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٥ هل صلب المسيح ؟

مقدمة الناشر
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل مجيع األنبياء واملرسلني، 

عليهم وعىل نبينا أفضل الصالة وأزكى التسلم .
يرس دار اإلسالم للنرش والتوزيع أن تتقدم إىل الباحثني عن احلق، هبذه 
السلسلة املباركة (سلسلة مناظرة مع قسيس)، وهي جمموعة مناظرات جرت 
ار  قَّ يف برنامج البالتوك عىل شبكة اإلنرتنت بني الدكتور منقذ بن حممود السَّ

وبني جمموعة من القسس العاملني بالتنصري عىل البالتوك .
وهذه املجموعة التي تنرش مكتوبة ألول مرة بموافقة من الدكتور منقذ ؛ 
خّص هبا دار اإلسالم، وهي منشورة عىل شبكة اإلنرتنت صوتًيا عىل صفحته 

 . (www.islamway.com) يف موقع طريق اإلسالم
وقد جهدت دار اإلسالم أن تصل هذه املناظرات إىل قرائنا غاية يف الدقة 

واألمانة العلمية يف نقل جمرياهتا، حلساسية املوضوعات التي تعاجلها .
الثانوية  األمور  بعض  عدا  فيام  املتناظرين  مداخالت  يف  تتدخل  مل  لذا 
التي ال تعدو عىل حذف املقاطع التي ال عالقة هلا بموضوع املناظرة، كسؤال 
املناظر عن جودة الصوت أو عن الوقت املتبقي له، وكذلك تصحيح األخطاء 
النحوية، وحتويل بعض الكلامت أو العبارات العامية أو األسلوب املسموع 
وال  املناظرة،  مادة  يمس  ال  مما  ذلك  وكل  ومفهوم،  مقروء  فصيح  كالم  إىل 

يؤثر فيها البتة .
يدرجه  ما  عىل  للداللة  استخدمناها  فقد   ،{ } املعقوفة  األقواس  وأما 
الرشح  باب  من  وغريها  املقدسة  النصوص  أحد  داخل  كالمه  من  املناظر 

والتعليق.
كام قدمنا لكل مناظرة بتعريف مقتضب، عّرفنا فيه باملتناظرين وبموضوع 

املناظرة، وبنظامها، وباألفكار األساسية التي دار حوهلا حديث املتناظرين .
واهللا نسأل أن يكون عملنا هذا خالًصا لوجهه الكريم، وأن يكون شعلة 
هداية تنري طريق الباحثني عن احلق والظامئني إليه، وصىل اهللا عىل نبينا حممد 

. وعىل آله وصحبه وسلم

http://www.islamway.com


هل صلب المسيح ؟٦

بين يدي المناظرة


١- املناظر املسلم هو الدكتور منقذ بن حممود السقار، باحث متخصص 
يف مقارنة األديان، وحاصل عىل الدكتوراه من جامعة أم القرى يف مكة املكرمة، 
وله العديد من املؤلفات املنشورة، والكثري من املحارضات واملناظرات التي 

يرتكز غالبها حول املسيحية وعقائدها وكتبها .
٢- املناظر املسيحي هو القس أسعد وهبة املعروف باسم (بيجننج) قس 
مرصي يعيش يف الواليات املتحدة األمريكية كراع لكنيسة فيها، وهو حاصل 
عىل درجة املاجستري يف الالهوت، ولعله يكون قد حصل عىل الدكتوراه قبل 

وصول هذه املناظرة إىل يدي قارئنا الكريم .


املناظرة بعنوان : هل حًقا صلب املسيح؟ (من خالل األناجيل والعقل 
والتاريخ) ويف إثبات القس أسعد وهبة (بيجننج) ملعتقده يف صلب املسيح ؛ 

طرح عدًدا من األفكار األساسية:
 k األناجيل األربعة تشهد بصلب املسيح.

k القول بنجاة املسيح وصلب هيوذا األسخريوطي يوقع يف إشكاالت 
املصلوب  ومواقف  األناجيل  يف  املروية  الصلب  أحداث  وقائع  ألن  كثرية، 

وأقواله تدل عىل أنه املسيح.
k شهود كثر شهدوا بصلب املسيح، بينام القول بصلب هيوذا ال دليل 

عليه وال شاهد له.
k القرآن يشهد باعرتاف اليهود بصلب املسيح، بل ويشهد أيًضا بصلب 

املسيح، واملفرسون املسلمون يشهدون بذلك أيًضا.
اهللا  من  إضالل  عليه  الناس  إطالع  عدم  مع  اخلائن  هيوذا  صلب   k

للبرشية، وهذا ال يليق نسبته إىل اهللا.
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إىل  منسوب  مزور  إنجيل  املسيح  بنجاة  يقول  الذي  برنابا  إنجيل   k
احلواري برنابا.

وأن  الصلب،  من  املسيح  نجاة  إثبات  إىل  فهدف  منقذ  الدكتور  وأما 
املصلوب غريه من خالل األفكار األساسية التالية:

هبا  االحتجاج  جيوز  ال  األناجيل  يف  الواردة  الصلب  روايات   k
ضعاف  أهنم  املسيح  أخرب  الذين  التالميذ  عن  صدرت  وألهنا  لتناقضاهتا، 

اإليامن وأهنم ال يملكون منه حبة خردل .
k اإلنجيليون األربعة مل يشهدوا حادثة الصلب التي نقلوها إلينا، وهم 

سبب يف ضالل املسيحيني عن حقيقة نجاة املسيح.
k شهادة املقبوض عليه بنجاة املسيح أثناء املحاكمة.

يف  خمتلفون  وهم  الصلب،  من  املسيح  نجاة  عىل  متفقون  املسلمون   k
رفعه بعد ذلك، هل رفعه اهللا وهو حي أم أماته ثم رفعه؟

املسيح  بصلب  القول  من  واملفرسين  الكريم  للقرآن  القس  نسبه  ما   k
حتريف وسوء فهم وبرت للنصوص.

صلب  كانت تنكر  والثاين  األول  امليالدي  املسيحية يف القرن  الفرق   k
املسيح، وتقول بأن املصلوب غريه.

رحالت  بطرس،  (برنابا،  الكنيسة  هبا  تعرتف  ال  التي  األناجيل   k
الرسل، سيت األكرب ...) تتحدث عن نجاة املسيح من الصلب.

k املسيح تنبأ يف األناجيل عن نجاته من الصلب، والنبوءات املنسوبة 
رصف  منه  طالًبا  اهللا  إىل  بعدها  ترضع  ألنه  صلبه  تستلزم  ال  صلبه  عن  إليه 

الصلب عنه، وقد استجاب اهللا له كام شهدت بذلك رسالة العربانيني .


٢٠٠٣/١٠/١٢م،  يف  البالتوك  برنامج  بواسطة  املناظرة  هذه  أجريت 
يتجاوز  ال  وأن  مداخالت،  عرشة  لكل منهام  يكون  أن  املتناظران  اتفق  وقد 

املتناظر يف املداخلة الواحدة عرش دقائق .
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المداخلة األولى للقس أسعد
اهللا - أن يكون  أهًال بك أخي احلبيب الدكتور منقذ، وأمتنى - بمشيئة 

لقاء مجيًال يستفيد فيه بعضنا من بعض.
موضوع اليوم هيمُّ اجلميع، وأنا أظن أن بعض مستمعينا اآلن مسيحيون، 
أيًضا  بيننا  يكون  أن  املرجح  ومن  هيود،  بيننا  كان  وربام  مسلمون،  وبعضهم 
ملحدون، اجلميع ينتظرون مناقشة فكرية يف هذا املوضوع اهلام : «هل صلب 

السيد املسيح أم ال ؟» .
يرى  بينام  ُصلب،  قد  املسيح  أن  عديدة  إصحاحات  يف  اإلنجيل  يقول 
صلب  هل  هو:  اليوم  مناظرة  وموضوع  يصلب،  مل  أنه  املسلمون  اإلخوة 

املسيح أم مل يصلب؟
أقدم  البداية - أن  يف  ؛ أحب -  باملوضوع  ملمني  اجلميع  يكون  وحتى 

فكرة رسيعة لكل من يستمع إلينا، حتى يفهم املوضوع بسهولة .
تبدأ قصة اليوم [عن صلب املسيح] من بستان يدعى «بستان جثسيامين»، 
حيث ذهب السيد املسيح إىل هذا البستان بعد العشاء األخري مع تالميذه، ثم 
ذهب هيوذا اخلائن إىل كهنة اليهود ليدهلم عىل املسيح، ومن هنا تبدأ القصة .

ويف البستان كان املسيح يصيل، يطلب من اآلب أن يعُرب عنه [أي ينجيه 
من] هذه اللحظة، فقد رأى املسيح - بنظره الثاقب - ما سيحدث له، وعلم 
أن حلظة مريرة تنتظره، وهو يعلم أنه قد جاء إىل العامل ألجلها، وها هو ينزل 

يف هيئة برش من أجل هذه اللحظة.
اهللا أن ينجيه]  فبدأ يصيل [طالًبا من  صعب،  ولكنه وجد أن هذا األمر 
مع أنه يعلم أن اآلب سيجيبه بـ: «ال»، وهذا يعلمنا أن نفعل ما ينبغي علينا 

حتى يرحينا اهللا إىل أمر معني.
ويف أثناء ذلك ذهب املهامجون [إىل البستان]، وقبضوا عىل املسيح، ثم 
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حماكمة  له  ورتبوا  اليهود،  الكهنة  إىل  وقدموه  «حنَّان»،  الكاهن  إىل  به  ذهبوا 
اجتمع، وحكموا  اليهود كله قد  عادلة، وقبيل الفجر كان جممع  غري  رسيعة 

عليه بالصلب .
فاحلكم حينئذ كان يف يد  ال يملكون حق تنفيذ األحكام ؛  اليهود  لكن 
«هريودس  إىل  أرسله  الذي  «بيالطس»  إىل  املسيح  أخذوا  لذلك  الرومان، 
إىل  أخرى  مرة  أعاده  ؛  عيًبا  املسيح  يف  امللك»  «هريودس  جيد  مل  وملَّا  امللك»، 
«بيالطس» الذي َحكم عىل املسيح بالصلب نزوًال عند رغبة اليهود، فأخذوه 

إىل موضع يقال له «اجلمجمة» لتنفيذ حكم الصلب .
 إذن فالقصة تدور أحداثها يف الطريق ما بني «البستان» و «اجلمجمة» .

املقبوض  أن  يقولون  فاملسيحيون   : قسمني  إىل  املفسـرون  انقسم  وهنا 
عليه واملأخوذ هو السيد املسيح، فاألناجيل كلها تقول أنه هو.

أما اإلخوة املسلمون، فيقولون: املصلوب شخص آخر غري املسيح.
وهنا أطرح تساؤيل اهلام : ماذا حدث للسيد املسيح ؟ 

يستمع  أنه  احلضور  ر  أذكِّ أن  أحب  السؤال؛  هذا  عن  أجيب  أن  وقبل 
إىل هذه املناظرة: مسيحيون، مسلمون، هيود، وأيًضا ملحدون، لذلك جيب 
علينا أن نراعي يف طرحنا كل هذه الفئات واألفكار املختلفة، وأن نعتمد عىل 

العقل أكثر من أي يشء آخر.
من أجل ذلك ستكون طريقتي يف البحث اليوم كام ييل :

سأعتمد عىل نصوص الكتاب املقدس بنسبة ٥%، وعىل نصوص القرآن 
واألسئلة  الفكر  وعىل   ،%١٠ بنسبة  التاريخ  عىل  سأعتمد  بينام   ،%٥ بنسبة 
وحتليلًيا  وعقالنًيا  منطقًيا  سيكون  اليوم  حوار  أن  أي   ،%٨٠ بنسبة  املنطقية 

بصورة أكرب .
والسؤال املنطقي األول : إذا كان املسيح مل ُيصلب بل ُرفع ؛ فمتى رفع 

اهللا املسيح؟ 
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السؤال الثاين : أين تم الرفع ؟ هل رفع املسيح وهو يف البستان؟ أم ُرِفع 
وهو يف املحاكمة؟ أم ُرِفع وهو يف الطريق إىل موضع الصلب؟ 

السؤال الثالث : ملاذا رفع اهللا املسيح؟ هل رفعه لكي حيميه من اليهود؟ 
أن  املعلوم  من  إذ  األنبياء؟  من  غَريه  اُهللا  َيرفع  مل  ملاذا   : الرابع  والسؤال 
، فإن كان اهللا قد سمح بقتل  أنبياء آخرين ُقتلوا  ففريًقا كذبتم وفريًقا تقتلون 

أنبياء ؛ فلامذا خصَّ السيد املسيح بالرفع بينام أِذن بقتل بعض األنبياء؟
رفًعا  كان  أم  الناس  أمام  علنًيا  املسيح  رفع  كان  هل   : اخلامس  السؤال 

رسًيا مل يره أحد ؟ 
مل نأِت لندافع  اليوم  فنحن  األسئلة كثًريا،  يف هذه  نفكر  علينا أن  ينبغي 
جئنا  بل   - احلقيقة  يدرك  لن  ذلك  ليفعل  جاء  من  بعصبية،  ما  معتقد  عن 

لنعرف أين احلقيقة ؟ 
المداخلة األولى للدكتور منقذ

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .
رمحة للعاملني،  املبعوث  عىل  العاملني، والصالة والسالم  رب  هللا  احلمد   
سيد األولني وسيد اآلخرين، سيدنا حممد عليه وعىل آله وصحبه أتم الصالة 

وأزكى التسليم.
 اللهم يا اهللا يا اهللا، يا رمحن يا رحيم، يا أحد يا صمد، يا حي يا قيوم، يا 
عليه  وصُلح  الظلامت  الذي أضاءت له  وجهك  حنَّان يا منان، أسألك بنور 
أمر الدنيا واآلخرة كام مجعتنا يف هذه الليلة املباركة العظيمة من شهرك العظيم 
أْن هتدينا مجيًعا ملا اختلفنا فيه من احلق بإذنك، وأن تردنا إىل احلق رًدا مجيًال، 

وأن تلهمنا اإليامن هبذا احلق والثبات عليه .
مجيًعا يف بحابيح جنانك، مع حممد ج،  ربنا - أن جتمعنا  ونسألك - يا 
وموسى عليه الصالة والسالم، وعيسى عليه أفضل الصالة أزكى التسليم، 
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اللهم آمني .
العهد  روايات  هل   : اليوم  نعاجله  الذي  املوضوع  الكرام،  اإلخوة  أهيا 
هذه  يف  االستدالل  يف  دليًال  تصلح  املسيح  صلب  عن  (اإلنجيل)  اجلديد 

املسألة املهمة؟!
سؤال  عن  احلديث  بصدد  لست  أين  ُأِقر  أن  بد  ال  الكرام،  اإلخوة  أهيا 

طرحه األستاذ : هل حتدث العهد اجلديد عن صلب املسيح؟
عن املسيح املصلوب،  اإلنجيليون باستفاضة  حتدث  أقول: نعم .. لقد 

وليس هذا موضوعنا.
السؤال الذي أريد اإلجابة عنه: هل تصلح هذه الروايات دليًال ومستنًدا 
املليارات من  مصري  عليها  ينبني  التي  املهمة  املسألة  هذه  حتقيق مثل  نافًعا يف 

البرش؟
بداية أقول : اهللا عز وجل أرسل أنبياء كثريين، وكثري منهم مات أو ُقتل 
يف  املاضية  سننه  من  اهللا  جعله  أمر  فهذا  قومهم،  سفهاُء  هبا  قتلهم  ِقتلة  بأي 

أنبيائه ورسله.
ويف حني أن كثريين من أنبياء بني إرسائيل تعرضوا لالضطهاد والقتل ؛ 

نجد أن املسيح عليه السالم قد نجا .. 
ملاذا يقول القرآن بأن املسيح قد نجا يف وقت تكاد ُجتمع فيه النصـرانية 

املعارصة لبعثته عىل أن املسيح قد صلب؟! واجلواب : ألهنا احلقيقة.
البتول  العذراء  ملريم  أثبت  قد  الكريم  القرآن  إن  الكرام،  اإلخوة  أهيا 
رجل، وهذه  غري تدخل  من  عذراوية،  والدة  السالم  عليه  والدهتا للمسيح 
ينكروهنا ..  كثريين  رغم أن  أثبتها،  القرآن  قضية من أغمض القضايا، لكن 

ملاذا؟ ألهنا احلقيقة.
يقوله  ما  يقول  أن  يمكن  وكان  نجا،  املسيح  أن  القرآن  أثبت  وكذلك 
سائر الناس حينذاك من أن املسيح قد ُصلب، لكن احلقيقة كانت غري ذلك، 
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فألجل احلقيقة قال القرآن بنجاة املسيح من الصلب .
دعونا - أهيا اإلخوة الكرام - ننظر يف الدليل الذي عرضه علينا األستاذ 

حني قال يف أول مداخلته: اإلنجيل يقول بأن املسيح قد صلب.
اجلديد)  املصدر (العهد  دعونا نتفحص هذا  نعم .. ولكن  أقول :  وأنا 
الذي يقول بأن املسيح صلب، هل شهادة هذا املصدر مقبولة أم مردودة ؟

أصحاب  هم  املسيح  بصلب  يقولون  الذين  أن   - كرام  يا   - تعلمون 
األناجيل األربعة : متى ومرقس ولوقا ويوحنا، ثم بولس.

لكن ثالثة (مرقس ولوقا وبولس) من هؤالء اخلمسة مل يروا املسيح - 
عليه الصالة والسالم- وهذا عىل فرض صحة تقديرنا بأن االثنني اآلخرين 
اإلنجيلني  كتبا  اللذان  مها  وبأهنام  املسيح!  تالميذ  (١)من  ويوحنا]  [متى 

املنسوبني إليهام.
فبولس مل ير املسيح، وكذلك مرقس ولوقا.

األستاذ القس أسعد قاضًيا يف حمكمة من حماكم املرور، فقلت  فلو كان 
له: وقع حادث مروري، وشهاديت فيه كالتايل: أوًال... ثانًيا... ثالًثا...

سيسألني األستاذ أسعد: هل رأيت احلادث يا منقذ؟
سأجيبه: ال.. مل أره، لكنني سمعت أناًسا يتحدثون عن هذا احلادث.

بامذا تتوقعون أن جييبني القايض أسعد؟! 
سينسى رمحته وعطفه عيل، وسيأمر بحبيس عىل ذمة  أنا واثق متاًما بأنه 

القضية.. ألنني أحتدث بام مل أشاهد.
تالميذ  من  ومها   - ويوحنا  متى  هل  نتساءل:  أن  لنا  حيق  هذا  وبمثل 

املسيح- رأيا ما حدث يف ذلك اليوم العظيم حني نّجى اهللا املسيح؟!
(١)  ال يقصد الدكتور منقذ التشكيك بتلمذة متى ويوحنا للمسيح، ولكنه يشكك يف كون 
التلميذين قد كتبا اإلنجيلني املنسوبني إليهام، وللمزيد انظر كتابه : «هل العهد اجلديد 

كلمة اهللا؟».
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يروا  مل  والعظيمة  املهمة  املسألة  هذه  يف  الشهود  مجيع  إن   .. ال   : أقول 
اجلميع  «فرتكه   :  (٥٠/  ١٤) يف  مرقس  يقول  كام  اليوم،  ذلك  يف  حدث  ما 

وهربوا».
 من الذي هرب؟! إهنم متى ويوحنا وبطرس وتوما وابني زبدي، هرب 

اجلميع، ختيل كل واحد منهم وقد تأبط نعله وهرب.
اللحظة  تلك  يف  املسيح  مع  يكن  مل  هؤالء  من  واحًدا  أن  يتبني  وهبذا 

العصيبة.
حوادث  من  حادث  يف  أسعد  األستاذ  إىل  شاهد  تقدم  لو  أخرى،  مرة 
فيها،  يشهد  التي  احلادثة  وقعت  حني  هرب  أنه  شهادته  يف  وقال  املرور، 
سيأمر  أسعد  األستاذ  أن  متاًما  أثق  فأنا  هبا،  يشهد  التي  التفاصيل  يدرك  ومل 

بسجنه.
الكريم،  األستاذ  عنها  حتدث  التي  النقاط  بعض  عن  للحديث  سأنتقل 
فقد قال بأن املسيح عليه الصالة والسالم دعا اهللا يف البستان لكي ينجيه، ثم 
قال القس كلمة عجيبة: «كان املسيح يعلم بأن اهللا سيجيبه بـ: (ال)»، أي أن 

اهللا لن يستجيب له.
عن املسيح يف (٧/٥): «الذي  العربانيني  رسالة  إذ تقول  وأقول: ال .. 
يف أيام جسده ؛ إذ قدم برصاخ شديد ودموع طلبات وترضعات للقادر أن 

خيلصه من املوت { فامذا حصل؟ } وسمع له من أجل تقواه».
دعاء  اهللا  سمع  لقد  «نعم»،  بل  «ال»،   : القس  قال  كام  ليست  فالنتيجة 

املسيح عليه الصالة والسالم من أجل تقواه .
سأل األستاذ القس أيًضا: متى رفع اهللا املسيح؟

وأجيـب: ُرفـع املسـيح يف تلـك اللحظـة التـي سـقطت فيهـا اجلمـوع 
التـي كانـت حتمـل املشـاعل حـني جـاء اجلنـود للقبـض عليـه، كـام ذكـر 
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يوحنا(١)، ففي تلك اللحظة نّجى اهللا املسيح عليه الصالة والسالم.
أو  القتل  األنبياء اآلخرين من  ينجي  أو  اهللا  ملاذا مل يرفع  األستاذ:  يسأل 

من الصلب؟ ملاذا نّجى املسيح فقط؟
أجيبه فأقول له: من قال لك بأن املسيح عليه السالم هو الوحيد الذي 
اهللا له ونجاه، فلو رجعت إىل سفر أعامل الرسل (٧/١٢) ستجد  استجاب 
السالسل،  وحطم  نائم،  وهو  ونجاه  سجنه،  يف  بطرس  إىل  دخل  املالك  أن 

وأمره باخلروج(٢).
ولو رجعت إىل سفر أعامل الرسل (٢٦/١٦) ستجد أن بولس – أيًضا- 
السجن،  وتصدع  األرض،  زلزلت  ؛  السجن  يف  كانا  عندما  سيال  وصاحبه 
وجل  عز  اهللا  ألن  ؟  ملاذا  ساملَْني(٣)..  قيودمها  من  وخرجا  القيود،  وحتطمت 

شاء هلام أن ينجيا. 
٢٧) مل  النار كام يف دانيال (٣ /  اللذين ألقوا يف  وكذلك، الفتية الثالثة 
تكن للنار قوة عىل أجسامهم، وشعرة من رؤوسهم مل حترتق، ورساويلهم مل 

تتغري، ومل تأت عليهم رائحة النار(٤) ملاذا ؟ ألن اهللا تبارك وتعاىل نجاهم . 
(١)  يقول يوحنا إصحاح ١٨ عدد ٣: (فأخذ هيوذا اجلند وخدامًا من عند رؤساء الكهنة 
والفريسيني و جاء إىل هناك بمشاعل و مصابيح و سالح، فخرج يسوع - وهو عامل 
بكل ما يأيت عليه - وقال هلم: من تطلبون؟ أجابوه: يسوع النارصي. قال هلم يسوع: 

أنا هو... فلام قال هلم: إين أنا هو رجعوا إىل الوراء وسقطوا عىل األرض).
(٢)  ونصه: (وإذا مالك الرب أقبل، ونور أضاء يف البيت، فرضب جنب بطرس وأيقظه 

قائًال: قم عاجًال. فسقطت السلسلتان من يديه). 
كان بولس وسيال يصليان ويسبحان اهللا، واملسجونون  (٣)  ونصه: (ونحو نصف الليل 
يسمعوهنام، فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت يف 

احلال األبواب كلها، وانفكت قيود اجلميع) (أعامل الرسل ٢٦،٢٥/١٦).
(٤)  ونصه يف قصة طويلة وفيها : (فاجتمعت املرازبة والشحن والوالة ومشريو امللك، 
ورأوا هؤالء الرجال الذين مل تكن للنار قوة عىل أجسامهم، وشعرة من رؤوسهم مل 

حترتق، ورساويلهم مل تتغري، ورائحة النار مل تأت عليهم) (دانيال ٣ /٢٧) .
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الثالثة ؛  اهللا تبارك وتعاىل يستجيب لبولس ولبطرس وللفتية  كان  فإذا 
فلامذا ال يستجيب تبارك وتعاىل للمسيح؟! هل املسيح أقل شأًنا منهم؟! 

لقد قال بولس - كام يف عربانيني (٧/٥)- بأن اهللا قد استجاب له.
وأسأل: ما هو الدعاء الذي كان املسيُح عليه السالم يدعو به ؟ 

لقد كان يقول : «إن شئت أن تعُرب عني هذه الكأس»(١) أي : كأس البالء 
والفتنة واملؤامرة، لقد كان يطلب من اهللا تبارك وتعاىل أن يعافيه منها .

 فامذا حدث؟ "فاستجاب له من أجل تقواه".
أهيا اإلخوة الكرام، إذن هذه هي حال اهللا تبارك وتعاىل مع املؤمنني، فإذا 

شاء أن ال يسلمهم إىل البالء ؛ فإنه يكون معهم ويؤيدهم وينرصهم.
أقول مرة أخرى : إن ثالثة من شهود اإلثبات مل يروا املسيح عليه الصالة 
والسالم أبًدا، والباقون مجيًعا - والثالثة أيًضا - ليسوا شهود إثبات، ألن أي 

واحد منهم مل يَر املسيح عليه الصالة والسالم وهو معلق عىل الصليب .
 وحتى يوحنا الذي ذكر يف إنجيله أنه كان قريًبا من الصليب ؛ فأنا أقول 
اهللا تبارك  بأنه مل يكن قريًبا من الصليب - كام ادعى -، وسأثبت ذلك بإذن 

وتعاىل .
إلينا  محلتها  املسيح  بصلب  الشهادات  هذه  إن  الكرام،  اإلخوة  أهيا 
خمطوطات قد تعرضت لكثري من التحريف خاصة فيام خيص صلب املسيح، 
يقول إينوك باول يف كتابه «تطور األناجيل»: (قصة صلب الرومان للمسيح 

مل تكن موجودة يف النص األصيل لألناجيل). 
وقد قال باول هذا بعد مراجعة النسخ اليونانية املخطوطة إلنجيل متى، 
النص يف أكثر املخطوطات اليونانية،  فتبني له أن هناك إضافات طرأت عىل 

فقال هذه املقولة يف كتابه «تطور األناجيل».
(١)  ونصه: (و انفصل عنهم نحو رمية حجر، وجثا عىل ركبتيه، وصىل قائًال : يا أبتاه، إن 

شئت أن جتيز عني، ولكن لتكن ال إراديت، بل إرادتك (لوقا ٤٢،٤١/٢٢).
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عن  مرقس-  إنجيل  مفرس  وهو   - نينهام  دنيس  األستاذ  يقول  وأيًضا 
الفقرة (١٢/١٤) من إنجيل مرقس: (إن أغلب املفرسين يعتقدون أن هذه 

الفقرات أضيفت فيام بعد لرواية مرقس).
 من الذي يقول هبذا ؟ إهنم علامء أهل الكتاب، وليس املسلمون .

المداخلة الثانية للقس أسعد
شكًرا لألخ العزيز الدكتور منقذ.

بالنسبة لسؤايل: متى رفع اهللا السيد املسيح؟ كانت إجابتك : يف حلظات 
القبض عليه يف البستان، وهذا مهم عندي.

وأما عن السؤال: ملاذا رفعه اهللا ؟ أجبت : لكي ينقذه.
و أما عن السؤال: ملاذا مل يرفع غريه من األنبياء؟

بطرس  والرسول  بولس  الرسول  بأن  املقدس،  الكتاب  يف  بام  أجبتني 
والفتية الثالثة نجوا، وهناك أيًضا دانيال النبي، وغريهم، وأنا معك عىل أن 

بوا وماتوا. اهللا نّجى هؤالء، ولكن هناك آخرين غريهم ُعذِّ
 إذن فإن اهللا أنقذ بعًضا، وترك البعض اآلخر للموت .

لكن   ،– حق  وهذا   - السجن  من  بطرس  أخرج  اهللا  كان  إْن  ولكن   
بطرس مات يف النهاية مصلوًبا.

وإن كان اهللا أخرج الرسوَل بولس من السجن، لكنه مات مصلوًبا، لقد 
من يموت يف  هناك  أنقذه من مشهد، ولكن مل يستمر اإلنقاذ دوًما، بل كان 

النهاية .
َوَفِريًقا  ْبُتْم  َكذَّ َفَفِريًقا   ﴿ البقرة  سورة  يف  الكريم  القرآن  أيًضا  وذكر 
البعض،  بقتل  يعرتف  الكريم  القرآن  إذن  اآلية٨٧)  من   : (البقرة  َتْقُتُلوَن﴾ 

فأرجو أن تشري إىل هذه اآلية أخي احلبيب . 
السؤال الذي مل أستمع إىل إجابته هو: هل رفع املسيح كان علًنا أم ًرسا؟ 
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البستان  يف  املسيح  كان  فعندما  إجابتك،  وسأنتظر  جًدا،  مهم  سؤال  وهذا 
الرفع علًنا  فهل كان هذا  رأيك ..  عىل حسب  املسيح  ؛ ُرفع  وأتاه املهامجون 

أم ًرسا؟
هذه األحداث نتكلم عنها اليوم ؛ وكأننا أناس جالسون يف حمكمة، وكم 
أعجبني حتليلك يف البداية حني قلت : لو أن هناك ثالثة شهود مل يروا احلادثة 
؛ فإن املحكمة ستستبعد شهادهتم ، وأنا أوافقك يف ذلك، فلو أن الشهود مل 

يشاهدوا فعًال ؛ فإنه ينبغي أن ُتستبعد شهادهتم .
وسأبقى إىل هناية املناظرة أطالبك بكلمتك هذه التي سبقتني هبا - وكنُت 

أنوي قوهلا- وهي أنه من رشوط الشهادة أن تكون الشهادة عياًنا.
بل   : لك  فقلت  سمعَته؟  أم  له  تشهد  ما  رأيَت  هل   : نصه  ما  وقلَت   

سمعُت، فأجبتني: ال تصلح هذه الشهادة .
 إذن شهادة السامع مرفوضة، وهذا ما يعرف يف اإلسالم باإلسناد ، أي 

جيب أن يقول القائل : عن فالن عن فالن عن فالن.
فإذا سقط الشاهد األول يف اإلسناد ؛ سقط كل من وراءه، وهذه نقطة 

يف منتهى األمهية فعًال .
دون أن  من  االستمرار  يمكنني  ال  ألنني  ؛  السؤال  سمعك  عىل  وأعيد 
الشهود؟  فمن  علًنا  كان  وإذا  ؟  ًرسا  أم  علًنا  الرفع  كان  هل   : إجابة  أسمع 
وأنا ال أهتم بأن أستغرق العرش دقائق، لكن هيمني أن أسمع اإلجابات لكي 

نكمل حوارنا. 
يمكنني أن أناقش بعض ما تكلمت فيه :

شاهد عىل صلب املسيح. تقول: ال يوجد
واحلقيقة أن هناك شهوًدا كثريين، وأوهلم اليهود أنفسهم كام تقول اآلية 
ِعيَسى  اْملَِسيَح  َقَتْلَنا  ا  إِنَّ  ﴿ اليهود  أي:   ﴾ َوَقْوِهلِْم   ﴿ النساء  سورة  ١٥٧من 
كشخص  قتلوه  أهنم  فكرة  يرفض  القرآن  كان  وإْن   ﴾  ِ اهللاَّ َرُسوَل  َمْرَيَم  اْبَن 
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﴿ َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه ﴾ [النساء:١٥٧] إال أن ما هيمني هو اجلزء األول، 
وهو إدعاء اليهود بأهنم صلبوا املسيح .

 إذن فقد قالوا ذلك، سواء أكان ذلك صحيًحا أم خطًأ، فهذا موضوع 
آخر، لكن اآلية تؤكد أهنم يقولون ذلك، فهذه شهادة هامة من القرآن .

 إذن فاليهود يؤكدون حدوث حادثة الصلب ، فهذه نقطة .
قلَت أيًضا : ال يوجد أحد من تالميذ املسيح شهد حادثة الصلب.

وأجيبك: بل يوجد .
 لو سألتك: متى هرب التالميذ؟ هل هربوا قبل جميء املهامجني للبستان 
أو حينام أتوا ؟ فاجلواب : بل هربوا حني كان املسيح يقاوم ويقول للجند : 

«من تطلبون؟»، وهناك حوار جرى بينهم .
قطع  الذي  الكهنة)  رئيس  (عبد  ملخس  اسمه  عبد  هناك  كان  وأيًضا   
بطرس أذنه يف أثناء دفاعه عن املسيح، إذن فقد كان بطرس مالصًقا للمسيح 
هذا  ُأُذن  املسيح  شفى  بعدما  وحتى  شاهًدا،  كان  وبالتايل  جنب،  إىل  جنًبا 

العبد، كان بطرس متابًعا وأميًنا للمسيح.
 فلام رأى بطرس شدة األمر، وأن املسيح مل يصنع املعجزة؛ اختبئ خلف 
الشجرة إىل أن ساروا باملسيح، ثم سار بطرس خلفهم إىل أن وصل إىل بيت 
حنان وقيافا، وكان يوحنا داخل البيت، وقد التقى مع املجلس ودخل، وهذا 

يعني أن اثنني من تالميذ املسيح أي احلواريني كانا داخل املجلس.
 وكان هناك آخر اسمه نيقوديموس، وهو أحد أعضاء جممع السنهدرين 
- املكون من اثنني وسبعني شيًخا من حاخامات اليهود -، وكان نيقوديموس 

أحدهم، وآمن يف هذا املجلس أناس من الكهنة(١). 
وحينام تدعي أن لوقا مل يشاهد حادثة الصلب، فإن الكتاب نفسه يعلمنا 

(١)  راجع هذه األحداث يف إنجيل يوحنا اإلصحاح ١٨ و ١٩ .
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أن لوقا نفسه يقول: أنه كان هناك معاينني للحادثة، وكأن لوقا يقول بطريق 
العنعنة (عن فالن عن فالن) . 

ويضاف إىل ذلك أن لوقا كان نبًيا، ألنه ظهر له سلطان النبوة، وأيده اهللا 
باملعجزات، وكذلك مرقس ؛ وإن مل يكن من احلواريني، لكنه كان نبًيا يتكلم 

بسلطان، ويؤيد بمعجزات أيًضا.
كام  ؛  هناك  موجوًدا  كان  اإلنجيل  كتب  الذي  يوحنا  إن  أيًضا:  ونقول 

يقول اإلنجيل.
منه،  بشاهد  آتيكم  أن  بأس  فال  كثًريا،  باإلنجيل  أستشهد  مل  كنُت  وملا 
ويف  حق»  وشهادته  شهد،  عاين  «والذي   :  (٣٥  / ١٩) يوحنا  إنجيل  ففي 
إلخ،  أمه»  وأخت  أمه  يسوع؛  صليب  عند  واقفات  «وكانت   :  (٢٥/١٩)

فنحن عندنا شهود كثريون شهدوا حادثة الصلب .
بصلب  يقولون  كلهم  اليهود  بأن  يشهد  القرآن   : منقذ  لألخ  نقول  بل   
املسيح، وهناك شهادة أخرى، وهي شهادة الوايل الروماين بيالطس البنطي، 
يشهد بأن  البنطي  بيالطس  من  جيد خطاًبا  روما  يف  املتحف  إىل  يذهب  ومن 

صلب املسيح قد تم.
املرحلة األوىل  وأختم هبذا السؤال: إذا ُرفع املسيح من البستان - وهو 
– من مراحل الطريق إىل الصليب واخلطوة األوىل يف الرحلة - فهل كان هذا 

الرفع علًنا فرآه كل الناس أم كان ًرسا مل يره أحد ؟ 
أن  وأؤكد   ، األسئلة  من  أخرى  جمموعة  يل  سيكون  اإلجابة  عىل  وبناء 
و٥%  بالتاريخ،  و١٠%  بنسبة٨٠%،  والعقل  باملنطق  سيكون  اليوم  حواري 

الكتاب املقدس، و٥% للقرآن، وستكون األسئلة املنطقية أكثر.

G G G
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المداخلة الثانية للدكتور منقذ
رأى أناس  هل  األستاذ أال وهو :  الذي سأله  بداية عن السؤال  أجيب 
املسيح عليه السالم وهو يرفع إىل السامء؟ فأقول: نعم، الذي رآه هو الوحيد 
وقد  األسخريوطي(١)،  هيوذا  وهو  املسيح،  عىل  القبض  ساحة  يف  بقي  الذي 
اآلن  سجل شهادته يف املحاكمة يف لوقا (٦٩/٢٢) حني قال لليهود : «من 

يكون ابن اإلنسان جالًسا عن يمني قوة اهللا» هذا هو الشاهد الوحيد .
األستاذ الكريم قال عبارة، ثم تراجع عنها، قال: أنه لن يقبل إال شهادة 
وشهادة  مرقس  بشهادة  أتى  ما  رسعان  لكن  احلدث،  عاينوا  الذين  الشهود 

لوقا، فهل تقبل هذه الشهادات؟
عنها  سمعوا  لكن  الصلب،  حادثة  يروا  مل  هؤالء   .. أستاذ  يا  ال  أقول: 
معاينني  كانوا  الذين  وسأل  األخبار،  هذه  وثق  إنه  يقول:  فلوقا  أخباًرا، 

وخداًما للكلمة(٢).
نستطيع أن نجزم أن هؤالء (الذين كانوا معاينني ونقل  هل  السؤال :   
عليهم،  َخِفيت  احلقيقة  بأن  أقول  أنا  ؟!  احلقيقة  يقولون  كانوا  لوقا)  عنهم 

فكيف يعطوهنا للوقا ؟! 
جاءوا  الكتبة  هؤالء  إن   : فيقول  أخرى  نقطة  إىل  األستاذ  يقودنا 
مشاهدين  يكونوا  مل  لو  فحتى  وبالتايل  نبوهتم،  عىل  دليل  وهذا  باملعجزات، 

مناظرة  يف  منقذ  الدكتور  استنتجه  ؛  هيوذا  اخلائن  التلميذ  هو  املصلوب  بأن  القول    (١)
من خالل دراسته لسفر املزامري، ومل يرد يف القرآن وال السنة حتديد  سابقة مع القس 

اسم املصلوب الذي وقع عليه شبه املسيح، فصلب بدًال منه .
عندنا  األمور املتيقنة  يف  قصة  قد أخذوا بتأليف  كثريون  كان  لوقا: (إذ  يف  كام  ونصه    (٢)
كام سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينني وخداًما للكلمة. رأيت أنا أيضا إذ قد 
ثاوفيلس،  العزيز  إليك أهيا  عىل التوايل  أن أكتب  بتدقيق  األول  من  يشء  كل  تتبعت 

لتعرف صحة الكالم الذي علمت به) (١ : ١-٤).
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ملا حدث يف ذلك اليوم ؛ فإهنم – بحسب القس- حني يكتبون فإهنم يكتبون 
احلقيقة، ألن اهللا يؤيدهم باملعجزات.

كتابكم،  وفق  النبوة  عىل  دليًال  ليست  فاملعجزات  أستاذ،  يا  ال   : أقول 
اإليامن، ألن الكافر يستطيع أن يأيت  املعجزات دليًال حتى عىل  بل ال تصلح 

باملعجزات . 
وأنبياء  كذبة  مسحاء  «سيقوم   :(٢٤/٢٤-٢٥) متى  يف  املسيح  يقول 
املختارين  أمكن  لو  يضلوا  حتى  ؛  وعجائب  عظيمة  آيات  ويعطون  كذبة، 
أيًضا، ها أنا قد سبقت وأخربتكم»، فاملعجزات ال تصلح دليًال عىل النبوة، 

ألن هناك أنبياء كذبة يمكن أن يفعلوا مثل هذه املعجزات .
وكل مؤمن يستطيع أن يأيت بمعجزات كمعجزات املسيح وأعظم منها، 
ففي يوحنا (١٢/١٤) : «احلق احلق أقول لكم : من يؤمن يب؛ فاألعامل التي 
االستدالل  سقط  وعليه  منها»،  أعظم  ويعمل  أيًضا،  هو  يعملها  أعملها  أنا 

باملعجزات عىل نبوة الكتبة .
يثني القس أسعد عىل التلميذ بطرس، ويقول بأنه كان أميًنا عىل املسيح 

عليه الصالة والسالم . 
وأنا أقول له : لو صدقت رواية األناجيل؛ فإن هذا الرجل مل يكن يف حلظة 
من اللحظات أميًنا عىل املسيح عليه الصالة والسالم، ففي مرقس (٧٣/١٤) 

قال له املسيح: «قبل أن يصيح الديك مرتني تنكرين ثالث مرات». 
املسيح؛  تاريخ  حلظة يف  أهم  يف  والسالم  الصالة  عليه  املسيح  لقد أنكر 

حني كان أول اهلاربني [من البستان]، ولعله كان الثاين .
منهم،  أنت  حًقا  لبطرس:  احلارضون  «قال   :  (٧٠/١٤) مرقس  ويف 
هل  من؟  يلعن  كان  يلعن»،  فابتدأ  لغتهم.  تشبه  ولغتك  أيًضا،  جلييل  ألنك 

كان يلعن نفسه؟ أم كان يتربأ من ذاك املقبوض عليه، فيلعنه؟ 
كان حيلف:  السالم، ولذلك  عليه   لقد لعنه ألنه أدرك أنه ليس املسيح 
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إين ال أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه، ربام ألنه كان قد اطلع ورأى بأن 
والسالم،  الصالة  عليه  املسيح  هو  ليس  املحاكمة  يف  أمامه  يمُثل  الذي  هذا 
لذلك بدأ حيلف ويلعن، لقد كان يلعن ويتربأ من املقبوض عليه، ليثبت أنه 

ال يعرف هذا الرجل حتى ال يتعرض للمساءلة.
﴿َفَفِريًقا  إرسائيل  بني  أنبياء  عن  أخرب  الكريم  القرآن  األستاذ:  يقول 

ْبُتْم َوَفِريًقا َتْقُتُلوَن ﴾. َكذَّ
ِمْن  ْيَنا  َوَقفَّ اْلِكَتاَب  ُموَسى  آَتْيَنا  ﴿َوَلَقْد  أوهلا  من  اآلية  نقرأ  دعونا   
لقد   ﴾ اْلُقُدِس  بُِروِح  ْدَناُه  َوَأيَّ َناِت  اْلَبيِّ َمْرَيَم  اْبَن  ِعيَسى  َوآَتْيَنا  ُسِل  بِالرُّ َبْعِدِه 
﴿ معهم؟  إرسائيل  بنو  صنع  فامذا  كثر،  أنبياء  إرسائيل  بني  إىل  اهللا  أرسل 

َوَفِريًقا  ْبُتْم  َكذَّ َفَفِريًقا  ُتْم  اْسَتْكَربْ َأْنُفُسُكُم  َوى  َهتْ ال  بَِام  َرُسوٌل  َجاَءُكْم  َام  َأَفُكلَّ
َتْقُتُلوَن﴾ [البقرة:٨٧] فكان إلياس عليه الصالة والسالم من األنبياء الذين 
اهللا  ب ومل ُيقَتل ، عليه صلوات  عليه السالم فقد ُكذِّ بوا، وكذلك املسيح  ُكذِّ

وسالمه.
عليه  املسيح  قال  لذلك  األنبياء،  من  كثًريا  قتلوا  غريه،  قتلوا  ولكنهم   
فهؤالء من قال  قاتلة األنبياء»،  الصالة والسالم وهو خياطب أورشليم: «يا 

عنهم القرآن: ﴿فريًقا تقتلون﴾ .
اإلنجيليني  هؤالء  أن  بام  مهمة:  مسألة  إىل  الكريم  األستاذ  أنبه  أن  أود 
حدثت يف ذلك  التي  األمور  كثري من  عليهم  وخفي  الصلب،  يروا حادثة  مل 
هؤالء  يقوله  ما  بكل  ًام  مسلِّ تعتربين  ال  – أن  أستاذ  يا  أرجو -  لذلك  اليوم، 

اإلنجيليون .
إن هؤالء اإلنجيليني ليسوا أهًال أن ينقل عنهم، وأن تقرر عن طريقهم 

مثُل هذه املسألة العظيمة.
كيف ننقل عن بطرس الذي يقول عنه املسيح عليه السالم بأنه شيطان، 
ويف مرة أخرى - كام يف متى (٢٠/١٧) - يقول املسيح عن التالميذ: «فاحلق 
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هلذا  تقولون  لكنتم  خردل  حبة  مثل  إيامن  عندكم  كان  لو  لكم:  أقول  احلق 
اجلبل: انتقل من هنا إىل هناك، فينتقل، وال يكون يشء غري ممكن لديكم» .

«لعدم  السالم:  عليه  املسيح  هلم  قال  األبرص  شفاء  عن  عجزوا  وملا 
إيامنكم» . 

فضًال عن أقبل  فمثل هؤالء الشياطني، غري املؤمنني، ال أقبل شهادهتم 
شهادة العبد ملخس الذي قطع بطرس أذنه، ألن هؤالء ال يصلحون للرواية، 
وال أقبل االحتجاج هبم يف مسألة كهذه املسألة املهمة جًدا، والتي ينبني عليها 

مصري املليارات من البرش، فلن أقبلها من إنسان كاذب أبًدا أبًدا .
المداخلة الثالثة للقس أسعد

لن أطيل يف مداخلتي أكثر من دقيقتني ألنني - كام قلت - سأعتمد عىل 
العقل واملنطق بنسبة ثامنني باملائة .

 ملا سألتك هل كان الرفع علًنا ؟ قلَت يل: ال .
 إذن فعندما أتى املهامجون تم رفع املسيح رسًيا، وعىل هذا فلم يَر الرفع 
أحد من التالميذ األحد عرش الذين كانوا مع املسيح يف البستان ، واختطف 

املسيح لآلب، وُرفع للمجد، وهذا حسن جًدا.
وبقي أمامنا يف املشهد - بحسب رأيك - هيوذا الذي أوقع اهللا عليه شبه 

املسيح فقبضوا عليه كام تدعي ، وهنا يثور سؤال مهم:
فاملسيح  ؟  وحده  الصعود  رأى  الذي  هو  هيوذا  أن  علمت  أين  من 
إال  يره  مل   ، القديسني  من  أحد  يره  ومل  السامء،  إىل  صعد  رأيك-  حسب   -
هيوذا  أخذوا  وملا  القضية،  النتهت  يرتفع؛  وهو  رأوه  لو  اليهود  ألن  اخلائن، 

بدًال عنه .
أو  مسلمني  كوننا  من  نتجرد  أن  علينا   .. إخوة  يا  أقول:  أن  وأريد 
مسيحيني، فنحن نبحث عن احلقيقة، لذلك جيب عىل املناظر أن ال يستعد يل، 
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ال .. بل حاول أن تستعد للحقيقة.
ذلك،  رأوا  اليهود  أن  يعني  فهذا  عالنية؛  رفع  املسيح  السيد  قلَت:  لو   
وحينذاك ال يقال: ﴿ومكروا ومكر اهللا واهللا خري املاكرين﴾ [ آل عمران:٥٤] 
ألن مكر اهللا هبم يستلزم رفع املسيح ًرسا .. فلامذا مل يمكر اهللا بيهوذا أيًضا؟ 

ومل يَر رفع املسيح ؟ (١)
طريق  عن  عرفت ذلك  هو هيوذا، وأنك  املصلوب  قلَت لنا:  حرضتك 
إنجيل لوقا، فهيا بنا لننظر يف لوقا: «وملا كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب 
رؤساء الكهنة و الكتبة وأصعدوه إىل جممعهم { ومن وجهة نظرك فإن الذي 
أصعدوه هو هيوذا } قائلني: إن كنت أنت املسيح فقل لنا؟ فقال هلم: إن قلت 
لكم ال تصدقون ، وإن سألت ال جتيبوين وال تطلقونني، منذ اآلن يكون ابن 
ابن اإلنسان مكررة يف اإلنجيل  اهللا» . وكلمة  عن يمني قوة  جالًسا  اإلنسان 
هذا  أطلق  قط أن  حيدث  ومل  نفسه،  إىل  املسيح  به  يشري  ودائًام ما  جًدا،  كثًريا 
واحد  بنص  تأتيني  أن  حرضتك  من  أطلب  وأنا  املسيح،  غري  عىل  الوصف 
عن هيوذا:  قال  املسيح  أن  أو  ابن اإلنسان!  عن نفسه أنه  فيه هيوذا  قال  فقط 

أنت ابن اإلنسان!
اإلنسان  «ابن  كقوله:  اإلنسان،  ابن  أنه  نفسه  يصف  املسيح  كان  دائًام 

يسلم إىل اخلطاة».
 و أنا أسألك - يا دكتور منقذ أنت وكل املسلمني واملسيحيني وامللحدين -: 
ابن اإلنسان  هل يمكن أن يقول هيوذا اخلائن هذه العبارة: «منذ اآلن يكون 

(١)  هذا املوضوع اجلانبي بقي القس يدندن عليه طوال املناظرة، وال يلزم منه الزم، فاملكر 
اإلهلي اخلريِّ يقع بيهوذا ومن معه بمجرد أن ُيفِشل اهللا مؤامرهتم، وال يلزم املكر بيهوذا 
عدم رؤية الرفع وال غري ذلك مما سيعيده القس يف عرشات املواضع . قال أبو حيان 
األندليس: «جمازاهتم عىل مكرهم سمى ذلك مكرًا، ألن املجازاة هلم ناشئة عن املكر 

«. البحر املحيط (٢١٧/٣). 
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جالًسا عن يمني قوة اهللا» ؟ هل هيوذا هو ابن اإلنسان؟(١) 
هل يقنع هذا الكالم أحًدا من اليهود أو املسيحيني أو املسلمني أو حتى 

امللحدين ؟ بالطبع ال ، فيستحيل أن جيلس هيوذا عن يمني قوة اهللا.
 ال ، وبذلك يبطل الشاهد الذي أتيت به، فال يمكن أن يكون هيوذا هو 

املتكلم .
الزال السؤال قائًام: هل كان رفع املسيح علًنا أم ًرسا ؟ إن قلَت: علًنا؛ 
قلت: ًرسا؛ فام دليلك؟  اهللا عز وجل هبم ، وإن  الذي أراده  فقد انتفى املكر 

وأين الشهود؟ وكيف عرفت أن هيوذا وحده هو من رأى الرفع ؟
اجلميع كالمي، لكي  يسجل  وأرجو أن  الشبه،  قضية  تعالوا بنا لنحلل 

تسمعوا وتفكروا يف هذا األمر اخلطري جًدا.
املسيح؟  شبه  عليه  اهللا  أوقع  الذي  هو  من  سألُتك:  الشبه  مسألة  ففي 
الكالم  هذا  هل  لنرى:  الكالم،  هذا  نحلل  بنا  فتعالوا  هيوذا.  هو  فقلَت: 

منطقي أم ال ؟ 
وسألُتك: ملاذا أوقع اهللا شبه املسيح عىل هيوذا؟ فقلَت يل: ليقبضوا عليه، 

ولينقذ اهللا املسيح .
والسؤال الذي أريد أن أطرحه: أال ترى هنا أن الرفع يكفي؟ أال ترون 

- يا إخويت - أنه برفع املسيح إىل السامء تنتهي املشكلة ؟ 
ملاذا يوقع اهللا الناس يف الضالل؟ إنه بذلك يضلهم، ألنه إذا كان الرفع 
ًرسا فقد فهم اجلميع أن هذا املصلوب هو املسيح، فيكون اهللا قد خدع التالميذ 
واليهود، وخدع بيالطس، وخدع الدنيا بأمجعها، أال ترون أن هذا ال يتفق مع 

ابن  بأن  منقذ  الدكتور  يقل  فلم   ، خاطًئا  فهًام  منقذ  الدكتور  كالم  القس  فهم  لقد    (١)
اإلنسان هو هيوذا، بل قال بأن املقبوض عليه (هيوذا)، وهو يتحدث عن املسيح (ابن 
عن  فهو  السامء،  برفعه إىل  نجا  قد  املحاكمة)  اللحظة (حلظة  تلك  يف  اإلنسان)، وأنه 

يمني قوة اهللا .
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اهللا  ننسب إىل  الصورة؟ هل يصح أن  هبذه  الناس  اهللا  هل خيدع  اهللا؟  حكمة 
بأنه خدع كل هؤالء؟ (١)

وسألتك: من الذي ألقى اهللا عليه شبه املسيح؟ فأجبتني: هو هيوذا .. 
وأسألك: ملاذا؟ فتجيب: لكي ينقذ املسيح.

 وأتساءل: أال يكفي الرفع ؟! وهذا سؤال مهم أود سامع اإلجابة عنه.
سألتك أيًضا: متى حصل إلقاء شبه املسيح عىل هيوذا ؟

فأجبتني: يف حلظة القبض عليه، أي يف بستان جثسيامين. 
عىل  الشبه  إلقاء  حادثة  عىل  العيان  شهود  هم  من  آخر:  سؤال  ولدي 
ال يزال هذا  ؟  الذي عرف هذه احلقيقة ؟ وهل كان ًرسا أم علًنا  هيوذا؟ من 

السؤال قائًام .
لو قلَت لنا: الشبه وقع عىل هيوذا بصفة رسية؛ فهذا مقبول.

فال يستقيم املقال، ألنه ال يمكن أن  علنية؛  وأما لو قلَت لنا أنه بطريقة 
اهللا﴾  احلال - أن يقال: ﴿ ومكروا ومكر  فال يصلح – يف هذه  علًنا،  يكون 

هبم، ألنه املكر باليهود يقتيض أن يكون إلقاء الشبه رسًيا.
 ولو كان إلقاء الشبه رسًيا؛ فلن يكون ذلك منطقًيا أيًضا، ألنه ال يوجد 
فكرة  نقبل  فكيف  املسيح،  شبه  عليه  وقع  حني  هيوذا  أحٌد  يَر  مل  إذ  شهود، 

الشبيه من دون شهود؟ .
G G G

هلم، ففي رسالة بولس  وإضالله  اهللا للمبطلني  عن خداع  يتحدث  املقدس  الكتاب    (١)
الثانية إىل تسالونيكي: «ألهنم مل يقبلوا حمبة احلق حتى خيلصوا، وألجل هذا سريسل 
إليهم اهللا عمل الضالل حتى يصدقوا الكذب، لكي يدان مجيع الذين مل يصدقوا احلق، 

بل رسوا باإلثم» (تسالونيكي (٢) ١٠/٢-١٢).



٢٧ هل صلب المسيح ؟

المداخلة الثالثة للدكتور منقذ
يبدو يل أن األستاذ فهم خطًأ النص الذي بدأت به يف لوقا (٢٢)، إذ أنني 

مل أقل بأن اجلالس عن يمني قوة اهللا هو هيوذا .. أبًدا أبًدا، فأنا مل أقل هذا !
رؤساء  الشعب  مشيخة  اجتمعت  النهار  كان  «وملا  النص:  نقرأ  دعونا   
فقل  املسيح  أنت  كنت  إن  قائلني:  جممعهم  إىل  وأصعدوه  والكتبة،  الكهنة 

لنا».
 وأقول: هل تالحظون أن الناس الذين كثًريا ما رأوا املسيح عليه الصالة 
ون يف املقبوض عليه؟ فاملسيح - حسبام ورد يف متى (١٢/٢١) - والسالم يشكُّ

موائد  قلب  وقد  اهليكل،  يف  التواجد  دائم  ألنه]  اجلميع،  عند  [معروفًا  كان 
الصيارفة وكان يسأل املعلمني، [فالكل يعرفونه] (١) .

الذي  الشخص  يف  يتشككون  طويًال  املسيح  عرفوا  الذين  هؤالء  لكن 
من  والسالم  الصالة  عليه  املسيح  يشبه  شخًصا  يرون  ألهنم  عليه،  يقبضون 
الصالة  عليه  فاملسيح  عنه،  خمتلفة  املعنوية  الناحية  من  لكن  الشكل،  جهة 
والسالم فيه ثبات .. قوة .. شجاعة، بينام هذا الذي ُحياَكم فيه خور وضعف 
يأس  ففيه  ملاذا تركتني»(٢)  إهلي  إهلي  شبقتني، أي  ملا  إييل  «إييل  يقول:  حيث 

وقنوط.
 ملاذا يسأله رؤساء الكهنة: «إن كنت أنت املسيح فقل لنا»؟

واجلواب: ألهنم غري متأكدين من شخصيته . 
تأمل إجابة املقبوض عليه، فقد قال: «إن قلُت لكم ال تصدقون { أي لو 
(١) ونصه: «ودخل يسوع إىل هيكل اهللا، وأخرج مجيع الذين كانوا يبيعون ويشرتون يف 
احلامم، وقال هلم: مكتوب: بيتي بيت  اهليكل، وقلب موائد الصيارفة و كرايس باعة 

الصالة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص» (متى ٢١ /١٣،١٢).
عظيم  بصوت  يسوع  رصخ  التاسعة  الساعة  «ونحو  متى (٤٦/٢٧):  يف  كام  ونصه   (٢)

قائًال: إييل إييل ملا شبقتني أي إهلي إهلي ملاذا تركتني؟».



هل صلب المسيح ؟٢٨

أخربتكم أين أنا هيوذا األسخريوطي لن تصدقونني }، وإن سألُت ال جتيبوين 
هذه  يف  أي   } اآلن  } منذ  تطلقونني  وال  جتيبونني  ال  منكم  طلبُت  إن  أي   }
اللحظة، حلظة جلوسه يف املحاكمة} منذ اآلن يكون ابن اإلنسان { أي املسيح 
عليه الصالة والسالم} جالًسا عن يمني قوة اهللا { أي أن املسيح مرفوع يف هذه 

اللحظة التي يتكلم فيها املقبوض عليه }.
فقال اجلميع: أفأنت ابن اهللا ؟{ أي: هل أنت املسيح ؟ } فأجاهبم: أنتم 
فهذا ما قاله هيوذا األسخريوطي  تقولون: أنا هو»، أي لكني لست أنا هو ، 

وهو يف قاعة املحاكمة.
[كام أود تنبيه القس إىل] أن لقب ابن اإلنسان ليس لقًبا خاًصا باملسيح، 
وهذا  األناجيل،  يف  كثًريا  به  لقِّب  والسالم  الصالة  عليه  املسيح  كان  وإن 
سألوه:  ملا   (٣/١٢) يوحنا  يف  ورد  ما  بدليل  وإنسان؛  برش  أنه  يعني  اللقب 
«من هو هذا ابن اإلنسان؟»، فهذه الكلمة عامة تنطبق عىل املسيح كام تنطبق 
من  ، أي:  اإلنسان؟»  ابن  هو  «من  املسيح:  التالميذ  سأل  لذلك  هيوذا،  عىل 
تقصد بقولك ابن اإلنسان ؟ هل تقصد ذاتك ؟ أم تقصد إنساًنا آخر ؟ فكل 

هذه املعاين معقولة وواردة ، ولذلك سألوه عن معنى هذه العبارة.
يقول األستاذ: ﴿ ومكروا ومكر اهللا﴾.. فلامذا مل يمكر اهللا بيهوذا ؟ 

عىل العكس يا أستاذ، فقد وقع املكر بيهوذا حيث ُأخذ، وحوكم وصلب.
اهللا أن  إذا أراد  ؟ وأقول: نعم .. ولكن  الرفع  األستاذ: أال يكفي  يقول 

ينتقم من عدوه؛ فمن ذا الذي يستطيع أن يقول هللا: ملاذا تصنع ذلك ؟!
بني  خزف  جابله،  خياصم  ملن  «ويل   :(٩/  ٤٥) إشعياء  سفر  يف  جاء 
أخزاف األرض، هل يقول الطني جلابله: ماذا تصنع ؟»، فهل يليق يا أستاذ 
أن نقول هللا تبارك وتعاىل: ملاذا شئَت فأنجيَت املسيح وأهلكَت هيوذا؟! ملاذا 
ال يقال هللا  ؟! إن هذا الكالم  الصالة والسالم  عليه  املسيح  مل تكتف بإنجاء 

تبارك وتعاىل .
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يقول األستاذ: إن القول برفع املسيح أوقع البرشية يف الضالل .
فلو مل يقل القرآن بأن املسيح قد نجا من الصلب، لكان   ال يا أستاذ .. 
املسيح  بأن  قويل  أن  حينئذ  وتذكر  صلب،  املسيح  بأن  أعتقد  أن  املمكن  من 
صلب أو بأنه مل يصلب؛ ال ينبني عليه معتقد، ولن يدخل اهللا أحًدا النار إذا 

قال بأن املسيح نجا أو بأن املسيح صلب .
 ولكنكم أنتم الذين جعلتم من احلادثة - التي ال تصح – عقيدة، فإذا 
خفيت هذه القضية عن أحد من املسلمني أو أحد من النصارى؛ فإن اهللا لن 

يدخله النار بسبب هذه املسألة، فهذه قضية ال يرتتب عليها إيامن وال كفر.
الذين  البرش هم  بل  هبذا،  أحًدا  يضل  مل  عز وجل  اهللا  لذلك أقول: إن   
ضلوا حينام جعلوا من هذا احلادثة مسألة عقدية، ال جمرد حادثة وقعت [يف 
وهم  احلادثة،  هذه  يروا  مل  بوقوعها  يشهدون  الذين  أن  وتذكروا  التاريخ]، 

أيًضا غري مؤهلني للشهادة يف هذه املسألة .
أهيا اإلخوة الكرام، دعونا نستعرض هذه الشهادات لنرى: لو عرضت 
عىل حمكمة من املحاكم؛ هل جتيز شهادة هذا الكتاب؟ هل جتيز شهادة أولئك 
ذمة  عىل  والسجن   ، واخلسار  بالبوار  مجيًعا  عليهم  حتكم  أهنا  أم  ؟  الشهود 

القضية بتهمة شهادة الزور ؟!
١- بداية أسأل: متى ُحوكم املسيح عليه الصالة والسالم ؟ هل حوكم 

ليًال أم هناًرا ؟
«وملا  فيقول:  بالنهار،  كانت  املحاكمة  بأن   (٦٦/  ٢٢) يف  لوقا  خيربنا 
إىل  الكهنة والكتبة، وأصعدوه  رؤساء  الشعب  النهار اجتمعت مشيخة  كان 

جممعهم قائلني..» إلخ، إذن املحاكمة كانت يف النهار.
أما يف مرقس (٥٣/١٤) ومتى (٥٧/٢٦) ويوحنا (٣٠/١٨) فيجعلون 
املحاكمة ليًال ، يقول مرقس: «فمضوا بيسوع إىل رئيس الكهنة، فاجتمع معه 
رؤساء الشيوخ والكتبة»، أي أهنم مضوا باملسيح مبارشة إىل املحاكمة  مجيع 
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بعد أن قبضوا عليه يف البستان ، ومن املعلوم أهنم قبضوا عليه ليًال ، فمرقس 
يقول: جرت املحاكمة ليًال؛ بينام يقول لوقا: املحاكمة كانت يف النهار.

٢- دعونا نرى تناقًضا آخر، تعرفون أن بطرس - يسء الذكر يف حادثة 
يف  وهو  يعرفه،  ال  بأنه  حيلف  وجعل  ولعنه،  املسيح  عن  ختىل   ،- الصلب 
ألنه  عليه،  للمقبوض  يتنكر  أن  له  وُحقَّ  عليه،  املقبوض  يعرف  ال  احلقيقة 

هيوذا األسخريوطي .
لقد أنكر بطرس املقبوض عليه ثالث مرات، فمن الذي تعرف عليه يف 

املرة األوىل؟ 
جتيب األناجيل: تعرفت عليه جارية .

والسؤال املهم: من الذي تعرف عىل بطرس يف املرة الثانية وأخرب اجلموع 
بأن بطرس من تالميذ املسيح، واضطره حينئذ إىل إنكار املسيح عليه الصالة 

والسالم ؟
اجلارية  { أي: نفس  أيًضا  اجلارية  «فرأته  يف (٦٩/١٤):  يقول مرقس   

التي رأته يف اإلنكار األول } وابتدأت تقول للحارضين: إن هذا منهم».
 لكن األمر خيتلف متاًما بحسب متى حيث يقول يف (٢٦ /٧١): «ثم إذ 
خرج إىل الدهليز رأته أخرى {أي جارية أخرى} فقالت للذين هناك: وهذا 

كان مع يسوع النارصي».
نفس  هي  هل  الثانية،  املرة  يف  بطرس  عىل  تعرف  الذي  من  السؤال: 

اجلارية أم جارية أخرى ؟!
رآه  قليل  يقول: «وبعد  ففي (٥٨/٢٢)  العجاب،  بالعجب  ويأيت لوقا 
آخر { وليست أخرى } .. وقال: وأنت منهم { فلم يقل لوقا: وقالت} فقال 

بطرس: يا إنسان لست أنا { ومل يقل: يا إنسانة }».
إذن حتولت اجلارية عند متى، من كوهنا نفس اجلارية التي تعرفت عليه 
يف املرة األوىل إىل جارية أخرى، ثم حتولت عند لوقا إىل رجل، فهل جيوز أن 
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نقبل شهادة هؤالء الذين ال يميزون بني رجل وامرأة ؟ وهل نجعلهم حجة 
يف مثل هذه املسألة ؟!!

أحد  إليه  وتقدم  املحاكم،  من  حمكمة  يف  قاضًيا  أسعد  األستاذ  كان  لو 
ويف  قال: نفس اجلارية،  شهادة أخرى  ويف  رجل،  مرة:  له يف  فقال  الشهود، 

شهادة ثالثة قال: بل جارية أخرى؛ فامذا سيصنع به األستاذ أسعد؟!!
ُحبس  ملاذا  الصلب:  قصة  يف  آخر  وتناقض  آخر  سؤال   -٣

باراباس؟(١).
«وكان  لًصا:  كان  ألنه  ُحبِس  باراباس  بأن  يف (٤٠/١٨)  يوحنا  خيربنا 

باراباس لًصا».
 بينام ينقل مرقس ويوحنا بأنه مل يكن لًصا، وإنام كان صاحب فتنة، ففي 
مرقس ( ٧/١٥): «وكان املسمى باراباس موثًقا مع رفقائه يف الفتنة، الذين 

يف الفتنة فعلوا قتًال». 
وسنعود - إن شاء اهللا - إلكامل تناقضات قصة الصلب، لنعرف أن هذه 

شهادات اإلنجيليني ال تصلح للداللة يف هذا املوضوع أبًدا أبًدا.
المداخلة الرابعة للقس أسعد

النهار  كان  «ملا   :(٢٢) لوقا  يف  كام  قلَت  هيوذا  عن  األول  تعقيبك  يف 
قائلني:  جممعهم  إىل  وأصعدوه  الكهنة،  ورؤساء  الشعب  مشيخة  اجتمعت 
أنت املسيح» ، وهنا اختلط األمر عليك، وأنا ال ألومك قطًعا ألن هذه الكلمة 

ينني. ال يفهمها إال هيودي أو مسيحي، وقد تصعب عىل غري أتباع هذين الدِّ
فأصل كلمة (املسيح) ال يقصد هبا (يسوع)، بل تطلق كلقب ، مثل كلمة 
الروماين، فحني  الوايل  سجن  يف  وكان  الصلب،  قصة  يف  اسمه  (١)  شخص هيودي ورد 
رفض  العيد؛  أيام  يف  كانوا  ألهنم  عنه  يعفو  وأن  لليهود  املسيح  يطلق  أن  الوايل  أراد 

اليهود ورصخوا مطالبني بصلب املسيح – كام يظنون - وإطالق رساح باراباس .
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كلمة مسيح  فكذلك  الخ،  فرعون ..  وأمحس  فرعون،  فتحتمس  (فرعون)، 
اهللا، داود مسيح أو  شخص، فنقول مثًال: شاول مسيح  تنطبق عىل أكثر من 

ممسوح من اهللا .
 فكلمة املسيح املعرفة باأللف والالم هلا معنى خاص، فمثًال حينام تتأمل 
فهذا يعني أنه يستفرس  املعمدان ليسوع: «هل أنت املسيح ؟»،  يوحنا  سؤال 

إن كان حًقا هو املسيح املنتظر أم آخر.
فهذا ال يعني: أنت يسوع  الكهنة: «هل أنت املسيح ؟»،   وعندما سأله 
أم ال؟ بل يعني: هل أنت حًقا املسيح املنتظر ؟ هل أنت فعًال ملك اليهود أم 

أنه شخص آخر؟ 
فقال هلم يسوع: «إن قلت لكم ال تصدقون»، أي لو قلت لكم: إين أنا 
هو  يكون  أن  قبلوا  فاليهود  تصدقوا،  فلن  اهللا؛  من  املمسوح  املنتظر  املسيح 

يسوع، لكنهم مل يقبلوا أن يكون هو املمسوح من اهللا؛ ملك امللوك .
ثم قال: «منذ اآلن يكون ابن اإلنسان جالًسا عن يمني قوة اهللا»، واعتقد 
النص يعلن أن  فهذا  سبق يا دكتور ،  عام  النص  كالمك يف هذا  غريَت  أنك 

يسوع اآلن عن يمني القوة (١).
كاذب  لشخص  أيعطيه  ألمحق؟  اإلعالن  هذا  اهللا  أيعطي  سؤال:  وهنا   

خائن جمرم مثل هيوذا ؟ هذا سؤال خطري يا أخي احلبيب .
ثم قال اجلميع: «أفأنت ابن اهللا ؟»، أي: هل أنت املسيح ابن اهللا ؟ وذلك 

كام قال بطرس للمسيح: «أنت املسيح ابن اهللا؟»(٢).

(١)  مل يغري الدكتور كالمه ، بل فهم القس كالم الدكتور فهًام خاطًئا ، فاستدالل الدكتور 
منقذ يرتكز عىل هذه الكلمة التي يتجاهلها القس يف جوابه (منذ اآلن): كيف يستقيم 
أن يكون املقبوض عليه هو املسيح، بينام هو يقول بأن املسيح «منذ اآلن» يف السامء عىل 

يمني قوة اهللا ؟!
(٢)  متى (١٥/١٦)، ويف مرقس أنه قال: «أنت املسيح» .
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الكالم  نص  أن  يل  ستقول  وهنا  هو»،  أنا  أين  تقولون  «أنتم  هلم:  فقال 
النص  تكملة  لكن  هو»،  «أنا  يقل:  مل  النص  بأن  وستقول  تقولون»،  «أنتم 
ألننا نحن سمعنا  شهادة،  إىل  عكس رأيك: «فقالوا: ما حاجتنا بعد  توضح 
من فمه» أي اعرتاًفا ، وبالتايل فاليهود فهموا قوله: «أنتم تقولون» أهنا تعني: 

«نعم أنا هو»(١).
فهمه  كام  نفهمه  أن  البد  اإلنجيل؛  من  شيًئا  نقرأ  فعندما  وهكذا، 

معارصوه، وال يصح أن نفرسه حسب فهمنا نحن .
يفهمها  بينام  ا؛  سب  معينة  كلمة  الناس  أحد  يفهم  أن  مثًال  املمكن  فمن   
لبعض  جرت  طرفة  هلم  أذكر  احلارضين  عىل  ح  أروِّ وحتى   ، مدًحا  اآلخر 
(أنا  السيارة:  لسائق  وقال  أجرة،  سيارة  استقل  العراق  نزل  ملا   ، املرصيني 
بينام تعني  سأعطيك بقشيًشا،  مرص:  يف  عندنا  تعني  كلمة  وهي   ، هبسطك) 
عند العراقيني: سأرضبك ، فقال له السائق: «أنت هتبسطني؟!»، ونزل من 
إهنا  عليك،  له: يا أخي هون  فقال  ثالث  معهام  معه، وكان  ليتشاجر  السيارة 

كلمة مرصية تعني أنه سيعطيك زيادة عىل أجرك .
لذلك ليس مهًام فهمنا للكلمة، املهم كيف فهمها املخاَطبون، فقد فهموا 

إجابته «أنتم تقولون» أن معناها: «نعم».
و عند دراسة اإلنجليزية كنا نسأل قبل ترمجة أي كلمة: ماذا تعني عند 
القول  يرتجم  أال  املرتجم  عىل  جيب  ولذلك  يفرسوهنا؟  وبامذا  اإلنجليز؟ 

حرفًيا، بل جيب أن يرتمجه يف إطار ومفهوم أصحاب اللغة .
ما  باآلرامية  العارفني  العلامء  عن  اخلرضي  جرجس  حنا  الدكتور  القس  ينقل    (١)
قلت»  «أنت  املسيح  قول  عىل  معلًقا  اخلرضي  فيقول  أسعد،  القس  قاله  ما  يفند 
(متى ٦٤/٢٦): «يقول العارفون باآلرامية: إن جواب املسيح حيتمل اإلجياب والنفي، 
إين  تقول:  الذي  أنت  بالقول:  السؤال  هذا  عىل  الكهنة  رئيس  جياوب  املسيح  فكأن 
املسيح، ولست أنا الذي يقول ذلك. ومن هذا يتضح –كام يعتقد هؤالء املفرسون – 

أن جواب املسيح كان جواًبا ملتبًسا» تاريخ الفكر املسيحي (٢٨٩/١). 
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 (Put yourself in my shoes) ومن أمثلة ذلك أيًضا يف اإلنجليزية؛ مجلة
لو ُترمجت حرفًيا لكان معناها: (ضع نفسك يف نعيل)، وال يمكن أن يكون 
نفسك  (ضع  املقصود:  املعنى  لكن  اإلنجليزي،  املجتمع  يف  كذلك  معناها 

مكاين).
إذن، فاملقصود من «أنتم تقولون: إين أنا هو»: إين أنا املسيح .

دعني اآلن أجيب عن أسئلتك وُنعِمل عقولنا:
سألُتك عن إلقاء الشبه عىل هيوذا؛ فقلَت: أراد اهللا أن ينتقم من هيوذا .. 
فهل خيدع اهللا آالف املاليني من البرش- منذ ذلك العهد وإىل اليوم - يف سبيل 
أن يميت واحًدا فقط؟ أرى أن هذا أمر غري منطقي، فقل لنا احلق يا دكتور ، 

لكن أقنعني .
قلَت: اهللا أراد أن ُيقَتل هيوذا؛ فلامذا مل يِمته بأي طريقة أخرى ؟

اهللا املاليني لكي ينتقم من هيوذا ؟ إنه بذلك مل يمكر باليهود  خيدع  هل 
وحدهم، ومل يمكر بيهوذا فقط، بل مكر بنا نحن، وخدع األبرياء، أرجو من 
بخداع  هيوذا  من  اهللا  ينتقم  فهل  جيًدا،  ذلك  يف  يفكروا  أن  املستمعني  آالف 

آالف املاليني من بعده من اليهود واملسيحيني ، واألجيال بعد ذلك؟!
وباملناسبة أنا أقسم املسائل التي تطرحها إىل ثالث جمموعات:

الدرجة  من  أسئلة  الثانية،  الدرجة  أسئلة من  األوىل،  الدرجة  أسئلة من 
الثانية  الدرجة  وأسئلة  املسيح،  بطبيعة  تتعلق  األوىل  الدرجة  فأسئلة  الثالثة، 
تتعلق بالنقاط اهلامة، وأسئلة الدرجة الثالثة تتعلق باألمور اليسرية والدقيقة.

وبخصوص سؤالك: (متى ُحوكم املسيح ؟ هناًرا أم ليًال ؟) فاملحاكمة 
فقد  لوقا  يف  أما   ، ويوحنا  ومتى  مرقس  إنجيل  حسب  ليًال  كانت  تزعم  كام 

كانت هناًرا .
يبدو أن األمر اختلط عليك - مع االعتذار حلرضتك - ألين أرشُت يف 
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أول املناظرة إىل هذه اجلزئية ، فقد كان هناك أكثر من اجتامع .
مع  كان  الثاين  واالجتامع   ، حنان  بيت  يف  رسيًعا  كان  األول  فاالجتامع 
قيافا يف بيت رئيس الكهنة، أما االجتامع األهم فقد كان يف جممع السنهدرين، 
حكم  صدر  صباًحا  السادسة  يف  ثم  فجًرا،  اخلامسة  أو  الرابعة  يف  وكان 

(بيالطس البنطي) .
 فإن قلَت يل: أمل يناموا هذه الليلة ؟ أجبتك بأهنم لو فعلوا ذلك لكانوا 
من املجانني؛ ألن هذه فرصتهم، لكي يتخلصوا من املسيح قبل عيد الفطري.

قلَت أيًضا: «بطرس يسء الذكر»، وبقولك هذا أسأَت - يا دكتور منقذ – 
عن  قلَته  ما  أقل  ومل  حممد»،  «الرسول  أقول:  مثًال  فأنا  بطرس،  الرسول  إىل 
الرسول بطرس، وأرجو أن تصحح خطأك يف املداخلة التالية، ألن الرسول 
وإن  حتى  أجيل،  من   - األقل  عىل   - حترتمه  أن  فينبغي  دين،  رجل  بطرس 
الكريم،  القرآن  أحرتم  وكام  اإلسالم،  رسول  أحرتم  كام  وذلك  به،  تؤمن  مل 

وشكًرا .
تكلمَت عن موضوع حبس (باراباس)، وتساءلت: هل حبس كلص أم 

يف فتنة؟ واإلجابة: ال مانع من أن تكون هناك فتنة ويرسق(١).
فلو  ؟  أم ًرسا  علًنا  هيوذا  وجه  كان تغري  هل  املهم:  أكرر سؤايل  وأخًريا 
كان تغريه علًنا فقد متت اخلدعة التي أراد اهللا ، ولو كان التغيري ًرسا فمن أين 

علمَت بذلك ؟ وَمن هم شهود العيان حسب حتليلك؟
المداخلة الرابعة للدكتور منقذ

حقي  يف  أخطأَت  فقد  بطرس،  عن  حديثنا  نقطة  من  أبدأ  أن  أود  بداية 
حني زعمَت أنني قلُت عنه بأنه يسء الذكر، أنا عباريت كانت كالتايل: «يسء 
أنكرتم  أنتم  «ولكن  لًصا:  وليس  قاتًال  كان  بارباس  أن  الرسل  أعامل  سفر  يف  جاء    (١)

القدوس البار، وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل « (أعامل ٣ /١٤).
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الذكر يف األناجيل»، فاألناجيل هي التي أساءت إىل بطرس، ولسُت أنا .
ِذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َأْنَصاَر  ا الَّ َ  وأما أنا فأعتقد يف بطرس ما قاله اهللا: ﴿ َيا َأهيُّ
وَن  َواِريُّ اْحلَ َقاَل   ِ اهللاَّ َمْن َأْنَصاِري إَِىل  َني  َمْرَيَم لِْلَحَواِريِّ اْبُن  ِعيَسى  َقاَل  َكَام   ِ اهللاَّ

ِ ﴾ [ الصف: من اآلية ١٤] هذا معتقدي يف بطرس . َنْحُن َأْنَصاُر اهللاَّ
الرجل  هذا  حق  يف  كالًما  السالم  عليه  املسيح  عن  ينقل  اإلنجيل  لكن 
أن  يمكنك  وماذا  شيطان،  عنه بأنه  يقول  املسيح  الذكر،  يسَء  جيعله  الكريم 
تقول عن إنسان يلعن املسيح وحيلف كاذًبا أنه ال يعرفه ، وأنت تقول: «بل 
ثالث  واحدة  ليلة  يف  املسيَح  ينكر  فكيف  صاحبه»،  وأنه  املسيح  أنه  يعرف 

مرات ؟!
أخرى:  مرة  يف  والسالم  الصالة  عليه  املسيح  له  يقول  فيمن  رأيك  ما 

«لعدم إيامنكم»، أليس بطرس يسء الذكر يف األناجيل ؟!
الصالة  عليه  املسيح  أنصار  من  فهو  معتقدي؛  حسب  بطرس  وأما 

والسالم ومن أحباب املسيح وأحباب كل مسلم ومسلمة .
طرح األستاذ عدًدا من النقاط:

كلمة  ألن  هيودي»،  إال  يفهمها  ال  املسيح  كلمة  «معنى  القس:  يقول 
املسيح تطلق عىل املمسوح بالزيت ، نعم .. لسُت هيودًيا وال مسيحًيا، ولكني 

أفهمها، وهذا بعض فضل اهللا عيل .
دعونا - أهيا اإلخوة - ندقق يف هذا النص، كانوا يقولون له: «إن كنت 
أنت املسيح فقل لنا»، وتفسري النص بحسب وجهة نظر القس: إن كنت أنت 

املسيح املنتظر والذي أخربنا اهللا عنه يف الكتب؛ فأخربنا؟ .
 دعونا اآلن نتأمل يف جواب املقبوض عليه ، فلو كان املسيح هو املتحدث 
لقال هلم: «نعم أنا هو»، لكن املتكلم مل يقل هلم ذلك، بل قال هلم: «إن قلُت 
املنتظر، لست  لكم ال تصدقون»، لو أجبتكم وقلُت: ال .. لست أنا املسيح 
لن  هذا  قلت  فلو  األسخريوطي؛  هيوذا  أنا  بل  تنتظرونه،  الذي  املسيح  أنا 
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تصدقوين .
ابن  اآلن يكون  منذ   ثم قال: «وإن سألُت ال جتيبونني وال تطلقونني ، 
اإلنسان جالًسا عن يمني قوة اهللا»، أي إن قلُت لكم: اتركوين؛ فلن جتيبوين، 
تبحثون  الذي  اإلنسان  ابن  املسيح  يكون  اللحظة  هذه  فمنذ   ، ترتكوين  ولن 

عنه جالًسا عن يمني قوة اهللا . 
فقال اجلميع: «أنت ابن اهللا ؟ فقال: أنتم تقولون: إين أنا هو» 

أي لست أنا من يقول هذا الكالم، بل أنتم الذين تقولونه .
الصلب  حالة  عاينوا  الذين  فإن  األناجيل  حسب  الكرام،  اإلخوة  أهيا 
َه  ُلوُه َوَما َصَلبُوُه َوَلِكْن ُشبِّ كانوا دائًام يف شك من شخص املصلوب: ﴿ َوَما َقتَ
َباَع الظَّنِّ ﴾،  يِه َلِفي َشكٍّ ِمنُْه َما َهلُْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِالَّ اتِّ َلُفوا فِ ِذيَن اْختَ َهلُْم َوإِنَّ الَّ
والظن ال يصلح ملثل هذه املسائل ﴿ َوَما َقَتُلوُه َيِقينًا  َبْل َرَفَعُه اهللاَُّ إَِليِْه َوَكاَن 
اهللاَُّ َعِزيًزا َحِكيًام ﴾ [النساء: ١٥٧-١٥٨] ، فلله احلكمة البالغة فيام يصنع، 

ولو أراد صلب هيوذا؛ فإن له يف ذلك احلكمة البالغة تبارك وتعاىل.
ودعونا نرى نموذًجا للشك قبل أن نعود إىل أسئلة األستاذ:

 ملا جاءوا للقبض عىل املسيح جاء رؤساء الكهنة والفريسيون كام يذكر 
الكهنة  ورؤساء  عنده  من  وخداًما  اجلند  هيوذا  «فأخذ  بقوله:   (١٨) يوحنا 

والفريسيني، وجاءوا إىل هناك» .
تطلبون  «من  هلم:  فقال  السالم  عليه  املسيح  إليهم  خرج  قليل  بعد  ثم   
أجابوه: يسوع النارصي»، وكان من املفرتض - إن مل يشكوا فيه - أن يقولوا: 
«أنت من نطلبه»، ولكن اختلف عليهم شكل املسيح، ومل يعرفوا أنه املسيح 

عليه الصالة والسالم .
«فقال هلم: أنا هو .. فلام قال هلم: إين أنا هو؛ رجعوا إىل الوراء، وسقطوا 

عىل األرض».
 إذن هناك شك يف الشخص الذي أمامهم، مع أهنم يرونه كل يوم يف اهليكل، 
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ورغم ذلك كله تشككوا يف حاله: هل هو املسيح الذي يطلبونه أم آخر؟! 
هذا الشك سببه أن اهللا تبارك وتعاىل ال يريدهم أن يقبضوا عىل املسيح.

يقول األستاذ مستنكًرا: اإلعالن عن نجاة املسيح، أال يتم إال من خالل 
هيوذا ؟! 

املناظرة  يف  لك  قلُت  أنا  الكالم،  هذا  أقول  ال  أنا  أبًدا،   .. أستاذ  يا  ال 
املسيح  نجاة  عن  اإلعالن  حتمل  الكتابية  األدلة  عرشات  توجد  السابقة(١): 

وعن صلب اخلائن هيوذا، يف أقوال اهللا املسطرة يف سفر املزامري.
األستاذ يقول: ملاذا يضل اهللا البرش؟ كان ال بد أن يعلن هذه احلقيقة.

البرش وفق مفاهيمهم البسيطة عن إدراك وفهم  ال يا أستاذ .. إذا غفل 
مسألة ما، هل ينبغي عىل رب العزة أن يبرصهم هبا؟

أقول: ال .. لكن اهللا بعدله ورمحته ال حياسبهم عىل هذه القضية التي مل 
تستبن هلم.

الناَس  اهللا  سيسأل  لذلك  إًهلا،  ليس  أنه  األناجيل  يف  أبان  املسيح  فمثًال 
تبارك  اهللا  يسأهلم  فلن  واضحة  تكن  مل  التي  القضايا  وأما  املسألة،  هذه  عن 

وتعاىل عنها .
األستاذ يقول: ملاذا خيدع اهللا آالف املاليني ؟

كتبوا  الذين  لكن  املسيح]،  صلب  مسألة  [يف  أحًدا  خيدع  مل  اهللا   .. ال 
األناجيل هم الذين خدعوا ولبَّسوا عىل الناس، أما اهللا فلم خيدع أحًدا .

فالذين يأخذون بأقوال رواة مل يروا املسيح ومل حيرضوا حادثة الصلب 
الذين  هبذه األقوال؛ هم  يأخذون  القصة، الذين  هلذه  وتناقضوا يف رواياهتم 
تبارك وتعاىل  اهللا  وأما   ، اخلطأ  مظنة  ويف  التهمة،  يف موضع  أنفسهم  وضعوا 

فلم خيدع أحًدا .
عن  وهبة  أسعد  القس  مع  «مناظرة  بعنوان:  اإلنرتنت  شبكة  عىل  منشورة  مناظرة    (١)

الصلب يف التوراة».
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أعود مرة أخرى إىل تناقضات روايات الصلب يف األناجيل:
قصة  تناقضات  من  آخر  تناقض  فهذا  ؟  الصليب  محل  الذي  من   -٤  

الصلب .
 يقول مرقس يف (١٥ /٢٠): «ثم خرجوا لصلبه، فسخروا رجًال جمتاًزا 
كان آتًيا من احلقل، وهو سمعان القريواين أبو الكسندرس وروفس ليحمل 
مرقس،  حسب  القريواين  سمعان  هو  الصليب  محل  الذي  إذن  صليبه»، 

وكذلك يف متى (٣٢/٢٧) ولوقا (٢٦/٢٣) .
 :(١٧/١٩) يف  فيقول  الثالثة،  أصحابه  خيالف  يوحنا  اإلنجييل  لكن 
«فأخذوا يسوع ومضوا به فخرج { أي يسوع } وهو حامل صليبه إىل املوضع 
سمعان  ليس  يوحنا  الصليب حسب  محل  فالذي  اجلمجمة»،  له  يقال  الذي 
ومتى  مرقس  بينام  القريواين،  سمعان  عن  شيًئا  يعرف  ال  فيوحنا  القريواين، 
ولوقا ليس عندهم علم بأن املسيح هو من محل الصليب ، وليس من رواية 

جتمع بني الروايتني أبًدا أبًدا .
٥- ننتقل إىل تناقض آخر ، فقد قلُت بأن هيوذا مات عىل الصليب، لكن 
اإلنجيليني كتبوا هنايتني متناقضتني يف قصة موت هيوذا، دعونا نرى أهيام هو 

الصحيح ؟ وأنا أرى أن كليهام كان خطأ .
البنطي  بيالطس  إىل  ودفعوه  به،  ومضوا  «فأوثقوه   :(٢/٢٧) متى  يف 
الثالثني من  ورد  ندم،  الذي أسلمه أنه قد دين؛  رأى هيوذا  حينئذ ملا  الوايل، 
بريًئا  دًما  سلمُت  إذ  أخطأُت  قد  قائًال:  والشيوخ  الكهنة  رؤساء  إىل  الفضة 
فقالوا: ماذا علينا ؟ أنت أبرص، فطرح الفضة يف اهليكل وانرصف، ثم مىض 
يف  نلقيها  أن  لنا  حيل  ال  وقالوا:  الفضة،  الكهنة  رؤساء  فأخذ  نفسه،  وخنق 
حقل  هبا  } واشرتوا  الكهنة  رؤساء  { أي  فتشاوروا   ، دم  ثمن  ألهنا  اخلزانة 

الفخاري مقربة للغرباء».
 لكن لو انتقلنا إىل سفر أعامل الرسل فسنجد أمًرا آخر، يقول بطرس يف 
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املكتوب  الرسل (١٦/١): «كان ينبغي أن يتم هذا  املدونة يف أعامل  خطبته 
الذي سبق الروح القدس ، فقاله بفم داود عن هيوذا الذي صار دليًال للذين 
اخلدمة،  هذه  من  له نصيب  صار  بيننا، و  كان معدوًدا  قبضوا عىل يسوع، إذ 

فإن هذا { أي هيوذا } اقتنى حقًال من أجرة الظلم».
وتذكروا أن إنجيل متى يقول: «فتشاوروا، واشرتوا هبا حقل الفخاري 

مقربة للغرباء».
ويكمل سفر األعامل: «وإذ سقط عىل وجهه انشق من الوسط فانسكبت 

أحشاؤه كلها»، فهو مل يمت خنًقا كام يف إنجيل متى .
ويضيف سفر األعامل: «وصار ذلك معلوًما عند مجيع سكان أورشليم 
يف  مكتوب  ألنه  دم،  حقل  دما) أي  احلقل يف لغتهم (حقل  ذلك  دعي  حتى 
سفر املزامري: لترص داره خراًبا، وال يكن فيها ساكن، وليأخذ وظيفته آخر».

مات  أم  متى؟  كام يف  خنًقا  هل مات  ؟  مات هيوذا  أسأل: كيف   واآلن 
بسقوطه وانسكاب أحشائه كام يف أعامل الرسل ؟ 

ومن الذي اشرتى حقل الفخاري؟ هل هم رؤساء الكهنة كام يف متى؟ 
أم هيوذا كام يف أعامل الرسل ؟

المداخلة الخامسة للقس أسعد
شكًرا أخي الدكتور منقذ .

وسأتناوهلا  الثالثة،  الدرجة  من  ها  سأعدُّ طرحتها؛  التي  األسئلة  هذه 
ألنه  واجللجثة،  البستان  بني  املوصل  الرسيع  الطريق  إىل  أرجع  لكي  برسعة 

املوضوع األسايس الذي أحب أن أناقش فيه اليوم.
تقول: إن اإلعالن عن مقتل هيوذا تم بأقوال املزامري.

قلُت لك: إن معنا هيوًدا ومسيحيني ومسلمني وملحدين، وأعتقد   قد 
التي  باألقوال  يطالبونك  املسيحيني  وأن  الكالم،  هبذا  يقبلوا  لن  اليهود  أن 
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تفرس هذا الكالم يعني يف تفاسري مثل تفسري يوحنا الذهبي، يعقوب تادرس 
وغريهم من آباء الكنيسة حتى يؤمنوا بكالمك(١).

الكتاب  أن  يؤمنون  ألهنم   ، ال  أيًضا  أعتقد  ؟  املسلمني  كالم  هذا  هل 
املقدس حمرف، فكيف تبنى مجيع االستدالالت عىل الكتاب املحرف، كتلك 
عليه  املبني  كان  فإذا  بالباطل؟!  احلق  تثبت  وكيف  ؟!  املزامري  يف  املوجودة 

باطل أصًال؛ فكيف تقنع املسلمني؟!
وبالتايل لن  كله،  الكتاب  يرفضون  امللحدين فإهنم  وإذا أردت أن تقنع 

يقبلوا إثباتك هنائًيا ألنه مبني عىل كتاب ال يؤمنون به .
أنت تقول: اهللا ال حياسب أولئك القائلني بصلب املسيح .

وأنا أقول: ال .. بل إيامننا املسيحي قائم عليه، فلوال الصليب لبطل ديننا 
مل  فإن  ديننا،  عىل  رمز  الصليب  فإن  اإلسالم؛  عىل  رمز  اهلالل  أن  فكام  كله، 

يكن الصليب حقيقة فإن اهللا قد أضلنا عن احلق .
 إذن ال زال السؤال قائًام: كيف خيدع اهللا املاليني ؟

تقول: أنه ال يوجد شهود عىل صلب املسيح .
وقد قلت لَك أن اليهود كلهم شهود بشهادة القرآن الكريم !

معنى  يف  للنظر  املسيحيني  املفرسين  كتب  إىل  الرجوع  من  القس  طلبه  ملا  استجابة    (١)
يف  جاء  ما  عىل  فتعقيبًا  السابقة،  املناظرة  يف  منقذ  الدكتور  هبا  استشهد  التي  املزامري 
من سامء قدسه)،  املزمور (٩/٢٠) (اآلن عرفت أن الرب خملص مسيحه، يستجيبه 
آباء  من  عدد  «يرى  املزمور:  هلذا  تفسريها  يف  بالفجالة  العذراء  السيدة  كنيسة  تقول 
ا [ أي عيسى ]، وهكذا رأى عدد من آباء الكنيسة  اليهود أن هذا املزمور خاص باملِسيَّ
سفر  تفسري  انظر  وانتصاره»  املسيح  آالم  عن  نبوءة  أنه  وأغسطينيوس)  (أثناسيوس 
املزامري، كنيسة السيدة العذراء بالفجالة، ص (٩٧)، وانظر: كتاب املزامري، القّمص 

تادرس يعقوب ملطي، ص (٣٣٣) .
وهكذا يرى القارئ الكريم أن آباء الكنيسة الكبار يعتربون هذا املزمور نبوءة عن املسيح، 
واملزمور يرصح يف أن «الرب خملص مسيحه»، وأنه «يستجيبه» أي يف دعائه يف بستان 

جثسيامين . انظر كتاب الدكتور منقذ «هل افتدانا املسيح عىل الصليب».
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وانتبه أنا أصفه بـ (الكريم) حتى يكون هناك حمبة لآلخر، فلو سمحت 
أتباع  حيرتم  أن  بد  فال  معي  اختلفت  لو  حتى   - فضلك  من   - منقذ  أخ  يا 

الديانات بعضهم بعًضا.
العمالق  الكبري  العظيم  الرسول  يكرم  مل  اإلنجيل  أن  تظن  حني  حتى   
بطرس؛ فلتحرتمه مراعاة خلاطري، فال بد يف مجيع املناظرات أن يكون هناك 
قبل  جيب أن ُتعطى  التي  األلقاب  عىل  احرتام متبادل كامل، وأنا أؤكد جًدا 

أي اسم مقدس .
نعود ملوضوعنا .. فلدينا شهادة اليهود بقتل املسيح، ولدينا أيًضا شهادة 

الرومان .
سألَت: من الذي محل الصليب ؟

قد سبق يل أن أرشت وقلُت: إن املسيح خرج حامًال الصليب من عند 
بيالطس، وبينام هو يف الطريق محله عنه سمعان القريواين .

الثالثة  الدرجة  من  سؤال  وهذا  ؟  وكيف  مات هيوذا  أين  سألَت أيًضا: 
أيًضا.

رأسه  وربط  مرتفع،  مكان  عىل  أو  شجرة  عىل  نفسه  خنق  أنه  وجوابه: 
ومات .  بطنه  فانشقت  نحوه،  أو  حجر  عىل  سقط  إذ  حيتد  هو  وبينام  بحبل، 

وهبذا يتبني أنه ال يوجد تناقض .
الواصل ما  اخلط  عىل  نسري  حيث  الرسيع؛  الطريق  إىل  نرجع  بنا  تعالوا 

بني البستان واجللجثة حيث صلب املسيح .
حرضتك قلت يل: ُرِفع املسيح ًرسا، ومل يَر هذا األمر غري هيوذا .

رجل  إىل  الرس  هبذا  اهللا  يعهد  هل  احلبيب:  أخي  أسألك  زلت:  ال  أنا 
يعتربه كل منا خائًنا ؟ وهل يعلن اهللا رسه خلائن ؟ وما الغرض من ذلك ؟ ثم 
أين إسناد هذا الكالم ؟ هل أخرب هيوذا به أحًدا ؟ وماذا قال هيوذا ملن أخذوه 

عنه ؟
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م هيوذا هذا األمر وقد مات من دون أن   لنفكر مًعا بكل هدوء، كيف علَّ
يكتب، إذن من أين أتى هذا الكالم ؟ أين اإلسناد يف قولك: املسيح رفع ؟ 

أنه  قلت  فقد  نظرك،  وجهة  من  الشبه  عليه  ألقي  الذي  هيوذا  إىل  تعال 
للمسيح،  شبيًها  فصار  هيوذا،  وجه  وتغري  املسيح  ُرفع  عليه؛  القبض  حلظة 
فقبض اجلند عليه وهم ال يعرفون أنه هيوذا األسخريوطي، وأخذوه بدًال من 

املسيح، فُحوكم وصلب ومات بدًال من املسيح .
وهنا لدي سؤال مهم، أريدك أن جتيبني عنه: من هم شهود العيان عىل 

صلب هيوذا ؟ أحب أن أعرفهم، ألن هذا املوضوع قضية تارخيية مهمة .
 تقول: إن هيوذا تغري وجهه .. فام الدليل؟ فتقول: إن الدليل هو يف سفر 

املزامري .
أقول: قد قلنا أن اليهود يقرون بصلب املسيح ، فهم ال يقبلون كالمك، 
املسلمون ال  يروون كالم اآلباء، وأيًضا  ألهنم  املسيحيون،  ال يقبله  وكذلك 
ألهنم  امللحدون  وكذلك  حمرف،  اإلنجيل  يقولون أن  ألهنم  كالمك  يقبلون 

يقبلون أن املسيح صلب .
إذن ال زال السؤال قائًام: من أين علمت أن املسيح ُرفع ؟ وملاذا تضاربت 
إىل  حيتاج  سؤال  هذا  ؟  الرفع  مسألة  يف  املسلمني  من  العلامء  اإلخوة  أقوال 

تركيز.
كان  لو  هيوذا  حيتج -  مل  ملاذا  املحاكمة،  يف  عليه  املقبوض  أقوال  تأملوا   
هو املصلوب - أمام قيافا وال جممع السنهدرين ؟ ملاذا مل نسمع يف كل كلامت 
املقبوض عليه ما يشري إىل أنه هيوذا، فلو عرف بيالطس أنه هيوذا ألطلقه رغًام 

عنهم مجيًعا .
عليه  املقبوض  فكالم   ، ال  أم  بيالطس  أطلقه  هل  مسألة:  عنك  ودع   
لبيالطس ال يدل إال عىل أنه املسيح ، يقول: «مملكتي ليست من هذا العامل»، 
كان  لو  خمتلف،  شخص  عن  أهنا  تظهر  نجدها  مل  املسيح  كلامت  حّللنا  فلو 
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هناك احتجاج من املقبوض عليه؛ لسجل يف ملفات روما، ولقال بيالطس: 
أي  نسمع  مل  ولكن  يسوع،  لست  أنا  يقول:  عليه  املقبوض  أن  تعجبت  أنا 

احتجاج .
تعالوا إىل فكرة أخرى منطقية عن هيوذا، فقد قلَت: املسيح يف املجد [أي 

ُرفع]، واملقبوض عليه هو هيوذا.
ذهب  الفجر؛  إىل  استمر  الذي  السنهدرين  حنان وجممع  لقاء  بعد  لكن 
لكم  سلمت  هلم:  وقال  شخص [هيوذا]  فجاء  بيالطس،  إىل  عليه  املقبوض 
دًما بريًئا، فقالوا له: أنت أدرى، فرمى الفضة .. فام معنى هذا الظهور ليهوذا؟ 
وإذا كان هيوذا هو املقبوض عليه فعًال؛ فمن هذا الذي ظهر أمام املجلس؟

ثم هناك مشكلة أخرى، وهي رشاء حقل عىل اسم هيوذا، من أين جاؤوا 
هبذا املال ؟ ومن الذي أعطى هذا املال للكهنة ؟

هذه األسئلة كلها حتتاج إىل تفكري .
المداخلة الخامسة للدكتور منقذ

بداية .. األستاذ يقول: ال حيق ألحد أن يفرس كالمي، ويزعم أن اليهود 
والنصارى واملسلمني ال يقبلون كالمي .

الكتاب  يف  جاء  ما  كل  بأن  يقول  املسلمني  من  أحد  من  ما   .. أستاذ  يا 
هو  ما  كتبكم  يف  بأن  ذكر  ج  النبي  فإن  العكس،  عىل  بل  حمرف،  املقدس 
شاء  إن   - مني  يقبلون  فاملسلمون  لذلك  حمرف،  هو  ما  فيها  وأن  صحيح، 

اهللا - هذا الكالم .
ذلك  من  أعظم  أشياء  فهناك  احلق،  يقبلون  ال  أهنم  فعادهتم  اليهود  أما 
بأعظم  إليهم  أرسله  اهللا،  خلق  من أعظم  السالم  عليه  فاملسيح  يقبلوها،  ومل 
البينات؛ فلم يقبلوا منه، فكوهنم ال يقبلون هذا الذي أقوله بأهوائهم؛ فهذه 

أمزجتهم .
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عند  عندنا دليل عىل ما نقول ، أم أننا نؤلف من   لكن األمر املهم: هل 
أنفسنا ؟ هذا هو الكالم املهم .

ملاذا يعلن اهللا رسه خلائن؟ يا أستاذ أسعد ..  األستاذ:  مرة أخرى يقول 
املزامري أعلنت هذا الرس للجميع(١)، لكن من أراد يتعامى عنها فإنه يتعامى.

عندما يقرأ يف املزمور (٩/٢٠): «اآلن عرفت أن الرب خملص مسيحه»، 
فيتعامى عنه ويرتكه .. فامذا أصنع هلذا املتعامي ؟ 

أعرضوا  الذين  البرش هم  لكن  املزامري،  يف  املوضوع  اهللا هذا  أعلن  لقد 
عن إعالن اهللا .

يف مسألة قول هيوذا اإلسخريوطي: «إن سألُت ال جتيبونني»؛ أتساءل: 
؟ ملاذا  يقوهلا، ألن أحًدا لن يصدقه  ما هي القضية التي ال يستطيع هيوذا أن 
يقول هيوذا: «من اآلن { يف هذه اللحظة } يكون ابن اإلنسان جالًسا عن يمني 

قوة اهللا»، ملاذا يقول هذا الكالم ؟
هذا  معنى  فام  وإال  الكثريين،  عىل  خفي  ما  رأى  ألنه  باختصار:  وأجيب 
الكالم: «من اآلن يكون ابن اإلنسان [أي املسيح] جالًسا عن يمني قوة اهللا»؟

يف مسألة كيفية موت هيوذا؛ يذكر األستاذ - وهو حياول اجلمع برسعة 
كبرية - أن هيوذا األسخريوطي خنق نفسه ووقع عىل الشجرة .. وكان هناك 

صخرة ... إىل آخر كالمه .
لكن بطرس يف سفر أعامل الرسل ال يعلم شيًئا عن موضوع اخلنق، بينام 

مّتى أيًضا ال علم له بموضوع الشجرة .
فهذا اجلمع الذي زعمه - بني قصة موت هيوذا يف متى وبني قصة موته 
األخرى يف سفر أعامل الرسل – مقبول لدي إذا أحرض القس دليًال جيمع بني 

القصتني، وإال فكل إنسان يستطيع أن يقول ما يشاء بغري دليل .
(١)  ملزيد من التفصيل يمكن مراجعة مناظرة الدكتور منقذ مع القس أسعد بعنوان: (هل 

تنبأت التوراة بصلب املسيح ؟)، وكذلك كتابه: (هل افتدانا املسيح عىل الصليب؟).
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يقول األستاذ: أموال احلقل حصل عليها الكهنة من هيوذا، وهذا يعني 
– بحسب حتليله - أن هيوذا اشرتى احلقل .

اشرتى احلقل:  فنص أعامل الرسل يقول: هيوذا هو الذي  ال يا أستاذ ، 
«فإن هذا { أي هيوذا } اقتنى»، فهو الذي اشرتى، هو الذي امتلك، بينام متى 
يقول بأنه مات، وأن الكهنة هم الذين «اشرتوا»، فالتناقض قائم مل يرفع أبًدا 

أبًدا.
يستشكل األستاذ عيل أيًضا بعَض األقوال التي تنسب للمصلوب بعد 
القبض عليه(١)، ويتساءل: كيف يقول ذلك هيوذا ؟! ثم يستشهد عيلَّ بالعهد 

اجلديد .
وأنا أقول لك: يا أستاذ هذه الروايات اإلنجيلية ال تصلح دليًال يف هذه 
عىل  ينطبق  احلدث،  يشهدوا  مل  أناس  رواها  متناقضة،  روايات  ألهنا  املسألة 
كل منهم املثل املرصي السائر: «شاهد ماشفش حاجة»، فهؤالء يؤلفون كام 

يشاؤون، ويقولون من عند أنفسهم ما مل يقع، ولذلك أنا ال أقبل رواياهتم.
أعود مرة أخرى إىل تناقضات قصة الصلب، ألثبت أن هذه الروايات ال 

تصلح دليًال عىل هذه املسألة .
كان  هل  املصلوب؟  بجوار  صلبا  الذين  اللصني  موقف  هو  ما   -٦
اللصان يستهزئان باملصلوب ؟ أم كان أحدهم فقط هو الذي يستهزئ، بينام 

اآلخر يدافع عن املسيح ؟
معه  صلبا  اللذان  اللصان  كان  أيضا  «وبذلك   :(٤٤/٢٧) متى  يقول 
يعريانه»، بينام يقول لوقا (٣٩/٢٣): «وكان واحد من املذنبني املعلقني جيدف 
اآلخر،  فأجاب   ، وإيانا  نفسك  فخلص  املسيح؛  أنت  كنت  إن  قائًال:  عليه 
وانتهره قائًال: أَوال ختاف اهللا، إذ أنت حتت هذا احلكم بعينه»، فحسب إنجيل 

(١)  كقول املصلوب للص: إنك اليوم تكون معي يف الفردوس .
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ملا ذكره  خالفًا  عنه،  يدافع  كان  واآلخر  باملسيح،  أحدمها يستهزئ  لوقا كان 
متى؛ أن اللصني كانا يعريانه، فهذا تناقض آخر وقع فيه أولئك الذين يروون 

ما مل يروه .
عىل  املصلوب  قاهلا  عبارة  آخر  هي  ما  آخر،  تناقض  إىل  ننتقل   -٧

الصليب؟
قاهلا  ؟»،  تركتني  ملاذا  إهلي  «إهلي  قال (٤٦/٢٧):  املسيح  أن  متى  ففي 

وهو يف غاية اليأس والقنوط .
وأما لوقا الذي مل يَر املسيح أبًدا، فلم تُرْق له هذه النهاية؛ ألنه رأى أنه ال 
ف من عند نفسه ما مل يأت به أولئك  يليق باملسيح أن يقول هذه العبارة ، فألَّ
استودع  يديك  يف  أبتاه  «يا   :(٤٦/٢٣) لوقا  يف  فيقول  عنهم،  يروي  الذين 

روحي».
 انظر إىل الفرق الكبري! إنجيل متى يذكر أنه قال: «إييل إييل ملا شبقتني ؟ 
أي إهلي إهلي ملاذا تركتني ؟»، وإنجيل لوقا يقول: «يا أبتاه يف يديك استودع 
روحي»، أحدمها يصور املسيح قانًطا يائًسا، واآلخر يصوره مستسلًام راضًيا 

بقضاء اهللا تبارك وتعاىل ! فكيف نجمع بني الروايتني ؟
لو كان لدينا رواية ثالثة جتمع بني الروايتني فسأقبل اجلمع، وإذا مل يوجد؛ 

فمعنى ذلك أن كل واحد منهم يذكر من عند نفسه ما مل يره وما مل يسمعه .
٨- ننتقل إىل تناقض آخر: متى أتت النسوة لزيارة قرب املسيح ؟

جييب مرقس يف (٢/١٦) فيقول: «وباكًرا جًدا يف أول األسبوع أتني إىل 
القرب إذ طلعت الشمس»، أي بعد طلوع الشمس .

عىل  فينصون   (١/٢٤) ولوقا   (١/٢٨) ومتى   (١/٢٠) يوحنا  وأما 
يقول  يكن هناك شمس أصًال،  مل  الظالم يف الليل، وأنه  أن الزيارة كانت يف 
األسبوع جاءت مريم املجدلية إىل القرب باكًرا  يوحنا يف (٢٠ /١): «يف أول 

والظالم باٍق».
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يقول  بينام  الشمس،  طلوع  بعد  كانت  الزيارة  يقول:  فمرقس  وهكذا، 
يوحنا: مل تطلع الشمس، بل كان الظالم باقًيا .

الزائرات  جميء  عند  حدث  الذي  بخصوص  آخر،  تناقض  وهناك   -٩
لرؤية املسيح يف قربه .. ماذا رأين فيه ؟

حلة  البًسا  اليمني  عن  جالًسا  شاًبا  «رأين   :(٥/١٦) مرقس  يقول 
بيضاء»، بينام جيعل متى (٢/٢٨) الشاب مالًكا من السامء .

فيزول  شاب،  هيئة  كان عىل  املالك  يمكن اجلمع بني هذين يف أن  وقد   
رأين رجلني  اخلالف بني متى ومرقس ، لكن لوقا يف (٤/٢٤) يقول بأهنن 

عليهام ثياهبام براقة، ليس واحًدا.
جلس  حيث   ،  (١٢/٢٠) يف  كام  مالكني  الشابني  فجعل  يوحنا  أما 

أحدمها عند الرأس، واآلخر عند الرجلني .
إذن، هل رأت النسوة شاًبا أم مالًكا ؟! وليست املشكلة أهنن رأين شاًبا 
أو مالًكا، لكن املشكلة أهنن إما رأين شخًصا واحًدا أو اثنني ، فإنجيليان [لوقا 
ويوحنا] يقوالن: رأوا شخصني، بينام اآلخران [متى ومرقس] يقوالن: رأوا 

شخًصا واحًدا !!
ذهبن  هل  ؟  فارًغا  املسيح  قرب  رأين  الاليت  النسوة  فعلت  ماذا   -١٠

فأخربن مجيع الناس؟ أم أهنم أخفني ذلك ؟
شيًئا  ألحد  يقلن  «ومل  فيقول:   ، فعلهن  عن   (٨/١٦) يف  مرقس  خيرب 

ألهنن كن خائفات» .
 لكن لوقا يف (٩/٢١) يقول بنقيض ذلك: «ورجعن من القرب، وأخربن 

األحد عرش ومجيع الباقني هبذا كله» .
إذن أحد اإلنجيليني [لوقا] يقول بأهنن أخربن اجلميع، واآلخر [مرقس] 

يقول: مل خيربن أحًدا .
قد يقول األستاذ: أوًال مل خيربوا، ثم أخربوا بعد ذلك، فنقول له: من أين 
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أتيت هبذا اجلمع ؟! وما الدليل عليه ؟! ال يصح هذا الكالم إال بدليل، فمن 
عاديت أن ال أقبل قوًال إال بدليل، وأن ال أقول قوًال إال بدليل .

١١- كم مرة ظهر املسيح للتالميذ؟ وأين؟
ثالث  جمتمعني  للتالميذ  ظهر  املسيح  أن   (٢٦/٢٠) يف  يوحنا  خيربنا 
مرات قبل أن يرفع إىل السامء، بينام ال يذكر اإلنجيليون اآلخرون إال ظهوًرا 

واحًدا .
فمتى (١٦/٢٣) ومرقس (١٤/١٦) ولوقا (٣٦/٢٤) يذكرون ظهوًرا 
واحًدا للمسيح للتالميذ، وينص لوقا يف (٣٦/٢٤): «فقاما يف تلك الساعة، 
ورجعا إىل أورشليم، ووجدا األحد عرش جمتمعني... وفيام هم يتكلمون هبذا 
هذه  أن  هذا  ومعنى  لكم»  سالم  هلم:  وقال  وسطهم  يف  نفسه  يسوع  وقف 

الرؤية متت يف أورشليم .
 لكن متى (١٠/٢٨) ومرقس (٧/١٦) يقوالن بأن هذه الرؤية جرت 

يف اجلليل، وليس يف أورشليم .
فلسطني، بينام أورشليم  شامل  يف  اجلليل  إخوة - أن  يا  تعلمون -  وكام 
تقع يف الوسط، ومتيل إىل اجلنوب، وال أحد يقول بأن اجلليل هي أورشليم .

يقول متى (١٠/٢٨): «وأما األحد عرش تلميًذا، فانطلقوا إىل اجلليل   
إىل اجلبل حيث أمرهم يسوع، وملا رأوه سجدوا له» .

 هذه بعض تناقضات قصة الصلب التي وقع فيها أولئك الذين مل يروا 
املسيح عليه الصالة والسالم وهو يؤخذ، ومل يروه وهو يصعد، ألهنم كانوا 

قد هربوا وختلوا عن سيدهم .
G G G
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المداخلة السادسة للقس أسعد
تسود  أن  أيًضا  وأرجو  احلوار،  هبذا  مستمتعني  اجلميع  يكون  أن  أرجو 

املحبة بني اإلخوة .
األخ احلبيب الدكتور منقذ، وهو موضوع: «صلب  حوارنا مع   نكمل 

السيد املسيح يف العقل والتاريخ والعهد اجلديد».
قبل أن أستكمل مداخلتي؛ أحب أن أجيب عن بعض النقاط التي أشار 

إليها الدكتور منقذ .
تكلمَت عن موقف اللصني اللذين كانا هيامجان املسيح، واجلواب عن 
ذلك ببساطة أن كًال منهام كان هياجم املسيح، وأثناء صلب املسيح ملدة ست 
فانتهى  باملسيح،  فآمن  أحدمها،  قلب  يتغري  بأن  كفيل  الوقت  هذا  ساعات، 

هجومه إىل الدفاع، وصار مؤمًنا .
تقول: إن آخر عبارة قاهلا املصلوب هي: «إهلي إهلي ملاذا تركتني ؟» أنا 

أختلف معك ، بل آخر عبارة هي: «يف يديك أستودع روحي»(١).
 تتساءل: هل كانت زيارة النسوة بعد طلوع الشمس، أم كانت «والظالم 

باق» ؟
زيارتني،  بل  واحدة،  زيارة  ليست  ألهنا  عليك،  األمر  اختلط  وأقول: 
الظالم،  كانت يف  فاألوىل  زيارتان،  أهنام  لفهمت  ويوحنا  يف لوقا  ولو دققت 
عند طلوع  الثانية  عادوا للزيارة  السيد، ثم  رجعوا وأخربوا بأهنم أخذوا  ثم 

الشمس(٢).
(١)  مل يقل الدكتور منقذ بأن آخر عبارة هي هذه وال تلك، بل قال: إن اإلنجيليني تناقضوا 

يف آخر عبارة ذكرها املصلوب قبل أن يموت.
(٢)  مل يقل هذا واحد من الرشاح، وكمثال عىل هذا انظر ما يقوله األب متى املسكني يف 
اجلمع  وحاول  الروايتني،  بني  اختالف  بوجود  اعرتف  حيث  متى»،  إلنجيل  رشحه 
وأتني إىل  باق،  والظالم  باكرًا جدًا  قمن  النسوة  ناتج أن  بالقول: «فاالختالف  بينهام 



٥١ هل صلب المسيح ؟

تسأل: هل رأت الزائرات رجًال أم اثنني؟
فيه  جملس  عىل  أدخل  عندما  فمثًال  وتكراًرا،  مراًرا  هذا  عىل  نبهت  لقد 
أكثر من واحد من بينهم الدكتور منقذ، فلو مل أتذكر بعد رحييل إال الدكتور 

منقذ؛ فهذا ال يعني أن املجلس مل يكن فيه آخرين .
من  أجعلها  وكوين  الثالثة،  املجموعة  أسئلة  من  أيًضا  هذا  وسؤالك   
املجموعة الثالثة ال تعني التقليل ممن أناظره يف أية مناظرة، ولكنه تقسيم أقيد 

به نفيس .
عن  اخلرب  فارًغا  املسيح  قرب  رأين  الاليت  النسوة  أخفِت  هل  تسألني: 

الناس أم أخربن به أحًدا ؟
خيربوا  فلم  خائفات،  كن  ألهنن  شيًئا  منهن  أحد  يقل  مل  واجلواب: 

األعداء، لكنهم خّربوا األصدقاء .
وأما سؤالك: كم مرة ظهر للتالميذ؟ ففي يوحنا ثالث مرات، ويف لوقا 

ومرقس مرة.
أقول بكل بساطة: إن كل واحد يكتب ما ظهر له، وآيات أخر كثرية مل 
تكتب، وآيات أخر كثرية طلب يسوع من تالميذه أن تكتب يف الكتاب لكي 

تؤمنوا أن املسيح يسوع هو ابن اهللا، ولكي تكون لكم حياة إذا آمنتم به .
البستان  بني  ما  املوصل  نقطتني؛  بني  املوصل  الرسيع  الطريق  إىل  أعود 
واجللجثة ، ففي البستان تم القبض عىل هيوذا كام تقول، ثم أخذوه، وساروا 
به، ومل ير أحد هذا الصعود للمسيح، وهنا سؤال: كيف يؤمن املسلمون برفع 

املسيح من غري شهود ؟
يف  إال  يفتح  ال  الذي  الباب  فتحوا  أن  إىل  هناك  وانتظرن  املدينة،  غريب  باب  الباب، 
رشوق الشمس، وهكذا بني أن قمن ووصلن يف الفجر عند الباب وخرجن والشمس 
قد طلعت؛ كانت املفارقة» . اإلنجيل بحسب القديس متى (دراسة وتفسري ورشح)، 
من  قوله  يكتنف  ما  وبّني  املسكني،  األب  عىل  منقذ  الدكتور  رد  وقد   ،(٨٣٠) ص 

خمالفة رصحية لإلنجيل . انظر « هل افتدانا املسيح عىل الصليب».
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ستقول يل: القرآن الكريم ذكر ذلك، وقولك عىل العني والرأس .
باإلنجيل  وال  بالتوراة  يؤمنون  ال  وهم  امللحدين  مع  تصنع  كيف  لكن 
وال بالقرآن ؟ كيف ستقنعهم وهم ملحدون ال يؤمنون بمسألة رفع املسيح؟ 
أثناء  يف  أكدَت  وقد  ؟  عيان  شهود  وجود  عدم  من  بالرغم  ستقنعهم  كيف 

احلوار عدم وجود شهود عيان يثبت القضية .
 وقلَت يل أيًضا: الشاهد الذي رأى رفع املسيح هو هيوذا، واستشهدَت 

عىل ذلك بنبوءات املزامري، وأنا خمتلف معك فيها، فلم تقنعني أيًضا .
كان  ومهام  أبًدا،  هيوذا  عن  يتحدث  املزامري  يف  واحد  نص  يوجد  وال   
نخاطب  ألننا  باملزامري  نكتفي  لن  عيان،  شهود  من  بد  فال  باملزامري؛  الرأي 
العقل  م  أحكِّ أنني  لك  قلُت  وقد  العقل،  م  نحكِّ أن  ونريد  أيًضا،  ملحدين 
بنسبة ٨٠%، والعهد القديم بنسبة ٥%، والعهد اجلديد بنسبة ٥%، والتاريخ 

بنسبة ١٠% ، وأنا أريد شاهد عيان، فلم أسمع شهادة شاهد واحد بعد .
ويف املحاكمة أيًضا؛ ال تشري كلامت املقبوض عليه أنه هيوذا، أين ذهبت 

جثته ؟ أريد جواًبا عن هذا السؤال .
عىل  مات  وقد  الكهنة  رؤساء  إىل  الفضة  هيوذا  ألقى  كيف   .. وكذلك 

الصليب ؟ وهذا سؤال أريد أن أسمع اإلجابة عنه .
أيًضا .. كلامت املصلوب عىل الصليب ال تدل عىل أنه هيوذا أبًدا، تأمل 
عن  أم  الشبيه  هيوذا  عن  الكلمة  هذه  تصدر  فهل  أبتاه»،  يا  هلم  «اغفر  قوله: 
ما  يعلمون  ال  فإهنم  أبتاه  يا  هلم  «اغفر  كلمة:  أن  أعتقد  ؟  احلقيقي  املسيح 

يفعلون» ال تصدر إال عن شخص مثل املسيح .
 ومثله عندما يقول للص: «اليوم تكون معي يف الفردوس» فهل تصدر 
اليوم  «أنت  له:  لقال  الرشير  هيوذا  القائل  كان  فلو  ؟  أيًضا  هيوذا  عن  هذه 

ستذهب إىل جهنم»، لكن املتكلم كان يتكلم بسلطان .
 أرجو أن أسمع الرد عن هذه الكلامت .
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 لو كان املصلوب هو هيوذا املجرم؛ فهل يقول املجرم: «يف يديك أستودع 
روحي» ؟!

أن  أرجو  شبيه،  عن  وال  جمرم  عن  تصدر  ال  الثالث  الكلامت  فهذه 
تسجلوها معي:

١- اغفر هلم يا أبتاه
٢- اليوم تكون معي يف الفردوس

٣- يف يديك أستودع روحي
هذه الكلامت ال تصدر عن جمرم رشير، هذه كلامت املسيح .

أنتقل إىل موضوع القيامة، فهناك أسئلة يف منتهى اخلطورة:
السؤال األول: ما رس اختفاء اجلسد ؟ فقد صلب يوم اجلمعة، ويف يوم 

األحد فوجئنا بعدم وجود جسده يف القرب! فام رس اختفاء اجلسد؟
تستقيم  وبذلك  وصعد،  املوت  بعد  قام  املسيح  املسيحي،  املفهوم  يف 

القصة.
ولكن لو سلمنا جدًال أن الذي يف القرب هو هيوذا سنصطدم بعدة مشاكل 
منطقية خطرية، أوهلا: مشكلة اختفاء اجلسد من القرب؟ هل اختطفه التالميذ؟ 

أم اليهود ؟ 
سيكون  خطفوه،  اليهود  يل:  قلَت  فلو  حتليل،  سؤال  كل  وراء  ولدي 

عندي سؤال عىل جوابك .
 ولو قلَت يل: التالميذ؛ فسيأيت سؤال وراءه، فلكل كلمة حتليل .

 والحظوا - يا إخوة - أنني أحلل األمر من منطلق عقيل أكثر من منطلق 
كتايب، فلست أريد أن آيت بآية وأفرسها، لكني أريد املنطق .

G G G
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المداخلة السادسة للدكتور منقذ
أقرر بداية بأن األستاذ أحياًنا جييب إجابات رسيعة، وأحياًنا يرتك بعض 

النقاط من غري أن جييب عنها، مثل: 
من الذي تعرف عىل بطرس رجل أم اجلارية نفسها أم جارية أخرى ؟ 

من الذي محل الصليب املسيح أم سمعان ؟ 
ماذا رأت النسوة عند القرب؛ مالًكا أم مالكني ، شاًبا أم شابني ؟ 

هل كان ظهور املسيح عليه الصالة والسالم يف اجلليل أم يف أورشليم؟
دليل -  بال  كلها  لألسف  أهنا  أقول  فأنا  عنها،  أجاب  التي  األسئلة  أما 

اسمح يل يا أستاذ - وهذا ليس انتقاًصا من قدرك أبًدا أبًدا .
ثم  باملسيح،  يستهزئ  منهام  كل  كان  البداية  يف  اللصان  األستاذ:  يقول 
تاب أحدمها؛ من أين أتيت هبذا الكالم ؟ ال يوجد دليل عىل هذا الكالم، إذا 

أتيت بيشء فعليك أن تأيت عليه بدليل .
يقول األستاذ عن زيارة النسوة: إهنا ليست زيارة واحدة، بل زيارتني.

أقول: إن هذا مل يقل به أحد، تعالوا بنا ننظر يف الزيارة التي يتكلم عنها 
أول  يف  جًدا  «وباكًرا  يقول:  الثانية  الزيارة  األستاذ  يعتربها  والتي  مرقس، 
األسبوع أتني إىل القرب إذ طلعت الشمس»، ومعنى هذا أن هذه هي الزيارة 

األوىل، وليست الثانية، وأما الزيارة األخرى فلم يذكرها أحد أبًدا أبًدا .
يقول األستاذ: الزائرات مل خيربوا بخرب ظهور املسيح إال األصدقاء، أما 

األعداء فلم خيربوهم بيشء .
«ومل   :(٨/١٦) يف  يقول  فهو  أبًدا،  الكالم  هبذا  يقول  ال  مرقس  لكن 
والفاجر،  الربَّ  فتشمل  إنسان،  كل  تشمل  «أحد»  فكلمة  شيًئا»،  ألحد  يقلن 
رأوا يف القرب بعدما رأوا املسيح  ألهنم كانوا خائفني مما  واإلنسان واحليوان، 

قد صلب كام تزعمون؛ فهذا ما يقوله النص يف مرقس .
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وعندنا  بإجابته،  األستاذ  أراده  ما  أفهم  فلم  املسيح؛  ظهورات  عن  أما 
الظهور  نفس  يف  السامء  إىل  صعد  املسيح  بأن  يذكر  يف لوقا (٣٣/٢٤)  نص 

األول أمام التالميذ .
يتحدث يوحنا اإلنجييل عن ثالث ظهورات للمسيح، وبعدها صعد إىل 

السامء، بينام لوقا يقول: املسيح صعد يف أول ظهور له إىل السامء . 
 كذلك ال بد أن تالحظوا - يا كرام - أن أماكن الظهور اختلفت، فهل 

كان الظهور أمام التالميذ يف اجلليل أم يف أورشليم ؟!
يعيدنا األستاذ إىل سفر املزامري مرة أخرى - ومع أنني ال أود أن أعود 
إىل املزامري فهي موضوع املناظرة السابقة، ألن عندي الكثري يف العهد اجلديد 
فهذا  يقتنعوا؛  مل  مجيًعا  النصارى  أو  تقتنع،  مل  أنت  وإذا  عنه،  اإلجابة  أود  مما 
 (٩/٢٠) املزمور  النص  يل  قلَت  لو  أنك  – إال  أستاذ  يا  ملزاجكم  يعود  أمر 
ال ينطبق عىل املسيح؛ ألقمت لك الدليل أنه ينطبق عليه، أنت مل ختالفني يف 
نص أنه ينطبق عىل املسيح أبًدا أبًدا، لكنك كنت تفهم النصوص عىل غري ما 

أفهمها (١).
صلب،  الذي  هو  هيوذا  عىل أن  عيان  شهود  يطلب  أخرى  مرة  األستاذ 
اآلن أناقش رواية الصلب التي  وأنا أقول: يا أستاذ .. دعنا ننسى هيوذا، أنا 

ال يثبت منها يشء .
 حيدثنا األستاذ مرة أخرى عن اللص املوعود بالفردوس، ويقول: هيوذا 
ال يمكن أن يِعد أحًدا بالفردوس، ثم يسأل األستاذ عن رس اختفاء اجلسد .

أقول: يا أستاذ هذه األسئلة كلها تنبع من الرواية اإلنجيلية التي ال أراها 
أهًال ألن ُيستخرج منها عقيدة أو أن يبني عليها تفسري ملا حدث، ألهنا رواية 
وهي  أسعد،  القس  مع  للدكتور  سابقة  مناظرة  حول  يدور  الفقرة  هذه  يف  احلديث    (١)
يف  عن الصلب  منشورة عىل شبكة اإلنرتنت بعنوان: «مناظرة مع القس أسعد وهبة 

التوراة».
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لشاهد مل ير شيًئا، وملّا كتب؛ فإنه كتب من عند نفسه، فتناقضت كتابته، ولو 
القضاة  أحد  أسعد  األستاذ  وكان  حمكمة،  أي  عىل  الكتابات  هذه  عرضت 

فيها؛ فإنه سيحكم عىل هؤالء مجيًعا بالكذب، ألهنم يروون ما مل يروه.
األستاذ هيمه جًدا رأي امللحدين، وكيفية إقناعهم برفع املسيح ؟

يا أستاذ: ال هيمني أن يقتنع امللحدون بام أقول يف مسألة صلب املسيح، 
ألين إذا ناظرت امللحدين فالذي هيمني إثباته هلم أوًال: أن اهللا موجود، وأنه 

عظيم، وأنه أرسل نبًيا هو املسيح .
اهللا هو الذي كان يف بطن  املسيحيون بأن  قلُت هلم ما يقوله   ولكني لو 
مريم، وهو الذي خرج من فرجها [تعاىل اهللا عن ذلك]، وهو الذي مات عىل 
أحدثه بيشء  ريب، لذلك لن  عىل اإلحلاد بال  فإن السامع سيبقى  الصليب؛ 
من هذا، بل سأحدثه بتفرد اهللا العظيم ومغايرته للبرش، فاهللا ال يشبهه يشء .
يا إخويت الكرام .. التناقضات كثرية، لكن دعوين أنتقل ملسألة أخرى.

هيملها  عظيمة  أحداث  بذكر  أحياًنا  األربعة  اإلنجيليني  أحد  يتفرد 
اآلخرون؛ ولو وقعت حقيقة ملا صح أن يغفلها اآلخرون .

وقد يقول بعض الناس: إن كل واحد من هؤالء اإلنجيليني كان يكتب 
يف نفس  اجلميع  يكتب  من داع أن  وليس  وينقص،  يزيد  فكان  طريقته،  عىل 

النقاط .
 أقول: نعم .. لكن هناك نقاط هامة ال يصح أن تغفل أبًدا .

يف  الكتابة  هيمل  عندما  اإلنجييل  أن  أخرى مهمة، وهي  مسألة  وهناك   
نقطة ما؛ فإنام هيملها لعدم قناعته بصحتها، يقول لوقا يف (٣/١): «رأيت أنا 
أيًضا؛ إذ قد تتبعت كل يشء من األول بتدقيق»، إذن هو يكتب ما يراه دقيًقا 

وصحيًحا، أما ما ال يراه دقيًقا فيرتكه، وهكذا كان اآلخرون .

والنتهاء الوقت أرجئ ذكر الشواهد إىل املداخلة التالية .
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المداخلة السابعة للقس أسعد
أكمل  ثم   - منقذ  الدكتور  أخي   - أثرَهتا  التي  النقاط  بعض  إىل  أشري 

مداخلتي .
 تقول يف مسألة الزائرات الاليت جئن إىل القرب: أثبت يا أسعد أن ما جاء 

يف مرقس هو الزيارة الثانية.
قلت وأكرر أنه جاء يف لوقا (١/٢٤-٥): «ثم يف أول األسبوع أتني إىل 
القرب حامالت احلنوط الذي أعددنه، ومعهن الناس، فدخلن ومل جيدن جسد 
رجالن وقفا هبن بثياب براقة،  الرب يسوع، وفيام هن حمتارات يف ذلك؛ إذا 
تطلبن  ملاذا  هلن:  قاال  األرض،  إىل  وجوههن  ومنكسات  خائفات  كن  وإذ 

احلي بني األموات ؟!»
ومل  كاهلذيان،  هلم  كالمهن  «فرتاءى   :(١٢  ،  ١١) يف  قال  أن  إىل   
يصدقوهن، فقام بطرس وركض إىل القرب، فانحنى ونظر األكفان موضوعة 

وحدها، فمىض متعجًبا يف نفسه مما كان» . 
أول  «ويف   :(١/٢٠) يف  يقول  زيارتني  أهنام  يوحنا  إنجيل  يبني  كذلك 
لك  وسأثبت  باق»،  والظالم  باكًرا  القرب  إىل  املجدلية  مريم  جاءت  األسبوع 
حاًال أن هذه هي الزيارة األوىل «فنظرت احلجر مرفوًعا عن القرب، فركضت، 
وجاءت إىل سمعان بطرس وإىل التلميذ اآلخر الذي كان يسوع حيبه، وقالت هلام: 

أخذوا السيد من القرب، ولسنا نعلم أين وضعوه»، وهذا يف الزيارة األوىل.
لكن يف الزيارة الثانية قالوا: «رأين الرب» (١) .

فأبلغت  ذهبت،  مريم  أن  ستجد   (١١/٢٠) اإلصحاح  يف  أكمل  ثم 
بطرس ثم عادت، وكانت واقفة عند القرب حزينة، ألهنا مل جتد الرب، فوقفت 
زعم  ثانية كام  وليس زيارة  برؤيتهن للمسيح،  الرب» إعالم للتالميذ  قوهلن: «رأين    (١)

القس.
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هي  وفيام  تبكي،  خارًجا  القرب  عند  واقفة  فكانت  مريم  «أما  متحرية  حزينة 
عند  واحًدا  جالسني  بيض  بثياب  مالكني  فنظرت  القرب،  إىل  انحنت  تبكي 

الرأس، واآلخر عند الرجلني، حيث كان جسد يسوع موضوًعا».
فنظرت  الوراء؛  إىل  التفتت  هذا؛  قالت  «وملا   :(١٤) عدد  يف  وكذلك   
من  ؟  تبكني  ملاذا  امرأة  يا  يسوع:  هلا  قال  يسوع،  أنه  تعلم  ومل  واقًفا  يسوع 

تطلبني ؟ فظنت تلك أنه البستاين...» الخ .
فمن هنا نالحظ أن هناك زيارتني(١).

قلَت أيًضا: هل أخربت النسوة أحًدا أم ال ؟
خيفن  األغراب خافوا منهم، لكنهن ال  النسوة  وأقول: يا أخي ملا رأت 
من بطرس وال من تالميذ املسيح، هم ذهبوا إىل بطرس وحتدثوا معه، وأنا ال 

أرى يف ذلك أي مشاكل .
تسأل عن أماكن الزيارة، هل كان يف اجلليل أم يف أورشليم ؟

يف اجلليل ويف أورشليم ، هذا باإلضافة إىل آيات أخرى كثرية مل تكتب، 
غري مذكورة يف  مخسامئة أخ، وهي  ألكثر من  ظهر  بولس يقول أنه  فالرسول 
األناجيل، بل كان هناك ظهورات للمسيح مدة أربعني يوم، فعىل ما أعتقد أن 
وأن  الفجر،  عند  منهام  األوىل  وأن  للنسوة،  زيارتني  ثمة  أن  عىل  أسعد  القس  يرص    (١)
الثانية عند طلوع الشمس، ويكفي حلسم هذا املوضوع الذي أطال فيه القس أن نضع 

بني يدي القارئ الكريم هذين النصني .
١. يقول لوقا: «ثم يف أول األسبوع أول الفجر أتني إىل القرب حامالت احلنوط الذي   

أعددنه، ومعهّن أناس، فوجدن احلجر مدحرجًا عن القرب» (لوقا ١/٢٤- ٢).
طلعت الشمس،  إذ  القرب  إىل  األسبوع أتني  يف أول  «وباكًرا جًدا  مرقس:  ويقول   .٢  
وكّن يقلن فيام بينهّن من يدحرج لنا احلجر عن باب القرب. فتطلعن ورأين أن احلجر 

قد دحرج» (مرقس ٢/١٦- ٤).
لكن  مدحرج،  احلجر  أن  اكتشفن  حني  للنسوة،  واحدة  زيارة  عن  يتحدث  فكالمها   
لوقا جيعل هذه الزيارة (أول الفجر)، بينام جيعلها مرقس (إذ طلعت الشمس)، فتأمل 

التناقض.
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له ما ال يقل عن مخسني إىل سبعني ظهور، وقد ظهر ألحباء كثريين يصلون 
إىل مخسامئة شخص .

تقول: دعنا ننسى هيوذا .
هو  هذا  ألن  هيوذا،  إال  اجلميع  أنسى  أن  يمكنني  أنساه،  يمكنني أن  ال 
عىل  علق  الذي  املناظرة: (من  موضوع  نجعل  أن  فيمكن  املناظرة،  موضوع 
الصليب؟)، كيف أنسى هيوذا، وهو موضوع احلوار؟! ال يمكنني أن أنساه.

حاجة)  ماشفش  رواية (شاهد  هذه  أن  اجلسد:  اختفاء  مسألة  يف  تقول 
هذه كلمة مجيلة أريدك أن تتقيد هبا، وأن تأتني بقول شاهد رأى هيوذا عندما 
تغري وجهه، فقد استدللت بنبوءات املزامري، لكني أريد شاهًدا، أريد إسناًدا 

عن إنسان .
أنا أطالب يف كل هذا احلوار بشاهد عيان، وليس نبوءة، ألنني قد أفرس 
النبوءة عىل هواي، وقد تفرسها أنت عىل هواك، وقد يفرسها اليهودي عىل 

هواه .
 لكن لو أننا يف حمكمة فلن تقبل املحكمة النبوءات، ألن كل واحد منهم 
ل النبوءة عىل هواه، ولكن شهادة شاهد العيان ال حتتمل التأويل، ألنه  سيؤوِّ
يقول: رأيُت وأنا يف البستان وجه هيوذا يتغري . أريد شهادة واحد من التالميذ 

األحد عرش، كبطرس أو اندراوس.
اهللا  (مكر  كلمة  فستنتهي  يتغري،  هيوذا  وجه  رأى  بطرس  بأن  قلَت  لو   
هبم)، ألنه لو وجد شاهد فقد انتهت فكرة املكر وضاعت، وهذه هي النقطة 

التي أريد أن أركز عليها: هل مكر اهللا باألرشار فعًال ؟ 
للمكر  يكون  فلن  وإال  ًرسا؛  كان  فاألمر  هبم،  اهللا  مكر  يل:  قلت  فلو   

معنى ، وبذلك وينتفي شاهد العيان .
 ولو قلت يل: بل علًنا؛ فال مكر حينئذ . 

عدد  كم  هيمني  ال  فأنا  هيوذا،  عىل  تركز  أن  بد  ال  خطري،  فاملوضوع 
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لكن  مائة؛  أم  ثالثة  أم  اثنني  كانوا  هل  املالئكة،  عدد  هيمني  وال  الزيارات، 
هيمني هيوذا، ألنه موضوع احلوار .

 أكرر .. لو أن موضوع تغري وجه هيوذا رسي؛ فلن يكون هناك شهود 
فعًال، ولو قلنا أن اهللا مكر هبم فال بد أن يكون التغري ًرسا، ولكي أصدق، فال 
بد من وجود شهود عيان .. فكيف أصدق بدون شهود ؟! فاملوضوع خطري، 

ولن أنسى هيوذا؛ ألنه موضوع حواري .
البعض  البعض وأمهلها  ذكرها  األناجيل  النقاط يف  بعض  تقول: هناك 
اآلخر، فلو ذكر بعضهم حادثة ومل يذكرها اآلخر؛ فإن الروح القدس يضيف 

حبكة الدور، وهنا روح اهللا تتدخل، ولكن عدم ذكرها ال يعنيني بيشء .
وإذا كان عند حرضتك سؤال فلتسألني، ألنني أريد أن أرجع إىل النقاط 
باحث،  أي  تقابل  أن  يمكن  التي  النقاط  أصعب  من  اعتربها  التي  الصعبة 
فأرجو أن يكون البحث متجرًدا: ما رس اختفاء اجلسد املصلوب ؟ هل رسقه 

الرومان ؟ أم اليهود ؟ أم التالميذ ؟
وقد  هذا  يكون  كيف  خمتلقة»،  املوت  من  املسيح  قيامة  «قصة  تقول: 
خرج التالميذ يقولون للعامل: لقد صلبتموه واهللا أقامه، وقد رأينا ذلك، وقال 
أيًضا  ومتى  املجدلية،  مريم  قالت  وكذلك  «رأيناه»،  واندراوس:  بطرس 

يقول: «رأيته»، وبولس يقول بأنه ظهر ألكثر من مخسامئة .
 والتالميذ خرجوا إىل العامل وهم يقولون: «رأيناه»، فيقول هلم الكهنة: 
نسكت،  أن  نستطيع  ال  نسكت،  لن  التالميذ:  فيقول   ، تتكلموا  ال  اخرسوا 

لقد رأيناه . 
هؤالء  يدعيها  التي  الظهورات  هذه  تفسري  هو  ما  خطري:  سؤال  لدي 
اجلامعة ؟ تعالوا بنا نحقق مع هؤالء التالميذ، لنرى هل كان هؤالء صادقني 
هل  ؟  باخلبل  أصيبوا  قد  خمدوعني  كانوا  أم  ؟  قام  قد  املسيح  دعواهم أن  يف 
كانوا  هل  ؟  رأيناه  قالوا:  الذين  شخص  اخلمسامئة  أولئك  باجلنون  أصيب 
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خمدوعني ؟ أم كانوا كذابني ؟ 
الناس،  لنخدع  بنا  هيا  وقالوا:  شخص،  اخلمسامئة  هؤالء  اجتمع  هل 
ألن اهللا مكر باليهود ؟ فهل جاء تالميذ املسيح ليكملوا املكر، وقالوا: هلم بنا 
لنؤلف قصة القيامة ؟ فيكون اهللا قد مكر هبم يف الصلب، والتالميذ مكروا، 

وأكملوا املكر يف قصة القيامة ؟ 
هل هذا الكالم يقبله العقل ؟ أنا ال أرى أية إمكانية لقبول هذا الكالم 

من الوجهة املنطقية ؟
فالسؤال الذي حيتاج منكم إىل تفكري: هل كان التالميذ صادقني ؟
فإن كانوا صادقني؛ فاملسيح قام من املوت، والصلب كان حقيقة .

أما إذا كانوا خمدوعني؛ فإن هذه الظهورات التي كانوا يروهنا حتتاج إىل 
تفسري .

بأن  الروايات،  نحلل  أن  أريد  وإنام  للكتب،  الرجوع  إىل  أحتاج  ال  أنا   
نسأهلم:  ثم  األموات؛  من  للمسيح  قيامة  بوجود  يقولون  الذين  هبؤالء  نأيت 

هل رأيتم ذلك ؟ وستكون إجابتهم: نعم رأينا.
عىل  عيان  شهود  نحن  نعم  ؟  املسيح  قيامة  عىل  عيان  شهود  أنتم  هل   

القيامة .
مخسامئة شخص هم شهود القيامة، تعالوا بنا نحلل كالمهم ، هل نقول 

هلم: أنتم كاذبون ، سيقولون: ال .. بل شاهدنا ذلك .
خطري  سؤال  وهذا  ؟  خمدوعني  أم  كذابني  أم  صادقني  هؤالء  كان  هل 

ينبغي أن نحلله أيًضا: ما رس اختفاء اجلسد ؟ أسئلة أرجو أن جتيبني عليها. 

G G G
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المداخلة السابعة للدكتور منقذ
من لوقا،  قرأ  زيارتني،  عن  يتحدث  األستاذ أن  أراد  حينام  أقول:  بداية 
زيارة  كلمة واحدة تدل عىل  ثم قرأ من يوحنا، وأنا رصاحة يا أستاذ مل أجد 

ثانية .
يقول األستاذ: «مل يقلن ألحد»، ويفرسه: مل يقلن ألحد من األعداء من 

غري دليل.
واحدة،  زيارة  عن  احلديث  يف  جاء  وأورشليم  اجلليل  ذكر  أن  كام 
فالنصوص إنام تتكلم عن زيارة واحدة فقط ، لكنها تتناقض ، فمرة تقول أهنا 
كانت يف اجلليل ، ومرة تقول يف أورشليم مع أهنا تتحدث عن زيارة واحدة .

يقول األستاذ أن ظهورات املسيح ستني ظهوًرا، لكن لوقا يقول: املسيح 
رفع عند أول ظهور، أما الستني والسبعني فليس عنده خرب عنها !

يا أستاذ دع  أقول:  وأنا  شكله،  تغري  هيوذا  عىل أن  األستاذ شاهًدا  يريد 
طريقة  كانت  كيف  هيمنا  وال  املصلوب،  هو  من  هيمنا  ال  ألنه  هيوذا،  عنك 

الصلب .
وإذا مل يكن لدينا شاهد عىل أن هيوذا قد تغري شكله، فأيًضا ليس لدينا 
التالميذ  كل من هؤالء  الصلب من أوله إىل آخره، ألن  شاهد عىل موضوع 
منهم  واحد  يكن  مل  إذ  الصلب،  حادثة  من  شيًئا  ير  مل  شاهد  احلقيقة  يف  هو 

حينذاك موجوًدا .
ولكن لدي - يا أستاذ - شاهد عىل أن هيوذا هو الذي تغري شكله، وأنه 
الذي كان حياكم يف املحاكمة، وهو الشاهد الذي مل جتب عنه عندما قال  هو 
هلم: «لو قلُت لكم ال تصدقونني، ولو سألت ال تعطونني، اآلن ابن اإلنسان 
غري  املوجود  الشخص  أن  عىل  دليل  فهذا  اهللا»،  يمني  عن  يكون  [املسيح] 

املسيح عليه الصالة والسالم .
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يقول األستاذ: هل مكر اهللا بيهوذا كان ًرسا أو جهًرا ؟
يا أستاذ .. مكر اهللا يتحقق بنجاة املسيح فقط، سواء كان ذلك ًرسا أو علًنا، 

ويتحقق أكثر لو نجا املسيح وُأخذ بدًال منه أولئك املتآمرون عىل املسيح.
السابقة - ال  املناظرة  استشهدُت هبا يف  التي  األستاذ جيعل النبوءات - 

قيمة هلا، ألهنا نبوءات قد نختلف يف تفسريها .
يف  قوله  تأمل  الشمس،  وضوح  واضحة  نصوص  فهناك  أستاذ،  يا  ال 
نصوص  هذه  مسيحه»،  خملص  الرب  أن  عرفت  «اآلن   :(٩/  ٢٠) املزمور 

واضحة يف داللتها، وال أريد أن أعود إليها ثانية .
يقول األستاذ: ما رس اختفاء اجلسد ؟ من الذي رسقه ؟

وأنا أسالك من الذي أخربك بأن اجلسد رسق ؟ أليس مصدرك يف هذه 
األسئلة تلك الروايات التي مل يَر أصحاهبا املسيح عليه الصالة والسالم عىل 
الصليب ومل يروا اجلسد وهو يرسق ؟ كل هذا الكالم ليس عليه دليل، فهذا 

كله مأخوذ من تلك الروايات املتناقضة .
يقول األستاذ: هل يقبل العقل أن يقال بأن هيوذا هو الذي صلب بدل 

املسيح ؟
الذي  هو  واألرض  الساموات  خالق  اهللا  أن  العقل  يقبل  وهل  أقول: 
صلب!؟ هل يقبل العقل مثل هذا الكالم ؟ وملاذا يصلب الرب ؟ أمن أجل 
اهللا لعن  الدنيا أن يقال:  ؟ أيقبل عقل يف  غفران خطايانا ومن أجل آدم أبينا 
نفسه من أجل خطايانا ؟ هذا كله ال يقبله العقل يا أستاذ، وهو أعظم بكثري 

من مسألة تغري شكل هيوذا، صدقه العقل أم مل يصدقه.
يتساءل  ثم  «صلبتموه»،  لليهود:  يقولون  التالميذ  بأن  يقول:  األستاذ 

األستاذ: ما رس ظهورات املسيح بعد الصلب ؟
إنجيل  [حسب  شيًئا  يروا  ومل  هربوا،  مجيًعا  التالميذ  بالقول:  أجيب 

مرقس ٥٠/١٤].
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 وأنا أريد أن أنبه إىل موضوع مهم جًدا، وهو أن الظهورات تدل عىل أن 
املسيح مل يقتل .. ملاذا ؟ 

ملريم  ظهر  املسيح  متنكر،  وهو  ظهر  للتالميذ  ظهر  عندما  املسيح  ألن 
يف مالبس  متنكًرا  كان  البستاين؟ ألنه  ملاذا ظنته  البستاين ..  املجدلية، وظنته 
وتكلموا  كيلو مرتات،  عمواس مخسة  إىل  التلميذان  وقد مشى معه  بستاين، 

معه، ومل يعلموا أنه املسيح مع أهنم من تالميذه .. ملاذا ؟ ألنه كان متنكًرا.
زال  ما  أنه  اليهود  يكتشف  أن  خائًفا  كان  ألنه  إذن؟  املسيح  تنكر  ملاذا   

حًيا.
ملا  مات  قد  املسيح  كان  لو  وأقول:  املسيح»،  مات  «قد  يقول:  األستاذ 
األوىل  املرة  يف  املوت  قهر  من  إن  أخرى،  مرة  اليهود  عليه  يقبض  أن  خيش 
[بقيامه] ال يصعب عليه أن يقهر املوت يف املرة الثانية، بل إن املوت ال يمكن 
 :(٢٧/٩) عربانيني  ففي  واحدة،  مرة  يموت  فاإلنسان  ثانية،  إليه  يصل  أن 
«وكام وضع للناس أن يموت مرة ثم ذلك الدينونة»، إذن ال يمكن أن يقتل 

املسيح مرة ثانية؛ حتى لو أمسكوه .. فلامذا كان يتنكر يف ظهوراته؟!
عاملني أن املسيح بعدما  يف رومية (٨/٦): «نؤمن أننا سنحيا أيًضا معه 
أقيم من األموات { كام تدعون } ال يموت أيًضا، ال يسود عليه املوت بعد»، 
وال  مرتات  مخسة كيلو  معه  يمشيان  تلميذيه  حتى أن  يتنكر املسيح  ملاذا  إذن 

يعرفان أنه املسيح عليه الصالة والسالم ؟
ملا  اإلخوة:  يتدبرها  أن  أريد   (١٧/٢٠) يوحنا  يف  عبارة  هناك  أيًضا 
تعرفت عليه مريم املجدلية قال هلا: «ال تلمسيني { ملاذا ؟ } ألين مل أصعد إىل 
أيب بعد»، ماذا تعني هذه العبارة التي قاهلا املسيح للمجدلية وهو أمامها ؟

يقول هلا: (أنا  فكأنه  يمت،  مل  فأراد أن ينبهها أنه  حًيا،  تعني: إنه مازال 
حي إىل اآلن، فلم تصعد روحي إىل اهللا بعد)، وال يمكن أن يكون قصده أنه 
مل يصعد بعدما قام من األموات؛ ألنه ال عالقة للمس مريم املجدلية بصعود 
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املسيح بعد القيامة ؟
وتركها  اإلنجيليني  أحد  ذكرها  التي  املهمة  األحداث  تلك  إىل  أعود 

اآلخرون .
هذا  فإن  مهًام؛  حدًثا  اإلنجيليني  أحد  يذكر  عندما  كرام:  يا  أقول   
قد  إذ  أيًضا؛  أنا  «رأيت   :(٣/١) يف  لوقا  قول  ذكرنا  وقد  كثًريا،  يستوقفني 
اإلنجييل إنام هو  فهذا يعني أن ما تركه  يشء من األول بتدقيق»،  تتبعت كل 

من األمور غري الدقيقة يف نقلها .
وهذه  أذنه،  بطرس  قطع  التي  العبد  قصة  جًدا  املهمة  األمور  من   -١
التي حدثت يف  املعجزة  الذي يذكر  اإلنجيليون، لكن لوقا فقط هو  يذكرها 
وملس  هذا.  إيل  دعوا  يسوع:  «فأجاب  لوقا (٥١/٢٢):  ففي  اللحظة،  تلك 

أذنه وأبرأها»، هذه معجزة كبرية .
 لكني أتساءل: أما تركت هذه املعجزة أثًرا يف هؤالء الذين رأوها (أي 
؟  عندهم  شيًئا  حترك  أمل  املسيح؟)  عىل  للقبض  القادمني  واليهود  الرومان 

واجلواب حسب اإلنجيل: أبًدا مل حيدث هلم أي رد فعل .
يشء  كل  تتبع  الذي  لوقا  إال  يذكرها  مل  الكبرية  الباهرة  املعجزة  هذه 

بتدقيق، أما اآلخرون فلم يذكروها .. ملاذا ؟!!
سقوط  قضية  أمهيته؛  رغم  اإلنجيليني  من  واحد  بروايته  تفرد  مما   -٢
القادمني للقبض عىل املسيح، حاول أن تتخيل ألف إنسان حيملون املشاعل 
والسيوف ويتقدمون نحو املسيح، «فلام قال هلم: إين أنا هو رجعوا إىل الوراء 
وسقطوا عىل األرض»، هذا األمر العظيم - سقوط ألف إنسان - ال يذكره 

إال يوحنا يف (٦/١٨) ، وبقية اإلنجيليني مل يذكروه .. ملاذا ؟ 
كانوا  الذي  وما  ؟  هؤالء  يكتبه  كان  الذي  ما  أتساءل:  جيعلني  هذا 

يسطرونه ؟ أكانوا عىل علم هبذه األحداث ؟ أم مل يكونوا عىل علم هبا ؟ 
املسيح  ذهاب  أمهيته؛  رغم  اإلنجيليني  من  واحد  بروايته  تفرد  مما   -٣
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إىل حنان محا قيافا ، إذ مل يذكرها أحد إال يوحنا يف (١٢/١٨) ولألسف ومل 
يذكرها غريه، مع أهنا حدث مهم .

٤- كذلك ذهاب املسيح إىل هريودس مل يذكره أحد إال لوقا، مع العلم 
أن هريودس قد مات قبل هذه احلادثة بكثري، يقول لوقا يف (٢/ ١٩): «فلام 
مات هريودس إذا مالك الرب قد ظهر يف حلم ليوسف يف مرص، قائًال: قم 

وخذ الصبي وأمه»، إذن فقد مات هريودس حني كان املسيح صبًيا .
اجلليل ..  عىل  حاكًام  جيعله  وأن  احلياة،  إىل  يعيده  أن  اضطر  لوقا  لكن   

ملاذا ؟ 
إنجيل  مفرس  يقول  كام   (٢/٢) الثاين  املزمور  نبوءة  حيقق  أن  يريد  إنه 
نبوءة  ليحقق  بيالطس  مع  آخر  ملًكا  يرشك  أن  (أراد  كريد:  جورج  مرقس 
تتحقق  كيف   ، الرؤساء»)  وتآمر  األرض  ملوك  «قام  وفيه:  الثاين،  املزمور 
يكفي!  ال  واحد  ملك  وجود  إذ  آخرين،  ملوك  وجود  من  بد  ال  ؟  النبوءة 

فأعاد لوقا هريودس إىل احلياة .
اإلنجيليني ما  فقط من  بروايتها واحد  التي تفرد  األمور  ٥- من أعظم 
مل  كيف  وختيلوا   ،(٥١/٢٧) متى  يف  جاء  فقد  غريه،  يذكرها  ومل  متى  ذكره 

يذكر اإلنجيليون اآلخرون هذا احلدث العظيم ؟!
أسفل  إىل  فوق  من  اثنني،  إىل  انشق  اهليكل قد  قال متى: «وإذا حجاب 
واألرض تزلزلت، والصخور تشققت، والقبور تفتحت، وقام كثري من أجساد 

القديسني الراقدين» .. فكيف تغفل باقي األناجيل عن تلك القصة؟! 
المداخلة الثامنة للقس أسعد

شكًرا أخي احلبيب الشيخ الدكتور منقذ السقار .
أعلق رسيًعا عىل مداخلة حرضتك، ثم أكمل مداخلتي .

اقرأ  لك:  أقول  وأنا  الثانية،  الزيارة  عىل  إثباًتا  أجد  مل  أنا  تقول:  الزلت 
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لوقا (٢٤)، و يوحنا (٢٠) ، وستجد أهنام مذكورتان، وال أريد أن أستفيض 
يف احلديث حتى ال يضيع الوقت .

تقول: هل قالت النسوة ألحد شيًئا أم ال ؟ وأنا أكرر أهنن مل يقلن ألهنن 
كن خائفات، وهذه الكلمة الواردة يف إنجيل مرقس (١٦) تكشف لك ممن 

كن خائفات .
جيدوا  مل  القرب  إىل  ذهبن  ملا  أهنن  بدليل  بطرس؛  من  خائفات  يكن  مل   
اجلسد فرجعوا إىل بطرس، فبطرس صديق، وهن ال خيفن من الصديق، وإنام 
والزائرات  املسيح،  أحباء  فهم  التالميذ  أما  املسيح،  خانوا  الذين  اليهود  من 
أحباء  أخربوا  فقد  إذن  اليهود .  خيافون من  لكن  املسيح،  خيفن من أحباء  ال 

املسيح، واملوضوع واضح بالنسبة يل(١).
جتعلهم  أن  وأردت  ؟  أورشليم  أم  اجلليل  يف  املسيح  ظهر  هل  سألَت: 
أخرى  آيات  هناك  إن  لك:  وأقول  معك،  أختلف  أنا  ال ..   ، واحًدا  ظهوًرا 
كثرية، فظهر هلم مرة يف اجلليل، ومرة يف أورشليم، أتعرف الفرق بني اجلليل 

وأورشليم ؟ إهنا مسافة كبرية.
ظهورات  إىل  باإلضافة  اجلليل،  يف  ومرة  أورشليم،  يف  مرة  ظهر  لقد   

عديدة ، بعضها مل يكتب يف الكتاب، وال أرى يف ذلك أية مشكلة .
تقول: إنه ال هيمك مسألة «من الذي شاهد تغري شكل هيوذا».

 أنا هيمني ذلك جًدا، ألنني جئت إىل هذه املناظرة ألجل هذه النقطة، بل 
يمكن أن أجعل عنوان املناظرة: «ما اسم الذي صلب؟»، فهذا هو املوضوع 
(١)  ال يذكر اإلنجيل أن خوف النسوة كان من اليهود أو من غريهم، لكنه يؤكد عىل أن 
هذا اخلوف كان لرؤيتهن املسيح حيًا، وهم يعتقدن موته، فهذا اخلوف دفعهن لكتامن 
الرعدة  ألن  القرب،  من  وهربن  رسيًعا،  «فخرجن  مرقس:  يقول  رأوه،  الذي  اخلرب 
واحلرية أخذتاهّن، ومل يقلن ألحد شيًئا، ألهنّن كّن خائفات» (مرقس ٨/١٦)، ومثل 
أخرب  بعد أن  ما  لشخص  منا  الواحد  رؤية  يف  تصوره  ونستطيع  طبيعي،  اخلوف  هذا 

بموته، أال خييفه رؤيته؟!. 
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األسايس املهم جًدا، الذي أتيت ألناظر من أجله .
أعرف: فكيف  فال بد أن  يسوع  غري  مصلوب  شخص  هناك  كان  فإذا   
وبشهود  القاطع  بالدليل  أعرف  أن  هيمني  ؟  تعرفه  ال  أنت  بشخص  تؤمن 

العيان من الذي ُصلب ؟ 
شخصية  يف  البداية  من  اإلسالم  أئمة  شك  ملاذا  لنا:  تفرس  أن  وينبغي 

املصلوب ؟ وهذا مهم جًدا ألنه موضوع املناظرة .
 قلَت يل: هل تعرف املصلوب ؟ قلُت لك: نعم .

 قلَت يل: هات ما معك من األدلة ؟ فقلُت لك: اليهود .. ألهنم يشهدون 
اْملَِسيَح  َقَتْلَنا  ا  إِنَّ َوَقْوِهلِْم   ﴿ الكريم  القرآن  ذلك  ذكر  وقد  املسيح،  قتلوا  أهنم 
ِ ﴾ [ النساء: من اآلية ١٥٧ ] فهؤالء شهود عيان  ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل اهللاَّ
حيث قبضوا عليه يف البستان، وال يمكن أن يفلت شخص من أيدي اليهود 

إال وهو ميت .
وأقول لك أيًضا: حني ُقبض عىل املسيح؛ كان بطرس والتالميذ واقفني 
عليه هرب التالميذ وخشوا أن تكون  كشهود عيان يف البستان، ثم ملا ُقبض 

الدائرة عليهم .
إذن أنا أستطيع اآلن القول- وأنا مطمئن متاًما - أن املسيح لن يفلت من 

يد اليهود إال وهو ميت، وأنا واثق من ذلك متاًما . 
تقول: «ال شاهد عىل الصليب» .

وأقول: بل هناك شهود، فاليهود شهود عىل ذلك، وكذلك نيقوديموس، 
وهو من كبار جملس السنهدرين، وهو يوازي جملس الشيوخ يف أمريكا اآلن 
وهذا  البلد،  أهل  كبار  من  نيقوديموس  كان  فقد  الكونجرس،  جملس  أو 

شاهد، ألنه كان موجوًدا يف املجلس .
ُتعلق عىل قول املسيح: «إن قلت لكم ال تصدقوين»، ومعناها: «إن قلت لكم 
إين أنا املسيح فلن تصدقوين»، وليس معناها: «إين لست املسيح» كام تزعم .
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حممًدا  أن  فوًرا  وسأشهد   ، مسلًام  سأكون  املشاهدين:  أمام  أقول  وأنا   
أو لوقا  اهللا؛ إذا أتيتني بآية واحدة أو بنص واحد من متى أو مرقس  رسول 
أو يوحنا أو أي آية يف اإلنجيل أو أي آية يف العهد القديم؛ أن املصلوب قال: 

«أنا هيوذا» .
وسآتيكم بعد قليل بأقوال أئمة اإلسالم األفاضل يف هذا املوضوع . 

يسأل الدكتور: هل اهللا هو الذي ُصلب ؟ 
الذي  لكن   ، إنسان؟)  أم  إله  املسيح  (هل  موضوع  اليوم  أدرس  ال  أنا 
أدرسه: (من املصلوب املسيح أم هيوذا ؟) ، ويمكنني أن أحتدث يف يوم آخر 

عن طبيعة من كان عىل الصليب ، إله كان أم إنسان ؟
لكنا نتكلم اليوم عن هوية الذي علق عىل الصليب ؟ وحتى اآلن مل نر 

ما يثبت أنه هيوذا بشهادة شهود العيان . 
البستان  بني  الواصل  الرسيع  الطريق  عن  للحديث  نعود  دعنا 

واجللجثة.
أنه  يكتشفوا  أن  خائًفا  كان  بأنه  ظهوراته  يف  املسيح  تنكر  فرسَت  لقد   

مازال حًيا، وهنا يل وقفة .
يف  أصعد  أنه  يل:  قلت  ؟  املسيح  أصعد  متى  البداية:  يف  سألتك  فحينام 
ابن  اآلن  «من   :(٢٢) لوقا  بكالم  الكالم  هذا  وأكدت  عليه،  القبض  حلظة 
األول؛  وكالمك  اآلن  كالمك  بني  طابقت  ولو  القوة»،  يمني  عن  اإلنسان 
سنجد اختالًفا ، فكالمك احلايل يعني أن املسيح كان حًيا ثم ظهر، وكالمك 

السابق يعني أنه ُرفع يف البستان .
 لو كنت تتكلم من املنطلق املسيحي، فهذا املنطلق يقرر أن املسيح ظهر 

أربعني يوًما، فينبغي أن تسري وفق الرواية املسيحية .
لكن لو قلت أن املسيح اختطف حلظة القبض عليه؛ فهذا ال يتمشى مع 
تفسريك لروايات تنكر املسيح ، ولكي تفهم هذه الرواية ال بد أن تكون ملًام 
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باملوضوع من كل نواحيه، ثم تعطيني حتليًال نميض به إىل النهاية .
فلو كان رفع املسيح حلظة القبض عليه يف البستان؛ فمن الذي ظهر بعد 

ثالثة أيام من القتل ؟
تسألني: ممن سيخاف املسيح ؟

وأنا أسألك: كيف سيخاف املسيح إذا كان قد أصعد عند حماولة القبض 
عليه ؟ وهيمني أن أسألك: متى صعد املسيح ؟ وأرجو أن جتيبني متى أصعد 
املسيح؟ هل أصعد يف البستان ؟ فأنا أريد منك أن تعطيني تفسًريا نسري عليه 

إىل النهاية .
 فإذا قلت يل: أصعد يف البستان؛ فمن الذي كان يظهر ؟

 وإذا قلت يل: مل يصعد يف البستان؛ فاملوضوع حيتاج إىل تركيز كبري.
هناك سؤال خطري أيًضا: هل كان الشهود صادقني ملا قالوا: رأينا املسيح 

أم كانوا خمدوعني ؟
تقول: هريدوس مات يف متى (٢) عندما كان يسوع صبًيا ، بينام نجد يف 

لوقا أن املسيح ُحياكم أمام هريودس .
ليست اسًام، وإنام هي وظيفة، مثل  أنا أقول لك: إن كلمة (هريودس) 
«مات  لك:  قلت  فلو  أمحس،  والفرعون  حتتمس،  الفرعون  لك:  أقول  أن 
يمت  أمل  يل:  فستقول  البالد»؛  فرعون  «توىل  بعدها:  لك  قلت  ثم  فرعون»، 

فرعون ؟ فسأقول لك: هذا فرعون آخر . 
 فإذا قلت: أمل يمت هريودس حسب متى ؟ ال .. هذا هريودس آخر، 
ألهنام اثنان، فهناك هريودس امللك، وهريودس انتيباس، وهو آخر. واألول 
منهام هو الذي وبخه يوحنا املعمدان، وهذه جزئية تارخيية، وال مانع من أن 

أرشحها لك .
تقول عن نبوءة املزمور الثاين أهنا نبوءة عظيمة، وأنا يف نظري أهنا ليست 
عظيمة، وطاملا ذكرها أحد اإلنجيليني، فليس من داع أن يذكرها اآلخر، فلن 
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خيتلف األمر .
تتعجب عن الزلزال الذي وقع حني مات املسيح عىل الصليب ، وكيف 
تغفل باقي األناجيل عن ذكره ، نعم هو حادث خطري؛ لكن اإلنجيليني - يف 

هذا - يكمل بعضهم البعض .
أكرر السؤال ألنني أريد أن اسمع إجابتك عنه: هل كان هؤالء الشهود 

يف وقت القيامة صادقني أم خمدوعني أم كاذبني ؟
 شكًرا أخي احلبيب الدكتور منقذ السقار .

المداخلة الثامنة للدكتور منقذ
وكذلك  الصلب،  حادثة  عىل  عيان  شهود  اليهود  األستاذ:  يقول 

نيقوديموس وغريه .
 وأنا أقول: هل أخرب هؤالء الشهوُد األستاَذ بأن الذي رأوه عىل الصليب 

هو املسيح عليه الصالة والسالم ؟
 هنا موضع الشاهد، ليس هناك شهود عيان رووا لكم ما شاهدوه .

 هناك أناس كثريون رأوا حادثة الصلب، وأنا أعلم أهنم كثريون، لكن 
الشهود  هم  فاإلنجيليون  ؟  املسيح  هو  املصلوب  بأن  منهم  قال  الذي  من 
وقت  موجوًدا  منهم  واحد  يكن  مل  الذين  التالميذ  وهم  شيًئا،  يروا  مل  الذين 

الصلب .
أما يف مسألة الزائرات؛ فرييد األستاذ أن يثبت لنا أهنام زيارتان، وليست 

زيارة واحدة، والدليل من لوقا (٢٠) ومن يوحنا .
ال يا أستاذ .. لو أثبت يل من خالل إنجيل واحد وقوع زيارتني؛ فإين   
نفس  عن  يتحدث  مرقس  وأيًضا  زيارة،  عن  يتحدث  لوقا  لكن  سأصدق، 

الزيارة، فكيف جتعلهام زيارتني، ومها يف احلقيقة زيارة واحدة .
ليس موضوع مناظرتنا اليوم «من الذي صلب ؟» بل موضوعنا اليوم: 
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«هل صلب املسيح ؟» .
 ليكن املصلوب من يكون، سواء كان هيوذا أو غري هيوذا، لكن النقطة 

التي نريد أن نحقق فيها اليوم: «هل صلب املسيح ؟» .
يريد األستاذ دليًال بأن املصلوب قد قال: «أنا هيوذا» من أجل أن يدخل 

يف اإلسالم .
أقول: ال يا أستاذ .. ليست هذه مسألتنا، بل املسألة التي أريدك أن تعتني 
هبا؛ أن تأتيني بدليل يصح االستدالل به عىل أن املسيح هو املصلوب، وهذا 

ما لن جتده .
ا  إِنَّ ْم  َوَقْوِهلِ  ﴿ فقال:  عجيًبا،  استشهاًدا  القرآنية  باآلية  األستاذ  استشهد 
ِسيَح ﴾ [النساء: من اآلية١٥٧] أين بقية اآلية يا أستاذ ؟ هل قال اهللا  َقَتْلنَا اْملَ

عز وجل هلم: كالمكم صحيح ؟! 
ُلوُه  ا املَِْسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل اهللاَِّ َوَما َقتَ ا َقَتْلنَ ْم إِنَّ  بل قال: ﴿َوَقْوِهلِ
َه َهلُْم ﴾ [ النساء: من اآلية ١٥٧] فلامذا يكتفي األستاذ  َوَما َصَلبُوُه َوَلِكْن ُشبِّ

بأول اآلية ويرتك آخرها ؟!
يقول األستاذ: ما أقوله أشياء ال يقبلها عقله.

وأقول: يا أستاذ عندما نأيت إىل قضية ونوثقها؛ فال بد أن يقتنع هبا عقل 
كل مستمع .

كفرعون  لقب  هو  بل  لشخص،  اسم  ليست  هريودس  األستاذ:  يقول 
أقول: ال يا أستاذ .. بل هريودس اسم لشخص، وإن كنت ترص عىل أنه لقب 
بل  هريودس،  غري  اللقب  هبذا  تسمى  بمن  ختربين  أن  فأرجو  باسم،  وليس 
أرجو أن ختربين عن ابن هريودس، هل كان يسمى أيًضا هريودس، أم أنه مل 

يكن يسمى هريودس ؟
واحلقيقة أن هريودس ليس لقًبا، وإنام هو اسم لشخص معني، ومل يسَم أحد 
من أبناء هريودس باسم هريودس، وقد قسمت مملكة اجلليل بينهم بعد ذلك.
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األخرية،  املداخلة  يف  عندها  توقفت  التي  النقطة  نكمل  دعونا  واآلن 
وهي األعجوبة التي ذكرها متى ومل يذكرها غريه، يف متى (٢٧/ ٥١): «وإذا 
تزلزلت،  واألرض  أسفل،  إىل  فوق  من  اثنني  إىل  انشق  قد  اهليكل  حجاب 
القديسني  أجساد  من  كثري  وقام  تفتحت،  والقبور  تشققت،  والصخور 
قيامتهم،  بعد  املقدسة  املدينة  ودخلوا  القبور،  من  املوتى  قام  أي  الراقدين»، 

وظهروا لكثريين .
 لكن هذه األعجوبة مل يذكرها إال متى .

 والسؤال: ما أثر هذا ظهور املوتى عىل اليهود والرومان؟ 
واجلواب حسب اإلنجيل: ال أثر .

ماتوا  أم  ؟  جديد  من  وتزوجوا  املوت  من  الراجعون  هؤالء  عاش  هل 
مرة أخرى؟ اإلنجيل ال يذكر شيًئا .

ظهور  رأوا  ملا  بيالطس  أمام  موقفهم  أضحى  كيف  ؟  اليهود  عن  ماذا 
املوتى وقيامتهم من قبورهم ؟! ليس هناك أي حديث ال يف متى وال يف غريه 

عن هذا األثر هلذا احلادث اجللل .
وامللقب  عرش  التاسع  القرن  علامء  أحد  (نورتن)  يقوله  ما  نرى  دعونا 
احلكاية  هذه  أمثال  أن  والغالب  كاذبة،  احلكاية  «هذه  اإلنجيل؟:  بحامي 
كانت رائجة عند اليهود بعد ما صارت أورشليم خراًبا .. فلعل أحًدا كتب 
يف حاشية النسخة العربانية من إنجيل متى، وأدخلها الكاتب يف املتن»، إذن 
فنورتن يعترب هذه القصة ملحقة، وهو امللقب يف القرن التاسع عرش بحامي 

اإلنجيل.
أما املفرس (جورج كريد) - وهو أحد مفرسي اإلنجيل – فيقول: «كان 
وكانت  نذر،  سوء  يصحبها  واملفجعة  الكبرية  األحداث  أن  قديًام  الشائع 
الطبيعة توايس اإلنسان بسبب تعاسته»، إذن فاألساطري القديمة الشائعة هي 

التي دفعت متى لكتابة هذا املوضوع .
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املفرس (جون فنتون) مفرس إنجيل متى يقول يف تفسريه: «لقد كان قصد 
متى من هذه األحداث اخلرافية أن يبني أن موت يسوع كان عمًال من صنع 

اهللا»، مفرس إنجيل متى يعترب النص خرافًيا .
لو حدث هذا األمر الذي انفرد بذكره متى، وقام الناس حًقا من املوت 
القرب،  حراسة  منه  ويطلبوا  بيالطس  إىل  يذهبوا  أن  اليهود  َجترأ  ملا  وظهروا؛ 
ألن بيالطس كان سيقطع رؤوسهم واحًدا واحًدا، ألهنم يرصون عىل الباطل 

رغم وقوع هذه املعجزة العظيمة .
املتتبع  لوقا  وتركها  متى  أدرجها  التي  احلادثة  هذه  الكرام،  اإلخوة  أهيا 
اإلنجيل  مفرسي  بشهادة  بصحيحة  ليست  احلادثة  هذه  بتدقيق؛  يشء  لكل 

وبشهادة نورتن حامي اإلنجيل .
اآلن نرتك موضوع التفردات اخلاصة ببعض اإلنجيليني، لنتحدث عن 
نصوص غريبة جًدا يف حادثة الصلب، دعونا نتأمل هذه النصوص لنرى هل 

يعقل مثل هذا الكالم ؟ 
١- يتحدث يوحنا (٢٦/١٣) عن سبب غواية هيوذا، فيقول بأن املسيح 
قال: «الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه»  ثم يقول: «فغمس اللقمة وأعطاها 

لسمعان هيوذا األسخريوطي، فبعد اللقمة دخله الشيطان» .
إذن: من سبب غواية هيوذا ؟ 

اجلواب: اللقمة التي أعطاها له املسيح، فبعد اللقمة دخله الشيطان ..
والسؤال: هل يعقل هذا يا كرام ؟ هل يعقل أن املسيح كان سبب غواية 

هيوذا ؟
 أقول: يستحيل هذا .

وهنا سؤال كيف دخل الشيطان هيوذا ؟ أمل يكن أحد التالميذ الذين هلم 
سلطان عىل الشياطني؟ ملاذا مل خيِرج الشيطان من نفسه؟ ففي متى (٨/١٠) 
اخرجوا  موتى،  أقيموا  برًصا،  طهروا  مرىض،  «اشفوا  املسيح:  هلم  قال 
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شياطني» .. فلامذا مل ُخيرج هيوذا الشيطان من نفسه ؟ 
املسيح  كان  حني  نياًما  البستان  يف  التالميذ  كان  فقد  آخر:  موقف   -٢  
فلامذا  الكأس»،  هذه  عني  جتيز  شئت أن  «إن  ويقول:  اهللا  من  ويطلب  يدعو 

كان التالميذ نياًما ؟
من  قام  «ثم  فيقول:  جًدا  جًدا  غريًبا  سبًبا   (٤٥/٢٢) يف  لوقا  يذكر   

الصالة، وجاء إىل تالميذه، فوجدهم نياًما من احلزن».
 واملعروف أن اإلنسان عندما يكون حزيًنا؛ فإن النوم يفارقه ويطري من 
عينيه، بل يقول علامء النفس: الغدة الكظرية تفرز عند احلزن ما يتعقب النوم 
ويمنع اإلنسان منه، بسبب النشاط الكبري هلذه الغدة .. لكن النص اإلنجييل 

يقول بأهنم من شدة احلزن ناموا، ومل يستطيعوا الوقوف مع املسيح!!.
٣- ويف مرقس (٤١/١٤) نجد أن املسيح جاء إىل التالميذ، فوجدهم 
اآلن  النوم قال هلم: «ناموا  النهوض من شدة  فلام رآهم ال يستطيعون  نياًما، 
واسرتحيوا، يكفي قد أتت الساعة، هو ذا ابن اإلنسان يسلم إىل أيدي اخلطاة، 

قوموا لنذهب» .
فكيف يقول هلم: «ناموا اآلن واسرتحيوا»، ثم يف نفس السطر يقول هلم: 
اآلن  «ناموا  هلم:  يقول  فمرة  بالتحديد؟  منهم  يريد  ماذا  لنذهب»،  «قوموا 
املوقف  يقول هلم: «قوموا لنذهب»، وأنا أرى أن هذا  واسرتحيوا»، وأخرى 

ضعيف جًدا .
املرىض  من  الكثريين  شفى  قد  املسيح  أن  املعلوم  من  آخر:  موقف   -٤
السالم،  عليه  املسيح  حيبون  كانوا  وهؤالء  والربص،  والصمم  العمى  من 
جحشني  أو  جحش  عىل  راكًبا  أورشليم  إىل  السالم  عليه  املسيح  ذهب  وملا 
متى  يقول   ، له  املحبة  اجلموع  استقبلته   - األناجيل  اختالف  بحسب   -
(٨/٢١): «واجلمع األكثر فرشوا ثياهبم يف الطريق { أي من كثرة حمبة الناس 
الشجر  من  أغصاًنا  قطعوا  الطريق } وآخرون  يف  له  ثياهبم  فرشوا  للمسيح 
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وفرشوها يف الطريق، واجلموع الذين تقدموا ، والذين تبعوا كانوا يرصخون 
ا يف األعايل» . ا البن داود، مبارك اآليت باسم الرب ُأوصنَّ قائلني: ُأوصنَّ

ارجتت  املسيح ، «وملا دخل أورشليم  حتب  اجلموع  إذن كانت كل هذه 
املسيح،  كانوا معرتفني بفضل  كلهم  فهؤالء  ؟»،  هذا  من  قائلة:  كلها  املدينة 

وكانوا حيبونه .
 والسؤال: أين اختفى هؤالء املحبون وقت صلب املسيح ؟ 

إن يوحنا يقول يف (١٢/١٩) بأن اجلموع كانت تطلب صلب املسيح، 
وكان بيالطس البنطي يعرض عىل اليهود أن يطلق رساح املسيح!!.

هلم  وصنع  به،  واحتفوا  املسيح،  أحبوا  الذين  هؤالء  صنعه  ما  تأمل 
يرصخون  فكانوا  اليهود  وأما  يطلقه،  أن  يطلب  بيالطس  «كان  املعجزات، 
يقاوم  ملًكا  نفسه  جيعل  من  كل  لقيرص  حمًبا  فلست  هذا  أطلقت  إن  قائلني: 
قيرص»، أين تلك اجلموع [املحبة للمسيح]؟ أين هؤالء الذين يعرفون براءة 
نقف  أن  يستحق  املعنى  هذا  أن  أنا أرى  ؟  املسيح  مع  يقفوا  مل  ملاذا  ؟  املسيح 

عنده .
المداخلة التاسعة للقس أسعد

شكًرا أخي احلبيب الدكتور منقذ . 
أنا أقرتب من النهاية، وأريد أن أكشف ًرسا من األرسار، وهو أين مل أجد 
ولن أجد دليًال عىل أن الذي مات هو هيوذا ، ألنك تقول أن اهللا مكر به مكًرا 

يستلزم الرسية، والرسية تستلزم عدم وجود شهود .
ًرسا،  هبم  يمكر  أن  بد  فال  هبم؛  اهللا  مكر  إذا  أخرى،  مرة  فيها  ولنفكر 
التي  الرسية  وهذه  يضعها،  التي  باخلطة  أحد  يعلم  ال  أن  تستلزم  والرسية 
يتكتم هبا اهللا عىل األمر تستلزم بالرضورة عدم وجود شهود، ألن وجودهم 
ينفي اخلطة التي وضعها اهللا، فلم يَر التالميذ التغري، وال اليهود كذلك، لكن 
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الكل رأوا أن املسيح هو الذي ُصلب .
 إذن .. لو انتفى شهود عملية إلقاء الشبه؛ فال بد أن نصل يف هذه احلالة 
املصلوب هو املسيح ، فالشهود كلهم يقولون: «قد رأينا  إىل قرار يقيني بأن 
إال بشهود،  ذلك  غري  يقول  أن  أحد  يستطيع  وال  املسيح»،  هو  املصلوب  أن 

وال شهود .
وأنا أعلم أنني مهام أعدت رشح هذه النقطة؛ فإهنا ستظل قائمة، ولكنني 
أريد أن أسأل كل واحد منكم سؤاًال واحًدا: أعطني اسم شاهد العيان الذي 

رأى إلقاء الشبه عىل هيوذا ، فإن مل تعرف؛ فإن احلوار يكون قد انتهى .
التالميذ  كان  هل  وهو:  أال  عنه،  إجابة  أتلق  مل  سؤال  هناك  زال  ال 
؟  األموات  من  قام  حني  املسيح  رأينا  قالوا:  عندما  خمدوعني  أم  صادقني 
أم  صادقني،  حمددة:  إجابة  أسمع  أن  أريد  كاذبني؟  كانوا  أم  خدعهم؟  ومن 

خمدوعني، أم كاذبني .
أو  املصلوب هيوذا  كون  عن  النظر  بعض  ستحدد أموًرا كثرية  اإلجابة   

شخص آخر .
أنتقل إىل نقطة جديدة .. فالقرآن الكريم ال يقول بام فهمه املسلمون من 
صلب  أثبت  تصوري -  يف  الكريم -  القرآن  بل  الصلب،  من  املسيح  نجاة 
عليكم  سأقرأ  لكني   ، تعليم  إىل  أحتاج  أزال  وال  خمطًئا  أكون  وقد   ، املسيح 

بعض آيات القرآن التي تثبت الصلب .
هذا  يقبل  مل  ومن  املشكلة،  حل  نجد   (٥٥) آية  عمران  آل  سورة  يف   
إِينِّ  ِعيَسى  َيا  اهللاَُّ  َقاَل  إِْذ   ﴿ اآلية:  تقول   ، باحلل  هو  يأيت  أن  ُبد  ال  التفسري؛ 
يَك َوَرافُِعَك إَِيلّ ﴾ [آل عمران من اآلية ٥ ]، فهذه اآلية رصحية أن الوفاة  ُمتََوفِّ
متت، حتى ال يقال كيف يقول املسيحيون أن املسيح مات عىل الصليب؟

وإن مل نقبل هذا التفسري فسنقع يف مشكلة. 
وقد يقال يل: من أنت حتى تفرس القرآن الكريم ؟
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 واجلواب: سآيت إليك بعد قليل بأقوال أئمة اإلسالم .
 وهناك شاهد آخر يف سورة البقرة آية (٨٧) حيث تقول اآلية الكريمة: 
نَا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم  ُسِل َوآَتيْ ا ِمْن َبْعِدِه بِالرُّ ْينَ َتاَب َوَقفَّ نَا ُموَسى اْلكِ ﴿ َوَلَقْد آَتيْ
َأْنُفُسُكُم  َوى  َهتْ ال  بَِام  َرُسوٌل  َجاَءُكْم  َام  َأَفُكلَّ اْلُقُدِس  بُِروِح  ْدَناُه  َوَأيَّ نَاِت  يِّ اْلبَ

ُلوَن ﴾ [ البقرة: ٨٧ ]  ْم َوَفِريًقا َتْقتُ ْبتُ ُتْم َفَفِريًقا َكذَّ ْكَربْ اْستَ
األول  اجلزء  يف  فقالت  وعيسى،  موسى  تذكر  اآلية  أن  نالحظ  فهنا 

ُلوَن ﴾ أي: عيسى . ْبُتْم ﴾ أي: موسى واألنبياء ﴿ َوَفِريًقا َتْقتُ ﴿ َفَفِريًقا َكذَّ
بن  حممد  عن  عباس  ابن  يقول  اإلسالم،  أئمة  أقوال  إىل  اآلن  بنا  تعالوا 
يف  اختلفوا  لكن  موته،  اعتقدوا  أي:   ، موته  مدة  يف  شكوا  وإنام  إسحاق(١) 
مقدارها. فقال وهب: تويف املسيح ملا رفع ثالث ساعات، وقال ابن إسحاق: 

سبع ساعات ثم أحياه اهللا ورفعه(٢).
 ويمكن أن نقول برواية الكتاب املقدس: ثم أحياه اهللا بعد ثالثة أيام، وأقامه 
ورفعه، إذن لست أنا الذي أقول بذلك، بل أيًضا أئمة اإلسالم الكبار أيًضا.

 وقال الربيع بن أنس: إن اهللا تعاىل توفاه حني رفعه إىل السامء.
(١)  ال يمكن البن عباس أن ينقل عن ابن إسحاق الذي ولد بعد وفاته بعرشات السنني 

! فلعله سبق لسان من القس.
يَك} أي  (٢)  ونص العبارة التي يقرأها القس من تفسري الرازي- بتاممها - كام ييل: « {ُمَتَوفِّ
مميتك، وهو مروي عن ابن عباس، وحممد بن إسحاق. قالوا: واملقصود أن ال يصل 
أعداؤه من اليهود إىل قتله، ثم إنه بعد ذلك أكرمه بأن رفعه إىل السامء، ثم اختلفوا عىل 

ثالثة أوجه:
  أحدها: قال وهب: تويف ثالث ساعات، ثم رفع.

  وثانيها: قال حممد بن إسحاق: تويف سبع ساعات، ثم أحياه اهللا ورفعه. 
الغيب  (مفاتيح  السامء»  إىل  رفعه  حني  توفاه  تعاىل  أنه  أنس:  بن  الربيع  قال  الثالث:   
منبه،  بن  وهب  إسحاق،  ابن  عباس،  (ابن  أسامءهم  القس  نقل  فالذين   ،(٢٣٧/٨
إنه  ثم  قتله،  من اليهود إىل  أعداؤه  يصل  ال  قالوا: «املقصود:  كلهم  أنس)  بن  الربيع 
بعد ذلك أكرمه بأن رفعه إىل السامء»، فكلهم يقول: مل يصلب املسيح، لكنه مات بعد 

إنجاء اهللا من الصلب، ورفع إىل السامء.
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 وهذا صعب بعض اليشء؛ إذ كيف يتوفاه ويرفعه ميًتا، فيتوفاه قبل أن 
يرفعه، لكن ال علينا، إنام أقرأ لكم بعض أقوال األئمة لتعلموا أن هذا ليس 

تفسريي وحدي (١). 
لن أقرأ لكم كالم الزخمرشي(٢)، ولكن سأقرأ لكم كالم اإلمام العظيم 
من  املسيح  نجاة  عىل  إشكاالت  ثامنية  ذكر  حيث  الرازي،  الدين  فخر 

الصلب:
املتوافق  البدهييات  أي  التواتر  يف  للطعن  السفسطة  باب  يفتح  هذا   -١

عليها .
عن  القدس  الروح  عجز  فهل  القدس،  بالروح  املسيح  أيد  اهللا  أن   -٢
وهذا  ؟  نفسه  محاية  عن  يعجز  املوتى أن  خلق  عن  يعجز  مل  والذي  ؟  تأييده 

إشكال آخر . 
٣- أن اهللا القادر عىل ختليص املسيح برفعه إىل السامء، فام فائدة إلقاء الشبه 

عىل غريه ؟ وأنا أعتقد أن هذه من أقوى كلامت اإلمام فخر الدين الرازي .
أنه  مع  عيسى  هو  الصليب  عىل  الذي  أن  الناس  يعتقد  التشبه  هبذا   -٤

(١)  ال يوجد عامل مسلم واحد قال بصلب املسيح، لقطعية داللة اآلية القرآنية عىل نجاة 
املسيح، ولكن أهل العلم تساءلوا بعد اتفاقهم عىل نجاة املسيح من الصلب، هل رفع 
اخلالف ال  اهللا أماته قبل الرفع، وهذا  نجاته - حًيا ؟ أم أن  املسيح إىل السامء - بعد 
عالقة له بموضوع املناظرة وال باحلقيقة القرآنية يف أن املسيح مل يصلب، وأنه نجى من 

مؤامرة اليهود .
(٢)  مل ينقل القس كالم الزخمرشي، وأوهم مستمعيه أن الزخمرشي يقول بصلب املسيح، 
لذا ننقل لكم بعض ما يقوله الزخمرشي يف تفسريه هبذا الصدد، حيث يقول «أمجعت 
فقال  صحبة اليهود،  من  ويطهره  السامء،  إىل  يرفعه  بأنه  اهللا  فأخربه  قتله،  عىل  اليهود 

ألصحابه: أيكم يرىض أن يلقى عليه شبهي، فيقتل، ويصلب، ويدخل اجلنة ؟ 
فقال رجل منهم: أنا . فألقي عليه شبهه، فقتل وصلب . وقيل: كان رجًال ينافق عيسى،   
شبهه  وألقي  عيسى،  فرفع  عيسى  بيت  فدخل  عليه،  أدلكم  أنا  قال:  قتله  أرادوا  فلام 

عىل املنافق، فدخلوا عليه، فقتلوه، وهم يظنون أنه عيسى» (الكشاف ٢٩٤/١).
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ليس هو عيسى، وهذا يوقعهم يف اجلهل والتلبيس، وهذا ال يليق بحكمة اهللا، 
ويكون قد خدع اليهود واملسيحيني أكرب اخلدع .

وحمبتهم  ومغارهبا  األرض  مشارق  يف  كثرهتم  مع  النصارى  أن   -٥
فلو أنكرنا ذلك  مصلوًبا،  مقتوًال  أهنم شاهدوه   ، يف أمره  وغلوهم  للمسيح 
حممد  يف نبّوة  الطعن  يوجب  التواتر  يف  والطعن  بالتواتر،  فيام ثبت  طعًنا  كان 
األنبياء  ووجود سائر  بل يف وجودمها،  عيسى،  ونبّوة  وسلم،  عليه  اهللا  صىل 

عليهم الصالة والسالم، وكل ذلك باطل .
قولك أخي الدكتور منقذ- أن  هيوذا حسب  وهو  به -  املشبه  أال يقدر 
يدافع عن نفسه بأنه ليس عيسى، واملتواتر أنه مل يقل، يقول الرازي: (ولقال: 
ذكر  ولو  املعنى،  هذا  تعريف  يف  ولبالغ  غريه،  أنا  إنام  بل  بعيسى،  لست  إين 
ذلك الشتهر عند اخللق هذا املعنى) ، أي لو قال ذلك؛ لقاله من جاء بعده . 

تفسري اإلمام فخر الدين الرازي، املجلد الثاين، صفحة ٦٧٠-٦٩٢.
المداخلة التاسعة للدكتور منقذ

ال يستطيع مسلم عىل وجه الدنيا أن يقول بأن املسيح صلب، ال الرازي، 
يوجد  ال  لكن  يرفعه،  أن  قبل  املسيح  اهللا توىف  أن  قالوه  ما  وغاية  غريه،  وال 
َوَما  يا أستاذ ﴿  فاآلية واضحة ورصحية  صلب،  قد  املسيح  يقول بأن  مسلم 

ْن ُشبَِّه َهلُْم﴾ [ النساء: من اآلية ١٥٧] . َقَتُلوُه َوَما َصَلبُوُه َوَلكِ
بمعنى  الوفاة  بالرضورة  تعني  ال  توفيتني﴾   ﴿ فكلمة   .. وباملناسبة 
األنعام:   ]  ﴾ ْيِل  اللَّ بِ اُكْم  َوفَّ َيتَ ِذي  الَّ َوُهَو   ﴿ يقول  اهللا تعاىل  أن  ذلك  املوت، 
من اآلية٦٠ ]، ولذلك قال بعض أهل العلم: إنام توفاه اهللا بمعنى أماته حني 
الرفع، وهناك معنى آخر لقوله: ﴿متوفيك﴾؛ بمعنى: مستوفيك أجلك، ألن 

اهللا عز وجل يستوفيه أجله، أي يكمل له أجله . 
إنام  الكبري؛  باإلمام  عن الرازي، والذي أسميته  يا أستاذ -  ذكرته -  ما 
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واألستاذ  النصارى،  يثريها  يمكن أن  التي  للشبهات  الرازي  عرض من  هو 
أعرض عن الردود التي أتبعها اإلمام الرازي هلذه اإلشكاالت، فقد ذكر ما 

يردُّ به هذه الشبهات ويدحضها، فهذا مما مل يقرأه األستاذ(١).
أبًدا  هذا  أقل  مل  أنا  الرسية،  يستلزم  املكر  قلُت:  أين  األستاذ  إيل  ينسب 

أبًدا، بل اهللا تعاىل يمكر كيف شاء.
أن  يستطع  مل  أنه  واحلقيقة  هيوذا،  صلب  عىل  عيان  شاهد  األستاذ  يريد 

يقدم لنا شهود عيان عىل أن املسيح قد صلب .
ال  أين  مع  هيوذا]،  صلب  عىل  العيان  [شاهد  برنابا  بإنجيل  سأستشهد 

حكى  ملا  تعاىل  أنه  «واعلم  قال:  فقد  املسيح،  صلب  نفي  يف  رصحيًا  كان  الرازي    (١)
هذه  يف  كذهبم  تعاىل  فاهللا  السالم؛  عليه  عيسى  قتلوا  أهنم  زعموا  أهنم  اليهود  عن 
الرازي  الغيب،  َهلُْم﴾» (مفاتيح  ُشّبَه  ولكن  وُه  َصَلبُ َوَما  ُلوُه  َقتَ ﴿َوَما  وقال:  الدعوى 

.(٢٦٠/١١
وهذا الذي نقله عنه القس إنام هو عرض منه رمحه اهللا ملا قد يثريه النصارى من شبهات   
عىل إخبار القرآن بنجاة املسيح، لذلك ابتدأه رمحه اهللا بقوله «وبقي من مباحث هذه 
اآلية موضع مشكل، وهو أن نص القرآن دل عىل أنه تعاىل حني رفعه ألقى شبهه عىل 
وُه ولكن ُشبَّه َهلُْم ﴾ [ النساء: ١٥٧] واألخبار  غريه عىل ما قال: ﴿َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلبُ
أيضًا واردة بذلك، إال أن الروايات اختلفت، فتارة ُيروى أن اهللا تعاىل ألقى شبهه عىل 
بعض األعداء الذين دلوا اليهود عىل مكانه حتى قتلوه وصلبوه، وتارة يروى أنه عليه 
السالم رغب بعض خواص أصحابه يف أن يلقي شبهه حتى يقتل مكانه . وباجلملة 

فكيفام كان، ففي إلقاء شبهه عىل الغري إشكاالت».
ثم ذكر رمحه اهللا اإلشكاالت الستة التي يستشكلها النصارى وغريهم عىل اآلية، وهي   
عليها،  الرد  يف  رشع  رسدها  من  انتهى  ملا  ثم  السابقة،  مداخلته  يف  التي ذكرها القس 
واجلواب  األول ...  عن  واجلواب  السؤاالت:  من  املوضع  يف  ما  مجلة  وقال: « فهذا 

عن الثاين ...»
وبعد أن رد عليها واحًدا واحًدا؛ ختم بنتيجة شافية كافية فقال: «وباجلملة فاألسئلة   
باملعجز  ثبت  وملا  الوجوه،  بعض  من  إليها  االحتامالت  تتطرق  أمور  ذكروها  التي 
املحتملة  األسئلة  هذه  صريورة  امتنع  عنه؛  أخرب  ما  كل  يف  ج  حممد  صدق  القاطع 

معارضة للنص القاطع». (مفاتيح الغيب للرازي ٢٣٩/٨-٢٤٠) .
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به،  يؤمن  ال  األستاذ  أن  وهو  بسيط،  لسبب  اإلنجيل،  هذا  أذكر  أن  أحب 
لكن يف رأيي أن إنجيل برنابا ال خيتلف عن بقية األناجيل يف يشء، فكلهم مل 

يكونوا موجودين، وكل هذه األناجيل ال أسانيد هلا بام فيها برنابا .
 اسمعوا ما يقول برنابا يف إنجيله: «وملا دنت اجلنود مع هيوذا يف املحل 
البيت خائًفا،  الذي كان فيه يسوع سمع دنو جم غفري، فلذلك انسحب إىل 
وكان األحد عرش نياًما، فلام رأى اهللا اخلطر عىل عبده؛ أمر جربيل وميخائيل 

ورافائيل وأورائيل وسفراءه أن يأخذوا املسيح من العامل».
 ثم يميض برنابا فيقول: «ودخل هيوذا عىل الغرفة ، دخل هيوذا مندفًعا 
إىل  منها  رفع  ثم   ، يسوع  فيها  كان  التي  احلجرة  إىل  معه  كان  من  مجيع  أمام 
عجيًبا،  ترصًفا  ترصف  يشء  كل  عىل  القادر  العظيم  اهللا  أن  عىل  السامء... 
فحول هيوذا إىل صورة عيسى وهيئته وصوته وأسلوب حديثه حتى اعتقدنا 
أنه املسيح... فكان جيول ليعرف مكان املعلم، أما نحن فعجبنا لألمر، فقلنا له: 
إنك أنت معلمنا وموالنا، هل نسيتنا؟ فضحك هيوذا وقال: إنكم حلمقى، أال 
تعرفونني، أنا هيوذا األسخريوطي، ويف هذه اللحظة دخل اجلنود، ووضعوا 
أيدهيم عىل هيوذا، فقد كان صورة طبق األصل من عيسى»، فهذا أحد شهود 

العيان .
به،  يؤمنون  ال  النصارى  ألن  بربنابا،  استشهد  أن  أحب  ال  كنت  وإن   
لكن ملا عجز األستاذ عن إثبات صلب املسيح من األناجيل القانونية عندهم، 

ألهنا ال تصلح للداللة؛ اضطررت للخروج خارج األناجيل القانونية .
أن  علًام  األمر،  هبذا  يقول  الذي  هو  فقط  برنابا  إنجيل  ليس  وباملناسبة 

إنجيل برنابا موجود قبل اإلسالم، وأستطيع أن أبرهن لألستاذ ذلك .
اكتشفت يف مرص بعد احلرب العاملية الثانية خمطوطات تسمى خمطوطات 
فيها ثالثة  صفحة،  «نجع محادي»، وتتكون من ألف ومائة وثالث ومخسني 
ومخسون نًصا، هذه النصوص تتحدث عن نجاة املسيح عليه الصالة والسالم 
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من الصلب، ومن بني هذه املخطوطات إنجيل يسمى «إنجيل بطرس» .
كأهنم  يدنو  «رأيته  املخطوطات -:  هذه  يف  كام   - بطرس  إنجيل  يقول 
يأخذوه  من  حًقا  أنت  هل  سيد؟  يا  أراه  الذي  هذا  ما  فقلت:  به  يمسكون 
يدخلون  من  املخلص:  يل  قال  آخر؟  شخص  ويدي  قدمي  يدقون  أهنم  أم 
الذي بقي يف شبهة العار،  فهم يضعون  البديل،  املسامري يف يديه وقدميه هو 

انظر إيل، وانظر إليه».
أنه  املسيح  لسان  عىل  جاء  األكرب»  «سيت  اسمها  أخرى  خمطوطة  ويف   
املرارة واخلل، ثم بعد مل أكن أنا ..  قال: «كان شخص آخر هو الذي رشب 
كان آخر هو الذي محل الصليب فوق كتفيه، كان آخر هو الذي وضعوا تاج 

الشوك عىل رأسه، وكنت أنا مبتجًها يف العىل..أضحك جلهلهم» . 
يف خمطوط آخر من املخطوطات التي اكتشفت يف نجع محادي، واسمها 
«مقالة القيامة» تقول أيًضا بأن املسيح مات موًتا طبيعًيا، وأن روحه ال يمكن 

أن متوت .
هذه  إثبات  عن  عجز  لكن ملا  األستاذ؛  يؤمن هبا  ال  النصوص  هذه  كل 

املسألة من كتابه؛ أحرضهتا له من دليل التاريخ . 
 باملناسبة - يا كرام - هناك فرق نرصانية كثرية كانت تؤمن بأن املسيح 
منها:  األول،  القرن  يف  تعيش  كانت  النرصانية  الفرق  وهذه  يصلب،  مل 

الباسليديون، الكورنثيون، الكربوكرايتون .
يقول القديس ألفونسو ماريا دي ليكوري وهو أحد قساوسة الكنيسة يف 
كتابه «اهلرطقات مع دحضها»، وهو يف هذا الكتاب يتحدث عن بدع القرن 
غري  قوة  املسيح  إن  فلوري:  قول  األول  القرن  بدع  من  «إن  فيقول:  األول 
هيولية، وكان يتبع ما شاء من اهليئات، ولذا ملا أراد اليهود صلبه أخذ صورة 
سمعان القروي، وأعطاه صورته، فصلب سمعان، بينام كان يسوع يسخر يف 
اليهود، ثم عاد غري منظور، وصعد إىل السامء»، فهذه البدعة ظهرت يف القرن 
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األول، فكان هناك يف القرن األول من يقول بأن املسيح مل يصلب، وبأن الذي 
صلب هو سمعان القريواين .

الغنوسطية  الفرق  إحدى  «إن  متى:  إنجيل  شارح  فنتون  جون  ويقول 
التي عاشت يف القرن الثاين { أي قبل اإلسالم } قالت بأن سمعان القريواين 

قد صلب بدًال من يسوع». 
طبًعا ال مشكلة، سواء كان سمعان القريواين هو الذي صلب أم هيوذا، 
من  هيمنا  فال  والسالم،  الصالة  عليه  املسيح  هو  ليس  ُصلب  الذي  أن  املهم 
الصالة  عليه  املسيح  صلب  (هل  نعاجلها:  التي  املسألة  إذ  صلب،  الذي 

والسالم أم ال ؟)
فرًقا نرصانية كانت  القرآن جورج سايل أيًضا بأن هناك   ويقول مفرس 
تقول بأن سمعان القريواين هو الذي ُصلب، ويذكر أيًضا بأن هناك من قال 

أنه سيمون السريناي .
الفرقة  النرصانية»  مسائل  يف  املسلمني  «عقيدة  كتابه  يف  سيوس  وذكر 
امليالدي  القرن  فرق  من  وهي  الصلب،  تنكر  كانت  وأهنا  الباسيليدية، 

األول.
حادثة  نفس  «إن  يقول:  الباسليدية  الطائفة  من  الباسليدي  باسليوس 
القيامة املدعى هبا بعد حادثة الصلب املوهوم؛ هي من ضمن الرباهني الدالة 

عىل عدم حدوث الصلب عىل ذات املسيح» .
 وحادثة القيامة التي حكيتها، وفيها أن املسيح كان متنكًرا بأزياء خمتلفة 
فلو كان  ال يقهره املوت ثانية،  يموت  الذي  املعلوم أن  تؤكد ذلك، ألنه من 
املسيح قد مات عىل الصليب حًقا؛ ملا خاف من املوت، وملا تنكر حني ظهر 

يف أحداث القيامة .
يقول املعارص جورجي زيدان: «اخلياليون يقولون: إن املسيح مل يصلب، 

وإنام صلب رجل آخر» .
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يصلب  مل  لكنه  إله،  املسيح  إن  تقول:  نرصانية  فرق  هناك  اإلخوة،  أهيا 
مل  املسيح  بأن  تقول  فرق  فهذه  والفلنطنيائية،  واملرسيونية  الروسيتية  منها: 

يصلب، لكنها تعتقد بألوهيته !
أحد  كتبه  الرسل»  «رحلة  يسمى  كتاًبا  قرأ  أنه  رسجيوس  املؤرخ  يقول 
وأندرواس  ويوحنا  بطرس  أخبار  عن  فيه  يتحدث  األوائل،  الكنسية  أباء 
وتوما بولس، يقول: «إن املسيح مل يصلب، ولكن صلب غريه، وقد ضحك 

بذلك من صالبيه». 
َقَتُلوُه  َوَما   ﴿ فقال:  املسألة  أوضح  وتعاىل  تبارك  اهللا  بأن  فأقول  وأختم 
١٥٧ ] ، هذا هو فضل اهللا  ْم ﴾ [ النساء: من اآلية  َه َهلُ َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبِّ

تبارك وتعاىل .
 ﴾ َحِكيـًام  َعِزيـًزا   ُ اهللاَّ َوَكاَن  إَِلْيـِه   ُ اهللاَّ َرَفَعـُه  َبـْل  َيِقيًنـا  َقَتُلـوُه  َوَمـا   ﴿  

[النساء:١٥٧ -١٥٨].
المداخلة العاشرة واألخيرة للقس أسعد

شكًرا أخي احلبيب الدكتور منقذ، اسمح يل بسؤال قبل مداخلتي ألهنا 
ستكون بناء عىل إجابتك عنه:

هل كان التالميذ الذين رووا قصة قيامة املسيح من املوت صادقني ؟ أم 
كانوا خمدوعني ؟ أم كانوا كذابني اخرتعوا قصة القيامة ؟

أرجو أن تعطيني إجابة، ثم أكمل مداخلتي بعدها مبارشة .
يجيب الدكتور منقذ:

يكونوا  مل  كلهم  ألهنم  حدث،  بالذي  عاملني  يكونوا  مل   .. أستاذ  يا  ال 
موجودين .

يواصل القس أسعد مداخلته فيسأل:
من  قام  قالوا:  فحني  قيامته،  عىل  وأمجعوا  قام،  املسيح  قالوا:  لكنهم 



هل صلب المسيح ؟٨٦

أم  ؟  جمانني  مهووسني  خمدوعني  كانوا  أم  ؟  فعًال  رأوه  قد  كانوا  هل  املوت، 
كانوا كذابني ؟

ويجيبه الدكتور منقذ:
يا أستاذ .. هذا السؤال ال يلزمني بحال من األحوال ، ألن إجابته متعلقة 
الروايات  بصحتها، فهذه  أسلم  ال  التي  بالروايات  متعلقة  اجلديد ..  بالعهد 

جتمع سلسلة من املتناقضات، فهي ال تصلح دليًال عىل هذه املسألة أبًدا .
الرواية،  هذه  من  جزء  هو  األموات  من  املسيح  قيام  عن  تقوله  وما 
فهناك إنجيليون يقولون: قام من األموات، وهناك من يقول: قام بعد ثالثة 
يوم  قام بعد  املسيح املزعوم بذلك، ولكن باحلساب نجده  أيام حسب وعد 

ونصف فقط .
إذن ..فهي كلها عبارة عن روايات ضعيفة ومتناقضة ، وركيكة ال تصلح 
عندي للداللة، فسواء قالوا أو مل يقولوا؛ فالقضية ال ينبني عليها عندي يشء، 

ألن هذه الروايات أضعف من أن يعتمد عليها يف تقرير هذه املسألة املهمة .
ويواصل القس أسعد مداخلته:

شكًرا أخي احلبيب الدكتور منقذ السقار .
اهللا  فهل  املسيح؛  يشبه  مصلوًبا  رأوا  التالميذ  كالمك أن  من  سأفرتض 

عز وجل خدعهم ؟
وسأفرتض – فيام بعد- أهنم كانوا كاذبني ، ثم أرد وفق هذا الفهم، وإن 

كنا عىل وشك االنتهاء من هذه املناظرة الرائعة .
وألخالقك  الوفري  لعلمك  االعتزاز  كل  بك  أعتز  رجل  أنت  وأقول:   

العالية، وأنت من أقدر الناس الذين أعتز هبم .
بداية؛ ليس يل أن أعلق عىل كالمك فيام خيتص بمعنى الوفاة، ألنه ليس 

من اختصايص، فأنت أدرى مني بتفسري القرآن الكريم، فلن أعلق عليه .
ولكن أعلق فيام خيصنا:

تستشهد بإنجيل برنابا: دعني أسألك سؤاًال: هل يوجد إسناد إلنجيل 
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برنابا، تعلم يا أخي الدكتور أن إنجيل برنابا من إنتاج القرن اخلامس عرش، 
أي بعد ألف ومخسامئة سنة من املسيح .

 لو كان إنجيل برنابا مع واحد من احلضور معنا، فأرى أن يأخذه ويلقيه 
يف القاممة، ألنه ال يصلح مستنًدا عندنا، وال عند املسلمني، ألنه ميلء باألقوال 

اخلاطئة، وال يقبله امللحدون، ألهنم حيتقرونه، لذا ال تستشهد بربنابا. 
وسأقول لكم شيًئا يثري الضحك، وأقول برسعة حتى ال يتكرر هذا مرة 
أخرى، تالميذ املسيح، احلواريون جتد أسامءهم يف إنجيل متى ويف األناجيل 
السم  برنابا  إنجيل  كاتب  وذكر  برنابا،  اسم  بينهم  جتد  لن  ولكن  األخرى، 

برنابا عىل إنجيله يكشف أنه كاذب دعي، وهو دليل عىل جهله.
 فلو نسب الكاتب هذا اإلنجيل لواحد من التالميذ لكان كذاًبا حاذًقا، 
ولكنه نسب اإلنجيل لشخص مل ير املسيح باملرة، فربنابا احلقيقي مل ير املسيح 

باملرة .
(برنابا)  سموه  الذين  هم  والرسل  الرسل،  بكرامة  آمن  احلقيقي  برنابا 

فاسمه احلقيقي يوسف .
كالم  يناقض  هذا  طبيعًيا،  موًتا  مات  املسيح  أن  قالوا  البعض  تقول: 

القرآن الكريم وكالم حرضتك .
 ولعلمك أنني أناقش املوضوع من البستان وحتى اجللجثة، فإذا قلت: 
يقبله،  أن  ملسلم  جيوز  وال  القرآن،  يناقض  فهذا  طبيعًيا،  موًتا  املسيح  مات 

فكيف مات ودفن مع كونه ارتفع ؟ 
املصلوب  يل  تقول  أن  إما  فأطالبك:  سمعان،  ُصلب  الذي  أن  ذكرَت 
سمعان  املصلوب  بأن  قولك  ألن  سمعان،  بأنه  يل  تقول  أن  وإما  هيوذا، 

سيدخلنا يف حتليل جديد سنعود إليه .
 إذن املقبوض عليه مل يكن هيوذا، ولكنه كان املسيح نفسه، وتذكر أنني 

سألتك أوًال ما هو مكان الرفع؟ فأجبَت بالبستان .
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 واملقبوض عليه مل يكن سمعان أيًضا، فاملسيح نفسه هو الذي ُحوكم يف 
بيت قيافا، وحوكم أمام بيالطس مرتني، ثم أخرجوه بعد املحاكمة .

 وحسب رأيك اجلديد؛ أن الرب أوقع شبه املسيح عىل سمعان بينام كان 
يف الطريق ، وقال له: إذا محلت الصليب ومت أنت؛ أعطيك جزاءك .. هذا 

غري مقبول منطقًيا .
؟ لو قلنا يف  رفع املسيح  أريد أن أسأله: متى  الذي  اجلوهري  والسؤال 

البستان؛ فلن تستقيم عىل ذلك قصة إلقاء الشبه عىل سمعان القريواين .
وال بد أن ينضبط املوضوع فكرًيا من أوله، فمن ألقي عليه شبه املسيح 

إما أن يكون هيوذا أو سمعان أو سيمون .
 فهل يمكن أن تستقيم شهادة من قال: سمعان، ال .. بل هيوذا، ال .. بل 

ضابط روماين .
أغلبهم  أن  ذكر  الكريم  والقرآن  االرتباك،  عىل  يدل  االضطراب  هذا 
من  النساء:   ]  ﴾ ِمْنُه  َشكٍّ  َلِفي  يِه  فِ اْخَتَلُفوا  ِذيَن  الَّ َوإِنَّ   ﴿ الظن  يتبعون 
املسيحيون  بل  الصلب،  اختلف يف  من  املسيحيون هم  فليس   ، اآلية١٥٧ ] 
عن املصلوب؛ لقالوا لك: هو املسيح، ولو  الكاثوليك  متيقنون، فلو سألت 
عىل  الربوتستانت  سألت  ولو  املسيح،  هو  لك:  لقالوا  األرثوذكس؛  سألت 

اختالف مذاهبهم ال جتد اختالًفا أبًدا، بل الكل يقول بصلب املسيح(١).
اختلفوا يف املسيح، كام أهنم ليسوا يف  املسيحيون هم الذين  إذن مل يكن 

شك، بل يف يقني .
القيامة  إن  وتقول:  الصلب،  عدم  عىل  دليل  القيامة  أحداث  إن  تقول: 

جزء من األكاذيب، ونحن نحتاج منك إىل اإلثبات .
(١)  حكى القرآن اختالف معارصي املسيح يف شخص املقبوض عليه، وشكهم فيه، ومل 
صلب،  قد  املسيح  أن  عىل  املعارصة  النصارى  لفرق  اخلاطئ  اإلطباق  عن  يتحدث 
ما  صحة  عىل  دليل  املصلوب أوضح  شخص  يف  القديمة  الفرق املسيحية  واختالف 

ذكره القرآن الكريم.
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الشيخ  الفاضل  طرحُته عىل أخي  الذي  األخري  بالنسبة للسؤال  أخًريا: 
املسيح  قيامة  قصة  يروون  وهم  التالميذ  كان  هل  منقذ:  الدكتور  الوقور 

صادقني أم خمدوعني أم كاذبني ؟(١)
ولو افرتضنا جدًال أهنم كانوا كاذبني يف ادعائهم القيامة، وأهنم اخرتعوا 
بعًضا: هيا بنا لنؤلف  قالوا لبعضهم  القصة، أي أن بطرس واندراوس  هذه 
بعد  فيام  نجدهم  أن  يعقل  فهل  ذلك؛  افرتضنا  لو   ، الناس  هبا  حكاية نخدع 
قضية  املعقول أن يموتوا من أجل  هل من  ؟  احلكاية  يموتون من أجل هذه 

هم الذين اخرتعوها ؟!
مل  املسيح  إن  قط:  يقل  مل  الكريم  القرآن  أن  التذكري  إىل  يقودين  وهذا   

يصلب !!!
يرفض  مل  ألنه  حمًقا،  كان  الرازي  الدين  فخر  اإلمام  إن  أقول:  ولكني 

فكرة موت املسيح عىل الصلب !!!
َيِقيًنا﴾: أي: وما قتلوا تعاليمه ورسالته، كام  َقَتُلوُه  ومعنى قوله: ﴿َوَما 
يقال: إن فالًنا مات، ولكن تعاليمه مل متت، فهذا هو املعنى املقصود يف القرآن 

الكريم الذي ال يمكن أن ينفي هذه احلقيقة التارخيية .
ولنا احلق كل احلق أن نختلف، ونخرج من هذه املناظرة يف حمبة . 

المداخلة العاشرة واألخيرة للدكتور منقذ
هذه املداخلة األخرية، ولعلنا نعود إىل هذا املوضع مرة أخرى، فاملوضوع 

عندي مل ينته، وبقي يف جعبتي الكثري والكثري مما أود أن أحتدث عنه .
واحلق أنني مل أكن أود أن أحتدث عن برنابا، لكن ال بأس من ذلك رًدا 

أن  وهو  منقذ،  قاله الدكتور  الذي  وهو  القس،  ذكره  عن  رابع أعرض  فرض  هناك    (١)
املسيح  رأوا  فهم  املسيح،  ونجاة  الشبيه  صلب  بعد  جرت  قد  القيامة  أحداث  تكون 

الناجي بصلب البديل عنه، وليس املسيح املصلوب القادم من املوت .
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عىل القس أسعد .
رًدا عىل زعم القس بحداثة إنجيل برنابا؛ أقول:

 ١- يف عام ٣٦٦م أمر البابا دماسس بعدم مطالعة إنجيل برنابا .
٢- يف عام ٣٨٢م اختذ جملس الكنائس الغربية قراًرا بعدم مطالعة هذا 

اإلنجيل .
اإلنجيل.  هذا  أنوسنت أمًرا بعدم مطالعة  البابا  ٤٦٥م أمر  عام  ٣- يف 

وكل هذا قبل اإلسالم .
من  قائمة  مطالعة  بعدم  أمر  جالسيوس  البابا  أمر  ٤٩٣م  عام  يف   -٤

األناجيل من بينها إنجيل برنابا .
وقد قال األستاذ شيًئا عجيًبا جًدا، حني قال بأن برنابا مل ير املسيح، وأنه 

رجل جاهل ، ال يا أستاذ هذا الكالم ال يصح أبًدا أبًدا .
يقول أعامل الرسل يف (٣٦/٤): «يوسف الذي دعي من الرسل برنابا»، 

كان أحد املصاحبني لتالميذ املسيح عليه الصالة والسالم .
حقله، ووضع ثمنه بني أرجل  وجاء يف سفر الرسل (٣٦/٤) أنه باع   

التالميذ .
لكن العجيب - يا إخوة - أن بولس عندما ادعى رؤيته املسيح وهو بني 
التالميذ  كذلك- تشكك  السامء واألرض - واألستاذ يراه صادًقا، وال أراه 

به .. فامذا حدث ؟ 
لقد قدمه برنابا إىل التالميذ، وطلب منهم أن يقبلوه معهم، وهذا األمر 
مرافًقا  زميًال  برنابا  كان  وقد   ،(٢٧/٩) يف  الرسل  أعامل  سفر  يف  مذكور 

لبولس يف مجيع رحالته إىل أن اختلفا مع بعضهام .
«ووعظ  الرسل (٢٥/١١):  أعامل  يف  برنابا  عىل  الثناء  هذا  إىل  واسمع 
من  وممتلًئا  صاًحلا  رجًال  كان  ألنه  القلب،  بعزم  الرب  يف  يثبتوا  أن  اجلميع 
الروح القدس واإليامن { أي برنابا } فانضم إىل الرب مجع غفري»، أي أنه كان 

رجًال حمنًكا جييد الكالم، فقبل كثري من الناس كالمه، واقتنعوا به .
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يقول األستاذ بأن هذا اإلنجيل يعود إىل القرن السادس عرش.
 أقول: ال يا أستاذ .. بل عثر عىل خمطوطة هلذا اإلنجيل يف القرن السابع 
يف أواخر  فرامينو، حيث دخل  عليها راهب إيطايل اسمه  عرش، والذي عثر 
فلام  الفاتيكان،  يف  اخلامس  اسكتس  البابا  مكتبة  عىل  عرش  السادس  القرن 

دخل وجد البابا نائًام، فأخذ يتجول يف املكتبة إىل أن يستيقظ البابا .
يتجول إذ عثر عىل خمطوط قديم إلنجيل برنابا، فحمله حتت  وبينام هو 

ثيابه، وخرج من مكتبة البابا، ثم أسلم هذا الرجل.
وليس لإلنجيل املنشور عالقة هبذا الرجل؛ ذلك أن النسخة التي وجدها 
عند البابا اسكتس اخلامس أيًضا هي نسخة مفقودة، والنسخة التي وجدت 

بعد ذلك هي نسخة أخرى موجودة يف البالط امللكي يف فيينا.
سأل األستاذ: هل هناك سند إلنجيل برنابا ؟ أقول: ال . 

وأسأل يف املقابل: هل هناك سند إلنجيل متى أو إنجيل لوقا، أو إنجيل 
يوحنا ؟

ال  برنابا  وإنجيل  األناجيل،  هلذه  سنًدا  حيرض  أن  يستطيع  ال  أحًدا  إن 
ر له أن ُخيتار يف جممع نيقية،  خيتلف عن األناجيل املوجودة حالًيا، لكنه مل يقدَّ
أن  اإلنجيل  هلذا  ر  يقدَّ فلم  دليل،  غري  من  األربعة  األناجيل  اختاروا  حيث 

يكون أحد األناجيل املختارة .
يقول األستاذ: إنجيل برنابا ميلء باألخطاء .

وأقول: كالمك صحيح يا أستاذ، فمثًال يقول إنجيل برنابا بأن الساموات 
تسعة، وهذا مرفوض، وال يقبله مسلم وال نرصاين ، فربنابا بٌرش وقد أخطأ ، 

وألنه برش أخطأ كام أخطأ متى، وكام أخطأ العهد القديم .
اجلديد  والعهد  (التوراة)  القديم  العهد  أخطاء  عىل  كثرية  شواهد  وعندي 
(اإلنجيل)، فكام أخطأت هذه النصوص؛ أخطأ أيًضا برنابا، فإنجيله ليس مقدًسا . 

 يرى األستاذ أن تناقضات الفرق النرصانية بني كون املصلوب سمعان 
أو هيوذا يعترب دليًال عىل بطالن اجلميع .
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وأقول: ملاذا انترش يا أستاذ هذا الرأي يف السنوات األوىل من املسيحية .. 
يف القرن األول ؟ أال يعني هذا أن هناك أمًرا كان يرسي بني الناس، وهو أن 

املسيح مل يصلب .
الناس  يؤلفه   وهذا األمر حينام يرسي، فإنام يرسي وفق معطيات، وال 

من عندهم من غري معطيات، وكام يقال: «ال دخان من دون نار».
واحلق أن املوضوع فيه ضبابية، لكن يكفينا أن من النصارى يف القرون 

األوىل من كان يعتقد أن املسيح مل يصلب .
يكونوا  مل  ألهنم  واجلواب:  ُصلب؟  الذي  فمن  إذن  السؤال:  يأيت  وهنا 
موجودين؛ فقد قال أناس بأن املصلوب هو سمعان القريواين، وقال غريهم: 

هيوذا .. إىل غري ذلك من اجتهادات ال تنفي نجاة املسيح من الصلب .
وكام قلت لك - يا أستاذ - ليس موضوعنا: (هل الذي صلب هيوذا أم 
(هل  بصدده:  نحن  الذي  املوضوع  لكن   ، والسالم؟)  الصالة  عليه  املسيح 

ُصلب املسيح أم ال ؟) . 
 تقول: التالميذ ادعوا أهنم رأوا املسيح بعد القيامة .

القصة  من  مأخوذة  تعرضها  التي  األدلة  هذه  أستاذ  يا  لك:  أقول  وأنا 
منها،  كثًريا  وتركت  تناقضاهتا،  من  بعًضا  عليك  طرحت  التي  املتناقضة 

فلذلك ال أقبل أن حتتج عيلَّ هبذه القصة، فهذه القصة كلها مردودة عندي.
ثم أيًضا أنا قد وجهتك إلنجيل برنابا الذي يقول بأن اهللا رفع املسيح، 
بام  برنابا  وأخرب  حدث،  بام  وأخربها  أمه  ى  فعزَّ ثانية،  األرض  إىل  أعاده  ثم 

حدث، ثم بعد ذلك صعد ثانية إىل السامء ، هذا ما يقوله برنابا .
واحلق أنني ال أحب أن أستدل بإنجيل برنابا، لكن ملا رأيت أن األستاذ 
ليس عنده دليل من العهد القديم أو من العهد اجلديد يثبت به موضوع صلب 
املسيح؛ فقد أضحى املوضوع تارخيًيا، ومادام املوضوع من التاريخ فال علينا 

أن نعترب برنابا كتاًبا تارخيًيا نستشهد به كسائر الكتب التارخيية .
أمتنى أن يسعفني الوقت لرشح موضع مهم وهو: «هل تنبأ العهد اجلديد 
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بنجاة املسيح ؟».
وأجيب بالقول: نعم .. ففي إنجيل يوحنا (٣٢/٧): « فأرسل الفريسيون 
ورؤساء الكهنة خداًما ليمسكوه، فقال هلم يسوع: أنا معكم زماًنا يسًريا، بعد 
عني،  الذي أرسلني، ستطلبونني وال جتدونني {أي ستبحثون  ثم أميض إىل 
أن  أنتم  تقدرون  ال  أنا  أكون  وحيث   { يب  تظفروا  ولن  جتدوين،  لن  لكنكم 
تأتوا»، أي أن املكان الذي سيذهب إليه املسيح؛ ليس بمقدورهم أن يصلوا 

إليه ، ألنه سيذهب إىل السامء .
أنا أسأل: متى حقق املسيح هذه النبوءة ؟

مكان  إىل  ذهب  وقد  جيدوه،  فلم  عنه،  للبحث  أتوا  حينام  حققها  لقد   
اليهود  التالميذ أن يأتوا إليه، لقد فهم اليهود أنه أراد نجاته: «فقال  ال يقدر 
فيام بينهم: إىل أين هذا مزمع أن يذهب حتى ال نجده نحن؟ ألعله مزمع أن 
يذهب إىل شتات اليونانيني ويعلم اليونانيني؟»، أي: ما هذا القول الذي قال 

«ستطلبونني وال جتدونني، وحيث أكون أنا ال تقدرون أنتم أن تأتوا» ؟
 لقد فهموا اليهود أنه يعني النجاة، وأنه سيذهب إىل مكان ال يقدرون 
عليه، فتساءلوا: هل هذا املكان يف اليونان أم أين؟ واحلق أن هذا املكان هو 

السامء، فهو املكان الذي ال يقدرون عىل الذهاب إليه .
ويف يوحنا (٢١/٨) قال املسيح: «أعلم من أين أتيت، وإىل أين أذهب، 
أما أنتم فال تعلمون من أين آيت، وال إىل أين أذهب .. قال هلم يسوع أيًضا: أنا 
أميض وستطلبونني { ستبحثون عني } ومتوتون يف خطيتكم، حيث أميض أنا 
ال تقدرون أنتم أن تأتوا { أي املكان الذي سأذهب إليه ال يمكنكم الوصول 
إليه } فقال اليهود: ألعله يقتل نفسه حتى يقول: حيث أميض أنا ال تقدرون 
أنتم أن تأتوا؟! فقال هلم: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق { أي من السامء }»، 

لذلك فإن نجاته ستكون من فوق .
ثم بعد قليل قال هلم: «متى رفعتم ابن اإلنسان ..»، ومرة أخرى أقول 
أن كلمة (ابن اإلنسان) تعني (اإلنسان)، وهي لفظة تطلق عىل املسيح عليه 
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السالم كام تطلق عىل غريه .
أفعل  ولست  هو،  أنا  أين  تفهمون  فحينئذ  اإلنسان،  ابن  رفعتم  «متى 
شيًئا من نفيس، بل أتكلم كام علمني أيب، والذي أرسلني معي، ولن يرتكني 
وحدي، ألين يف كل حني أفعل ما يرضيه، لذلك لن يرتكني اآلب»، فاهللا لن 

يتخىل عنه أبًدا .
يف يوحنا (٣٢/١٣): «قال للتالميذ: يا أوالدي، أنا معكم زماًنا قليًال 
بعد معكم، ستطلبونني، وكام قلت لليهود: حيث أذهب أنا ال تقدرون أنتم 

أن تأتوا» .
ويف يوحنا (٣٢/١٦) يقول: «هو ذا تأيت ساعة، وقد أتت اآلن، تتفرقون 
فيها كل واحد إىل خاصته، وترتكونني وحدي { أي أنكم هتربون } وأنا لست 
وحدي، ألن اآلب معي، قد كلمتكم هبذا، ليكون لكم يف سالم { أي حتى 
تكونوا مطمئنني عّيل، وأين يف سالم } يف العامل سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا 
أنا قد غلبت العامل»، أي ال ختافوا عيل، فحني هتربون؛ لن أكون وحدي «ألن 
اآلب معي .. أنا قد غلبت العامل»، فهل هذا الذي غلب العامل هو املعلق عىل 

أعواد الصليب ؟! يستحيل هذا .
ويقول بولس يف عربانيني (٧/٥) عن املسيح: «يف أيام جسده؛ إذ قدم 
برصاخ شديد ودموع طلبات وترضعات للقادر { أي ترضع هللا القادر } أن خيلصه 

من املوت {فاستجاب له} ، وُسمع له من أجل تقواه»، فاهللا استجاب له . 
يقول: «إن شئت أن تعُرب  كان  ؟ لقد  القادر  اهللا  من  املسيح  فامذا طلب   
عني هذه الكأس»، والنتيجة: «وُسمع له من أجل تقواه»، فلامذا تقولون: إن 

اهللا عز وجل مل يستجب للمسيح ؟ مع أن اهللا تعاىل يستجيب للمؤمنني .
يقول يعقوب يف رسالته (١٨/٥): «طلبة الباري تقتدر كثًريا يف فعلها»، 

ويقول يف نفس اإلصحاح «صالة اإليامن تشفي املريض».
إخويت الكرام .. كانت هذه هي النصوص تتنبأ عن املسيح عليه الصالة 

والسالم وعن نجاته .
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صلب  عن  تنبأت  أخرى  إنجيلية  نصوًصا  هناك  بأن  األستاذ  يقول  قد 
املسيح، ثم قيامته من املوت .

وأنا أقول له: لئن صدقنا أن هذه النصوص قد قاهلا املسيح كام أخربْت؛ 
فقد ذكر اإلنجيليون فيها بأن املسيح أخرب بأنه سيتعرض للمؤامرة، وأنه قد 

يؤخذ فيصلب .
اهللا يف بستان  يدعو  كان  الصالة والسالم حينام  عليه  وأقول: إن املسيح 
اهللا سبحانه وتعاىل أن يغري قدره هبذا األمر،  يطلب من  كان  فإنام  جثسيامين؛ 

نهم منه . أي طلب بأن ال يمكِّ
وحينام يطلب املسيح عليه الصالة والسالم ذلك من اهللا؛ فإن هذا يعني 
تبارك وتعاىل  اهللا  فإن  إنجاءه؛  اهللا سبحانه وتعاىل  طلب من  لو  يعتقد أنه  أنه 
يستجيب له، لذلك كان يطلب من اهللا أن يرصف عنه هذه الكأس، فهذا هو 

املوعود الذي وعده إياه، وهذا الذي حدث وكان.
إىل  اسمع  له؛  دعائه  ألجل  قدره  وتغيري  الداعي  دعاء  اهللا  والستجابة 
اهللا تبارك وتعاىل بقبض روح امللك حزقيا:  سفر إشعياء (١/٣٠)، فقد أمر 
«يف تلك األيام مرض حزقيا للموت، فجاء إليه أشعياء بن أموص النبي، قال 

له: هكذا يقول الرب: أوص بيتك؛ ألنك متوت و ال تعيش». 
صنع  بل  للموت،  حزقيا  يستسلم  فلم  عمره،  بانتهاء  النبي  أخربه  لقد   
النص:  يقول  ألعدائه،  عندما ُأخِرب أنه سيصلب، وسيسلم  صنع املسيح  كام 
«فوجه حزقيا وجهه إىل احلائط، وصىل إىل الرب، وقال: آه يا رب، اذكر كيف 
رست أمامك باألمانة، وبقلب سليم، وفعلت احلسن يف عينيك، وبكى حزقيا 

بكاء عظيًام».
؟  حدث للمسيح  كام  استجاب له  ؟ أم  الرب  ؟ هل خيبه  فامذا حدث   
يقول  حلزقيا: هكذا  اذهب وقل  قائًال:  إىل إشعياء  الرب  قول  يقول: «فصار 
الرب إله داود أبيك، قد سمعت صالتك، قد رأيت دموعك، هاأنذا أضيف 
إىل أيامك مخس عرشة سنة، ومن يد ملك آشور أنقذك وهذه املدينة، وأحامي 
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عن هذه املدينة».
ومثله أيًضا يف امللوك األول (٩/٢٠) يف قصة امللك آخاب .

ويف النهاية أتقدم بالشكر لألستاذ الكريم عىل ما تفضل به من إمتام هذا 
اللقاء الكريم .

اللهم أنت رب الساموات واألرض ومن فيهن فلك احلمد، وأنت قيوم 
الساموات واألرض ومن فيهن فلك احلمد، وأنت رب الساموات واألرض 

ومن فيهن فلك احلمد.
الذي أضاءت له الظلامت، وصلح عليه  اللهم إنا نسألك بنور وجهك 
شهرك  من  املباركة  العظيمة  الليلة  هذه  يف  مجعتنا  كام   ، واآلخرة  الدنيا  أمر 
العظيم رمضان؛ أن هتدينا مجيًعا إىل ما اختلفنا فيه من احلق بإذنك، وأن ترينا 

احلق حًقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطًال، وأن ترزقنا اجتنابه .
دينك  إىل  وردنا  بإذنك،  احلق  فيه من  اختلفنا  ملا  صدورنا  ارشح  اللهم   

الذي ارتضيته .. اللهم آمني .
عىل  جتمعنا  أن  ربنا  يا  نسألك  العظيمة؛  الليلة  هذه  يف  مجعتنا  كام  اللهم 
اهللا الصاحلني  جتمعنا يف بحابيح جنانك، مع أنبياء  اخرتته، وأن  الذي  دينك 
َهَداِء   َوالشُّ يِقَني  دِّ َوالصِّ َني  يِّ النَّبِ من  عليهم  اهللا  أنعم  الذين  مع  فأولئك   ﴿
يًام ﴾  اهللاَِّ َعلِ َني َوَحُسَن ُأوَلِئَك َرفِيًقا * َذلَِك اْلَفْضُل ِمَن اهللاَِّ َوَكَفى بِ اِحلِ َوالصَّ

[النساء:٧٠].
مسامعهم  أتعبت  الذين  الكرام  لإلخوة  شكًرا  أسعد ..  لألستاذ  شكًرا 
خالل هذه الساعات املتواصلة، واَهللا أسأل أن ال حيرمنا من دعوات الصاحلني 

منهم، إنه ويل ذلك والقادر عليه . 
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