
ـالة الر٧٢س 
 

إناَهللا اَهللاإن م م ححبة فكيفَة فكيفَبي خلقُخلقُ يالج حيم؟حيم؟ الج  
 

(Arabic - How could a loving God send people to Hell?) 
 

 ى أقنعِنابوى وج حيرِنؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
 حيم؟حيم؟إن اَهللا محبة فكيفَ يخلقُ الجإن اَهللا محبة فكيفَ يخلقُ الج         : وسؤال هذه الحلقة     

على هذا السؤالجيبنا ي:         Cliffe Knechtle١    
      .Give me an answer that satisfies my heart and my mind              :       فى كتابه

 .وقد حصلنا على تصريح كتابى من الناشر بالترجمة إلى اللغة العربية

 
 امسألنى أستاذ جعىكيفَ: ؤال هذا الس نتصوروهو إ  اَهللا أنلهالم حبة الفائقة منالم مكن أني اناًلقى إنس 

هْل.!حيم؟فى الج عقُل ياَهللا أن ي سمحبو وِدجم كان كهو !.؟ان أخطأذا لتعذيب إنسنحننعلم  أن اهللا قلب يفيض 
بالرحأ !. والحنانِةموليسذلك راً أمتناقضاً مال ي مكن؟ تعليله!.و راًدظنّ ا على مأه ستاذ الجِةامع أ أنّهمرم تناقض 
ن  ِموبِهر لهاصاً قصنْل يولم ةشع البريمته ج قاتل ارتكبعن عم نسا أن فينَِبض الغَشاعر مثيرا يأم: أقوُل
العأو!.؟الِةد  اً إنسانأنتحتَ فاضحاً شراً ارتكب نح الظالم ج إذ اغتصبإحد اتى الفتيبعد أن ةا اختطفهنْوع ثم  
مقَزج سدها وألقاهفى طريق م ؟ولجه.!أو لمتس معع ن الوةحوش اآلدمي التى ال يا إال االحلو لهعلى اءعتد 

 سيل أو..اء على أبرينغب أو  ظلمقعا و إذ وسخطاً ضيقاًنهارا تنَشاعرمو  ألماًا تعتصرنَقلوب إن !.ء؟ايبراألل اطفاأل
  !.؟حب الم اِهللاور على قلِب األم هذِهقع و يكون فكم..رشَ بونحن  للشرِةنا بالنسباسإحس هو ذلك كان  فإذا!.كذلك؟

 

  اَهللاإنقد وسيقبُل  الوعادٌل  وبارالشر وال يسكتُالم  الذى فى العفإذا كانتْ..ِه علي ة  العدالة األرضي
قاصرة وعاجزة ال تستطيعأن كّل تعطى قّ ذى ححقه فعد الة الساء كفيلةماِف بإنصالم وِعظلومين قاب الظالمين.. 

 وإن ِهدينونِت نفلتوا ِم ينإن هؤالء ل!.. ٢م بشرِهتمسكينار الم على األشرخطه وسمعلن ِمن السماِء  اهللابضوغَ
فهو .٣ يتأنى عليهمكانولكنّمهُل ي هإ !.همُل ال ياَهللا ن قدوسنفسِهوقِت فى الهوو وعادٌل  وبار ال  اآلبمحب 

 نادمة نفس تلك التْعج إذا ر هذا. األبدىالِكباله ا عليهحكوم مالة ض نفسينقذ كّل وسيلة كى معد ي الالذى .حيمرال
 رِهوه جمس ورِهجِد مهاءهو ب الذى حيد الو االبناوىم اآلب السسَلأر لقد ..ادقة صتائبة توبة و بذنبهامعترفةو

كّلُلاِموح اِء األشيِة بكلمتِه قدرِموتَ ليم نل واعاصينَ أجل ما فتدينَيِمنالع ذاب األبفى الج ل ..حيمدىقد حَلماهللا  ابن 
ينونِةدِة الخطيوعقاب وا هاُهللابهذا فتح باب يم ليناَل أث لكّلحمتِه روتبريراًفحاً ص .. فتحل  للنعيماباً بكّلستقبَلي اجع  ر

م دال بريتطهلو ِهور شرِمن َلغتسلي انباإليم تىوأ ..جيب العهالص خَُلقب ين م كّلينقذل حيم للجاباً بوأغلقَادم  نَتائٍب
  .٤ الحياة األبدية له بل تكونِكاله لليتعرضال بذِلك ف . لفدائِه على الصليب أجلِهِمنسفوك  المم ابن اهللا د.زكىال
 

 حأثَد نص ديقين حميمين تخرجفى عاًا مإحد اِمى جعاات استرالي..ِم واحد اإلن ثنين أصبقاضياًح ..ا  أم
صَلاآلخر فحنصٍب على ما  .. البنوكِد كبير فى أحماً مويا ألقوالقبض ن مليون باختالستهماًعلى الثانى ميِمن  

 ديقِه على صانٍة القاضى بأمحكمي س وقتذاك هْلاء اآلرتْبار تض.. القاضىهديق صام أماكمتهح متْاء وجاتدوالرال
الحأؤكداًميم م ندَل العي سكّلفوقَو م أ.!؟ار آخر اعتب أنّم هس ئريبص ِمديقه نج تِهريملي طلقهح اكتظتْ!.؟اًر  
قاعة المحِةكمبالم وأثنَ..شاهدين اءالم داولة أخذ الناسهيئإلىون  يتطلع ة المِةحكممتلهفين لس موفى .كماع الح 

ِةالنهايأص دالتْر حكممة قرارها أنالم تهباالختالسم م ذنب!.ثم أعلن القاضى الح كمالنه ائى.وهو أقص ة ى عقوب
متملكتْ..ديقِهمكنة على ص الد هشة الجمعميقاًقيشهأخذوا اشد و الحاً ععلى التو .فلقد كان ح كم القاضى صدة م
ممفاجئة له.ولكن ا م أدشَهأنّم أكثره هم رأوقفُا القاضى يأم امالج مع ويخلعس تراءة القض.وي سيرنَتجهاً م حو 

                                                
١  Cliffe Knechtle                  ،                    لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع   
 ١٨ :١بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  رسالة ١
  ٦ – ٤: ٢ة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  رسال٢
   ١٦ : ٣يوحنا   إنجيل ٣

http://www.gmaa.org/
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
http://www.gmaa.org/
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صديقهو راءِةان القضبحكمبالم .وي إمد ِهليي دهقائال له  :لقدتُ بعنِز ملى وسحكّلتُب م دىاِتخرود كّلتُفع م ا كان 
عليكأن تدفع ِة.هح فإذا بقاعواتُ المِة تتعالى فيها أصكمالتصفيق الح ادِمن ماِش الجاِدع الحفيه . 

 

 لقد كانكّلادالً القاضى ع وفى نفس الوق..دل الع ت كانم اًحباً وفيكّلديقِه لص الو ف ..بفاء والحلقد 
أعطى القاضى للعالِةدح اقه..ِف وحظ للمِةِةحباألخوي ِةادق الصكر اامتهوس مم عنَوكّل..ااه هذا تم فى ع ل واحٍدم 
بِهقام أنّ القاضى وهو ه دفع دينديق الصوم حا الصك ..وهذا مِما علهديالس الم سيحفعلى .. على الصليبوتِه بم 

دُلالصليب تالقى العوالح بعاً م..ال اَهللا إن  ياهُلتسم عالو ِة الخطي يتجاوزع انه..لذلك َل تحماِهللا ابن ع ة قوب
ما أعظم .اناخطايالثم دفوع لتبرير الخاطئن الم. يكن لمٍة بفضإنّه.  بما هو أثمن بلٍب أو ذهابن اهللام  د١.!حيد الو 

 

 ّإنم ا يطلبمنّ اُهللاه نقبَلا هو أن م ِما فعله اهللاب احتمَل فعلى الصلي..ا أجلنَن ة عنّالةة كاِم الدينونَ ابننياب  
وعلى الصليب قدلنَم ا الرحلةة كاِمم..قبلنَ فإن ا عطية المالعجيبةةحب ان ِم والغفرناهللا فى الم سيح يسا ظينَوع ح

برحكاملٍةٍةم ..وإن نقبْل لم العطي ة المجانية ستحتَنقع طائلة ع اهللالِةد ..وس نحاسعلى كّلب ا فعلنَ مِماه إثمن  
  ٢.حيم فى الج أبدىتٌو م هىةطي الع يقبْل لمنة لمقوب العوح أن بوض اُهللا لقد أعلن..وتعدى على وصايا اهللا

 

 يظنب عالنّض اَهللااس أن حبتِه فى ملتِم يسالم عاذير للموالسفاحرمج ..ثال إذا أتا فمههتلر ي وماب  الحس
يقائال فى وجهِه اُهللابتسم  :حناًسا ي Hitler أقد نىأنر الظرإلى ارتكابتْوف التى أد بك عض األخطاء ب.إن  

ال اكخطاي تتعدِمى أكثر قتل نب عض الجامعشدتات التى حاهعتقالت التعذيب فى فى م, Buchenwald   and 
Auschwitzانيا بألم.ا وم حثَدف  منكو ِمهنتأثير البيئة والع و ..رصليسعلي ك ذنٍبِمن .!أنا غافر لك ا  م

 ر األم! فضيلٍةنافى كّل هذا ي إن!.وعلى هذا النح نَفهمهال ةحبالم تْس لي!.معي بالنَ واستمتعاءم السخْلد ا.فعلتَ
السؤاَلالبديهى حنصح بدالًف  أنِمن أن كيفَ:  يكوني سمحاهللا بوج حيم وهو إود الجلهالم ؟ةحب.! األصوبأن يكون  
  .حيم للظالمين؟ود الجج بوحسمي ظلومين والاخ المر على صسكتُ ية فكيفَحب م اَهللاإن: السؤاُل

 

 سألتنى سيأتعنى بكالِم:ادة فى كاليفورني ى ل أنه برفضكلمسيح أذهبقلتُ!.؟حيم إلى الج ا له:إن م ا يعلنه 
الكتابالم قدهو أنّس نا تمدنَرا على اهللا وعقوبة هذا التمرحيمد هو الج.هناك ولكن اراً أخبسار ة وهىأن الر ب 

يسبموتِهوع على الصليب تح مل قصنحن نستحقّ..انااص خطاي ة  العقوبمكننَ أولكنسيح ا بالمأنعلى صَل نح 
الغفران  سألهونإليِه نأتى و  ثقتنا فيِهنضع ا أنإم  واحداً ِمن إثنينر نقر إال أناعلينَما  و. العقابنتبرير وعفو ِم

رفضنَا تدبير ة على  الدينونَموب ياس فنح..سيحا فى الممنوح لنَ اهللا الماة األبدية أو نرفض غفرانة الحيطينقبل عو
ها عد ب.عمن الج ع بعيداًركحتدة ت السيأيتُديثى ر حن ِما انتهيتُ عندم!. األبدىحيمنا الجصيريكون مف اهللا للخالص

 رفتْا عسؤالهاعها إجابة م سا بعد بأنهتْحرة السؤال صاحبة صد السينإ:  لى قالتْؤمنٍة مٍةسيحي مدٍةي سع مبلتُتقا
اجتها لخالص احلمسيح وكانقر ارتقبَلها أن  الذى تحمَلذاك عنه ا العقوبة ليهبها حياة أبدية فى الس٣.!اءم 
 

 إن ة محباهللا وعدلهور أخى  وجدتَ فهْل.. فى الصليب تمثلتْحمتهطريقك الم اء ؤدى إلى صليب الفد
 .!؟ شراً أمراً خي كاناءوس ِدس بالجا فعلناه م لكّلاً وعقاباًاب وثواًاب حس هناكقتنع بأن م غيرا زلتَ م أم!.العجيب؟

إنالكتاب الم قدسي ة الحقيق هذِهعلنالِة بالرسإلى العبر انيين األصحاح التاسع إذ مكتوب :"وضِِضوعللنّ للنّع اس أناس أني ي موتوا وتوا م
ممررة ثمة ثمب ب ععدد  ذلكذلكالدي ةةنونَنونَ الدي".وباألص حاح العاشر إذ مكتوب: "مخيفٌخيفٌمهو هو الو الو قوعقوعفى ي فى ي ددى اهللا الحى اهللا الحى٤."ى 
 

 فى شَخِصِه تأتى إلى الرب  أِخىليتك اءكجع رتضو. أدعلوك تصلىىِع م:انَ أبا السماوى..أشكر ك ِمن 
  راجياً تائباً إلهى اقبلنى..عيمار النَ األبدية فى داةَيالحوألنال حيم الك فى الج الهنالصى ِمخلدبرتَ ا جل مأ

 . ارجاً خَهرج إلى ال أخْن يقبْلم : بقولكتَعدومن  اي ىِد فاقبلنى سيارالب وعسم يفى اسالتى  صرفعأ ..غفرانك
  

 : ذلك فىالة أو غيرها ستجد تلك الرساعمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

تَ سدأر وإنماعةالة  تلك الرسِمباإلنجليزي ن Cliffe Knechtleذلك فى ستجد  : 
 http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 

                                                
 ١٨: ١     رسالة بطرس الرسول األولى              ،        ١٤: ٢ل إلى مؤمنى كولوسى   رسالة بولس الرسو١
 Auschwitz   ،      Dachau        ،      Buchenwald       ،    ٥: ٤ رسالة بطرس الرسول األولى ٢
  ٢٤: ٢ رسالة بطرس الرسول األولى ٣
  ٣١: ١٠ &  ٢٧: ٩ الرسالة إلى العبرانيين ٤
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