
ـالة الر١٠٤س 
 

  أوليستْ القيامة أسطورة؟أوليستْ القيامة أسطورة؟
 

(Arabic - Isn’t the resurrection a myth?) 
 

 .ى أقنعِنوابى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 

 أوليستْ القيامة أسطورة؟أوليستْ القيامة أسطورة؟         : 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

 
 ِنألسى أحدكيفَ: م قائالًهأستطيع أن أص قَد ِسيِحيالم قولها يونمأن وعسي الم سيحمن األموات؟ قام .! 

 ن ِم قامخصاًأى شَ رن مهْل يوجدف !.اسا النّاوله يتدعجيبة ةقص ِمن األمواِت ةامقيال  إن.!ال يقبله العقُل  أمرهذا
رِهقبب عدِهوِت مكيفَ!.؟ِهدفِن و أص ا يقولون قُدنالِحظ أ!.؟م ن ذلكؤاَل السم حددبالقي ِمِةام نإال أنّواِت األم هيزيح  

الستارع حقيقٍةن  مجنْ ِعٍةولهدكثيرين .وع داٍك  مروعإدضوال يلم جوزتج واهلهوه  إمكانية حوث شَدارق ء خَى
و ا ه م كّلوَل حور التى تد الشكوِكنع ِم النوذلكب اِتعاِم الج طلبِة بعضنَااجهو ي أنىاِد عر أمإنّه .ِةلطبيعل
معأو فائقٌجزى قدلف .ِة للطبيعتع علىادنَو  ال أنّه يحسبأى ح ٍثدحيحاً صإال إذا و قعتَ تحاألنظار وتكر ر 

وقوعإ .همنىلِم الِع التقدقد و ماًا كَ لنَفرِمالًاِئ ه نالم اِتعلوم عال ناِهظوال رالتىٍةطبيعي اكتشَ تم فى اافه عنَارص 
الم الذى نَعيشُ فيِه ديِثالحفى الع وردا يولكّل م. إال أنّهأص اب ِتهمصيرالنّاس فى ب ضعبفأص بحوا عاجزينع ن 
راهللا ِةؤيالم وود الذى يقفُجور كّلاء  امتقع ِه عليمنهأعي أو تلمس هأي مديهأو تطوله  أجهزمتهالعلمي ة المتقدةم!. 
 اومالظواِهر الطبيعيٍة ير تفسو لِدراسةَِ اٍة كأدهدح وىلِمالِع  األسلوبانَة إذا اخترريح المَلاِكشَا المنَ ألنفِسخلقُ نَحنونَ
 اهوِدج إنكار وستحيُلي  التىراِهظوال نا ِمولنَرى حجْا يار لم اعتبون د.اءوعلى السمعجزى أو فائقٌ للطبيعِة  هو
بحا ال نَ أننِّةجإستطيع درب ااكها ولن١َ.انَواِسح فى موضوع القيِمِةام نواِت األم سظاٍتخَمالحشُاِق ننَ مباختصاراه : 

 

 أيدينَا أو  أو تلمسه.... أعيننَا أعيننَاتقع عليِهتقع عليِه  ماما إال  إال قاِئققاِئقحقيقة ِمن الححقيقة ِمن الحديق ديق  تص تصممدد ع عِمن الخطأ أن نقررِمن الخطأ أن نقرر: : أوالًأوالً  
وع ضوط المر الشَذلكاع تبوا  الخطأبارتكاب ذلكف . التى نثقُ بِصدق صالِحيتها األجهزة العلمية المتقدمةاستخدامب

ِصُل بنَا ديقللتصيطافُ سإلى إنكار  المواِهللا وِدج! َوالسبواِضب و حألنّنَا:وه ى اَهللا ال نرانَوِن بعي. أنّيثُوح ال ه 
يوجدبي ناألح ياء مشَن اهخصاً شَدِم قام نبالتالى  فواِت األمسنقررنِط بالمق العأيضاً قلىأن قي ة واِحامِمد ن 

واِتاألملم تح و .!ثْدا نَنَشكلة أنّالمضعونَوضاً فر ِمستنتج ناِق ونشاِها ع مدإه ِتتَاثبها ِصح!.اذا  لمنقررالة استح 
حِثود؟ارق للطبيعِة خٍَء شى.! معِم  أنّهنمكن جداً المقب ول مو خَا هألنّ ِةارق للطبيعهِمو قٌ حالخَن طأ تجاهله. 
 .اِهللا ِةرقدبه ألنّ ِة الطبيعو فوقَه ا موثدة ح إمكانينقبُل س حينئٍذِةلطبيعخاِلقٌ ل هو ود منج وِةإمكانيا باقتنعنَإذا ف

    .ستنتاج واٍةداهشَ على مىبِن مىلِمِع أو  عقلىاتاس إثب التموند واِت األمن ِمٍةاموث قيدة ح إمكانينقبُلس وبالتالى
 

 التى ِهاِتي حِطواَل  ....ةةطيطي خَ خَ يقترفْ يقترفْ لم لمأنّهأنّه  دِِدسستجتج الم الم ابن اِهللا ابن اِهللاسيحسيحوع الموع المسس ي يننعع  سس المقد المقد الكتاب الكتابجُلجُلسسيي  ::ثانياًثانياً 
اشَعها بالجِدسلقد .ض على األر أجرى مجزاِتعوِة إقامىت م. ِماًدواِح وأن نالذين أقام همكان له أر بعام فى ة أي
ِهرقب. إن يسوعالمسيح الذى أج رى مجزاِتع ِةإقاموتى مي ذكرالكتاب  نْعهأنّه ب عدلبِه صِهوِت ومِهفِن ودر  فى القب

ِمقام ناألم اِتوفى الي م الثالث ِمونهِِفِن د. يقوُلقد ضعِم:  النّاِس بنالع سير أنقَِد نصا ألننَ ذلكنَ لم صاًخْ شَر 
تَامثم ع ادثاني ة حا أنّنا اًيكموِد  لمجظ الولنَا ح كنى وقتئذيلنر اك المسيحالذى قام . الذى ي إنرفضة  إمكاني
حوِثدالقي ِةامس يكّلرفض األشي اء التى ال يمكنشَ ماهدتهإ ا أوثبا ِعاتهفهْل.اًلمي  سيرفضلذِلعاً تب كو جودالفكر  

اِطوالعفة والجاَلما شَ ومابه.ألنه لم ي واِحر ة ِمدنهينا بعوالِهي  يمكنهإثب لِما ِعاتهِم .؟ِه بعقِلاًينذلك نستنتج ال أنه  
يوجدس ببلرفض إمكانعقوٌل م ِةيوقوع الح التاريِخِثد ىوه و القيامة المجيدة للربي وع ِمسناألم ٢.اِتو   

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع       ،      ٣٣ – ٣١: ٢٢  &  ١٥: ١٣إنجيل متى  ١
            ٥٦ – ٤٩: ٨  &١٧ - ١٢: ٧نجيل لوقا  ،   إ                            ٤٤ – ٣٤: ١١  &٢٩ – ٢٤ :١٣ يوحنا إنجيل ٢
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اجيل وتقارير  إلى األنَجع نرا أن علينَ....ةةسطورسطور أ أقيقة أمقيقة أمة حة حامام القي القي كانتْ كانتْ إن إنرر لنقر لنقرليٍلليٍل د دنن ع عثِِثححلبلبلل: : ثالثاًثالثاً 
سيح  المِتو لم األناجيل الذين كتبوااهمسة التى ريقيقة الحورا الصنَ ستبهراجيَلا نقرأ األنَ وحينم.اني العوِدهشُ

َوقيِهِتام.فالو حىي جُلسأن الم سيحب عدعلى الصليِبِهوِت م نَ طعهنِد جىر ومانىبح بٍةرنبِه فى جؤِك ليدميع  للج
مخَ وللوقِت.وته رجد موم اء.وم أنّ عهمىن األولو فى القرا م كانوا يفهمونم و فصُلا هالد م عنالم اء ومعنيِها ي 

ولكننّ .ذلكا نحناآلن نفه ماً علميأنه إذا أصيب أح دهمبج ح خَرطير واندفعالد مالم ِعالًنفِصتجلط م نصِل الم 
اِئالمىالًى فشَعِن فهذا يأاً كلي صابوتجلطاً القلب أص الشَاب الشَ.رايين وأن رايينلم تع دتؤد ى وظيفتها وأنهفقد  
الحياتَاة وماماً تم. أخذوا ولقدج سدسيح ِم المعلى الصليِبن ود هنوهبم ا ياِدعل سبعطال ِمة أرننوط الخّ الحاص 
فنبالدولفوه بكتان وو ضلا فى عوهقبر ودحرجوا حكبيراًراًج ابِه على بوع ينوا حاساًر تاةعلئال ي سيح أتى تالميذ الم
سرقويونالج سِمد القبرن .كان الج ندو الرمانيفهم ونأنه مسي حاكمونرقَ لو سالج سف دلمغلشْ يهوا كان بْل.ٌلاِغ شَم 

يقومبِحون رٍةاسشَ مدٍةدح سباٍت تعليمشَ مدو .ٍةدبعدثالثة أي ام قامالم ِمسيح نب ين األم١.اِتو 
 

 راجيُلاجيُل األنَ األنَلقد نقلتْلقد نقلتْ :  : ابعاًابعاًرص ص ورةَةَورم م ا وا وقعمِِم  قعننارتب اٍكاٍك ارتب  ببيينلتالميذلتالميذ ا ان....  وهذا ما نتوقعح دِموثه نؤالء الذين  ه
رأوا يسوع قداتَ م.لقد ر فضديقَ التالميذ تصكالم ب ض النّعِةسووه نخْ يبرنع نالقب رالفارغ وظه الئكة ور الم

شّالذين بروهنبقي ِةامسيح الم.وكان بطر س فى حيٍةرألنّه خَل دالقب رووج دفارغاًه .وحتى ب عدظه ور يوع س
َلللتالميذ أوٍة مو رسمحله مِهِس بلمكى ي تأكدوا أنهلي سوحاً ركان ا  مواِحزاُلي ِمد نالتالميذ وه و توما الذى لم 

يكنم وداًوجولم ي دقْصم باقى التالميذ وقاَلا قاله له م: "إنإنلم أبِص أبِص لم ررفى ي فى ي دديهِِهيأثر أثر الم الم سسامير وأضامير وأضعى فى أثر ى فى أثر  إصبِع إصبِعع
المالمسسامير وأضامير وأضععي دِِد يى فى جال أوِم ال أوِمنبِهنبِهى فى ج نن..فح فح دثَثَدكان أن كان أن التالميذ ج التالميذ ج ميعميعههممم جتِمجتِم معينوو  عينججاءاءههممي ي سسوعفجأة فجأةوع  ابوواألب  ابوواألب 

ا فى ا فى ههعع وض وضككدد ي ي وهاِت وهاِت..ىىدد ي يررا وأبِصا وأبِص إلى هنَ إلى هنَعكعك إصب إصب هاِت هاِت::اا لتوم لتوم قاَل قاَلثمثم  .. لكم لكم سالم سالم::سط وقالسط وقال فى الو فى الوووقفَووقفَمغَلقة مغَلقة 
جنبىنبىج..وال تكن غَ غَ وال تكن ييررم ن بْلن بْلؤِمؤِم مكن كن م أ أ..ناًناًؤِمؤِم م ججابابتوم وقاَل وقاَل::اا توم رب قاَل قاَل..!!ى وإلهىى وإلهى رب له له ي ي سوعوعس::ألنك رأيتنى يا رأيتنى يا ألنك   توما ا توم

  أنأن": نثوسكور  مؤِمِنىىلإ األولى ِهالِت فى رس الرسولولس بكتبلقد و ."ااوورر ي يى للذين آمنوا ولمى للذين آمنوا ولم طوب طوب..آمنتآمنت
سيحالم وعسيسيحالم وعسضاً  يأي لتالميِذِه وله رضاًظهأي لتالميِذِه وله روو  ظهألكثرِم ِمألكثر نخَ خَن مأأ  خٍصخٍص شَ شَائِةائِةمِِمسِِسمكثرهكثرهممب ب اق الى اآلنكتابِة كتابِةوقتَوقتَ((  اق الى اآلن   رسهِِهتِِتالالرس((ولكن ولكن   

ببعضعضههم قدم قدر ر قدواواقد"..  ِمكثير هؤالء الشُن هود عرضوا أنفسهمللم ِتو ألنهوا مقب بشّريِةام وعسِمي ناألم ٢.اِتو 
 

 .هرص حمكني  الٍدد للموت بعماتهيوا حما كانوا قد م....ةِِةامامة القية القيوا قصوا قصاصطنعاصطنع األوائل  األوائل ونونسيحيسيحي الم الم كانَ كانَلولو: : ساًساًاِماِمخَخَ
ازجو مٍد ِمنهاحلكّل وأن  علنياِق الوعة المزِة  وينكر.فةياماِت قيواألم ِمن وعسنْ ِعيدوقوع ع اإلِةقوب عام عليِهد نقذ لي

نفساهإ . ِمنْه كاتب ِسنفر الأعمالر سجل لسشَي هادة بطرس الرول التى شَسهدكرنيليوس إذ قاَلا فى بيِت به ع ن 
يسوعالم سيح :"هأأذا ذا هقامقامهىى ف ف اُهللا اُهللاهالي الي وأأ و وم الثالِثم الثالِثوعأأطى طى عنني صِِص ييرراًراً ظاِه ظاِهير..  ليليسسلج يع الشّيع الشّمِِم لجعلشُ لشُ بْل بْلبِِبع هوٍدوٍدهس س باُهللا اُهللاقَقَب   

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 نَلنَلنَ  ..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 ناُلناُل يباس غُ غُهِِهمِِم باس فرفرانالخَالخَ  انطايااطاي". 

على أىاٍل حإن َهذا الح التاريِخثَد ىوهو قيام يِدة السسيح ِم المنواِت األم.غي رح التالميذاة هؤالء ي الذين 
سكن  رينأشْخَاص آخَ  إلى.رِةي والحاِب واالضطروِفخَاص ملك عليهم روح ال أشْخَنم ِمهر غياراًاختبوا تبرخا

 تهمادهيم شَبيل تقِد فى سوِت بالمِةانَ واالستهاِت والثبِةاعج والشِّةبح والمِةكم الِحفيهم الروح القدس فامتلئوا بروح
  قَقَدد نص نص أن أنةِِةكمكم الِح الِحنن ِم ِمليسليس أو أو....""اِتاِتوومم األ األنن ِم ِمهِِهتِِتامام قي قيددعع ب بههععا ما منَنَربربشَشَا وا وكلنَكلنَأأ   الذين الذينننححنَنَ" : قائلينميعاًر جلبشَإلى ا

  ٣."!!؟؟ااطايطايالخَالخَ  انانفرفر غُ غُهِِهمِِم باس باسناُلناُل ي ي بِه بِهننؤِمؤِم ي ينن م م كّل كّلننأأ  اءاءنبينبي األ األيعيعمِِم ج جددههشْشْ ي يلهله  سيح الذىسيح الذى إلى الم إلى الم ونأتى ونأتىتهمتهمهادهادشَشَ
 

 ..المكى سِنبهو ..كاِنفرى بغُِنتعمو متكى بنعِن خلص..اوىما السانَأب: ىِع تصلى مليتك ..عزيزى القارئ 
 . ارجاً خَهرج إلى ال أخْمن يقبْل: ِلكو وعدتَ بقمن اي ..ى الحوعسم ي فى اسليكا إهفعى أرى ألنِّديى سالِت صاقبْل
 

 : فى ذلكا ستجدالة أو غيرهس الراع تلكمإن أردتَ س.. عزيزأخى القارئ ال
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

تَ سدأر وإنماع تلكالر ةالة سِمباإلنجليزي ن Cliffe Knechtleستجد فى ذلك  : 
 http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 
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