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إِنَّ الَحمدَ هلِل، نَحَمدُهُ ونَْستَِعٌنُهُ َونَْستَْؽِفُرهُ، َونَعوذُ باهلِل ِمْن شُُروِر 

من ٌهده هللا فال مضل له ومن ٌضلل  نفُِسنا َوِمْن َسٌِّبَاِت أَْعَماِلناا

فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له وأن دمحما 

 تَُموتُنَّ  َوالَ  تُقَاتِهِ  َحقَّ  الّلَ  اتَّقُواْ  آَمنُواْ  الَِّذٌنَ  أٌََُّها ٌَا عبده ورسوله 

ْسِلُمونَ  َوأَنتُم إِالَّ  ٌْكُمْ  َكانَ  الّلَ  إِنَّ  َواألَْرَحامَ  بِهِ  تََساءلُونَ  الَِّذي الّلَ  َواتَّقُواْ    مُّ اتقوا هللا   َرقٌِبا   َعلَ

َ  ٌُِطعْ  َوَمن ذُنُوبَكُمْ  لَكُمْ  َوٌَْغِفرْ  أَْعَمالَكُمْ  لَكُمْ  ٌُْصِلحْ  وقولوا قوال سدٌدا   فَْوزا   فَازَ  فَقَدْ  َوَرسُولَهُ  اللَّ

.. أما بعد فان اصدق الحدٌث كتاب هللا تعالى وان احسن الهدى هدى دمحم صلى هللا علٌه  َعِظٌما  

 فهى فى النار وكل ضبلله  ٍة بِْدَعةٌ َوكُلَّ بِْدَعٍة َضبللَةٌ َوَشرَّ األُُموِر ُمْحدَثاتُها، َوكُلَّ ُمْحدَثَ وسلم 

عن اى صفه من صفات  فإن من عقٌده اهل االسالم توحٌد هللا جل وعال بتنزٌهه اما بعد ،

الى وكل نقص وعٌب ننزه عوكل جبلل فهو هلل سبحانه وتالنقص فكل كمال فهو هلل جل وعال 

وتعالى هو الموصوؾ بصفات الجبلل والكمال المنعوت عنه ربنا جل فى عبله فاهلل تبارك 

سبحانه وتعالى بكل الصفات الطٌبه اى شا طٌب واى صفه كمال ٌوصؾ بها واى صفه نقص 

 . ٌنزه عنها

فعقٌده تجسد االله فى بشر ٌاكل وٌشرب و ٌتبول وٌتؽوط أعاذكم هللا وبعد تجسده ٌكون  

امه بالزنا وتاره اخرى ٌحاولوا رمٌه من جبل أضحوكه بٌن خلقه تاره ٌرجموه وتاره ٌتهموا 

الى ان ٌنتهى بهم المطاؾ بؤن ٌؤتوا به ثم ٌعروه وٌلبسوه لبس عاهرات ومن ثم ٌبثقوا على 

وجهه ثم ٌصفعوه وٌهٌنوه اشد االهانه ثم ٌعلقوه على صلٌب وٌقتلوه ثم بعد موته ٌقبر فى 

  ٌحق ان تنسب هلل عز وجل .خسه البطن االرض ثبلث اٌام كل هذه الصفات صفات نقص و

أتى االسبلم لٌنزه المولى عز وجل عن مثل هذه الصفات وٌعٌد النفس البشرٌه للفطره السوٌه 

 ولبلٌمان القوٌم بكتاب ال ٌاتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه تنزٌل من حكٌم حمٌد 

د فى انسان تعرض أتى االسبلم بعد ان ضل بعض اهل الكتاب عن الحق وامنوا ان هللا تجس

لكل هذا لٌكشؾ لهم حقٌقه االمر وٌقٌم علٌهم الحجه وٌنزه المسٌح علٌه السبلم عن كل هذه 

 .االفتراءات التى نسبها له من ٌزعم اتباعه واتخذ الهه هواه 

إلهانه عن هذا النبً الطاهر والرسول الكرٌم وتبلمٌذه األطهار ، ارفُع هدفنا من هذا الكتاب 

بعده من ظنوا أنهم أتباعه وهُم أتباع بولص ُمضل المسٌحٌٌن  جابوا من هُ التً قبلها ل

ًٌ ورسوٌل صادق ، الن فً تؤكٌد صلبه إثبات كذبه وكذب نبوته  وُمهلكهم ، وألثبات أنه نب

ورسالته ، وأنه ملعون واللعن والعٌاذُ باهلل هو الطرد من رحمة هللا ، ألنه عندهم ملعوٌن من 

ذا ما ٌُرٌده الٌهود وأكدوا َوَوثقوا بؤنهم صلبوه وعلقوه على خشبه عُلق على خشبه ، وه

وقتلوه لٌُدللوا على أنه نبً كذاب وملعون ، وأنهم ُمبرإون من دمه ، والمسٌح علٌه السبلم 

ًٌ شُجاع ورسوٌل أصدق من صادق ، وهو من الُمقربٌن إلى هللا ، ُمتمنٌن من  كل شخص نب

بقول بالكامل ، ألن ذلك األمر ال ٌُنفى  الستٌعابهالصبر والجلد  أن ٌكون لدٌه ٌقرا هذا الكتاب

، لُمعتقٍد أُضلت به أُمه من قبل الُمضل والفٌلسوؾ بولص والٌهود ولما ٌُقارب األلفً  او اثنان

 ولكم كمسٌحٌنعام ، وما هدفُنا إال الوصول للحق ولما فٌه الخٌر لنا 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=54&ID=3511#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=54&ID=3511#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=54&ID=3511#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=54&ID=3511#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=54&ID=3511#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=54&ID=3511#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=54&ID=3511#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=54&ID=3511#docu
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الجمٌع ٌعى تماما أن المسلم والمسٌحى ٌتفقا من حٌث المبدأ فى وقوع الصلب كحادثه تارٌخٌه 

حدثت منذ قرابه االلفى عام ولكن ما نختلؾ فٌه مع النصارى ان المسٌح لم ٌكن هذا الشخص 

 المصلوب الذى قتله الٌهود معلقٌن اٌاه على صلٌب 

ٌح بؤن موته كان كفاره عن خطاٌا البشر هناك وجهه نظر مسٌحٌه تتعلق بمساله صلب المس

التى توارثها بنو ادم من ابٌهم والصبلح العبلقه التى توترت بٌن الجنس البشرى وبٌن االله 

وكل هذه األمور التى سٌخصص لها بحث كامل باذن هللا ولكنها لٌست مجال بحثنا االن فى هذا 

 اى امور جانبٌه متعلقه بها .. الكتاب فقد أردت تناول القضٌه نفسها ولٌس اسبابها او

صلب اردت ان اطرح فى كتابى هذا جمٌع االسبله التى تدور فى ذهن الكثٌر منا حول قضٌه ال

وأحاول جاهدا ان اكشؾ بعض االمور التى اصبحت  بالمنظور االسبلمى والمسٌحى

عده اشكالٌات ولكن  الكثٌر ان هذا االمر فً تناوله نقابل كالوؼارتمات عند البعض أتفق مع

قن الجمٌع ٌبقدر المستطاع اتمنى ان ٌفى البحث هذا فى حل جمٌع هذه االشكالٌات لٌت

 بمصداقٌه قوله تعالى " وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم "

ال حىع ح٠ٗ ػخُْ ٝال ١خُذ ػِْ رَ ٓـظٜي حكذ ى٠٘٣ كزخ ٗي٣يح ح١ِذ حُٔؼَكٚ ٝال حهٍٞ حُؼِْ الٕ 

أُطلق العلم فً صفات هللا جل وعبل ولم  ٌُح  وٜخ ؿَٜ ٝحُؼِْ هي ال ٣ٔزوٚ ؿَٜحُٔؼَكٚ هي ٣ٔز
.. أرجوا ان ٌكون كتابى هذا إضافه صؽٌره لما قدمه علمابى ومشاٌخى فى هذا  تُطلق المعرفة

 وان ٌكون عونا لكل باحث عن الحق فى معرفه الحقٌقه التى ٌبحث عنها المجال 

 

 ،،هذا ومن هللا التوفٌق 

 المهندس مجدي /إعداد أخٌكم 

 الباحث فى مقارنه االدٌان 
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مسٌحٌا ان  ٌعلم تماما سواء كان مسلما او الجمٌع

سبلمى فى قضٌه صلب المسٌح قابم على االعتقاد اال

نجاته من هذه الواقعه فلم ٌقتل ولم ٌصلب بصرٌح 

  القران الكرٌم ..

 

تطرح حول هذه ومن هنا نقؾ ونوضح بعض المسابل ونرد على كافه االستفسارات التى 

 لسان النصارى واالحمدٌه خصٌصا ! القضٌه اسبلمٌاً والتى ؼالبا ما نجدها على

 

س : ) وقولهم ( عابده على الٌهود حسب سٌاق االٌات ومن صلب المسٌح هو الرومان ولٌس 

.. وهنا نفى القران صلب المسٌح على ٌد فهل اخطا القران ..  كٌؾ ٌقول الٌهود هذاالٌهود 

  الٌهود ولم ٌنفٌه على ٌد الرومان

الواقعه واتوا بشهود زور فالٌهود هم من خططوا ودبروا هذه فى الحقٌقه لم ٌخطؤ القران ۩ 

وكانوا حاضرٌن وقت تنفٌذ الحكم واخذوا بالفشل  لقتله لتتم بعد ان باءت كل محاولتهم السابقه

 للٌهود بطرس ٌقولفمثبل ٌستهزأون به وٌطلبون منه النزول من الصلٌب .. 

 

 حُ٘خ١َٛ ٣ٔٞع حالهٞحٍ ٌٛٙ حٓٔؼٞح حالَٓحث٤ِ٤ٕٞ حَُؿخٍ ح٣ٜخ []Acts.2.22[]حُلــــخٗـــيح٣ي]

 ح٠٣خ حٗظْ ًٔخ ٝٓطٌْ ك٢ ر٤يٙ هللا ٛ٘ؼٜخ ٝآ٣خص ٝػـخثذ روٞحص هللا هزَ ٖٓ ٌُْ طزَٖٛ هي ٍؿَ

 [ طؼِٕٔٞ

 السابق وعلمه المحتومة هللا بمشورة مسلّما اخذتموه هذا []Acts.2.23[]الفــــانـــداٌك]

  [ وقتلتموه صلبتموه اثمة وباٌدي
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 الذي هذا ٌسوع جعل هللا ان اسرابٌل بٌت جمٌع ٌقٌنا فلٌعلم []Acts.2.36[]الفــــانـــداٌك]

 [ومسٌحا  ربا انتم صلبتموه

 باسم انه اسرابٌل شعب وجمٌع جمٌعكم عند معلوما فلٌكن []Acts.4.10[]الفــــانـــداٌك]

 [ االموات من هللا اقامه الذي انتم صلبتموه الذي الناصري المسٌح ٌسوع

 : الهل تسالونٌكى ولىفى رسالته اال واٌضا بولس ٌقول عن الٌهودفلم ٌكن كبلمه للرومان 

 فً هً التً هللا بكنابس متمثلٌن صرتم االخوة اٌها فانكم []Thes1.2.14[]الفــــانـــداٌك]

 هم كما عٌنها اآلالم تلك عشٌرتكم اهل من اٌضا انتم تؤلمتم النكم ٌسوع المسٌح فً الٌهودٌة

 [ الٌهود من اٌضا

 .[نحن واضطهدونا وانبٌاءهم ٌسوع الرب قتلوا الذٌن []Thes1.2.15[]الفــــانـــداٌك]

 فهو ٌقر بان من قتل المسٌح الٌهود ولم ٌقل الرومان !

وقد جاء هذا فً النسخة التً نشرت فً  والتلمود ٌقر فٌه الٌهود بقتلهم للمسٌح علٌه السبلم

 :  42 التلمود صــ.. ،  1943أمستردام عام 

 

، ولمدة أربعٌن ٌوماً خرج مناد  لقد ُصلب ٌسوع قبل الفصح بٌوم واحد وقبل تنفٌذ الحكم فٌه "

، فعلى من ٌشاء  سٌُقتل ألنه مارس السحر وأؼرى إسرابٌل على اإلرتداد ٌسوع : إن  ٌنادي

وإذ لم ٌتقدم أحد للدفاع من أجله فً  الدفاع عنه لمصلحته واالستعطاؾ من أجله أن ٌتقدم

؟ وقد قٌل فً األنبٌاء إن  ؟ ألم ٌكن مفسداً  . وهل ٌجرإ أحد عن الدفاع عنه مساء لٌلة الفصح

ٌِْه َوال : " شخصاً مثل هذا ٌْنَُك َعلَ ، بَْل قَتبْلً تَْقتُلُهُ "  تَِرقَّ لَهُ َوال تَْستُْرهُ  ال تَْسَمْع لَهُ َوال تُْشِفْق َع

  ( 9 – 8: 13تثنٌة  )

فالرومان ال عبلقه لهم بٌسوع ولٌس لدٌهم  ..كان الرومان مجرد اداه تنفٌذ لٌس اال  وانما

 ! ادنى مصلحه فى قتله
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 : حتى نجد بٌبلطس البنطى الحاكم الرومانى بنفسه ٌقول

 هذا فً علّة اجد ال انً والجموع الكهنة لرإساء بٌبلطس فقال []Lk.23.4[]الفــــانـــداٌك]

 [ االنسان

 من ان بٌبلطس لم ٌجد فٌه عله لقتله طلب الٌهود قتله حسب ناموسهم كما ادعوا :وبالرؼم 

 جعل النه ٌموت ان ٌجب ناموسنا وحسب ناموس لنا الٌهود اجابه[]Jn.19.7[]فــــانـــداٌك]

 .[هللا ابن نفسه

بهذا  ٌهود على عاتقهم وهم من قالواهذه الفعله ٌحملها ال. فبل ٌوجد اى خطا باالٌه الكرٌمه . 

 ولٌس الرومان

اما بخصوص ان االٌه لم تنفى الصلب عن الرومان فالصلب هنا لفاعله ومرٌده اى اذا امعنا 

 النظر فى االٌه نجدها تقول :

 لَُهمْ  شُبِّهَ  َولَـِكن َصلَبُوهُ  َوَما قَتَلُوهُ  َوَما اللِّ  َرسُولَ  َمْرٌَمَ  اْبنَ  ِعٌَسى اْلَمِسٌحَ  قَتَْلنَا إِنَّا َوقَْوِلِهمْ 

هنا ما نسب للٌهود هو القتل لم تقول االٌه انا قتلنا وصلبنا المسٌح الن القتل هو عاده الٌهود 

 مع انبٌاء هللا ورسله 

ٌْنَا َولَقَدْ  []78[]البقرة] ٌْنَا اْلِكتَابَ  ُموَسى آتَ سُلِ  بَْعِدهِ  ِمن َوقَفَّ ٌْنَا بِالرُّ  اْلبٌَِّنَاتِ  َمْرٌَمَ  اْبنَ  ِعٌَسى َوآتَ

ً  اْستَْكبَْرتُمْ  أَنفُسُكُمُ  تَْهَوى الَ  بَِما َرسُولٌ  َجاءكُمْ  أَفَكُلََّما اْلقُدُِس  بُِروحِ  َوأٌََّْدنَاهُ  ً  َكذَّْبتُمْ  فَفَِرٌقا  َوفَِرٌقا

 [ تَْقتُلُونَ 

ان كان الفاعل الٌهود او الرومان كان الكبلم على المرٌد  فهو نفى بالكلٌهاما نفى الصلب 

 . فى العمومى هنا فللفعله او المنفذ فالصلب من

 

س : هل كان الٌهود ٌقولوا ان المسٌح رسول هللا .. ان كانوا ٌعترفون بنبوته ورسالته فلما 

 قتلوه ؟

صحٌح ان الٌهود لم ٌكونوا ٌعترفوا بمساله نبوه ورساله المسٌح علٌه السبلم وهذا ال ۩ 

ذا ما اجمع علٌه جمهور اهل وه المفسرٌنخبلؾ علٌه فبخصوص هذه المساله نسرد قول 

 العلماء 

  الشٌخ الشعرواى رحمه هللا : تفسٌر
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  : اإلمام بن كثٌر تفسٌر
 

 
  : اإلمام الرازي تفسٌر         

 

 
 

 :اإلمام البٌضاوي تفسٌر

 

   : العز بن عبد السبلمتفسٌر 
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  : االمام النسفى تفسٌر

 

  اسماعٌل حقى فى روح البٌان : تفسٌر

 

 هذا القول من باب التهكم والسخرٌه كقولهم فى انجٌل متى  ٌكون أما ان اى

 ملك السبلم ٌا قابلٌن به وٌستهزبون قدامه ٌجثون وكانوا []Mt.27.29[]الفــــانـــداٌك]

  [ الٌهود

 [ الٌهود ملك ٌا السبلم قابلٌن علٌه ٌسلمون وابتدأوا []Mk.15.18[]الفــــانـــداٌك]

 وعبرانٌة ورومانٌة ٌونانٌة باحرؾ فوقه مكتوب عنوان وكان []Lk.23.38[]الفــــانـــداٌك]

 [ الٌهود ملك هو هذا

النص  ؟ هذا من باب اٌمانهم انه هو ملك الٌهودفهل كان رإساء الكهنه والفرٌسٌن ٌقولوا 

   من باب االستهزاااااااء والتهكمٌإكد ان قولهم هذا 

 وهناك نصوص عده تثبت استهزاء الٌهود به اثناء واقعه الصلب من داخل الكتاب المقدس

 والشٌوخ الكتبة مع ٌستهزبون وهم اٌضا الكهنة رإساء وكذلك []Mt.27.41[]فــــانـــداٌك]

 [قالوا 

 ملك هو كان ان ٌخلّصها ان ٌقدر فما نفسه واما آخرٌن خلّص []Mt.27.42[]فــــانـــداٌك]

 [به  فنإمن الصلٌب عن اآلن فلٌنزل اسرابٌل
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 وهم به ٌستهزبون كانوا ٌسوع ضابطٌن كانوا الذٌن والرجال []Lk.22.63[]فــــانـــداٌك]

 [ٌجلدونه 

قال هذا لٌبشع العمل الذى اقترفه الٌهود بمحاوله قتل وإما ان ٌكون المولى عز وجل من 

 المسٌح رسول هللا ..

وللعلم من الٌهود من قال حقا وصدقا انه النبى والرسول المرسل من هللا ولكن هإالء هم 

 الطابفه التى امنت بالمسٌح ولٌس من قاموا بقتله وصلبه حسب ادعابهم من سفهاء القوم

 هو هذا ان قالوا ٌسوع صنعها التً اآلٌة الناس رأى فلما []Jn.6.14[]الفــــانـــداٌك]

 [ العالم الى اآلتً النبً بالحقٌقة

 

هذا دلٌبل الٌس س : االٌه تقول وما قتلوه وما صلبوه وهذا خطؤ فالقتل ال ٌحدث قبل الصلب 

 ؟ه وعلى عدم صحه ما تقول

 

النصارى اوال الن كتابه المقدس ٌصرح بشكل فى الواقع هذا القول ٌنم عن جهل قابله من ۩ 

  فى سفر التثنٌه ورد واضح ان القتل ٌتم قبل الصلب ..

 على وعلقته فقتل الموت حقها خطٌة انسان على كان واذا []Dt.21.22[]الفــــانـــداٌك]

 [ خشبة

 المعلّق الن الٌوم ذلك فً تدفنه بل الخشبة على جثته تبت فبل []Dt.21.23[]الفــــانـــداٌك]

 [نصٌبا الهك الرب ٌعطٌك التً ارضك تنجس فبل هللا من ملعون

 : واٌضا ورد فى سفر ٌشوع ان ملك عاى قتل ثم صلب

 [ ٌشوع الى به وتقدموا حٌّا فامسكوه عاي ملك واما[] Jos.8.23[]الفــــانـــداٌك]

 الحقل فً عاي سكان جمٌع قتل من اسرابٌل انتهى لما وكان []Jos.8.24[]الفــــانـــداٌك]

 عاي الى رجع اسرابٌل جمٌع ان فنوا حتى السٌؾ بحد جمٌعا وسقطوا لحقوهم حٌث البرٌة فً

 [ السٌؾ بحد وضربوها
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 ؼروب وعند.المساء وقت الى الخشبة على علقه عاي وملك []Jos.8.29[]الفــــانـــداٌك]

 علٌها واقاموا المدٌنة باب مدخل عند وطرحوها الخشبة عن جثته فانزلوا ٌشوع امر الشمس

 [ الٌوم هذا الى عظٌمة حجارة رجمة

 أى بعد قتله تم صلبه .. ثم نرى فى سفر استٌر

 قَتلوهموهم َعشَرةُ أَْبناِء هاماَن بن َهْمداتا، َعدُّوِ الٌَهود،  []EST.9.10[]الكـاثـولـٌكـٌة]

 [ ولَِكنَّهم لم ٌَُمدُّوا أٌَِدٌَهم إِلى َؼنٌمة

فقالَت أَْستٌر: )) إِن َحسَُن ِعندَ الَمِلك، فْلٌُبَْح ِللٌَهوِد الَّذٌَن فً  []EST.9.13[]الكـاثـولـٌكـٌة]

 [ وٌُعَلِّقوا بَنً هاماَن العََشَرةَ على َخَشبَةشوَشَن أَن ٌَفعَلوا َؼداً بَِحَسِب ُحكِم الٌَوِم 

 ! بالصلاالصل فى المساله القتل قبل تعلٌقهم بعد قتلهم اى ان 

ثانٌا الحكمه من ذكر القتل قبل الصلب فى هذه االٌه الكرٌمه نفى قتل المسٌح بشكل عام الن 

 ولم ٌمت بالقاإه من فوق الجبلمحاوله الصلب المسٌح حاولوا قتله العدٌد من المرات قبل 

 الذي الجبل حافة الى به وجاءوا المدٌنة خارج واخرجوه فقاموا []Lk.4.29[]الفــــانـــداٌك]

 [ اسفل الى ٌطرحوه حتى علٌه مبنٌة مدٌنتهم كانت

 [ ومضى وسطهم فً فجاز هو اما []Lk.4.30[]الفــــانـــداٌك]

 ولكنه اٌضا لم ٌمت جمهحاولوا ر واٌضا

 الهٌكل من وخرج فاختفى ٌسوع اما لٌرجموه حجارة فرفعوا []Jn.8.59[]الفــــانـــداٌك]

 [ هكذا ومضى وسطهم فً مجتازا

 القران عندما ٌنفى حدثا ما فهو ٌنفى الفعل االقوى اوال ثم ٌنفى مجرد حدوث الفعل االصؽر

ان ٌكونوا صلبوه بل انهم لم ٌمسكوا به من االساس  لًاالٌة ان انهم لم ٌقتلوه فضبل ع فمعنى

فنبلحظ ان القران نفى الفعل االقوى  فهم ما امسكوا اال بشخص اخر القى شبه المسٌح علٌه

 ثم االقل قوة ثم االقل قوة اوال

حٌنما ٌهدد شخص شخصا اخر بانه سٌضربه مثبل فٌجٌب االخر ال تسطٌع ضربى  مثال دارج :

 وال حتى لمسى .. فهنا ٌنفى الفعل االقوى الضرب ثم االدنى منه وهو اللمس 

 

صلب مكانه هذا لٌس ٌس : ولكن شبه لهم .. كٌؾ ٌلقى هللا شبه المسٌح على شخص اخر 

 ؟ فما هو ذنب الشبٌه عدال من هللا

واى ذنب اقترفه  ؟فى الواقع هذا اؼرب ما سمعته فى هذا الموضوع اى ذنب اقترفه الشبٌه ۩ 

 ؟؟المسٌح ٌصلب من اجله وهو كما تإمنوا ببل خطٌه ؟ اى خطا صلب من اجله المسٌح 
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؟ هل هللا ٌظلم بداٌه قبل ان استفٌض فى توضٌح هذه المساله اجٌب على مساله عدل هللا 

   بحسب االسبلم ؟

ٌِْدٌكُمْ  قَدََّمتْ  بَِما ذَِلكَ  []182[]عمران-ال] ٌْسَ  الّلَ  َوأَنَّ  أَ  [ لِّْلعَبٌِدِ  بَِظبلَّمٍ  لَ

ٌِْدٌكُمْ  قَدََّمتْ  بَِما ذَِلكَ  []51[]األنفال] ٌْسَ  الّلَ  َوأَنَّ  أَ   [ لِّْلعَبٌِدِ  بَِظبلَّمٍ  لَ

مٍ  أَنَا َوَما لَدَيَّ  اْلقَْولُ  ٌُبَدَّلُ  َما []29[]ق]  [ لِّْلعَبٌِدِ  بَِظبلَّ

 خطٌه اخر وٌإخذ بذنب االخر ؟ نجد ان شخصا ٌحملوهل فى االسبلم 

ٌَْها إِالَّ  نَْفٍس  كُلُّ  تَْكِسبُ  َوالَ [] 164[]األنعام]  [ أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  تَِزرُ  َوالَ  َعلَ

ساسرد أهم ما قاله االمام الطبرى موضحا لصفه الشبٌه فى  أما بخصوص قوله " شبه لهم "

 ..هذه االٌه الكرٌمه 

ولكن احب التنوٌه بمساله هامه فور سماع البعض من المخالفٌن مقوله اختلؾ اهل العلم ٌؤتى 

باالقوال فى الشرح  فى اذهانهم عدم وجود اتفاق بٌنهم او انهم دابما فى حاله تعارض

ء هللا سرعان ما سٌذهب هذا الفهم عن القارئ العزٌز حٌن ٌفهم ان العلماولكن باذن والتفسٌر 

اذكر مثبل  واالختبلؾ ٌعد اختبلؾ تنوع ولٌس تضاداى اصل من اصول العقٌده  لم تختلؾ فى 

بسٌطا كى تصل الفكره بشكل بسٌط الن هذا االمر تم شرحه فى كتب تتجاوز صفحاتها المبات 

 سنجد من ٌقول 60ضربهم ٌساوى  .. اذا سؤلنا عن عددٌن حاصل

 10×  6واخر  12×  5واخر  15×  4واخر  20×  3واخر  30×  2واخر ٌقول  60×  1

فاى منهم الصحٌح ؟ بالطبع جمٌع االجابات صحٌحه وال ٌوجد اى تعارض بٌنهم رؼم اختبلفهم 

فلم ٌقل احد العلماء انه لم ٌصلب واخر قال  وهذا ما نسمٌه اختبلؾ التنوع عند اهل العلم ..

 انه صلب هذا هو اختبلؾ التضاد وهو ما ال ٌقول به اهل السنه 

 نعود لما ذكره االمــام الطبرى :
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وهناك رأى شخصٌا ارجحه بان الٌهود قد اشتبه علٌهم االمر وقبضوا على شخص وصلبوه 

 .وساتعرض للثبلث اقوال تفصٌبل ظنا انه هو المسٌح 
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ابدا مره اخرى بمساله العدل ان سلمنا انه تم القاء الشبه على شخص اخر هذا لٌس فٌه اى 
ظلم على الشبٌه الن كل الرواٌات فى هذه المساله تخبرنا انه تم القاإه على شخص بمحض 
ارادته كى ٌكون مع المسٌح علٌه السبلم فى الجنه والبعض ٌقول هذا المّسلم الخابن للمسٌح 

ل احد جنود الرومان الذٌن حاولوا قتل المسٌح وفى الحالتٌن ٌكون الجزاء من والبعض ٌقو
والقول فى مساله القاء الشبه على احد جنس العمل ان لم ٌكن احد التبلمٌذ اختار هذا طواعٌه 

التبلمٌذ وصلبه حسب رواٌه عبد هللا ابن عباس وابن جرٌج والقاسم وقتاده اراه مردودا وهذا 
ون مخطا فٌه ال الزم بٌه احد الن شبه المسٌح لو تم القاإه على شخص راى شخصى قد اك

واحد لعرؾ باقى التبلمٌذ من هو وأكدوا هذا فٌما بعد النهم راوا الشخص قبل القاء الشبه 
 وبعده النه حسب الرواٌات قال انا قبل القاء الشبه

 

ك لم ٌعرؾ فٌما بٌنهم من هو فاولى االقوال بالصحه ان شبه المسٌح القى على كل التبلمٌذ لذل

ولكنى شخصٌا امٌل لراى مخالؾ لهذا الراى رؼم عدم الشخص الذى تم القاء الشبه علٌه 

 وجود اى اشكال علٌه ورؼم وجود أدله اخرى تدعم حدوثه لذا ال اشكال لدى فى اى منهم 

 

على اخر والراى الذى امٌل له كما وضحت انفا ان الٌهود شبه لهم شخص المسٌح فقبضوا 
وراى اعتمادا على قوله تعالى وما قتلوه ٌقٌنا فان كان المسٌح تم القاء الشبه  ظنا انه المسٌح

علٌه بالمثلٌه التى ٌعتقد فٌها البعض فلما الشك اذن فى شخص المصلوب محال ٌكون الٌهود 
على ؼٌر علم اال اذا كانوا قبضوا على شخص مخالؾ شكبل او قرٌبا من الشكل المعهود 
للمسٌح لدٌهم فمن ثم تولد لدٌهم شك وانتفى الٌقٌن ولكن ال اشكال اٌضا فى اى ٌكون الشبه 
القى على كل التبلمٌذ وتم القبض على واحد منهم الذى اختار ان ٌحل مكان المسٌح فى هذا 

 الحدث لٌكون رفٌقه فى الجنه ..
 

 

مثبته الجمٌع شهود على لٌنفى قصه سنه  670س : كٌؾ نصدق االسبلم الذى اتى بعد 

  ؟  ك العالم فى ضبلل كل هذه السنٌنحدوثها فهل هللا تر
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القابل بهذا الكبلم اما مدلس واما جاهل فاالسبلم لٌس اول من قال بنجاه المسٌح علٌه ۩ 

السبلم من واقعه الصلب ولم ٌكن العالم فى اتفاق على حدوث هذا الحدث طٌله هذه السنوات 

 القابل .. ولندعم كبلمنا باالدله :كما ٌوهم نفسه 

االعتماد على مسالة استمرار فكره معٌنه لعده قرون هذا بدا بتوضٌح بسٌط أ احب ان ولكن

لٌس دلٌل على صحتها .. خاصه ان المسٌح كان ٌصحح للٌهود امور استمروا فى االعتقاد 

 فٌها عده قرون اٌضا 

الطبلق أن لهم   نقضا للسبت .. ووضحلهم ان فعل الخٌرات ٌوم السبت لٌس فمثبل وضح 

توضٌح  فكل هذاموجود فى البداٌه  هذا لم ٌكنلموسى نتٌجه فساد بنى اسرابٌل وان  شُرع

 لحقٌقه كانت مجهوله بالنسبه لهم استمرت عده قرون ..

دلٌل على انه اله  هذا.. فهل  الى ٌومنا هذاالؾ سنه قبل المٌبلد  ذكرشنا فى الهند مثبل ٌعبد من

أما الشق التانى وهو ان االسبلم اول من قال بهذا بعد  ؟ لمجرد ان عبادته استمرت عده قرون

 : والٌكم بعض الطوابؾ التى انكرت صلب المسٌح ستة قرون من الصلب فهذا لٌس صحٌح

  الباسٌلٌدٌه :

وهً ما  ما ٌسمٌهاالقدٌس الفونس مارٌا دى لجورى ٌنقل عن بدع القرن االول المٌبلدى ك

 تعرؾ بهرطقه باسٌلٌدس 

The history of heresies and their refutation      p 302 
 

 احد الطوابؾ الؽنوسٌه كانت تإمن ان سمعان القٌراونى صلب بدال من المسٌح بٌنما : الترجمه

   وهذا ما ثبت فى كتابات االباء ومنهم اٌرناإس وهذا القول كان خبلل القرن االول نجا المسٌح 
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وال ٌهمنا مساله تسمٌه هذا القول بالهرطقه الن من المسلم به تحقٌقا ان كل من ٌخالؾ هذا 

 ٌصبح مهرطقا بالمنظور المسٌحى . شهودالمعتقد الذى ٌفتقر على اى ادله او 

 بٌشوي لبلنباكتاب سلسلة محاضرات تبسٌط اإلٌمان من ضمن نموذج بسٌط الثبات هذا والٌكم 

 بخصوص سبب رفض الكنٌسه النجٌل برنابا  مطران دمٌاط

 

كل ما تراه الكنٌسه مرفوض ٌرفض .. هذا هو معٌار الحكم راى الكنٌسه فمن خالفها اصبح 

 !مهرطق وال وجود لكلمه هللا اى وزن بالنسبه للمسٌحٌه 

فلورى لٌس بهرطقه بل مدعم بنصوص من الكتاب المقدس التى وقولى هذا من باب ان قول 

 تإكد على امكانٌه تؽٌر المسٌح لشكله

 لتلمٌذى عمواس  ظهورهوقت 

 منطلقٌن ٌمشٌان وهما منهم الثنٌن اخرى بهٌبة ظهر ذلك وبعد []Mk.16.12[]الفــــانـــداٌك]

 .[البرٌة الى

 وقت التجلى على الجبل

 وصعد اخاه وٌوحنا وٌعقوب بطرس ٌسوع اخذ اٌام ستة وبعد []Mt.17.1[]الفــــانـــداٌك]

 .[منفردٌن عال جبل الى بهم

 ثٌابه وصارت كالشمس وجهه واضاء قدّامهم هٌبته وتؽٌّرت []Mt.17.2[]الفــــانـــداٌك]

 .[كالنور بٌضاء

 اعتبرواذا اذن هذا القول ال ٌعد هرطقه بل هو امر مدعم بنصوص من داخل الكتاب اال ا

 كتاب نفسها هرطقه هذا امر اخر .نصوص ال

 :وهذا االمر مإكد فى عده مراجع نقرا مثبل فى كتاب 
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The Quantum Vision of Simon Kimbangu: Kintuadi In 3D   p 23 

 
حُظَؿٔٚ : ٓوط١ٞ ٗـغ كٔخىٟ ٣ًٌَ حٕ ٣ٔٞع ح٤ُٔٔق ٗـخ ٖٓ حُِٜذ ٖٝٓ ِٛذ ػ٘ٚ ٛٞ 

  ح٤ُٜٞى حٗٚ ح٤ُٔٔقٓٔؼخٕ حُو٤َٝح٠ٗ ظ٘خ ٖٓ 
 

 كتاب علم الباترولوجى لبلب متى المسكٌن صـ 45
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بعدم صلب المسٌح ونجاته وان المصلوب كان سمعان  ٌنقل قول باسلٌدس فى القرن التانى

 القٌروانى الذى تذكر االناجٌل انه كان حامبل لصلٌب المسٌح ! 

p 229  A Dictionary of Gnosticism 

 

 باسٌلٌدس كان ٌإمن بصلب سمعان القٌراونى بدال من ٌسوع المسٌح .:  الترجمه

Ante-Nicene-Fathers وفى كتاب 

Doctrines of  Basilides   كتب باب بعنوان اٌرنابوس   

 

ًّ  ، ولكن سمعان وهكذا هو بنفسه لم ٌُعانً الموت:  الترجمه ، أُْجبَِر على  ، وهو رجل قٌروان

حتى أصبح ٌُعتقد  تحوٌل هذا األخٌر من قبل المسٌح المسٌح؛ بحٌث تمحمل الصلٌب بدالً من 
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،  ، فً حٌن أن ٌسوع نفسه أخذ شكل سمعان وتم صلبه عن طرٌق الجهل والخطؤ أنه ٌسوع

 ، ٌسخر منه و وقؾ بجانبهم

 الدوسٌتٌه :

 233كتاب علم الباترولوجى لبلب متى المسكٌن صـ ونقرأ عنها فى 

 

Historical Dictionary of Radical Christianity  p 107 
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 وهذه هى اسماء الطوابؾ التى انكرت صلب المسٌح خبلل القرون االولى :

الماركٌونٌة والباردٌسٌانٌة  و الباسٌلٌدٌون والكورنثٌون والكاربوكراٌتون والساطرٌنوسٌة

والتاٌتانٌسٌون والدوسٌتٌة  والسٌرنثٌٌون والبارسكالٌونٌة والبولسٌة والماٌنسٌة

 والمارسٌونٌة والفلنطانٌابٌة والهرمسٌون

واحقاقا للحق منهم الكثٌر من له افكار شاذه وال ٌإخذ بها على االطبلق ولكن ما ٌهمنى فى 

ونتٌجه وجود عدم اتفاق االمر انه لم ٌكن هناك اجماع على صلب المسٌح خبلل هذه القرون 

ى ترسخ ماهٌه االٌمان الواجب االعتقاد فٌه ومنه عقٌده  ظهرت المجامع المسكونٌه الت

 م 325الصلب فنجد فى قانون االٌمان النٌقاوى الذى تم االقرار به عام 

 

. ومن أجل خبلصنا نزل وتجسد وتؤلم ومات، وقام أٌضاً فً الٌوم الثالث الذي من أجلنا نحن البشر  

 

المسٌحٌه بعدم صلب المسٌح فلٌس من المعقول ان هذا الكبلم نتٌجه قول الكثٌر من الطوابؾ 

بؽض النظر ان المجمع كان هدفه  ٌشذ شخص او اثنٌن عن االٌمان ٌقام لهم مجمع كامل

والؽرٌب ان هذا المجمع  الربٌسً الرد على بدعه ارٌوس ولكن ال نؽمض اعٌننا عن تلك اٌضا

إذن بل ان معظم االباء رفضوا هذا االٌمان االنتخابى ..  ،كان انتخاب الختٌار االٌمان الصحٌح 

ادعاء وجود اجماع ست قرون على صلب المسٌح وان االسبلم جاء منكرا لهذه الواقعه هو 

الن الكثٌر منهم كان ٌعتقد ان المسٌح علٌه السبلم لم ٌقتل ولم ٌصلب ولكن شبه   ادعاء باطل

 ولٌس النكارهاحقٌقه فاالسبلم اتى الستكمال التاكٌد على   لهم

 

 إِنًِّ ِعٌَسى ٌَا الّلُ  قَالَ  إِذْ  س : االٌه التى تنفى الصلب تعارض اٌات تإكد موت المسٌح مثل )

ًَّ  َوَرافِعُكَ  ُمتََوفٌِّكَ  ا ( واٌضا اٌه ) إِلَ ٌْتَنًِ فَلَمَّ قٌِبَ  أَنتَ  كُنتَ  تََوفَّ ٌِْهمْ  الرَّ ءٍ  كُلِّ  َعلَى َوأَنتَ  َعلَ ًْ  َش

 اال ٌوجد تعارض ٌجعلنا نفقد مصداقٌه القول بعدم صلب المسٌح ؟(  َشِهٌدٌ 

.. نوضح تعرٌؾ الوفاه لؽه بكل تاكٌد ال ٌوجود ادنى تعارض ونوضح باالدله باذن هللا ۩ 

 نفهم معنى هذه االٌات :لكى واصطبلحا 
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 معنى الوفاه انها :البن فارس  مقاٌٌس اللؽهورد فى 

 . : إتمام العَْهد وإكمال الشَّرط منه الَوفاء  وإتمامكلمةٌ تدلُّ على إكماٍل 
ًٌّ. وَوفَى  : أْوفَى، فهو وفِ

ٌْتَُك الشًَّءَ  وٌقولون ً  : أْوفَ ٌْتَه إٌّاهُ وافٌا  . ، إذا قََض
ٌْته ٌُْت الشًََّء واستَْوفَ  ؛ ]إذا أخذتَه كُلّه[ حتَّى لم تترْك منه شٌباً. وتوفَّ

 

 البن منظور : لسان العربوورد معناها فى 

ٌُْت الماَل منه واْستْوفٌَته إذا أَخذته كله ٌُْت َعدَد القوِم إذا َعدَْدتهم كُلَّهم  وتََوفَّ ؛ وأَنشد أَبو  وتََوفَّ
ٌْسُوا ِمْن أََحْد، وال تََوفَّاهُْم قَُرٌٌش فً العدْد أَي ال  عبٌدة لمنظور الَوْبِري : إنَّ بنً األَْدَرِد لَ
: هللا ٌَتَوفَّى  ؛ ومن ذلك قوله عز وجل ددهم وال تَْستَوفً بهم عدَدَهمتجعلهم قرٌش تَمام ع

: ٌَْستَْوفً تَمام عدَِدهم إِلى ٌوم  ، وقٌل ؛ أَي ٌَْستَوفً ُمدَد آجالهم فً الدنٌا األَْنفَُس حٌَن َمْوتِها
 . النابم فهو اْستٌِفاء وْقت َعْقله وتمٌٌزه إِلى أَن نامَ  القٌامة،وأَّما تََوفًِّ

، تؤْوٌله أَن ٌَْقبَِض  : هو من تَْوفٌِة العدد : قل ٌَتََوفَّاكم َملَُك الموت، قال وقال الزجاج فً قوله
ت منه ما لً  أَْرواَحكم أَجمعٌن فبل ٌنقُص واحد منكم، كما تقول ٌُْت من فبلن وتََوفٌَّ : قد اْستَْوفَ

 ؛ تؤْوٌله أَن لم ٌَْبَق علٌه شًء. علٌه
 

الكتاب المقدس وردت والمدهش فى هذا االمر ان اذن االصل فى الوفاه هو القبض واالستٌفاء 

مره بٌن العهد القدٌم والجدٌد ولم ترد مره واحد فٌهم بمعنى  61 اكثر من فٌه لفظه التوفى

 والٌكم بعض االمثله بل وردت بالمعنى الذى نقول به وٌستنكره المسٌحى علٌنا  القتل او الموت

 ؟ لكم فضل فؤي منه، تستوفوا أن ترجون من أقرضتم وإن []Lk.6.34[]الٌسوعٌة الترجمة]

 [ قرضهم مثل لٌستوفوا خاطبٌن ٌقرضون خاطبون فهناك

 فان.لكم فضل فاي منهم تستردوا ان ترجون الذٌن اقرضتم وان []Lk.6.34[]الفــــانـــداٌك]

 [ المثل منهم ٌستردوا لكً الخطاة ٌقرضون اٌضا الخطاة

 موضع اخر

 جبت متى فكنت الصٌارفة مابدة على فضتً تضع لم فلماذا []Lk.19.23[]الفــــانـــداٌك]

 [ ربا مع استوفٌها

 فً وكنت المصارؾ؟ بعض فً مالً تضع لم فلماذا []Lk.19.23[]الٌسوعٌة الترجمة]

 [ الفابدة مع أسترده عودتً

 موضع اخر

 من قبلت اذ امتؤلت قد.واستفضلت شًء كل استوفٌت قد ولكنً []Phil.4.18[]الفــــانـــداٌك]

 .[هللا عند مرضٌة مقبولة ذبٌحة طٌبة رابحة نسٌم عندكم من التً االشٌاء ابفرودتس

 بعدما بٌسر صرت قد. علٌه ٌزٌد ما بل حقً، كل أخذتو []Phil.4.18[]الٌسوعٌة الترجمة]

 هللا ٌقبلها وذبٌحة الرابحة طٌب عطر وهو عندكم، من به أتانً ما أبفردٌطس من تلقٌت

 [ عنها وٌرضى
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 موضع اخر

 [االخٌر الفلس توفً حتى هناك من تخرج ال لك اقول الحق []Mt.5.26[]فــــانـــداٌك]

 . [فلس آخر تإدي حتى منه تخرج لن: لك أقول الحق[] Mt.5.26[]ٌسوعٌة]

 موضع اخر

 [ الرجل اٌضا المرأة وكذلك الواجب حقها المرأة الرجل لٌوؾ []Cor1.7.3[]فــــانـــداٌك]

 . [حقوقه كل زوجها الزوجة ولتعط حقوقها كل زوجته الزوج ولٌعط[] Cor1.7.3[]المبسطة]

إماته القرض ب ال ٌجوز القولاستٌفاء الشا رده وقبضه مره اخرى ولٌس شرطا إماتته ..  اذن

ورد فى االٌات  نفهم معناها الذى اما الوفاه اصطبلحا لكىاو قتله بل رده وقبضه مره اخرى 

 فى هذه المساله : تفسٌر الطبرىـ لحتكم سوؾ ا

 تفسٌره لقوله فى 

ُرَك ِمَن الَِّذٌَن َكفَُروا َوَجاِعُل الَِّذٌ ًَّ َوُمَطّهِ ُ ٌَا ِعٌَسى إِنًِّ ُمتََوفٌَِّك َوَرافِعَُك إِلَ َن اتَّبَعُوَك إِْذ قَاَل اللَّ
 فَْوَق الَِّذٌَن َكفَُروا إِلَى ٌَْوِم اْلِقٌَاَمِة 

 

 
 

 "ضعٌؾ واالثر مرسل " 

 هذا ما ذهب الٌه الربٌع ابن انس وؼٌره و اعتمدوا فى اثباتهم على معنى قوله 
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ُ  []42[]الزمر]  قََضى الَّتًِ فٌَُْمِسكُ  َمنَاِمَها فًِ تَُمتْ  لَمْ  َوالَّتًِ َمْوتَِها ِحٌنَ  اأْلَنفُسَ  ٌَتََوفَّى اللَّ
ٌَْها  [ ٌَتَفَكَُّرونَ  لِّقَْومٍ  آَلٌَاتٍ  ذَِلكَ  فًِ إِنَّ  ُمَسمًّى أََجلٍ  إِلَى اأْلُْخَرى َوٌُْرِسلُ  اْلَمْوتَ  َعلَ

 
ٌْلِ  ٌَتََوفَّاكُم الَِّذي َوهُوَ  []60[]األنعام]  [ بِالنََّهارِ  َجَرْحتُم َما َوٌَْعلَمُ  بِاللَّ
 

 ال : " ؟ قال : أفً الجنة نوم لما سبلوهناك حدٌث عن النبى اخرجه الدارقطنً عن الرسول 
اْلَحْمدُ  وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول إذا قام من النوم " ، والجنة ال موت فٌها الموت، النوم أخو 

ٌِْه النُّشُورُ   هلل الَِّذي أْحٌَانَا بَْعدََما أَماتَنَا وإلَ
 

وفى مقطاعه سرٌعه اوضح مساله بسٌطه الن البعض من النصارى ٌسخر جهبل من ان ٌكون 
نوم فلذا خٌر ما اتى به هو الكتاب المقدس الذى ٌإمن به المسٌحى من احد معانى الوفاه ال

 اثناء قصه احٌاإه للعازروعلى لسان ٌسوع المسٌح نفسه 
 
 اذهب لكنً نام قد حبٌبنا لعازرلهم  قال ذلك وبعد هذا قال []Jn.11.11[]الفــــانـــداٌك]

 [ ألوقظه
 
 [النوم  رقاد عن ٌقول انه ظنوا وهم موته عن ٌقول ٌسوع وكان []Jn.11.13[]الفــانــداٌك]
 

 لنكمل تفسٌر الطبرى ٌسوع نفسه للتعبٌر عن الموت .. مسٌحً ٌشكك فى قولواالن ال اعتقد 
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 اقوال فى هذه المساله : 3االمام الطبرى هناك  اذن كى نوضح االمر باسلوب بسٌط كما اورده

 اما ان الوفاه جاءت هنا بمعنى النوم وهناك ادله على هذا ولٌست وفاة موت – 1
 اما ان الوفاه جاءت بمعنى القبض وهو حى دون ان ٌموت  – 2
اما ان الوفاه تعنى الموت فى بعض المواضع ولكنها جاءت بصفه المقدم الذى معناه  – 3

التاخٌر والمإخر الذى معناه التقدٌم ولٌست من باب الترتٌب الزمنى وهناك ادله اٌضا تدعم 
 هذا الرأى

 

واولى هذه االقوال بالصحه كما قال ابو جعفر ان الوفاه جاءت بمعنى القبض وهو حى دون ان 

 كما قال الحسن وابن زٌد، وهو اختٌار الطبري، وهو الصحٌح عن ابن عباسٌموت 

والدلٌل ان صرٌح السنه عن رسول هللا تبلؽنا بمجا المسٌح التانى لقتل  وقاله الضحاك 

 ٌخبرنا فى محكم اٌاته الكرٌمه الدجال فى اخر الزمان ثم وفاته وقتها وهللا 

 [ اْلَجِحٌمِ  َعذَابَ  َوَوقَاهُمْ  اأْلُولَى اْلَمْوتَةَ  إاِلَّ  اْلَمْوتَ  فٌَِها ٌَذُوقُونَ  الَ  []56[]الدخان]

 فاالنسان ٌموت مره واحده لذلك اصح االقوال فى هذه المساله انه قبض الى هللا دون ان ٌموت 

الوفاه جاءت بمعنى الموت على الصلٌب النتفاء هذا  فكل االراء ما فٌها راى ٌقول ان ومع هذا

 االمر بصرٌح القراءن فى قوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم

ه ان اختبلفنا الجذرى معه لٌس فى مساله موت المسٌح من عدمه فبلبد ان ٌعً ناقل الشبه

فالمسٌح وان كان تعرض لما قاله بعض العلماء الذٌن فسروا التوفى بالموت بضع ساعات 

 قبٌل الرفع بعد نجاته من الصلب فانه لم ٌقتل ولم ٌعلق على الصلٌب اصبل 

 الموت ( –النوم  –فقد وضحنا كافه معانى التوفى التى وردت فى االٌات الكرٌمه ) القبض 
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 564ص جهود الشٌخ الشنقٌطً فً تقرٌر عقٌدة السلؾ  ما نجده اٌضا فى كتابوهذا 
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ًَّ  َوالسَّبَلمُ  : ولكن القران ٌإكد صراحه موت المسٌح فى قوله ) س  أَُموتُ  َوٌَْومَ  ُوِلدتُّ  ٌَْومَ  َعلَ
 َحٌّاً ( .. فما ردكم على هذا ؟ أُْبعَثُ  َوٌَْومَ 

 
فالمسٌح انسان شانه شان اى انسان ٌولد ثم ٌاتى ال اعلم صراحه اٌن االشكال او التعارض ۩ 

 علٌه ٌوم وٌموت ثم ٌبعث مره اخرى ٌوم القٌامه

اال ان ٌبعثه هللا ٌموت ووالمسٌح ولد وسٌاتى علٌه ٌوما فى مجٌبه التانى بعد ان ٌقتل الدجال 

  والحظ معى انه لم ٌقل ٌوم اقتل او ٌوم اصلب بل ٌوم اموت عز وجل مره اخرى ٌوم القٌامه

أنه وابن عساكر الطبرانً رضً هللا عنه عند أبً هرٌرة وهذا ما صح كما ورد فً حدٌث 

  "ٌنزل عٌسى ابن مرٌم فٌمكث فً الناس أربعٌن سنة  " ملسو هيلع هللا ىلص قال

عنه أنه ٌمكث أربعٌن وابن حبان وابن جرٌر ، وأبً داود وابن أبً شٌبة وعند اإلمام أحمد 

 . سنة ثم ٌتوفى وٌصلً علٌه المسلمون وٌدفنونه عند نبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 وهذا ما اجمع علٌه المفسرٌن 

لنرى ما اقره علماء التفسٌر انفسهم فى هذه المساله فالقران ال ٌترك لكم كً تفسروه حسب 

 ن مفسرٌن ..تاب المقدس فللقرآالكاهوابكم فكما ال ترضوا للمسلم تفسٌر 

 تفسٌر الطبرى :

 

 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12508
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16935
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16935
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16935


 المهندس مجدى                                          القول الصرٌح فى نجاه المسٌحكتاب / 
 

31 
 

 تفسٌر القرطبى :
 

 
 

 190صـ  كتاب القران ونقض مطاعن الرهباناالمام ابن كثٌر فى 
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{ لٌس معناه أنه قد مات ، وإنما وٌوم أموت علم أن قوله } نومما سبق من أقوال المفسرٌن 
فإنه ٌسلم من  –وذلك بعد نزوله وقتله للدجال كما ثبت فً األحادٌث  –معناه أنه عند موته 

{ ولٌس معناه أنه قد وٌوم أبعث حٌا الموت على ؼٌر اإلٌمان باهلل تعالى ، وهذا كما أنه قال } 
هو عن أحواله فً والدته ، وفً موته ، وفً بعثه ، وال بعث ٌوم القٌامة !! ، فكبلمه ملسو هيلع هللا ىلص إنما 

شك أنه سٌموت ، لكن كما دلت اآلٌات األخرى التً سقتها ، فإنه لم ٌمت بالقتل أو الصلب ، 
 وإنما رفعه هللا إلٌه ، وسٌموت بعد نزوله من السماء ، وقتله للدجال .

 
النه عندما تحدث المسٌح علٌه وصراحه اتعجب من االستشهاد بهذه االٌه الثبات موت المسٌح 

ًَّ ٌَْوَم ُوِلْدتُ  السبلم عن مولدة قال فً الماضً الن المولد قد تم  ُوِلْدتُ  فكانت كلمه  َوالسَّبلُم َعلَ
أى لم ٌؤتً حدٌثه  أُْبعَُث َحًٌّابالفعل أما عندما تحدث عن الموت والبعث فقال َوٌَْوَم أَُموُت َوٌَْوَم 

هنا فً الماضً الن الموت لم ٌتم وكذلك البعث ولذلك جاء حدٌثه عن الموت والبعث بصٌؽه 
تدل على المستقبل فكٌؾ ٌكون هذا استدالل على إن المسٌح قد مات إال أن ٌكون من قال هذا 

  هو من اجهل الجهال باللؽة العربٌة
 
 

َوإِْن ِمْن أَْهِل  159ى على موته فى موضع اخر فى سوره النساء س : القران اكد مره اخر

 .. ألٌس هذا دلٌبل كاؾ على صلبه وموته ؟ اْلِكتَاِب إِال لٌَُْإِمنَنَّ بِِه قَْبَل َمْوتِهِ 

هناك رأٌٌن فى هذه المساله اصحهم الرأى االول فقد اختلؾ اهل العلم فى الضمٌر فى قوله  ۩

  َمْوتِهِ 

إٔ َٓؿغ ح٤ٔ٠َُ ا٠ُ ػ٠ٔ٤ حرٖ ٣َْٓ ػ٤ِٚ حُٔالّ ، ٝػ٠ِ ٌٛح ٣ٌٕٞ ٓؼ٠٘ ح٣٥ش  : حُوٍٞ حألٍٝ

أ١ ػ٠ٔ٤  ،  ، أٗٚ ٓخ ٖٓ أكي ٖٓ أَٛ حٌُظخد اال ٤ٓئٖٓ رؼ٠ٔ٤ ػ٤ِٚ حُٔالّ ، ًُٝي هزَ ٓٞطٚ 

كبٗٚ اًح ٍِٗ ٖٓ حُٔٔخء ، ٝهظَ حُيؿخٍ ، كبٗٚ ٣ٌَٔ ح٤ُِٜذ ٣ٝوظَ حُو٣َِ٘ ٠٣ٝغ حُـ٣ِش كال 

ٝأٗٚ ُْ ٣ٔض ٣وزَ اال حإلٓالّ ، ٝك٤ٜ٘خ ٣ئٖٓ أَٛ حٌُظخد رٚ ، هزَ ٓٞطٚ ملسو هيلع هللا ىلص ، ٣ٝؼِٕٔٞ أٗٚ كن ، 

١َٗٝ ٖٓ أَٗح١ ٣ّٞ حُو٤خٓش ،  ، كخٌُالّ ك٢ ح٣٥ش ػٖ ػالٓش ٖٓ ػالٓخص حُٔخػش ، ٖٓ هزَ

٤ٌٕٓٞ رؼي ٍِٗٝ ػ٠ٔ٤ ، ٝأٗٚ هزَ إٔ ٣ٔٞص ك٢ ًُي حُِٓخٕ ٤ٓئٖٓ رٚ أَٛ حٌُظخد . ٝهي ٍٝى 

ٓخ ٣ئ٣ي ٌٛح حُوٍٞ ٖٓ هٍٞ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ رؼي ٍٝح٣ظٚ ُِلي٣غ حُيحٍ ػ٠ِ ٍِٗٝ ػ٠ٔ٤ 

٢َ حّلَلُ  ِٟ ٍَ سَ  ََ ٣ْ ََ ُٛ ِٚ ػ٤ِٚ حُٔالّ ك٢ آهَ حُِٓخٕ ، كؼٖ أَر٢  ٠َِ حّلَلُ َػ٤َِْ َٛ ٍُ حّلَلِ  ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ ُْ٘ٚ هَخ  َػ

: َْ ََِٓ َٝ  ََ ُ ٣َْوظ َٝ ٤َِِذ  َٜ ََ حُ ِٔ ٌْ خ َػْيال ك٤ََ ًٔ ٌَ َْ َك َ٣ َْ َٓ  ُٖ ْْ حْر ٌُ ٍَ ك٤ِ ِِ ْ٘ َ٣ ْٕ َٖ أَ ٌَ ِٗ ُٞ٤َُ ِٙ ٢ ر٤َِِي ِٔ ١ َْٗل ٌِ حَُ َٝ
ٍُ كَ  خ َٔ ُْ َٞ ح ٣َِل٤ َٝ ٣َشَ  ِْ ـِ ُْ ٠ََ٣َغ ح َٝ  ََ ٣ ِِ ْ٘ ِو ُْ ْٖ ح ِٓ ح  ًَ حِكيَسُ َه٤ْ َٞ ُْ يَسُ ح ـْ َٔ َٕ حُ ٌُٞ ظ٠َ ال ٣َْوزََُِٚ أََكيٌ َكظ٠َ طَ

ظَخِد اِال ٤َُُئْ  ٌِ ُْ َِ ح ْٛ ْٖ أَ ِٓ  ْٕ اِ َٝ ( : ْْ ُ جْظ ِٗ  ْٕ ُءٝح اِ ََ حْه َٝ سَ  ََ ٣ْ ََ ُٛ ٍُ أَرُٞ  َْ ٣َوُٞ خ ػُ َٜ خ ك٤ِ َٓ َٝ ٤َْٗخ  ََ حُيُّ ِٚ هَْز َٖ رِ َ٘ ِٓ
ِش ٣َ  َٓ ُِْو٤َخ َّ ح ْٞ َ٣ َٝ  ِٚ طِ ْٞ ٤يًح  حُ٘ٔخءَٓ ِٜ َٗ  ْْ ِٜ ُٕ َػ٤َِْ    220ِْٓٔ  3192حُزوخ١ٍ  159ٌُٞ

إٔ َٓؿغ ح٤ٔ٠َُ ا٠ُ حٌُظخر٢ ٗلٔٚ ، ٝػ٠ِ ٌٛح ٣ٌٕٞ ٓؼ٠٘ ح٣٥ش ، أٗٚ ٓخ ٖٓ  حُوٍٞ حُؼخ٢ٗ :

أكي ٖٓ أَٛ حٌُظخد اال ٤ٓئٖٓ رؼ٠ٔ٤ ػ٤ِٚ حُٔالّ ، ٝأٗٚ كن ، ٝأٗٚ ُْ ٣ٔض ، ًُٝي ػ٘يٓخ 

حُلوخثن ٝحُزَح٤ٖٛ ، كؼ٘ي ٓٞص ًُي حٌُظخر٢ ٤ٓؼِْ إٔ ٓخ ًخٕ ٣ؼخ٣ٖ ٌَٓحص حُٔٞص ، ٣َٟٝ 

 .  ػ٤ِٚ ٛٞ حُزخ١َ ، ٌُٖ ال ٣٘لؼٚ ًُي حإل٣ٔخٕ ك٤٘جٌ

ك٢ حُوٍٞ   ، ٝاٗٔخ حٌُالّٝػ٠ِ ًال حُو٤ُٖٞ حُٔخرو٤ٖ ك٤ِْ ك٢ ح٣٥ش ى٤َُ أٝ اٗخٍس ا٠ُ ٓٞطٚ ملسو هيلع هللا ىلص

ٝٛٞ رال ٗي ٤ٓٔٞص ػ٤ِٚ حُٔالّ ، ٌُٖ رؼي حألٍٝ  ػ٠ِ أَٓ ؿ٤ز٢ ٤ٓلَٜ ك٢ حُٔٔظوزَ ، 

 ( أ١ ٓٞص حٌُظخر٢ ٗلٔٚ هزَ ٓٞطٚ ُِٗٝٚ ًٔخ ٓزن ، ٝػ٠ِ حُوٍٞ حُؼخ٢ٗ : كخَُٔحى روُٞٚ )
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ٌٝٛح ٓخ ًٛذ ح٤ُٚ حرٖ ٝهي ٍؿق حُطز١َ ٝحرٖ ًؼ٤َ ٝؿ٤َٛٔخ ٖٓ أثٔش حُظل٤َٔ حُوٍٞ حألٍٝ 

 ؿ٣ََ ٝحرٖ ػزخّ ٝؿ٤َٛٔخ 

ٝإ ٖٓ أَٛ حٌُظخد اال ٤ُئٖٓ٘ رٚ هزَ ٓٞطٚ    ؤ٣َٝ ك٢ ٓؼ٠٘ ًُيحهظِق أَٛ حُظ : هخٍ حرٖ ؿ٣ََ

٣ؼ٢٘ هزَ ٓٞص ػ٠ٔ٤ ، ٣ٞؿٚ ًُي ا٠ُ إٔ ؿ٤ٔؼْٜ ٣ٜيهٕٞ رٚ اًح ٍِٗ ُوظَ حُيؿخٍ ، كظ٤َٜ 

 حَُِٔ ًِٜخ ٝحكيس ، ٢ٛٝ ِٓش حإلٓالّ حُل٤٘ل٤ش ، ى٣ٖ ارَح٤ْٛ ػ٤ِٚ حُٔالّ 

ٖ٘ رٚ هزَ ٓٞطٚ ، هخٍ : هزَ ٓٞص ػ٠ٔ٤ رٖ ػٖ حرٖ ػزخّ هخٍ : ٝإ ٖٓ أَٛ حٌُظخد اال ٤ُئٓ

هخٍ : هزَ ٓٞص ٝإ ٖٓ أَٛ حٌُظخد اال ٤ُئٖٓ٘ رٚ هزَ ٓٞطٚ {  } ٣َْٓ ػ٤ِٚ حُٔالّ ٝػٖ حُلٖٔ

، ٌُٖٝ اًح ٍِٗ آٓ٘ٞح رٚ أؿٔؼٕٞ هخٍ حرٖ ؿ٣ََ : ٝهخٍ آهَٕٝ :  ػ٠ٔ٤ ٝهللا اٗٚ ُل٢ ػ٘ي هللا

٣ؼ٢٘ رٌُي هزَ ٓٞص ٛخكذ حٌُظخد ، ًًَ ٖٓ ًخٕ ٣ٞؿٚ ًُي ا٠ُ أٗٚ ػِْ حُلن ٖٓ حُزخ١َ ألٕ 

ًَ ٖٓ ٍِٗ رٚ حُٔٞص ُْ طوَؽ ٗلٔٚ كظ٠ ٣ظز٤ٖ ُٚ حُلن ٖٓ حُزخ١َ ك٢ ى٣٘ٚ . هخٍ ػ٢ِ رٖ أر٢ 

، هخٍ : ال ٣ٔٞص ٣ٜٞى١ كظ٠ ٣ئٖٓ رؼ٠ٔ٤ ٝهخٍ حرٖ ػزخّ : ١ِلش ػٖ حرٖ ػزخّ ، ك٢ ح٣٥ش 

ُٞ َٟرض ػ٘وٚ ُْ طوَؽ ٗلٔٚ كظ٠ ٣ئٖٓ رؼ٠ٔ٤  ٝػٖ حرٖ ػزخّ ، هخٍ : ال ٣ٔٞص ح٤ُٜٞى١ 

 .  كظ٠ ٣ٜ٘ي إٔ ػ٠ٔ٤ ػزي هللا ٍُٝٓٞٚ

هخٍ حرٖ ؿ٣ََ : ٝأ٠ُٝ ٌٛٙ حألهٞحٍ رخُٜلش حُوٍٞ حألٍٝ ، ٝٛٞ أٗٚ ال ٣زو٠ أكي ٖٓ أَٛ حٌُظخد 

رؼي ٍِٗٝ ػ٠ٔ٤ ػ٤ِٚ حُٔالّ اال آٖٓ رٚ هزَ ٓٞص ػ٠ٔ٤ ػ٤ِٚ حُٔالّ ، ٝال ٗي إٔ ٌٛح ح١ٌُ 

هخُٚ حرٖ ؿ٣ََ ٛٞ حُٜل٤ق ، ألٗٚ حُٔوٜٞى ٖٓ ٤ٓخم حال١ ك٢ طو٣ََ رطالٕ ٓخ حىػظٚ ح٤ُٜٞى 

ٖٓ هظَ ػ٠ٔ٤ ِٝٛزٚ ، ٝط٤ِْٔ ٖٓ ِْٓ ُْٜ ٖٓ حُٜ٘خٍٟ حُـِٜش ًُي ، كؤهزَ هللا أٗٚ ُْ ٣ٌٖ 

،  ػْ اٗٚ ٍكؼٚ ا٤ُٚ ، ٝاٗٚ رخم ك٢ٝاٗٔخ ٗزٚ ُْٜ ، كوظِٞح حُ٘زٚ ْٝٛ ال ٣ظز٤ٕ٘ٞ ًُي ،  ًٌُي ،

ك٤وظَ ٤ٔٓق ح٠ُالُش ، ٣ٌَٝٔ  ٝاٗٚ ٤ٍِٓ٘ هزَ ٣ّٞ حُو٤خٓش ، ًٔخ ىُض ػ٤ِٚ حألكخى٣غ حُٔظٞحطَس 

وزَ اال ح٤ُِٜذ ، ٣ٝوظَ حُو٣َِ٘ ، ٠٣ٝغ حُـ٣ِش ٣ؼ٢٘ ال ٣وزِٜخ ٖٓ أكي ٖٓ أَٛ حألى٣خٕ ، رَ ال ٣

 حإلٓالّ أٝ ح٤ُٔق 

كؤهزَص ٌٛٙ ح٣٥ش ح٣ٌَُٔش أٗٚ ٣ئٖٓ رٚ ؿ٤ٔغ أَٛ حٌُظخد ك٤٘جٌ ٝال ٣ظوِق ػٖ حُظٜي٣ن رٚ 

ٝحكي ْٜٓ٘ ، ٌُٜٝح هخٍ : ٝإ ٖٓ أَٛ حٌُظخد اال ٤ُئٖٓ٘ رٚ هزَ ٓٞطٚ أ١ هزَ ٓٞص ػ٠ٔ٤ ػ٤ِٚ 

٣ّٝٞ حُو٤خٓش ٣ٌٕٞ ػ٤ِْٜ حُٔالّ ح١ٌُ ُػْ ح٤ُٜٞى ٖٝٓ ٝحكوْٜٜ ٖٓ حُٜ٘خٍٟ أٗٚ هظَ ِٝٛذ ، 

٤ٜٗيحً أ١ رؤػٔخُْٜ حُظ٢ ٗخٛيٛخ ْٜٓ٘ هزَ ٍكؼٚ ا٠ُ حُٔٔخء ٝرؼي ُِٗٝٚ ا٠ُ حألٍٝ طل٤َٔ حرٖ 

  762/  1ًؼ٤َ 

حٟ حٕ ٓٞص ح٤ُٔٔق حٌُٟ حهَٙ حُٔل٣َٖٔ ح٣ٌُٖ ًٛزٞح ُِوٍٞ حالٍٝ ٛٞ ٓٞص رؼي ُِٗٝٚ ٝح٣ٔخٕ 

ٓخرن روظَ حٝ ِٛذ رَ ٓٞص رؼي حطٔخّ حُٜ٘خٍٟ ٝح٤ُٜٞى رٚ ك٠ ٓـ٤جٚ حُظخ٠ٗ ٤ُْٝ ٓٞص 

 ٍٓخُظٚ ك٠ حُٔـت حُظخ٠ٗ .

 

هناك من العلماء من فسر الوفاه بالموت الحقٌقى الٌس هذا دلٌل كاؾ ؟ ولٌس كما س : 
 تقولوا بالتفسٌر المجازى القبض او النوم ومنهم :

 )  متوفٌك أى ممٌتكروى ابن عباس ودمحم ابن اسحق أن معنى :  اإلمام الرازى الذي قال -1

 ( 457ص  2تفسٌر الرازى جزء 
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حطؼـذ ًؼ٤َح ٝحٗخ حهَح ٌٛح حُظي٤ُْ حٌُٟ ال ٣ٜيٍ حال ٖٓ أٗخّ ٣ِزٕٔٞ حُلن رخُزخ١َ حَُى :  ۩

ٓلخط٤ق حُـ٤ذ ٣ـي حٗٚ هي  ًٔخ طؼٞىٗخ ْٜٓ٘ ىحثٔخ كخٌُٟ ٣ؼٞى ُظل٤َٔ حالٓخّ حَُحُٟ ٍكٔٚ هللا

ًًَٝ ًَ حهٞحٍ حَٛ حُؼِْ َٟٝٗ ٛ٘خ حٕ حُٔيُْ ُْ ٣خهٌ حال .. طٔؼٚ حٝؿٚ ُظل٤َٔ حال٣ٚ  ٟٝق

رز٠غ ًِٔخص ٖٓ ٝؿٚ ٝحكي ُْٝ ٣ٌِٔٚ كظ٠ كيػٞٗخ حٝال ٟٗٞق ٖٓ ىحهَ حُظل٤َٔ حَٓ ٛخّ ٌٛح 

 ٓخ هخُٚ حالٓخّ حَُحُٟ ر٘لٔٚ ك٠ حُظل٤َٔ ح٠٣خ :

 

ال ٣وَ  ٌٝٛٙ حُٜلؼٚ حال٠ُٝ ػ٠ِ ٝؿٚ ًَ ٖٓ حٓظٜ٘ي رظل٤َٔ حالٓخّ حَُحُٟ ٖٓ رخد حٗٚ

ٝحالٕ روٜٞٙ  رخُظل٤َٔ حُٔـخُٟ ًٔخ ٤ٔٔ٣ٚ حُٔيػ٠ رخٕ حُٞكخٙ ًخٗض هزٞ ىٕٝ ٓٞص

كيػٞٗخ ٌَٗٔ ٓخ حهظطؼٚ ٖٓ ٌٛح  حٓلنحُـِث٤ٚ حُظ٠ حٓظيٍ رٜخ ٖٓ ًالٓٚ الرٖ ػزخّ ٝدمحم حرٖ 

 حُٞؿٚ

 

ط٘ٔق ٌٛٙ ٚ الٜٗخ ١رٌَ رٔخ، ٣خ طَٟ ُٔخًح حهظطغ حُوخثَ رٌٜٙ حُل٣َٚ ٌٛٙ حُـِث٤ٚ ٖٓ حُظل٤َٔ 

 حُ٘زٜٚ ٗٔلخ !!
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ٟٝق ٓظٜ٘ي رٌالّ حرٖ ػزخّ ٝحرٖ حٓلن كخَُحُٟ هخٍ رخٕ حُٞكخٙ هزٞ ىٕٝ ٓٞص ٝػ٘يٓخ ح 

 .خٕ حُٔوٜٞى حٕ ال ٣َٜ حػيحإٙ ٖٓ ح٤ُٜٞى ح٠ُ هظِٚ ػْ حٗٚ رؼي ًُي ٍكغ ح٠ُ حُٔٔخء ر

ٙ حالٗخػَٙ ٌٛح ٓغ ٟٝؼ٘خ ك٠ حالػظزخٍ حٛال حٕ حُلوَ حَُحُٟ ًخٕ ٓخٍٝ ُِٜلخص ًٝخٕ ٖٓ ؿال

 .ٟؼق ٍىٙ ػ٤ِٜخ ًٝٝخٕ ٤َٜٗح ر٘وَ حُ٘زٜخص ٗويح 

، وٌقصر فً  : وكان ٌعاب علٌه إٌراد الشبهة الشدٌدة ولهذا ٌقول ابن حجر فً لسان المٌزان
 وبالرؼم من هذا فحتى كبلمه ضد ما ذهب الٌه القابل بهذه الفرٌه ! حلها

 : ممٌتك ( "متوفٌك116ص  1جزء: فً كتاب )اإلتقان  الذي قال السٌوطً االمام - 2

" 

حَُى : َٝٓٙ حهَٟ َٟٗ ٗلْ ٓخ ٍح٣٘خٙ حٗلخ ٖٓ طي٤ُْ ػ٠ِ حُوخٍة كَٔٙ حهَٟ ٣وظطغ  ۩

حُظل٤َٔ ٖٓ ٤ٓخهٚ ال٣لخء حُوخٍة رٔؼ٠٘ حهَ ؿ٤َ حٌُٟ ًٛذ ح٤ُٚ حُٔلَٔ حٌُٟ ٗوَ ح٤ُ٘خ هٍٞ 

 حٝال َُٟ٘ ٖٓ حُظل٤َٔ ٓخ طْ حهظطخػٚؿٍٜٔٞ حُؼِٔخء 
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حهظطغ ٗخهَ حُل٣َٚ حُٜخٖٓ ٌٛح الٗٚ رٌَ رٔخ١ٚ ٣ًٌَ حٕ ٌٛح َٟٓٝ ػٖ حُطزَٟ ٣خ طَٟ ُٔخ 

رٔؼ٠٘ ٓٞص هز٤َ ٍكؼٚ ح٠ُ حُٔٔخء ٤ُْٝ ٓٞص ػ٠ِ ح٤ُِٜذ ٣ٝ٘وَ ح٠٣خ حٓظٌ٘خٍ حرٖ ؿ٣ََ 

 ٌُٜح حُوٍٞ الٗٚ ٣ؼخٍٝ ٣َٛق حُوَحٕ !

رخُ٘ـخٙ ٝحُٔٞص  كلظ٢ حُطزَٟ ٝحرٖ حر٠ كخطْ ح١ٌُ ٗوَ ػْٜ٘ ح٢١ٞ٤ُٔ ك٠ طل٤َٔٙ ًخٗٞح ٣وُٞٞح

 حُٔوٜٞى هز٤َ حَُكغ رؼي حُ٘ـخٙ !

ٛ٘خ حالٓخّ ح٠١ٞ٤ُٔ ٍكٔٚ هللا ًخٕ ٣٘وَ هٍٞ حرٖ ػزخّ حٌُٟ ًًَٗخٙ ٓخروخ ك٠ طل٤َٔ حالٓخّ 

 حَُحُٟ ٝحٟٝل٘خ ٓخروخ حٕ حرٖ ػزخّ ُْ ٠َٓ٣ ح٠ُ ٌٛح حُٔوٜي ٓطِوخ 

ٖٝٓ ٌٛٙ حُلخىػٚ ٤ًِخ رَ ٓؼ٠٘ ٓخ ًٛذ ح٤ُٚ ٓٞص ر٠غ ٓخػخص رؼي ٗـخطٚ ٖٓ حُوظَ ٝحُِٜذ 

 رؼي ٍكؼٚ ح٠ُ حُٔٔخء حٟ ح٠ُ حٕ ٍكغ ًخٕ ك٤خ 

 ٝٛٞ ٓخ ٍٝحٙ ػٖ حرٖ ؿ٣ََ  ٓٞص ض ٝكخٙحُٞكخٙ ٤ُٔ ٝٗوَ ح٠٣خ ٟٓٞلخ حٕ

 

 ك٤ٌق ٣ٔظيٍ رٚ حُٔيػ٠ ػ٠ِ حٕ ُلظٚ ٤ٔٓظي طؼ٠٘ ٓٞص ٝٝكخٙ ػ٠ِ ح٤ُِٜذ حٛال ؟!

 عباس لم ٌسمع من ابنفمقطوع علً ابن أبً طلحة  انهخبلؾ هذا ف

 .ذكر فى تفسٌره وقٌل أماته هللا سبع ساعات ثم رفعه إلى السماء  اإلمام البٌضاوي - 3
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حٝال ٣لخٍٝ حُٔيػ٢ ح٣ٜخّ حُٔوخٍة رخًٕ حُز٠٤خٟٝ حػظوي رٔٞص ح٤ُٔٔق ػ٠ِ ح٤ُِٜذ  حَُى : ۩

ٝحُـ٣َذ حًح ػيٗخ ك٠ حُزيح٣ٚ ُظل٤َٔٙ  ٝحٗٚ ٓلَٔ حُظٞك٠ حُٔٞص حُلو٤و٠ ػ٠ِ ه٘زٚ ح٤ُِٜذ

 264حُٔـِي حُؼخُغ ٛـ  –حُـِء حالٍٝ 

ػَٔحٕ روُٞٚ " ك٤ٖ ٍكغ  –ٖٓ ٍٓٞٙ حٍ  54َٟٗ حالٓخّ حُز٠٤خٟٝ ٍكٔٚ هللا ٣لَٔ حال٣ٚ 

 ػ٠ٔ٤ ػ٤ِٚ حُٜال ٙ ٝحُٔالّ ٝحُو٠ ٗزٜٚ ػ٤ِٚ ٖٓ هٜي حؿظ٤خُٚ كظ٢ هظَ " 

 

كٌٜٙ ٢ٛ حال٠ُٝ ٌٛح ٖٓ ٣وُٞٚ حالٓخّ حُز٠٤خٟٝ ك٠ طل٤َٔٙ روٜٞٙ حُِٜذ ح٤ُٔٔق ُْ ٣وظَ 

 ُْٝ ٣ِٜذ ُْٝ ٣ٔٞص ػ٠ِ ه٘زٚ ح٤ُِٜذ رَ حُو٠ ٗزٜٚ ػ٠ِ حهَ 

 ُِظل٤َٔ ك٘ـي حُظي٤ُْ ح٤ُٔٔل٠٤ حُٔؼٜٞى رظَ ٝحٟق حٓخ روٜٞٙ طل٤َٔٙ ُِظٞك٠ 

 

٢٤ ًَ ٌٛح ٖٓ حُظل٤َٔ ؟! َٛ ُظ٤٤ٌق حُظل٤َٔ ٣خ طَٟ ُٔخًح حرظظَ حٓؼخٍ حُؤْ ػزي ح٤ُٔٔق رٔ 

 كٔذ ٍإ٣ظٚ حُ٘و٤ٜٚ حّ ُظل٤َٔ حٌُالّ حًؼَ ٓٔخ ٣لظَٔ ؟

٣وٍٞ حٕ حُظٞك٠ رٔؼ٢٘ ٓٔظٞك٤ي ٝػخٛٔخ ح٣خى ٖٓ هظِْٜ ٝهخر٠ي ٖٓ حالٍٝ .. حٓخ حُوٍٞ 

رخُٔٞص ٓزغ ٓخػخص ٣وٍٞ  " ٝح٤ُٚ ًٛزض حُٜ٘خٍٟ " كَٜ طخهٌٕٝ ػ٤ِ٘خ ٖٓ ٗوِٚ ػٌْ٘ 

  !! حٕ ٌٛح هٌُْٟٞٝٓٞلخ 

حٓخ روٜٞٙ ٓخ ًٛذ ح٤ُٚ ٓل٣َٖٔ حالٓالّ ٝػِٔخء حُي٣ٖ كوخٍ حٕ حٍؿق ٓخ ًٛزٞح ح٤ُٚ ٛٞ 

 طٞك٠ حالٓظ٤لخء ٝحُوزٞ ٖٓ ؿ٤َ ٝكخٙ ٝال ّٗٞ 
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ٝٓٔخُٚ حُظٞك٠ ٓزغ ٓخػخص حُظ٠ ٗوِٜخ حالٓخّ حُز٠٤خٟٝ ط٤ٟٞلخ حٗٚ هٍٞ حُٜ٘خٍٟ ٗـيٙ ك٠ 

 ٖ حٓلن ػٖ حر طل٤َٔ حالٓخّ حرٖ ًؼ٤َ ح٠٣خ

 

ٝٓغ ٌٛح ال ٗـي ك٠ ٌٛح  ـٞٗخ رٜخؿ٤ًق ٣ٌٕٞ ٌٛح هُْٜٞ ٝحالٕ حٛزلض ٓٔخُٚ ٣لخ ال ٗيٍٟ

 ٓخص ػ٠ِ ح٤ُِٜذ ٓزغ ػٞح٠ٗ كظ٠ . حُوٍٞ رخٕ ح٤ُٔٔق

ظَ ٖٓ كَٔ كٌٜح ٓخ حهَٙ حالٓخّ حُز٠٤خٟٝ رخٕ ح٤ُٔٔق ُْ ٣وظَ ُْٝ ٣ِٜذ رَ ِٛذ ٝٓخص ٝهُ  

 !! حٕ حُظٞك٠ حٓظلخء ٝهزٞ ىٕٝ ٓٞصٝٗزٜٚ 

َٟٝٗ ٖٓ حُظل٤َٔ ًحطٚ ٍٝح٣ٚ ٣٘وِٜخ حالٓخّ حُز٠٤خٟٝ روٜٞٙ حُوخء ٗزٚ ح٤ُٔٔق ػ٠ِ حكي 

 حُظال٤ٌٓ حٌُٟ حهظخٍ ١ٞحػ٤ٚ ٌٛح ٤ٌُٕٞ ٍك٤وٚ ك٠ حُـ٘ٚ
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 " مات المسيح ثالثة أيام ثم بعثو هللا ورفعو " :عن إدريس أنو قال ابن كثيرفي تفسير  -5

حَُى : حٝال ٗوٍٞ حٕ حالٓخّ حرٖ ًؼ٤َ ٗؤٗٚ ٗؤٕ ًَ ؿٍٜٔٞ حُؼِٔخء ٗؤٕ ًَ ح٤ُِٖٔٔٔ ال ٣وٍٞ  ۩

حريح رخٕ ح٤ُٔٔق هظَ حٝ ِٛذ رَ ٖٓ هخٍ ٌٛح كٜٞ ٌٌٓد ٣َُٜق حُوَحٕ ٝحالٓخّ رٖ ًؼ٤َ ٗلٔٚ 

 ٣ؼِٝ ٓؼ٠٘ حُٞكخٙ ح٠ُ حُوزٞ ٝحالٓظ٤لخء ىٕٝ حُٔٞص ك٠ ٗلْ حُظل٤َٔ

 

 ػْ ٣وٍٞ ٟٓٞلخ حٕ ٖٓ ٓؼظْ حالٍحء ط٘خىٟ رخٕ حُٞكخٙ طؼ٢٘ حُّ٘ٞ 

 

 ٝٛ٘خ َٟٗ حَٓ ٛخّ حٕ حُوخثَ رٌٜٙ حُل٣َٚ حهظطغ ؿِءح ر٤ٔطخ ٜٓ٘خ ٓظؼٔيح .. كخالٓخّ حرٖ ًؼ٤َ هخٍ

 

ٝحُؼِٚ ك٠ كٌف كوَٙ ػٖ ٝٛذ حٕ ٝٛذ رٖ ٓ٘زٚ ٛق ػ٘ٚ حالػَ حٌُٟ ٣وٍٞ رخُوخء ٗزٚ ح٤ُٔٔق 

حٌُٟ هظَ ِٝٛذ ريال ٓ٘ٚ كٞٛذ ُْ ٣وَ حريح رِٜذ ح٤ُٔٔق ٝهظِٚ ٝحُٔٞص ػ٠ِ حكي حُظال٤ٌٓ 

هٜيٙ ٛٞ رؼي ٗـخٙ ح٤ُٔٔق هز٤َ حٝ رؼي ٍكؼٚ ح٠ُ حُٔٔخء كال ػالهٚ ال ح١الهخ رٞحهؼٚ حٌُٟ 

الرحمن القماش " هذا قول باطل وفاسد ومخالؾ إلجماع األمة  قال عبدحُِٜذ ٝؿ٤َ ٌٛح 
 " تقدمت اإلشارة إلى وجوب التوقؾ فى أخبار وهب بن منبهوٌإٌد ما ٌقوله النصارى وكما 

ٓخ ٗوَ ػٖ حرٖ ػزخّ ٓوطٞع الٕ حرٖ حر٠ ١ِلٚ ُْ ٣ٔٔؼٚ ٓ٘ٚ ٝٓخ ٗوَ ػٖ ٝٛذ ال    حُوالٛٚ

٣ؼظي رٚ الٗٚ حٗظَٜ ر٘وَ حالَٓحث٤ِخص ٌٝٛح ٓخ ٍٝى ػْٜ٘ ٝػ٠ِ ُٔخٕ حرٖ حٓلن ح٠٣خ ٌٝٛح ٓخ 

 . حٟٝلٚ ر٘لٔٚ
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رخٗٚ هي ه٤َ ٖٓ حكي ْٜٓ٘ ًٝخٕ ٛل٤ق رخٕ ح٤ُٔٔق هي ٓخص ُٝٞ ُِلظٚ ٌُٖٝ حًح ِٓٔ٘خ ؿيال 

 ٝحكيٙ كَٜ ٌٛح ٣ويف ك٠ هُٞٚ طؼخ٠ُ ٝٓخ هظِٞٙ ٝٓخ ِٛزٞٙ ؟

حالؿخرٚ ال هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ٗل٠ حُوظَ ٝحُِٜذ ػٖ ح٤ُٔٔق كخٕ ِٓٔ٘خ ؿيال حٕ رؼي ٗـخطٚ ٖٓ 

٤خٙ َٛ ٌٛح ٣ويّ حٝ ٣ئهَ ك٠ ٓٔخُٚ ح٤ُٜٞى ٝرؼي ِٛذ حهَ ٗز٤ٚ ُٚ ٓخص ٝحػخىٙ هللا ح٠ُ حُل

حُِٜذ هطؼخ الححح كخُوالف ر٤٘٘خ ٝر٤ٖ حُٜ٘خٍٟ كظ٠ حالٕ ح٠ُ حٕ ٣َع هللا حالٍٝ ٖٝٓ ػ٤ِٜخ 

هخثْ ػ٠ِ ػيّ ِٛزٚ ٝػيّ هظِٚ حٓخ ًٞٗٚ هي ٗـخ ػْ ٓخص ر٠غ ٓخػخص رؼي ٗـخطٚ ح٠ُ حٕ ٍكغ 

ال ٠٣َ ٝحُوالف  ٚال ٣٘لغ ٝؿِٜ ٗـخطٚ ٝحُؼِْ رٚك٠ ٝحٛزق ك٤خ ك٠ حُٔٔخء كٌٜح ال ٣يكٞ ٓؼال 

ك٤ٚ ٤ُْ هالف ػوخثيٟ ال طظٞهق ػ٤ِٚ ػو٤يٙ حُِْٔٔ حٝ ح٤ُٔٔل٠ كظ٠ .. حالْٛ ٛٞ حٗٚ ُْ ٣وظَ 

 ُْٝ ٣ِٜذ ٝٛ٘خ ٗوق ٝٗٔخٍ 

َٛ ٛ٘خى ٗوٚ ٝحكي كو٢ هخٍ رخٕ ًِٔٚ حُظٞك٠ طؼ٠٘ حُٔٞص ػ٠ِ ح٤ُِٜذ ؟ حالؿخرٚ رٌَ 

 ٟٝٞف ال

؟ ُٔخ ط٣ِلٕٞ حُلوخثن ٛيم ح٠ُُٞٔ كِٔخ حًٕ ٌٛٙ حُظالػزخص ك٠ حالُلخظ ٝطِز٤غ حُلن رخُزخ١َ 

 ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ك٤٘ٔخ هخٍ ػٌْ٘

َٖ  []146[]حُزوَس] ٣ ٌِ ُْ  حَُ ُٛ ظَخدَ  آط٤ََْ٘خ ٌِ ُْ كَُُٞٗٚ  ح َِ خ ٣َْؼ َٔ ًَ  َٕ كُٞ َِ ْْ  ٣َْؼ ُٛ َٕ  أَْرَ٘خء اِ َٝ  ً ٣وخ َِ ْْ  كَ ُٜ ْ٘ ِّٓ  َٕ ٞ ُٔ ظُ ٌْ َ٤َُ 

َُْلنَ  ْْ  ح ُٛ َٝ  َٕ ٞ ُٔ  [  ٣َْؼَِ

 

 االسبلم اسم الشخص المصلوب ؟ لمسٌح وعدم صلبه لماذا لم ٌذكرس : اذا سلمنا بنجاه ا

 ؟ فهل اله االسبلم ال ٌعلم اسم المصلوب دلٌبل على صلب المسٌح هالٌس عدم ذكر اسم

 

شخص ما لدرجه اوال بفرضٌه بسٌطه للسابل ولٌكن اسمه ) س ( اذا وقعت حادثه على ۩ 

فهل نسمً هذا الشخص ) ص ( لعدم القدره على معرفه هوٌته او شخصه نتٌجه الحادثه و

اال اذا قدم لنا ادله صرٌحه قاطعه الدالله ان هذا  ٌحق لنا القول بؤن المقتول هو السابل س

لدٌكم   ل؟؟ سٌتهمنا وقتها بالسفه وٌقو بان ٌذكر لنا اسمه الثبلثى مثبل المقتول هو فبلن بعٌنه

رضى انا اسم القتٌل لن تؽٌر حقٌقه عدم تعمعرفه فدلٌل انى حى فمحال اكون انا المقتول 

  و عٌن المنطق هوهذا  للحادثه ..

طالما لبنفس المنطق معرفه اسم المصلوب لن تؽٌر من الواقع شا سواء للمسلم او للمسٌحى 

لدٌنا ادله وبراهٌن تثبت لنا ان المسٌح لم ٌصلب كان المصلوب ٌهوذا او متى او ٌوحنا او 
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مثل النص الذى ورد فى انجٌل سمعان او احد الماره فى الطرٌق لن ٌؽٌر هذا حقٌقه ما حدث 

 احد التبلمٌذ الذى ٌعتبر اهم شهود واقعه الصلب  عن هووٌوحنا 

 ٌا المه قال واقفا ٌحبه كان الذي والتلمٌذ امه ٌسوع رأى فلما []Jn.19.26[]الفــــانـــداٌك]

 [ ابنك هوذا امرأة

اسم التلمٌذ الذى كان ٌسوع ٌحبه اجتهد فٌه العلماء مجرد اجتهاد ٌفتقر الدله انه ٌوحنا كاتب 

الذى كان االنجٌل فهل نقول لن نسلم بصلب المسٌح اال اذا ذكر صراحه فى االنجٌل ان التلمٌذ 

ٌسوع ٌحبه هو نفسه ٌوحنا ؟ وقتها سٌتهمنا النصارى بالسفه وٌقولوا لن ٌؽٌر من حقٌقه 

 االحداث سواء كان بالفعل ٌوحنا او اى شخص اخر

وبخصوص علم هللا سبحانه وتعالى فاهلل علٌم سبحانه جعل العلم من صفاته ولٌس المعرفه 

 ٌسبقه جهل وهو السمٌع العلٌم الن المعرفه قد ٌسبقها جهل اما العلم فقد ال 

بخصوص عدم ذكر اسم المصلوب صراحه فى القران فقد استمعت لرأى شخصٌا ارجحه ف

وامٌل له وهو أن عدم ذكر المصلوب مساعده من هللا عز وجل فى معرفه الحقٌقه بان المسٌح 

ده ان العكس صحٌح المساع ًلم ٌمت وقد ٌستؽرب البعض هذا الكبلم حتى المسلمون بداع

 تكون بذكر اسمه وساوضح سبب قولى هذا ..

الكتاب المقدس ٌتم التبلعب فٌه ٌومٌا باالضافه والحذؾ والتبدٌل الى ٌومنا هذا وسٌظل هكذا 

الى ان ٌرث هللا االرض ومن علٌها فالكتاب فٌه نصوص مثل الفاصله الٌوحناوٌه تم اضافتها 

خاص بعقٌده  ن الثبات معتقد الهوتىاى بعد االسبلم بحوالى تمن قرو 15بعد القرن الـ 

 . الثالوث

فبالتالى اذا ذكر فى القران مثبل ان المصلوب توما او ٌهوذا او اى شخص اخر كان من السهل 

جدا اضافه نص بسٌط ٌذكر ان هذا الشخص كان متواجد بالفعل فى مكان اخر وقت الصلب 

ٌبدا بالنسبه للنصارى وٌقولوا  واستمر وجوده بعد واقعه الصلب وعلٌه ٌنتفى البحث قبل ان

االمر منتهى الن الشخص اساسا لدٌنا نص ٌصرح بوجوده فى مكان اخر خبلؾ مكان الصلب 

 وهذا ما هو اال اجتهاد ولكن قلبى ٌمٌل لصحته  وقت وقوعه ..

 قوله  والقران ذكر عده امور صرٌحه منها :

دٌ  []29[]الفتح] َحمَّ سُولُ  مُّ ِ  رَّ  [اللَّ

 النصارى االن بان سٌدى وسٌد الخلق دمحم هو رسول حق من االله الحق ؟ فهل ٌإمن

ُ  أَنَا إِنَّنًِ []14[]طه] بَلةَ  َوأَقِمِ  فَاْعبُْدنًِ أَنَا إِالَّ  إِلَهَ  الَ  اللَّ  [ِلِذْكِري  الصَّ

 فهل ٌإمن النصارى االن بان هللا سبحانه وتعالى هو االله الحق وٌعبدوه وٌصلوا الٌه ؟

ِ  َعْبداً  ٌَكُونَ  أَن اْلَمِسٌحُ  ٌَْستَنِكؾَ  لَّن ] [172[]النساء] ّ  [لّلِ

 فهل ٌإمن النصارى االن بان المسٌح لٌس اال عبد هلل ؟
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 نجاهبهذا امثله بسٌطه فالسابل ٌوحى بهذا السإال ان كان القران قال فبلن لكان قد صدق 

بالنسبه لنا او لهم فهو علم ال ٌنفع فذكره لن ٌقدم وال ٌإخر المسٌح على الفور وشهد بنجاته 

خبلؾ هذا فعدم ذكر اسم المصلوب بداٌه الطرٌق لفتح مبحث حول هوٌه  وجهل ال ٌضر ..

 ..المصلوب والتنقٌب عن حقٌقه االحداث بعكس ما ان كان القران ذكر اسم المصلوب صراحه 

 

 علماء مسلمٌن قالوا بصلب المسٌح ؟!!

فً س : كٌؾ تردوا على قول الزمخشرى فى مساله القاء شبه المسٌح على شخص اخر حٌنما قال 
؟ إْن جعلته إلً المسٌح فهو  : قوله شُبّه ُمْسنَد إلً ماذا األول من سورة النساء 175تفسٌر اآلٌة 

: أنّه إْن جاز أّن هللا  والثانً لم ٌُْجَر له ذكر ، وإْن أسندته إلً المقتول، فالمقتول ُمَشبَّه به ولٌس بُمَشبِّه
إنسان آخر فهذا ٌفتح باب السفسطة فإنَّا إذا رأٌنا زٌدًا فلعله لٌس  تعالً ٌُْلِقً ِشْبَهه ) أي المسٌح ( علً

، وأًٌضا ٌفضً إلً  . وعند ذلك ال ٌبقى النكاح والطبلق والملك موثوق به زٌد علٌه بزٌٍد فإنّه ألقً ِشْبه
 ؟؟القدح فً التواتر وذلك ٌوجب القدح فً جمٌع الشرابع 

 

ال اعلم اى كم من التدلٌس نقابله االن فهذا هو الكبلم الموجود على اكبر موقع مسٌحى ۩ 

جاه الضبلل الناس محاوله منهم بتوضٌح طعن من العلماء المسلمٌن انفسهم فى قضٌه ن

ناقل هذا الكبلم اكاد اجزم انه لم ٌفتح الكشاؾ فه منالمسٌح وصلب شخص اخر بدال 

اسرد ما لم ٌضعه الكاتب الؽٌر امٌن وذكره االمام الزمخشرى رحمه للزمخشرى من االساس 

 هللا

 

االمام الزمخشرى ٌقول بملء فٌه ان المسٌح لم ٌقتل ولم ٌصلب ولكن شبه لهم بشخص اخر 

 ال اعلم ما الهدؾ من هذا التدلٌس 

؟ إْن جعلته إلً  قوله شُبّه ُمْسنَد إلً ماذا"   بخصوص القول االول الذى اقتطعه ولم ٌكلمهثم 

 " لم ٌُْجَر له ذكر فالمقتول  ، وإْن أسندته إلً المقتول المسٌح فهو ُمَشبَّه به ولٌس بُمَشبِّه
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ٌنقله االمام الزمخشرى وٌرد علٌه وقطعا  من بعض المعترضٌن من ؼٌر المسلمٌن هذا القول

نكر مساله تسالم ٌكمل الرد على هذه المساله الٌهام القارئ ان هذا قول الزمخشرى الذى 

 : بنفسه شبٌه ونجاه المسٌح لنرى بماذا اجاب على هذا القولال

 

لٌس من باب االٌمان به  تنقل قول ٌثار من باب التشكٌك نقله االمام الزمخشرى !  هللا ربى

وال تنقل رده علٌه وتاكٌده بان المسٌح  وانما من باب طرح االشكال النابع فى العقول المرٌضه

 لم ٌقتل ولم ٌصلب ولكن شبه لهم

أنّه إْن جاز أّن هللا تعالً ٌُْلِقً ِشْبَهه ) أي اما بخصوص القول الثانى الذى نسب زور له " 

فهذا ٌفتح باب السفسطة فإنَّا إذا رأٌنا زٌدًا فلعله لٌس بزٌٍد فإنّه إنسان آخر  المسٌح ( علً

أًٌضا ٌفضً إلً ، و . وعند ذلك ال ٌبقى النكاح والطبلق والملك موثوق به زٌد علٌه ألقً ِشْبه

 " وذلك ٌوجب القدح فً جمٌع الشرابع القدح فً التواتر

لكشاؾ للزمخشرى ؼٌر ما نملكه نحن فبل اعلم فى اى كتاب اتى بهذا الكبلم هل ٌملك كتاب ا

المسلمون ؟ سبحان هللا هذا الكبلم ؼٌر موجود على االطبلق واساسا هو بنفسه ٌقر بمساله 

الكبلم لم بهذا الشبٌه فكٌؾ ٌإكدها ثم ٌقول فٌما بعد ان هذا قدح فى الشرابع وال اعلم اٌن تك

وسنرد علٌه بالتفصٌل فناقل  وللعلم هذا من كبلم الرازى ولٌس الزمخشرىوذكر مساله زٌد 

 ؾ للزمخشرى من االصلاالشبهه ال ٌعى حتى قول من هذا .. وهذا دلٌل اخر انه لم ٌفتح الكش

 هذا اقتداءا بما كان ٌفعله بولص ؟ ان ٌكون ام

 انا أدان فلماذا لمجده بكذبً ازداد قد هللا صدق كان ان فانه [] Rom.3.7 [] الفــــانـــداٌك ]

 [ كخاطا بعد
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هذه اآلٌة موضع مشكل وهو أّن  من مباحثس : ما ردكم على قول االمام فخر الرازى فى تفسٌره لبلٌه 
واألخبار أًٌضا واردة بذلك إال أّن ؼٌره  نّص القرآن دال علً أنّه تعالً حٌن رفعه ألقً شبهه علً

 الرواٌات اختلفت فً ذلك 
 

وتارة ٌُروى أّن  األعداء الذٌن دلوا الٌهود علً مكانتعالً ألقً شبهه علً بعض  فتارة ٌُروى أّن هللا
ففً  رّؼب بعض خواص أصحابه فً أن ٌلقً شبهه ) علٌه ( حتً ٌُقتل مكانه. وبالجملة فكٌفما كان

 .. وذكر جمٌع االشكالٌات بعد ذلك ؟ إلقاء شبهه علً ؼٌره إشكاالت
 

 

.. فى تفسٌره قبل ان اوضح حقٌقه ما نقل عن االمام الفخر الرازى أوضح مساله هامه ۩ 

 : لبلٌه الكرٌمه فى سوره النساء قال

فاهلل تعالى  علٌه السبلمواعلم أنه تعالى لما حكى عن الٌهود أنهم زعموا أنهم قتلوا عٌسى  "

هو بنفسه ٌإكد ان  " وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم  فً هذه الدعوى وقال كذبهم

 .الٌهود قالوا انهم قتلوا المسٌح وكذبهم هللا اى ان هذا القول كذب ولم ٌحدث 

االٌه الذى ال ٌرده اى كابن على وجه االرض مهما كان قدره او مكانته العلمٌه والدلٌل صرٌح 

 الن هذه اٌه قطعٌه الدالله واضحه وضوح الشمس

اما بخصوص االشكالٌات التى فهذا هو اٌمان االمام الفخر الرازى لم ٌقل انه صلب او قتل 

  والتى رد علٌها بنفسه فٌما بعد  اوردها

 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1958&idto=1959&bk_no=132&ID=614#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1958&idto=1959&bk_no=132&ID=614#docu
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وال اعلم لماذا لم ٌذكرها من جاء بهذه الفرٌه ثم اجاب بنفسه على كل نقطه من هذه النقاط 

 وقال :
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كان ٌعرض كل االشكاالت التى تثار فى هذه القضٌه ورد علٌها ردا اى انه االمام الفخر الرازى 

 تفصٌلٌا اى ان ما ذهب الٌه صاحب االفتراء ما هو اال وهم نابع من عقله المرٌض 

، إلٌهام المسلمٌن أن  ما نسب زورا إلى اإلمام الرازي فهو تدلٌس وقطع للكبلم من سٌاقه

 رجعنا إلى المصدر، لعلمنا كذب ادعاء هإالء بعض علمابهم ٌنكرون أن عٌسى شبه لهم، ولو
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، الذي ٌُعدّ من أقدم  الشٌخ احمد بن أبً ٌعقوب الٌعقوبً ما ردكم على قول: س
 اإلسبلم والذي قال " ولما طلب الٌهود من بٌبلطس أْن ٌُْصلََب المسٌح مإّرخً 

 
وجب علٌه القتل من أجل خذوه أنتم واصلبوه أّما أنا فبل أجد علٌه علّة قالوا قد  قال لهم

الخشبة  . ثم أخرجه وقال لهم خذوه أنتم واصلبوه فؤخذوا المسٌح وحملوه  قال أنَّه ابن هللا أنَّه 
  64: 1تارٌخ الٌعـقـوبً جـ  التً ُصِلَب علٌها

 

 

ٌقول بعدم صلب المسٌح وعدم قتله والقابل بهذا كافر القران كما وضحت انفا ان صرٌح ۩ 

 القران .. فمحال نجد احد علماء اهل السنه ٌنادى بهذا الكفر البواح لتكذٌبه صرٌح

إن أمانة البحث تقتضً اإلحتكام إلى المصادر المعتمدة عند الطرفٌن ، لكن القابل بهذا لم ٌجر 

على عادته فً تحرٌؾ النقل فقط ، بل نقل هذه المرة عن رافضً محترق لٌس له من اإلسبلم 

 نه من أقدم مإرخً اإلسبلم !حظ وال نصٌب ، ثم زعم أ

ٌعد كتاب " تارٌخ الٌعقوبً " ألحمد بن أبً ٌعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح 

الٌعقوبً الرافضً اإلمامً ، المرجع الثمٌن لكثٌر من المستشرقٌن والمستؽربٌن الذٌن طعنوا 

، إذ ٌؽلب على القسم  مع أنه ال قٌمة له من الناحٌة العلمٌة فً التارٌخ اإلسبلمً وسٌرة رجاله

األول منه القصص واألساطٌر والخرافات ، والقسم الثانً منه كتب من زاوٌة نظر حزبٌة ، 

 كما أنه ٌفتقد من الناحٌة المنهجٌة ألبسط قواعد التوثٌق العلمً .

ومعلوماته عن تارٌخ األنبٌاء اعتمد فٌها على القصص الشعبً واإلسرابٌلٌات الٌهودٌة 

وقد نقل من التوراة مباشرة ، ومن األناجٌل التً بؤٌدي النصارى فً عهده ،  والنصرانٌة ،

 وهذه الكتب لٌس لها من التوثٌق عند أهل الكتاب أنفسهم أي شهادة 

؟ الذٌن طعنوا فى كتاب هللا ورسول هللا وزوجاته  اهم مإرخٌن االسبلم االن هم هل الرافضةف
 فهل تقبلوا ان نحاججكم بقول شهوده ٌهوه فى  و اصحابه اصبحوا هم مإرخٌن االسبلم !؟

  قضٌه الهوت المسٌح او الثالوث او ؼٌره وهل تعتبروهم مإرخٌن للمسٌحٌه
 

هذا االدعاء الباطل ولنرى كٌؾ  قوله ٌهدم كل كبلم النصارى وٌرد ولكن حتً هذا الرافضى
 ! ونرى الخزي والعار اقتطع امثال القمس بسٌط كبلم هذا الرافضى
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 88كتاب تارٌخ الٌعقوبى الجزء االول صــ 

 
 

حتً الرافضى كان ٌقتبس تلك النصوص من باب اثبات تناقض الكتاب فى القصه ثم ختم 
كبلمه فقال " هذا ما ٌقول اصحاب االنجٌل وهم ٌختلفون " واكد على قوله وما قتلوه وما 

 صلبوه 
 

هللا تعالى أن  فلما أراد :  أخوان الصفا من القرن الخامس الهجري س : ما ردكم على قول
فً ؼرفة واحدة،  ( وٌرفعه إلٌه اجتمع معه حوارٌّوه فً بٌت المقدس  أي المسٌح ٌتوفّاه )

  وأخذ عهدًا  وقال أنً ذاهب إلً أبً وأبٌكم وأوصٌكم بوصٌة 
 

 

فً البصرة على هٌبة  ولٌس الخامس الهجري رابعجماعة إخوان الصفا ظهرت فً القرن ال۩ 

جماعة سرٌة من الباطنٌة والمجوس والزنادقة الحاقدٌن على اإلسبلم واللؽة العربٌة ، وقد 

ابثقت من الفكر  كان هدفهم من كتابة هذه الرسابل وضع مخطط لتقوٌض المجتمع اإلسبلمً

 لٌسوا من االسبلم بشا ف محاولٌن ربط الفلسفه بالدٌن االسماعٌلى فى البصره

وصدرت رسابل إخوان الصفا ، وكانت ثمرة لترجمة الفلسفة الٌونانٌة إلى اللؽة العربٌة 

ودخول مفاهٌمها إلى الفكر اإلسبلمً فً تلك الجولة الضخمة من تحدٌات فلسفة اإلؼرٌق 

إلى رسالة مقسمة  52والفرس والهنود القابمة على مفاهٌم الوثنٌة وعلم األصنام. وهً 

. طبعت فً القاهرة أول مرة عام  أربعة أقسام، الرٌاضٌات والطبٌعٌات والعقلٌات واإللهٌات

م من بٌن األعمال التً 1929م ، ثم جددها عمٌل األدب الؽربً الدكتور طه حسٌن عام 1887

 خطط لها من أجل إشاعة هذا الفكر الشعوبً .
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ٌة للجماعة السرٌة التً مزجت الفلسفة وتعد رسابل إخوان الصفا إحدى ثمار الحركة الباطن

الٌونانٌة والعقٌدة الباطنٌة لتخرج للناس مذهباً جدٌداً ٌمزح إلهٌات الٌونان ونظرٌات أفبلطون 

 وأرسطو وأفلوطٌن وفٌثاؼورث وؼٌرهم بالعقٌدة اإلسبلمٌة فً خلٌط مضطرب فاسد .

عوها بعد أن كتموا أسماءهم ( التً أذا رسابل إخوان الصفا وخبلن الوفا وقد أنتج هإالء )

واستتروا وراء تلك الرموز الخفٌة التً وضعوها هنا وهناك من فصول كتاباتهم، واستهدفوا 

منها وضع برنامج للعمل السري الذي ٌستهدؾ القضاء على اإلسبلم ودولته وتؤسٌس دولة 

ة التً نسقوها أخرى على أنقاض الدولة اإلسبلمٌة تضم العقابد الوثنٌة والمجوسٌة واإلباحٌ

فً جماع ركام الفكر البشري الزابؾ الممتد من فارس إلى الهند إلى الٌونان والذي اختلطت 

 . ( ( بـ ) الؽنوصٌة الشرقٌة الهلٌنٌة اإلؼرٌقٌة فٌه )

ً : " إن أول ما ٌلحظ من أوجه 1934ٌقول أدٌب عباسً فً ) الرسالة المصرٌة  م ( معلقا

الشبه بٌن اإلسماعٌلٌة وإخوان الصفا هو األسلوب الذي جروا علٌه فً نشر دعوتهم 

والدعاٌة لمذهبهم وهو أسلوب اإلسماعٌلٌة المعهود ) أسلوب التدرج فً بث الفكرة والتلطؾ 

ً كلٌاً فً مذهب فً عرضها على الناس  ( ومن أبواب التشابه بٌن الجماعتٌن اتفاقهما اتفاقا

الحلول فهو فً رسابل إخوان الصفا كما فً تعالٌم اإلسماعٌلٌة )المحور( الذي تدور حوله 

 هذه الرسابل والتعالٌم " 

وٌقول المستشرق ماكدونالد : ) إنه مما ٌثبت عبلقة إخوان الصفا باإلسماعٌلٌة ومن تفرع 

هم : وجود قسم من رسابلهم فً كتب الحشاشٌن المقدسة ، وقد ألقى بعض الباحثٌن أضواء من

أخرى على موقؾ إخوان الصفا تشٌر إلى أن المثل األعلى فً رسابلهم لٌس مثبلً أعلى 

ً ) إنما هو عبرانً فً مخبره ، مسٌحً فً منهجه ، ٌونانً فً علمه ( ] مجلة  إسبلمٌا

  [ 1972اقٌة الرسابل اإلسبلمٌة العر

الكاتب اإلسبلمً المعروؾ خالد دمحم خالد، بعد أْن تكلّم فً  ما ردكم على قول: س 
للمسٌح  : " لقد كان الصلٌب الكبٌر الذي أعدّه المجرمون  كامل عن محاكمات المسٌح فصل 

الذي حمله  " الصلٌب  ٌتراءى له دوًما "  " المسٌح قد حمل الصلٌب من أجل السبلم " 
ثم قال " وأرٌد  اإلنسان ورابد الحق " المسٌح سٌؾ أراد الٌهود أْن ٌقضوا علً ابن 

، الملتاثة لخراؾ   للمسٌح أْن تنتهً حٌاته الطاهرة علً صورة تشبه األحقاد الملتوٌة
  (181 و 34لً الطرٌق دمحم والمسٌح " ص ) كتاب " معًا ع إسرابٌل الضالة "

 

 
 

 لم نجد فٌها ما نسبتوه للكاتب 34صفحه ال اعلم مدي التدلٌس والكذب على البسطاء الٌكم ۩ 
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 نفس االمر نجده مره اخرى 181صفحه ؼٌر موجود بها على االطبلق هذا الكبلم ثم نقرا من 
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أّن  فىً كتابىه الفىن القصصىً فىً القىرآن الكىرٌم  د دمحم أحمىد خلىؾ هللا ما ردكم علىى قىولس : 
والمكىان،  ، ولكىن العظىة واالعتبىار ولىذلك ٌُهمىل الزمىان  القرآنٌّة لىم ٌُقصىد بهىا التىارٌخ القصة

ٌكىىون هىىذا هىىو الحىىق  وهىىً تمثّىىل الصىىور الذهنٌّىىة للعقلٌّىىة العربٌّىىة فىىً ذلىىك الوقىىت وال ٌلىىزم أْن 
اهر ٌدلنا االسىتقراء علىً أنَّ ظىو  : وهذا هو ما كتبه بالنص والواقع ومن حقنا أْن نبحث وندقّق

 القرآن الكرٌم كثٌرة من ظاهرات الحرٌّة الفنٌّة توجد فً 
 

 : فلٌس من شك ان الٌهود ٌنكرون رساله عٌسى ومن اجل ذلك قتلوه . 83وٌقول فى صفحه 

  
 

 
 ب لربٌس الحزببهو كاتب سٌاسى من مإسسٌن حزب التجمع، وكان نا دمحم أحمد خلؾ هللا۩ 

ال اعلم من اطلق على هإالء علماء المسلمٌن التى وردت فى  ، وربٌس تحرٌر مجلة الٌقظه

 بداٌه االفتراء الموجه من قبل واحد من اكبر المواقع المسٌحٌه !!

واجه خلؾ هللا وكتابه موجة من الرفض واالستنكار قادتها المإسسة الدٌنٌة الممثلة باألزهر، 

هورالشعبً الذي عُبّا بتحرٌض وانضّم إلٌها الوسط الثقافً المتزمت، وتوجت بتحرٌض الجم

على الرسالة وصاحبها لكون ما ورد فٌها ٌمّس الذات اإللهٌة وٌنال من سمعة الدٌن اإلسبلمً 

فبل اعلم هل اى مرجعٌه ؼرضها الطعن فى امر ما اقره االسبلم اصبح هو  وكتابه ونبٌّه

 لٌه .الشاهد الذى نستند ا

 أحمد دمحم للدكتور دكتوراة رسالة األصل فً هو"  الكرٌم القرآن فً القصصً الفن"  كتاب

 للحق تمت ال بؤقوال وصرح،  الكتاب هذا فً الجادة عن هللا خلؾ انحرؾ وقد،  هللا خلؾ

  والسنة القرآن الحنٌؾ الشرع مصادر تخالؾ هى بل،  بصلة

 الحاقدٌن النصارى مواقع فً إال جدهن ال لذا،  الكتاب هذا تداول بمنع الشرٌؾ األزهر قام وقد

،  خبلله من سمومهم لبث خصبة مادة فهو،  الدولٌة المعلومات شبكة على اإلسبلم على

 على الحاقدٌن عٌون أجل من علٌه بالتعلٌق الكرٌم عبد خلٌل المضل الضال قام وقد خاصة

  والقرآن اإلسبلم

 نملك أننا ٌعلموا ولم،  علٌنا حجة وكؤنه بٌنهم فٌما الهراء هذا وتناقلوا،  بهذا النصارى ففرح

 القطعً بالتواتر ثبت وقد،  النبوٌة والسنة الكرٌم القرآن فً ممثلة سماوٌة دٌنٌة مرجعٌة

 من الباطل ٌؤتٌه ال الذي،  العلً الرب وحً أنهما،  اإلسبلم به انفرد والذي،  العلم ٌفٌد الذي

 زعم كما التارٌخٌة الناحٌة من صادق ؼٌر كتابًا لٌوحً هللا كان وما،  خلفه من وال ٌدٌه بٌن
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وبخصوص كبلمه هذا رؼم انه ال ٌعتد  علٌنا ال علٌه فالحجة،  الوحً خالؾ الذي الخلؾ هذا

اصبل من المسلمٌن بعد تكذٌبه للقران الكرٌم فى كتابه هذا واستهزاإه به وبالرسول الكرٌم 

 ونال رضاكم نص ما قاله انقل لكم اٌها النصارى 

 83للقران الكرٌــم صـ كتاب الفن القصص 

 

ارٌد ان اعرؾ امرا بسٌطا لما لم ٌكمل ٌا نصارى هذا الخلؾ هللا باقى االٌه الكرٌمه .. بكل 

 بساطه النها ترد ما قاله " وما قتلوه " !!

بل لتروا كٌؾ بٌن كذبه بنفسه فى نفس هل تطلبون منا ان نصدق هذا ونكذب رب العالمٌن 

 !!  انه لٌس ابن هللا وانه لم ٌقتل ولم ٌصلب اوضحالكتاب اخبر ان القران 

 489صــ كتاب الفن القصص للقران الكرٌــم 

 

 كبلمه .كل اذن ٌرد  هذا ما قاله بنفسه الخلؾ هللا ما رأٌكم ٌا نصارى !
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فقرات كاملة من اإلنجٌل ب الذى استشهد الكاتب محمود أبو رٌه س : ما ردكم على قول
معلق على الصلٌب  بكبلم المسٌح قبل صلبه مباشرة وكبلم المسٌح وهو بؤوجهه األربعة خاصة 

 46 ــكتابه " دمحم والمسٌح أخوان " ص  )وذلك كحقٌقة تارٌخٌةوعند قٌامته 
 

 

مثاله من المنحرفٌن الذٌن وٌستمر النقل عن أعداء اإلسبلم واهمٌن انفسهم أن هذا الرٌة وأ۩ 

 النقل عنهم من اإلسبلم فً شًء ا ٌستهو

،  –قبحه هللا  –ولقد صنؾ علماء اإلسبلم الردود الماتعة فً الرد على كتب هذا الرٌة 

كالعبلمة مصطفى السباعً فً كتابه الذي لم ٌصنؾ مثله  " السنة ومكانتها فً التشرٌع " ، 

 " دفاع عن السنة "  وكذلك العبلمة دمحم شهبة فً كتابه الماتع 

كبلمه ، فلقد زعم البسٌط أن الرٌة نقل  واعن الرٌة !! بل حرفهم صدقوا فً نقلهم لٌت وٌا

 فقرات من اإلنجٌل لحظة الصلب المزعوم كحقٌقة تارٌخٌة على الصلب 

فً حٌن أن هذا الرٌة نفسه قال فً هامش كتابه لما نقل أقوال المصلوب على الصلٌب : "  

 ( نقلنا ذلك عن مصدره كما وجدناه( : )  46:  27تَّى ذا تركتنً " ) ماإلهً ، إلهً .. لم

محمود أبو رٌة ، دار الكرنك للنشر والطبع  – 49) دٌن هللا واحد ، دمحم والمسٌح أخوان ص 

 والتوزٌع ( .

فى كتابه هذا كان بصدد مقارنه بٌن ما كان ٌقوله وٌفعله الحبٌب المصطفى وما ٌفعله  وكان

 ٌسوع االنجٌلى 

الكتاب بصدد النقاش حول صلب المسٌح او البلهوت او ما شابه وٌقول رؼم هذا فى فلم ٌكن 

 هذه الصفحه التى تخلو من اكاذٌب النصارى ان الرسوالن تحدوا مكاٌد الٌهود وكابدوا باسها

 ٝحٌُٟ ٣ي٣ٖ حُوخثَ رٌٜح حٌُالّ 46ٙ حٗظَٝح ح٠ُ ٓخ ٣ٔظٜ٘ي رٚ حُٔيػ٠ 
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هذه الخزعببلت التى طرحت من باب التدلٌس واخفاء  وٌبقى لدى سإال فى نهاٌه ردى على

           الحقابق سواء كان القابل سنى او شٌعى اثنى عشرى او احمدى او صوفى او بهابى

او اشعرى او مسٌحى او ٌهودى او ملحد حتى سواء كان عالم علماء االزهر او طوٌلب علم 

القران والسنه على صلب المسٌح كى منتسب لبلزهر او اى مركز اسبلمى اٌن الدلٌل بصرٌح 

 ؟كان عالما او جاهل ؟ٌستند علٌه شخص واحد 

أن كان صرٌح القران ٌقول وما قتلوه وما صلبوه هل ٌصح أن ٌؤتى احد وٌلبس الحق بالباطل 

انه عالم ؟ لبلسؾ اٌها النصرانى انت ال تتحرى  ىوٌؽٌر الحق الواضح الى زٌؾ وبهتان بدعو

الدقه فٌما تنقل وال حتى عرت نفسك اهتمام ان تعرؾ من هإالء الذٌن تستند لكبلمهم الذى 

 اثبت ان نصفه من وحى خٌالك والبقٌه من كبلم مهاجمٌن لبلسبلم وان كانوا رافضه ٌتشدقوا

 .. دون دلٌل واحدبه 

عقاد فى كتاب " حٌاه المسٌح " ) وال نستطٌع أن نقرر على س : ما ردكم على قول عباس ال
ولكننا نستطٌع أن نقرر  وجه التحقٌق من الناحٌة التارٌخٌة كٌؾ كانت نهاٌة السٌرة المسٌحٌة

على وجه التحقٌق أنها انتهت فً موعدها حٌث أسلمها التارٌخ إلٌنا ( وٌقول ) لٌس من 
ً عمد وإنما  ول علٌها فً تارٌخ السٌد المسٌحة ال ٌعالصواب أن ٌقال إن األناجٌل جمٌعا

إنها هً العمدة التً اعتمد علٌها قوم هم  ة الوحٌدة فً كتابة ذلك التارٌخالصواب أنها العمد
أقرب الناس إلى عصر المسٌح، ولٌس لدٌنا نحن بعد قرابة ألفً سنة عمدة أحق منها 

ً أوفى منها لدرس حٌاة ونحن قد عولنا على األناجٌل ولم نجد بٌن أ دباالعتما ٌدٌنا مرجعا
 ؟ الرسول واإلحاطة بؤطوار الرسالة ومبلبساتها ( ألٌس هذا دلٌبل على صلب المسٌح
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كالعاده الذى ٌنقل ٌدٌنه ما ٌنقله النه ٌنقل دون وعى وال ادراك وال اطبلع حتى بل هو  ۩

 فى الكتب او المواقع دون الرجوع لمصدرها فقرات تنشر وٌتم تداولها 

 قبل الرد على ما تم ذكره ارٌد ان أبرز بعض ما قاله العقاد فى نفس الكتاب !

 .. ان المسٌحٌه تاثرت بالوثنٌه !! 151ٌقول فى صفحه 

 

فالمستشهد بكبلم العقاد اما ٌاخذه كله او ٌتركه كله .. االن ابدى لكم ما راٌته خبلل هذا الكتاب 

العقاد لم ٌستشهد باٌه واحده طوال هذا الكتاب عن المسٌح من القران وانما كل كبلمه عن 

 المسٌح وتفاصٌل حٌاته من االناجٌل وكبلم بولس والعهد القدٌم 

من الناحٌه المسٌحٌه ال عبلقه له باالسبلم والدلٌل عدم استشهاده اذن هو ٌسرد قصه المسٌح 

 باٌه قرانٌه واحده عن المسٌح من القران الكرٌم

 142اما كم التخبطات التى لحقت بكتابه هذا اذكر منها مثبل ما قاله فى صفحه 

 

 !!ان المسٌح ابن هللا ؟ اقر االسبلم بن هللا ؟ وهل قال القران او السإال اٌن ثبتت له صفه انه ا
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 [ َولَداً  ٌَتَِّخذْ  لَمْ  الَِّذي لِلِّ  اْلَحْمدُ  َوقُلِ  []111[]اإلسراء] 

ْحَمنِ  دََعْوا أَن [] 93–91 []مرٌم] ْحَمنِ  ٌَنبَِؽً َوَما  َولَداً  ِللرَّ  ]َولَداً  ٌَتَِّخذَ  أَن ِللرَّ

َِّخذْ  َولَمْ  َواأْلَْرِض  السََّماَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ  الَِّذي []3[]الفرقان]  [ َولَداً  ٌَت

 [ َولَداً  َوالَ  َصاِحبَةً  اتََّخذَ  َما َربِّنَا َجدُّ  تَعَالَى َوأَنَّهُ  []2[]الجن]

ًُّ  هُوَ  سُْبَحانَهُ  َولَداً  الّلُ  اتََّخذَ  قَالُواْ  []67[]ٌونس]  إِنْ  األَْرِض  فًِ َوَما السََّماَوات فًِ َما لَهُ  اْلؽَنِ

ن ِعندَكُم  [ تَْعلَُمونَ  الَ  َما اللِّ  َعلَى أَتقُولُونَ  بَِهـذَا سُْلَطانٍ  ّمِ

صرٌح القران ٌنفى ان هللا له ابن سواء كانت بنوه حقٌقه او مجازٌه ونفاها فى الخصوص 

 عن المسٌح .. فان كان العقاد ٌثبت من كتاب النصارى فهذا لٌس حجه علٌنا 

أحٌاناً ، كل ما هنالك أن العقاد مشاؼب ، ٌقؾ دابماً وحٌداً كان منتسباً لئلسبلم ٌفاخر به العقاد 

   إن تكلم عن النصرانٌة أو تكلم عن اإلسبلم ، إن كان فً األدب أو كان فً الفكر

ً ولم ٌؽظ كفراً ، وإنما أضاع جهده ونفسه فً إثبات ذاته  هذا هو العقاد لم ٌنصر إسبلما

 .  هومناطحة أقرانه . وأضاع وقتنا فً الرد علٌ

للقرآن أن ٌحدثنا كما ٌشاء عن إبراهٌم وإسماعٌل ال فرق بٌنه وبٌن طه حسٌن الذى قال " 

 " ولنا أن نصدق أو ال نصدق

والعقاد فى كتابه هذا لم ٌقل ان المسٌح مات مقتوال او مصلوبا ولكنه توقؾ عن الذكر النه 

 لذا عجز ان ٌفعل ؼٌر ذلك ..ٌعلم ان صرٌح القران ٌنفى ذلك وهو احد المنتسبٌن الى االسبلم 

 ونوضح ما ابرزه فى نهاٌه كتابه

 

فهو ٌتكلم كما قال من وجهه  ..اذن هذا الكتاب ال عبلقه له باالسبلم او بالصلب من االساس 

 نظره عن العبقرٌه المسٌحٌه فى صورة عصرٌه .
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ح٤ُٔٔق هي ِٛذ ّ : رٔخ طـ٤زٞح ػ٠ِ حالٓخّ حُز٠٤خٟٝ حٌُٟ ٣وٍٞ ك٠ طل٤َٔٙ ٣خ ٤ِٖٔٔٓ " حٕ 

ر٘خٓٞطٚ ٝٛؼي رالٛٞطٚ .. ٌٛح طل٤َٔ ح٣ٚ ٍٓٞٙ حُ٘ٔخء ٌٝٛح ٛٞ هٍٞ حُ٘ٔط٣ٍٞٚ حكي حُٜٔخىٍ 

 حُظ٠ حٓظو٠ ٜٓ٘خ حالٓالّ طؼخ٤ُٔٚ .. كٔخ ٛٞ ٍىًْ ؟

 

حٝال َُ٘ى ٖٓ ىحهَ حالٓالّ َٛ حالٓالّ حٓظو٠ طؼخ٤ُٔٚ ٖٓ حُ٘ٔط٣ٍٞٚ ًٔخ ٣وٍٞ حُزؼٞ َُٟ٘  ۩

 ٣ٞٓخ ٌٛٙ حَُٝح٣ٚ 

ػٖ حُٜٔ٘خٍ رٖ ػَٔٝ  ػٖ حألػٖٔ هخٍ حرٖ أر٢ كخطْ كيػ٘خ أكٔي رٖ ٓ٘خٕ كيػ٘خ أرٞ ٓؼخ٣ٝش

 ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ؿز٤َ ػٖ حرٖ ػزخّ هخٍ

ُٔخ أٍحى هللا إٔ ٣َكغ ػ٠ٔ٤ ا٠ُ حُٔٔخء هَؽ ػ٠ِ أٛلخرٚ ٝك٢ حُز٤ض حػ٘خ ػَ٘ ٍؿال ْٜٓ٘ ٖٓ 

ٖٓ ٣ٌلَ ر٢  ْ: إ ٌٓ٘ ٍ ُْٜ، كوَؽ ػ٤ِْٜ ٖٓ ػ٤ٖ ك٢ حُز٤ض ٍٝأٓٚ ٣وطَ ٓخء كوخ حُلٞح٤٣ٍٖ

: أ٣ٌْ ٣ِو٠ ػ٤ِٚ ٗز٢ٜ ك٤وظَ ٌٓخ٢ٗ ك٤ٌٕٞ ٓؼ٢ ك٢  ، ػْ هخٍ حػ٢٘ ػَ٘س َٓس رؼي إٔ آٖٓ ر٢

 ؟ ىٍؿظ٢

كوخٍ ػ٠ٔ٤   : أٗخ ػْ أػخى ػ٤ِْٜ كوخّ حُ٘خد كوخٍ  : حؿِْ كوخّ ٗخد ٖٓ أكيػْٜ ٓ٘خ كوخٍ ُٚ

كؤُو٠ ػ٤ِٚ ٗزٚ ػ٠ٔ٤ ٍٝكغ  ٛٞ ًحى: أٗض  كوخٍ حؿِْ، ػْ أػخى ػ٤ِْٜ كوخّ حُ٘خد كوخٍ أٗخ

 ػ٠ٔ٤ ٖٓ ٍُٝٗش ك٢ حُز٤ض ا٠ُ حُٔٔخء

كٌلَ رٚ رؼ٠ْٜ حػ٢٘ ػَ٘س َٓس رؼي إٔ   ٝؿخء حُطِذ ٖٓ ح٤ُٜٞى كؤهٌٝح حُ٘زٚ كوظِٞٙ ػْ ِٛزٞٙ

 ، ٝحكظَهٞح ػالع كَم آٖٓ رٚ

 : ًخٕ هللا ك٤٘خ ٓخ ٗخء ػْ ٛؼي ا٠ُ حُٔٔخء ٝٛئالء ح٤ُؼوٞر٤ش كوخُض ١خثلش

 : ًخٕ ك٤٘خ حرٖ هللا ٓخ ٗخء، ػْ ٍكؼٚ هللا ا٤ُٚ ٝٛئالء حُ٘ٔط٣ٍٞش كَهشٝهخُض 

 : ًخٕ ك٤٘خ ػزي هللا ٍُٝٓٞٚ ٓخ ٗخء ػْ ٍكؼٚ هللا ا٤ُٚ ٝٛئالء حُِٕٔٔٔٞ ٝهخُض كَهش

  ػ٠ِ حُِٔٔٔش كوظِٞٛخ كِْ ٣ٍِ حإلٓالّ ١خٓٔخ كظ٠ رؼغ هللا دمحمح حٌُخكَطخٕكظظخَٛص 

 ٖٓ ٌٛح ٣ظز٤ٖ ُ٘خ ػيٙ حٍٓٞ ٜٓ٘خ :
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حالٓالّ ٣ٌلَ حُطخثلٚ حُ٘ٔط٣ٍٞٚ   –1  

حٗؤْ حطزخع ح٤ُٔٔق ػالع كَم ح٤ُؼوٞر٤ٚ ٝحُ٘ٔط٣ٍٞٚ ٝح٤ُِٖٔٔٔ كؼو٤يٙ حَٛ حالٓالّ ال  – 2

 طٔض رِٜٚ ُوٍٞ ٝح٣ٔخٕ ٌٛٙ حُطخثلٚ حٌُخكَٙ .

حُ٘ٔط٣ٍٞٚ ط٘خىٟ رؼو٤يٙ ِٛذ ح٤ُٔٔق ؿٔي٣خ ٝٛؼٞىٙ الٛٞط٤خ ٌٝٛح ٣ٌٌرٚ ٣ٝ٘ل٤ٚ حالٓالّ  – 3

كخالٓالّ ال ٣وٍٞ رخٕ ح٤ُٔٔق ُٚ ١ز٤ؼظخٕ ٖٓ حالٓخّ ٣ٌٝلَ حُوخثَ رالٛٞطٚ ٝال ٣وٍٞ رِٜذ 

ح٤ُٔٔق ؿٔي٣خ ك٠ال ػٖ ٛؼٞى الٛٞط٤خ ٣ٌٝلَ حُوخثَ رز٘ٞٙ ح٤ُٔٔق هلل ًَ ٌٛح ًلَ رٞحف ك٠ 

 ك٤ٌق ٣ٌٕٞ ٜٓيٍ حالٓالّ حُ٘ٔط٣ٍٞٚ ؟ حالٓالّ

رؼي حٕ  روٜٞٙ هٍٞ حُز٠٤خٟٝ حٌُٟ حهظطؼٚ رؼٞ حُٔي٤ُٖٔ ٖٓ طل٤َٔٙ ال٣ٚ ٍٓٞٙ حُ٘ٔخء

ٟٝل٘خ ك٠ ٍى ػ٠ِ ٗزٜٚ ٓخروٚ طخ٤ًيٙ ػ٠ِ ػيّ هظَ ِٝٛذ ح٤ُٔٔق ٝحُوخء ٗزٜٚ ػ٠ِ حهَ 

 َٟٗ ٖٓ حُظل٤َٔ ٓخ طْ رظَٙ

 

االمام البٌضاوى ٌنقل قول هذه الطوابؾ التى قالت بصلب المسٌح وٌنقل ؟ هل استوعبتم هذا 

ان منهم من قال انه صلب بالناسوت وصعد بالبلهوت لذا اتبع هذا بقول هللا سبحانه وتعالى ما 

 لهم به من علم اال اتباع الظن .. 

عرض له اى ان كل من صدق بهذه االقوال التى تنادى بصلب المسٌح لٌس لدٌه ٌقٌن فٌما ت

من النصارى ودلٌل اخر فى  فهذا لٌس تفسٌره او راٌه الشخصى بل ٌنقل اراء من قالوا بصلبه

 ..  فى هذه النقطه تحدٌدا روح المعانى هذا الباب هو ما قاله االمام االلوسى فى تفسٌره

 179الجزء التالت صـ نقرا من التفسٌر .. 
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اما االمام البٌضاوى فقد اكد على الرواٌات التى تقول بالقاء شبه المسٌح على اخر صلب بدال 

 !منه واكد فى تفسٌره انه لم ٌقتل ولم ٌصلب ولكن شبه للٌهود انه هو المسٌح 

وما محمدٌ إال رسوٌل قد خلت من قبله  اإلمام األلوسً فً تفسٌر آٌة " س : ما ردكم على قول
 -صلوات هللا تعالى وسبلمه علٌهم أجمعٌن  -نبً ملسو هيلع هللا ىلص حكُم من سبق من األنبٌاء حكُم ال الرسل

( مستؤنفة  قد خلت فً أنّهم ماتوا  كؤنّه قٌل قد خلت من قبله أمثاله فسٌخلو كما خلوا وجملة )
ً، المجلد الثالث، الجزء روح المعان - لبٌان أنّه ملسو هيلع هللا ىلص لٌس بعٌداً عن عدم البقاء كسابر الرسل

 114 -115الرابع ص 

 

نعم صحٌح ، االمام االلوسى ٌتكلم بالعموم عن االنبٌاء والرسل الذٌن سبقوا الحبٌب  ۩

المصطفى فهذا باالجمال منتهى كل انسان بعد حٌاته الدنٌا حتى المسٌح بعد ان ٌبعثه هللا اخر 

ولكنه لم ٌنقل انه مات على الصلٌب او انه صلب  الزمان سٌمكث فى االرض فتره ثم ٌموت 

 : ٌقول 148بل فى تفسٌره الٌه سوره النساء من االساس 

ولكن  هذا ما ٌنقله االمام االلوسى فى تفسٌره فى قضٌه صلب المسٌح ولم ٌقل انه مات او صلب

احد انه مخلد اكد موت االنبٌاء ممن سبقوا الحبٌب المصطفى وهذا شؤن المسٌح اٌضا فلم ٌقل  فقط

 او سٌخلد بل قلنا نجا من الموت وسٌعود وسٌموت !
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، فقرر أن  إلى آٌات الرفع وأحادٌث النـزول حٌنما تعرض األستاذ دمحم عبده س : ما ردكم على قول
 - ، وأن الرفع الذي ٌكون بعد ذلك وهو رفع الروح ، وأن التوفً هو اإلماتة العادٌة اآلٌة على ظاهرها

 هـ  1235 عند تفسٌر اآلٌات السابقة مطبعة المنار مصر  تفسٌر المنار
 

 
 

ػـزض ٖٓ ًؼَٙ حٌٌُد ٝحُظي٤ُْ ػ٠ِ حُؼِٔخء ٝحالثٔٚ ٝحُٔل٣َٖٔ ٖٓ حؿَ حػزخص رخ١َ ٝحػالء 

ومحوه برمته ًِٔظٚ ػ٠ِ كٔخد حُلن  
 

 ورد فى تفسٌر المنار ما نصه االتى :
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المتبادر " لدى الناس التى ٌخلو ذهنا من االستاذ دمحم عبده ٌوضح ان هذا الفهم هو " 

 الرواٌات واالقوال

اما الفهم الصحٌح الذى رسخه العلماء والمفسرون حسب ما ذكره بنفسه ان المسٌح لم ٌقتل  

 ٌموت ولم ٌصلب وانه رفع الى السماء حى بجسده دون ان

 فبل اعلم لما الكذب والتدلٌس 

.. وما قتلوه ٌقٌناً ،  وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهمٌقول  . عبد المجٌد الشرفً دس : 
 لكن على ؼٌر أٌدي الٌهود أم أنه لم ٌُقتل ولم ٌُصلب البتة ل تعنً هذه اآلٌة أنه قُتل ُوصلبفه

ننا من ترجٌح أحد االحتمالٌن إن اقتصرنا على النص القرآنً وحده  ولم ؟ ال شا مبدبٌاً ٌمكّ 
نعتمد السنة التفسٌرٌة التً بتت فً اتجاه نفً الصلٌب جملة فً أؼلب األحٌان على أن هذه 

فلٌس من المستبعد أن ٌكون إنكار قتل الٌهود  اآلٌات ال ٌجوز أن تفصل عن اٌات التوفى
ال سٌما أن كل   المقصود بها التنقٌص من شؤن المجادلٌنعٌسى وصلبه من باب المجادلة 

 أحد ٌستطٌع األحداث المتعلقة بحٌاة المسٌح لم تزل منذ القدٌم محل أخذ ورد واختبلؾ، وال
كتاب الفكر اإلسبلمً فً الرد على النصارى إلى نهاٌة القرن الرابع العاشر  ادعاء الٌقٌن فٌها

  119 – 117صـ 
 

فى البداٌه اشٌر الى امر هام وهو ما ذكره فٌما بعد فى هامش الصفحه ولم ٌذكره القمص  ۩

 :عبد المسٌح بسٌط فى كتابه الذى اقتبس فٌه تلك العبارات 

 

http://www.alkalema.net/maot/chapter/chapter1.htm
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 ٌذكر اجماع المفسرٌن بان التوفى هنا " قبض عٌسى الى السماء وهو حً " هذا اوال .

ثم اذا دققنا فى الكلمات المذكوره انفا والتى اقتبسها امثال عبد المسٌح بسٌط نجد وبكل بساطه 

 ردا على االفتراء نفسه 

 

ٌقول ان اٌه سوره النساء تنفى ان ٌكون الٌهود قتلوا عٌسى او صلبوه .. ثم ٌوضح بالنص 

 القرانً وحده

) بتت فى اتجاه نفى الصلب جمله (  وفى حاله عدم االعتماد على السنه التى حسب ما ٌإكد

 ٌظن ان قتل على ٌد ؼٌر الٌهود .ممكن 

فاالصل عند المسلم هو القران وما صح من سنه عن رسول هللا التى اكدت مرارا وتكرارا بان 

 وسٌنزل الى االرض فى اخر الزمان  قتل ولم ٌصلبالمسٌح حً لم ٌ

المساله نظرا الن االٌه واضحه وصرٌحه ولكن نحن نقول ان القران وحده ٌكفى فى هذه 

 والسنه مكمله لها ومإكده على نفس االمر .

س : ٌقول عبد الرحمن سلٌم البؽدادي وما قتلوه وما صلبوه ال ٌفهم منها أن المسٌح لم ٌمت 
قط، بل هو نص صرٌح فً أن القتل والصلب لم ٌقعا على ذاته من الٌهود فقط وتارٌخٌاً هذا 

 أدانه السنهدرٌن بالتجدٌؾ وعقوبة هذا الرجم  ندما قبض على المسٌح وُحوكمالقول صحٌح، فع
، ولكن الٌهود كانوا فً ذلك الوقت تحت حكم الرومان ولم ٌكن من سلطتهم إصدار حكم الموت، 

ولذلك تمت محاكمته  (21:17وز لنا أن نقتل أحداً )ٌو: ال ٌج ولذلك أخذوه إلى بٌبلطس قابلٌن

لً الرومانً، وصدر الحكم بصلب المسٌح، وتم تنفٌذ ذلك بواسطة الجنود أمام بٌبلطس الوا
، وبذلك فهم لم ٌقتلوه وإن كانوا  الرومان، أي أن صلب المسٌح تم بواسطة الرومان ال الٌهود

.. الٌس هذا دلٌبل كافٌا على صلب المسٌح  كتاب الفارق بٌن المخلوق والخالق .السبب فً ذلك

 ؟
 

حتً لم اقرا فى اى موقع او كتاب نصرانى الصفحه التى ورد بها هذا الكبلم هذا ما وجدته  ۩

ومع ذلك لنرد على هذه  صفحه . 500ى كتاب ٌتجاوز صفحاته الذى من المفتروض وجوده ف

 الخزعببلت
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 3نقرا فى مقدمه الكتاب صـ 

 

 ٌقول ان الصلب من الخرافات التى ٌروجها النصارى !!

دكتور عبد الرحمن ٌثبت فى هذا الكتاب للنصارى انفسهم قصه ولٌس هذا فحسب بل نجد 

 الشبٌه والقاء الشبه على ؼٌر المسٌح من القران ومن الكتاب المقدس نفسه !!

 

هكذا نجد دوما افتراءات واقتطاعات للجمل ال تعنً اال تدلٌس هإالء القوم ولبلسؾ البعض من 

 ما سٌتبٌن له هذا الكذب البٌن . الزمبلء المسٌحٌن قد ٌصدق احٌانا ولكن سرعان
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.  ؟ مناظرة بٌن أحمد دٌدات وفلوٌد كبلرك هل مات المسٌح على الصلٌب: فى كتاب  س

 .. نرى ان االستاذ على الجوهرى  م1998ترجمة على الجوهري. البشٌر للنشر والتوزٌع

ٌنسؾ نظرٌه القاء الشبه على شخص اخر ؼٌر المسٌح وٌثبت ان المسٌح علق على الصلٌب 
وٌصؾ التفاسٌر االسبلمٌه باالجماع انها ؼٌر صحٌحه نظرا لشهادات العٌان التى اثبتت ان 

 84، 82 ، 81 المسٌح ذاته هو الذى كان ٌعانى االم الصلب على عود الصلٌب فى الكتاب صــ 

 ، 101 ،104 ،  107 ،164 
 

الكتاب ابدا بتوضٌح امر فى منتهً االهمٌه بخصوص االستاذ على الجوهرى وكتابه هذا  ۩

ٌعد ترجمه لمناظره ال ٌعلم حتً موعدها االستاذ على الجوهرى كما وضح بنفسه فى مقدمه 

 الكتاب

 

ال ٌتخطً  فدور االستاذ على الجوهرى فقط مترجم لفٌدٌو مناظره الشٌخ احمد دٌدات رحمه هللا

ذلك ، هذا الكبلم المثار فى الشبهه لم ٌكن من ضمن كبلم الشٌخ احمد دٌدات سواء فى هذه 

 المناظره او اى مناظره من مناظراته

 بل هو من ضمن تعلٌقات على الجوهرى نفسه ال عبلقه له بالشٌخ اطبلقا .. هذه االولى 

ن كان حاسما لهذه المساله بان المسٌح اما الثانٌه فهذا تاكٌد من على الجوهرى نفسه ان القرا

 11لم ٌقتل ولم ٌصلب فنقرأ مثبل صفحه 
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ٌه ما حدث له هو ؼاقول على الجوهرى بان المسٌح صلب ولكن لم ٌمت بل بخصوص اما 

 : وارد على كل ما قاله نظرا لنقله شبهات مختلفه االؼماء فاعلق علٌه من عده اوجه

هل السنه والجماعه بل هذا قول االحمدٌه خالفوا فٌه صرٌح ال ال ٌمت بصله: هذا القول  اوال

علماء االسبلم الذٌن تسلموا اعتقاد عدم القران وخالفوا فٌه راى جمٌع المفسرٌن وجمٌع 

 المسٌح من الصحابه عن رسول هللا وال اجتهاد مع وجود نص واجماع علماء .صلب وقتل 

ٌمان المسٌحً ال ٌقول بتعلٌقه واؼماإه بل : هذا القول مخالؾ لبلٌمان المسٌحً فاال ثانٌا

صلبه وقتله على الصلٌب ثم موته وقٌامته من الموت اما على الجوهرى فى الكتاب هذا اكد 

فضبل عن قٌامته من الموت فالذى ٌتمسك بما قال لٌاخذ  هواكد بعدم موتبعدم قتل المسٌح 

 كبلمه بالكامل دون ان ٌقتطع ما ٌروق لهواه

 : وجهه نظر على الجوهرى فى المساله باختصار  ثالثا

 

اى ٌقصد انه صلب ولكنه لم ٌمت على الصلٌب فلذا قال المولى سبحانه وتعالى وما صلبوه 

هذا الكبلم والتفسٌر الهبلمى الذى لم ٌقل به احد من العلماء او المفسرٌن ٌعارضه نص االٌه 

 نفسها لماذا ؟

 لنتدبر سوٌا االٌه الكرٌمـه 

 

"  ما قتلوهذا سالنا انفسنا وسالنا الكاتب وسالنا اى شخص فى الوجود ما المقصود بـ " ا

 سٌجٌب اى انسان
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= لم ٌقتل على الصلٌب .. ممتاز الى هنا متفقٌن واذا سالنا فى اللؽه بما تفٌد الواو  قتلوه ما

 سٌجٌب الطالب فضبل عن العالم تفٌد المؽاٌره .. كبلم سلٌم

" هل ٌصح ان تكون نفس االجابه التى اوردها  ما صلبوهاذن نعود ونسال ما المقصود بـ " 

 ! قلنا هذه معنً االخرى لم ٌقتل على الصلٌب ؟االستاذ على الجوهرى انه 

اذن نفى الصلب هنا هو نفً لتعلٌقه على الصلٌب اصبل ولٌس المقصود الموت على الصلٌب 

 فكما بٌنت هذا الكبلم ٌعارض نص القران الكرٌم ..  الن هذا منفى فى الشطر التانى

واالن بعد ان وضحت المساله من ناحٌه القران ارد على االدله التى اوردها لٌدلل بها على ان 

 المسٌح بنفسه هو الذى علق على الصلٌب ولٌس اخر 

علماء  اوال نسال هل هناك دلٌل على كبلم االستاذ على الجوهرى من القران او السنه ومن 

 .. ثم نكمل  المسلمٌن ؟ االجابــــــــه : ال

 

ما ابدعك .. نرد النص القرانى الن نص االنجٌل مجهول الهوٌه اٌهم كان ٌقول بوجود شهود 

 عٌان لم ٌختلفوا على شخصه وقت الصلب !

الؽرٌب اخوانى حٌنما علق على الجوهرى على انجٌل برنابا الذى قال بالقاء شبه المسٌح على 

 اخر تنصل منه مبررا موقفه ان هذا انجٌل ؼٌر معترؾ به وابو كرٌفى

 

استاذ على احٌطك علما ان االربع اناجٌل مجهولٌن الهوٌه وان انجٌل برنابا له موثوقٌه افضل 

 بكثٌر من االربع اناجٌل ومع ذلك راٌتك تناقض نفسك بنفسك فانت قلت



 المهندس مجدى                                          القول الصرٌح فى نجاه المسٌحكتاب / 
 

67 
 

 

رد نص القران تادا على نصوص من االنجٌل االن تقٌم عقٌده اسبلمٌه اعتم نراكوالؽرٌب 

ومع ذلك اذا سلمت وتاوله لٌتماشى مع نص االنجٌل الذى قال بوجود شهود لم ٌختلفوا علٌه 

وكان هناك شهودا للصلب رؼم ان هذا ٌعارض ما جاء بالكتاب المقدس معك جدال ان هذا حق 

لم ٌختلفوا على شخصه وسنشرحه فً الجزء الثانى من الكتاب ولكن لنفترض وجود شهود 

 هل هذا دلٌبل انه المسٌح ؟ االجابه من االنجٌل الذى تتمسك بنصه ) ال ( وأشرح لك لماذا

 بعد قٌامه المسٌح المزعومه فى الكتاب المقدس ماذا حدث هل تعلم ؟

 لم تعرفه    >>حٌنما قابلته مرٌم المجدلٌه وهى من اكثر الناس معرفه بالمسٌح حسب ٌوحنا 

 تعلم ولم واقفا ٌسوع فنظرت الوراء الى التفتت هذا قالت ولما []Jn.20.14[]الفــــانـــداٌك]

 [ ٌسوع انه

لم     >> بالرؼم انها راته وتكلمت معه لم تعرفه ولٌس هذا فحسب بل اٌضا تلمٌذى عمواس

 رؼم انهم تكلموا معه  ٌعرفوه

 وكان نفسه ٌسوع الٌهما اقترب وٌتحاوران ٌتكلمان هما وفٌما []Lk.24.15[]الفــــانـــداٌك]

 [ معهما ٌمشً

 [ معرفته عن اعٌنهما أمسكت ولكن []Lk.24.16[]الفــــانـــداٌك]

مره اخرى لم ٌعرفوه الٌس هذا ؼرٌب رؼم ان ٌسوع فى كل مره امام اعٌنهم ٌتكلم معهم 

 وجها لوجه ؟

انهم لم ٌتبٌن لهم انه شخص اخر فهل ٌصعب ان نصدق اذا سلمنا جدال بوجودهم اثناء الصلب 

بالرؼم من وجوده معلق فوق الصلٌب على ارتفاع كبٌر وفى ظل ظروؾ مضطربه وفى ظل 

 انهم كانوا واقفٌن بعٌد عن الصلٌب !!

 [ بعٌد من ٌنظرن كثٌرات نساء هناك وكانت []Mt.27.55[]الفــــانـــداٌك]

 ومرٌم المجدلٌة مرٌم بٌنهنّ  بعٌد من ٌنظرن نساء اٌضا وكانت []Mk.15.40[]الفــــانـــداٌك]

 [ وسالومة وٌوسً الصؽٌر ٌعقوب ام

 من واقفٌن الجلٌل من تبعنه قد كنّ  ونساء معارفه جمٌع وكان []Lk.23.49[]الفــــانـــداٌك]

 [ ذلك ٌنظرون بعٌد

 !!والؽرٌب ان هذا االستاذ الذى ٌتمسك بنص االنجٌل القابل بوجود شهود عٌان ٌقول فٌما بعد 
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وهذه ردا على مساله كٌؾ شبه لهم ولم ال ادرى ان كان مرٌضا بانفصام فى الشخصٌه ام ال .. 

 مبررا تفسٌره  ٌختلفوا على شخصه شهود العٌان ثم ٌكمل وٌقول
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اٌن االشكال حتً فى تفسٌره رؼم ان مفسرٌن القران الكرٌم قالوا بان لم ٌشرح االستاذ المبجل 

ولكن  والبعض قال على الشبٌه مع اختبلؾ تاصٌل راى كل منهم الضمٌر ٌعود على المسٌح

 لنقل ان ضمٌر الؽابب عن القتل والصلب نفسه

االشكال اٌضا " وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم قتله وصلبه " اٌن اى ان معنً االٌه 

 حسب هذا التفسٌر ال ندرى !

وٌحتمل اما نحن فنقول ان اول االقوال صحه ان نابب الفاعل ضمٌر مستتر ٌعود على المسٌح 

أي اشتبه علٌهم المسٌح ، األولٌن واآلخرٌن خبر صلب للٌهود أن ٌكون المعنى ولكن شبه 

 ن شبه شبٌه لهم وٌحتمل ان ٌكون المقصود هو الشبٌه بمعنً ولك الكذب بالصدق

فى كل االحوال ال ٌوجد ادنى مشكله وجمٌعهم ٌإدي نفس المعنً دون معارضه النص القرابى 

 القابل بكل وضوح بنجاه المسٌح من الصلب والقتل على السواء 

 

قتلوه ،  المفكر والفٌلسوؾ الدكتور فإاد حسنٌن على أستاذ الفلسفة " قتلوه وما ٌقول :  س
الجسد وصعدت  ، صلبوا  مةقتلوا الجسد وما قتلوا الكل صلبوه ولكن شبه لهم صلبوه وما

 علً الصلٌب وإستهزاء الٌهود به  ثم تحدّث عن محاكمات المسٌح وكلماته  خالقها  ًالروح إل
 
راضٌة مرضٌة " وتحدّث عن صلب المسٌح  قال " أسلم ٌسوع روحه فصعدت إلً ربها  ثم

وصل إلً قٌامته من الموت فقال " وموت المسٌح  دفنه حتى  باستفاضة وكذلك عن وموته
المسٌحٌّة والعكس هو الصحٌح أعنً قٌامة المسٌح من بٌن  لٌس هو معجزة  علً الصلٌب

 الموتً "
 

ًَّ  إلً أْن ختم  جرٌدة  ) "   إلخ  مقاله بقوله " إِْذ قَاَل الّلُ ٌَا ِعٌَسى إِنًِّ ُمتََوفٌَِّك َوَرافِعَُك إِلَ
 فما قولكم ؟ ( 22/4/1970أخبار الٌوم فً 

 

لعلى لم اجد بالطبع نسخه كهذه متوفره حالٌا ولكن ال استبعد ان ٌكون هذا الشخص قال هذا  ۩

 ) الٌهودٌه والٌهودٌه المسٌحٌه ( .من باب قرابتى لعده كتب له ومنها كتاب 

ثر الكاتب بالكتاب المقدس ال اخفً علٌكم ما اتضح لى فور قرابتى الول صفحات الكتاب هو تا

واستقاإه حقٌقه االحداث فقط من خبلله وال ٌوجد ادنى اعتبار للقران او السنه او االسبلم 

 . عموما بالنسبه له

اما بخصوص اقراره بالصلب اورد لكم بعض ما قاله لنرى على اى عقٌده استند ومن ثم 

 .. ٌتمسك النصرانى بكبلمه وٌتخذه حجه على االسبلم 

ٌسرد لنا ادلته فى نجاه المسٌح من كبلم بولس الذى فى نفس الكتاب نرى انه كاد ٌكتب  اخذ

فٌه شعرا وٌإكد على رسولٌته وهذا قطعا مخالفا لبلسبلم بل ومكذب باالسبلم .. فكٌؾ ٌكون 

كبلم هذا حجه على االسبلم اصبل وعلى اى شا فى االسبلم اعتمد فى قوله بصلب المسٌح 

 !وموته وقٌامته !
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 147 – 148صــ  كتاب الٌهودٌه والٌهودٌه المسٌحٌه

 

 بل انظروا الى كم التخبط الذى ٌعانى منه حتً فى المسٌحٌه التى ٌبنى علٌها اٌمانه الشخصى

 168،  166الٌهودٌه والٌهودٌه المسٌحٌه صـ 
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ٌعتد به وال  ٌتضح لنا ان كبلم هذا النكره الذى نرى انه لٌس له حظا من االسبلم وال نصٌب ال

ٌعد حجه تقام على المسلمٌن او االسبلم اصبل .. فجالب الشبهه اولى ان ٌقول ان قوله هذا من 

رب فى موعد صلبه باب اٌمانه بنص الكتاب المقدس وٌقول فى نفس الوقت اقراره بوجود تضا

 ووفاته وتكرٌزه 

 

: إنه عندما قبض  التاسع للهجرةاإلمام محسن فانً فً كتابه الدابستانً فً القرن ٌقول :  س
الٌهود على عٌسى بصقوا على وجهه المبارك ولطموه. ثم أن بٌبلطس، حاكم الٌهود، َجلَده 

  حتى أن جسمه من رأسه إلى قدمه صار واحداً 
 

 : إنً بريء من دم هذا الرجل ولما رأى بٌبلطس إصرار الٌهود على صلب عٌسى وقتله ، قال
عن كتاب "  –فوضعوا الصلٌب على كتؾ عٌسى، وساقوه للصلب  ، وأؼسل ٌديَّ من دمه ،

 110إنجٌل برنابا فً ضوء العقل والدٌن " لعوض سمعان ص 

 

الؽرٌب ان النصرانى امثال القس عبد المسٌح بسٌط الذى اورد معظم الشبهات السابقه  من ۩

 وتلك الشبهه ٌكذب ثم ٌصدق نفسه فى كذبه !

 القس عوض سمعان ( فى كتابه هذا الٌكم نص ما ورد على لسان )
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والذي ٌعلم عداءه لئلسبلم كل من حمل راٌة ٌا ترى لماذا اخفٌتم انه نقبل عن صمإٌل زوٌمر 

 ! اإلنصاؾ ، فهل بهذا التوثٌق تقام الحجة علٌنا

 ب " وهىو كتىاب فىً الملىل والنحىل صىاحب كتىاب " دابسىتان مىذاهمحسن فانً الكشمٌري هىذا 

وفٌه حكاٌات ٌؤبً العقل احتمال صحتها ، واستند فً نقل أكثر ما فٌه إلً النقل عىن المجاهٌىل 

، وٌظهر مىن أسىمابهم أنهىم كىانوا مىن دراوٌىش الهنىد ، ولىم ٌعلىم دٌىن مإلفىه وال اسىمه علىً 

 التحقٌق 

 17وذهب الشٌخ محب الدٌن الخطٌب رحمه هللا إلى أنه رافضً محترق ، وذلك فً الصفحة 

 ٌعة اإلمامٌة اإلثنى عشرٌة " كتابه " الخطوط العرٌضة لؤلسس التً قام علٌها دٌن الش من

 

مسؤلة صلب المسٌح بٌن الحقٌقة واالفتراء ترجمة على س : ٌقول الشٌخ احمد دٌدات فى كتاب 
 .. فما ردكم ؟ 163جوهر بوجود تبلتٌن دلٌل ان المسٌح لم ٌمت على الصلٌب وانزل حٌا صـ 

 

التى تكلم فٌها عن مساله صلب المسٌح ال اوال الشٌخ احمد دٌدات رحمه هللا مناظراته  ۩

تحتاج الى عناء البحث كً ٌسمع المشكك ان دٌدات رحمه هللا لم ٌقل ابدا بتعلٌق المسٌح على 

 ..اتفق على كفرهم كما اجمع على ذلك علماء االسبلم  بنفسه الصلٌب فهذا قول االحمدٌه الذى
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صوره من شهاده تكفٌر الشٌخ احمد دٌدات لمٌرزا ؼبلم مإسس الجماعه االحمدٌه التى والٌكم 

 : ٌصفه بانه محتال وكذاب تقول بهذا الكبلم

 

نعود لما سلؾ ذكره سابقا فى  ٌقول بقول االحمدٌه وكفر زعٌمهم الكذاب هذا اوال فالشٌخ لم 

لم ٌنادى ابدا فى هذا الكتاب او  الشبهه بخصوص كبلمه عن الصلب .. الشٌخ دٌدات رحمه هللا

 ؼٌره ان المسٌح علق على الصلٌب
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 162صـــ  مسؤلة صلب المسٌح بٌن الحقٌقة واالفتراء

 

هنا لم ٌقول لم ٌقتل فقط بل قال ولم ٌصلب اى لم ٌعلق على الصلٌب هذه بداٌه الصفحه ثم 

 ٌكمل فٌقول :

 

فٌها ) حتً لو كان (  قال( التى  7( واؼفل فقره )  8القابل بهذه الشبهه ٌعتمد على الفقره ) 

ولو فى اللؽه اداه الشرط  فكبلمه لو توفر الشرط وهو ان ٌكون قد علق على الصلٌب فدلل 

 اٌضا سٌكون قد نجا من الصلب 

كان كبلمه من باب مجاره ولكنه فى الواقع لم ٌكن ٌنادى بتعلٌق المسٌح على الصلٌب بل 

 تى ٌنادى بها النصارى لٌس اكثر .االقوال ال
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لماذا لم ٌنجً هللا المسٌح دون ان ٌصلب شخص اخر فلماذا كل هذه الخدٌعه التى  : س
 انخدعنا بها طوال هذه السنوات ؟

 

 ال ٌصح أن ٌقال هلل لم فعلت هذا األمر بهذه الطرٌقه و لم تفعله بطرٌقة أخرى ؟ فمثل هذا  ۩

  السإال ال ٌوجه هلل الحكٌم 

ا ٌُْسؤَلُ  الَ  []23[]األنبٌاء]  [ ٌُْسؤَلُونَ  َوهُمْ  ٌَْفعَلُ  َعمَّ

ٌقول أنه نبى ثانٌا : لو أخفى هللا المسٌح فجؤة عن الناس لربما قال الناس أن ٌسوع الذى كان 

و ٌظنون أنه نبى كاذب ألنه لو كان صادقا لما هرب بعكس ما لو قٌل أن  قد هرب فٌفتنون

 فكم من نبى قتله قومه  ى الفتنهالٌهود أمسكوه و قتلوه فهذا ال ٌوقع الناس ف

و كذلك لو رفعه هللا أمام الناس الى السماء  فهذا ما ٌسمٌه العلماء " اإللجاء " و هو أن تبلػ 

فاهلل ٌإٌد أنبٌاءه  و مثل هذا اإلٌمان ال ٌرٌده هللا ا ٌرؼم الناس ارؼاما على اإلٌمانالمعجزة حد

بالمعجزات التى تثبت صدقهم ، و لكنها فى نفس الوقت تترك المساحه لحرٌة اإلنسان أن 

ة ٌصدق أو ٌكذب ... و أٌضا ربما لو رفع هللا المسٌح الى السماء أمام أعٌن الناس لكانت فتن

فٌكون  .. التى كانت منتشره فى تلك األٌام عظٌمه خصوصا فى جو الثقافه الٌونانٌه الفاسده

 رفعه فوق مقام البشرٌهوٌدفعهم هذا الى الؽلو فى المسٌح هذا سببا فى فساد اعتقادهم ، و 

اهلل سبحانه وتعالى لم ٌفعل خدٌعه الضبلل البشر ولكن الرد علٌكم باٌجاز شدٌد فى قوله ف

  : 

[ ٌْرُ  َوالّلُ  الّلُ  َوَمَكرَ  َوَمَكُرواْ  []54[] عمران-ال   [ اْلَماِكِرٌنَ  َخ

مكر هللا خٌر فاهلل لم ٌجبر الٌهود بنصب هذه المكٌده لقتل رسوله ولم ٌذهب بهم الى مكانه 
لٌلقوا القبض علٌه ولم ٌجبرهم على ان ٌمسكوا شخصا وٌعذبوه كل هذا العذاب ومن ثم 

المكٌده من صنع اٌدٌهم مكروا لتنفٌذها وهللا سبحانه وتعالى جعلها تتم كما  ٌصلبوه بل هذه
ما على هللا ان ٌنجً رسوله وهذا ما حدث اما  رسموا لها ولكن لم تكن على رسوله الكرٌم

على  القبض مالقابهو القبض على المصلوبدرون مكان القاء كون الٌهود ذهبوا لوادى ق
 والمسٌح اخبركم فى الكتاب  على هذاشخص وصلبه فاهلل لم ٌجبرهم 

 التً وهً.ابدٌة حٌاة فٌها لكم ان تظنون النكم الكتب فتشوا ][Jn.5.39][الفــــانـــداٌك[
  [ لً تشهد

فتش الكتاب وتٌقٌن ان المسٌح لم ٌصلب فتش الكتاب وتٌقن ان المسٌح لٌس االله المعبود 
وال ٌحق ان ننسب له صفه التجسد فتش  ٌتجسد بحق فتش الكتاب لتعلم ان االله لم ولن

الكتاب لتعلم ان اٌدى التحرٌؾ تبلعبت فٌه االالؾ المرات فبل ٌخلو سفر واحد بل اصحاح 
رؼم رؼبه الٌهود فى اشاعه  واحد من التحرٌؾ .. هذا لٌس اضبلل من هللا بل رحمه من هللا
بح لدٌكم اى حجه امام هللا ٌوم هذا القول قدم المولى سبحانه وتعالى لكم الحقٌقه جلٌه فلم ٌص

ان تلقوه صرٌح القران ٌنفى الهوت المسٌح وصلبه وكذلك كتابكم وانتم ما زلتم متمسكٌن 
 ه العقابد التى تفتقر الى ادله .بهذ
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 ؟ فاالسبلم لم ٌنفٌها بسواها س : هل ننفى حادثه صلب المسٌح بسبب اٌه ٌتٌمه فى القران

فى الواقع ال افهم هل ٌرٌد السابل ان ٌكون القران بالكامل ٌتكلم عن نجاه المسٌح وعدم  ۩
 أكد على نجاته ؟صلبه فى كل اٌاته حتى ٌقتنع ان االسبلم 

وسبحان هللا حٌنما ٌطلب من السابل نصا واحدا ٌتكلم فٌه المسٌح فى كتابه وٌقول انه هو هللا  
 وتهال ٌاتى به ومع هذا ٌعتقد فى اله

للتوضٌح االسبلم لم ٌؤت لٌنفى صلب المسٌح بل اتى لٌإكد عدم صلبه فشتان الفارق فى 
التعبٌر .. المسٌح لم ٌصلب كى ٌاتى االسبلم وٌحاول نفى هذه الواقعه على شخصه بل اتى 

 ..لبه الذى شاع فى القرون االولى وأمن به جحافل كبٌره لٌإكد القول بنجاه المسٌح وعدم ص

فهذا لٌس  تعبٌر اٌه ٌتٌمه فاالسبلم لم ٌإكد نجاه المسٌح باٌه سوره النساء فقط اما بخصوص

 : قوله  صحٌح والٌكم االدله

ٌْكَ  نِْعَمتًِ اْذكُرْ  َمْرٌَمَ  اْبنَ  ِعٌسى ٌَا الّلُ  قَالَ  إِذْ  []110[]المابدة]  بُِروحِ  أٌََّدتُّكَ  إِذْ  َواِلدَتِكَ  َوَعلَى َعلَ
 تَْخلُقُ  َوإِذْ  َواإِلنِجٌلَ  َوالتَّْوَراةَ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكتَابَ  َعلَّْمتُكَ  َوإِذْ  َوَكْهبلً  اْلَمْهدِ  فًِ النَّاسَ  تَُكلِّمُ  اْلقُدُِس 

ٌنِ  ِمنَ  ٌْبَةِ  الّطِ ٌْرِ  َكَه ٌْراً  فَتَكُونُ  فٌَِها فَتَنفُخُ  بِِإْذنًِ الطَّ  َوإِذْ  بِِإْذنًِ َواألَْبَرصَ  األَْكَمهَ  َوتُْبِرئُ  بِِإْذنًِ َط
 إِنْ  ِمْنُهمْ  َكفَُرواْ  الَِّذٌنَ  فَقَالَ  بِاْلبٌَِّنَاتِ  ِجبْتَُهمْ  إِذْ  َعنكَ  إِْسَرابٌِلَ  بَنًِ َكفَْفتُ  َوإِذْ  بِِإْذنًِ اْلَموتَى تُْخِرجُ 

بٌِنٌ  ِسْحرٌ  إِالَّ  َهـذَا  [ مُّ

أَْي  كففتهم عنكواذكر أًٌضا نعمتً علٌك بكفًِّ عنك بنً إسرابٌل إذ :  مختصر تفسٌر ابن كثٌر
ٌَْك فًِ َكفًِّ إٌَِّاهُْم َعْنَك ِحٌَن ِجبْتَُهْم بِاْلبََراِهٌِن َواْلُحَججِ اْلقَاِطعَِة َعلَى نُبُ  تَِك َواْذكُْر نِْعَمتًِ َعلَ وَّ

ٌِْهْم،، فََكذَّبُوكَ  ِ إِلَ ََّهُموَك بِؤَنََّك َساِحرٌ  َوِرَسالَتَِك ِمَن اللَّ ٌْتَُك َوَسعَْوا فًِ ،  ، َوات قَتِْلَك َوَصْلبَِك، فَنَجَّ
هُمْ  ٌْتَُك َشرَّ ، َوَطهَّْرتَُك ِمْن دَنَِسِهْم، َوَكفَ ًَّ ، َوَهذَا ٌَدُلُّ َعلَى أَنَّ َهذَا ااِلْمتِنَاَن َكاَن ِمْنُهْم، َوَرفَْعتَُك إِلَ

ٌِْه بَْعدَ َرْفِعِه إِلَى السماء ِ إِلَ  ِمَن اللَّ

ًَّ  َوَرافِعُكَ  ُمتََوفٌِّكَ  إِنًِّ ِعٌَسى ٌَا الّلُ  قَالَ  إِذْ  []55[]عمران-ال ]  ُركَ  إِلَ  َكفَُرواْ  الَِّذٌنَ  ِمنَ  َوُمَطّهِ
ًَّ  ثُمَّ  اْلِقٌَاَمةِ  ٌَْومِ  إِلَى َكفَُرواْ  الَِّذٌنَ  فَْوقَ  اتَّبَعُوكَ  الَِّذٌنَ  َوَجاِعلُ  ٌْنَكُمْ  فَؤَْحكُمُ  َمْرِجعُكُمْ  إِلَ  كُنتُمْ  فٌَِما بَ

 [ تَْختَِلفُونَ  فٌِهِ 

، قال الحسن والكلبً وابن جرٌجتفسٌر البؽوى :  ًَّ ُ ٌا ِعٌسى إِنًِّ ُمتََوفٌَِّك َورافِعَُك إِلَ  إِْذ قاَل اللَّ
ًّ من ؼٌر موت:  ٌْتَنًِ  إنً قابضك ورافعك من الدنٌا إل ا تََوفَّ ، ٌدّل علٌه قوله تعالى: فَلَمَّ
وأنا حً، ألن قومه إنما تنّصروا بعد رفعه ال بعد  [، أي: قبضتنً إلى السماء117المابدة: ]

ًّ وافٌا لم ٌنالوا منك شٌبا، من قولهم:  موته، فعلى هذا للتوفً تؤوٌبلن أحدهما: إنً رافعك إل
  توفٌت كذا واستوفٌته إذا أخذته تاّما، واآلخر: إنً متسلمك

اِلِحٌنَ  َوِمنَ  َوَكْهبلً  اْلَمْهدِ  فًِ النَّاسَ  َوٌَُكلِّمُ  []46[]عمران-ال]  [ الصَّ

،  ش ك٢ حُِـش ٓوظَٗش رخ٤ُ٘ٔذ، ٝحٌُُٜٞ ٝحُٔؼِّٞ إٔ ح٤ُٔٔق ٍكغ ٝٛٞ ك٢ حُؼالػ٤٘٤خص ٖٓ ػَٔٙ

 ، ٣ٌِْٝ حُ٘خّ ك٤ٌ٘ح ٣زِؾ حٌُُٜٞش، كيٍ ػ٠ِ أٗٚ ٤ٓؼ٤ٖ ٝ ٣يًٍٚ ح٤ُٔٔق كخٍ ٝؿٞىٙ حألٍٝ ُْٝ

 هل هذا ٌكفى ام ٌرٌد المشكك ان ٌكون القران فى الثبلثٌن جزء اٌات نجاه المسٌح وعدم صلبه 
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 س : ما هو موقؾ الحوارٌٌن من صلب المسٌح فى االسبلم ؟

  أنهم مسلمونالحوارٌٌن هم انصار المسٌح علٌه السبلم واتباعه ذكر عنهم بصرٌح القران  ۩

ا []52[]عمران-ال]   قَالَ  اللِّ  إِلَى أَنَصاِري َمنْ  قَالَ  اْلكُْفرَ  ِمْنُهمُ  ِعٌَسى أََحسَّ  فَلَمَّ

 [ُمْسِلُموَن  بِؤَنَّا َواْشَهدْ  بِاللِّ  آَمنَّا اللِّ  أَنَصارُ  نَْحنُ  اْلَحَواِرٌُّونَ 

المسٌح علٌه  نجاهب حتى وان لم ٌإمن احدهماما بخصوص الصلب واٌمان الحوارٌٌن به 

هذا ال ٌقدح فً إٌمان من ظن ذلك منهم ، فإن هذا اعتقاد منه أنه فظن أنه صلب ،  والسبلم ، 

 مات على وجه معٌن ، ومجرد اعتقاد قتل النبً وصلبه ال ٌقدح فً اإلٌمان به

 وان قال احدهم هذا فكبلمهم موقوؾ على حجه النهم لٌسوا انبٌاء معصومٌن فى الخبر

 ه مجموع الفتاوى:ٌقول شٌخ االسبلم ابن تٌمٌه فى كتاب

 : فَِإذَا َكاَن اْلَحَواِرٌُّوَن قَْد اْعتَقَدُوا أَنَّ اْلَمِسٌَح ُصِلَب َوأَنَّهُ أَتَاهُْم بَْعدَ أٌََّاٍم َوهُْم الَِّذٌنَ  فَِإْن قٌِلَ  " 
ٌَن فَقَْد دََخلَ  ْنِجٌَل َوالدِّ اْلَحَواِرٌُّوَن َوكُلُّ َمْن نَقََل َعْن اأْلَْنبٌَِاِء :  قٌِلَ  ْت الشُّْبَهةُ نَقَلُوا َعْن اْلَمِسٌحِ اإْلِ

ةَ فًِ َكبَلِم اأْلَْنبٌَِاِء َوَما سِ  َوى ذَِلَك إنََّما ٌَِجُب أَْن ٌُْقبََل ِمْنُهْم َما نَقَلُوهُ َعْن اأْلَْنبٌَِاِء فَِإنَّ اْلُحجَّ
ِة إْن َكاَن َحقًّا قُبَِل َوإاِلَّ  فَِإنَّ الَِّذي ُصِلَب إنََّما َصلَبَهُ اْلٌَُهودُ َولَْم ٌَكُْن أََحدٌ   ُردَّ فََمْوقُوٌؾ َعلَى اْلُحجَّ

ٌِْهْم اْلَمْصلُوُب بِاْلَمسِ  ٌحِ ِمْن أَْصَحاِب اْلَمِسٌحِ َحاِضًرا َوأُولَبَِك اْلٌَُهودُ الَِّذٌَن َصلَبُوهُ قَْد اْشتَبَهَ َعلَ
ٌْسَ  َوقَْد قٌِلَ  ُل هَُو  : إنَُّهْم َعَرفُوا أَنَّهُ لَ هَُو اْلَمِسٌَح َولَِكنَُّهْم َكذَبُوا َوَشبَُّهوا َعلَى النَّاِس َواأْلَوَّ

ٌِْه ُجْمُهوُر النَّاِس . فَِإْن قٌِلَ  : إذَا َكاَن اْلَحَواِرٌُّوَن الَِّذٌَن أَْدَركُوهُ قَْد َحَصَل َهذَا فًِ  اْلَمْشُهوُر َوَعلَ
ٌَْن اْلُمْإِمنُوَن بِهِ  َ :  َوقَْولُهُ  { وَك فَْوَق الَِّذٌَن َكفَُرواَوَجاِعُل الَِّذٌَن اتَّبَعُ  الَِّذٌَن قَاَل فٌِِهْم: } إٌَمانِِهْم فَؤ

ِهْم فَؤَْصبَُحوا َظاِهِرٌنَ  }  {  فَؤٌََّْدنَا الَِّذٌَن آَمنُوا َعلَى َعدُّوِ
 

ْؾ َما َجاَء بِِه اْلَمِسٌحُ  : َظنُّ َمْن َظنَّ ِمْنُهْم أَنَّهُ ُصِلَب اَل ٌَْقدَُح فًِ إٌَمانِهِ  قٌِلَ  . بَْل  إذَا َكاَن لَْم ٌَُحّرِ
ِ َوَرسُولُهُ َوَكِلَمتُهُ أَْلقَاَها إلَى َمْرٌََم َوُروٌح ِمْنهُ فَاْعتِقَادُهُ بَْعدَ  َهذَا أَنَّهُ ُصِلَب اَل هَُو ُمِقرٌّ بِؤَنَّهُ َعْبدُ اللَّ

ْلِب أَْن ٌَكُوَن قَتبًْل لَهُ َوقَتُْل  ٌَْقدَُح فًِ إٌَمانِِه فَِإنَّ َهذَا اْعتِقَادُ  َمْوتِِه َعلَى َوْجٍه ُمعٌٍََّن َوَؼاٌَةُ الصَّ
تِِه  ِ اَل ٌَْقدَُح فًِ نُبُوَّ ًّ  النَّبِ

 
ٍ قَاتََل َمعَهُ ِربِّ  َوقَْد قَتََل بَنُو إْسَرابٌَِل َكثًٌِرا ِمْن اأْلَْنبٌَِاِء. َوقَاَل تَعَالَى } ًّ {  ٌُّوَن َكثٌِرٌ َوَكؤٌَِّْن ِمْن نَبِ

سُُل أَفَِإْن َماَت أَْو قُتَِل اْنقَ  : } اآْلٌَةَ َوقَاَل تَعَالَى دٌ إالَّ َرسُوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُّ لَْبتُْم َوَما ُمَحمَّ
ْفعِ {  َعلَى أَْعقَابِكُمْ  َوَكلََّمُهْم هَُو ِمثُْل اْعتِقَاِد َكثٌٍِر َوَكذَِلَك اْعتِقَادُ َمْن اْعتَقَدَ ِمْنُهْم أَنَّهُ َجاَء بَْعدَ الرَّ

ٌِْه َوَسلََّم َجاَءهُْم فًِ اْلٌَقََظِة فَِإنَُّهْم اَل ٌَ  ُ َعلَ ًَّ َصلَّى اللَّ  ْكفُُروَن بِذَِلكَ ِمْن َمَشاٌِخِ اْلُمْسِلِمٌَن أَنَّ النَّبِ
 

ْهِد َواْلِعبَادَِة بَْل َهذَا َكاَن ٌَْعتَِقدُهُ َمْن هَُو ِمْن أَْكثَِر النَّاِس  اتِّبَاًعا ِللسُّنَِّة َواتِّبَاًعا لَهُ َوَكاَن فًِ الزُّ
ِ فََهذَا َؼلَطٌ ِمْنهُ اَل ٌُوِجُب كُْفَرهُ فَكَ  ٌِْرِه َوَكاَن ٌَؤْتٌِِه َمْن ٌَظُنُّ أَنَّهُ َرسُوُل اللَّ ذَِلَك َظنُّ َمْن أَْعَظَم ِمْن َؼ

ٌَماِن بِاْلَمِسٌحِ َواَل ٌَْقدَُح فٌَِما َظنَّ ِمْن اْلَحَواِرٌٌَِّن أَنَّ ذَ  ِلَك هَُو اْلَمِسٌُح اَل ٌُوِجُب ُخُروَجُهْم َعْن اإْلِ
 نَقَلُوهُ 

 

اذن منهم من امن ومنهم قد اشتبه علٌه االمر وظن المسٌح مات وصلب ولكن من ظن هذا ال 

ولم ٌقوم  لواقعهٌقدح اعتقاده فى اٌمانه خاصه وانه لم ٌوجد شهود عٌان منهم على هذه ا

  او حقٌقه كتابٌه لها دلٌل مثبتبتحرٌؾ او تؽٌر وحى مثبل
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 ؟ االحمدٌه فرقه اسبلمٌه تإمن بصلب المسٌح الٌس هذا دلٌل على صلبهس : 

 نقوم فى البداٌه بالتعرٌؾ بهذه الجماعه لنرى على كبلم من ٌستند القابل بهذه الخزعببلت

 

 نبذه عن االحمدٌه : ۩

مإسسها هو   .أواخر القرن التاسع عشر المٌبلدي فً شبه القارة الهندٌة فرقة نشؤت فً

، فً إقلٌم البنجاب فً الهند، حٌث وضع  ، نسبة إلى بلدة قادٌان دٌانًامٌرزا ؼبلم أحمد الق

، ٌعٌش  ، عندما صرح أنه هو المهدي المنتظر ومجدد زمانه 1779أسس جماعته عام 

 ٌوجد بها مهاجرون من شبه القارة الهندٌةاألحمدٌون فً كل البلدان التً 

 بعض ما ٌإمنوا به :

 

، حتى زعم القادٌانً أن إبراهٌم علٌه  اعتقاد التناسخ والحلول وأن األنبٌاء تتناسخ أرواحهم

السبلم ولد بعد وفاته بنحو ألفً سنة وخمسٌن فً بٌت عبد هللا بن عبد المطلب وسمً بدمحم 

ًَّ  : ) الكفر بالقادٌانً أن ادعى حلول هللا فٌه وقال . بل بلػ ملسو هيلع هللا ىلص ، وأنا واسطة  إن هللا أنزل ف

ومن عقابدهم التشبٌه، فقد قال القادٌانً عن هللا )قال لً هللا إنً  ( بٌنه وبٌن المخلوقات كلها

، إنً  : إنً مع الرسول أجٌب ، أخطا وأصٌب قال هللا ( وقال ) أصلً وأصوم وأصحو وأنام

( وشبه هللا تعالى باألخطبوط له أٌادي وأرجل كثٌرة، وأعضاء كثٌرة ال تعد  لرسول محٌطمع ا

" وهذا كله من الكفر  وٌنفخ هللا الصور بفمه : " وال تحصى، وصرح بؤن هلل تعالى فما، وقال

 الشنٌع، تعالى هللا عما ٌقولون علواً كبٌراً 

 ومن اؼرب ما قاله انه مرٌم نفسها ام المسٌح  !!

 81صفحة  -كتاب التذكرة 

 ٌقول المٌرزا ؼبلم عن نفسه :

 .. !! المخاض إلى جذع النخلة قال ٌا لٌتنً مت قبل هذا وكنت نسٌاً منسٌا فؤجاءه
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اوال من قال  لفى الحقٌقه ال اعلم ان كان هذا السإال ٌطرح من باب الجدٌه او من باب الهزف

أصدرت رابطة العالم اإلسبلمً بٌاناً مطوالً ان االحمدٌه جماعه اسبلمٌه او تنتسب لبلسبلم فقد 

، ومن أهم القرارات التً اتخذتها الرابطة  بٌنت فٌه حكم اإلسبلم فً القادٌانٌةم 1974عام 

 . إعبلن كفر طابفة القادٌانٌة وخروجها عن اإلسبلم:  فً هذا المإتمر

طفى رؼم صمكذبٌن لصرٌح القران ومإمنٌن بنبوه المٌرزا ؼبلم احمد بعد الرسول المفهم 

  

ا[]40[]األحزاب] دٌ  َكانَ  مَّ ن أََحدٍ  أَبَا ُمَحمَّ َجاِلكُمْ  ّمِ سُولَ  َولَِكن ّرِ ُ  َوَكانَ  النَّبٌٌِِّنَ  َوَخاتَمَ  اللَِّ  رَّ  بِكُلِّ  اللَّ

ءٍ  ًْ ً  َش  [َعِلٌما

أمـا  ب او كلمه تكتب فى وثٌقه المٌبلدفاالسبلم لٌس شهاده فحس فهم لٌسوا بمسلمٌن
بخصوص اٌمانهم بصلب المسٌح الذى تستدل علٌه كنصرانى فلك ان تعلم ان اٌمان االحمدٌه 

فهو أنهم ٌعتقدون أن المسٌح علٌه السبلم ُصِلب ولم ٌمت على الّصلٌب  فى قضٌه الصلب 
ومات هناك مٌتة طبٌعٌة  وقبره هناك  ه إلى كشمٌرثم هرب من قبر ودُفن لكنه أُؼِمً علٌه

  . نوهم ٌإولون الرفع على أنه مجازي ال حقٌقً أي رفع المكانة والمنزلة ال رفع البد موجود
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فرا فهم ال ٌعتقدوا بموته على الصلٌب وال رفعه الى السماء اى ان اٌمانك كله هم ٌكفروا به ك

وهذا الكفر البواح ال ٌستؽرب من شخص صدٌق لـ ) تاجر تاما فرمٌك كان فى ؼٌر محله 

 حشٌش ( وهذه لٌست مداعبه او نكته 

رسالة قال أنه تلقاها من أحد  فً كتابه حمامة البشرى نقل المٌرزا ؼبلم أحمد القادٌانً
الرسالة بؤنه نقل دعوى القادٌانً  ، و قد قال مرسل " دمحم بن أحمد أنصاره فً مكة اسمه "

ًّ اسمه "علً طاٌع إلى رجل  . فرح بدعوى المٌرزا ؼبلم ، و أن علً طاٌع هذا " ؼن

، فجلست عنده فسؤلنً عن الهند و عن  علً طاٌع واحد من أصحابنا اسمه علىمررت ٌوماً 
و أخبرته عن دعواكم و فهمته على أحسن ما ٌكون  السفر و أحواله، فؤخبرته بالذي حصل

  ففرح بذلك
 

 173تؤلٌؾ المٌرزا القادٌانً ص البشرى  كتاب حمامة

 

بقٌة الرسالة فإذا  ؟ لنقرأ " هذا و لماذا فرح بدعوى الؽبلم ٌا ترى عبعلً طا ترى من هو "
 ٌتابع مرسل الرسالة قاببلً   عرؾ السبب بطل العجب

، و هو رجل طٌب من  عب عامرشساكن فً  طاٌع علً هذا الرجل المذكور الذي اسمهو
صاحب بٌوت و أمبلك و تاجر عظٌم و أنتم أرسلوا الكتب باسمه و بهذا العنوان  األؼنٌاء و
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  الحشٌش علً طاٌع تاجر إلى مكة المشرفة و ٌسلم بٌد  شاء هللا ٌصل إن

 

  174 كتاب حمامة البشرى تؤلٌؾ المٌرزا القادٌانً ص

 

رداً على تلك الرسالة و  ! لقد كتب المٌرزا ترى ماذا كان رد المٌرزا ؼبلم على تلك الرسالة
قاله فً حق ذلك الحشاش ما  ، و من ضمن ما فً ذلك الرد امتدح تاجر الحشٌش مدحاً عظٌما

 : ٌلً

و  الحمٌدة " و سٌرته السٌد الجلٌل الكرٌم "علً طاٌع حسن أخبلق وأما ما ذكرت طرفاً من
بذلك فؤنا أشكرك و و من أنه سّر  سماع حاالتً آثاره الجمٌلة، و مودته و حسن توجهه عند

 .هللا لك و له خٌراً و بركة و فضبلً و رحمة إلى ٌوم الدٌن و أسؤل ذلك الشرٌؾ السعٌد، أشكر
و عسى أن ٌنفعنا و ٌكمل هللا لنا بعض شؤننا  رجل طٌب صالح، و قد ألقً فً قلبً أنه
شاء و سٌلة و على ٌده. و هللا ٌدبر أمور دٌنه كٌؾ ٌشاء و ٌجعل من ٌ بتوجهه و حسن إرادته

فطنت بفراستً أن ذلك السعٌد  اإلسبلم و ٌجعل من ٌشاء لدٌنه من الخادمٌن. و لتكمٌل مهمات
 ال ٌخاؾ لومة البم عند إظهار الحق ذكرت محامده فً مكتوبك رجل شجاع فً سبٌل هللا الذي

الفتوة و  جمع هللا فٌه سٌراً محمودة و أخبلق فاضلة مع و إشاعته و تؤٌٌده و تشٌٌده و قد
اإلخبلص و  الشجاعة و انشراح الصدر و جود النفس و الورع و التقوى و مّن علٌه بتوفٌق
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فً الدنٌا و اآلخرة من  كما مّن علٌه بإعطاء الثروة و الؽناء و جعله اإلجتهاد فً سبٌل هللا
  المنعمٌن

 

 176ـ و ص 175 ـالقادٌانً ص كتاب حمامة البشرى تؤلٌؾ المٌرزا

 

الحبٌب المصطفى حٌنما قال المرء على دٌن خلٌله .. هذا هو من اعتمدتم على قوله ٌا وصدق 

 صدٌق تاجر حشٌش ادعى ان هللا حل فٌه وانه المسٌح وانه مرٌم وانه النبى الموعود نصارى

 !!  الشااسمه ٌ الهه اخطبوط له اٌدى كثٌره وارجل كثٌره وانه استنساخ من المسٌح وان

 ) نظرٌه االؼماء ( اعتقادهم بـاما بخصوص 

، وهذا  تنّص أّن المسٌح لم ٌمت على الّصلٌب أصبلً :   ( Swoon Theory)نظرٌّة اإلؼماء

   المتعارؾ عند هذه النّظرٌّة هو جزء من نظرٌّة أعمق تشرح هذه النّظرٌّة وتسّمى الدوسٌتٌة

Docetism Theory ولذلك فإرهاصات  وتنّص على أّن المسٌح لم تكن له طبٌعة جسدٌة ،

الحقٌقة الّظاهرة الؽٌر جسدٌة" التً كانت تظهر لمشاهدٌه "الموت والقتل لم تبلػ مبلؽها فً 

إالّ بمقدار الكشؾ الباطنً والذي تمثّل فً اإلؼماء، ولعلًّ أشرح هذه النّظرٌّة بمزٌد من 

ب بالفعل ولكنه لم فهم ٌإمنوا ان المسٌح علٌه االسبلم قد صل التّفصٌل فً ثناٌا هذا البحث

ٌمت بل ؼاٌه ما حدث له هو االؼماء ومن ثم بعد ان قبر ظنا من الٌهود انه مات خرج من 

ه فى الهند القبر وسافر الى الهند واستمر فى دعوته مده من الزمان الى ان مات موته طبٌعٌ
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فٌقول مٌرزا لذلك هم ال ٌإمنوا برفع المسٌح علٌه السماء الى السماء فى قبر بمدٌنه كشمٌر 

 ؼبلم فى كتابه

 14المسٌح الناصرى فى الهند صــ 

 

وضوع لنتناول االن مختصر ما رمى الٌه فى هذا الكتاب ونرد علٌه ومن ثم نقوم بتاصٌل الم

 ردا وافٌا باذن هللا بحسب الفكر االحمدي ونرد علٌه

 17كتاب المسٌح الناصرى فى الهند صــ 
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االؼماء وعدم موته على الصلٌب ولكن دعونا نتامل تلك الكلمات هذا هو دلٌله على مساله 

ٌقول ان المسٌح شبه نفسه بنبى هللا ٌونس الذى اؼمً علٌه فى بطن الحوت وٌقول " ان 

 كتب هللا المقدسه تشهد بذلك "

من الواضح اننا نتعامل مع شخص لم ٌقرا القران الكرٌم ٌوما من االٌام وال ٌعرؾ شا عن 

كتاب النصارى وال الٌهود .. لنرى بطبلن كبلمه فٌونس علٌه السبلم كان حٌا مستٌقظا فى 

 تمام وعٌه فى بطن الحوت 

 من القران الكرٌم :

 نقرا من سوره الصافات قول الرحمن 

( فََساَهَم فََكاَن ِمَن 140( إِْذ أَبََق إِلَى اْلفُْلِك اْلَمْشُحوِن )139ِمَن اْلُمْرَسِلٌَن )َوإِنَّ ٌُونَُس لَ 
( 143) فَلَْواَل أَنَّهُ َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحٌنَ ( 142( فَاْلتَقََمهُ اْلُحوُت َوهَُو ُمِلٌٌم )141اْلُمْدَحِضٌَن )

 (144لَلَبَِث فًِ بَْطنِِه إِلَى ٌَْوِم ٌُْبعَثُوَن )

.. هل ٌسبح ٌونس علٌه السبلم ربه فى بطن الحوت وهو مؽمً  فَلَْواَل أَنَّهُ َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحٌنَ 

 علٌه !

 وفى سوره االنبٌاء نقرا

ٌِْه َوذَا النُّوِن إِْذ ذََهَب ُمؽَاِضبًا فََظنَّ أَْن لَْن نَْقِدَر عَ  فَنَادَى فًِ الظُّلَُماِت أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ أَْنَت سُْبَحانََك لَ
ٌْنَاهُ ِمَن اْلؽَّمِ َوَكذَِلَك نُْنِجً اْلُمْإِمنٌَِن )87) إِنًِّ كُْنُت ِمَن الظَّاِلِمٌنَ   (88( فَاْستََجْبنَا لَهُ َونَجَّ

 

.. هل كان ٌنادى فى بطن  َت سُْبَحانََك إِنًِّ كُْنُت ِمَن الظَّاِلِمٌنَ فَنَادَى فًِ الظُّلَُماِت أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ أَنْ 

 الحوت وهو مؽمً علٌه ؟

نجد من تلك االٌات البٌنات ان ٌونس علٌه السبلم كان فى تمام وعٌه كان مستٌقظا جالسا 

 مسبحا منادٌا ربنا سبحانه وتعالى فى بطن الحوت ولٌس فى حاله اؼماء 

النبوه لم ٌقرا من القران اٌه واحده ولم ٌنل منه نصٌبا ٌوما من االٌام فهذا الشخص مدعً 

ولٌس هذا فحسب بل ومن المإكد بعد ما قال انه لم ٌقرا كلمه من كتاب النصارى اٌضـا تعالوا 

 لنرى هل كان ٌونان النبى ) ٌونس علٌه السبلم ( مؽمً علٌه فى بطن الحوت 

 من الكتاب المقدس :

 ٓلَ ٣ٞٗخٕ حالٛلخف حُظخ٠ٗ 

 :ٍَ هَخ َٝ ُُْلِٞص  ِف ح ْٞ ْٖ َؿ ِٓ  ِٚ ِٜ ّدِ اَُِ ََ ُٕ ا٠َُِ حُ ٠َِ ٣َُٞٗخ َٜ خر٢َِ٘. »كَ ـَ ظَ ْٓ َد كَخ ََ ٤ِو٢ حُ ِٟ  ْٖ ِٓ ُص  ْٞ ىََػ

ط٢ِ ْٞ َٛ ْؼَض  ِٔ َٔ ٣َِش كَ ِٝ خ َٜ ُْ ِف ح ْٞ ْٖ َؿ ِٓ ْهُض  ََ َٛ  ٍِ ُْزَِلخ ِِْذ ح ِن ك٢ِ هَ ْٔ ُْؼُ ْكظ٢َِ٘ ك٢ِ ح ََ . كَؤََكخ١َ ر٢ِ . ألَََٗي ١َ

٢َِ٘٘ أَُػٞ ٌِ َُ َٝ ِّ َػ٤َْ٘٤َْي.  خ َٓ ْٖ أَ ِٓ ْىُص  َِ ُِْض: هَْي ١ُ َي. كَوُ ـِ ـَ ُُ َٝ حطَِي  ٍَ ٤ُغ ط٤ََخ ِٔ ه٢ِ َؿ ْٞ ْص كَ َُ . َؿخ ٌَ ْٜ َٗ َُ ُْٗظ ىُ أَ

َي. ِٓ َِ هُْي ٌَ ٤ْ َٛ ُْظََق  ا٠َُِ  . ح ٌَ ْٔ . أََكخ١َ ر٢ِ َؿ ِْ ٤َخٌٙ ا٠َُِ حَُْ٘ل ِٓ ظََ٘لَظ٢ِْ٘  ًْ ُُْض هَِي ح َِ َٗ .٢ ِٓ أْ ََ َِ رِ ُْزَْل ُذ ح ْ٘ ُػ

خ ح َٜ يَِس َك٤َخط٢ِ أ٣َُّ ْٛ َٞ ُْ َٖ ح ِٓ ؼَْيَص  ْٛ َْ أَ ِٝ َػ٢ََِ ا٠َُِ حألَرَِي. ػُ ٍْ ٤ُُِن حألَ ـَخ َٓ  . ٍِ زَخ ـِ ُْ َِ ح َٓخكِ ٢ ا٠َُِ أَ ِٜ دُّ اَُِ ََ ُ

الَط٢ِ اَُِ  َٛ خَءْص ا٤ََُِْي  ـَ َد كَ ََ ُص حُ َْ ًَ ًَ ٢ ِٔ َٖ أَْػ٤َْض ك٢َِ َْٗل ََ ِك٤ َٕ أَرَخ٤١ِ حُػٞ ََ ُ٣ َٖ ٣ ٌِ َي. حََُ ِٓ َِ هُْي ٌَ ٤ْ َٛ  ٠

. ْْ ُٜ ظَ َٔ َٕ ِْٗؼ ًُٞ َُ رَشً ٣َظْ ًِ ُٙ  ًَخ َُْوالَ ّدِ ح ََ ُِِ طُُٚ.  ٍْ خ ٌََٗ َٔ أُٝك٢ِ رِ َٝ ًْرَُق ََُي  ِي أَ ْٔ َُْل ِص ح ْٞ َٜ َٗخ كَزِ خ أَ َٓ  «.أَ
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 مى علٌه ؟!صبله ومناجاه بٌن ٌونان وبٌن هللا سبحانه وتعالى فكٌؾ حدث هذا وهو مؽ

بعد ان اثبتنا بطبلن دلٌله الوحٌد ان عٌسى علٌه السبلم كان مؽمً علٌه لنرى ما هو االصل 

 لذلك المعتقد الذى ٌرمى الٌه

لم ٌكن مٌرزا ؼبلم القادٌانٌه اول من ابتدع تلك النظرٌه ولكن هناك الكثٌر والكثٌر من سبقه 

 فٌها والٌكم الموضوع بالتفصٌل ..

 1871النظرٌه على ٌد العالم االلمانى كارل فرٌدرٌك باهردت عام بدأت هذه 

 

حٌث قال ان المسٌح علق على الصلٌب وتظاهر بوفاته عمدا وساعده فى هذا لوقا الطبٌب من 

 خبلل العقاقٌر التى قدمها له اثناء الصلب وتستند النظرٌه على بعض النصوص منها

 .[ٌشرب ان ٌرد لم ذاق ولما.لٌشرب بمرارة ممزوجا خبل اعطوه[]Mt.27.34[]الفــــانـــداٌك]

ثم بعد ذلك ساعده فى افاقته ٌوسؾ الراّمى وهذا ما ٌبرر طلبه الؽرٌب لجسد المسٌح بعد 

 الصلب

نادى كارل فنتورى ان مجموعه من تبلمذه المسٌح فى الخفاء لم تتوقع  1711ثم بعد ذلك عام 

فهرب الحراس فاخرجوه من المقبره الذى نجاته من الصلب سمعوه ٌبن من داخل القبر 

 ساعده بالبروده فى استعاده وعٌه 

 هذه النظرٌه بشكل قرٌب حٌث قال : 1713ثم تبنى البلهوتى هٌنرٌش باولوس عام 

 

انه اؼمى علٌه على الصلٌب وفاق دون مساعده من احد فى المقبره وعلى نفس الشاكله قال 

 1721شلٌرماخر عام هذا فرٌدرٌش 
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الى ان وصلت مع مٌرزا قادٌان الى هذا التطور وتلك الشاكله والؽرٌب ان هذا االدعاء دعا 

  بالهند معة علٌكرةجامإسس  السٌد أحمد خانالٌه من قبل المٌرزا 

 

 فى تفسٌر السٌد احمد خان للقران الكرٌم

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
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ُ ٌَا ِعٌَسى إِنًِّ ُمتََوفٌِّكَ  ُرَك ِمَن الَِّذٌَن َكفَُروا إِْذ قَاَل اللَّ ًَّ َوُمَطّهِ اتَّبَعُوَك فَْوَق  َوَجاِعُل الَِّذٌنَ  َوَرافِعَُك إِلَ

 ًَّ ٌْنَكُْم فٌَِما كُْنتُْم فٌِِه تَْختَِلفُون الَِّذٌَن َكفَُروا إِلَى ٌَْوِم اْلِقٌَاَمِة ثُمَّ إِلَ سورة آل )) - َمْرِجعُكُْم فَؤَْحكُُم بَ

  44عمران : 
 

من جراء تعلٌقه على ال ٌموت اإلنسان  (( :535ص  3فً تفسٌره الجزء  سٌد أحمد خان ٌقول

 تتعرض للجرح –أحٌاناً ٌدٌه و رجلٌه  و –الصلٌب ألن ٌدٌه فقط 
 

 ً على الصلٌب لمدة أربعة أو خمسة أٌام، و  لكن سبب الموت ٌكون عادة بإبقاء الشخص معلقا
الجوع و العطش و الحر تحت أشعة الشمس فإنه  بسبب الثقوب التً فً ٌدٌه و رجلٌه و بسبب

 بعد عدة أٌامعادة ما ٌموت 
 

 

 : 425ص  2و ٌضٌؾ سٌد أحمد خان فً تفسٌره الجزء 

عٌد الفصح كان السبت الٌهودي على وشك البدء، و حسب الدٌانة الٌهودٌة  عند انتهاء ٌوم
جثة الشخص المصلوب قبل نهاٌة الٌوم، أي قبل بداٌة ٌوم السبت، لذلك طلب  فإنه ٌجب دفن

تكسر أرجل حضرة عٌسى )ع( حتى ٌموت بسرعة، لكن رجلٌه لم تكسر و ظن  الٌهود أن
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   خبلل ذلك الوقت القصٌر الناس بؤنه مات
عٌسى )ع( مات على الصلٌب قام ٌوسؾ الذي من الرامة  وعندما ظن الناس مخطبٌن أن

  ٌتم دفنه، و قد استؽرب الحاكم موته بهذه السرعة أن -بالطلب من الحاكم  بٌبلطس 

 

 : 538و ص  536ص  3ثم ٌقول سٌد أحمد خان فً تفسٌره الجزء 

عٌسى علٌه السبلم  فإنه ٌصبح بدٌهٌاً أن –الصلب  –عند إلقاء نظرة تارٌخٌة على هذه الحادثة 
أنزله الناس بعد ثبلث أو  لم ٌمت على الصلٌب لكنه فقد وعٌه فظن الناس بؤنه قد مات .. و قد

ً وقتها. و فً أربع ساعات و بهذا فمن المإكد اللٌل أخرج من القبر و ظل مختفٌا  بؤنه كان حٌا
و بعد ذلك لبث عمراً قبل أن ٌموت مٌتة  بحماٌة حوارٌٌه ، و قد رآه الحوارٌون و التقوا به ،

  طبٌعٌة
 

عٌسى علٌه السبلم لم ٌمت على الصلٌب لكنه فقد  فإنه ٌصبح بدٌهٌاً أن هللا اكبر .. الحظوا معى )

( هذا هو مصدر االعتقاد الذى ٌنادى به مٌرزا ؼبلم احمد بان  الناس بؤنه قد ماتوعٌه فظن 

 المسٌح لم ٌمت على الصلٌب بل فقد وعٌه فظن الناس بانه قد مات !
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 . والعجب كل العجب ان مٌرزا قادٌان ٌقول بنفس هذا الكبلم حرفٌا فى كتابه

 37،  35المسٌح الناصرى فى الهند صـ 
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 من كل هذا والذى ٌثبت كذبه انه ٌإكد فى كتابه هذا ان هذا االمر لم ٌكن معلن من قبل !واالؼرب 

 

فكٌؾ تقول اٌها الكذاب بانك اول من اتى بحقٌقه هذا االمر بل انت مجرد ناقل لراى من سبقك من 

لتى المبتدعٌن والمخرفٌن والدلٌل بعلمه بنظرٌه سٌد احمد خان التى نادى بها كتاب حٌاه احمد ا

 3، الهامش رقم 51ص شعبه ربوه نشرته الجماعه االحمدٌه 
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الكرٌم كتب سٌر سٌد )أحمد خان( تماشٌاً مع نهجه العقبلنً أن المسٌح لٌس  فً تفسٌره للقرآن

 مٌرزا ؼبلم م. وقد قرأ حضرة أحمد )1771السماء بجسده. و قد نشر كتابه هذا فً سنة  حٌاً فً
سٌر سٌد )أحمد  لكنه لم ٌبالً كثٌراً به و لم ٌلتقط الفتات من وراءأحمد القادٌانً( ذلك التفسٌر 

ؼبلم أحمد القادٌانً( أكد  خان( كما ٌتخٌل المعجبون بالسٌر سٌد لجهلهم بالعكس فإن أحمد )مٌرزا

التقلٌدٌة بؤن المسٌح حً فً السماء و  م العقٌدة1775فً كتابه براهٌن أحمدٌة المنشور عام 

. لم ٌكن )مٌرزا 2فً الهامش رقم  599و  361 نٌة إلى الدنٌا، أنظر صفحةبؤنه سٌؤتً مرة ثا

 التً انحنى لها سابقا السٌر سٌد )أحمد خان( باستسبلم ؼبلم أحمد القادٌانً( ٌخاؾ من العقبلنٌة

أخبر هللا أحمد )مٌرزا ؼبلم أحمد القادٌانً( بؤن المسٌح قد مات،  م و عندما1791. لكن فً العام 

 عقٌدته بهذا الصدد و لم ٌكن لٌتزحزح عن عقٌدته التقلٌدٌة لوال أن هللا أمره بذلك ط ؼٌرعندها فق
 بوضوح

 

اذن مٌرزا ؼبلم قادٌان كان على علم بتلك النظرٌه من السٌد احمد خان ولم ٌبالى بها ثم دعً 

 قبل ! الناس الٌها فٌما بعد واخبرهم انه اول من كشؾ تلك الحقٌقه وانها لم تكن موجوده من

 وحتى مساله سفره الى الهند نادى به من قبله نوتوفٌتش

 اذن نلخص مبتكروا تلك النظرٌه

  م1871 عام باهردت نشرها : اإلؼماء نظرٌة

 م1711 عام فنتوري تبناها : اإلؼماء نظرٌة

 م1713 عام باولوس تبناها : اإلؼماء نظرٌة

 م1721 عام شلٌرماخر تبناها : اإلؼماء نظرٌة

 م1721 تاٌلورعام صاموبٌل ترجمها : اإلؼماء نظرٌة

 م1771 عام الهندي خان أحمد سٌد تبناها : اإلؼماء نظرٌة

 م1778 عام نوتوفٌتش نشرها : الهند إلى المسٌح هجرة نظرٌة

 عام القادٌانً أحمد ؼبلم المٌرزا تبناهما : الهند إلى المسٌح هجرة نظرٌة و اإلؼماء نظرٌة

هندوستان  مسٌح)  النظرٌتٌن فٌه تبنى الذي كتابه بنشره الصلٌب كسر بؤنه ادعى و م1799

 !! (او ما ٌسمى بالمسٌح الناصرى فى الهند 

  قبر كشمٌر :
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إدعً مٌرزا ؼبلم احمد ان المسٌح علٌه السبلم بعد نجاته وسفره وبقاإه فى الهند بعد ان اتم 

كشمٌر وهنا نتناول قصه هذه دعوته قد مات ودفن فى الهند وبالتحدٌد فى مقبره بمدٌنه 

 المقبره .

الؽرٌب ان مدعً النبوه هذا كما تعودنا منه ٌقول الشٌخ ونقٌضه فى نفس الوقت وٌفضح 

 كذبه بنفسه وهذا مصداقا لقوله تعالى :

 [ٌُْفِلُحوَن  الَ  اْلَكِذبَ  اللِّ  َعلَى ٌَْفتَُرونَ  الَِّذٌنَ  إِنَّ  قُلْ  []69[]ٌونس]

مٌرزا ؼبلم احمد بنفسه فى كتاب زٌاده االوهام .. عذرا اقصد كتاب ) ازاله االوهام ( ٌقول ان 

 المسٌح علٌه السبلم مات فى الجلٌل ودفن هناك ولم ٌقم هناك بجسده مره اخرى الى اى مكان 

 266كتاب االوهام صــ 

 

؟ هذا هو مدعً فمن اٌن تقول هذا وتقول بل مات فى كشمٌر بجسده بعد ان خرج من القبر 

 النبوه اترك لكم التعلٌق !!

وباذن هللا سنتناول موضوع االحمدٌه باكثر استفاضه وتفصٌبل بكتاب مستقل لهم قرٌبا ان شاء 

 نصٌب .هللا ننسؾ فٌه هذا المعتقد الفاسد الذى لٌس له من االسبلم حظا وال 

 

 ؟االسماعٌلٌه فرقه اسبلمٌه تقر بصلب المسٌح فهل هذا صحٌح س : 

ولكن هإالء اقوام شذوا عن االسبلم بافكار ومعتقدات  االسبلم ال ٌقسم لطوابؾ كالمسٌحٌه ۩

 ولكن االمه نفسها من تفرقت  لطوابؾ.. فالدٌن ال ٌقسم كفرٌه او ابتداع فى الدٌن 

 : نبذه عن الفرقه االسماعٌلٌه

اإلسماعٌلٌة فرقة باطنٌة، انتسبت إلى األمام إسماعٌل بن جعفر الصادق ، ظاهرها التشٌع آلل 

  البٌت، وحقٌقتها هدم عقابد اإلسبلم، تشعبت فرقها وامتدت عبر الزمان حتى وقتنا الحاضر

 بعض ما ٌإمن به الفرقه االسماعٌلٌه :

وهم  التعطٌل ، فقد عطلوا هللا من كل وصؾوأشد منه ..  تشبٌه هللا بخلقه ، والقول بالتجسٌم

كما ٌنفون أن هللا خلق العالَم خلقا مباشرا وإنما أبدع الكاؾ واخترع  نفاة لؤلسماء والصفات
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كما ٌعتقدون أن هللا لم ٌخلق الخلق ، وأنه ال ٌُدبر شإونهم وال ٌرزقهم وال ٌُحٌٌهم وال  النون

إنكار أن ..  بزعمهم –العقل األول الذي أبدعه هللا ٌُمٌتهم  وإنما الذي ٌقوم بذلك كله هو 

ً  القرآن كبلم هللا تعالى   ، فهم ٌنفون الصفات عن هللا نفٌاً قاطعا

بالكتاب  أي الصحابة  وفعلهم "  ٌقول الداعً ابن الولٌد  اعتقادهم بؤن القرآن محرؾ ومبدّل

،  وقولهم له عندنا الكتاب،  ، وعندما أخرجه إلٌهم الذي جمعه وألفه علً رضً هللا عنه

..  موسى ، كما فعل قوم ، فدرسوه وأخفوا أثره وتركهم له عندما علموا أنه بٌن فٌه فضابحهم

 وٌقولوا ان على رضى هللا عنه االله الخالق المحى الممٌت االول القول بؤن لهذا الكون إلهٌن

 .االخر 

 ومن ادله ذلك مثبل ما ورد فى كتاب الكشؾ لجعفر بن منصور الٌمن صـ 53

( !! بن ابى طالب ٌقولوا ان ) التمرد على هللا اى على علىّ   

 

 

 ؟اذا لم ٌصرخ وٌقول انه لٌس المسٌح إن كان المصلوب لٌس المسٌح لمس : 

قطعا ال كما ورد فى انجٌل لوقا هل لو صرخ و قال أنه لٌس ٌسوع كان الٌهود سٌتركونه ؟ ۩  

 ال لكم قلت ان لهم فقال لنا فقل المسٌح انت كنت ان قابلٌن][Lk.22.67][ الفــــانـــداٌك[

 ] تصدقون
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 ]  تطلقوننً وال تجٌبوننً ال سؤلت وان ][Lk.22.68][الفــــانـــداٌك[

ٌذكر المصلوب انه ان اعترؾ انه لٌس المسٌح لن ٌصدقوه وهذا ال ٌفسر اال لوجود احد هذٌن 

االمرٌن ٌمنعه من ذلك : اما ان ٌكون القاء الشبه علٌه مما جعله مثٌل للمسٌح فانكاره لن 

 ٌجدى او ان ٌكون اختار هذا طواعٌه كما اشار بعض المفسرٌن والتابعٌن  

اذا افترضنا أن هذا  -لعل هللا أخذ على لسانه فمنعه أن ٌنطق بهذا  و لكن على أى حال فلنقل

أو أن هذا الرجل اذا كان مإمنا فدى المسٌح بنفسه و لم   او مسلم المسٌح الرجل من الكفار

فالذى نجا المسٌح من الموت قادر  منها لتتم هذه الواقعه وٌنجو المسٌح علٌه السبلم ٌتكلم

فى كل االحوال ال ظلم  ان هذا ع عن نفسه خاصه واننا ثبتنا سابقاعلى منع المصلوب من الدفا

  فٌه

 

 س : القاء شبه المسٌح على اخر فٌه خداع للناس ؟

صلب المسٌح مجرد خبر وصل الٌهم ، ٌحتمل الصدق أو الكذب ، و ال ٌترتب على التصدٌق ۩ 

علٌه عقٌدة الفداء " ، به أو التكذٌب به شىء ما ، و لعل أحدهم ٌخرج فٌقول " بل ٌترتب 

 فنقول له : إن عقٌدة تخلٌص البشر من الخطاٌا عن طرٌق صلب انسان لم ٌقل بها أحد من

 لٌهودى مطلقا ، بل هى من اختراعو فكرة المسٌح المتؤلم لم توجد فى الفكر ا االنبٌاء

 المسٌحٌه

صحٌح أنه وجد فى البلهوت الٌهودى الفرٌسى أن موت البار قد ٌجلب تكفٌر الخطاٌا ألهل 

بٌته أو ألمته ، إال أن بولس الذى كان رجبل فرٌسٌا هو من دفع بهذه العقٌده حتى المنتهى و 

أعطاها شكبل جدٌدا ، و جعل من موت المسٌح بحسب اٌمانه المسٌحى الجدٌد كفاره عن خطاٌا 

جمع و بالتالى ال بد أن نفصل بٌن " اإلٌمان بخبر تارٌخى " معٌن ٌحتمل الصدق أو العالم أ

الكذب ، و بٌن اإلٌمان ب "خبر تارٌخى منضما الٌه عقٌدة آخرى " اخترعها أناس ضبلل و 

ساروا وراءها ، و من سار وراء الضبلله فبل ٌلومن إال نفسه ، و ال ٌحق له أن ٌحمل ؼٌره 

ٌل المثال نحن نجد الٌهود ٌإمنون أنهم قتلوا ٌسوع و لكنهم ال ٌإمنون على سبو وزر ضبلله

و  و كذلك نقول أن إٌمان النصارى بصلب ٌسوع أنه المسٌح و ال أنه الفادى من الخطاٌا

  االخطاٌ اٌمانهم بؤنه المسٌح ال ٌبرر لهم وقوعهم فى عقٌدة باطله هى الفداء و التكفٌر عن

  فالقصه باكملها اختبلق من عقل وفكر مرٌض عن طرٌق حادثة الصلب التى جاءهم خبرها

  

س : االسبلم ٌنفى الصلب الن فى الصلب الخبلص للبشرٌه والشٌطان ٌرفض هذا الخبلص 

 لهم ألٌس هذا صحٌح ؟

الضبلل قابله الى طرٌق بهذا التفكٌر المرٌض هو النابع من اضبلل الشٌطان الذى ٌسوق  ۩

 لٌكون برفقته فى النار خالدا مخلدا ..  هاوٌهوال
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، وٌحكً القرآن عن قتبل، وقد ٌكون موتهم  ٌعتقد المسلمون أن األنبٌاء كسابر البشر ٌموتون

  بنً إسرابٌل بؤنهم كانوا ٌقتلون األنبٌاء بؽٌر حق
 
ٌِْهمُ  ُضِربَتْ  []112[]عمران-ال] لَّةُ  َعلَ ٌْنَ  الذِّ نْ  بَِحْبلٍ  إاِلَّ  ثُِقفُواْ  َما أَ نَ  َوَحْبلٍ  اللِّ  ّمِ  النَّاِس  ّمِ

نَ  بِؽََضبٍ  َوبَآُإوا ٌِْهمُ  َوُضِربَتْ  اللِّ  ّمِ  َوٌَْقتُلُونَ  اللِّ  بِآٌَاتِ  ٌَْكفُُرونَ  َكانُواْ  بِؤَنَُّهمْ  ذَِلكَ  اْلَمْسَكنَةُ  َعلَ
ٌْرِ  األَنبٌَِاءَ  َكانُواْ  َعَصوا بَِما ذَِلكَ  َحقٍّ  بِؽَ  [ ٌَْعتَدُونَ  وَّ

 
ٌْنَا َولَقَدْ  []87[]البقرة] ٌْنَا اْلِكتَابَ  ُموَسى آتَ سُلِ  بَْعِدهِ  ِمن َوقَفَّ ٌْنَا بِالرُّ  اْلبٌَِّنَاتِ  َمْرٌَمَ  اْبنَ  ِعٌَسى َوآتَ

ً  اْستَْكبَْرتُمْ  أَنفُسُكُمُ  تَْهَوى الَ  بَِما َرسُولٌ  َجاءكُمْ  أَفَكُلََّما اْلقُدُِس  بُِروحِ  َوأٌََّْدنَاهُ  ً  َكذَّْبتُمْ  فَفَِرٌقا  َوفَِرٌقا
 [ تَْقتُلُونَ 

 
ٌْنَا أُنِزلَ  بَِما نُْإِمنُ  قَالُواْ  الّلُ  أَنَزلَ  بَِما آِمنُواْ  لَُهمْ  قٌِلَ  َوإِذَا []91[]البقرة]  َوَراءهُ  بَِما َوٌَْكفُرونَ  َعلَ

ً  اْلَحقُّ  َوهُوَ  قا ْإِمنٌِنَ  كُنتُم إِن قَْبلُ  ِمن اللِّ  أَنبٌَِاءَ  تَْقتُلُونَ  فَِلمَ  قُلْ  َمعَُهمْ  لَِّما ُمَصدِّ  [ مُّ
 

، فالقتل ال ٌضٌر  سفهاء قومه ومجرموهم مقتوال على ٌدوعلٌه فبل حرج عندنا فً موت نبً 
وقد استفاض  ، إذ هو شهادة فً سبٌل هللا ودٌنه ، بل هو من اصطفاء هللا له النبً المقتول

ابن كثٌر رحمه هللا فى البداٌه والنهاٌه فى تبٌان قتل ٌحًٌ علٌه السبلم فبل اشكال لدى 
 المسلمٌن ان ٌقتل نبى او رسول النه فى النهاٌه ٌبقى انسان وموته شهاده فى سبٌل هللا 

 
 ؟ ، وأصر على تكذٌب النصارى فً هذه المسالة فلماذا ذكر القرآن نجاة المسٌح

 
، وإثبات ضعؾ وعجز الٌهود عن  القرآن الكرٌم ذكر نجاة المسٌح لمجرد إثبات الحقٌقةإن 

، والمسلمون حٌن ٌتحدثون عن نجاة المسٌح إنما ٌرٌدون إثبات هذه الحقٌقة  بلوغ مرامهم
ً أدرك المسلمون الخطر التً تركته حادثة الصلب والتً تحولت  التً بشر بها كتابهم وأٌضا
لى عقٌدة عظٌمة الشؤن عند النصارى، فتقوٌضها ٌعنً خواء النصرانٌة من حدث تارٌخً إ

عن كل معنى، لذا ٌإكد العبلمة دٌدات أن النصرانٌة ال تستطٌع أن تقدم للناس أي فضٌلة، 
سوى ما تزعمه من الخبلص بدم المسٌح، فهً مثبلً ال تستطٌع أن تقدم لنا نحن المسلمٌن 

وهذا  صلب المسٌح، لم ٌبق للنصرانٌة مبرر للدعوة والوجود الكرم أو النظافة أو فإذا ما بطل
 ما اقره بولس 

 
 اٌضا وباطل كرازتنا فباطلة قام قد المسٌح ٌكن لم وان []Cor1.15.14[]الفــــانـــداٌك]

 [ اٌمانكم
 

وال ٌخفى عن الجمٌع كم الهرطقات واالقاوٌل المتضاربه التى ظهرت نتٌجه اضطراب هذا 

 ترفضه الطبٌعه السوٌه لبنى ادماالٌمان الذى 

فهذا الشطط فً المعتقد إفراز طبٌعً متجدد ٌسببه تناقض العدل والرحمة، وأما القول بنجاة 

المسٌح من القتل فٌضع األمور فً مٌزانها الصحٌح، فتعبد البشرٌة ربها، وهً موقنة بؤنها 

  تعبد الرب العفُّو الرحٌم الكرٌم
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لٌهود كانوا ٌروا المسٌح مفسد فى للمفسدٌن فى االرض واالصلب عقوبه اسبلمٌه س : 

 وجدنا اننا قابلٌن علٌه ٌشتكون وابتدأوا 2عدد  23كما ورد فى انجٌل لوقا االصحاح  االرض

 ؟ االمة ، فهذا دلٌل على صلبه ٌفسد هذا

 

االسبلمى منطق ؼرٌب ان ٌكون القابل بهذا ٌقارن بٌن التشرٌعات المختلفه فٌطبق التشرٌع  ۩

الذى ٌجهله على شخص المسٌح الذى حتى لم ٌنفذ علٌه التشرٌع الٌهودى الذى كان جارى 

 فى زمنه !!

 فقال ناموسكم حسب علٌه واحكموا انتم خذوه بٌبلطس لهم فقال []Jn.18.31[]الفــــانـــداٌك]

 [ احدا نقتل ان لنا ٌجوز ال الٌهود له

هل  منذ الفى عام وبٌن حد الحرابه الذى اقره االسبلمفبل ادرى اي عبلقه تربط بٌن المسٌح 

 ؟ حد الحرابه فى  القران المسٌح كان قاطع طرٌق او لص لتقولوا صلب كما اقر

الحرابه هى قطع الطرٌق وما ٌنتج عنه من قتل وسلب اموال بقوه وتروٌع لبلمنٌن وحد 

 فى القران الكرٌم  وجل به اقره هللا عز االحر

 أَوْ  ٌُقَتَّلُواْ  أَن فََساداً  األَْرِض  فًِ َوٌَْسعَْونَ  َوَرسُولَهُ  الّلَ  ٌَُحاِربُونَ  الَِّذٌنَ  َجَزاء إِنََّما []22[]المابدة]

ٌِْدٌِهمْ  تُقَطَّعَ  أَوْ  ٌَُصلَّبُواْ  نْ  َوأَْرُجلُُهم أَ  َولَُهمْ  الدُّْنٌَا فًِ ِخْزيٌ  لَُهمْ  ذَِلكَ  األَْرِض  ِمنَ  ٌُنفَْواْ  أَوْ  ِخبلؾٍ  ّمِ

 [ َعِظٌمٌ  َعذَابٌ  اآلِخَرةِ  فًِ

 ، هل العقوبات المذكورة فً آٌة المحاربة على التخٌٌر اختلؾ العلماء فً عقوبة قطع الطرٌق
 جناٌة ؟ال، أو مرتبة على قدر 

فً اآلٌة  الترتٌب المذكور : إن حد قطاع الطرٌق على فقال الحنفٌة والشافعٌة والحنابلة
ولكنهم اختلفوا فً كٌفٌة  زاء ٌجب أن ٌكون على قدر الجناٌةذكرها ألن الجالكرٌمة السابق 

 . الترتٌب
 

وإن  ؛ وإن قتَلوا فقط قُتلوا ، تقطع أٌدٌهم وأرجلهم من خبلؾ : إن أخذوا المال فقال الحنفٌة
: إن شاء قطع أٌدٌهم وأرجلهم من خبلؾ ثم قتلهم أو  قتلوا وأخذوا المال كان اإلمام بالخٌار
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  وإن أخافوا الطرٌق فقط دون قتل وال أخذ للمال وإنما ٌقتل أو ٌصلب صلبهم وإن شاء لم ٌقطع
(  القتل وأخذ المال ٌنفوا من األرض أي ٌحبسوا وٌعزروا وما ذكر فً الصورة الثالثة وهو )

 هو رأي أبً حنٌفة وزفر
 

الجناٌة وهً قطع الطرٌق : ٌقتل اإلمام القاطع أو ٌصلبه ولكن ال ٌقطعه ألن  وقال الصاحبان
وألن ما دون النفس فً الحدود ٌدخل فً النفس كحد السرقة والرجم  واحدة، فبل توجب حدٌن

  ا كما سؤبٌن، فٌقام حد الرجم فقطإذا اجتمع
 

ورد أبو حنٌفة وزفر على ذلك بؤن هذه الجناٌة وإن كانت واحدة فإن القطع والقتل أٌضاً 
لتؽلظ سببها حٌث إن قطع الطرٌق ٌخل باألمن على النفس والمال عقوبة واحدة ولكنها مؽلظة 

 ً  . معا
 

: إن أخذوا المال فقط قطعت أٌدٌهم وأرجلهم من خبلؾ وإن قتلوا ولم  وقال الشافعٌة والحنابلة
 ٌؤخذوا المال، قتلوا ولم ٌصلبوا

 
 ٌنفوا من األرض   وإن أخافوا قتلوا وصلبوا  وإن قتلوا وأخذوا المال

 
: ما روي عن ابن عباس من قصة أبً بُْردة األسلمً بهذه الكٌفٌة   هم على هذا الترتٌبودلٌل

 فهم ٌخالفون الحنفٌة فً الصورة الثالثة فقط
 

: األمر فً عقوبة قطاع الطرق راجع إلى اجتهاد اإلمام ونظره ومشورة  وقال اإلمام مالك
 على هوى اإلمام.الفقهاء بما ٌراه أتم للمصلحة وأدفع للفساد ولٌس ذلك 

 
فإن أخاؾ القاطع السبٌل فقط كان اإلمام مخٌراً بٌن قتله أو صلبه أو قطعه من خبلؾ أو نفٌه 

 على التفصٌل اآلتً:  وضربه
 

فإن كان المحارب ممن له الرأي والتدبٌر والقوة، فوجه االجتهاد قتله أو صلبه؛ ألن القطع ال 
وإن كان لٌس فٌه  قطعه من خبلؾ  و قوة وبؤسٌدفع ضرره. وإن كان ال رأي له وإنما هو ذ

 شًء من هاتٌن الصفتٌن أخذ بؤٌسر عقاب فٌه وهو الضرب والنفً.
 

وأما إذا قتل، فبل بد من قتله ولٌس لئلمام تخٌٌر فً قطعه وال فً نفٌه وإنما التخٌٌر فً قتله 

 أو صلبه

قطعه أو نفٌه ٌفعل مما ذكر ما  وأما إن أخذ المال فلم ٌقتل فاإلمام مخٌر بٌن قتله أو صلبه أو
 ٌراه نظراً ومصلحة وال ٌحكم فٌه بالهوى

 
  ، مثل قوله تعالى المذكور فً آٌة المحاربة ٌقتضً فً اللؽة التخٌٌر« أو»: أن حرؾ  ودلٌله

{  ، أو تحرٌر رقبة ، أو كسوتهم فكفارته إطعام عشرة مساكٌن من أوسط ما تطعمون أهلٌكم }
 [  5/  89: ]المابدة

 
 . ، فتكون العقوبة بحسب نوع الجناٌة كما تبٌن للتنوٌع« أو»وٌبلحظ أن الجمهور قالوا: إن 

ع لٌس شرط صلب قاطانه هذا تفصٌل بسٌط لقضٌه حد الحرابه فى االسبلم نخلص منها 

 الطرٌق وانما هناك خٌارات عده على قدر جناٌته 
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فكما نرى ال عبلقه بموضوع حد الحرابه فى االسبلم بالمسٌح علٌه السبلم من قرٌب او بعٌد 

 وان كان القابل اكمل فقط بعد نصه هذا من كتابه بنصٌن فقط لكان قرأ هذا 

 هذا فً علّة اجد ال انً والجموع الكهنة لرإساء بٌبلطس فقال[]Lk.23.4[]الفــــانـــداٌك]

 [ االنسان

فبل عله ٌصلب بسببها دحضا باذن هللا فٌسقط االدعاء سقوطا تاما .. وتدحض هذه الفرٌه 

المصلوب القانون الرومانى ال ٌدٌنه والتشرٌع الٌهودى ال ٌجرمه بل هذا تم رؼبه من سفهاء 

 القوم وال عبلقه له بتشرٌع

 .[ٌسوع ٌطلق ان ٌرٌد وهو بٌبلطس اٌضا فناداهم []Lk.23.20[]الفــــانـــداٌك]

 [ اصلبه اصلبه قابلٌن فصرخوا []Lk.23.21[]الفــــانـــداٌك]

 للموت علّة فٌه اجد لم انً.هذا عمل شر فاي ثالثة لهم فقال []Lk.23.22[]الفــــانـــداٌك]

 .[واطلقه أإدبه فانا

 فقوٌت ٌصلب ان طالبٌن عظٌمة باصوات ٌلّجون فكانوا []Lk.23.23[]الفــــانـــداٌك]

 .[الكهنة رإساء واصوات اصواتهم

 [ طلبتهم تكون ان بٌبلطس فحكم[]Lk.23.24[]الفــــانـــداٌك]

ارضٌه على  قوانٌن ٌهودٌه او مسٌحٌه او اسبلمٌه والفبل عبلقه بصلب المسٌح بتشرٌعات 

 بل هذا كان طلب الٌهود االطبلق ..

 

االسبلم تؤثر بفكر الدوسٌتٌه الذى اقر بنفس ما اقره القران فى موضوع الصلب .. فهل س : 

 ؟االسبلم ٌنقل من الؽنوسٌه والمهرطقٌن اٌمانهم 

نقبل عن  هذا الكبلم ؼٌر صحٌح جملة وتفصٌبل وابدا االن بتوضٌح عن الفرقه الدوسٌتٌه ۩
للقمص عبد المسٌح بسٌط  رفضتها الكنٌسة ؟ ولماذا : كٌؾ كُتِبَت ابو كرٌفا العهد الجدٌدكتاب 

 ابو الخٌر :

  Phantomism ٝطؼ٢٘ حُو٤خ٤ُش " ٤ُDoketai-δοκεηαιٞٗخ٤ٗش " رخ ًٔخ ؿخءص حُي٤ٓٝظ٤ش

، ك٢ ػَٜ ٍَٓ ح٤ُٔٔق ٝطال٤ٌٓٙ، ٝهي ؿخءص ٖٓ هخٍؽ  ٢ٛٝ ١َٛوش ظَٜص ك٢ حُوَٕ حألٍٝ

ٝح٤ُٔٔل٤ش  ٝهِطض ر٤ٖ حُلٌَ حُلِٔل٢ ح٤ُٞٗخ٢ٗ حُٞػ٢٘ ٝرؼ٤يًح ػٖ حإلػالٕ حإل٢ُٜ  ح٤ُٔٔل٤ش

ٝػ٠ِ أٓخّ حُظ٠خى ر٤ٖ حَُٝف ٝر٤ٖ حُٔخىس حُظ٢  ٝهي ر٘ض أكٌخٍٛخ ػ٠ِ أٓخّ إٔ حُٔخىس َٗ

ٝٗخىص رؤٕ حُوالٙ ٣ظْ رخُظلٍَ ٖٓ ػزٞى٣ش ٝه٤ٞى حُٔخىس ٝحُؼٞىس ا٠ُ   ك٢ ٗظَٛخ  ٢ٛ َٗ

ؿ٤َ َٓث٢ ٝؿ٤َ ٓؼَٝف ٝٓخ٢ٓ ٝرؼ٤ي ؿيح ػٖ   ٝهخُض إٔ هللا  حَُٝف حُوخُٚ َُِٝف حُٔخ٢ٓ

ٝرخػظزخٍٙ اُٚ طخّ ُْ  ٌح حإلُٚ حُٔخ٢ٓ ٝٓ٘ٚحُؼخُْ، ُٝٔخ ؿخء ح٤ُٔٔق حإلُٚ ا٠ُ حُؼخُْ ٖٓ ػ٘ي ٛ

،  ٌُٝ٘ٚ ؿخء ك٢ ٗزٚ ؿٔي  ٣ؤهٌ ؿٔيح كو٤و٤خ ٖٓ حُٔخىس حُظ٢ ٢ٛ َٗ ٢ٌُ ال ٣لٔي ًٔخٍ الٛٞطٚ

  ظَٜ ك٢ ٗزٚ ؿٔي  ًخٕ ؿٔيٙ ٓـَى ٗزق أٝ ه٤خٍ أٝ ٓـَى ٓظَٜ ُِـٔي ريح ك٢ ٗزٚ ؿٔي

ًَ ٣َٝ٘د ٣ٝظؼذ ٣ٝظؤُْ ٣ٝٔٞص، ألٕ ٝرخُظخ٢ُ ظَٜ ُِ٘خّ ًٝؤٗٚ ٣ؤ  ريح ًبٗٔخٕ  ظَٜ ًبٗٔخٕ

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-021-Sts-Church-Sidi-Beshr/002-Hatmeyat-Al-Tagasod-Al-Ilahy/Inevitability-of-the-Incarnation__26-Gnostic.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-021-Sts-Church-Sidi-Beshr/002-Hatmeyat-Al-Tagasod-Al-Ilahy/Inevitability-of-the-Incarnation__26-Gnostic.html


 المهندس مجدى                                          القول الصرٌح فى نجاه المسٌحكتاب / 
 

99 
 

ريح ؿٔيٙ ٝآالٓٚ ًؤٜٗٔخ كو٤و٤خٕ ٌُٜٝ٘ٔخ ك٢   حُطز٤ؼش حإل٤ُٜش رؼ٤يس ػٖ ٌٛٙ حُٜلخص حُز٣َ٘ش

 حُٞحهغ ًخٗخ ٓـَى ٗزٚ 

 . جاء فً شبه جسد حقٌقً ، إي اإلله المسٌحAeon أن األٌون  -

. أي كان روًحا إلهًٌا ولٌس وأنكر بعضهم اتخاذ أي جسد أو نوع من البشرٌة على اإلطبلق -
 إنسانًا فٌزٌقًٌا 

 عقلٌا ولٌس مادٌا.  Psychicوقال ؼٌرهم أنه اتخذ جسدا نفسٌا  -

 . Siderealوقال البعض أنه اتخذ جسدًا نجمًٌا  -

 وقال آخرون أنه اتخذ جسدا ولكنه لم ٌولد حقٌقة من امرأة  -

لم ٌقبلوا فكرة أنه تؤلم ومات حقٌقة، بل قالوا أنه بدا وكؤنه ٌتؤلم وظهر فً الجلجثة   وجمٌعهم
 ) انتهى االقتباس (  كمجرد رإٌا

استدالل  فٌه ان هذا ال شكّ  مماولذا فهم منكرٌن لبشرٌه المسٌح وهذا ال نقوله على االطبلق 

  وأنّه بشر له طبٌعة بشرٌّةحقٌقة المسٌح الجسدٌّة بكّل وضوح ب باطل ألّن اإلسبلم ٌقرّ 

  

 [ فٌََكُونُ  كُن لَهُ  قَالَ  ثِمَّ  تَُرابٍ  ِمن َخلَقَهُ  آدَمَ  َكَمثَلِ  اللِّ  ِعندَ  ِعٌَسى َمثَلَ  إِنَّ  []59[]عمران-ال]

 فاالسبلم ٌإكد ان المسٌح مخلوق بشرى مثله مثل ادم ورسول والرسل بشر 

ا []75[]المابدة] سُلُ  قَْبِلهِ  ِمن َخلَتْ  قَدْ  َرسُولٌ  إاِلَّ  َمْرٌَمَ  اْبنُ  اْلَمِسٌحُ  مَّ هُ  الرُّ ٌقَةٌ  َوأُمُّ  َكانَا ِصدِّ

ٌْؾَ  انظُرْ  الطَّعَامَ  ٌَؤْكبُلَنِ   [ ٌُْإفَكُونَ  أَنَّى انظُرْ  ثُمَّ  اآلٌَاتِ  لَُهمُ  نُبٌَِّنُ  َك

االنجٌل حٌنما ظن وٌإكد القران على ماهٌته البشرٌه بمثال انه ٌاكل وٌشرب كما فعل ٌسوع 

 التبلمٌذ انه شبحا او روحا طلب منهم اكل لٌاكل وٌثبت لهم انه انسان بشرى ولٌس شبحا ..

فنحن نإمن انه مولود  منكرٌن لوالدته من ام بشرٌه وهذا ال نقوله من االساس والدوسٌتٌه 

 مره ومنهم :  22من العذراء مرٌم بل انه ذكر بهذا االسم فى القران 

 [ ٌَْمتَُرونَ  فٌِهِ  الَِّذي اْلَحقِّ  قَْولَ  َمْرٌَمَ  اْبنُ  ِعٌَسى ذَِلكَ  []34[]مرٌم]

هُ  َمْرٌَمَ  اْبنَ  َوَجعَْلنَا []50[]المإمنون] ٌْنَاهَُما آٌَةً  َوأُمَّ  [ َوَمِعٌنٍ  قََرارٍ  ذَاتِ  َرْبَوةٍ  إِلَى َوآَو

ٌْكُم اللَِّ  َرسُولُ  إِنًِّ إِْسَرابٌِلَ  بَنًِ ٌَا َمْرٌَمَ  اْبنُ  ِعٌَسى قَالَ  َوإِذْ  []6[]الصؾ] ً  إِلَ قا َصدِّ ٌْنَ  لَِّما مُّ  بَ

راً  التَّْوَراةِ  ِمنَ  ٌَدَيَّ  ا أَْحَمدُ  اْسُمهُ  بَْعِدي ِمن ٌَؤْتًِ بَِرسُولٍ  َوُمبَّشِ  َهذَا قَالُوا بِاْلبٌَِّنَاتِ  َجاءهُم فَلَمَّ

بٌِنٌ  ِسْحرٌ   [ مُّ
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علٌها االسبلم ولٌس هذا فحسب بل ان قضٌه الصلب كل هذه المعتقدات الخرافٌه ال ٌنص 

 بمفهومهم مؽاٌره لما قاله القران الكرٌم

فهم ٌقروا بصلب هذا الجسد االثٌرى او الشبحى على شخص المسٌح نفسه اما االسبلم فقد 

 اوضح عدم صلبه من االساس بجسد حقٌقى او شبحى كما ٌقولون 

العربٌه كانت مشبعه بالفكر الدوسٌتى فاذا فرضنا جدال ان وال اعلم ما الدلٌل ان شبه الجزٌره 

هذا صحٌح لكنا قد وجدنا االؾ من االتهامات من المشركٌن على الرسول بانه ٌنقل افكار 

  مهرطقٌن هذا ان سلمنا اٌضا ان الدوسٌتٌه ٌربطها عامل مشترك فى الفكر بٌنها وبٌن االسبلم

 

لو كان موسى وعٌسى ٓخ ٜٗٚ  64الجزء الثانً صتفسٌر القرآن البن كثٌر س : جاء فى 

ن لما ِوِسعَهَما إال اتباعً فهذا من افضل االدله التى تإكد بان المسٌح مات بالفعل وقت  حٌٌَّ

 ًٔخ طوُٞٞح ٣خ ٤ِٖٔٔٓ الٕ ٌٍُْٓٞ ٛٞ ٖٓ هخٍ ٌٛحالصلب ولٌست مٌته بعد المجا الثانى 

 ۩ ٌٛح حُلي٣غ ٌَٓ٘ ال حَٛ ُٚ 

 77صـ  للشٌخ علوى السقاؾ  أحادٌث وآثار كتاب فً ظبلل القرآنتخرٌج كتاب 

 

ذكره ابن أبً العز فً شرح الطحاوٌة فً سٌاقه وعلق علٌه الشٌخ ناصر وهذا الحدٌث 
، وكؤنه ٌشٌر إلى الحدٌث الذي ذكره شٌخه  كذا األصله:  األلبانً فً تخرٌج الطحاوٌة بقوله

 ِن لََما َوِسعَُهَما إال اتباعىْو َكاَن ُموَسى َوِعٌَسى َحٌٌَّْ لَ :  ابن كثٌر فً تفسٌر سورة الكهؾ بلفظ
، وهً  ، فإنه منكر عندى لم أره فً شًء من طرقه فٌه دون ذكر عٌسى وهو حدٌث محفوظ

 ( 1589فً إراواء الؽلٌل برقم ) مخرجة
 

 اما الصحٌح :
 

بعض أهل الكتب فقرأه فؽضب النبً ملسو هيلع هللا ىلص  أن عمر بن الخطاب أتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص بكتاب أصابه من
: " أمتهوكون فٌها ٌا بن الخطاب والذي نفسً بٌده لقد جبتكم بها بٌضاء نقٌة ال  فقال
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تسؤلوهم عن شًء فٌخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسً بٌده لو أن 
 " أن ٌتبعنًموسى ملسو هيلع هللا ىلص كان حٌا ما وسعه إال 

، وحسنه األلبانً فً اإلرواء  ( عن جابر بن عبد هللا3/387حدٌث صحٌح رواه أحمد )
1589 

 
فقال  لو كان موسى حٌا ما وسعه إال اتباعً  : وفً رواٌة مسند اإلمام أحمد وسنن الدارمً

   عمر : رضٌت باهلل ربا وباإلسبلم دٌنا وبدمحم نبٌا

 
 

فً حدٌث وفد نجران الذٌن  68س : ورد فى أسباب النـزول للواحدي سورة آل عمران ص 

، وكلمهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ودعاهم إلى اإلسبلم، خاصموه جمٌعا فً  قدموا على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

فؤفحمهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً ؟  : إن لم ٌكن عٌسى ولد هللا فمن أبوه عٌسى علٌه السبلم، قابلٌن

. قال: ألستم تعلمون  ؟ قالوا: بلى ألستم تعلمون أنه ال ٌكون ولد إال وٌشبه أباه  :ذلك، وقال

: بلى وهكذا سؤلهم عدة أسبلة حتى  قالوا ؟ أن ربنا حً ال ٌموت وأن عٌسى أتى علٌه الفناء

 الٌس هذا دلٌبل على قتله وصلبه ؟! ..سكتوا

 

هذه القصة لٌس لها إسناد اصبلً ، فهى بهذه الزٌادة عند الواحدى فقط بدون إسناد ، ولم اوال  ۩

ًٌّ اَل ٌَُموتُ  ،  ٌنقلها أحد بهذه الزٌادة بإسناد أو بؽٌر إسناد اال الواحدى " أَلَْستُْم تَْعلَُموَن أَنَّ َربَّنَا َح

ٌِْه اْلفَنَاءُ    " ؟ وأن عٌسى أتى َعلَ

أخرج ابن أبى حاتم عن الربٌع االنصارى أتوا إلى  والعبلمة أبو حٌان األندلسى قال السٌوطى 
النبً صلى هللا علٌه و سلم فخاصموه فً عٌسى فؤنزل هللا : } هللا ال إله إال هو الحً القٌوم { 

لما  : إلى بضع وثمانٌن أٌة منها وقال ابن إسحاق : حدثنً دمحم ابن سهل بن أبً أمامه قال
نجران على الرسول صلى هللا علٌه و سلم ٌسؤلونه عن عٌسى ابن مرٌم نزلت فٌهم قدم أهل 

 فاتحة آل عمران رأس الثمانٌن أخرجه البٌهقً فً الدالبل
 

وكانوا ستٌن راكبا فٌهم  الّل علٌه وسلم وفد نصارى نجرانأنه وفد على رسول الّل صلى 
أمٌرهم : العاقب عبد المسٌح ،  أربعة عشر من أشرافهم منهم ثبلثة إلٌهم ٌإول أمرهم
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.  وصاحب رحلهم : السٌد األٌهم ، وعالمهم : أبو حارثة بن علقمة ، أحد بنً بكر بن وابل
 صلى وأقاموا بالمدٌنة أٌاما ٌناظرون رسول اللّ  وذكر من جبللتهم وحسن شارتهم وهٌبتهم

. رسول  وتارة : ثالث ثبلثة وٌزعمون تارة أنه الّل وتارة ولد اإلله الّل علٌه وسلم فً عٌسى
الّل صلى الّل علٌه وسلم ٌذكر لهم أشٌاء من صفات الباري تعالى ، وانتفاءها عن عٌسى ، 

 وهم ٌوافقونه على ذلك ثم أبوا إاّل جحودا 
 

قالوا : فحسبنا فؤنزل «  بلى »؟ قال :  ! ألست تزعم أنه كلمة الّل وروح منه ثم قالوا : ٌا دمحم
الّل فٌهم صدر هذه السورة إلى نٌؾ وثمانٌن آٌة منها  إلى أن دعاهم رسول الّل صلى الّل 

 علٌه وسلم إلى االبتهال 
 

: قَِدموا على  : وحدثنً دمحم بن جعفر بن الزبٌر قال قال ابن إسحاق وقال ابن كثٌر فى تفسٌره
: ُجبَب  علٌهم ثٌاب الحبَرات نة فدخلوا علٌه َمْسِجدَه حٌن صلى العصررسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المدٌ

ٌقول بعض من رآهم من أصحاب النبً صلى  وأْردٌة فً َجَمال رجال بنً الحارث بن كعب قال
فقاموا فً مسجد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  وقد حانت صبلتهم هللا علٌه وسلم ما رأٌنا بعدهم وفدا مثلهم

 فصلّوا إلى المشرق دَعُوهم  قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصف ٌصلون
 

، والعاقب عبد المسٌح، أو السٌّد األٌهم،  فكلم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص منهم أبو حارثة بن علقمة  :قال
وهم من النصرانٌة على دٌن الملك، مع اختبلؾ أمرهم، ٌقولون: هو هللا، وٌقولون: هو ولد 

 عن ذلك علًوا كبٌر تعالى هللا  وٌقولون: هو ثالث ثبلثةهللا، 
   

إنَّكَُما لَْم تُْسِلَما  : " قال  " قاال قد أسلمنا أْسِلَما فلما كلمه الَحْبران قال لهما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "
 اإلْسبلِم دَُعاإكُما هلل ولداَكذَْبتَُما ٌْمنَعُكَُما ِمَن  : " قال " قاال بلى قد أسلمنا قبلك فؤْسِلما

ِلٌَب وأْكلُكَُما الِخنزٌَر قاال فمن أبوه ٌا دمحم ؟ فََصَمَت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنهما فلم  َوِعبَادَتُكَُما الصَّ
َصْدَر سورة آل عمران إلى بضع وثمانٌن  فؤنزل هللا فً ذلك من قولهم واختبلؾ أمرهم ٌجبهما

  آٌة
 

: نزلت هذه اآلٌات فً وفد  ى تفسٌره قال الكلبً والربٌع بن أنس وؼٌرهماوقال البؽوى ف
نجران وكانوا ستٌن راكبا قدموا على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وفٌهم أربعة عشر رجبل من أشرافهم وفً 
األربعة عشر ثبلثة نفر ٌإول إلٌهم أمرهم العاقب أمٌر القوم وصاحب مشورتهم الذي ال 

ثمالهم وصاحب رحلهم واسمه األٌهم وأبو  والسٌد واسمه عبد المسٌح عن رأٌه ٌصدرون إال
دخلوا مسجد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌن صلى العصر علٌهم ثٌاب  حارثة بن علقمة أسقفهم وحبرهم

[ رجال بلحارث بن كعب ٌقول من رآهم : ما رأٌنا وفدا  جمال الِحبَرات جبب وأردٌة فً ]
 : " انت صبلتهم فقاموا للصبلة فً مسجد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصمثلهم وقد ح

" قاال  أسِلما السٌد والعاقب فقال لهما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص " " فصلوا إلى المشرق فسلم دعوهم
ولدا وعبادتكما الصلٌب وأكلكما كذبتما ٌمنعكما من اإلسبلم ادعاإكما هلل  أسلمنا قبلك قال "

  ؟ وخاصموه جمٌعا فً عٌسى الخنزٌر" قاال إن لم ٌكن عٌسى ولدا هلل فمن ٌكن أبوه
 

 : " ؟ قالوا بلى قال " ألستم تعلمون أنه ال ٌكون ولد إال وهو ٌشبه أباه فقال لهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص "
فهل ٌملك عٌسى  قال :  : بلى " قالوا رزقهٌحفظه وٌألستم تعلمون أن ربنا قٌم على كل شًء 

: ألستم تعلمون أن هللا ال ٌخفى علٌه شًء فً األرض وال فً  : ال قال ؟ قالوا من ذلك شٌبا
:  : ال قال ؟ " قالوا : فهل ٌعلم عٌسى عن ذلك شٌبا إال ما عُلِّم ، قال : بلى " قالوا ؟ السماء

[ وربنا  وربنا لٌس بذي صورة ولٌس له مثل فإن ربنا صور عٌسى فً الرحم كٌؾ شاء ] "
ألستم تعلمون أن عٌسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم  : " : بلى قال ال ٌؤكل وال ٌشرب قالوا
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:  ثم ؼذي كما ٌؽذى الصبً ثم كان ٌطعم وٌشرب وٌحدث قالوا  وضعته كما تضع المرأة ولدها
 " فسكتوا ؟ فكٌؾ ٌكون هذا كما زعمتم : " بلى قال

كما نبلحظ من هذه النقول أنه لم ٌنقل أحد من العلماء الزٌادة التى ٌستدل بها المخالفٌن على و
موت عٌسى علٌه السبلم ، حتى البؽوى االقرب لرواٌة الواحدى لم ٌذكر الزٌادة ، فبهذا ٌتبٌن 

 . لنا انفراد الواحدى بها بدون إسناد فبل ٌُعتبر بها
 

؛ ألن النوم ٌسمى وفاة وقد  الحقٌقٌة فالمراد بذلك وفاة النومإن كان الفناء بمعنى الوفاة ثم 

دلت األدلة على عدم موته علٌه السبلم فوجب حمل اآلٌة على وفاة النوم جمعا بٌن األدلة 

ٌْلِ   ُ ٌَتََوفَّى اأْلَْنفَُس ِحٌَن َمْوتَِها :  و  َوهَُو الَِّذي ٌَتََوفَّاكُْم بِاللَّ اللَّ

ٌَْها اْلَمْوَت َوٌُْرِسُل اأْلُْخَرى إِلَى أََجٍل ُمَسمًّىَوالَّتًِ لَْم    تَُمْت فًِ َمنَاِمَها فٌَُْمِسُك الَّتًِ قََضى َعلَ

فً شؤن عٌسى علٌه السبلم فً سورة  واألدلة على ذلك كثٌرة معلومة منها 

ِذٌَن اْختَلَفُوا فٌِِه لَِفً َشّكٍ ِمْنهُ َما لَُهْم بِِه َوَما قَتَلُوهُ َوَما َصلَبُوهُ َولَِكْن شُبِّهَ لَُهْم َوإِنَّ الَّ :  النساء

ِّبَاَع ال ُ َعِزًٌزا َحِكًٌما ظَّّنِ َوَما قَتَلُوهُ ٌَِقٌنًاِمْن ِعْلٍم إاِل ات ٌِْه َوَكاَن اللَّ ُ إِلَ   بَْل َرفَعَهُ اللَّ

علٌه و سلم قال : ال ومنها ما توافرت به األحادٌث منها حدٌث أبً هرٌرة عن النبً صلى هللا 

فٌكسر الصلٌب وٌقتل  تقوم الساعة حتى ٌنزل عٌسى بن مرٌم حكما مقسطا وإماما عدال

  الخنزٌر وٌضع الجزٌة وٌفٌض المال حتى ال ٌقبله أحد

 

األعمش حدثنا أبً حدثنا عمر بن حفص حدثنا فى صحٌح البخارى نجد رواٌه صحٌحه  س :

قومه  كؤنً أنظر إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌحكً نبٌا من األنبٌاء ضربهعبد هللا قال شقٌق قال حدثنً 

وفى هذا الحدٌث فؤدموه وهو ٌمسح الدم عن وجهه وٌقول اللهم اؼفر لقومً فإنهم ال ٌعلمون 

( الٌس هذا  ٌفعلون ماذا ٌعلمون ال النهم لهم اؼفر ابتاه ٌا نجد ما قاله المسٌح على الصلٌب )

 دلٌبل على صلب المسٌح ولٌس اخر ؟

 

حُوَحٕ ح٣ٌَُْ هطؼ٢ حُيالُٚ ٣َٜف رؼيّ هظَ حٝ ِٛذ ح٤ُٔٔق ػ٤ِٚ حُٔالّ كٔلخٍ حٕ  حٝال ۩

ر٘ـخٙ  ٣ٌٕٞ ٛ٘خى طؼخٍٝ ٓطِوخ ر٤ٖ حُوَحٕ ٝحُٔ٘ٚ حُ٘ز٣ٞٚ ح٣َُ٘لٚ ٝحُظ٠ حًيص ٢ٛ ح٠٣خ

 ح٤ُٔٔق ٍٝكؼٚ ح٠ُ حُٔٔخء 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16665
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15730
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13726
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13726
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13726
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16115
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
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  حُوَحٕ ح٣ٌَُْ حًي ػ٠ِ هظَ حٌُؼ٤َ ٖٓ حالٗز٤خء ر٣َٜق ح٣خص حُوَحٕ ػخ٤ٗخ

َُوَيْ  []87[]ُزوَسح] ٠َٓ آط٤ََْ٘خ َٝ ٞ ظَخدَ  ُٓ ٌِ ُْ هَل٤ََْ٘خ ح َٝ ٖ ِٓ  ِٙ َِ  رَْؼِي ُٓ َُّ آط٤ََْ٘خ رِخُ َٝ ٠َٔ َٖ  ِػ٤ َْ  حْر َ٣ َْ ز٤ََِّ٘خصِ  َٓ ُْ  ح

أ٣ََْيَٗخُٙ  ٝفِ  َٝ َُ ِّ  رِ ُْوُيُ خ ح َٔ ٌَُِ ْْ  أَكَ ًُ ٌٍ  َؿخء ُٞٓ خ ٍَ َٔ ٟ الَ  رِ َٞ ْٜ ُْ  طَ ٌُ ُٔ ْْ  أَٗلُ طُ َْ زَ ٌْ ظَ ْٓ ً  ح ٣وخ َِ ْْ  كَلَ ً  ًٌََْرظُ ٣وخ َِ كَ َٝ 

 َٕ  [طَْوظُُِٞ

 ًٌُٝي ح٠٣خ ك٠ حٌُظخد حُٔويّ ًٔخ ٟٝل٘خ حٗلخ 

 ح٤ُٜخ ح٤َُِٖٓٔ ٍٝحؿٔش حالٗز٤خء هخطِش ٣خ ح٤ٍِْٗٝ ٣خ ح٤ٍِْٗٝ ٣خ []Mt.23.37[]حُلــــخٗـــيح٣ي]

 [ط٣َيٝح  ُْٝ ؿ٘خك٤ٜخ طلض كَحهٜخ حُيؿخؿش طـٔغ ًٔخ حٝالىى حؿٔغ حٕ حٍىص َٓس ًْ

 ح٤ُٜخ ح٤َُِٖٓٔ ٍٝحؿٔش حالٗز٤خء هخطِش ٣خ ح٤ٍِْٗٝ ٣خ ح٤ٍِْٗٝ ٣خ []Lk.13.34[]حُلــــخٗـــيح٣ي]

 [ط٣َيٝح  ُْٝ ؿ٘خك٤ٜخ طلض كَحهٜخ حُيؿخؿش طـٔغ ًٔخ حٝالىى حؿٔغ حٕ حٍىص َٓس ًْ

كٌؼ٤َ ٖٓ حالٗز٤خء هي هظِٞح ٝرخُطزغ ٓخُض ىٓخثْٜ كِٔخ طوُٞٞح حٗٚ ح٤ُٔٔق ٤ُْٝ حهَ ٓؼَ ٣ٞك٘خ 

 حُٔؼٔيحٕ حٝ ٣ًَُخ حرٖ رَه٤خ 

 ( فأدموه وهو ٌمسح الدم عن وجهه ح٠ُ ًَ حٛلخد حُؼوٍٞ ح٠٣َُٔٚ حَُٝح٣ٚ طوٍٞ ):  ػخُؼخ
ػ٠ِ ح٤ُِٜذ ٝهظٔخ هخٍ ٓخ َٛ حُِٜٔٞد ًخٕ ٣ٔٔق حُيّ ػٖ ٝؿٜٚ حٝ ًخٕ ك٠ ٓويٍٝٙ ٌٛح 

   طيػٞٙ

كٌٜح ٝكيٙ ًل٤َ حُْ طٌٖ ٣يحٙ ٝحٍؿِٚ َٓٔٔطخٕ ػ٠ِ ح٤ُِٜذ ك٤ٌق ًخٕ ٣ٔٔق حُيّ ػٖ ٝؿٜٚ 

 ريٍء حُ٘زٜٚ 

ال ٣ٞؿي حٟ ٓلَٔ حٝ ٗخٍف ٌُٜٙ حَُٝح٣ٚ ٣وٍٞ رخٗٚ ح٤ُٔٔق كخٗظْ طلخًٔٞٗخ ػ٠ِ كٌْٜٔ :  ٍحرؼخ

 ٓخّ حكٔي حرٖ كـَ حُؼٔوال٢ٗ حُٔو٤ْ ُٔخ طَٔىٝٙ ٖٓ حالٓالّ كخ٤ٌُْ هٍٞ حال

 282ٛــ  – 12ؿِء  -ًظخد كظق حُزخٍٟ رَ٘ف ٛل٤ق حُزوخ١ٍ  
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كٌٜح ٗز٠ هللا ٗٞف ُْٝ ٣وَ حكي ػ٠ِ حال١الم حٗٚ ح٤ُٔٔق الٕ حُوخثَ رٌٜح ُٞ هخٍ حٛزق ٌٌٓرخ 

 ٣َُٜق حُوَحٕ ح٣ٌَُْ

 ٓخًح ٣ؼِٕٔٞ ال الْٜٗ ُْٜ حؿلَ حرظخٙ خ: ُْ ٣وَ حٛال حُِٜٔٞد ػ٠ِ ح٤ُِٜذ ٌٛح حُوٍٞ ) ٣ هخٓٔخ

ٝٓخ ٛٞ ٓؼَٝف حالٕ ٝحؿٔغ طلَى حٗـ٤َ ُٞهخ كو٢ رٌٜح حُيػخء ىٕٝ ٓخثَ حالٗخؿ٤َ ( كوي  ٣لؼِٕٞ

 ػ٤ِٚ ػِٔخء حُ٘وي ح٠ُٜ٘ حٕ حُِٜٔٞد ُْ ٣وَ ٌٛح 

هيّ رَى٣خص حُؼٜي حُـي٣ي ٝحُٔوط١ٞٚ أ 75ٌٝٛح حُ٘ٚ ؿ٤َ ٓٞؿٞى ػ٠ِ حال١الم ك٠ حُزَى٣ٚ 

حُلخط٤ٌخ٤ٗٚ هالف ػيّ ٝؿٞى ٣خ حرظخٙ ك٠ حُٔوط١ٞٚ حٌُٔ٘ي٣ٍٚ ٌٝٛٙ ٢ٛ حهيّ ٝحٛق ٓوط١ٞخص 

 274ترجمة اآلباء الٌسوعٌٌن صفحة حُؼٜي حُـي٣ي ٌُُي ٗوَح ك٢ 
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 ٠٣غ حُ٘ٚ ر٤ٖ ه٤ٖٓٞ ػٔٞى حُي٣ٖ ًَُْ حٌُٔ٘ي١ٍ ك٠ ػظخطٚ الٗـ٤َ ُٞهخٌُُي َٟٗ 

 

 : ملخص ما ذهبنا الٌه بخصوص صلب المسٌح فى االسبلم۞ 

لٌهود مرارا وتكرارا قتل المسٌح كعادتهم للتكذٌب بؤى رساله سماوٌه تؤتى حاول ا ۩

وهذا ما ذكر فى ولٌدللوا على انه نبى كذاب الحق نور الخراجهم من ظلمات الباطل الى 

 االنجٌل :

 الٌها المرسلٌن وراجمة االنبٌاء قاتلة ٌا اورشلٌم ٌا اورشلٌم ٌا[]Mt.23.37[]الفــــانـــداٌك]
 .[ترٌدوا ولم جناحٌها تحت فراخها الدجاجة تجمع كما اوالدك اجمع ان اردت مرة كم

 : 

ٌْنَا َولَقَدْ  []87[]البقرة] ٌْنَا اْلِكتَابَ  ُموَسى آتَ سُلِ  بَْعِدهِ  ِمن َوقَفَّ ٌْنَا بِالرُّ  اْلبٌَِّنَاتِ  َمْرٌَمَ  اْبنَ  ِعٌَسى َوآتَ
ً  اْستَْكبَْرتُمْ  أَنفُسُكُمُ  تَْهَوى الَ  بَِما َرسُولٌ  َجاءكُمْ  أَفَكُلََّما اْلقُدُِس  بُِروحِ  َوأٌََّْدنَاهُ  ً  َكذَّْبتُمْ  فَفَِرٌقا  َوفَِرٌقا
 [ تَْقتُلُونَ 

فدبروا المكابد ونصبوا الفخ لقتل رسول هللا الى ان ارتضوا بقتله مصلوبا فلم ٌفلحوا .. 
بؤن تم القبض  نحورهم فً كٌدهم المسٌح ابن مرٌم .. اال ان كلمه هللا كانت هى العلٌا فرد هللا

على شخص اخر اشتبهوا انه المسٌح أختار ان ٌكون بدال من المسٌح علٌه السبلم لٌفوز 
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ودون ان برفقته فى الجنه فقتل وصلب وأما المسٌح فقد رفعه هللا الٌه دون ان ٌمسه مكروه 
 ٌموت

فشاع عند البعض ان المسٌح قتل وصلب واختلؾ البعض معهم بان المسٌح علٌه السبلم نجا 
من هذه المكٌده وأنكروا هذا االفك العظٌم فجاء االسبلم برساله الحق من هللا عز وجل لٌخبرنا 
مإكدا ان المسٌح بالفعل قد نجا من هذه المكٌده اتى لٌحرر الناس من هذا الفكر الوثنى أتى 

ه هللا عن كل صفات النقص فؤعطى هللا الناس عقول ٌتفكروا بها وٌتدبروا بها شبون لٌنز
 .. امرهم لٌعلموا ان هذا ما هو افك وافتراء على هللا ومسٌحه

الرد على معظم التساإالت التى تطرح فى هذه القضٌه من المنظور االسبلمى نتكلم من  دوبع
 المنظور المسٌحى ونسرد باالدله من كتاب النصارى ومن البراهٌن الخارجٌه سواء كانت

وما قتلوه وما صلبوه ولكن "  حقٌقه قوله  أو ما شابه علمٌه او تارٌخٌه او جؽرافٌه
 " شبه لهم 
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سنتعرض لقضٌه الصلب من االٌمان المسٌحى وبكافه االدله 
لمحاوله كشؾ السر وحل اللؽز  لناوالبراهٌن المتاحه 

العجٌب الذى اصبح محٌرا للكثٌر ولكن سؤضع هذا الحل فى 
ن االمور ٌجب التحدث نهاٌه البحث باذن هللا فهناك الكثٌر م

 عنها اوال .

ٌعتمد النصارى فى اثباتهم مساله صلب المسٌح على 
واالساسى الكتاب المقدس على اساس انه الشاهد القوى 

انه قد اقر بصلبه بشواهد قاطعه  انالمعتقد ظفى اثبات هذا 
الدالله وهدفنا فى هذا الكتاب المتواضع ان نثبت بطبلن هذا 

 .. تنسؾ فكره صلب المسٌح نسفاالتى ما جاء فى االسبلم بعشرات االدله الكبلم واثبات 
 ونوضح ذلك ردا على اسبله تطرح من المسلمٌن والمسٌحٌن على السواء ..

مساله نجاه المسٌح بالرؼم من ان االربع اناجٌل شهدت بصلبه وشرحت كٌؾ نصدق س : 
قام المسٌح من الموت وصعد الى  ل الصلب واثناإه وما بعده الى انهذا شرحا تفصٌلٌا ما قب

 ؟ الم ٌكونوا شهود لهذه الواقعه جوار اآلب

باطل لعده اسباب اولها ان  ]مرقص  –لوقا  –ٌوحنا  –متى  [االعتماد على االربع اناجٌل  ۩
 التبلمٌذ لم ٌكونوا شهود صلب فكٌؾ ٌقوموا بتدوٌن حادثه لم ٌكونوا شاهدٌن علٌها !

 [ وهربوا الجمٌع فتركه []Mk.14.50  [] الفــــانـــداٌك ]

 [ وهربوا كلهم التبلمٌذ تركه حٌنبذ []Mt.26.56  [] الفــــانـــداٌك ]

فكل ما ٌروه ما هو اال اخبار تم تناقلها اختلفت من كاتب الخر نتٌجه عدم مشاهده اى منهم 
لهذه الواقعه لذا نجد االربع اناجٌل مشبعه بتناقضات رهٌبه تهدم مساله صلب المسٌح من 

ولكن بفرض جدال وهذا ؼٌر صحٌح ان .. وسنعرض هذه التناقضات فٌما بعد تفصٌبل االساس 
خبلؾ ما ٌقول النص كانوا حاضرٌن وشهود عٌان على الواقعه وكل منهم شهد ما التبلمٌذ 

 رأى لننظر لمثل بسٌط :

 مرقص ٌذكر ان ما كان مكتوب على صلٌب المسٌح حسب زعمه

 .[الٌهود ملك مكتوبا علّته عنوان وكان[]Mk.15.26[]الفــــانـــداٌك]
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 أما متى فٌقول 

 .[الٌهود ملك ٌسوع هو هذا مكتوبة علته راسه فوق وجعلوا[]Mt.27.37[]الفــــانـــداٌك]

 

 أما لوقا فٌقول

 وعبرانٌة ورومانٌة ٌونانٌة باحرؾ فوقه مكتوب عنوان وكان[]Lk.23.38[]الفــــانـــداٌك]
 .[الٌهود ملك هو هذا

 

 أما ٌوحنا فٌقول

 مكتوبا وكان.الصلٌب على ووضعه عنوانا بٌبلطس وكتب[]Jn.19.19[]الفــــانـــداٌك]
 .[الٌهود ملك الناصري ٌسوع
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 واالمر لٌس قاصرا على الرإٌه فحسب بل اٌضا على السمع المثٌر لبلؾ من عبلمات التعجب
 المصلوب على الصلٌب قال : فعندما كان

 ألوي قاببل عظٌم بصوت ٌسوع صرخ التاسعة الساعة وفً []Mk.15.34[]الفــــانـــداٌك]
 [ تركتنً لماذا الهً الهً تفسٌره شبقتنً الذي لما ألوي

  [  اٌلٌا ٌنادي هوذا سمعوا لما الحاضرٌن من قوم فقال []Mk.15.35[]الفــــانـــداٌك]

هو لم ٌكن ٌنادى على اٌلٌا بل قال اٌلى او اٌلوى ولكن نتٌجه عدم وجودهم فى مكان قرٌب 
 ٌصح ان ٌكون مكان شهاده سمعوها اٌلٌا ..

 ! لٌان (ا –) الوى  الكلمتٌنشتان الفرق بٌن 

Mar 15:34  θαη ηε ωξα ηε ελλαηε εβνεζελ ν ηεζνπο θωλε κεγαιε ιεγωλ 

ειωη ειωη ιακκα ζαβαρζαλη ν εζηηλ κεζεξκελεπνκελνλ ν ζενο κνπ ν 

ζενο κνπ εηο ηη κε εγθαηειηπεο  

Mar 15:35  θαη ηηλεο ηωλ παξεζηεθνηωλ αθνπζαληεο ειεγνλ ηδνπ ειηαλ 

θωλεη 

Ελυι  - ηλιαν 

ب مختلفٌن فى العباره التى كانت على نفس الصلٌب نسال االن سإال ان كان شهود الصل
كٌؾ ٌكون  المنطوقه من المصلوبوال بالكلمات  مكتوبه بالفعلالولٌس لدٌهم ٌقٌن فى االحرؾ 

 لدٌهم ٌقٌن ان المعلق على نفس الصلٌب هو المسٌح علٌه السبلم ؟!!

 

ٌوحنا التملٌذ كان شاهدا على الصلب فهذا اقوى على تصدٌق انجٌله على االقل باعتباره س : 
 اهم شهود الصلب اثناء وجوده مع المرٌمات فكل هإالء شهود صلب .. الٌس كذلك ؟

ٌفتقر الى دلٌل بل هناك ادله على بطبلنه اوال القابل بان ٌوحنا هو فى الواقع هذا الكبلم ۩ 

ٌسوع ٌحبه استنتاج ببل اى دلٌل وهذا هو الدلٌل الذى ٌطرح فى اثبات هذا  التلمٌذ الذى كان

 االمر :

 زوجة مرٌم امه واخت امه ٌسوع صلٌب عند واقفات وكانت []Jn.19.25[]الفــــانـــداٌك]
 [ المجدلٌة ومرٌم كلوبا

 ٌا المه قال واقفا ٌحبه كان الذي والتلمٌذ امه ٌسوع رأى فلما []Jn.19.26[]الفــــانـــداٌك]
 [ ابنك هوذا امرأة

من اٌن ٌقول النصرانى ان هذا هو ٌوحنا الحبٌب تلمٌذ المسٌح كاتب االنجٌل وكاتب االنجٌل 
 نفسه ٌقول
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 شهادته ان ونعلم.هذا وكتب بهذا ٌشهد الذي التلمٌذ هو هذا []Jn.21.24[]الفــــانـــداٌك]
 .[حق

فكٌؾ ٌكون كاتب مجدى اسم اشاره لقرٌب فمن المستحٌل اتكلم عن نفسى واقول هذا  هذا
االنجٌل ٌوحنا وٌقول عن نفسه هذا ؟ ولما لم ٌقل عن نفسه مره واحده باعتباره التلمٌذ 

 لماذا ٌقول شهادته ولٌس شهادتى ؟المحبوب لدى المسٌح انا 

 ٌسوع كان تبلمٌذه من واحد ٌسوع حضن فً متكبا وكان []Jn.13.23[]الفــــانـــداٌك]
 .[ٌحبه

 !لماذا لم ٌقل كنت متكؤ ؟

 الذي اآلخر التلمٌذ والى بطرس سمعان الى وجاءت فركضت []Jn.20.2[]الفــــانـــداٌك]
 [ وضعوه اٌن نعلم ولسنا القبر من السٌد اخذوا لهما وقالت ٌحبه ٌسوع كان

اى عقل ٌقول هذا .. فمن  لم ٌقل قالت لنا ؟ اولملما لم ٌقل جاءت الى سمعان والى انا 
الواضح ان هذه القصه مإلفه خصٌصا لمحاوله اثبات وجود شاهد عٌان على الواقعه من 

تقوم النه النصوص التى تإكد هروب جمٌع التبلمٌذ تكلمت بالعموم ولم التبلمٌذ وهذا لم ٌحدث 
ه كان ٌقؾ مع المرٌمات " عند والدلٌل من نفس النص المستخدم فى أناحد منهم  باستثناء

 صلٌب ٌسوع " !!

هذا هو المشهد الذى ٌحاول تصوٌره كاتب انجٌل ٌوحنا الثبات وجود شهود صلب وهم 
 المرٌمات وٌوحنا وبالتحدٌد عند صلب المسٌح 

 

 :مؽاٌره تماما لهذا الموقؾ .. نستعرضها فٌما ٌلى  هأما باقى االناجٌل تعرض لنا صور

 تبعن قد كنّ  وهنّ  بعٌد من ٌنظرن كثٌرات نساء هناك وكانت []Mt.27.55[]الفــــانـــداٌك]
 [ ٌخدمنه الجلٌل من ٌسوع

 ابنً وام وٌوسً ٌعقوب ام ومرٌم المجدلٌة مرٌم وبٌنهنّ  []Mt.2756[]الفــــانـــداٌك]
 [.زبدي
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 المجدلٌة مرٌم بٌنهنّ  بعٌد من ٌنظرن نساء اٌضا وكانت []Mk.15.40[]الفــــانـــداٌك]
 [ وسالومة وٌوسً الصؽٌر ٌعقوب ام ومرٌم

 من واقفٌن الجلٌل من تبعنه قد كنّ  ونساء معارفه جمٌع وكان []Lk.23.49[]الفــــانـــداٌك]
 [  ذلك ٌنظرون بعٌد

الذى ورد فى باقى االناجٌل دون  لنتمعن النظر فى المشهد المؽاٌر تماما عن المشهد االول
 ٌوحنا !!

 

هذا هو المشهد الذى ٌثٌر الؾ عبلمه تعجب كٌؾ ٌكون المرٌمات بحسب ٌوحنا عند الصلٌب 
فهذا دلٌل على ان قصه الشهود  ..مع هذا التلمٌذ وهم فى نفس الوقت واقفٌن ٌنظرن من بعٌد 

 .مفبركه فبل ٌوجد اى شهود عٌان لهذه الواقعه شهدوا بموت المسٌح نفسه على الصلٌب 

 

 تكفى شهاده بولص الذى شهد فى جمٌع رسابله بصلب المسٌح ؟س : اال 

بولس لم ٌكن حاضرا لواقعه الصلب من االساس ولم ٌكن عارؾ بشخص المسٌح واول  ۩

له فى الطرٌق بعد الصلب ه الى دمشق وظهوره مره حسب زعمه ٌرى فٌها المسٌح اثناء ذهاب

 والقٌامه المزعومه 

 تضطهده انت الذي ٌسوع انا الرب فقال ٌا سٌد انت من فقال []Acts.9.5  []الفــــانـــداٌك] 
 [ مناخس ترفس ان علٌك صعب

على االطبلق بل ان بولص كان راضٌا وسعٌدا بقتل ولم ٌذكر اسم بولص فى االربع اناجٌل 
 ستفانوس الذى شهد بصلب المسٌح ا

 [ بقتله راضٌا شاول وكان []Acts.8.1[]الفــــانـــداٌك]
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تتملكه السعاده من قتل انسان امن بصلب المسٌح وبعدها ٌقول انه شاهد على صلب فكٌؾ 
 المسٌح ؟ بكل بساطه هو نفسه وضح على ماذا تقوم شهادته بالصلب

 مات المسٌح ان اٌضا انا قبلته ما االول فً الٌكم سلمت فاننً []Cor1.15.3[]الفــــانـــداٌك]

 [ الكتب حسب خطاٌانا اجل من

 [ الكتب حسب الثالث الٌوم فً قام وانه دفن وانه []Cor1.15.4[]الفــــانـــداٌك]

اٌمانه حسب الكتب فلم ٌكن شاهد عٌان على حدوث هذا .. فهذا ما آمن به شخصٌا وكان هدفه 

نشر هذا التعلٌم الفاسد فؤصل هذا المعتقد الباطل وسؤسرد قصه بولص مع صلب المسٌح 

 ولكن نستخلص من كبلمى هذا انه لم ٌكن شاهد على واقعه الصلب بالتفصٌل فٌما بعد .. 

 وبالتالى نجد أن هذه الحادثه تفتقر لشهود عٌان ..

 

س : ما هى التناقضات التى وردت فى الكتاب المقدس بخصوص قضٌه الصلب والتى تثبت 
 لدٌنا أن هذه الشهاده باطله وال اساس لها من الصحه ؟

 فى القرآن الكرٌم ..  ٌقول المولى ۩ 

ٌْرِ  ِعندِ  ِمنْ  َكانَ  َولَوْ  اْلقُْرآنَ  ٌَتَدَبَُّرونَ  أَفبَلَ  []82[]النساء] ً  فٌِهِ  لََوَجدُواْ  اللِّ  َؼ  [ َكثٌِراً  اْختبِلَفا

فبل ٌصح هذا هو االصل كتاب هللا البد ان ٌخلو من التناقض الن هللا سبحانه وتعالى علٌم حكٌم 
 و تارٌخٌه او جؽرافٌه و ما شابه .تناقضات اما نصٌه واما تناقضات علمٌه اان نجد فى كتابه 

إذا تضاربت أقوال الشهود ٌقول به فى اى قضٌه  معمولفى هذه القصه قانون  فالشاهد هنا
 .! .. ونبدأ على بركه هللا ذلك برهانا على بطبلن االدعاء كان

 

 

 ... ) جزء بسٌط جدا من تناقضات الصلب (  ) إصحاح (     ع ) عدد ( إختصارات :   ص

                   
 االنجٌل

 الحدث

 

 

 متى

 

 مرقص

 

 لوقا

 

 ٌوحنا

سمعان  32ع  27ص  حامل الصلٌب
 القٌروانى

 21ع  15ص 
 سمعان القٌروانى

سمعان  26ع  23ص
 القٌروانى

 17ع  19ص 
 ٌسوع نفسه

 نصٌه بخصوص الصلب تناقضات 

:
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 34ع  27ص  شراب المصلوب

 خل وذاقه

 23ع  15ص 

 خمر ولم ٌذق

 

 لم ٌذكر

 –29ع  19ص 
30 

 خل وذاقه

 44ع  27ص اللصٌن

 االثنان ٌعٌراه

 32ع  15ص

 االثنان ٌعٌراه

  40- 39ع 23ص

 واحد وانتهره االخر

 لم ٌذكر

 28ع  27ص  لباس المصلوب

 رداء قرمزٌا

 17ع  15ص 

 رداء ارجوان

 لم ٌذكر لم ٌذكر

من الذى القى 
 علٌهالقبض 

 47ع  26ص 

جند من عند رإساء 
 الكهنه والفرٌسٌن

 43ع 14ص 

جند من عند رإساء 
 الكهنه والفرٌسٌن

 52ع  22ص 

رإساء الكهنه 
 والفرٌسٌن انفسهم

 3ع  18ص 

جند من عند 
رإساء الكهنه 

 والفرٌسٌن
 وجود المرٌمات

 

 55ع  27ص 

 ٌنظرن من بعٌد

 40ع  15ص 

 ٌنظرن من بعٌد

 49ع  23ص 

 من بعٌدٌنظرن 

 25ع  19ص 

 صلٌب ٌسوععند 

لماذا حبس 
 باراباس

 7ع  15ص  لم ٌذكر 

 شارك فى فتنه وقتل

 19ع  23ص 

 شارك فى فتنه وقتل

 40ع  18ص 

 كان لصا

كم مره انكر 
بطرس 
 المصلوب

  75 -69ع  26ص 

 مرات 3

 72-66ع  14ص 

 مرات 3

 61-54ع  22ص

 مرات 3

 - 25ع  18ص
27   

 مرتٌن
 

مكتوب ماذا كان 
 على الصلٌب

  37ع  27ص 

 ملك ٌسوع هو هذا
 الٌهود

  26ع   15ص

 الٌهود ملك

 38ع   23ص 

 الٌهود ملك هو هذا

 19ع   19ص 

 الناصري ٌسوع
 الٌهود ملك

 

 عبلمه الخابن

 23ع  26ص 

ٌمد ٌده مع المسٌح فى 
 الصفحه

 50ع   14ص 

ٌمد ٌده مع المسٌح 
 فى الصفحه

 

 لم ٌذكر

 26ع   13ص 

نفسه المسٌح 
 ٌعطٌه اللقمه

متى حدث 
انشقاق لحجاب 

 الهٌكل

  51 – 50ع  27ص 

 بعد موت المصلوب

   38 -37 ع 15ص 

 بعد موت المصلوب

 46 -45ع   23ص 

  قبل موت المصلوب

 

 لم ٌذكر عنها شا

 

 شهود الزور

 60 – 59ع   26ص 

 شهد زور واحد شاهد

 59-56ع  14ص 

 شهود كثر شهدوا

 

 لم ٌشهد احد 

 

 ٌشهد احدلم 
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من الذى ألبس 
 المصلوب الرداء

 28-27ع   27ص 

 الجنود الرومان

 17-16ع  15ص 

 الجنود الرومان

 11ع   23ص 

 هٌرودس

 2ع   19ص 

 الجنود الرومان

أخر ما قاله 
المصلوب قبل 

 الموت

 46ع   27ص 

الهى الهى لماذا 
 تركتنى

 34ع   15ص 

الوى الوى لماذا 
 تركتنى

 46ع  23ص 

استودع فى ٌدٌك 
 روحى

 30ع   19ص 

 قد اكمل

مع من كان 
االنكار التانى 

 لبطرس

 71ع 26ص 

 جارٌه اخرى

 69ع  14ص 

 جارٌه

 58ع   22ص 

 رجل 

 26ع 18ص 

 عبد ربٌس الكهنه

من القابل اترك 
لنرى هل ٌاتى 
 اٌلٌا وٌنقذه 

 48-47ع  27ص

قوم من الحضور للذى 
 اعطاه الخل

 36ع  15ص 

الذى اعطاه الخل 
 نفسه

 

 لم ٌذكر

 

 لم ٌذكر

ومن باب االمانه العلمٌه فنحن ال نخفى حقابق بل نبرز الموضوع من كافه النواحى قد نجد 
ردود حول هذه االشكالٌات فهذا هو البعض القلٌل من مشاكل الصلب ولكن هذه الردود اوهن 

االربع  من بٌت العنكبوت .. فهى قابمه على محاوالت توفٌق بٌن االحداث بطرق لم تذكر فى
مثل القول ان المسٌح تعب وهو ٌحمل الصلٌب فاتوا بسمعان كى  اناجٌل فقط من وحى الخٌال

 ٌساعده وال ارى لهذا دلٌل سوى فى فٌلم االم المسٌح !!

ولكن ساعرض لكم نماذج من التناقضات التى لن ٌجد لها اى انسان حل نظرا النعدام كافه 
  فٌها ..فرص التوفٌق 
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 زمن صلب المسٌح :: :: ۞

 ال ٌعلموا حتى زمن حدوث الواقعه وهم فى واقعه ما شهودلمن المستحٌل تصدٌق شهاده ۩ 

 وخاصه انه من المفترض ان هإالء مساقٌن من الروح القدس احد االقانٌم لبلله التى ال تخطؤ 

 نبدأ بشهاده البشٌر مرقص فى هذه المساله 

 [ فصلبوه الثالثة الساعة وكانت []Mk.15.25[]الفــــانـــداٌك]

 [ صلبوه حٌن صباحا التاسعة الساعة وكانت []Mk.15.25[]المشتركة العربٌة]

ُِ٘ٚ ح٤ُٞٗخ٠ٗ ك٠ ًَ حُظَؿٔخص ح٤ُٞٗخ٤ٗٚ حُظ٠ طْ طي٣ٜٝ٘خ رخؿٔخع ًَ حُٔوط١ٞخص  ٗؼٞى ك٤٘ٔخ

 حُٔظخكٚ ٗـي حٕ َٓهْ ٣ئًي إٔ ح٤ُٔٔق ًخٕ ِٜٓٞرخ ك٠ حُٔخػٚ حُؼخُؼٚ

(GNT)  ἦ     ὥ                               

 
 
(GNT-BYZ+)    G1510 V-IAI-3S   εG1161 CONJ     G5610 N-NSF    ι  G5154 A-NSF  
  ιG2532 CONJ  ε   υ     G4717 V-AAI-3P   υ ο G846 P-ASM   
 
(GNT-TR)      ε       ι     ι ε   υ       υ ο   
 
(GNT-TR+)    G1510 V-IAI-3S   εG1161 CONJ     G5610 N-NSF    ι  G5154 A-NSF  
  ιG2532 CONJ  ε   υ     G4717 V-AAI-3P   υ ο G846 P-ASM   

 
(GNT-V)      ε       ι     ι ε   υ       υ ο   
 
(GNT-WH+)    G1510 V-IAI-3S   εG1161 CONJ     G5610 N-NSF    ι  G5154 A-NSF  
  ιG2532 CONJ  ε   υ     G4717 V-AAI-3P   υ ο G846 P-ASM   
 
(LXX+WH+)    G2258[G5713] V-IXI-3S  εG1161 CONJ    G5610 N-NSF   ι  G5154 A-NSF 
  ιG2532 CONJ ε   υ     G4717[G5656] V-AAI-3P  υ ο G846 P-ASM 
 
(NA26)  ἦ     ὥ     ί           ύ         ό   

 
G5154 

ηπ ηορ 

tritos 

From G5140; third; neuter (as noun) a third part, or (as adverb) a (or 
the) third time, thirdly: - third (-ly). 

 

ٝكظ٢ ٣ظالػزٞح رخُٜ٘ٞٙ ؿؼِٞٛخ (  ٤ٔ2ق ًخٕ ِٜٓٞد حُٔخػٚ حُؼخُؼٚ . ) ٣ؤًي إٔ حُٔ َٓهٚ

 رخُظٞه٤ض ح٤ُٜٞى١ك٠ رؼٞ حُظَؿٔخص حُظخٓؼٚ ٛزخكخ حٟ حٕ َٓهٚ ًخٕ ٣ظٌِْ 
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 رؼٞ حُٔؼِٞٓخص ػٖ حُز٤َ٘ َٓهْ

 حُؤٚ حٗط٤ّٗٞٞ كٌَٟ ك٠ ريح٣ٚ َٗكٚ الٗـ٤َ َٓهٚ ٣وٍٞ

 

 القس مرقس مٌبلد -كتاب عظات عن القدٌس مرقس وفى 

 

َٓهٚ حِٛٚ حك٣َو٠ ُٓٞٞى ر٤ِز٤خ ًٝظذ حٗـ٤ِٚ رخُلْٜ حَُٝٓخ٠ٗ ٣ؼ٠٘ حُظٞه٤ض ٛٞ حُظٞه٤ض 

طْ ك٠ حُٔخػٚ حُؼخُؼٚ رظٞه٤ظ٘خ  ًٕ ِٛزٚ كٔذ ًالّ ٓخٍَٓهٚا كخ٤ُخ حَُٝٓخ٠ٗ حُٔٔخػَ ُظٞه٤ظ٘خ

 .. حُلخ٠ُ

ٝحُزؼٞ ٖٓٔ كخُٝٞح طلخىٟ ٌٛح حالٌٗخٍ حُوط٤َ حػظٔيٝح ػ٠ِ رؼٞ حُظَؿٔخص حالٗـ٣ِ٤ِٚ 

ٝحُؼَر٤ٚ حُظ٠ ًًَص حٕ حُِٜذ طْ حُٔخػٚ حُظخٓؼٚ ك٠ ٗلْ حُ٘ٚ ػ٠ِ حٓخّ حٕ َٓهْ ًخٕ 

 !!٣ظٌِْ رخُظٞه٤ض ح٤ُٜٞىٟ 

ٝحٗخ ال حؿي ٗٚ ٣ٞٗخ٠ٗ ٣ظٌِْ ػٖ حُظخٓؼٚ ح١الهخ ٝال حػِْ ٤ًق ٣ظٌِْ رظٞه٤ض ٣ٜٞىٟ ٝحٗـ٤ِٚ 

َُِٝٓخٕ رلْٜ حَُٝٓخٕ ٝٛٞ ٗلٔٚ ٖٓ حَٛ حك٣َو٠ كخُطز٤ؼ٠ ٣ظٌِْ رخُٔخػٚ كٔذ ٓلٜٞٓٚ 

 . ٝٓلّٜٞ حَُٝٓخٕ حُٔظطخرو٤ٖ ٝٛٞ حُظٞه٤ض حُلخ٠ُ حٌُٟ ٗظؼخَٓ رٚ حالٕ

٠ حٕ حُِٜذ طْ ك٠ حُؼخُؼٚ ٣ِٚ حًيص ٗلْ ٓخ ٍٝى ك٠ حُظَؿٔخص ح٤ُٞٗخٗػْ ٓؼظْ حُظَؿٔخص حالٗـ٤ِ

ٖٝٓ هخٍ حُظخٓؼٚ ًًَٛخ ر٤ٖ ه٤ٖٓٞ ً٘ٞع ٖٓ حٗٞحع حُظَٜد ٖٓ حالٌٗخٍ ٤ُْٝ طَؿٔٚ  ٛزخكخ

 !!ػٖ حُ٘ٚ حال٠ِٛ حٌُٟ ًظزٚ َٓهْ 

ٝحُزؼٞ حٓؼخٍ حُوْ ٤ْ٘ٓ ػزي حٍُ٘ٞ كخٍٝ حُوَٝؽ ٖٓ حٌٗخٍ َٓهْ رخٕ ٌٛح حُ٘ٚ ًخٕ 

ٌٝٛح ٓخ ًًَٙ ح٠٣خ حُوْ َٓهٚ  ٜي رٚ ٝهض حُلٌْ ػ٤ِٚ رخُِٜذ ٤ُْٝ ريء حكيحع حُِٜذ٣و

 .. َٓهْ حُوي٣ْ ػٖ ك٠ ًظخد ػظخص٤ٓالى 
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 : ٗوٍٞ َُِٝى

 ٔٞح ػ٤ِٚ رخُِٜذ حُٔخػٚ حُؼخُؼٚ ٙ ك٠ حُٔخػٚ حُؼخُؼٚ ُْٝ ٣وَ كٌحُ٘ٚ ٗلٔٚ ٣َٛق رخْٜٗ ِٛزٞ

 طوٍٞ :ُٞ ٗظَٗخ ك٤ٔخ رؼي حُ٘ٚ ٗـي حُٜ٘ٞٙ ٝ  

 آٙ هخث٤ِٖ ٍإْٜٝٓ ٣ِٜٕٝ ْٝٛ ػ٤ِٚ ٣ـيكٕٞ حُٔـظخُٕٝ ًٝخٕ []Mk.15.29[]حُلــــخٗـــيح٣ي]

 [ ح٣خّ ػالػش ك٢ ٝرخ٤ٗٚ ح٤ٌَُٜ ٗخهٞ ٣خ

 [ ح٤ُِٜذ ػٖ ٝحٍِٗ ٗلٔي هِّٚ []Mk.15.30[]حُلــــخٗـــيح٣ي]

حُٔخػٚ حُؼخُؼٚ .. حًٕ ٛٞ ًخٕ ٓؼِن ك٠ ٌٛح حُٞهض كِْ ٣وٜي حريح حٗٚ كٌْ ػ٤ِٚ رخُِٜذ ك٠ 

ٝحُوْ ٣وٍٞ حٕ ٌٛح حُوٍٞ ٛل٤ق ٗظَح الٕ َٓهْ ٗلٔٚ ٣وٍٞ حٕ ريء حُظِٔٚ ًخٗض حُٔخػٚ 

حُٔخىٓٚ ٝرخُظخ٠ُ ٛٞ ٣وٜي حٕ ػِن ػ٠ِ ح٤ُِٜذ حُٔخىٓٚ ٝال حػَف َٛ هَأ حالٗـ٤َ ٖٓ هزَ 

 حّ ال ؟!

 ح٠ُ ًِٜخ حالٍٝ ػ٠ِ ظِٔش ًخٗض حُٔخىٓش حُٔخػش ًخٗض ُٝٔخ []Mk.15.33[]حُلــــخٗـــيح٣ي]

 [ حُظخٓؼش حُٔخػش

هزَ حُظِٔٚ ًخٕ ح٤ُٜٞى ٣ِٜإٔٝ رٚ ٣ٝوُٞٞح حٍِٗ ػٖ  21ٝحُؼيى  22حُظِٔٚ ٍٝىص ك٠ حُؼيى 

ح٤ُِٜذ حٟ حٗٚ ًخٕ ٓؼِن هزَ حٕ ٣لَ حُظالّ .. حًٕ رخءص ًَ ٓلخٝالطْٜ رخُلَ٘ ُِوَٝؽ ٖٓ 

خ٠ُ .. ٌُٖ ٗـي ٣ٞك٘خ ٣وٍٞ ك٤ٚ ٌٛح حُٔؤُم رظخ٤ًي َٓهْ حٕ حُِٜذ طْ ك٠ حُؼخُؼٚ رظٞه٤ظ٘خ حُل

حٗـ٤ِٚ أَٓ ك٠ ؿخ٣ٚ حُؼـذ !! ٝحًح ِٓٔ٘خ حٕ َٓهْ طٌِْ رخُظٞه٤ض ح٤ُٜٞىٟ ٌٝٛح ط٘خٍُ ٠٘ٓ 

 ٤ُْ ٛل٤ق ح٠٣خ ٗـي حٌٗخٍ

 هوذا للٌهود فقال السادسة الساعة ونحو الفصح استعداد وكان []Jn.19.14[]الفــــانـــداٌك]

 [ ملككم
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ملطى فى  باٌضا هنا البعض ذهب ومنهم القمص تادرس ٌعقوأختلؾ العلماء والمفسرون 

تفسٌره ان ٌوحنا كان ٌتكلم بالتوقٌت الرومانى اى السادسه بتوقٌتنا لم ٌكن مصلوب معارضا 

أذا سلمنا ان مرقص تكلم بالتوقٌت الرومانى .. وفى محاوله فاشله له فى  لكبلم مرقس

التوفٌق ذكر ان بعض المخطوطات واقوال االباء تقول الثالثه ولٌست السادسه هذا بالعلم ان 

النص ٌحكى عن عدم حدوث الصلب بعد مع مراعاه التوقٌت الذى اخذه المصلوب حامبل 

ومراعاه ظروفه بعد الجلد وما راه من تعذٌب ٌعٌق سٌره  صلٌبه من باب العمود الى الجلجثه

 بسرعه 

 

والبعض ذهب ان ٌوحنا كان ٌتكلم بالتوقٌت العبرى على ان ٌسوع لم ٌصلب فى السادسه بل 

كما ٌقول المدعى نحو السادسه اى قرابه السادسه باعتبار ان ٌسوع اخذ وقت ٌسٌر بالذهاب 

 صلب وللرد نقول :من باب العمود الى الجلجثه موضع ال

هناك اٌضا تعارض مع كبلم مرقص الذى ٌذكر ) هذا ان كان كبلمه بالتوقٌت الٌهودى تنازل 

منا ( ان الصلب تم فى الساعه التاسعه بتوقٌت الٌهود ٌصبح لدٌنا اشكال حسب ٌوحنا الذى 

ع العلم مبٌبلطس لم ٌنفذ فٌه الحكم بعد  ٌإكد ان حتى الساعه الثانٌه عشر كان المصلوب مع

انه ذكر المسافه قلٌبل ٌقضٌها فى خضون عشر دقاٌق وهذا ؼٌر صحٌح فالمسافه تتجاوز 

مه بالجلد والضرب ومراعاه حمله للصلٌب اذن ٌقضى هذه المسافه آلمتر مع مراعاه ا 411

 ساعات .. 2فى اقل تقدٌر فى 

 

وبٌن المكان " ه وهذ ما اكده القس منٌس عبد النور فى كتابه شبهات وهمٌه فى المسٌحٌ

الذي ُحوكم فٌه المسٌح والمكان الذي ُصلب فٌه مسافة طوٌلة ٌحتاج قطعها إلى نحو ثبلث 

 " ساعات
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 أذن بحسبه بسٌطه حسب كبلم ٌوحنا السادسه بتوقٌت الٌهود اى الثانٌه عشر بتوقٌتنا

ٌتبٌن انه لم ٌعلق على الصلٌب حتى الساعه  14) زمن ذهابه لموضع الصلب ( =  2+  13

 وهذا هو وقت وقوع الصلب على المسٌح فى رواٌه مرقصالثالثه عصرا .. 

 

وهناك اٌضا فرضٌه اخٌره لو سلمنا ان مرقص كتب بالتوقٌت الٌهودى نظرا لعدم وجود خبلؾ 

 بٌنه وبٌن متى الٌهودى فى مساله ظلمه الشمس 

 ألوي قاببل عظٌم بصوت ٌسوع صرخ التاسعة الساعة وفً []Mk.15.34[]الفــــانـــداٌك]

 [ تركتنً لماذا الهً الهً تفسٌره الذي شبقتنً لما ألوي

 اٌلً قاببل عظٌم بصوت ٌسوع صرخ التاسعة الساعة ونحو []Mt.27.46[]الفــــانـــداٌك]

 [ تركتنً لماذا الهً الهً اي شبقتنً لما اٌلً

بتوقٌتنا صباحا ٌتضح لنا ان الصلب تم تنفٌذه فى الساعه الثالثه بتوقٌت الٌهود اى التاسعه 

تكلم بالتوقٌت الرومانى او العبرى او وٌصبح هناك تعارض واضح مع ٌوحنا سواء سلمنا انه 

 ! حتى توقٌت مورٌتانٌا

فٌسوع هكذا اصبح اسلم الروح الساعه الثالثه بتوقٌتنا وهذا ما قاله مفسرٌن الكتاب اٌضا .. 

فبالتالى مفترض ان المسٌح قد صلب الساعه الثانٌه عشره بتوقٌتنا الن الصلب استمر ثبلث 

 !!ثل تخبط نصوص الكتاب فى هذا االمر ساعات ولكن نرى تخبط المفسرٌن م
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 193 الٌسوعً ماسون جاك األب - وشرح دراسة مرقس للقدٌس المسٌح ٌسوع إنجٌل

 

 ساعات كامله واسلم الروح الثالثه بٌنما ٌوحنا ٌقول 6بهذه ٌكون المصلوب صلب 

 هوذا للٌهود فقال السادسة الساعة ونحو الفصح استعداد وكان []Jn.19.14[]الفــــانـــداٌك]

 [ ملككم

كان المسٌح فى ٌد بٌبلطس البنطً ظهرا لم ٌبدأ بعد و 12فهكذا ٌكون الصلب حتً الساعه 

وبالتالى محال ان ٌكون مات فى الثالثه ولكن نقرا كبلم ولٌام باركلى الذى ٌإكد اٌضا انه مات 

 661 باركلى صــ ولٌام تفسٌر              تاسعه بتوقٌت الٌهود !فى الساعه الثالثه بتوقٌتنا ال
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حتً بعد هذا نرى كم التخبط الذى جعلهم ٌإكدون ان حتً توقٌت مرقص محال ٌكون صحٌح 

 وانه من االبواب المفتوحه للتناقضات وهذا ما اكده االب متً المسكٌن

 675.. صــ  25 – 15تفسٌر متً المسكٌن لنص مرقص 

 

االعتراؾ بتناقض الكتاب المقدس فى توقٌت صلب كما نرى ال خروج من هذا االشكال اال 

المسٌح وهذا نابع من عدم تواجد اى شخص من كتبه االناجٌل فى موضع الصلب وقت هذه 

  . الحادثه

بل ونصل الى مرحله االستخفاؾ بالعقول كً ٌلبثون الحق بالباطل الٌكم ما قاله من كبار 

 مفسرٌن الكتاب المقدس القمص انطونٌوس فكرى 

 25 – 15مرقص .. انجٌل تفسٌر انطونٌوس فكرى 

 

 لم ٌكن معهم ساعات !! والتدقٌق فى الساعات لٌس مهم .. هل هذا هو الرد ؟!

ال ٌختلؾ اثنان ان التبلمٌذ لم ٌكونوا حاضرٌن اثناء واقعه الصلب اذن فمن المفترض ان 

 حاضرٌن هذه الواقعهالساعات التى دونها الكتبه من وحً الروح القدس طالما لم ٌكونوا 

فنجد اننا امام امر من اثنان اما ان وحً الروح القدس اخطا واما ان الكتبه نقلوا رواٌات 

 سمعوها تحتمل الصدق او التكذٌب فلذا نقول ان امر صلب المسٌح نفسه منهم ٌحتمل التكذٌب 
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 الفصح مع التبلمٌذ :المسٌح هل تناول  ۞

 

السابق الذى اثار اشكالٌه كبٌره جدا مع باقى االناجٌل خاصه نفس النص فى انجٌل ٌوحنا ۩ 

 مرقص فى قضٌه ساعه الصلب ٌثٌرها بشكل اكبر بكثٌر بمساله تهدم عقٌده الصلب هدم ..

مرقص ( ٌتكلموا عن العشاء الربانى بٌن المسٌح  –لوقا  –أناجٌل ) متى  3لدٌنا االن 

 والتبلمٌذ وٌعطونا معلومه رابعه :

 متى :فى انجٌل 

 ترٌد اٌن له قابلٌن ٌسوع الى التبلمٌذ تقدم الفطٌر اٌام اول وفً[]Mt.26.17[]فــــانـــداٌك]

 .[الفصح لتاكل لك نعد ان

 وقتً ان ٌقول المعلم.له وقولوا فبلن الى المدٌنة الى اذهبوا فقال[]Mt.26.18[]فــــانـــداٌك]

 .[تبلمٌذي مع الفصح اصنع عندك.قرٌب

 [ الفصح واعدوا ٌسوع امرهم كما التبلمٌذ ففعل[]Mt.26.19[]فــــانـــداٌك]

أن المسٌح تناول الفصح مع التبلمٌذ فى اول اٌام الفطٌر والكلمه فى النص  ٌخبرنا انجٌل متى

 ) باسخا ( وتعنى الفصح تستخدم فى عٌد الفصح فقطالٌونانى 

G3957 

  ζσα 

pascha 

pas'-khah 

(the meal, the day,  Passoverthe ]); H6453origin (compare [Of Chaldee 

.Easter, Passover -the festival or the special sacrifices connected with it):  
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 نفس الرواٌه مإكده فى انجٌل مرقص :

 له قال الفصح ٌذبحون كانوا حٌن الفطٌر من االول الٌوم وفً []Mk.14.12[]الفــــانـــداٌك]

 .[الفصح لتؤكل ونعد نمضً ان ترٌد اٌن تبلمٌذه

 فٌبلقٌكما المدٌنة الى اذهبا لهما وقال تبلمٌذه من اثنٌن فارسل []Mk.14.13[]الفــــانـــداٌك]

 .[اتبعاه.ماء جرة حامل انسان

 المنزل اٌن ٌقول المعلّم ان البٌت لرب فقوال ٌدخل وحٌثما []Mk.14.14[]الفــــانـــداٌك]

 .[تبلمٌذي مع الفصح آكل حٌث

 .[لنا اعدا هناك.معدة مفروشة كبٌرة علٌّة ٌرٌكما فهو []Mk.14.15[]الفــــانـــداٌك]

 فؤعدا لهما قال كما ووجدا المدٌنة الى وأتٌا تلمٌذاه فخرج []Mk.14.16[]الفــــانـــداٌك]

 [ الفصح

اول اٌام الفطٌر .. ر مرقص ان المسٌح تناول الفصح مع التبلمٌذ ٌممتاز ٌخبرنا اٌضا البش

 وكذلك ٌإكد للمره الثالثه البشٌر لوقا 

 [ الفصح فٌه ٌذبح ان ٌنبؽً كان الذي الفطٌر ٌوم وجاء []Lk.22.7[]فــــانـــداٌك]

 [ لناكل الفصح لنا واعدّا اذهبا قاببل وٌوحنا بطرس فارسل []Lk.22.8[]فــــانـــداٌك]

 .[نعدّ  ان ترٌد اٌن له فقاال []Lk.22.9[]فــــانـــداٌك]

 جرة حامل انسان ٌستقبلكما المدٌنة دخلتما اذا لهما فقال []Lk.22.10[]فــــانـــداٌك]

 [ٌدخل حٌث البٌت الى اتبعاه.ماء

 مع الفصح آكل حٌث المنزل اٌن المعلّم لك ٌقول البٌت لرب وقوال []Lk.22.11[]فــــانـــداٌك]

 .[تبلمٌذي

 .[اعدا هناك.مفروشة كبٌرة علٌّة ٌرٌكما فذاك []Lk.22.12[]فــــانـــداٌك]

 [ الفصح فاعدّا لهما قال كما ووجدا فانطلقا []Lk.2213[]الفــــانـــداٌك]

الكع ٓؼ٠ ح٣ٜخ حُوخٍة حُؼ٣ِِ حُز٤َ٘ ُٞهخ َٝٓهٚ ُْ ٣ٌظل٤خ رظخ٤ًي ٓخ هخُٚ ٓظ٠ حٕ ح٤ُٔٔق 

 ( ك٤ٖ ًخٗٞح ٣ٌرلٕٞ حُلٜقط٘خٍٝ حُلٜق رَ هخُٞح ح٠٣خ ٓئًي٣ٖ ) 

أٟ أٗٚ ٗلْ ح٤ُّٞ طلي٣يح ٤ُْٝ هزِٚ ًٔخ ٣لخٍٝ حُزؼٞ حُوَٝؽ ٖٓ حُٔؤُم ٗظَح الٕ ح٣َُ٘ؼٚ 

 لٚ هزَ حُلٜق ُٝٞ ر٤ّٞ رق حٌُر٤ح٤ُٜٞى٣ٚ ال طوٍٞ رٌ

ٖٓ  ٌُح ُْ طٌٖ ٤ُٝٔٚ كٜل٤ٚ ًٔخ ًٛذ حُزؼٞ ُظلخىٟ ٌٛح حالٌٗخٍ حُوط٤َ ٟٝٗٞق رخالىُٚ 

 حُؼٜي حُوي٣ْ
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 ٖٓ حٝ حُوَكخٕ ٖٓ طؤهٌٝٗٚ ٓ٘ش حرٖ ًًَح ٛل٤لش ٗخس ٌُْ طٌٕٞ []Ex.12.5[]حُلــــخٗـــيح٣ي]

 [ حُٔٞحػِ

 ػْ حَُٜ٘ ٌٛح ٖٓ ػَ٘ حَُحرغ ح٤ُّٞ ح٠ُ حُللع طلض ػ٘يًْ ٣ٌٕٝٞ []Ex.12.6[]حُلــــخٗـــيح٣ي]

 [ حُؼ٤٘ش ك٢ حَٓحث٤َ ؿٔخػش ؿٍٜٔٞ ًَ ٣ٌرلٚ

ٝحالٗخؿ٤َ طئًي حٕ حٍٝ ح٣خّ حُلط٤َ ًخٕ ٣ٌرق حُلٜق حٟ حٕ ح٤ُٔٔق ط٘خٍٝ حُلٜق ٓغ حُظال٤ٌٓ 

حٓظ٘ظخؽ ٓطِوخ  حٝ ٌٝٛح ٤ُْ طل٣َ٤ّٔٞ حُو٤ْٔ ٌٝٛح ٓخ ُْ طٔظطغ حٌٗخٍٙ ح٤ٌُ٘ٔٚ حٌُخػ٤ٌ٤ُٞٚ 

 ( حٕ ٌٛح ًخٕ كٜق طل٤َٔ حٗط٤ّٗٞٞ كٌَٟرَ ٛٞ كو٤وٚ ٓؼزظٚ ٖٓ حُظل٤َٔ ح٤ُٔٔل٠ ) 

 

 ك٠ حٗـ٤َ ٣ٞك٘خح٠ُ ٛ٘خ ال حٌٗخٍ ٌُٖٝ حٌُخٍػٚ ٝح٤ُٜٔزٚ 

 ًٛٞح ٤ُِٜٞى كوخٍ.حُٔخىٓش حُٔخػش ٝٗلٞ حُلٜق حٓظؼيحى ًٝخٕ []Jn.19.14[]حُلــــخٗـــيح٣ي]

ٌٌِْٓ ] 

. حُظَٜ طوخٍد ٝحُٔخػش ،حُلٜق ط٤ٜجش ٣ّٞ ح٤ُّٞ ًُي ًٝخٕ []Jn.19.14[]ح٤ُٔٞػ٤ش حُظَؿٔش]

 [ ! ((ٌٌِْٓ ٛخًٛٞح: )) ٤ُِٜٞى كوخٍ

 . ٗوَح ػٜ٘خ ك٠ حُؼخ٣َ ى٣ل٤ٖ٘٘ = حٓظؼيحى

G3904 

παξαζθεπ  

          

Thayer Definition: 

1) a making ready, preparation, equipping 

2) that which is prepared, equipment 

3) in the NT in a Jewish sense, the day of preparation 

3a) the day on which the Jews made necessary preparation to celebrate a 

sabbath or a feast 

 

حٟ حٕ ٌٛح ح٤ُّٞ ُْ ٣لَ  !!ح٤ُّٞ حٌُٟ ًخٕ ٣ٔظؼي ك٤ٚ ح٤ُّٞ ُالكظلخٍ رؼ٤يْٛ ٝحُظ٤ٜجٚ ٌُٜح ح٤ُّٞ 

.. الحظ معى وهذا ما اكده نفس االنجٌل ان قبل القبض علٌه مباشره اثناء مسحه الرجل رؼي 

 . التبلمٌذ ووجوده فى وادى قدرون مكان القبض علٌه
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 لٌنتقل جاءت قد ساعته ان عالم وهو الفصح عٌد قبل ٌسوع اما []Jn.13.1[]الفــــانـــداٌك]
 [ المنتهى الى احبهم العالم فً الذٌن خاصته احب قد كان اذ اآلب الى العالم هذا من

 "طلي٣ي ٣ّٞ حُلٜق ك٢ أٓزٞع آالّ ح٤ُٔي ح٤ُٔٔق  بل االدهى انه ٌقول فى باب "

 

 3حٌن موت المسٌح على الصلٌب حسب رواٌه ٌوحنا كان الفصح لم ٌؤت بعد أى اننا نمتلك 
أناجٌل تخبرنا ان المسٌح تناول الفصح مع تبلمٌذه قبل الصلب وٌوحنا ٌخبرنا ان المسٌح مات 

 قبل ان ٌاتى الفصح .. 

 استؽلها تفز التدبر والتفكر هذه نعمه من هللا تعطٌل نعمهالى متى تؽٌٌب العقول الى متى 
 الٌس هذا كافى الثبات بطبلن صحه رواٌه صلب المسٌح فى هذه االناجٌل ؟ بحٌاتك االبدٌه

واالشكال لٌس فقط فى التناقضات النصٌه بٌن االربع اناجٌل ولكن فى تفرد كل منهم احٌانا 
م على مزعوقضٌه قٌام االموات بعد حادثه الصلب ال بامور ال ٌذكرها باقى االناجٌل .. مثل

 !! المسٌح الذى تفرد بها متى

 [ الراقدٌن القدٌسٌن اجساد من كثٌر وقام تفتحت والقبور []Mt.27.52[]الفــــانـــداٌك]

 المقدسة المدٌنة ودخلوا قٌامته بعد القبور من وخرجوا []Mt.27.53[]الفــــانـــداٌك]
 [ لكثٌرٌن وظهروا

باقى االناجٌل وتتفق االناجٌل فى ان ٌسوع كان  هل من الممكن ان مثل هذه القضٌه ال تذكر فى
 ذاداخبل اورشلٌم على جحش !! اى عقل ٌقبل ه

واٌن ذهب هإالء بعد ذلك  هل هذا حدث بسٌط لكى ال ٌكتب عنه شٌبا كتاب االناجٌل االخرى !
 ال احد ٌعرؾ وما هى الهٌبه التى ظهروا بها ال احد ٌعلم اٌضا !!

بعد القٌامه والنصوص التى تلٌها تتكلم عن تكفٌن المسٌح ودفنه وكٌؾ ٌكون هذا الكبلم حدث 
 هل حدثت القٌامه قبل الدفن ؟!

 ثم الصخرة فً نحته قد كان الذي الجدٌد قبره فً ووضعه []Mt.27.60[]الفــــانـــداٌك]
 [ ومضى القبر باب على كبٌرا حجرا دحرج

 ٌعترفون بهذا التناقض الواضحونرى تاكٌد واعتراؾ اباء ومعلمٌن الكنٌسه انفسهم 
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 حنا جرجس الخضرىللدكتور  317 – 315المجلد االول صـ  –كتاب تارٌخ الفكر المسٌحً 

 

ومن هنا نرى تاكٌد الدكتور القس حنا جرجس خضرى بان هذا التوقٌت ٌثٌر اشكال كبٌر نظرا 
 13الن حسب رواٌات االنجٌل المسٌح اعدا العشاء االخٌر قبٌل الفصح الٌهودي بٌوم اى ٌوم 

 حسب التشرٌع الموسوى .نٌسان والفصح ال ٌتم اال فى الٌوم الرابع عشر من شهر نٌسان 

االخرى التى نراها موثقه بهذه االناجٌل المتخبطه ان الوقت الذى تناول فٌه المسٌح والمشكله 
نٌسان  13الفصح مع التبلمٌذ كما وصفته كان متزامن مع اول اٌام عٌد الفطٌر الذى ٌبدا ٌوم 

 اى قبل الفصح

نابع من هناك لؽز كبٌر ال ٌمكن ان تنفك خٌوطه اال بان نسلم ان كل هذا ما هو اال زور وبهتان 
 خٌال واعتقاد بشرى ولٌست حقٌقه اقرها كتبه مساقٌن بوحً الروح القدس 

وهذا لٌس كبلمى وال ما اتبناه شخصٌا ولكن ما قاله انفسهم مفسروا الكتاب والٌكم دلٌبل على 
 ما اقول ..
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 361.. صــ  22:7تفسٌر ولٌام ماكدونالد لوقا 

 

اكبر بان ٌقول ان الفطٌر ٌتزامن مع الفصح كً وبالرؼم من هذا ٌقع مفسر اخر فى ورطه 
 ٌبرر هذه االشكال وٌحاول الخروج منه وان المسٌح قدم موعد عٌد الفصح

 متى بشارتً - األول الجزء - آٌة لكل شرح - الجدٌد العهد لتفسٌر الكنٌسة الموسوعة
 258ومرقس صــ 

 

فهل  الفصح ٌذبحون كانوا حٌن الفطٌر من االول الٌوم وفًوهذا ٌرده نص الكتاب الذى ٌقول 

التخبط فى هذا االمر ٌدركه الجاهل فضبل  كان الٌهود اٌضا ٌقدمون الفصح ٌوم مع المسٌح ! 

 عن العالم وٌراه الكفٌؾ فضبل عن المبصر 
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 : !مات المصلوب على صلٌب هل  ۞

ٌترابى لدٌنا ان الكتاب المقدس ٌقول ان المصلوب مات على صلٌب فى العدٌد من النصوص 
والصلٌب المشار الٌه كما اعتدنا ان نرى فى االٌقونات المسٌحٌه او اى صوره للصلب عباره 

 عن خشبتٌن على هذه الشاكله 

 

 الصلٌب ؟!ولكن من اٌن اتوا بهذا الشكل ومن قال ان المصلوب اصبل مات علً هذا 

لنشرع فى دراسه هذا الموضوع مما تكلم فٌه باستفاضه الدكتور جون دٌنام بارسونس فى 
واحاول ان اتناول منه بعض  " The Non-Christian Crossكتابه الصلٌب ؼٌر المسٌحى " 

 االفكار التى ذكرها فى كتابه

ٍهْ  ضٓظخٍّٝٝ  طل " ζηαπξ ο" كلمه صلٌب المستخدمه فى االربع اناجٌل هى كلمه 

G4716  ك٠ هخّٓٞ ٓظَٝٗؾ 

ζηαπξ ο 

stauros 

stow-ros' 

From the base of G2476; a stake or post (as set upright), that is, (specifically) a 
pole or cross (as an instrument of capital punishment); figuratively exposure 
to death, that is, self denial; by implication the atonement of Christ: - cross . 
 

٣ٔظويّ ٤ًِٓٞٚ   ٝطي ٓٔظو٤ْه٘زٚ ٓٔظو٤ٔٚ حٝ طؼ٠٘ حٌُِٔٚ ٓ٘ظوٚ ٖٓ ًِٔٚ ًًَْٝ حُالط٤٘٤ٚ 

ُالػيحّ حٝ حُوظَ .. حًٕ ًِٔٚ ٤ِٛذ طَؿٔض ٖٓ ٝطي ح٠ُ ٤ِٛذ كٔخ حُٔزذ ك٠ ٌٛٙ حُظَؿٔٚ 

ِٔٚ ٓظخٍّٝٝ حُٔظؼخٍف ػ٤ِٜخ ك٠ ح٤ُٞٗخ٤ٗٚ ػخٓٚ طوظِق ػٖ ٗلْ حٌُِٔٚ حُظ٠ ٖٝٓ هخٍ حٕ ً

   6ٌٛح ٓخ حًيٙ ؿٕٞ رخٍّٓٞٗٞ ٛــ ٝ.. ًًَص ك٠ كن حُِٜٔٞد 

 

ال ط٤َ٘ حٌُِٔٚ حُٔٔظويٓٚ ك٠ حالٗخؿ٤َ حالٍرؼٚ ح٠ُ حالىحٙ حُظ٠ حٓظويٓض ك٠ حُِٜذ حٜٗخ ًخٗض 

 ػ٠ِ ٤ٛجٚ ح٤ُِٜذ حُٔؼَٝف كخ٤ُخ 

 !! ٗظَٗخ ح٠ُ حٌُِٔٚ حُظ٠ حٓظويٓض ك٠ حَُٓخثَ ٝحالػٔخٍ ٗـي حَٓ ػـ٤ذ ُِـخ٣ٚهخٛٚ حًح 



 المهندس مجدى                                          القول الصرٌح فى نجاه المسٌحكتاب / 
 

131 
 

 رطَّ ٣وٍٞ ك٠ حػٔخٍ حََُٓ 

 [ ه٘زش ػ٠ِ ح٣خٙ ٓؼِو٤ٖ هظِظٔٞٙ حٗظْ ح١ٌُ ٣ٔٞع حهخّ آرخث٘خ حُٚ []Acts.5.30[]حُلــــخٗـــيح٣ي]

 ٝك٢ ح٤ُٜٞى٣ش ًٍٞس ك٢ كؼَ ٓخ رٌَ ٜٗٞى ٝٗلٖ []Acts.10.39[]حُلــــخٗـــيح٣ي]

 [ ه٘زش ػ٠ِ ح٣خٙ ٓؼِو٤ٖ هظِٞٙ ح٠٣خ ح١ٌُ.ح٤ٍِْٗٝ

حًح حٓؼ٘خ حُ٘ظَ ك٠ حٌُِٔٚ حُٔٔظويٓٚ ك٠ ٌٛٙ حُٜ٘ٞٙ ٓؼال حُظ٠ ٍٝىص ػ٠ِ ُٔخٕ رطَّ 

ك٠ هخّٓٞ  G3586ٝطلَٔ ٍهْ ٝطؼ٠٘ ٗـَٙ حٝ ه٘زٚ هُٕٞٞ  " μ ινλ" حٍَُٓٞ ًِٔٚ 

  ٗـَٙ حٝ ه٘زٚ ٝطي حٝ ٓظَٝٗؾ ٝطؼ٠٘

μ ινλ 

xulon 

xoo'-lon 

From another form of the base of G3582; timber (as fuel or material); by 
implication a stick, club or tree or other wooden article or substance: - staff, 
stocks, tree, wood. 

 

حُِٜٔٞد ػِن ػ٠ِ ٤ِٛذ كٖٔ ح٣ٖ حط٤ظْ رٌٜح حٌَُ٘ حُٔظؼخٍف ػ٤ِٚ ُي٣ٌْ حالٕ ٖٝٓ هخٍ حٕ  

ٝحٕ ًخٕ كَٜ حهطخ رطَّ حٍَُٓٞ ك٤٘ٔخ هخٍ حٗٚ ػِن ػ٠ِ ٗـَٙ ٝٗـي ك٠ حُ٘ٚ  ٖٓ حالٓخّ

 حالٗـ٤ِِٟ حٌُِٔٚ ٗـَٙ

[ King James Version][Acts.5.30][ The God of our fathers raised up 

Jesus, whom ye slew and hanged on a tree ] 

[ King James Version][Acts.1039][ And we are witnesses of all things 

which he did both in the land of the Jews, and in Jerusalem; whom 

they slew and hanged on a tree]: 

 King James Concordanceًِٝٔٚ هُٕٞٞ حًح حٓؼ٘خ ٗظَٗخ ػٖ ٝؿٞىٛخ هالٍ هخّٓٞ 

 ٗـي حٜٗخ حٓظويٓض ػٖ ٗـَٙ حُل٤خٙ 

 حٕ كٔؤػط٤ٚ ٣ـِذ ٖٓ.ٌُِ٘خثْ حَُٝف ٣وُٞٚ ٓخ ك٤ِٔٔغ حًٕ ُٚ ٖٓ []Rv.2.7[]حُلــــخٗـــيح٣ي]

 [ هللا كَىّٝ ٢ٓٝ ك٢ حُظ٢ حُل٤خس ٗـَس ٖٓ ٣ؤًَ

 ك٤خس ٗـَس ٛ٘خى ٖٝٓ ٛ٘خ ٖٓ حَُٜ٘ ٝػ٠ِ ٓٞهٜخ ٢ٓٝ ك٢ []Rv.22.2[]حُلــــخٗـــيح٣ي]

 [ حالْٓ ُ٘لخء حُ٘ـَس ٍٝٝم.ػَٔٛخ َٜٗ ًَ ٝطؼط٢ ػَٔس ػَ٘س حػ٘ظ٢ طٜ٘غ

 ػخى٣ٚ  ٢ٝحطض رٔؼ٠٘ ػٜ

 ٝح٤ُ٘ٞم ح٤ٌَُٜ ؿ٘ي ٝهٞحى حٌُٜ٘ش َُإٓخء ٣ٔٞع هخٍ ػْ []Lk.22.52[]حُلــــخٗـــيح٣ي]

 [ ػ٢ٜٝ ر٤ٔق هَؿظْ ُٚ ػ٠ِ ًخٗٚ.ػ٤ِٚ حُٔوز٤ِٖ
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 ٝٓؼٚ ؿخء هي ػَ٘ حالػ٢٘ ٖٓ ٝحكي ٣ًٜٞح حًح ٣ظٌِْ ٛٞ ٝك٤ٔخ []Mt.26.47[]حُلــــخٗـــيح٣ي]

 [ حُ٘ؼذ ٤ٗٝٞم حٌُٜ٘ش ٍإٓخء ػ٘ي ٖٓ ػ٢ٜٝ ر٤ٔٞف ًؼ٤َ ؿٔغ

 ٝٗالكع ح٠٣خ ١زوخ ُٔخ ٍٝى ك٠ ٗٚ حُؼٜي حُوي٣ْ 

 حٍطلخػٜخ ه٘زش ك٤ِؼِٔٞح حكزخثٚ ًَٝ ُٝؿظٚ ٍُٕ ُٚ كوخُض []Est.5.14[]حُلــــخٗـــيح٣ي]

 ح٤ُُٞٔش ح٠ُ حُِٔي ٓغ حىهَ ػْ ػ٤ِٜخ َٓىهخ١ ٣ِٜزٞح حٕ ُِِٔي هَ حُٜزخف ٝك٢ ًٍحػخ هٕٔٔٞ

 [حُو٘زش  ٝػَٔ ٛخٓخٕ ػ٘ي حٌُالّ كلٖٔ.كَكخ

ك٤٘ٔخ حػي ٛخٓخٕ ٤ِٛذ ُوظَ َٓىهخٟ حٍطلخػٜخ هٕٔٔٞ ًٍحػخ ِٝٛذ ٛٞ ػ٤ِٜخ ك٤ٔخ رؼي رخَٓ 

 حُِٔي حك٣ٍٖٞ٘

ٗٚ حُظَؿٔٚ حُٔزؼ٤٘٤ٚ ٝحُظَؿٔٚ حُٔزؼ٤٘٤ٚ ٠ٛ طَؿٔٚ ٣ٞٗخ٤ٗٚ ُِؼٜي حُوي٣ْ ٗلْ حٌُِٔٚ 

 ٝحُ٘ٚ ٣وٍٞ ه٘زٚ ُْٝ ٣وَ ٤ِٛذ ٌِٝٗٚ ؿ٤َ ٓؼَٝف ظويٜٓخ رطَّحٓٗلْ ٓخ هُٕٞٞ 

Est 5:14  καὶ εἶπεν πρὸσ αὐτὸν Ζωςαρα ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ οἱ φίλοι Κοπήτω 
ςοι ξύλον πηχῶν πεντήκοντα, ὄρθρου δὲ εἰπὸν τῷ βαςιλεῖ καὶ κρεμαςθήτω 
Μαρδοχαῖοσ ἐπὶ τοῦ ξύλου· ςὺ δὲ εἴςελθε εἰσ τὴν δοχὴν ςὺν τῷ βαςιλεῖ καὶ 
εὐφραίνου. καὶ ἤρεςεν τὸ ῥῆμα τῷ Αμαν, καὶ ἡτοιμάςθη τὸ ξύλον. 

كٖٔ ح٣ٖ حطٞح رخٕ حٌُِٔٚ حُظ٠ حٓظويٜٓخ رطَّ حٝ ًظخد حالٗخؿ٤َ حالٍرؼٚ طؼ٠٘ ٤ِٛذ رخٌَُ٘ 

 8ٛـ  ك٤وٍٞ حُيًظٍٞ ك٠ ًظخرٚحُٔظؼخٍف ػ٤ِٚ .. ال حىٍٟ 

 

ٍّٝ ح٠ُ ٤ِٛذ ػ٘ي ٗوَ حُٞػخثن ٝؿ٤َ ه٤َِ ٖٓ ؿٜش ٓؼ٤ِٔ٘خ إٔ ٣ظَؿٔٞ حٌُِٔش ٓظخ ط٤ِ٠َٗٚ ح

ح٤ُٞٗخ٤ٗش ٤ٌُِ٘ٔش ح٠ُ ُـظ٘خ حُو٤ٓٞش ٝحٕ ٣يػٔٞح ٌٛح حُؼَٔ رٟٞغ ٤ِٛذ ك٢ هٞح٤ٓٔ٘خ رٜلظٚ 

ٍّٝ ٖٓ ىٕٝ حَُ٘ف ريهش إ ًُي ُْ ٣ٌٖ رؤ٣ش كخٍ حُٔؼ٠٘ حألٓخ٢ٓ ٌُِِٔش أ٣خّ ٝٓؼ٠٘ ٓظخ

ٝحٗٚ أٛزق ًٌُي رط٣َوش ٓخ كو٢  حألٓخ٢ٓ اال رؼي ًُي رٔيس ٣ٞ١ِش ٜزق ٓؼ٘خٛخحََُٓ ٝحٗٚ ُْ ٣

ٍّٝ حُو٤ٜٛٞش ٝؿَٟ حالكظَحٝ ُٔزذ حٝ ألهَ إٔ ٓظخ رخَُؿْ ٖٓ ؿ٤خد حُي٤َُ حُٔئ٣ي  ألٗٚ

  حُظ٢ هظَ ػ٤ِٜخ ٣ٔٞع حٓظٌِض ٌٛح حٌَُ٘ حُو٢ٜٛٞ
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 فى كتابه المنطق من الكتاب المقدس ر٠ . ك٤َر٤َٕ وهذا اٌضا ما ٌشٌر الٌه الدكتور القس 

 "Reasoning from the Scriptures  " 89صــ 

 

ان الكلمه المستخدمه فى الكتاب المقدس ال تعنى صلٌب بل وتد او خشبه مستقٌمه فى 
 الٌونانٌه الكبلسٌكٌه

لذا كل هذه االدله تشٌر بقوه ان المصلوب بالفعل لم ٌمت على صلٌب او ما اود اثباته من 
مبحثى هذا ان االداه التى استخدمت فى هذه الواقعه مبهمه حتى االن وال ٌوجد دلٌل واحد 

 علٌها سوى بعض االستنتاجات 

لشهود ٌهوه باثبات  1969مما دعى مثبل ان تخرج لنا ترجمه العالم الجدٌد الصادره عن عام 
 وقوع الصلب على وتد مستقٌم ولٌس الصلٌب المتعارؾ علٌه عن باقى الطوابؾ المسٌحٌه

 اوال خبلل النصوص فى هذه النسخه

 " ّحٍِٗ ػٖ ه٘زش ح٥ال " 40:  27ٓظ٠ 

خ ػِوٞٙ ػ٠ِ حُو٘زش"  35: 27ٓظ٠  ّٔ ُٝ ".  

  ." ٣ٝلَٔ ه٘زش آالٓٚ ًَ ٣ّٞ ٣ٝظزؼ٢٘ " 23:  9ُٞهخ 
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 ." ٖٝٓ ال ٣وزَ ه٘زش آالٓٚ ٣ٝظزؼ٢٘ كال ٣ٔظلو٢٘ " 38: 10ٓظ٠ 

واٌضا خبلل هذه النسخه قاموا بتصوٌر هذا المشهد ولكن بمنظور مختلؾ بان ٌسوع 
هطؼظ٤ٖ ٓظوخ١ؼظ٤ٖ المصلوب حسب اٌمانهم معلقا على وتد مستقٌم او خشبه مستقٌمه ولٌست 

 1165صـ  ٖٓ حُو٘ذ

 

فان كان هناك خبلؾ على شكل االداه التى نفذ بها الصلب فكٌؾ ٌكون هناك ٌقٌن بان 
 ؟!المصلوب كان هو المسٌح 

اما الصلٌب المزعوم الذى ذٌع اكتشافه ونسبه للمسٌح المصلوب حسب كبلمهم سارد علٌه 
 . الحقا لنبٌن ان كل هذا ما هى اال خرافات واكاذٌب الهدؾ منها اضبلل شعب الكنٌسه
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إٔ ح٤ُِٜذ ح١ٌُ ًخٕ ٣ٔظويٓٚ حَُٝٓخٕ ًؤىحس ُإلػيحّ ك٢ واالشكال هنا ٌتجلى فى مساله اخرى 

، رلٔذ حٌَُ٘ حُظخَٛ  حُوَٕ ح٤ُٔالى١ حألٍٝ ػزخٍس ػٖ ػخٍٟظ٤ٖ ه٘ز٤ظ٤ٖ كو٢ ال ٍأّ ُٚ

 أٓخٓ٘خ

 

 154صـ  لورٌمرهذا ما أقره المإرخٌن واباء الكنٌسه فٌذكر لنا المإرخ الكبٌر جون 

 

 10ٛـ  ٣ئًي ُ٘خ ٌٛٙ حُٔؼِٞٓش حُؤٚ طخىٍّ ٣ؼوٞد ِٓط٢ ك٢ ًظخرٚ ػٖ حُويحّ حإل٢ُٜٝ 

 

 356صـ  واصفا هذا الصلٌب فى كتاب حقٌقه التجسدو ٌقول ثروت سعٌد 

 

 المعروؾ حالٌا ؟؟فمن اٌن اتٌتم بهذا الشكل للصلٌب 

 الصلٌب الذى صلب علٌه المصلوب بحسب رواٌات االنجٌل كان مكتوبا علٌه عباره 
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 [ الٌهود ملك ٌسوع هو هذا مكتوبة علته راسه فوق وجعلوا []Mt.27.37[]فــــانـــداٌك]

التى اكتشفته القدٌسه هٌبلنه والده قسطنطٌن وهذا ما سنتعرض له بعد اما الصلٌب المزعوم 
 قلٌل

فله وصؾ اخر حسب كبلم اندرو ملر فى كتابه ٌعلل وجود الجزء الرابع المضاؾ للصلٌب 
 ) راس الصلٌب (الذي ٌدعً 

 

 ح٤ُِٜذ حَُٝٓخ٢ٗ ٝ ح٤ُِٜذ حُؤط٘ط٢٘٤توضح هذه الصوره الفرق بٌن 

 

وضع صورته على هذا الصلٌب من باب انه حٌنما ٌسجد النصارى للصلٌب ٌسجدوا بالتباعٌه 
فٌجعل نفسه إلها تتوجه إلٌه العبادات و الصلوات و لصوره قسطنطٌن التى على الصلٌب 

 ٌكون محبل للسجود و التكرٌم

 ٌسهنعود لكتاب مختصر تارٌخ الكن واإكد على هذا من داخل المراجع المسٌحٌه نفسها
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فادخل تلك الفكره الوثنٌه ومن ناحٌه هذا هو الهدؾ الذى كان ٌسعى الٌه دوما قسطنطٌن 
نقرا مثبل من  اخرى استؽلت هذه االسالٌب الملتوٌه البتزاز اموال الناس كما سنوضح بعد ذلك 

 كتاب للقس هنرى دانا ورد تارٌخ الصلٌب

إشارة على راٌة قسطنطٌن وخلفاءه  اوضح القس فى كتابه الرابع ان الكرٌستوجرام 
 476التى حلت بدال من الكرٌستوجرام سنه  االباطرة من بعده التً تدّعً اآلن صورة الصلٌب

 م بعد القضاء على االمبراطورٌه الرومانٌه الؽربٌه عند تخلى رومولوس اؼسطس عن الحكم

الرابع الذى انصح فى هذا الكتاب  شرح هذه المساله باستفاضه كبٌرهقام القس بوصراحه 
بقرابته كامبل والتمعن فى االدله التى طرحها هذا القس خبلل هذا الكتاب الذى ٌعد افضل 

  مرجعٌه تتكلم عن تارٌخ الصلٌب .
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The History of the Cross : The Pagan Origin and Idolatrous Adoption and 

Worship of the Image page 13 

  

هً الكلمات الوحٌدة      ،stauros and zulonالكلمات الٌونانٌة : 

فً نصوص الكتاب المقدس المكتوبة باللؽة الٌونانٌة التً تصؾ صلٌب المسٌح الخشبً وال 
واحدة منهما تقر بفكرة الصلٌب األصولٌة المتطرفة فً اللؽة اإلنجلٌزٌة وال فً أي لؽة 

ط آخر معاصرة أخرى فً تكون الصلٌب بكل لؽات العالم المسٌحً من خط ٌرسم متقاطعاً مع خ
أي عودٌن أو قضٌبٌن ٌقاطع أحدهما اآلخر، أساسٌان إلبراز الفكرة العالمٌة للصلٌب المادي 

 المربً .

وهذا ما اكدناه اخوانى فهنا الكاتب لم ٌترجم الكلمه بهواه ولكن من خبلل ما قدمنا من قوامٌس 
 وخولون تعنً شجره او وتد مستقٌم وترجمات للؽه التى قالت جمٌعا ان ستاوروس 
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وتدٌ  staurosتعنً كلمة   zulonو  staurosال توجد فكرة إحتوتها النصوص المقدسة لكلمتً  

المزارعون داخل األرض لٌقٌموا السٌاج علٌه ال أكثر  منصوٌب عمودٌاً وتد قوّي مثل الذي ٌثبته 

ًْ ملك المجد بالمسامٌر  staurosوال أقل وعلى هذا  قام الجنود الرومان بتثبٌت ٌدْي وقدم

ثبت  staurosورفعوه عالٌاً ألجل سخرٌة الكهنة وشٌوخ القوم )الٌهود(  وفوق رأسه  على 

لوحة كتب علٌها ٌسوع النّاصري َمِلُك الٌَُهود وال ٌوجد إنسان عند لحظة حرٌته  Pilateبٌبلطس 

التً رفع علٌه مخلصنا أكثر مما ٌتضمنه  staurosن صور ٌمكن أن ٌإكد أي صورة أخرى م

معنى تلك الخشبة المعنى الذي إستخدمه اإلنجٌلٌون األربعة فقط فً األناجٌل األربعة لٌصفوا 
 الخشبة التً رفع علٌها ٌسوع 
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و  zulonكممتي  crossالى معني الكممة االنجميزية  staurosأكثر من كممة  zulonتشير كممة 
stauros  تعنيان عصا مفردة وتد أو خازوق ال أكثر وال أقل التي خوزق عمييا يسوع، أو صمب إال

عمى خشبة صميب المسيح الوتد  اإلنجيميينىي اإلسم الوحيد الذي أطمقو كل  staurosكممة  أن
stauros الذي حممو يسوع الذي عمق عميو حيًا الذي أنزل من عميو ميتًا اإلنجيميون يستعممون 

ِميَب   ,come, take up thy staurosىذه الكممة كذلك بمعنى مجازي : "َتَعاَل اْتَبْعِني َحاِماًل الصَّ

and follow me  9، لوقا 25: 7، مرقس 35: 16( َيْحِمْل َصِميَبُو َوَيْتَبْعِني )متى 31: 11)مرقس :
 He that taketh not his stauros andِني  ( "َوَمْن اَل َيْأُخُذ َصِميَبُو َوَيْتَبُعني َفاَل َيْسَتِحق  32

followeth after me, is not worthy of me  ( ال تعني كممة 27: 11)متىstauros  وال
zulon  أبدًا خشبتينtwo sticks  مربوطتين مع بعض بينيما زاوية، ال في العيد الجديد وال في أي

 ركتاب آخ

لذلك نقول ان المسٌحٌه حتً االن تعجز ان تاتً بدلٌل واحد ان المصلوب صلب على هذا الصلٌب 
 اما الصحٌح فان الكلمه المستخدمه تعنً وتد مستقٌم لشجره كما وضحنا سابقا كما نرى بالصوره 

 

 من علماء ومفسرٌن المسٌحٌه انفسهم والٌكم نماذج بسٌطه دلٌل على كبلمى هوهذا ما نقرا
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 517.. صــ  17 – 19فسٌر ولٌام ماكدونالد النجٌل ٌوحنا ت

 

حتً االعتراضات لٌست ولٌده هذه اللحظه وانما هً ما اجمع علٌها اقدم وافضل اباء الكنٌسه 
االوابل والتى ال ٌمكن ان ٌخفٌها سوي من اراد ان ٌحٌد عن الحق فنقرا مثبل دالله على هذا 

 ما روى عن االثار المسٌحٌه ..الكبلم من كتاب هو االشهر فى سرد 

 5صــ  حبٌب لٌوسؾ - وجودها وأماكن المسٌحٌة اآلثار كتاب أقدس

 

 التى وردت فى الكتاب المقدس   staurosسم ستاوروس ال الصلٌب التى عرفت بإوالٌكم اشك

 stauros نادر جداً وعتٌق ، أو خازوق ، وتد . 

، ٌقابلها  بالٌونانٌة القدٌمة Christ"  المسٌح " اإلستهبللً إلسم " الصوتى الحرؾ " 

CH ًفً اإلنجلٌزٌة بداب . 

فً  للحرفٌن األولٌن  XPرسم أو صورة  monogramرام جالمونو 

،  هذا الشكل وحده وجد على العمبلت فً اإلنجلٌزٌة CHRتطابق   الٌونانٌة Christكلمة 

 .  ، وأسلحة قسطنطٌن وخلفاءه والمٌدالٌات
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 . فً أواخر أٌام األمبراطورٌة وهذه تعدٌبلت منمقة للمونوؼرام  

( وٌوجد بصور معدلة  متساوي األذرع )عبلمة زابد "+" صلٌب إؼرٌقً قابم الزواٌا 
 : ، مثل أخرى

 

 . شابعة فً الكنٌسة الشرقٌة أو اإلؼرٌقٌة

الشكل المتفّرع نادرفكرة هذا الشكل هو فرع من جذع شجرة حٌث تسّمر الٌدان على  
 . والقدمان على الجذع الفرعٌن

 . الصلٌب الكاثولٌكً الرومانً الشابع 

 . أو الشكل السوري Tammuzتموز  

 Jugam  ًأو المشنقة اإلعتٌادٌة  الُمقَرن البلتٌن 

 . الصلٌب الروسً فً بارٌس 

ً تعترؾ بها طوابؾ كبٌرةهنا  َّاب مثقفٌن تسعة عشر شكبل مختلفا ، تحت اسم  ، وٌقرُّ بها كُت

  stauros  سستاورودون أدنى محاولة لتمٌزها عن  the crossالصلٌب  مشترك باإلنجلٌزٌة

بجانب هذه األشكال تقدم كتب شعارات النبالة صورتٌن  أو عن اآلالم الكامنة فً هذه الصلبان

 لصلٌبٌن خٌالٌانإضافٌتٌن 

وهكذا ٌتضح لنا ان الكلمه المستخدمه فى الكتاب المقدس لها اشكال عدٌده اصحها الوتد 

المستقٌم وحتً اباء الكنٌسه االوابل لم ٌستطٌعوا تحدٌد شكل هذا الصلٌب الذى ٌفتخرون به 

 دوما لصلب معبودهم ..

لمون شكل االداه التى نفذت بها ال ٌعلمون على اى شا مات ومع ذلك ٌإمنوا انه المسٌح ال ٌع

 علٌه وكل العجب من موقفهم هذا !هذه الواقعه ومع ذلك ٌقولون انه المسٌح الذى مات 

 



 المهندس مجدى                                          القول الصرٌح فى نجاه المسٌحكتاب / 
 

142 
 

 : هل مات المصلوب مصلوبا ام مقتوال ۞

 تروي لنا احد مواقؾ الصلب بشاره متًدعونا نبدا بفقره وردت بالكتاب المقدس فى 

 قد رأوه النهم ساقٌه ٌكسروا لم الٌه جاءوا فلما ٌسوع واما []Jn.19.33[]الفــــانـــداٌك]

 [ مات

 [  وماء دم خرجو بحربة جنبه طعن العسكر من واحدا لكن []Jn.19.34[]الفــــانـــداٌك]

فى اقدم االناجٌل العربٌه مخطوط دٌر سانت كاترٌن لنجد أمرا فى هذه الفقره وان عدنا لقرابتها 

 : ) فقره محذوفه من النص الموجود االن فى انجٌل متً ( منتهً الخطوره

 

وخبلؾ ٌتضح لبلعمً فضبل عن المبصر .. الفرق بٌن النصٌن ان النص هناك مشكله رهٌبه 

على شاكلته فى انجٌل متً ان ٌروي لنا ان طعن المسٌح ) المصلوب ( تم بعد خروج روحه 

المخطوط ان المسٌح طعن فى جنبه وخرج الدم وموته من باب تاكٌد موته بٌنما نجد فى تلك 

 والماء ثم بعدها اسلم الروح ومااااااات !

 ἄλλορ δὲ λαβὼν λόγσην ἔνςξεν αὐηοῦ ηὴν  λεςπάν, καὶهذه الجزبٌه " 

ἐξῆλθεν ὕδυπ καὶ αἷμα  " موجوده فى اقدم وافضل مخطوطات العهد الجدٌد 

 *B C L M U Γ 5 7 26 א

27 48 67 71 115 127* 160 175* 179 267 

349 364 517 659 692 782 827 871 945 (954?) 

990 1010 1011 1057 1082 1188 1293? 1300C 1392 1416 

1448 1555 1566 1701* 1780* 2117* 2126 2139 2283 2328T 

2437* 2585 2586 2622L 2680 2766* 2787    
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itعض المخطوطات البلتٌنٌة مثل ) باالضافه لب
ar  ،it

r2  فولجاتا ال( ، وبعض مخطوطات
vgقدٌس جٌروم لل

mss
 

syrمخطوطات السرٌانٌة الفلسطٌنٌة الوبعض 
pal(mss)

 

ethوبعض مخطوطات الترجمة األثٌوبٌة 
ro

 

 slavوتتمتع بدعم الترجمة السبلفٌة 

copوأخٌراً فإنها تتمتع بإثنتٌن من اهم المخطوطات القبطٌة : 
mae-1  ،cop

mae-2
 

كٌرلس  والقدٌس ٌوحنا ذهبً الفم والقدٌس تاتٌانخبلؾ شهاده االباء بصحه هذه الفقره امثال 

سٌفٌرٌوس  األنطاكً لبعض المخطوطات واألباء القدٌس باإلضافة الً معرفة    السكندري

 ممن قالوا بصحة تلك القراءة

التوقٌت بتوزٌع  خبلؾ هذا هذه الفقره لها انتشار موسع خبلل القرن االول وتحظً فى هذا

نظرا الن هذا البحث لٌس بصدد شرح الموقؾ النقدي لهذا النص لذا لن جؽرافى كبٌر جدا .. و

اطٌل فى هذه الجزبٌه كبٌره وسنفصل باذن هللا هذا الموضوع باستفاضه فى بحث مستقل ان 

 شاء هللا ..

ولكن سنتكلم بالعقل هذه المخطوطات التى دونت خبلل القرون االولى وتحتوي على هذه الفقره 

تسٌر بنا فى اتجاه من اثنٌن اما هذه الفقره كانت موجوده بالفعل دونها اناس قدٌسون مسوقٌن 

 من الروح القدس كما ٌقول الكتاب المقدس فهذا دلٌل على ان المصلوب مات مقتوال 

ن قد حذفت بداخل المخطوطات االحدث وهذا االرجح واالصوب من باب تدعٌم فكر واما ان تكو

 ومعتقد صلب المسٌح الذى ٌعارضه هذا النص 

فاالضافه تكون فى المخطوطات االحدث فاالحدث دونت عن االقدم فان كانت موجوده فى 

 المخطوطات القدٌمه لما الحذؾ اذن من المخطوطات التى تلٌها !! 

عمه فى النقد باب االدله الداخلٌه وللموضوع تؤصٌل سنرده كما وعدت ببحث وهذا ما ٌد

 مستقل .. وهذا ٌدعمه نبإه مستخدمه من العهد القدٌم فى الصلب فى سفر زكرٌا 

ًّ  فٌنظرون []Zec.12.10[]الفــــانـــداٌك]  [علٌه  وٌنوحون طعنوه الذي ال

 لهذه الموته هو الطعن ولٌس الصلب ..ٌقول طعنوه ولم ٌقل صلبوه !! اذن فاالصل هنا 
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من المحال تصدٌق قصه تتعارض مع العلم تعارض كلى ونتعامل معها على اساس انها 
 .. ومنها على سبٌل المثال :حقٌقه حدث ما  هانستقى منصحٌحه 

 كسوؾ مستحٌل علمٌا .. - 1 ۞

 

 الى كلها االرض على ظلمة فكانت السادسة الساعة نحو وكان []Lk.23.44[]الفــــانـــداٌك]

 [ التاسعة الساعة

 [ وسطه من الهٌكل حجاب وانشقّ  الشمس واظلمت []Lk.23.45[]الفــــانـــداٌك]

 وفى ترجمه اخرى 

 كلها األرض على ظلمة وأطبقت السادسة؛ الساعة نحو وكان []Lk.23.44[]البـــولســــٌة]

 [ كسفت قد الشمس ألن التاسعة، الساعة حتى

أى فى نٌسان ) شهر ابرٌل (  14صلب المسٌح حدث متزامنا مع عٌد الفصح الذى ٌؤتى ٌوم 
 منتصؾ شهر قمرى ومن المستحٌل علمٌا حدوث هذه الظاهره فى هذا التوقٌت 

 ونشرح هذه المساله تفصٌبل باالدله حتى تتبٌن للعوام فضبل عن العلماء ..

هً ظاهرة فلكٌة تحدث عندما تتوضع األرض والقمر والشمس على استقامة  : كسوؾ الشمس
واحدة تقرٌبا وٌكون القمر فً المنتصؾ أي فً وقت والدة القمر الجدٌد عندما ٌكون فً طور 
المحاق مطلع الشهر القمري بحٌث ٌلقى القمر ظله على األرض وفى هذه الحالة إذا كنا فً مكان 

.. كما بالشكل  نرى قرص القمر المظلم ٌعبر قرص الشمس المضامبلبم لمشاهدة الكسوؾ س
 االتى 

 

 بخصوص الصلب تناقضات علمٌه

:
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 لماذا ؟ فالكسوؾ سواء كان كلٌا او جزبٌا اوحلقٌا محال حدوثه فى هذ التوقٌت ..

http://en.wikipedia.org/wiki/Crucifixion_darkness_and_eclipse 

However, a solar eclipse could not have occurred on or near 14th of Nisan, 
because solar eclipses only occur during the new moon phase, and 14th of 
Nisan always corresponds to a full moon. 

 

آلن الكسوؾ الشمسً ٌحدث فقط او بالقرب منه  14ال ٌمكن ان ٌحدث كسوؾ للشمس ٌوم 

 . نٌسان ٌكون فٌه القمر بدرا 14أوابل الشهور القمرٌة ، بٌنما 

 تفسٌر القمص انطونٌوس :

فالقمر كان بدًرا ال هبلاًل )عٌد الفصح ٌؤتً فً  ولم تكن كسوفًاكانت الظلمة ظلمة إعجازٌة 
الٌوم الرابع عشر من الشهر القمري( ومن المعروؾ أن الكسوؾ ال ٌحدث إالّ والقمر محاق 

.  أي فً نهاٌة الشهر القمري. والشمس قد حجبت نورها عدة ساعات ألن إله الطبٌعة متؤلَمّ 
بقوله "إماّ أن هذا الكسوؾ ؼٌر الطبٌعً ق على لذلك فؤحد علماء الفلك والفلسفة الٌونانٌة علَّ 
 إله الكون ٌتؤلَّم وإماّ ٌكون كٌان العالم ٌنحل 

 

هذا من نسمٌه فقره " إدٌنى عقلك " هو لٌس كسوؾ ولكن فى نفس الوقت هو كسوؾ وال 

افهم صراحه فى اى لؽه ٌقال وٌفهم هذا الكبلم ؟ ولكن بعد اقراره بؤن هذا كسوؾ ؼٌر طبٌعى 

ل علمٌا علق على حدوث هذا بؤن السبب هو أن اله الطبٌعه ٌتؤلم وال حول وال قوه اال ومحا

له من هللا ما ٌستحق  كبلم دٌونسٌوس االرٌوباؼىل وقطعا كان ٌنقلباهلل تعالى هللا عما تقولون 

 قال المولى 

ْدقِ  َوَكذَّبَ  اللَِّ  َعلَى َكذَبَ  ِممَّن أَْظلَمُ  فََمنْ  []23[]الزمر] ٌْسَ  َجاءهُ  إِذْ  بِالّصِ  َمثًْوى َجَهنَّمَ  فًِ أَلَ

 [ لِّْلَكافِِرٌنَ 

 : القمص تادرس ٌعقوب ملطى تفسٌر

أمام انتهاك المقدسات، لتستر على هذا المنظر الشرٌر الذي ارتكبوه. انكسفت الشمس لقد 
 عمت الظلمة لتؽطً عٌون الجاحدٌن، حتى ٌشرق نور اإلٌمان من جدٌد

 

هذا االقتباس من قول العلماء ٌدحض قول المشككٌن فى حدوث كسوؾ على االطبلق أمثال 

وهذا محال علمٌا فاذا كانت للشمس اثناء الصلب  كسوؾ ٌإكدون حدوثاالستاذ هولى باٌبل ، 

هذه الظاهره الضخمه اخطاوا فٌها وهم اساسا لم ٌكونوا شهود للصلب كما ثبتنا سابقا فكٌؾ 

 لوب هو المسٌح علٌه السبلمٌقولوا ان المص

وسبحان هللا هولى باٌبل الذى ٌنفى حدوث كسوؾ للشمس ٌقر بحدوثه فٌما بعد بفرضٌه ال 

ولٌكن  بسبب عبور مذنب مثبل بدال من القمر هذا حدوث لنفترض اساس لها من الصحه ٌقول

 ! هولمز

http://en.wikipedia.org/wiki/Crucifixion_darkness_and_eclipse
http://en.wikipedia.org/wiki/Crucifixion_darkness_and_eclipse
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بالمعلق ٌروى لنا من  ٌذكرنى هذا الموقؾ باستدٌو تحلٌلى لمباره كره قدم بٌن فرٌقٌن واذ

من سٌكون له النصٌب فى الكروت الحمراء والصفراء قبل بداٌه رات الفرٌقٌن وٌالفابز وتؽٌ

 المباراه تحت جمله " أتوقع " !

 اى حقٌقه علمٌه هذه التى تقوم على محض توقعات لم ٌصل الٌها عالم من قبل ؼٌره ؟

 :والمشكله ان هذه الفرضٌه محاله علمٌا لعده أسباب 

قام بربط هذا استنتاجه هذا بحدوث زالزل وانشقاقات فى االرض وقت احداث الصلب فى  -1

ن الزالزل و البراكٌن تحدث نتٌجة عملٌات أقول ملا باالستخفاؾ للعقول الن من المعروؾ 

  داخل االرض ال عبلقة لها من قرٌب او من بعٌد بحركة االجرام السماوٌة  جٌوفٌزٌابٌة

 

تجعل حدوث هذا من الكسوؾ الشمسى ال عبلقه له بحجم بل بوضعٌه وطبوؼرافٌا المرٌخ  -3

 المستحٌل علمٌا

فضبل ان اطول مده علمٌا على االطبلق حدوث كسوؾ شمسى فى زمن المسٌح ..  ولم ٌثبت

 8دقابق و 7 ؤطول مدة كسوؾ شمس مسجلة هً )كسوؾ للشمس ال تتجاوز بضع دقابق ف

 5911تسجٌلها فً الفلبٌن عام ولقد تم  ثوان(

دقٌقة بالتالى  /كم  35  ساعة / كم  2100 سرعة حركة ظل القمر على األرض تبلػ قرابة 

فكٌؾ ٌستمر ثبلث ساعات   تقطع خبلل مدة تقارب السبع دقابق عالٌه  كم 270 فإن المسافة 

  ضعؾ القصى مده مقرره علمٌا ! 51 اى

ان المده لٌست تلت هى ومحاوله التوفٌق الفاشله التى سعى ورابها االستاذ هولى باٌبل 

ساعات كسوفا كلٌا بل ان هناك فتره زمنٌه لبدء الكسوؾ طوٌله اال ان ٌصل الكسوؾ لذروته 

دقاٌق ثم ٌؤخذ مده طوٌله اٌضا حتى تظهر الشمس مره اخرى بشكلها الطبٌعى  8وهى 

  !!اعه ونصؾ واعطى كبل الفترتٌن س
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ٌا استاذ علٌك اوال ان تراجع كتابك لترى ان مده التلت ساعات لٌست كما شرحت انت بشرح 

مخالؾ للعلم بل ان الكسوؾ الكلى نفسه استمر تلت ساعات على االرض كلها ولٌس سبع 

 دقاٌق فقط

 الى كلها االرض على ظلمة كانت السادسة الساعة كانت ولما []Mk.15.33[]الفــــانـــداٌك]

 [ التاسعة الساعة

والظلمه على االرض كلها ال تحدث اال فى تمام الكسوؾ الكلى ولٌست مراحله التى شرحتها 

فما رمٌت الٌه باطل ثم ان الفتره فى بداٌه اختفاء الشمس جزبٌا الى اختفابها الكلى ال 

 ٌستؽرق اٌضا سوا بضع دقاٌق الن :

 نق π 3األرض = محٌط الدابرة =المسافة التً ٌدورها القمر حول 

 3  ×2.15  ×275299  =3515134.83  Km  

 الزمن \ المسافة والسرعة =

 ساعة 646 = 38.231×35= نوالزم

  Km/h 2689.9=  646 \  3515134.83 إذا السرعة =

وبالتالى فهذه ثوابت مما ٌجعل سرعه القمر ثابته فتكون مده اختفاء الشمس عن النظر 

الناتجه من وضعٌه القمر مثٌله لمده الحجب التام التى ال تستؽرق سوا دقاٌق ولٌس تلت 

 ادعٌت !ساعات كما 
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 وتعلٌقا على كبلم دٌونسٌوس االرٌوباؼى 

Dionysius_the_Areopagite-http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudo 

Pseudo-Dionysius had apparently read the Alexandrinus variant of Lk 
23:44f where the darkness said to have accompanied the crucifixion is 
attributed to an eclipse 
In 1457 the Italian humanist Lorenzo Valla wrote: "...the claim of 
'Dionysius'... that he observed the eclipse of the sun at the hour of the 
Saviour's death... is as blatant a fiction as the epistolary form of the 
report ."  

 

 : هذه االسطورة مبنٌة على شهادة كاذبة وردت فً رسالة لبولٌكارب

حٌث  حٌنبذ فً هلٌوبولٌس ما قولك فً كسوؾ كامل للشمس اثناء صلب المخلص وقد كنا
سار القمر فً  حجب القمر الشمس فً ظاهرة ؼٌر طبٌعٌة آلنه لم ٌكن موسم حدوثها حٌث

علق  1457وفً سنة  رجع فً االتجاه العكسً مرة اخرىاتجاه الشرق حاجبا الشمس ثم 
الزعم بؤن دٌونٌسٌوس شاهد هذا الكسوؾ  : العالم االٌطالً لورنزو فاال على هذا الكبلم قاببل

 ساعة صلب المخلص هو خٌال صارخ

محال علمٌا فعلمٌا اذا حدثت ظاهره ٌحدث خسوؾ للقمر فى منتصؾ الشهر القمرى ولكن 

وهذا ما اقرته جمٌع  ع القمر والمرٌخ الذى ٌمنع حدوثهاوض نتٌجهحدوث كسوؾ للشمس 

 المراجع المسٌحٌه المعتمده والموثقه فنقرأ مثبل :

 194 الٌسوعً ماسون جاك األب - وشرح دراسة مرقس للقدٌس المسٌح ٌسوع إنجٌل

 

 384 صــ ( الٌسوعٌة الترجمة)  المقدس الكتاب

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudo-Dionysius_the_Areopagite
http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudo-Dionysius_the_Areopagite
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 خروج دم من شخص مٌت  – 3۞ 

 

 دم خرج وللوقت بحربة جنبه طعن العسكر من واحدا لكن [] Jn.19.34 [] الفــــانـــداٌك ]

 [ وماء

 :محال علمٌا حدوث هذا اٌضا 

القلب هو الذى ٌدفع الجسم تتوقؾ جمٌع عملٌاته الفسٌولوجٌه فور مفارقه الروح للجسد ، 

فلن ٌتحرك الدم حتى لو جرح الدم الى جمٌع اجزاء الجسم ... فماذا لو توقؾ القلب بالوفاه 

لذا ٌبلحظ تؽٌر لون الجسد المٌت الى االزرق نتٌجه عدم تدفق   ولو قطع المٌت لن ٌنزؾ ابداا

 الدم داخل الجسم وتجمده عن الحركه ..

    

، فإذا تعرض المٌت  عندما ٌموت االنسان فإن مكونات الدم تنفصل الى مواد صلبة وسوابل

ولهذا السبب ٌقوم كان الجنود قدٌما ٌثقبون  الجرح سابل مابً )للجرح فإن ما سٌخرج من 

وبمرور الوقت وعندما   (جانب الشخص المصلوب للتؤكد من موته فإذا خرج ماء فهو مٌت

 . ٌتحلل الجسد تتبخر السوابل

 فكٌؾ نصدق هذا الكبلم المعارض للعلم 

 استخدم كامٌرا الرإٌه اللٌلٌه ؟!ام  وكٌؾ استطاع ان ٌمٌز ٌوحنا فى الظبلم الدم من الماء ؟!
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فعلٌنا ان ننصاع لما ٌقره العلم دون جدل سفسطابى ال ٌجدى باى شا حٌنما ٌقرر العلم أمر ما 

 . اى صلهللحقٌقه ب ه من الناس الثبات وهم ال ٌمتخداع العام ىسو

قاموا بعمل بعض الحٌل التى فضحها رى موت السٌد المسٌح علً الصلٌب لكى ٌثبت النصا

ومنها تزٌؾ كفن ونسبه للسٌد  العلم والتى ما اُنتجت سوى لخداع الناس واقرار امر لم ٌحدث

 .السبلم المسٌح علٌه 

م فى مدٌنه لٌرى  1242واول محاوالت النصارى فى اثبات هذا كان لكفن ٌعود تارٌخه لعام 

فرسان الهٌكل الذٌن قاموا باختبلقه من باب بفرنسا عند عابله مارجرٌت دى شارنٌه من 

 االحتٌال على العامه من الناس 

وبالفعل نجحوا فى هذا لمده كبٌره من الزمن الى القرن الرابع حتً تم شكوتهم للبابا بعد التاكد 

كبٌر عابله سافوا ولم  اب النصب وسلب االموال الى ان اخذهمن ان هذه عملٌه احتٌالٌه من ب

 ٌظهر مره اخرى منذ ذلك الوقت بعد ان انكشؾ زٌؾ هذا الكفن ..

 

ظلت هذه االسطوره تراود فكر العدٌد من الناس الذٌن عاشوا فى عصر ٌسوده النصب على 

بتزوٌر متعلقات ونسبها للسٌد المسٌح والتى كانت تبلقى اقبال كبٌر من الجمهور بسطاء ال

 فوصل بنا الحال الى ما ٌدعىا هو ؼالى ونفٌس من اجل زٌارته ورإٌته .. الذى ٌدفع كل م

 "كـــــــــــفـــــــــن تــــــــورٌـــــنـــــــو " 

وهو  هوساسرد لكم كافه المعلومات التى ذكرت عنه خبلل اكبر مرجع تارٌخى علمى ٌخص

..  كتاب كفن السٌد المسٌح للكاتب الكاثولٌكى اٌن وٌثلون ترجمه القس جورجٌوس عطا هللا

 رد على ما ورد به من معلوماتوأ

 اسطوره الكفن المقدس – 2۞ 
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ظهر ما ٌدعى بالكفن المقدس الذى كفن به المصلوب وكان اول ظهور لهذا الكفن فى اٌطالٌا 

 فى مدٌنه تورٌنو كما بالشكل التالى : م  1487عام 

 

وما ٌقال بشؤن وجوده قبل ذلك ما هو اال اقاوٌل ال ل هذه الفتره من الزمن كعلم اٌن كان وال ٌٌ 

دلٌل واحد ٌثبتها وكٌفٌه وصوله خبللها ال ٌعلمها احد اٌضا وما هى اال افتراضات ال برهان 

 ٌدعم صحتها على االطبلق ..

رفض تام من الكنٌسه م بعد  1978ه علمٌا عام صحالعمل الول مره على هذا الكفن وفبدأ 

الكاثولٌكٌه لفحصه بفكره من العالم جون جاكسون واٌرك جٌمبر وبعض العلماء فى دراسه 

 استمرت ثبلث سنوات .

 ( م علٌها صوره باهته  1.10×  4.36الكفن عباره عن قطعه من الكتان مستطٌل الشكل ) 
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باخذ اول  SECONDO PIAقام فنان اٌطالى ٌدعى م  1898فى عام  المبحث االول :

رض انها باهته بعد تصوٌره كما اشرت الصوره االصلٌه من المفتصوره فتوؼرافٌه للكفن 

راى نٌجاتٌؾ الصوره موضحا حسب زعمه للصوره االصلٌه التى استنبطوا منها شكل 

 المسٌح علٌه السبلم ..

 

فى النجاتٌؾ بالتحلٌل الحمضى من المفترض تحول اللون االبٌض الى اسود والعكس كما عادة 

 بالصوره 
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ولكن ما حدث مع سكندو بٌا العكس هو انه التقط صوره نٌجاتٌؾ وتحولت بعد التحمٌض الى 

 صوره اٌجابٌه وهذه هى الحلقه المفقوده فى قصه الكفن وسنتكلم عنها الحقا

الكاتب  لٌل فى نسب الكفن للمسٌح ما دّونهكد الكتاب الذى ٌإخذ به حسب المبحث الثانى :

 الدقه التشرٌحٌه  تحت مسمى

بعد ان سرد راى العلماء الذٌن اقروا ان حسب الصوره التى بالكفن فان اثر المسامٌر فى 

 المعصم ولٌس فى راحه الٌد 

 

ٌدور بذهن اى شخص عاقل فحاول استخدام نظرٌات التوفٌق بعد ان سرد نص السإال الذى 

 على دراٌه من االمر فور رإٌته لهذا المشهد ..

 

حاول الخروج من هذا المؤزق قاببل ان الكلمه التى استخدمها ٌوحنا دالله على اى جزء من 

 الٌد ولٌس شرط  راحه الٌد وهذا الكبلم ؼٌر صحٌح ٌا استاذ على االطبلق ..
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 أبصر لم ان لهم فقال.الرب رأٌنا قد اآلخرون التبلمٌذ له فقال []Jn.20.25[]الفــــانـــداٌك]

 [ أإمن ال جنبه فً ٌدي واضع المسامٌر اثر فً اصبعً واضع المسامٌر اثر ٌدٌه فً

Joh 20:25  ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθητα ·  ωρ καμεν τὸν Κφριον. 

  δὲ εἶπεν αὐτοῖσ· ἐ ν μὴ ἴδω ἐν ταῖσ χερςὶν αὐτοῦ τὸν τφπον τῶν 

ἥλων, καὶ β λω τὸν δ κτυλ ν μου εἰσ τὸν τφπον τῶν ἥλων καὶ β λω 

αὐτοῦ, οὐ μὴ πιςτεφςω.μου εἰσ τὴν πλευρ ν  χεῖρατὴν  

 وهذا ما اقره قاموس سترونج قصد بها راحه الٌدخٌرا ( )  χεῖραهنا كلمه ٌد 

G5495 

ρε ξ 

 G5490in the sense of its congener the base of  G5494Perhaps from the base of 
(through the idea of hollowness for grasping); the hand (literally or figuratively 

[power]; especially [by Hebraism] a means or instrument): - hand 
 

 أما المفصل او الساعد فبل ٌطلق علٌه نفس االسم والدلٌل من الكتاب المقدس اٌضا 

 اي انسان ذراع ذراعا واربعٌن واربعا مبة سورها وقاس[]Rv.21.17[]الفــــانـــداٌك]

 .[المبلك

Rev 21:17  καὶ ἐμζτρηςε τὸ τεῖχοσ αὐτῆσ  κατὸν τεςςερ κοντα 

τεςς ρων πηχῶν, μζτρον  νθρ που, ὅ ἐςτιν  γγζλου. 

G4083 

π ρπο 

pe  chus 

pay'-khoos 

Of uncertain affinity; the fore arm, that is, (as a measure) a cubit: - cubit. 
 

تقال فى النص الٌونانى للتعبٌر عن باقى الذراع المفصل  ) بٌخون ( πηχῶν هنا كلمه

 اذن موضع دق المسامٌر فى كؾ الٌد ولٌس المعصم..  والساعد ولٌس راحه الٌد
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الى  πηχῶνوتحوٌل كلمه  χζριالى  χεῖραحتى فى الٌونانى الحدٌث تم تحوٌل كلمه 

πήχησ : وهذا احد المواقع الطبٌه الٌونانٌه موضحا لهذا 

lists/?list=74-word-http://www.greekpod101.com/greek 

 

ذهب وهذا ما تقره اقدم االٌقونات فلم ٌعرؾ على االطبلق ان المسامٌر كانت فى مفصل ٌده و

دقت المسامٌر فى راحه الٌد لتهتك الجسد  لوفاشله مبررا قوله هذا انه أخرى محاوله الى 

نتٌجه الوزن فالرد بمنتهى البساطه كما توضح االٌقونه كان المعلق ٌوضع تحت اقدامه راحه 

الوزن له دونها لحدث كسر للعظام الن بالطبع بخشبٌه ٌقؾ علٌها الن حتى لو دقت فى مفصله 

 ..المفصل   ال تتحمل رفعه عظامثقل 

 

 الساس .فهذا دلٌل جدٌد على ان هذا الكفن ال عبلقه له بالمسٌح وال بالصلب من ا

http://www.greekpod101.com/greek-word-lists/?list=74
http://www.greekpod101.com/greek-word-lists/?list=74
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تم اكتشاؾ نوعٌن فقد فى هذا الكفن الذى تكلم فٌه كان الدم الموجود علٌه  : المبحث التالت

 على ان هذا الدم لٌسوع المصلوب وما ذكره فى الكتاب ان هذا دلٌل من الدم 

 

 هذا قاببل ! مبررا قوله

 

 والٌكم احدث االبحاث التى تتكلم عن الدماء المكتشفه على هذا الكفن المزعوم لنقرا ماذا ٌقول 

 Blood on the Shroud of Turin: An Immunological Reviewبحث 

 



 المهندس مجدى                                          القول الصرٌح فى نجاه المسٌحكتاب / 
 

157 
 

ونسال االن "  والجانب والمإخره " الدماء موجوده عند منطقه الراس والمفصلٌن واالرجل

 عده اساله :

هل طعن المصلوب فى مإخرته كى نجد دم فى هذه المنطقه او ان كان الدم قد سال منه 

 لوجدناه على كل الجسم ولٌس مناطق معٌنه !؟

من عاده الٌهود تؽسٌل المتوفى وهو ما ٌقوم به مجموعه الشٌفرا كادٌشا وقد تكلمنا عنها انفا 

فكٌؾ ٌتم العثور على دماء بعد تؽسٌل المٌت وقد وضحنا سابقا ان ضخ الدم فى  فى الكتاب

 حاله توقؾ نتٌجه خمول العملٌات الفسٌولوجٌه للجسم لتوقؾ القلب 

 واالن مع المفاجاه هذه القضٌه قٌض البحث الى ٌومنا هذا ولم ٌحسم حتى انه دم بشرى 

 ٌقول العالم ادلر معلقا على احتمالٌه وضع الدم على الكفن  

ٌجب أن ٌكون الدم قد أخذ من افرازات جلطه اثناء عملٌه تخثر لذا فٌحتاج الفنان المصمم لهذا 
لشخص او قرد البابون لٌعذبه حتى ٌنضح منه دماء واٌضا بعد عملٌه التخثر وٌرى من وجهه 

السابقه ولكن ٌبقى وجه نظر شخصٌه اال انه قد اعترؾ  نظره ان هذا صعب حدوثه فى الفتره
باشكال خطٌر للؽاٌه بان وجود الدم على الكفن حدث قبل تبلمس الجسد مع الكفن وتكوٌن 

 الصوره اى ان الجسد تم وضعه فى فتره زمنٌه تلى وجود الدم 
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 !ه ضحدنقول هللا اكبر وهلل الحمد ال اعتقد ان االمر ٌحتاج الدله اكثر ل

والسإال االخٌر : ما عبلقه وجود دم على الكفن حتى وان كان بشرى بالسٌد المسٌح هل هو 

  وساكمل معه للنهاٌهالوحٌد دون البشر الذى لدٌه دم .. ما هذا الكم من االستخفاؾ بالعقول 

ٌرى الكاتب ان عدم وجود اى مواد صبؽٌه على الكفن دلٌبل على انه لٌس  المبحث الرابع :

مصطنع .. ولكن هو ٌحاول توثٌق معلومه ٌنافٌها معلومه اخرى هو بنفسه ٌذكرها جعلت من 

 والٌكم الدلٌلقطعه القماش هذه موضع شك كبٌر فى انها مصطنعه 

ماده اكسٌد  ام االشعه السٌنٌهم باستخد 1980عام  كرونالقد اكتشؾ العالم الكبٌر ولتر م

مما جعله ٌإكد بعد استخدام  HgSوكبرٌتٌد الزببق  Fe2O3والهٌماتٌت  FeOالحدٌد الحمراء 

أثبت انه تم رسم هذه الرسمه مرتٌن مره  the electron microprobe analyzerالمحلل 

كبرٌتٌد الزبٌق لتعزٌز حدٌد االحمر والهٌماتٌت ثم مره بباستخدام اكسٌد الاو ثبلث مرات 

 مجاالت الدم بالكفن 

 

واالن رؼم محاوله البعض فى وٌقر انه حسب فحصه هذا الكفن ٌعود للقرن الرابع عشر 

 التشكٌك لما اثبته علمٌا وقتها نفجر لكم المفاجاه المدوٌه

 فى ثبلث معامل مختلفهعلى الكفن   C14م تم اجراء فحص بواسطه 1987فى عام 

  سوٌسرٌه وامرٌكٌه وانجلٌزٌه 
 جامعة أوكسفورد - 

 جامعة أرٌزونا - 

 المعهد السوٌسري الفٌدرالً التقنً - 
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 : وجابت نتابج العٌنات كالتالً

 
 

 1390أوكسفورد  - 

 1260أرٌزونا  - 

 السوٌسري رقم بٌن الرقمٌن السابقٌن -  

والخطا الكربونى محال علمٌا ٌصل الى اى ان هذا الكفن ٌعود للقرن الرابع عشر المٌبلدى 

ل قرون وبخصوص االقتراح بان الحرٌق الذى اصاب الكفن هو من ؼٌر عمره من القرن االو

كرون ٌصفه باالقتراح الساخر الننا نحتاج الشباع الكفن الى الرابع عشر فالعالم ولتر ما

الكربونى من اى كربونات  اضعاؾ وزنه كربون مع العلم ان الكفن تم تنظٌفه جٌدا قبل التحلٌل

 او شوابب اى ان هذه المده دقٌقه .

 وتفصٌل ما ذكرته هنا فى موقع معهد دراسات ماكرون 

turin-of-shroud-64/the-http://mcri.org/home/section/63 

 نكمل مع كتاب اٌن وٌثلون وندحض ما به من معلومات زابفه وعارٌه تماما من الحقٌقه 

 

http://mcri.org/home/section/63-64/the-shroud-of-turin
http://mcri.org/home/section/63-64/the-shroud-of-turin
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قد (  –من المثٌر للضحك انه حتى االن ال ٌعلموا كٌؾ تكونت الصوره .. والمضحك ٌقول ) قد 

 بنظرٌه قد ؟ اثبات الكفنتحاولوا 

ذه الطرٌقه ؟ واى واى تبلمس هذا تتكلمون عنه بٌن الجسد والكفن ٌجعل صوره ترسم به

تفاعبلت كٌمابٌه هذه الذى تتحدث عنها ؟ هل ترٌد ان تقول ان االشخاص الذٌن قبروا االؾ 

السنوات حتى االن لم ٌرسم لواحد منهم صوره فى كفنه اما المسٌح الذى كما تزعموا مات 

 بالعقول ثبلث اٌام فقط احدث تفاعبلت كٌمابٌه مع الكفن وانتج هذه الصوره ؟ كفاكم استخفاؾ 

 واالن مع فقره الؽً مخك وافتح قلبك للكذب ! 

 لنقرا هذه النظرٌه العبقرٌه التى ال ٌقول بها سوى شخص مجنون !

 

هذه القصه شبٌهه بافبلم الخٌال العلمى انظروا كم النظرٌات الؽرٌبه التى فرضها هذا الشخص 

 ومشبع بالٌورٌا ؟  لاى جسد بشرى ٌخرج عرق به وهو مٌت ولٌس هذا فحسب ب

ٌوان وتفرز أٌضا فً بول حالٌورٌا هً الناتج النهابً لعملٌة تحطٌم البروتٌنات فً جسم ال

 !! ما عبلقتها برفاة االموات الثدٌات والطٌور وكذلك الزواحؾ

تتحلل بواسطة حمض النٌتروز أو ولكى تتحل الى ثانى اكسٌد كربون كما ٌقول المدعى البد ان 

 أو هٌبوبرومٌت الصودٌومهٌبوكلورٌت 

HO-N = O+H2N-CO-NH3+O = N-OH  --> CO2+2N2+3H2O 

 !فمن اٌن اتى هو اٌضا ؟
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وسبحان  ثم بعدها ٌبنى فرضٌته المؽلوطه على فرضٌه اخرى لم ٌثبت صحتها ما هذا الهراء ؟

هللا بعد ان ذكر هذه النظرٌه الكاتب اٌن وٌثلون نجده ٌذكر قول العلماء نحوها الذى ٌإكد 

 كبلمى 

 

 اى ان النظرٌتٌن فى تكوٌن الصوره دون عامل بشرى ال ٌصحوا وهذا ما ٌإكد انها مصطنعه 

تكوٌن والؽرٌب فى االمر ان الكاتب اخذ ٌحلل لنا جمٌع نظرٌات العلماء فى مساله كٌفٌه 

واحده صحٌحه فى هذا الموضوع  ٌرفضها جمٌعا ولم ٌقدم لنا نظرٌهوالصوره على الكفن 

ثم ٌختم فى فكان االولى ان ٌقدم لنا بٌان على كٌفٌه تكوٌنها  مزٌفهوٌسخر من القول بانها 

 تكوٌن الصوره بقوله هنهاٌه مبحث

 

 اترك لكم التعلٌق !

وٌحاول ان ٌثبت لنا ان الكفن ٌعود للقرن االول دون ادنى ادله فقط محض فرضٌات وحٌنما 

تكلم عن التحلٌل الكربونى قال نامل ان ٌستخدم فى المستقبل لتحدٌد عمر الكفن ولم ٌذكر انه 

 الرابع عشرتم اجراإه بالفعل واثبت ان الكفن ٌعود للقرن 
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هذا منطقٌا او علمٌا ٌثبت انه للسٌد المسٌح سوى بعض ومع هذا لم ٌقدم دلٌل واحد فى كتابه 

 الفرضٌات الخاطبه التى لم تقم على اساس علمى وتقول انه ٌعود للقرن االول ..

 دعنى اسٌر معك للنهاٌه لما ال ٌكون للشبٌه الذى تم وقع الصلب علٌه ؟ هل من اجابه طبعا ال

 عده امور منهاثم هذا الطرح بالكلٌه ٌناقض نص الكتاب المقدس فى 

 الكتاب ٌذكر ان المٌت تم تكفٌنه بعده اكفان ولٌس كفن واحد

 عادة للٌهود كما االطٌاب مع باكفان ولفاه ٌسوع جسد فؤخذا []Jn.19.40[]الفــــانـــداٌك]

 [ ٌكفنوا ان

Joh 19:40  ἔιαβνλ νὖλ η  ζ κα ην  ᾿ εζν  θα  ἔδεζαλ α η   ζνλ νηο κ

εη  η λ  ξωκ ηωλ, θαζ ο ἔζνο  ζη  ην ο ᾿ νπδα νηο  ληαθη δεηλ 

G3608 

 ζ ληνλ 

othonion 

oth-on'-ee-on 

Neuter of a presumed derivative of G3607; a linen bandage: - linen clothes 

 

 والؽرٌب ان اٌن وٌثلون تناول هذه الجزبٌه برد عجٌب فٌقول ان فى نص 

 موضوعة االكفان ونظر فانحنى القبر الى وركض بطرس فقام []Lk.24.12[]الفــــانـــداٌك]

 [ كان مما نفسه فً متعجبا فمضى وحدها

 تكلم عن هذه االكفان فى االصحاح الذى ٌسبقه

 احد ٌكن لم حٌث منحوت قبر فً ووضعه بكتان ولفه وانزله []Lk.23.53[]الفــــانـــداٌك]

 [ قط وضع

ان هنا الصٌؽه التى استخدمها على نفس االكفان صٌؽه مفرد فهذا دلٌل انها تقال وٌقول 

 للمفرد !!

ما ابدعــك .. ما أروعـــك ! الكتان ال ٌجمع ٌا اجهل من دابه فى اللؽه الٌونانٌه القدٌمه فهو 

 اسم مفرد فى طبٌعته 

 مه جمع اما كلمه االكفان المستخدمه والتى تحاول ان تنسبها للمفرد فهى كل

N-APN 

Part of Speech: Noun 

Case: Accusative (direct object; motion toward; time: " how long ") 

 

 ولذا ٌجب ان نرفض ان هذا الكفن له عبلقه بالمصلوب اصبل مهما كان شخصه وهذا ما اقره 
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 6421االب متى المسكٌن فى شرحه النجٌل ٌوحنا صـ 

 
ٌعارض قصه الكفن المقدس هو ان المٌت وضع على وجهه مندٌل ٌقضى والوجه التانى الذى 

 بتشوٌه صوره الوجه او اخفابها فكٌؾ ظهرت الصوره اذن ؟

والقس ٌعلق على هذا وٌقول باستخاؾ لم ٌوضع على كل وجهه بل حول فكه ال اعلم ما الدلٌل 

 ٌا مدلس ؟الذى استند علٌه فى قوله هذا ولكن لٌكن صحٌح هل منطقه الفك مبهمه 

 

 القس ؟!اٌها اٌن منطقه الفك المبهمه 

هذه القضٌه ٌدمرها امور ال حصر لها من داخل الكتاب المقدس ومن خارجه اوهن فى اثباتها 

 من بٌت العنكبوت ثم ان الحظنا ما ٌقولوه حول الفترات الزمنٌه الخاصه بالكفن نجده ٌقول :
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اذن ٌتبٌن لنا ان الفتره الزمنٌه للكفن من القرن االول الى الرابع عشر مجهوله ما هى اال 

    C14استنتاجات ال دلٌل علٌها وهذا ما اكدته فحوصات الـ 

وللعلم مساله مبلمسه المٌت للكفن فتنطبع على الكفن صوره للمٌت ٌقؾ امامها مشكله كبٌره 

 تنسفها اال وهً نظرٌه " تؤثٌــر جلوب " وشرحها كما ٌلى 

كً تظهر لنا مبلمح الوجه كامله فى الكفن البد من لؾ الكفن على وجه المٌت كما بالشكل 

 االتى وهذا للوهله االولى ٌظهر عدم وجود اى مشكله 
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ولكن ما ان نقوم بفك هذا الكفن عن وجه المٌت ٌظهر تؤثٌر جلوب بان ٌظهر الوجه اكبر من 

 الواقع بهٌبه تبدو انها ؼٌر بشرٌه

 

ان االمر تم دحضه بادله كثٌره وال ٌحتاج الستفاضه اكثر من ذلك النه مهدوم قبل ان اعتقد 

 ٌتم بناإه

ولكن دعونا بعد ان اثبتنا ان هذا الكفن لٌس كفن المسٌح وال المصلوب وال اى شخص حتى 

 القرن الرابع عشر نفجر المفاجاه لدى الكثٌر 

من امهر الرسامٌن التى عرفتها البشرٌه بان نثبت ان هذا الكفن تم اصطناعه من قبل واحد 

فى العموم وفى اٌطالٌا بالخصوص صاحب المونالٌزا وؼٌرها من االبداعات الفنٌه التى ما 

 زلت محٌره للعلم

 "لــٌــونادرو دافنــشـــى " 

قبل ان نشرع فى شرح كٌفٌه تزٌٌؾ الكفن واثبات ان مزٌفه هو موهبه الفن المشهوره فى 

 و دافشنى نقوم بابداء مبلحظه كانت العامل فى فك شفرات هذا اللؽز .العالم لٌونارد

اذا امعنا النظر نجد اختبلؾ ملحوظ بٌن حجم الراس وحجم الجسم ، فالراس تبدو صؽٌره 

الصوره من االمام بالنسبه لحجم الجسم واٌضا نبلحظ وهذا ما اقره كل العلماء اختبلؾ بٌن 

 اكبر  .. فنراها من الخلؾ وابعاد الصوره من الخلؾ

 : فهذا ٌإدى الى معنً واحد

تلك الصوره لٌست صوره شخص ما انما صوره تم تنفٌذها على تلت مرات الجسام مختلفه 

 الى وجود هذا االختبلؾ الملحوظ فى حجم الراس والجسم من االمام والخلؾ .. حجمٌا ادت
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 الكفن !ومن هنا كانت بداٌه الطرٌق لمعرفه اسرار هذا 

 الخدعه المستخدمه فى تزٌٌؾ الكفن :

حٌث قام بهذه التجربه الناجحه العالم نكوالس االن العالم فى جامعه مطرانٌه نٌلسون ماندٌبل 

 قام بتلك الخطوات واالدوات التى كانت متاحه فى زمن لٌوناردو دافشنى 

 obscura  اعتمادا على نظام التصوٌر البدابى باستخدام كامٌرا 
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ق . م اى من قبل لٌوناردو بالؾ عام تقرٌبا .. والتى كانت  400والتى كانت متاحه عام 

 تستخدم لعمل صور قبل ابتكاء اله التصوٌر الحدٌثه فى القرن التاسع عشر 

 

 خطوات التجربه

 

 تعلٌق تمثال وتثبٌته فى وضع ثابت .  – 1

 عمل فتحه امام التمثال تسمح بمرور الضوء .  – 2

 احضار قطعه قماش واضافه كبرٌتٌد الزبٌق الٌها .  – 3
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 االنتظار التمام التفاعل الكامل بٌن القماش وكبرٌتٌد الزببق .  – 4

 . فى ؼرفه مظلمه تماما فرد قطعه القماش وتثبٌتها جٌدا  – 5

 وضع عدسه امام الفتحه التى ٌمر منها الضوء .  – 6

 النتٌجه :

فور مرور الضوء من الفتحه وانعكاسه من العدسه على قطعه القماش ٌظهر على قطعه  – 7

 القماش الصوره واضحه تماما فى الظلمه

 

فى حاله اناره الؽرفه تختفى الصوره وٌبقى مكانها شٌط خفٌؾ مثل الموجود تماما على   – 8

 كفن تورٌنو المزعوم ..
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ا مبلمح الشٌط نرى بعد التحمٌض الصوره االصلٌه فى حاله تصوٌر هذه الصوره التى ظهر به

 تبدو واضحه تماما وهذا ما حدث مع سكوندو بٌا 

 

ومن هنا ٌتبٌن لنا مدي عبقرٌه هذا الفنان الذى كان موهوما بؤعمال التشرٌح والفن 

التصوٌرى طوال حٌاته ومن خبلل ممارسته العملٌه للتشرٌح اكتسب خبره كبٌره تجعله قادرا 

 تبلق مثل هذه الصوره لشخص ٌبدو علٌه وكانه القى لحظات تعذٌب قبل موتهعلى اخ

فقام هذا الفنان فالتقاط صوره للجسم من المقدمه وصوره مره اخرى للظهر وهذا ما جعل 

الصوره تبدو من الظهر مختلفه عن االمام وقام بتصوٌر نموذج للراس وهذا ما جعلها تبدو 

 اصؽر حجما من باقى الجسم ..

 ا االن فصوره من هذه واى اثبات ٌإكد تورط هذا الفنان فى اختبلق مثل هذا الكفن ؟ام

فك شفرات هذا اللؽز فى الحقٌقه االجابه على السإالٌن واحده مرتبطه فنقول فى البداٌه ان 

 كان على ٌد العالمه لٌلٌان شوارتز معده الصور والرسوم الحسابٌه فى مختبرات بٌل 

مقارنه بٌن وجه المونالٌزا ووجه لٌوناردو دافشنى بصورته التى رسمها حٌث قامت بعمل 

 لنفسه وهو كهل فوجدت مفاجاه رهٌبه
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المونالٌزا اجمل امراه فى العالم هى صوره مطابقه لصوره دافشنى اى ان دافنشى حٌنما صنع 

 هذه الصوره رسم نفسه كامراه فى لوحه ابهرت العالم كله 

فى هذا الموضوع هو نفس المقارنه بٌن صورته وصوره سلفاتور موندي ثم المفاجاه الثانٌه 

  2011وهى احد اعمال دافنشى التى فقدت وتم اكتشافها من جدٌد عام 

 

كما ذكر العدٌد من العلماء انها صوره دافنشى وهو شاب رسمها لنفسه .. لنرى بعد المقارنه 

 ماذا وجدنا ؟؟

 

وصوره الشخص المرسوم على الكفن والذى ٌدعً % بٌن صوره دافنشى  100تطابق 

وره كما انبهر العالم بالمونالٌزا ولم ٌعرفوا انها ص البعض انه ٌسوع هذه اكبر حٌله فى التارٌخ

ابهرهم مره اخرى بصوره زٌفها للمسٌح صدقها معظم العالم  دافنشى لنفسه كامراه جمٌله

 . ومنهم من دفع المبلٌٌن لٌنول شرؾ رإٌتها وهو ال ٌعرؾ انها اٌضا صوره هذا العالم الفرٌد
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كان بارعا فى عالم الرسم وفى اٌدٌنا الٌوم صوره لهذا العالم الرابع فى مجال التشرٌح كما 

 .. دقٌقه للؽاٌهوجه االنسان وتفاصٌل ها تبٌن مبلمح صوره تشرٌحٌه رسموالتصوٌر الٌكم 

 

بعد ان قام العلماء بعمل مقارنه لثالث مره بٌن هذه الصوره والصوره الموجوده على الكفن 

 % بنفس االبعاد والمبلمح ! 100وجدوا نفس التطابق بنسبه 

 

افنشى الذى كان ولكن ٌبقى فى النهاٌه سإال ٌدور فى ذهن البعض كٌؾ ٌكون هذا العمل لد

 ٌعٌش خبلل القرن الخامس عشر والكفن عمره للقرن الرابع عشر

بكل تاكٌد ان قام هذا الفنان الداهٌه بتزٌؾ كفن قدٌم لن ٌاتى بقطعه من القماش حدٌثه وٌصدق 

 سنه منذ ذلك الوقت 1400الناس انها تعود لما قبل 
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فكان البد ان ٌحضر قطعه قدٌمه نوعا ما وهذا ما كان متاحا بوفره فى هذا الوقت وفى مكان 

 تواجده فى والٌه فلورانس 

حلمه  القضاء علًون قد نسفنا هذه االسطوره الى االبد ونعزي كل نصرانى فى والى هنا نك

فى خداع مبلٌٌن من  م على عبقرٌته التى استخدمهابان ٌكون هذا كفن المسٌح ونهنؤ هذا العالِ 

 المسٌحٌن حتى االن 

 

 واالن لنرى الصوره المرسومه على الكفن !

 

لن ٌسعنا اال ان نقول هللا اكبر وهلل الحمد ال دلٌل خٌر من ذلك ان كل االمر من البداٌه للنهاٌه 

تفسٌرا خدعه قام بها ونفذها على اكمل وجه هذه الداهٌه الفنٌه التى لم ٌسبق التارٌخ ان وجد 

 .. العماله الفنٌه الفرٌده حتى مع تقدم العلم
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لقد قام بصنع صوره له على الكفن ومن ثم تم االدعاء انه كفن المسٌح وهذا ما ٌفسر لنا 

الؽموض الذى ٌحٌط بزمن تواجد الكفن حتى فتره لٌونادرو دافنشى وٌفسر لنا عده امور 

علمٌه تناولتها ومنها ما اقره العالم الكبٌر ولتر ماكرون الذى ٌإكد ان هناك شخص ما قام 

 ره بطرٌقه بارعه ولن ٌجٌد هذا شخص افضل من لٌونادرو دافنشى برسم هذه الصو

انوه على امر هام هو ان العلماء قد اكتشفوا قطعه قماش تعود للقرن االول خبلؾ هذا 

المٌبلدي واثبتوا هذا بالتحلٌل الكربونً تختلؾ تمام االختبلؾ عن طرٌقه نسج قماش تورٌنو 

 ز وانقل لكم الخبر من وكاله انباء روٌتر
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 الصلٌب المقدس : اسطوره – 5۞ 
 

ٌزعم بعض مدلسٌن النصارى ان الصلٌب الذى مات علٌه المسٌح حسب اٌمانهم قد تم 

 خٌر دلٌل على صلبه  وبعض المقتنٌات الخاصه بهذه الواقعه اكتشافه ووجود هذا الصلٌب

ونقول وباهلل التوفٌق اننا ان سلمنا جدال بوجود هذه االشٌاء واكتشافها فهذا لٌس دلٌل على 

 صلب المسٌح علٌه السبلم شانها شان الكفن المقدس ان سلمنا بصحته جدال 

 االسبلم لم ٌنفى الصلب بل اقر بحدوثه ولكن ما نفاه ان ٌكون الصلب وقع على شخص المسٌح

بوقوع هذه الحادثه منذ قرابه االلفى عام ولكن ما نخالفكم فٌه اٌها  فعوام المسلمٌن ٌإمنوا

 النصارى ان المصلوب لم ٌكن هو المسٌح .. واالن لنرى قصه الصلٌب المقدس

 تادرس ٌعقوب ملطى - عض شخصٌات كنسٌةقاموس آباء الكنٌسة وقدٌسٌها مع ب

 

وذلك م  326عام ٌقول ان هذا الصلٌب اكتشفته القدٌسه هٌبلنه والده االمبراطور قسطنطٌن 

امِض إلى أورشلٌم وافحصً بتدقٌق عن  رأت القدٌسة فً اللٌل من ٌقول لها: "بعد ان 

موضع الصلٌب بجٌش  وهنا ذهبت الى اورشلٌم لتكشؾ"  الصلٌب المجٌد والمواضع المقدسة

وهناك فً أورشلٌم اجتمعت  جندى من قبل ابنها قسطنطٌن الذى شجعها لهذا 3000قوامه 

بالبطرٌرك مكارٌوس، البالػ من العمر ثمانٌن عاماً وأبدت له وللشعب رؼبتها ، فؤرشدها إلى 

ر .. فسالته عن موضع الصلٌب فانك رجل طاعن فً السن ، من أشراؾ الٌهود وٌسمى ٌهوذا

 فى بدء االمر الى ان باح بمكانه بعد تهدٌد منها حسب ما تقول الرواٌه 

فوجدت هذه ثبلث صلبان فى موضع الجلجثه بالقرب من معبد فٌنوس الذى ٌقام علٌه حالٌا 

كنٌسه القٌامه فاحتارت اٌهم ٌكون صلٌب المسٌح واٌهم صلبان اللصان فارشدها مكارٌوس 

توب فوقه " هذا هو ٌسوع ملك الٌهود " فطلبت منه اٌه اسقؾ اورشلٌم بانه الصلٌب المك

تتاكد منها فكما تقول الرواٌه اتفق بتدبٌر من المسٌح بمرور جنازه فى ذلك الوقت فوضعت 

http://st-takla.org/Saints/Coptic-Saint-Hagiography-Kediseen-00-index.html
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فعرفت حٌنها علٌه الصلٌبٌن االخرٌن فلم ٌحدث شٌبا ولما وضعت الثالث علٌه قام من االموات 

 ن المستعاولنبدا بالرد وهللا  ..انه صلٌب المسٌح 

 نقبل من الموقع الرسمى لبطرٌركٌه انطاكٌه للسٌرٌان االرثوذوكس

orthodox.com/readnews.php?id=212-http://www.syrian 

 

٤ُظٜخ هٜٚ ٝحكيٙ ٌٛح حًؼَ ٓخ حٓظٞهل٠٘ ك٠ ٌٛح حُٟٔٞٞع ػو٤يٙ هخثٔٚ ػ٠ِ هٜٚ ٗؼز٤ٚ ٣ٝخ 

رَ هٜٚ ٣َٝح حٕ حَْٜٗٛ ٌٛٙ حٟ ٓخ ك٤ٚ ى٤َُ ػ٠ِ ٛلٚ حٟ ٝحكيٙ ْٜٓ٘ ٝال كظ٠ ٌٛٙ حُوٜٚ 

 ٌٝٛح حٝال ٌُٖ ٓـَى ح٣ٔخٕ ٝػوخثي ٤ًٔ٘ٚ ُْ ٣ٍِ٘ هللا رٜخ ٖٓ ِٓطخٕ

 ٌدور فى ذهن البعض االن اٌن ٌوجد ذلك الصلٌب ٌا ترى !ثانٌا 
 

 االن ولكم هذه النكته الحقٌقٌهود على االطبلق فى الواقع هذا الصلٌب الهبلمى ؼٌر موج

الصلٌب المكتشؾ حسب اٌمان النصارى قد ضاع بعد ان اسقط ملك الفرس اورشلٌم وهدم 

كنٌسه القٌامه واخذ هذا الصلٌب معه الى ببلد الفرس فدفنوه فى حفره وكل هذا بعد ان تم 

حضر إلً القاهرة األنبا بعد ان قطعه ارسل منها قطعه فى مصر  19تقسٌم الصلٌب الى 

مارس  26جوانس مارٌا ربٌس األساقفة بمدٌنة فٌنسٌا مع مساعده المونسنٌور إٌجٌنوس فً 

ً أرثوذكسٌن بعدما 1974 م وصحبهما البابا إلً دٌر األنبا بٌشوي حٌث قام بسٌامتهما رهبانا

لثانً باسم تنازال عن درجاتهما الكهنوتٌة السابقة ، وسمً األول باسم الراهب مرقص وا

 قاما بزٌارة مدٌنة دمٌاط مصطحبٌن أحد األساقفة  فً تلك السنةو  الراهب أثناسٌوس

 اعطاهما ثبلث اٌقونات فارادوا ان ٌبادلوه الهداٌا فخٌروه بٌن امرٌن

 ٌوحنا المعمدان . ه مناما شعر

 اما قطعه خشبٌه من الصلٌب المقدس .

 الى ان وصلت القطعه مصر وبالتحدٌد الى دمٌاط وتسلمها االنبا بٌشوى 

ما اٌن اتوا بها ومن اٌن نعلم ان هذه الخشبه تمت بصله بواقعه الصلب اساسا او الصلٌب 
 حتى وان مات علٌه اخر ؼٌر المسٌح ؟

http://www.syrian-orthodox.com/readnews.php?id=212
http://www.syrian-orthodox.com/readnews.php?id=212
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 الجـــــواب : ال نعلم 

 جاهل وال ٌقول بها اال احمق او مدلس واالولى بالقول الثانٌه . خزعببلت ال ٌسٌر ورابها اال

م اى بعد مجمع نٌقٌه بعده شهور ومن  236والحظوا معى ان هذه االسطوره نادوا بها عام 

 الؽرٌب ان هذا لم ٌحدث طوال ثبلث قرون واكثر 

ن السطور تى التى بٌاما الداعى ٌا ترى لحدوث هذا بعد مجمع نٌقٌه مباشره ؟ اعتقد كلم

 استوعبها االن من له اذنان للسمع 

فكما اشرت سابقا ان هذا المجمع مما ذهب الٌه هو عقٌده صلب المسٌح من اجل خطاٌا العالم 

وٌا حبذا لو ظهر بالفعل بعد االقرار بهذا فى المجمع ما ٌدل على حدوثه والؽرٌب ان من ٌدعى 

 الذى اعد المجمع !هذا هو والده قسطنطٌن 

 ذا ؼرٌب وجدٌر باالهتمام ومثٌر للشكوك ؟!الٌس ه

ولكن ما تبقى منه حسب  نعود ونقول ان االن هذا الصلٌب المزعوم ؼٌر موجود على االطبلق

 زعمهم هو بواقى شخبٌه ال تتجاوز عشر حجمه مفتته

 11صـــ  – وجودها وأماكن المسٌحٌة اآلثار كتاب أقدس
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لٌس دلٌل صلب المسٌح الننا كمسلمٌن نإمن  وبفرض وجوده فى اى زمن من االزمان فهذا

 بوقوع الحادثه ولكن على شخص اخر ولٌس المسٌح .

فما الدلٌل على ان هذا الصلٌب ان صحت التسمٌه لتلك القطع الخشبٌه المفتته مات علٌه 

 المسٌح علٌه السبلم ؟؟

ان كان لهذا الصلٌب هذه القوه الخرافٌه فى شفاء المرضى واقامه الموتى كما ادعٌتم فى 

فلما لم تستخدموه فى شفاء مرضاكم واقامه موتاكم ام ان قوه هذا الصلٌب كانت قصه هٌبلنه 

 لمره واحده ؟!

الٌهود ولبلسؾ الذى ٌعرفه الكثٌر وال القدٌسه هٌبلنه وال انت زمٌلى المسٌحً ان من شرٌعه 

 حرق مثل هذه النوعٌه للصلبان النها اصبحت ملعونه كمن علق علٌها .. !!

 

 

وللعلم هذه الخدعه معترؾ بوقوعها حتً فى الكتب المسٌحٌه نقرا سوٌا ما ذكره المإرخ 

 البرٌطانً المعروؾ اندرو مٌلر  
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 311صــ  –اندرو مٌلر  –كتاب مختصر تارٌخ الكنٌسه 

 

هو سلب االموال من والمبرر الوحٌد لهذه القصه كما اقر المإرخ البرٌطانى فى نفس الكتاب 

 من باب رإٌه تلك االكتشافات الفرٌده !!.. فهذه طرٌقه رابعه لزٌاره االراضى المقدسه السذج 

 348صــ  –اندرو مٌلر  –كتاب مختصر تارٌخ الكنٌسه 

 

حَُحرغ هٜش ًخًرش ِٓلوش ًٔخ ٗٔظ٘ق ٖٓ ًالّ حُٔئٍم ٝ هٜش حًظ٘خف ٌٛح ح٤ُِٜذ ك٢ حُوَٕ 

 .  حُز٣َطخ٢ٗ حٌُز٤َ

،  ، ٜٓ٘خ روخء حُِٜزخٕ حُؼالػش ػ٠ِ كخُٜخ ٍؿْ ٍَٓٝ ٌٛح حُِٖٓ حُط٣َٞ حألىُش ػ٠ِ ٣ُلٜخ ًؼ٤َسٝ

ك٤غ طوٍٞ حألٓطٍٞس إ ه٘ذ حُِٜزخٕ ًخٕ ؿي٣يح ًؤٗٚ ٛ٘غ ح٤ُّٞ ٝ ُْ ٣َٔ ػ٤ِٚ ٌٛح حُٞهض 

كِٔخًح   ًٔخ ٣وُٕٞٞ  ، ٝ ُٞ حكظَٟ٘خ كيٝع ٓؼـِس ٤ُِٜذ ح٤ُٔٔق حُؤخٓش حُط٣َٞ طلض أًٞحّ

ٛٞ حُـ٘غ ح١ٌُ طؼخِٓض رٚ حإلٓزَح١ٍٞس ٓغ  حهَ؟ ى٤َُ  طليع ٗلْ حُٔؼـِس ٤ُِٜز٢ ح٤ُِٜٖ

، ٝ  ، ٝ ر٤ؼٚ ا٠ُ ًخكش حٌُ٘خثْ كٍٞ حُؼخُْ ، كوي هخٓض رظوط٤ؼٚ ا٠ُ ٓجخص حُوطغ ح٤ُِٜذ حُٔويّ

، كبًح ًخٗض اٍحىس ح٥د كلع ح٤ُِٜذ ح١ٌُ ٓخص ػ٤ِٚ  ٓجخص حُوطغ حٌُٛز٤شؿٔؼض ٖٓ ٌٛح حُؼَٔ 

، ك٤ٌق ٌٖٓ  ، ٝ كلظٚ ٗظ٤لخ طلض حُؤخٓش ، كظ٠ اٗٚ كخكع ػ٤ِٚ ٤ِٓٔخ ٓؼخك٠ ػالػش هَٕٝ حر٘ٚ

 ؟ حإلٓزَح١ٍٞس ٖٓ طلط٤ٔٚ رٌٜٙ حُزٔخ١ش

ذ حالٓٞحٍ رطَم كٌٜٙ حُوٜٚ ٣ِٓلٚ ِٝٓلوٚ ٤ُِٔٔق ٝح٤ُٔٔل٤ٚ ٖٓ رخد حٓظـالٍ حُ٘لّٞ ُِٔ

 ِٓظ٣ٞٚ كظ٢ ُٝٞ ػ٠ِ كٔخد حُي٣ٖ 
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، بخصوص موضع الصلب لبلسؾ لم تخلو هذه القضٌه من التناقضات حتى الجؽرافٌه 

 ه وبالعبرانٌه الجلجثهمحسب االنجٌل تم فى مكان اسمها الجمج والقٌامه

 موضع له ٌقال الذي الموضع الى صلٌبه حامل وهو فخرج []Jn.19.17[]الفــــانـــداٌك]

 [ جلجثة بالعبرانٌة له وٌقال الجمجمة

  ولكن اٌن هو هذا المكان ؟

 268 – 267 الصفحة –مجمع الكنابس الشرقٌة  -وس الكتاب المقدس مقاٌقول 

http://goo.gl/q9n67Y 

 هناك احتماالن : 

    أولهما كنٌسة القٌامة داخل أسوار المدٌنة الحدٌثة -1

 

والموضع الثانً التل األخضر أو الهضبة الخضراء وجلجلثة ؼوردن حٌث مؽارة أرمٌا  - 2
 - باب العامود -ٌاردة شمال شرقً باب الشام  250وهً على مسافة 

المولود فً قٌصرٌة حوالً أما كنٌسة القٌامة فلها تقلٌد قدٌم ٌإٌدها، وهذا رأي ٌوسابٌوس 

. وهو أقدم مإرخ ٌقدم معلومات أو بٌانات عن هذا الموضوع. ٌقول ٌوسابٌوس  م 264سنة 

 أن بعض األشقٌاء

ؼطوا القبر باألرض وبنوا فوقه معبدا لآللهة فٌنوس، ثم ترك المكان للنسٌان واإلهمال وقتا 

ه الكنٌسة اآلن مشؽول بكنٌسة طوٌبل. وجاء قسطنطٌن وبنى مكان المعبد كنٌسة، ومكان هذ

القٌامة. بٌد أن هذا الموضع المإٌد بالتقلٌد، اعتقد البعض أنه ؼٌر صحٌح ذلك ألنه ال أحد 

ٌعلم اتجاه السور الثانً شمال أو جنوب تلك البقعة التً بنٌت فوقها كنٌسة القٌامة. وٌقال إن 

 جؽرافٌه بخصوص الصلبتناقضات 

http://goo.gl/q9n67Y
http://goo.gl/q9n67Y
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ان ٌسٌر جنوب هذا الموقع، ٌوسٌفوس المإرخ الٌهودي شرح هذا بقوله أن السور الشمالً ك

والعبرة اآلن أن كل هذه األماكن أصبحت تحت المدٌنة الحدٌثة حٌث ال ٌمكن القٌام بعملٌة 

الحفر والتنقٌب. أما الرأي القابل أن الموضع هو بالقرب من مؽارة إرمٌا فقد نادى به عالم 

 . واتفق معه علماء آخرون 1849ٌدعى أوتوثٌنوس عام 

د الٌهودي الحدٌث ففً هذا المكان كان المجرمون ٌلقون حتفهم رجما أما بحسب التقلٌ

أما التل الذي تقع فٌه مؽارة إرمٌا فهو بعد السور الثانً. وقمة التل المستدٌرة  بالحجارة

ومدخبل المؽارة األجوفان تحت التل ٌجعلها منظورة من على مسافة بعٌدة كؤنها جمجمة. 

القبور المنحوتة فً الصخر، لكن ال تقلٌد قدٌم ٌربط الصلٌب وبالقرب منها الحدابق العظٌمة و

 بهذا المكان، 

وما زال تحقٌق المسؤلة قٌد البحث وربما فً إخفاء موضع صلب ٌسوع حكمة إلهٌة لببل 

 .ٌجعله الناس موضعا لعبادة هٌولٌة )جسمٌة( مؽاٌرة لروح الدٌانة الصحٌحة

 هذا الموضوع .ادر التى تتكلم فى والٌكم اٌضا بعض المص

712 ٙ  Zondervan All-in-One Bible Reference Guide ًظخد 
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هناك مكانٌن مرشح ان ٌكون احدهم موضع الصلب اما كنٌسه القٌامه المجٌده او جبل  ٌقول :

التل االخضر الذى ٌحوى مؽاره ارمٌا وكل منهم له تقلٌد وقابل اال ان تقلٌد كنٌسه القٌامه 

 االقدم .

  Every Pilgrim's Guide to the Holy Land ٙ 39 ـ

 

 

 ٌإكد نفس االمر الذى اقرته المصادر السابقه

فإن كان لدٌنا تناقض وتضارب فى االقوال حول المكان الذى تم فٌه الصلب فكٌؾ ٌتثنى لنا 

االعتماد على هذه الشواهد المتاحه داخل الكتاب المقدس او خارجه فى استقاء تفاصٌل ما 

 ؟؟ للمسٌح حدث

وبكل اسؾ من باب تثبٌت النصارى على الدٌن ٌقوم بعضهم بعمل خدع واوهام كى ٌتثبت 

اٌمان اهل الكتاب بان كنٌسه القٌامه هى قبر المسٌح المصلوب الذى قام من االموات وٌلجا 

البعض للتصدٌق فى تصرؾ اراه االؼرب وكان الدٌن ٌثبت بهذه الهراءات والسخافات ومنها 

 ! فى سبت النور لعٌد القٌامه نار ٌسموها النار المقدسه من هذا القبرخروج 
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 !!ا لفتره معٌنه على هذه الشاكله .والخدعه تكمن فى ان هذه النار ال تحرق من ٌلمسه

 

 سبحانك ربى الحظوا معى كم هذه العقٌده هشه وضعٌفه !!

واهدى كل شخص ما زال ٌتشبث بهذه الخرافات فٌدٌو صؽٌر جدا ٌوضح طرٌقه عمل هذه 

 الخدعه 

http://www.youtube.com/watch?v=QvDN_27Oiak 

 

 
 

مراراً ٌمبل الؽرفة التً ، فانه  ظهور النور المقدس ٌكون سنوٌا باشكال مختلفة : ٌقول القابل

وما هو إال إستمرار   و اهم صفات النور المقدس انه ال ٌحرق ٌقع فٌها قبر المسٌح المقدس

 لمسلسل الخداع والتزٌؾ السابق 

http://www.youtube.com/watch?v=QvDN_27Oiak
http://www.youtube.com/watch?v=QvDN_27Oiak
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فكما تم توضٌح كٌؾ ٌظهر وٌشتعل هذا النور أو هذه النار علمٌا، تم الكشؾ عن التقنٌة 

وقساوسة األرثوذوكس ، والتً تجعل النار ال المستخدمة فً هذه األلعوبة بواسطة رهبان 

الذي بالتؤكٌد ال ٌعرؾ شٌا عن  ، بل وهً لعبة ٌتقنها األطفال فً الؽرب تحرق من ٌلمسها

 : وهً كالتالً تلك الخرافة كما ذكر سابقا

 
 

ح  Combustion ٖٓ حُٔؼِّٞ إٔ حالكظَحم ًَ طلخػَ ٤ٔ٤ًخث٢ ٣٘ظؾ ػ٘ٚ كَحٍس ٟٝٞء. ًٝؼ٤

٤ُظُٞي ػ٘ٚ  Fuel  ٓغ حُٞهٞى Oxygen حالكظَحم حالٓظِحؽ ح٣َُٔغ ُألًٔـ٤ٖٓخ٣ظ٠ٖٔ 

َُّ رؼٞ حُٔٞحى ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش ًخُلٍِٞ ٍحالٗظؼخ ٓلَ   Chlorine ٝحFluorineٌٍُِٞ  ٝأك٤خًٗخ طل

ٛٞ هطؼش  Fuel كٜ٘خ حُٞهٞى Combustion ك٢ ػ٤ِٔش حالكظَحم Oxygen حألًٔـ٤ٖ

كؼ٘يٓخ أٟلض حُٔخثَ  Oxygen ٣لَ ٓلَ حألًٔـ٤ٖحُؤخٕ ٖٓ حُوطٖ ٝحُٔخثَ ح٠ُٔخف 

رٔزذ  ُوطؼش حُؤخٕ حُِٔلٞكش رخُو٢٤ أٛزق حالكظَحم ٣ليع ك٠ ىحهَ حُوطؼش ٤ُْٝ هخٍؿٜخ 

 ىحهَ حُوطؼش ٓخثَ ٓظطخ٣َ ٓؼَ حٌُلٍٞ  Ronsonol  ٝحُٔخثَ ح٠ُٔخفOxygen حالًٔـ٤ٖ 

كظٌٕٞ حُلَحٍس ىحهَ حُوطؼش   :ٖٓ حُٜٞحء حُـٟٞ Oxygen كال طلظخؽ حُوطؼش ح٠ُ حالًٔـ٤ٖ

 أًزَ ٜٓ٘خ ػ٠ِ ٓطلٜخ ٝح٠ُٞء ٛٞ حٌُٟ ٣ظَٜ كٍٞ حُوطؼش
 

أٟ إٔ حُلَحٍس ط٘ظَ٘ ٖٓ ىحهَ حٌَُس كظ٠ طٌٕٞ ٟؼ٤لش ػ٠ِ ٓطلٜخ ٝح٠ُٞء ٛٞ حٌُٟ ٣وَؽ 

 : ًٔخ َٗحٙ
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فى كتابه إدوارد جٌبونٌقول العالم الكبٌر   

Decline and Fall of the Roman Empire, Vol. 5, by Edward Gibbon, 

Chapter LVII: The Turks. Part III: p 1788 

 

هو نوع من  .النار المقدسة التً تشتعل عشٌة عٌد الفصح فً كنٌسة القٌامة  :الترجمة

األحتٌال الورع ، ابتكر ألول مرة فً القرن التاسع ، وقد كان ٌُعترؾ بها بواسطة الصلٌبٌٌن 

بواسطة مجموعة من رجال الدٌن الٌونان واألرمن واألقباط ، الذٌن البلتنٌٌن، وتتكرر كل عام 

  ٌفرضونها على المتفرجٌن السذج لمصلحتهم الخاصة ، وذلك من أستبدادهم

 أن النار المقدسة خدعة م حٌث قال  1327وهذا ما اعلنه البابا ؼرٌؽورٌوس التاسع عام 

حٌنما اشعل م  2005وهذه الخدعه انفضحت بتجربه من المإرخ مٌخابٌل كالوپولوس عام 

 بواسطه الفوسفور عده شموع ذات نار ؼٌر حارقه 

http://www.youtube.com/watch?v=PtRghI3RQbw 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PtRghI3RQbw
http://www.youtube.com/watch?v=PtRghI3RQbw
http://www.sacred-texts.com/cla/gibbon/05/daf05044.htm
http://www.sacred-texts.com/cla/gibbon/05/daf05044.htm
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 ترنتوهذا ما ذكره على موقعه على االن

إن تمت إذابة الفسفور فً مذٌب عضوي مبلبم ، سوؾ ٌتؤخر االشتعال الذاتً حتى 
ٌتبخر تماما  أظهرت التجارب المتكررة أن من الممكن تؤخٌر االشتعال نصؾ ساعة   المذٌب  ٌكاد

 أو ساعة أو أكثر ، اعتمادا على كثافة المحلول والمذٌب المستخدم
 

إٌگور دوبروخوتوڤ بتحلٌل المعجزة المزعومة بإسهاب فً موقعه الروسً وقد قام اٌضا العالم 

االلكترونً متضمنا المصادر القدٌمة والصور المعاصرة واللقطات الفٌدٌوٌة وقد أعاد أٌضا إنتاج 

 ".النار وكشؾ تناقضات فً القصة التً تُروى عن حدوث "عموٍد ٌشطره البرق شطرٌن

 

وألٌكساندر  بضمنهم الباحث األرثوذكسً نٌكوالي أسپٍنسكًاقتبس دوبروخوتوڤ ونقاد آخرون ، 

موسٌن من جامعة السربون وبعض األرثوذكس من أتباع العقٌدة اإلٌمانٌة القدٌمة من مذكرات 

االسقؾ پورفٌرٌوس أسپٍنسكً والتً ٌذكر فٌها أن األكلٌروس فً أورشلٌم كانوا ٌعرفون بؤن 

 النار المقدسة أكذوبة

 ملخص الموضوع :

حُؼالع ١ٞحثق ح٤ُٔٔل٤ش  ٍُ٘ٞ حُٔويّ ال ٣ؼَكٚ ٝال ٣ؼظَف رٚ اال ١خثلش ٝحكيس كو٢ ٖٓح

ٝحُظ٢ طؼظزَ أهَ  Orthodox Christians ٢ٛٝ ١خثلش ح٤ُٔٔل٤ش حألٍػ٤ًًٔٝٞش حَُث٤ٔ٤ش

 ٝطؼظزَ حٌُخػ٤ٌ٤ُٞش ٝحُزَٝطٔظخٗظ٤ش ؼخُْ ٓوخٍٗش رزخه٢ حُطٞحثق ح٥ه١َحُطٞحثق ػيىح ك٢ حُ

 ٓخ ٢ٛ اال ٗٞػخ ٖٓ حُل٤َ ٝحُويحع ٝحألًخ٣ًذ ُـٔغ حُظزَػخص ٖٓ حٌُٔؽ ويّهَحكش حٍُ٘ٞ حُٔ

  ٝحُزٔطخء

، ك٢ ٓ٘خظَس ػ٠ِ  Michael Kalopoulos ُّٞٞهخّ حُٔئٍم ٝحٌُخطذ حُي٢٘٣ ٓخ٣ٌَ ًخُٞر

حُظِل٣ِٕٞ ح٤ُٞٗخ٢ٗ ٓغ ٓـٔٞػش ٖٓ حُؤخٝٓش حألٍػًًْٞٝ ، رٌ٘ق ٌٛٙ حُل٤ِش ػٖ ٣َ١ن 

رلؼَ حإلكظٌخى  white phosphorus ُِلٔلٍٞ حألر٤ٞ self-ignition طو٤٘ش حإلٗظؼخٍ حٌُحط٢

 ٓغ حُٜٞحء

ٓؼَ  Oxygen ٣ٌٖٔ اٗظخؽ ٗٞػخ ٖٓ حإلكظَحم ربٓظويحّ ػَٜ٘ ؿ٤َ حأل٤ًٔـ٤ٖ

 ٓغ طز٤َِ هطؼش ٖٓ حُؤخٕ ر٘ٞع هخٙ ٖٓ حُٞهٞى Fluorine أٝ حُلٍِٞ  Chlorineٍحٌُِٞ

Fuel ٍَُٞ٘ٔٗٝٓؼَ ح Ronsonol  َٓظطخ٣َ ٓؼَ حٌُلٍٞ ، ك٤ليع حألكظَحم ىحهَ ٝٛٞ ٓخث

حُوطؼش ٤ُْٝ هخٍؿٜخ ، كظٌٕٞ حُلَحٍس ىحهَ حُوطؼش أًزَ ٜٓ٘خ ػ٠ِ ٓطلٜخ ٝح٠ُٞء كو٢ ٛٞ 

 حٌُٟ ٣ظَٜ كٍٞ حُوطؼش

ٍم أٌَٗ ٌٛٙ حُويػش حٌُؼ٤َ ٖٓ حُؼِٔخء ٝحُالٛٞط٤٤ٖ ٝحُٔل٣ٌَٖ ػ٠ِ َٓ حُؼٍٜٞ ٓؼَ حُٔئ

ٝػخُْ حإلٗٔخ٤ٗخص ح٤ُٞٗخ٢ٗ أىحٓخٗظ٤ّٞ  Edward Gibbon حإلٗـ١ِ٤ِ ح٤َُٜ٘ اىٝحٍى ؿ٤زٞ

  Pope Gregory IX ٝحُزطَى حألد ؿ٣َـ١ٍٞ حُظخٓغ Adamantios Korais ًٍٞح١ 

  ٝأػظزَٝٛخ ٓخ ٢ٛ اال هيػش ُْٞٛ حُزٔطخء ٝحإلٓظ٤الء ػ٠ِ حٓٞحُْٜ ٝطزَػخطْٜ
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 إختصارات :   ص ) إصحاح (     ع ) عدد ( ... ) جزء بسٌط جدا من تناقضات القٌامه ( 

 االنجٌل

 الحدث

 ٌوحنا لوقا مرقص متً

 

 زابرات القبر

 1ع 28ص 

مرٌم المجدلٌه ومرٌم 
 االخرى

 2 – 1ع  16ص 

مرٌم المجدلٌه وام 
 ٌعقوب وسالوما

 10ع 24ص

مرٌم المجدلٌه وام 
 ٌعقوب وٌونا واخرٌن

 1ع  20 ص

مرٌم المجدلٌه 
 فقط

هل اخبروا 
 التبلمٌذ بالقٌامه

 8ع  28ص 

 اخبرت التبلمٌذ

 8ع   16ص 

 لم ٌقلن الحد شا

 9ع   24ص

 التبلمٌذ تاخبر

 18ع   20ص

 اخبرت التبلمٌذ

لمن ظهر 
 المسٌح اول مره 

 9ع   28ص 

 مرٌم المجدلٌه واالخرى

 9ع   16ص 

 مرٌم المجدلٌه

 13ع   24ص 

 عمواستلمٌذى 

 14ع 20ص 

 مرٌم المجدلٌه

متى جابت 
 زابرات القبر

 

 1ع   28ص 

 عند الفجر

 2ع   16ص 

فى الصباح حٌنما 
 طلعت الشمس

 1ع   4 2ص 

 فى الفجر

 1ع   20ص 

 والظبلم باق

متى دحرج 
 الحجر 

 2 – 1ع  28ص 

 فى وجود المرٌمات

 4ع   16ص 

 قبل مجٌبهم

 2ع   24ص 

 قبل مجٌبهم 

 1ع   20ص 

 مجٌبهمقبل 

 عدد المبلبكه
 واٌن كانوا ؟

 2ع   28ص 

مبلك جلس على الحجر 
 خارج المقبره

 5ع  16ص 

شاب البس حله 
 داخل المقبره بٌضاء

 4ع   24ص 

 مبلكٌن داخل المقبره

 12ع  20ص 

مبلكٌن داخل 
 المقبره

هل حضر توما 
اللقاء االول مع 

المسٌح بعد 
 القٌامه

 16ع   28ص 

عشر قابل المسٌح االحد 
 اذن قابل توما

 14ع  16ص 

قابل المسٌح االحد 
 عشر اذن قابل توما

 33ع   24ص 

قابل المسٌح االحد 
 عشر اذن قابل توما

ع   20ص 
24 

 لم ٌكن موجود

هل رات 
المرٌمات 

 دحرجه الحجر ؟

 2ع   28ص 

 رأوا الدحرجه

 4ع   16ص 

 لم ٌروها

 2ع   24ص 

 لم ٌروها 

  1ع   20ص 

 لم ٌروها

 

 تناقضات نصٌه بخصوص القٌامه
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ولعلنا نجد انفسنا امام دعابه تثٌر التعجب واالندهاش اكثر من الضحك حٌنما نقرا لعلم من 

وان اعبلم الكنٌسه وهو ٌقر بهذه التناقضات وؼٌرها وال ٌبالى وٌطلب عدم االهتمام باالمر 

 من النقد والتحقٌق !! قصٌهن

 832ٛــ  حألد ٓظ٠ ح٤ٌُٖٔٔ -حإلٗـ٤َ رلٔذ حُوي٣ْ ٓظ٠ ىٍحٓش ٝطل٤َٔ َٝٗف

 

 833ٌٝٛح ٓخ ٣وخٍ ػ٘ٚ ػٌٍ حهزق ٖٓ ًٗذ ! رَ ٣ٌَٔ ٣ٝوٍٞ ٛـــ 

 

 ال طؼ٤ِن !

http://coptic-books.blogspot.com/2013/08/blog-post_372.html
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نكتفى بسرد بعض التناقضات فى قضٌه القٌامه كما وردت فى االناجٌل االربعه وبخصوص 

 : نذكر بعض نقاط التعجب فى هذه القضٌهقضٌه الصلب والقٌامه 

انا اعتبرنا المسٌح مات وقام من االموات لماذا لم ٌشاهد شخص واحد  :االول  تعجبال ۩

 ؟ لٌإمن به الٌهود مثلما حدث مع دانٌالالمسٌح وهو ٌقوم من الموت كاثبات للمعجزه 

فاذا نظرنا بالمثلٌه فى قضٌه دانٌال مع ملك دارٌوس الذى وضعه فى جب االسود وختم علٌه 

 بحجر ماذا حدث .. سفر دانٌال االصحاح السادس

 

 
ِحٌنَبٍِذ أََمَر اْلَمِلُك فَؤَْحَضُروا دَانٌِآَل َوَطَرُحوهُ فًِ ُجّبِ األُسُوِد. أََجاَب اْلَمِلُك َوقَاَل ِلدَانٌِآَل: 16
ٌكَ » ًَ بَِحَجٍر َوُوِضَع َعلَى فَِم اْلُجّبِ َوَختََمهُ 17«. إِنَّ إِلَهَك الَِّذي تَْعبُدُهُ دَابًِما هَُو ٌُنَّجِ َوأُتِ

 ، ِلببَلَّ ٌَتَؽٌَََّر اْلقَْصدُ فًِ دَانٌِآَل.اتِِمِه َوَخاتِِم عَُظَمابِهِ اْلَمِلُك بِخَ 
ِحٌنَبٍِذ َمَضى اْلَمِلُك إِلَى قَْصِرِه َوبَاَت َصابًِما، َولَْم ٌُْإَت قُدَّاَمهُ بَِسَراِرٌِه َوَطاَر َعْنهُ نَْوُمهُ. 18
ا اْقتََرَب إِلَى اْلُجّبِ 20َهَب ُمْسِرًعا إِلَى ُجّبِ األُسُوِد. ثُمَّ قَاَم اْلَمِلُك بَاِكًرا ِعْندَ اْلفَْجِر َوذَ 19 فَلَمَّ

ِ، َهْل إِلُهَك »َجاَب اْلَمِلُك َوقَاَل ِلدَانٌِآَل: نَادَى دَانٌِآَل بَِصْوٍت أَِسٌٍؾ. أَ  ًّ ٌَا دَانٌِآُل َعْبدَ هللِا اْلَح
ٌَكَ  ٌَا أٌََُّها »فَتََكلََّم دَانٌِآُل َمَع اْلَمِلِك: 21« ِمَن األُسُوِد؟ الَِّذي تَْعبُدُهُ دَابًِما قَِدَر َعلَى أَْن ٌُنَّجِ

ن22ًِاْلَمِلُك، ِعْش إِلَى األَبَِد!  ، ألَنًِّ ُوِجْدُت إِلِهً أَْرَسَل َمبلََكهُ َوَسدَّ أَْفَواَه األُسُوِد فَلَْم تَُضرَّ
ًٌْضا أٌََُّها اْلَمِلكُ  ِحٌنَبٍِذ فَِرَح اْلَمِلُك بِِه، َوأََمَر بِؤَْن 23«. ، لَْم أَْفعَْل ذَْنبًابَِرٌبًا قُدَّاَمهُ، َوقُدَّاَمَك أَ

ٌُْصعَدَ دَانٌِآُل ِمَن اْلُجّبِ. َفؤُْصِعدَ دَانٌِآُل ِمَن اْلُجّبِ َولَْم ٌُوَجْد فٌِِه َضَرٌر، ألَنَّهُ آَمَن بِِإلِهِه. 
َجاَل ا24 لَِّذٌَن اْشتََكْوا َعلَى دَانٌِآَل َوَطَرُحوهُْم فًِ ُجّبِ فَؤََمَر اْلَمِلُك فَؤَْحَضُروا أُولبَِك الّرِ

األُسُوِد هُْم َوأَْوالَدَهُْم َونَِساَءهُْم. َولَْم ٌَِصلُوا إِلَى أَْسفَِل اْلُجّبِ َحتَّى بََطَشْت بِِهِم األُسُودُ 
 َوَسَحقَْت كُلَّ ِعَظاِمِهْم.

الشُّعُوِب َواألَُمِم َواألَْلِسنَِة السَّاِكنٌَِن فًِ األَْرِض كُلَِّها:  ثُمَّ َكتََب اْلَمِلُك دَاِرٌُّوُس إِلَى كُلِّ 25
 ِلٌَْكثُْر َسبلَُمكُْم.»

 تساإالت بخصوص الصلب والقٌامه
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ِمْن قِبَِلً َصدََر أَْمٌر بِؤَنَّهُ فًِ كُّلِ سُْلَطاِن َمْملََكِتً ٌَْرتَِعدُوَن َوٌََخافُوَن قُدَّاَم إِلِه دَانٌِآَل، 26 
 ًُّ اْلقٌَُّوُم إِلَى األَبَِد، َوَملَكُوتُهُ لَْن ٌَُزوَل َوسُْلَطانُهُ إِلَى اْلُمْنتََهى.  ألَنَّهُ هَُو اإِللهُ اْلَح

هَُو 27
ى دَانٌِآَل  ً َوٌُْنِقذُ َوٌَْعَمُل اآلٌَاِت َواْلعََجابَِب فًِ السََّماَواِت َوفًِ األَْرِض. هَُو الَِّذي نَجَّ ٌُنَّجِ

 «.ِمْن ٌَِد األُسُودِ 
ِ.فَنََجَح 28 ًّ  دَانٌِآُل هذَا فًِ ُمْلِك دَاِرٌُّوَس َوفًِ ُمْلِك كُوَرَش اْلفَاِرِس

 

الذى جعل ملك دارٌوس ٌإمن باله دانٌال الحق هو انه شاهد هذه المعجزه بعٌنه ودانٌال 

ٌتعرض لموقؾ مصٌره الحتمى هو الموت ولكنه لم ٌمت فاتسابل لماذا المسٌح ان كان قد 

ات لم ٌفعل هذه بشهاده الناس له برإٌا االعٌن اال اذا كان لم ٌقم صلب ومات وقام من االمو

 من االموات .. فوجود هذا القبر الذى مشكوك فى وجوده حتى االن فارغ لٌس دلٌل على قٌامه

هل اذا مرٌت االن بقبر ووجدته فارغ ولدى علم مسبق انا هناك من دفن فٌه اقول انه قام من 

 فهذا لٌس دلٌل حتمى على القٌامه االموات ؟ قطعا ساقول اذن تم نقل الجثه الى مكان اخر 

والمعجزه الؽرض منها هو اٌمان من ٌرفض االٌمان .. فهً وسٌله رابعه الٌمان الٌهود 

ن هل نقول انه فعل معجزه كً ٌإمن تبلمٌذه او ٌإمن امه او اقرباإه فالمعجزه بالمسٌح ولك

 تكن لبلعداء والمكذبٌن .

 

قٌامه االموات حسب االٌمان والفكر المسٌحى تكون بجسد روحانى كما  : التعجب الثانى  ۩

 اخبر بولس 

 فساد عدم فً وٌقام فساد فً ٌزرع.االموات قٌامة اٌضا هكذا][Cor1.15.42][ فــــانـــداٌك[

] 

 فً وٌقام ضعؾ فً ٌزرع.مجد فً وٌقام هوان فً ٌزرع][Cor1.15.43][ فــــانـــداٌك[

 [ قوة

 جسم ٌوجد.روحانٌا جسما وٌقام حٌوانٌا جسما ٌزرع ][Cor1.15.44][فــــانـــداٌك[

 [ روحانً جسم وٌوجد حٌوانً

 ومن ترجمه اخرى

 كان وإذا. روحٌا جسما فٌقوم بشري جسم ٌزرع []Cor1.15.44[]الٌسوعٌة الترجمة]

 [ روحً جسم أٌضا فهناك بشري، جسم هناك

 ..فى حادثه القٌامه المزعومه وحسب رواٌه انجٌل لوقا 

ًّ  ٌديّ  انظروا ][Lk.24.39][فــــانـــداٌك[  الروح فان وانظروا جسونً.هو انا انً ورجل

 [ لً ترون كما وعظام لحم له لٌس
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وتاكٌدا على ماهٌته اذن المسٌح كان له جسد لحم وعظام اى جسد حٌوانى ولٌس روحانى 

 البشرٌه طلب منهم اكل لٌاكل 

 أعندكم لهم قال ومتعجبٌن الفرح من مصدقٌن ؼٌر هم وبٌنما []Lk.2441[]الفــــانـــداٌك]

 [  طعام ههنا

 [ عسل شهد من وشٌبا مشوي سمك من جزءا فناولوه []Lk.2442[]الفــــانـــداٌك]

 [ قدامهم وأكل فؤخذ []Lk.2443[]الفــــانـــداٌك]

إذن مقابله المسٌح للتبلمٌذ بجسم بشرى ٌاكل وٌشرب خٌر دلٌل على عدم صلبه وموته 

 وقٌامه من الموت وهذا ما ٌفسر سبب فرح التبلمٌذ ..

وهذا التناقض الصارخ فى شخص المسٌح القابم من الموت اقره االب متً المسكٌن فى 

 شرحه لماهٌه الجسد بعد القٌامه 

 838 – 837ٛــ  حألد ٓظ٠ ح٤ٌُٖٔٔ -حإلٗـ٤َ رلٔذ حُوي٣ْ ٓظ٠ ىٍحٓش ٝطل٤َٔ َٝٗف

 

ح ٓوخُق ُٔوٜي ٣ٔٞع ك٠ حٌُظخد ٛٞ ُـْ ٣ٌٖ    ٌـٌح ٝطز٣ََى ٛـٖٝٓ ٛ٘خ ٗٔخٍ ٤ًق حٓظ٘ظـض ٛ

 ٍٝف ًٔخ طوٍٞ كٍٞ ٗلٔٚ ُـْٔ ٓخى١ ٣َٟ ٌُٝ٘ٚ ًخٕ كؼال رـٔي ٓخىٟ ٝٗل٠ حٕ ٣ٌٕٞ ٍٝف

http://coptic-books.blogspot.com/2013/08/blog-post_372.html
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 ُٝ٘ؼ٤ي هٍٞ ٣ٔٞع َٓٙ حهَٟ ٝك٠ حالػخىٙ حكخىٙ ح٣ٜخ ح٤ٌُٖٔٔ !

ًّ  ٌديّ  انظروا ][Lk.24.39][فــــانـــداٌك[  الروح فان وانظروا جسونً.هو انا انً ورجل

 [ لً ترون كما وعظام لحم له لٌس

 ً ان ٌكون روحا اصبل فضبل ان ٌكون تحّول الى جسم حٌوانى له لحم وعظام فٌما بعدفانه ٌنف

وبالتالى نستخلص ان المسٌح حسب رواٌات االنجٌل لم ٌقم حسب ما نص علٌه االٌمان 

المسٌحً بجسم روحانى بل حٌنما ظهر بعد الصلب ظهر بجسد حٌوانى له لحم وعظام اى انه 

  لم ٌقتل ولم ٌصلب فضبل ان ٌكون قام من الموت ..

 

ان هناك قدٌسٌن قد قاموا من الموت بعد حادثه الصلب ٌذكر الكتاب  التعجب الثالث : ۩

 وتفتحت القبور كما بالنص 

 الى فوق من اثنٌن الى انشق قد الهٌكل حجاب واذا []Mt.27.51[]الفــــانـــداٌك]

 [ تشققت والصخور تزلزلت واالرض.اسفل

 [ الراقدٌن القدٌسٌن اجساد من كثٌر وقام تفتحت والقبور []Mt.27.52[]الفــــانـــداٌك]

 المقدسة المدٌنة ودخلوا قٌامته بعد القبور من وخرجوا []Mt.27.53[]الفــــانـــداٌك]

 [ لكثٌرٌن وظهروا

صراحه امر عجٌب ٌجعلنى افكر كثٌرا اوال لما لم ٌذكر اى انجٌل اخر سوى متى وحده هذه 

دخول المسٌح الى الواقعه وكؤنها لٌست مهمه على الرؼم من ان االربع اناجٌل تكلمت عن 

 اورشلٌم راكبا على جحش !

فٌخرج اجساد ثانٌا هذا النص ٌسبب خلل واضح النص ٌصؾ الزلزله بعدها تنفتح القبور 

 القدٌسٌن بعد قٌامه ٌسوع 

ثم نكمل النصوص فنجد النصوص تحكى لنا ان المسٌح ما زال مٌتا وتحكى لنا تكفٌنه ثم قبره 

 زعومه .. وهنا نسال اى نوع من التخبط نقابل هذه المره ؟كل هذا قبل حدوث قصه القٌامه الم

هل قام من االموات وخرج القدٌسٌن من القبور وظهروا لكثٌرٌن قبل ان ٌكفن او ٌقبر اصبل ام 

 ماذا ؟ 

 دعونا نرى محاوله التوفٌق الوحٌده لهذه االشكالٌه وابدى لكم تعجبى االخر حوله

عد موت المسٌح على الصلٌب مباشره وانفتحت ٌقول البعض انه صحٌح حدثت الزلزله ب

القبور بفعل هذه الزلزله ولكن القدٌسٌن لم ٌقوموا من الموت اال بعد مرور فتره الثبلث اٌام 

 وبفضل قٌامه المسٌح من الموت قاموا هم اٌضا دلٌبل على تؽلب المسٌح على الموت !

وضعها المفسرٌن للخروج ه اخرى كالعاده نقابل تفسٌر قاربه الفنجان ولكن هنا نرى اشكالٌ

 من مازق هذا النص 
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لو كانت هذه الفرضٌه التى قٌلت من باب توفٌق النصوص قد حدثت لنا ان نسال لما لم تؽلق 

فتحها .. فلم ٌجد المفسرٌن سبٌل  هذه القبور بعد ان فتحت طالما لم ٌخرج القدٌسٌن وقت

 انطونٌوس فكرىلتبرٌر هذا اال ان قالوا بامر ٌعد العجب العجاب واسوق لكم مثبل ما قاله 

 

هللا ربى .. هل علمتم لما لم تؽلق الن الٌوم كان سبت محرم فٌه القٌام باى عمل فى شرٌعه 

امر فى  نتؽافلهم عنفسهم فٌها مفسروا الكتاب المقدس أ واالٌهود ولكن المصٌبه التى وضع

منتهى االهمٌه اال وهو ان هذا االمر كان متزامن مع موت المسٌح حسب االٌمان المسٌحى 

 !!!فهل مات المسٌح ٌوم سبت ؟

حسب االٌمان المسٌحى فالمسٌح مات ٌوم الجمعه حسب ما ٌقر هو شخصٌا خبلل تفسٌره 

 النجٌل مرقص
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المسٌح ٌوم الجمعه " هذا ما ٌقوله اما تفتح القبور والزلزله حصلت ٌوم سبت  " لقد مات

 حسب ما ٌقول واالشكال ان هذا حصل وقت موت المسٌح 

 وان سلمنا جدال بان تفتح القبور حصل ٌوم السبت فنقع فى اشكال اخر اال وهو 

 [ الكتب حسب الثالث الٌوم فً قام وانه دفن وانه []Cor1.15.4[]الفــــانـــداٌك]

قٌامه المسٌح بعد ثبلث اٌام .. فكٌؾ تتم والمسٌح حسب هذا التفسٌر مات سبت وقام صباح 

 االحد .. ما هذا التخبط !

  االن مجهول  ه حتًذا مصٌركحدث هنجد . كٌؾ .وما هو مصٌر هإالء القدٌسٌن بعد قٌامتهم .

 185 ص ماكدونالد ولٌام تفسٌر

 

الرومانى او الٌهودي اى اشاره لحدوث هذا .. هل هذا حدث طبٌعً كً ولما ال نجد فى التارٌخ 

 همش بهذه الطرٌقه !!ٌُ 

اال اذا كانت الواقعه كلها نقبل عن قصص كانت تحكً بعشرات االشكال واالسالٌب ولٌست وحٌا 

 او حقٌقه رسخها اناس عاصروها او راوا حتً جزءا منها !

 

 كم ٌوم قضاه المسٌح فى القبر للقٌامه حسب االٌمان المسٌحى  التعجب الرابع : ۩

تقولوا ان المسٌح مات ثبلث اٌام وثبلث لٌال ثم قام من االموات .. وتقولوا دابما ان هذا 

 مصداقا لما قاله عن نفسه 
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 هكذا لٌال وثبلث اٌام ثبلثة الحوت بطن فً ٌونان كان كما النه[]Mt.12.40[]الفــــانـــداٌك]

 [لٌال وثبلث اٌام ثبلثة االرض قلب فً االنسان ابن ٌكون

بالرؼم من ان هذا النص كما سنوضح فٌما بعد دلٌل نجاه ولٌس صلب وقٌامه اال اننا ال مانع 

ان نتماشى وراء هذا المفهوم ولكن نطلب دلٌل فهل حقا حسب االٌمان المسٌحى مات المسٌح 

 ثبلث اٌام وثبلث لٌال

ٌقٌم بضرب مثلٌه بٌنه وبٌن ٌونان الذى قضى ثبلث اٌام وثبلث لٌال كاملٌن فان لم هنا المسٌح 

ٌقل ثبلث لٌال لكنا قلنا كما ٌقول بعضهم جزء ٌعبر به عن الكل ولكنه تحدٌدا ٌإكد انهم ثبلثه 

 بالكل له كاملٌن ولٌس بعض ٌشار

  فهل فعبل قضً ثبلث اٌام وثبلث لٌالٍ 

 مات عشٌه ٌوم الجمعه  المسٌح حسب االٌمان المسٌحى

 [ السبت قبل ما اي االستعداد كان اذ المساء كان ولما []Mk.15.42[]الفــــانـــداٌك]

 

 فى هذا الٌوم صلب السٌد ؟ متى بعد ؼروب ٌوم الجمعه .. تمام
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ومتى كانت قٌامه المسٌح من الموت حسب الكتاب المقدس .. هناك من ٌخوض فى امور عده 

ٌحاول التفلت منها النصارى ولكن دعونا الٌوم نرى منظور جدٌد ومفاجا  تكاد تكون محفوظه

 للكثٌر حول هذه النقطه

 ٌعقوب ام ومرٌم المجدلٌة مرٌم اشترت السبت مضى ما وبعد []Mk.16.1[]الفــــانـــداٌك]

 [ وٌدهنّه لٌؤتٌن حنوطا وسالومة

بسٌطه بٌنها وبٌن االصل هذا النص من النصوص التى تثٌر مشكله كبٌره باقامه مقارنه 

 الٌونانى

Mar 16:1   αὶ διαγ νομαι ηοῦ ζαββ ηος  απ α    αγδαληνὴ καὶ  απ α 

  ηοῦ ᾿ ακ βος καὶ  αλ μη  γ παζαν  π μαηα ἵνα ἐλθοῦζαι  λε τυζιν 

αὐη ν  

 قاموس سترونج     ؟  ) دٌاجٌنوماى ( διαγ νομαι  ٌا ترى ماذا تعنى هذا الكلمه

G1230 

δηαγ λνκαη 

diaginomai 

dee-ag-in'-om-ahee 

after, be past, be spent. X - :meanwhile elapseto ; G1096and  G1223From  

ى الترجمه تضع عكس معنى الكلمه !! ولبلسؾ نر اى فى الوقت نفسه .. ومكتوب عكسها بعد

  قاموس ثاٌرفى الموجوده فى االصل الٌونانى واٌضا 

G1230 

δηαγ λνκαη 

diaginomai 

Thayer Definition: 

1) to be through, continue 

2) to be between, intervene, used of time, to have intervened, elapsed, passed 

meanwhile 

 اى ان الترجمه الصحٌحه للنص

 [Mk.16.1[] وسالومة ٌعقوب ام ومرٌم المجدلٌة مرٌم اشترت نفسه السبت وفى ٌوم 

 [ وٌدهنّه لٌؤتٌن حنوطا

.. كم من الوقت قضى المصلوب حتى قام  لنظرٌات وال لعلماءفبحسبه بسٌطه ال تحتاج الى 

  اقل من ٌوم وااااااااااحداالجابه :            حسب االٌمان المسٌحى ؟

 

كٌؾ نجد ان اقدم البشابر اال وهً بشاره مرقص ؼٌر مذكور فٌها ان   التعجب الخامس : ۩

 مرٌم ام المسٌح كانت واقفه عند صلٌب المسٌح !!
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 بل اكتفى بان ٌقول ان النساء التى شاهدن الصلب هم

 ومرٌم المجدلٌة مرٌم بٌنهنّ  بعٌد من ٌنظرن نساء اٌضا وكانت []Mk.15.40[]الفــــانـــداٌك]

 [ وسالومة وٌوسً الصؽٌر ٌعقوب ام

هل لهإالء اهمٌه اكثر من مرٌم ام المسٌح نفسها حتً ٌتبلشى ذكرها فى البشاره كشاهده 

 عٌان على واقعه الصلب !

حتً هذا االمر لٌس مجرد تعجب من شخص مسلم لدٌه عقل ٌمنعه من قبول هذا التخبط بل 

 لهم .. فنقرا مثبل دوواٌضا نابع من فكر المسٌحً نفسه ومن فكر االباء المشه

 198صــ   الٌسوعً ماسون جاك األب - وشرح دراسة مرقس للقدٌس المسٌح ٌسوع إنجٌل

 

 

عن صلبه وقٌامه من الموت كما تقولون  كٌؾ ٌكون المسٌح قد تنبؤ  س :سادالتعجب ال ۩

 وفى نفس الوقت نجد ام المسٌح وتبلمٌذه لٌس لدٌهم اطبلقا ادنً علم بهذه المساله !؟

 

امه والمرٌمات ذهبن الى القبر لٌدهن الجسد لم ٌكونوا ذاهبات من باب رإٌه قٌامه ٌسوع من 

 الموت !
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 ولٌس هذا فحسب بل حٌنما لم ٌجدا جسد ٌسوع كانوا متحٌرٌن اٌن ذهب جسد المسٌح !

 [ ٌسوع الرب جسد ٌجدن ولم فدخلن []Lk.24.3[]الفــــانـــداٌك]

 [ براقة بثٌاب بهنّ  وقفا رجبلن اذا ذلك فً محتارات هنّ  وفٌما []Lk.24.4[]الفــــانـــداٌك]

اذن فالمرٌمات لم ٌكونوا ٌعلمن اى شا عن قٌامه المسٌح من الموت ونرى موقؾ عجٌب 

جدا لبطرس صخره الكنٌسه الٌهودي القارئ للعهد القدٌم والذى اوصاه المسٌح كما ٌقولون 

 بعد القٌامه على رعاٌه خراؾ بنى اسرابٌل ال ٌعلم شا عن هذا 

 موضوعة االكفان ونظر فانحنى القبر الى ركضو بطرس فقام []Lk.24.12[]الفــــانـــداٌك]

 [ كان مما نفسه فً متعجبا فمضى وحدها

بل كان هذا حال كل لما التعجب ان كان ٌعلم ٌقٌنا من المسٌح انه سٌموت وٌقوم من الموت !! 

 التبلمٌذ حٌنما اخبرتهم المرٌمات بقٌامه ٌسوع كما ٌروى لنا االنجٌل

 معهنّ  والباقٌات ٌعقوب ام ومرٌم وٌونّا المجدلٌة مرٌم وكانت []Lk.2410[]الفــــانـــداٌك]

 [للرسل  هذا قلن اللواتً

 [ ٌصدقوهنّ  ولم كالهذٌان لهم كبلمهنّ  فتراءى []Lk.24.11[]الفــــانـــداٌك]

فلك زمٌلى المسٌحً ان تقبل احد االمرٌن اما ان المسٌح كان لدٌهم كذاب فلم ٌصدقوه بعد ان 

فاالمر اخبرهم واما ان ٌكون المسٌح لم ٌقل اى شا عن موته وقٌامه من الموت من االصل 

 " .. فهل هذا من المقبول !!خرافه عجابزٌه وصل بهم كما ٌقول التفسٌر المسٌحً " 

 183صـ  -انجٌل لوقا  – دونالدتفسٌر ولٌام ماك

 

 اما االنجٌل فقد صرح بامر فى منتهً العجب وهذا ما نسعى الثباته
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 من ٌقوم ان ٌنبؽً انه الكتاب ٌعرفون بعد ٌكونوا لم النهم []Jn.20.9[]الفــــانـــداٌك] 

  [االموات

!! هل هذا مقبول  تبلمذه المسٌح ال ٌعلمون شا عن تنبا العهد القدٌم كما تدعون بقٌامه ٌسوع

 ام تقولوه على سبٌل الدعابه متً ومرقص الٌهود مثبل لم ٌكونوا ٌعلموا ما فى العهد القدٌم !

وان سلمنا هذا جدال ما الحاجه لدراسه واٌمان وفهم العهد القدٌم وٌسوع كما تقولوا اخبرهم 

 بانه سٌقوم من الموت بعد ثبلث اٌام !!

واحد ال نرى سواه بدٌل بان المسٌح لم ٌخبر التبلمٌذ بموته او كل هذه النقاط ترسم لنا طرٌق 

 قٌامه من الموت والعهد القدٌم ال ٌخبر اصبل بان المسٌّا ٌصلب و ٌموت وٌقوم من االموات !!

 

   : سابعالتعجب ال ۩

 بولس ٌقول عن صلب المسٌح وموته 

 شاهدا الٌوم هذا الى بقٌت هللا من معونة على حصلت فاذ []Acts.26.22[]الفــــانـــداٌك]

 [ ٌكون ان عتٌد انه وموسى االنبٌاء تكلم ما ؼٌر شٌبا اقول ال وانا والكبٌر للصؽٌر

 ٌنادي ان مزمعا االموات قٌامة اول هو ٌكن المسٌح ٌإلم إن []Acts.26.23[]الفــــانـــداٌك]

 [ ولبلمم للشعب بنور

 ومن تفسٌر القمص انطونٌوس فكرى : 

. وهذه الثبلثة التً نادى بها األنبٌاء كانت عثرة للٌهود  ما قاله األنبٌاءفبولس ال ٌنادى بؽٌر 
 أي صلب المسٌح ثم قٌامته ثم قبول األمم واشتراكهم مع الٌهود فً بركات الخبلص

 

 ومن تفسٌر القمص تادرس ٌعقوب ملطً :

بخصوص  فؤعلن األنبٌاء وموسىٌختم الرسول دفاعه بتؤكٌد أن ما ٌكرز به لٌس إال ما سبق 
  آالم السٌد المسٌح وقٌامته واشراق نوره على الٌهود واألمم

 

 ( ؟ أٌــن تنبؤ انبٌاء ورسل العهد القدٌم بصلب المسٌح كما ٌدعً بولسفالتعجب من هذا ) 

انا اتحدي اى شخص على االرض ٌقول بان موسى او ابراهٌم علٌهم السبلم او اى نبً من 

 انبٌاء العهد القدٌم قال ان المسٌح االتً سٌصلب وٌموت وٌقوم من االموات 

 وس الوالى الرومانى على الٌهودٌه ٌقول لبولس ستلذلك ان اكملنا النصوص نجد ف

 ٌا تهذي انت عظٌم بصوت فستوس قال بهذا ٌحتج هو وبٌنما []Acts.26.24[]الفــــانـــداٌك]

 [الهذٌان  الى تحولك الكثٌرة الكتب بولس

 وس !!تسذهب الٌه فاثنً على هذا الراي الذى  وانا شخصٌا



 المهندس مجدى                                          القول الصرٌح فى نجاه المسٌحكتاب / 
 

199 
 

 

 

الكثٌر من النصارى ٌستدل ببعض النصوص من داخل الكتاب المقدس إن صحت التسمٌه 
كل ما سردناه انفا من تناقضات رهٌبه ٌحوٌها هذا الكتاب فى هذه  رؼمالثبات صلب المسٌح 

ٌجعلنا نفقد مصداقٌته اال اننا سنرد على هذه النصوص المزعومه ردا  وهو ماالقضٌه تحدٌدا 
 .. وافٌا ان شاء هللا

بالكامل  53س : تنبؤ العهد القدٌم بصلب المسٌح خاصه فى نبإه اشعٌاء النبى اصحاح ۩ 

 ألٌس هذا دلٌل على صلب المسٌح ؟

 

صراحه أتعجب حٌنما ٌتكلم المسلم مع المسٌحى فى الكتاب المقدس محاوال اثبات مثبل  ۞

المسٌحى ٌقول منفعبل ال عدم صلب المسٌح او الهوت المسٌح او الثالوث او ما شابه نجد 

ب رؼم من هذا نجد المسٌحى ٌذهب لكتتفسر كتابى وال تؤوله كما تشاء فهذا كتابى انا وبال

 ٌفسرها وٌؤولها كٌفما ٌشاء الثبات مساله ما ٌعتقد فٌها ..الٌهود و

اوال تفسٌر الكتاب الهله من الٌهود ولٌس  تركأفى سفر اشعٌاء  53االصحاح  وبخصوص
  Shraga Simmonsتفسٌرى انا الشخصى .. قرات مقال رابع للرابى 

http://www.simpletoremember.com/articles/a/jewsandjesus/ 

  Jesus Why Don’t Jews Believe In 

بعنوان نصوص تُرجمت بالخطا او فٌسرت خطا من العهد القدٌم فى الجزء الثالث من المقال 
 ونسبت لٌسوع

ان االصحاح ٌتكلم عن السبى البابلى للٌهود ال عبلقه له بٌسوع اطبلقا وال بقضٌه الصلب فنجد 
 ما ٌحتمل !ولكن كالعاده نجد الزمبلء المسٌحٌن لدٌهم اصرار عجٌب لتحمٌل النص اكثر م

 نصوص ٌستدل بها :

http://www.simpletoremember.com/articles/a/jewsandjesus/
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   : لفقرهترجمه ا

 ٤٘٣53َ ٤ُِٔٔق ًوخىّ حُوالٙ ٝحُٔؼخٗخٙ حالٛلخف  ٣53يػ٠ ح٤ُٔٔل٤ٖ حٕ حٛلخف حٗؼ٤خء 

ٝحٛلخ حُٔ٘ل٠ ٝحُوالٙ ُِ٘ؼذ ح٤ُٜٞىٟ ٗزئحص ك٣َيٙ الٜٗخ طظليع ػٖ  52ٌَٓٔ الٛلخف 

حَٓحث٤َ ًٞكيٙ ٝحكيٙ ٓ٘خٍ ح٤ُٜخ ر٤ٜـٚ حُٔلَى طٌٍَص ٌٛٙ ح٤ُٜـٚ ك٠ حُؼي٣ي ٖٓ حُٜ٘ٞٙ 

حٗؼ٤خء ط٤َ٘ ح٠ُ ؿِء ٖٓ حُوَٕ حُلخىٟ ػَ٘ ك٤٘ٔخ طؼَٝ ح٤ُٜٞى ٖٓ ٖٝٓ حُٔلخٍهخص ٗزئٙ 

إذن االصحاح بالكامل  هظَ ٝطؼ٣ٌذ ػ٠ِ ٣ي ح٤ُِٜز٤ٖ حُٔلخٍر٤ٖ طلض حْٓ ح٤ُٔٔق .. اٗظٜـ٠ 
ٌتكلم عن سبى بابل ومن ثم نجاه الٌهود وال عبلقه له بٌسوع من قرٌب او بعٌد .. وندلل على 

 هذا باالدله 

 

فحسب تفسٌر الٌهود هذا االصحاح ال عبلقه له اصبل بالمسٌح وال صلبه وهذا هو كتابهم وهم 

 ادرى الناس به 

 : اذا تعاملنا معه انه ٌحكً عن الصلب واذا قرانا االصحاح نفسه نستخلص عده امور

 كثٌرٌن ٌبرر بمعرفته البار وعبدي وٌشبع ٌرى نفسه تعب من []Is.53.11[]فــــانـــداٌك]

 [ ٌحملها هو وآثامهم

حامل الخطٌه عبد من عباد هللا واالٌمان المسٌحى ٌقول ان حامل الخطٌه هو هللا نفسه ولٌس 

 عبد هللا وان كان حاملها عبد هللا انتهت عقٌده التجسد والفداء ..

 وكنعجة الذبح الى تساق كشاة فاه ٌفتح ولم فتذلل هو اما ظلم []Is.53.7[]فــــانـــداٌك]

 [ فاه ٌفتح فلم جازٌها امام صامتة
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اجابتكم دوما حمل الخطٌه  لم .. هل هللا ظالم وهل حمل الخطٌه ظلم للمسٌح ؟حامل الخطٌه ظُ 

 وباالدلهقطعا لٌس صحٌح  لم ٌفتح فاه ؟؟ وهل المصلوب من رحمه هللا وتمام عدله ..

 اثناء المحاكمه

 انت له وقال ٌسوع ودعا الوالٌة دار الى اٌضا بٌبلطس دخل ثم []Jn.18.33[]فــــانـــداٌك]

 [ الٌهود ملك

 [ عنً لك قالوا آخرون ام هذا تقول ذاتك امن ٌسوع اجابه []Jn.18.34[]فــــانـــداٌك]

 اسلموك الكهنة ورإساء اّمتك.ٌهودي انا ألعلً بٌبلطس اجابه []Jn.18.35[]فــــانـــداٌك]

 ًّ  [ فعلت ماذا.ال

 من مملكتً كانت لو.العالم هذا من لسٌت مملكتً ٌسوع اجاب []Jn.18.36[]فــــانـــداٌك]

 [ هنا من مملكتً لٌست اآلن ولكن.الٌهود الى أسلّم ال لكً ٌجاهدون خدامً لكان العالم هذا

 ملك انً تقول انت ٌسوع اجاب ملك اذا أفانت بٌبلطس له فقال []Jn.18.37[]فــــانـــداٌك]

 [ صوتً ٌسمع الحق من هو من كل للحق الشهد العالم الى أتٌت قد ولهذا انا ولدت قد لهذا

  امام بٌبلطس هذا وقت المحاكمهسال وٌجٌب .. مره ٌُ  اكثر من

 وقت مثوله امام ربٌس الكهنه 

 وان الردي على فاشهد ردٌّا تكلمت قد كنت ان ٌسوع اجابه []Jn.18.23[]فــــانـــداٌك]

 [ تضربنً فلماذا حسنا

 حتى على الصلٌب

 اٌلً اٌلً قاببل عظٌم بصوت ٌسوع صرخ التاسعة الساعة ونحو[]Mt.27.46[]فــــانـــداٌك]

 .[تركتنً لماذا الهً الهً اي شبقتنً لما

 ألوي قاببل عظٌم بصوت ٌسوع صرخ التاسعة الساعة وفً[]Mk.15.34[]فــــانـــداٌك]

 .[تركتنً لماذا الهً الهً تفسٌره الذي.شبقتنً لما ألوي

  كان ٌصرخ تكلم ودافع عن نفسه امام بٌبلطس وتكلم امام ربٌس الكهنه كذلك وهو ٌصلباذن 

 ؟ تتم فى العهد الجدٌد نبإه فى المستقبل كٌؾ ٌصبح فى العهد القدٌم ٌؽه الماضىصالكبلم ب و

 وكنعجة الذبح الى تساق كشاة فاه ٌفتح ولم فتذلل هو اما لمظُ  []Is.53.7[]فــــانـــداٌك]

 [ فاه ٌفتح فلم جازٌها امام صامتة

ا طبق على سبى الٌهود والظلم نطبق على المسٌح وال ٌستوى اساسا لكن اذٌ الالكبلم  هذا كل

ٌؽه صفى بابل نجد ان الكبلم متوازن وصحٌح كذلك تجوز علٌهم النبإه ب وقع علٌهمالذى 

 الماضى ..
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 ونسٌر وراء تفسٌر الٌهود كٌؾ كانت لنرى االحداثقبله  بما 53االصحاح  نقوم بربط

 ٌهللون، وحكامه ،ثمن بؽٌر أخذ شعبً ؟بابل فً هنا لً ماذا واآلن []Is.52.5[]مشتركة]

 [ انقطاع ببل ٌوم كل ٌهان واسمً

 [ جدا وٌتسامى وٌرتفع ٌتعالى ٌنتصر عبدي ها:  الرب وقال []Is.52.13[]مشتركة]

ام  الذى تدعوا صلبه وقتله واهانته من هو العبد الذى ٌنتصر وٌتعالى وٌرتفع هل ٌسوع

 الٌهود العابدون من سبى بابل ؟

 [ الرب ذراع استعلنت ولمن خبرنا صدق من []Is.53.1[]فــــانـــداٌك] 

 : على سبٌل المثالفوكلمه ذراع الرب تقال رمز للتحرٌر واالنقاذ 

 قدامهم المٌاه شق الذي مجده ذراع موسى لٌمٌن سٌّر الذي []Is.63.12[]فــــانـــداٌك]

 [ ابدٌا اسما لنفسه لٌصنع

 شعب وسط من شعبا لنفسه وٌاخذ ٌاتً ان هللا شرع هل او []Dt.4.34[]فــــانـــداٌك]

 لكم فعل ما كل مثل عظٌمة ومخاوؾ رفٌعة وذراع شدٌدة وٌد وحرب وعجابب وآٌات بتجارب

 [ اعٌنكم امام مصر فً الهكم الرب

 والٌد والعجابب واآلٌات عٌناك ابصرتها التً العظٌمة التجارب []Dt.7.19[]فــــانـــداٌك]

 الشعوب بجمٌع الهك الرب ٌفعل هكذا.الهك الرب اخرجك بها التً الرفٌعة والذراع الشدٌدة

 [ وجهها من خابؾ انت التً

 وقال :وتحدث بعدها اشعٌاء 

 جمال وال له صورة ال ٌابسة ارض من وكعرق كفرخ قدامه نبت []Is.53.2[]فــــانـــداٌك]

 [ فنشتهٌه منظر وال الٌه فننظر

 وكمستر الحزن ومختبر اوجاع رجل الناس من ومخذول محتقر []Is.53.3[]فــــانـــداٌك]

 [ به نعتد فلم محتقر وجوهنا عنه

 فمن الطبٌعً ان ٌعودوا بعد االسر ال صوره لهم وال جمال بعد عودتهم من ذل االسر ..هذا 

 وكنعجة الذبح الى تساق كشاة فاه ٌفتح ولم فتذلل هو اما ظلم []Is.53.7[]فــــانـــداٌك]

 [ فاه ٌفتح فلم جازٌها امام صامتة

 نهم ماتوا من الجوع كما ٌقول ارمٌاال ىمع معظم االسر وهذا ما حدثالذبح هنا ٌعنى الموت 

 [ اعتدة مع وككباش للذبح كخراؾ انزلهم []Jer.51.40[]فــــانـــداٌك]

 مع نبإه اشعٌاء نكمل

 ظلما ٌعمل لم انه على.موته عند ؼنً ومع قبره االشرار مع وجعل []Is.53.9[]فــــانـــداٌك]

 [ ؼش فمه فً ٌكن ولم
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 فى صفنٌا كما ورد هم الٌهود التاببون بعد السبى - لم ٌكن فى فمه ؼش

 فً ٌوجد وال بالكذب ٌتكلمون وال اثما ٌفعلون ال اسرابٌل بقٌة []Zep.3.13[]فــــانـــداٌك]

 [ مخٌؾ وال وٌربضون ٌرعون النهم ؼش لسان افواههم

 وحٌنما ٌقول

 كثٌرٌن ٌبرر بمعرفته البار وعبدي وٌشبع ٌرى نفسه تعب من[]Is.53.11[]فــــانـــداٌك]

 .[ٌحملها هو وآثامهم

 الٌهود حملوا الخطٌه من ابابهم وقتها وؼفرها هللا لهم فٌما بعد

 اسرابٌل اثم ٌطلب الرب ٌقول الزمان ذلك وفً االٌام تلك فً []Jer.50.20[]فــــانـــداٌك]

 [ ابقٌه لمن اؼفر النً توجد فبل ٌهوذا وخطٌة ٌكون فبل

ان هذا العبد سٌكون له نسل حقٌقى وذرٌه  ثم نجد فى العدد العاشر خبلل هذه النبإه المزعومه

 حقٌقٌه

 ٌرى اثم ذبٌحة نفسه جعل ان.بالحزن ٌسحقه بان فسرّ  الرب اما []Is.53.10[]الفــــانـــداٌك]

 [ تنجح بٌده الرب ومسرة اٌامه تطول نسبل

 نفسه ٌقدم وحٌن بالحزن ٌسحقه أن هللا سر فقد ذلك ومع []Is.53.10[]الحٌاة ترجمة]

 [ ٌده على الرب مسرة وتفلح ، أٌامه وتطول نسله ٌرى فإنه إثم ذبٌحة

    Isa 53:10   יאריך ימים  זרעויהוה חפץ דכאו החלי אם־תׂשים אׁשם נפׁשו יראה

 וחפץ יהוה בידו יצלח׃

H2233 

 זרע

zera‛ 

BDB Definition: 

1) seed, sowing, offspring 

 فهل كان للمسٌح ذرٌه حقٌقه ام ان النص ٌتكلم عن نسل بنى اسرابٌل ؟!

 ًِٚٔٝZerah نٌتكو.. ٓؼخٍ ك٢  ُْ طَى ك٠ حُ٘ٚ حُؼزَٟ رٔؼ٢٘ َٗٔ ٓـخ١ُ رَ َٗٔ كو٤و٠ 

ٝحُظ٠  ٢ٛٝben ػٌْ ًِٔٚ   52:  37و خروج  6:  56وتكوٌن  12:  14و تكوٌن  8:  13

 طؼ٢٘ حَُ٘ٔ حُٔـخ١ُ ك٠ حُؼز٣َٚ 

حٓخ روٜٞٙ ٓخ ٣وُٞٚ حُزؼٞ ٖٓ حُِٓالء ح٤ُٔٔل٤ٖ ٤ًق ٣ٌٕٞ حٌُالّ ػٖ ر٠٘ حَٓحث٤َ 

 ٝحُ٘ٚ ٣ظٌِْ ر٤ٜـٚ حُٔلَى كَ٘ى ػ٠ِ ٝؿٜخٕ :

هذه من التعبٌرات المشهوره عند الٌهود  Shraga Simmonsحُٞؿٚ حالٍٝ ًٔخ ٗوِ٘خ ػٖ حَُحر٠ 

 فى العهد القدٌم للحدٌث عن جماعه الٌهود بصٌؽه المفرد وهذا ال اشكال فٌه
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ّ ؿٔخػٚ ٤ُْٝ ٗوٜخ رٔلَىٙ حٗ٘خ حًح ػيٗخ ُِ٘ٚ حُؼزَٟ ٗـي حٕ حُٔوٜٞى رخٌُالحُٞؿٚ حُؼخ٠ٗ 

 ُٟ٘ٞق حالَٓ رظل٤َٜ :

حٌُِٔٚ حُٔٔظويٓٚ رلٔذ هخّٓٞ  ٗوَح ٖٓ حُؼيى حُظخٖٓ ك٠ ٌٛٙ حُ٘زئٙ حُِٔػٞٓٚ ُِِٜذ

 ٓظَٝٗؾ ٤َٟٔ ؿٔخػٚ 

Isa 53:8    יׂשוחח כי נגזר מארץ חיים  מימעצר וממׁשפט לקח ואת־דורו

 מפׁשע עמי נגע למו׃

H4310 

 מי

m  y 

me 

An interrogitive pronoun of persons 

  ٝٛٞ ٓخ ٣ـؼَ طَؿٔش حُـِء حٗـ٣ِ٤ِخً ٌٌٛح

 

 because of the transgression of my people they were wounded 

 

  ٖٓ أؿَ حػْ ٗؼز٢ ُلن رْٜ حألًٟ أٝأ١ : ْٛ َٟرٞح ٖٓ أؿَ حػْ ٗؼز٢ 

 ٤ُٜـش حُـٔغ ٌٛٙ حُٞحٍىس ك٢ حُؼيى حًٌٍُٔٞ ٗوٍٞ  ًٝظ٤ٟٞق ر٢٤ٔ

٢ٛٝ ػ٘يٓخ طٔويّ ك٢ حُ٘ٚ حُؼز١َ ٌُِظخد   lamoh حٕ حٌُِٔش حُؼز٣َش حُٞحٍىس ك٢ حُؼيى ٢ٛ

حُٔويّ طؼ٠٘ ٤ٛـش حُـٔغ ) ْٛ ٤ُْٝ ٛٞ ( ، ٣ٌٖٝٔ حٕ ٗـيٛخ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ك٢ حُٔٞحٟغ 

  حُظخ٤ُش ٖٓ أٓلخٍ حٌُظخد

، حُِٔح٤َٓ  17:  24ٝ  21:  14ٝ  19:  6، ح٣ٞد  2:  33ٝ  35:  32ش ، طؼ٤٘ 26:  9ط٣ٌٖٞ 

،  21 : 48ٝ  7:  44ٝ  1:  23ٝ 4:  16، حٗؼ٤خ  165:  119ٝ  24:  78ٝ  7:  99ٝ  4:  2

 7:  2، كزوٞم  19:  1َٓحػ٢ أ٤ٍٓخ 

حٕ طَؿغ ُِ٘ٚ حُؼز١َ حٕ ً٘ض ِٓٔخً رٚ ُظظؤًي ٖٓ ٌٛح   ٠ِ٤ُٓ ح٤ُٔٔل٢ ٝ حه٠ حُِْٔٔ ٝربٌٓخٗي

ًُي ألْٜٗ ُْ  ٝرخُظؤ٤ًي كبٗي ُٞ ٍؿؼض ُِظَحؿْ ح٤ُٔٔل٤ش حُٔوظِلش كبٗي ُٖ طـي ٌٛح حُٔؼ٠٘

١ٍٝ ك٢ ٌٛح حإلٛلخف ٝرخُظخ٢ُ كبٗٚ ٖٓ حُٞحٟق ؿيحً حٕ ٌٛح حُؼيى خ٣ُؼظٔيٝح حُ٘ٚ حُؼز١َ حُٔ

 ػ٤ِٚ حُٔالّ أ٠٣خً ال ٣ٌٖٔ حٕ ٣٘طزن ػ٠ِ ح٤ُٔٔق

فكما نرى التفسٌر الٌهودى هو التفسٌر الصحٌح الن كل هذه النصوص بالفعل ال عبلقه لها 
ثم ان تنازلنا جدال  بالمسٌح علٌه السبلم بل تتكلم بشكل واضح عن الٌهود واسرهم فى بابل

على ان هذه نبإه صلب وهذا ؼٌر صحٌح على االطبلق كما اوضحت من خبلل النصوص 
ر فاٌن فى هذه النصوص اسم ٌسوع لما ال تكن الحادثه التى ٌصفها اشعٌاء للصلب والتفاسٌ

 حسب زعمكم وقعت على شخص اخر !
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" ثقبوا ٌدى  16عدد  22س : تنبؤ العهد القدٌم بصلب المسٌح بنبإه واضحه فى مزمور ۩ 

 ورجلى " ألٌس هذا دلٌبل ؟

 

اوال لنرى من داخل المزمور نفسه انه ال قطعا كبلم ؼٌر صحٌح على االطبلق  الرد : ۞
 عبلقه بالمسٌح او المصلوب بالنص 

 ٌبدأ المزمور بهذه النصوص :

 لماذا الهً الهً لداود مزمور الصبح اٌلة على المؽنٌن المام []Ps.22.1[]الفــــانـــداٌك]
 [ زفٌري كبلم عن خبلصً عن بعٌدا.تركتنً

 .[لً هدوء فبل ادعو اللٌل فً تستجٌب فبل ادعو النهار فً الهً []Ps.22.2[]الفــــانـــداٌك]

 هل المسٌح كان ؼٌر مستجاب الدعاء ؟ المسٌح وقت إحٌاإه اللعاذر قال

 الجمع هذا الجل ولكن.لً تسمع حٌن كل فً انك علمت وانا []Jn.11.42[]الفــــانـــداٌك]
 [ ارسلتنً انك لٌإمنوا.قلت الواقؾ

 النبإه اٌضا تقول

 ذاب قد.كالشمع قلبً صار عظامً كل انفصلتانسكبت  كالماء []Ps.22.14[]الفــــانـــداٌك]
 .[امعابً وسط فً

 أما فى قضٌه المصلوب نجد النصوص تقول

النهم رأوه قد  الٌه لم ٌكسروا ساقٌهواما ٌسوع فلما جاءوا  []Jn.19.33]الفــــانـــداٌك[]
 مات.[

 [ منه ٌكسر ال عظم القابل الكتاب لٌتّم كان هذا الن[]Jn.19.36[]الفــــانـــداٌك]

 واذا دققنا فى المزمور :

 [به  سرّ  النه لٌنقذه فلٌنجه الرب على اتكل []Ps.22.8[]الفــــانـــداٌك]

 [ نصرتً الى اسرع قوتً ٌا تبعد فبل رب ٌا انت اما []Ps.22.19[]الفــــانـــداٌك]
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 [وحٌدتً  الكلب ٌد من نفسً السٌؾ من انقذ []Ps.22.20[]الفــــانـــداٌك]

فهل هذه النصوص دلٌل صلب وقتل ام دلٌل نجاه فلو اصرٌت زمٌلى المسٌحى انها نبإه صلب 
 اقول معك متفقٌن اذا تتكلم عن صلب ونجاه المسٌح من الصلب نفسه فى نفس الوقت 

 : فى النص العبرى أما المفاجؤه

mamre.org/p/pt/pt2622.htm-http://www.mechon 

ים:   יז י ְסָבבּונִּי, ְכָלבִּ י, יַָדי ְוַרְגָלי   כִּ יפּונִּי; ָכֲארִּ קִּ ים, הִּ  .ֲעַדת ְמֵרעִּ

17 For dogs have encompassed me; a company of evil-doers have 
inclosed me; like a lion, they are at my hands and my feet. 

 ٌدى و رجلىكاالسد كانوا فى  الترجمه :

 كانوا فى ٌدى ورجلى اى اوثقوهم وهذا ما تإكده ترجمه االخبار الساره :

 أوثقوا ٌحاصروننً األشرار من زمرة. بً ٌحٌطون الكبلب []Ps.22.16[]السارة االخبار]
 [ ورجلً ٌدي

وهذا ٌتفق مع باقى النصوص فى االصحاح فكونهم اوثقوا ٌداه وارجله ٌؤتى بعد الوثاق نجاه 
 كما بالنصوص ولكن الطعن والقتل كٌؾ ٌكون مع حدوثه نجاه ال تستقٌم النصوص ابدا ..

صلب وهذا اٌضا ؼٌر صحٌح كما نبإه اشعٌاء فاٌن اسم ومره اخرى نقول لنفرض انها نبإه 
 المسٌح فى هذه النصوص ولما ال تكن قد وقعت على شخص اخر .. !

 

ٌخبرنا ان المسٌح سٌصلب وٌطعن ألٌس هذا  10والعدد  12س : سفر زكرٌا االصحاح ۩ 

 دلٌل على صلب المسٌح ؟

 

كلمات التوجد بالنصوص فقط نابعه من ٌثٌرنى التعجب والدهشه حٌنما اسمع عن  الرد : ۞

 الهه وال حول وال قوه اال باهلل  خٌال مرٌض شؽله الشاؼل اثبات ما ال ٌثبت ٌستمٌت الثبات قتل

http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2622.htm
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2622.htm
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 النص لم ٌذكر المسٌح من قرٌب او من بعٌد

 النعمة روح اورشلٌم سكان وعلى داود بٌت على وافٌض []Zec.12.10[]الفــــانـــداٌك]
ًّ  فٌنظرون والتضرعات  فً وٌكونون له وحٌد على كنابح علٌه وٌنوحون طعنوه الذي ال

 [ بكره على مرارة فً هو كمن علٌه مرارة

االصحاح كله ٌتكلم عن معركه هرمجدون دٌنونه االشرار المعركه بٌن االله والشٌطان بٌن 
 ها بالمسٌح وال بالصلب وال الفداءلالحق والباطل ما عبلقه 

 النصوص بنص واحد فقط لراٌنا ان التفسٌر المسٌحً باطل من كل االوجهفاذا اكلمنا 

 فً رمون هدد كنوح اورشلٌم فً النوح ٌعظم الٌوم ذلك فً []Zec.1211[]الفــــانـــداٌك]
 [مجدّون  بقعة

ك٤غ وكما ٌقول انطونٌوس فكرى هو ٌوم معركه هرمجدون  10الٌوم الذى ٌحكٌه لنا النص 

 حى٢ٗ ػالهٚ رخُِٜذ ٝال ر٤ٔٞع٤ُْ ُٚ  خُٟٔٞٞعك حُٜخُقهظَ ٤ٗٞ٣خ حُِٔي 

كل هذه متشابهات اٌن المحكمات فى الكتاب التى تقول ان المسٌح سٌصلب وٌموت فعبل فى 
 العهد القدٌم او الجدٌد

 ان اله الدهر الذى تكلم عنه اشعٌاءدعونا من المتشابهات فهل ٌجوز ان نقول 

 ال االرض اطراؾ خالق الرب الدهر اله تسمع لم ام عرفت أما []Is.40.28[]الفــــانـــداٌك]
 [ فحص فهمه عن لٌس ٌعٌا وال ٌكل

 هو نفس ما تكلم عنه بولس فى رسالته التانٌه الهل كورنثوس 

 لببل المإمنٌن ؼٌر اذهان اعمى قد الدهر هذا اله فٌهم الذٌن []Cor2.4.4[]الفــــانـــداٌك]
 [ هللا صورة هو الذي المسٌح مجد انجٌل انارة لهم تضًء

 دعونا من المتشابهات  فما تكلم عنه بولس هو الشٌطان فهل الشٌطان هو اله هذا الدهر ؟

عن المصلوب ما دلٌل ان هذا الطعن مره اخرى وان جاز ان ٌكون النص وهذا تنازل منى 
 تعرض له المسٌح باعتباره هو المصلوب ؟ كل هذا محض استنتاجات خاطبه باالدله

 

( ،    21 - 16س : المسٌح ذكر فى عده مواضع انه سٌسلم لٌصلب كما فى  ) متى ۩ 

 (  ألٌس هذا دلٌل على صلب المسٌح ؟ 22 – 9( ، ) لوقا  31 – 8)مرقص 

ال اختلؾ باى حال من االحوال مع كل هذه النصوص وقد ٌستؽرب القارئ كٌؾ ال الرد :  ۞

 ذكرها .. تمعن معى فى النصوص اختلؾ فاقول لى مبلحظه بسٌطه ارؼب فى

 ٌذهب ان ٌنبؽً انه لتبلمٌذه ٌظهر ٌسوع ابتدأ الوقت ذلك من []Mt.16.21[]الفــــانـــداٌك]

 [ ٌقوم الثالث الٌوم وفً وٌقتل والكتبة الكهنة ورإساء الشٌوخ من كثٌرا وٌتؤلم اورشلٌم الى
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 من وٌرفض كثٌرا ٌتؤلم ان ٌنبؽً االنسان ابن ان ٌعلّمهم وابتدأ []Mk.8.31[]الفــــانـــداٌك]

 [ ٌقوم اٌام ثبلثة وبعد.وٌقتل والكتبة الكهنة ورإساء الشٌوخ

 الشٌوخ من وٌرفض كثٌرا ٌتؤلم االنسان ابن ان ٌنبؽً انه قاببل []Lk.9.22[]الفــــانـــداٌك]

 [ ٌقوم الثالث الٌوم وفً وٌقتل والكتبة الكهنة ورإساء

 ماذا تفٌد هذه الكلمه ؟ تفٌد بؤن امر ما ٌجب ان ٌحدث ولكن دون حتمٌه حدوثه بمعنى اوضح 

حٌنما اقول ٌنبؽى ان اكتب كتابا اخر بعد هذا فى موضوع ) الخطٌه االصلٌه بٌن االسبلم 

ٌس شرط حدوثه فمن الجابز ٌحدث لى ظرؾ ما ب فعله ولكن لجوالمسٌحٌه ( فهذا ما ٌ

 ٌمنعنى عن كتابته 

 وهذا ما اوضحته الترجمه الٌسوعٌه مثبل

 وأن شدٌدة، آالما ٌعانً أن اإلنسان ابن على ٌجب وقال []Lk.9.22[]الٌسوعٌة الترجمة]

 [ الثالث الٌوم فً وٌقوم ٌقتل وأن والكتبة، الكهنة وعظماء الشٌوخ ٌرذله

G1163 

δε  

dei 

die, deh-on' 

Third person singular active present of G1210; also δε λ deon which is neuter 

active participle of the same; both used impersonally; it is (was, etc.) 

necessary (as binding): - behoved, be meet, must (needs), (be) need (-ful), 

ought, should. 

كان مدٌون لملك بعشر االؾ  برجلملكوت هللا ب المثل مثل النص الذى كان ٌضرب فٌه المسٌح

وزنه وحٌنما طلب من الملك االمهال امهله ولكن كان له عبد مدٌون له بمابه دٌنار فعذبه فقال 

 له الملك

  [انا  رحمتك كما رفٌقك العبد ترحم اٌضا انت انك ٌنبؽً كان أفما []Mt.18.33[]الفـــانـداٌك]

ٌنبؽً ان ٌرحمه .. فٌنبؽى ال تفٌد بحتٌمه حدوث فهل رحمه ؟ بالطبع ال لم ٌرحمه مع انه كان 

 الفعل ..

ولكنه لم ٌحدث المقصود من قولى هذا ان هذا كان المصٌر الذى كان ٌجب على المسٌح 

 للمسٌح نتٌجه دعوه المسٌح بان ٌنقذ من هذا المصٌر فبل ٌتعرض له والدلٌل 

 ال لتكن ولكن.الكاس هذه عنً تجٌز ان شبت ان ابتاه ٌا قاببل[]Lk.22.42[]الفــــانـــداٌك]

 .[ارادتك بل ارادتً

Luk 22:42  λζγων· π τερ, εἰ βοφλει παρενεγκεῖν τοῦτο τὸ ποτήριον  π᾿ 

ἐμοῦ· πλὴν μὴ τὸ θζλημ  μου,  λλ  τὸ ςὸν γινζςθω 
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 فى قاموس سترونج بارانٌجٌك تجٌز  παρενεγκεῖν  كلمه

G3911 

παξαθ ξω 

paraphero   

par-af-er'-o 

From G3844 and G5342 (including its alternate forms); to bear along or 

aside, that is, carry off (literally or figuratively); by implication to avert: - 

remove, take away. 

.. دعوه  للتفادى  implication to avertنركزفى المعنى اللى ورد فى قاموس سترونج 

المسٌح للتفادى من واقعه الصلب فالمعنى لٌس كما ٌدعى البعض من الجهال باللؽه ان 

االجازه بان ٌمر عذاب الصلب على المسٌح سرٌعا . بل الدعوه من المسٌح ان ٌنجو من 

 الصلب نفسه .. نكمل

 [ ٌقوٌه السماء من مبلك له وظهر []Lk.22.43[]الفــــانـــداٌك]

 هذه هى االستجابه لدعوه المسٌح والمسٌح كان مستجاب الدعوه

 [لً  تسمع حٌن كل فً انك علمت وانا []Jn.11.42[]الفــــانـــداٌك]

اذن حٌنما نقول ان هللا استجاب دعوته وارسل له مبلكا ٌقوٌه كان بشرى للنجاه من واقعه 

 الصلب

على المسٌح وهو الصلب لكن هللا سبحانه لذا نقول ان هذا المصٌر كان مفترض وقوعه 

وتعالى بعد ان تضرع له المسٌح وطلب نجاته نجاه من هذه المإامره والمكٌده التى ترمى 

 لبٌان انه نبى كذاب ..

 ثم ان هذه القصه تبدو مختلقه الن هناك من الشواهد ما ٌردها

ٌصلب وٌقوم من الموت فهل اذا كان المسٌح علٌه السبلم او ٌسوع االنجٌلى قال بالفعل انه س

ٌعقل ان حتى بعد القٌامه المزعومه ٌاتى الكتاب وٌقول ان المرٌمات كانتا ذاهبٌن لٌدهن 

 الجسد ! ولٌسوا لٌروا القٌامه

وهل ٌعقل ان بعد ان قال المسٌح اكثر من مره انه سٌقوم من الموت للتبلمٌذ حسب النصوص 

 مٌذ ال ٌعرفوا شا عن القٌامهنجد انه بعد حادثه القٌامه المزعومه التبل

 ورأى القبر الى اوال جاء الذي اآلخر التلمٌذ اٌضا دخل فحٌنبذ []Jn.20.8[]فــــانـــداٌك]

 [فآمن

 [ االموات من ٌقوم ان ٌنبؽً انه الكتاب ٌعرفون بعد ٌكونوا لم النهم []Jn.20.9[]فـانـــداٌك]
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 28 – 26س : المسٌح اكد انه سٌموت فداء عنا وان دمه سٌفسك على الصلٌب فى ) متى ۩ 

 كثٌرٌن اجل من ٌسفك الذي الجدٌد للعهد الذي دمً هو هذا الن(   24 – 14( و ) مرقص 

 ألٌس هذا دلٌل على صلب المسٌح ؟ الخطاٌا لمؽفرة

 

هذه النصوص تخلو اطبلقا من ذكر الصلب او الصلٌب وهناك امر هام هذه الرد :  ۞

 –النصوص من المفترض ان المسٌح قالها اثناء العشاء الربانى الذى بحسب االناجٌل متى 

 مرقص –لوقا 

وقد بٌنا سابقا وجود تزامن وقوعه اول اٌام الفصح حٌث اكل المسٌح الفصح مع التبلمٌذ 

الربانى الذى ٌجعله االناجٌل السابقه فى اول اٌام الفصح وٌوحنا تضارب فى زمن العشاء 

 ٌخبرنا ان المسٌح قد مات على الصلٌب قبل الفصح وهذا كفٌل برد الموضوع بالكامل

ونوضح ان المسٌح لم ٌقل هذا اساسا من عده جوانب اوال ان كان المسٌح قد قال هذا وقت 

 العشاء الربانى لكان التبلمٌذ على علم به 

 هذا هو احد النصوص التى ٌستخدمها المدعى

 اجل من ٌسفك الذي الجدٌد للعهد الذي دمً هو هذا الن []Mt.26.28[]الفــــانـــداٌك]

 .[الخطاٌا لمؽفرة كثٌرٌن

 هل كان تكرٌز الرسل بقبول دم المسٌح لتكفٌر الخطاٌا ؟

 بطرس ٌقول فى اعمال الرسل

 اسم على منكم واحد كل ولٌعتمد توبوا بطرس لهم فقال []Acts.2.38[]الفــــانـــداٌك]

 [ القدس الروح عطٌة فتقبلوا الخطاٌا لؽفران المسٌح ٌسوع

 توبوا لمؽفره الخطاٌا ولٌس اقبلوا دم المسٌح لمؽفره الخطاٌا 

 وٌعقوب ٌقول فى رسالته 

 فعل قد كان وان ٌقٌمه والرب المرٌض تشفً االٌمان وصبلة []Jms.5.15[]الفــــانـــداٌك]

 [ له تؽفر خطٌة

 ولم ٌقل قبول دم المسٌح فادى ومخلص الصبله تؽفر الذنوب 



 المهندس مجدى                                          القول الصرٌح فى نجاه المسٌحكتاب / 
 

211 
 

هناك من قال ان احد التبلمٌذ نادى بهذا فبكل بساطه هذا اٌمانه وهذا ؼٌر صحٌح  وان قال احد

الشخصى النه لو كان المسٌح قد قال هذا الكبلم اثناء العشاء الربانى للتبلمٌذ كنا قد وجدنا 

اتفاق على هذا االمر فٌما بٌنهم اثناء التبشٌر وكان كل التبلمٌذ بشروا بقبول دم المسٌح 

 لمؽفره الخطاٌا 

 هذه القصه مختلقه ودخٌله على الكتاب اما ثانٌا

 واعطى وكسر وبارك الخبز ٌسوع اخذ ٌاكلون هم وفٌما[]Mt.26.26[]الفــــانـــداٌك]

 [ جسدي هو هذا كلوا خذوا وقال التبلمٌذ

 ؟ ان تنازلنا جدال وقلنا ان المسٌح حضر هذا العشاء الربانى بالفعل فهل قال هذا الكبلم

 فى بعض النسخ 

(ASV)  And as they were eating, Jesus took bread, and blessed, and 

brake it; and he gave to the disciples, and said, Take, eat; this is my 

body. 

(ESV)  Now as they were eating, Jesus took bread, and after 

blessing it broke it and gave it to the disciples, and said, "Take, eat; 

this is my body." 

(KJV)  And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, 

and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is 

my body. 

كجمله نبلحظ تحدٌد كلمه هذا هو جسدى فى بعض الترجمات دالله على الشك باضافتها 

 تفسٌرٌه

 نجد فى تفسٌر :وهذا ما 

Robertson's Word Pictures in the New Testament  

The bread as a symbol represents the body of Jesus  

 الخبز رمز الى جسد المسٌح .. فهذه االضافه اضافه تفسٌرٌه لم ٌقولها صاحب المقوله اساسا

 لذلك فى عده ترجمات نجد االتى :

The New Testament-A Translation by William Barclay(1968) reads at 

Matthew 26:26, 

"During the meal Jesus took a loaf. He said the blessing over it,and 

broke it into pieces, and gave it to his disciples.'Take! Eat!' he said. 

'This means[Gk."estin"]my body.' "  
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The Authentic New Testament by Hugh J. Schonfield(1956) 

"...Take, eat; this signifies[Gk."estin"]my body." 

A New Translation of the Bible by James Moffatt(impression of 1948); 

"Take and eat this,it means my body." 

The Translator's New Testament (1973) reads, "this is my body," but in 

it's translational notes says: 

"This saying is interpreted in different ways in different parts of the 

Church. In the original context the word "is" can only mean 'stand 

for','represents', as Jesus's actual body was there in it's physical form. 

Compare the use of 'is' in Mat 13;38; Lk 8:11; 1 Cor 11:24,25 and many 

other places, when it means 'represent' or 'stands for'. In Mat 26:26 and 

parallels, however, T[ranslator's] T[estament] has retained the literal 

translation 'is.' " 

In those places cited by the The Translator's New Testament, Mat 

13:38; Lk 8:11; they translate "estin" not as "is" but as "represents." 

So the critic would then have to find fault with this translation, as being 

"inconsistent," even though they translated "estin" literally at Matthew 

26:26 etc! 

The New Testament in Modern Speech by R.F.Weymouth (2nd edition 

of 1903) in a footnote to Matthew 26:26 says: "Is my body] Or 

'signifies,' 'represents,' 'symbolizes my body.' In many places both in 

the O.T. and the N.T. the verb 'is' or 'are,' expressed or(as 

here)understood, may thus be rendered. A few examples are-in the O.T. 

Gen.xi.26; Josh.iv.6(where the literal rendering is "What(are)these 

stones to you?"); Isa.v.7,and numerous instances in Zech.iv.,v.,vi.; and 

in the N.T. Matt.xiii.19,20,22,23; Acts x.17(lit.,"what the vision might 

be");Rev.xvii.18;xix.10." 

 م  1968وهذا ما اشار الٌه ولٌام باركلى فى نسخته الصادره عام 

The New Testament-A Translation by William Barclay(1968)  

 

"During the meal Jesus took a loaf. He said the blessing over it,and 

broke it into pieces, and gave it to his disciples.'Take! Eat!' he said . 

'This means[Gk."estin"] my body 

 الحظوا اختتام كبلم ٌسوع بنقطه ثم ٌقول : ٌقصد جسدي " ..
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وهذا ما اكدت حدوثه دابره المعارؾ الكتابٌه من باب تدعٌم فكر الهوتى  تفسٌرٌهفهذه الفقره 

 فى عده نصوص للكتاب المقدس 

 وهذا الكبلم ٌعارض اقوال صرٌحه للسٌد المسٌح فى الكتاب المقدس

 على حكمتم لما.ذبٌحة ال رحمة ارٌد انً هو ما علمتم فلو []Mt.12.7[]الفــــانـــداٌك]

 [ االبرٌاء

 آت لم النً ذبٌحة ال رحمة ارٌد انً هو ما وتعلّموا فاذهبوا []Mt.9.13[]الفــــانـــداٌك]

 [ التوبة الى خطاة بل ابرارا الدعو

فهو لم ٌاتى لٌكون ذبٌحه وال ٌطلب ذبٌحه بل اتى لٌعرؾ الناس طرٌق التوبه الذي ٌعارض 

النصارى وجوده من باب ان التوبه ظلم من هللا فهذا الكبلم ٌعارض صرٌح النصوص فى 

 المسٌح المقدس على لسان ٌسوعالكتاب 

 

المسٌح تنبا عن موته فى موضع اخر بانه سٌقدم جسده من اجل حٌاه العالم .. ٌوحنا  س :۩ 

الٌس هذا ..  العالم  حٌاة اجل من ابذله الذي جسدي هو اعطً انا الذي والخبز:   51 – 6

 دلٌل على صلب المسٌح نفسه ولٌس شخص اخر ؟

اوضح النصوص فى الكتاب المقدس الذى وضح ٌسوع بنفسه صراحه هذا من  الرد : ۞

 معناها خبلل نفس االصحاح

 بصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدورولكن كما قال هللا سبحانه وتعالى فانها ال تعمى اال

 خبلل هذا االصحاح نجد النصوص تقول االتى :

 [ للعالم حٌاة الواهب السماء من النازل هو هللا خبز الن []Jn.6.33[]الفــــانـــداٌك]

 فالجسد واهب الحٌاه وهنا نسال كٌؾ ٌهب الجسد الحٌاه ؟ 

 به وٌإمن االبن ٌرى من كل ان ارسلنً الذي مشٌبة هذه الن []Jn.6.40[]الفــــانـــداٌك]

 [ االخٌر الٌوم فً اقٌمه وانا ابدٌة حٌاة له تكون

وبه كنبى فٌهب الحٌاه باالٌمان به اى باالٌمان برسالته العظٌمه التى ارسلها هللا على ٌده 

 فٌكمل وٌقولمرسل من قبل هللا 

 [ وماتوا البرٌة فً المنّ  اكلوا آباإكم []Jn.6.49[]الفــــانـــداٌك]

المن بمعناه فلٌس المقصود هنا فى هذا النص هل هذا النص ٌإخذ بمعناه الحقٌقى ؟ قطعا ال 

ولكن المقصود اٌمانهم وعقٌدتهم الضاله التى اختلقوها  الذى ٌسقط من االشجار الحقٌقى

 النفسهم فقال بعد هذا
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 هذا من احد اكل ان.السماء من نزل الذي الحً الخبز هو انا []Jn.6.51[]الفــــانـــداٌك]

 [ العالم حٌاة اجل من ابذله الذي جسدي هو اعطً انا الذي والخبز.االبد الى ٌحٌا الخبز

كما اخبر بهذا صراحه من اكل من هذا الخبز ٌحٌا الى االبد اى من امن بهذه الرساله له الحٌاه 

وهذا الخبز هو جسده مجازا الذى ٌإكل كما وصؾ عقٌده الٌهود الفاسده فى مواضع اخرى 

 بالمن الذى فى البرٌه واكلوه

 بمعناه الحقٌقى فقالوا متعجبٌنحتى الٌهود ظنوا انه ٌتكلم عن الجسد 

 ٌعطٌنا ان هذا ٌقدر كٌؾ قابلٌن بعضا بعضهم الٌهود فخاصم []Jn.6.52[]الفــــانـــداٌك]

 [ لناكل جسده

 فاجابهم المسٌح مصحح لهم هذا الفكر الفاسد الذى وصل لهم نتٌجه تعاملهم مع النص بلفظٌته 

ًّ  ٌثبت دمً وٌشرب جسدي ٌاكل من []Jn.6.56[]الفــــانـــداٌك]  [ فٌه وانا ف

ًّ  وانا الحً اآلب ارسلنً كما []Jn.6.57[]الفــــانـداٌك]  [ بً ٌحٌا فهو ٌؤكلنً فمن باآلب ح

هناك مثلٌه فالحٌاه بالمسٌح التى نكتسبها منه تماثل نفس الحٌاه التى اكتسبها من االب اى 

 وصلت له من االب 

فهل هذه الحٌاه بالنسبه للمسٌح انه ٌإمن مثبل بصلب وقتل االب وسفك دمه على عود 

 الصلٌب ؟ قطعا ال .. بنفس المثلٌه نطبق هذه القاعده على المسٌح فقال موضحا لهم 

 [ اوال كان حٌث الى صاعدا االنسان ابن رأٌتم فان []Jn.6.62[]الفــــانـــداٌك]

 اكلمكم الذي الكبلم شٌبا ٌفٌد فبل الجسد اما ٌحًٌ الذي هو الروح []Jn.6.63[]الفــــانـــداٌك]

 [وحٌاة  روح هو به

ٌقول " الجسد الذى اكلمكم به ال ٌفٌد شٌبا " ثم ٌكمل وٌقول ان الذى ٌفٌد هو " الكبلم الذى 

 ٌتكلم به "

اذن االٌمان بصلبه وقتله لٌس هو الحٌاه بل الكبلم الذى تكلم به .. وهنا نسال ما هو الكبلم 

 الذى تكلم به 

 به تكلمت الذي الكبلم.ٌدٌنه من فله كبلمً ٌقبل ولم رذلنً من []Jn.12.48[]الفــــانـــداٌك]

 [ االخٌر الٌوم فً ٌدٌنه هو

 اعطانً هو ارسلنً الذي اآلب لكن نفسً من اتكلم لم النً []Jn.12.49[]الفــــانـــداٌك]

 [ اتكلم وبماذا اقول ماذا وصٌة

 قال فكما به انا اتكلم فما.ابدٌة حٌاة هً وصٌته ان اعلم وانا []Jn.12.50[]الفــــانـــداٌك]

 [ اتكلم هكذا اآلب لً

 االب من اعطاه هذا الكبلم وهذه الوصٌه .. وٌخبرنا اٌضا
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 لً لٌس تسمعونه الذي والكبلم كبلمً ٌحفظ ال ٌحبنً ال الذي []Jn.14.24[]الفــــانـــداٌك]

 [ ارسلنً الذي لآلب بل

اذن الحٌاه فى الرساله التى جاء بها التى ارسل بها من قبل هللا ولٌس فى االٌمان بصلبه 

 !! وموته و قٌامته من الموت

 

 صرٌح النصوص ٌقول ان هللا ارسل المسٌح لٌصلب وهذا ما حدث حسب نص س :۩ 

 من كل ٌهلك ال لكً الوحٌد ابنه بذل حتى العالم هللا احب هكذا النه []Jn.3.16[]فــــانـــداٌك]

 [ االبدٌة الحٌاة له تكون بل به ٌإمن

ابنه الوحٌد فهذا الكبلم اوال البد ان نعى ان كلمه بذل ال تعنى صلب او قتل او امات  الرد : ۞

 ؼٌر صحٌح

 الكلمه دٌدومى تعنى اعطى او ارسل

G1325 

δ δωκη 

A prolonged form of a primary verb (which is used as an alternate in most of 
the tenses); to give (used in a very wide application, properly or by 
implication, literally or figuratively; greatly modified by the connection): - 
adventure, bestow, bring forth, commit, deliver (up), give, grant, hinder, 
make, minister, number, offer, have power, put, receive, set 

 

 وهذا ما ٌإكده ٌوحنا نفسه فى رسالته االولى

 العالم الى الوحٌد ابنه ارسل قد هللا ان فٌنا هللا محبة أظهرت بهذا []Jn1.4.9[]فــــانـــداٌك]

 [ به نحٌا لكً

 بذل = أرسل فالنص ال عبلقه له بصلب وال فداء

وهذا ما وضحناه خبلل النصوص هللا قد ارسل المسٌح النبى الكرٌم للناس كى تحٌا به .. 

 السابقه للسإال السابق 

اذن الحٌاه باالبن تكون باالٌمان بالوصٌه التى ارسلها هللا على لسانه ولٌس االٌمان به كفادى 

 ومخلص من خطٌه او انه االله المتجسد الذى ٌموت عوضا عن االنسان فالمسٌح لم ٌقل هذا .

هلل ان ٌكون هو هللا الدٌان كما تقولوا الذى ٌدخل فما ٌقوله المسٌح لٌس من نفسه وحاشا 

ه االٌمان بها هو الحٌاه وهذه الرسال الحٌاه االبدٌه فالرسول من الطبٌعى محمل برساله من هللا

 االبدٌه 

 [ هللا بكبلم ٌتكلم هللا ارسله الذي الن []Jn.3.34[]الفــــانـــداٌك]
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 االشٌاء :لهذا قال موضحا ان االٌمان هو ُمنتهً كل 

 باسم ٌإمن لم النه دٌن قد ٌإمن ال والذي ٌدان ال به ٌإمن الذي []Jn.3.18[]الفــــانـــداٌك]

 [ الوحٌد هللا ابن

 

 كٌؾ ٌكون المصلوب شخص اخر سوا المسٌح وهو نفسه ٌعترؾ انه المسٌح  س : ۩

 اٌضا الكهنة ربٌس فسؤله.بشًء ٌجب لم ساكتا فكان هو اما []Mk.14.61[]الفــــانـــداٌك]

 .[المبارك ابن المسٌح أانت له وقال

 عن جالسا االنسان ابن تبصرون وسوؾ هو انا ٌسوع فقال []Mk.14.62[]الفــــانـــداٌك]

 .[السماء سحاب فً وآتٌا القوة ٌمٌن

 الٌس هذا دلٌل على صلب المسٌح نفسه ولٌس شخص اخر ؟

كما سبقنا وشرحنا انفا حٌنما نستخدم الكتاب المقدس شاهد على الصلب فبلبد ان  الرد : ۞

 نتحدث فى اى نقطه من وجهه النظر باكلمها لكتّاب االناجٌل االربع ولٌس من وجه واحده

 لنرى ماذا اخبرتنا باقى االناجٌل حٌنما تم سإال الشخص المصلوب ؟

 انجٌل لوقا نقرا فى 

 

 والكتبة الكهنة رإساء الشعب مشٌخة اجتمعت النهار كان ولما []Lk.22.66[]الفــــانـــداٌك]

 [مجمعهم الى واصعدوه

 ال لكم قلت ان لهم فقال.لنا فقل المسٌح انت كنت ان قابلٌن []Lk.2.267[]الفــــانـــداٌك]

 .[تصدقون

 .[تطلقوننً وال تجٌبوننً ال سؤلت وان []Lk.22.68[]الفــــانـــداٌك]

 .[هللا قّوة ٌمٌن عن جالسا االنسان ابن ٌكون اآلن منذ []Lk.22.69[]الفــــانـــداٌك]
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 .[هو انا انً تقولون انتم لهم فقال.هللا ابن أفانت الجمٌع فقال []Lk.22.70[]الفــــانـــداٌك]

الحظ معى زمٌلى المسٌحى حٌنما سال هل هو المسٌح قال ان قلت لكم لن تصدقوا اى انه اذا 

ذكر الحقٌقه لن ٌصدقوه فان كان هو المسٌح ما الداعى ان ٌقول هذا ولما لن ٌصدقوا ولٌس 

 هذا فحسب بل قال ان تطلقونى !

لما ٌذكر اطبلق سراحه فى هذا الموقؾ ان كشؾ عن هوٌته اال اذا قال انه لٌس المسٌح ثم 

مره ( جالس  81ٌصرح عبلنٌه ابن االنسان ) اسم المسٌح الذى ورد فى الكتاب المقدس 

 االاااااااااااااان وقت محاكمه المصلوب عن ٌمٌن القوه

هللا اكبر المصلوب ٌقول ان المسٌح ابن االنسان وقت المحاكمه جالس عن ٌمٌن قوه هللا اذن 

هو لٌس المسٌح وحٌنما سال هل انت هو ابن االنسان قال انتم تقولون اى ان هذا هو قولكم 

  انتم .. انتم من تدعوا هذا

وهنا نطرح سإال اٌضا لم ٌسالوه عن شخصه وهم من المفترض ٌعرفوه جٌدا فقد كان ٌتكلم 

 مع الناس عبلنٌه ولٌس فى الخفاء

 فً حٌن كل علّمت انا.عبلنٌة العالم كلمت انا ٌسوع اجابه []Jn.18.20[]الفــــانـــداٌك]

 .[بشًء اتكلم لم الخفاء وفً.دابما الٌهود ٌجتمع حٌث الهٌكل وفً المجمع

ثم نقرا  اذن مجرد سإالهم عن شخصه لٌس له سبب سوى شكهم فى شخصه انه هو المسٌح

  اٌضا فى لوقا 

 .[تقول انت وقال فاجابه.الٌهود ملك انت قاببل بٌبلطس فسؤله []Lk.23.3[]الفــــانـــداٌك]

 هذا فً علّة اجد ال انً والجموع الكهنة لرإساء بٌبلطس فقال []Lk.23.4[]الفــــانـــداٌك]

 .[االنسان

حٌنما ساله بٌبلطس هل انت ملك الٌهود قال انت تقول اى ان هذا ادعابك انت لذا صرح 

بٌبلطس قاببل ال اجد عله فى هذا االنسان فلو كان المصلوب قال انه ملك الٌهود لكان دانه 

 السبلم ثم نكملبالتجدٌؾ ولكنه انكر هذا وبالطبع ال ٌنكر هذا اال شخص ؼٌر المسٌح علٌه 

 كان اذ هٌرودس الى ارسله هٌرودس سلطنة من انه علم وحٌن []Lk.23.7[]الفــــانـــداٌك]

 [ اورشلٌم فً االٌام تلك اٌضا هو

 زمان من ٌرٌد كان النه جدا فرح ٌسوع رأى فلما هٌرودس واما []Lk.23.8[]الفــــانـــداٌك]

 [ منه تصنع آٌة ٌرى ان وترجى كثٌرة اشٌاء عنه لسماعه ٌراه ان طوٌل

 .[بشًء ٌجبه فلم كثٌر بكبلم وسؤله []Lk.23.9[]الفــــانـــداٌك]

الحظ معى صدٌقى المسٌحى ٌسال وال ٌجٌب لما ؟؟؟؟؟؟؟ ما السبب فى هذا ؟؟؟ اال ان كان 

 شخصا اخر ولٌس المسٌح
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 نقرا فى انجٌل مرقص

 والكتبة والشٌوخ الكهنة رإساء تشاور الصباح فً وللوقت []Mk.15.1[]الفــــانـــداٌك]

 [ بٌبلطس الى واسلموه به ومضوا ٌسوع فؤوثقوا كله والمجمع

 [ تقول انت له وقال فاجاب.الٌهود ملك انت بٌبلطس فسؤله []Mk.15.2[]الفــــانـــداٌك]

 [ كثٌرا علٌه ٌشتكون الكهنة رإساء وكان []Mk.15.3[]الفــــانـــداٌك]

 

 ٌشهدون كم انظر بشًء تجٌب أما قاببل اٌضا بٌبلطس فسؤله []Mk.15.4[]الفــــانـــداٌك] 

 [ علٌك

 [ بٌبلطس تعجب حتى بشًء اٌضا ٌسوع ٌجب فلم []Mk.15.5[]الفــــانـــداٌك]

الحظ معى حٌنما سال انت ملك الٌهود قال المصلوب انت تقول وحٌنما كانوا ٌشهدون علٌه لم 

 انه قال انه هو المسٌح ابن هللا الحى كما ٌقول ٌوحنا !ٌتكلم حتى تعجب بٌبلطس فكٌؾ نصدق 

رواٌه انجٌل مرقص نفسها تتعارض نصوصها تعارض كلٌا كٌؾ ٌقول انا هو وفى نفس 

 الوقت ٌنكر انه المسٌح وٌسال وال ٌجٌب !!

 نقرا فى انجٌل متى
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 استحلفك له وقال الكهنة ربٌس فاجاب  ساكتا فكان ٌسوع واما []Mt.26.63[]الفــــانـــداٌك]

 [ هللا ابن المسٌح انت هل لنا تقول ان الحً باهلل

 ابن تبصرون اآلن من لكم اقول واٌضا.قلت انت ٌسوع له قال []Mt.26.64[]الفــــانـــداٌك]

 [ السماء سحاب على وآتٌا القوة ٌمٌن عن جالسا االنسان

انت تقول اى ان هذا هو كبلمك الحظوا معى هنا اٌضا حٌنما ٌسال ان كان المسٌح ام اخر ٌرد 

انت على ثم ٌقول ان االن ٌروا ابن االنسان جالسا عن ٌمٌن القوه واتى على سحاب السماء 

 كٌؾ ٌكون هو نفسه ابن االنسان لم ٌقتل ولم ٌصلب بعد وٌقول ان هذا ٌحصل االن ؟!

 ثم نكمل فى انجٌل متى

 ملك أانت قاببل الوالً فسؤله الوالً امامٌسوع فوقؾ []Mt.27.11[]الفــــانـــداٌك]

 [ تقول انت ٌسوع له فقال.الٌهود

 ٌجب لم علٌه ٌشتكون والشٌوخ الكهنة رإساء كان وبٌنما []Mt.27.12[]الفــــانـــداٌك]

 [ بشًء

للمره العاشره والمابه وااللؾ ٌصرخ كتاب االناجٌل ان لم ٌجب بشا ولم ٌتكلم ولم ٌقول انه 

المسٌح او انه ملك الٌهود او انه ابن االنسان لم ٌقل هذا ابدا بل انكره كما وضحت انفا فكٌؾ 

 لنا ان نصدق شهاده ٌوحنا التى تتعارض مع هذا الكبلم 

 نقرا فى انجٌل ٌوحنا

 

 له وقال ٌسوع ودعا الوالٌة دار الى اٌضا بٌبلطس دخل ثم  []Jn.18.33[]الفــــانـــداٌك]

 [ الٌهود ملك انت

 [ عنً لك قالوا آخرون ام هذا تقول ذاتك امن ٌسوع اجابه []Jn.18.34[]الفــــانـــداٌك]

باتفاق كل االناجٌل كما نرى لم ٌعترؾ انه المسٌح او انه ابن هللا او انه ملك الٌهود او اى شا 

مما ٌدعٌه النصارى بل دابما ساكت وال ٌجٌب وٌصرح ان ابن االنسان ٌسوع المسٌح جالسا 
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عن ٌمٌن االب فى نفس الوقت الذى ٌحاكم فٌه المصلوب وٌقول انكم لن تصدقونى ولن 

ٌرد على من ٌشتكوه وال ٌجٌب على اى اسبله توجه له ال ٌعرؾ اجابتها سوى  تطلقونى وال

 المسٌح

كل هذه االدله تصب فى صالح القول الذى ٌنادى بان هذا شبٌه للمسٌح صلب بدال منه ولٌس 

 نفسه المسٌح

المصلوب قد تعرض لضؽط  ..  62 – 61عدد  14نعود للنص المذكور فى مرقص االصحاح 

جلس السنهدرٌم وربٌس الكهنه والٌهود اقاموا علٌه شهود زور وحتً بعد ان شدٌد من قبل م

 قالواعرضنا ردود المصلوب فى انجٌل لوقا والتى تفٌد بانه لٌس المسٌح 

 [ فمه من سمعنا نحن الننا شهادة الى بعد حاجتنا ما فقالوا []Lk.22.71[]الفــــانـــداٌك]

تطلقوننً  وال تجٌبوننً ال سؤلت لكم ال تصدقون وانفاالمر اصبح محتوم لذلك قال ان قلت 

لذلك لم ٌصبح امامه سوي ان ٌرضً بمصٌره المحتوم الذى تنبا به العهد القدٌم وسنتكلم فٌه 

 فاسٌر المسٌحٌهتوهذا ما تشٌر الٌه ال فٌما بعد

 652تفسٌر ولٌام باركلى النجٌل مرقص صـــ 

 

لٌنتهً االمر بعد ان رضى بقدره المحتوم والذى فهنا لم ٌملك المصلوب سوى ان ٌقول نعم 

كان سٌجرى علٌه حتً وان كان انكر النهم اقاموا علٌه بالفعل شاهدٌن زور اتفقوا على انه 

 قال انه سٌهدم الهٌكل وفى ثبلث اٌام سٌقٌمه !

 

ٌتنبا انه سٌرفع على عود كٌؾ ٌكون المصلوب شخص اخر سوا المسٌح وهو  س : ۩

  الصلٌب وٌصلب

 ابن ٌرفع ان ٌنبؽً هكذا البرٌة فً الحٌة موسى رفع وكما []Jn.3.14[]الفــــانـــداٌك]

  [ االنسان
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 الٌس هذا دلٌل على صلب المسٌح نفسه ولٌس شخص اخر ؟

بلدغ كما ورد فى سفر العدد  بلهم هللاتاببنى اسرابٌل على هللا وموسى عندما تذمر  الرد : ۞

 كثٌرونالحٌات فمات منهم اناس 

 حول لٌدوروا األحمر البحر طرٌق عن هور جبل من وارتحلوا []Nm.21.4[]الحٌاة ترجمة]

 [ الطرٌق فً الشعب نفس فؤعٌت أدوم أرض

 من أخرجتمانا لماذا: »قابلٌن موسى وعلى هللا على وتذمروا []Nm.21.5[]الحٌاة ترجمة]

 [ «التافه الطعام أنفسنا عافت وقد ماء؟ وال خبز ال حٌث الصحراء، فً لنموت مصر

 فمات الشعب، فلدؼت السامة، الحٌات الشعب على الرب فؤطلق []Nm.21.6[]الحٌاة ترجمة]

 [ كثٌرون قوم منهم

 على تذمرنا إذ أخطؤنا لقد: »قابلٌن موسى إلى الشعب فجاء []Nm.21.7[]الحٌاة ترجمة]

 [ الشعب أجل من موسى فصلى. «الحٌات من لٌخلصنا الرب إلى فابتهل وعلٌك، الرب

 عمود، على وارفعها سامة حٌة لك اصنع: »لموسى الرب فقال []Nm.21.8[]الحٌاة ترجمة]

 [ «فٌحٌا حٌة، تلدؼه من كل إلٌها ٌلتفت لكً

 من كل فكان عمود، على وأقامها نحاس من حٌة موسى فصنع []Nm.21.9[]الحٌاة ترجمة]

 [ وٌحٌا النحاس حٌة إلى ٌلتفت حٌة، لدؼته

كان الهدؾ من القصه ان كل شخص ٌنظر الى الحٌه النحاسٌه بعد ان ٌلدغ من الحٌات ٌشفى 

وٌكون له حٌاه جدٌده فبل ٌموت فكانت هذه الوسٌله للحٌاه الجدٌده وكذلك المثلٌه فى قصه 

ٌسوع المسٌح فالمثلٌه هنا لٌس فى الصلب والقتل فالحٌه لم تصلب ولم تقتل من االساس بل 

 والذى ٌهب الحٌاه ٌسوع المسٌح مثله مثل الحٌه النحاسٌه الترٌاق الذى ٌشفى المثلٌه ان 

 لذلك ٌسوع ٌقول

  [ فسٌحٌا مات ولو بً آمن من والحٌاة القٌامة هو انا[] Jn.11.25[]الفــــانـــداٌك]

بل االٌمان بوصٌه هللا االب على  كل هذا الكبلمالمقصود صلب وال فداء وال تجسد وال  لٌس

 لسان ٌسوع المسٌح نبٌه ورسوله 

 لً قال فكما به انا اتكلم فما ابدٌة حٌاة هً وصٌته ان اعلم وانا []Jn.12.50[]الفــــانـــداٌك]

 [ اتكلم هكذا اآلب

 اى ان ٌسوع ٌخبرنا انه مرسل بوصٌه من هللا ورساله من امن بها له الحٌاه الن هذه الرساله

 نفسها هى الحٌاه النها كبلم هللا عز وجل فنسبت الحٌاه بالتالى للمسٌح مصداقا لنص

 ] هللا بكبلم ٌتكلم هللا ارسله الذي الن []Jn.3.34[]الفــــانـــداٌك]
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ومن لم ٌإمن باهلل لٌس له حٌاه النه بالتالى رفض رساله هللا التى ارسلها هللا به التى وصفها 

 الحٌاه االبدٌهالمسٌح بانها هى 

 وهذا ما ٌقوله بنفسه

 ارسلنً بالذي وٌإمن كبلمً ٌسمع من ان لكم اقول الحق الحق][Jn.5.24][ فــــانـــداٌك[

 ]  الحٌاة الى الموت من انتقل قد بل دٌنونة الى ٌؤتً وال ابدٌة حٌاة فله

 فمن ٌرفض الرسول ٌكون بالتالى قد رفض الراسل

 لك ٌقولون ما كل فً الشعب لصوت اسمع لصموبٌل الرب فقال ][Sm1.8.7[]الفــــانـــداٌك]

 [ علٌهم املك ال حتى رفضوا اٌاي بل انت ٌرفضوك لم النهم

 

كٌؾ ٌكون المصلوب شخص اخر سوا المسٌح وقد رأه توما التلمٌذ بعد القٌامه وفى  س :۩ 

صلب المسٌح نفسه الٌس هذا دلٌل على  ن بالحربه وفى ٌدٌه اثر المسامٌرجنبه اثر الطع

 ولٌس شخص اخر ؟

 تعالوا لنرى تفاصٌل هذه الواقعه حسب ما وردت فى الكتاب المقدس الرد : ۞

 ٌكن فلم التوأم له ٌقال الذي عشر االثنً من واحد توما اما []Jn.20.24[]الفــــانـــداٌك]

 [ ٌسوع جاء حٌن معهم

 أبصر لم ان لهم فقال.الرب رأٌنا قد اآلخرون التبلمٌذ له فقال []Jn.20.25[]الفــــانـــداٌك]

 [ أإمن ال جنبه فً ٌدي واضع المسامٌر اثر فً اصبعً واضع المسامٌر اثر ٌدٌه فً

التبلمٌذ قد رات المسٌح حى ولم ٌقولوا راٌناه وهو ٌقوم من الموت مثبل فشكك توما فى هذا 

المسامٌر الى هنا نتفق حٌنما جاء الكبلم وطلب ان ٌراه بنفسه وٌنظر موضع الطعن ومكان 

 ٌسوع الٌه كما ٌروى انجٌل ٌوحنا

 

 فجاء معهم وتوما داخبل اٌضا تبلمٌذه كان اٌام ثمانٌة وبعد []Jn.20.26[]الفــــانـــداٌك]

 [ لكم سبلم وقال الوسط فً ووقؾ مؽلقة واالبواب ٌسوع
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 ٌدك وهات ٌديّ  وابصر هنا الى اصبعك هات لتوما قال ثم []Jn.20.27[]الفــــانـــداٌك]

 [ مإمنا بل مإمن ؼٌر تكن وال جنبً فً وضعها

طلب منه ان ٌنظر موضع الطعن ومكان دق المسامٌر لكى ٌإمن انه حى كما اخبره التبلمٌذ 

 من قبل ثم ماذا حدث ؟

 [ والهً ربً له وقال توما اجاب []Jn.20.28[]الفــــانـــداٌك]

 ٌندهش كل هذا االندهاش الذى ٌوضحه لنا باقى التراجم لنفس النصما الذى ٌدعوا توما ان 

 [ (( !وإلهً ربً:)) توما أجابه []Jn.20.28[]الٌسوعٌة الترجمة]

 [ (( !وإلهً ربـً: ))توما فؤجاب []Jn.20.28[]المشتركة العربٌة]

 [ (( !وإلهً ربً:)) توما أجابه []Jn.2.028[]الكـاثـولـٌكـٌة]

 [ (( !وإلهً ربًّ: ))توما فؤجاب []Jn.20.28[]السارة االخبار]

 [ .."!وإلهً! ربً: "له وقال توما، أجاب []Jn.20.28[]البـــولســــٌة]

 [ "!وإلهً ربً ٌا: "توما أجاب []Jn.20.28[]الشرٌؾ اإلنجٌل]

حدث امر ما ؼٌر متوقع بالنسبه لتوما جعله ٌندهش وٌتعجب .. هل هذا ٌحدث حٌنما ٌرى 

 حدث له ما قد كان مإمن به من قبل ؟! المسٌح وقد

 قطعا ال فقد راه حى والنصوص ال تقول انه وجد اثر للطعن او لمكان المسامٌر

 وكما ورد نفس الموقؾ فى انجٌل لوقا

 أعندكم لهم قال ومتعجبٌن الفرح من مصدقٌن ؼٌر هم وبٌنما []Lk.24.41[]الفــــانـــداٌك]

 [ طعام ههنا

تاكدوا ان المسٌح قد مات وانه مطعون وما سبب التعجب فى هذا ام ان ٌكونوا فهل الفرح انهم 

 قد راوا المسٌح وهو حى لم ٌصبه مكروه !

وهذه القصه من االساس تكاد تكون مختلقه نتٌجه ما بها من تناقضات عجٌبه فالمفترض ان 

 اول ظهور للمسٌح مع التبلمٌذ لم ٌكن توما حاضرا فٌه كما ٌقول ٌوحنا

 معهم ٌكن فلم التوأم له ٌقال الذي عشر االثنً من واحد توما اما []Jn.20.24[]الفــــانـــداٌك]

 [ ٌسوع جاء حٌن

 تلمٌذ 11اما فى اول مقابله للمسٌح مع التبلمٌذ فى لوقا نجده قد قابل 

 عشر االحد ووجدا اورشلٌم الى ورجعا الساعة تلك فً فقاما []Lk.24.33[]الفــــانـــداٌك]

 [ معهم والذٌن هم مجتمعٌن



 المهندس مجدى                                          القول الصرٌح فى نجاه المسٌحكتاب / 
 

224 
 

 تلمٌذ وٌهوذا قد انتحر وتوما ؼٌر موجود كما ٌإكد ٌوحنا فى المره االولى ؟! 11كٌؾ ٌجد 

 

كٌؾ ٌكون المصلوب شخص اخر سوا المسٌح وقد رأه توما التلمٌذ بعد القٌامه وفى  س :۩ 

 جنبه اثر الطعن بالحربه وفى ٌدٌه اثر المسامٌر ؟

 صلب المسٌح نفسه ولٌس شخص اخر ؟الٌس هذا دلٌل على 

  الرد : ۞

صحٌح ربما نصدق ان التبلمٌذ ومنهم توما واالخرٌن رأوا المسٌح بعد واقعه الصلب وهذا 

منطقى جدا بؽض النظر عن النصوص النه البد وان ٌثبت لهم انه لم ٌصبه مكروه وان 

 محاوله الٌهود فى قتله باءت بالفشل .

راوا المسٌح ولم ٌقول النص انهم راوا موضع الطعن فى ٌدٌه وجنبه  التبلمٌذ فى المره االولى

 ووجدوه مثقوب بل نتمعن فى النصوص جٌدا

 وقال وسطهم فً نفسه ٌسوع وقؾ بهذا ٌتكلمون هم وفٌما []Lk.24.36[]الفــــانـــداٌك]

 [لكم  سبلم لهم

 [ روحا نظروا انهم وظنوا وخافوا فجزعوا []Lk.24.37[]الفــــانـــداٌك]

 [قلوبكم  فً افكار تخطر ولماذا مضطربٌن بالكم ما لهم فقال []Lk.24.38[]الفــــانـــداٌك]

ًّ  ٌديّ  انظروا []Lk.24.39[]الفــــانـــداٌك]  الروح فان وانظروا جسونً هو انا انً ورجل

 [ لً ترون كما وعظام لحم له لٌس

 [ورجلٌه  ٌدٌه أراهم هذا قال وحٌن []Lk.24.40[]الفــــانـــداٌك]

 أعندكم لهم قال ومتعجبٌن الفرح من مصدقٌن ؼٌر هم وبٌنما []Lk.24.41[]الفــــانـــداٌك]

 [طعام  ههنا

من باب التاكٌد انه هو المسٌح نفسه ولٌس  المسٌح اراهم بحسب النصوص ٌدٌه ورجلٌه

روحا ) شبحا ( كما اعتقدوا ولٌس من باب ان ٌقول لهم هذا موضع طعنً فهذا ؼٌر منطقى 

 على االطبلق .. لذلك تناول بعض من السمك والعسل واكله لٌإكد انه لٌس شبحا 

 فنجد رد فعل التبلمٌذ :

 دوا ان المسٌح حً لم ٌمت : بالتاكٌد النهم تاك الفرح من مصدقٌن ؼٌر - 1

: وهذا دلٌل قاطع انه لم ٌروا المسٌح تعرض اصبل لما حصل للمصلوب على  متعجبٌن – 2

 الصلٌب وهذا ما فصلته كافه االناجٌل التى ترفضها الكنٌسه دون وجه حق .

 وهذا نفس ما حدث لتوما .. توما لم ٌصدق اصبل انهم رأوا المسٌح وظن انه شبحا والٌكم 
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 : تفسٌر الخور اسقؾ بولس الفؽالى

 

 لنرى االحداث المستشهد بها :

 ٌكن فلم التوأم له ٌقال الذي عشر االثنً من واحد توما اما []Jn.20.24[]الفــــانـــداٌك]

 [ٌسوع  جاء حٌن معهم

 أبصر لم ان لهم فقال الرب رأٌنا قد اآلخرون التبلمٌذ له فقال []Jn.20.25[]الفــــانـــداٌك]

 [أإمن  ال جنبه فً ٌدي واضع المسامٌر اثر فً اصبعً واضع المسامٌر اثر ٌدٌه فً

 فجاء معهم وتوما داخبل اٌضا تبلمٌذه كان اٌام ثمانٌة وبعد []Jn.20.26[]الفــــانـــداٌك]

 [لكم  سبلم وقال الوسط فً ووقؾ مؽلقة واالبواب ٌسوع

 ٌدك وهات ٌديّ  وابصر هنا الى اصبعك هات لتوما قال ثم []Jn.20.27[]الفــــانـــداٌك]

 [مإمنا  بل مإمن ؼٌر تكن وال جنبً فً وضعها

 [والهً  ربً له وقال توما اجاب []Jn.20.28[]الفــــانـــداٌك]

 ولم آمنوا للذٌن طوبى آمنت توما ٌا رأٌتنً النك ٌسوع له قال []Jn.20.29[]الفــــانـــداٌك]

 [ٌروا 

ان المسٌح ظهر للتبلمٌذ واعتقد انه شبحا فدخل علٌه المسٌح بعد ثمانٌه اٌام  لم ٌصدق توما

وطلب من توما ان ٌضع اصبعه فى جنبه وان ٌرى ٌدٌه فنجد توما مباشره ٌقول ربى والهً 

النص لم ٌقول فوضع ٌدٌه فوجد اثر الطعن بل بمجرد ان قال المسٌح هذا قال ربى والهً 

  " آمنت توما ٌا رأٌتنً النكوع وقال "  وامن انه المسٌح فاجابه ٌس

لم ٌقل النك راٌت اثر المسامٌر ووضعت ٌدك فى جنبى امنت بل قال النك راٌتنً .. بمجرد انه 

فسبب االندهاش  راى المسٌح ٌتكلم معه وتاكد انه لٌس شبحا امن بالمسٌح وامن انه لم ٌمت

 االكبر هو انه لم ٌرى اى اثر لموضع الطعن
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 ؟! ٗخىٝح رِٜذ ٣ٔٞعحُٔئٍه٤ٖ  ٣يػ٢ حُزؼٞ حٕ

 

 م  118الً سنة  م  46 كرنٌلٌوس تاسٌتوس من سنة  - 1

 

ً آلسٌا عام وثنى  هو مإرخ رومانً م، وهو زوج ابنة ٌولٌوس أجرٌكوال  113، كان حاكما

 م 75 - 71حاكم برٌطانٌا من 

ٌستشهد الكثٌر من النصارى بهذا المإرخ فى اثبات صلب المسٌح ولنرد على هذا االدعاء اوال 

 م  56مٌبلد هذا الشخص ٌوافق عامـ 

مٌبلدٌه كاقصى  36الى  33وٌسوع المسٌح حسب ما اجمعت كل المصادر تم صلبه بٌن سنه 

ٌن سنه وده لوحده حد اذن ٌسوع المفترض ان تم صلبه قبل مٌبلد كرنٌلٌوس تاسٌتوس بعشر

 كفٌل برد كبلمه شاهد مشفش حاجه 

والشاهد فى الموضوع اننا ذكرنا انه شاع قول صلب المسٌح فامن به البعض وكفر به البعض 

وقد اسلفنا ذكرا اقوال من امنوا بعدم صلب المسٌح وهى الفبه الساحقه للطوابؾ المسٌحٌه 

 انذاك 

 ل به فقد قالثم بخصوص ما قاله كرنلٌوس تاسٌتوس وٌستد

    " Consequently, to get rid of the report, Nero fastened the guilt and 
inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their 
abominations, called Christians by the populace. Christus, from whom 
the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of 
Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus, and a 
most mischievous superstition, thus checked for the moment, again 
broke out not only in Judæa, the first source of the evil, but even in 
Rome, where all things hideous and shameful from every part of the 
world find their centre and become popular. Accordingly, an arrest was 
first made of all who pleaded guilty; then, upon their information, an 
immense multitude was convicted, not so much of the crime of firing the 
city, as of hatred against mankind 

 على قول المإرخٌن :الرد 
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و لكً ٌتخلص نٌرون من التهمة أي حرق روما ألصق هذه الجرٌمة بطبقة مكروهة  الترجمه :

ٌون منه اسمهم، كان المسٌحالذي اشتق  المسٌحف .ٌٌّن، ونكَّل بها أشد تنكٌلالمسٌحمعروفة باسم 

وقد   على ٌد أحد والتنا المدعو بٌبلطس البنطً قد تعرض ألقصى عقاب فً عهد طٌبارٌوس

، وإن كانت قد ُشكمت لفترة قصٌرة، ولكنها عادت فشاعت انذاكراجت خرافة من أشد الخرافات 

لٌس فقط فً الٌهودٌة المصدر األول لكل شر، بل انتشرت أٌضاً فً روما التً أصبحت بإرة لكل 

 . جمٌع أقطار العالماألشٌاء الخبٌثة والمخزٌة التً ترد إلٌها من 

هذا الكبلم بالطبع هو ما وصل الٌه نتٌجه انتشار القول بصلب المسٌح ولكن احظوا معى انه 

ٌقول راجت خرافه وقتها من اشد الخرافات ٌقصد القول بنجاه المسٌح الذى شاع بكثره فى 

 التى ذكرت هذا الكبلم وثٌقه تاسٌتوس التارٌخٌهوهذه هى ..  القرون االولى

 

نستبط من كل هذا ان تاسٌتوس لم ٌعاصر صلب المسٌح من االساس واكد بقول نجاه المسٌح 

 الذى شاع فى القرون االولى

 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-01-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 م : 113الً  م  61بلٌنً الصؽٌر  - 2

 

 م 113بلنٌوس سكندس حاكم بٌثٌنٌة فً آسٌا الصؽرى عام ٌدعى اٌضا 

كما ٌدعى البعض ومنهم هولى صراحه ال اعلم اٌن قال بلٌنى الصؽٌر ان المسٌح قد صلب 

 باٌبل فى بحثه الؽرٌب !!

 هذا نص ما قاله بلٌنى الصؽٌر الذى نقله فى بحثه

Others named by the informer declared that they were Christians, but 
then denied it, asserting that they had been but had ceased to be, some 
three years before, others many years, some as much as twenty-five 
years. They all worshiped your image and the statues of the gods, and 
cursed Christ. 
 
["The Christians] were in the habit of meeting on a certain fixed day 
before it was light, when they sang in alternate verses a hymn to Christ, 
as to a god, and bound themselves by a solemn oath, not to any wicked 
deeds, but never to commit any fraud, theft or adultery, never to falsify 
their word, nor deny a trust when they should be called upon to deliver 
it up; after which it was their custom to separate, and then reassemble 
to partake of food--but food of an ordinary and innocent kind." Pliny 
added that Christianity attracted persons of all societal ranks, all ages, 
both sexes, and from both the city and the country. Late in his letter to 
Emperor Trajan, Pliny refers to the teachings of Jesus and his followers 
as excessive and contagious superstition 

 

 وهذا هو نص الترجمه الذى قاله هولى باٌبل فى بحثه 

وٌحتفظوا  وٌتكلم انهم بدل من ان ٌسجدوا لبللهة وصورة االمبراطور ٌسجدوا للمسٌح الملعون

  بصورة صلٌبه
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وهللا ال ادرى من اٌن اتى بكلمه صلٌب من كبلم بلٌنى اصبل فضبل ان ٌكون هذا الصلٌب 

للمسٌح ولنتنازل جدال انه قال ما ذكره فى ترجمته المدلسه هل قال ان المسٌح قد صلب وانه 

ن الهه شاهد على ذلك لم ٌقل ذلك بل ٌتكلم عن فبه مسٌحٌه كانت تعبد المسٌح بدال م

 االمبراطور

فبل ٌمكن ان ٌشهد بواقعه لم ٌحضرها سنه  28فضبل ان بلٌنى ولد بعد واقعه الصلب بحوالى 

 اساس

بهذا الكبلم ٌخلو من شهاده بصلب المسٌح وحتى فى رد ترجان على رساله بلٌنى لم ٌذكر ان 

ٌقولوا وراإه  المسٌح قد صلب فكل هذه االكاذٌب تلٌق بامثال هولى باٌبل والمؽفلٌن الذٌن

 امٌن

  الوثٌقه الخاص ببلٌنى لترجانوهذا هو نص 

 

 م  151الً  69من سنة  والساٌوس سوٌتونٌوس ترانكٌج - 3
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 ولد بعد صلب المسٌح باكثر من ثبلثٌن عاما كالعاده ٌشهد بما لم ٌرى !

ٌقول المدلس هولى باٌبل " أتاحت له وظٌفته اإلطبلع على سجبلت الدولة الرسمٌة، فؤشار إلى 

وموته وقٌامته،  المسٌح صلبٌٌن وكان من بٌنها إٌمانهم بالمسٌحاألسباب التً أدت إلى اضطهاد 

 ولم ٌنكر لهم حقٌقة هذه األحداث "

اي مرجعٌه نجد بها  سوٌتونٌوسوصراحه ال اعلم من اٌن تاتى بهذا الكبلم اٌن نص ما قاله 

 ! هذا الكبلم

 بل دعونى انقل لكم من كتاب رابع 

 p 6 The Lives of the Twelve Caesars, by C. Suetonius Tranquillus  

 

ال ٌمكن تصوٌر االحداث بدقه فى التارٌخ الرومانى خاصه خبلل القرن االول ولم ٌتمكن احد 
من هذا حتً تاسٌتوس وسٌوتونٌوس وؼٌرهم ولم ٌستطٌع احدهم ان ٌجزم ان كان المسٌح 

 قد صلب او ان هذا ضرب من ضروب الخٌال 
 

 !!هو فقط خاصه وان هذا العصر كان به الكثٌر من المتعصبٌن وكل منهم ٌتعصب لفكرته 

 

 اعتقد بعد هذا كله استطٌع ان اقول :

 !!! ال تعلٌق

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-01-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-01-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-01-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-01-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.gutenberg.org/files/6400/6400-h/6400-h.htm
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 ٌان فى رسالته الى مٌنوسٌوسراالمبراطور هاد – 4

 !باكثر من اربعٌن سنه بعد صلب المسٌح  76ولد عام 

 

 ما ذكره بعض المدعٌن ومنهم المدلس هولى باٌبل كان ٌعاقب وٌعذب المسٌحٌن وهذا نص

I do not wish, therefore, that the matter should be passed by without 
examination, so that these men may neither be harassed, nor 
opportunity of malicious proceedings be offered to informers. If, 
therefore, the provincials can clearly evince their charges against the 
Christians, so as to answer before the tribunal, let them pursue this 
course only, but not by mere petitions, and mere outcries against the 
Christians. For it is far more proper, if anyone would bring an accusation, 
that you should examine it 
 
" Hadrian further explained that if Christians were found guilty they 
should be judged "according to the heinousness of the crime." If the 
accusers were only slandering the believers, then those who inaccurately 
made the charges were to be punished 

 

 وهو كان ٌعاقب المسٌحٌٌن مثل مسٌحهم بالصلب !!وٌترجمها : 

هم للمره التانٌه ٌترجم الفقرات بكبلم ؼٌر موجود اساسا  اعلم اٌن كلمه بالصلب مثل مسٌحال

 لٌوهم به البعض 

هولى باٌبل ساقول لكم فى واٌن اصبل نص هذه الوثٌقه ولماذا لم ٌعرضها ٌا ترى االستاذ 

 نهاٌه الرد على اقتباسات المإرخٌن كما ٌسمٌهم ..!

كعاده االستاذ ٌنقل لمجرد التدلٌس للعلم هذه الوثٌقه المزعومه لٌست موجوده على االطبلق 

 دون ان ٌكلؾ نفسه عناء توثٌق كبلمه بادله 
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 لوسٌان الساموساطً الٌونانً  - 5

 

عامــ كالعاده شاهد مشفش حاجه ونص ما  66بعد الصلب بحوالى م فقد ولد  100ولد عام 

 كما ٌروي هولى باٌبل .. قاله

The Christians, you know, worship a man to this day--the distinguished 
personage who introduced their novel rites, and was crucified on that 
account. ... You see, these misguided creatures start with the general 
conviction that they are immortal for all time, which explains the 
contempt of death and voluntary self-devotion which are so common 
among them; and then it was impressed on them by their original 
lawgiver that they are all brothers, from the moment that they are 
converted, and deny the gods of Greece, and worship the crucified sage, 
and live after his laws. All this they take quite on faith, with the result 
that they despise all worldly goods alike, regarding them merely as 
common property." Lucian also reported that the Christians had "sacred 
writings" which were frequently read. When something affected them, 
"they spare no trouble, no expense 

 

ما هذا ٌقول ان المسٌحٌن كما نعلم الى الٌوم ٌعبدوا شخص حكٌم مصلوب .. سبحان هللا 

 االستخفاؾ بالعقول هل هذا الكبلم هو دلٌل صلب المسٌح بالنسبه لك ٌا استاذ هولى باٌبل ؟

كما نقول فى مصر " جاب التاٌهه " كلنا نعلم ان المسٌحٌن ٌعبدوا شخص مصلوب مقتنعٌن 

بصلبه الى االن فهل هذا دلٌل ان هذا المصلوب هو المسٌح قطعا كبلم ال ٌقوله احمق فضبل 

 اقلعن ع

واٌن المصدر اٌضا لكبلم لوسٌان ٌا هولى باٌبل .. ألٌس االمر ؼرٌبا انك كل مره تنقل كبلم 

 وال تذكر اٌن مصدره وال اٌن قٌل وال من مإرخ هذه االقوال !                عجٌب

 م  111م الى  26فبلفٌوس ٌوسٌفوس من  - 6

الكبلم تم نسبه لٌوسفوس وهذا بخصوص ما ذكره ٌوسفوس حول قضٌه صلب المسٌح فهذا 

 ما اجمعت علٌه كل المصادر المسٌحٌه ومنها
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 149كتاب تارٌخ الفكر المسٌحً للدكتور القس حنا جرجس الخضرى المجلد االول صــ 

 

 الموسوعه الكاثولوٌكٌه

http://www.newadvent.org/cathen/08522a.htm 

On the accusation of the leading men of our people, Pilate condemned 
Him to death upon the cross; nevertheless those who had previously 
loved Him still remained faithful to Him. For on the third day He again 
appeared to them living, just as, in addition to a thousand other 
marvellous things, prophets sent by God had foretold. And to the 
present day the race of those who call themselves Christians after Him 
has not ceased. Attempts have been made to refute the objections 
brought against this passage both for internal and external reasons, but 
the difficulty has not been definitively settled. 

http://www.newadvent.org/cathen/08522a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/08522a.htm
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الذى ٌتكلم فٌه  هذا المقطع المرفوعة ضد االعتراضات لدحض وقد بذلت محاوالت الترجمه :

  بعد هاحسم لم ٌتم، ولكن داخلٌة وخارجٌة ألسباب على حد سواء ٌوسفوس عن صلب المسٌح

 فهذه الفقره لم ٌثبت صحتها بعد 

 وهذا نص ما ٌدعى البعض انه منسوب لٌوسٌفوس 

At this time there was a wise man who was called Jesus. And his conduct 
was good and he was known to be virtuous. And many people from 
among the Jews and other nations became his disciples. Pilate 
condemned him to be crucified and to die. And those who had become 
his disciples did not abandon his discipleship. They reported that he had 
appeared to them three days after his crucifixion and that he was alive; 
accordingly, he was perhaps the messiah concerning whom the prophets 
have recounted wonders 

 

 جٌدا سلوكهكان و .ٌسوع الذي كان ٌسمى رجل حكٌم كان هناك فً هذا الوقت : الترجمه

بالصلب  علٌه بٌبلطس أدان .تبلمٌذه األخرىاألمم الٌهود و من بٌن كثٌر من الناس وأصبح

  كان على قٌد الحٌاة وأنه صلبه بعد ثبلثة أٌام من ظهر لهم كان قد فادوا انهأ تبلمٌذه والموت

ان صح هذا الكبلم على لسان ٌوسٌفوس فانه ٌإكد امر هام ان التبلمٌذ كانوا ٌقولوا انه ظهر 

لهم بعد ثبلث اٌام على قٌد الحٌاه فهذا الكبلم ٌحتمل المعنى الذى ٌنادى بنجاه المسٌح خاصه 

 ان كلمه وانه على قٌد الحٌاه فطالما قابلهم ما الداعى ان ٌقولوا انه كان على قٌد الحٌاه اال

 قصدهم انه لم ٌمت بل ظل على قٌد الحٌاه 

وان كان ٌإمن  فكبلم ٌوسفوس ٌدٌن المدعى بصلب المسٌح وال ٌخدمه باى حال من االحوال

بشخصٌه المسٌح هكذا لما لم ٌإمن به طالما راٌه فٌه انه صالح وحكٌم وانه صلب وانه فادى 

 ر ؟ومخلص وكل هذا االدعاءات ام ٌشهد بامر وٌإمن بامر اخ

 م : 311م الى  81مار بار سٌرابٌون من عام  - 7

 

 ! سٌرابٌون وٌستشهد به المدعىل نسب هذا ما 
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What advantage did the Athenians gain from putting Socrates to death? 
Famine and plague came upon them as a judgment for their crime. What 
advantage did the men of Samos gain from burying Pythagoras? In a 
moment their land was covered with sand. What advantage did the Jews 
gain from executing their wise king? It was just after that that their 
kingdom was abolished. God justly avenged these three wise men: the 
Athenians died of hunger; the Samians were overwhelmed by the sea; 
the Jews, ruined and driven from their land, live in complete dispersion. 
But Socrates did not die for good; he lived on in the teaching of Plato. 
Pythagoras did not die for good; he lived on in the statue of Hera. Nor 
did the wise king die for good; he lived on in the teaching which he had 
given 

 

اسالكم باهلل ما عبلقه هذا بصلب المسٌح  وأٌة فابدة جناها الٌهود من قتل ملكهم الحكٌم ؟ٌقول 

اوال لم ٌذكر كلمه المسٌح او ٌسوع اطبلقا فى كل كبلمه ولم ٌقل ان المسٌح قد صلب او مات 

 او انه قد راى هذا بكل بساطه الن الصلب تم قبل مٌبلده باربعٌن سنه 

هم شهود اٌن هو دلٌل صلب المسٌح ؟ هل من ولدوا بعد حادثه الصلب بعشرات السنوات 

 الواقعه واصبح كبلمهم دلٌل لصلبه !

 ومره اخرى نسال اٌها العبقرى اٌن مرجعٌه هذا الكبلم الذى تقتبسه .. مره اخرى ال مرجع !

 التلمود الٌهودي :شهاده  - 8

 

 

 هذا ما ٌذكر المدعى من التلمود الٌهودى حول صلب المسٌح

On the eve of the Passover Yeshu was hanged. For forty days before the 
execution took place, a herald went forth and cried, 'He is going forth to 
be stoned because he has practised sorcery and enticed Israel to 
apostacy. Anyone who can say anything in his favour, let him come 
forward and plead on his behalf.' But since nothing was brought forward 
in his favour he was hanged on the eve of the Passover 
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تذكر هذه النسخه ان المسٌح قتل ولم تذكر انه تم صلبه بالتحدٌد وهذه المرجعٌه اساسا اكثر 

اٌضا انه ابن زنا ما تطعن فى المسٌح ففى نفس الفقره تقول انه كان ساحر ومشعوذ واقرت 

 ولد نتٌجه عبلقه ؼٌر شرعٌه بٌن امه وبانثٌرا الجندى الرومانى

 ٌذكر ما ٌقوله التلمود عن المسٌحاقدم مجرد مثال  والٌكم ما تذكر المسٌحٌه بخصوص ذلك

للدكتور  148الجزء التانى صــ  –ٌسوع المسٌح عبر االجٌال  –كتاب تارٌخ الفكر المسٌحى 

 القس حنا جرجس الخضرى

 

الحظوا معى اتهموا المسٌح انه ابن زنا كى ٌستبعد من النسل الداودى وهذا ما ٌبرر ذكرهم 

 بقتله لتاكٌدهم انه نبى كذاب 

 أن آمره لم قوال باسمً فقال بنفسه اعتد نبً أي ولكن []Dt.18.20[]الٌسوعٌة الترجمة]

 [ النبً ذلك فلٌقتل أخرى، آلهة باسم تكلم أو ٌقوله،

 فتاكٌدهم بقتله لٌس اال اثبات منهم انه نبى كذاب النه لو لم ٌكن كذاب لما قتل 
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ه بالكلٌه او ترفضوه بالكلٌه تقبلوا فقط ان ٌقال ان المسٌح قتل وتردوا انه وفاما ان تاخذ

 مشعوذ وساحر وكذاب وابن زنا من نفس المصدر !!

وللعلم اقرار الٌهود بصلب المسٌح فى التلمود لٌس من باب توثٌق حدث تارٌخً بل من باب 

الطعن فالذى ال ٌعرفه الكثٌر ان النبى الكذاب ٌقتل وهذا ما قالوه بانفسهم فى هذه الفقره بعد 

فوجب القتل بنص سفر ان قالوا انه مشعوذ وكذاب وٌخرج الشٌاطٌن بقوه ربٌس الشٌاطٌن 

 التثنٌه

 ٌتكلم ان اوصه لم كبلما باسمً فٌتكلم ٌطؽً الذي النبً واما []Dt.18.20[]الفــــانـــداٌك]

 [ النبً ذلك فٌموت اخرى آلهة باسم ٌتكلم الذي او به

 فهذه المرجعٌه ٌجب ان ٌتبرأ منها المسٌحً بدال من ان ٌستشهد بها فى اقرار اى امر ..

ٌدعون ان موسى القاه على الٌهود فوق جبل الطور خبلؾ هذا ؼٌر معروؾ من كتبه فالٌهود 

حفظه عند هارون تسلمه ٌوشع ثم من بعده ثم من بعده الى ان وصل لحاخام ٌدعً ٌهوذا الى 

 ان ظهر بشكله الحالى قبل القرن التانى المٌبلدي

ال ٌقبلوه  و على الكنٌسه كتاب ملا بالهواجس والخرافات بل وكل ما نسبه للنصارى انفسهم

 على االطبلق

 األسماء التً ٌطلقها التلمود علً النصارى

 

 .أي عبدة األوثان Abhodah Zarah أبهوداه زاراه -

 

 كوخابكٌم : أوبدي استخرجت هذه الكلمة من األحرؾ األولً للكلمات التالٌة Akum آكوم -

 .أي عبدة النجوم والكواكب..   ومازالوث

 

 .أي خدام األوثان  Obhde Elilim أوبدي إٌلٌلٌم -

 

 .أي المهرطقون Minim مٌنٌم -
 

 الكنٌسه : األسماء التً ٌطلقها التلمود علً

 . أي بٌت الباطل والحماقة Beth Tiflah بث تٌفبله -أ 

 . أي بٌت الوثنٌة Abhodah Zarah بث أبهوداه زاراه -ب

  . بٌت ضحك الشٌطانأي  Beth Hatturaph Letsim بث هاتوراؾ شٌل لٌتسٌم -ج

فهذه المرجعٌه ال ٌستقى منها مسٌحً عاقل اى شا من عقٌدته المسٌحٌه وهذا هو العجب 

العجاب الذى لم اتوقعه كٌؾ تاخذون عقٌده هامه مثل الصلب قابم علٌها العقٌده النصرانٌه من 

 الكتاب الذى ٌشوه وٌطعن فى المسٌح والمسٌحٌه !!
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 م :  90 - 30ٌوحنا بن زكاى  – 9

اٌضا دون ان ٌنقل لنا نص كبلمه من هذا الكتاب الوهمً الؽٌر  ٌقول عنه المدعى هولى باٌبل

 موجود ولم ٌكتبه ٌوحنا ابن زكاي اصبل

 قال فً كتابه سٌرة ٌسوع الناصري :
إن الملك وحاخامات الٌهود قد حكموا على ٌسوع بالموت ألنه جدؾ حٌن ادعى أنه ابن هللا 

فً طرٌقه إلى الموت كان الٌهود ٌصرخون  المسٌحولما كان    :قال بعد ذلكثم  " وأنه هللا

خارج أورشالٌم حسب  أنهم وقتبذ علقوا ٌسوع على شجرة  "فلتُهِلك كل أعدابك ٌا رب أمامه

 آمر الملك و رإساء الٌهود و أن كل إسرابٌل نظروا هذا 

 

ٌكن ٌعٌه حتً ولكن نقل ما قٌل ولم هذه الشهاده لٌست شهاده عٌان فلم ٌحضر الصلب اصبل 

 !! هل هذا ٌوافق االٌمان المسٌحً فى حق المسٌح بل وٌقول ان المسٌح علق على شجره

 " اٌن مرجعٌه هذا الكبلم ..! فلتُهِلك كل أعدابك ٌا ربواٌن قال الٌهود " 

وال ٌدلل على اى كلمه من  ان كان ال ٌعلم على ماذا صلب المسٌح ولم ٌعاصر صلب المسٌح

 كبلم ؼٌر منطقى   كٌؾ ٌقول ان الذى مات هو ٌسوع بعٌنه ؟ كبلمه

 واٌن المرجعٌه التى اقتبس منها هذا الكبلم .. مره اخرى ال ٌوجد !

 : ثالوس المإرخ  - 10

 ٌولٌوس أفرٌكانوسٌقول هولى باٌبل نقبل عن 

، ٝإ ًخٗض ًظخرخطٚ حُلؼ٤ِش  ١َٝحىس كظ٠ طخ٣ٍوٌٚٛح ًظذ طخ٣ٍن أْٓ َٗم حُزلَ حُٔظ٢ٓٞ ٖٓ كَد 

هي كُِويَص، اال أٜٗخ رخه٤ش ا٠ُ ح٤ُّٞ ك٠ ٍٛٞس أهظزخٓخص ٟٝؼٜخ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔئٍه٤ٖ ك٠ أػٔخُْٜ، 

ّ ٝهي أٓظٜ٘ي 221أكي حُٔئٍه٤ٖ حٌُٟ ػخٕ ٓ٘ش  ْٜٓ٘ حُٔئٍم ٤ُٞ٣ّٞ أك٣ٌَخّٗٞ حألك٣َو٢

، كؤٗخٍ ٤ُٞ٣ّٞ ا٠ُ ػزخٍس  ح٤ُٔٔق ِٛذيػض أػ٘خء رٌظخرخص حُٔئٍم ػخُّٞ ر٘ؤٕ حُُظِٔش حُظ٢ ك

إ ػخُّٞ ك٢ حُٔـِي حُؼخُغ ٖٓ طخ٣ٍوٚ، ٣ؼَِ  :ٍٝىص ك٢ طخ٣ٍن ػخُّٞ طيٍٝ كٍٞ ٌٛٙ حُلخىػش هخٍ

 ظخَٛس حُظِٔش رؤٜٗخ ًٔٞف ُِْ٘ٔ ، ٌٝٛح ؿ٤َ ٓؼوٍٞ ًٔخ ٣زيٝ ٢ُ

Thallus, in the third book of his histories, explains away the darkness as an 

eclipse of the sun--unreasonably, as it seems to me." A solar eclipse could 

not take place during a full moon, as was the case during Passover season 

 

شانهم واحد وهو انهم فسرا الظلمه بالكسوؾ اثناء  وفٌلجون ثالوس ودٌونسٌوس االرٌوباجً

تكن شهادتهم بصلب المسٌح او ٌسوع ولكنهم فسروا الظلمه بالكسوؾ هذا كل ما الصلب لم 

 حدث !

 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-01-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD&%20button=&%20gsearch=2&%20utm_source=related-search-blog-2012-01-05&%20utm_medium=body-click&%20utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD&%20button=&%20gsearch=2&%20utm_source=related-search-blog-2012-01-05&%20utm_medium=body-click&%20utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD&%20button=&%20gsearch=2&%20utm_source=related-search-blog-2012-01-05&%20utm_medium=body-click&%20utm_campaign=related-search
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 الرد على االستشهاد بالمراجع االبوكرٌفا والؽنوسٌه

 : مخطوطة ٌهودٌة تولودوث ٌشو -1

 التى اجزم انه لٌس فى جعبته صوره واحده لها ٌقول المدعى هولى باٌبل حول هذه البردٌه

 

هً ضد المسٌحٌة وتتهم ٌسوع بانه ابن ؼٌر شرعً وتصفه بانه ساحر ولهذا مات موت ؼٌر 
حاولوا أن ٌسرقوا جسده  المسٌحشرٌؾ بالصلٌب وتدعً نفس الكبلم الٌهودي ان تبلمٌذ 

من قبر ٌوسؾ الرامً إلى  المسٌحفجاء خفٌة ونقل جثمان  فعرؾ بذلك بستانً اسمه ٌهوذا
ً فادعوا أنه  ندما جاء الحوارٌونوع .قبر جدٌد آخر حفره له إلى القبر األصلً وجدوه فارؼا

ولكن حٌن أقبل رإساء الٌهود إلى الضرٌح وشاهدوه أٌضاً فارؼاً أخذهم  .قام من بٌن األموات
  البستانً إلى القبر الجدٌد وأراهم جثة ٌسوع

 

 ال اعلم ان كان ٌقول هذا الكبلم من باب الدعابه او بجدٌه !

صلب المسٌح ؟! تقول ان المسٌح كان ساحر لذلك قتل بل واالسخؾ ان المخطوطه هذا دلٌل 

تقول ان بستانى نقل جسد ٌسوع الى قبر اخر وان البعض ادعى انه قام من االموات فلما حدث 

 هذا قام باخذهم الى القبر الجدٌد الذى دفنه فٌه وراوا الجثه

ت المصلوب لبلبد ولٌس دلٌل قٌامه كٌؾ قام هذا الكبلم ٌدٌنك استاذ هولى باٌبل هذا دلٌل مو

 من االموات وهم قد راوا الجثه ما زالت مٌته حسب هذا المصدر الذى اتٌت بنه بنفسك

والجمٌل فى هذا االمر اننا االن اصبحنا نرى مدي اهمٌه وٌدٌن اى شخص ٌستشهد به 

فهل ٌا ترى سٌقبل منا المصادر الوثنٌه والٌهودٌه واالبوكرٌفا بالنسبه للزمٌل المسٌحً .. 

 فٌما بعد االستشهاد بها فى اثبات نجاه المسٌح ؟ ال اعتقد 

وللعلم هذه لٌست مخطوطه ٌهودٌه هذه وثٌقه كتبت بواسطه بعض رجال الكنٌسه الكاثولٌكٌه 

 وتعود للقرن التاسع تجمٌعا لبلقوال السٌبه التى شاعت بٌن الٌهود خبلل تلك القرون !!

 

 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-01-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9+%D8%B5%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-01-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 (  The Gospel of Truthانجٌل الحقٌقه ) – 2

 

التً ال تعترؾ  الؽنوسٌه المكتشفه فى نجع حمادي هذا االنجٌل بداٌه من االناجٌل االبوكرٌفا

بها الكنٌسه وؼٌر معروؾ كاتبه وؼٌر موجود ادنً دلٌل على صحته ولكن تعالوا نري سوٌا 

 وٌستشهد به المدعً ..ما بهذا االنجٌل 

 الترجمه العربٌه من موقع سانت تكبل 

، أُورشلٌمفً  الٌهودبعد ثبلثٌن عاًما، ٌا أُمً، سٌصلبنً " للسٌدة مرٌموقال الرّب ٌسوع 
 ًَّ ،  ، تٌطوس إلى ٌمٌنً ودوماخوس إلى شمالً وهذان اللصان سٌُعلقان على خشبة إلى جانبَ
لٌبعد هللا  " : أجابته أُمهوعندما تكلَّم هكذا،   " وذلك الٌوم سٌتقدَّمنً تٌطوس إلى الفردوس

 " عنك مصابًا كهذا ٌا بُنًَ

 

 النص االنجلٌزي للفقره :

the Jews will crucify me at Jerusalem; 7 And these two thieves shall 

be with me at the same time upon the cross, Titus on my right hand, 

and Dumachus on my left, and from that time Titus shall go before 

me into paradise: 8 And when she had said, God forbid this should be 

thy lot, O my son 

 

حٌنما قال ٌسوع هذا دعت له امه ان ٌنجٌه هللا من هذا .. اذن فنجاه المسٌح بحسب  : اوال

 الفقره جابزه بعد دعاء امه الطاهره له ..

: فى اختتامٌه االنجٌل هذا بعد ان اتم ٌسوع الثبلثٌن عام لم ٌرد اى ذكر عن صلب  ثانٌا

 المسٌح .. الٌكم نهاٌه االنجٌل

إلى أن أتم عامه ،  بالناموسومنذ ذلك الٌوم بدأ ٌحجب معجزاته وخفاٌاه وأسراه واالهتمام 
هذا هو  : " ، وعندما أعلن أبوه رسالته عبلنٌة من أعلى السماء على ضفاؾ األُردن الثبلثٌن

 . . عندما ظهر الروح القدس فً شكل حمامة بٌضاء " ابنً الحبٌب الذي به سررت

 

 

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_128.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/28_E/E_242.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_448.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/25_N/N_140.html
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معترؾ به على االطبلق ال ٌقول بصلب المسٌح وانا هً اذن فى المجمل هذا كتاب منحول ؼٌر 

عباره بحسب االنجٌل تنبا ٌسوع عن صلبه وردته امه بدعاء ٌنجٌه من الصلب فلم ٌتم بدلٌل 

 به او موته او قٌامته من الموت .عدم ذكر اى اشاره بعد اتمام عمره كما تنبا بصل

 سبب رفض الكنٌسه النجٌل الطفوله ونقرا من موقع سانت تكبل اقرار بهذا الكبلم لتبٌان 
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 :دلٌل موت الشبٌه ولٌس المسٌح 

كما قلت انفا هذه القصه اثارت الكثٌر من اللؽط والتساإالت عند كافه الناس بخصوص كٌفٌه 

 السماء دون ان ٌموتحدوثها وحقٌقه ما وقع على شخص المسٌح هل صلب ام نجا ورفع الى 

 دعونا االن نحاول فك شفرات هذا اللؽز كى نصل لحقٌقه ما حدث ..

دعونا نتفق على ان هناك شخص ما صلب ومات على الصلٌب وهذا ما نتفق علٌه كمسلمٌن 

 ومسٌحٌن .. نحاول ترتٌب االحداث لتتكشؾ لنا الحقابق

دفنها فلنركز على االحداث بداٌه بعد صلب هذا الشخص وقتله أصبح لدٌنا رفاة شخص ما تم 

 من هذا المنطلق :

 A chevraبعد موت االنسان عند الٌهود ٌقوم اوال فبه معٌنه من الناس تسمى شٌفرا كادٌشا 

kadisha عادة ٌكونوا مكونٌن من متبرعٌن رجال ونساء الذٌن  هم مجموعة الدفن الٌهودٌةو

تم تنظٌفه و  ان جسد المٌت قدم له االحترام المناسب بالتاكد ٌعدون المٌت لتكفٌن ٌهودي البق

 بعناٌه 

اذا نظرنا لهذه الفبه فى قصه المصلوب نجد انها تكونت من رجلٌن فحسب هـمـ ٌوسؾ الراّمى 

 ونٌقدٌموس

 لسبب خفٌة ولكن ٌسوع تلمٌذ وهو الرامة من الذي ٌوسؾ ان ثم []Jn.19.38[]الفــــانـــداٌك]

 [ ٌسوع جسد واخذ فجاء بٌبلطس فؤذن.ٌسوع جسد ٌؤخذ ان بٌبلطس سؤل الٌهود من الخوؾ

 حامل وهو لٌبل ٌسوع الى اوال أتى الذي نٌقودٌموس اٌضا وجاء []Jn.19.39[]الفــــانـــداٌك]

 [ منا مبة نحو وعود مرّ  مزٌج

 ان عادة للٌهود كما االطٌاب مع باكفان ولفاه ٌسوع جسد فؤخذا []Jn.19.40[]الفــــانـــداٌك]

 [ ٌكفنوا

 

 

 نظرٌتً فى نجاه المسٌح
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 نسرد المعلومات المتاحه عنهم لٌتضح لنا حقٌقه ؼاببه عند البعض :

 : هو احد تبلمٌذ المسٌح ) فى الخفاء ( كان مشٌرا اى عضو فى مجلس  ٌوسؾ الراّمى

الحكم  السنهدرٌم اكبر مجمع دٌنى عند الٌهود رجل بار وعادل ولم ٌقبل ان ٌشترك فى

 على ٌسوع المسٌح بالصلب .

 الرامى ٌوسؾ -661 باركلى ولٌام تفسٌر

 

 وهذا ذكر ما ورد عنه فى االنجٌل  

 .[بارا صالحا ورجبل مشٌرا وكان ٌوسؾ اسمه رجل واذا[]Lk.23.50[]الفــــانـــداٌك]

 مدٌنة الرامة من وهو.وعملهم لرأٌهم موافقا ٌكن لم هذا[]Lk.23.51[]الفــــانـــداٌك]

 .[هللا ملكوت ٌنتظر اٌضا هو وكان.للٌهود

 .[ٌسوع جسد وطلب بٌبلطس الى تقدم هذا[]Lk.23.52[]الفــــانـــداٌك]

 احد ٌكن لم حٌث منحوت قبر فً ووضعه بكتان ولفه وانزله[]Lk.23.53[]الفــــانـــداٌك]

 .[قط وضع

المصلوب بنفسه فى لٌس هذا فحسب بل هناك معلومه تفٌد ان ٌوسؾ هو من بنى قبر 

 الصخر ووضع علٌه حجرا كبٌرا ..

 ثم الصخرة فً نحته قد كان الذي الجدٌد قبره فً ووضعه[]Mt.27.60[]الفــــانـــداٌك]

 [ ومضى القبر باب على كبٌرا حجرا دحرج

وكون ان ٌوسؾ الراّمً نحت هذا القبر فى الصخر فهذا معناه انه قد اعد هذا القبر منذ 

المحال ان ٌنحت هذا القبر فى السوٌعات القلٌله التى تمت فٌها واقعه الصلب وهذا مده فمن 

 ٌعطً اٌحاءا نوعا ما بوجود خطه محكمه لخبلص المسٌح من ٌد الٌهود ..

 661وٌقول المفسر ولٌام باركلى امر فى منتهى االهمٌه فى تفسٌره النجٌل مرقص صـ 
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 : أحد اعضاء مجلس السنهدرٌم فرٌسى من احد رإساء الٌهود ٌعتبر  نٌقودٌموس

تلمٌذا للمسٌح فى الخفاء كما ٌإكد اهل الكتاب والدلٌل من الكتاب حٌنما دافع عن 

 المسٌح 

 [ منهم واحد وهو لٌبل الٌه جاء الذي نٌقودٌموس لهم قال []Jn.7.50[]الفــــانـــداٌك]

 [ فعل ماذا وٌعرؾ اوال منه ٌسمع لم انسانا ٌدٌن ناموسنا ألعل []Jn.7.51[]الفــــانـــداٌك]

 لم انه.وانظر فتّش.الجلٌل من اٌضا انت ألعلك له وقالوا اجابوا []Jn.7.52[]الفــــانـــداٌك]

 [ الجلٌل من نبً ٌقم

إذن ٌتفق االثنان فى صفات مشتركه منها انهم كانوا مإمنٌن بالمسٌح وتبلمٌذ فى الخفاء 

راضٌن عن ما حصل له منتظرٌن ملكوت هللا .. نستخلص أمر هام وهو رؼبتهم لم ٌكونوا 

فى نجاه المسٌح من اى اذى بداٌه من رفض ٌوسؾ الرامى االشتراك فى الحكم على 

 المسٌح بالصلب باعتبارهم تبلمٌذ للمسٌح قطعا ال ٌتمنوا موته ..

للمسٌح تبعتهم النساء البلبى لم ٌكن هناك شهود على حدث التكفٌن سواهم وبعد تكفٌنهم 

 كن قد تبعنه من الجلٌل

 وكٌؾ القبر ونظرن الجلٌل من معه أتٌن قد كنّ  نساء وتبعته []Lk.23.55[]الفــــانـــداٌك]

 [ جسده وضع

وجود المصلوب داخل هذه النساء نظرن الكفن ٌوضع فى القبر أى اصبح هناك علم ب

 هذا الذى بداخل الكفن !المقبره  دون ادنى معرفه منهم من ٌكون 
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 من الحراسثم بعد انصرافهم وفى الؽد الذى بعد االستعداد اى ٌوم السبت تم ضبط القبر 

 الكهنة رإساء اجتمع االستعداد بعد الذي الؽد وفً []Mt.27.62[]الفــــانـــداٌك]

 [ بٌبلطس الى والفرٌسٌون

ًّ  وهو قال المضل ذلك ان تذكرنا قد سٌد ٌا.قابلٌن []Mt.27.63[]الفــــانـــداٌك]  انً ح

 [ اقوم اٌام ثبلثة بعد

 لٌبل تبلمٌذه ٌؤتً لببل الثالث الٌوم الى القبر بضبط فمر []Mt.27.64[]الفــــانـــداٌك]

 [ االولى من اشر االخٌرة الضبللة فتكون االموات من قام انه للشعب وٌقولوا وٌسرقوه

 كما واضبطوه اذهبوا.حراس عندكم بٌبلطس لهم فقال []Mt.27.65[]الفــــانـــداٌك]

 [ تعلمون

 [ الحجر وختموا بالحراس القبر وضبطوا فمضوا []Mt.27.66[]الفــــانـــداٌك]

اى هناك فتره زمنٌه لم ٌكن هناك عند القبر شاهدا على االحداث قرابه ٌوم كامل كافٌه ان 

ٌذهب التبلمٌذ لٌسرقوا جسد المسٌح .. إذن وجود القبر فارغ لٌس دلٌبل على قٌامه المصلوب 

 من الموت بل نتٌجه نقل جسده الى مكان اخر 

 بل االكفان مع موضوعا لٌس راسه لىع كان الذي والمندٌل []Jn.20.7[]الفــــانـــداٌك]

 [ وحده موضع فً ملفوفا

فى مكان وحده .. حدث ال ٌنتج اال عن تصرؾ محكم  ملفوؾما الذى ٌجعل المندٌل فى مكان 

من شخص ما ولٌس مجرد قٌام المصلوب من الموت ودابما نجد دلٌل ٌكشؾ سر اى جرٌمه 

 او واقعه ولنعتبر هذا طرؾ الخٌط الذى سنسٌر وراءه 

 

  على هذا ؟ دلٌلبفرض نقل المصلوب الى قبر أخر فهل هناك 

قام فرٌق بحث باكتشاؾ قبر ٌعود اللفى  1971فى عام  فهناك عده ادله منها اإلجابه : نعمـ

 عام من الزمن فى منطقه تل البٌوت جنوب مدٌنه القدس .. كما نرى فى الصوره التالٌه :  
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 نكمل االحداث لنرى ما عبلقتها بالموضوع  ^تظهر فى مقدمه المقبره عبلمه ؼٌر مفهومه 

 

أضرحه ) نعوش ( داخل سته تجاوٌؾ او ما ٌسمى بالعبرٌه  11كتشاؾ داخل هذه المقبره تم ا

 كوهٌم لعشر اشخاص  ٌعود زمنهم لزمن المقبره منذ الفى عام كما بالرسم التوضٌحى ..
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 كل هذا قد ال ٌبدو ؼرٌبا ولكن ما هو الؽرٌب فى هذا االمر ؟

أشخاص ٌحمل نعش كل منهم اسم صاحبه وبإجراء الفحوصات العلمٌه ٌتضح لنا بكل  6

 ٌشوع بار ٌهوسؾ أى ) ٌسوع بن ٌوسؾ (وضوح ان االسم المكتوب على أحدهم هو 

 

 Jesus son of Joseph         בן יוסף תשווע

 بابٌه عارفون نحن الذي ٌوسؾ ابن ٌسوع هو هذا ألٌس وقالوا []Jn.6.42[]الفــــانـــداٌك]

 [ السماء من نزلت انً هذا ٌقول فكٌؾ وامه

 فى النسخه العبرٌه للنص الٌونانى 

 (HNT)   אשר־אנחנו ידעים את־אביו  בן־יוסף ישועויאמרו הלא זה הוא
  ואת־אמו ואיך יאמר מן־השמים באתי׃

 
وهذا ما اكده البروفٌسور فرانك مور عالم الكتابات القدٌمه حٌنما قال " ال ٌوجد لدى ادنى شك 
انها تقرأ ٌسوع بن ٌوسؾ " .. قطعا اسم ٌسوع كان شابع فى هذا العصر لكن ان نتخٌل 

 وشخص اخر هذا احتمال ضعٌؾ للؽاٌهوجود تشابه فى اسم االب اٌضا بٌن ٌسوع الناصرى 
عثور على باقى افراد عابله المسٌح ان كانت هذه المقبره بالفعل تخصه وال لذا كان ٌجب ال

 ر ٌتشابه معه فى االسم الثنابى .تخص شخص أخ

 فبعد فحص النعش التانى وجد ان االسم الموجود علٌه فى اعلى منتصؾ النعش هو مارٌا
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 Maria                 מריה               

 

 ام المسٌح الذى تم تدوٌنه فى اقدم االناجٌل انجٌل مرقص ..مارٌا هو االسم لمرٌم 

 وٌهوذا وٌوسً ٌعقوب واخو مرٌم ابن النجار هو هذا ألٌس []Mk.6.3[]الفــــانـــداٌك]

 [ به ٌعثرون فكانوا.عندنا ههنا اخواته أولٌست.وسمعان

Mar 6:3  ν ρ νὗη ο  ζηηλ   η θηωλ,   π  ο η ο  αξ α 

G3137 

 αξ α,  αξη κ 

Maria  Mariam 

mar-ee'-ah, mar-ee-am' 

), the name of six Mirjam(that is,  Mariamor  Maria]; H4813Of Hebrew origin [

Christian females: - Mary. 

فمصدر اشتقاق االسم من العبرٌه مارٌا فهل هذا محل صدفه أن ٌكون هناك جثمان لشخص 

وامه مرٌم سوى ٌسوع الناصرى ولٌس هذا فحسب بل حٌن دراسه اسمه ٌسوع ابوه ٌوسؾ 

 تالت نعش وجد مكتوب علٌه ماتٌه بالعبرى اى متّى

 

 

 Matthew             מתיו         

متى احد تبلمٌذ المسٌح واحد المقربٌن الٌه وجوده فى مقبره المسٌح لٌس من العجب فمن 

العهد الجدٌد وخاصه شجره عابله المسٌح فبل نجد الواضح انها شبكه تصل بٌن جمٌع اطراؾ 

 مثبل اسم ٌنقض التبعٌه بٌن االسماء كدنٌال او صمإٌل او ما شابه ..

 ! ونجد االن النعش الرابع ٌحمل مفاجاه جدٌده مكتوبا علٌه ٌـوسـى
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 Yossi                             יוסי                  

االناجٌل وجود صله قرابه بٌنه وبٌن ٌسوع الناصرى ٌوجد فى نفس ٌوسى الذى اكد اقدم 

 المقبره هل هذا اٌضا محض صدفه !!

 وٌهوذا ٌوسًو ٌعقوب واخو مرٌم ابن النجار هو هذا ألٌس[]Mk.6.3[]الفــــانـــداٌك]

  .[به ٌعثرون فكانوا.عندنا ههنا اخواته أولٌست وسمعان

وهذا ما اكدته البروفٌسور دال الٌان المحاضره فى جامعه برلٌن .. وٌوسى لم ٌذكر عنه شا 

 سوى بضع نصوص ال ٌعرؾ عنه شٌبا سواها 

هل ٌعقل ان ٌكون هناك جثمان مدعى انه لٌسوع الب اسمه ٌوسؾ الم اسمها مرٌم الخ اسمه 

 اصرى ؟ٌوسى له عبلقه بشخص اسمه متى وٌكون هذا الشخص لٌس ٌسوع الن

هذا مع مراعاه انه حٌنما نرى نعش شخص مثل سمعان القٌروانى الذى ساعد المصلوب فى 

حمل الصلٌب كما ٌقول اهل الكتاب واحد المإمنٌن بالمسٌح هو وابنه الكسندر الذى ال ٌختلؾ 

التى ٌحملها قبر المسٌح  ^علٌه اثنان ٌحمل جثمانه هو وابنه ونجد على النعش هذه العبلمه 

 تشق الذى بصدد التكلم عنه فى كتابنا هذا .. اال ٌعنى هذا صحه اثبات ما نرمى الٌه ؟المك
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تعود اللفى عام   1953لٌس هذا فحسب بل اٌضا فى مقبره اكتشفها الفرنسٌسكانٌون عام 

اكتشفها عالم االثار الشهٌر دلرمٌنو بوجاتى الشخاص صنفهم اوابل من امن بالمسٌح تعتبر 

من اقدم االكتشافات االثرٌه بالقرب من مقبره تل البٌوت تعطى لنا دالله على ان مقبره تل 

ناصر شبكه اشخاص تربطهم عبلقه واحده لٌست شرط قرابه وهذا ٌفسر وجود البٌوت احد ع

 رفاه لمتى .. 

تلك المقبره تحوى صندوق ٌحمل احد اشهر المسٌحٌن االوابل وهو سمعان بن ٌونا او من 

 اطلق علٌه المسٌح بطرس ودعاه بصخره الكنٌسه 

 ٌونا بن سمعان انت وقال ٌسوع الٌه فنظر ٌسوع الى به فجاء []Jn.1.42[]الفــــانـــداٌك]

  [بطرس  تفسٌره الذي صفا تدعى انت

 

 יונה בנו של ,סיימון

ورؼم اعتقاد اهل الكتاب بموته فى روما مصلوب لكن لم ٌجد أحد جثمانه فى روما كما زعم 

البعض لذا ال تعارض ان ٌكتشؾ فى القدس ولكن الؽرٌب فى االمر ومثٌر عبلمات تعجب عده 

 اٌجاده على هذا النعش الخاص بسمعان بطرسهو ما تم 

 التى تم العثور علٌها فى قبر المسٌح المكتشؾ بتل البٌوت ^بكل وضوح نجد نفس العبلمه 

   

 نفس العبلمه فى قبر المسٌح المكتشؾ على قبر سمعان بطرس على قبر سمعان القٌروانى وأبنه الكسندر
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نتفاجا بهذه المفاجاه الجدٌده باكتشاؾ ان النعش الخامس كل هذا نضعه فى االعتبار بعد ان 

الذى تم اكتشافه فى المقبره ٌـعود لمرٌم المجدلٌه .. مكون االسم من مقطعٌن الثانى مارا 

والجزء االول اختصار السم مرٌمنى ، االسم مكتوب بالٌونانى واالٌمان المسٌحى ٌإكد انها 

دثٌن بالٌونانٌه لذا فمن المرجح ان احد اقاربها هو كانت تلقى وعظات مع اخٌها فٌلٌب للمتح

 هذا . من كتب

 

مارا تعنى االستاذ او المعلم وهذا ٌدعمه شانها فى انجٌل مرٌم المجدلٌه الذى ترفضه الكنٌسه 

وٌضع مرٌم على قمه الكهنوت ، اما بخصوص الشق التانى مرٌمنى هو بكل وضوح الوصؾ 

 . فى سفر اعمال فٌلٌب االبوكرٌفا  بوضوحالذى اخفته الكنٌسه وظاهر عنها 
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ٌتضح لنا بوضوح انها ماتت فى القدس خبلل ما تم تدوٌنه بسفر اعمال فٌلٌب وٌدعم اثباتنا 

 بشكل قوى فهل ما زال البعض مقتنع ان هذا محض صدفه ؟

او مهما كانت درجه القرابه بٌنها وبٌن ٌسوع فهذا ال ٌهم كانوا زوجان او اخوه من اب واحد 

معرفه ال اكثر ما ٌهمنى هو وجود اتصال بٌن كل شخصٌات االضرحه المكتشفه داخل المقبره 

 والتى ال تجتمع ابدا اال فى قبر ٌخص المسٌح 

واخر تلك الشخصٌات التى تم اكتشافها داخل المقبره هو رفاة صاحبها ٌدعى ) ٌهودا بار 

 ٌشوع ( اى ٌهوذا ابن ٌسوع

 

 

 Judah son of Jesus    ישו בנו של יהודה

 وقد ٌستؽرب البعض االسم ولكن ال مجال لبلستؽراب ابدا فهذا أمر منطقى مدعم بادله كتابٌه :

 الذي ٌقبل قبلنً ومن ٌقبلنً باسمً الولد هذا قبل من لهم وقال []Lk.9.48[]الفــــانـــداٌك]

 [عظٌما ٌكون هو جمٌعا فٌكم االصؽر الن.ارسلنً

 [ وسطهم فً واقامه ولدا الٌه ٌسوع فدعا []Mt.18.2[]الفــــانـــداٌك]
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من هذا الولد الذى ٌقٌمه وٌإكد ان من اصبح مثله ٌكون االعظم فى الملكوت ؟ ومن هذا 

 الشخص الذى أخبر عنه كاتب انجٌل ٌوحنا كثٌرا بانه التلمٌذ الذى كان ٌسوع ٌحبه ؟

لماذا تم تخصٌص حب المسٌح لهذا التملٌذ فما هو السر وراء ذلك ولماذا ٌذكر عنه انه كان 

 ٌتكؤ فى حضن المسٌح 

 [ ٌحبه ٌسوع كان تبلمٌذه من واحد ٌسوع حضن فً متكبا وكان []Jn.13.23[]داٌكالفـــانـ]

فى حضنه المسٌح علٌه السبلم محال ان نصدق عنه انه كان ٌجعل الؽرٌب عنه جسدٌا متكؤ 

 اال ان كانت هناك درجه قرابه قوٌه بٌنهم مثل االبوه مثبلسبنا له الشذوذ والعٌاذ باهلل واال ن

 وما ٌدعم هذا ان هذا التلمٌذ هذا اوصاه على مرٌم امه واوصاها علٌه

 ٌا المه قال واقفا ٌحبه كان الذي والتلمٌذ امه ٌسوع رأى فلما[]Jn.19.26[]الفــــانـــداٌك]

 [ ابنك هوذا امرأة

 الى التلمٌذ اخذها الساعة تلك ومن امك هوذا للتلمٌذ قال ثم []Jn.19.27[]الفــــانـــداٌك]

 [ خاصته

أى صله هذه بٌن المسٌح والتلمٌذ تجعله ٌقول عنه هذا وٌفعل معه كل هذا خاصه ونحن قد 

 ثبتنا سابقا ان كاتب االنجٌل ال عبلقه له بٌوحنا الحبٌب مطلقا 

اشٌر الى مساله هامه وهو حدوث عرس زفاؾ فى قانا كان فٌه المسٌح وامه والتبلمٌذ واٌضا 

ؼٌر معروؾ حتى االن من هم طرفى الزواج واصبح الموضوع قابم على تخمٌنات تجعلنا 

 نقول انه من الجابز اٌضا ٌكون هذا الزفاؾ خاص بٌسوع ..

لتشرٌؾ ولٌست بنوه حقٌقه وان ومن الممكن ٌكون هذا االسم اضٌؾ السم المسٌح كنوع من ا

تكاثرت االقوال فى القرون االولى ان المسٌح انجب وال ٌوجد فى االنجٌل دلٌل واحد ان 

 المسٌح لم ٌتزوج ولم ٌنجب 

 بل هو علم ال ٌنفع وجهل ال ٌضر . لوٌبقى فى النهاٌه هذا االمر لٌس محل جدا

ٌوسؾ له ام تدعى مرٌم وله  لذا نستخلص أن القبر هذا ٌحوى جثه شخص ٌدعى ٌسوع ابن

اخ ٌدعى ٌوسى ومعه اثنٌن من اقرب الناس الٌه مرٌم المجدلٌه ومتى البشٌر محال ان تكون 

 كل هذه الشخصٌات مجتمعه فى القرابه لؽٌر ٌسوع الناصرى 

مع مراعاه وجود عبلمه على هذا القبر تم اكتشافها على نعش سمعان بطرس ونعش سمعان 

اق كل معارفه علٌها فى على وجود صله بٌنها وبٌن المسٌح نتٌجه اتفالقٌروانى دالله 

 أضرحتهم .

ما اردت اثباته هنا لٌس صلب المسٌح بل اثبات ان القبر الفارغ وقصه قٌامه ٌسوع قصه 

 . مزوره وباطله بكل االوجه واالدله العلمٌه المتاحه
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أعود لمساله الجثمان الذى ٌدعى انه لٌسوع بن ٌوسؾ هذا الجثمان ما وصلت الٌه انه  

 ٌسوع نفسه لٌسوع ولٌس انه جثمان المصلوب الذى كان ٌظن 

والدلٌل وجود أدله تثبت رإٌه بعض الناس لٌسوع المسٌح قبل رفعه الى السماء .. فهذا ان 

نه ثم نقل جثمانه من القبر المزعوم فٌه دل فانه ٌدل على ان هناك شخص ما قد صلب وتم دف

 اكتشافه مإخرا  مالقٌامه الى القبر الذى ت

 أمثله :

وظهر لبطرس وتوما وباقى التبلمٌذ وظهر للمرٌمات وظهر لناس  –قابل تلمٌذى عمواس 
 عدٌده 

كما وضحت انفا ان االدله المتاحه تإكد موت شخص على الصلٌب قام ٌوسؾ الراّمى 
ونٌقدٌموس بتكفٌنه ووضعه فى قبر شهدت بعض النساء وقتها بدخول هذا الجثمان القبر 

 لتاكٌد دفنه 

ومن ثم تم نقله الى القبر المكتشؾ فى تل البٌوت فوجد القبر االول فارغ فشاع بٌن الناس ان 
 بالفعل مات وقام من االمواتالمسٌح 

 لتاكٌد فكره قٌامه المسٌحوالؽرض من كل هذا كما ٌقول رإساء الكهنه والفرٌسٌن لبٌبلطس 

 لٌبل تبلمٌذه ٌؤتً لببل الثالث الٌوم الى القبر بضبط فمر []Mt.27.64[]الفــــانـــداٌك]
 [ االولى من اشر االخٌرة الضبللة فتكون االموات من قام انه للشعب وٌقولوا وٌسرقوه

السبب الذى ٌتضح جلٌا وراء كل هذه االختبلفات فى الشهادات ٌتبٌن نتٌجه اختبلؾ اعتقاد 
اتباع المسٌح بما تعرض له المسٌح كما وضحنا سابقا فمنهم من ظن انه صلب وتماشى وراء 

 ومنهم من اقر بعدم صلبه  وحاول اثبات قٌامه من االموات هذا

ان احدهم فعل هذا من باب اضبلل الناس بترسٌخ فكره الصلب وانما وانا ال امٌل بالقول 
االقوى واالولى باالقوال صحه انه فعل هذا بعد اعتقاده بصلب المسٌح لٌحفظ جثمان رسول 
هللا واهله من بطش باطش او عبث عابث لذا نجد فى المقبره المكتشفه جثمان الذى كان ٌظن 

 لى هذا ما ٌدعم قو هله معه وهذاانه المسٌح المصلوب وا

 ونجد ان هذا ما شاع بالفعل وبعد اذى الٌهود عن المسٌح بحسب رواٌه االنجٌل

 الٌهود عند القول هذا فشاع علّموهم كما وفعلوا الفضة فاخذوا []Mt.28.15[]الفــــانـــداٌك]
 [ الٌوم هذا الى

مخطوطه تولودوث ٌشو الٌهودٌه التى تإكد نقل  الثانى على نقل جثمان المصلوبوالدلٌل 
 الى قبر اخر . الجثمان

ٓوظزْ ٖٓ ٓٞٓٞػٚ ُِوي٣ْ ؿخٓظٖ ٓخٍطَ   Dialogue with Tryphoدلٌل اخر من كتاب 

 حرخء ٓخ هزَ ٤ٗو٤ٚ

 

http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf01.viii.iv.cviii.html
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 ٣ئًي ك٤ٚ ٓخ حهَٙ ح٠٣خ طَط٤ِخٕ ٝؿ٤َْٛ 

ٛ٘خى ٖٓ ٠ٔٔ٣ ٣ٔٞع، ٝٛٞ اٗٔخٕ ٓوخىع ٝهي طْ ِٛزٚ، ٌُٖ طال٤ٌٓٙ َٓهٞٙ ٤ُالً ٖٓ حُوزَ، " 

ػخء أٗٚ هخّ ٖٓ حألٓٞحص ٝٛؼي ا٠ُ حُٔٔٞحص   " ْٝٛ ح٥ٕ ٣ويػٕٞ ح٥ه٣َٖ رخىِّ

 

 

 30ومن كتاب الدفاع للقدٌس ترتلٌان الجزء 
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َٓهٚ طال٤ٌٓٙ َٓحً كظ٠ ٣وخٍ اٗٚ هخّ ٖٓ حألٓٞحص، اٝ إٔ حُزٔظخ٢ٗ أهٌ ٓخ أهٌ ٌٛح ٛٞ ح١ٌُ " 

 ٢ٌُ ٣ظـ٘ذ إٔ طيحّ ٍُحػظٚ رؤهيحّ حُِحث٣َٖ "

 ، وأٌضاً  فً األدب الٌهودي الوسٌطوهذا االمر كان مإكد فى زمن المسٌح بل وانتشر بقوه 

 تبلمٌذ ٌسوع سجلها رٌماروس فً كتابه

ُٝؼزٞح ك٢ ٌٓخٕ حُيكٖ ٤ًٓٞي٣خ حُوزَ   ىك٘ٚ رؤٍرغ ٝػ٣َٖ٘ ٓخػش " حهظِٔٞح ؿٔي ٣ٔٞع هزَ

  " ػ٘يٓخ أٛزق طلَُِّ حُـؼش ًخٓال ، ٝأَؿِٞح حإلػالٕ حُؼ٢ِ٘ ػٖ حُو٤خٓش كظ٠ ٣ّٞ حُو٤ٖٔٔ حُلخٍؽ

 

اذن بالفعل تم نقل جثمان المصلوب الى موضع اخر وهذا ما ساعد على انتشار عقٌده قٌام 

 المصلوب من الموت .

 

 

هذا االمر قابم على عده تخمٌنات واحتماالت واستنتاجات النه ؼٌر محسوم بمصدر قطعى 
الدالله من االسبلم او المسٌحٌه ولكن نستطٌع من خبلل االدله المتاحه لنا ان نقول ان االقرب 

 فى هذا الباب ان هذا تم وقت القبض على المصلوب

على المصلوب ٌذكر انجٌل ٌوحنا ان المسٌح كان مع التبلمٌذ فى بستان اثناء حادثه القبض 
 عبر وادى قدرون

 كان حٌث قدرون وادي عبر الى تبلمٌذه مع وخرج هذا ٌسوع قال []Jn.18.1[]الفــــانـــداٌك]

 [ وتبلمٌذه هو دخله بستان

االن نحن متاكدٌن ان المسٌح كان موجود بهذا المكان .. ومتاكدٌن اٌضا انه قابل مرٌم 

 بعد  ان وجدته فارغ  بعد القٌامه المزعومه وهى عابده من القبرالمجدلٌه 

 وهذا القبر موجود بالقرب من موضع الصلب وبه بستان

 

 وقت ومكان وقوع الشبه 
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 جدٌد قبر البستان وفً بستان فٌه صلب الذي الموضع فً وكان []Jn.19.41[]الفــــانـــداٌك]

 [ قط احد فٌه ٌوضع لم

 .. اى انه نفس البستانمتر وهى قرٌبه بالفعل من موضع الصلب  500المسافه تقدر بحوالى 

 

 ولكن كٌؾ ٌمكث هذه الفتره فى نفس المكان دون ان ٌتعرؾ علٌه احد ؟

 الحظ معى اٌها القارئ امر هام 

 تعلم ولم واقفا ٌسوع فنظرت الوراء الى التفتت هذا قالت ولما []Jn.20.14[]الفــــانـــداٌك]

 [ ٌسوع انه

 انه تلك فظنت تطلبٌن من.تبكٌن لماذا امرأة ٌا ٌسوع لها قال []Jn.20.15[]الفــــانـــداٌك]

 .[ آخذه وانا وضعته اٌن لً فقل حملته قد انت كنت ان سٌد ٌا له فقالت البستانً

 الذي ربونً له وقالت تلك مرٌم فالتفتت ٌا ٌسوع لها قال []Jn.20.16[]الفــــانـــداٌك]

 [ معلّم ٌا تفسٌره
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 تفسٌر الكنز الجلٌل للعهد الجدٌد التفاسٌر  ؟لماذا ظنته اذن البستانً نقرا سوٌا من 

 

 10كتاب السٌد المسٌح مشتهً االجٌال لبلنبا بٌشوي صـ 

 

هٌبه بستانى لذلك لم تعرفه مرٌم المجدلٌه اال بعد اذن المسٌح كان متواجد فى البستان على 

 ان تكلمت معه مره واثنٌن ودققت فٌه ووجدته ٌسوع ولٌس البستانى

خاصه وان مساله قدرته على تؽٌٌر شبهه كانت قول شابع جدا فى القرن االول والتانى كما 

 "!  مسٌحاالسبلم اتى بعد ست قرون لٌنكر صلب الوضحنا سابقا فى الرد على شبهه " 

وقد سلفنا ذكرا ان المصلوب لم ٌعترؾ انه المسٌح اثناء صلبه بل كل كبلمه ٌإكد انه شخص 
اخر ولٌس المسٌح علٌه السبلم وهذا ٌإكد ان المصلوب شبه للٌهود انه عٌسى وقت القبض 

 علٌه

 فواقعه القبض على المصلوب لو نظرنا فٌها جٌدا لراٌنا امر عجٌب

 كان حٌث قدرون وادي عبر الى تبلمٌذه مع وخرج هذا ٌسوع قال ][Jn.18.1][فــــانـــداٌك[

 ]وتبلمٌذه هو دخله بستان

 كثٌرا هناك اجتمع ٌسوع الن.الموضع ٌعرؾ مسلمه ٌهوذا وكان ][Jn.18.2][فــــانـــداٌك[

 ] تبلمٌذه مع
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 والفرٌسٌٌن الكهنة رإساء عند من وخداما الجند ٌهوذا فؤخذ ][Jn.18.3][فــــانـــداٌك[

  ] وسبلح ومصابٌح بمشاعل هناك الى وجاء

 ]تطلبون  من لهم وقال علٌه ٌؤتً ما بكل عالم وهو ٌسوع فخرج ][Jn.18.4][فــــانـــداٌك[

 مسلمه ٌهوذا وكان.هو انا ٌسوع لهم قال.الناصري ٌسوع اجابوه][Jn.18.5][ فــــانـــداٌك[

 ]معهم  واقفا اٌضا

 ]االرض  على وسقطوا الوراء الى رجعوا هو انا انً لهم قال فلما ][Jn.18.6][فــــانـــداٌك[

وهنا نسال لماذا رجعوا الى الوراء و سقطوا على االرض بعد ان قال لهم هذا الشخص انا 

 المسٌح !؟

االمر قطعا هناك امر ما ٌفوق كل التصورات المقبوله جعلهم ٌفعلوا هذا فلو ربطنا بٌن هذا 

ى تكلم فٌها عن القاء الشبه على كل من بالمكان لوجدنا مبرر مقنعا جدا ذوبٌن رواٌه وهب ال

 فقد ترابى لهم اكثر من شخص على نفس الشاكله واحدهم ٌقول انه هو المسٌح

 ولهذا االمر نبإه فى العهد القدٌم تشرح لنا سبب رجوعهم الى الوراء وسقوطهم 

 علمته قد هذا فٌه ادعوك ٌوم فً الوراء الى اعدابً ترتد حٌنبذ []Ps.56.9[]الفــــانـــداٌك]

 .[لً هللا الن

ًّ  نعم الموت من نفسً نجٌت النك []Ps.56.13[]الفــــانـــداٌك]  اسٌر لكً الزلق من ورجل

 [االحٌاء نور فً هللا قدام

 واٌضا نبإه اخرى تثبت ان ارتداهم دالله على نجاه المسٌح علٌه السبلم

 معونتً الى رب ٌا تنجٌتً الى اللهمللتذكٌر  لداود.المؽنٌن المام []Ps.70.1[]الفــــانـــداٌك]

 [ اسرع

 لً المشتهون وٌخجل خلؾ الى لٌرتد نفسً طالبو وٌخجل لٌخز ][Ps.70.2[]الفــــانـــداٌك]

 [ شرا

 [هه  هه القابلون خزٌهم اجل من لٌرجع []Ps.70.3[]الفــــانـــداٌك]

 لٌتعظم خبلصك محبو دابما ولٌقل طالبٌك كل بك وٌفرح ولٌبتهج []Ps.70.4[]الفــــانـــداٌك]

 [الرب

ًّ  اسرع اللهم.وفقٌر فمسكٌن انا اما []Ps.70.5[]الفــــانـــداٌك]  ٌا انت ومنقذي معٌنً.ال

 [تبطإ  ال رب

 علٌه السبلموللمره التالته نبإه اخرى تثبت ان ارتداهم دالله على نجاه المسٌح 

 وٌخجل الوراء الى لٌرتدنفسً  ٌطلبون الذٌن ولٌخجل لٌخز []Ps.35.4[]الفــــانـــداٌك]

 .[باساءتً المتفكرون
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 [ لنفسً حفروا سبب ببل شبكتهم هّوة لً اخفوا سبب ببل النهم []Ps.35.7[]الفــــانـــداٌك]

 وفً اخفاها التً الشبكة به ولتنشب ٌعلم ال وهو التهلكة لتؤته []Ps.35.8[]الفــــانـــداٌك]

 .[لٌقع نفسها التهلكة

 ثم نكمل  هل هناك من مجادل حتى االن ؟!

 [ الناصري ٌسوع فقالوا تطلبون من اٌضا فسؤلهم []Jn.18.7[]الفــــانـــداٌك]

ؼرٌب ! لماذا ٌعٌد علٌهم السإال هل النهم مثبل ال ٌعرفوه قطعا ال فقد كان ٌعلم فى الهٌكل 

 وٌتكلم مع الناس كافه عبلنٌه وٌعرفوه عٌن المعرفه

ولكنهم ؼٌر مصدقٌن امر مااااا حال هذا الشخص كٌؾ ٌقول انه المسٌح والجمٌع بنفس 

 الشكل ! 

 فدعوا تطلبوننً كنتم فان هو انا انً لكم قلت قد ٌسوع اجاب []Jn.18.8[]الفــــانـــداٌك]

 [ ٌذهبون هإالء

االن تضح الصوره ما عبلقه التبلمٌذ الموجودٌن بالمكان بكل هذا جند رإساء الكهنه 
والفرٌسٌن لم ٌكونوا ذاهبٌن للقبض على التبلمٌذ ولكن كما قولت فقد اصبحوا جمٌعا ٌحملون 

 صوره المسٌح لذلك اصبح جند رإساء الكهنه والفرٌسٌن فى حٌره من االمر تجاههم 

لشخص مثل ٌهوذا ٌلقى علٌه شبه المسٌح وهو كان ذاهب مع جند  والسإال هنا كٌؾ ٌتثنى
رإساء الكهنه ؟ وبكل بساطه نقول انه دخل علٌه اوال كى ٌعطٌهم عبلمه معٌنه بان ٌقبله 

 دالله ان هذا هو المسٌح ولنرتب االحداث ونرى ماذا تقول النصوص

 المسٌح ٌتنبا بخٌانه ٌهوذا – 1

 [ ٌسلمنً منكم واحد ان لكم اقول الحق لهم قال ٌاكلون هم وفٌما []Mt.26.21[]ــداٌكالفــان]

 تضرع الى هللا لٌنقذه من واقعه الصلب – 2

 ال لتكن ولكن.الكاس هذه عنً تجٌز ان شبت ان ابتاه ٌا قاببل []Lk.22.42[]الفــــانـــداٌك]
 [ ارادتك بل ارادتً

 فاستجاب هللا له دعاإه بان ارسل الٌه مبلك لٌقوٌه – 3

 [ ٌقوٌه السماء من مبلك له وظهر []Lk.22.43[]الفــــانـــداٌك]

 فجاء ٌهوذا مع جند من رإساء الكهنه والفرٌسٌن – 4

 ومعه جاء قد عشر االثنً من واحد ٌهوذا اذا ٌتكلم هو وفٌما []Mt.26.47[]الفــــانـــداٌك]
 [ الشعب وشٌوخ الكهنة رإساء عند من وعصً بسٌوؾ كثٌر جمع
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 واتفق معهم على عبلمه المسٌح بانه من سٌقبله  – 5

 [ امسكوه.هو هو اقبّله الذي قاببل عبلمة اعطاهم اسلمه والذي []Mt.26.48[]الفــــانـــداٌك]

 فدخل على المسٌح وقبله كما اتفق معهم – 6

 .[وقبّله.سٌدي ٌا السبلم وقال ٌسوع الى تقدم فللوقت []Mt.26.49[]الفــــانـــداٌك]

 شبه كما هو مترابى لنا .ومن هنا بدأت واقعه القاء ال

 

 

اوال نوضح امر هام بخصوص امكانٌه نجاه المسٌح من الصلب .. وهنا نقؾ ونسال فى البداٌه 
 كل نصرانى عاقل ٌقبل الكتاب المقدس شاهد للحكم 

دعونا نعود للكتاب ونرى بعض القصص التى قبلها النصرانى وصدقها وامن بها ولم ٌتعجب 
ها مره اخرى فى قصه المسٌح علٌه من قدره هللا فى نجاه عباده الصالحٌن واستنكر تكرار

 السبلم .!!

 االسود وٌخرج سلٌما حٌا دون اذى لماذا تقبلت اٌها النصرانى ان ٌوضع دانٌال فى جب  – 1

 : 6سفر دانٌال االصحاح 

 

ِحٌنَبٍِذ أََمَر اْلَمِلُك فَؤَْحَضُروا دَانٌِآَل َوَطَرُحوهُ ِفً ُجّبِ األُسُوِد. أََجاَب اْلَمِلُك َوقَاَل 16
ٌكَ »ِلدَانٌِآَل:  ًَ بَِحَجٍر َوُوِضَع َعَلى فَِم اْلُجّبِ 17«. إِنَّ إِلَهَك الَِّذي تَْعبُدُهُ دَابًِما هَُو ٌُنَّجِ َوأُتِ

 اتِِمِه َوَخاِتِم عَُظَمابِِه، ِلببَلَّ ٌَتَؽٌَََّر اْلقَْصدُ فًِ دَانٌِآَل.َوَختََمهُ اْلَمِلُك بِخَ 
ِحٌنَبٍِذ َمَضى اْلَمِلُك إِلَى قَْصِرِه َوبَاَت َصابًِما، َولَْم ٌُْإَت قُدَّاَمهُ بَِسَراِرٌِه َوَطاَر َعْنهُ 18

ثُمَّ قَاَم اْلَمِلُك بَاِكًرا ِعْندَ اْلفَْجِر َوذََهَب ُمْسِرًعا إِلَى ُجّبِ األُسُوِد. 19نَْوُمهُ. 
ا اْقتََرَب إِلَى 20 فَلَمَّ

ِ، »اْلُجّبِ نَادَى دَانٌِآَل بَِصْوٍت أَِسٌٍؾ. أََجاَب اْلَمِلُك َوَقاَل ِلدَانٌِآَل:  ًّ ٌَا دَانٌِآُل َعْبدَ هللِا اْلَح
ٌََك ِمَن األُسُوِد؟ َمَع اْلَمِلِك:  فَتََكلََّم دَانٌِآلُ 21« َهْل إِلُهَك الَِّذي تَْعبُدُهُ دَابًِما قَِدَر َعلَى أَْن ٌُنَّجِ

ٌَا أٌََُّها اْلَمِلُك، ِعْش إَِلى األَبَِد! »
نًِ، 22 إِلِهً أَْرَسَل َمبلََكهُ َوَسدَّ أَْفَواَه األُسُوِد فَلَْم تَُضرَّ

 هل تنبؤ المسٌح بنجاته ؟
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ًٌْضا أٌََُّها اْلَمِلُك، لَْم أَْفعَْل ذَْنبًا ِرَح اْلَمِلُك ِحٌنَبٍِذ فَ 23«. ألَنًِّ ُوِجْدُت بَِرٌبًا قُدَّاَمهُ، َوقُدَّاَمَك أَ
هُ بِِه، َوأََمَر بِؤَْن ٌُْصعَدَ دَانٌِآُل ِمَن اْلُجّبِ. فَؤُْصِعدَ دَانٌِآُل ِمَن اْلُجّبِ َولَْم ٌُوَجْد فٌِِه َضَرٌر، ألَنَّ 

َجاَل الَِّذٌَن اْشتََكْوا َعلَى دَانٌِآَل َوطَ 24آَمَن بِِإلِهِه.  َرُحوهُْم فَؤََمَر اْلَمِلُك فَؤَْحَضُروا أُولبَِك الّرِ
فًِ ُجّبِ األُسُوِد هُْم َوأَْوالَدَهُْم َونَِساَءهُْم. َولَْم ٌَِصلُوا إِلَى أَْسفَِل اْلُجّبِ َحتَّى بََطَشْت بِِهِم 

 األُسُودُ َوَسَحقَْت كُلَّ ِعَظاِمِهْم.
لسَّاِكنٌَِن فًِ األَْرِض كُلَِّها: ثُمَّ َكتََب اْلَمِلُك دَاِرٌُّوُس إِلَى كُّلِ الشُّعُوِب َواألَُمِم َواألَْلِسنَِة ا25

ِلٌَْكثُْر َسبلَُمكُْم. »
ِمْن قِبَِلً َصدََر أَْمٌر بِؤَنَّهُ فًِ كُّلِ سُْلَطاِن َمْملََكتًِ ٌَْرتَِعدُوَن َوٌََخافُوَن 26

ًُّ اْلقٌَُّوُم إِلَى األَبَِد، َوَملَكُوتُهُ  لَْن ٌَُزوَل َوسُْلَطانُهُ ِإلَى  قُدَّاَم إِلِه دَانٌِآَل، ألَنَّهُ هَُو اإِللهُ اْلَح
ً َوٌُْنِقذُ َوٌَْعَمُل اآلٌَاِت َواْلعََجابَِب فًِ السََّماَواِت َوفًِ األَْرِض. هَُو 27اْلُمْنتََهى.  هَُو ٌُنَّجِ

ى دَانٌِآَل ِمْن ٌَِد األُسُودِ   «.الَِّذي نَجَّ

من انه وضع فى جب االسود  دعونا نتامل تلك القصه دانٌال النبى هذا النبى الصالح بالرؼم

فٌقول عن نفسه " خرج سالما دون اذى 
إِلِهً أَْرَسَل َمبلََكهُ َوَسدَّ أَْفَواَه األُسُوِد فَلَْم 22

نًِ    " ، ألَنًِّ ُوِجْدُت بَِرٌبًا قُدَّاَمهُ  تَُضرَّ

من والمسٌح علٌه السبلم كان برٌبا من تلك الشهادات الزور التى قاضوه علٌها المسٌح برئ 
 تلك االفتراءات ولم ٌكن له اى ذنب ٌقتل وٌموت الجله ؟!

ً َوٌُْنِقذُ َوٌَْعَمُل اآلٌَاِت َواْلَعَجابَِب 27 " عن هللا حتً بعد هذا نجد ملك دارٌوس ٌقول  هَُو ٌُنَّجِ
ى دَانٌِآَل ِمْن ٌَِد األُسُودِ  " فلما اٌها الزمٌل  فًِ السََّماَواِت َوفًِ األَْرِض. هَُو الَِّذي نَجَّ

 النصرانى ال تقبل ان ٌكون هللا نجا وانقذ ٌسوع كما انقذ دانٌال النبى ؟!

 لماذا تقبلت اٌها النصرانى ان ٌوضع ثبلث من الصالحٌن فى النار وٌخرجوا دون اذى ؟! – 3

 سفر دانٌال االصحاح الثالث :

 

ًٌْظا  ِحٌنَبٍِذ اْمتؤَلَ نَبُوَخذْ 19 ُر َؼ َوتَؽٌَََّر َمْنَظُر َوْجِهِه َعلَى َشْدَرَخ َوِمٌَشَخ َوَعْبدَنَؽَُو، فَؤََجاَب نَصَّ
ا َكاَن ُمْعتَادًا أَْن ٌُْحَمى ِة 20.  َوأََمَر بِؤَْن ٌَْحُموا األَتُوَن َسْبعَةَ أَْضعَاٍؾ أَْكثََر ِممَّ َوأََمَر َجبَابَِرةَ اْلقُوَّ

ٌِْشِه بِؤَْن ٌُوثِقُوا َشْدَرَخ  َِّقدَِة. فًِ َج ُّوِن النَّاِر اْلُمت ثُمَّ أُوثَِق 21َوِمٌَشَخ َوَعْبدَنَؽَُو َوٌُْلقُوهُْم فًِ أَت
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َجاُل فًِ َسَراِوٌِلِهْم َوأَْقِمَصتِِهْم َوأَْرِدٌَتِِهْم َوِلبَاِسِهْم  ُّوِن النَّاِر اْلُمتَِّقدَِة.هُإالَِء الّرِ  َوأُْلقُوا فًِ َوَسِط أَت
ٌُْث إِنَّ 22 َجاَل الَِّذٌَن َرفَعُوا  َوِمْن َح ًَ ِجدًّا، قَتََل لَِهٌُب النَّاِر الّرِ َكِلَمةَ اْلَمِلِك َشِدٌدَةٌ َواألَتُوَن قَْد َحِم

َجاِل، َشْدَرُخ َوِمٌَشُخ َوَعْبدَنَؽَُو، 23.  َشْدَرَخ َوِمٌَشَخ َوَعْبدَنَؽُوَ  َسقَطُوا ُموثَِقٌَن َوهُإالَِء الثَّبلَثَةُ الّرِ
ُّوِن النَّاِر اْلُمتَِّقدَةِ  فًِ َوَسطِ   . أَت

ُر اْلَمِلُك َوقَاَم ُمْسِرًعا فَؤََجاَب َوقَاَل ِلُمِشٌِرٌِه: 24 أَلَْم نُْلِق ثبَلَثَةَ ِرَجال »ِحٌنَبٍِذ تََحٌََّر نَبُوَخْذنَصَّ
َها »أََجاَب َوقَاَل: 25.  «اْلَمِلكُ َصِحٌٌح أٌََُّها : » فَؤََجابُوا َوقَالُوا ِلْلَمِلكِ «  ُموثَِقٌَن فًِ َوَسِط النَّاِر؟

ابعِ َشبِ  ٌهٌ أَنَا نَاِظٌر أَْربَعَةَ ِرَجال َمْحلُوِلٌَن ٌَتََمشَّْوَن فًِ َوَسِط النَّاِر َوَما بِِهْم َضَرٌر، َوَمْنَظُر الرَّ
ُّوِن النَّاِر اْلمُ 26 «.بِاْبِن اآلِلَهةِ  ُر إِلَى بَاِب أَت ٌَا َشْدَرُخ »قَاَل: أََجاَب، فَ تَِّقدَِة وَ ثُمَّ اْقتََرَب نَبُوَخْذنَصَّ

ِ، اْخُرُجوا َوتَعَالَْوا ًّ فََخَرَج َشْدَرُخ َوِمٌَشُخ َوَعْبدَنَؽُو ِمْن «. َوِمٌَشُخ َوَعْبدَنَؽُو، ٌَا َعبٌِدَ هللِا اْلعَِل
َحُن َواْلُوالَةُ َوُمِشٌُرو 27َوَسِط النَّاِر.  َجاَل الَِّذٌَن لَْم فَاْجتََمعَِت اْلَمَراِزبَةُ َوالّشِ اْلَمِلِك َوَرأَْوا هُإالَِء الّرِ

ةٌ َعلَى أَْجَساِمِهْم، َوَشْعَرةٌ ِمْن ُرُإوِسِهْم لَْم تَْحتَِرْق، َوَسَراِوٌلُُهْم لَْم تَتَؽٌََّْر، َوَرابَِحةُ  تَكُْن ِللنَّاِر قُوَّ
ٌِْهْم. تَبَاَرَك إِلهُ َشْدَرَخ َوِمٌَشَخ َوَعْبدَنَؽَُو، الَِّذي : » قَالَ فَؤََجاَب نَبُوَخْذنَصَُّر وَ 28 النَّاِر لَْم تَؤِْت َعلَ

ٌِْه َوَؼٌَُّروا َكِلَمةَ اْلَمِلِك َوأَْسلَُموا أَْجَسادَهُ  ٌْبلَ ٌَْعبُدُوا أَْرَسَل َمبلََكهُ َوأَْنقَذَ َعبٌِدَهُ الَِّذٌَن اتََّكلُوا َعلَ ْم ِلَك
ٌِْر إِلِهِهمْ أَْو ٌَسْ   ُجدُوا إِللٍه َؼ

فى هذه القصه نجد نفس القدره العجٌبه لبلله الحقٌقى القادر المقتدر ٌنجً عباده الصالحٌن 
 نا نقرا عن ثبلث صالحٌن ٌدخلون النار وال ٌمسهم سوء وال ٌضرهم شا ..فه

اذن من الناحٌه النقلٌه والعقلٌه ال مانع ان ٌنجً هللا عبد من عباده الصالحٌن فضبل عن نبى 

بقصد قتله او اثبات كذبه .. ومن هنا نرى كم تنبإات المسٌح بنجاته من واقعه اى مإامره من 

 الصلب :

 النبإه االولى : -

 الى ذاهب النً تروننً اٌضا قلٌل بعد ثم تبصروننً ال قلٌل بعد []Jn.16.16[]الفــــانـــداٌك]

 [ اآلب

 لنا ٌقوله الذي هذا هو ما لبعض بعضهم تبلمٌذه من قوم فقال []Jn.16.17[]الفــــانـــداٌك]

 [ اآلب الى ذاهب والنً تروننً اٌضا قلٌل بعد ثم تبصروننً ال قلٌل بعد

 [ ٌتكلم بماذا نعلم لسنا.عنه ٌقول الذي القلٌل هذا هو ما فقالوا []Jn.16.18[]الفــــانـــداٌك]

 هذا أعن لهم فقال ٌسؤلوه ان ٌرٌدون كانوا انهم ٌسوع فعلم []Jn.16.19[]الفــــانـــداٌك]

 [ تروننً اٌضا قلٌل بعد ثم تبصروننً ال قلٌل بعد قلت النً بٌنكم فٌما تتساءلون

 انتم ٌفرح والعالم وتنوحون ستبكون انكم لكم اقول الحق الحق []Jn.16.20[]الفــــانـــداٌك]

 [ فرح الى ٌتحول حزنكم ولكن ستحزنون

وكالعاده حٌنما ٌكون النص اشكال ٌعترض  .. اوال التفاسٌر المسٌحٌه متخبطه فى هذا الصدد 

طرٌق االٌمان اما نجد تبرٌرات ال عبلقه لها بالنص ومن ثم ٌتحول الى رمز او ٌعجز حتً 

 التفسٌر عن وصفه بالرمز فٌصرح ان هذا النص ؼٌر مفهوم المقصد منه لعدم احقاق الحق ..
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 412تفسٌر ولٌام ماكدونالد صــ 

 

المجا  –) القٌامه هذا الوقت الذى ٌتكلم عنه المسٌح ٌقولوا انه مجهول ولجؤوا الحتمالٌن 

 ً هذا ؼٌر الذى ٌرمى الٌه النص .ولكن اذا اتٌنا لتحلٌل كل احتمال منهم نجد المعن الثانى (

والمسٌح حسب  ( تبصروننً ال قلٌل بعد اذا قلنا المقصود بهذا القٌامه فالمسٌح ٌقول )

المسٌحٌه وقول الزمبلء المسٌحٌن االفاضل قد راه امه واحد التبلمٌذ على الصلٌب والباقى 

 شهد بهذا اذن لن ٌستقٌم المعنً !!

 اٌضا قلٌل بعد ثم واذا قلنا عن المجا الثانً فاٌضا لن ٌستقٌم المعنً الن المسٌح ٌقول )

 مجا الثانى ولم ٌراه التبلمٌذ !!فقد مرت االالؾ السنٌن ومات التبلمٌذ ولم ٌحدث ال ( تروننً

اما التفسٌر الوحٌد الذى ٌتهرب منه كل اباء الكنٌسه هو ان التبلمٌذ لن ترى المسٌح بنفسه 

ٌصلب فٌعلموا انه صلب فٌبكون وٌنوحون وبعد اٌام ٌظهر لهم لم ٌحدث له مكروه فٌتحول 

 حزنهم الى فرح 

سٌختفى عن االنظار فتره ثم ٌتراءي لهم فلو كان هو الشخص الذى سٌتعرض لواقعه الصلب 

 لما قال هذا باعتبار انهم قد راوه حسب االٌمان المسٌحى 

ثم قال انه ذاهب لبلب هلل سبحانه وتعالى وهذا مصداقا لقول الحق فى القران الكرٌم بانه لم 

ٌذ لم ٌفهموا مقصده من هذا الكبلم ولكنه اكد لهم انهم ٌقتل ولم ٌصلب بل رفع الى هللا والتبلم

سٌحزنون والعالم ٌفرح بالطبع سوؾ ٌحزن التبلمٌذ النهم سٌظنوا موته على الصلٌب والحزم 

ٌتحول الى فرح بمعرفتهم انه لم ٌقتل ولم ٌصلب هذا هو التفسٌر المنطقى ولٌس فرح بصلب 

 بموت معلمهم ؟! اى عقل ٌتقبل هذا هل ٌفرح التبلمٌذ بتاكدهم، الفادى والمخلص 

 النبإه الثانٌه : -

ومره اخرى ٌتبنا المسٌح عن نجاته بنص ٌستدل به اهل الكتاب فى اثبات صلبه فهذه هى 

 عادتهم تحوٌل الحق الى باطل .. امعنوا انظاركم فى هذه الكلمات جٌدا
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 آٌة له تعطى وال آٌة ٌطلب وفاسق شرٌر جٌل لهم وقال فاجاب []Mt.12.39[]الفــــانـــداٌك]

 [ النبً ٌونان آٌة اال

 ٌونان آٌة اال آٌة له تعطى وال.آٌة ٌلتمس فاسق شرٌر جٌل []Mt.16.4[]الفــــانـــداٌك]

 [ ومضى تركهم ثم.النبً

 ٌطلب.شرٌر الجٌل هذا.ٌقول ابتدأ مزدحمٌن الجموع كان وفٌما []Lk.11.29[]الفــــانـــداٌك]

 [ النبً ٌونان آٌة اال آٌة له تعطى وال آٌة

 وهنا نقؾ لنسال ما هى اٌه ٌونان النبى ؟

االٌه هى امر خارق للعاده ٌإٌد به هللا نبٌه دون شرط ان ٌكون تحدى لقوم من الناس ونسال 

 مره اخرى ما هو االمر الخارق عن العاده فى قصه ٌونان النبى او ) سٌدنا ٌونس ( ؟

س ٌونان النبى ان ٌذهب وٌنصح اهل بلده نٌنوى الن شرهم عندما امر الرب فى الكتاب المقد

قد بلػ المنتهى عصا امر االله واستقل سفٌنه من ٌافا ذاهبه الى ترشٌش فارسل االله رٌحا 

 شدٌده فعملوا قرعه لٌعرفوا بسبب من هذا الؽضب من االله فوقعت على ٌونان 

ظل حى وصلى فى جوؾ الحوت هلل عز  فالقوا به فى البحر فابتلعه الحوت .. ولكنه لم ٌمت بل

 وجل 

 [ الحوت جوؾ من الهه الرب الى ٌونان فصلى []Jon.2.1[]الفــــانـــداٌك]

؟ اٌن االمر الخارق هل مكوثه فى بطنه ثبلث اٌام وثبلث لٌال كما ٌحاول ٌن االٌه فى هذا فؤ

 ؟ كما ٌزعموا النصارى اثبات المثلٌه بٌن ذلك وبٌن وجود المسٌح فى القبر نفس المده

هل ان كان قد مكث ٌومان فقط لن ٌحسب اعجاز ؟ هل ان كان قد مكث ٌوم واحد فقط لن 

 ؟ كان قد مكث ساعه واحده فقط لن ٌحسب اعجاز؟ هل ان  ٌحسب اعجاز

قطعا فى كل الحاالت اعجاز ولكن االٌه هنا فى الموضوع فى مجمله ان ٌونان النبى تعرض 

 الموت ولكنه لم ٌمت اال تتفق معى فى هذا اٌها القارئ ؟لموقؾ مصٌره الحتمى هو 
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لذا هذا ما تنبا المسٌح بوقوعه على شخصه انه سٌتعرض لموقؾ مصٌره الحتمى هو الموت 

ولكنه لن ٌمت وقد اثبتنا مسبقا ان المصلوب لم ٌمكث مده ثبلث اٌام وثبلث لٌال اصبل من 

 داخل الكتاب المقدس 

ٌإكد فٌها المسٌح انه سوؾ ٌنجو من فخ الصلب وٌبقى حً دون ان اذن هذه النبإه الواضحه 

 ٌموت 

 النبإه الثالثه : -

 اٌضا بتلك آتً ان ٌنبؽً الحظٌرة هذه من لٌست أخر خراؾ ولً []Jn.10.16[]الفــــانـــداٌك]

 [ واحد وراع واحدة رعٌة وتكون صوتً فتسمع

 [ اٌضا آلخذها نفسً اضع النً اآلب ٌحبنً لهذا []Jn.10.17[]الفــــانـــداٌك]

 ان سلطان لً ذاتً من انا اضعها بل منً ٌؤخذها احد لٌس []Jn.10.18[]الفــــانـــداٌك]

 [ ابً من قبلتها الوصٌة هذه اٌضا آخذها ان سلطان ولً اضعها

 والنص من الترجمه العربٌه المشتركه :

. راضٌا بها أضحً أنا بل ،منً حٌاتً ٌنتزع أحد من ما []Jn.10.18[]المشتركة العربٌة]

 [ أبـً من تلقٌتها الوصٌة هذه. أستردها أن القدرة ولً بها، أضحً أن القدرة فلـً

التى ٌجب التمعن فى الفاظها بشكل جٌد فهنا نفس المسٌح وهذه النصوص من اهم الفقرات 

 المسٌحٌه .لٌس الحد ) الى احد ( ان ٌاخذها باى صوره من الصور ونقرا سوٌا من التفاسٌر 

 565تفسٌر ولٌام ماكدونالد صــ 

 

واما شرط رؼبته فى التضحٌه لم ٌتوفر باى دلٌل على االطبلق لم ٌقل المسٌح جبت الموت على 

 الصلٌب الؼفر خطاٌاكم لم ٌقل جبت برؼبتً الكفر عنكم

بل ان المصلوب على الصلٌب كان ٌقول الهً الهً لماذا تركتنً .. هل هذه اراده الموت 

 والتضحٌه التً تتحدثون عنها زمبلبً المسٌحٌن ؟!                             قطعا ؼٌر صحٌح !
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القران او الكتاب المقدس سبق ونوهنا ان هذا االمر لٌس محسوم بنص قطعى الدالله من 
االدله المتاحه نعطى االقرب ولكن ٌبقى علم ال ٌنفع وجهل ال ٌضر ولكن بقدر االمكان فى خبلل 

 الى الواقع واالقرب الى التصدٌق

استطٌع ان اقول بمل فً من خبلل االدله المتاحه ان المصلوب هو ٌهوذا االسخرٌوطى واالدله 
 فى هذا االمر كثٌره 

فلّما كان الناس قد دعونً هللا وابن هللا  ) 220ورد بانجٌل برنابا هذا صراحه فى الفصل  – 1
 معتقدٌن، بموت ٌهوذاعلى أنً كنت برٌباً فً العالم، أراد هللا أن ٌهزأ الناس بً فً هذا العالم 

 أننً أنا الذي مت على الصلٌب (

 ورد فى نهاٌه انجٌل ٌهوذا تنبا من المسٌح ان ٌهوذا سٌوقع علٌه شبهه  – 2

 فى نبإات العهد القدٌم من داخل الكتاب المقدس  – 3

 ورد فى سفر االمثال

 .[بشّره فٌسقط الشرٌر اما طرٌقه ٌقّوم الكامل بر []Prv.11.5[]الفــــانـــداٌك]
 
 [ بفسادهم فٌإخذون الؽادرون اما ٌنجٌهم المستقٌمٌن بر []Prv.11.6[]الفــــانـــداٌك]
 

 ورد فى المزامٌر

 [ ٛ٘غ حُظ٢ حُٜٞس ك٢ كٔو٢ كلَٙ ؿزّخ ًَح[]Ps.7.15[]حُلــــخٗـــيح٣ي]

 ٍٝى ك٠ حُِٔح٤َٓ

 [ آخر لٌؤخذها ووظٌفته قلٌلة اٌامه لتكن[]Ps.109.8[]الفــــانـــداٌك]

 من هو المصلوب ؟
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ٌٝٛٙ حُ٘زئٙ ٣ئًي حُؼٜي حُـي٣ي حٜٗخ ػٖ ٣ًٜٞح ٝك٠ ٗلْ حٍُِٔٓٞ ٍٝى حٗٚ ٤ٓلخًْ ُٖٝ ٣لخًْ 

 حُِٜٔٞد٣ًٜٞح حال حٕ ًخٕ ٛٞ 

ٝؿ٤َٛخ حُؼي٣ي ٖٓ حُ٘زئحص حُظ٠ طئًي حٕ ِْٓٔ ح٤ُٔٔق ٛٞ ٖٓ ٤ٓٞهغ ك٠ ٌٛح حُلن ٝح٠٣خ ٖٓ 

 حُؼٜي حُـي٣ي ٣ظز٤ٖ ُ٘خ ٌٛح

 حٝال ط٘زخ ح٤ُٔٔق ر٤َٜٔ ٓت ُِٔٔٔٚ ٣ًٜٞح حالٓو٠١ٞ٣َ حػ٘خء حُؼ٘خء حَُرخ٠ٗ 

 .[ػَ٘ حالػ٢٘ ٓغ ؿخء حُٔٔخء ًخٕ ُٝٔخ []Mk.14.17[]حُلــــخٗـــيح٣ي]

 ٝحكيح حٕ ٌُْ حهٍٞ حُلن ٣ٔٞع هخٍ ٣ؤًِٕٞ ٓظٌجٕٞ ْٛ ٝك٤ٔخ []Mk.14.18[]حُلــــخٗـــيح٣ي]

 .[ٓؼ٢ ح٥ًَ.٢ِ٘ٔٔ٣ ٌْٓ٘

 َٛ ٝآهَ.حٗخ َٛ كٞحكيح ٝحكيح ُٚ ٣ٝوُٕٞٞ ٣لِٕٗٞ كخرظيأٝح []Mk.14.19[]حُلــــخٗـــيح٣ي]

 .[حٗخ

 ك٢ ٓؼ٢ ٣ـْٔ ح١ٌُ ػَ٘ حالػ٢٘ ٖٓ ٝحكي ٛٞ.ُْٜ ٝهخٍ كخؿخد []Mk.14.20[]حُلــــخٗـــيح٣ي]

 .[حُٜللش

 حَُؿَ ٌُُي ٣َٝ ٌُٖٝ ػ٘ٚ ٌٓظٞد ٛٞ ًٔخ ٓخٝ حالٗٔخٕ حرٖ حٕ[]Mk.14.21[]حُلــــخٗـــيح٣ي]

 [ ٣ُٞي ُْ ُٞ حَُؿَ ٌُُي ه٤َح ًخٕ.حالٗٔخٕ حرٖ ٣ِْٔ رٚ ح١ٌُ

حٗٚ ٖٓ ٣خ طَٟ ٓخًح كيع ٌُٜح حُ٘وٚ ؟ ٓخًح كيع ٤ًُٜٞح حالٓو٠١ٞ٣َ طؼخُٞح َُٟ٘ ٓخ ٣ئًي 

 ٝهغ ػ٤ِٚ ٌٛٙ حُلخىػٚ ٤ُْٝ ح٤ُٔٔق

 كٔذ ٍٝح٣ٚ ٓظ٠ حُز٤َ٘ :

 من الثبلثٌن وردّ  ندم دٌن قد انه اسلمه الذي ٌهوذا رأى لما حٌنبذ []Mt.27.3[]فــــانـــداٌك]

 [والشٌوخ الكهنة رإساء الى الفضة

 .[ابصر انت.علٌنا ماذا فقالوا.برٌبا دما سلمت اذ اخطؤت قد قاببل []Mt.27.4[]فــــانـــداٌك]

 .[نفسه وخنق مضى ثم وانصرؾ الهٌكل فً الفضة فطرح []Mt.27.5[]فــــانـــداٌك]

حسب هذه الرواٌه : ٌهوذا ندم + رد الثبلثٌن من الفضه + خنق نفسه .. واٌضا من الترجمه 

 االنجلٌزٌه واضحه 

[ and hanged himselfNRSV][Mt.27.5][ and he went ]. 

 الخزانة فً نلقٌها ان ٌحل ال وقالوا الفضة الكهنة رإساء فاخذ []Mt.27.6[]فــــانـــداٌك]

 .[دم ثمن النها

 .[للؽرباء مقبرة الفخاري حقل بها واشتروا فتشاوروا []Mt.27.7[]فــــانـــداٌك]

 ....!!ثم اخذ رإساء الكهنه الفضه واشتروا بها حقل الفخارى .. الى هنا ال نجد اشكال ولكن 
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 حسب رواٌه اعمال الرسل :

 سبق الذي المكتوب هذا ٌتم ان ٌنبؽً كان االخوة الرجال اٌها []Acts.11.6[]الفــــانـــداٌك]

 .[ٌسوع على قبضوا للذٌن دلٌبل صار الذي ٌهوذا عن داود بفم فقاله القدس الروح

 [ الخدمة هذه فً نصٌب له وصار بٌننا معدودا كان اذ []Acts.11.7[]الفــــانـــداٌك]

 انشق وجهه على سقط واذ الظلم اجرة من حقبل اقتنى هذا فان[]Acts.1.18[]فــــانـــداٌك]

 [ كلها احشاإه فانسكبت الوسط من

االن فى اعمال الرسل نجد ٌهوذا هو من اشترى الحقل ولٌس رإساء الكهنه والنص اوضح 

 الساره  –الحٌاه  –المبسطه  –من باقى الترجمات الترجمه المشتركه 

 من وانشق رأسه على فوقع حقبل، الجرٌمة بثمن اشترى ثم []Acts.1.18[]مشتركة] 

 [ كلها أمعاإه واندلقت وسطه،

[Judas bought a field with the money he received for [NLT][Acts.1.18][(
his treachery] . 

 والكلمه الٌونانٌه كاتوماى فى قاموس سترونج

G2932 

θη νκαη 

ktaomai 

ktah'-om-ahee 

A primary verb; to get, that is, acquire (by any means; own):  

- obtain, possess, provide, purchase. 

 ! اشترىاى 

فان كان هو من اشترى الحقل فبالتالى لم ٌندم ولم ٌرد الفلوس كما اخبرنا متى وان اكلمنا نجد 
ولٌست انتحار سقط وقع على راسه وانشق من وسطه فمات فاٌضا ان الوفاه هنا طبٌعٌه 

 واقعه موته تناقض ما ذكره متى !

ما حدث لهذا الشخص بالفعل مجهول بدلٌل عدم اتفاق الرواٌتٌن بشكل ؼرٌب جدا حتى فى 
 مساله موته وندمه ورده للمال وشراإه للحقل !!

ا عنه وكذلك لوقا سوى ما اورده فى والؽرٌب اٌضا ان البشٌر مرقص وٌوحنا لم ٌذكرا اى ش
 اعمال الرسل

وعلى هذه الجزبٌه تكلم الكثٌر من العلماء فى المسٌحٌه امثال دكتور بارت اٌرمان الؽنى عن 
 فى كتابهالتعرٌؾ 
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: Revealing the Hidden Contradictions in the Bible And  Jesus, Interrupted
P 47  Why We Don’t Know About Them 

 47صــ   : ً٘ق ط٘خه٠خص حٌُظخد حُٔويّ ٝأٓزخد ػيّ ٓالكظظ٘خ ا٣خٛخ ٛٞص ٣ٔٞع حُٔلـٞد

 

 

على مر الزمان ٌحاول الناس التوفٌق بٌن الرواٌتٌن وهذه الرواٌتٌن تعطٌنا طرٌقٌن  الترجمه :
 مختلفٌن لموت ٌهوذا !!

والموضوع ال ٌقتصر على بارت اٌرمان بل من الناس اللى تكلمت فى باب هذا التناقض 
 العجٌب االب متى المسكٌن 
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 ٌقول : 221فى شرحه لسفر اعمال الرسل  صــ 

 

 قرفه " !!اترك التعلٌق لكم .. الرجل ال ٌرٌد ان ٌخوض فى هذا التناقض النها قصه " مُ 

لوقا لم ٌكون معاصر للحادثه اى ٌطعن فى رواٌه اعمال وٌقول ان اصل هذا التضارب هو ان 
 الرسل التى تعارض رواٌه متى بما نسمٌه " عذر اقبح من ذنب "

بالفعل هذا هو الحل الوحٌد اما متى صحٌح واما لوقا صحٌح والكتاب ٌقول ان هإالء قدٌسٌن 
مع لوقا فبالتالى دونوا هذا الكتاب مساقٌن من الروح القدس فان كانت الروح القدس اخطات 

 نرد كل البشارات وتسقط واقعه صلب المسٌح !

واما نسلم ان سبب هذا كله هو ان ٌهوذا كان هو المصلوب والٌكم دلٌل اخر من التفسٌر 
 المسٌحى .. القمص تادرس ٌعقوب ملطى 

 حاولوا ان تروا بانفسكم هذا واحكموا علٌه بشان موت ٌهوذا 

ه االولى تذكرت مقوله " تعددت االسباب والموت واحد " وكان عندما قرات هذا التفسٌر للوهل
 التفسٌر اما مات بهذه الطرٌقه او تلك او ... او ... او ... ولكن فى النهاٌه ما ٌهمنا انه مات 

 م المسٌح مجهوله حتى االن لّ سَ كٌؾ تكون هذه المساله الهامه مصٌر مُ 

 كٌؾ مات اٌن مات متى حدث ذلك .. ال دلٌل واحد ٌحسم هذا االمر والكتاب خٌر شاهد 
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 اقراوا معى التفسٌر ماذا ٌقول 

http://goo.gl/SO0vr 

 

كل هذا ٌصب فى اثبات  اسالكم باهلل ما هذا الكم من التخبط واالفتراضات التى تفتقر لبلدله !؟
صحه ما ارمى الٌه من ان الؽموض الذى ٌكتنؾ هذه القصه دلٌبل على صلبه هو النه لوال 

 صلبه لكان موته قصه ال خبلؾ علٌها بٌن الناس قابمه على ٌقٌن وادله 

 

 

 

  

http://goo.gl/SO0vr
http://goo.gl/SO0vr
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 هل تنبؤ العهد القدٌم بنجاه المسٌح علٌه السبلم من الصلب ؟س : ۩ 

نجاه المسٌح المنتظر من واقعه القتل والصلب  بخصوصالعهد القدٌم تكلم بنصوص كثٌره  ۞
 : التى فى انتظاره فمنها على سبٌل المثال

 بالكامل ٌتكلم عن مساله نجاه المسٌح تفصٌبل   ( 91) مزمور     :فى المزامٌر 

ِ، ِستْرِ  فًِ اَلسَّاِكنُ 1 ًّ بِّ  أَقُولُ 2. ٌَبٌِتُ  اْلقَِدٌرِ  ِظلِّ  فًِ اْلعَِل َِّكلُ  إِلِهً. َوِحْصنًِ َمْلَجِإي: »ِللرَّ  فَؤَت
ٌْهِ  ٌكَ  ألَنَّهُ 3. «َعلَ ٌَّادِ  فَّخِ  ِمنْ  ٌُنَّجِ  أَْجنَِحتِهِ  َوتَْحتَ  ٌَُظلِّلَُك، بَِخَوافٌِهِ 4. اْلَخِطرِ  اْلَوبَإِ  َوِمنَ  الصَّ

ٌِْل، َخْوؾِ  ِمنْ  تَْخَشى الَ 5. َحقُّهُ  َوِمَجنٌّ  تُْرسٌ . تَْحتَِمً  ِمنْ  َوالَ 6 النََّهاِر، فًِ ٌَِطٌرُ  َسْهمٍ  ِمنْ  َوالَ  اللَّ
 َعنْ  َوِرْبَواتٌ  أَْلٌؾ، َجانِبِكَ  َعنْ  ٌَْسقُطُ 7. الظَِّهٌَرةِ  فًِ ٌُْفِسدُ  َهبلَكٍ  ِمنْ  َوالَ  الدَُّجى، فًِ ٌَْسلُكُ  َوبَإٍ 

ٌْكَ . ٌَِمٌنِكَ  ٌْكَ  إِنََّما8. ٌَْقُربُ  الَ  إِلَ ٌْنَ  .األَْشَرارِ  ُمَجاَزاةَ  َوتََرى تَْنظُرُ  بِعَ

ًَّ  َجعَْلتَ . «َمْلَجِإي َربُّ  ٌَا أَْنتَ : »قُْلتَ  ألَنَّكَ 9  ِمنْ  َضْربَةٌ  تَْدنُو َوالَ  ،َشرٌّ  ٌبُلَقٌِكَ  الَ 10 َمْسَكنََك، اْلعَِل
ٌَْمتِكَ  ًْ  بِكَ  َمبلَبَِكتَهُ  ٌُوِصً ألَنَّهُ 11. َخ ٌِْدي َعلَى12. طُُرقِكَ  كُلِّ  فًِ ٌَْحفَظُوكَ  ِلَك  ِلببَلَّ  ٌَْحِملُونَكَ  األَ
لِّ  األََسدِ  َعلَى13. ِرْجلَكَ  بَِحَجرٍ  تَْصِدمَ  ُ  َوالّصِ ْبلَ . تََطؤ  بًِ تَعَلَّقَ  ألَنَّهُ »14. تَدُوسُ  َوالثُّْعبَانَ  الّشِ
ٌهِ  ٌْق، فًِ أَنَا َمعَهُ  لَهُ، فَؤَْستَِجٌبُ  ٌَْدعُون15ًِ. اْسِمً َعَرؾَ  ألَنَّهُ  أَُرفِّعُهُ . أُنَّجِ دُهُ  أُْنِقذُهُ  الّضِ . َوأَُمّجِ

 َخبلَِصً َوأُِرٌهِ  ،أُْشبِعُهُ  األٌََّامِ  طُولِ  ِمنْ 16

 ( 37) مزمور 

ٌِق وَ 12 دِّ ٌُر ٌَتَفَكَُّر ِضدَّ الّصِ ّرِ ٌِْه أَْسنَانَهُ الّشِ ُق َعلَ بُّ ٌَْضَحُك بِِه ألَنَّهُ َرأَى أَنَّ ٌَْوَمهُ 13 ٌَُحّرِ الرَّ
ٌَْؾ َوَمدُّوا قَْوَسُهْم ِلَرْمًِ  14آٍت!  اْلِمْسِكٌِن َواْلفَِقٌِر، ِلقَتِْل اْلُمْستَِقٌِم  األَْشَراُر قَْد َسلُّوا السَّ

ٌْفُُهْم ٌَْدُخُل فًِ قَْلبِِهْم، َوقِِسٌُُّهْم تَْنَكِسرُ 15َطِرٌقُُهْم.   .َس

 ( 35) مزمور  

1 ًَّ ًَّ َخاِصْم ٌَا َربُّ ُمَخاِصِم َوأَْشِرْع 2، َواْنَهْض إِلَى َمعُونَتًِأَْمِسْك ِمَجنًّا َوتُْرًسا 3. . قَاتِْل ُمقَاتِِل

. قُْل ِلنَْفِسً:  ِلٌَْخَز َوْلٌَْخَجِل الَِّذٌَن ٌَْطلُبُوَن نَْفِسً. 5«. َخبلَُصِك أَنَا»ُرْمًحا َوُصدَّ تِْلقَاَء ُمَطاِرِديَّ

ُروَن بِِإَساَءتًِ.  ِلٌَْرتَدَّ إِلَىاْلَوَراِء َوٌَْخَجِل اْلُمتَفَّكِ
ّبِ 4 ٌحِ، َوَمبلَُك الرَّ ِلٌَكُونُوا ِمثَْل اْلعَُصافَِة قُدَّاَم الّرِ

ّبِ َطاِردُهُْم.ِلٌَكُْن َطِرٌقُُهْم َظبلًَما َوَزلَقًا، َوَمبلَ 6دَاِحُرهُْم.  ةَ  ُك الرَّ ألَنَُّهْم ببِلَ َسبَبٍؤَْخفَْوا ِلً هُوَّ

َشبََكتِِهْم. ببِلَ َسبَبٍَحفَُروا ِلنَْفِسً. 
َّْهلَُكةُ َوهَُو الَ ٌَْعلَُم، َوْلتَْنَشْب بِِه الشَّبََكةُ الَّتًِ أَْخفَاَها، 7 ِلتَؤْتِِه الت

ّبِ َوتَْبتَِهُج بَِخبلَِصِه. أَ 9َوفًِ التَّْهلَُكِة نَْفِسَها ِلٌَقَْع.  ا نَْفِسً فَتَْفَرُح بِالرَّ مَّ
َجِمٌُع ِعَظاِمً تَقُوُل: 11

ْن هَُو أَْقَوى ِمْنهُ، َواْلفَِقٌَر َواْلبَابَِس ِمْن َساِلبِِه؟ » ، َمْن ِمثْلَُك اْلُمْنِقذُ اْلِمْسِكٌَن ِممَّ شُُهودُ  «ٌَا َربُّ
ا لَْم أَ  ا، ثََكبلً ِلنَْفِس13ً.  ْعلَْم ٌَْسؤَلُونَنًُِزوٍر ٌَقُوُموَن، َوَعمَّ ٌِْر َشرًّ  ٌَُجاُزونَنًِ َعِن اْلَخ

ًَّ   ِلٌَْخَز َوْلٌَْخَجْل َمعًا اْلفَِرُحوَن بُِمِصٌبَت36ًِ ُموَن َعلَ ِلٌَْهتِْؾ 38  ِلٌَْلبِِس اْلِخْزَي َواْلَخَجَل اْلُمتَعَّظِ

بُّ اْلَمْسُروُر بَِسبلََمِة َعْبِدهِ  »َوْلٌَقُولُوا دَابًِما: َوٌَْفَرحِ اْلُمْبتَؽُوَن َحقًِّ،  َوِلَسانًِ 37«.  ِلٌَتَعَظَِّم الرَّ

 ٌَْلَهُج بِعَْدِلَك. اْلٌَْوَم كُلَّهُ بَِحْمِدَك.

  ( 54) مزمور 

تِكَ  ،َخلِّْصنًِ بِاْسِمكَ  اَللَُّهمَّ،1  ألَنَّ 3. فَِمً َكبلَمِ  إِلَى اْصػَ . َصبلَتًِ اهلَلُ  ٌَا اْسَمعْ 2. ِلً اْحكُمْ  َوبِقُوَّ
، قَاُموا قَدْ  ؼَُربَاءَ  ًَّ . ِلً ُمِعٌنٌ  هللاُ  هَُوذَا4. ِسبلَهْ . أََماَمُهمْ  هللاَ  ٌَْجعَلُوا لَمْ . نَْفِسً َطلَبُوا َوعُتَاةً  َعلَ
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بُّ  ٌْنَ  الرَّ  أَْحَمدُ . ُمْنتَِدبًا لَكَ  أَْذبَحُ 6. أَْفنِِهمْ  بَِحقِّكَ . أَْعدَابًِ َعلَى الشَّرُّ  ٌَْرجعُ 5. نَْفِسً َعاِضِدي بَ
ٌْق كُلِّ  ِمنْ  ألَنَّهُ 7. َصاِلحٌ  ألَنَّهُ  َربُّ  ٌَا اْسَمكَ  انًِ، ِض ٌْنًِ َرأَتْ  َوبِؤَْعدَابًِ نَجَّ  .َع

 ( 31) مزمور 

ٌْكَ 1 نًِ بِعَْدِلكَ . الدَّْهرِ  َمدَى أَْخَزى تَدَْعنًِ الَ . تََوكَّْلتُ  َربُّ  ٌَا َعلَ ًَّ  أَِملْ 2. نَّجِ  َسِرٌعًا. أُذُنَكَ  إِلَ
ٌْتَ  ِحْصٍن، َصْخَرةَ  ِلً كُنْ . أَْنِقْذنًِ  أَْجلِ  ِمنْ . أَْنتَ  َوَمْعِقِلً َصْخَرتًِ ألَنَّ 3. ِلتَْخِلٌِصً َمْلَجإٍ  بَ
 ٌَِدكَ  ف5ًِ. ِحْصنًِ أَْنتَ  ألَنَّكَ  ِلً، َخبَّؤُوَها الَّتًِ الشَّبََكةِ  ِمنَ  أَْخِرْجن4ًِ. َوتَقُودُنًِ تَْهِدٌنًِ اْسِمكَ 

ٌْتَنًِ. ُروِحً أَْستَْوِدعُ  ا. َكاِذبَةً  أَبَاِطٌلَ  ٌَُراعُونَ  الَِّذٌنَ  أَْبؽَْضتُ 6. اْلَحقِّ  إِلهَ  َربُّ  ٌَا فَدَ  فَعَلَى أَنَا أَمَّ
بِّ   نَْفِسً، الشَّدَابِدِ  فًِ َوَعَرْفتَ  َمذَلَّتًِ، إِلَى نََظْرتَ  ألَنَّكَ  بَِرْحَمتَِك، َوأَْفَرحُ  أَْبتَِهجُ 7. تََوكَّْلتُ  الرَّ

ْحبِ  فًِ أَقَْمتَ  بَلْ  ،اْلعَدُوِّ  ٌَدِ  فًِ تَْحبِْسنًِ َولَمْ 8 ٌْكَ  أَنَا أَمَّا14 ِرْجِلً الرُّ : قُْلتُ . َربُّ  ٌَا تََوكَّْلتُ  فَعَلَ
نًِ. آَجاِلً ٌَِدكَ  ف15ًِ. «أَْنتَ  إِلِهً»  بَِوْجِهكَ  أَِضاْ 16. ٌَْطُردُونَنًِ الَِّذٌنَ  َوِمنَ  أَْعدَابًِ ٌَدِ  ِمنْ  نَّجِ

، ٌَا17. بَِرْحَمتِكَ  َخلِّْصنًِ. َعْبِدكَ  َعلَى  ِلٌَْسكُتُوا. األَْشَرارُ  ِلٌَْخزَ . دََعْوتُكَ  ألَنًِّ أَْخَزى تَدَْعنًِ الَ  َربُّ
 اْلَهاِوٌَةِ  فًِ

 ( 25) مزمور 

ًَّ  اِْلتَِفتْ 16 . أَْخِرْجنًِ َشدَابِِدي ِمنْ . قَْلبًِ ِضٌقَاتِ  اُْفُرجْ 17. أَنَا َوِمْسِكٌنٌ  َوْحدٌ  ألَنًِّ َواْرَحْمنًِ، إِلَ
 َوبُْؽًضا َكثُُروا، قَدْ  ألَنَُّهمْ  أَْعدَابًِ إِلَى اْنظُرْ 19. َخَطاٌَايَ  َجِمٌعَ  َواْؼِفرْ  َوتَعَبًِ، ذُلًِّ إِلَى اْنظُرْ 18

ٌْكَ  ألَنًِّ أُْخَزى الَ . َوأَْنِقْذنًِ نَْفِسً اْحفَظْ 20. أَْبؽَُضونًِ ظُْلًما   تََوكَّْلتُ  َعلَ

 ( 21) مزمور 

عُ   7 َِ ْػ َِ ٢ِِِّ الَ ٣َظَ ُْؼَ ِش ح َٔ رِِْ٘ؼ َٝ ّدِ  ََ َُ َػ٠َِ حُ ًَ َٞ َِِي ٣َظَ َٔ ُْ َٕ ح ٤َُ٘ي   8  ألَ ِٔ ٤َغ أَْػيَحثَِي. ٣َ ِٔ ٤ُذ ٣َيَُى َؿ ِٜ طُ

٤٠ِ ـِ ْز ُٓ  ََ ًُ ٤ُذ  ِٜ َى  9 يَ طُ ٍِ ِٕ ُك٠ُٞ خ َٓ َُ ٍٍ ك٢ِ  ٍِ َٗخ ََ طَُّ٘ٞ ؼْ ِٓ  ْْ ُٜ ؼَُِ ـْ ْْ طَ ُٜ ِِؼُ ِٚ ٣َْزظَ ََٔوِط دُّ رِ ََ حُ

 ٍُ ُْ حَُ٘خ ُٜ ًُُِ ْ طَؤ َٝ 10  . َّ ِٖ ر٢َِ٘ آىَ ْٖ ر٤َْ ِٓ  ْْ ُٜ َ ٣َظ ٍِّ ًُ َٝ  ِٝ ٍْ َٖ حألَ ِٓ  ْْ ُٛ ََ َٔ زُٞح َػ٤ََِْي   11 طُز٤ِيُ ػَ َٜ َٗ ْْ ُٜ ألََٗ

٤يَ  ٌِ َٔ ٝح رِ َُ ٌَ حً. طَلَ َّ َٛخ.َٗ ظَِط٤ؼُٞ ْٔ َ٣ ْْ َى   12 ٍس. َُ ٍِ طَخ ْٝ ٠َِ أَ َّ َػ خ َٜ ِّٔ ُم حُ ِ ّٞ . طُلَ َٕ ُُّٞ َٞ ْْ ٣َظَ ُٜ ؼَُِ ـْ ألَََٗي طَ

 ْْ ِٜ ِٛ ُؿٞ ُٝ ِْوَخَء  ٝطِيَ   13 طِ َُ زَ ـَ ُْ رِ َُٗ٘ـِّ َٝ  ُْ ِّٗ ََ طَِي. ُٗ َٞ دُّ رِوُ ٍَ طَِلْغ ٣َخ  ٍْ  ح

 ( 11سفر االمثال ) االصحاح 

ِحٌُح ِرَضاهُ. 1 ّبِ، َواْلَوْزُن الصَّ تَؤْتًِ اْلِكْبِرٌَاُء فٌََؤْتًِ اْلَهَواُن، َوَمَع 2َمَواِزٌُن ِؼّشٍ َمْكَرَهةُ الرَّ
نَى الَ ٌَْنفَُع اْلؽِ 4اِْستِقَاَمةُ اْلُمْستَِقٌِمٌَن تَْهِدٌِهْم، َواْعِوَجاُج اْلؽَاِدِرٌَن ٌُْخِربُُهْم. 3اْلُمتََواِضِعٌَن ِحْكَمةٌ. 

ً ِمَن اْلَمْوِت.  ا اْلبِرُّ فٌَُنَّجِ ِه. 5فًِ ٌَْوِم السََّخِط، أَمَّ ٌُر فٌََْسقُطُ بَِشّرِ ّرِ ا الّشِ ُم َطِرٌقَهُ، أَمَّ بِرُّ اْلَكاِمِل ٌُقَّوِ
ٌِهمْ 6 ا اْلؽَاِدُروَن فٌَُْإَخذُوَن بِفََساِدِهْم. بِرُّ اْلُمْستَِقٌِمٌَن ٌُنَّجِ ٌٍر ٌَْهِلُك ِعْندَ َمْوِت إِ 7، أَمَّ ْنَساٍن ِشّرِ

ٌُر َمَكانَهُ 8َرَجاُإهُ، َوُمْنتََظُر األَثََمِة ٌَبٌِدُ.  ّرِ ٌِق، َوٌَؤْتًِ الّشِ ٌُق ٌَْنُجو ِمَن الّضِ دِّ بِاْلفَِم ٌُْخِرُب 9. اَلّصِ
ٌقُونَ اْلُمنَافُِق َصاِحبَهُ،  دِّ  ٌتبع من كذلك الحٌاة الى ٌإول البر ان كما  19 . َوبِاْلَمْعِرفَِة ٌَْنُجو الّصِ

 ٌتبرر ال لٌد ٌد.  21 الطرٌق مستقٌمو ورضاه القلب ملتوو الرب كراهة 20موته  فالى الشر
  .فٌنجو الصدٌّقٌن نسل اما.الشرٌر

 ( 7) مزمور 

ُِْض.  1 ًَ َٞ ٢ َػ٤ََِْي طَ ِٜ دُّ اَُِ ٍَ ٢ِّ٘٤ِ ٣َخ  ِٓ ٤َْ٘خ زِ ُْ َٕ ح ًُٞ  ِّ ًَالَ َٔزَِذ  ّدِ رِ ََ ُِِ َٛخ  ىَ َؿَ٘خ ُٝ ُِيَح ٣َشٌ  ِٞ ـَ َٗ ْٖ ِٓ  ٢ِ٘ ْٜ َهِِّ

٢ِ٘ ـِّ َٗ َٝ ى٢َُِ٘ٗٝ  َُ َٖ ٣َْط ٣ ٌِ َِّ حَُ ِْ٘وٌَ.  2 ًُ ُٓ الَ  َٝ َٛخ  ً ا٣َِخ ٔخ ِٗ َٛخ  ٢ ِٔ ٍَٓي َْٗل َ ؤ ًَ  َّ َِ دُّ  3  ُِجاَلَ ٣َْلظَ ٍَ ٣َخ 
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ٌْ ك٢ِ ٣َي١ََ. ِْ ِؿيَ ُظ ُٝ  ْٕ ٌََٛح. اِ ُِْض  ُْ٘ض هَْي كَؼَ ًُ  ْٕ ٢ اِ ِٜ ََِْٓزُض  4 اَُِ َٝ حً  َّ َٗ  ٢ ِٔ ُِ َٔخ ُٓ ًَخكَؤُْص   ْٕ اِ

َٓزَذٍ  ٠َخ٣ِِو٢ راِلَ  ٤َُُْل٢َ اَُِ  5  ُٓ َٝ ِٝ َك٤َخط٢ِ  ٍْ ّْ ا٠َُِ حألَ ٤َُْيُ َٝ خ  َٜ ًْ ٍِ ٤ُْي ُْ َٝ  ٢ ِٔ ٌّٝ َْٗل ْى َػيُ ٍِ ٤َُِْطخ ٠ كَ

.ْٙ الَ ِٓ ِي١.  ـْ َٓ حِد  ََ ٢ُِ 6  حُظُّ  ْٚ ظَزِ ْٗ ح َٝ ٠َخ٣ِِو٢َ  ُٓ ََٓو٢ِ  طَِلْغ َػ٠َِ  ٍْ دُّ رِـ٠ََزَِي. ح ٍَ ْْ ٣َخ  َُْلّنِ هُ . رِخ

٤َْض. َٛ ْٝ ٠َِ. 7 أَ ُْؼُ خ ا٠َُِ ح َٜ هَ ْٞ َِ ٣ُِل٢ُ٤ رَِي كَؼُْي كَ ُْوَزَخثِ ُغ ح َٔ ـْ َٓ َٝ 8  ٢ُِ  ِٞ ُّ٘ؼَُٞد. حْه ُٖ حُ دُّ ٣َِي٣ ََ حُ

 ٍَ ١ ك٣.٢ََِخ  ٌِ ٢ُِ حَُ خ َٔ ًَ  ََ ؼْ ِٓ َٝ ًََلو٢ِّ  َٚ   9  دُّ  َٕ كَخِك ٣َن. كَِب يِّ ِّٜ ػَزِِّض حُ َٝ  ٍِ ح ََ ْٗ َُّ حألَ َٗ  ِٚ ْ٘ظَ َ٤ ُِ
. ٍُّ زَخ ُْ ٠ٌَُِ هللاُ ح ُْ ح َٝ ُْوُُِِٞد  ُْوُُِِٞد. 10  ح ٢ ح ِٔ ظَِو٤ ْٔ ُٓ  ِٚ َوِِّ ُٓ ْ٘يَ هللاِ  ٢ ِػ ِٓ َْ ٌٍ  11 طُ ٍٝ َػخِى حهلَلُ هَخ

ْٔوَ  اٌَُِٚ ٣َ َٝ. ٍّ ْٞ َ٣ َِّ ًُ َٛخ12  ٢ُ ك٢ِ  َ ٤َؤ َٛ َٝ  َُٚٓ ْٞ يَ هَ َٓ ٤ْلَُٚ.  َٓ ْى  ِؿْغ ٣َُليِّ َْ َ٣ ْْ َُ ْٕ ُٙ آَُشَ  13 اِ َٞ َٓيَىَ َْٗل َٝ
زَشً. ِٜ ظَ ِْ ُٓ  ُٚ َٓ خ َٜ ِٓ  َُ ؼَ ـْ ِص. ٣َ ْٞ َٔ ُْ رخً. 14 ح ٌِ ًَ َُيَ  َٝ َٝ  ً ََ طَؼَزخ َٔ . َك ِْ ُٞ رِخإِلػْ َو ْٔ ًَح ٣َ َٞ ح ُؿزّخً.  15  ُٛ ََ ًَ

 ُٙ ََ ََ٘غ.َكلَ َٛ ِس حَُظ٢ِ  َٞ ُٜ ُْ َٔو٢ََ ك٢ِ ح ُٚ. 16 كَ ُٔ ِْ ز٢ُِ ُظ ْٜ َ٣ ِٚ ظِ َٓ َٛخ َػ٠َِ  َٝ  ِٚ ِٓ أْ ٍَ ِؿُغ طَؼَزُُٚ َػ٠َِ  َْ َ٣ 17 

.ِ٢ِِّ ُْؼَ ّدِ ح ََ ِْ حُ ْٓ ُْ اِل ِّٗ ٍَ ُ أ َٝ  . ِٙ َِّ ََٔذ رِ َد َك ََ يُ حُ َٔ  أَْك

 ( 34) مزمور 

خ  19 َٜ ٤ِؼ ِٔ ْٖ َؿ ِٓ َٝ ٣ِن  يِّ ِّٜ ٢َ راَل٣ََخ حُ ِٛ سٌ  ََ ؼ٤ِ دُّ ًَ ََ ِٚ حُ ٤ ـِّ خ الَ ٣َ  20  .٣َُ٘ َٜ ْ٘ ِٓ حِكيٌ  َٝ  . ِٚ ِٓ ٤َغ ِػَظخ ِٔ ْللَُع َؿ

 َُ ِٔ ٌَ ْ٘ َ٣. 21  ََ ٣ َِّ ِّ٘ ٤ُض حُ ِٔ ُ٣ َُّ َ٘ َٕ حُ ٣ِن ٣ُؼَخهَزُٞ يِّ ِّٜ ٠ُٞ حُ ـِ ْز ُٓ َٝ.  22  ِٙ ِّ َػز٤ِِي دُّ كَخِى١ ُٗلُٞ ََ حُ

 َُّ ًُ ِٚ الَ ٣ُؼَخهَُذ.َٝ ََ َػ٤َِْ ٌَ ِٖ حطَ َٓ 

 ( 41) مزمور 

1  . ِٖ ٤ ٌِ ْٔ َٔ ُْ َُ ا٠َُِ ح ُْ٘ظ َ١ ٣ ٌِ َُِِ ىَ ١ُٞر٠َ  ُٝ ُِيَح  ٌٍ ٞ ُٓ ِْ َٓ  َٖ ـ٤َِّ٘ ُٔ ُْ ِّ ح خ َٓ .إِل دُّ ََ ِٚ حُ ٤ ـِّ َُ٘٣ َِّ َ٘ ِّ حُ ْٞ  2  ك٢ِ ٣َ

الَ  َٝ  ِٝ ٍْ ـْظَز٢ُِ ك٢ِ حألَ َ٣ . ِٚ ٣ُْل٤ِ٤ َٝ دُّ ٣َْللَُظُٚ  ََ ِٚ حُ ِّ أَْػيَحثِ ح ََ َٓ ُٚ ا٠َُِ  ُٔ ِِّ َٔ ُ٣. 3   َٞ ُٛ َٝ دُّ ٣َْؼ٠ُيُُٙ  ََ حُ

. ِٚ ِٟ ََ َٓ ًَُُِٚ ك٢ِ  ؼَُٚ  ـَ ٠ْ َٓ ْيَص  َٜ َٓ ْؼِق.  ِٕ ح٠ُُّ ح ََ ُِْض: ]  4 َػ٠َِ كِ ِْٗق  أََٗخ هُ ٢ِ٘. ح ْٔ َك ٍْ دُّ ح ٍَ ٣َخ 

٢ أل٢َِّٗ هَْي أَْهَطؤُْص ا٤َُِْيَ  ِٔ َٕ  5 [. َْٗل ُُٞ َٝ : ]أَْػيَحث٢ِ ٣َظَوَخ ٍَّ َ٘ ُٚ؟ َػ٢ََِ رِ ُٔ ْٓ ٣َز٤ِيُ ح َٝ ُٞص  ُٔ ظ٠َ ٣َ َٓ ]  

6 .ُْ ٌََِ َ ؽِ ٣َظ ٍِ َُْوخ ُؽ ك٢ِ ح َُ ِٚ اِػْٔخً. ٣َْو ِٔ َْ٘ل ُِ ُغ  َٔ ـْ ِْزُُٚ ٣َ ِد. هَ ٌِ ٌَ ُْ ُْ رِخ َِ ٌَ ح٢ِٗ ٣َظَ ََ َ٤ ُِ  ََ ْٕ ىََه اِ َٝ 7  َُّ ًُ

ٝح  َُ ٌَ ؼخً َػ٢ََِ. َػ٢ََِ طَلَ َٓ  َٕ ٢َ٠ِ ٣َظََ٘خُؿٞ ـِ ْز ٣َظ٢ِ.ُٓ ًِ َ : ]  8 رِؤ َٕ .  ٣َوُُُٞٞ ِٚ ٌََذ َػ٤َِْ َٔ ْٗ ِى١ٌء هَِي ح ٍَ  ٌَ ْٓ أَ

 ُّ َغ الَ ٣َؼُٞىُ ٣َوُٞ ـَ َط ْٟ كََغ َػ٢ََِ  9  [. َك٤ُْغ ح ٍَ  ١ ِِ َُ ُهْز ًِ ِٚ آ ػَْوُض رِ َٝ  ١ ٌِ ظ٢ِ حَُ َٓ َٓالَ  َُ ُؿ ٍَ  ً أ٠٣َْخ

٢ِ٘ كَؤُؿَ  10َػِوزَُٚ  ْٔ أَهِ َٝ  ٢ِ٘ ْٔ َك ٍْ دُّ كَخ ٍَ َْٗض ٣َخ  خ أَ َٓ .أَ ْْ ُٜ َ٣ ُِ ْْ  11 خ َص ر٢ِ أََُٗٚ َُ ٍْ َِ ُٓ ُض أَََٗي  ْٔ ِِ ٌَح َػ َٜ رِ

.١ِ ّٝ ظِْق َػ٢ََِ َػيُ ْٜ َي ا٠َُِ حألَرَِي. 12  ٣َ َٓ ظ٢َِ٘ هُيَح ْٔ أَهَ َٝ ظ٢َِ٘  ْٔ ٢ُِ ىََػ خ َٔ ٌَ خ أََٗخ كَزِ َٓ دُّ  13  أَ ََ ٌى حُ ٍَ زَخ ُٓ
 َٖ ٤ ِٓ ا٠َُِ حألَرَِي. آ َٝ  ٍِ َُ َٖ حألَ ِٓ  ََ حث٤ِ ََ ْٓ َٖ  اَُُِٚ اِ ٤ ِٓ   . كَآ

 ( 118) مزمور 

11 . ْْ ُٛ ّدِ أُر٤ِيُ ََ ِْ حُ ْٓ ظََ٘ل٢ُِٗٞ. رِخ ًْ ح َٝ ِى. 12 أََكخ١ُٞح ر٢ِ  ْٞ َ٘ ٍِ حُ ًََ٘خ َْٗطلَؤُٝح  . ح َِ ََ حَُْ٘ل ؼْ ِٓ أََكخ١ُٞح ر٢ِ 

. ْْ ُٛ ّدِ أُر٤ِيُ ََ ِْ حُ ْٓ و٢َُ.  13  رِخ ْٓ ط٢َِ٘ ىُُكٍٞحً ألَ َْ دُّ كَؼ٠ََي٢َِٗ.ىََك ََ خ حُ َٓ دُّ  14  أَ ََ ٢ حُ ِٔ ُّٗ ََ طَ َٝ ط٢ِ  َٞ هُ

٢ُِ َهالَٛخً.  ٍَ خ َٛ هَْي  َٝ  15 . ٍّ ْ خِٗؼَشٌ رِزَؤ َٛ ّدِ  ََ ُٖ حُ ٤ ِٔ َ٣ . َٖ ٣ِو٤ يِّ ِّٜ ِّ حُ ٍٙ ك٢ِ ِه٤َخ َهالَ َٝ  ٍْ ُّٗ ََ ُص طَ ْٞ َٛ  

16 . ٍّ ْ خِٗؼَشٌ رِزَؤ َٛ ّدِ  ََ ُٖ حُ ٤ ِٔ طَِلؼَشٌ. ٣َ َْ ُٓ ّدِ  ََ ُٖ حُ ٤ ِٔ َْ أَْك٤َ 17  ٣َ ُٞص رَ ُٓ دِّ الَ أَ ََ ٍِ حُ خ َٔ ُع رِؤَْػ أَُكيِّ َٝ  .خ 

18 .٢ِ٘ ْٔ ِِ ْٔ ُ٣ ْْ ِص َُ ْٞ َٔ ُْ ا٠َُِ ح َٝ دُّ  ََ    طَؤِْى٣زخً أَىَر٢َِ٘ حُ

 ( 20) مزمور 

6  ِٚ ِ٘٤ ِٔ َ٣ ِٙ ِٝص َهالَ َُ زَ ـَ ِٚ رِ ِٓ خِء هُْي َٔ َٓ  ْٖ ِٓ ٤زُُٚ  ـِ ظَ ْٔ َ٣ . ِٚ ٤ِل ِٔ َٓ  ُٚ َوِِّ ُٓ َد  ََ َٕ حُ ْكُض أَ ََ َٕ َػ  7 ح٥َ

َِ َُٛئالَِء  َُْو٤ْ َُٛئالَِء رِخ َٝ ًَزَخِص  َْ َٔ ُْ . -رِخ َُ ًُ ٌْ َ٘خ َٗ ِٜ ّدِ اَُِ ََ َْ حُ ْٓ ُٖ كَخ خ َْٗل َٓ ُٖ 8  أَ خ َْٗل َٓ َٓوَُطٞح أَ َٝ ْْ َؿؼُٞح  ُٛ

ْزَ٘خ. َٜ ظَ ْٗ ح َٝ َ٘خ  ْٔ ِّ ىَُػخثَِ٘خ. 9  كَوُ ْٞ ُِِي ك٢ِ ٣َ َٔ ُْ ْذ ََُ٘خ ح ـِ ظَ ْٔ َ٤ ُِ  . ْٚ دُّ َهِِّ ٍَ   ٣َخ 
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فى البداٌه أوضح امر فى منتهً االهمٌه قبل ان استفٌض شرحا فً اثبات نجاه المسٌح من 

 ٌسه وتطلق علٌها  ) االبوكرٌفا (خبلل االناجٌل التى ترفضها الكن

ٌوحنا ( اقدمها  –لوقا  –مرقص  –االناجٌل التى نراها حالٌا متمثله فى االربع بشارات ) متً 

بحسب المإشرات التارٌخٌه المسٌحٌه هً بشاره القدٌس مرقص والذى ٌجمع علٌه كافه 

 عــامـــا  31علماء المسٌحٌه للنقد االعلى ان هذه البشاره دونت بعد صلب المسٌح باكثر من 

ه هللا فً ومن المإكد تحقٌقا البد وانه كان هناك انجٌل قبل هذا الوقت ٌبشر وٌكرز به الً خلٌق

االرض او على اقل تقدٌر كانت تلك البشارات المتاخره فى تدوٌنها بعشرات السنوات بعد 

المسٌح لم تكن فى حالتها االولى تحوي نصوص االم المسٌح وصلبه بٌنما تحتوي على حقٌقه 

 اخرى !

 اٌنوك جونوهذه النظرٌه دونها باحثون مسٌحٌن كثر ولها ادله كثٌره ، فابدا بما قاله االستاذ 

 ترجمه أحمد اٌبش باول فى كتابه الرابع ثوره االنجٌل

The Evolution of the Gospel P 50  
 

 

 

َٕ كَف  Q حٓٔخٙ حُؼِٔخءهناك اصل مفقود  حألُٔخ٤ٗش حُظ٠ طؼ٠٘  ( Quelle  ) ريح٣ش ًِٔش Q ا

كان ٌحتوي على اقوال وتعالٌم ٌسوع المسٌح التً تختلؾ اختبلفا تاما عن تلك  رٓ٘زغ أٝ ٜٓي

فمن المحتمل بشده ان االبوكرٌفا انما تتضمن تلك الحقٌقه  الموجوده االن فى االربع بشارات

 التى حاول الكثٌر اخفابها بتلك االضافات البشعه

 االناجٌل التى ترفضها الكنٌسه :نجاه المسٌح من 
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انجٌل ما تجحده الكنٌسه ولسنا إننا لسنا فى صدد اثبات قانونٌه ٌجب التاكٌد على ولكن  

بحاجه النجٌل منحول او مرفوض إلثبات اٌمان تقره كل الشواهد واالدله المعتبره والمعمول 

بما فٌها ولكن هذا من باب التبٌان وتاكٌد ما تم اثباته واللقاء الضوء على السبب الذى من 

منحوله رؼم انها اكثر اجل التهرب منه جحدت الكنٌسه كل االناجٌل االبوكرٌفا واسمتها 

 ٌقٌه من االناجٌل المعمول بها .. لنبدأ على بركه هللا ونسال هللا التوفموثوق

 331 الفصل -ترجمه خلٌل سعاده  – انجٌل برنابا االصحاح

 

كما نرى فهذه شهاده واضحه بنجاه المسٌح علٌه السبلم من الصلب والقتل وكما وضحنا فى 

الفصل االول للرد على االفتراءات على االسبلم فى قضٌه الصلب رد االنبا بٌشوي الذى اكد بان 

 الكنٌسه ترفض اى انجٌل ٌخالؾ اٌمانها هذا هو المعٌار فى الحكم 

اكتفى بكتاب ممٌز قراته حتً ال ولكن انونٌه انجٌل من عدمه لسنا فى صدد اثبات ق وكما قلت

 هذا الموضوع  اطٌل فى سرد
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 كتاب انجٌل برنابا دراسه توثٌقٌه لدكتور احمد ؼنٌم

 

maktabeh.com/ar/book/books/A00202.pdf-http://www.al 

 الخاتمه – نهاٌه انجٌل ٌهوذا

 

 

“But you will exceed all of them. For you will sacrifice the man that 

clothes me " 

http://www.al-maktabeh.com/ar/book/books/A00202.pdf
http://www.al-maktabeh.com/ar/book/books/A00202.pdf
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المسٌح ٌخبر ٌهوذا انه سوؾ ٌلبسنى ؟؟ ال ٌوجد لها اى معنً على االطبلق اال شبه لهم .. 

 التضحٌه من اجل المسٌحٌتجاوز بقٌه الحوارٌٌن النه سوؾ ٌلقى علٌه شبهه فٌكون هو 

 وهذا الكبلم له نبإه فى العهد القدٌم 

 [ خطٌة فلتكن وصبلته مذنبا فلٌخرج حوكم اذا []Ps.109.7[]الفــــانـــداٌك]

 [ آخر لٌؤخذها ووظٌفته قلٌلة اٌامه لتكن []Ps.109.8[]الفــــانـــداٌك]

 من هذا االخر الذى ٌاخذ وظٌفه المسٌح

 سبق الذي المكتوب هذا ٌتم ان ٌنبؽً كان االخوة الرجال اٌها []Acts.1.16[]الفــــانـــداٌك]

 [ ٌسوع على قبضوا للذٌن دلٌبل صار الذي ٌهوذا عن داود بفم فقاله القدس الروح

 فٌها ٌكن وال خرابا داره لتصر المزامٌر سفر فً مكتوب النه []Acts.1.20[]الفــــانـــداٌك]

 [ آخر وظٌفته ولٌؤخذ ساكن

لٌه  ذهبوٌل الخطا اللى ؤاذن ما فٌه خبلؾ ان هذه النبإه على ٌهوذا بؽض النظر عن الت

 البعض ان وظٌفته ٌاخذها اخر بانتخاب متٌاس 

 !النص فى المزمور ٌقول اذا حوكم فلٌخرج مذنبا متى حوكم ٌهوذا اال اذا كان هو من صلب 

 لذلك ان اكملنا نبإه المزمور

 .[رحمتك حسب خلّصنً الهً رب ٌا أعنًّ []Ps.109.26[]الفــــانـــداٌك]

 .[هذا فعلت رب ٌا انت.ٌدك هً هذه ان ولٌعلموا []Ps.109.27[]الفــــانـــداٌك]

 عبدك اما.وخزوا قاموا.فتبارك انت واما.فٌلعنون هم اما []Ps.109.28[]الفــــانـــداٌك]

 .[فٌفرح

 [ كالرداء بخزٌهم ولٌتعطفوا خجبل خصمابً لٌلبس []Ps.109.29[]الفــــانـــداٌك]

 .[اسبحه كثٌرٌن وسط وفً بفمً جدا الرب احمد []Ps.109.30[]الفــــانـــداٌك]

 على القاضٌن من لٌخلّصه المسكٌن ٌمٌن عن ٌقوم النه []Ps.109.31[]الفــــانـــداٌك]

 [ نفسه

الحاله الوحٌده اللى ..  متى ٌحدث هذا هل اذا صلب ؟ هل اذا مات ؟ هل اذا قتل ؟ طبعا ال 

 ٌنطبق علٌها الكبلم فى هذا المزمور نجاه المسٌح من واقعه الصلب

ٌٓ٘ض ٗظخثؾ لخمس عٌنات بجامعه ارٌزونا خضع الختبارات التحلٌل الكربونً وهذا االنجٌل 

ٝحُوزَحء ٖٓ طؤ٤ًي ٖٓ ػَٔ حُزَى١ ريهش ك٤غ طز٤ٖ أٗٚ ٣َؿغ ا٠ُ حُلظَس ٌٛٙ حالهظزخٍحص حُؼِٔخء 

 ٤ُِٔالى 340ٝ  220ٓخ ر٤ٖ 
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ٓي٣َ ٓوظزَحص طلي٣ي حُؼَٔ رؤ٣ٍِٝٗخ ٝحهظٜخ٢ٛ  (Tim Jull) ٝهي َٛف ح٤ُٔي ط٤ْ ؿٍٞ

رؤٕ حألػٔخٍ حُظ٢ طْ كلٜٜخ ك٢ حُزَى١  (Greg Hodings) حُزلٞع حُؼ٤ٔش ؿ٣َؾ ٛٞىٗـْ

ي١ هي طْ طـ٤ٔؼٜخ ربكٌخّ ٢ٛٝ طٔؼَ حُؼَٔ حُلو٤و٢ ُِٔوط١ٞش ٝح١ٌُ ٣وغ هالٍ ٝحُـالف حُـِ

 حُلظَس ٓخ ر٤ٖ حُو٤َٖٗ حُؼخُغ ٝحَُحرغ ح٤ُٔالى٤٣ٖ

وقد قامت مإسسة مككرون أسوشٌٌتس المتخصصة فً التحالٌل الشرعٌة للحبر بإجراء 
ٌهوذا وذلك بواسطة اختبار نفاذٌة الحبر على عٌنات من الحبر المستخدم فً كتابة إنجٌل 

 transmission electron microscopy (TEM)  ًــكترونـروسكوب اإللـالماٌك
وقد أدى هذا االختبار إلى كشؾ اللثام عن المكونات التً استخدمت لصناعة هذا الحبر القدٌم 
كما كشفت عن تطابق هذه العناصر والمكونات مع العناصر التً كانت تستخدم لصناعة الحبر 

وٌتكون الحبر من مكون كربونً أسودعلى  .روؾ فً القرٌن الثالث والرابع المٌبلدٌٌنالمع
 . هٌبة سخام واستخدم معه الصمػ البلصق كمادة مثبتة

طْ اه٠خع ػ٤٘خص ٖٓ حُٞػ٤وش الهظزخٍحص حٍُٜٞ ًحص حأل٤١خف حُٔظؼيىس ٝحُظ٢ أؿ٣َض ك٢ ٝهيّ 

 َح ك٢ ٣ٞطخ رٞحٓطش ؿ٤ٖ أ. ٣َٝٓوظزَحص حُط٤ق حُٔظؼيى رـخٓؼش ر٣َـٜخّ ٣ٞٗؾ ر٣ٞٔٔ

ٝهي ًخٗض ٗظخثؾ ٌٛٙ حُللٞٛخص حُظ٢ أؿ٣َض ػ٠ِ ٗزخص حُزَى١ حٌُٔظٞد ػ٤ِٚ اٗـ٤َ ٣ًٜٞح إٔ 

ٌُُي  حُزَى١ حٓظـخد ُظِي حالهظزخٍحص ر٘لْ حُط٣َوش حُظ٢ حُظ٢ ٣ٔظـ٤ذ رٜخ حُزَى١ حُوي٣ْ

 حؿٔغ ٓؼظْ حُؼِٔخء رٜلٚ ٌٛح حالٗـ٤َ 

إ طِل٤ن ٓؼَ ٌٛح حُؼَٔ ٣ظطِذ ٗوٜخً ػزو٣َخً ٓٞٛٞرخً ٝأٗخ ٗو٤ٜخً أهٍٞ  " ٓظ٤لٖك٤وٍٞ ٓؼال 

 " رخٓظلخُش آٌخ٤ٗش حُو٤خّ رٔؼَ ٌٛح حُؼَٔ ػ٠ِ أ١ ٗوٚ

: " ُِو٤خّ رظِل٤ن  ٝهي َٛف ٓظ٤لٖ ا٤ٔ٣َ كٍٞ آٌخ٤ٗش حهظَحع أٝ طِل٤ن ٓؼَ ٌٛٙ حُٞػ٤وش روُٞٚ

ٓ ً ً ًَ حالهظالف ػٖ حُؼخُْ ح١ٌُ ٗؼَكٚ ٝػ٤وش ٓؼَ ٌٛٙ كبٗٚ ٣ِِٓي إٔ طظَٜ ُِ٘خّ ػخُٔخ وظِلخ

 ٓ٘ش 1500ػخُْ ػَٔٙ أًؼَ ٖٓ  ح٤ُّٞ

ٌُُٝي كبٗٚ ٖٓ حُٜؼذ ؿيحً كظ٠ ػ٠ِ أُٝجي حُؼِٔخء حُٔظو٤ٜٜٖ ح٣ٌُٖ ًَٓٞح ك٤خطْٜ ًِٜخ 

 ُيٍحٓش ٌٛٙ حأل٤ٗخء كْٜ ٌٛح حُؼَٔ ىػي ٖٓ طِل٤وٚ ُِ٘خّ ح٥ه٣َٖ

ػ٠ِ ٌٛح حالٗـ٤َ ٝحػزظض طٞػ٤وٚ حًؼَ ٖٓ حالٗخؿ٤َ ٣ٌٝل٠ ػَ٘حص حالرلخع ٝحُيٍحٓخص حُظ٠ طٔض 

 حالٍرؼٚ حُٔؼظَف رٜخ !!

 رإٌا بطرس
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 : أثناء حوار بطرس مع المسٌح بعد واقعه الصلب

وسٌضعونهم فً عار ولكن انا ال  ولهذا فانظر، فهإالء الذٌن سٌحضرون لهم الدٌنونة قادمون
فان   ال تخؾ بسبب جبنك  ستقؾ فً وسطهم وانت ٌا بطرس  ٌستطٌعون ان ٌلمسونً

؟  وقلت  ماذا أرى ٌا رب  ٌتهم فً ما ٌبدو ٌحاصرونهأر حٌن قال هذه األشٌاء عقولهم ستؽلق
؟ المبتهج الذي ٌضحك على  ؟ أو من هذا ، وانت تمسك بً انه انت نفسك الذي أخذوه

ى ٌته علأالذي ر قال المخلص لً ؟ ؟ وهل هو شخص آخر من دقوا ٌدٌه ورجلٌه الشجرة
الشجرة مبتهجا وضاحكا  هو ٌسوع الحً لكن الذي اخترقت المسامٌر ٌدٌه ورجلٌه هو جزء 

 جسدي الذي هو بدٌل وضع للعار الذي جاء للوجود شبٌها له ولكن انظر الٌه ولً
 

هذه السفر ٌصؾ المسٌح جالسا ٌضحك علٌهم وهم ٌصلبوا بدٌل العار وهذا الكبلم موثق فى 

 نبإه فى العهد القدٌم 

 ( 37) مزمور 

ٌِْه أَْسنَانَهُ 12 ُق َعلَ ٌِق َوٌَُحّرِ دِّ ٌُر ٌَتَفَكَُّر ِضدَّ الّصِ ّرِ بُّ ٌَْضَحُك بِِه ألَنَّهُ َرأَى أَنَّ ٌَْوَمهُ 13 الّشِ الرَّ
ٌَْؾ َوَمدُّوا قَْوَسُهْم ِلَرْمًِ  14آٍت!  ْلُمْستَِقٌِم اْلِمْسِكٌِن َواْلفَِقٌِر، ِلقَتِْل ا األَْشَراُر قَْد َسلُّوا السَّ

ٌْفُُهْم ٌَْدُخُل فًِ قَْلبِِهْم، َوقِِسٌُُّهْم تَْنَكِسرُ 15َطِرٌقُُهْم.   .َس
 

من أهم القوابِم التً ساهمت فً  وهًواٌضا للعلم هذا االنجٌل موثق فى الوثٌقه الموراتورٌه 

 التقرٌب لتارٌخ قانونٌة العهد الجدٌد

 تثبت موثوقٌه رإٌا بطرس العبلمه بروس متزجرانقل لكم نص الوثٌقه باالنجلٌزٌه من كتاب 

Bruce Metzger's The Canon of the New Testament p 307 

 

 مخطوطه سٌت االكبر
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... هو الذي شرب المرارة والخل، لم أكن أنا... كان آخر الذي حمل  كان شخص آخر " 
وكنت أنا مبتهجا فً الصلٌب فوق كتفٌه، كان أخر هو الذي وضعوا تاج الشوك على رأسه. 

 ."العبل... أضحك لجهلهم

 

مبلحظٌن ان فٌه اتفاق فى موقؾ المسٌح وقت الصلب انه كان ٌضحك وٌسخر بالٌهود فى كل 

 هذه االناجٌل

 كتاب اعمال ٌوحنا

 

 لهمل امه وبعض تبلمٌذه قاعندما قابل المسٌح 

 لم ٌحدث لى اى شا مما ٌقولون عنى

 

 جرجس الخضرى فى كتاب " تارٌخ الفكر المسٌحى " تكلم عنه الدكتور حناقد و
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 وهذه نسخه من المخطوط

 

 ترجمه جورج سكود 90" النسخه االثٌوبٌه " الفصل كتاب اخنوخ 
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  الترجمه :

ً  37ػْ ٗظَُص ا٠ُ حُٞهض ح١ٌُ ك٤ٚ ٍػ٠  ًَّ ػ٤ِٚ   هخٓٞح ًِْٜ ك٢ ُٓخْٜٗ ًخأل٤ُٖٝ ٍحػ٤خ ػْ طٞ

  ٍحع ك٢ ُٓخٗٚك٢ ُٓخْٜٗ ًَ  آهَٕٝ كَػٞٙ

ً  37ػْ ٗظَُص ا٠ُ حُٞهض ح١ٌُ ك٤ٚ ٍػ٠  ًَّ ػ٤ِٚ  ٍحػ٤خ هخٓٞح ًِْٜ ك٢ ُٓخْٜٗ ًخأل٤ُٖٝ. ػْ طٞ

  ك٢ ُٓخْٜٗ ًَ ٍحع ك٢ ُٓخٗٚ  آهَٕٝ كَػٞٙ

هخىص حٍُ٘ٔٞ  ػْ ٍأ٣ض ك٢ ٍإ٣ش ٓـ٢ء ؿ٤ٔغ ٤١ٍٞ حُٔٔخء حٍُ٘ٔٞ ٝحُؼوزخٕ ٝحُوطق ٝحُـَرخٕ

 . لوؤ ػ٤٘٤ٚ ٝطؤًَ ُلٔٚٓخثَ حُط٤ٍٞ َٝٗػض طلظَّ حُوط٤غ ٝط
 

َٛهْض حُوَحف ألٕ حُط٤ٍٞ أًِض ُٜخ ُلٜٔخ. ٝٗظَُص أٗخ ك٢ ٍهخى١ ٝر٤ٌْض ػ٠ِ ٍػخس ٣َػٕٞ 

 حُوط٤غ

ٍٝأ٣ض حُٞهض ح١ٌُ ك٤ٚ حكظَٓض حٌُالد ٝحٍُ٘ٔٞ ٝحُوطُق حُوَحَف. ٓخ طًَْض ٤ٗجخً ٖٓ ُلٜٔخ 

 ػيى حُوط٤غ ٝؿِيٛخ ٝػٜزٜخ ُْ ٣زَن اال حُؼظخّ ٓوطض حُؼظخّ ػ٠ِ حألٍٝ ٝٗوٚ

ّْ ًَ ٝحكي ك٢ ُٓخٗٚ   ٝٗظَص ا٠ُ حُٞهض ح١ٌُ ك٤ٚ ٍػخ ػالػش ٝػَٕ٘ٝ ُي ٖٓ   كوزش 58أط ُٞ ك

أهٌص طلظق ػ٤٘٤ٜخ ٝطَٟ ٝطيػٞ حُوَحف. ٌُٖٝ حُوَحف حٟطٜيطٜخ  ٌٛٙ حُوَحف كٔالٕ ر٠٤خء

ً   ٝٓخ ٓٔؼض ُ٘يحثٜخ   رَ حُىحىص ػ٠ٔ ٝٛٔٔخ

ّٞ ػ٠ِ ٌٛٙ   ٍأ٣ض ك٢ حَُإ٣ش حُـَرخٕ م حُوَحف   حُلٔالٕ كظٔٔي ٝحكيحً ٜٓ٘خط٘و ِّ ٝطٔ

 . ٝطلظَٜٓخ

 ُٕ ٌُٜٙ حُلٔالٕ. كّطٔض حُـَرخٕ هَٜٝٗخ. ٢ٌُ٘ٝ ٍأ٣ض حُٞهض   ٍٝأ٣ُض حُٞهض ح١ٌُ ك٤ٚ ١ِؼْض هَٝ

كخٗلظلض ػ٤ٜٞٗخ.  " ح٤ُٔٔق رٖ ٣َْٓ ػ٤ِٚ حُٔالّ"  ح١ٌُ ك٤ٚ ٗٔخ هَٕ ػظ٤ْ ألكي ٌٛٙ حُلٔالٕ

 حُوَحفٍآٛخ رؼ٤٘٤ٜخ حُٔلظٞكظ٤ٖ ٝٗخىٟ 

ٍأطٚ حًٌٍُٞ كؤَٓػض ًِّٜخ ا٤ُٚ. ٌُٖٝ ؿ٤ٔغ حٍُ٘ٔٞ ٝحُؼوزخٕ ٝحُـَرخٕ ٝحُوطق ٓخ ُحُٞح 

 .٣وظطلٕٞ حُوَحف ٣٘و٠ّٕٞ ػ٤ِٜخ ٣ٝلظَٜٓٞٗخ ظِّض حُوَحف ٛخٓظش أٓخ حًٌٍُٞ كؤَٗض َٝٛهض
 

 ُٕ حُوََٝف )ح٤ُٔٔق رٖ ٣َْٓ ػ٤ِٚ حُٔالّ( ٝهخطِظٚ  " حٌُٜ٘ش ٝ حُل٤٤ٔ٣َٖ" ٛخؿٔض حُـَرخ

ِٕٞ ٝحٍُ٘ٔٞ ٝحُوطق ٝحُؼوزخٕ ِٜ  أٍحىص إٔ ط٘ظِع ُٚ هَٗٚ ٌُٜٝ٘خ كِ٘ض ٍٝأ٣ُض حَُػخس ٣َ

حهظِٚ ىٓٚ  " َٛهٞح ا٠ُ حُؼوزخٕ ٤ُلّطٔٞح هَٕ ٌٛح حًٌَُ "ًٔخ هخُٞح ُز٤ال١ْ حِٛزٚ حِٛزٚ

  كخٍرٞٙ هخطِٞٙ ٌُٝ٘ٚ هخطِْٜ ١ِٝذ حُ٘ـيس ػ٤ِ٘خ
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َ أٓٔخء  ؤط٢ ػ٠ِ ٍٛٞس اٗٔخٕٓالى حَُد ؿز٣ََ ح١ٌُ ًخٕ ٣ ٍٝأ٣ض ٓـ٢ء حالٗٔخٕ ـّ ح١ٌُ ٓ

أػخٕ حُوََٝف  - هللا  - ٝٛؼي ٣ويّٜٓخ ا٠ُ ٤ّٓي حَُػخس  أٓزخ١ ر٢٘ حَٓحث٤َ ٝ حألٗز٤خء حَُػخس

ٓالى حَُد كخٍ كٍٞ هخثل٤ٚ ٤ُؼ٤ْٜ٘ ٝ  ٝهِّٜٚ ٝأٍحٙ ًَ ٢ٗء ٍِٗ ُٔٔخػيس ٌٛح حًٌَُ

٣ؤط٢   اُٚ ر٢٘ حَٓحث٤َ ٝ ٛٞ هللا حُوط٤غٍٝأ٣ض ٤ّٓي  ٚ.. كٍِ٘ ُٚ ٓالى ٖٓ حُٔٔخء ٤ُو٣٣ٞوِْٜٜ 

 ً   ٝح٣ٌُٖ ٍأٝٙ َٛرٞح ٖٓ أٓخّ ٝؿٜٚ ٝٓوطٞح ًِْٜ ك٢ حُظِٔش رويٍطٚ  ا٤ُٜخ ؿخٟزخ
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ابدا بمقدمه بسٌطه حول هذه الشخصٌه التى جعلت محور قٌام هذه العقٌده المسٌحٌه هو صلب 
 المسٌح وموته وقٌامه من االموات 

من اصل فرٌسى من سبط بنٌامٌن هذا هو االكثر انه بولس او شاول الطرسوسى رجل ٌهودى 
م برسالته العظٌمه شهره فى اضطهاد المسٌح والمسٌحٌه منذ ان بعث هللا المسٌح علٌه السبل

 لهداٌه الناس لعباده االله الواحد االحد 

 كان ٌسطو على الكنابس وٌسجن الرجال والنساء ممن امنوا بالمسٌح 

 وٌجر البٌوت ٌدخل وهو الكنٌسة على ٌسطو فكان شاول واما []Acts.8.3[]الفــــانـــداٌك]
 [ السجن الى وٌسلمهم ونساء رجاال

 وٌقول عن نفسه انه اكثر من اضطهد المسٌح وعادى رسالته 

 اضطهد كنت انً الٌهودٌة الدٌانة فً قببل بسٌرتً سمعتم فانكم []Gal.1.13[]الفــــانـــداٌك]
 [ .واتلفها بافراط هللا كنٌسة

واكثر من ذلك ولكنه لم ٌنجح رؼم كل هذا بهدم هذه الدٌانه فلم ٌترابى امامه اال سبٌل واحد 
والٌكم مثاال على وهو ان ٌندس داخل طٌات هذه الفبه كمإمن بالمسٌح فادعى انه رسوله 

 سلوكه مع االخرٌن وعله هذا السلوك

 الربح للجمٌع نفسً استعبدت الجمٌع من حرا كنت اذ فانً []Cor1.9.19[]الفــــانـــداٌك]
 [.االكثرٌن

 الناموس تحت وللذٌن الٌهود الربح كٌهودي للٌهود فصرت []Cor1.9.20[]الفــــانـــداٌك]
 [ الناموس تحت الذٌن الربح الناموس تحت كانً

 ناموس ببل لست انً مع ناموس ببل كانً ناموس ببل وللذٌن []Cor1.9.21[]الفــــانـــداٌك]
 [ ناموس ببل الذٌن الربح.للمسٌح ناموس تحت بل هللا

 بولس واختبلق قصه الصلب :
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 شًء كل للكل صرت الضعفاء الربح كضعٌؾ للضعفاء صرت []Cor1.9.22[]الفــــانـــداٌك]
 [ قوما حال كل على الخلّص

 [ فٌه شرٌكا الكون االنجٌل الجل افعله انا وهذا []Cor1.9.23[]الفــــانـــداٌك]

ادخل عقٌده فاسده تقوم علٌها  هدم عقٌده المسٌحالته بالفشل فى بعد ان باءت كل محاو
 االكذوبهالمسٌحٌه ومن هنا ابتدا اختبلق هذه 

مإسس لهذه الهو بدا ٌكرز وٌبشر بان المسٌح قد صلب ومات وقام من االموات فاصبح 
العقٌده الفاسده والتى قامت علٌها المسٌحٌه الحدٌثه وبهذه الشاكله اصبح هادم لدٌن المسٌح 

 بادعاإه هذاالحق 

من العهد الجدٌد ولوقا قد تتلمذ على ٌده الذى %  85ومن باب العلم بالشا فبولس هو مإلؾ 
 دون االنجٌل المنسوب له ودون اعمال الرسل

 فٌنا ان شاول او المدعو بولس هو من ابتدع هذه العقٌده الفاسده  ءاى نستطٌع ان نقول بمل

 ل مره واحده ؟اوال نسال هل ذكر بولس فى االربع اناجٌ

 ال االجابه :

 ثانٌا هل كان بولس شاهد عٌان لواقعه الصلب ؟

 ال االجابه :

 ؟ بصلبه وموته وقٌامتهثالثا هل كان بولس قبل ادعاإه باالٌمان بالمسٌح مإمنا 

 ال االجابه :

دعونا االن نؤصل هذا االمر .. بولس لم ٌذكر مره واحده بالخٌر او بالسوء فى االربع اناجٌل 
ولم ٌتكلم عنه المسٌح ولم ٌتنبا عنه بالطٌب او بالخبٌث لٌس هذا فحسب بل نقول ان واقعه 
الصلب كما دونت فى االربع اناجٌل لم تلمح بوجوده بالقرب من هذه الواقعه او حتى من بعٌد 

 فلم ٌكن حاضرا للصلب فكٌؾ اعلن شهادته بصلب المسٌح وموته وقٌامته دعونا نرى

 وقبلتموه به بشرتكم الذي باالنجٌل االخوة اٌها واعّرفكم []Cor1.15.1[]فــــانـــداٌك]
  [  فٌه وتقومون

الحظوا معى هذه البشاره القادمه هى التى قبلها النصارى من بولس وقاموا علٌها حتى ٌومنا 
 هذا 

 اذا اال به بشرتكم كبلم اي تذكرون كنتم ان تخلصون اٌضا وبه []Cor1.15.2[]فــــانـــداٌك]
 [ عبثا آمنتم قد كنتم

 مات المسٌح ان اٌضا انا قبلته ما االول فً الٌكم سلمت فاننً []Cor1.15.3[]فــــانـــداٌك]
 [ الكتب حسب خطاٌانا اجل من



 المهندس مجدى                                          القول الصرٌح فى نجاه المسٌحكتاب / 
 

288 
 

 .[الكتب حسب الثالث الٌوم فً قام وانه دفن وانه []Cor1.15.4[]فــــانـــداٌك]

 [ عشر لبلثنً ثم لصفا ظهر وانه []Cor1.15.5[]فــــانـــداٌك]

 اكثرهم اخ مبة خمس من الكثر واحدة دفعة ظهر ذلك وبعد []Cor1.15.6[]فــــانـــداٌك]
 [ رقدوا قد بعضهم ولكن اآلن الى باق

 [ اجمعٌن للرسل ثم لٌعقوب ظهر ذلك وبعد []Cor1.15.7[]فــــانـــداٌك]

 [ اناوآخر الكل كانه للسقط ظهر لً  []Cor1.15.8]فــــانـــداٌك[]

بناءا على معاٌنته لواقعه ومن هنا نرى ان ادعاإه بصلب المسٌح وموته وقٌامه لم ٌكن 
الصلب بل كما ادعى استنادا على بعض النصوص التى لم ٌعنونها لنا وتفٌد حسب نظره 

 بصلب المسٌح من العهد القدٌم

موت والهدؾ الربٌسى الذى كان ٌحاول شاول الطرسوسى ترسٌخه عند المسٌحٌن هو 
 المسٌح على الصلٌب كى ٌجعل من المسٌحٌه امتداد للعقابد الوثنٌه فٌقول :

 واٌاه المسٌح ٌسوع اال بٌنكم شٌبا اعرؾ ان أعزم لم النً []Cor1.2.2[]الفــــانـــداٌك]
                                                                       [ مصلوبا

ومنذ قدٌم االزل كان من المتعارؾ علٌه ان هذا المضل هو االصل وراء اختبلق هذه االكذوبه 
فنرى من كان ٌعارضه وٌثبت ذلك من كان موجودا فى قدٌم االزل والى االن من النصارى اال 

 -  االبٌونٌٌن  -وهم 

 http://www.ebionim.orgهذا هو الموقع الرسمى لهم ٌمكنكم االطبلع علٌه : 

 155صــ االبٌونٌٌن كما ورد عنهم فى كتاب تارٌخ الكنٌسه لٌوسابٌوس القٌصرى 

 

http://www.ebionim.org/
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 حتً فى بداٌه انجٌل برنابا نجد برنابا ٌقول

 

ولبلجابه وهنا نقؾ ونسال لماذا ادعاء الصلب عند بولس وماذا سٌعود علٌه من وراء ذلك 
  : الشخصٌه من عده نواحًنتناول هذه 

 Selfالعامل النفسى له اثر كبٌر فى كل ما فعله بولس االن هناك ما ٌسمً -

actualization  تحقٌق الذات ( اذا امعنا النظر فى رسابل بولس لوجدنا سماته (
 الشخصٌه تتجلى خبلل ما قاله فى تلك الرسابل فمثبل :
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 [ الرسل فابقً عن شٌبا انقص لم انً احسب النً []Cor2.11.5[]الفــــانـــداٌك]

 وهذا ما ٌتضح فى طرٌقه حدٌثه عن نفسه

 [ شٌبا المسٌح ٌنفعكم ال اختتنتم ان انه لكم اقول بولس انا ها []Gal.5.2[]الفــــانـــداٌك] 

قضٌه صلب المسٌح هً من ادعاء الضال المضل بولس وهذا باعتراؾ واضح منه فى رساله 
 تٌموثاوس 

 بحسب داود نسل من االموات من المقام المسٌح ٌسوع اذكر []Tm2.2.8[]الفــــانـــداٌك]
 [ انجٌلً

 لننظر االن لوضع بولس وننظر لوضع المسٌحٌه ماذا نرى ؟

بولس االن فى نظر النصارى هو رسول المسٌح هو اقدس القدٌسٌن هو العلم الذى ٌعلو بٌد 
فكلما احتاج مسٌحً االستشهاد بمقوله كل مسٌحً حٌن ذكر اسمه حتً ٌسطع فى السماء 

لتدعٌم موقؾ ما ٌذهب اوال الى اقوال بولس اال من رحم ربى ٌذكر ما قاله المسٌح .. هل 
 هذه كان ٌتمناها بولس ؟ قطعا الهناك منقبه اكثر من 

اما المسٌحٌه فكما نرى االن طوعها بولس وكٌفها كما اراد واصبح اتباعها عبده للبشر 
 ولبلوثان من دون هللا وتركوا عباده هللا الواحد االحد ! هل كان ٌطمح فى اكثر من ذلك قطعا ال

    

    

تخٌل نفسك اذا كنت عدوا للمسٌح وعدوا هلل سبحانه وتعالى .. هل تحلم بان تجعل من اتباعهم 
 اٌضا ال اعتقد ..  اكثر من هذا ؟مشركٌن وضالٌن 



 المهندس مجدى                                          القول الصرٌح فى نجاه المسٌحكتاب / 
 

291 
 

هذا هو ما اراده بولس وسعً الثباته وترسٌخه فى اذهان المإمنٌن باهلل الواحد االحد ورسوله 
 ٌقونات وساجدٌن للبشر من دون هللا الى عبده اال من موحدٌن الكرٌم كً ٌحولهم

 المسٌح محال ان ٌكون قد ظهر لهذا االفاق المنافق الكذاب بصرٌح قول المسٌح فى االنجٌل

 ٌحبنً والذي ٌحبنً الذي فهو وٌحفظها وصاٌاي عنده الذي []Jn.14.21[]الفــــانـــداٌك]
 [ ذاتً له اظهرو احبه وانا ابً ٌحبه

المسٌح علٌه السبلم .. ال بل كان من اشد الناس نقضا لتعالٌم المسٌح حفظ بولس وصاٌا هل 
 وتعالٌم الناموس وهذا ما شهد به الناس على بولس بشهاده الكتاب المقدس

 واحدة بنفس الٌهود قام اخابٌة ٌتولى ؼالٌون كان ولما []Acts.18.12[]الفــــانـــداٌك]
 [الوالٌة  كرسً الى به وأتوا بولس على

 [ الناموس بخبلؾ هللا ٌعبدوا ان الناس ٌستمٌل هذا ان قابلٌن []Acts.18.13[]ـداٌكالفــانـ]

 بل وٌصرح بالؽاء هذه الشرٌعه فى رساله عبرانٌن

 [ نفعها وعدم ضعفها اجل من السابقة الوصٌة ابطال ٌصٌر فانه []Heb.7.18[]ـانـــداٌكالف]

 لهذا الكذاب المضل ؟!فكٌؾ ٌتثنً الحد اذن القول بان المسٌح ظهر 

انقل لكم بعض االراء حول هذه الشخصٌه التً اختلقت حادثه صلب المسٌح مثل احداث اخرى 
قول  كَح٤ْٔٗ ر٣ََحلتهدم هذه الدٌانه النقٌه الطاهره من هللا عز وجل .. انقل من الكاتب 

 ؼاندي عن بولس :

Gripped By God In Christ p 66 
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ٍٓخثَ رخٍٝ حٗلَحف الٓغ  ٓٞػظش ػ٠ٔ٤ ػ٠ِ حُـزَ ٝر٤ٖ ٍٓخثَ رُْٞٗظخٕ ر٤ٖ الترجمه : 

 ر٤ٖ ػٖ طؼخ٤ُْ ح٤ُٔٔق

ومن اروع المقاالت التى قرابتها تحكً عن مخالفه بولس القوال وافعال المسٌح ونقض 
لتوماس  من اشهر الرسابل المسٌحٌهوصاٌاه والكذب علٌه وعلى هللا سبحانه وتعالى كانت 

 : بعنوانالى جٌمس سمٌث جٌفرسون 

Paul was the first corrupter of the doctrines of Jesus 

 

http://www.essene.org/Yahowshua_or_Paul.htm 

واالن تبٌن لنا ان هذا المدعً لم ٌجد طرٌقا لهدم هذه الدٌانه النقٌه الى بادعاإه صلب المسٌح 
 الذى قام علٌه االٌمان المسٌحً كله .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.essene.org/Yahowshua_or_Paul.htm
http://www.essene.org/Yahowshua_or_Paul.htm
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 نقول بداٌه ان هذا المبحث لٌس الؽرض منه االساءه او السخرٌه او التهكم بل الهدؾ منه

ابراز الحقٌقه كما هى دون اى تزٌؾ ومن ثم اٌضاح سبب اختبلق كل هذه القصه طٌله هذه 

 السنوات فى الفكر المسٌحى ..

حُؼو٤يٙ ح٤ُٔٔل٤ٚ طؤػَص ٤١ِٚ ػالع هَٕٝ ٖٓ حالٟطٜخى حَُٝٓخ٠ٗ ٓٔخ ؿؼَ طَٔد حالكٌخٍ 

 ٖٓ ًظخدًٌَٗ ٓؼال ح٠ُ حُؼو٤يٙ حَٓ ٤ٔ٣َ ؿؼَ ُٜٔخ ٗٔذ ٝحكي ٝحَٛ ٓ٘ظَى  حُٞػ٤٘ٚ

The World's Sixteen Crucified Saviors ُِِزَٝك٤ٍٔٞ ٠َٓ٤ً ؿَحك  

 

 

٣ًٌَ ُ٘خ ٗو٤ٜخص حُٔو٤ِٜٖ ػزَ حُظخ٣ٍن هزَ ح٤ُٔٔل٤ٚ الٗخّ طٔخػَ هٜظْٜ ٗلْ حُٔؼظوي 

 ٝهخٛٚ ٓٔخُٚ حُلخىٟ ٝحُٔوِٚ ٖٓ هطخ٣خ حُؼخُْ ٝٛـٔـ :ح٤ُٔٔل٠ ك٠ ٗوٚ ح٤ُٔٔق 

 

م ّ ،   1170م ّ ، حط٤ْ ك٢ كَؿ٤خ   1200م ّ ، رؼَ  ك٢ رخرَ  1700ح٣ٍُْٝٝ  ك٢ َٜٓ 

م ّ ،  ًَٗ٘خ ك٢ حُٜ٘ي 1100م ّ ،   ى٤ٔٗٞ٣ّٞ  ك٢ ح٤ُٞٗخٕ 1160ػخّٓٞ ك٢ ٣ٍٞٓخ 

م ّ 725م ّ ،  رخ٢ُ ك٢ أ٤ٓخ 725م ّ، أٗيٍح ك٢ حُظزض 834م ّ ،  ٤ّٛٞ ك٢ أٍٝٝرخ 1000

 587م ّ ، ٣ًٌْٞ الًٞص ك٢ ح٤ٌُٔٔي 600حُٔظ٤ْ ك٢ ك٣َ٤خ   م ّ ، 622،  أ٣خٝ ك٢ ٤ٗزخٍ 

م ّ ،  ٣ًٍّٞ٘ٞ  547م ّ ، رَٝٓؼ٤ّٞ  ك٠ ح٤ُٞٗخٕ  552م ّ  ،  ٝط٤زخ  ك٢ طَحكخ ٌٍٗٔٞ 

 م ّ 400م ّ  ،  ٌٍٓح ك٢ حُلَّ 506ك٢ ٍٝٓخ 

 

ترك فٌه هإالء مع ٌسوع االنجٌلى فى المسٌحٌه حسب الفكر ثم تكلم فى كتابه حول ما ٌش

 المسٌحى ..

 13صـ وابرز اهم ما اتصؾ به هإالء وشاركهم فٌه الفكر المسٌحى اعتقادا بحدوثه لٌسوع 

http://www.infidels.org/library/historical/kersey_graves/16/
http://www.infidels.org/library/historical/kersey_graves/16/
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نفس ٌوم  –مولودٌن من ام عذراء مثل المسٌح  –الوالده االعجازٌه لمعظم هإالء قبل المسٌح 

 كلهم ادعوا انهم تم التنبؤ عن مجٌبهم من قبل مثل المسٌح  –المٌبلد للمسٌح 

ادعى اكثرهم  –نفس قصه المبلبكه والمجوس  –نجم ساطع فى السماء فى والدتهم مثل المسٌح  

 انه ملك مثل المسٌح 

 

كل هذا ال ٌهم قدر ما حددته فى هذه الفقره بان اؼلبهم زعم قتله وصلبه كفادى ومخلص للبشرٌه 

 وهذا ما بصدد التكلم عنه فى كتابنا هذا .. 

فى المكسٌك ٌحتفلوا بنفس حادثه الصلب القٌامه المنسوبه للمسٌح للمخلص  كوٌكس الكوت : -1

المٌبلد االله الفادى المخلص من الخطاٌا الذى التابع لهم كوٌكس الكوت من القرن السادس قبل 

  64صــ ..   مات وقام من االموات بعد ثبلث اٌام
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االله المخلص الفادى صلب على ٌد الهندوذ وثقب ٌداه ورجله .. قبل الؾ فى الهند  : كرشنا – 3

 48صـــ  سنه من المٌبلد
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المٌبلد االله المخلص الفادى من الخطاٌا الذى فى سورٌا ٌعود للقرن الثانى عشر قبل :  ثاموس –2

 65صـــ  صلب ومات وقام من االموات

 

 

فى ترافانسكور ٌعود للقرن السادس قبل المٌبلد نفس قصه المصلوب دق المسامٌر فى  تٌبا : -5

  ٌدٌه ورجلٌه االله المخلص من خطاٌا العالم
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المٌبلد االله المخلص الذى صلب من اجل الخبلص فى نٌبال ٌعود للقرن التاسع قبل  اٌاو : – 4

 65صــ  على شجره واسمه مصدر اشتقاق لفظه ٌهوه االسم العلم الله بنى اسرابٌل
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فى اوروبا ٌعود للقرن التاسع قبل المٌبلد صلب عن ٌمٌنه خروؾ وعن شماله فٌل  هٌوس : -6

 65صــ  كرمز اثنان مصلوبان معه 
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فى روما ٌعود للقرن السادس قبل المٌبلد المخلص لدى الرومان تتماثل قصه صلبه  كورٌنوس : -8

 64صــ  مع المسٌح حٌث انه :

 مولود من عذراء مثل المسٌح 

 طلب قتله من قبل الحاكم وقتها اٌملٌوس 

 ذو طابع او دم ملكى 

 قتل على ٌد اثمٌن واشرار 

 اظلمت االرض بعد وفاته مثل المسٌح وكرشنا وبرومثٌوس 

 قام من االموات ورفع الى السماء 
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فى الٌونان ٌعود للقرن السادس قبل المٌبلد االله المتجسد الذى صلب فداء عن  برومثٌوس : – 7

 البشر وكان موته خبلصا للبشرٌه .

  66صــــ لى حسب المعتقد والفكر المسٌحى نجد قصته مماثله اٌضا لٌسوع االنجٌ 

 

 

قرن قبل المٌبلد االله المخلص الذى اتى للفداء نزل من  18ٌعود لـ فى مصر  اوزورٌس : – 9

 68صــ  ل عن المسٌح حسب الفكر المسٌحى .السماء مملإء نعمه وحقا نفس ما قٌ
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: فى التبت ٌعود للقرن التامن قبل المٌبلد االله المخلص لخبلص البشر صلب من اجل اندرا  -11

 68 صــ.. خطاٌانا مولود من العذراء 
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فى فٌرٌا ٌعود للقرن السادس قبل المٌبلد االله المتجسد الذى صلب على شجره  الستٌس : – 11

 68صـــ فى قصه مشابهه لصلب المسٌح ثم قام من االموات وصعد الى السماء .. 
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 نوابق . م  .. االله االبن احد اقانٌم ثالوث االله المكون من اب  834فى اسٌا منذ :  بالى – 13

 67ودعً " االله المصلوب " .. صـــ وروح قدس الذى صلب 

 

 

 67صــ عام صلب على شجره من اجل خطاٌا العالم  611عند الفرس منذ  مذرا : – 12
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مات على  ق.م فى بابل المصلوب من اجل الخطاٌا وهو االله االبن 1311ٌعود لسنه  : بعل – 15

 67صـ  خشبه وقام من االموات 

 

 



 المهندس مجدى                                          القول الصرٌح فى نجاه المسٌحكتاب / 
 

315 
 

وكما نرى من خبلل القراءه بهذا الكتاب الممتع ان هذا المعتقد وثنً بحت قالت به وتنادى به حتً 

 االن جمٌع المعتقدات الوثنٌه التى ٌقر بوثنٌتها المسٌحً قبل المسلم

لذلك كان من الطبٌعى ان نرى رده فعل الكاتب بعد هذا الطرح تعجبا ٌنقله لكل شخص مسٌحً 

 81صـ الله وصلبه وموته وقٌامته من اجل كفاره الخطاٌا فٌقول مإمن باعتقاد تجسد ا

 

" ببساطه نجد ان االعتقاد بصلب االلهه كان سابد فى كل المعتقدات الوثنٌه قبل القول بصلب 

 المسٌح اذ تجسدت الفكره فى الواقع فى سته عشر قصه لمخلصٌن قبل المسٌحٌه "

 11وٌصدم القارئ بعباره منطقٌه جدا صــ 

 

" وهكذا ٌظهر لنا ان االناجٌل من اصل وثنى ٌعود لبلنسان ولٌس لبلله تالٌؾ بشر ولٌسا وحٌا 

 "الهٌا 

ومن هنا نطرح نحن اٌضا سإاال لكل مسٌحً ٌعتقد فى هذا كٌؾ تإمن بتجسد االله وصلبه وموته 

بعده قرون  وقٌامته من اجل خطاٌا العالم وهذا ما تنادى به كل المعتقدات الوثنٌه قبل المسٌحٌه

 وانت بنفسك ال تستطٌع انكار انها معتقدات وثنٌه بحته !!
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 " الوثنهذا أصله الوثنً وعبادة الوثنٌٌن لٌدعى " تارٌخ الصلٌب / واٌضا نذكر من كتاب رابع 

 للكاتب القس هنرى دانا ورد .. مسٌحً مإمن بالمسٌح والكتاب المقدس وما فٌه

The History of the Cross : The Pagan Origin and Idolatrous Adoption and 

Worship of the Image 

 ترجمه االستاذ حكٌم مٌبلدي

 

الهدؾ من هذا الكتاب تبٌان عباده الصلٌب الوثنٌه واختبلقه الذى بدا الول مره منذ القرن 

 التالت فى عهد االمبراطور قسطنطٌن ..

عتبر صدمه كبٌره تزلزل االٌمان المسٌحى وتقلعه من جذوره تمقدمه هذا الكتاب فى حد ذاته 

فالكاتب هنا فى هذا الكتاب ٌوضح مدى الترابط والمماثله بٌن الوثنٌه والمسٌحٌه فى اختبلق 

 فكره الصلب والصلٌب وعباده هذا الصلٌب 
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للدٌن ، هناك الكثٌر والكثٌر ألجل الحقٌقة؛ فالتارٌخ األصٌل الحقٌقً  كما شكك الكثٌرون

 تارٌخٌدَّعً البعض أن   .، هو بالتؤكٌد ؼٌر ذلك التارٌخ الذي هو بٌن أٌدٌنا الٌوم المسٌحً
تؤتً معظم اإلدعاءات المتطرفة ضد  . دقٌق، بٌنما ٌدّعى آخرون عكس ذلك تارٌخالكنٌسة هو 

لكن هذا الكتاب مختلؾ بشكل   .، وؼالبا ما تبقى دون إثبات الدٌن المسٌحً من معسكر اإللحاد

، ومتسلح  ، مإمن بالمسٌح ٌؤتً من مسٌحً مإمن تقً، هو هنري دانا واردفهو  .كامل

 .  بالبحث المنهجً والحقابق

 

؟ ألن  كُتب هذا الكتاب إذا كان ٌتعارض مع العقابد المسٌحٌة التقلٌدٌة والمقبولة إذن لماذا
 سنحتاح لبعض الوقت لنتقبل نهابٌا  خاطاالعقابد التقلٌدٌة المتعلقة بالصلٌب وعبادته 

http://www.qudamaa.com/vb/tags/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE/
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، كان هذا الرمز رمزاً وثنٌاً ما كان ٌجب  وارد، وبالنسبة لـ  كله الحالً وعبادتهبش " الصلٌب"

 . أن ٌُتبنّ 

 

إن  . إستثناء لهذه القاعدة الصلٌب، ولم ٌكن  لم تكن األوثان تعبد على أٌام أوابل المسٌحٌٌن

عدم  . ، ولم تكن بدعة أو هرطقة كان متفقا مع روح المسٌحٌة األولى الصلٌب عدم عبادة

، وإسقاطه ٌجب أن ٌكون جزًءا من جسد  كانت أحد ركابز العقابد المسٌحٌة الصلٌبعبادة 
 . ، والجهل ، والخداع قابم على األكاذٌب الصلٌبإن تبجٌل  .، وفقاً لكبلم وارد الدٌانة الحالٌة

ٌقدّم مإلؾ هذا الكتاب   .، وكٌؾ ولماذا فعلوا ذلك ، ومن نشرها ٌبٌن وارد كٌؾ بدأت األكاذٌب

برنــابــا  : قابمة طوٌلة من الشخصٌات المشتركة فً نشر هذه المعلومات، من بٌنهم

Barnabus   نٌقودٌموسNicodemus  جستن مارتر ،Justin Martyr  ترتولٌان ،

Tertullian ،  سٌبرٌان Cyprian لبلهوت ٌقدم وارد كذلك قابمة بالمزٌد من القادة ا .وآخرون

ً لئلٌمان خبلل  الشرفاء والمستندات والوثابق التً ال تقدم أي إشارة للصٌلب بكونه مهما
 . السنوات األولى من تشكل المسٌحٌة

 

 بصدق  .فؤولبك الناس وتلك النصوص لن تتجاهل أبداً حقٌقة جوهرٌة كتلك؛ إذا ما الذي حدث

نفسه لم ٌظهر   "الصلٌب"ورمز   .أي وجود فً المسٌحٌة الحقٌقٌة الصلٌب، لم ٌكن لعبادة 

فً سرادٌب الموتً تحت مدٌنة روما إال فً القرن الرابع، ولم ٌظهر المسٌح مصورا على 
، على شًء ٌجب أن ٌشبه  ، والكبلم لوارد لم ٌُعلَّق ٌسوع . فعبل حتى القرن السادس الصلٌب

، لم ٌرد أي شًء أبدا عن  وإعتمادا على اللؽة األصلٌة المستعملة .بالضرورة شكل الصلٌب

كان مجرد عمود مفرد أو جذع شجرة من نوع ما، لكن هذه اللؽة لم   " الصلٌب "شكل هذا 

 . تقل أي شًء حول صلٌب ما

 

ً  الصلٌبمن ناحٌة ثانٌة سٌكون بعض الوثنٌٌن والذٌن قبلوا  أكثر مٌبلً  ضمن معتقداتهمسابقا
وبإضافة الصلٌب بجانب األفكار الوثنٌة  فجؤة إلعتناق المسٌحٌة إذا ما أُدخل فٌها الصلٌب 

http://www.qudamaa.com/vb/tags/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8/
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للمسٌحٌة ألجل   ستخلق إنتقال جد ناعم أو تجاوز إذا ما إستثنٌت التورٌة اللفظٌة األخرى
 الوثنٌٌن تنصٌر

ا فً موقع سلطة فً ذلك الوقت ألن كانت تسوٌة مبلبمة لحد ما من أجل أولبك الذٌن كانو
وبذلت الجهود لضم الجمٌع باستخدام األفكار  المسٌحٌة كانت تناضل ألجل بقابها لعدة قرون

وأي عالم متدٌن جٌد سٌإكد لك أن ٌوم  ، لم ٌكن ٌوم مولد المسٌح فالكرٌسمس مثبل الوثنٌة
والعلماء بشكل عام ٌعتقدون أن المسٌح ولد فً  دٌسمبر كان ٌوم مولد إله الشمس مثراس  25

 .ٌوم من أٌام شهر أبرٌل 

 

ًخٕ اىػخء حإلٓزَح١ٍٞس ٤ٛالٗش أّ  إ أكي أٍٝ أْٛ حُؼٞحَٓ حُظ٢ ٓخٛٔض ك٢ ػزخىس ح٤ُِٜذ

حُظ٢ ُحٍص حألٍح٢ٟ حُٔويٓش ػ٘يٓخ ًخٗض رؼَٔ  Constantine I  حإلٓزَح١ٍٞ هٔط٘ط٤ٖ حألٍٝ

ح١ٌُ ٣وغ ك٢  Temple of Venusٝأهَؿض رخُللَ ػالع ِٛزخٕ ػ٘ي ٓٞهغ ٤ٌَٛ ك٤ّ٘ٞ  78

 Church of the Holy Sepulcher حٌُٔخٕ حُظ٢ طوّٞ ػ٤ِٚ ح٥ٕ ٤ً٘ٔش ح٣َ٠ُق حُٔويّ

أىُِّػ٠َ أٗٚ ٣٘ل٠ ح٠َُٟٔ ٣ٝوَؽ   ٌُٖ حُؼخُغ  أهلن ٤ِٛزخٕ ٖٓ ػالػش ِٛزخٕ ك٢ اػزخص كخثيطٜٔخ

 . ل٤خسحُٔٞط٠ ٣ٝؼ٤يْٛ ُِ

 



 المهندس مجدى                                          القول الصرٌح فى نجاه المسٌحكتاب / 
 

311 
 

٢ً٘ء ٓل١َ ، ًٝخٕ ػخٓال كخٓٔخ  ح٤ُِٜذأػطض ٌٛٙ حُوٜش حُـ٤ٔغ ٓززخ ؿ٤يح ُِزيء رؼزخىس 

هي ال طٌٕٞ ٤ٛالٗش ػ٠ِ ػِْ رلو٤وش إٔ حُوخٕٗٞ ح٤ُٜٞى١ ٣ؤَٓ رلَم ٓؼَ ٌٛٙ  .ك٢ ٗ٘ٞء ػزخىطٚ

حُِٜزخٕ رؼي إٔ ٣ٔٞص حُ٘وٚ ػ٢ِ أكيٛخ ُْٝ طٌٖ ػ٠ِ ػِْ رؤٕ حُو٘ذ اًح ٓخ ٗـ٠ ٖٓ حُ٘خٍ 

 ح٤ُِٜذٝه٤َ أٗٚ رؼي إٔ طًَض ٜٗق  ٓ٘ش 300 ُٖ ٣ٌٕٞ رلخُش ٓٔظخُس طو٣َزخً رؼي إٔ ٣يكٖ ُٔيس 

هخٓض ر٘وَ روخ٣خ ٌٛح حألػَ ٝػخىص رٚ ١ُٜٞٔ٘خ ٝهيٓض  Maximus  ٓغ أٓوق ٓل٠ِ ٤ٌّٔٓٔٞ

  .حُو٘ذ ُُٞيٛخ حإلٓزَح١ٍٞ هٔط٘ط٤ٖ

 

 

،  ، أطزؼٚ طٞػ٤ن ألكي أَٜٗ ٓئٍه٢ ًُي حُٞهض ح٤ُٔٔل٤ش طخ٣ٍنًخٕ ٌٛح أػظْ اًظ٘خف ك٢ 

ا٠ُ كي  ؛ ِِٝٓٔش ٖٓ حُٔؼـِحص حُٔظالكوش رل٠َ ٌٛٙ حُ٘ظخ٣خ حُٔل٣َش حألَٓ ح١ٌُ ُْ ٣ليع

ً ُؼَ٘ ٤ٖ٘ٓ رؼي إٔ طْ  أريحً رخ٤ُِٜذح٥ٕ ٝحٟق إٔ هٔط٘ط٤ٖ ُْ ٣ٔٔغ  ، ُْٝ ٣وَ ػ٘ٚ ٤ٗجخ

اًظ٘خكٚ هزَ ٓٞطٚ ًٝخٕ ٓظَحكوخً ٓغ ٛٔض طخّ ٖٓ هزَ ٤ٌّٔٓٔٞ، أٓوق أ٤ٍِْٗٝ، ح١ٌُ ٣زيٝح 

ٌُٖ ال ٝؿٞى أل١ اٗخٍس ٌُٜح حالًظ٘خف طْ طٔـ٤ِٜخ ٤ُ٘ٓخ رؤ١  .ظخ٣َٛخ أٗٚ آظِْ حُٜ٘ق ح٥هَ

طلٍٞ رخُ٘ظ٤ـش َٝٗ٘ٙ حُوي٣ْ  "ه٘ذ ح٤ُِٜذ ُي حُٞهض٣َ١وش ًخٗض أل١ ًخطذ أٝ ٓئٍم ك٢ ً

 َ٣َ٤ٓSt. Cyril   ح١ٌُ هِق ٤ٌّٔٓٔٞ ًؤٓوق ػ٠ِ أ٤ٍِْٗٝ –حأل٢ٔ٤ٍِٗٝ  ٍَ ػ٠ِ ً

َ ح٤ٌُ٘ٔش ٣ظؼِن رَٔهش حُٔٞحى حُؼ٤ٔ٘ش ُٝك٢ِّ كخكَ رخ٤ُِٜٛٞش ىحه طخ٣ٍن، ُي٣ٚ  كخُوي٣ْ ٣َ٤َٓ

 ح٣ُِ٘ش، ٝهي ١َى ػيس َٓحص، ٌُح كٌِٔظٚ ٣ـذ أال طئهٌ ػ٠ِ أٜٗخ اٗـ٤َ
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ُْٓولخً ػْ ٣ظخرغ رؼَٝ ػيى ٖٓ حُوطغ حُٔؼ٤َس ٝاًظ٘خكٚ  ح٤ُِٜذ٣يػٞ ٝحٍى حُوٜش حٌُخِٓش ػٖ 
ٓؤطَى  ، ٤ُؼط٠ حُٜٔيحه٤ش حُالُٓش ُؼزخىط٘خ ٤ُِِٜذ حألهَٟ ُألىُش حُظ٢ طيػْ إٔ طِل٤وخً هي كيع

 ٤ُويّ حألىُش حُزخه٤ش ٝحُـ٣َِس ُٚحألَٓ 

 

٤ُِِٜذ، أطض ٓؼِٞٓش ٓـ١ِٞش أهَٟ ٝأػظ٘وض طوخ٤ُي ٝػ٤٘ش ٝهزِض  ٌٛح ح٠ُالٍرخُظَحكن ٓغ 

ً ؿ٤ِخً، رَُص ػيس ٓ٘ظٔخص ١َٜٓوش . ٟٖٔ حإل٣ٔخٕ ح٤ُٔٔل٢  ػ٘يٓخ أٛزق ٌٛح حألَٓ ٝحٟلخ

ٌٛٙ حُلًَخص ؿخُزخً ٓخ  . ٓوظِلش ٜٗخ٣ش حُوَٕ حُؼخ٢ٗ ػَ٘ ٝطخرؼض ظٍٜٞٛخ ُؼيس هَٕٝ رؼي ًُي

، ٌُٖ حُظو٣َذ ح١ٌُ طظّزؼٚ ح٤ٌُ٘ٔش ًخٕ أهٟٞ رل٤غ  حُو٤ْ ح٤ُٔٔل٤ش حأل٤ِٛش ًخٕ ُي٣ٜخ ٤ِّٗش اػخىس

 طْ ٓلن حٌُؼ٤َ ٖٓ ٌٛٙ حُلَم

 Waldensesحُي٤٤٘٣ٖ ٞحُ –حألَٓ حُٔؼ٤َ ٝحُـي٣َ رخُٔالكظش إٔ أؿِذ طٜي٣يحص ٌٛٙ حُلًَخص 

Bogomils  ٤َٓٞؿٝحُزٞ
 
ًٝخٕ  .، ُْٝ طَكٞ ٣ٔٞع ًِٜخ ٍك٠ض ح٤ُِٜذ Cathars ٝحٌُخػخٍ 

ًخٗٞح ػ٠ِ ٛٞحد  ح١َُٜٔو٤ٖ ، إٔ ًَ ٛئالء ، ٌُح كؼ٠ِ كي هٍٞ ٝحٍى ٓـَى أىحس ُٔٞطٚ ح٤ُِٜذ

 ك٢ آٍحثْٜ ػ٠ِ حألهَ ك٢ ه٤٠ش ح٤ُِٜذ
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كْٜ  ، رَ اكظوخٍٙ رٌَ ٟٝٞف ٤ُْ ٢ً٘ء ٝحؿذ ػزخىطٚاػظزَص كًَش حُزٞؿ٤َٓٞ ح٤ُِٜذ 

، ٓخث٤ِٖ اًح هظَ أكيْٛ حرٖ حُِٔي روطؼش ٖٓ ه٘ذ، َٛ  هيٓٞح حُٔٔؤُش ك٢ ٌَٗ ٓئحٍ رالؿ٢

 ً وِِّٚ ؟ طؼظوي إٔ حُِٔي ٤ٓؼظزَ ًُي حُٔالف ٓويٓخ ُٔ ، ٌُح ال كخؿش  ح٤ُِٜذ ٛٞ ٓخ هظَ ح٤ُٔٔق حُ

ٝك٢ حُٞحهغ، ًَ حَُُٓٞ ٝحأل٣وٞٗخص  ؼظزَٝٗٚ ٖٓ ح٤ُ٘طخ٣ٕٝ كْٜ ٣يػٞٗٚ هْٜ هللا .كظٔخً ُؼزخىطٚ

،  ًٝخٗض حأل٣وٞٗخص ، ًٔخ ًخٗض ٓلَٓش ُيٟ أٝحثَ ح٤ُٔٔل٤٤ٖ ًخٗض ٓلَٓش ُيٟ حُزٞؿ٤َٓٞ

 ، ٓـَى ح٤ٗخء ٓخى٣ش هِوض ك٢ ٌٛح حُؼخُْ حُٔخى١ ػ٠ِ ٣ي ح٤ُ٘طخٕ رخُ٘ٔزش ُـٔخػش حُزٞؿ٤َٓٞ

 ٣ٜٞٙ ٣ٝـذ اؿظ٘خرٜخ
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كْٜ ٗؼَٝح أٗٚ ٣زؼغ  ًَِٓ ُِؼزخىس ح٤ُِٜذًٌُي ٍكٞ حٌُخػخٍ  أكٌخٍحً ٓ٘خرٜشاػظ٘ن حُلخُي٣ٕٞ 

، كٌٜح  ْٛ ٣ـخىُٕٞ أٗٚ اًح ٓو٢ ػٔٞى حُٔوق ٝٓلن حرٖ ٍد حُز٤ض ػ٠ِ حَُػذ، ٤ُْٝ حُظزـ٤َ

أُٝجي ح٣ٌُٖ ٣٘لٕ٘ٞ أٓخّ أ١ ٝػٖ أٝ روخ٣خ ٍكخص ْٛ  ى ُٖ ٣ٟٞغ ٟٓٞغ طزـ٤َ ٝػزخىسحُؼٔٞ

ًخٕ ألكي  ، كٔذ ًالّ حٌُخػخٍ ، ٝحُٔخىس ًخٗض ٖٓ هِن ح٤ُ٘طخٕ ٣ًَؼٕٞ أٓخّ أ٤ٗخء ٓخى٣ش

َٜقُّ ػ٠ِ ؿخٗز٢  Peter de Bruysٍٛزخٕ حٌُخػخٍ ٝٛٞ  ، ػخىسُ حٓوخ١ ًَ حُِٜزخٕ حُظ٢ طُ

 ي٣ٜٔخ ُلَهٜخ ك٢ ًٞٓش ٝحكيسحُطَم ح٣َُٔؼش ٝطٌ

 ، كَٜ ًخٕ ٤ٓٔظَٔ ربٓوخ١ٜخ كبًح ٍأٟ أ٤ٓخٍ أػٔيس حُٜخطق حُظ٢ طُّٜق ػ٠ِ ؿخٗز٢ حُطَم ح٤ُّٞ

، ألٕ حألىحس حُظ٢ ػٌد رٜخ ح٤ُٔٔق  حُِٜزخٕ حُٔويٓش ٣ـذ إٔ طٌَٔ ٝطلَم ؟ اهظزْ ٣وٍٞ

 ، ؿ٤َ ؿي٣َس رخُؼزخىس ٝحُظزـ٤َ ، ٝهظَ ػ٤ِٜخ رٞك٤٘ش رَػذ

 

 ػخٓش ٓٔظويٓخ ًَ حُِٜزخٕ حُو٘ز٤ش ُللِش ٗٞحء رؼ٤يح ؿيحً ػ٘يٓخ ىػ٠  de Bruys ًٝٛذ 

، اهظلْ  ٝر٤٘ٔخ ًخٕ حُِلْ ٣ٟ٘ٞ كٞم حُِٜذ حٌُٔ٘ٞف كلُٜٞخ ُِ٘ٛش ًز٤َس  حُظ٢ أٌٓ٘ٚ ؿٔؼٜخ

ً  ، كؤُو٠ حُوزٞ ػ٤ِٚ ٤ٔٓل٢ ؿخٟذ ٖٓ حَُػخع رـ٠ذ حٌُٔخٕ رؼيٛخ ؿِْ   –، ٝهطؼٚ اٍرخ

، أْٜٗ هٍَٝح إٔ حُللِش ُْ طٌٖ رٌُي حُٔٞء رَؿْ ًَ  حُٞحٟق !٠ ٖٓ حُِلْٝهخّ ر٘ٞحء ٓخ طزو

 .  ٠ٗء

http://www.qudamaa.com/vb/tags/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8/
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ح١ٌُ ٗزـِٚ ٝٗؼزيٙ ٤ُْ أًؼَ  ح٤ُِٜذكو٤وش إٔ  History of the Crossرخهظٜخٍ ٣ويّ ًظخد 

، ٓٞؿٞى ىحهَ ٌٛح  إ حَُِٓ حُلو٤و٢ ٤ُِٔٔق Tammuz ٖٓ ٍِٓ إلُٚ ٝػ٢٘ ًخٕ ٠ٔٔ٣ طُٔٞ 

ٍ ح٠ُ ٍِٓ ح٤ُِٜذ ٝٛٞ ٓخ ٗؼزيٙ رخألٓخّ حٌُظخد ّٞ   ! ، ٝرٌٜح أٛزل٘خ ٗؼزي أىحس ٓٞطٚ ٌُ٘ٚ طل

طِِٔض ٝاهظَهض ؿٔي حُي٣ٖ ٣ـذ ػ٤ِ٘خ آوخ١ حَُُٓٞ ٝحُٔؼظويحص ح٣ُِٔلش حُظ٢  . أَٓ ٤ُْ رـ٤ي

 . ، طخًٍش ا٣خٗخ ُؿٜخال ٍٝك٤خً ك٢ رؼٞ حُٔـخالص ح٤ُٔٔل٢

ىػُٞص ًَ ح٤ُٔٔل٤٤ٖ ُ٘لٞ ٓؼَ  Triumph of the Human Spirit  ك٢ ًظخر٢ حُٔخرن

ُوي كخٕ حُٞهض ُِؼٞىس ُِٜيف حأل٤َٛ ٝحُظؼخ٤ُْ  ػٖ ى٣ْٜ٘  حُٞػ٢٘ٓؼَ حإلهظَحم  ٌٛٙ حأل٤ٗخء

ٌُح كؤٗخ أػ٤ي  حُؼٞىس ُِلو٤وش ٣ـذ إٔ طظ٠ٖٔ أ٠٣خ ٍِٓ ح٤ُٔٔق ٗلٔٚ .حأل٤ِٛش ٤ُِٔي ح٤ُٔٔق

 . طؤ٤ًي ًُي ٛ٘خ

هذا باختصار شدٌد ما اكده الكاتب القس هنرى ورد فى كتابه الرابع الموثق باالدله والبراهٌن 
 .واستفاض فى شرحه فى اكثر من مابه صفحه 

فهذا المعتقد وثنى بحت نادت به كل المعتقدات الوثنٌه ولم ٌعرؾ الصلٌب اال فى القرن الرابع 
فى عهد قسطنطٌن الوثنى بل ووصل الحد الى عباده هذا الوثن واقامه معتقد كامل علٌه مؽاٌر 

 لدٌن المسٌح علٌه السبلم .. 

  ات السنٌنوالٌكم اخوانى بعض االمثله على صور الصلٌب قبل المسٌحٌه بمب

 –الحضاره الفرعونٌه  –الحضاراه الحثٌه  –الحضاره البابٌلٌه  –حضاره الماٌا  )

 (الحضاره البوذٌه 

                         

http://www.qudamaa.com/vb/tags/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8/
http://www.qudamaa.com/vb/tags/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%8C/
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 حضاره الماٌا

 

 

 الحضاره البابٌلٌه 
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 الحضاره الحثٌه
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 الحضاره الفرعونٌه

 

 الحضاره البوذٌه
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لقد تاثرت المسٌحٌه تؤثرا فادحا بالمعتقدات الوثنٌه لدرجه تجعلك مذهول اذا اقمت مقارنه 

بٌنهم فى اى اصل من اصول الدٌن والعقٌده وتخٌل معً هذا الحوار الذى ٌمكن ان ٌدور بٌن 

 مسلم ومسٌحً فى مقارنه بٌن المسٌحٌه والوثنٌه 

 

 ضاره الحثٌه والفرعونٌه والبوذٌه وؼٌرها ؟زمٌلى اندرو هل قرأت عن معتقدات الحالمسلم : 

 نعم قرأت كثٌرا عنهم ومنهم من ٌزال ٌعٌش حتً االن وٌعتقد بنفس االمور . المسٌحً :

 حسنا فما تصنٌفك اذن لتلك المعتقدات هل تراهم وثنٌٌن ام مإمنٌن موحدٌن ؟ المسلم :

ببل شك امم وثنٌه وهذا باجماع كل الناس ونحن كمسٌحٌن منهٌٌن عن افعال  المسٌحً :

 الوثنٌن من العهد القدٌم عهد بٌننا وبٌن هللا

 وال اخرى آلهة تتقوا ال قاببل وامرهم عهدا معهم الرب وقطع []Kgs2.17.35[]الفــــانـــداٌك]

 [لها  تذبحوا وال تعبدوها وال لها تسجدوا

 ولكن لما صنفت هإالء بانهم امم وثنٌه ؟حسنا المسلم : 

 زمٌلى هذا أمر واضح فهم ٌعبدون وٌتقون بشر من دون هللا . المسٌحً :

ولكن اسمح لى زمٌلى انت تفعل هذا اٌضا فانت تعبد المسٌح علٌه السبلم الذى قالها  المسلم :

 صراحه فى الكتاب المقدس عندكم انه انسان 

 فهناك عده اختبلفات بٌننا وبٌنهم . ولكن لٌس هذا فحسب المسٌحً :

ما اعرفه اندرو انهم ٌإمنون ببنوه هذا االنسان هلل كما انتم تقولوا عن المسٌح  المسلم :

سب وٌإمنوا ان هذا االله صلب ومات وقام من االموات كما تدعون على المسٌح وكل هذا بح

منوا به فى شخص المسٌح لٌفدي العالم من خطٌته بعد ان سقط بنى ادم وكل هذا تإ قولهم

وٌعتقدوا فى هللا انه مثلث اقانٌم اب وابن ورح وهكذا انتم .. فهل لى ان اعرؾ منك االختبلفات 

 التً تتحدث عنها ؟

ال اعتقد ان هذا الحوار ُمجدي ونحن نهٌنا عن المباحثات الؽبٌه فهذا دٌننا ونحن  المسٌحً :

 قل عنه ما شبت ) الرب ٌلمس قلبك (نفتخر به لك ان تإمن به او لك ما ترٌد .. و
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ال اعلم لماذا تراودنً تلك المحادثه حٌنما اقرا او اسمع عن المعتقدات الوثنٌه واقارن بٌن ما 

اسمعه او اقراه عنها وبٌن المسٌحٌه ولكن ارى ان حدثت محادثه كهذه فى الحقٌقه ستكون 

هذه هً االسبله وستكون تلك االجابات من واقع خبره كبٌره فى هذا المجال تخطت حتً االن 

 وات من الحوار الصوتً المباشر ست سن
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من نعم المولى سبحانه وتعالى انه جعل لبلنسان عقل ٌمٌز به الخبٌث من الطٌب ٌدرك به 

وٌزن به االمور فبل ٌدع نفسه متخبطا بنصوص واقوال وكتب ومراجع منها ما ٌكون صحٌح 

 خبلؾ ذلك ..ومنها 

فاذا حللنا هذه القصه بالمنطق وتفكرنا فٌها لنجد ان المسٌح علٌه السبلم محال ان ٌكون قد 

 صلب على االطبلق .. كٌؾ هذا ؟

المسٌح علٌه السبلم قد اتً برساله الهدي والتوحٌد لشعب بنً اسرابٌل لٌامرهم بان ٌعبدوا هللا 

الواحد االحد كمن سبقه من االنبٌاء اتً لٌنٌر العالم وقتبذ بان ان كان ٌؽمره ظبلم الشرك 

 واستبداد االموال من كهنه الٌهود وظلم العبودٌه واحتقار الضعٌؾ والفقٌر 

ال ٌروق لدي معظم الٌهود كعادتهم مع سابر االنبٌاء فاهلل سبحانه وتعالى ٌقول وهذا ما كان 

 فى محكم اٌاته فى القران الكرٌم 

ٌْنَا َولَقَدْ  []78[]البقرة] ٌْنَا اْلِكتَابَ  ُموَسى آتَ سُلِ  بَْعِدهِ  ِمن َوقَفَّ ٌْنَا بِالرُّ  اْلبٌَِّنَاتِ  َمْرٌَمَ  اْبنَ  ِعٌَسى َوآتَ

ً  اْستَْكبَْرتُمْ  أَنفُسُكُمُ  تَْهَوى الَ  بَِما َرسُولٌ  َجاءكُمْ  أَفَكُلََّما اْلقُدُِس  بُِروحِ  َوأٌََّْدنَاهُ  ً  َكذَّْبتُمْ  فَفَِرٌقا  َوفَِرٌقا

 [ تَْقتُلُونَ 

 فعندما اصبح للمسٌح اتباع ومإمنٌن وكانوا فى ازدٌاد كان امام الٌهود احد الخٌارٌن :

ان ٌقتلوا المسٌح وهو ٌبشر برساله التوحٌد هذه لبلمم دون ادنً محاكمه او سبب  -

ٌقتل من اجله سوي انه ٌبلػ رساله رب العالمٌن وبالتالى وان حدث هذا سٌصبح 

وهذا كان محال على المسٌح شهٌد الرساله وسٌتضاعؾ اعداد المإمنٌن به وبرسالته 

 تشار الرساله ولٌس لتوسعها .الٌهود تقبله فهم ٌدبروا للقضاء على ان

 

ان ٌقدموا المسٌح لمحاكمه عادله فٌها شهود ٌقوموا علٌه على مراى ومسمع من  -

الجمٌع فٌدان فى المحاكمه المسٌح وبالتالى ٌقتل قتبل عادال فٌتحقق فٌه ما هو مكتوب 

بالعهد القدٌم النبى الكذاب ٌقتل فٌسقط من نظر اتباعه وبالتالى ٌنقضى على تلك 

 الرساله وهذا ما اختاره الٌهود ومالوا الٌه .

 لنرى المكٌده : 

الٌهود اردوا ان ٌكون قتل المسٌح على ٌد الرومان من باب التاكٌد على حٌادٌه المحاكمه الن 

 :الرومان لم تكن لهم مصلحه فى قتله 

 فقال ناموسكم حسب علٌه واحكموا انتم خذوه بٌبلطس لهم فقال []Jn.18.31[]الفــــانـــداٌك]

 [ احدا نقتل ان لنا ٌجوز ال الٌهود له

 ثم اتً الٌهود بشهود زور للتاكٌد على ادانه المسٌح :

 الدلٌل العقلى عن نجاة المسٌح
: 
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 [ زورا علٌه وشهدوا قوم قام ثم []Mk.14.57[]الفــــانـــداٌك]

 ثم عده اتهامات تستوجب قتله :

 [ ابنٌه اٌام ثبلثة وفً هللا هٌكل انقض ان اقدر انً قال وقاال هذا []Mt.26. 61[]ـداٌكالفــانـ]

 ان وٌمنع االمة ٌفسد هذا وجدنا اننا قابلٌن علٌه ٌشتكون وابتدأوا []Lk.23.2[]الفــــانـــداٌك]

 [ ملك مسٌح هو انه قاببل لقٌصر جزٌة تعطى

 بعد حاجتنا جدّؾ ما قد قاببل ثٌابه حٌنبذ الكهنة ربٌس فمّزق []Mt.26.65[]الفــــانـــداٌك]

 [ تجدٌفه سمعتم قد هاشهود  الى

 جعل النه ٌموت ان ٌجب ناموسنا وحسب ناموس لنا الٌهود اجابه []Jn.19.7[]الفــــانـــداٌك]

 [ هللا ابن نفسه

ثم ٌحاكم فٌصلب فٌموت فٌعً الناس كلها ان المسٌح كان عٌاذا باهلل كاذب ومدعً .. هذه 

الذى تكلم عنه القران الكرٌم فى االٌه كانت المكٌده باختصار شدٌد .. هذا هو مكر الٌهود 

 الكرٌمه :

ٌْرُ  َوالّلُ  الّلُ  َوَمَكرَ  َوَمَكُرواْ  []45[]عمران-ال]  [اْلَماِكِرٌَن  َخ

.. والجمٌع سواء وال ٌخفى على احد ان المكر نوعان مكر حسن ومكر سوء ومكر هللا خٌر 

 كان مسلما او مسٌحٌا ٌتفق ان تلك كانت خدٌعه الٌهود ومكرهم 

فان قلنا ان مكر الٌهود كان لقتل المسٌح ومكر هللا لنجاته ثم نعتقد بقتل المسٌح فهذا معناه ان 

 مكر الٌهود تؽلب على مكر هللا فكان مكرهم اعظم حاشا هلل 

ا تلك الكلمات ٌقول ومن قال اصبل ان هللا عندنا كان وأشعر باحد االصدقاء المسٌحٌن وهو ٌقر

 ٌرٌد نجاه المسٌح فهو قد اتً طواعٌه لٌموت فداء عنا .. 

باذن هللا ساخصص كتاب كامبل حول الخطٌه والفداء انسؾ فٌه هذا المعتقد الفاسد نسفا ولكن 

 ه وهكذا هللا .. المسٌح لم ٌاتً اال لتوبه ورحمه ولم ٌرد ذبٌحساجٌب باٌجاز شدٌد جدا 

 آت لم النً ذبٌحة ال رحمة ارٌد انًهو  ما وتعلّموا فاذهبوا []Mt.9.13[]الفــــانـــداٌك]

 [التوبة  الى خطاة بل ابرارا الدعو

  من اجلها المسٌح ٌإكد ان قبل قدومه لم ٌكن لهم خطٌه على االطبلق ٌموت 

 فلٌس اآلن واما خطٌة لهم تكن لم وكلمتهم جبت قد اكن لم لو []Jn.15.22[]الفــــانـــداٌك]

 [ خطٌتهم فً عذر لهم

 اما الخطٌه التى تكلم عنها فهً عدم االٌمان باهلل ورسوله المسٌح علٌه السبلم

 تكن لم ؼٌري احد ٌعملها لم اعماال بٌنهم عملت قد اكن لم لو []Jn.15.24[]الفــــانـــداٌك]

 [ وابً انا وابؽضونً رأوا فقد اآلن واماخطٌة  لهم
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لذلك حٌنما علم بمإامره الصلب نرى ان موقفه كان مؽاٌرا لما ٌقوله النصارى بانه جاء 

 :.. كان ٌصلى من اجل النجاه من هذه المكٌده لٌصلب 

 كقطرات عرقه وصار لجاجة باشد ٌصلًّ كان جهاد فً كان واذ []Lk.22.44[]الفــــانـــداٌك]

 [االرض  على نازلة دم

 عنه تعبر لكً ٌصلًّ وكان االرض على وخرّ  قلٌبل تقدم ثم []Mk.14.35[]الفــــانـــداٌك]

 [امكن  ان الساعة

الكاس  هذه عنً لك فاجز مستطاع شًء كل اآلب ابا ٌا وقال []Mk.14.36[]الفــــانـــداٌك]

 [ انت ترٌد ما بل انا ارٌد ما ال لٌكن ولكن

 تعبر ان ٌمكن لم ان ابتاه ٌا قاببل وصلّى ثانٌة اٌضا فمضى []Mt.26.42[]الفــــانـــداٌك]

 [ مشٌبتك فلتكن اشربها ان اال الكاس هذه عنً

 طلبات ودموع شدٌد بصراخ قدم اذ جسده اٌام فً الذي []Heb.5.7[]الفــــانـــداٌك]

 [ تقواه اجل من له وسمع الموت من ٌخلصه ان للقادر وتضرعات

 :هذه كانت رؼبه المسٌح والمسٌح اكد ان هللا ٌستجٌب اى دعاء له فى اى وقت ومكان 

 [ لً تسمع حٌن كل فً انك علمت وانا []Jn.11.42[]الفــــانـــداٌك]

 فهل ما زلت زمٌلى المسٌحً تعتقد بان مكر الٌهود كان اعظم من مكر هللا سبحانه وتعالى ..

مور منها تزاٌد والدلٌل المنطقً ان اتباع المسٌح علموا وقتها انه لم ٌقتل ولم ٌصلب عده ا

اتباعه بعد هذه الواقعه النهم كما قلنا لو رأوا المسٌح مذنبا وقتل تحقٌقا لنص العهد القدٌم فى 

ومدعً  النبى الكذاب لكانوا تركوا هذه الرساله وسقط من اعٌنهم مكانته وقالوا عنه انه كذاب

 خبلؾ ان ٌعلموا ان هللا سبحانه وتعالى قد نجاه واحبط مكٌده الٌهود .

الدلٌل الثانى هو وجود االناجٌل االبوكرٌفا التى ال حصر لها تنادي بنجاه المسٌح وانا دقٌق فى 

كبلمً اقول وجود ولٌس صحه زمٌلى المسٌحً بمعنً حتً لو اتفقنا انها اناجٌل ابوكرٌفا 

ترؾ بها لدي الكنٌسه االن فوجود اناجٌل ووثابق تعود للقرون االولى هذا منحوله ؼٌر مع

دلٌل كبٌر على اتفاق معظم الناس وقتبذ على ان المسٌح لم ٌصلب ولم ٌقتل كما نجد فى 

 فحوي تلك االناجٌل .

زمٌلى المسٌحً وهللا ثم وهللا لم اسطر حرفا واحد فى هذا الكتاب اال لتبٌان الحق الذى تجلى 

كتاب رب العالمٌن وشهدت له كل الكتب والمراجع واولها الكتاب المقدس رؼم كل ما  فى

 اصابه من تحرٌفات بالحذؾ واالضافه والتبدٌل ..

الهدؾ من هذا الكتاب كان تنزٌه المسٌح علٌه السبلم من كل النقابص التً لحقت به جراء 

ٌحٌه الوثنٌه كما ارى ان هذا هو االٌمان بموته وصلبه وقٌامته والتى بنٌت علً اساسها المس

المسمً الصحٌح لها فتلك دعوه ان تكون مسٌحٌا بكل ما تحمله الكلمه من معنً فالمسٌحً 

 الذى ٌتبع المسٌح وتعالٌمه وٌنزهه عن النقابص ..
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رب العالمٌن لم ٌجعل االنسان تابها بٌن كتب ومراجع قد تصاب بٌن الحٌن واالخر بتحرٌؾ 

 علٌه باؼلى وافضل نعمه فى الوجود ال تقدر بكل كنوز العالم ) نعمه العقل (من البشر بل انعم 

تلك النعمه التى مٌز هللا بها االنسان عن سابر مخلوقاته لذلك كرمه وجعله فى احسن تقوٌم 

فؤرسل الٌك زمٌلى المسٌحً خبلل كتابى هذا أمنٌه ان تكون انسان ذو فطره سوٌه وعقل سلٌم 

اطل وانا على ٌقٌن انك تعً الفارق بٌن الحق والباطل وتعً ان ما علٌه ٌمٌز بٌن الحق والب

باطل وتعً ان كل حرؾ فى القران له واقع على قلبك لن تجده سوي فى هذا الكتاب المجٌد 

 الذى ارسل على ٌد من ال ٌنطق عن الهوي .. 

ٌعؾ لسانً  انت تعلم ما فى الكتاب من نقابص نسبت للمسٌح وامه الطاهره المطهره والتً

عن ذكرها ولكن ٌكفٌك انت تكتب نقابص المسٌح فى الكتاب فى اى محرك بحث وستجد 

العشرات وكلها فى الكتاب اما اذا كتبت تكرٌم المسٌح وامه ستجد المبات وكلها فى القران 

 الكرٌم ..

 الٌك زمٌلى بضع ما ذكر عن المسٌح وامه فى القران والسنه :

 الكرٌم :فى القران وأمه المسٌح 

 

 قبل ان ٌولد :

ُركِ  الّلَ  إِنَّ  َمْرٌَمُ  ٌَا اْلَمآلبَِكةُ  قَالَتِ  إِذْ  []54[]عمران-ال] ْنهُ  بَِكِلَمةٍ  ٌُبَّشِ  ِعٌَسى اْلَمِسٌحُ  اْسُمهُ  ّمِ

ً  َمْرٌَمَ  اْبنُ  بٌِنَ  َوِمنَ  َواآلِخَرةِ  الدُّْنٌَا فًِ َوِجٌها  [ اْلُمقَرَّ

 وهو فى المهد : 

ًَ  اللَِّ  َعْبدُ  إِنًِّ قَالَ  []21[]مرٌم]  [نَبٌِّاً  َوَجعَلَنًِ اْلِكتَابَ  آتَانِ

ً  َوَجعَلَنًِ []21[]مرٌم] ٌْنَ  ُمبَاَركا َكاةِ  بِالصَّبَلةِ  َوأَْوَصانًِ كُنتُ  َما أَ  [َحٌّاً  دُْمتُ  َما َوالزَّ

ً  َجبَّاراً  ٌَْجعَْلنًِ َولَمْ  بَِواِلدَتًِ َوبَّراً  []23[]مرٌم]  [ َشِقٌّا

ًَّ  َوالسَّبَلمُ  []22[]مرٌم] ً  أُْبعَثُ  َوٌَْومَ  أَُموتُ  َوٌَْومَ  ُوِلدتُّ  ٌَْومَ  َعلَ  [ َحٌّا

 [ٌَْمتَُروَن  فٌِهِ  الَِّذي اْلَحقِّ  قَْولَ  َمْرٌَمَ  اْبنُ  ِعٌَسى ذَِلكَ  []25[]مرٌم]
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 وهو رسول ٌبلػ رسال رب العالمٌن :

نَ  كُلٌّ  َوإِْلٌَاسَ  ِعٌَسىوَ  َوٌَْحٌَى َوَزَكِرٌَّا []74[]األنعام] اِلِحٌنَ  ّمِ  [ الصَّ

ٌْنَا ثُمَّ  []38[]الحدٌد] ٌْنَا بُِرسُِلنَا آثَاِرِهم َعلَى قَفَّ ٌْنَاهُ  َمْرٌَمَ  اْبنِ  بِِعٌَسى َوقَفَّ نِجٌلَ  َوآتَ  فًِ َوَجعَْلنَا اإْلِ

ٌِْهمْ  َكتَْبنَاَها َما اْبتَدَعُوَها َوَرْهبَانٌَِّةً  َوَرْحَمةً  َرأْفَةً  اتَّبَعُوهُ  الَِّذٌنَ  قُلُوبِ   اللَِّ  ِرْضَوانِ  اْبتِؽَاء إاِلَّ  َعلَ

ٌْنَا ِرَعاٌَتَِها َحقَّ  َرَعْوَها فََما ْنُهمْ  َوَكثٌِرٌ  أَْجَرهُمْ  ِمْنُهمْ  آَمنُوا الَِّذٌنَ  فَآتَ  [ فَاِسقُونَ  ّمِ

ٌْنَا []56[]المابدة] ً  َمْرٌَمَ  اْبنِ  بِعٌََسى آثَاِرِهم َعلَى َوقَفَّ قا ٌْنَ  لَِّما ُمَصدِّ ٌْهِ  بَ ٌْنَاهُ  التَّْوَراةِ  ِمنَ  ٌَدَ  َوآتَ

ً  َونُورٌ  هُدًى فٌِهِ  اإِلنِجٌلَ  قا ٌْنَ  لَِّما َوُمَصدِّ ٌْهِ  بَ َِّقٌنَ  َوَمْوِعَظةً  َوهُدًى التَّْوَراةِ  ِمنَ  ٌَدَ  [ لِّْلُمت

 مرٌم ابنت عمران الطاهره المطهره :

 نَِساء َعلَى َواْصَطفَاكِ  َوَطهََّركِ  اْصَطفَاكِ  الّلَ  إِنَّ  َمْرٌَمُ  ٌَا اْلَمبلَبَِكةُ  قَالَتِ  َوإِذْ  []53[]عمران-ال]

 [ اْلعَالَِمٌنَ 

وِحنَا ِمن فٌِهِ  فَنَفَْخنَا فَْرَجَها أَْحَصنَتْ  الَّتًِ ِعْمَرانَ  اْبنَتَ  َوَمْرٌَمَ  []13[]التحرٌم]  َوَصدَّقَتْ  رُّ

 [ اْلقَانِتٌِنَ  ِمنَ  َوَكانَتْ  َوكُتُبِهِ  َربَِّها بَِكِلَماتِ 

وِحنَا ِمن فٌَِها فَنَفَْخنَا فَْرَجَها أَْحَصنَتْ  َوالَّتًِ []91[]األنبٌاء]  [ لِّْلعَالَِمٌنَ  آٌَةً  َواْبنََها َوَجعَْلنَاَها رُّ

ً  َمْرٌَمَ  َعلَى َوقَْوِلِهمْ  َوبِكُْفِرِهمْ  []146[]النساء] ً  بُْهتَانا  [ َعِظٌما

هُ  َمْرٌَمَ  اْبنَ  َوَجعَْلنَا []41[]المإمنون] ٌْنَاهَُما آٌَةً  َوأُمَّ  [ َوَمِعٌنٍ  قََرارٍ  ذَاتِ  َرْبَوةٍ  إِلَى َوآَو

 فى السنه النبوٌه الشرٌفه :  وامه  المسٌح

، واألنبٌاء أخوة لعبلت ، أمهاتهم  مرٌم فً الدنٌا واآلخرة بن بعٌسى الناس أولى أنا -

 شتى ودٌنهم واحد

  3443 الصفحة أو الرقم - صحٌح البخاري : المصدر  البخاري  : المحدثأبو هرٌرة   :الراوي

  صحٌح : خبلصة حكم المحدث

 الشٌطانمس  من، فٌستهل صارخا  ٌولدحٌن  ٌمسه والشٌطان إال ٌولد مولود من ما -

. ثم ٌقول أبو هرٌرة : واقرإوا إن شبتم  وإنً أعٌذها بك  مرٌم وابنها إالإٌاه ، 

 الرجٌم الشٌطان منوذرٌتها 

 5457 الصفحة أو الرقم - صحٌح البخاري : المصدر البخاري  : المحدث  أبو هرٌرة  :الراوي

 صحٌح : خبلصة حكم المحدث

ُ علٌِه وسلََّم خطَّ أربعةَ خطوٍط ثمَّ قاَل : أتدروَن لَم خططُت هِذِه  - ِ صلَّى اللَّ أنَّ رسوَل اللَّ

ٌْلٍد  عمرانَ بنُت  مرٌمُ أفضُل نساِء الجنَِّة أربٌع  الخطوَط قالوا : ال قاَل : وخدٌجةُ بنُت خَو

ٍد وآسٌةُ  ابنةُ وفاطمةُ   ُمزاحمٍ  ابنةُ محمَّ
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 524المصدر : مسند احمد الصفحه  المحدث : احمد شاكر   الراوي : عبد هللا ابن عباس

 صحٌح : خبلصة حكم المحدث

ًَّ صلَّ  - ، وخٌُر  عمرانٍ  ابنةُ  مرٌمُ خٌُر نسابها  ٌقوُل :ى هللاُ علٌِه وسلََّم سمعُت النب

  نسابها خدٌجةُ 
-  

الصفحة أو    صحٌح البخاري : المصدر البخاري  : المحدث  على ابن ابى طالب   :الراوي

 صحٌح : خبلصة حكم المحدث      5457 الرقم

 

ٍد  ِعْمرانَ  ابنةُ  َمْرٌَمُ ُحْسبَُك من نساِء العالمٌَن  - ٌِْلٍد وفاطمةُ بنُت ُمَحمَّ وخدٌجةُ بنُت ُخَو

 نوآِسٌَةُ امرأةُ فِْرَعوْ 

 الصفحة أو الرقم   الترمذي سنن : المصدر  ترمذيال : المحدثأنس ابن مالك     :الراوي
 صحٌح : خبلصة حكم المحدث   5787

نهاٌه للمسٌح وامه ال نجد والكثٌر من االٌات واالحادٌث التً نجد فٌها مناقب ال بداٌه لها وال 

بضع منها فى المسٌحٌه الموجوده االن التى جعلت من المسٌح خروؾ مذبوح مصلوب قتل 

 على ٌد سفهاء قومه والمبرر لهذا التسفٌه ان تقول ) بٌحبنى ومات عشانً ( ..

مخالفه لكل االدله النقلٌه والعقلٌه فالٌوم اجعلها فرصه لك لكً تتفكر وتتدبر وان راٌت ان 

 الحق فى هذا الكتاب فاتبعه وان راٌت فٌه باطل فاجتنبه 

 فكن على ٌقٌن انك اذا اردت الهداٌه الهتدٌت فاهلل ٌهدي من اراد الهداٌه لنفسه 

ٌْكَ  أَنَزْلنَا إِنَّا []51[]الزمر]  ٌَِضلُّ  فَِإنََّما َضلَّ  َوَمن فَِلنَْفِسهِ  اْهتَدَى فََمنِ  بِاْلَحقِّ  ِللنَّاِس  ْلِكتَابَ ا َعلَ

ٌَْها ٌِْهم أَنتَ  َوَما َعلَ  [بَِوِكٌٍل  َعلَ

 هذا واسال هللا عز وجل ان ٌهدٌنا واٌاكم لكل ما ٌحب وٌرضى وٌوفقنا الى سواء السبٌل .. 

 
 قرٌبا .. وفٌه :ترقبوا االصدار الثانً من الكتاب 

هذا المعتقد من المنظور المسٌحً  دتفنٌ –درء افتراءات عن االسبلم بخصوص صلب المسٌح 
هذا المعتقد عند االحمدٌه  دتفنٌ –بادله جدٌده وعدٌده اخرى خبلؾ ما اوردناه بهذا الكتاب 

 بوه والبهابٌه وكل طابفه تنادي به باختبلؾ تفاصٌل اعتقادها بالصلب والمزٌد .. فترق
 

 

 أخٌكم الذى ٌتعلم منكم 

ENG  MAGDY 
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