
ـالة الر٢١٢س 
 

  ؟؟ المقدس المقدساِباِب الكتَ الكتَاِتاِتعجزعجزى مى ماِفاِف ينَ ينَلملمهل الِعهل الِع
 

(Arabic - Does science disprove miracles?) 
 

 ىِنع أقنَابوى وجِنير حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
   ؟؟قدسقدس الم الماِباِب الكتَ الكتَاِتاِتجزجزععى مى ماِفاِف ينَ ينَلملمهل الِعهل الِع         : وسؤال هذه الحلقة     
                Dr. Ron Rhodes          :يجيبنا على هذا السؤال

      .The Complete Book of Bible Answers                   :    فى كتابه
 

  إنالمعكالاِتجز تجِدسوالقي ِمِةام ناألم سا اِتوقدة بالكتاِب المذكورِه .لمداثٌى أحله ا الخَا طبيعتهة اص
ال تعتِموِهى  .ابهدعلى ح وٍثدابق ِم سنا أنّ قبل كمهال ي ستطيعأح دأن يكر رح ا ِفدوثهى ممٍلعارب للتج. ا أم
  أوجيب ي أنلم الِعستطيع ال ي ثمنِم. نعين ممن وزعيان مى مك ِفٍةرباء تجرار إج وتكرظِةالح على المديعتِمف لمالِع
عِطيى حِتكماً بأن لكاألح داث المعِةجزيقد بالِفتْ وقع عل أوأن ح دوثها ال أساسِم له نالص ١.ِةح  
 

  إنلِم الِعاألسلوبىاِل صلِدح ركّلِةاس م ا تشملهلكنّة و الطبيعهال ي لِدصلح رِةاسم و فوقَا هِة الطبيع. 
 ٍةهوتي الواضيعى مِف اٍتراضح مونميقد و. ِفى علوِمهمهمِتربِخ وهماِصختصطاق ا ِنارج خَثوند يتح حيناءملالعو
كالمعاِتجزوالقي ِمِةام ناألم اِتو.ي شبهوننج ومِة كرم  القدحينيتح خَدثون ارج سالِتِب اللِعاِتاح ى فيها يظهرون 
خبِترهمو مهارتهم  ثم ماهتريظهرِةاشَ على شَونالتليفزي ون لينصحتشترى نَكى وك عاًوم عِماًني نأم ٢.القِةاس الِحو  

 

ع قِن مى دليٍل وأقو..ِتى ورد ِذكرها ِفى الكتاِب المقدسال اِتجزعان بالم لإليمعقوٌل مبب سدوج ي تأكيٍدبكّل 
وهأن الِتةَ الفتر ى متْرب يناِء إجرالر بي سلِتوع لكالم عى ِخ ِفاِتجزدِهِتماِل التجوِةيبم دن وى الجليِلقروالي هِةودي 
وبيشْ نَنرهى األناجيلة ِفا مكتوب و. ةقصيرالب ِمن دفيِه أح شُكي أو هنِكرا ال يتاريخُ كتابِتهاِء األمنَاحثين. ذِلوك 
الزمنالي غَسير يال  كاٍفرختراع أساطيرع نم عاٍتجزو هةمي.ِم فكثير شُن وِدهالع يان للمعالِتاِتجز ى أجرا اه
الربي سوع.كانوا ال ي زالونأح ياءلد ض كّلحم ا ال يعتبرحيحاً ِم صنأح اٍثدو مع٣.اتجز   
 

 إنب ولسالر ِفوَلس ولى إلى  األِهالِتى رسىِنؤمِِمنِِننّنّفإفإ":  يقوُل كورنثوس كتبى سلمتُتُى سلمإليكم ِف ِف إليكم ى األول ما ا ى األول م
قبلتهأنَ أنَقبلته ا أيضاًضاًا أي::أن أن الم الم سيحسيحم ِم ِماتَاتَ م نأجل خَ أجل خَن طايااانَانَطايح ح سسبوأنّ وأنّ.. الكتب الكتبب ههد فِِف دنوأنّ وأنّن ههقام ِف ِف قام ى اليى اليوم الثالِثم الثالِثوح ح سسبالكتب الكتبب ..  
   ولكن ولكن.. إلى اآلن إلى اآلناقاق ب بممهه أخ أكثر أخ أكثرائِةائِةمِِمسِِسمم خَ خَنن ِم ِمة ألكثرة ألكثردداِحاِحة وة وفعفع د درر ظه ظهكك ذِل ذِلددععبب و و..ررشَشَ ع عىى لإلثنَ لإلثنَا ثما ثمفَفَ لص لصرر ظه ظهههوأنّوأنّ
ببععضضههممقد قد ر ر قدواواقد..و و ببععدذِل ذِلد ككظه ظه ررلي لي عقوبعقوبثم ثم للر سِلسِل للرأج أج معينوآِخ وآِخ..معين ركأنّ كأنّ الكّل الكّلر هقِطقِط للِس للِسهظه ا ألنّا ألنّى أنَى أنَ ِل ِلرِِر ظهى أصغَغَى أصرر  
الرا الِذا الِذ أنَ أنَ..سِلسِلالرى لسألأل أهالً  أهالً تُتُى لسننأد أد ععى رى رسوالً ألنّوالً ألنّسى اضى اضطهطهدتُتُدكنيس ٤."ة اِهللاة اِهللا كنيس   

 

 خْ شَإناٍتصيكب طرسوي عقوبوحنّ ويا وهشُم هلتِِود لكالم عاِتجزكانوا ي فضلونالتض حية بحاِتيعلى هم 
نْا تيقنوا ِمإنكار مهو ثقوا بِهو. ويجبأن نْ يلشَظر هِتادبكّلهم ار وتقدير اعتب.فه ماٌل رجي علو مستواهفوقَم  
 كانوا وم الذينص الخُن ِموده شُدوج يكِل إلى ذافِة وباإلض.قائقلح ل تشويٍهاع أودة لِخضروا عس ولي.اتهبالشّ
معادينللس ِديالم سيح المتربصينله وص .ِهقاومِت لموعلى الخُصإذا أج رى معجزة يومس ٍتبإذ كانوا ي ونَتهمهر  بكس
  ٥.ادس ِحِتي بريض بركِة ماِءفَة ِشزجعثال مبيل الِموعلى س .ِةريعالشّ
 

 كانلليهوِد عيد ِع فصدي سألى إ وعورأ ىوف .شليمورنْ ِعشليمداِب بالض قاُلان بركة يله ا بالعبرِةانيب تُي 
 ريك تحونتوقعم يسعج ورع وىمعى وضر من ِم كثيرورهم جطجعاًض م كانِه هِذىف .روقٍةأة سما خَا لهدسِح

                                                
      إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع                 ،                   ١٨ – ٨: ١٤ سفر أعمال الرسل ١
   ٢٢: ١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٢
  ٤ – ١: ١لوقا  إنجيل ٣
    ١١ – ٣: ١٥ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ٤
  ١٨ – ١٦: ١ الثانية   ،  رسالة بطرس الرسول٣٦ – ٢٨: ٩لوقا   ،  إنجيل ٨ - ٢: ٩مرقس   ،  إنجيل ٧ - ١: ١٧  إنجيل متى٥
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البركِةاِءم . وكاننَ هإ اكنسبِهان م رذُنْ ِمضثم ان وثالثينةنَ س. هذا رآهي سوعم طجعاًضعِل وأ منله ز كثيراًاناًم . 
ا نَأا م بينَبْل. اء المرك متى تح البركِةى ِفىلقيِن ياننسإ ى ِلس ليديا س ي:ريض المهابجأ .؟أر تبنأ تريدأ : لهفقاَل
  وكان..ىشَم وهرير سَلمح واننس اإلَئر باالًفح .ش وامريرك سْلِم اح. قم:وعس ي لهقاَل .ر آخَىاِم قدنزُل يآٍت
 وى هأِنرى أب الِذإن: مهابأجف .ريركس َلِم تحنأ ّل لكِح ال ي.تٌب سهنّإ :ىِف شُى للِذوده الي فقاَل.تٌبم سو اليك ذِلىِف
 .ٍتبى س هذا ِفَلِم عه ألنّ. يقتلوه أنونيطلب ووعس يوندطر يوده اليلهذا كان. ش وامريرك سْلِماح: ى ِلقاَل
فأجابهمي سوع :أبى يمُلعوأنَ حتى اآلن فِم.مُلا أع نال أجل هذا كان يهوديطلب ونأكثر أن ألنّ. يقتلوه هلم ينقض  
السقاَل بْل. فقطتَب أي اَهللاضاً إن أب وهم اِدعالً نفس١. باِهللاه 
   

 :وعس يقاَل .رج حرى القب علعِض و وقدٍةارغَ مى ِفرازعِل ر قبكان .اتو األمن ِمرازع ِلوعس ي أقاملقدو 
ارفعوا الحجقالتْ .رله م تُخْأثا رالم ِتي:ي ا سيدأ  قدألنتن نأ  لهربأة عامي. فرفعوا الحجرح ثُيكان م وعاًوض. 
  ملفوفٌههجو وطٍة باقِموطاتٌرب ماله ورجاهدي وتُي المجرفخَ .ارجاً خَ هلمراز لع:ظيم عٍتو بصوعس ياهادنَو
 .ةَجزع الملك ِترنِك ي أنينيسي الفر أوِة الكهنَاِءؤس رن ِمدحأؤ رج ي لم.بذه يوهعد ووهل ح:وعس يم لهفقاَل .نديلبِم
  إن.ة كثيراٍت آيمُلع يان هذا اإلنس فإن.؟عنَصنَاذا  م:قالوا فيِهو عاًمجوا مقدع لقد .واعا امتنَلموا  استطاع لومهنّأل
 افا وكان قيوه ومهنْ ِمداِح وم له فقاَل.انَا وأمتنَعِضو مأخذون ويونانيومى الرأِت في. بِهميع الجنؤِم هكذا ياهتركنَ
ى ِت ِفِةئيساً للكهنَرلكةنَ الس.أنتم لستم رف تعشَون يأنّ.ونئاً وال تفكر خَه يلنَر ا أني وتَمإنس اناِح ودن الشّ عوال ِبع 
  لكىِه عليّلديلف وعس يو هن أيد أحفَر ع إنهراً أنّوا أمرد وأص.وا ليقتلوهراو تشَمو اليك ذِلن فِم.اة كله األمكتهِل
يِسمكوه. تشَا كماوِللوا ا ليقِتورعازركثيري ألن ِمن نالي وِدهكانوا بس بِهب ؤِمينونبي س٢.وع  
 

 خُإن صومي سوعسيح المكانوا يتر بصونفاِح له صينم دققين. لعلهمي جدشَون يِلِهئاً علي ِسيمكا.كوه ن 
ا هسبنْ لي.ركةفب ماٍتجزع لم ِقصص تؤلفَال أنح المن ِمهى أنّر نَلِة األِدلك ِتن ِم.نورد ال يمه ووداً لهه شُهومصخُ
مِهخِصا لشَؤلفوهالم اركب.لقد اُهللاامَل تع م عشَ الجنس البرىناًعِل مخلوقاِت ب ذاتهكة المردالمقد رتهالس رمة دي

والهوتهساا ب كمقدكِةب. لكتاِب المردخلوقاِت المالمكان  إعالنع امأى بالع ظورنْالم الم.وإع خَالن اصع طريق ن 
  اِهللانا ِمردن صياإلعالنَ  أنثُي ح.را اآلخَمده أحضاِقنَان ال يمتالءي المكتوب ع موالمخلوقاتُ .سقد الماِبالكتَ
نفسه .وحثُياَهللا أن اِقنَ ال يضنفس فِمه ذِلن كنستنتج أن هذين اإلع النين متفقان منَاِمتض٣.عاًان م   
 

 نَقد جدتع ارضاً بيِدن تفسير أحهمللع الم المر للكتاِبير اآلخَنظور وتفسالم سقد.ولكن ح تماً ال يوجد  
على اإلطالقتناقض ِفلذاتهِِ  اِهللا إعالن بين ى العنظورالم الم ى الكتاِب ِفِهالنه لذاِتوإعالم إ .سقدناإلنس انغير  

معوم ِمصلذِل طأ الخَنكقد يتع رالِعض وبالتاِل.ئاِط لتفسير خَلم لور اى األمالهة كذِلوتيك عئ ِماِطير خَة لتفسرضن 
اإلنسان غير المِم ومعصطأ الخَن.الِع إن ِفلم الِةى حمر داِئ تغييبقى كذِلكافاتُواإلكتشَ . وسالح ديثة تنباِذذ النمج 
  ٤.حدث ِمنْها األِةلميالِعج اِذالح النم لصالِتى سبقتهاة لميالِع
 

 ة القولخالص :إنرةة الطبيعبعاِقال تن  المال ضكتابالم سقد. "فالسفالسمواتُواتُمتح تح دثُثُدبم اِهللا اِهللاجِدجِد بم ..والفلك والفلك ي ي خبرخبر  
بعمِلمِلبعيد يد يهِِهي..ي ي ومومإلى ي إلى ي وم يوم يذيعكالماًكالماً  ذيع..ولي لٌٌل وليإلى لي لٍٍل إلى ليي ي بلماًلماًى ِعى ِعدِِدب" .ولكنم ا نرِماه نتع ارو ِمض هنان  تفسير اإلنس
غير المعوِم.ومص نثم نستنتج أن ب عضاِء علمة  الطبيعقد فضيرأج زاءم عة ِمنَيالكتاِبن س  المقدالِعألن لم  جزعي
ةعو فوقَ الطبيعا هتفسير م نّ أل.نهي وجدتناقض ب ينم ا توِمِهصلوا إلي الِعن لم ومعِلا ينه الكتابالم سقد. 
 

 ى أِخليتكتشترك ى ى ِفِع متلكالِة الص :انَأبا السمأنحِن ..اوىاى أممالِل جك يا من ذاتك ِفةعلنَم الم ى الع
نظور الِذالمى يسبحكو يمجدك .تَنْأعلا كما . ى المكتوِبى ِف ِل ذاتكينمىبتِن أحب ودبتَرأم ى ى ِفالِص خَر
ليِبالصو هبتِنوى غفراناً وحيةاة أبدي .ِنأسألك عة وِحمقَحِق أل.ةكماله ى ِملِذ افَدخلقتِنِه أجِلن ى وهو تمجيداس مك 
وإعحِقالن ك. ارأرفعالب وعسم يالِتى فى استكالّ على.  صقلتَم نا مي عِدكخَارجاً:  و هال أخْرج يقبْل إلى نم . 
 

  :ىتجد ذلك ِفيرها سسالة أو غَ تلك الرإن أردتَ سماع.. أخى القارئ العزيز
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    ١٢ - ١: ٢إنجيل مرقس ،       ١٨ – ١: ٥يوحنا إنجيل  ١
  ١١ – ٩: ١٢  & ٥٧ – ٤٥: ١١يوحنا إنجيل  ٢
    ٢٠: ١رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  ٣
     ١: ١٩سفر المزامير ،         ١٩: ٣ كورنثوس إلى مؤمنى  األولىرسالة بولس الرسول ٤
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