنوب بعد �أن َع ِل َم ْت � ِّأن �أُع ِّلم
الأ َّيام جاءتني ِّ
َّ
واعتذارا عن �إمياين!’’.
امل�سيحية لتقول يل بنرب ٍة �ساخطة‘‘ :لن �أُ ِّقدم بتا ًتا دفا ًعا
ً
َّ

دفاع َّيات Apologetics
تُ�ش َت ُّق كلم ُة ‘‘’’Apologetics

الإنكليز َّية من الكلمة
اليونانية ‘‘�أپولوجيا’’
َّ
( )Apologiaالتي تعني
‘‘الدفاع’’ باملعنى الذي
ن�ستخدمه يف املحاكم.
امل�سيحية
الدفاعيات
فمهمة
َّ
َّ
َّ
�إ ًذا هي تقدمي ا ُ
حل َّجة على
امل�سيحي
�صحة الإميان
َّ
ِّ
ِ
و�صدقه.

المقصود بالدفاع َّيات

دفاعيات’’
ال�سبب وراء �سوء الفهم الذي حدث لهذه ِّ
ال�سيدة وا�ضح؛ فكلمة ‘‘ َّ

إنكليزية
�سم ِعها كلمة ‘‘يعتذر’’ (بال َّ
(بال َّ
إنكليزية ُ )Apologeticsت�شبه يف َم َ
اعتذارا’’ للآخرين عن
لكن
الدفاعيات ال ُتع ِّلمنا كيف ِّ
[َّ .)]Apologize
نقدم ‘‘ ً
َّ

*

* حتمل الكلمة �أي�ضً ا داللة ‘‘االعتذار’’ التي قد ال جندها بو�ضوح يف كلمة ‘‘دفاع’’ (املرتجم).
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اليونانية
إنكليزية من الكلمة
م�سيحيتنا ،بل هي ُت�ش َت ُّق كلم ُة ‘‘ ’’Apologeticsال َّ
َّ
َّ
†
‘‘�أپولوجيا’’ ( )Apologiaالتي تعني ‘‘الدفاع’’ باملعنى الذي ن�ستخدمه يف
‡
�صحة الإميان
الدفاعيات
فمهمة
امل�سيحية �إذًا هي تقدمي ا ُحل َّجة على َّ
املحاكمَّ .
َّ
َّ
امل�سيحي ِ
و�صدقه.
ِّ
املقد�س ب�أن تكون هذه ا ُحل َّجة جاهز ًة لأن
يو�صينا الكتاب َّ
ناقش
ُن ِّقدمها ِّ
أ�سباب التي جتعلنا ن�ؤمن مبا ن�ؤمن
لكل َمن ُيريد �أن َ
يعرف ال َ
عد االحرتام والوداعة َ
�شرطني جوهريني
ملاذا ُي ُّ
ِ
ال�ضربات من اخل�صم
للحديث مع غري امل�سيحيني مبا ن�ؤمن به؟ َّهل ر� َأيت به .وكما يتع َّلم املتبارزون كيف يتج َّنبون
ِّ
�ستعدين’’
ويوجهون الهجمات ،فعلينا نحن �أي�ضً ا �أن نكونَ ‘‘ ُم ِّ
التح ِّلي باالحرتام
دون
ذلك
م�ؤم ًنا بامل�سيح يفعل
ِّ
َ
والوداعة؟ ما الذي حدث يف هذا املوقف؟
�ستعدين دائ ًما
دائ ًما .يقول الكتاب يف 1بطر�س ‘‘ 15 :3كونوا ُم ِّ
فاعية] ِّ
لكل َمن ي�س�ألكم عن
للمجا َوبة [�أي لتقدمي ا ُحل َّجة ِّ
ُ
الد َّ
§
�سبب الرجاء الذي فيكم بوداع ٍة واحرتام’’ (الرتجمة التف�سري َّية للم�ؤ ِّلف).
فل ُن ِ
نكون عليه عند تقدمينا هذه
القلبي الذي يجب �أن َ
الحظْ هنا ُّ
التوج َه َّ
نكون على ٍ
نقدم لهم
ا ُحل َّجة
الدفاعية :يجب �أن َ
حال من الوداعة واالحرتام ملَن ِّ
َّ
الدفاعيات لي�ست �أن نتعلَّم تقدمي االعتذار عن �إمياننا ،فهي
احلق .وحيث � َّإن
ّ
َّ
م�سيحيني.
أي�ضا �أن جنعل الآخرين ي� َأ�سفون َلكوننا
ال تعني � ً
ِّ
ناقش
يف ُو�سعنا �أن ُن ِّقد َم دفا ًعا عن الإميان امل�سيحي دون �أن ن َّتخذَ
�شخ�ص ما
يتحدى
كيف
ت�شعر عاد ًة عندما َّ
ٌ
ُ
تربهن على
التي
نا
جج
ح
م
نقد
أن
�
نقدر
نا
ن
�
أ
كما
ا؛
دفاعي
ا
ف
موق
ً
ِّ
َّ
ُ
ُ َ
ُ
ًّ
امل�سيحية �أو ي�سخر منها؟
معتقداتك
َّ
ِ�ص ِ
امل�سيحية بعي ًدا عن اجل ََدل.
دق
َّ
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معينة .وقد كان هذا
منطقية َّ
ق�ضية َّ
تقدم للدفاع عن َّ
دفاعيات’’ ( )Apologiaعلى �أ َّنها مرافعة َّ
† ميكن التعبري عن كلمة ‘‘ َّ
ين القدمي ،حيث كان من �أ�شهر الكتب يف اليونان القدمية -وهي احل�ضارة التي ا�ستندت
املفهوم �شائ ًعا يف العامل الروما ِّ
الرومانية -كان كتاب ‘‘مرافعة �سقراط’’ ( )The Apology of Socratesمل�ؤ ِّلفه �أفالطون (النا�شر).
�إليها احل�ضارة
َّ
فل�سفي يعني ‘‘ما ُيرا ُد به �إثبات �أمر �أو نق�ضه .ومن هذا
‡ ُّ
احلجة (وهي لفظ َّ
�سيتكرر ا�ستخدامه يف هذا الكتاب) م�صطلح ٌّ
�سمى ال�شيء ِ
ُ
املو�صلُ
ي
أن
�
العادة
«جرت
�سينا:
ابن
الدليل)...ويقول
إيجاد
�
أي
�
(
لال�ستدالل
مرادفة
ة
ج
حل
ا
تكون
الوجه
َّ
ُ َّ
الفل�سفي للدكتور مراد وهبة ،مطبوعات دار قباء� ،2007 ،ص  -266املرتجم).
�إىل الت�صديق ُح َّجة»’’ (عن املعجم
ِّ
ا�ستخدمت ترجمة ‘‘كتاب احلياة’’ يف تف�سريها لكلمة ‘‘خوف’’ الواردة يف نهاية الآية ،والتي ت َّتفق مع القراءة
§
ُ
التي �أور َدها امل�ؤلِّف للآية نف�سها (املرتجم).

ما الدفاعيات؟

أحتد ُث يف هذا الكتاب با ُحلجج ِ
�صحة الإميان
عندما � َّ
املربهنة على َّ
والتورط يف
امل�سيحي ،فمن
ِّ
ال�ضروري �أن نفهم � َّأن الق�صد لي�س هنا االخت�صام ُّ
ّ
امل�سيحيني،
مهاترات؛ فال حاجة بتا ًتا �إىل ذلك يف حديثنا ب�ش�أن �إمياننا مع غري
ِّ
�إذ � َّإن ُم ِّ�صلة ذلك لي�ست �سوى �إغ�ضاب النا�س وتنفريهم بعي ًدا ع َّنا .وا ُحل َّج ُة
الفل�سفي ،كما �س�أُ ِ
و�ضح الح ًقا يف هذا الف�صل ،لي�ست ِنزا ًعا وال ترا�شُ ًقا
باملعنى
ّ
الفكرية¶ التي ت�ؤ ِّدي �إىل
ع�صبيا بالكلمات؛ بل هي �سل�سل ٌة من الت�صريحات
َّ
ًّ
خال�صة ما ،لي�س � َّإل.
قوية،
املفارق ُة هنا �أ َّنه كلَّما كانت احلجج التي متلكها يف دفاعك عن �إميانك َّ
ميل �إىل االخت�صام �أو الإحباط من �أحد .وهذا ما � ُ
أحلظه يف نف�سي:
�صرت �أقلَّ ً
َ
أ�صري فيها ِح ِ
جاج ًّيا،
كلَّما زادت ُح َججي َّقو ًة وا ِّت�ساقًاَ ،قلَّت الفر�ص التي � ُ
ُم ً
دفاعية
�صرت �أقلَّ ً
جيدةُ ،
ادل .وكلَّما كانت ُح َججي ِّ
ميل �إىل ا ِّتخاذ مواقف َّ
قوية ملا ت�ؤمن به ،وامتلكْ َت ال ِ
إجابات
أ�سباب َّ
يف تنا ُول �إمياين .و� ْإن كانت لديك � ٌ
ت�ستغني
ال�صحيح َة عن ت�سا�ؤالت غري امل�ؤمنني واعرتا�ضاتهم� ،صار لك �أن
َ
تتعر�ض
عن الغ�ضب يف حديثك،
ُ
و�ستجد عندها َ
نف�سك هادئًا وواث ًقا عندما َّ
طرح عليك.
للهجوم؛ لأ َّنك تعرف � َّأن لديك الإجابات َّ
عما ُي َ
ٍ
فكرية ُتنظَّ م يف اجلامعات حول موا�ضيع
كثريا ما �أدخل طرفًا يف
مناظرات َّ
ً
يتقدم
من قبيل ‘‘هل اهلل موجود؟’’ �أو ‘‘
امل�سيحية يف مقابل الإحلاد’’ .و�أحيانًا َّ
َّ
بع�ض الطلبة املوجودين �ضمن جمهور احلا�ضرين يف �أثناء ِفقر ِة الأ�سئلة
أجد ر َّد الفعل
ُليهاجموين
علي جام �إ�ساءاتهم .وهنا � ُ
ًّ
�شخ�صيا� ،أو ُّ
ي�صبوا َّ
أ�صابهم
ال�صادر م ِّني لي�س الغ�ضب ،بل ال�شعور بالأ�سف ُتاه ه�ؤالء الطلبة ملا � َ
من ٍ
قوي ٌة ملا ت�ؤمن به ،فبدلَ الغ�ضب
أ�سباب َّ
التبا�س �شديدْ � .إن كانت لديك � ٌ
�ست�شعر ب َت ُ
�ضحي َة
عاط ٍف
حقيقي و�أ�صيل َ
نحو غري امل�ؤمن؛ لأ َّنه ً
غالبا ما يكون َّ
ٍّ
أحب اللون الربتقا ّيل’’،
¶ الت�صريحات
معيً .
تعب عن ر�أي �أو حكم َّ
فمثل هذا ت�صريح‘‘ :ال � ُّ
َّ
الفكرية هي ُجملٌ ِّ
يعب
ويعب القائل فيه عن ر�أيه يف اللون الربتقا ّيل .وهذا �أي�ضً ا ت�صريح‘‘ :الكون ابتد�أ بالوجود’’ ،يف هذا امل َثل ،ال ِّ
ِّ
الت�صريح عن ر�أي ،بل عن حقيقة تتعلَّق بالكون وطبيعته (النا�شر).
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احلق ونحن
َ�ضالالتُ .تبنى
الدفاعيات على �أ�سا�س �صحيح عندما ُن ِّقد ُم َّ
َّ
**
املحبة’’ (�أف�س�س .)15 :4
‘‘�صادقني يف َّ
متوافقة مع الكتاب المق َّدس؟
هل الدفاع َّيات
ٌ

املقد�س؛
بع�ض الأ�شخا�ص � َّأن
يظن ُ
الدفاعيات لي�ست � ًأمرا بح�سب الكتاب َّ
ُّ
َّ
نكتفي فقط بتقدمي الإجنيل ،تاركني الروح القد�س
ُ
وح َّجة ه�ؤالء �أ َّننا يجب �أن َ
منوذجا ي�ؤكِّ ُد
والر ُ�سل ِّ
يقوم بعمله! َّ
يقدمون لنا ً
لكن اعتقادي � َّأن ي�سوع امل�سيح ُّ
ربهن
قيمة
والنبوات التي َّمتمها ُلي َ
الدفاعيات .لقد ا�ستخدم ي�سوع املعجزات َّ
َّ
الر�سل؟
على َّ
�صحة ما يقول (لوقا 27-25 :24؛ يوح َّنا  .)11 :14وماذا عن ُّ
النبوات التي َّمتت ،ومعجزات
لقد ا�ستخدموا � ً
أي�ضا يف حواراتهم مع اليهود َّ
مثل ِعظ َة
امل�سيا†† املنتظَ ر .ت�أ َّمل ً
�سيما قيامتهُ ،ليربهنوا على �أ َّنه َّ
ي�سوع ،وال َّ
ي�سجلها لنا الأ�صحاح الثاين من �سفر الأعمال.
بطر�س يف يوم اخلم�سني التي ِّ
يف العدد ُ 22ي�شري بطر�س �إىل معجزات ي�سوع ،ويف الأعداد من � 25إىل 31
يتحدث ب�ش�أن
النبوات التي َّمتت يف ي�سوع .كذلك يف عدد َّ 32
َّ
يتحدث ب�ش�أن َّ
الر ُ�سل لأن ُي ِ
ظهروا
قيامة ِّ
ال�سيد امل�سيح .با�ستخدام كلِّ هذه ا ُحلجج �سعى ُّ
امل�سيحية لأن�سبائهم من اليهود.
�صدق
َّ
� َّأما يف حواراتهم مع غري اليهود ،فقد �سعى الر�سل �إىل
ناقش
�إظهار وجود اهلل ب�أعماله يف الطبيعة (�أعمال .)17 :14
ما احلجج التي ا�ستخد َمها بول�س يف �أعمال :17
وحدها كافي ٌة
يقول بول�س يف رومية �أ�صحاح َّ � 1إن الطبيعة َ
ُ 31-22ليقن َع غري اليهود ِ
ب�ص ِ
دق الإجنيل؟ ما
�أوجه ال�شبه واالختالف ما بني ُحجج بول�س
لأن َيعرف الب�شر بها � َّأن اهلل موجود (رومية  .)20 :1كذلك
وحجج بطر�س يف حديثه �إلى اليهود يف �أعمال
ُ
جل�أ بول�س يف حواراته وكتاباته �إىل �شهادة �شهود ال ِعيان
29-14 :2؟ ما الذي تتع َّلمه من هذين املثا َلني
امل�سيحية
�صدق
إىل
�
آخر
�
ا
ن
برها
لي�ضيف
ي�سوع
قيامة
عن
َ
ً
َّ
الدفاعيات يف الكرازة بالإجنيل؟
عن َدور
َّ
(1كورنثو�س .)8-3 :15
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العربية امل�شرتكة (املرتجم).
** ‘‘نعلن َّ
احلق يف َّ
املحبة’’ بح�سب الرتجمة َّ
املنتظَ
تنب�أ عنه �أنبياء العهد القدمي (النا�شر).
الذي
ر
امل�سيح
†† �أي
َّ

ما الدفاعيات؟

يتبي لنا � َّأن ي�سوع والر�سل على ال�سواء مل يرت َّددوا يف ا�ستخدام
وهكذا َّ
�صحة ما �أعلنوه .وال يعني هذا �أ َّنهم مل ي َّتكلوا على
الرباهني لل َّتدليل على َّ
الروح القد�س لي�أتي بالنا�س �إىل اهلل ،بل وثقوا بالروح القد�س ،وا َّتكلوا عليه
لي�ستخد َم ُح َج َجهم وبراهي َنهم يف الإتيان بالنا�س �إىل اهلل.
أهم َّية الدفاع َّيات؟
ما
ِّ

الدفاعيات .ملاذا؟ �إليك ثالث َة
امل�سيحيون على
يتدر َب
هناك � ِّ
أهم َّية بالغة يف �أن َّ
َّ
ُّ
�أ�سباب:
يتعر�ض لها
1 .1ت�شكيل الثقافة� .سمعنا جمي ًعا مبا ُي َّ
�سمى باحلرب َّ
الثقافية التي َّ
بع�ض الأ�شخا�ص هذا ‘‘املجاز
الع�سكري’’،
أمريكيَّ .ربا ال يروقُ َ
ّ
املجتمع ال ّ
هائل ي�شتعل الآن لل َّنيل من روح
لكن حقيقة الأمر � َّأن هناك �صرا ًعا ً
َّ
وروحية.
�أمريكا .وهذا ال�صراع لي�س
�سيا�سيا فقط ،بل له � ً
ًّ
دينية َّ
أي�ضا �أبعاد َّ
ف�ضل
الدين من املجال العا ّمً .
لمانيون جاهدين �إىل ا�ستبعاد ِّ
وي�سعى ال َع ُّ
عن جهود َمن ُي َ�س َّمون بامللحدين اجلدد ( ‡‡)New Atheistsمن �أمثال �سام
هاري�س ( )Sam Harrisوريت�شارد دوكينز ( )Richard Dawkinsوالراحل
كري�ستوفر هيت�شنز ( )Christopher Hitchensالذين يبغون الق�ضاء على
الديني ك ِّله.
االعتقاد ِّ
امل�سيحية §§.ما زال
جمتم ًعا ما بعد
أمريكي بالفعل َ
لقد َ
َّ
�صار املجتمع ال ُّ
�صار الإميان بي�سوع امل�سيح
الإميانُ ب�إل ٍه ال مالمح له هو ال ُعرف ال�سائد ،و� ْإن َ
عما هو م�ألوف ومقبول يف امليدان العا ّم .ما عدد الأفالم التي ُتنتجها
ً
خارجا َّ
إيجابية؟ على النقي�ض من ذلك ،ما
�صور فيها
هوليوود و ُت ِّ
ِّ
امل�سيحيني ب�صور ٍة � َّ
و�سطحيني
أ�شخا�صا ُمتز ِّمتني
املرات التي ُي َ�ص َّور فيها
امل�سيحيون بو�صفهم � ً
ِّ
ُّ
عدد َّ
حد
خ�شن
وهجومي �إىل ٍّ
إنكليزية .خطابهم ٌ
‡‡ امللحدون اجلدد هم جماعة من الك َّتاب يف العامل الناطق بال َّ
ٌّ
للب�شرية (النا�شر).
وي�شددونَ على �ضرورة التخلُّ�ص منها لأ َّنها م�ؤذية
ويرون �أنَّ الأديان خمطئ ٌة يف ما تعتقدهِّ ،
َّ
بعيدَ ،
جمرد � ٍ
إرث ينتمي �إىل املا�ضي ،وال عالقة له باحلا�ضر وال ي�ؤثِّر فيه (املرتجم).
إىل
�
ة
امل�سيحي
ل
حتو
إىل
�
املعنى
ي�شري
ُّ
§§ ُ
َّ
َّ
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الت�صور العا ُّم عن
يف تفكريهم ،و ُمنافقني ب�صور ٍة مذموم ٍة يف �سلوكهم؟ ما
ُّ
امل�سيحيني ِ
املت�شددين يف ثقافتنا املعا�صرة؟
تابيني ِّ
الك ِّ
ِّ

امل�سيحيني لدي النخبة
الت�صور العا َّم عن
الر�سم
ِّ ُ
ُّ
الكاريكاتريي لنا ُّ
يبي هذا ُ
ِّ
أمريكي اليومُ :هم كائنات عجيبة ومو�ضوع لفرجة الب�شر
املث َّقفة يف املجتمع ال ِّ
كائنات خطرية ،فيجب عدم ال�سماح لهم
أي�ضا
لكن الحظ �أ َّنهم � ً
ٌ
الطبيعينيْ .
ِّ
ِّ
بتول املنا�صب ذات الت�أثري يف املجتمع ،بل َّربا يجب �أن ُي َفر�ض عليهم ا َحلظْ ر.
امل�سيحيون
أهم َّي ًة لنا؟ َمل ال يكتفي
ملاذا ُت ِّثل هذه االعتبارات الثقافية � ِّ
ُّ
عما
با ِّتباع ي�سوع امل�سيح ا ِّتبا ًعا �أمي ًنا لي�سوع ،ويف الوقت ذاته َي ُغ ُّ�ضون الطَّ ْر َف َّ
يدور حولَهم يف الثقافة التي يعي�شون فيها؟ ملاذا ال نكتفي بتقدمي الإجنيل لعا ٍمل
ُ
عتم ِته؟
ُيح َت َ�ض ُر يف َ
خرب الإجنيل ال ُي َّقدم �أو ُي�سمع مبعزل عن ال�سياق املوجود
الإجابة هي � َّأن َ
خلفية الثقافة التي ُولدوا ون�ش�أوا
فيهً .
دائما ما ي�ستقبل النا�س الإجنيل على َّ
امل�سيحي
فيها .لذا ف� َّإن ال�شخ�ص الذي َ�ش َّب يف ثقاف ٍة ُمتعاطف ٍة مع الإميان
ِّ
�سيكون ُمن َف ِت ًحا على خرب الإجنيل ،وهو ما يفتقر �إليه ال�شخ�ص الذي ن�ش�أ يف
�سي�س َتوي لديه الكالم
لمانيةَّ .
لماين َ
ثقاف ٍة َع َّ
ولل�شخ�ص املت� ِّأ�صل يف تكوينه ال َع ِّ
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عن اجل ِّن َّيات والعفاريت مع الكالم عن ي�سوع امل�سيح! والكالم عن امل�سيح
عنده ال يقل عب ًثا عن الكالم عن هذه اخلرافات.
تخيل ما ِّ
�ستفكر فيه � ِإن
أردت �أن َ
�إن � َ
تعرف ت�أثري الثقافة يف تفكريكَّ ،
هندو�سي ُمتد ِّين
التجارية �شخ�ص
اقرتب منك يف املطار �أو يف �أحد املباين
َّ
َ
ٌّ
¶¶
من طائفة ‘‘هري كري�شنا’’ ( )Hare Krishnaبر�أ�سه احلليق وردائه ذي اللون
أحد �أتباع كري�شنا .االحتمال
ت�صري � َ
الزعفراين َّ
وقدم لك وردة ومعها دعوة لأن َ
ِّ
الأكرب � َّأن هذه الدعوة �ستبدو َ
لل�ضحك .لكن
مثريا َّ
وعجيبا َّ
غريبا ً
لك � ًأمرا ً
وربا ً
الهندية
ف َِّكر يف ر ِّد الفعل املختلف الذي
�سيبدر من �شخ�ص يعي�ش يف دلهي َّ
ُ
الهندو�سي املتد ِّين نف�سه .ل َّأن هذا ال�شخ�ص الذي يعي�ش
لو اقرتب منه هذا
ُّ
هندو�سية ،فاالحتمال الأكرب هنا �أ َّنه �سي�أخذُ هذه الدعوة
يف الهند ن�ش�أ يف ثقافة
َّ
على َم َمل ا ِجل ّد.
لمانية ،ف� َّإن ما ينتظرنا غ ًدا هو ما نراه
ا�ستمرت �أمريكا يف انزالقها �إىل ال َع َّ
� ِإن َّ
حدا �صار فيه من
لمانية يف �أوروپا الغربية ًّ
ُبو�ضوح اليو َم يف �أوروپا .لقد بل َغ ِت ال َع َّ
خرب الإجنيل فر�ص َته يف �أن ُي َّقدم ب�صور ٍة ُم ِ
ن�صفةُ .وم ِّ�صلة
ال�صعب �أن ينالَ ُ
ٍ
ل�سنوات طويلة ال ت�ؤ ِّدي يف النهاية � َّإل
ذلك هو خدمة هائلة من جانب املُر�سلني
�إىل ِ
ع�شت يف �أوروپا َّمد َة ثالثة ع�شر
لل�سيد امل�سيح .ول ِّأن ُ
قبول �أعدا ٍد قليلة ِّ
ال�شخ�صية ت�ؤكِّ د مدى ال�صعوبة التي
عا ًما يف �أربع دول ُمتلفة ،ف�شهادتي
َّ
كنت �أذهب
ال�سيد امل�سيح .وعندما ُ
تواجه النا�س ح َّتى يتجا َوبوا مع ر�سالة ِّ
الطلب ا َحلرية
غالبا ما كان ر ُّد الفعل العا ُّم لدى َّ
للحديث يف جامعات �أوروپاً ،
فامل�سيحية عندهم ال ت�صلح � َّإل للعجائز والأطفال ،وهنا كان ال�س�ؤال
واالرتباك؛
َّ
الذي طرحوه على �أنف�سهمْ � :إن كان الأمر كذلك ،فما الذي يفعله هنا رجلٌ
يحمل �شهادتي دكتوراه من جامعات �أوروپا؟ وما معنى �أن ُي ِّقدم دفا ًعا عن
امل�سيحي ُبح َج ٍج ال ن�ستطيع الر َّد عليها؟
الإميان
ِّ
بتعدد الآلهة .وكري�شنا هو �أحد الآلهة الكربى فيها (النا�شر).
¶¶ ت�ؤمن
الهندو�سية ُّ
َّ
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العلمان َّية ()Secularism
َ
كنت �أحتدث يف �إحدى جامعات ال�سويد ،و�س�ألني
املرات عندما ُ
يف �إحدى َّ
لماني ُة هي ر�ؤية �إلى
ال َع َّ
�أحد الطالب يف �أثناء فقرة الأ�سئلة التي �أعقبت حما�ضرتي هذا ال�س�ؤال‘‘ :ما
العامل ال ت�سمح ُبوجود
يت
أجبت ً
أ�صاب ْتني َّ
قائل‘‘ :ح�س ًنا! لقد تل َّق ُ
الده�شة � ُ
الذي تفعله هنا؟’’ بعدما � َ
ِّ
فائق للطبيعة :ال
كل ما هو ٌ
إلهي �أو
الدينية لإلقاء هذه املحا�ضرة’’ .فجاء ر ُّد الطالب:
معجزات �أو �إعالن � ٌّ
دعو ًة من ق�سم الدرا�سات َّ
ح َّتى وجود هلل.
‘‘لي�س هذا ما ق�صدته� .أال تفهم مدى غرابة ما تفعله؟ �أنا �أو ُّد �أن �أعرف ما دف َعك
م�سيحيا من قبل .ويف
ال�شاب مل َير فيل�سوفًا
للإقدام على ذلك’’ .ظ ِّني � َّأن هذا َّ
ًّ
فيل�سوف
واقع الأمر �أخربين �أحد الفال�سفة ال�سويد ِّيني البارزين �أ َّنه ال يوجد
ٌ
واحد يف � ٍّأي من جامعات ال�سويد .وكان �س�ؤال هذا الطالب فر�ص ًة
م�سيحي ٌ
ٌّ
تعرفت بها �إليه.
بق�صة اختباري مع امل�سيح،
يل للم�شاركة َّ
َّ
والكيفية التي َّ
***
جذورها العميقة يف جامعات �أوروپا ب�صور ٍة
ال�شكوكية
ت�ضرب النزع ُة
ُّ
َ
َّ
الربتغالية،
أحتدث مبو�ضوع وجود اهلل يف جامعة پورتو ()Porto
كنت � َّ
بالغة .فبينما ُ
َّ
عرفت الح ًقا) باملعهد العايل للفل�سفة بجامعة
ا َّت�صل َّ
هاتفيا (كما ُ
الطلب ًّ
البلجيكية للتح ُّقق من � ِّأن ل�ست ُم َّد ِع ًيا! لقد ظ ُّنوا � ِّأن �أ�ستا ٌذ
لوڤان ()Louvain
َّ
النمطية التي
مزيف؛ لأ َّنهم مل يروا َّيف ما يتنا�سب مع ال�صورة
َّ
َّ
امل�سيحي.
كونتها �أذهانهم عن
َّ
ّ
ناقش
� ْإن كان علينا �أن ُن ِّقدم ب�شارة الإجنيل للعقول ِّ
املفكرة
�شخ�صا َ
امل�سيحية بو�صفها
رف�ض
قابلت يو ًما
هل َ
ً
َّ
خراف ًة من اخلرافات؟ و�إنْ كانَ ذلك قد حدث،
ً
و�صحيحا من الناحية
يارا �صا ًحلا
ً
(رجال ً
ون�ساء) بو�صفها ِخ ً
فمتى؟ وكيف كان ر ُّدك على ذلك؟
امل�سيحيني� ،أن
الفكرية ،فال�ضرورة مو�ضوعة علينا ،نحن
َّ
ِّ
أمريكية††† على النحو الذي
ن�سعى �إىل ت�شكيل الثقافة ال َّ
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املربر �إىل الت�شكيك يف ما يتعلَّق بوجود اهلل �أو بوجود � َّأية
*** ما يق�صده الكاتب بالنزعة
ال�شكوكية هو امليل غري َّ
َّ
معرفة �صحيحة عنه (النا�شر).
التحديات
العربية من جهة ِّ
أمريكية واحلالة َّ
††† ال يخفى على القارئ الفطن مدى الت�شابه ما بني احلالة ال َّ
امل�سيحي
يواجهها
التي
ة
ي
الفكر
يات
التحد
الفكر َّية التي تواجهها ب�شارة الإجنيل يف اللحظة احلا�ضرة؛ ً
فف�ضل عن ِّ
َّ
ُّ
العربي من جانب �أ�صحاب الأديان الأخرى التي ت�ؤمن بوجود اهلل -ومع ذلك جتد �صعوبة فكر َّية يف قبول �أُ�س�س
ُّ
طرح ْت على
امل�سيحي
يجد
امل�سيحي
إميان
ال
التيارات الإحلاد َّية التي َ
العربي َ
نف�سه الآن يف مواجهة موجة عاتية من َّ
ّ
ُّ
ُّ
عما اعتا َد مواجه َته من �أ�صحاب الأديان الأخرى ،وهو ما ي�ستلزم من=
ة
وخمتلف
ة
جديد
ة
أ�سئل
�
العربي
امل�سيحي
ً
ً
ً
َّ
ِّ
ِّ

ما الدفاعيات؟

امل�سيحية باخلرافة ورف�ضها على هذا الأ�سا�س .وهنا ت�أتي
يتعذَّ ر معه و�صم
َّ
امل�سيحيني على تقدمي الأدلَّة
أمكن تدريب
الدفاعيات
أهم َّية
امل�سيحية؛ ف� ْإن � َ
� ِّ
ِّ
َّ
َّ
ِ
املتما�سكة على ما يعتقدونه ،والإجابة عن �أ�سئلة غري امل�ؤمنني واعرتا�ضاتهم.
امل�سيحيني و�إدراكهمَّ ،مما
التدريجي يف ب�صرية
النهائية هي التغيري
ِّ
ِّ
فاملح�صلة َّ
ُّ
أ�شخا�ص
تغي النظرة العا َّمة �إىل
امل�سيحينيُ ،فينظَ ر �إليهم ال على �أ َّنهم � ٌ
ِّ
ي�ؤ ِّدي �إىل ُّ
نا�سا ُم َف ِّكرين ُي� َؤخذون
ِّ
حتركهم العواطف ،بل بو�صفهم ً
متع�صبون �أو ُم َه ِّرجون ِّ
حقيقيا
ت�صري ب�شارة الإجنيل ِخ ً
على َم َمل ا ِجل ّد؛ وعند هذه اللحظة فقط ُ
يارا ًّ
ميكن �أن يقبلَه النا�س.
ال �أق�صد هنا � َّأن النا�س �سي�صريون م�ؤمنني بامل�سيح ب�سبب ا ُحلجج والأدلَّة
�سنقدمها لهم ،بل ما �أقوله هو � َّأن تلك ا ُحلجج والأدلَّة �س ُت�ساعد على َخلقِ
التي ِّ
امل�سيحي بو�صفه � ًأمرا ً
معقول ،كما ت�ساعد على �إيجاد
ثقافة ُينظَ ر فيها �إىل الإميان
ِّ
الفكري الذي ينفتح فيه النا�س على ب�شارة الإجنيل .لذا فال َّتدريب على
املُناخ
ِّ
ونورا يف
حيوية� -ضمن و�سائل �أخرى -لأن َ
نكون ً
الدفاعيات هو و�سيلة َّ
ملحا ً
َّ
أمريكية اليوم.
الثقافة ال َّ
فوائد هائلة يف حياتنا نحن امل�ؤمنني بامل�سيح،
ت�شديد امل�ؤمنني.
2 .2
ُ
للدفاعيات ُ
َّ
و�أكتفي بالإ�شارة �إىل ثالث منها.
ؤمن به� ،ستجعلك �أكرث
�أ َّو ًل :معرفتك بالأ�سباب التي جتعلك ت�ؤمن مبا ت� ُ
�شخ�صيا يف كلِّ
ثق ًة بنف�سك عندما ت�شارك �إميانك مع الآخرين� .أخترب ذلك
ًّ
م�سيحي .فمع � َّأن ه�ؤالء
َّمرة �أكون فيها طرفًا يف ُمناظرة عا َّمة مع پروفي�سور غري
ّ
تخ�ص�صاتهم ،ف�إ َّنهم يفتقرون عمو ًما
علما وا�س ًعا يف جماالت ُّ
الأ�ساتذة يحوزون ً
والعربية
أمريكية
وروحيا من ٍ
العربي تكوي ًنا فكر ًّيا ًّ
َّ
نوع خمتلف .وقد يكونُ الفارق الوحيد ما بني احلال َتني ال َّ
=امل�سيحي ِّ
ِّ
وليم لني كريغ وجاي .پي .مورالند ( )J. P. Morelandوراڤي زاكاريا�س ()Ravi Zacharias
قبيل
من
هو توافر رجال
َ
امل�سيحيني العرب القادرين
التيار ،يف الوقت الذي ال يكاد يوجد ما يكفي من
ِّ
و�آخرين للمجا َوبة عن �أ�سئلة هذا َّ
أهم َّية ترجمة هذا
التيار ،والإجابة عنها باللغة التي يفهمها .من هنا جاءت � ِّ
إيجابي مع �أ�سئلة هذا َّ
على اال�شتباك ال ِّ
الكتاب (املرتجم).
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تتفوقُ يف هذه
�إىل � َّأية فكرة عن الأدلة املتوافرة ب�ش�أن الإميان
وغالبا ما َّ
امل�سيحيً .
ّ
احلد الذي
امل�سيحية على الر�ؤية غري
املناظرات الر�ؤية
كبريا �إىل ِّ
امل�سيحية ُّ
تفوقًا ً
َّ
َّ
امل�سيحيني ي�شتكون ب� َّأن نتيج َة املناظرة كانت
جعلَ الطلبة احلا�ضرين من غري
ِّ
امل�سيحية بهذا ال�سوء! واحلقيقة هي �أ َّننا
ُم َع َّدة �سل ًفا بحيث تبدو الر�ؤية غري
َّ
غالبا ما ُيختارون
نحاول ً
دائما �أن ن� َأتي ب�أف�ضل املدافعني عن هذا الر�ؤية ،والذين ً
‡‡‡
إحلادي يف اجلامعة التي ت�ست�ضيف املُناظرة.
من جانب املُنادين بالفكر ال ِّ
امل�سيحيون من هذه املناظرات
على النقي�ض من ذلك يخرج الطلبة
ُّ
بر� ٍ
عقب
ؤو�س مرفوعة ،فخورين
مب�سيحيتهم .قال يل �أحد الطلبة الكند ِّيني َ
َّ
�إحدى تلك املناظرات�‘‘ :أتطلَّع ٍ
ب�شوق �إىل اللحظة التي �أ�شارك فيها الآخرين
الدفاعيات،
�إمياين بامل�سيح!’’ �أ َّما الأ�شخا�ص الذين ال ميلكون التدريب على
َّ
يخ�شون م�شارك َة �إميانهم �أو الإعالن عن �شخ�ص امل�سيح ،وذلك
غالبا ما َ
ف ُهم ً
عرفت الإجابات،
�صعبا .لك َّنك � ْإن َ
طر َح عليهم � َأح ُدهم �س� ًؤال ً
خ�شية �أن َي َ
أنت تفعل ذلك� ،إذ
فلن تخ�شى ُدخولَ عرين الأ�سد ،بل �إ َّنك �ستجد متع ًة و� َ
لل�سيد امل�سيح على نح ٍو ال
�سيجعلُ منك التدريب على
الدفاعيات �شاه ًدا ِّ
َّ
يعرف فيه ا ُجل ُنب �أو اخلوف مكانًا يف َ
قلبك.
حتتاج
معينة ،لك َّنك ُ
ثانياَ :
ً
لي�س ِت العواطف قادرة � َّإل على َحم ِلك م�ساف ًة َّ
أحتدث يف
بعدها �إىل ما يحملك �إىل ما هو �أعمق .عندما � َّ
كثريا ما �ألتقي �آبا ًء و�أ َّم ٍ
هات
ناقش
الكنائ�س بطول البالد وعر�ضهاً ،
من وجهة نظرك ،ما الذي يجعل العديد من
كنت هنا قبل عا َمني �أو ثالثة!
يقولون يل‘‘ :كُ َّنا نتم َّنى لو �أ َّنك َ
الثانوية وما
الطلبة يهجرون �إميانهم يف املرحلة
َّ
كان لدى ابننا �أ�سئل ٌة عن الإميان مل ي�ستطع �أحد الإجابة عنها،
بعدها؟ َمن امل�س�ؤول عن ذلك؟ وما الأ�سباب
م�سيحيني
عن
أخبار
ل
ا
تتواىل
الواقع
يف
.
’’
اهلل
عن
بعيد
آن
ل
ا
وهو
ٌ
ِّ
التي �أ َّدت �إلى ذلك؟
م�سيحي يف جامعة
يهجرون �إميانهم؛ فقد �أخربين م� َّؤخ ًرا خادم
ٌّ
امل�سيحي يف املرحلة الثانو َّية
�ستانفورد ب� َّأن  %40من ال�شباب
ِّ
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بامل�سيحية وتنظيمات �أخرى غايتها املناداة
طل َّبية غايتها املناداة
أمريكية ،هناك تنظيمات َّ
َّ
‡‡‡ يف اجلامعات ال َّ
الطالبية هي التي تنظِّ م املناظرات املذكورة (النا�شر).
بالإحلاد .تلك التنظيمات
َّ

ما الدفاعيات؟

الذين كانوا قد انتظموا يف اجتماعات ال�شباب داخل الكنائ�س �سيتخلَّون متا ًما
عن � ِّأي ارتباط بالكني�سة بعد انتهائهم من املرحلة الثانو َّيةَ .تخ َّيل  !%40والأمر
هنا ال يتعلَّق ِ
امل�سيحي يف
برتك �إميانَهم عندما انتقلوا �إىل بيئة فكر َّية معادية للفكر
ِّ
اجلامعة§§§؛ بل ترك العديد منهم �إميانهم عندما كانوا ال يزالون يف اجتماعات
امل�سيحية
ال�شباب ،و�إن بدا �أ َّنهم كانوا مداوِمني على الأداء الزائف للممار�سات
َّ
ح َّتى اللحظة التي خرجوا فيها من دائرة �سلطة الأهل.
اعتقادي � َّأن الكني�سة خذلت ه�ؤالء ال�شباب وال تزال تفعل ذلك .فبدلَ
امل�سيحي ،ركَّ زنا اهتمامنا على
احلق
للدفاع عن ِّ
�أن َّمندهم بال َّتدريب الالزم ِّ
ّ
العاطفية ،وتلبية االحتياجات امللمو�سة ،وتقدمي الرتفيه لهم .ال
فر�ص الت�سبيح
َّ
ي�صو ُب
عجب �إذًا عندما ي�صريون بدخولهم اجلامعة �صي ًدا ً
َ
�سهل لكلِّ �أ�ستا ٍذ ِّ
واجلامعية
الثانوية
�سها َمه
يتعر ُ�ض الطلبة يف املرحل َتني َّ
َّ
َّ
العقالنية �إىل �إميانهمَّ .
امل�سيحية ب�أنواعها ،يدعمها
الفكرية ال�صادرة عن الفل�سفات غري
للهجمات
َّ
َّ
�شبابنا
ال�شكوكية
�شيوع النزع َتني
والن�سبية .و�أمام ذلك ك ِّله ،علينا �أن ُن ِع َّد َ
َّ
َّ
فكرية؟
لهذه املعركة .كيف جنر�ؤ على �إر�سالهم دون �سالح �إىل منطقة معارك َّ
جمرد ا�صطحاب �أطفالهم �إىل الكني�سة
على الأهل �أن يفعلوا ما هو �أكرث من َّ
أنف�سهم على
املقد�س لهم؛ فعليهم � ً
وقراءة ق�ص�ص الكتاب َّ
أي�ضا �أن َّ
يتدربوا هم � ُ
الدفاعيات َّ
ي�شرحوا لأطفالهم منذ نعومة �أظفارهم ما ي�ؤمنون
َّ
ليتمكنوا من �أن َ
به ،و�سبب �إميانهم بذلك ،على �أن يزداد هذا ال�شرح عم ًقا يف مراحلَ الحق ٍة.
امل�سيحيني الذين يخاطرون
ب�أمان ٍة �شديدة �أجدين غري قاد ٍر على فهم الأزواج
ِّ
الدفاعيات
تدريبا على
ب�إجناب �أطفال يف هذا العامل وهذا الزمان دون �أن يتل َّقوا ً
َّ
والديتهم.
كيفية ممار�سة َّ
�ضمن ما يتل َّقونه من تدريب على َّ
أمريكية ،ب�سبب �إميانهم ،الكثري من االنتقاد وال�سخرية من
الطلب
§§§ يتل َّقى َّ
امل�سيحيون يف بع�ض اجلامعات ال َّ
ُّ
فكري
�أ�ساتذة يف اجلامعات� ،أو من زمالئهم الطلبة .وي�ستند هذا االنتقاد �إىل فكرة �أنَّ الإميان
امل�سيحي هو موقف ٌّ
َّ
ِ
وال�سخرية ،ي�ست�سلم الكثري منهم �أمامه ،ويرتكون
الكم
�ضعيف
وبدائي .وعند َ
مواجه ِة هذا ِّ
الرهيب من االنتقاد ُّ
ّ
ٍ
فكرية متينة (النا�شر).
أ�سا�سات
�
على
نب
ي
مل
أميانهم
�
�
ما
�سي
ال
أنَّ
ُ َ
َّ
�إميانهمَّ ،

النزعة النسب َّية
()Relativism

الن�سبية وجهة
تتب َّنى النزعة
َّ
النظر القائلة � َّإن الأمو َر
ن�سبي ٌة ولي�ست ُمطلقة.
َّ
َّ
ق�ضي ٍة
ة
ي
�
أ
أن
�
ذلك
معنى
َّ
َّ
ُّ
حمل نقا�ش (حقيقة ما �أو
خا�صية
أخالقية �أو
قيمة �
َّ
َّ
ما) ال ميكن النظر فيها � َّإل
يف ن�سبتها �إلى �شيء �آخر.
غنيا ً
�أن َ
مثل هو
تكون ًّ
ن�سبي .ولدى معظم
� ٌ
أمر ّ
أمريكيني ،قد ال تكون
ال ِّ
غنيا ،لك َّنك �أحد �أثرى
ًّ
الأثرياء لبع�ض الأفارقة!
على النقي�ض من ذلك
هناك بع�ض احلقائق التي ال
الن�سبي،
تخ�ضع لل َّتفكري
ّ
ً
فمثل عدم فوز فريق َ
الكبز
( )The Cubsبك�أ�س الأبطال
أمريكي عام
للباي�سبول ال
ِّ
ن�سبيا،
2009م لي�س � ً
أمرا ًّ
ل َّأن عدم فوزهم بهذا الك�أ�س
حقيقي
أمر
يف هذا العام هو � ٌ
ٌّ
ُمط َلق .وهناك العديد اليوم
ممَّن يعتقدون � َّأن املبادئ
أخالقية واملعتقدات
ال
َّ
ن�سبية
الدينية هي حقائق َّ
َّ
بامتياز .وكما يقول ه�ؤالء،
حقيقي عندك،
ف� َّإن ما هو
ٌّ
لي�س كذلك عندي.
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دون ّ
تتم�سك �أنت �أو �أوالدك بالإميان.
ت�ضمن
�شك ،لن
َ
الدفاعيات �أن َّ
َّ
تعر�ض بع�ض
و�ض َع يف احل�سبان هناُ .
فهناك العديد من العوامل التي يجب �أن ُت َ
تدربوا على
املواقع ال َّ
إحلادية ذات الت�أثري الكبري مناذج مل�ؤمنني �سابقني كانوا قد َّ
الدفاعيات ،ومع ذلك هجروا �إميانَهم .ولكن عندما تت�أ َّمل يف احلجج التي
َّ
�شو�شة
يقدمونها بو�صفها �أ�سبابًا وراء تركهم
ِّ
امل�سيحية ،جتدها يف الغالب ً
حججا ُم َّ
َّ
يقدم قائمة من الكتب
�شخ�صا ِّ
�أو واهية .ر� ُ
أيت م� َّؤخ ًرا على �أحد هذه املواقع ً
التي �أقن َع ْته � َّأن امل�سيحية خاوية بال م�ضمون -و�أعقب �سرده لهذه القائمة
يوم من ال َّأيام! املفارقة ال�ساخرة
بتعبريه عن �أمنيته ب�أن يقر�أ هذه الكتب يف ٍ
تطرفًا،
هنا � َّأن ً
بع�ضا من ه�ؤالء ي�صلُ بهم الأمر �إىل تب ِّني وجهات نظر �أكرث ُّ
�شخ�صية غري
أكرب من ال�سذاجة لت�صديقها -من قبيل � َّأن ي�سوع
وحتتاج �إىل قد ٍر � َ
َّ
حقيقية� -إذا ما قورنت بالآراء املُحافظة التي تب َّناها ه�ؤالء يف ما م�ضى.
َّ
كثريا على
ورغم � َّأن
َ
التم�سك بالإميان ،ف�إ َّنها ت�ساعد ً
الدفاعيات ال ت�ضمن ُّ
َّ
قاب
كثريا يف �أ�سفاري العديد َّممن ا�ستعادوا �إميانهم بعد �أن كانوا َ
ذلك� .ألتقي ً
كتاب قر�أوه عن
قو�سني �أو �أدنى من التخ ِّلي عنه بالكامل ،وذلك ب�سبب ٍ
َ
الدفاعيات.
الدفاعيات� ،أو م�شاهدتهم مناظر ًة تدور حول الق�ضايا حملِّ اهتمام
َّ
َّ
اخلا�صة
ت�شر ُ
فت م� َّؤخ ًرا باحلديث يف جامعة پرين�ستون ( )Princetonبا ُحلجج َّ
َّ
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�شاب �أرا َد احلديث معي؛ وقال يل وهو
اقرتب م ِّني ٌّ
بوجود اهلل .وبعد املحا�ضرة َ
�صراع مرير مع ال�شكوك،
تقريبا يف ٍ
يحاول �أن َ
يغالب دمو َعه �إ َّنه كان قبل عا َمني ً
ت�سجيل
وكان على و�شك التخ ِّلي عن �إميانه .وحكى يل � َّأن �أحدهم �أعطاه
ً
ال�شاب‘‘ :لقد �أنقذَ ْتني هذه املناظرة من
فيلميا لإحدى مناظراتيَّ ،ثم قال يل ّ
ًّ
�ضياع �إمياين� .أنا عاج ٌز عن تقدمي ال�شكر الالئق َ
بك’’.
وكان ر ِّديَّ �‘‘ :إن اهلل هو َمن �أنقذَ كَ من ال�ضياع’’.
جدا َ
لك’’ .وبعد
ف�أجاب ً
�شاكر ًّ
قائل�‘‘ :أجل! لك َّنه ا�ستخد َم َك � َ
أنت� .أنا ٌ
امل�ستقبلية ،فقال
�أن َّعبت له عن �سعادتي البالغة من �أجله �س�ألته عن ُخططه
َّ
راعيا’’.
أتخرج هذا العام ،و�أنوي االلتحاق بك ِّل َّية الالهوت لأكون ً
يل�‘‘ :أنا �س� َّ
ال�شاب .عندما جتوز يف � ٍ
أوقات
�شكرا هلل على االنت�صار الذي ح َّققه يف حياة هذا ّ
ً
الدفاعيات
مهمة
ع�صيبة ويبدو اهلل بعي ًدا عن ُمتناول العواطف
ّ
واحلوا�س ،ف� َّإن َّ
َّ
احلق ،ومن َث َّم
هي تذكريك ب� َّأن �إميانَنا ال يقو ُم على العواطف ،بل يت� َّأ�س ُ�س على ّ
َ
التم�سك به.
عليك ُّ
الدفاعيات �إىل تكوينك
�ضيف درا�س ُة
أخريا� ،س ُت ُ
ثال ًثا و� ً
َّ
ناقش
أمريكية
ال�شخ�صي ومتنحك عم ًقا
�شخ�صيا .ت َّت ُ
ًّ
�سم الثقافة ال َّ
ِّ
الدفاعيات؟
ت�ساعدك
كيف ميكن �أن
َ
َّ
ِ
طحية ال�شديدة على نح ٍو ُمفزِع؛ وذلك ب َه َو�سها الكامل
َّ
بال�س َّ
ف�ضل عن الرتفيه والريا�ضة ،واالنغما�س
ب ُنجوم املجتمعً ،
الدفاعيات �ست�أخذك بعي ًدا
ال�شديد يف �إ�شباع ما تتوق �إليه النف�سَّ � .إن درا�سة
َّ
عن ذلك ك ِّله ل َت�ش َت َ
بك مع �أكرث �أ�سئلة احلياة ُعم ًقا ،مبا يف ذلك الأ�سئلة املتع ِّلقة
أخالقية ،ومع�ضلة الأمل
بوجود اهلل وطبيعته ،و�أ�صل الكون ،وم�صدر ال ِق َيم ال َّ
داوم َت على االجتهاد يف التفكري يف هذه الأ�سئلة
واملعاناة�...إلخ .وكلَّما ْ
تغيا ملحوظًا.
تغيت
�شخ�صيتك ُّ ً
العميقةَّ ،
َّ
للدفاعيات �ستجعل َ
وتب�ص ًرا
درا�ستك ِّ
منك ً
�شخ�صا � َأن�ض َج و�أك َرث ت�أ ُّم ًل ُّ
يف الأفكار؛ كما �ستتعلَّم كيف ِّ
منطقيا ،وكيف ُتلِّلُ ما يقو ُله
تفكر ً
تفكريا ًّ
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سي .أس .ل ِويس (C. S.

رس ٌل من اهلل
ُ :)Lewisم َ
إلى المتش ِّككني

ترك �سي� .أ�سِ .لوي�س
امل�سيحية
(1963 -1898م)
َّ
�شخ�صية
أ�سباب
يف �صباه ل ٍ
َّ
وفكر َّيةَّ � .إل �أنَّه عندما عمل
إنكليزي
�أ�ستا ًذا للأدب ال
ِّ
يف جامعة �أك�سفورد يف
الع�شرينيات و�أوائل
�أواخر
َّ
الثالثينيات من عمره،
َّ
ُ
تعر َف �إلى �أ�صدقاء وك َّتاب
َّ
ُ
قدَّ موا �إليه من احل َجج ما
�أقن َعه �أ َّو ًل ب ُِوجود اهللَّ ،ثم
بامل�سيحية .وعندما �صار
َّ
ِلوي�س م�ؤم ًنا بامل�سيح،
أدبية
ا�ستخد َم مواهبه ال َّ
والفكر َّية يف �شرح الر�ؤية
امل�سيحية �إلى العامل
َّ
والدَّ فاع عنها ،و�صار ب�سبب
كتاباته -التي ُوز َِّع منها
�أكرث من  100مليون ن�سخة
حول العامل -واحدً ا من
�أكرث املدافعني عن الإميان
أثريا يف جيله.
امل�سيحي ت� ً
ِّ
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الق�ضية ،و�شُ عوري
الآخرون .وبدلَ �أن تقولَ دون فهم ‘‘هذا ما �أ�شعر به �إزاء هذه َّ
َّ
�ستتمك ُن من قول‘‘ :هذا ما � ِّأفك ُر فيه �إزاء هذه
هو ر�أيي ،ال �أكرث وال �أقلّ ’’،
الق�ضية ،و�إليك �أ�سبابي .’’...وبو�صفك م�ؤم ًنا بامل�سيح� ،سيكون لك تقدير �أكرب
َّ
�سق
للحقائق
امل�سيحية حول اهلل والعامل ،و�سرتى � َّأن هذه احلقائق جميعها ت َّت ُ
َّ
م�سيحي ًة �إىل العامل.
كو َن ر�ؤي ًة
م ًعا ل ُت ِّ
َّ
فق معي كثريون يف ما قل ُته ب�ش�أن
الإتيان بغري امل�ؤمنني �إىل امل�سيح� .سي َّت ُ
الدفاعيات يف ت�شديد امل�ؤمنني ،ولك َّنهم ينكرون يف الوقت نف�سه َد َورها يف
َدور ِّ
الإتيان بغري امل�ؤمنني �إىل امل�سيح .وه�ؤالء يقولون لك‘‘ :ال �أحد ي�أتي �إىل امل�سيح
الفكرية!’’
با ُحل َجج َّ
حد ما� -ضحايا َت ُوقُّعاتهم غري
ظ ِّني � َّأن َمن ُي ِّفكرون كذلك هم� -إىل ٍّ
�سمعون ب�شار َة الإجنيل
ال�صحيحة .عندما ندرك � َّأن فئ ًة قليل ًة ًّ
جدا من الذين َي َ
إيجابيا و َي َ�ضعون ثق َتهم يف �شخ�ص امل�سيح ،فعلينا � َّأل ُند َه َ�ش
ي َتجا َوبون معها جتا ُوبًا � ًّ
نقدمه من حجج و�أدلَّة .ومن َث َّم
�إذا َع َرفنا � َّأن معظم النا�س يرف�ضون االقتناع مبا ِّ
نقدمه من
من
غالبية غري امل�ؤمنني �سيظلُّون غري مقتنعني مبا ِّ
الطبيعي �أن نتو َّق َع � َّأن َّ
ِّ
دفاعية ،بالقدر نف�سه الذي لن يت�أ َّثروا فيه ب� ِّأي َو ٍ
عظ عن ال�صليب.
ٍ
حجج َّ
لكن َ
عليك �أن تتذكَّ ر �أ َّنه ال ميكن ل ٍّأي م َّنا �أن يتح َّق َق متا ًما من الت�أثري
َّ
الدفاعية؛ فهي مثل البذرة التي ُت َزرع،
الرتاكمي الذي ُت ِدثُه مثل هذه ا ُحل َجج
َّ
ِّ
َّثم ُتروى َّمر ًة بعد الأخرى ب� ٍ
نت�صو َرها .كذلك يجب � َّأل
أ�شكال ال ميكن �أن َّ
الدفاعية؛
�سلم غري امل�ؤمن ب�سهولة عندما ي�ستمع �إىل ُح َّجتنا
نتوقَّع �أن ي�س َت َ
َّ
نزرع
كبري عنده .ولك َّننا بال�صرب ُ
فالطبيعي �أن َي ُر َّد الهجوم ،فما ُ
يراهن عليه ٌ
ُّ
ُ
تنمو البذرة مبرور الزمن وت�أتي �أكُ لَها.
ونروي على رجا ِء �أن َ
تهتم �إذًا بتلك الفئة القليلة من الب�شر التي ُتدي
َّ
وربا تت�ساءل هنا :ملاذا ُّ
وتنتج � ًأثرا؟ ال�سبب الأ َّول � َّأن لكلِّ � ٍ
إن�سان قيم َته يف نظر اهلل،
معها
الدفاعيات ُ
َّ
بالدعوة
ر�سل الذي يتث َّقل َّ
ال�سي َد َ
امل�سيح مات لأجله .مثل ال�شخ�ص املُ َ
و� َّأن ِّ
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للذَّ هاب �إىل جماع ٍة غام�ض ٍة من النا�س ال يعرف عنها �شي ًئا ،كذلك امل�ؤمن
بالو�صول �إىل
يقد ُم ا ُحل َجج
الدفاعية عن �إميانه ،هو � ً
بامل�سيح الذي ِّ
أي�ضا يتث َّقل ُ
َّ
املنطقية.
تلك الفئة القليلة التي
ُ
�ستتجاوب مع حججه و�أدلَّته َّ
ن�سبيا ،فهي
ال�سبب الثاين هو � َّأن هذه الفئة من النا�س رغم عددها ال�صغري ًّ
ُ
هائلِ .مثايل على ذلك هو �سي� .أ�سِ .لوي�س الذي كان واح ًدا من
أثريا ً
متلك ت� ً
يزال ُي ِ
أثري الذي ال ُ
تلك الفئة من النا�سَ .
حدثُه َت ُّو ُل
ولك �أن تت�أ َّمل هنا الت� َ
�شخ�ص ٍ
ٍ
واحد بحجم هذا الرجل وقامته �إىل الإميان بامل�سيح! من واقع خربتي
غالبا ما يكونون
ال�شخ�صية ،ف� َّإن �أكرث النا�س جتا ُوبًا مع ما � ِّأقدمه من ُح ٍ
دفاعية ً
جج َّ
َّ
الطب ّي .وه�ؤالء النا�س هم
من املهند�سني �أو املحامني �أو العاملني يف القطاع ِّ
ت�شكيل لثقافتنا والت�أثري فيها اليوم .لذا ،فالو�صول �إىل هذه الفئة
�أكرث الفئات
ً
حتما يف م�ضا َعفة احل�صاد مللكوت اهلل.
�سهم ً
�سي ُ
املحدودة ُ
الدفاعيات يف الكرازة
تعتقد بعدم ت�أثري
على � َّأية حال ،ف� َّإن الفكر َة التي ُ
َّ
هي فكر ٌة غري �صحيحة .ذكر يل الكاتب امل�سيحي يل �سرتوبل ()Lee Strobel
ُّ
ال�سيد
م� َّؤخ ًرا �أ َّنه َ
�صار الآن غري قادر على َح ْ�ص ِر عد ِد النا�س الذين قبلوا ِّ
احلجة
احلجة عن امل�سيح’’ ( ،)The Case for Christو‘‘ َّ
كتابيه ‘‘ َّ
امل�سيح ب�سبب َ
ال�شخ�صية التي
عن الإميان’’ ( .)The Case for Faithكذلك احلال مع خربتي
َّ
أثريها يف الكرازة؛ فنحن يف حال ِة �سعاد ٍة متوا�صلة بكلِّ
ت�ؤكِّ د � َّأن
للدفاعيات ت� َ
َّ
يقدمون حياتهم للم�سيح بوا�سطة تقدمي الإجنيل
الأ�شخا�ص الذين نراهم وهم ِّ
الدفاعيات.
جنبا �إىل جنب مع
ً
َّ
املنطقية الدا َّلة على وجود اهلل� ،أو
بعد انتهائي من حما�ضراتي حول ا ُحلجج َّ
أ�شج ُع بها احلا�ضرين
الأد َّلة على قيامة ي�سوع امل�سيح� ،أختم حديثي �أحيانًا ب�صال ٍة � ِّ
على تقدمي حياتهم للم�سيح .وبعد فح�ص بطاقات الر�أي التي ميلأها احلا�ضرون
بعد املحا�ضرة� ،أجد كلمات ت�شري �إىل ا�ستجابة بع�ضهم هذه الدعوة .وعندما
مت م� َّؤخ ًرا جمموع ًة من املحا�ضرات يف جامعات و�سط �إلينوي ( ،)Illinoisك َّنا
َّقد ُ
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نقدم فيها مثل هذه املحا�ضرات
غاية يف ال�سعادة عندما اكت�شفنا �أنَّ كلَّ َّمر ٍة ِّ
ويقررون ت�سليم حياتهم
يف � ٍّأي من هذه اجلامعات ،كان الطلبة يتجاوبون معها ِّ
للح َّجة
للم�سيح .لقد ر� ُ
مبجرد �سماعهم ُ
أيت طلب ًة ُي�س ِّلمون حياتهم للم�سيح َّ
الكونية ( )Cosmological Argumentالتي �س�أ�شرحها الح ًقا يف هذا الكتاب.
َّ
جذبهم
كما كانت �سعادتي بالغ ًة � ً
أي�ضا و�أنا �أ�سم ُع َ
ق�ص�ص الأ�شخا�ص الذين َ
ن�ص كتب ُته ٍ
فاعيات .منذ هجمات احلادي
مرتبط ِّ
ُ
�شخ�ص امل�سيح بقراءة ٍّ
بالد َّ
ٍ
مناظرات مع
ع�شر من �أيلول�/سپتمرب عام 2001م ،كان يل �شرف الدخول يف
إ�سالمية ،وذلك يف العديد من اجلامعات يف كندا
خمت�صني يف
ِّ
الدفاعيات ال َّ
َّ
يت مكامل ًة يف �صبيحة يوم �سبت ،وكان على
والواليات امل َّتحدة .وم� َّؤخ ًرا تل َّق ُ
التحيةَّ ،عرف بنف�سه
الطرف الآخر ٌ
أجنبية .وبعد �أن �ألقى َّ
�صوت يحملُ لكن ًة � َّ
وبلده (الذي يقع يف منطقة و�سط العامل) ،ا�سرت�سل يف حديثه معي ُليخربين
العديد من
�سرا و�صار ملح ًدا .والآن بعد �أن قر�أ
َ
ب�أ َّنه كان قد تخلَّى عن �إميانه ًّ
امل�سيحية التي ابتاعها عرب الإنرتنت ،ا�ستعا َد �إميانَه باهلل ،وكان
الدفاعيات
كتب
َّ
َّ
يف طريقه �إىل ت�سليم حياته للم�سيح.
وكان هذا ال�شخ�ص قد ت�أ َّث َر بالأدلَّة على قيامة ي�سوع ،وهات َفني لأ َّنه كان
كان يحتفظ بها .حتا َد ْثنا َّمدة �ساعة،
بحاجة �إىل ردو ٍد على عد ٍد من الأ�سئلة التي َ
فعل من قلبه ،لك َّنه كان َح ِذ ًرا و�أرا َد التي ُّق َن �أ َّو ًل من توا ُف ِر
و�شعرت ب�أ َّنه �آمن ً
ُ
واعيا .و�أخذ الرجلُ
كلِّ الأدلَّة لديه قبل �أن ُي ِقد َم على اخلطو ِة الأخرية �إقدا ًما ً
قائل�‘‘ :أنت دون ٍّ
تفهم � ِّأن ال �أ�ستطيع �أن �أُط ِل َع َك على ا�سمي
ي�شرح يل ً
ُ
�شك ُ
أعي�ش حيا ًة مزد َوج ًة ،و� َّإل كان م�صريي
علي �أن � َ
ّ
احلقيقي .يف بلدي يتح َّتم َّ
ي�ستمر يف �إر�شاده
طالبا من اهلل �أن
القتل’’ .عند هذه اللحظة َ�صل ُ
َّيت معه ً
َّ
احلقَّ ،ثم و َّدعتهَ .
تتخيلَ ما �أحم ُله يف قلبي من �شك ٍر هلل على
وقيادته �إىل ّ
لك �أن َّ
ا�ستخدامه لهذه الكتب ،وكذلك ا�ستخدامه للإنرتنت ،يف حياة هذا الرجل!
ق�ص�صا كهذه ميكن �أن تت�ضاعف ،كما � َّأن هناك بالت�أكيد الكثري غريها التي
� َّإن ً
ال نعرف عن معظمها.
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الدفاعيات ب�صور ٍة ُمق ِنع ٍة و ُت َّقدم بحكم ٍة مع ر�سالة
عندما ُت�ستخدم
َّ
م�سر َته يف ا�ستخدام
الإجنيل ،مدعوم ًة ب�شهاد ٍة
فالروح القد�س ُ
َّ
يجد َّ
�شخ�صيةُّ ،
هذه ك ِّلها لي� َأتي بال ُّنفو�س �إىل اهلل.
جني الفائدة القصوى من هذا الكتاب؟
كيف يمكنك أن َت َ

الو�صية يف
يكون ً
الق�صد من هذا الكتاب �أن َ
دليل ًّ
تدريبيا ي�ؤ ِّه ُلك لتتميم َّ
�ستجد يف
1بطر�س  .15 :3لذا فهذا الكتاب للدرا�سة ولي�س فقط للقراءةُ .
ٍ
خطوات ي�سهلُ تذكُّرها .وعند
هذا الكتاب العديد من ا ُحل َجج التي �صغ ُتها يف
�سببا (�أو جمموع ًة من الأ�سباب) التي جتعلني �أعتقد � َّأن
نقا�شي كلَّ ُح َّج ٍة �س� ِّأقدم ً
ِ
مقد ِ
االعرتا�ضات
مات ُح َّجتي �صحيحة .و�س�أُ ْتب ُع ذلك مبناق�شة
مقدم ٍة من ِّ
كلَّ ِّ
و�سي َ
مكنك
مقدمة من ِّ
املعتادة على كلِّ ِّ
وكيفية الر ِّد عليهاُ .
مقدمات ا ُحل َّجةَّ ،
�سب ًقا للتعامل مع � ٍّأي من الأ�سئلة املحتملة التي ميكن
بهذا ال�شكل �أن َّ
ت�ستعد ُم َّ
طرح عليك لدى م�شارك ِت َك الآخرين ب�إميانك.
�أن ُت َ
لنفرت�ض � َّأن �أما َمنا ا ُحل َّج َة التالية:
مثل،
ً
ْ
1 .1كلُّ الب�شر مائتون.
واحد من الب�شر.
�2 .2سقراط ٌ
�3 .3إذًا� ،سقراط مائت.
�صحة
و�صحة هذه ا ُحل َّجة هي من َّ
منطقياَّ .
هذا ما ُن ِّ
�سميه ُح َّج ًة �صحيح ًة ًّ
�صحة النتيجة الن َّهائية.
مقدم َتيها الأول ََيني اللتني ت�ؤ ِّديان � ً
ِّ
أي�ضا �إىل َّ
الكيفية
يعب املنطق ( )Logicعن عقل اهلل (يوح َّنا )1 :1؛ لأ َّنه ُ
ِّ ُ
ي�شرح لنا َّ
التي ُي ِّ
قواعد
كائن تتجاو ُز
ت�صورَ .وي ُ�ض ُّم ُ
املنطق ت�س َع َ
فكر بها ٌ
عقالنيته كلَّ ُّ
َّ
نتائج
قواعد املنطق ،ف�إ َّنها
بعت َ
أ�سا�سية .و� ِإن ا َّت َ
ُ
ت�ضمن لك الو�صول �إىل َ
� َّ
�صح َة
�صحيح ٍة � ْإن كانت ِّ
مقد ُ
مات ُح َّجتك �صحيحة .وهنا ن�ستطي ُع القول � َّإن َّ
مقدمات ا ُحل َّجة.
النتيجة
منطقيا �إىل ِّ
و�صدقيتها ت�ستندان ًّ
َّ

المقدمة
ِّ

تت�ضمنها �أ َّية
اخلطوات التي َّ
ُح َّج ٍة وت�ؤ ِّدي �إلى نتيج ٍة ما
ُ�سمى ُم َقدِّ ِ
مات ا ُحل َّجة.
ت َّ
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املقدمتان  1و 2يف ا ُحل َّجة ال�سابقة
ال�س�ؤال املطروح علينا �إذًا هو :هل ِّ
وطب َّي ًة
للمقدمة الأوىل يف ُو�سعنا �أن ِّ
�صحيحتان؟ عند �إثباتنا ِّ
علمية ِّ
نقد َم �أدلَّة َّ
ثبت اخلطوة الثانية ميك ُننا �أن ن�ستخد َم
على حقيقة � َّأن كلَّ الب�شر مائتون .ولكي ُن َ
حقيقيا .ويف �أثناء قيامنا
تثبت � َّأن �سقراط كان �إن�سانًا
الأدلَّة
التاريخية التي ُ
ًّ
َّ
املقدم َتني  1و 2وجند
بذلك ،علينا �أن ُن ِّفكر يف � ِّأي اعرتا�ض ميكن �أن َيو َّجه �إىل ِّ
املقدمة 2؛ لأ َّنه يعتقد � َّأن �سقراط
الإجابات عنهً .
مثل ،قد ينفي �أحدهم �صحة ِّ
ثبت � َّأن الأدلَّة
جمر ُد
حقيقيا .وهنا علينا �أن ُن َ
�شخ�صي ٍة � َّ
أ�سطورية ولي�س �إن�سانًا ًّ
َّ
َّ
َ
ِ
املتاحة ُتظه ُر لنا خط�أ هذا االعتقاد.
ِ
فحتما �ستكون
خ�ضعت
�إذا
لقواعد املنطق وكانت ِّ
َ
مقدماتك �صحيحةً ،
أي�ضا.
و�صلت �إليها �صحيح ًة � ً
النتيجة التي َ
�شخ�ص ُم ِّ
� َّإن يف ُو�سع � ِّأي ٍ
ت�شكك �أن ُي ِنك َر � َّأية نتيجة ،فقط ِب َن ْف ِي واحد ٍة من
تفر�ض على � ٍ
يت عليها نتيج َتك .وهنا لي�س يف ُو َ
أحد
�سعك �أن َ
ِّ
املقدمات التي ب َن َ
املقدمات ،ودفع ثمن هذا الرف�ض.
قبولَ نتيج ٍة ما � ْإن َ
را�ضيا ِب َر ْف ِ�ض �إحدى ِّ
كان ً
كلُّ ما َ
توج َه انتبا َه هذا ال�شخ�ص �إىل الثمن
عليك فعله يف هذه احلالة هو �أن ِّ
الباهظ الذي �سيتكلَّفه برف�ضه مثل هذه النتيجة ،وذلك بتقدمي الأدلَّة الدامغة
�صحة املُ َق ِّدمات التي طرح َتها.
على َّ
املقدمة رقم  2يف ا ُحل َّجة ال�سابقة � َّإنا يفعل ذلك
ً
مثل ،ال�شخ�ص الذي ينفي ِّ
أغلبية ال�ساحقة من امل� ِّؤرخني
�شكوكي ًة
ب�سبب تب ِّنيه نزع ًة
تاريخي ًة ُ
حت�سبها ال َّ
َّ
َّ
املقدمة
ينفي هذه ِّ
املُحرتفني � ًأمرا ال ِّ
م�سوغَ له .لذا ،يف ُو�سع هذا ال�شخ�ص �أن َ
�صوابه.
� ْإن �أراد ،ولك َّنه �سيدف ُع حينها الثمن ب�أن يجعلَ من نف�سه يبدو ك�أ َّنه َ
فقد َ
مثل هذا ال�شخ�ص ال ي�ستطيع ٍ
بحال من الأحوال �أن ُ
العقالنية
يحك َم بعدم
َّ
املقدمة رقم .2
على َمن يقبلُ ً
ب�صحة ِّ
فعل َّ
الدفاعية للو�صول �إىل نتيج ٍة ما ،فكلُّ ما
جج
وهكذا ،عندما ُ
نعر�ض ا ُحل َ
َّ
نلفت االنتباه ،قدر الإمكان� ،إىل الثمن الباهظ الذي �سيتكلَّفه
نرجوه هو �أن َ
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املر ُء ب�إنكاره النتيجة .وهنا كلُّ رغبتنا هي م�ساعدة غري امل�ؤمن �أن يرى التكلف َة
نعر�ضها �أمامه .ح َّتى لو
الفكرية التي
�سيتكب ُدها عند مقاومته النتيجة التي ُ
َّ
َّ
�أرا َد �أن يدف َع هو هذه التكلفة ،فعلى الأقلِّ �سي�ستطيع �أن يرى ملاذا نحن غري
حجة
�ضطرين �إىل َد ْف ِعها ،وبهذا يتوقَّف عن ال�سخرية من امل�ؤمنني بامل�سيح ُب َّ
ُم ِّ
قوية ملا ي�ؤمنون به .و� ْإن كان هذا
�أ َّنهم غري
عقالنيني� ،أو ال ميلكون �أ�سبابًا َّ
ِّ
ال�شخ�ص غري ٍ
راغب يف َد ْف ِع هذا الثمن ،فقد ُي ِّغي من طريق ِة تفكريه ويقبل
النتيجة التي ن�سعى �إىل ال َّتدليل عليها.
أكون ب�سيطًا (�أي
للحجج والأدلَّة يف هذا الكتاب �أن � َ
ُ
حاولت يف تقدميي ُ
تب�سيطيا (�أي �أن �أجعلَ الأفكار
دون �أن �أكون
أفكار �سهل َة الفهم) َ
�أن �أج َعلَ ال َ
ًّ
الفكرية تقلّ ) .كذلك �س� ِّأقدم �أقوى
فتظهر �أ�سهل للفهمَّ ،
لكن متان َتها َّ
�سطحيةُ ،
َّ
االعرتا�ضات على ا ُحل َجج التي �أعر�ضها ،مع ردودي على تلك االعرتا�ضات.
أ�شجعك �أن
َّربا ُ
جتد املا َّد َة َّ
املقدم َة يف هذا الكتاب جديد ًة �أو �صعبة عليك؛ لذا � ِّ
تكون
تقر�أ
أي�ضا �أن َ
وربا من املفيد � ً
الكتاب يف �أجزاء �صغرية ي�سهلُ ه�ضمهاَّ .
َ
ع�ضوا يف جمموع ٍة �صغري ٍة َ
تقلق � ْإن
ميكنك فيها �أن تناق�ش ا ُحلجج� .أرجو � َّأل َ
ً
أ�ساعدك على
وجدت نف�سك ُمتل ًفا معي يف بع�ض الأفكار؛ فالق�صد هنا �أن � َ
َ
التفكري بنف�سك.
للحجة املتعلِّقة
يف نهاية معظم ف�صول الكتاب ُ
�ستجد خريطة �أو موج ًزا َّ
لك هنا كيف ت�ستخدم خريطة ا ُحل َّجة.
أ�شرح َ
بالق�ضية املطروحة يف الف�صل .ول ْ
َّ
أ�سا�سية يف العمود ال َّأول
�شكل
ت�أخذ اخلريط ُة ً
ديناميكياِّ ،
ًّ
وتقد ُم ُح َّجتي ال َّ
أعر�ض فيه
�ضد’’ � ُ
حتت عنوان ‘‘مع’’ ،ويف اجلهة املقابلة �ستجد عمو ًدا بعنوان ‘‘ ّ
َ
كلَّ االعرتا�ضات التي قد تثار من جانب امل ِ
أ�سا�سيةَّ � .أما
ُعار�ضني َّ
للحجة ال َّ
الأ�سهم التي تنطلق من كال العمو َدين ِّباتاه العمود الآخر فت�شري �إىل الردود
�ضد’’� .ست�ساعدك هذه اخلرائط
التي ميكن �أن ُت َّقدم من كال فري َقي ‘‘مع’’ �أو ‘‘ ّ
على ر�ؤية ال�صورة الكربى للق�ضايا املطروحة يف الف�صول.
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تاليا:
انظر ً
مثل يف خريطة ا ُحل َّجة املوجودة ً
ْ
للح َّجة‘‘ :كلُّ الب�شر
جند ِّ
يف العمود الأ َّول من اخلريطة ُ
املقدمة الأوىل ُ
املقدمة ،وهنا ال
�صحة هذه ِّ
تتبعنا ال�سهم ُ
�سنجد الدليلَ على َّ
مائتون’’ .و�إذا َّ
�ضد’’
يوجد � ُّأي اعرتا�ض على هذه ِّ
ُ
املقدمة ،وهكذا تظلُّ اخلان ُة حتت عمود ‘‘ ّ
واحد
املقدمة الثانية�‘‘ :سقراط ٌ
خالية .وبعد ذلك حتت عمود ‘‘مع’’ �ستجد َّ
�ضد’’
من الب�شر’’ .وهنا لدى املُت�شكك ر ٌّد على ذلك ،لذا �ستجد حتت عمود ‘‘ ّ
ال�سهم،
جمرد
�شخ�صية � َّ
تتبعنا َّ
أ�سطورية’’ .و�إذا َّ
َّ
االعرتا�ض القائل � َّإن ‘‘�سقراط َّ
التاريخية على
�سنجد الر َّد على هذا االعرتا�ض الذي ي�شرح بو�ضوح الأدلَّة
ُ
َّ
تقد ُم خال�ص ًة
وجود �سقراط بو�صفه �إن�سانًا
حقيقيا .الحظ هنا � َّأن اخلريط َة ِّ
ًّ
بديل عن درا�سة
جدا للأفكار ،لذا ف� َّإن قراءة خرائط ا ُحلجج ال ُت َع ُد ً
موجز ًة ًّ
َ
وت�ساعدك ُ
خرائط ا ُحلجج فقط على ر�ؤية
يعر�ض لها الكتاب.
ا ُحلجج ذاتها كما ُ
ُ
للق�ضية حملِّ النقا�ش.
ال�صورة الكربى َّ
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الح َّجة
نموذج لخريطة ُ
مع

ضد
ّ

 .1كلُّ الب�شر مائتون
البيولوجية ت� ِّؤكد �أنَّ
الأدلة
َّ
الب�شرية م�صريها املوت.
اخلاليا
َّ

� .2سقراط واح ٌد من الب�شر

مل يكن �سقراط �سوى
أ�سطورية.
�شخ�صي ٍة �
َّ
َّ

ي�شري كلٌّ من �أفالطون و�أر�سطو �إلى

حقيقيا.
�سقراط بو�صفه ً
�شخ�صا ً

 .3وبنا ًء عليه  ،ف�إنَّ �سقراط مائت.
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حتب �أن
هل ُ
ترغب يف الدفاع عن �إميانك على نح ٍو ي َّت�سم بالذَّ كاء؟ هل ُّ
يظن
َ
�شخ�صا ُّ
تكون يف متناولك جمموع ٌة من ا ُحل َجج التي ميكن �أن ت�شارك بها ً
مللت من
قوي ٌة ملا ي�ؤمنون به؟ هل َ
�أ َّنه ْ
أ�سباب َّ
لي�ست لدى امل�ؤمنني بامل�سيح � ٌ
ال�شعور باخلوف واجلزع من غري امل�ؤمنني؟
� ْإن كانت �إجاباتك ‘‘نعم’’ عن الأ�سئلة ال�سابقةِ ،
فوا�صلْ قراء َة هذا الكتاب
بك َ
�سعدين �أ َّنك اخرت َته ،كما �أ�سعد َ
م�ستعدا للمجاوبة عن
كونك
الذي ُي ُ
ًّ
�سبب الرجاء الذي فيك.
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