
الر١٠٠الة ـس 
 

أليساُهللا اُهللاأليس م م سئوال إذ سسئوال إذ سممححبو بو جر؟ر؟ود الشّود الشّج  
 

(Arabic - Shouldn’t God bear the responsibility for allowing evil?) 
 

 .ى أقنعِنى وجواب حيرِنسؤاٌل         : حلقة جديدة من سلسلة 

  ر؟ر؟ود الشّود الشّججوو ب بححممسئوال إذ سسئوال إذ س م م اُهللا اُهللاأليسأليس         : وسؤال هذه الحلقة     
                 Cliffe Knechtle         :يجيبنا على هذا السؤال

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

 
 حيندثُ نتحع نم حاِهللاِةب  يعترضب ااس علينَ النّعض متستبشّكيفَ: ائلين روناَهللا بأن م ح؟ةب. م إنجرد 

رِةؤيم سلسل األحاِثدالم ِةؤلمنَالِم فى عبالشّىِءِلا الم ري جلنَعا فى حيائُلٍةراَهللا كيفَ نتس أن ي ا؟نَحب!. لوكان قاً ح 
مإ :ا تقولونإلن هالم حِةبم والوداًج نكسرقلب هوم ى أا ارتضني رى بعيِهنيوَل هم ا يانيِهع شَالبر. لمخُلاذا ال تتد 
عدالة الساِءملتر دقّ ح المظلوميناِق وتعب؟ الظالمين.! لمخُلاذا ال تتداَل حوقوع الج ِةريمأو نَ تمعح دوثهَلا قب 

 .شّراً؟وا اددزار ليرعلى األشْ وَلفِحستيل ر على الشّسكتُاذا ي لم!.؟ والظالمين الظلمه يكرالًاِد ع اُهللاسليأ .؟اهوقوِع
ويآخَعترض رونقائلين  :خلقَ اَهللانعلم أن الع الم.ألي اُهللاس م بالتالى ئوالًسع ؟ا خلقَم.لم نَ مُلاذا نتححن شّر 

ة ام حقيقة هن نبي أندوا نَنَ وه.؟هنْ ِم ونتألم نعانيِهيعيننَا فيما ا أن خلقنَاهللا الذى أَل نسنا أقنَح نِم س ألي.؟األشْرار
 نِم كما أنّه .رشّال بنّيتج وريخَال فعَليل جمرب اآللى المان اإلنس اُهللاخلقْ ي لم.ةر حٍة بإرادان اإلنس خلقَأن اَهللا وهى

    ١.قٌاِده صدعوا ونَلباِت لِطستجيبه يا أنّنَدع و وقد.هنْ ِم ونتألمفيما نعاِنى يعيننَا  أن اَهللاأَل نسنحقنَا أ
 

 اإل اُهللالقَ خَلقد نسذا شَان ٍةخصيو سئولٍة مِميكنهأن ي ِطعىِه لنفِساراً قر.و وهاإل اُهللاب نسانح يِةر 
االختيار بيِفن عل الشّر وِفعل الخيفاإل .رنسانح هوصايا وِحفظ اهللا ار طريقاخت شاء  إذا.ر وإنشاء  لكطريق س 

 اه الذى اخترنَرن الشّ عسئوالً مس لي اَهللا أنع وم.ارِه اختين عسئوالًا منّ مٍد واِح كّللذا كان .والِعصيانتمرد ال
ولكننَ هاكاباً ثولم نأح سونَ.ن حنى نربأع نْ ِمئاً شياننَيهو .ض على األرما نراهنَ ها ال يقاسبم نتِظا يراِهللا أوالد  

 .ض على األرهنْ ِمئاً شيانَيِنبأع  أيضاًى نر ونحناء أسن لمقاب ِعاكنَوه .اوىم الس أبيهمدنْ ِعاِءم فى الساٍب ثونِم
وما نرهنَاه ا ال يقاسبم نتِظا يِماألشرار ر قاٍب ِعنمهنّ فى ج بصحخَالذى  إبليسِةب دعهألنّ مهم سينَافقورإلى ه 
األبِدذاِبالع ى. وقدسأُل يائٌل س:لم اذا ال يحثُدالثو لِع واابقابن هنَ كاِمليض؟ا على األر.اإلج اَهللا: ةاب بِحإن ِهِتكم 
العشَالي و اءأعطى اإلنسانح ريار ة االختيِهِتلطاعوتقو أو ِع اهصِهاِنيوالتم ِدرِه علي فى حالِهاِتي محدعلى ِةود 

نَ و.ضاألرحنكم ا نعلم نالس موالي ولكا هنٍَدلخُار فى د ني ومآٍتِةينونَ الد ال م و. الةحأمامل فى اِد القاضى الع
المِةحكمالعلي ا السمِةاويتكون األحكام النه ةائيألحكاِمافَتئنَ وال اس اه . ثمبعد النّذلك عيمِد األبىالشّ أو قاء ِدى٢.األب  

 

  نن ِم ِمعلنعلن م م اِهللا اِهللاببضض غَ غَننألأل :يقوُلة وميى رِنؤِم إلى مِهالِت فى رسولسولس الروب ..مُله وال يهُلم ياَهللان إ 
السالسماِءاِءمعلى ج على ج ميع فجثِمثِمإإور الناس وور الناس وميع فجهمهمالذين الذين ي ي حجزحجزونونالح إإ  ....ثمثم باإل باإلقّقّ الحذ مذ معظاِه ظاِهرفة اِهللارفة اِهللاع ررة فيهمأل ألة فيهم نأأ   اَهللا اَهللانظهظهررها ا ه
لهلهمأل أل....م نأأ  نممورورهغَ غَه ييررالم الم نظورت تةِِةنظور ررى منذ خَنذ خَى ملق العلق العالم مالم مددركة بالمركة بالمصصنوعاِتاِتنوعقد قد ََررتهتهالس الس ررممديدية والهة والهوتهنّنّإإ حتى  حتى وتهههمبال  بال م 
عأل أل....ذرذرع نهنهمملم لم ا عرفوا اّهللارفوا اّهللاا علم لم ي ي ممججددوهأأ  وهووي ي شكرشكروهبْل بْللٍهلٍهإإ ك كوه ح فكارِهفكارِهأأ  ىىقوا فقوا فمم حمأأ و ومظلمظلمقلب قلب ههمبب الغَ الغَمىى....وب وب ينمينما ها همم  
ييززععمموننّنّأأ  ونههممحكم حكم اءاءص ص اراروا جوا جههالءالء....  ذوحالشّر أ:  بقولِهريرتَم إ وِهى لطِفنَ بِغستهينمغَِهاِتنَأ  وطولِهاِله يرم اِل ع
م م وو ي يىى ف فباًباًضض غَ غَكك لنفِس لنفِسرر تذخَ تذخَر التائِبر التائِبيي غَ غَ وقلبك وقلبكككاوِتاوِتجل قسجل قسأأ  نن ِم ِمككولكنّولكنّ. !.؟ِةبلى التوإ كقتادا يمنّإ  اِهللا لطفَنأ

  بْل بوجود الشّر يسمحال إن اَهللا. .٣هِِهاِلاِلممععأأ  ببسس ح حدٍٍد واِح واِح كّل كّلىىازازججيي س سىى الذ الذ....لِةلِةاِداِد الع الع اِهللا اِهللاينونِةينونِةن دن دالال واستع واستعبِِبضضالغَالغَ
 ِهِعاِفو لدستجيب ت أنِه لنفِسحم سا إذالشّر رتكب يٍةر حٍة بإراِدان اإلنس ولكن. على اإلطالق وال يقبلههفضر ويينهيِد

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                                                                ،                                         ١٥: ٥٠ سفر المزامير ١
 ١: ٤، رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس ١٨: ٨، رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٤٦  &٤١ & ٣٣: ٢٥إنجيل متى  ٢
  ٦  - ٤: ٢ & ٢٢  – ١٨: ١رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  ٣

http://www.gracecommunity.info/listen/sermontopic/abcd.html
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
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 عاً طويل إبليسة لِح فريسقع وو.ريرالم الشّ العاِتاءر وإغْاِتارتي لفَر وانج.اعطم وأاتٍِوه شَن ِمرةيلشرا
اراًواختي.استط فلقد اعإبليس  أنحتاَل يعلى آد موح واء. وذلكبوض ع با فى ِصد فىذور الشكهميق  قلبال اِهللاأقو 

لهام. وتسبفى خُب وِجرهما مطرِمودين نِةنّ الج.وح رمها ِممِمن ِةتعفى ِد التواج محضر الرب .وماَلا زإبليس  
شكيغَك يرؤِم المفىنين  اِهللاِلأقو  وِقليعشَ البرفى م صيِهِتدشَ ويجعالشّم الرتكاِبه بِعر صيان وص١.ا اِهللااي  
 

 الذى شكراً ِهللاولكن ِن بنا افتقدنّنّألأل .ِهمِتعهأأ هكذا  هكذا هححباُهللا اُهللاب الع الع المالمحتى ب ابنَ ابنَذَلذَل حتى ب ههالو ىىحيد لكحيد لك الوال ي ال ي هلككّل كّلهلك م م نن  
يؤِمؤِمينبْل بْل بِه بِهن تكون تكون له له الح الح ياة األاة األيبدينّّنّّألأل  ....ةِِةبديههلم لم ي ي رابنَ ابنَ اُهللا اُهللالْْلسِِسر ههالى الع الى الع الم ليالم ليديندينالع الع المبْل بْلالم لي لي خلّصهِِه ب بخلّصالع الع المإذ. .المونح ن 
بعطاة خُد لماهللاشفقْ ي بْلحيِد على اإلبن الو أر ِمسله ا أجلنَنأج معين..ج اءاِهللا ابن نَ اليا متجداًس ِقمَلوتح صاص 

تما وِعنَِدرصا على اننَيليِبالص.لقد مَل تحا غَنّ عضاِهللاب القد وِفوس لياإللِهدَلى الع ى حقهفد اءلم نأح بهم. ا وكم
  صيرصيرا لنَا لنَنَنَة ألجِلة ألجِلطيطية خَة خَ خطي خطيرفْرفْعع ي ي الذى لم الذى لملََلعع ج جههألنّألنّ : كورنثوسىِنؤِمم  إلىِة الثانيِهالِت فى رسولسالر ولس بقاَل

  ا كّلا كّللنَلنَا ِما ِمم ضللنَم ضللنَنَنَا كغَا كغَكلنَكلنَ: ساِد السِددعالب سينم والخَاح الثالِثحص فى األ النبىاءيع إشَ قاَللقد و. فيِه فيِه اِهللا اِهللا بر برننححنَنَ
وهِِه إلى طريِق إلى طريِقدٍٍداِحاِحووالر والر ببو و ضضعععلي هِِه عليإثم إثم ج اانَنَيِعيِعمِِم ج....نحن نحن الذين أخطأنَ أخطأنَ الذين ا ولكنكّل كّلا ولكن خطاي انَانَ خطايا وضِِضا وععلى علىتْتْع   وعسي بالروعسي بالر  

المظِل ظِل....فاِدينَافاِدينَا  سيحسيحالم ممأم أم ا هو فتذلَلو فتذلَلا هولم ولم يفتح يفتح فاه اٍةاٍةشَشَ ك ك.... فاهتس إلى الذ إلى الذاقُاقُ تس بح وكنَح وكنَبععجةٍٍةجص تٍةتٍةاِماِم صأم أم امامج ج ازازيهيها فلما فلميفتح يفتح فاه ٢.!! فاه 
 

 حأثنَثَد اءالح ِبرالع ِةالميِة الثاني..أن الح رسالي اِنابىالذى كان رفاًشْ معلى م عنوِدسكر الجالبريطاني ين 
أخَالذين ذوهمأس كانوا  ..ىريِخسونَرهماِء ألدأع اٍلمي دوفى ِن.اقٍة شِّةوي ِةهايِد أحام أوقفَ األيالح راس اليابوانين 
األسى رالبريطانيينثم أح صوا األدِد التى أستخْاِتوتْمفى الع ِلم.يكتِش وإذا بهم فونض ياعج وٍفار!فص خَرأح د 
الحراس بأعلىِهوِت ص:م نرقَ سالج ؟وفَار. فلمي جبهأح إ فدذا بالحارس اليابانىي صوبندقيتَب إ هليالً قاِئهم :

جتستِحميعكم قونالم تَو.!ج تستِحميعكم قونالم تَو.!أة  وفجتقدنِدم جاسكتلنِدى خُى طوا أنَ(: ام وقاَلة إلى األم
رقتُسالج وفَار(.!وفى الح تْال استقرر صةاصفى ص رِهدوس قط على األرنزفُض يد مهقَ حتى فارالح اِةي!. 
جمعباقى األس ى أشْرالءالقتيل ثم ج معوا أداِتوالع ِلمتخلفِة المالم بهنَِةعثر ا وهناكوالتى تم إحص اؤها بمرفِةع 

نوِدالجالياب انيين.ب عدذلك سلم لواِتوا األد لحراس اليابانيينالم سئولينفأح صوهةا ثاني.فاذا بهم ي فاجبأنّئون هلم  
ِضيعج وفٌاراِح وبْلد  )كانالع دالً كاِمد!(.وأن م أن حصوهأخْالًا أو طأوا فى عِددها وِسحباِق نَاوهصوفاًة جار!. 
  

 .داِح وال و ليسالحاً صمُلع يَن مس لي.وادسوا وفَ زاغُميع الج أن تعلن اِهللاِةكلم إن.. عزيزى القارئ 
اَهللاولكن فى م ِهبِتح دبريرنَاالِصخَ  طريقَلنَا رنَا وتب. ذلك بقباول م ِمعلهوعسي  المالفادى( سيح(الذى قد مه  نفس

ليِب وِتللمِمعلى الص ا أجلنَن. اتَم )البار!(ليتب ركّلر م نؤِم يبِهن وتكون له ة الحياة األبدي. إذا ولكن را نَفض
 ة اِهللاعم ِنفض نر أنِةكم الِحن ِمسليو ..ىِدباألالك هلاة وهيبرالة ينونَدال انَرا تنتِظانَطايقى فى خَنب سهالصخَ

المجانيال اُلا ننَة التى بهحاألاة يبةدي. كاتب إنسفر األع مِه هِذجَلال ساألقوال لب طرس الرول سعن وعسيسيح الم: 
"ييسسوعِم ِمىى الذ الذوع ناِصاِص النّ النّنرةِِةركي فَفَ كيم م سسححهاُهللا اُهللاه بالر بالر وح القدوح القدس والقوىى الذ الذ....ةِِةس والقوج اَلاَل جي صنَصنَ يععخي راًراً خيوي ىىفِِفشْشْ ويج ج ميعميعالم تسلط تسلط  الم
ععليهمإإ  ليهمبليسأل ألبليس ناَهللا اَهللان   كانكانم م ععهونَونَ  ..هححنشُ شُن ههودودبكل م ىىا فعل فا فعل ف بكل مكور ةِِة كورالي هوِدهوِد الييأأ  ىى وف وفةِِةيورأأ  ىى الذ الذ..ممليليشَشَوريضاًضاًيقتلوه قتلوه م م علقينعلقين  
   اُهللا اُهللاقَقَبب س سوٍدوٍدهه لشُ لشُ بْل بْلبِِبععيع الشّيع الشّمِِم لج لجسسليلي  ..راًراً ظاِه ظاِهيريرصِِص ي يننأأطى طى ععأأ و وم الثالِثم الثالِثوو الي اليىى ف ف اُهللا اُهللاههقامقامأأذا ذا هه  ....ةٍٍةببشَشَ على خَ على خَاهاهييإإ

و و ذا هذا ه ه هننأأ ب بددههشْشْ ونَ ونَبِِبعع للشّ للشّ نكرز نكرزننأأا ا انَانَصصووأأوو  ..اِتاِتوومم األ األنن ِم ِمهِِهتِِتامام قي قيددعع ب بههععا ما منَنَربربشَشَا وا وكلنَكلنَأأ   الذين الذينننححا نَا نَ لنَ لنَ..ممههخبخبفانتَفانتَ
المالمععيينِم ِمن ناِهللا اِهللان د د يلأل لألاناًاناًي حيواأل واألاِءاِءحي ممواِتاِتو..  لهلهي شْشْ يههددج مِِم جيعاأل األيع نبينبياءأأ  اءنكّل كّلن م م نني ؤِمؤِم ينبِه بِهن ي لُُلنانا يباس غُ غُهِِهمِِم باس فرفرانالخَ الخَان طاي٣."ااطاي   

 

 أدعأِخوك ى أنتر فعقلب كم لياًص ىِعم..انَ أبا السمآتى إ: اوىليك تائباًماًاِدنَ ى بإثِمعترفاًم  علناًم حى ِتاج
ى بامألنى ر .. ووصاياكبرك بكس وأتمر الشّة ألرفض قوإلِهى ىبِنه .. أجلىن ِمكِف الذى س الطاِهرمدالللتطهير ب

وِحبركِن وعلمأر..ى طرقكفعالِت صى فى اسم يسواثقاً..وع بو ِدعك يا مقلتَن : قبْلمي ال أخْن إلى رجارجاً خَه . 
  

 : فى ذلكا ستجدالة أو غيرهس الر تلكاعمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

تَ سدأر وإنماعتلك الر ِة الِةسِمباإلنجليزي ن Cliffe Knechtleستجد فى ذلك  : 
 http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 

                                                
١
  ٢٤ – ٢٣: ٣  &٧ – ١: ٣  سفر التكوين    ،                                ١٦: ٢رسالة يوحنا الرسول األولى  
                                                              ٣٢: ٨&  ٨: ٥لرسول إلى مؤمنى رومية     رسالة بولس ا    ،                                      ١٩ – ١٦: ٣إنجيل يوحنا  ٢

  ٧ – ٦: ٥٣ء   سفر إشعيا  ،             ٢١: ٥رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس 
٣
  ٤٣-٣٨: ١٠، سفر أعمال الرسل ١٦: ٢ ، رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى غالطية ١٢: ٣رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  

http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm
http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html

