
  بسم هللا الرحمن الرحيم

ًولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه إخت	فا كثيرا ً  

  التاعب الملقب بـ أبو المنتصر شاھينبقلم العبد الفقير إلى هللا 

م!ن يھ!ده هللا ف!. ، ونع!وذ ب!ا� تع!الى م!ن ش!رور أنف!سنا وم!ن س!يئات أعمالن!ا ، ونستعين به ونستغفره ، الحمد � نحمده 
ِمضل له  ًوم!ن ي!ضلل فل!ن تج!د ل!ه ولي!ا مرش!دا  ،ُ ً ًوأش!ھد أن محم!دا عب!ده ، وأش!ھد أن : إل!ه إ: هللا وح!ده : ش!ريك ل!ه ، ّ
، ومح!ى الظلم!ة ، فكشف هللا به الغمة ، ونصح اAمة ، وأدى اAمانة ، َّبلغ الرسالة ، وصفيه من خلقه وخليله ، ورسوله 

وكلمته ألقاھا إل!ى م!ريم وروح ، ھد أن عيسى ابن مريم عبد هللا ورسوله وأش، وجاھد في هللا حق جھاده حتى آتاه اليقين 
  .منه 

  ثم أما بعد ؛

ُاللھم ربَّ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السَّموات واAرض عالم الغيب والشھادة أنت تحكم بين عبادك فيما كان « َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ََّ َ َْ َ ََ َ َ َ َ ِْ ِ َ ِ ُ وا َّ
ٍفيه يختلفون اھدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تھدى من تشاء إلى صراط مستقيم  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِّ َْ ُْ ٍ َ َ ََ ُِ ِ ُِ َ ْ َْ ََ َ َ َ ََّ ْ ِْ ْ   ).1847-صحيح مسلم(»ُْ

ثي!ر ُوج!دت أن ھن!اك الك، واkخت.فات بين ن!سخة العھ!د الجدي!د المختلف!ة ، بعد فترة من دراسة مخطوطات العھد الجديد 
ُونصوص حذفت ھنا ونصوص ، من اخت.فات بين المخطوطات ، ًمن المسيحيين : يفھمون شيئا مما أقوم بعرضه لھم 

أ: وھ!!ي أن الم!!سيحي الب!!سيط : يع!!رف إ: ، وبع!!د دراس!!ة لشخ!!صية الم!!سيحي الب!!سيط خرج!!ت بنتيج!!ة ، أض!!يفت ھن!!ا 
ُولعل!ه : ي!دري أص!. أن العھ!د الجدي!د كت!ب ! ًلترجم!ة أص!. وق!د : يعل!م إس!م ا، الترجمة العربي!ة المعروف!ة بالفان!دايك  ً

وال!بعض اyخ!ر : ! بالقبطي!ة ُ كت!ب ف!ي اAص!ل أن العھد الجديد من يؤمن بمن المسيحيين حيث أنني وجدت، باليونانية 
  .ما ھي الـلغة اAصلية للعھد الجديد  يدري

أي أن ،  الكت!!اب إ: م!!ن نف!!س الكت!!اب ال!!ذي ب!!ين يدي!!ه الح!!ديث ھ!!و أن الم!!سيحي الب!!سيط : يقب!!ل إثب!!ات تحري!!فمخت!!صر 
، يجب عليك كمسلم أن تھدم له الكتاب من ال!داخل ، المسيحي يشترط لك حتى يترك ھذا الكتاب المعروف بالعھد الجديد 

ك وحت!ى : أت!ر. ُ: أن تقارن له نسخته المفضلة بأي شيء آخر سواء مخطوطات قديمة أو نسخ أخرى من العھد الجديد 
  حي!ث،فقد قمت بتتبع خطوات القرآن الكريم في إثبات أن أي كتاب ليس من عند هللا ، ُللمسيحي حجة أمام هللا عز وجل 

ًولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اخت.فا كثيرا(يقول هللا عز وجل في كتابه الكريم  ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ُ َ َ ََ َّ ِ ْ َ ْ َ   ]82: النساء [ )ْ

 أن كت!اب العھ!د الجدي!د ھ!و  ھ!يالنتيج!ة اAول!ى،  نتيجة من إثنتين نحصل على سالعھد الجديدعلى عند تطبيق ھذه اyية 
 وھ!ذه النتيج!ة : يقبلھ!ا الم!سيحي وق!د يختل!ف عليھ!ا الكثي!ر م!ن كتاب بشري بح!ت ل!يس ل!ه أي دخ!ل بالخ!الق ع!ز وج!ل

أم!ا  ، وية المنقول!ة م!ن الم!سيح علي!ه ال!س.مالمسلمين الذين يؤمنون أن العھد الجديد قد يحتوي على بعض التعاليم ال!سما
دخ!ل تحتية مصدرھا س!ماوي وم!ع ال!زمن على أساس أن العھد الجديد له بنية ، النتيجة الثانية فھي تحريف العھد الجديد 

 واkخت.ف!ات والت!ضاربات ب!ين ن!صوص العھ!د الجدي!د التناق!ضات ب الم!سلمأتيي! فحينما - الخطأ -إليه العنصر البشري 
ً التحريف بم!ا : ي!دع مج!ا: لل!شك عن!د أي - بالنسبة للمسيحي الذي يؤمن أن العھد الجديد وحي من هللا -ن قد أثبت كويف

  . نسأل هللا الھداية للجميع !عاقل 

ًوأعلم جيدا أنه لو بحث أح!د اAش!خاص م!رة أخ!رى ف!ي اAناجي!ل ! إليكم أھم اkخت.فات الواردة بين اAربع أناجيل فقط 
ولك!ن : ب!أس فيج!ب عل!ى الم!سيحي أن يعل!م أن ،  سيجد العديد من اkخت.فات اAخ!رى والتناق!ضات ال!صريحة اAربعة

ل!ذلك آث!رت أن أورد أھ!م وأوض!ح اkخت.ف!ات ، وجود تناقض أو إخ!ت.ف واح!د ب!ين اAناجي!ل يعن!ي التحري!ف مباش!رة 
  .وليست جميع اkخت.فات 

  

  

  



  طھير الھيكل لعن شجرة التين وت- ا%ول ا#خت	ف

Mar 11:12-17  فنظر ش!جرة ت!ين م!ن بعي!د عليھ!ا ورق وج!اء لعل!ه يج!د 13وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع 
: يأك!ل أح!د من!ك ثم!را بع!د «:  فقال ي!سوع لھ!ا14. فلما جاء إليھا لم يجد شيئا إ: ورقا Aنه لم يكن وقت التين. فيھا شيئا
ولما دخ!ل ي!سوع الھيك!ل ابت!دأ يخ!رج ال!ذين ك!انوا يبيع!ون .  وجاءوا إلى أورشليم15. وكان ت.ميذه يسمعون. »إلى اAبد

 وكان يعلم 17 . ولم يدع أحدا يجتاز الھيكل بمتاع16. ويشترون في الھيكل وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام
  .»ة لصوصبيتي بيت ص.ة يدعى لجميع اAمم؟ وأنتم جعلتموه مغار: أليس مكتوبا«: قائ. لھم

   لعن شجرة التينبعدتطھير الھيكل : إنجيل مرقس

Mat 21:12-20  ودخ!!ل ي!!سوع إل!!ى ھيك!!ل هللا وأخ!!رج جمي!!ع ال!!ذين ك!!انوا يبيع!!ون وي!!شترون ف!!ي الھيك!!ل وقل!!ب موائ!!د
 14» !وأنتم جعلتموه مغارة ل!صوص. بيتي بيت الص.ة يدعى: مكتوب«:  وقال لھم13الصيارفة وكراسي باعة الحمام 

 فلما رأى رؤساء الكھنة والكتبة العجائب الت!ي ص!نع واAو:د ي!صرخون 15. إليه عمي وعرج في الھيكل فشفاھموتقدم 
أم!ا ! نع!م«: فق!ال لھ!م ي!سوع» أتسمع ما يقول ھؤ:ء؟«:  وقالوا له16غضبوا » أوصنا :بن داود«: في الھيكل ويقولون

. م تركھم وخرج خ!ارج المدين!ة إل!ى بي!ت عني!ا وب!ات ھن!اك ث17. »من أفواه اAطفال والرضع ھيأت تسبيحا؟: قرأتم قط
 فنظر شجرة تين على الطريق وجاء إليھا فلم يجد فيھا شيئا إ: ورق!ا 19 وفي الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة جاع 18
: ب!وا ق!ائلين فلم!ا رأى الت.مي!ذ ذل!ك تعج20. فيب!ست التين!ة ف!ي الح!ال. »: يكن من!ك ثم!ر بع!د إل!ى اAب!د«: فقال لھا. فقط

  »كيف يبست التينة في الحال؟«

   لعن شجرة التينقبلتطھير الھيكل : إنجيل متى

Joh 2:12-16  وك!ان 13وبعد ھذا انحدر إلى كفرناحوم ھو وأم!ه وإخوت!ه وت.مي!ذه وأق!اموا ھن!اك أيام!ا لي!ست كثي!رة 
يع!ون بق!را وغنم!ا وحمام!ا وال!صيارف  ووجد في الھيكل الذين كانوا يب14فصح اليھود قريبا فصعد يسوع إلى أورشليم 

 16.  فصنع سوطا من حبال وطرد الجميع م!ن الھيك!ل الغ!نم والبق!ر وك!ب دراھ!م ال!صيارف وقل!ب موائ!دھم15. جلوسا
  .»: تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. ارفعوا ھذه من ھھنا«: وقال لباعة الحمام

  !: توجد قصة لعن شجرة التين ، تطھير الھيكل : إنجيل يوحنا

إنجي!ل م!رقس ،  أن ق!صة تطھي!ر الھيك!ل كان!ت ف!ي بداي!ة حي!اة ي!سوع التب!شيرية  لن!ا إنجيل يوحنا ي!ذكر:ملحوظة أخيرة
  .أي في نھاية حياته التبشيرية ، ر أن تطھير الھيكل كانت قبل صلب يسوع كوباقي اAناجيل تذ

ًولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اخت.فا َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ َ َ ََ َّ ِ ْ َ ْ َ ً كثيرا َْ ِ   ]82: النساء [َ

   أحداث القيامة- الثاني ا#خت	ف

Mat 28:1-7  خ!رىوبعد السبت عند فجر أولAسبوع ج!اءت م!ريم المجدلي!ة وم!ريم اAوإذا زلزل!ة  2.  لتنظ!را القب!را
وك!ان منظ!ره ك!البرق  3. عظيمة حدثت Aن م.ك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحج!ر ع!ن الب!اب وجل!س علي!ه

: تخافا أنتما ف!إني أعل!م «: فقال الم.ك للمرأتين 5. فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات 4. اسه أبيض كالثلجولب
 7 .ھلما انظرا الموضع الذي كان الرب م!ضطجعا في!ه. ليس ھو ھھنا Aنه قام كما قال 6. أنكما تطلبان يسوع المصلوب

  .»ھا أنا قد قلت لكما. ھناك ترونه. ھا ھو يسبقكم إلى الجليل. واتواذھبا سريعا قو: لت.ميذه إنه قد قام من اAم

  :أحداث القيامة في إنجيل متى

 جاءت مريم المجدلية ومريم اAخرى أم يعقوب •
 حضروا عند أول الفجر •
 حدثت زلزلة وم.ك الرب نزل من السماء ودحرج الحجر •
 ارتعد الحراس وصاروا كأموات •
 ًم.ك واحد كان موجودا •



 كلم المرأتينالم.ك  •
  قال لھم أن يسوع يسبقھم إلى الجليل •

Mar 16:1-7  وب!اكرا  2.  حنوطا ليأتين ويدھنهالسبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومةوبعدما مضى
» من يدحرج لنا الحجر عن باب القب!ر؟«: وكن يقلن فيما بينھن 3. جدا في أول اAسبوع أتين إلى القبر إذ طلعت الشمس

ولما دخلن القبر رأين شابا جالسا ع!ن اليم!ين :ب!سا حل!ة  A .5نه كان عظيما جدا! فتطلعن ورأين أن الحجر قد دحرج 4
ھ!!وذا . ل!!يس ھ!!و ھھن!!ا! ق!!د ق!!ام. أن!!تن تطل!!بن ي!!سوع الناص!!ري الم!!صلوب! : تندھ!!شن«: فق!!ال لھ!!ن 6. بي!!ضاء فاندھ!!شن

  .»ھناك ترونه كما قال لكم. طرس إنه يسبقكم إلى الجليللكن اذھبن وقلن لت.ميذه ولب 7. الموضع الذي وضعوه فيه

  :أحداث القيامة في إنجيل مرقس

 جاءت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة •
ًحضروا باكرا جدا إذ طلعت الشمس • ً 
 ُرأين أن الحجر قد دحرج •
ًرأين شابا جالسا عن اليمين • ً 
 الشاب كلمھن •
  إلى الجليلقال لھن أن يذھبن للت.ميذ حتى يسبقوھم  •

Luk 24:1-8 سبوع أول الفجر أتين إل!ى القب!ر ح!ام.ت الحن!وط ال!ذي أعددن!ه ومعھ!ن أن!اسAفوج!دن  2. ثم في أول ا
وفيم!ا ھ!ن محت!ارات ف!ي ذل!ك إذا رج!.ن وقف!ا بھ!ن  4. فدخلن ولم يجدن جسد ال!رب ي!سوع 3الحجر مدحرجا عن القبر 

ليس ھ!و  6لماذا تطلبن الحي بين اAموات؟ «: ى اAرض قا: لھنوإذ كن خائفات ومنكسات وجوھھن إل 5. بثياب براقة
إن!ه ينبغ!ي أن ي!سلم اب!ن اkن!سان ف!ي أي!دي أن!اس خط!اة : ق!ائ. 7اذكرن كيف كلمكن وھو بعد ف!ي الجلي!ل ! ھھنا لكنه قام

  .فتذكرن ك.مه 8. »ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم

  :أحداث القيامة في إنجيل لوقا

  غير معروف ومعھن أناسجاء عدد من النساء •
 حضروا أول الفجر •
 ًوجدوا الحجر مدحرجا •
 رأوا رج.ن واقفان •
 الرج.ن كلما النساء •
  قا: لھن أن يذكرن كيف كلمھن وھو بعد في الجليل •

Joh 20:1-2  سبوعAفنظرت الحجر مرفوعا عن القبر.  إلى القبر باكرا والظ.م باقجاءت مريم المجدليةوفي أول ا .
أخ!ذوا ال!سيد م!ن القب!ر «: اءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ اyخر الذي كان يسوع يحب!ه وقال!ت لھم!افركضت وج 2

  .»ولسنا نعلم أين وضعوه

  :أحداث القيامة في إنجيل يوحنا

 مريم المجدلية جاءت وحدھا •
 الظ.م كان باق •
 ًوجدت الحجر مرفوعا •

  

  



  مقارنة بسيطة بين ا%ربع أناجيل
  إنجيل يوحنا  إنجيل لوقا  إنجيل مرقس  إنجيل متى

جاءت مريم المجدلية 
ومريم اAخرى أم 

  يعقوب

جاءت مريم المجدلية 
ومريم أم يعقوب 

  وسالومة

جاء عدد من النساء 
غير معروف ومعھن 

  أناس

مريم المجدلية جاءت 
  وحدھا

حدثت زلزلة وم.ك 
الرب نزل من السماء 

  ودحرج الحجر

رأين أن الحجر قد 
  ُدحرج

وجدوا الحجر 
  ًمدحرجا

  ًوجدت الحجر مرفوعا

ارتعد الحراس 
  وصاروا كأموات

  : ذكر للحراس  : ذكر للحراس  : ذكر للحراس

حضروا عند أول 
  الفجر

ًحضروا باكرا جدا إذ  ً
  طلعت الشمس

  الظ.م كان باق  حضروا أول الفجر

م.ك واحد كان 
  ًموجودا

ًرأين شابا جالسا عن  ً
  اليمين

   Aي أشخاص: ذكر  رأوا رج.ن واقفان

  : ذكر Aي ك.م  الرج.ن كلما النساء  الشاب كلمھن  الم.ك كلم المرأتين

ًولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اخت.فا كثيرا  ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ُ َ َ ََ َّ ِ ْ َ ْ َ   ]82: النساء [ْ

  في أي يوم تم صلب يسوع ؟ -  الثالثا#خت	ف

Mar 14:12-18 ول من الفطيرAأي!ن تري!د أن نم!ضي ونع!د «: ن كانوا يذبحون الفصح قال له ت.ميذهحي. وفي اليوم ا
 14. اتبع!اه. اذھبا إلى المدينة في.قيكما إنسان حامل ج!رة م!اء«: فأرسل اثنين من ت.ميذه وقال لھما 13 »لتأكل الفصح؟

فھو يريكم!ا علي!ة كبي!رة  15أين المنزل حيث آكل الفصح مع ت.ميذي؟ : إن المعلم يقول: وحيثما يدخل فقو: لرب البيت
ولم!ا ك!ان  17. فأع!دا الف!صح. فخرج تلميذاه وأتيا إل!ى المدين!ة ووج!دا كم!ا ق!ال لھم!ا 16. »ھناك أعدا لنا. مفروشة معدة

اyك!ل . إن واح!دا م!نكم ي!سلمني: الحق أقول لك!م«: وفيما ھم متكئون يأكلون قال يسوع 18 .المساء جاء مع ا:ثني عشر
  »!معي

Mar 14:53 ا بيسوع إلى رئيس الكھنة فاجتمع معه جميع رؤساء الكھنة والشيوخ والكتبةفمضو.  

Mar 15:1  وللوقت في الصباح تشاور رؤساء الكھنة واشيوخ والكتبة والمجمع كله فأوثقوا يسوع ومضوا به وأسلموه
  .إلى بي.طس

Mar 15:15 أسلم يسوع بعدما جلده ليصلبفبي.طس إذ كان يريد أن يعمل للجمع ما يرضيھم أطلق لھم باراباس و.  

Mar 15:25 وكانت الساعة الثالثة فصلبوه.  

  :ُملخص ما ورد في إنجيل مرقس

 .ويسوع تناول طعام الفصح مع الت.ميذ ، ًالفصح حدث بالفعل لي.  •
 .ًتم القبض على يسوع لي. بعد عشاء الفصح مع الت.ميذ  •
 .يسوع كان أمام مجمع اليھود ليلة عشاء الفصح  •
 . صباح اليوم الثاني بعد عشاء الفصح سلم اليھود يسوع إلى بي.طس في •



  .تم صلب يسوع في صباح اليوم بعد عشاء الفصح  •

Joh 13:1  ب إذ ك!ان ق!د أح!بyأما يسوع قبل عيد الفصح وھو عالم أن س!اعته ق!د ج!اءت لينتق!ل م!ن ھ!ذا الع!الم إل!ى ا
  .خاصته الذين في العالم أحبھم إلى المنتھى

Joh 18:28 ولم يدخلوا ھم إلى دار الو:ية لكي : يتنجسوا . ثم جاءوا بيسوع من عند قيافا إلى دار الو:ية وكان صبح
  .فيأكلون الفصح

Joh 19:14-18 خ!ذه ! خذه«: فصرخوا 15. »ھوذا ملككم«: فقال لليھود. وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة
فحينئ!ذ أس!لمه إل!يھم  16. »ليس لنا ملك إ: قي!صر«:  أجاب رؤساء الكھنة»أأصلب ملككم؟«: قال لھم بي.طس» !اصلبه

ويقال له » موضع الجمجمة«فخرج وھو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له  17. فأخذوا يسوع ومضوا به. ليصلب
  .حيث صلبوه وصلبوا اثنين آخرين معه من ھنا ومن ھنا ويسوع في الوسط 18» جلجثة«بالعبرانية 

  :ص ما ورد في إنجيل يوحناُملخ

 !يسوع لم يتناول الفصح مع ت.ميذه Aنه تم صلبه في يوم اkستعداد للفصح  •
 .: يوجد أي ذكر لعشاء الفصح في إنجيل يوحنا  •
  . جميع أحداث القبض على يسوع ومحاكمته تمت قبل عشاء الفصح  •

  !عد عشاء الفصح ؟ھل تم صلب يسوع قبل عشاء الفصح أم ب: السؤال الذي ليس له إجابة

ًولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اخت.فا كثيرا  ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ُ َ َ ََ َّ ِ ْ َ ْ َ   ]82: النساء [ْ

  نسب يسوع المسيح -  الرابعا#خت	ف

  :سؤال ]بد أن نجد له إجابة من المسيحي

فلم!اذا ،  وب!ين يوس!ف النج!ار ول!يس ل!ه رابط!ة دم بين!ه، نحن نعلم كمسلمين ومسيحيين أن يسوع لم يولد من زرع ب!شر 
نجد النسب في إنجيل متى ولوقا يرسم خط دم ليسوع المسيح من خ.ل يوسف النجار ؟ كيف يكون نسب ي!سوف النج!ار 

ًومع ذلك : نجد أب!دا ن!سبا ،  نحن نعلم أن نسب يسوع : يكون إ: من مريم عليھا الس.م موصل ليسوع وھو ليس إبنه ؟ ً
  !يلين لمريم في أي من اkنج

Mat 1:1-17 ويعق!وب . وإس!حاق ول!د يعق!وب. إبراھيم ولد إس!حاق 2. كتاب مي.د يسوع المسيح ابن داود ابن إبراھيم
وأرام ول!د  4. وح!صرون ول!د أرام. وف!ارص ول!د ح!صرون. ويھوذا ولد فارص وزارح من ثامار 3. ولد يھوذا وإخوته

وب!وعز ول!د عوبي!د م!ن . وس!لمون ول!د ب!وعز م!ن راح!اب 5. ونحشون ول!د س!لمون. وعميناداب ولد نحشون. عميناداب
. وس!ليمان ول!د رحبع!ام 7. وداود الملك ولد سليمان من التي Aوريا. ويسى ولد داود الملك 6. وعوبيد ولد يسى. راعوث

. د يوث!اموعزي!ا ول! 9. وي!ورام ول!د عزي!ا. ويھوشافاط ولد يورام. وآسا ولد يھوشافاط 8. وأبيا ولد آسا. ورحبعام ولد أبيا
ويوش!يا ول!د يكني!ا  11. وآمون ولد يوش!يا. ومنسى ولد آمون. وحزقيا ولد منسى 10. وأحاز ولد حزقيا. ويوثام ولد أحاز

وأبيھ!ود . وزرباب!ل ول!د أبيھ!ود 13. وشألتئيل ولد زرباب!ل. وبعد سبي بابل يكنيا ولد شألتئيل 12. وإخوته عند سبي بابل
. وأليود ولد أليعازر 15. وأخيم ولد أليود. وصادوق ولد أخيم. وعازور ولد صادوق 14. وألياقيم ولد عازور. ولد ألياقيم

 17. ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منھا يسوع الذي يدعى المسيح 16. ومتان ولد يعقوب. وأليعازر ولد متان
ربع!ة ع!شر ج!ي. وم!ن س!بي باب!ل إل!ى فجميع اAجيال من إبراھيم إلى داود أربعة عشر جي. ومن داود إل!ى س!بي باب!ل أ

  .المسيح أربعة عشر جي.

  

  



  :إختصار نسب متى من إبراھيم ليوسف النجار

 ي!سى - عوبيد - بوعز - سلمون - نحشون - عميناداب - أرام - حصرون - فارص - يھوذا - يعقوب - إسحاق -إبراھيم 
 - آم!ون - من!سى - حزقي!ا - أح!از - يوث!ام - عزي!ا -ورام  ي!- يھوش!افاط - آس!ا - أبي!ا - رحبع!ام - س!ليمان - داود الملك -

 - يعق!وب - مت!ان - أليع!ازر - ألي!ود - أخ!يم - ص!ادوق - ع!ازور - ألي!اقيم - أبيھ!ود - زرباب!ل - ش!ألتئيل - يكني!ا -يوش!يا 
  يوسف رجل مريم

Luk 3:23-38  بن متث!ات ب!ن  24ھالي ولما ابتدأ يسوع كان له نحو ث.ثين سنة وھو على ما كان يظن ابن يوسف بن
ب!ن م!آث ب!ن متاثي!ا ب!ن  26بن متاثيا بن ع!اموص ب!ن ن!احوم ب!ن ح!سلي ب!ن نج!اي  25:وي بن ملكي بن ينا بن يوسف 

ب!ن ملك!ي ب!ن أدي ب!ن ق!صم ب!ن  28بن يوحنا بن ريسا بن زربابل بن شألتئيل ب!ن ني!ري  27شمعي بن يوسف بن يھوذا 
بن شمعون بن يھوذا بن يوسف بن يونان بن  30 يوريم بن متثات بن :وي بن يوسي بن أليعازر بن 29ألمودام بن عير 

ب!ن  33بن يسى بن عوبيد ب!ن ب!وعز ب!ن س!لمون ب!ن نح!شون  32بن مليا بن مينان بن متاثا بن ناثان بن داود  31ألياقيم 
ب!ن  35ن!احور بن يعقوب بن إسحاق ب!ن إب!راھيم ب!ن ت!ارح ب!ن  34عميناداب بن آرام بن حصرون بن فارص بن يھوذا 

ب!ن متوش!الح ب!ن  37ب!ن قين!ان ب!ن أرفك!شاد ب!ن س!ام ب!ن ن!وح ب!ن :م!ك  36سروج بن رعو بن فالج بن عابر ب!ن ش!الح 
  .بن أنوش بن شيت بن آدم ابن هللا 38أخنوخ بن يارد بن مھللئيل بن قينان 

  : من إبراھيم ليوسف النجارلوقاإختصار نسب 

 ي!سى - عوبيد - بوعز - سلمون - نحشون - عميناداب - آرام - حصرون -رص  فا- يھوذا - يعقوب - إسحاق -إبراھيم 
 - يوس!ي - أليع!ازر - ي!وريم - :وي - ش!معون - يھ!وذا - يوس!ف - يون!ان - ألياقيم - مليا- مينان - متاثا - ناثان - داود -

 - متاثي!ا - ش!معي - يوس!ف -وذا  يھ!- يوحن!ا - ري!سا - زرباب!ل - ش!ألتئيل - نيري - ملكي - أدي - قصم - ألمودام -عير 
   يوسف- ھالي - متثات - :وي - ملكي - ينا - يوسف - متاثيا - عاموص - ناحوم - حسلي - نجاي -مآث 

   بين النسبينجدول بسيط للمقارنة
  لوقانسب   نسب متى

  إبراھيم .1  إبراھيم .1
  إسحاق .2  إسحاق .2
  يعقوب .3  يعقوب .3
  يھوذا .4  يھوذا .4
  فارص .5  فارص .5
  حصرون .6  حصرون .6
  رامآ .7  أرام .7
 عميناداب .8  عميناداب .8
  نحشون .9  نحشون .9

  سلمون .10  سلمون .10
  بوعز .11  بوعز .11
  عوبيد .12  عوبيد .12
  يسى .13  يسى .13
   الملكداود .14  داود الملك .14
  ناثان .15  سليمان .15
  متاثا .16  رحبعام .16
  مينان .17  أبيا .17
  مليا .18  آسا .18
  ألياقيم .19  يھوشافاط .19
  يونان .20  يورام .20
  يوسف .21  عزيا .21



  يھوذا .22  يوثام .22
  شمعون .23  أحاز .23
  :وي .24  حزقيا .24
  يوريم .25  منسى .25
  ازرأليع .26  آمون .26
  يوسي .27  يوشيا .27
  عير .28  يكنيا .28
  ألمودام .29  شألتئيل .29
  قصم .30  زربابل .30
  أدي .31  أبيھود .31
  ملكي .32  ألياقيم .32
  نيري .33  عازور .33
  شألتئيل .34  صادوق .34
  زربابل .35  أخيم .35
  ريسا .36  أليود .36
  يوحنا .37  أليعازر .37
  يھوذا .38  متان .38
  يوسف .39  يعقوب .39
  شمعي .40  يوسف رجل مريم .40

  متاثيا .41  
  مآث .42  
  نجاي .43  
  حسلي .44  
  ناحوم .45  
  عاموص .46  
  متاثيا .47  
  يوسف .48  
  ينا .49  
  ملكي .50  
  :وي .51  
  متثات .52  
  ھالي .53  
 يوسف رجل مريم .54  

ًولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اخت.فا كثيرا  ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ُ َ َ ََ َّ ِ ْ َ ْ َ   ]82: النساء [ْ

   متى قال الصوت ؟ لمن قال الصوت ؟ذا قال الصوت ؟ ما- الخامس ا#خت	ف

Mat 3:16-17إذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح هللا ن!از: مث!ل حمام!ة  فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء و
  .»ھذا ھو ابني الحبيب الذي به سررت«:  وصوت من السماوات قائ.17وآتيا عليه 

  ھذا ھو ابني الحبيب الذي به سررت :ماذا قال الصوت في متى ؟

  ليوحنا والذين معه :لمن قال الصوت في متى ؟

  ا صعد للوقت من الماء عندم:متى قال الصوت في متى ؟



Mar 1:9-11ردنAيام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا في اAوللوقت وھو صاعد من 10.  وفي تلك ا 
أن!ت ابن!ي الحبي!ب «:  وك!ان ص!وت م!ن ال!سماوات11. الماء رأى السماوات قد انشقت وال!روح مث!ل حمام!ة ن!از: علي!ه

  .»!الذي به سررت

  أنت ابني الحبيب الذي به سررت : ؟قسمرماذا قال الصوت في 

  ليسوع : ؟مرقسلمن قال الصوت في 

   وھو صاعد من الماء: ؟رقسمتى قال الصوت في م

Luk 3:21-22ون!زل علي!ه ال!روح 22وإذ ك!ان ي!صلي انفتح!ت ال!سماء .  ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أي!ضا 
  .»!أنت ابني الحبيب بك سررت«: ئ.وكان صوت من السماء قا. القدس بھيئة جسمية مثل حمامة

  أنت ابني الحبيب بك سررت : ؟لوقا في ماذا قال الصوت

  ليسوع : ؟لوقافي  ماذا قال الصوت

   وھو يصلي بعد المعمودية: ؟لوقافي ماذا قال الصوت 

  :رواية أخرى لـ ماذا قال الصوت في لوقا

 4 وميثودي!وس3 وكلمن!دس اkس!كندري2يوس!تينوس ال!شھيد وف!ي الكتاب!ات الم!سيحية اAول!ى مث!ل 1في المخطوطة البيزية
وأعتق!د أن  ، 2/7ًإقتباس!ا ل!نص المزامي!ر ) أن!ت إبن!ي أن!ا الي!وم ول!دتك(نجد أن الصوت يقول  ، 5باkضافة إلى الدسقولية

ُالتحريف جاء من أجل أن يساوي النس   !اخ بين أقوال اAناجيل الث.ثة ُ

  صورة المخطوطة البيزية

  
                                                 

1 Aland, K., Black, M., Martini, C. M., Metzger, B. M., Wikgren, A., Aland, B., Karavidopoulos, J., Deutsche 
Bibelgesellschaft, & United Bible Societies. (2000; 2006). The Greek New Testament, Fourth Revised Edition (with apparatus) 
(Lk 3:22) Page 207 
2 The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers - Volume 1 - The Apostolic Fathers with Justin Martyr and Irenaeus - 
Dialogue of Justin, Philosopher and Martyr, with Trypho, a Jew. (Cont.) Chap. CIII. — The Pharisees Are the Bulls: The 
Roaring Lion Is Herod or the Devil.[Justin about 165] - For this devil, when [Jesus] went up from the river Jordan, at the time 
when the voice spake to Him, ‘Thou art my Son: this day have I begotten Thee,’ (Psa_2:7; Mat_3:17) is recorded in the 
memoirs of the apostles to have come to Him and tempted Him 
3 The Early Church Fathers: ANTE-NICENE FATHERS Volume 2 Fathers of the Second Century - Clement of Alexandria - 
The Instructor. [Paedagogus.] - Book I. - Chap. VI. - The Name Children Does Not Imply Instruction in Elementary Principles. 
[Clement of Alexandria before 215] - For at the moment of the Lord’s baptism there sounded a voice from heaven, as a 
testimony to the Beloved, “Thou art My beloved Son, to-day have I begotten Thee.” Let us then ask the wise, Is Christ, 
begotten to-day, already perfect, or - what were most monstrous - imperfect؟ 
4 The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers Volume 6 Fathers of the Third Century - Methodius - The Banquet of the 
Ten Virgins; or, Concerning Chastity. - Discourse VII. - Procilla. - Chap. IX. - The Son of God, Who Ever Is, Is Today 
Begotten in the Minds and Sense of the Faithful. [Methodius III] - Now, in perfect agreement and correspondence with what 
has been said, seems to be this which was spoken by the Father from above to Christ when He came to be baptized in the water 
of the Jordan, “Thou art my son: this day have I begotten thee;” (Psa_2:7) 

ً وبوضع يده عليكم أيضا في المعمودية المقدسة يشھد الرب لكل منكم قائ. ؛ - 70 صـ- تعريق القمص مرقس داود -الدسقولية  5   ).دتكأنك أنت ابني وأنا اليوم ول(ً



  !وحنا ] يوجد ذكر %ي صوت من السموات في إنجيل ي

Joh 1:32-33وأن!ا ل!م أك!ن أعرف!ه 33. إني قد رأيت الروح ناز: مثل حمامة من السماء فاستقر علي!ه«:  وشھد يوحنا 
  .الذي ترى الروح ناز: ومستقرا عليه فھذا ھو الذي يعمد بالروح القدس: لكن الذي أرسلني Aعمد بالماء ذاك قال لي

  ط للمقارنة بين ا%ناجيل الث	ثةجدول بسي
  إنجيل لوقا  إنجيل مرقس  إنجيل متى  

ھذا ھو ابني الحبيب الذي به   ماذا قال الصوت ؟
  سررت

أنت ابني الحبيب الذي به 
  سررت

  أنا اليوم ولدتكأنت ابني 

  ليسوع  ليسوع  ليوحنا والذين معه  ماذا قال الصوت ؟

  وھو يصلي بعد المعمودية وھو صاعد من الماء  ماءعندما صعد للوقت من ال  ماذا قال الصوت ؟

ًولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اخت.فا كثيرا  ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ُ َ َ ََ َّ ِ ْ َ ْ َ   ]82: النساء [ْ

   أين ذھب يسوع بعد المعمودية ؟- السادس ا#خت	ف

Mat 3:16-17ه فرأى روح هللا ن!از: مث!ل حمام!ة  فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت ل
 ث!م أص!عد ي!سوع إل!ى البري!ة 1: 4. »ھذا ھو ابني الحبيب الذي به سررت«:  وصوت من السماوات قائ.17وآتيا عليه 

  . فبعد ما صام أربعين نھارا وأربعين ليلة جاع أخيرا2. من الروح ليجرب من إبليس

  ن الروحُ ذھب إلى البرية ليجرب م:أين ذھب حسب إنجيل متى

Mar 1:10-13وك!ان 11.  وللوقت وھو صاعد من الماء رأى ال!سماوات ق!د ان!شقت وال!روح مث!ل حمام!ة ن!از: علي!ه 
 وكان ھن!اك ف!ي 13 وللوقت أخرجه الروح إلى البرية 12. »!أنت ابني الحبيب الذي به سررت«: صوت من السماوات

  .صارت الم.ئكة تخدمهو. وكان مع الوحوش. البرية أربعين يوما يجرب من الشيطان

  ُ ذھب إلى البرية ليجرب من الروح:رقسأين ذھب حسب إنجيل م

Luk 4:1-2  ردن ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح في البريةAأربعين يوم!ا يج!رب  2أما يسوع فرجع من ا
  .ولما تمت جاع أخيرا. ولم يأكل شيئا في تلك اAيام. من إبليس

  ُ ذھب إلى البرية ليجرب من الروح:لوقاأين ذھب حسب إنجيل 

Joh 1:32-37وأن!ا ل!م أك!ن أعرف!ه 33. إني قد رأيت الروح ناز: مثل حمامة من السماء فاستقر علي!ه«:  وشھد يوحنا 
. الذي ترى الروح ناز: ومستقرا علي!ه فھ!ذا ھ!و ال!ذي يعم!د ب!الروح الق!دس: لكن الذي أرسلني Aعمد بالماء ذاك قال لي

 فنظر إلى 36 وفي الغد أيضا كان يوحنا واقفا ھو واثنان من ت.ميذه 35. »د رأيت وشھدت أن ھذا ھو ابن هللا وأنا ق34
  . فسمعه التلميذان يتكلم فتبعا يسوع37. »ھوذا حمل هللا«: يسوع ماشيا فقال

  نا الجليلُومن بعدھا ذھب إلى عرس قا،  ذھب يجمع الت.ميذ الذين سيتبعونه :يوحناأين ذھب حسب إنجيل 

ًولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اخت.فا كثيرا  ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ُ َ َ ََ َّ ِ ْ َ ْ َ   ]82: النساء [ْ

  

  

  



   ھل ماتت إبنة يايرس قبل أن يأتي يسوع ؟- السادس ا#خت	ف

Mat 9:18.ت«:  وفيما ھو يكلمھم بھذا إذا رئيس قد جاء فسجد له قائiن ماتjي اiك عليھ!ا  لك!ن تع!ال وض!ع ي!دإن ابنت
  . فقام يسوع وتبعه ھو وت.ميذه19. »فتحيا

Mat 9:23-25 تنح!وا ف!إن ال!صبية «:  قال لھم24 ولما جاء يسوع إلى بيت الرئيس ونظر المزمرين والجمع يضجون
  . فلما أخرج الجمع دخل وأمسك بيدھا فقامت الصبية25. فضحكوا عليه. »لم تمت لكنھا نائمة

   ميَّتة:ليسوععندما جاء يايرس  حالة البنت

   لكي يضع يده على البنت فتحيا:سبب مجيء يايرس ليسوع

   نعم ماتت:ھل ماتت إبنة يايرس قبل أن يأتي يسوع ؟

Mar 5:21-24 وإذا واح!د  22. ولما اجتاز يسوع في السفينة أيضا إلى العبر اجتمع إليه جم!ع كثي!ر وك!ان عن!د البح!ر
ابنتiي الiصغيرة علiى آخiر «: وطل!ب إلي!ه كثي!را ق!ائ. 23خر عند قدميه ولما رآه . من رؤساء المجمع اسمه يايرس جاء

  .فمضى معه وتبعه جمع كثير وكانوا يزحمونه 24. »ليتك تأتي وتضع يدك عليھا لتشفى فتحيا. نسمة

Mar 5:35-36 ت«: وبينما ھ!و ي!تكلم ج!اءوا م!ن دار رئ!يس المجم!ع ق!ائلينiك ماتi36» لم!اذا تتع!ب المعل!م بع!د؟. ابنت 
  .»آمن فقط. : تخف«: يسوع لوقته الكلمة التي قيلت فقال لرئيس المجمعفسمع 

  لكنھا لم تمت بعد،  على آخر نفس :عندما جاء يايرس ليسوع حالة البنت

  ُ لكي يضعه يده على البنت لتشفى:سبب مجيء يايرس ليسوع

   نعم ماتت:ھل ماتت إبنة يايرس قبل أن يأتي يسوع ؟

َولو كان من عند غ ِ ِ ِْ َ َْ َ ًير هللا لوجدوا فيه اخت.فا كثيرا َ ًِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ُ َ َ َ ّ ِ   ]82: النساء [ْ

   من الذي مع يسوع ومن الذي عليه ؟- السابع ا#خت	ف

Mat 12:30 من ليس معي فھو علي ومن : يجمع معي فھو يفرق.  

  لكنيسة فھو ضدھامن ليس مع ا: بكلمات أخرى ، إذ لم تكن من أتباع يسوع فأنت ضده: ھذا النص في منتھى العداء

Mar 9:40 ن من ليس علينا فھو معناA.  

  من ليس على الكنيسة فھو معھا: بكلمات أخرى ، إذ لم تكن من أعداء يسوع فأنت معه: ھذا النص في منتھى المحبة

  ! ھل نستطيع الجمع بين العبارتين ؟:السؤال المھم الذي ليس له إجابة

ِولو كان من عند غير هللا ِ ِ ِّ ِ ْ َ ْ َ َْ َ ً لوجدوا فيه اخت.فا كثيرا َ ًِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ُ َ َ   ]82: النساء [َ

   كيف مات يھوذا ا#سخريوطي ؟- الثامن ا#خت	ف

Mat 27:3-10  4حينئذ لما رأى يھوذا الذي أسلمه أنه قد دين ندم ورد الث.ثين من الفضة إلى رؤساء الكھنة والشيوخ 
 فط!رح الف!ضة ف!ي الھيك!ل وان!صرف ث!م 5» ! علين!ا؟ أن!ت أب!صرم!اذا«: فق!الوا. »قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا«: قائ.

 فت!شاوروا 7. »: يح!ل أن نلقيھ!ا ف!ي الخزان!ة Aنھ!ا ثم!ن دم«:  فأخذ رؤس!اء الكھن!ة الف!ضة وق!الوا6. مضى وخنق نفسه
قي!ل بإرمي!ا  حينئذ ت!م م!ا 9. إلى ھذا اليوم» حقل الدم« لھذا سمي ذلك الحقل 8. واشتروا بھا حقل الفخاري مقبرة للغرباء



 وأعطوھا عن حقل الفخاري كما أمرني 10وأخذوا الث.ثين من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل «: النبي
  .»الرب

  رؤساء الكھنة :من الذي اشترى حقل الدم ؟

   خنق نفسه:كيف مات يھوذا ا#سخريوطي ؟

Act 1:16-19» خوة كان ينبغي أن يتم ھذا المkكتوب الذي سبق الروح القدس فقال!ه بف!م داود ع!ن يھ!وذا أيھا الرجال ا
 ف!إن ھ!ذا اقتن!ى 18.  إذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في ھ!ذه الخدم!ة17الذي صار دلي. للذين قبضوا على يسوع 

 وص!ار ذل!ك معلوم!ا عن!د جمي!ع 19. حق. من أجرة الظلم وإذ سقط على وجھه انشق من الوس!ط فان!سكبت أح!شاؤه كلھ!ا
  ).حقل دم: أي(» حقل دما«ن أورشليم حتى دعي ذلك الحقل في لغتھم سكا

   يھوذا اkسخريوطي:من الذي اشترى حقل الدم ؟

   سقط على وجھه وانشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلھا:كيف مات يھوذا ا#سخريوطي ؟

ًولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اخت.فا كثيرا  ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ُ َ َ ََ َّ ِ ْ َ ْ َ   ]82: النساء [ْ

   ماذا قال يسوع لت	ميذه بعد القيامة ؟- التاسع ا#خت	ف

Mat 28:16-20 حد عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أم!رھم ي!سوعAولم!ا رأوه س!جدوا ل!ه 17. وأما ا 
 ف!اذھبوا وتلم!ذوا 19دفع إلي كل سلطان في السماء وعل!ى اAرض «:  فتقدم يسوع وكلمھم قائ.18. ضھم شكواولكن بع

وھ!ا أن!ا معك!م .  وعلموھم أن يحفظوا جميع ما أوص!يتكم ب!ه20. جميع اAمم وعمدوھم باسم اyب وا:بن والروح القدس
  .آمين. »كل اAيام إلى انقضاء الدھر

  يذھبوا ويتلمذوا جميع اAمم ويعمدوھمس :أين سيذھب الت	ميذ

Luk 24:49-51ع!الي.  وھ!ا أن!ا أرس!ل إل!يكم موع!د أب!يA50. »ف!أقيموا ف!ي مدين!ة أورش!ليم إل!ى أن تلب!سوا ق!وة م!ن ا 
  . وفيما ھو يباركھم انفرد عنھم وأصعد إلى السماء51. وأخرجھم خارجا إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركھم

  موا في مدينة أورشليم إلى أن يلبسوا قوة من اAعالي سيقي:أين سيذھب الت	ميذ

ًولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اخت.فا كثيرا  ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ُ َ َ ََ َّ ِ ْ َ ْ َ   ]82: النساء [ْ

   ماذا حدث في التجربة من الشيطان ؟- العاشر ا#خت	ف

Mat 4:1-13ع!د م!ا ص!ام أربع!ين نھ!ارا وأربع!ين ليل!ة  فب2.  ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليج!رب م!ن إبل!يس
: مكت!وب«:  فأج!اب4. »إن كنت ابن هللا فق!ل أن ت!صير ھ!ذه الحج!ارة خب!زا«:  فتقدم إليه المجرب وقال له3. جاع أخيرا

 ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جن!اح 5. »ليس بالخبز وحده يحيا اkنسان بل بكل كلمة تخرج من فم هللا
أنه يوصي م.ئكته بك فعلى أياديھم يحملون!ك : إن كنت ابن هللا فاطرح نفسك إلى أسفل Aنه مكتوب«:  وقال له6كل الھي

 ثم أخذه أيضا إبل!يس إل!ى جب!ل 8. »: تجرب الرب إلھك: مكتوب أيضا«:  قال له يسوع7. »لكي : تصدم بحجر رجلك
 حينئذ قال له 10. »أعطيك ھذه جميعھا إن خررت وسجدت لي«:  وقال له9عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدھا 

 ثم ترك!ه إبل!يس وإذا م.ئك!ة ق!د ج!اءت 11. »للرب إلھك تسجد وإياه وحده تعبد: Aنه مكتوب! اذھب يا شيطان«: يسوع
  .فصارت تخدمه

 ًصام أربعين نھارا وأربعين ليلة •
 ًقال له إبليس إن كنت ابن هللا فقل أن تصير الحجارة خبزا •
 م أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الھيكلث •



 ًثم أخذه إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم •
  ثم تركه إبليس •

Luk 4:1-13 ردن ممتلئ!ا م!ن ال!روح الق!دس وك!ان يقت!اد ب!الروح ف!ي البري!ةAأربع!ين يوم!ا 2 أم!ا ي!سوع فرج!ع م!ن ا 
إن كن!ت اب!ن هللا فق!ل لھ!ذا «:  وق!ال ل!ه إبل!يس3. ولم!ا تم!ت ج!اع أخي!را. تل!ك اAي!امولم يأكل شيئا في . يجرب من إبليس

 ث!م 5. »مكت!وب أن ل!يس ب!الخبز وح!ده يحي!ا اkن!سان ب!ل بك!ل كلم!ة م!ن هللا«:  فأجابه ي!سوع4. »الحجر أن يصير خبزا
ل!ك أعط!ي ھ!ذا «: إبل!يس وق!ال ل!ه 6. أصعده إبليس إلى جب!ل ع!ال وأراه جمي!ع ممال!ك الم!سكونة ف!ي لحظ!ة م!ن الزم!ان

:  فأجاب!ه ي!سوع8. » فإن سجدت أمامي يك!ون ل!ك الجمي!ع7. السلطان كله ومجدھن Aنه إلي قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد
 ثم جاء به إلى أورشليم وأقامه على جن!اح الھيك!ل 9. »للرب إلھك تسجد وإياه وحده تعبد: إنه مكتوب! اذھب يا شيطان«

 11أن!ه يوص!ي م.ئكت!ه ب!ك لك!ي يحفظ!وك :  Aنه مكتوب10 فاطرح نفسك من ھنا إلى أسفل إن كنت ابن هللا«: وقال له
 ولما 13. »: تجرب الرب إلھك: إنه قيل«:  فأجاب يسوع12. »وأنھم على أياديھم يحملونك لكي : تصدم بحجر رجلك

  .أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين

 ًصام أربعين يوما •
 ً هللا فقل لھذا الحجر أن يصير خبزاقال له إبليس ان كنت ابن •
 ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك المسكونة •
 ثم جاء به إلى أورشليم وأقامه على جناح الھيكل •
  ثم فارقه إبليس إلى حين •

  ً ھل أصعد إبليس يسوع الجبل أو: أم أقامه على جناح الھيكل ؟:السؤال الذي ليس له إجابة

ْولو كان من ِ َ َْ َ ً عند غير هللا لوجدوا فيه اخت.فا كثيرا َ ًِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ُ َ َ َ ّ ِ ْ   ]82: النساء [َ

  شفاء ا%برص أم حماة بطرس ؟: ًماذا حدث أو] - الحادي عشر ا#خت	ف

Mat 8:1-4يا س!يد إن أردت تق!در أن «:  وإذا أبرص قد جاء وسجد له قائ.2.  ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة
انظ!ر أن : تق!ول «:  فق!ال ل!ه ي!سوع4. وللوق!ت طھ!ر برص!ه. »أريد فاطھر«: مد يسوع يده ولمسه قائ. ف3. »تطھرني

  .»بل اذھب أر نفسك للكاھن وقدم القربان الذي أمر به موسى شھادة لھم. Aحد

Mat 8:14-17 فلم!س ي!دھا فتركتھ!ا الحم!ى 15 ولم!ا ج!اء ي!سوع إل!ى بي!ت بط!رس رأى حمات!ه مطروح!ة ومحموم!ة 
 17 ولما صار المساء قدموا إليه مج!انين كثي!رين ف!أخرج اAرواح بكلم!ة وجمي!ع المرض!ى ش!فاھم 16.  وخدمتھمفقامت

  .»ھو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا«: لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي

   يسوع قام بشفاء اAبرص ثم قام بشفاء حماة بطرس:حسب إنجيل متى

Mar 1:29-34 وكانت حماة 30للوقت إلى بيت سمعان وأندراوس مع يعقوب ويوحنا  ولما خرجوا من المجمع جاءوا 
.  فتقدم وأقامھا ماسكا بيدھا فتركتھا الحمى حا: وص!ارت تخ!دمھم31. سمعان مضطجعة محمومة فللوقت أخبروه عنھا

ة عل!!ى  وكان!ت المدين!ة كلھ!ا مجتمع!33.  ولم!ا ص!ار الم!ساء إذ غرب!ت ال!شمس ق!دموا إلي!ه جمي!ع ال!سقماء والمج!انين32
 ف!!شفى كثي!!رين ك!!انوا مرض!!ى ب!!أمراض مختلف!!ة وأخ!!رج ش!!ياطين كثي!!رة ول!!م ي!!دع ال!!شياطين يتكلم!!ون Aنھ!!م 34. الب!!اب
  .عرفوه

Mar 1:39-45ف!أتى إلي!ه أب!رص يطل!ب إلي!ه جاثي!ا 40.  فكان يك!رز ف!ي مج!امعھم ف!ي ك!ل الجلي!ل ويخ!رج ال!شياطين 
 فللوق!ت وھ!و 42. »أري!د ف!اطھر«:  ومد يده ولمسه وق!ال ل!ه فتحنن يسوع41» !إن أردت تقدر أن تطھرني«: وقائ. له

انظ!ر : تق!ل Aح!د ش!يئا ب!ل اذھ!ب أر نف!سك «:  وق!ال ل!ه44 فانتھره وأرسله للوق!ت 43. يتكلم ذھب عنه البرص وطھر
يع!د  وأما ھو فخرج وابتدأ ينادي كثيرا ويذيع الخبر حتى لم 45. »للكاھن وقدم عن تطھيرك ما أمر به موسى شھادة لھم

  .يقدر أن يدخل مدينة ظاھرا بل كان خارجا في مواضع خالية وكانوا يأتون إليه من كل ناحية

   يسوع قام بشفاء حماة بطرس ثم قام بشفاء اAبرص:مرقسحسب إنجيل 



ًولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اخت.فا كثيرا  ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ُ َ َ ََ َّ ِ ْ َ ْ َ   ]82: النساء [ْ

  متى سيبصرون إبن ا#نسان ؟ -عشر  الثاني ا#خت	ف

Mat 26:62-64وأم!ا ي!سوع فك!ان 63» أم!ا تجي!ب ب!شيء؟ م!اذا ي!شھد ب!ه ھ!ذان علي!ك؟«:  فقام رئيس الكھنة وقال له 
! أن!ت قل!ت«:  قال له ي!سوع64» ھل أنت المسيح ابن هللا؟: أستحلفك با� الحي أن تقول لنا«: فسأله رئيس الكھنة. ساكتا

  .»من اyن تبصرون ابن اkنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء: وأيضا أقول لكم

  )في الحاضر (جالسا عن يمين القوة نمن اyن تبصرون ابن اkنسا :يسوع قال بحسب إنجيل متى

Mar 14:60-62أم!ا 61» أما تجيب بشيء؟ ماذا يشھد به ھ!ؤ:ء علي!ك؟«:  فقام رئيس الكھنة في الوسط وسأل يسوع 
. أن!ا ھ!و«:  فق!ال ي!سوع62» أأن!ت الم!سيح اب!ن المب!ارك؟«: ف!سأله رئ!يس الكھن!ة أي!ضا.  فكان ساكتا ولم يجب بشيءھو

  .»وسوف تبصرون ابن اkنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء

  )في المستقبل (جالسا عن يمين القوة اkنسانوسوف تبصرون ابن  :يسوع قال بحسب إنجيل مرقس

Luk 22:66-71ق!ائلين67رؤساء الكھنة والكتب!ة وأص!عدوه إل!ى مجمعھ!م :  ولما كان النھار اجتمعت مشيخة الشعب  :
 من!ذ 69.  وإن س!ألت : تجيب!ونني و: تطلق!ونني68إن قلت لكم : تصدقون «: فقال لھم. »إن كنت أنت المسيح فقل لنا«

أن!تم تقول!ون إن!ي أن!ا «: فق!ال لھ!م» أفأن!ت اب!ن هللا؟«: الجمي!ع فقال 70. »اyن يكون ابن اkنسان جالسا عن يمين قوة هللا
  .»ما حاجتنا بعد إلى شھادة؟ Aننا نحن سمعنا من فمه«:  فقالوا71. »ھو

  )في الحاضر (منذ اyن يكون ابن اkنسان جالسا عن يمين قوة هللا :يسوع قال بحسب إنجيل لوقا

باkضافة إلى عدم وجود أي حوار مثل ھ!ذا ف!ي ، إنجيل متى ومرقس ً:حظ أن الحوار في إنجيل لوقا مختلف تماما عن 
  !إنجيل يوحنا 

ًولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اخت.فا كثيرا  ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ُ َ َ ََ َّ ِ ْ َ ْ َ   ]82: النساء [ْ

   ؟أمام قيافا أم بعده قوفالوو ھل أنكر بطرس يسوع قبل - الثالث عشر ا#خت	ف

Mat 26:62-75وأم!ا ي!سوع فك!ان 63» أم!ا تجي!ب ب!شيء؟ م!اذا ي!شھد ب!ه ھ!ذان علي!ك؟«: ئيس الكھنة وقال له فقام ر 
! أن!ت قل!ت«:  قال له ي!سوع64» ھل أنت المسيح ابن هللا؟: أستحلفك با� الحي أن تقول لنا«: فسأله رئيس الكھنة. ساكتا

 فم!زق رئ!يس 65. »ا عل!ى س!حاب ال!سماءمن اyن تبصرون ابن اkن!سان جال!سا ع!ن يم!ين الق!وة وآتي!: وأيضا أقول لكم
إن!ه «: فأج!ابوا»  م!اذا ت!رون؟66! ما حاجتنا بع!د إل!ى ش!ھود؟ ھ!ا ق!د س!معتم تجديف!ه! قد جدف«: الكھنة حينئذ ثيابه قائ.

. »تنبأ لنا أيھا المسيح من ض!ربك؟«:  قائلين68 حينئذ بصقوا في وجھه ولكموه وآخرون لطموه 67. »مستوجب الموت
 ف!أنكر ق!دام 70. »وأنت كن!ت م!ع ي!سوع الجليل!ي«: كان جالسا خارجا في الدار فجاءت إليه جارية قائلة أما بطرس ف69

وھذا كان مع يسوع «:  ثم إذ خرج إلى الدھليز رأته أخرى فقالت للذين ھناك71» !لست أدري ما تقولين«: الجميع قائ.
حق!ا أن!ت «: د قلي!ل ج!اء القي!ام وق!الوا لبط!رس وبع!73» !إني ل!ست أع!رف الرج!ل«:  فأنكر أيضا بقسم72» !الناصري

 فتذكر 75. وللوقت صاح الديك» !إني : أعرف الرجل«:  فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف74» !أيضا منھم فإن لغتك تظھرك
  .فخرج إلى خارج وبكى بكاء مرا. »إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ث.ث مرات«: بطرس ك.م يسوع الذي قال له

   الوقوف أمام قيافابعد بطرس أنكر يسوع :حسب إنجيل متى

Mar 14:60-72أم!ا 61» أما تجيب بشيء؟ ماذا يشھد به ھ!ؤ:ء علي!ك؟«:  فقام رئيس الكھنة في الوسط وسأل يسوع 
. أن!ا ھ!و«:  فق!ال ي!سوع62» أأن!ت الم!سيح اب!ن المب!ارك؟«: ف!سأله رئ!يس الكھن!ة أي!ضا. ھو فكان ساكتا ولم يجب بشيء

م!ا «:  فمزق رئيس الكھن!ة ثياب!ه وق!ال63. »اkنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماءوسوف تبصرون ابن 
 فابت!دأ ق!وم 65. فالجميع حكم!وا علي!ه أن!ه م!ستوجب الم!وت» ما رأيكم؟!  قد سمعتم التجاديف64حاجتنا بعد إلى شھود؟ 

 وبينم!ا ك!ان بط!رس ف!ي ال!دار 66.  يلطمون!هوك!ان الخ!دام. »تنب!أ«: يبصقون عليه ويغطون وجھه ويلكمونه ويقولون له



وأن!ت كن!ت م!ع ي!سوع «:  فلم!ا رأت بط!رس ي!ستدفئ نظ!رت إلي!ه وقال!ت67. أسفل جاءت إحدى ج!واري رئ!يس الكھن!ة
 فرأت!ه 69. وخ!رج خارج!ا إل!ى ال!دھليز ف!صاح ال!ديك» !ل!ست أدري و: أفھ!م م!ا تق!ولين«:  فأنكر قائ.68» !الناصري

: وبع!د قلي!ل أي!ضا ق!ال الحاض!رون لبط!رس.  ف!أنكر أي!ضا70» !إن ھذا منھم«: ل للحاضرينالجارية أيضا وابتدأت تقو
إني : أعرف ھذا الرجل ال!ذي تقول!ون «:  فابتدأ يلعن ويحلف71. »حقا أنت منھم Aنك جليلي أيضا ولغتك تشبه لغتھم«

 يصيح ال!ديك م!رتين تنكرن!ي ث!.ث إنك قبل أن«:  وصاح الديك ثانية فتذكر بطرس القول الذي قاله له يسوع72» !عنه
  .فلما تفكر به بكى. »مرات

   الوقوف أمام قيافابعد بطرس أنكر يسوع :حسب إنجيل مرقس

Luk 22:54-69ولم!ا أض!رموا ن!ارا 55. وأما بطرس فتبعه من بعي!د.  فأخذوه وساقوه وأدخلوه إلى بيت رئيس الكھنة 
. »وھذا كان معه«:  جارية جالسا عند النار فتفرست فيه وقالت رأته56. في وسط الدار وجلسوا معا جلس بطرس بينھم

ي!ا إن!سان ل!ست «: فق!ال بط!رس» !وأنت منھم«:  وبعد قليل رآه آخر وقال58» !لست أعرفه يا امرأة«:  فأنكره قائ.57
 فق!ال 60. »ب!الحق إن ھ!ذا أي!ضا ك!ان مع!ه Aن!ه جليل!ي أي!ضا«:  ولما مضى نح!و س!اعة واح!دة أك!د آخ!ر ق!ائ.59» !أنا

 فالتف!ت ال!رب ونظ!ر إل!ى بط!رس 61. وفي الحال بينما ھو يتكلم صاح الديك. »يا إنسان لست أعرف ما تقول«: بطرس
 فخ!رج بط!رس إل!ى خ!ارج 62. »إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ث.ث م!رات«: فتذكر بطرس ك.م الرب كيف قال له

 وغطوه وكانوا يضربون 64وا يستھزئون به وھم يجلدونه  والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كان63. وبكى بكاء مرا
 ولم!ا ك!ان النھ!ار 66.  وأشياء أخر كثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين65» من ھو الذي ضربك؟! تنبأ«: وجھه ويسألونه

ق!ال ف. »إن كنت أنت المسيح فقل لنا«:  قائلين67رؤساء الكھنة والكتبة وأصعدوه إلى مجمعھم : اجتمعت مشيخة الشعب
 من!ذ اyن يك!ون اب!ن اkن!سان جال!سا ع!ن 69.  وإن س!ألت : تجيب!ونني و: تطلق!ونني68إن قلت لك!م : ت!صدقون «: لھم

  .»يمين قوة هللا

   الوقوف أمام قيافاقبل بطرس أنكر يسوع :حسب إنجيل يوحنا

ًولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اخت.فا كثيرا  ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ُ َ َ ََ َّ ِ ْ َ ْ َ   ]82: لنساء ا[ْ

   كيف نعرف الخائن ؟-ا#خت	ف الرابع عشر 

Mat 26:21-25فحزن!وا ج!دا وابت!دأ ك!ل واح!د 22. »الحق أقول لك!م إن واح!دا م!نكم ي!سلمني«:  وفيما ھم يأكلون قال 
 إن اب!ن اkن!سان 24. الذي يغمس يده مع!ي ف!ي ال!صحفة ھ!و ي!سلمني«:  فأجاب23» ھل أنا ھو يا رب؟«: منھم يقول له

 25. »ك!ان خي!را ل!ذلك الرج!ل ل!و ل!م يول!د. ض كما ھو مكتوب عنه ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم اب!ن اkن!سانما
  .»أنت قلت«: قال له» ھل أنا ھو يا سيدي؟«: فسأل يھوذا مسلمه

  الخائن سيغمس يده ،  الصحفة يسوع فيالذي يغمس يده مع :كيف نعرف الخائن ؟

Mar 14:18-21ك!ل مع!ي. إن واح!دا م!نكم ي!سلمني: الح!ق أق!ول لك!م«: ن يأكلون قال يسوع وفيما ھم متكئوy19» !ا 
ھو واحد من ا:ثني ع!شر ال!ذي «:  فأجاب20» ھل أنا؟«: وآخر» ھل أنا؟«: فابتدأوا يحزنون ويقولون له واحدا فواحدا

ال!ذي ب!ه ي!سلم اب!ن  إن اب!ن اkن!سان م!اض كم!ا ھ!و مكت!وب عن!ه ولك!ن وي!ل ل!ذلك الرج!ل 21. يغمس معي ف!ي ال!صحفة
  .»!كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. اkنسان

  الخائن سيغمس يده ،  الصحفة مع يسوع فيالذي يغمس :كيف نعرف الخائن ؟

Luk 22:19-23.اص!نعوا ھ!ذا ل!ذكري. ھذا ھو جسدي ال!ذي يب!ذل ع!نكم«:  وأخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاھم قائ« .
 ولكن ھوذا ي!د ال!ذي 21. ھذه الكأس ھي العھد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم«: . وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائ20

 23. » واب!ن اkن!سان م!اض كم!!ا ھ!و محت!وم ولك!ن وي!!ل ل!ذلك اkن!سان ال!ذي ي!!سلمه22. ي!سلمني ھ!ي مع!ي عل!ى المائ!!دة
  .»من ترى منھم ھو المزمع أن يفعل ھذا؟«: فابتدأوا يتساءلون فيما بينھم

  : نستطيع أن نعرف من ھو،  يد الذي يسلم يسوع معه على المائدة :كيف نعرف الخائن ؟



Joh 13:23-27فأوم!أ إلي!ه س!معان بط!رس أن 24.  وكان متكئا في حضن يسوع واح!د م!ن ت.مي!ذه ك!ان ي!سوع يحب!ه 
:  أج!اب ي!سوع26» يا سيد م!ن ھ!و؟«:  فاتكأ ذاك على صدر يسوع وقال له25. يسأل من عسى أن يكون الذي قال عنه

 فبع!د اللقم!ة دخل!ه 27. فغم!س اللقم!ة وأعطاھ!ا ليھ!وذا س!معان اkس!خريوطي. »ھو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه«
  .»ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة«: فقال له يسوع. الشيطان

   الشخص الذي يعطيه يسوع الـلقمة:كيف نعرف الخائن ؟

ُولو كان من عند غير هللا لوجدو َ َ ََ َِ ِ ِ ِّ ِ ْ َ ْ َ ًا فيه اخت.فا كثيرا َْ ًِ ِ ِ َِ َ ْ   ]82: النساء [ْ

َّ ھل قبل يھوذا يسوع أم ] ؟-ا#خت	ف الخامس عشر  َ  

Mat 26:47-50 وفيما ھو يتكلم إذا يھوذا أحد ا:ثني عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وع!صي م!ن عن!د رؤس!اء 
 فللوقت تقدم إلى يسوع 49. »أمسكوه. بله ھو ھوالذي أق«:  والذي أسلمه أعطاھم ع.مة قائ.48. الكھنة وشيوخ الشعب

حينئذ تقدموا وألق!وا اAي!ادي عل!ى ي!سوع » يا صاحب لماذا جئت؟«:  فقال له يسوع50. وقبله» !الس.م يا سيدي«: وقال
  .وأمسكوه

   نعم:حسب إنجيل متى

Mar 14:43-46 ب!سيوف وع!صي م!ن عن!د  وللوقت فيما ھو يتكلم أقبل يھوذا واحد من ا:ثني عشر ومعه جم!ع كثي!ر
أم!سكوه وام!ضوا ب!ه . ال!ذي أقبل!ه ھ!و ھ!و«:  وك!ان م!سلمه ق!د أعط!اھم ع.م!ة ق!ائ.44. رؤساء الكھنة والكتبة والشيوخ

  . فألقوا أيديھم عليه وأمسكوه46. وقبله» !يا سيدي يا سيدي«:  فجاء للوقت وتقدم إليه قائ.45. »بحرص

   نعم:مرقسحسب إنجيل 

Luk 22:47-4848.  يتقدمھم ف!دنا م!ن ي!سوع ليقبل!ه- أحد ا:ثني عشر - ھو يتكلم إذا جمع والذي يدعى يھوذا  وبينما 
  »يا يھوذا أبقبلة تسلم ابن اkنسان؟«: فقال له يسوع

   : نعلم:لوقاحسب إنجيل 

Joh 18:1-6ن  وك!ا2.  قال يسوع ھذا وخرج مع ت.ميذه إلى عبر وادي ق!درون حي!ث ك!ان ب!ستان دخل!ه ھ!و وت.مي!ذه
 فأخ!ذ يھ!وذا الجن!د وخ!داما م!ن عن!د رؤس!اء 3. يھوذا مسلمه يعرف الموضع Aن ي!سوع اجتم!ع ھن!اك كثي!را م!ع ت.مي!ذه

:  فخرج يسوع وھو ع!الم بك!ل م!ا ي!أتي علي!ه وق!ال لھ!م4. الكھنة والفريسيين وجاء إلى ھناك بمشاعل ومصابيح وس.ح
 فلم!ا ق!ال 6. وك!ان يھ!وذا م!سلمه أي!ضا واقف!ا معھ!م. »ا ھ!وأن!«: قال لھم. »يسوع الناصري«:  أجابوه5» من تطلبون؟«

  .رجعوا إلى الوراء وسقطوا على اAرض» إني أنا ھو«: لھم

ِّ لم يقبله :يوحناحسب إنجيل  َ   فقط دل اليھود على مكانه، ُ

ًولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اخت.فا كثيرا  ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ُ َ َ ََ َّ ِ ْ َ ْ َ   ]82: النساء [ْ

   من الذي حمل الصليب ؟-ت	ف السادس عشر ا#خ

Mat 27:32 وفيما ھم خارجون وجدوا إنسانا قيروانيا اسمه سمعان فسخروه ليحمل صليبه.  

   سمعان القيرواني:حسب إنجيل متى

Joh 19:17  جلجثة«ويقال له بالعبرانية » موضع الجمجمة«فخرج وھو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له«  

   يسوع:يوحناحسب إنجيل 



ًولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اخت.فا كثيرا  ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ُ َ َ ََ َّ ِ ْ َ ْ َ   ]82: النساء [ْ

   ماذا أعطوا للمصلوب ؟-ا#خت	ف السابع عشر 

Mat 27:34 .أعطوه خ) οξος(ولما ذاق لم يرد أن يشرب.  ممزوجا بمرارة ليشرب.  

   خل ممزوج بمرارة:حسب إنجيل متى

Mar 15:23 وأعطوه خمرا) οινον(ممزوجة بمر ليشرب فلم يقبل .  

   خمر ممزوج بمر:حسب إنجيل مرقس

ًولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اخت.فا كثيرا  ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ُ َ َ ََ َّ ِ ْ َ ْ َ   ]82: النساء [ْ

   كم شخص كان يجدف على المصلوب ؟-ا#خت	ف الثامن عشر 

Mat 27:44 اللذان صلبا معه يعيرانه وبذلك أيضا كان اللصان.  

   الـلصان:حسب إنجيل متى

Luk 23:39.إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا«:  وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائ!«  

   واحد من المذنبين:حسب إنجيل لوقا

ًولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اخت.فا كثيرا  ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ُ َ َ ََ َّ ِ ْ َ ْ َ   ]82: لنساء ا[ْ

   متى انشق حجاب الھيكل ؟-ا#خت	ف التاسع عشر 

Mat 27:50-51وإذا حجاب الھيكل قد انشق إلى اثنين من ف!وق 51.  فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح 
  واAرض تزلزلت والصخور تشققت. إلى أسفل

   بعد موت المصلوب:حسب إنجيل متى

Luk 23:45-46ي!ا أبت!اه ف!ي «:  ون!ادى ي!سوع ب!صوت عظ!يم46. اب الھيكل م!ن وس!طه وأظلمت الشمس وانشق حج
  .ولما قال ھذا أسلم الروح. »يديك أستودع روحي

   قبل موت المصلوب:حسب إنجيل لوقا

ًولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اخت.فا كثيرا  ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ُ َ َ ََ َّ ِ ْ َ ْ َ   ]82: النساء [ْ

   المائة عند موت المصلوب ؟ ماذا قال قائد-ا#خت	ف العشرون 

Mat 27:54 حق!ا ك!ان ھ!ذا «: وأما قائد المئة والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة وما كان خ!افوا ج!دا وق!الوا
  .»ابن هللا

  ً حقا كان ھذا ابن هللا:حسب إنجيل متى

Luk 23:47 .نس«: فلما رأى قائد المئة ما كان مجد هللا قائkان بارابالحقيقة كان ھذا ا!«  

  ً بالحقيقة كان ھذا اkنسان بارا:حسب إنجيل لوقا



ًولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اخت.فا كثيرا  ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ُ َ َ ََ َّ ِ ْ َ ْ َ   ]82: النساء [ْ

   ؟قالھا ومتى  ما ھي آخر كلمات المصلوب ؟-ا#خت	ف الواحد والعشرون 

Mat 27:46-50 إلھ!ي إلھ!ي : أي(» إيل!ي إيل!ي لم!ا ش!بقتني«: بصوت عظ!يم ق!ائ. ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع
 وللوق!ت رك!ض واح!د م!نھم وأخ!ذ 48. »إن!ه ين!ادي إيلي!ا«:  فقوم من الواقفين ھناك لم!ا س!معوا ق!الوا47) لماذا تركتني؟

 50. »لن!رى ھ!ل ي!أتي إيلي!ا يخل!صه. ات!رك«: وأم!ا الب!اقون فق!الوا 49. إسفنجة ومÌھ!ا خ!. وجعلھ!ا عل!ى ق!صبة وس!قاه
  .فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح

  إيلي إيلي لما شبقتني :ماذا قال ؟

  نحو الساعة التاسعة :ومتى قالھا ؟

Mar 15:33-37رض كلھ!ا إل!ى ال!ساعة التاس!عةAوف!ي ال!ساعة 34.  ولما كان!ت ال!ساعة ال!سادسة كان!ت ظلم!ة عل!ى ا 
 فقال 35) إلھي إلھي لماذا تركتني؟: الذي تفسيره(» شبقتني؟إلوي إلوي لما «: التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائ.

:  فركض واحد ومÌ إسفنجة خ. وجعلھا على قصبة وسقاه قائ.36. »ھوذا ينادي إيليا«: قوم من الحاضرين لما سمعوا
  . فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح37» !لنر ھل يأتي إيليا لينزله. اتركوا«

  ما شبقتنيإلوي إلوي ل :ماذا قال ؟

  لما كانت الساعة السادسة :ومتى قالھا ؟

Luk 23:45-47ي!ا أبت!اه ف!ي «:  ون!ادى ي!سوع ب!صوت عظ!يم46.  وأظلمت الشمس وانشق حجاب الھيكل م!ن وس!طه
بالحقيق!ة ك!ان ھ!ذا «:  فلم!ا رأى قائ!د المئ!ة م!ا ك!ان مج!د هللا ق!ائ.47. ولما قال ھ!ذا أس!لم ال!روح. »يديك أستودع روحي

  »!ارااkنسان ب

  يا أبتاه في يديك أستودع روحي :ماذا قال ؟

   غير مذكور الساعة:ومتى قالھا ؟

Joh 19:29-30وا إسفنجة من الخل ووضعوھا على زوفا وقدموھا إل!ى فم!هÌ30.  وكان إناء موضوعا مملوا خ. فم 
  .ونكس رأسه وأسلم الروح. »قد أكمل«: فلما أخذ يسوع الخل قال

  قد أكمل :ماذا قال ؟

   غير مذكور الساعة:متى قالھا ؟و

ًولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اخت.فا كثيرا  ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ُ َ َ ََ َّ ِ ْ َ ْ َ   ]82: النساء [ْ

   ؟ الجبلمتى صعد يسوع إلى -ا#خت	ف الثاني والعشرون 

Mat 16:24-28ف!إن 25صليبه ويتبعني إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل «:  حينئذ قال يسوع لت.ميذه 
 Aنه ماذا ينتفع اkنسان لو رب!ح الع!الم كل!ه وخ!سر 26. من أراد أن يخلص نفسه يھلكھا ومن يھلك نفسه من أجلي يجدھا

 فإن ابن اkنسان سوف يأتي في مج!د أبي!ه م!ع م.ئكت!ه وحينئ!ذ يج!ازي 27نفسه؟ أو ماذا يعطي اkنسان فداء عن نفسه؟ 
ح!ق أق!ول لك!م إن م!ن القي!ام ھھن!ا قوم!ا : ي!ذوقون الم!وت حت!ى ي!روا اب!ن اkن!سان آتي!ا ف!ي  ال28. كل واحد حسب عمله

  .»ملكوته

  



Mat 17:1وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بھم إلى جبل عال منفردين .  

   بعد ستة أيام:حسب إنجيل متى

Luk 9:23-28ف!إن م!ن 24. فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل ي!وم ويتبعن!يإن أراد أحد أن يأتي ورائي «:  وقال للجميع 
 Aن!ه م!اذا ينتف!ع اkن!سان ل!و رب!ح الع!الم كل!ه 25. أراد أن يخلص نفسه يھلكھا وم!ن يھل!ك نف!سه م!ن أجل!ي فھ!ذا يخل!صھا

 Aن م!!ن اس!!تحى ب!!ي وبك.م!!ي فبھ!!ذا ي!!ستحي اب!!ن اkن!!سان مت!!ى ج!!اء بمج!!ده ومج!!د اyب 26وأھل!!ك نف!!سه أو خ!!سرھا؟ 
 وبع!د ھ!ذا 28. »إن من القيام ھھنا قوما : يذوقون الموت حت!ى ي!روا ملك!وت هللا:  حقا أقول لكم27. ئكة القديسينوالم.

  .الك.م بنحو ثمانية أيام أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي

   بعد ثمانية أيام:لوقاحسب إنجيل 

ِولو كان من عند غير هللا لوجدوا ف ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ََ َّ ِ ْ َ ْ َ ًيه اخت.فا كثيرا َْ ًِ ِ َِ َ   ]82: النساء [ْ

   وفي أي مكان ؟ كم مجنون ؟-ا#خت	ف الثالث والعشرون 

Mat 8:28-29 ولما جاء إلى العبر إلى كورة الجرجسيين استقبله مجنونان خارجان م!ن القب!ور ھائج!ان ج!دا حت!ى ل!م 
ما لن!ا ول!ك ي!ا ي!سوع اب!ن هللا؟ أجئ!ت إل!ى ھن!ا  «:وإذا ھما قد صرخا قائلين 29. يكن أحد يقدر أن يجتاز من تلك الطريق

  »قبل الوقت لتعذبنا؟

   مجنونان:العدد حسب إنجيل متى

   كورة الجرجسيين:المكان حسب إنجيل متى

Mar 5:1-7ولما خرج من السفينة للوقت استقبله من القبور إن!سان ب!ه 2.  وجاءوا إلى عبر البحر إلى كورة الجدريين 
 Aن!ه ق!د رب!ط كثي!را بقي!ود وس.س!ل فقط!ع 4ي القبور ولم يق!در أح!د أن يربط!ه و: ب!س.سل  كان مسكنه ف3روح نجس 

 وك!ان دائم!ا ل!ي. ونھ!ارا ف!ي الجب!ال وف!ي القب!ور ي!صيح ويج!رح نف!سه 5. الس.سل وكسر القيود فلم يقدر أح!د أن يذلل!ـه
!  ول!ك ي!ا ي!سوع اب!ن هللا العل!يما لي«:  وصرخ بصوت عظيم7 فلما رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له 6. بالحجارة

  »!أستحلفك با� أن : تعذبني

   مجنون واحد:العدد حسب إنجيل مرقس

   كورة الجدريين:المكان حسب إنجيل مرقس

ًولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اخت.فا كثيرا  ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ ُ َ َ ََ َّ ِ ْ َ ْ َ   ]82: النساء [ْ

  وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمين


