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الرحيمالرحمنالتهبسم

مكتبةفيبنشرهنتشرفالذي،)1(الثالثالكتابهوهذا

نشرفيوكعادتنا،صدقيتوفيقمحمد:للعلامة،النافذه

هذانشرفأتى،ءالانتقاءفيالدقةتحريناالكتبهذهأمثال

الدفاعيةالأدبياتمنتوجاتفيمستمربحثبعدالكتاب

!حدودصييصلناولم،القضيةبهذهالخاصة،الإسلاصية

المعالجةفيالمتميزنمطهفيالكتابهذايعلومناطاقة

منالمعلوماتاستخراجفيجهيدوجهد،وأناةبصبر

أكونلابل،الآنصدىلهانسمعلمالتيالكتببطون

تعرفلا،الحاليةالعربيةالمكتبةأنأقولحيأصا،مبالغا

وأمترجما،نصامنهاتمتلكتكادولا،مكانهاالكتبلهذه

المتخصصين.أو،للقراءتبذلهالأصليةلغتهفي

ه!ت!ر،اشخزاشةضفاث؟الحتتالعثكتتفىنطرد:تجابى:قبلمننثمرنا1()

.الجثثوالعضالفيمالعثشوثحثيخمى
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الكتب:هذهمنأمتلةنذكر

دعس!(61بهلا.)الأ!5:تأليف،بهاموثوقغيرالتوراة

6)").أاأ33أ4لاءولسدنيفيلب:تأليف،الناصرةيسوععنالحقيقة

ول.5؟ح+03!شمنبررو:تاليف،ثنيينلواءلمسحاا

.43!عس!لااكلعلااء"!هأ!أ:تأليف،الخوارقدين

4)!هشأ.جولد:تأليف،الدينتاريخملخص

3*!43!ول"*ول.دروزأرثر:تأليف،يسوعتاريخشهود

عنها،معبرأصدق،معالجةالموضوعصدقيعالجوقد

وقيامتهالمسيحصلبقصةفينظريتي:كتابهبهعنونما

والمعالجة،الطرحفي،لهكاملانفرادلأنه؟الأمواتمن

:عنوانتحت،الكتابمنصفحتينآخرفيحكاهماعدا

وجدتهفقد،التينل!منورةتفسيرهمن،بهباسلااستطراد

.العقادعندووجدته،المنارصاحبرضارشيدعند

،الكتابهذاقراءةفييشمرعواألاالكرامالقراءمنوأرجو

وما،الكتيرالجهدمن،أجلهمنصاحبهعانىماففيه

أكئر.الضررمنلحقه

النبوية:للسنةصدقيتوفيقمحمدإنكاردعوى

العهدكتبفينظرة:لكتابمقدمتيفيذ"ثرتفكتت

ويب!وةالدعوىهذهعنشيئا.النصرانيةختاثالجثب



)1(السلفيينإخواننالدىبعديستجللمالأمرأن

الرجل،موقفحقيقةنظهرأنلازفاأرىلذاوالقرانيين)2(،

خطهماسوىالأمرفيوبتبقطعيةذلكعنيعبرولا

علىتعليقالهوجدتأننيالحظولحسن،بيدهالرجل

نذكره،المنارمجلةمنالمجلدنفسفيمنشورالموضوع

هنا:بنصه

واعترافإنصافكلمة

صدقينوفيقلمحمد

فيينحصرالمسألةهذهفيكتبتهماأنالبصيرالناقديرى

ثم،العمليةالسنةفيوبحثالقوليةالسنةفيبحث،بحتين

،(بالسابقينخاصوتعديلتجريح)منيكتبونهفيماتترددهذهدعواهمزالتما)1(

محاضراته.فيمنهمالبعضألسنوللوكها

مرإشارةرابتأنيإلا،العلماءمنالسنهمنكريأسماءنكرمرجعاللفرانببنارلم)2(

رضامحمدالسيدنكرهف!،القرانيينقائمةفيصدقىتوفيقمحمدبإدراجالبعضر

.التوثكلمةعلىللمسلمينالجامعالكريمالقرآنعندفاع:كتابهفيالجلاليالحسيني

المساثا(ستاذ1،السلفيبخث!إلهيحسينخالمعلىاعتمادهإلىراجعنلكانوأرى

تحتالماجستيردرجةبهانالالتىأطروحتهفي،القر!أتمجامعة،التربيةبكلية

153.ص::انظرالقرانيون:عنوان

!اكنئر،والتاربحالرسالةبينإسلاما:تجابهفيالثمرفيالمجثثالكتورذكروث

.بيروتالطليعةتار.طآث،آ3ص2



الأولالمبحثفيبشيءيأتوالمعليئالراذينأنيرى

غليلأ.يرويأوعليلأيشفي

رشيدمحمدالسيدالعظيمالإسلامومصلحالكبيرأستاذناوأن

.الأولمرشديهوبل،البحثهذافييوافقني

الذيالوحيدفالشطط،العمليةالسنة:الثانيالبحثوأما

فهمماوجوبإنكاريهو؟أرىماعلىفيهارنكبته

ولمواجبدينأنهوسلمعليهالثهصلىالنبيمنالصحابة

سلفهمالمسلمونعليهأجمعولكن،المرآنفيمذكوزايكن

بينهم.اختلافأدنىبدونواعتقاذاعمالث؟وخلفهم

ماأنوأرى،الصلاةركعاتمسألةالحقيقةفيذلكوأهم

الر\فيكافيماالمسألةهذهفيالفاضلالمنارصاحبكتبه

عليئ.

اللةوأستغفرالأشهادرؤوسعلىهذابخطئيأعترففأنا

عنالصيلألةوأسأله،ذلكفىكتبتهأوقلنهمماتعالى

.أخرىمرةالخطأهذامثلفيالوقوع

بعدالبحثهذامنليظهرالذياعتقاديبأنوأصرح

أجمعوماالقرآنهوالإسمأنهووالتدبرالتفكرطول
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دبنأنهواعتفاذاعملأالمسلمينمنوالخلفالسلفعليه

واجب.

مما3بنيعللهمااللثلقالإسلامأصثقيأنأخرىوبعبارة

طريقتهأي؟السلفعندبمعناهااننبويةوالسنةالكتاب

الدين.فيالعملعليهاجرىالتيوسلمعليهاللةصلى

علىالمجمعغيرالقوليةالسننعنديذلكفييدخلولا

الدنجيويةبالأحوالشديدةعلاقةذاكانماولا،اتباعها

التيثالأصنافوالفطرالمالزكاةومقاديرالحدودكبعض

العزيز.الكتابفييذكرلممماذلكوغير؟منهاتؤخذ

عندناوجدإذاالمسائلهذهأمث!فيالتصرفبعضفأبيح

أوردتهاالتيالإشكالاتجميعتزولالتقريروبهذا،مقتض

القوفيفيافيايةتعالىالثهنسأل،السابدتلنمدالليئفي

)1(.والزللالشططمنوالصيانة،والعمل

أط!ت:أدتبص-"هـقفكأأ%اشثهنحص:2بتوذهـخصارشيثانثبخالمتلةذتلوث)1(

الحق.أنهلهيظركوفيء،ععف!-ى؟

.110100111ى..

--،-لحزاط.!حث..ن!فم!.حه.
..هـ.-.!
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:الكتابتأليفإلىالداعي

الصلب؟قضيةعنالوقتهذافيصثقيكتابةكائاا1نما

حيث،رضارشيدمحمدذكرهماذأدوعلىحملهربكا

:قال

فينبذتانالبروشمتنتلةالجريدةمنالأخيرالجزءفيجاء

المسيح،صلبفيمحاورةإحداهما:بالإسلامالطعن

تطعنالمجلةهذهكانتوقد،وقيحالقرآنفيطعنوالثانية

هذهفيونراهاالأدبمنشيءمعونبيهوكتابهالإسلامثت

كناأننامع،حدودهوتجاوزتالأدلاستارنخكتالصذ

نقولاإلىتحريرهاأسندبعدماتحريهفيتزيدأننرجو

ولكنها،الشمائللطيفدمتانعرفهالذيروفائيلأفندي

المسلميننفوسبضعفماوالشعور،مصرفيالحريةنشوة

النصرانيةإلىالدعاةهؤلاءنفوسفيفغلاالقطرهذافي

الافتراءنسبإذامنهمالواحدفصار،الخمرتفعللاما

كأنهثنفسهيرىونشرهوكتبهبالتصربحالأنبياءستأصإ

الأكبر.رعمسيسأوالأولميناسأكرسيعلىجلنر

وإن،تضرهولاالحقتثفعالحريةإن:نقولخحا!و

الضعيففالشعبوإنينفعهولاصاحبجضرإبإاصوء



بحقهالتمسكإلىفيتنبهعليهالمعنويالضغطبشدذيقوى

الأباطيل.تزههقذلكوعنددونهوالدفاع

كعذاهوادأكنزتهيئةبعدإلاذكرماعلىنطلعلموإننا

والكراماتالخوارقمقالةفاختصرناالمنارمنالجزء

فيأقوالهملفنيدونرجئ،الكلماتهذهلتمتهابدلوكتبنا

هذهكليماتناونخص،المنارمنالثالثالجزءإلىالقرآن

.الحوارذللبمغامزفي

فيالبروشمتانمكتبةفيكانالحوارأنالمجلةذكرت

احتجالمسلموأن،المسلمينوبعضمحررهابينالسويس

كنتأنكهلث:المحررفأجابهالصلبنفيعلىبالقرآن

فيوحضرتشخصئايعرفونهوممنللمسيحمعاصزا

؟ترىكنتفماذاأورشليمخارجالصلبمشهد

رآهكمامصلوئاالمسيح،شكولا،أرىكنت:ق!

.الجمهور

حينئذ؟ويقينكإيمانكيكونوماذا:قلت

أبصرتكماحقاصئلبأنهوأشيهدوأؤمنأوقنكنت:قال

.الناررائعةفيالجموروأبصربعيني

صباعنإلأتثامؤ!أنتفئصاأنلأااشرضا:قلت



المشركينالقونمأولتلث-العزبمنأميبربوإذ!المنبح

الصلبحادثةعلىمضىوقدالمؤمنأنت:لكي!هـل-

وماصلبوه)وما:ثتهالقرآنعبارةسنةسبعمائةنص

الجمهوروعيانغيانكتكذبأنشمتطيعفهلكذا()(قتلوه

؟العيانمنأصدقالخبروهل؟الأميهذاخبروتصثق

الثه.رسولللصلبالمكذبالأميهذاأنأعلمكنلت.إذا:قال

أعلمالقهلأن؟الجمهوروعيانعيانيوأكذبخبرهفأصثق

.رالأصبحقائقمتا

منالعبارةهذهوأناللهرسولأنهعلمتوهل:قفت

؟الشيطانتلقينمنلا،الرحمنوحي

شك.بدونذلكعلمتنعم:قال

علمته؟كيف:أجبنا

أيدهرسولأبعثلماوسلمعليهالثهصلى.محمذاإن:قال

.الباهرةبالمعجزاتالثه

نأقئغئا)ؤقما:قولهبدليل؟معجزةلمحمدلينر:تلت

95(.:الإسراءالأؤئون()يقاكذقيأنإلأنجالأياتتزسبل
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حكمتربححقفبأيرأيتهاوأنتمعجزةلهأنطبولكن

صلترؤيةفيحكمهعلىمحمدمعجزالارؤيةفيحسك

المسيح؟

خلافعلىشيئاالناشالثةأرىإذاأنهتعلملستأؤ

إذايصدقونهالناسيعودلاإياهأراهمماكذبثم،حقيقته

حقيقته!علىشيئاأراهم

القرآتبالدليلهوهذاوهل،التلاعبذلكعنالثهتعالى

منالمقدسةالكتبلهاشهدتحقيقةبهتنفيأنتحاولالذي

جمهوروعاينهاوالآثارالتاريخوأثبتها،بعدومنقل

!؟السماءتحتأمةكلمنعظيم

عنوأمسكعليهاردعندهيكنلمحجتيسماعهوعند

القارئأيها-اعلمذلكوعدا!وأصحابههووخرجالكلام

:النساء)قفثم(شئة)وكبن:القرآنعبارةأن-العزيز

النصارففمنصغيرةفرقةبقاشاعنمنقولة(أد1لم

اعتقدواالذين،الدوشقيين:لهايقالالحقعنمرقت

؟البءومناليومالنصارىتعتقدكماتمافاالمسيعهوت6با

فاسوته.أنكروانيم
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صورةكانإنماالمسيحبهظهرالذيالجسدأنوزعموا

الإنجيليةالآياتوأؤلواوالخيالبالظلأشبهلهحقيقةلافقط

الخطية،عداماالأجسادكسائرجسدهكونتثبتالتي

وعنلهمشبهولكنينموكانما:القامةفينموهعنفقالوا

شبهولكن؟يشربولايأكلكانما:قالواابطعامتناولمه

فيإليهاالمشارالجسديةأعمالهوسائرنومهوعن،لهم

صلبهوعنلهمشبهتبلحقيقيةتكنلم:قالواالإنجيل

لهم(شبهولكنقتلوهوماصلبوه)-ما:قالواوموته

الحقيقةدونصورةالمسيحبصلبمقالتهمسمعإذفمحمد

بادرالقولهذاعليهترتبالذيالمبدأيعلميكنولم،

المهينالموتعنالمسيحتنزيهفيرغبةعليهبالمصادقة

لاهذهالتشبيهمقالةأنذلكعلىوالدليل،اليهودفيونكاية

مبدألهايكنلمماعاقلبالعلىمباشرةتخطرأنيمكن

اهـ.ذكرناهكالذي

فيلهوثقولبحروفهاأوردهاالتيالمحاورةهييذه

:الجواب

الأديانجميعغشيتالتيالوثنيةسي!دمالإسلامإن

التوحيثدينالقيمالدينإلىالناسيرجعحتىالصمماهـنجة،
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الناسيعترفحتىللعقلالمطابقالفطرةأساسعلىالقائم

العليا،الوتتيةملروالشجرالحجركعبادةالسفلىالوثنيةأن

الراجحة،بالبراهيندينكليهدمفهو،البشرعبادةوهي

!؟الفاضحةالسفسطةهذهعليهتقوىفكيف

علىمعناهافيقاصرةكانتلهالمسلمأجوبةأنفرضناإذا

أنهوالظاهر،يخزعاميالمسلمذلكأنشكفلا،كتبهما

عادتهم،هيكماشاءمافيهوحزفشاءماالقولفيزاد

بناخ؟المسلممنالصلبتأكيدفيالمبالغةعليهتدلوكما

ككلمة:الفرضذلكعلى

وكلمة(الجمهوررآهكما)وكلمة(شكولاأرىكنت)

أقرإذاالمنكرعادةومن(وأشهدوأؤمنأوقنكنت)

يؤكدهلاأنهالفرضيالجدليالتسليمسبيلعلىبشيء

العادةهذهمنانسلالمسلمذلكأننصدقفكيف،مابمؤكد

ثم،الصلبتأكيدفيالغلوهذاكلوغلاالعامةالطبيعية

حقيقةمصلوئاالمسيحرأىأنهوتوهم،المناظرةعنانقطع

البرهانقامقنوقول،مشاهدتهبينالتطبيقفيوحار

!؟عصمتهعلى
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هذهعنبدينهالعالمالمسلمجوابالبارخللكاتبنذكرونحن

المسائل.

:الأولالسؤالعنالجوابأما

فيه:يقولالإسلاميعرفمنفكل

لجازشخصهأعرفوكنتالمنميحزمنفيكنتلوإنني

،غيريعلىاشتبهكماالإشاعةتلكأمرعليئيشتبهأن

الصلب،فيخلافوقعأنهينكرونلاأنفسهمفالنصارى

بقرونالمسيحبعدالمجامعحذفتهاالتيالأناجيلبعضوأن

يزاللاالذيبرناباإنجيلومنيا،الصلبتنفيكانت

الأرضمنمحوهفيالنصارىاجتهادعنرغفاموجوذا

.غيرهمحواكما

بهلهممافيهاخلالفواالذينوكانخلافيةالمسألةكانتوإذا

قالهبمانأخذأنإلاالآنعلينافماالظناتباعإلاعلممن

المرسل.نبيهعلىالمنزلكتابهفيوالشهادةالغيبعايم

السؤالوكذلكوجوابهالثانياننسؤالسقطالجوابوبهذا

الثالث.

فيتهبحالأواردغيرالثالثالسؤالإن:نقولهذاومع

المشزكينمرأميرجلجاءنامشاقدةمسألةعلفنالنر
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بصرنا.وصدقناالأميالمشركلكذبناهذاوقعولويكثب!ا

وظهر،الناسفيهااختلفتاريخيةمسأولعندناوإنما

الكلابعلمناولكنه؟الأممجميعباتفاقأمينبيفينا

إلهيةبقوةالممالكمعظممنوالوتتيةالشرك.وهدموالحكمة

اياها.اللهأعطاه

هذهومنهاالكبيرةالمللبينالخلافغقدحلبهجاءومما

ذلك.فياتباعهفوجبالعقدة

بأقوالالشمليمعلىدينهيبنينصرانيمنوعجيب

ثم،متصلسندفيهالهليسكتبفيوالعقلللحسمناقضة

فيحفطاالصحيحبالتواترمنقولسماويكتابهدميحاول

رأيناأننافرضوهو،وهميبمعولوالسطورالصدور

لاالموهوموالفرض،مصلوئارأيناهومامصلوئاالمسيح

التيالتوراةإن:النصرانيهذايقول،المعلومالثابتيمس

حق.وكلهتعالىالثهمنموحىكتابهييحملها

والبرهان.للحسمخالفةكئيرةمسائلالتوراةهذهوفي

قالالربإنبقولهايؤمنكيف؟بهايؤمنفكيفالعلمي

تفيدالعبارةوهذه(حياتكأيامكلتأكلينوترائا):للحية

بالمتماهدذنبتوفابخزابغيرتأكللاأنهالالمفربتقديم
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الترابتأكلولاوالبيضكالحلشراتالترابغيرتأكلأنها

مطلفا.

منكلأوأن،واحدوالئلاثةثلاثةالواحدبأنيؤمنوكيف

فيكتيرذلكوأمث!؟حقيقيالتعددوهذاالوحدةهذه

الكتابين.

رسوكمحمذاأنعلمناأننافجوابهالرابعالسؤالوأما

ومنها،القطعيةبالبراهينالنهمنوحيبهجاءماوأن،الله

،.....،والخوارقالكراماتمقالاتفيآنفاإليهأشرناما

نصمنآنفاوأتبتنا،سابقةمقالاتفيبالتفصيلوقررناه

علىتدللاالكؤنيةوالعجائبالآياتأنوإنجيلكمتوراتكم

والمضلين.الكذبةأيديعلىتصدروأنهاالنبوة

إلايؤلآلموسلمعليهالثهصلىالنبيأنسلمناإذاهذا

العمليةالهدايةمنيديهعلىكانوما،العلميةالثتابأيات

علمفيالنفيسةالمؤلفاتتدلكمانبوتهعلىيدلوكلاهما

طبيبصاحبهاأنعلىالنافعةالناجعةوالمعالجاتالطب

صاحبهأنعلىدليلأجعلإذا،العجائبعملبخلاف

بينعلاكةلالأنه؟الجاهلونإلابهينخدعلالأنه؟طبيب

01الأعجوبةعملوبي!الطبععرفة
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وسلمثعليهالثهصلىالأعظمالنبيئإن:يقولأتهـللمنملم

ماأئا!!ولاث!ويجعلهالمولكةكثلرةكوئهآياتأزلي

منالنوعهذادلالةلأن؟دينهإلىاكعوةفيعمدةبثه

العفضليخاطبجاءالليينخاتمولأن،أضعفا!لآيات

والعرافةوالكهانةالسحرويبطلالأسبابويحددالعلمويؤيد

منلعبديستخذيولاوعملهبعلمهالإنسانليرتقي؟والدجل

تعالى.الثهعبيد

كذبأنإلأيالآياتتزشذأنفنعكاؤفا):تعالىقولهوأما

الليبالآياهمخصوصفهو(95:الإسراء()الأولوي!بقا

روادمابدليل،للعهدفيهالآياتفتعريف،الأمةتقترحها

نزولهسببفىوغيرهموالطبرانىوالحاكموالنسائيأحمد

نأوسلمعلبهالثهصلىالنبيعلىاقنرحتقربشاأنوهو

!فيزرعواالجبالعنهمينخيوأنذهئاالصفالهميجعل

الآياتأوفالآيةوإلاوعنادتعنتأسئلةهذهأنيخفىولا

ولامعارضتهاعلىيقدروالمبينةبهاتعالىالثهأيدهالتي

نقضها.

تعالى:قولهنزلهناكمامعينةغيرآيةطلبواولما
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غفيهنم(يتلىال!تابئغفيكأنزئثاأنايففهنمننمأؤ)

.(51:الفكئرت)

عنالصلبإنكارأخذمحمذاإن:النصرانيقولوأما

ولكننا؟المسلمعنهيعرضالذياللغومنلمحهواكوشتين،

دعاةمنالمعتدينهؤلاءخالئهقمنخليقةبمناسبتهنذكر

أنهموهي،القرآنعلىالاغراضفيوطريقتهمابخصارى

معروفهومماوالأممالأنبياءعنفيهوردفيمايقولون

منوحياوليسعناأخذهإنه:مذهبهمأهلبهويعترف

اللة.

إنه:أهواءهميوافقولمغيرهمعندمعروفهووفيما

ولبسالمبتدعةالضالةالكاذبةالفلاطيةالطائفةعنمأخوذ

التيكالأمورغيرهمعندولاعندهميعرفلاوفيما!وحيا

ولاصحيحغيرإنه:رسومهاواندرستتاريخهاجهل

منالأممفىالكلاميخلوولا،أحديعرفهلالأنه؟وحي

الأمممذاهب.أحدمنيتعلملمالأميوالنبي،الأقسامهذه

يعرفها؟منبلادهفييكنلملأنه؟المختلفةالفرقوآراء

ولأنه؟الجاهلينالأميينقومهلغةغيريعرفيكنلمولأنه
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الوحياتبعبلوتينتقولماكلفيطائفةافقيولم

.الغيوبعلإموالثهالثهمنعليه"المنزل

هؤلاءاعتداءأنوهو:آخرتنبيفاالمقامهذافيلناوإن

عفبةأباطيلهمعلىللردوتصديناالإسلامعلىالمعتدين

والشقاقالضغنوإزالة،الاتفاقإلىالدعوةطريقفي

نأيعلمونالمسلمينفإن؟البلادعمارةعلىوالتعاون

الجمعياتجمبلمنمستاتجرونالإسلامفيالطاعنينهؤلاء

كتابهموإهانةدينهمفيالمسلمينعامةلتشكيك؟الدينية

سنةكلفيدعاتهاعلىتنفقالجمعياتهذهوأن،ونبيهم

هذاونتيجة،الغرضهذالأجلجنيهملايينثلاثةمنأكتز

الأمةعنيرضواأنيمكنلابمجموعهمالنصارىأن

وشقاقعداوةكلفيفالذنب؟ملتهمتتبعحتىالإسلامية

المسلمين.دونالنصارىعلى

نأيثبغيفلاأباطيلهملبيانونصديناعليهمردناوأما

اعتداءلادفاعلأنه؟النصارىفيسيئتاثيرلهيكون

علىدينيةفريضةالدبنعلىالواردةالشبهاتردفإن

دئةعصاةجميغاكانواأحدبهايقملمإذاالمسلمينجميع

نفسناعنالحرجندفعفنحن،أمرهعنفاسفينتعالى
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لك11الاعتقاثبحكمالبئدهذهفياشمسلمينجميعوءن

!لك.ليسواوهمإرادتنافيوالمتصرفلروحنا

؟البرهانفيهميؤثرلاالطاعنينهؤلاءأنالبلاءومن

استطعنافإذاالماليطلبونوإنماالحقيطلبونلالأنهم

لنايتيسرفلاشخصهلمنفعةيكتبممنيخرهمإنسكات

ولذلك؟الطعنبهذامرتبطةالشخصيةمنفعتهملأنإسكاتهم

فيعليناالمحتمبلواجبعملأدائضاعليهمالردإلىنضطر

مضرةعرفواالذينالنصارىعفلاءبلومنافكاكبن

عليهميساعدوناأنعليهميجببلالذمبمالتعصب

فهممنهمراضينكانواوإن.سيرثعمفيبتخطئتهم

)1(.المؤمنينوليئواللة.وأولياؤهمأنصاهـهم

الصلب،بقضيةتتعلقالتيالكتبعنالبحثرحلةوفيهذا

:عنوانتحت)2(،زياتحبيبلا*ستاذكتابعلىاطلعت

.(3091صايه-1321المحرم،262!ثجزء6مجلداشقاكأ،مجئة:راجع)إ(

صبع،والنثاءالصلبعركتاتتحريرفيرضاورث،صثشمنكلاثتركوت

اهـ.331سنةبالمنار

بدارحالياطبعهأث،ث391،دسنة-سنجصادربر!-إ.ء"-تبنحجض.صكل)2(

.يخزوتالمئ!رتئ
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كلرفيهالفاضلالمؤلفغالطوقد،الإسلامفيالصليب

للمسلمين،فخارمصدرالصليبأندعوىيؤيدمافذكر

رضارشيدنوهكما-واجبيمنرأيتللحقيقةوتبيائا

الفرعيتين:النقطتتينهاتينفيأتحدثأن-أعلاه

اللغة.فيالصليب

الحديث.فىالصليب

اللغةفيالصليب

منوأصلهصلبأ،،يصلبه،صلبهمصثوالصلب

)1(ءالصليب

المصلوبفيهايوضعالتيالمعروفةالقتلةهو:والصلب

متقاطعينغيرأومتقاطعينخطينشكلعلىخشبتينعلى

.)172*(

(ضقئوةؤقاقتفوةؤقا):تعالىقولهالكريمالقرآقوفى

157(.)النساء:

71(.:)طه(آلتخليخذوعفيولأضيتتكمأ

فيؤتشغؤنؤزشوتةرآلقةئخارئونآللأينؤأتجرإنقاإ

الطلابو)منجد367،الصحيحومختار1/952،منظورلابنالئربلنمان:راجع)1(

بلزوتالمشرقدارعنصدرفقد،النصرانيةالوجهةعنيفبرالقاموسو!ذا0،41

.ههآد،ثدصاسصفسر،الكتابوقاعوسالكاثوللية(،لكطبعة
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33(.:)المائدة(ئضقئؤاأؤئقحفؤاأنقسماداآلأزيهما

1(.42:)الأعراف(اتجغجينلأضيتثكتمثئمأ

)يوسف:(زأتيمإ-منآلطتزقتأئحلقئضقمثآلأخرأؤأقا

1.)،

7(.:)الطارق(ؤآلتزآبمبآلضقبتإتبجمن)تخرخ

والجمعقبفة،النصارىيتخذهما:الصليب:الليثوق!

وصئفب.،صئفنان

الدلوعلىتعرضاناللتانالخشبتان:والصليبان

وصلبها.الدلوصللبويق!:،كالعرقوبتين

الأعجمي،خفينةفضربغبيذاابنهخرج:عمرمقلروفي

صارتحتىغزضهعلىضربه:أي،عينيهبينفصفب

كالصليب.الضربة

:المقدسالكتابقاموسوفي

صبهيب:صلئا،يصفلث،،صنن

الإعداملحكمتنفيدأصليبعلىتعليقها:الضحيةصلب

بصورةأوبهوالرجليناليدينبربطذلكيتموكانفيها،

الأجزاءطريقعنبالمساميرالجسمبشممير:أفضع

اللحمية.
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فقدكثير-أمملدىمعروفةهذهالقصاصطريقةوكانت

وعند...بالصلبصوريألفعلىالكبيرالإسكندريحكم

أقبحيرتكبلمنأوللعبيد،قصاصأالصلبكانالرومان

منصراحةالقانونعفاهفقدالعاديالمواطنوأما،الجرائم

علىفرضالإمبراطوريةظلفيولكن،القصاصهذا

دينية،لأسبابقسطنطينالملكألغاهحتىأنفسهمالمواطنين

ولمابالجلد...الضحيةتعذيبالصلبيسبقكانماوكثيرأ

كانتمافإنهاتعليقأالصليبعلىتعلقالضحيةكانت

الحالكانتهذهوأحيانا،والعطشالجوعفعلبعدإلاتموت

كانوإذابالمسامير،مسمرتينوالرجلاناليدانكانتلما

قبلالضحايامنالتخلصالأسبابمنلسببالضرورىمن

صئنعكماسيقانهمبكسرلحياتهمحديوضعكانأجلهمدنو

وبعدهالمسيحموتوإلي...يسوعمعالمصلوبينباللصين

يعنيكانالصليبوحملوالعار،الذلعلامةالصليبكأن

ينظرونأتباعهصاريسوعآلامبعدولكن،الإهانةحمل

الكتابقاموسمن)انتهى.مختلفةنظرةالصليبإلى

(.المقدس
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الكابيتاللاثص)معجميذكرهاالمختلفةالنظرةوثثه

272(:ص

آداةكانالذيالصليبفأصبحمصلوبأ،يسوعمات)لقد

التيالأسانسيةالأركانأحد،والدمواكمالموتمعللفداء،

بلالعارمنيعدلمإنهبخلاصنا،تذكيرناعلىتساعد

منللمسيحيينثمأولأللمسيحللمسجد،وعنوانأمطلبأأصبح

.)1(بعده

الحديثفىالصليب

مصدروالإسلاماليهوديةفيالصليبأندينبالثابتمن

:النتافج!ثهالمقدساثتابقاموسمنينتخلص!1()

الأصل.فيود!يةوهيئيمةوالضحيةالصلبشكرد-أ

بالمسامير.بالثقباللحميؤذيولا،والرجلينأليئيئبربطبكونالصلبأن-ب

إلايموتلاالمصلوبفإن،الجسمفيالمساميربثقيكونالصلبانفرضعلى-ب

وجوعأ.عطئمأ

ساقيحا.كسرواالتنممننفيهمايؤثرلميسوعبجوارالمصلوبينلأن-د

باللصين.شعلىكمالحياتهثيوضعلمفإنهالمنمبحصلبفرضلحى-مى

:للمسبحخثماانالممكن!منالنر!!هذامعوتماصيا-و

تجا،شلاانتزدكانتولماورجلب14يليهبربطالصليبعلىغلقثمعليهاقخر

أ!ز!دتلا،،يثتلمفإف4ثمومنعطثأ،أوجوعأفيهيؤثرلمالصلبفإن،اليومن

إواأراولما،ب،وخمعهالقننفيووضعهالشتورين،منسمرأبهيؤمنكانتلمث.

بب!!تالحىنئطيملثاليم:وصالشخصلح!وطريخوه،فلمالقبر،فيأنيرونه

.اتالأمو
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الإسلامبأنالقوليقبلفلا4وثتفخار،مصدرلاوعارذل

الله)بسم:صأنباعتبارالبنمكلةع!اوأخذ،بالمنميحيةتأثر

.القدسوالروحوالأبنالأببانم!مشماوي(الرحيمالرحمن

الأحاديثفيذكرهلالصلنب،ءنالإسلامنبيتحثثفهل

؟!شأنهمنورفعهـحهفهلذكردقدكانوإذا؟النبوية

الوثن:يساويالصليب-

)أتي!:قالأنهحاتمبنثجمأعنسننهفيالترمذيذكر

فقالذهب،منصليبعنقيوفيوسلمعليهالثهصلالنبي

(.الوثنهذاعنكاطرحثييا:وسلمعليهالثهصلى

)5/\لم/21(

لوثن،مساويالصليبأنوسلمعليهاللهصليالنبيفاعتبر

الدياناتفيا!هتجليمظاهرمنمظهرالوتنأنفكما

نبذهفينبغيثمومن،والإلهالخلقبينالواسطةوهوالوتتية،

صلىالنبيلأنالصليبفكذلك،عقليةدثةباعتبارهوتركه

الصليبفييعتقدونإنماالنصارىاأنيعا!وسلمعليهالنه

صئلبفقدالبتمر،لجميعالإلئيوالفداالخافىحا!رمزأنه

بأنحاتمبن!يأمرثمومنع،يلمسالمخلح!الربعليه

النمفه.كطذاعنيرتفع
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.للمسبحالأوليالتعاليمعنانحرافالصليب-

فيكانتالمسيحيةالديانةأنالإسلاميةالمصادرتنبئنا

عليهمريمبنعيسىإلىبهأوحىالذيالسماويأصلها

إلىالحيوانيالمستوىمنترفعتنزيههتوحيدديانةالسلام

إلأقتمفق!ثتا)وحدهالثهبعبادةوتأمر،الروحانيالمستوى

(711()المائدةؤزكئمزئيآدلةآغئذواأدبييةأتيتنيتآ

المسيحأن-الصحيحةالسننفيوردوحسبما-ولذلك

المسيحيةالتعاليملهذهورؤيئه،الزمانآخرعودتهعند

ويتبتالزائفةالمعالمبتدميرفيقومدثه،يغضب،المحرفة

الثه.لدينالحقةالمعالم

وسلم:عليهاللهصلىالثهرسولقال:قالهريرةأبيعن

حكمأمريمابنفيكمينزلأنليوشكن،بيدهنفسيوالذي

الجزية،ويضعالخنزير،ويقلر،الصليبفيكسرعدلأ

الواحدةالسجدةتكونحتىأحد،يقبلهلاحتىالم!ويفيض

إنواقرءوا:هريرةأبويقولئمفيها،وماالدنيامنخيرأ

ويومموتهقبلبهليؤمننإلاالكتابأهلمنأوانشئتم

(.ومسلمالبخاري)أخرجهشهيدأ(عليهميكونالقيامة
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النعيم.منحرمانللديانةشعارآالصليباتخاذ-

ابخعخ!فيالفنىغايةالإسلاميةالقصورفياللهرؤيةتملل

لعادهالتهفيتجلىالثه.منعطاءالرؤيةيعدلفلا،الأخروي

يرثنكماويرونه،وجههسبحاتعنويكشف،المؤمنين

علىالنعيمهذاويقتصرصحوأ،كانتإذاوالشمسالقمر

وتتآ،يعبدمنفيحرم،دونهممنوئحرم،فحسبالمؤمنين

فكل،الصليبأصحابمعيندرجأوالثه،غيرإلهأيتخذأو

جهنم.فييشماقطونهؤلاء

الصليبأصحابأفيذهبوسلمعليهالثهصلىالنبييقول

كنتمماللنصارىيقالثم..بجهنميؤتىثم..صليبهممع

لمكذبتم:فيقالالثه،ابنالمسيحنعبدكنا:فيقولون؟تعبدون

نأنريد:فيقولون،تريدونفماولد،ولاصاحبةدثهيكن

)البخاري!(جهنمافىفيشماقطوناشربوا:فيق!تسقينا،

الشعب(دارط3/915

كالنجاسة..ألصليب-

وذلككالنجاسة،الصليبطالبأبيبنعليالإماماعتبر

هذهذكرولقدطاهزا،يصليلكيوضوءهأعادمسه،حينما
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الصليبمس)بابمصنفهفيثالرزاقالإمامأحاد!ةا

إ.ا1/25

وهوالعجليالمستورداستتابعليأأن:عمروأبيعن

الصلاةيريد

عليك.بالثهاستعينإني:وق!

عليك.المسيحاستعينوأنا:فقال

فقطعها،،بصليبهوفإذاعنقهإلىبيد*عليفاهوى:ق!

أنه:الناسأخبرثم،وذهبرجلأقدمالصلاةفىدخلفلما

أنفاحب،الأنجاسهذهمسلكنهيخذلبما،ذلكئخذثلم

وضوءا.منهايحدث

وماالصليبلكرهوسلمعللهاللةصلىمحمدالثبي-

يشابهه.

أوكوشمدقهأوالرقبةفيالصليبتعليقلأننظرأ

مداركإلىبصاحبهاتهوىاعتقاديةلوثةيتبعهبه،الإمساك

الفاسدةالاعتقاداتهذهأصحابلأنونظرأ،الجحيم

العملصاحبمحمدالنبيفإن،السليموالذوقالحقيعاندون

صورةيكرهكان،الإطلاقعلىالبشروأفضلالرابح

كردإنهبل،بثوباختلطتإذاحتىأنواعها،بشتىالصليب
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فحسب.الصليبتتمبهلوكنهـاأشياغا

يكرهكانالنبيأنالصغيرالجامعفيالسيوصيذكر

1/357(.)(الصليبيشبهلكونه،الخيلمنالشكال)1(

لاكانابخبيأن)10/385(الباريضتحفيحجرابنوذكر

الصليب.صورةيشبهماأوتصاليبفيهشيئابيتهفييترك

كانتأنهاسلمةأمعنالعربلسانفيمنظورابنوذكر

ذلك.يكرهالنبيلأنالمصلبة،الئيابتكره

وهوالمصلب،الثوبفيالصلاةعننفى:الحديثوفي

الصلب.أمث!نقشفيهالذيالئو

:-عنهاالثهرضي-عائشةحديثوفي

عني.نحئهفقالتتصليبأفيهفرأتعطافأفناولتها

عنه-الثهرضي-عمرجنبإلىصليت:الحديثوفي

الصتللثهذا:وقالصلىفلماخاصرتيعلىيديفوضعت

لأن،الصلبيشبهأنهايعنه،ينهىالنبىكان،الصلاةفي

الصلبوهيئةالجذععلىوباعديذهفذصئللبإذاالرجل

اثةووفخخلة،انمقوثلائةتكونأن:وصورته،الدابةتقيباوالقثهو:الث!كال1()

الرجلمنإلاالشكاليكونولافحختة،ورجلفطتقةمقواتثاإثاوفطققة،

.(ثث3الصحاج)مختار
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بينويجافيخاصرتيهعلىثيهيضعأن:الصلاةفي

.القيامفىعضديه

الزمانآخرفيالصليب-

:عنوانتحتصحيحهفيحبانابنذكر

وقوعثمبهمالمناياحلولالمسلمينتمنيعنلأخبارذكر

النجاشيأخيابنمخبرذىعننفيربنجبيرعن:الفتن

)تصالحون:يقولوسلمعليهالثهصلىالنهرسولسمعأنه

ورائهم،منعدووهمأنتمتغزوحتىآمنأصلحأالروم

يذبمرجتنزلواحتىوتنصرفونوتغنمونفتنصرون

قائلويقول،الصليبغلب:الروممنقائلفيقول،تلول

وهوصليبهمإلىالمسلمفيثورغلب،اللهبل..المسلمينمن

عنقه،فيضربونصليبهمكاسرإلىالروموتئورفيدقه،بعيد

(01)15/1و..0(

تا!ل،)ذيلمعنىشرحهفي.3()1/1ماجةابنوذكر

:(والصليب

خشبةهووالصليب،مرتفعوهوبفتحهاتلجمع:تلولذي

خشبةعلىصئللتالسلامعليهعيسىأنيدعونمرتعة

الصوردتلكعلىكانت
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فيجاءما)بابسفنهفيالترهـكأغدالصليبذكرهـورد

وسلمعليهالثهصليالثهرسول)أنوالنار(الجنةأهلخلود

يطلعثمواحدصعيدفيالديامةيومالناسالثهيجمع:قال

كانواماإنسانكليتبعألا:فيقول،العالمينربعليهم

ولصاحب،صليبهالصليبلصاحلافيملر،يعبدونه

..(.تصاويرهالتصاوير

كالقيدوهو،الوثنيعادلالصليبأن:شقصايظهر-

وأنه،مكروهوأنه،ملعونوانه،الحقرؤيةعنللعقول

وأرقبتهفيصليبأيعلقأنلعاقليصحولاالمنظر،قبيح

الصبيةبهيقتنعلاساذجفكرمنيتبعهلماوشمأ،يدقه

.الألبابذويالرجالعنفضلأ

كنبه:

+عبد!محمدخالد

ا)ة"ك!اة"-ا،!ظ3اظلةلأخم!يشأ.30+3:احللث:+
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وقيامتهالميعيحملبفينظريتي

المسألةثتهمنشأتعليلفيالمحققونالإفرنجعلماءذهب

الموهومة.القيامةثتهحصوللايعتقدونلأنهمشتىمذاهب

ومن،المقالةهذهمينفيآرائهمنقلإلىحاجةفيولسنا

ريتانمؤلفاتفليقرأذلكمنشيءعلىالاطلاعشاء

وكتاب،بالتوراةالمتعلقةالمعارفودائرة،كلودوإدوارد

ذلك.وغيرالخوارقدين

لنزيلءالموضوعهذافيكلمةنقولأنالآننريدوإنما

وهيبالمبشرينالملقبينالناسهؤلاءأعينعنالغشاوة

:فنقولالمسألةهذهفي)1(نظريتي

الحقانقبعضوتعليلالغمانلبعضلتفسيريقالاكقيالراقيهيالنظرية:حاشية1()

الأناجيلهذهفيماأكثرصحةثلأفرضناثالمقالة!هفيفنحن،مقبولأعقلياتعليلا

لسببهوإنمامنهارفضناهوما،صحيخااصلاالآخرلبعضهاأنوسلمناالحكاياتمن

والغشوالتحريفالتلاعبمنالأئمونالنصرانيةمنتحلوفعلبماعلمناولكنمعقول

وافتجارهم3الأمنلغيرهمأولهمكانتسواءالكتبمنأيديهمإلىوصلفيمارالتزوير

فىالشكعلىيحملنانلككل-مؤلفيهايخرإلىونسبتثاالعديدةوالكتبالكثيردالرسانل

.وكأووهنقلوهماجميع

همعنثالمقدسةاتجب!هجميعفييشككوناوربةفيالأنالن!علكاءنرىوكلك

انكرحتىتغلىمنوقهمالصحيحةالتاريخيةالعقلب-العلميةبالبزاهينويرفضونعا

والاختراعاتالى*ئاطيلمنالقومعنعلمهماثثزدالعالمفىنفمهالمسبحوجود

وكتابات،0236ص3مر!ادالتورمعارتائرةث):راجع،المنزياتوالأكاثيتو

(.روبرتسنمجالمنمتر
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قريةمنوكر،يهوذابعىرجلالمسبحتلافبلئنكان

بالأسخريوطي،عرففلذايهوذاأرضفيخريوتتسمى

نأالمعلومومنتاقا)1(شبفاخلقلهفيالمسيحيشبهوكان

كانولكنهالجليلفيدينهإلىالناسيدعوكانالمسبح

عادةهيكماالفصحعيدفيسنةكلأورشليمإلىيذهب

هووكانبعثتهمنالأولىالسنةفيفزارهااليهود

يحتقرونكانوااليهودلأنفيهامحتقرينالقليلونوأتباعه

يباليأحدكان)2(فماالناصرةسكانوخصوصئاالجليلأهل

فيالثمريفللقرآنترجمتهفيالانكليز!سيسيلجورجالعلامةنكر:حاشية1()

ول!أ(34ءه!،ص!3اتيينالكربوكروحول،أ"أولقح3السيرنثيينان38صعمرانآلسورد

آخرواحدصلتوإنمايصلبلمنفسهالمسيحا!نقالواأبخصارىفرقا!ممنوغير!م

بدلصلبقطاكالتلميذهتابأنصرحبرناباإنجيلوفي،تاقاشبفايثمبثهتلاميتهمن

متى)الصلبيومانتحرأنهكتبمعنهقالتاكقطوثهـوا!اسخريوطييهوذاثوالصمبح

يجلوهلملأنهم(لم27:3-1

:)1الأعصالسفرفيقصتهتفاصيلاخلالفتولنلكلهحدثمايعرفوالمأنهموالظا!ر

الذقيثووأنهالمسبحيشبهكانانهإلىذهبناكلهفلهذامتىإنجيلفيعما(2-.18

المتن.فيكمابلهصلب

وبينواأوربةشالنصعلماءكتبياقد(لحمبيت)فيالمسبحولادةدعوى:حاشية)2(

لحملتإلىالن!فرعلىويوسفعيسىاممريمحملأنهلوقايقولالذكطالإحصاءأن

بثأتيالانية"كننينيوسولايةهـةفىإلايحثثلم(ا-2:7)لوقاكدلبهتاب

فيرغبتهمالقيقا!اعلىالنصارفحملواككطالأقئىعلىشين01بنحوصيىولادد

كانتاشودفإث(2-9:دميخا)فيكماالمنمتحعلىوأفكار!ماليغوداتتتطبيق

بيت)ياوكالتيهـيتهفىومولوذاداودتملمنيكونأنفيلااشصبخأتتعتقد

أثر.علىلهأثيقفولم،المكابيينزمنقبلانقرض!كانداودنسلأنعع(لحم

.المسبححياةفي(رينان)كتابمنصروالخامسالثانىا!نصل:راجع
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زارهالمابعثتهمنالالثةالسنةوي،إليخميلتثماأثبعم

قبلذقيعنارتفعقدشأنهكانحياصهمنالأخيرةالمرةفي

مناستاءواالذيناليهودرؤساءعليهفحقدأتباعهوكثرت

معواتفقوابهالفتكعلىفصممواوتعاليمهوأعمالهأقواله

ليقبضصصاعليهمبعوتيهميدلأنعلىالإسخريوطييهوذا

يعرفونهكانوامافإنهمعليهودلهممعهميهوذافذهبعليه

ليالضذلكوكانفأمسكوه(46-14:43مرقس)

وهربواالتلاميذجميعفتركهالكهنةرئيسبيتإلىوساقوه

أنكرثمبعيدمنبطرستبعهولكن(14:05مر)

صاحبدعوىوأما،هارئاأيضئاهووفربهعلاقته

(18-18:15يو)أيضئاتبعهيوحناأنالرابعالإنجيل

سيأتيكمايوحنالمدحواضعهمنمخترعةأنهافالظاهر

.الآخرونالإنجيليونالثلائةلذكرهاوإلابيانه

إنقاذهيودكانالذيبيلاطسإلىساقوهالصباحكانولما

بصلبهفحكميفلحلمأنهالأناجيلمنالظاهرولكنمنهم

منففر،للصلبيستعدواحتىالسجنإلىالعسكرفأخذه

بعضفركمامعجزةبغيرأوبمعجزةإماهارئاالسجن

ا6-.:12عأراجع)أيضئاالسجونمنبعدهأتباعه
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ليختفيالزيتونجبلإلىذهبوربما(2وآ16:25و

-53:أوأ93:أو.95وأ:لم1يومثالثانظر)

فقطبروحهأوبجسمهإليهرفعهأواللهتوفاهوهناك(57

قدمسلمهيهوذاوكان،عنهللبحثالحراسفخرج

الجبالبعضفينفسهليشنقوخإرخاالانتحارعلىصمم

فلقيهفعلماعلىوأسفاندفا(ا3-.:27متى)

التامالشبهمنالمسيحوبينبينهلماونظزا،الحراس

خبرمتكتمين)1(السجنإلىوساقوههووظنوهفرحوا

أمرصلورعقبكانالصلبأنالآناجيلثتهمنيفهمالذكياق:قيلفإت:حاشية)1(

.ئقوككمايخرهعلىللقبضولاالسجنمنلهروبهوقتثميكنفلممباشردبيلاطس

جزئيةكلفيالمتناقضةالمتضاربةالتفاصيلمنالأناجيلهذهفيبمايوئقوهل:قلت

كصاحتأننسهمالإفرفجعلماءمنكثيرالتامبالتفصيلبينهكماالمسيححيادجزئياتمن

؟غيرهو0311ح)3،لا،،3أ)ح"ولها!اتقالخولينكتاب

صعوديوموفيوساعتهالصلبيومنفسفيحتىاختلفتالأناجيلهذهانترىالا

ومكانه؟السماءإلىالمسيح

فياياليهودكعادةتلاميذهمعالفصعاكلالمسبحانعلىمنهاالأولالثلاثةنصتفقد

(22:73ولو1216:ا"4ومرث91367و26:17متى)راجعنيسان14يوم

آيخافيخصوصئاالنصارىاتخذهولبكالمذكورالنصحيومفيكانالأخيرعثماءهوان

تويتمان15فيايللفصحالثانياليومفيصلبئم،الزمانوريممنعيذاالصغرى

الفص-قبلعالياآخرعشاءبلالفصحيومفىلين!العشاء!اجعلالأخيرالإنجيل

منها-يومفيوقعالصلبفيكوننيسان13يومفيأ!ط-منه13الإصحاحفىكما

النرثكأالفبثتايجعلأنأراثأنهنلكعلىمؤلفهحملوالذكطنفسهالفص!حعيديومأي

الأناجفبخلاتاليومهثافىفيبحاككطالفصصحخروفم!وكأنهالمسبحإلىرمزا



31--لم

معنفنمهالمنديحوأكلهالصلبيومقبلذبكانالخروفأنعلىلصتفإتاالأخرف

وأعظموداعهيومكانلأنهلنكراهاليوم!افىالربانىالعثماءفريضةوسنخ!إميثد

الاصحاحمنيفهمكماالفريضة!ثهيتجاهلالرابعالإنجيلولكنالموسويةالثمريعةأعات

اليهوداخمتثادوقتكانتبيلاط!مرأمامالمسيحمحاكمةأنصلكبعدويقولالخكوث13

عطيماوكانالسبتيوم!اقادالاستثلطاالتالىاليوموأتإحمةال!االساعةفىللفصصح

(31و91:41يو)راجع،الفطيرأيامأوللأنهأقي،اييودت

الفصحخروفمساءهفييفبحالذىادالاستثيومفيوقعالصلبأنفيصربحوهو

الرابع!الإنجيلبحسبعيذااليوم!االمسيحيجعلفلموعليه،نيسان14يومأي

وقدالقيامةجمدبهواستبدلواهذاالفصحعيدالنصارئوأكثررومةكنيسةتركتولنلك

القرنأوخرفيعالموضو!ثافيغيفةمناقشةالصغرىآسيانصارىوبينبينهموقعت

أيضنالهمعيذا(نيسان14)اليهودىالفصحجمديومجعلعلىآسيااهلواصرالثاني

كانواالمسيحتلاميذمنوجمرهوسطهمفيمقيغاكاناكييوحناانيقولونلأنهم

يوحنا،تلميذبوليكاربعنالثالثالقرنفييوسيبيوسرواهكماالعيدبهذايحتفلون

%أفكيف،أيضئاهذاملويوحناعنالثانيالقرنأواخرفيأ!مس!أسقفبوليقراطوروى

صحإذا-إنجللهفىتذكرل!أنهمععدثااللهودكأ-الفصحلوم-اللوم!الوحناالخذ

وصلببل،ايأخرىالثلاثةالأناجيلقالتكماعيذاجعلهالمسيحأن-لهالكاتبهوأنه

.؟السنةهـهفيالفصحاكلولاالربانيالعشاءفريضةفيهيسنفلمفيه

علىيوحنانصوقد(552،553،563،564ص)الخوارقدينكتاب:راجع

الأخرىالأناجيلانمع18:28الفصحياكلواانقبلعليهمقبوضناكانالمسيحأن

وهل؟متفقونانهميتالذلكبعدفهل،الفصصحاكلبعدكانغهالقبضرانعلىنصت

التأويل؟ايضئاتقبلالعبارةهذه

صلبأنهمرقصإنجيلفني،قلناكماالأناجيلفيمختلفةأيضئافهىالصلبساعةأما

بعدإلايصلبلمانه(اث:91يوحنا)إنجيل(وفى1:25)دمرالثالثةالساعةفي

.الروماناصصلاحبحسبهويوحنانكرهمااق:لمحإإفإت،السا!سةالساعة

،الصغرىآسيافي!!خيهكتبانهمعالاصطلاحهذاعلىيخوخايجريوكيفقلت:

طلبعلىبناءنفسهاتومةفيإلجيلةثقياكمرقص!صصر*ح1.4هثدعلىتيبجرولا

غيركعم:وبخيزومو!سيببوويوالأسهـثركطئحيمفساد،شكمالث1هـ4الرومات
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:11/يو)ا!ثاثيشه.كأاكعو!دنقضربخاطغرنفسهيوخاإنجلراجظاإ*أ!ا-!

بيلاضم!إلي!مففكأخالصباحفيبيلاطسإلىقاناعندمنبينموعجاءواأنم(1/2

1/3اليهودإلىخرخث!هـةوناقثمه(33عدد)الولايةإدارةإلىينموعأتثملمحاكمته

(،:91)إليمأخرجهثمالعسكربهوانستهزأت(ا:)91وجكهينموعأثثم

أخرجهثمالصمبحمعوتكلم(91:9)الولايةدارإلىدخلثمأمرهفىاليهودونا!ق

(91:13)جباناوبالعبرانيةالبلاطلهيتالموضعفيالولايةكرسيعلىوجبس

يأالرومانيةالساعةالساعةبهذهالمرادكانفإذا(91:41)يوالسادسةالساعةفكاتا

وقتبيلاطسإلىبالمسبحاتواحينمااإ3الساعةكانتفكم-يقولونكما-الصباحفي

؟(18:28)يونفسهيوحناقالكماالصبح

زمنااليهودومعمعهوالتكلمبالمسيحوالخروجوالدخولالمحاكمةهذهكلتستغرقأفلم

ما؟

إذاالساعةكانتوكمالسالسة؟الساعةنحوالصباحفيواحدةلحظةفيكلهاغملتو!ل

كماهردوس؟إلىأرسلومتى،لمحاكمتهنومهمنالصبحفيبيلاطسأيقظواحينما

.(71-ا:23)لوقابقول

لاويخرهمرقنىعليهجرىالذيالعبرانىالاصطلاحهنابالساعةالمرادأنفالحق

وكتبوهانسخهمبعضرفيالعبارةهذهحرفواولنلكيزعمونكماالرومانىالاصطلاح

الإشكال.هذهلرفع(91:41)يوالسالسةبدلالثالثة

إنجيلبحسبالمنميحانفبيانهومكانهالسماءإلىالمسيحصعوديومفياختلافهماما

131،:24لو)نفسهااورشليممدينتهمنقيامتهيومفيصعدأنهلوقاإنجيلوفيمتى

بعدلهمظهرأنه(02:26)يوحناإنجيلوفي(-0553،،2192،33،36،94،

ومنلوقا!إنجيلفيكصاقيامتهيومفييكنلمالصعودأنايقيامتهمنايامئماية

إنه:يقولالسفر!ثافيوتراهايضئاالأعمالسفرمؤلفهولوقاانيقولونأنمالعجب

إنجيله!شماخلافوهو(3-9:اأع)يوماأربعينبثأورشليممنصت

منلاالخليلمنالصعوثجعلااللنين(7-16مر)ومرقن!متىإنجيلأيضناويخالف

أورخمليم!

لأنائلامنلكبثفا!،الهامةالمسألةهذهفيحلىولضاربهماخدر*فعممصارإلى!اخضز

نج.المقالةهذهفياناجيلهمعباراتمنعبارةكلعلىئعوللم
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لاالمقاومةأنيهوذاوجدولقاالعقابمنخوفاهروبه

والاضطرابالعصبيالتهيجمنعليهطرأويمانفغاتجدي

الشروعقبلالمنتحرينعادةيصيبالذيالشديدالنفساني

منارتكبعمايكفرنفسهبقتلأنهولاعتقاده،الانتحارفي

قتلمنعليهأهونغيرهبيدقتلهأنولعلمهالعظيمالإثم

ولماسشملافاللموتاسشملمكلهاالأسبابلهذه،بيدهنفسه

ضميرهوإراحةذنبهتكفيرفيمنهرغبةشفةببنتيفه

جاءتولما)1(لأجلهسيدهسلمكانالذيالعذاببتحمله

ساكتصامتوهوبهوسارواأخرجوهالصلبساعة

الشديدالتعبمنأصابهلماونظزاوقدرهالثهبقضاءراضبى

يقولمواضطرابهوحزنهللمسيحتسليمهليلةفيوالسهر

شديذاندفاندمانهمعاللهرحمةمنمطرودهذايهوذااق:النصارىيقول:حاشية1()

وكان(ا3-.:27متى)يقولونكماانتحرحتىنلكيكفهولم،نصوخاتوبةوئاب

يغفرلمفلم(91:28متى)بالجنةجمسىبشرهمالنينرجلأعشرالائتيضمنمن

!؟المسيحوتركوافرواالذينالتلاميذذنثغفركماننبه

كانتتوبتهانمع،يعرفهلاأنهواقسممنهوتبرأسيدهانكرالذكطبطرسننبغفروكما

متىبقولهالمسيحمنهمتبراالذينالناسمنبطرسيكونلافلم؟!الاءعلىقاصرة

تنباناباسمكاليسربياربيا:اليومذلكفىليلونسيقوكينون)(7:22)

؟كثيرةفواتصتعناوباسمكصاطينأ*كأباوباسمك

المسبلأنوخصوصناالإئم(أفاعيياعنياذهبوا،قطأعر!كملمأنىشبمأح!رحفخيث

.(23:أآ)عتصحيطا:الكادت



آخرلشخص!دفحم!دلكرفضأنهأوصليبهحملهعلى

الجمجمةيسمىمكانإلىوذهبواالقيروانيسمعانيسمى

يكنفلمآخرينمجرمينمعصلبوهوهناكأورشليمخارج

منأحديكنولموإمعانهمالناستأملموضعوحدههو

كننساءبعضإلاالصلبوقتحاضزاالمسيحتلاميذ

أنيخفىولا27:55متالصلبينظرنبعيدمنواقفات

المصلوبإلىوالتحديقالإمعانمنيمكنهنلاالنساءقلب

اعتقدنفلذا،عنهموقفهنئعدوكذلكالموقفهذاملرفي

أن91:26الرابعالإنجيلدعوىوأما،المسيحهوأنه

فالظاهرالصليبعندواقفينكاناويوحناعيسىأممريم

يبعدإذأيضئايوحنالمدحالسابقةكالدعوىمخترعةأنها

الأولالثلاثةالأناجيلتذكرأنرينانقالكماالبعدكل

المحبوبوتلميذهأمهمريمذكروتتركأخرياتنساءأسماء

صحإذا،المواضع.أغلبفيبذلكنفسهيسميكما،يوحنا

الرابع.الإنجيلمؤلفهوأنه

كثير.ذلكوغير2:02وأ13:3إصحاحانظر

غيرمدينةمنكانلأنهللمسيحالواقفينمعرفةوقلةهذا

وعدمبهيهوذاشبهوشدة(ص/\يوحناراجع)مدينتهم



ذلككل-فيهيئشككهمالوقطذلكفيشيءأكبطروء

شاث!إذاحتى،المسيحهوالمصلوبأنيوقنونجعلهم

السحنةتغيرعلىحملوهخلقتهفيقليالضتفاوتامنهالقريبودت

.العذابهذاملرومنالحالة،هذهملرفييحدثالذي

فيهااشتبهثابتةحوادثمنالشرعيالطبعلمفيوكم

غيرهامرأةعاشرمنمنهمكانحتىبغيرهمالناسبعض

والأهلالزوجةعلىالحيلةوجازتهوأنهبدعوىالغائب

ذلك،بعدالحقيقةعرفتثموغيرهموالمعارفوالأقارب

بابفيالعلمهذاكتبفيمدونةالحوادثهذهوأمثال

.ءشامنفليراجعهاأولس!4)(أاما،كاس!)وله:الشخصيةتحقيق

والعلاماتالجروحآنارفيحتىغيرهشابهمنومنهم

كتابمنالأولالفصلراجع)الكلامفيواللهجةالأخرى

.(الإنكليزيينوفريرجايلمؤلفيهالشرعيالطبأصول

رؤساءعنالمصلوبحقيقةخفيتإذاإذنعجبفلا

يعرفونهكانوامالأنهموخصوصئاوغيرهموالعسكرالكهنة

فاشتلبهسبقكماعليهليدلهميهوذاأخذواولذلكالمعرفةحق

الذينفسهيهوذاهوالمصلوبوكانبيثاكماالأمرعليهم
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أ8-.:6مزانظر)لسيدهدبرهكانكمافوقععليهدلهم

.(2:18وا11:8وأمئال37ومز7:5و

بجسدفاخذيوسفيسمىرجلجاءالمساءكانولفا

عليهودحرجوقريبجديدقبرفيووضعهالمصلوب

:91يو)سزاولكنبلمسيحيؤمنالرجلهذاوكانحجزا

جيدةمعرفةالمسيحيعرفكانماأنهيعلمذلكومن(3لم9

هيئةفإن،الموتبعدوخصوصئاالحقيقةاكتشافمنتمكنه

عذاببعدسيمالاالحياةوقتكانتعماقليلأتختلفالميت

يدعىآخررجلأأنوحدهالرابعالإنجيلوروى،الصلب

(91:93)أيضئاالدفنفيلوسفساعدنلقوديموس

فيواحدةمزةوقابلهقبلمنيسوععرفالرجلهذاوكان

ليلأوكانتجذاقليلةبهفمعرفته(ا-3:13يو)الليل

الطبكتبوفي،نبوتهأوائلفيأىتقريئاسنينثلاثمنذ

الإخوانفيهاخدعحوادثعدةالطبيةوالمجلاثالشرعي

الشرعيالطبكتابراجع)آنجرينموتىبجتناوالأقارب

الشخصانيكنلمإذابالكفما(منه32صفحةالمذكور0

بينا.كماالمعرفةحقيعرفانهللمصلوبالدافنان

وماتصلبالمسيحأنوقتئذالناسجمهوراعتقدلذلك
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اليفدوفرحناشديثاحزناوأتباعهتلاميذهفحزنودشن

ففكرلفعلواالموتمنإحياءهالتلاميذأمكنولوبهموشمتوا

ومابهمحاقالذيالغمهذاإزالةفياتتانأوواحدمنهم

نأفوجدوالذلوالاحتقارالشماتةمناليهودمنلحقهم

جثةيسرقأناليهودولإغاظةذلككللإزالةطريقةأحسن

ثمنقامإنهليقالآخرمكانفيويخفيهاالقبرمنالمصلوب

وهكثاقليلأزمئاإلاإعدامهفياليهودتفلحولمالأموات

الجثة.وأخفىفعل

جاءتلليهودالعملفيهيحللاالذيالسبتمضىفلما

الجثةتجدفلمالأحديومفجرالقبرإلىالمجدليةمريم

الإنجيلويقول)بطرسإلىوأسرعتوتعجبتفدهشت

نأوأخبرتهما(أيضئا،يوحناإلى:عادتههيكماالرابع

صحيخاكلامهاووجدامعهافذهباالقبرمنفقدالجسد

أقربهوالقولوهذا،الموتمنقامأنهبدلا:فقالا

وربمابهالمؤمنينلهالمحبينالمسيحتلاميذمنيقالتفسير

نجثهولذلك(بطرس)أحدهماأوللجثةالفخفينهماكانا

عنيوحنامنأكثريتكلمالرسائلوفيالأعمالسفرفي

الآخرين.التلاميذجميعمنأكثربلالمسبحقيامة
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وعدمالجثةوجودلعدمتبكيفمكثتالمجدليةمريمأما

كان:وبتعبيرهم،هستيريةعصبيةوكانتالحقيقةمعرفتيا

رأتأنهالهافخيل(9ا-6مرقص)شياطينسبعةبها

:02يو)التالميذوأخبرتوأسرعتففرحتالمسيح

القبرإلىذهبناللاتنالأخرياتالنساءوأمارأتهأنها(18

الأمروغاية،لوقاومرقصأنجيلمنيفهمكمايرينهفلم

فخيلباقياالأبيضالكفنوبعضفارغاالقبررأينأنهن

القبرفيواقفاكانملئاأن-عصبياتوكلهن-لبعضهن

للناسالحصولكثيرةالخادعةالتخيلاتهذهوأمثال

(21:)يو.الظلاموقتوفيالقبورعندللنساءوخصوصئا

القاهرةأهلعامةعندقبرهمنالمتبوليقيامحادثةوما

ببعيدة.آ

يعرفنهملاممنالمسيحأتباعمنرجلينرأينأنهنويجوز

ظننحتىوغشاهنمنهماففزعنللعجثةالسارقينهماوكانا

أحاديثفكئرت4(24:لو)انظربيضبثيابملكانأنهما

قصصنشأتومنهارأتهعضامنهنكلالنسوةهؤلاء

الكثيرةالحكاياتنشأتكماالمسيحقيامةفيالأناجيل
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مصر)1(فيالأيامثتهفيالمتبوليكلامةعنالمتنوعة

يدلعجيئااختالفاالأناجيلفيالقيامةقصةاختلفتولذلك

2191سنةأتجوبر31الخمينر!يوفىالصاثتدالمقصا!جرفيةفيجاء:حاشية:(1)

:الواثبالحرفيأتىما1331سنةالقثةذي02-

أمامعظيموهياجكبيرتجمهربحدوثلاليفونيةإشارةاليومالعاصمةمحافظةعلىورد)

المجتمعيناكثروأنالعاصمةهذهفياليونانيونالنزلاءينشئهاالتيالجديدةالكنيسة

بعضهموأنالنظاملحفظبولاققسمارسلهمالنينالاحتياطيةالعساكربالحجارةيرمون

.بجراحأصيب

بلوكمنكبيروقسمالخفربلوكمنقسمومعهباشاهارفىسعادةالحالفىثهب

أفندكطالرحمنعبدوحضرةالعاصمةببوليسالمفتشآرثرالبكباشىوجنابابموارى

نلكفيالقالبةالجموعرأهـكثرةولماالحالثةمكانإلىبالحكمداريةالمفشينأحمد

جماعاتووقفوافشتتواعليممنهالمياةأطلقتثمالمطاشوابوربإحضارأمرالمكان

ثم(متبولييامتبولييا)يصيحونوجعلوابعيدةأماكنفيونساءرجالأجماعات

بكعلىوعزتلوالعاصمةمحالمحظنجيبباشاإبراطمسعادةالحالثةمكانإلىحضر

المجتمعين.لتشتيتالبوليساتخذهاالتيالإجراءاتوشهدوكيلها

المتبوليجهةسكانمنالموسوسينبعضانوالهياجالتجمهرهذافيالسببوكان

المعروفضريحهفيالمدفونالمتبولىالشيخرأىانهمساءالثامنةالساعةأمساشاع

علىونزلالفضاءفيطارثمقبتهعلىووقفضريحهمنقامقدمصرمحطةامام

نحوفيكثيرخلقواجتمعالإشاعةهذهالناسفئتاقلذكرهاتقدمالتياليونانيةالكيسة

حضرةفحضر(متبوليياسرك)يحميحونوجعلواالكنيسةأماممساءالعاشردالساعة

نأاليومصباحمنالثامنةالساعةفىثثثموفرقوهمالعساكروبعضالقنمممأمور

إسماعيلفارسيدعىعصرهمنالنمبعنفيرجلوهوبولاققنممسكانمنمجفونجا

عمامةلابشامنزلهمنخرج-شةخثسينمنذمصرإلىحضروقدأسيوطمنوأصله

المتبولي،أناالمتبولىأنافلا:،يصبحالثموارعفييركض!،أثخضراءوماإبس

جميغاو!اتوااويناكوثمارعإلىبولاقمنموكتضاو!اكأوكثيزخلقخلفهفاجتمع
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الإشاعاشامالهصعماكتبماأثكاتبكلأن.على

منظمة.ولامرتبةوقتئذتكنلمالتيالمختلفةوالروايات

صارواذلكبعدالتلاميذأنالأناجيلهذهمنويظهر

كانواإنهمحتىجانبكلمنوالأوهامبالوساوسمحاطين

معهمأكلأوبهمواختلىالطريقفيشخصلاقاهمكلما

هدئتهأنمنهمظتاشيءفييشبههيكنلمولوالمسيحظنوه

(4-2:7اويو24:16ولوقا16:12مر)تغيرت

التفواالذينالقاهرةسكانمنالعامةبح!أشبهحالهمفكانت

صبيحةفيالطريقفيسائررجلحولقريبزمنمنذ

الزينبىالمسجدإلئكبكسانرينزالواوماوملابسهيدهويبغون،متبولييا:يصيحون

بالمتجمهرينالميدانوازدحمالنانمىفتبعهالرجلدخلحيث

إلىواحضرهالرجلعلىوقبضالقسممامورافنديشكريعلىالصاغحضرةفقام

نلكوافضىأليونانيةالكنيسةفقصدتمعهش!يركانتالتيالجماطراما،الحكمدارية

.(البوليسرجالفرقهاالتيالمظاهرةلالكإلى

عتولفيالكانبةوالإشاعاتالوهمتاثيرمبلغالقارئليعلمالمضح!ةالحالثةهذهنكرنا

حتىالعقلاءبعضعلىالوهميتسلطفبل،النساءوخصوصناالناسمنوالجهلةالعامة

للنساءحثوماائموتصالمسبحقيامةقصةذلكبثفاقرأ،لهحقيقةلامايروا

.قبرهإلىذهناللاتي

كماكانتايأصل-ءوأيخاآخزثهـاإكأأولعامنملفقةليمت،القص!هأنص!حإذاهـا

من(76ص)راجعياعليغثابتالتلالقأ!على،ا!6ت-19تجيل!تدثتتش

.(الثدشين)تجات
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فيبتقيياسرك:يصئجونضدمنالمدوليانتقالإشاعة

تلكذكرتالئيالعاصمةجرائدبعضعنهنانقلناهكما

اثيالمتبوليهوأنهالناسلاعتقادالحينذلكفيالحادثة

لاوالألوفيبلغوالمإنبالماتنيعدووكاشواقبرهمنقام

بلغ!مكانالتلاميذلاقاهمالذينالناسأولئكبعضأنيبعد

التلاميذمنيضحكونفكانواالمسيحقيامةعنالإشاعات

يوهمماوالحركاتالأعم!منويأتونبهمويسخرون

الرجلذلككانكماصحبحهوفيهمظنهمأنالتلاميذ

المتبوليأنا:حولهالتفوارآهملماللناسيقولذكرهالسابق

المتبولي.أنا

كاربنتر)1(:الدكتوروروى

غرفتهفيرأى(حأ)كا!3(10ء33أ3)والترسكوتالسيرأن

وفاتهبعد(ولهعلا!سأ340)بيروناللوردصديقهيقرأهوو

بعضسوىشيئايجدلمإليهذهبفلماعينيهأمامواقفا

الكاذبالتخيلهذاأحدثتالتيوهيملابس

في(حد!301)كاأء)كا!س!س!)البلورقصرحريق(وفيولأأا3أوله)

منالفراريريدقرذاأنالناسمنلكثيرخيل1866سنة

.702صالعتاإآالفننيلوجياأصول)كتابهفي1()



4-لم-1

!ناكسقففيكانتحديديةقطععلىبتسلقهالنار

اتضتعثم،متألمينالمنظرهذايشاثثونوقوفوالناس

حلأ،هكماكاذبمنظرهووإنمامطلقاقردثميكنلمأنه

.()ح!ول+تيوكالدكتور

جماعةأنمقالفي+حكاماأ+()هبرتالدكتوروذكر

وكانيمشيلهمطباخاأمامهمفشاهدوامركبفيكانوا

خشبمنقطعةوجدواإليهوصلوافلماأيامبضعةمنذمات

.الماءسطحعلىطافية

علىالمطلعونيعرفهاكهذهعديدةأخرىأمتلةوهناك

وكانالعقليةوالأمراضوالسيكولوجياالفسيولوجياعلوم

.أشخاصعدةفيهاالمخدوعون

(والأوهامالكاذبةالخيالاتباب)البابهذافيويدخل

يأ)النيروزلعيديومثانيفيأنهممصرفيالقبطدعوى

بثالشرقجهةإلىنظرواإذا(القبطيةالسنةمنتوت2

فيكأنهصسدانالهيوحنارأسرأوابقليلالشمسطلوع

منوهو،بعضهمليأكأوقدجوانبهمنيسيلوالدمطبق

فيرأسهبعينيالمنظرذلكرأىأنه،عنديالصادقين

أيضئا.رأينهأنهنيقلننسائهممنوكتببرالأفق



النصارئوخصوصئاالقدماءيراهكانماأيضئاثلكومن

الأذناباتذوظهوروقتالوسطىالقرونفيأوروباشي

فإنهاميلادية1556سنةعندهمظهركالذيالسماءشي

ءعلىوفرسا!اوصلباننارمنسيوفاغيرهوفيفيهرأوا

منيتشائمونوكانوا،إلخإلخقتلىوجماجموغزلانالخيل

ماصوربعضهمرسموقد،منهاوينزعجونالمناظرهذه

كئابرا!جع،كتبهمفيونشرذلكمنيرونهكانوا

187صفحرلونكاميلتاليف(للعاشدلنالفلك)

.918و

فيأيضئاذلكنحوأورشليمخرابقبلاليهودورأى

حتىالغيومبينتركضبأسلحتهاوجيوشكمركباتالسماء

الكهنةكانلماالخمسينعيدوفي،كتيزامنهاتشائموا

لمحأنهصوتاسمعواالداخليالهيكلدارفيليلأداخلين

هنا.مننذهبدعنا:يقولعظيمجمعصوت

وصف!االتيوالخيالاتالأوهاممنذلكغيرإلى

أيضئاوذكرثعاكتبهبعضفييوسيفوسالشهيرمؤرخهم

متلهامنأمةتخللمأوهاموهيالرومانمؤرحمتاسيتوس

ك!ذهعجيبةمناظرأيضئاتظئهروقد،ومكانزمانكلفي



الهواءطبقاتفيالتممسأشعةانكنسارمنالأفقفي

.7(أ)س!3!3

المسيحرؤيةفي،24صلريثان(الرسل)كتابراجع

صلبه.بصالجليلفي

القبرضبطواحراشاأن(متى)الأولالإنجيلدعوىأما

أرنست)العلامةقالكمافهي(27:66)عليهوختموا

إلىذهبواالذيناليهودعلىالردبهيراداختراع(رينان

بالقيامةالقولمنالنصارىأكتزحينماالجثةبسرقةالقول

تردلمولذلك(28:15متانظر)بمدةالمسيحبعد

حقيقيةكانتولو،الأخرىالأناجيلفيالقبرحراسةقصة

الإنجيللكاتبأمكنالذيالوحيدالردفهيتركوهالما

.الزمانذلكفياليهودإليهذهبمالدفعيبتكرهأنالأول

قدمتىإنجيلمن(27)الإصحاحهذاأنذلكعلىوزد

منالراقدينوقيامالقبوركانفتاحأخرىغرائبعلىاشتمل

(54-51:)"27إلخإلخ،المدينةودخولهمالموت

علىيخفىولا،والمبالغةالتهويلبهايرادأشياءهذهوكل

علماءمنالمحققونرفضهاولذلكالصحةمنمكانهاعاقل

.ماليوباثرأو



-أد-

افئثاعصبفرتولننىالتاشرأخأماآغربلكانتوقعتولو

الكنينسةاعتمدتممنكلهمالأناجيلكتبةفنقلانقلهاعلئ

المؤرخونفتقلهاولاشتهرتغيرهمومنأناجيلهم

.وغيردكيوشفوس

البصمفيسيقومأنهلليهودالمسيحقالمتىندريولا

الجسدهذ!فائدةوما؟لهمنفسهيظهرولماذا؟الثالث

لو)القيامةبعدوالشربللأكليحتاجكانالذيالمادي

العالمينإلهويبقىالموتبعديحياحتى(42و41:؟2

لليهودقالأنهيوحناإنجيلفيوردنعم؟الأبدإلىبهمقيذا

أقيمه.أيامثالثهةوفيالهيكلهذاانقضوا:(2:91)

هذايفهموالماليهودأنعلىالأناجيلهذهنصتولكن

18:43:لوقاانظر)أنفسهمالمسيحتلاميذولابلالقول

كذبوقد(9:32ومر02:9و22و2:12ويو،

26:06)زورشهادةإنها:فق!نفسهمتىالعبارةهذه

حرال!فامتىقالكمااليهودأرسلإذافكيف(6وأ

إلىنبههمشيءوأي؟الجثةضياعمنخوفاالقبرليضبطوا

إذاميذه6تانفسيفهمهالمالمسلحأقوالأنمعالعمكلذلك

متى)لللبهودقولهأماثجغيرهاأوالعئارةثتهقالأنهصرح
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أيامثلاثةالحوتبطنفييونانكانكمالأنه:؟.:12

ثلاثةالأرضقلبفيالإنسانابنيكونهكذاليالوثلاث

بالسوملر،محققيهمبعضفيهقلقد(ليالوثلاثأيام

للتفسير.الإنجيلكاتبمنزيادةإنه:شاتر

ترولمولذلكوليلتينيوفاإلايمكثفلمخطأزيادةوهي

وقول،الأخرىالأناجيلمنإنجيلفيالزيادةهذه

النبي.يونانآيةإلاآيةلهتعطىولا(:12:93متى)

غيرمن(يونس)بيوناننينوىأهلآمنكماأنهبهيريد

بدونبيتؤمنواأنالواجبكانكذلكآيةمنهيرواأن

رج!:41ذلكبعدقالولذلك،عنادوبدونآياتاقتراح

تابوالأنهمويدينونهالجيلهذامعالدينفيسيقوموننينوى

هنا.يونانمنأعظموهوذا،يونانبمناداة

قزيةكانلثفقؤلآ)أيضئاذلكنحوالشريفالقرآنوفي

غلهمكمثتقناآقئواتغايوئمم!قؤتمإلأإيغائقافنفغقاآقنتأ

يونس:جينإ)إلىؤفتغتافنمالذنياالخياةفيالخزيغذابئ

89).
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بعدإلاذلكيفهموالمتلاميذهنفسكانإذا،حالكلوعلى

علىأيضئابهأخبرهمكانأنهمع(أ:02يو)قيامته

قبلهم؟اليهودفهمهفكيف(2517:مت)انفراد

مر)بهاأخبرواحينماقيامتهالتلاميذيصدقلموكيفط

قبل؟منبهاأنبأهمالمسيحأنصحإذا؟(16:11

إلىيذهبونوالفريسيينالكهنةرؤساءأنيعقلوكيف

(27:62)متىقالكماالسبتيومفيبيلاطس

كضبطالسبتفيوبالعملإليهبالدخولأنفسهموينجسون

همأنهممع(27:66مت)الحجروختمبالحراسالقبر

المسيحمحاكمةيومبيلا!سإلىالدخوليقبلوالمالذين

يوحناقالكماإليهمهوفخرجأنفسهمينجسواأنمنخوفا

تبقىلاأنللسبتإكرافاسألوهالذينوهم(18:28)

هذافما(91:31يو)فيهالصليبعلىالمصلوبون

الح!؟هذهوماالتناقض

ذلكفيالناسجمهوراعلقدوكد:فيهكناماإلىولنرجع

ولماالموتمنقاموأنهالمسيحهوالمصلوبأنالوقت

بشنقانتحرإنه:قالواالإسخرلوطييهوذايجدوالم

نفسه.
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فيأورشللمخارجوجدواالأيامبعضا!بعدأنهموربما

فظنوهاالرميالتعفنمنالبص!مشقوقةجثةالجبالبعض

نفسهالمسيحجثةكانتأنهاويجوز(\/1:أع)جثته

الناسكباقيالسجنمنهروبهبعدماتبأنهالقولعلى

كقولهمعنوتاروحانيارفغاإلاتعالىاللهإلىيرفعولم،

إلىأخفذول!نةيفاتزقغتاةلثبئتاوكؤ):تعالى

.(176:الأعراف()الأزضبى

الصتابخؤأنغغلالظئلثالفلئمبفنصإنبل!):وكفوله

بغفنفنمؤزقغ):وقوله(01:فاطر()نرقغة

.(352:البقرة)(ذزنجات

زثيإلىذاهثإني):تعالىقولهأيضئاذلكمعنىوفي

جمنذمبذقهافقغدفي):وقوله(99:الصافات()سنيفبين

.(55:القمر()فقتذبىمبهيلث

،(916:.عمرانآل()زئهنمجمثذأخياءيل):وقوله

كتير.ذلكوغير

المسيحعلىالموتيستبعدونالتلاميذبعضكانولما

عقبالصحابةبعضفعلكما،لهوتعظيمهمحبهملشدة

نأإلىوالاجتهادبالرأيبعضهمذهب،الثهرسولموت
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يهوذاإماإنهوقالوا،المسيحغيريكونأنبدلاالمصلوب

.يهههـذاذهبأينيعلموالملأنهموخصوصئاآخرواحدأو

فيالأولينالنصارىبينمختلفةمذاهبنشأتذلكومن

ظهرتكتيرةلفرقأساسئاكانت،والقيامةالصلبمسألة

كتبنا.مماوغيرها!ئارفيسابقامرازاذكرناهابعدهم

قامكةشلأنفيفيل!اختقفواأئن!ينؤإن):تعالىقاللذلك

:النساء()يقينأقتفوةؤفاالالنائباغإلأجمفبمهبنيل!نفم

157).

إذشوهدمماالظاهرهولأنهبالصلبالقائلينمذهبفساد

ومنبولسودعمهبالقيامةالقولنشرهعلىوساعدذاك

نصوصوبمبعضوالفداء)1(الخلاصفيبنظرياتهموافقه

يتئللمفلماذابهالمبثمروالخلاصالصلبفيالنصارىغيدةصحتإذا:)1(حاشية

الإئمهذافياليهوديوقعانمنبدلأللهقربائايقلالوهانتلاميذهمنيطلباونفسهالمسيح

العظيم؟

انيقدرلمالشيطانسلطةمنالناسلخجصالوسيلةهذهدبرانبعدتعالىاللهفكان

-يتولبرنكماخصهم-النينالعالمينعلىالمنضلينابيهالشعوباحببهايخلص

بهماعاءهجمرهمباحديعتنولمالزمانقديممنالعظيمةوالمعجزاتوالنبوةبالوحي

!؟الحقدينهإلىاجمعينالبشرلهدايةالوحيدةالواسطةجعلهمحتى

الننب!افياوقعهمإذأفلماذا؟سواهمدونبالخلاصاولىالناسمهـؤلاءكاتاما

بدونالبز-ءهـا.ابنهيثءانيمنهكمانانهمع،إرا!تهئونالمسيحبصلبهمالعطني

الير؟!الإثم!ثاشايقاصيم
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وشعبهإلههمأحبابإهئكفينجحقدالشيطانأنعلى-صحلو-نلكيدلألا

ثم،طويلةمدةنلكفيفكرانبعدمخالبهمنتخليصهمعنالالههذاوعجزالمختار

!إحيلتهللجحلمنلكومع،نفسهصلب

الإنسانخلقهعلىيندموجعلهالشيطانظبهالذكطالضعيفالإلههذاعلىأسفافوا

تكالطوفانبعدومنقبلمنوالارتباكالحيرةفيواوقعه(7و6:6لن)ويحزن

!خ.إلخ(7و6:أوا22و8:21)

سفكحت!(4-.11:92قض)كثيزاالدماءسفكفيخبهلولاكلههذاعناغاهوما

قبلمنوجاءهكبيزا(علؤانلكصال!ه)تعالىالانتحرهذاإلىالشيطانوقادهنفسهلم

حسبعلى-بنلكيكتفولم(41:01)متليكفرلهليسجدوممتحئامجرنجانلك

والجنونوالصمموالبكمالف!للوانواعيلأصرعجمادهويصيباصاببل-زعمهم

يقدرونولاالشيطانتاثيرإلىكتبهمإليهمل!سبهاالتيالأمراضمننلكوغيروالعتاهة

قهرحتىقالرلعينمنغدهماعظمهفما،وسلطانهشرهمنالناستخليصعلىللان

)سبحان(3:15)التكوينسفريقولماعلىالآخرسحقمنهمافمنإ!وإلههمالعالمين

8:85يو)أليهودبياتالألوهيةادعىالمسيحأنصحوإذا(يصفونعماالعزةربالله

.(33و03:اوه

لسانعلىبهئعالىاللهأمرهمماللفيفسوىشينايفعلوالموهمقلالهفيعليهمننبفاى

أ!موسى

اوآيةواعطاكحلضاحالماونبيوسطكفيقامإذا(ا:13)المتلتيةسفرفيقال

لمأخرىآلهةوراءلنذهبقائلأ:غهاكلمكالتيالأعجوبةأوالآيةولوحدثت2اعجوبة

نايعلماللهكانفإذا(يقتلالحلمنلكالحالماوالنبيونلك:قولهإلى،ودعبدهانعرفها

الثمريعةفيالحكم!اوضعفلماذا،لعبالتهالناسويدعوالألوهيةسيذعىالمسيح

الموسوية؟

إ!عليهموغضبكرههملهإطاعةاليثودانفذهولضا

الظلم؟هذاولح!ال!ضل!لهذافلتم

وكان،المستقبليعلمكانماولئنك،جاهلعاجزتعالىاللهأنالنصارى3عقيدفمقتضى

6و11:5تك)البشرأعمالبنفسهليشاهدللنزوليضطر:التكوينسفزيقولكما

.ويحزنيندموجعلتهأغضبتهالتى(18:21و
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وأفكارهمأوهامهمبحسبوأولوهالووهاالقديمالعهدمن

هذابولسرفضبىوقد(الثهدين)كتابفيبطلاطهابيناوقد

(ح،أولهأ؟ء3)كالبيونيينالقديمةفرقهمأقدمرسائلهوجميع

فيوغايةالحقيقيةالمسيحاتعاليمإلىالناسأقربوكانوا

الأصليالعبرانيمتىإنجيلعندهموكانوالتقوىالزهد

.الآنالمفقود

حضرأنهصحإذا)ونيقوديموسيوسفأنالجائزومن

وأيهينوهاأناليهودمنالجئةعلىيخافانكانا(معه

نحوأوكالمعتادالمفترسةللحيواناتيتركوهاأوبهايمليوا

فييعملكانوكماوأتباعهبالمسيحالنكايةفيزيادةذلك

أتماقدبانهمافتظاهرا،الرومانعادةبحسبالمصلوبين

ومضيا.الجثةدفن

أنمنخوفامطلقاأحدالقبرعنديبقلمأنهتحققافلما

لاآخرموضعإلىونقلاهارجعايقعلانماعلىيطلع

ثم،بسرهماأحديبوحلاأنعلىوتعاهدا،أحديغلمه

طريقهدبرأنبعدانهترىولنلك،الإنسانامزإليهيصيرماذايعلمكانمانخأنه

نلكبسببوأهتلث،لمجموعيمبالنسبةقليلإلاالبشرمنيخفصا!لمصلئاوماتالخلاص

.كيلزا(غلؤآالطالفونتفوذغفااللة)تغاقىعفهأمهأشضل
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الشمالإلىأميال6بعدعلىالرامةبلدتهإلىيوسفذهب

كانوكلاهمابيتهإلىنيقوديموسورجعأورشليممن

بالمسيحيؤمنانوكانااليهودمجمعالسنهدريمفيعضؤا

(7:05و91:38يو)اليهودمنلخوفهماسزاولكن

همابانهماولاحتىبشيءاليهوديجاهرالمأنهماوربما

تذكرهلمولذلك،نيقوديموسوخصوصئاالجثةدفنااللذان

تعميةلليهوديوسفقالوربما،الأولالثلاثةالأناجيل

ممنلغيرىسلمتهاوكفنتهاالجثةاستلمتأنبعدإني:لهم

ولاوضعهاأينبليقينأعلمولاوتركتهليدفنهاحضر

اسمه.أعرف

الصلبحاضرينكانواالذينالجموعكللأنوخصوصئا

ولم(23:48)لوفاق!كمامنازلهمإلىرجعواقدكانوا

أممريموالمجدليةمريمإلايشاهدهماأحدالدفنوقتيبق

صحإذندرىولا(27:61ومت15:47مر-)يوسى

أنهمامع"الجئةلتحنيطالقبرإلىالعودةأرادتاكيفذلك

الأناجيل؟تقولكمايحنطانهاونيقوديموسيوسفشاهدتا

فيالإفرنجعلماءأحدكيموقال(4.و91:93يو)

يحرملاإنه:552ص3مجلد(الناصرييسوع)كتابه
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نحوبالواجبيقومأنالسبتيومفياليهودمنأحدعلى

ونحوهما.والتكفينكالتحنيطالميتجثة

إلىالذهابعنالنسوةهؤلاءأخرالذيماأحديفهمفلا

فيها.للمسيحعملهيردنبماوالقيامالسبتيومالقبر

.826صالخوارقدينكتابانظر

نيقوديموسأحضرهالذيالعظيمالحنوطيكفهنلموهل

ولكن(أ:16)مغيرهاشترينحتى(91:31يو)

لنتغاض.

المجدليةمريمجاءتالأحديومفجرفيالسبتوبعد

وضعتالجثةشاهدتاكانتاالذيالقبرإلىالأخرىومريم

إشاعةمنكانمافكانتجدهافلم(أ:28متى)أولأفيه

عنضلتاإنهمانقللمإذاهذا،الموتمنالمصلوبقيامة

ماوكثيزا،والظلاموالتعبوالبكاءالحزنشدةبسببالقبر

بثحتىقبورهممعرفةعنورجالهامثلأمصرنساءتضل

ولذلكمعروفمشاهدهوكمامرتينأومرةعليهاالتردد

.اليومإلىباليقينالقبرهذاموضععلماؤهميعرفلم

التلاميذعلىقاصرةكانتالقيامةإشاعةانتشرتولما

ي!رواولم(42:33لو)أورشليمفيفقطالمسبحوأتباع
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كانواولذلكالأمرأولفياليهودأمامبهاالتجاهرعلى

خوفااليهودكلا!مهميسمعلئلامغلقةوالأبوابيجتمعون

الحالةهذهعلىوكانوا(02:91)يوحناقالكمامنهم

علىيجسروالمثم(02:26يو)أيامثمانيةإلى

كمايوفاخمسيننحوبعدإلادينهمإلىبالدعوةالمجاهرة

فرضعلىالمدةهذهوفي(ا:2)الأعمالسفرفي

بسببغيرهاعنتمييزهايمكنلاالجئةعلىأحدعتؤر

الرمي.التعفن

يومفياليهودمننفسآلافثلاظةإيمانودعوى

العددهذاكليسعللتلاميذبيتوجودعدميكذبهاالخمسين

الذينواليهود(15:أعأ)رجلأ12نحوكانوافإنهم

عددندريولا(2:41ع1)آلافثلاثةنحوتنصروا

فيالاجتماعحضرواالذيناليهودمنيتنصروالمالذين

الأعمالسفرقالكماالسماءقبةتحتأمةكلمنأورشليم

العظيمالاجتماعهذاإنأيضئاق!الذي(-.2:613)

منقنوملكالبيتهذافأين(2:2)بيتفيكان

؟(/\:2أع)الجليلمنوكلهمالتلاميذ
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المتنوعةالأممجميعمنالجماهيرهثهكلأخبرالذيومن

روحنزوكمنالخاصالتلاملذبلتفيحاصلهوبما

صنفاإليههرعواحتىمختلفةبألسنةوتكلمهمعليهمال!س

ابلفاتوالرسائلالأناجيلالتلاميذيكتبلمولماذا؟صنفا

ترجمة؟بونقبولهاللناسليتيسرعرفوهاالتيهذهالعالم

الأبد؟إلىباقيةصجزةوتكون

؟إذامرقسلمترجمهمحتاخابطرسكانولماذا

ولكن،القدماءالكنيسةآباءجميعوصدقهبايباسرواهكما

فيه.كناماإلىلنرجع

إلىهمماوكثيرأوربافيالنفدعلماءمنجماعةوذهب

فيمنحوتاوكانالمصلوبفيهوضعالذيالقبرأن

فيحدثتالتيالزلزلةمنغيرهأصابماأصابهالصخر

الوفت.ذلك

القبوربعضفتفتحت(28:2)إنجيلهفيمتىوذكرها

مت):أيضئاراجع،وتشققتالصخوربعضوزالت

فيالمدفونالجسدذلكبسببفضاع(52و51:/\2

الترابمنشيءعليهوانهالانطبقثم،الشقوقمنشق

أتز.علىللجثةأحديقفولمالشقانسدحتىوالحجارة
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إدحماصلتافلصاألئ!اإلئالمرأتينوصولشيلذلككان

بشيءشعرتاأوالزلزلةآثارورأتاالجثةتجثاردم!حنالك

وفيامالملاطكةنزولبسببذلكأنوظنتافزعتامنها

الرعدةأخذتوقد(28:2مت)القبرمنالمسيح

مر)الكلامعلىتقدرالمحتىمأخذكلمنهماوالحيرة

16:8).

ماكئيزاالزلازلوقتففيذكرماالقارئيستغربنولا

عليها.تنطبقثمأشياءبعضوتبلالعالأرضتنفتح

منالقبرإلىالمرأتينوصولقبيلالزلزلةهذهووقوع

كسفثفقد،منهاأعجبالتاريخفيحدثتالتيالمصادفات

عليهالثهصلىالثهرسولابنإبراهيمماتيومالشمس

اللةصلىللنبيمعجزةذلكأنالصحابةظنتحتىوسلم

آيتانوالقمرالشمسإن):لهمالسلامعليهفق!وسلمعليه

الحديث.(لحياتهولاأحدلموتيخسفانلاالثهآياتمن

فيأحدأيلموتيتغيزلاالعظيمالكونهذانظامأنيعئي

رسولمنأصدقهمافيالثه،الحقيرةالصغيرةالأرضهذه

أصحابهقالهبمالفرح،ابينالكثمنكغيرهكانولو،

فيه.اعتقادهموثنا
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الفرسملكقمبيزأنالتاريخيةالمصادفاتأعجبومن

بالمصرييناستهزاءفقتلهفخذهفيأبين!العجلطعن

فخذهعلىسيفهسقططريقهفيسائرهووبينماوإلههم

فظنالموتإلئالحاكفيساقهبليغاجرخافجرحهأيضئا

عقلأعجبفما،بهآلهتهمفعلبسببذلكأنالمصريون

.والخرافاتالأوهامإلىميلهكثرةأغربوماالإنسان

مكانفيالجبلفيمنحوتاكانالقبرذلكأنتذكرناوإذا

وكان،بالجمجمةالمسمىالموضعبقربأورشليمخراج

كانتكماالسفلىالجهةمنالكهفأوالقبرهذاملرمدخل

ذكرهماعلىالقبورنحتفيالوقتذلكفيالناسعادة

الذيالحجرأزالتالزلزلةأنالجائزفمن،وغيرهرينان

كالسبعالمفترسةالحيواناتبعضفدخلتالقبرهذابهسد

تعليلوهو،بهاوفرتالجثةوأخذتونحوهماالضبعأو

.معقولآخر

لاأناليهودعاثةمنإن:الإفرنجعلماءبعض.وقال

أيامثلاثةمضيبعدإلاالقبربابعلىالحجرهذايضعوا

هناالزلزلةبهذهللقولداعيفلاذلكصحفإن،الدفنمن

الوجه.هذافي
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لخكصة:او

وخصوصئا،القيامةهذهعلىفيهدليللاالجثةضياعآن

كانأنهمعلهالمنكرينمنلأحديظهرلمالمسيحلأن

وفضلأ(4و.12:31)متىإنجيلحسببذلكوعدهم

عودةوقتفيرآهمنوأتباعهتلاميذهبينفليسذلكعن

بإقناعأولىكانفلكفإنالقبر؟منوقيامهإليهالحياة

بعدحتىشاكابعضهمبقيالذينتلاميذهوإقناعالنا!ما

:2.ويو4تأ24:38.ولو28:17مت)لهمظهوره

فيوأسهلأقربكانالطريقةهذهاتباعأنمع.(27

ذكرناها.التيالشبهاتمللعنوأبعدالإقناع

الحكمةينافيوهوللايمانملجئاسلكونذلكإنقللفإن

ا!هية.

ملجئاكانماالناسأمامللموتىالمسيحإحياءوهل:قلت

!؟الإلهيةللحكمةمنافياولا

المدينةودحولهمالراقدينالقديسينأجسادقياموكذلك

فرقفأي(فى3و27:52)ئجمتىذكرهماعلىالمقدسة

قيامتهوبين،القاطعةوالمعجزاتالبيناتالآيات!هبين

ئجالموتمنهو
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للشكقابلةوهيبهاالإيمانالبشرعلىيجبفكيف

المشككةبكتبهمالدنياملاؤاالذينأتباعهمنحتى؟والطعن

أنفسهمالتلاميذفيهاشكوحتى،وعقائدهالدينهذافي

.الزمانقديممن(28:17متى)

الآنبة:الأسنلةهنانسألأنولنا

سيسبقهمقيامتهبعدبانهتلاهيذهأخبرالمسيحكانإذا-ا

مت)يروهلكىهناكإلىبالذهابوأمرهمالجليلإلى

لهمظهرإذافلماذا(16:7ومر28:01و26:32

قامالذياليومنفسفيويوحنالوقايقولكماأورشليمفي

.(2:91.ويو37و2:36،لو)؟فيه

أنهمعهناكليروهالجليلإلىإرسلهمفيالحكمةما-2

إلىالداعيوما(3:اأع)أورشليمفيمرازالهمظهر

يحلحتىأورشليميبرحوالاأنأمرهمالذيوهو،ذلك

؟(4:اوأع24:94لو)القدسروحعليهم

فيلهمظهورهبعدكانالجليلفيلهمظهورههل-3

قبله(آنمأورشليم
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نأبث؟(12:17لممت)فيهشكوافلماذابعدهكاننإن

ويو94-2:93؟لو)أورشليمفيبذلكأقنعهمكان

الجليلإلىذهبوافمتى،قبلهكانوإن(27و02:02

أيامثلاثةمسيرةأورشليمعنيبعدالجليلبانالعلممعإذا

فيرأوهأنهمعلىالأناجيلنصتوقد،الأقلعلى

أنهميعقلفهل،القبرمنقيامتهيومنفسفيأوزشليم

اليومذلكنفسفيرجعواثمهنكورأوهالجلللإلىذهبوا

القيامةبعدتتغيركانتهيئتهأنالشكفيالسببكانوإن؟

التضليل؟هذافيالحكمةوما؟ذلككانفلماذا،مرازا

كماوقبلياالقيامةبعدوالتبديلللتغييرقابلةهيئتهكانتوإذا

-9:2ومر7-ا:17متىراجع)الأناجيلمنيفهم

عنالاختفاءعلىالقدرةلهوكان(36-9:28ولو8

والإفلاتيروهأنبدونوسطهمفيوالمرور،الناسأعين

فكيف(.4:3ولو93:ا.و8:95يو)أيديهممن

وأمدهكودحقيقةعرفوهوأنهمصلبوهاليهودبانيجزمونإذا

هيئهتغيرلكثرةفيهيشكونكانواتلاميذهنفسأنمع

؟(،:21يو)وتبدلها
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كماوأخطأوهيعرفوهلماليهودإن:قلناإذاغرابةفأقي

:02يو)البستانىوظنتهالمجدليةمريممرةأخطأته

؟(15

قيامته،يومأورشليمفيلهمظهرالمسيحكانإذا-4

منبدلأالجليلإلىبلذهابوقتئذبنفسهيأمرهملمفلماذا

28:01متى)؟النساءبواسطهالأمرهذاإليهميرسلأن

ماوينكر،الظهورهذاقتىين!كرلمولماذا(16:7ومر

بيانه؟سبقمماينافيه

نضاوإلا،أورشليمفيلهمظهرماأنهعلىذلكيدلألا

؟تلاميذهوبينبينهالنساءلتوسيطاحتاج

الشكعنوالبعدالأهميةمنوهو،ذلكذكرمتىتركويم

ويو24:45لو)؟عظيمبمكانالآخرونيقولكما

02:25).

:اخرىوجوهمنهذهالصلبفصةثنافشأنعلينابقي

كانتالمسيححالةملرفيالموسويةالشريعةأن-ا-

وإنما،حيوهولأحدصلبفيهاوليس،الرجمتوبخا

.22(:21تثنية)خشبةعلىالمقتوليعلق

ولقطاعللعبيدفيهاالصلبفكانالرومانيةالتمريعةأما
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إثافكيف،الدنيئةالجرائمأربابصنونحوهمالطريق

ظلبوكف؟ذلككانشريعةأفيوعلى،المسيحصلب

فيموجوذاليسوهو،لهمالرومانوأنفذهصلبهاليهود

لمداله؟شرائعهم

ليدمروومرقنرمتىيسميهماكمالصانمعهصملبوكيف

؟اللصوصصلباليهودشريعةولا،الرومانشريعةفى

ومنهم،القصةهذهأصلفيحتىالعلماءبعضشكلنلك

وأالكذبالمعقولةالتاريخيةبالدلائلأظهرمنأيضئا

همواستتمعاد؟النصارىاضطهادقصصبعضفىالمبالغة

تواريخهم.فييحكونكماالأولىالقرونفيالكثلر

قالعليهالقبضقبيلالمسيحأنلوقاإنجيلفىجاء-2

فلاخذهكيسلهمنالآن:-.ه(22:36)لتلاميذه

سيفا؟ويشترثوبهفليبعلهليسومن،كذلكومزود

.سيفانهناذاهوربيا:فقالوا

الزيؤنجبلإلىكالعادةومضىوخرج،يكفي:لهمفق!

لم:قالالمكانإلىصارولما،ئلاميذهأيضئاوتبعه،

رمةنحرعيموانفصل،تجربةفيتدخلوالالكيصلوا

:قائا6،وصلىركبتيهعلىوجثاحجر
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لالتكنولكنالكأسهذهعنيتجيزألأشئتإنأبتاديا

وإذا،يقويهالسماءمنملنلهوظهر،إبىادقئنجلإرادتي

عرقهوصارلجاجةبأشديصليكانجهادفيكان

رأىفلما:قولهإلى94الأرضعلىنازلةدمكقفرانما

05بالسيفأنضربربيا:قالوايكونمالهصالذين

.(اليمنىأذنهفقطعالكهنةرئيسعبدمنهمواثوضرب

مسائل:عدةتردالعبارةثتهوعلى

وحملهاالسيوفبشراءتلاميذهأمرالمنميحإن:أولا

الكهنة،رئيسعبديقتلأنمنهمواحدوأراد،غهلكفاع

عنالمسيحينههولمفقطعتهاأذنهالضربةأصاصاولكن

متىمنيفهمكماالرجلالضربةأخطأتأنب!إلاذلك

عنهالأناجيلقولمعهذايتفقفكيف(52واء:26)

قالوأنه(5:44مت)الأعداءبمحبةتلاميذهأمرأنه

لهفحولالأيمنخدكعلىلطمكمن):(5:93مت)

.(أيضئاالآخر

علىتلاميذهوأراد،هذهبأقوالهنفسههويعمللم1%فلما

عنه؟لكفاعالسيوفحمل
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منيفهمكماأمرهمبدأفيالسلميةالأقوالهذهكانتأم

تركا؟قليلأقويفلما،يقوىأنقبلمتىإنجيل

يقهزأنمعهيستطيعمبلغاالقوةمنبلغلويفعلكانفماذا-

؟الروماندولة

المسبحأننرىاونحن،إذاعليناالمسيحيونيفتخرونجم

الشديد؟ضعفهوقتإلاالسلمإلىدعاما

،أعداءهحاربلأنهوسلمعليهالنهصلىمحمذايعيبونولم

؟شديذاقوئاحينئذكانوقد

أشارالذيهوالمسيحأنهذهلوقاعبارةمنئفهملاأو

أمرهمالذيهوفإنه،حينئذبالسيفبالضربعليهم

معهم؟وحملهابشرائها

بالنميف؟أنضرب:سالوهحينمابذلكيصرحلمإنهنعم

الدولةومناليهودمنخوفاخفئاالعازاسكوتهكانولكن

منهم؟النجاةفيأملعندهكانأنهالظاهرلأن؟الرومانية

لمإلييإليي):وقاكيئسزعمهمعلىصلبهتملماولذلك

.(37:46مت)(؟تركتني
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للموتالسماءمننزلالذيالثهابنالمسبحكاناإ6:ناشيا

لمولماذا،نفسهعنالدفاعأرادفلماذا،العالمخطيئةلين!ع

؟مختازاطائغالهمنفسهينملم

بطلبوا!حاحالعريضةالطويلةالصلاة!ذهمعىهـهـا

فائدةلاأنهيعلموهو؟ترىياذلكحكمةوما،ابخجاة

لأجله.جاءالذيصلبهمنبدولاكلهثتامن

سبيلهفيللشهادةأنفسهميقدمونالثهعبيدكانإذا:ثالثا

ابن)يجبنأنيمكنفكيف،وإقداموثباتشجاعةبكل

شدةمنعرقهيتصببحتىذلكفيمساواتهمعن(الثه

إلىثانيةيعودأنهإلاالموتفيوليس،الموتمنفالحض

؟ترىياذلككرةفلتم،أئه

؟(38و26:37)متىذكركماالشديدالحزقهذاويحص

إلىالقدسروحمنالممتلئاللةابنيحتاجكيف:رابغا

أقنومينيوجدناسوتهفيأنهمعليقويهالسماءمنملاذ

متجدانوهما(32:أيوالقدسوروح،الابن)إلين

الثه؟منأقوىعندهمالمقك!افئهلبه،



-72!-

المذنبين-اللهينقثأنالنصارىعندالعدلمنهل:خامشا

يستغيثوهوإرادتهرغمالبريءابنهويصلب-وبنيهآدم

فلايغيئه؟به

ورحمته؟عدلهفاين

يرحما!ههذامللفهل،بابنهرحيضاعادلأيكنلموإذا

لسفكإلههممنالكثيرالحبهذاويغ؟فيهمويعدلعبيده

؟)1(الزمانقديمكاالأبرياءدم

كانإذاثم):(91:31يوحنا)إنجيليقول(3)

السبت؟فيالصليبعلىالأجسادتبقىلافلكياستعداد

نأبيلاخن!اليهودسأل،عظيفاكانالسبتذلكيوملأن

ساقيوكسرواالعسكرفأتى32ويرفعواسيقانهمتكسر

جاءوافلمايسوعوأما33معهالمصلوبوالآخرالأول

واحذالكن34ماتقدرأوهلأنهم؟ساقيهيكسروالمإليه

ونكرلئهقرباناالبريئةالؤحيدةابنتهضالذياللهروحمنالممتلئيفتاحقصة)1(راجع

كانقباكان،فعلماصلىيعالمحبهولماباهايزجرولمكتبهبعضفىهذهقصتهالله

له،محزقةقللعابثأصثهااباهالأث(؟.-11:92قضاة)تعالىغدهمرضيا

ينفرماثكفولمالقصةثثهذكرفكأثجئتهاتأكلوالنيرانرانحتهامنشزفلعله

.هذابيفتاحالناسليقتدىمنها

.(اثهث:ت)كلابنافيوالضحاياالقرابينمتالةأيضئاراجع
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3آوماءدمخرجوللوقتبحربةجنبهطعنالعسكرمن

.(37منهيكسرلاعظمالقائلالكتابليتمكانهذالأن

الذيإلىسينظرون):آخركتابيقولوأيضا

.(طعوه

قديمة،نبواتلتتميمووقعتحقيقيةالقصةهذهكانتفإذا

؟الآخرونالإنجيليونالثلاثةإليهايشرلمفكيف

(46-15:42)مرقسعبارةإنبلفقطهذاوليس

إن:يقول(91:38)يوحنالأن؟القصةهذهتنافي

سيقانبكسرأمرأنبعدبيلاطسإلىأتىيرسف

إذافكيف؟الجثةباخذلهفاذن؟ماتواأنوبعدالمصلوبين

المسيحموتمن،مرقسروايةحسب،بيلاطستعجب

قائدسألولماذا؟الجسدطالئايوسفجاءهحينمابسرعة

إذا(15:44مر؟ماتقدزمانلههل):قائلاالمائة

كماورفعهمالمصلوبينسيقانبكسرأمرهأصدرحقيقةكان

يوحنا؟قال

للعجب؟موضعيبقىالكسرهذابعدف!
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(91:1/1)يواللصينبينصلبالمسيحأنيخفىولا

ولموالآخرالأ9ليساقيوكسروا،العسكرتخطاهفكيف

قبله؟الئالثكسروابلساقيهيكسروا

.ماتقدرأوهلأنهم:قيلفإن

أحدهمطعنهفلماذاالموتمنمتحققينكانواإذا:قلت

جنبه؟فيبالحربة

بثساقيهكسرعنأخرهمالذىفمامتحققينيكونوالمواعن

بذلك؟لهمالأمرصدور

الثالث،إلىتخطوهحتىالأمرإطاعةفيترددواولماذا

مثلفيوالبحثوالتوقفالترددالعسكرشأنمنوهل

الجميعسيقانبكسرصريخالهمصدرالأمرأنمع؟ذلك

اليهودلطلبإجابةالصلبانعنورفعهمبموتهموالتعجيل

؟الحالفيالأمرتنفيذعنأخرهمالذىفمابيلاطسمن

تواتلتطبيقمصطنعةالقصةهذهأنعلىذلكيدلألا

.)1(الأنابخلكتبةعادةهيكماالمسيحعلىقديمة

3\لم.\لم،37\لم:صفحةالإنكليزيةشالخوارقدينكتاب:راجع)1(
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الوجهةمنالموتبعدمنهالدمخروجيفنمرونوكيف

كماجنبهمنخارخايوحنارآهالذيالماءهذاوما،الطبية

.(35و91:34)إنجيلهطول

لمالمصلوبأنإلىالإفرنجعلماءبعضكعت1:(ث)

الأكئرعلىساعاتستكانتالصلبهـةلأن؟صمت

للموتكافيةغيروهي(37-15:25مرقن!راجع)

أيامئلاثةإلىيوممنعادةيموتالمصلوبفإن،بالصلب

(15:44مر)السرعةهذهمنبيلاطستعجبولذلك؟

الكنيسةآباءمنوغيرهأوريجانوسذلكبسببقال

فإنهوأيضا؟العاداتخوارقمنكانموته!!ا:الثذماء

يذكرلمولذلك؟رجلاهوربطتفقطفييهإلاتسمرلم

:2.يو)رجليهيذكرولميديهفيالمساميرأ!إلاحناير

هذابحسبلتلاميذهالمسيحئرهماولم(ولم221وه02

الإنجيل.

المرادأنتحتملفإنها(4.و24:93)لوقابخاهـة!أما

جسمأنهليعلموا؟ليجسوهماورجليهيديهأرالحمأنهبها

روخا،ليسأنهليقنعهم؟قالكما،وعظمأحملهحقيقي

يسهللأنه؟جسمهسائردونورجليهفييهأرا!موإنما
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القصةثحتهأنعلى،الأخرىاالأعضاءباقيدونكشفهما

)1(.المحققونالنقدعلماءرذهاقد

الرومانيينعنثالمصلوبرجليربطيكنولمهذا

الغالتكانإنه:نقللمإن،تسميرهمامنبأقلوغيرهم

يوحناقالكماتكنمرلمعظامهفإنذلكوفوق،الصلبفي

الأناجيلتذكرهافلمبالحربةطعنهوأما(91:36)

صحتوإذا،بيتاكمافيهامشكوكوقصتها،الأخرى

قدصقطوتكون،الجسمداخلإلىتنفذلمالحربةأنفيجوز

الفعلأنعلئالعضلاتوبعضوالشحمالجلدقطعت

يفنبلا("91:3يو)بطعنالإنجيلفيالمترجماليوناني

اللغة.هذدعلماءيقولكماغائزاكانالجرحأن

علىدكيامنأكتزالحياةعلىتدلالحادثةهذهإنئم

،دممنهسالتقاميتاالمصلوبكانلوفإنه،الموت

نأبخعد،حياكانأنهعلىالدلائلاحدهومنهالدمفسيلان

.كالمعتادالنزفبطلالدممنجزءمنهس!

؟الموتلإتاتقديفااخترعتالقصةهذهأنوالظاهر

.ذاكإذالطببعلملجهلهم

.1،13،و137،:صفحةالانكليزيةفيالخوارقليننخاب:ثاجع)1(
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يمتلمالمصئوبإن:العلماءقالكلهاالأشابفلهثه

بعدلبولسحصلكماشديذاإغماءعليهأغصىوإنماحقيقة

ودفئالصليبعنأنزلفلما2(.و14:91أع)رجمأن

وانتعشتالقبرفيواستراح95(:27)متوالكتانبالكفن

يو)نيقوديموسلهوضعهاالتيالكثيرةبالأطيابروحه

أزالوالذى،القبرمنويخرجيقومأنأمكنه(4.:91

أنأو؟سابقاذكرتالتيالزلزلةهيالقبرهذاعنالحجر

يوضعلاأنكانتالعادةلأن؟مخترعةهذهالحجرمسألة

.أيامثلائةمضيبعدإلاالحجرهذا

.(832صالخوارقدينكتابراجع)

تحظهمابسببميتاسقطقليالذومشىالمصلوبقامفلما

طويلةمدةوالعطشوالجوع،قواهوانهماكالعذابمن

فلكعلىساعدوربماتعفنهاأووالتهابهاالجروحوآلام

ذهولأصابهأنهأوتعلملمأحشائهفيأمراضبعضوجود

غيرإلى،فهوىقدمهزلتأوعل!مكانمنبنفسهفألقى

فيالوفاةتسببالتيالمئنوعةالمحتملةالأسبابمنذلك

فإن؟فيهماتالذيالمكانيعلمولم،الحالةهذهمدل

وبسبب،جبالهابعضفيأورشليممثجةخارجكانالقز



7-لم-9

-تالمحتفةالقصص!هذهنشأتالقبرفيالجثةوجودعدم

القيامة.

كثيرمنقليلوهو،المسألةهذهفييقالمماشيءهذا

إنهحتىالمسيصالدينفيالآنأورباعلماءيقولهمما

أورباتخرجحتىطويلزمنيمضيلاأنهللابسانليخيل

نأيعلممنعندبعجيبذلكوليس،النصرانيةعنكلها

ا!عنفعلأالآنخرجواقدهنكوالمفكرينالعلماءأكبر

الضخمةالمجلداتوألفوا،ظهرئاوراءهمونبذوهالدين

.يقولونكماكلهاعقائدهوفسادبطلافإثباتفي

بينوعلمهابأوروباالمبشرونيفتخرلماذاأدرىولا

الفهممنستقلعالمالإفرنجبينيوجدأنقلأنهمعالمسلمين

بجماعةفالأولى،النصرانيةعقائدمنبشيءيعتقدوالعقل

فييحصنوهأنأورباخارجدلنهمنشربدلالمبشرلن

خرجتوإلا،المحققينالعلماءهؤلاءغاراتضدداخلها

ئجدي!ملاوحينئذ،مايوفاالمسيحيةعنكلهاأوربا

نفغا.ومدنيتهاوبعلمهابهاافتخارهم

الأ!منالوثنيينمؤرخيكتاباتبعضفيوجدوإذاهذا
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المؤئفماأس!3+ا!()دلطأتاسيتوستاريخفيكماصلبأ!سيحاأن

:لوجوهبقولهيعتدفلا،صيلادية171سنةنحو

الحاصلةالإشاعاتمنذلكأخذتاسيتوسيكونأن-أ

لاحظناولو،قلناكماذلكيؤيذوجمهورهاالوقتذلكفي

منهاستغربنالماالوقتذلكفيللنصارىتاسيتوساحتقار

لعدمتمحيصولاتحقيقبدونمنهصدرالذىالقولهذا

الوسطىالقرونفيأوربانصارىكاقوالفهو،بهمعنايته

كلهاكانتفقد،ودينهوسلمعليهالثهصلىمحمدفي

.والاخت!ثاتالكاذبةالإشاعاتعلىمبنية

منوغيرههذاتاسيتوسفيقولناصحةعلىيدلومما

والأكاذيببالإشاعاتياخذونكانواأنهمالوثنيينمؤرخي

ولاتحزبدونتواريخهمفيويحشرونهاحولهمالمنتشرة

مضحكةعديدةخرافاتاليهودتاريخفيذؤد!أنه-بحث

الإنكليزية،المعارفدائرةقالتكما،ثابتةحقائقظنها

لمالرومانيينإن:يق!والحق.658صفحة13مجلد

يفهمشفةببنتيفهلملأنه؟اهتمامأدنىبالمسيحيئهتموا

قاصرةأعمالهكلوكانت،عليهمالخروجيريدأنهملا

فقراءبعضإلايتبعهولموأدبيادينياأمتهحالإصلاحعلى
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غيرمنأحدإليهيلتفتلمفلذلك؟وأصاغرهماليهود

اخليةاكالمحليةالمسائلمنكانتالصلبفحادثة؟اليهود

أورشليم؟خارجالرومانحكاممنأحدبهايهتململهم

كماروميةاغمتئذانبدونفلهابللاطسأمرصدرولذلك

.)1(الأناجيلجميعمنيفهم

رؤساءان126صالإنجليزيجولدلمولفهالجديدالعهدمنحكاياثكت!فيجاء)1(

فيهلأنفنوااوروميةإلىلأرسلوه،ذكإذالممميحبامراهتمواكانوالوأورث!ليممدينة

بيلاط!مرابلغفهلبينهموصلبوهاللصوصمعاملةعاملوهكانواهـفإذااوحد.العقوبة

رومية؟إلىايضااللصين

لئعييرالصلبحالثةنكرتاليالقديمةالروماتتواريخمنيؤيدهمافايننلككانإذا

إأاللصوصبينإلههمصلبنكرمنأنجلغتحقيرفايأيقولونكماوتحقيرهمالنصارى

بهأسمعواكانوا

أنهمعإلبهاالمسبحخبرأبلغإ1%فلماذارومبةإلىاللصينخبربلغببئطسيكنلموان

وضعفائهم؟اليهودآحادإلىبهينظرمماباكئرإليهينظرلمالمؤرخينبإجماع

مطلقا.ودولتهمالرومانيسشيءباورالمسيحياتلمإذ

ينكرهالمفلماذا،حقيقيةالقرآننكرهاالتى!مم!يحمعجزاتكانتإذا:قيلفإن

لتاريخ؟منكتبوهانهمثبتفيماوالروماناليهودمؤرخو

فيأورشليممنبعيذاالسلامعليهيعملهاكالتواعلمهاالمعجزاتهذهجللأن:للت

أثأيجيبكانوما،اليهودعامةوبعضتلامثدبينالخلواتاوالصغيرةالقرىبعض

:6و2ا-.2:8يومثلأراجع)المعجزاتعملعليهيقترحونحينماطلبهعنمنهم

اليثوثمنالرؤساءيزفلم،ذلكوغير(6ث:22ولو12و8:11ومر034-.

هيومعجزاتهأكبرإنحتى،عامهمص%عنهايسمعونكانواوإنما،آياتهوالرومان

!جبابآمنممنصثاسمعواوات،بأ!نصهميروهالمأيامباربعةدفنهبعدلعازرإحياء

رأفو!ماآياتهعنيسمعكانهيزدوشو!ث(-547؟:11يو)اليهودعامةمن
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رسميايبلغهالمبيال!طسأنالعلماءعندوالرابح

)1(.روميةفيطيباريوسللإمبراطور

،اليهودعلىالقاصرةالصغيرةالمسائلمنكانتلأنها

الدينية.مسائلهمفيالرومانلشرائعخاضعينغيروكانوا

مجمععليهحكمأحدهموهوعيسىأنالأمرفغاية

حتىرومانيايكنلموهو،بلموتاليهوديالسنهدريم

كمنراءوما)(9و23:8لو)منهطلبعاالمسيحيجبهلمحتىبنفممهمنهاشينا

مذاهبسمعماتاويلفيمذهببهكافزاالممامعكانإذابالكفمامؤمناكانولوسمع

شيئايرواولموالروماناليهودخواصمنكانواالمؤرخونوهؤلاء(يصثقولاشى

لاماتواريخهمفيلئرنواانمنهمينتظرولا،يسمعونمايصدقونكانوافما،بأنفسغم

يعتالئرن.

طيزاوصيرورتهاالطيرك!ئةالطينمنقطعة(وترتيبتقدير)اكطخلقمعجزةأما

الخليلفيقريةوهيالناصرةمدينةوفيصيغرهفيفوقعتا،المهدفيوالكلام،اللهبإذن

لمفلنلك،الكتابومفماهير!رجالكبرمناحدمهايكنولمأليهودغدحقيرةصغيرة

الطفوليةوإنجيلتوماالجيلفيضكرتا،الجليليينأتباعهبعضغيراحدبروهما

لبعدمنهمالآخرونونع!يها،الآقالنصارىغدالقانونيةغيرالأناجيلمنوضيهرهما

الناحا.بينجمعمىأصريشتهرانقبلولوقوعهازمنا

وظهورهماورشليممدينةودخولهمالراقديناجممادمنكثيروقيامالقبورتفتحقصةوأما

اعظمفيوقعتانهاادعوالأنهم؟انكرناهافإنما54(-51:)27متىقاككمالباش

يخراحديروهالمخلكومع،الرومانومنمنهمالرجالكباريوجدحثاالودهـن

انبعدوقعتبأنهاالقولمعالمسيحاتباعنفسكتبهمماآخرإنجيليروهاولم،متى

.كثيرونأتباعلةوكاقصةذاع

.(23صعيسوتاربن:ثيوكتاب):راجع1()



لم--12

علىلحصلأنالمجمعلهذابدلاوكان،الرومانبهتهتم

تنفيثعلىيقدرلكيبلادهمفىالرومانيالحاكمتصديق

بالنسبةالحيادعنىالرومانوكاننعم،رسميابهحكمما

تصديقهممنبدلاكانأنهإلاالداخللةالدينيةاليهودلمسائل

شئونهمفيتنفيذهااليهوديريدالتيالعقوباتهذهمل!على

مشاهدهوكماالمغلوبةالأمممعالغالبةالأممشانالدينية

بهذهالرومانيينلاهتمامباعثثغيكن)1(.فلمالعصرهذافى

وقوعها؟بعدرسمياخبرهاالحكومةبلغلوحتىالمسألة

إلايذكرهولمالمسيحتاريخيجهلونمؤرخوهمكانولذلك

لمرومهأهلأنوالغالب،كتبهمفيعرضثامنهمقليل

وكانواايطالياالنصرانيةدخلتأنبعدإلابهيسمعوا

ولابهميهتمونولاشديذااحتقازاالنصارىيحتقرون

أخبارهممنشيئاولااليهودوبينبينهمالفرقيعرفون

والنصارىلليهودإن:تاسيتوسيقولولن!لك؟الصحيحة

الرومانيالمؤرخسويتونيوسويقول،حماررأسلهإلفا

يرث)اليهودإن:الثانيالقرنأوائلثي3)3!أ!هأس!ول

كانوالأنهم؟رومةمنكلوديوسطرذهم(النصارى

.(13ثصالمسيححياةفيرينانكتاب):)1(راجع
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وأالساميدائماعليهايحرضهم،فيهاوقالفلشغئايحدثون

المسيح.يريد3"5(حول،3)3الحسن

هـ.ا

فيمقيفاكانالسلامعليهالمسيحأنأيضئايظنوكان

إلىالمؤرخونهؤلاءكانفإذا،الزمنف!لكفيرومية

روميةفيوجدالمسيحكانإنيعلموالمالثانىالقرنأوائل

فكلف،الثهفيالكلابأهلعقيدةحقيقةولايوجدلمأو

شهادتهم؟علىالنصارىيعول

عليهالنصرانيةمؤلمس!عنالوثنيةالتواريخهذهفقيمة

القرونفيالإفرنجمؤلفيبعضكتاباتكقيمةهيالسلام

يعبدونأنهمالمسلمينعنيكتبونكانواالذينالوسطى

صنفالهوأن،الأسماءمنذلكغيرأو(ماهومت)

أورشليم.أومكةفىذهبمنعندهم

نشرماإلخبعينيهالصنمهذارأىأنهزعممنومنهم

عنالوثنيينكتابةكانتفكذلك؟وهذياناتهمخرافاتهممق

والمسيحيين.المسيح

تاريخامنهاشيءيعتبرأنيجوزولا،لهاقيمةلافهي

والاختلاقاتالإشاعاتعلىمبنيةكلهافإنها،صحيخا
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فيعناءأقلأنفسهميكلفواأنبدونوالأكاذيبوالأوهام

الحقيقة.معرفة

للبحتيلتفتواحتىعندهمشأنذاكإذللنصارىيكنولم

رششهمواسماسمهمحتىجهلواولذلك؟تاريخهمفي

عبده:أو،صلبإنه:قالوافإذا؟السالمعليه)1(يسوع

لاأقوالفهي؟ذلكغيرأوالثهدونمنالنصارىجميع

يفهمونلاقومعنصادرةفإنها؟المسلمينمنأحدبهيهتم

علىمعتقداتهمبعضقاسواوربما،شيئاالنصارىأمرمن

خطأ؟وفهموهاالمنظاربهذاابيهاونظروا،أنفسهممعتقدات

كتبهمفيقالواكماوخزعبلاتخرافاتإماأنهافظنوا

بهقامالرومانيةللتههةلعبادتهمتحويرأنهاأوعنها؟

تلكفيلوعبدوهرئيسهمألهواأنهمأ!هما،منهمالمتنصرون

منأكتزالنصرانيةمنليفهمواكانواوما)2(الرومانيةالآلهة

تاصتوسعليهاصقعرومةإلىتقريزاالمسيحصلبعنارسلبيلاطسانسلماإإ)1(

جدأإ1كب،يسوعاسمهالتقرير!افيينكرلابيلاطسانيعتلفلا،يدعونكما

.!!الكزصومالقريرهذافييرهأفلمبهسمعماكانهالاسمهذاوض!يرهتاسيتوس

اشثضبخا:زيهيموحو-الأثيومجعلواالمسيحيةفيوجمرهمالروماندخللما)2(

يرمحوو)ديسنبز23يوموجفوا؟التوراةسبتبدللهمالأسبوعىالعيد-آلهتهماعطم

اإ،!رزبجزداثفياانحنو،اتر*معليةللمنبحالماإديوم(أيضاالثممنرمتر*ث

.-(ثحا!امجكجولدتاكأبخ):راجع،ابخصزانبة
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يعتنالمسلمينأنالأوروبيونيظنكانكمانصهأوثثا

اسمالرومانجهلكمااسمهوجهلواالسلامعليهمحمذا

علىقياسئاثالوئاأوآلهةثلاثةلهوجعلوا،ينسوع

ثالوثهم)1(.

طذهمثلعلىالمبنيةالتواريخهذهأمثالأنوالخلاصة

لهاقيمةلاوهي؟شيئاالنصارىتفيدلاوالجهلالأوهام

كانتإذاهذا؟المسلمينعلىبهاالاحتجاجيصحفلابالمرة

الوجهفيكما،منهخلتومافكيف،التحريفمنخالية

الآتي:

فيهاق!تاسيتوستارلخفيالمذكورةالعبارةهذهإن2-

تكونأنإماإنها:أوربافيالمحققينمنالعلماءكبار

)2(.بالزيادةمحرفةأوعليهمدسوسة

،هذهدعواهمصحةعلىدلائلهمالعلماءهؤلاءبينوقد

أن.والحقالمقالةهذهملرفيايرادهابنايطولولكن

بها؟يوثقلاالنصارىطريقمنوصلتنااليالمؤلقات

بمصر.الحقانيةنظارةوكيلزض!لولباشافتحىتعريب(الإسلام)كأانجا:)1(هـاجع

الئنتاربخصلخص:وكتاب،-0256صعيسوتاربخ1ثيوانجابخ:راجع)2(

.3صجلد22صزع(اياهالكجوصلسثه
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التيالكتبمندنقدماجمغتحريفعلىتعودهملكثرة

غيرأوتاريخيةأودينيةكانتسواءأيديهمإلىوصلت

منفكم،ألآنمنهمالنقدعلماءفيلكيعترفكماذلك،

دسها!أوتحريفهاأظهروابخارة

غيرإلىونسبتهاواختلاقهاوضعهاأظهرواكتبمنوكم

عندتوجدالتيالكتبهذاعملهممنيسلملمحتىكاتبيها

اليهودعندالموجوديوسيفوسكتاريخالأمممنغيرهم

منه..8و97ص،الثهدينكتابفيذلكبيناوكد؟أيضا

تصرفواإليهمالرماندولةصارتحينماالرابعالقرنفمنذ

وشاءتشاءوابماغيرهمكتبمنوصلهموفيماكتبهمفي

رقيئا.ولاحسيئايخشواولم؟أهواؤهم

عبارةأصلولول(أنح!4)ولص!3أندريسالعلامةبيقوقد

مغايرباليدالمخطوطةالنسخأقدمفيهذهتاسيتوس

التي3،)ح(حول!أ،5)50كلمةفيالمتأخرةالنسخفيللموجود

عظيم،الكلمتينبينوالفرق3"ح(أ31ول!أ)30إلىحرفوها

وكانتالمسيحيينبمعنىوالثانيةالطيبينبمعنىالأولىفإن

ها!غبادعلىح!"س!(تطلق31)30!كاأالأولىالكلمة

ثجاغتادهوكانأيضئا)3.".30(01"ح(المسمىح)13،31المصري
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ما!زيومنالرومانعامةمنكتيرينذاك!رومية

،الآخرونالرومائورنيمقتهمكانالذينوهم،المصريين

كرههمولشدة؟وسياسيةدينيةلأسبابكتيراواضطهدوهم

بينهميميزواأنيمكنهململهمواحتقارهمالمصرينلأولك

الإسكندريةمنإليهمالمهاجرينالمصريينالي!ودوبين

فلما،والدينالجنسفيسواءكلهمواعتبروهم،وعتنهم

منحلمابهمفحلاليهمالحريقنسبواروميةاحترقت

تاسيتوسفصلهكماح*()35الرومانقيصرنيروناضطهاد

تاريخه.في

بقولهيريدتاسيتوسأنظنالنصارىبعضأنفالظاهر

إلىفأضافأ!"س!()30*أ،3أيالمسيحيينس!3"شأ(51ولكاأ30)

يأ:الاسمهذا:أى،للتفسيرالعبارةهذهتاريخه

صلبالذيأع"ح()31المسيحإلىمنسموب3"ح(ح31)30!!أ

طيباريوسالإمبراطورعهدفيبيلاطسالواليبأمر

ولماالمصريين3!م"ح(إلهولأ)3إلىنسبةأنهكاأ+(مع53يماأ)3

كتابةفيالوارداللفظحرفواالخطأهذاالنحمارفلاحظ

النسبةلتصح3.""ح(أول!أ)30إلىح.ا،)ح()55+3.31منتاسيتش

الندم!خعنالحثيثةالندمصخاختلفتوكلكا؟ح(آ)31المدمفحإلى
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شقةماعلىأندريسحققهكما،اللفظهذافيالفثيمة

مطلفا،كتابهفيالمسيحيذكرلمفتاسيتوسوعليه

صقثمكمالأوزيريدمرآخراسمهوهناالمذكورحع"شا(ول(3و)3

وعلىبلالمعبودهذاكهنةرئيسعلىأيضايطلقوكان؟

لقولالحقيقيالضعنىيفهمناوهذا،الرومانيينمواليبعض

لسابق:ا(3،حداه!أدا3)سنيوتيوسو

مابسببروميةمناصا(4ول4ولأ)3كلوديوسطردهماليهودإن

3"ح(حول(3)3الساميأوالحسنبتحريضالفتنمنيحدثونه

اصسميآخرشخصأوالكهنةرؤساءأحدهذاعلىوهو

الاسم.

يعرفلاسويتونيوسلكانولولاه،معقولتفسيروهو

فيوجدالمسيحانويزعم،والنصارىاليهودبينالفرق

مثله.مؤرخفيهيقعأنجذايبعدخطأوهورومية

يذكرهلم.كماالسلامعليهعيسىيذكرلمأنهفالحق

لكتيماالنصارىتحريفولولا،بيناماعلىتاستيتوس

ثأتو!عموتفاقررناهماغيرمنهمافهمتماومعنىلفطا

الفاكصحوالج!لالفظيعالخطأهذافيسويتونيوسوقوع

إليه.نهينسبراكي
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لامدذكما!الروبقيرومةفيالغسيحيةانتتمرشاثلكلا

وكلمة3"س!(أ31ولكاأ)5وح!"شا(أ(3)3!4كلمةبينيفرقون

معبودهوالمسبحأنوظنوا3"ح(أ3لطأ)35"ح(ثح)13،31

القديم.30(أ3أ)3المصريين

أيضاتوهمحتىوالخبطالخلطهذاذلكبسببفحصل

فيالمتوفىالشهيرالنصرانىالشهيدلطإ()ولأ،3يوستينوس

المسيحييناسمبينعالد4هنكأنالثانيالقرن

فيكما،طيبأوحسنأيس!عح()وله(3وكلمة3"شا(أأ(43ول)3

.(3المجلدمن91ص)المذكورجولدكاب

مصدرمنالصلبخبرأخذتاسيتوسأنسلمإذا-3

بيلاطسإن:نقوللافنحنيذعونكماروميةفيرسمي

كانواإنهم:نقولبلالحقيقةيعرفونكانوااليهودورؤساء

يهوذاعلىقبضواالذينالعسكركانربمابل،مخدوعين

إلىأخذوهأنهميجوزإذ؟مخدوعينأيضاالمسيحشراربث

يأباتهامهمالعقابمنأنفسهمتخليصلمجردلاالنمجن

علىوساثهمعيسىهوأنهلاعتقاد!بل؟كانلتمخص

تحقيقبطرقوج!ليمبهيهوذاشبهلثثةالظا!ثحذا

.(الآنفيهتوسعالذيالعلموثدو)التمخصنية



نفنطقتكعلئلتصميمهلهميهوذامقاومةشددثموكأا

مرتينأومرةلهمقالفإذا،بيناكماعليهالقبضرقبلمن

،كاذبأنهظنوا،عيسىهوليسإنه:عليهقبضواحينما

قوله.إلىيلتفتوافلم،أخرىمرةمنهمالفراريريدوأنه

حتىالمصلوبحقيقةالناسجهلعلىساعدومما

لباسئاوألبسهالمسيحملابسغيزهيردوسأنانخدعوا

إلىورده(23:01لو)بهاستهزاءلامغاأبيض

رأسهفوقشوكمنإكليالذأيضئابيلاطسفوضع،بيالطس

أماموحاكمه،هكذابهوخرج،أرجوانثوبوألبسه

أخذدبلصلبعليهحكمولما(2-91:16يو)اليهود

قرمزيارداءوألبسوه،الولابةدارداخلإلىالعسكر

لم27:12مت)رأسهعلىشوكمنإكليلأووضعوا

رآدمنأمامهيئتهتغيرالمخلالفةالمظاهرهذهوكل92(و

الوقوععلىوتساعدجيدةمعرفةيعرفوهلممنخصوصئا

الخطأ.في

ثبئيكلاثيابهعنالمصلوبجردواالصلبوق!وفي

عريانوروشخصرؤيةيتعودلممنأنيخفىولاعريائا

ملابسه.منتجريدهبعدمعرفتهعليهيدهللا
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.(3آوسح:/\2ومتئ-227،:أ!مراشظز)

واقفاتكناللاتيالنساءإن:قولنامنيعجبونوكيف

دفناهاللذينولا،الحقيقةتعرفلمالصلبوقتعهبعثا

يعجبونكيفبيناكماالمعرفةحقيعرفانهكاناماكعماو،

تعرفهكانتالتيالمجدليةمريمأنمنيعجبونولالك1من

وقت.تعرفهلم،الاختلاطأتمبهومختلطةالمعرفةحق

يو)يكلمهاوكانمنهبالقربواقفةكانتأنهامعال!امة

مععرفوهماالآخرينالتلاميذبعضوكذلك(02:15

24:31لو)معهمويأكلويحادثهممعهميمشيكانأنه

.(3ت-

،2:17لم1مت)رأوهكلمالهمصلازفافيهالشكوكان

.(02:27ويو4-42:372ولو

ذلك؟فيالسببهووما؟شكلهتغيرولماذا

بدلتلاملذهيقنعحتىالأصليةصورتهعلىيبقلما1ولكا

.؟مرازافيهالشك

؟تلاميذهغيرأحديرهلمأشهصكفيأعا

هيئت!هتغنربسببنفسهفيمرازايشككهمذلكبعدكل!

"(16:12)ثمز
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فيئشاكابعضمبقيحتىزائدةبصعوبةإقناعهميحاولثم

17(.1/2:)متى:انظر.أورشليمفيرأوهأنبعدالجليل

مجمعأمامومحاكمتهالمسيحعلىالقبضأنتنسولا

صرقمبلغأ!علىيخفىولا،ليلأكاناورؤسائهماليهود

وقتأكبرذلكوكانالأزمنةوتلكالبلادتلكفيالإضاءة

.الرؤساءأولئكأمامالمسلحفضاه

يختليوكان،جذاقليلأوقتهافكانالنهارفيمحاكمتهأما

:91-18:33يوحناانظر)مراتفيهابيلاطسبه

وكان،أيضئاالقصيرالوقتهذاأكثربذلكفضاع(16

المحاكمة،هذهوقتفياليهودأمامخرجكلماالمسيح

بيناكما(ه:91يو)والاستهزاءالسخريةملابسلابشا

شكله،تغيرأنهابدولاالعاديةملابسهغيرطبغاوهي

الخطأوقوععلىشماعدالظروفهذهفكلؤعليه

.والاشتباه

ذلكويقرب،السجنمنالمسيحبهروبقولنايؤيدومما

علىيدلوهويوحناإنجيلفيجاءما:النصارىعقولمن

عجيبةبطرقالناسأيديمنوالإفلاتالاختفاءعلى!رته

ليرجموه،حجارةفرفعوا)8:95قال،للعادةخارقةجذا
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وسطخصشيمجتازاالهدكلمنوخرجفاختفىلسوعأما

.هكذاومضى

يمسكوهأنفطلبوا)01:93وقال،يروهأنبدون:أي

أيديمنخرجيكونأنيجوزلافلغ(أيديهممنفخرج

قالماعلىاليهودأيديمنيخرجكانكماالحراس

.(3.و4:92لوقاأيضاراجع)؟أحديرهولمالإنجيل

واختفىأيديهممنوخرجيجدوهلملماأنهمالجائزومن

وجودهعدممنوتحققواالأناجيلذكرتهاالتيالكيفيةبهذه

اليهودوخافوارتبكواالعقابمنالحراسخاف،بالمدينة

منغيرهواحذاعمذافأخذواالناسمنكئيربهيؤمنأن

وربما،العسكرمعباتفاقهميشبههلاأويشبههالمسجونين

مطلقابالسرلأحديبوحوالاحتىكثيربمالرشوهم

المدينةخارجالرجلهذاوصلبوا(28:12متانظر)

ذلكفيالمسيحوكان،المسيحصلبواأنهمالناسوأفهموا،

وخوفامنهمهرئاغيرهأوالجليلإلىذهبقدال!قت

عليهيعتزفلمالسماءإلىزفعهناكومن(7يوانظر)

:2مل2)وإيليا(5:24تك)أخنوخزفعكماأحد

منالاقترابمنالناساليهودمنعوقد(11:17
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أنرأيهممنكانوأيضا،الحقيقةيعرفوالئلا؟المصلوب

علىكلهاالأمةهلاكمنخيرالشعبمنواحدهلاك

منواحذاأنيبعدفلا(.ه:11يو)زعمهمحسب

الناسبعضيفعلكماالعمللذلكنفسهقدمالكهنةرؤساء

وغيرها.الحروبزمنفيللان

عليهمالمحكومأحدكانأخذوهالذيهذاأنأيضاويحتمل

علماؤهم:قالالذي(23:91لو)كباراباسبالإعدام

فحذف،المسيحتراجمأقدمفيأيضئايسوعيسمىكانإنه

كانالرجلهذالأنونظزامنها)1(الاسمهذاالنصارى

،يسوعاسمهوكان،يظهرماعلىبالإعدامعليهمحكوفا

القتلمنمنهحدثمالأجلصلبأنهظنصلبوهفلما

أقاموهأنهمباله-علىيخطرلمباسمهنادوهوكلما،والفتنة

،المصلوبهوأنهالناسظنهالذكطالمسيحيسوعمقام

أنا)(7:33يو)لليهودالمسيحقولتحققوبذلك

3،أرسلنيالذيإلىأمضيثمبعديسلزازمائامعكم

نأأنتمتقدرونلاأناأكونوحيثتجدوننيولاستطلبونني

.(تأتوا

.آ56صفحة13مجلدالإنكليزيةالمعارفدانرة:راجع(1)
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:أثثاهـ؟أعنهالموتكأسبرفعدعاءهالثهواستجاب

؟)1(مثلهدعاءيردالثهأنيعقلفكيفوإلا(ث35-2

لمأناسئاالأناجيلكتبواالذينيكونالوجهثثاوعلى

الوقتذلكفيشاعكمافكتبوهاالمسالةحد!ةيعرفوا

.الناسأكئرعندواشتهر

منيهوديانوهماونيقوديموسيوسفجاءالصلبوبعد

الكهنةرؤساءبامرالجثةوأخذاالسن!ريممجلسأعضاء

يعرفواأنمنخوفاالمسيحأتباعأعينعنوأخفياها

يو)السرفيالمسيحأتباعمنبانهمافتظاهراالحقبقة،

الجثةوأخذابأنفسهمدفنهمنليمنعاهم(93و3لم91:1

منواقفاكانمنكلذهبولماقبرفيأولاووضعاها

أحد.يعلمهلمآخرموضعإلىنقلاهاالناس

كانتالناسبعضواعتقدهاالقيامةإشاعةشاعتولما

امامبهايجاهرواولم،سبقكماالتلا!يذعلىقاصرةأولأ

خمسيننحووبعد(26و02:91يو)منهمخوفااليهود

يخبرونبدءوا(14وا:2)الأعم!سفرفيكمايوفا

.وواباعتقادهماليهود

.(33و32:ا-حنايو)أيخضنا:راجع(1)
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جميعتغيرتقدالمصلوبجثةكانتالوقتذلكفيولكن

نألليهوديمكنولا،الرميالتعفنبسببمعالمها

بهايقتنعفلاأحضروهاوإذا،لهاإخفائهمبعديحضروها

أحديحاولأنالعبثمنفكان،يعرفهاأنيمكنولاأحد

.بذلمك)1(إقناعهم

التيالحجةهذهمل!عنالبهودرؤساءسكتولذلك

طريقةأحسنأنوظنوا،المتحيرالعاجزبمظهرتظهرهم

مثللاوالاضطهادالقسوةاستعم!هيالنصارىلإسكات

تحتها.طائللاالتيالمناقشةهذه

سرقةفكرةالوقتذلكفياليهودعامةبعضأشاعوربما

الحقيقة،يعرفوالملأنهحبمالقبرمنالجئةالمسيحئلاميذ

رؤساءمنالغفلةعليهدخلتنفسهبيلاطسأنيبعدولا

كانفإنه،الحقيقةأيضاهويعرفولموالعسكرالكهنة

ناعنلناالأظهرولكن،الأعمالسفرفيجاءماصحةسلمناإذاهذا:)1(حاشية

فيإلاعلانيةإليهايدعوهمولم،لهمالمخالفينامامالقيامةبدصىتجاهرلمالنصارى

وأالروماناولليهودالقديمةالتواربخمنتاربخفييردلمولنلك؟للمسيحالثانيالقرن

الأزمنةتلكفيجهزاإليهاالناستدعوأوالعقيدةبلالكتقولكانتالنصارىانغيرهم

والسخرية؟الاستهزاءسبيلعلىولو،نلكالتواريختنكرلمفكيف،الأولى

.يقولونكماالنكريستحقمماالعالمفىذاكإذالمسيحيينثدكانوث
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(و،912:/\2متى)وامرأتههركئراالكمفجيحتما

إذاوخصوصثابهمنيزأنيخافونالرزسااءنلاءهزفثان

بدونوسطهمفيواحتاكأأفيييممنأفللتالمسثحأنتحقق

فيلسعىبللا!سكانأنبعدالإنجيللقولكمايروهأن

.(25-11لم:لم21مت)يقدرفلمبنفسهمنهمخلاصه

إن:ملىقالكماوندولالوجههذافينسترسلأنولنا

الجليلإلىذهبوالماتلاهيذهبعضإلىعادذلكبعدالمسيح

هو،وأنهكلامهصدقفبعضهم،المسألةبحقيقةوأخبرهم

بمامتمسكا(11لم:28مت)شاكاالآخرالبعضوبقي

القبر.منوالقيامةلهالصلبحصولمنأولأإليهذهب

منهيفهموالمودهشتهمحيرتهمشدةفمنصدقواالذينأما

حياتهأتتاءفيكلامهيفهموالمكماالقصةتفاصيلجميع

إذيكونوالمأنهممعبيانهسبقماعلىوقيامتهموتهعن

فاتهموتلك،كهذهوالدهشةالحيرةمنحالةفيذاك

،للفاستصويرهافيفاختلفواالقصةهذهمنأشياءبعض

أنكرتالتيالضيمةالنصارىافرقنتمأتذلكومن

الصلب.
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خنمرالمالكسفحبخبرآخرواحدالمصلوبإن:وقالت

تعيينه.على

الأنايخل:لتفنىخئاكالقيروانيسمعانإنه:بعضهموقال

طائفةمثلوذلك:32(21لم)متالصليبحملإنه

سيلجورجذكردكما،طهـ!(3للاولأ!)طا)3الباسيليديين

عمرانآلسورةفيالشريفللقرآنترجمتهفيالإنكليزي

.38صفحة

حينئذلليهودنفسهالمسبحئظهرلمولماذا:قيلفإن

:1لميو)منغخافلعله:قلت؟بصلبهقولهمفيويكذبهم

واردالسؤالهذاأنعلى(12:36و54:اوأاو.ا

كمانفسهيظهرلملماذا:يقالبأن،بالأولىالنصارىعلى

لاوحتى،بهيؤمنواحتى؟قيامتهبعدلهالمنكرينوعد

هوذلكعنالجوابفييقولونهفما؟تلاميذهنفسفيهيشك

أيضئا.نحنجوابناعين

بالحقيقةوأخبرهمللتلاميذعادالمسيحأنيثبتلموإذاهذا

حادثةقبلمنبيالهملقحقدكانلأنه؟ذلكفيغرابةفلا

ساعةتأئيذاثر):(16:32يو)ل!ملمحقالط؟الصلب

وضكوننيخاصتهإلىواحدكلفيياتتفرقونالآنأطاولمحد
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بيذاكلمتكمقد33معيالآبلأنوحديلستوأناوحدي

ولكن،ضدقلكمسيكونالعالمفي،سلامفيئلكملدكون

.(العالمغلبتقدأناثقوا

قلتوكما،ستطلبونني:(3:33"ايو)أيضئاوقال

أنأنتمتقدرونلاأناأذهبحيث(7:34ص)لليهود

.الآنأنتملكمأقل،تأتوا

لمكمايفهموهلمأوفيهشكواأوذلكنسواقدالناسولكن

:2و23و21:22يو)الآخركلامهومنكثيزايفهموا

إلخ.(34:ولو\/1(91-22

:المصلوبقولمع،معيالآبإن:قولهيتفقوكيف

تركتني؟لماذاإلهيإلهي:27:46مت

أيديمنونجاهإليهرفعهبلتركهماالثهأنفالحق

1(.اليهود)

يهربكانكماالهندإلىذهبمنهمفرارهبعدأنهوربما

:01يو:مئلأانظر،اليهودمنخوفامرازاأورشليممن

.51لم-53:اوأ93-42

واستدل،تفسيرهفيالمنارصاحبالأستاذذلكبيقوقد

منذجاءهملشخصقبروبوجود؟الهنودبرواياتذلكعلى

.301-001!تالندثني-كاب:أيخماراجع(1)
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اسممنيقزبوثر،يوزاسفواسمهالمسيحيىالتاربخ

ومنه،نانيالير(س!ا03دما5)ييزستعريب،يسوعالمسبح

اسمهإن:هناكثن!ال،إدخ(س!ل3لما3)الإنكليزيييسس

صاحب.عيسى:الأصلي

فيقليلةمدةعاشأنبثهناكماتالمسيحيكونوعليه

كماحثاالسماءإلىبجسمهيرفعولمودفنوهناءراحة

المرادويكون،الآنوالنصارفالمسلمينمنكثيريقول

الروحاني.أوالمعنوىالرفعالقرآنفيبالرفع

انقرضواقليلونبهآمنأوأحدبهيؤمنلمهناكأنهوربما

عقائدفيعقائدهموتلاشتالهندأهلباقيفيواندمجوا

أولئك.

إلىإلايرسللمأنهبهأحدإيمانبعدمالقوليؤيدومما

ه:ا".مت)سواهمدينهإلىأحذايدغولمإسرائيلبني

القرآنأشارقدالهنديةالهجرةهذهوإلى(24:اوه6و

بقوله:المنارصاحبالسيدالأستاذقالكماالشريف

قزابىذاتزبؤةإلىؤآؤبتاففاآبةؤأفةفزينمابنؤتجغفنا)

لمولذلك؟معههاجرتفأمه(0.5المؤمنون()ؤقبين



-101-

حادثةبعدتاريخيامنبهيعتدشيءعلىالنصارىيقف

باليقين.الصلب

هذهفيوخطأهاالأناجيلاضطرابعلىوقوفايزيدكومما

متأخروهو)يوحناإنجيلأنتقدممماأكتزوغيرهاالمسألة

بنيحيىإن:يقول(أكثرالعقائدفيهانمتفلذاعنها

الخطيةيرفعالذيالثهحملهوعيسىأنيعتقدكانزكريا

الأخرىالأناجيلأنمع(-9235:ايو)العالمعن

منسمعلماحياتهآخرفيالسجنفيوهوإنه:قالت

يسألانه:منهماتتينإليهأرسلالمسيحأعمالعنتلاميذه

؟)1(غيرهينتظرأمالمنتظرالمسيحهوهل

فانظريوحناإنجيلاختراعاتمعهذايتفقكيفأدريولا

وتعجب.

الكتبةإن(23:23)متىقولالأناجيلخطأومن

والشبثالنعنععنالعشريدفعونكانواوالفريسيين

عنهايدفعكانماالأشياءهذهملرأنمع،والكمون

.شيء)2(

.6-2؟11ومتى23-1:18لمدهـقا:)1(كأاجع

.238صعيموتارب!شه!دتجاب:كأاجع)2(
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قلوادالبإنقالإنهالمسبحعنأيضئاالإنجيلوراوقال

مع(23:35مت)والمذبحافهيكلبينبرخيابنزكريا

أخبارسفرفيكماداعيهويابنزكرياهوقتلوهاكيأن

،باروخأوبرخياابنوأما(2او24:02)الثانيالأيام

كماأورشليمالرومانيونحاصرحينماالمسبحبثقتلفذا

مماوهذا(اليهودحربتاريخ)كتابهفييوسيفوسذكرد

المسيحلاربخحوادثفيوخلطهاالأناجيلخبطعلىلدل

معمنهابشيءيتقأوروايتهاإلىالإنسانيطمئنفكيف،

.؟مرازابيناهالذيوالتناقضبالغلطامتلائا

الأناجيلهذهتاربخعنشيئاقريئااللهشاءإنوسنكتب

الحقيقي.الحاليةالمسيحيةمؤلمس!بولسوعن

التيالكيفيةبهذهالصلبوقوعأنترىألا:قيلفإن

المسبحهوأنهعيسىصدقفيالناسيشككشرحتها

إسرائيلإلىالفلكيرذأنهيتوهمونكانوافإنهم،المنتظو

:6(؟ا)أع

ألوهيتهفيجميغايشككهملمبصلبهالاعتقاد!انإذا:قلت

مسيخيه؟صحةفييشككهمإذأفكيف
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فيهابالغواكانواالتيأوهامهمفيشككهمإذاضرروأي

بابأننسيتوهل؟ينتظرونهكانواالذيمسيحيمبشأن

فإنهم،واسعالمسائلهذهمللفيالناسعندالتأويل

فيؤلونها؟نبواتهموإلىفيحورونهاأوهامهمإلىيرجعون

رغبةبإرادتهفعلهإنماذلكبانصلبهأولواتراهمولذلك

طلبفييلحكانالمسيحأنمع،البشرخلاصفىمنه

-22:41ولو44-26:38متى)الثهمنالنجاة

تركتني؟لماذاإلهيإلهى:قالأنهأناجيلهموقالت(45

راجع،دعائهاستجابةمنوالقنوطاليأسعلىيدلوهو

منه.اوه41عددخصوصئا22مزمور:أيضا

.الموتمنقامبأنهالمصلوبجثةفقدانوأولوا

سيأتىبانهينتظرونهكانواالذيالمسيحملكوأولوا

قريئا)1(.

سفرفيكماسنةألفالأرضفيويحكملهمالملكويرد

يجيءحتىلموتلايوحناوأن(ولم\":02)الرؤيا

.(21:22)يوالمسيح

:3زهـؤيا01:32و2لم1و2/\:أا-ومت02و21و01و/22:1رؤ):راجع(1)

1*-ت1تو01:11وكو11لم-ءا::وتنما2:18ويو1لم:؟وصضلم5:9ويع11

.إأبمإ2ء
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إلىرجعوايجصثولمالقرونومضتايوحناماتفلما

جميعوأولوا،هموهتوماتفيدلافوجدوهايوحنافيعبارته

مجيئهقربعلىالدالةضكيرهوعباراتالمزعومةعباراته

.(؟ا-92و24:3متىفيما)حلى

إلخ.إدخدنيويلاروحانيملكوتهإن:وقالوا

لكثرةاليهودأنكتبهممنكتيرفيالإفرنجعلماءبينوقد

لهممااليهودورؤيةعليهموتسلطهاالوتتيةبالأمماختلاطهم

كتيريئسلهمخضوعهمزمنولطولومدنيةومجدعزمن

دنيوتاسلطائاالمنتظرمسيحهميكونأنخواصهممن

وتأئروا،القويةالأجنبيةالأهمهؤلاءشملطمنلهممخلصئا

التيآلهتهمفيالوتتيةأفكارهمبعضفاقتبسواعندهمبما

البشرلخلاصالأرضإلىبإرادتهانزلتإنها:قالوا

الأفكارهذهأيضئاهموطبقوا،والصلبللموتبالخضوع

مسيحهم.على

وسيرسلهتعالىلثهابئاأوإلهياشخصئاسيكونإنه:فقالوا

.مختازاطائغاوالصلببالموتالناسألتخليص

للوثنيةاليهودميلفإن،آلهتهمفيالوثنيونقالكما

آلهةعبدواماكثيزاولذلكالزمانقديممنفيخمتأصل
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علىيبكينأورشليمنساءوكانتبربهممرازاوكفرثاالأمم

منقامثمالبشرخلاصلأجلقتلالذيالبابليينإلهتموز

بعضورودسببهووهذا(8:14حز)أيضاالموت

كماالقديمالعهدكتببعضفيالوتتية.الأفكارهذهيشبهما

عيسىجاءفلما(2-5:9)وميخا(53)إشعيافي

الحوادثمنزمنهبعدالجديدالعهدمؤلفولهاخترع

أوهامتطبيقعلىقادرينيجعلهمماوالافوالوالصفات

.(04-8:26عمثلاراجع)عليهالقديمةاليهود

إلىإشارةحقيقةهوالكتبتلكفيماأنصحإذاهذا

اليهودأكتزأنعلى،يزعمونكماوقدمهوصلبهالمسيح

يكونأنبدلاالمسيحأنويعتقدذلكخلاففيهايرىكان

أكثرصريحهوكمامقهوزامغلوئالامنصوزاظافزا

ميخامثلأراجع،القديمالعهدفيشأنهفيالواردةالنبوات

6-ا:3وملاخي17-9:9وزكريا5إصحاح

إذامنه2؟إصحاحوأيضا6-أ:11وإشعيا5:وث

-2:6حجيفيوماهوالمسيحفىأنهزعمهمصح

1).
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بهإيمانهمسنيلكأغزدأكئرالصتانلعدواكاتووكلك

م!مالآخرينولكن(23:اكو1)بولسقالكما

يؤبمماصلبه!ممشوكان،بولن!اعت!كمافيهاعتففوا

كالتفلذا؟يزعزعهلاالمنتقرالمسبحهوأنهاعتقادهم

يؤيدمماأولأشرحناهاالتيبالكلفيةالصلبحادثةوقوع

قولويناقضعيسىمسيحبةبصحةمنهمفريققول

الآخرين.

غيردفييشتبهواولمالمسيحنجابأنذلكعكسوقعولو

مماآخرونأيضئاوخالفهمكتيرونالمسيحهوكونهلاعتقد

حادثةوقوعكانفلذا؟المسبحتألموجوبيعتقدون

المسألة.لهذهبالنسبةسواءحدعلىوعدمهاالصلب

صلبوااليهودرؤساءأنسبقتالتيالأوجهمنأنعلى

بلمخدوعينيكونوافلممنهمنجاحينماغيرهواحذاعمذا

الناسانقسمهذاغشهموبسبب،للناسالخادعينهمكانوا

علىالمطلعونيعرفاعديدةطوائفإلىالمسلحأمرفي

والعذابالصلبجوزمنفمنهم،المسيحيةالكنيسةتاريخ

اليهوددتلموذلكعلىووافقهموأتباعهكبولسالمنميحعلى

جمهوروهميجوهـهلممنومنهم،افئنيئالقرنفيأيضا
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ثموالمصلوبأناغتثمنومنهم،للآ-قالأخريندإلي!يم

إن:ثلالامرروميحم،كاذبأووإلهإنسانوأنهعيسى

التألمنبواتأنيرقمنومنهم،آخرشخصالمصلوب

يرىمنومنهم،المنتظرالمسبحفيستتمأوتمتوالعذاب

ودثه،أخرىموضوعاتفيبلبالمرةحقهفيليستأنها

.شئونخلقهفي

شرحناهاالتيالصورةبهذهالصلبوقوعأفادوقدهذا

فوائد:

أذاهم.مننجاالمسيحأن-ا

التيالحفرةفيوقعالأولالوجهعلىيهوذاأن-2

خيانته.علىلهعقاباللمسيححفرها

يموتلاالمسيحبأنالاعتقادفيخطأهمالناسماعرف-3

الملكيرددنيوياحاكفايكونوبأنه(12:34يو)

كانواكماالوجودنوامين!فوقيجعلهلمالثهوأن،لإسرائيل

.(12و02:اأفسلم!)لؤ!مولت

إلاوإلفاليسبأنهوثيتاقديضاطوائفهمبعضعرف-؟

طفاالثهدعاولما،أنفهرغمزعمهمعلى،صئلبلما

لكانثلكلاود،الثهرحمةماالمصلوبيئ!مكؤتماللنجاة
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،ومكانزمانكلفيجميغاأطاعهبينعافاألوهيتهاعئقاد

)1(.حادتاناسوتياجزءافيهإن:جمهورهمقالولما

عهدلقرب؟محضئالاهوتاكلهاعتبارهعلىولأجمعوا

زمانه.فيإليهاميلهموشدةبالوتتيةالأمم

:022)برناباإنجيلفيالمعنىذلكمنيقربماراجع

،1-21).

ليخبرمباشرةموتهبعدنبياالثهيرسللمولماذا:قيلفإن

فيإليهذهبواماإلىيذهبوالاحتىالمسألةبحقيقةالناس

بصلبه.البشرخلاصأمر

لاالألوهيةدعوىبدونوحدهاالعقيدةهذهإن:قلت

يكنولم،عقلينظريخطأأنهاسوىكبيزافيهاضرر

فيلهالألوهيةدعوىعلىلهمالحاملهوالصلباعتقاد

وضياعنفسهاالصلبحادئةتحملهملمبلالأمرمبدأ

نأغلاالأظهرولكن،الأعمالسفرفيباءماصحةسلمناإذاهذا:1(حاشصلجة)

فيإلاعلالةإليهايدعوهمولم،لمالكخالفينأمامالقيامةبدعوفتجاهرلمالنصارى

أوالرومانأولليغودالخيمةالؤاربخمنصاربحفييخرثلمولنلك؟للمسيحالئانىالترق

الأزقةلالكفيجهزاإلياالناشتدعوأوالعقتةنجتلتتقولكانتائضاكأفأنغيرهم

والنمخرية؟الاستهزاءسبيلعلىونر،ذكاربحالتوبكرلمشكب،اقةولر!

.يقولونكحاافكريتخقمصاا!ش!اشاث111صنخبنأ/ث!كان-ث
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يعتقدكماالموتمنقامأنهمنبأبمزالقولعلىالجثة

.(2:925قر)القريةعلىمرالذيقيامالمسلمون

قاصرةكتبهمفيكماالمسيحيةإلىالأولىالدعوةوكانت

وأنهالمنتظرالمسيحهووأنه"إنسانهوعيسىأنعلى

جعلكماوسيذارئااللهوجعلهالموتمنقامولكنهصلب

راجعللميسحاليهودصلبعنرغفا(ا:7خر)موسى

-2:22عأالأعم!سفرفيلليهودبطرسخطاب

للصلبحكمةلهماخترعأونبههمبولسجاءولما(36

منهاطويلةمدةذلكفيفكرأنبعدالبشرتخليصوهي

وفيالعرببلادفيالناسفيهااعتزلتقريئاسنينثلاث

وافقهوربما(18و17:اغل)دمشقإلىذهبآخرها

إليها،أرشدهمالتىالحكمةهذهعلىالتلاميذبعض

بعدمكقولهأفكارهمنغيرهافيخالفوهأنهموالظاهر

:5غلراجع)للأوثانذب!ماأكلوجوازالختانوجوب

رؤيااشرأثم2:16وكو14ورومية8و6كووا2

فيموتهبعديوحناذمهولذلك(3:6و14و9و2:2

للأممالغرلةإنجيل)إنجيلهبولسسصىوقد،هذهرؤياه

الضببئتلاميفوإنجيل(701-:2غك)(اليوديةغير
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فقطاليهودعلىقاصرةدعوتهموكانت(الختانبإنجيل)

نفسه،السلامعليهالمسيحكدعوة

-3فصل3س!"ول3ول(ءول)ء3ولهأ!أ)س!ولالخوارقدينكتابراجع

الرابع.الجزءمن7

منه،بدولاالثهأرادهطبيعيأمرالبشراختلافإن(2)

لآمنمباشرةالمسيحعقبذلكلبيانرسولأالثهأرسلولو

منالخلافزالولماالآخرونبهوكفر،الناسبعضبه

بينهم.

مذاهبهموفيقاطبةالأممعقائدفيالفسادكتزلما(3)

وظلمالدماءسفكوكئروالدنيويةالدينيةشؤونهمجميعوعم

علىمحمذاالثهأرسل-النصارىعندوخصوصتاالأبرياء

الباطل.منالحقلهمفبينالرسلمنفترة

علئنزلالقدسروحإن:تقولالنصارىإن(4)

فهك،شيءكلفيالحقإلىوأرشدهمبعدهالمسيحتلاميذ

نركألاإننالا؟ذلكبسببالنصارىبينمنالخالفزال

منجزئيةكلفيواختلا!فهااقتتالهااشتدالأمممنأمة

بعدوخصوصتا،النصارىمنأكتزوالدنياالدينجزئيات

.مالمزسالروحاثتنزوك
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اشذشاحتىالبيالاتأخيرالإليكيةالحكمةاقاخئاففلئذا

الإصلاحلقبولالبشرنفوسواسلعد!،كافةافص"عمحاجة

منفتزةحينعلىمحصفجاء،الأرضالفسادصمأنبث

الذيبالإصلاح(91:د)الشريفالقر.آنقالكماالرسك

فيالناسدخلفلذا؟يتطلبونهالذيالحقويانينلثثونه

قصيروقتفيالأرضسلطانهوعم،أفواخاأفواخادينه

الإمامالأستاذبينهكما،البشرتاربخفيمثيللهيعيدلم

منلمتربونالناسنرىالآنوإلى،التوحيدعلمرسالةفي

وعلماؤهاأوروباحكماءأوشكحتى،فشيئاشيئاالإسلام

شاءإن-وسيكون؟يشعرونلاحيثمنفيهيدخلواأن

عليهتدلكماالأرضفيالعامالإنسانيةدينهو-الثه

لاذلكفإن،الآندولهضعفيهولنكولا،الأموربوادر

العقلاءجميعاقترابمننراهماجانبفيشيئايعد

سادتحتىجزئياأوكليااقترائاعقائدهمنوالمفكرين

مكانكلفياليومالناسكبارأذهانعلىالإسلاميةالعقائد

التيكالكتبأ(!3(3ا!ولأ)3(3العقليينجمعيةتنشرهماراجع)

ومن،بلندرةواطسشركة.ح5لالأ3113مطبعةمنتصدر

آتالمحناشنرليئم):لعالىقولهصدقلكيلضصحالكب!ذه
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تئمأؤالخقأنةتفنميتبيقختتىأنف!ميهنمؤفيالآفاقيفي

.(53:فصلت()لثتهيذلثتيئءكلغقىأنةبيرتذيئف

به:بأسلااستطراد

مانقولالمقالةهذهفيكتيزاالزيتونجبلذكربمناسبة

شجرمنبهكانمالكتزةبذلكالجبلهذاسمي:يأتي

المسيحتاريخفيعظيمةشهرةالجبلولهذا،الزيتون

نزلماأولأنهوالأربح،الأناجيلعلىالمطلعونيعرفها

أ:4لومثلاراجع)هناكالسلامعليهكانالوحيعليه

ؤالتين):قولهفيبهتعالىاللهأقسملذلك(9ووه

التين:()الأمينالبلبؤفذا-سبينينؤطوبى8ؤالزيتوي!

.(ا-3

تحرفتالتيالبوذيةالديانةمؤلمس!بوذاشجرةفهوالتينأما

فيتكتبلمبوذاتعاليملأن؟الحقيقيأصلهاعنكتيزا

ئم،الشفهيةبالرواياتكالأحاديثرويتوإنما،زمانه

أتباعها.ارتقىحينماذلكبعدكتبت

الآية:لهذهتفسيرناصحإذا،المحققبلعندناوالراجح

فيوكان،جوتاماأوسكيامونيويسمىصادقانبتاكانأنه



-113-

صلهنزلوتخياعظيمةتينشجرةإلىيأوتيأمرهأول

فلمقاكلجزبهالشيطانفجاءهرسولأالثهوأرسلهحصجااد

:4لوراجع)تولهأولفيللمسبححدثكمامعهيبح

تسمىالبوذيينعندكبيرةشهرةالشجرةولهذه(-13ا

.لكهـ(4ء4كاا))أجابالا(وبلغتهم،المقثسةالتينةعندهم

الأربعةالبشرأديانأعظمتعالىالثهذكرالآيةهذهففي

ودنياهم،دينهمفيونفعهملهدايتهمتعالىمنهالموحاة

صيالإشنال!خققتا)-لقذ:بعدهلقولهكالتمهيدفيهافالقسم

يزالولا،السورةآخرإلى(4:التين()تفولمحبمأخشن

عدذاوأكتزهمالأرضأممأعظمهمالأربعةالأديانأهل

وأرقاهم.

صحلهادرجةباعتباره!الآيةفيذكرهافيوالترتيب

لأنها؟بالبوذيةبالقسمتعالىفبدأالأولىلأصولهابالنسبة

كماأصلهاعنتحريفاالأديانوأشدالصحةفيدرجةأقل

ماإلىللتأقييرلقيثمالصغيربالشيءبالقسمالإنسانيبدأ

أعلى.هو

اليهوديةثم،تحريفاالبوذيةمنأقلوهيالنصرانيةثم

اصحهاوهيالإسلاميةثمالنصرانيةمنأصصحوهعب
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أصولهاإنبلوالتبديلالتحزيفعنوأبعدهاتجميغا)1(،

تحريففيايقعلم(المتواترةالعمليةوالسنةالثتاب)

مطلفا.

الفضلدينيذكرذلكغيرالشريفةالآيةهذهمحاسنومن

اليهودية)العدلدينيثمأولأ(والمسيحيةالبوذية)

الفضلبتربيةالحكمةإلىللإشارةثانيا(والإسلام

وكذلك،والعدلالشدةتربيةثمأولأالناسمعوالمسامحة

عدحمايخفىولا،والعقاببالشدةثموالعفوباللينالإسلامبدأ

وكذلك،ودينيهماوعيسىبوذابينالعظيمالتشابهالباحثين

مغاالأولانخمعفلذاودينيهماومحمدموسىبينالتشابه

كذلك.والآخران

قدمكماالأولىلقدم؟المسيحيةعلىالبوذيةوقدم

محاسنومن،بعينهالسببلهذاالمحمديةعلىالموسوية

بالفاكهةالرحمةدينيإلىوالإشارةالرمز:أيضئاالآية

:(592صيدموعتاربخ)شيودكتابهفيكللا"+ول(43)3*حدروزارثرالعلامةقال:ا

لهشخصناكانمؤسمهأنباليقينغهنعرتالذخ!الوحيدالعظيمالثينهوالإسلامإن

تاريخي.حقيقيوجود

عؤسسينسانرفيالتارنجحبةالوجةمنشكهأظرأنبعدالعبارةهذهإكرهـوفدا

.فا!ةخرالأصيان
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مكة،:الخنةةوالبكبالجبلالعدلدبخنيوإلى،والثمزذ

نأالآيةألناظلنالبديعالتناسبومن،الأمينالبكوهي

فيكماالخالأوديةفيكتيزائتانوالزيتونالين

بهما،متمهورانوهماسيناءوطور،بالشانمالزيتونجبل

التجليأماكنوأكرم،الوحيمهابطبأولقسمالآيةفهذه

للآنن،شرائعهمبديتالذينالأربعةأنبيائهعلىا!هي

)1(.تقويمأحسنفىخلقهمالذينالناسلهدايةالثهوأرسلهم

ؤمتفاال!متييل!فصئذالف!ؤغفى):بيانهأردتماهوفهذا

.(9:النحل)(أجقيلنتقذاكئملئتاقيؤتؤنجائير

صدقىتوفيقمحمد:الدكتور

م1391مارساهـ،331أولربيع

!ثض،ع!ا،.لأ،111،3مهأ!،اح51أ3لأ؟أ،أالمنميحيةصثقكتابنصر:ا!راف(1)

أطهلاصىتتلفاثثنخ!!،اثثدر6ذف!اتأ:"االحنلثةأا.-!دآ. -.صس!ر..صسص

ئذقىفأا-.!:.أا-11
ببثلجزث
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