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All Rights Reserved 
   الرجاء التقيد-جميع الحقوق محفوظة

إليكترونية أو وضعها على     أو طباعية مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف وال جيوز إعادة نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة             
 .وب من اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيلاإلنترنت إال بإذن خاص ومكت شبكة

طريقة كانت ومهما  فقط وليس دف بيعها أو املتاجرة ا بأي ميكنك أن حتتفظ بالكتب أو املقاالت لالستخدام الشخصي
  .األسباب كانت
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 المحتويات

  أجوبة ألسئلة صعبة

  هل حقاً صلب املسيح يوم اجلمعة؟

  مواسم أو أعياد الرب

  حية لألعياد السبعةاملعاين الرو

  الوقت الذي مات فيه املسيح

  الوقت الذي دفن فيه املسيح

  مرمي مل تذهب إىل القرب مرتني

  آيات جيب أن ننتبه إليها

  أحداث أسبوع الصلب 

  الوقت الذي قام فيه املسيح

  ألن فصحنا املسيح
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  تسلسل أحداث الصلب والقيامة

  االعتراضات اليت نسمعها والرد عليها

  الصلب والقيامة يف النبوات 

  حقيقة صلب املسيح

  من ليس له سيف

  ماذا رفض املسيح اخلل؟

  
 

All Rights Reserved 
   الرجاء التقيد-جميع الحقوق محفوظة

إليكترونية أو وضعها على     أو طباعية مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف وال جيوز إعادة نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة             
 .اإلنترنت إال بإذن خاص ومكتوب من اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل شبكة

طريقة كانت ومهما  فقط وليس دف بيعها أو املتاجرة ا بأي ميكنك أن حتتفظ بالكتب أو املقاالت لالستخدام الشخصي
  .األسباب كانت
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  مقدمة

 يقـرأ  معظمنا يتذكّر قصة الوزير احلبشي الذي كان عائدا من أورشليم وكان      
النيب اشعياء، ولكن مل يكن يفهم ما كان يقرأ وكيف أن مالك الرب كلّـم فيليـبس                 

ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ وجاء جـواب        : ليقترب من مركبة ذاك الوزير ويسأله قائالً      
الوزير احلبشي لفيليبس كيف ميكنين إن مل يرشدين أحد؟ وطلب إىل فيليبس أن يـصعد               

مثل شاة سيق إىل الـذبح  : " الذي كان يقرأه فكان هذاوأما فصل الكتاب. وجيلس معه 
: فأجاب اخلصي فيليبس وقال   .. ومثل خروف صامت أمام الذي جيزه هكذا مل يفتح فاه         

أطلب إليك عن من يقول النيب هذا؟ عن نفسه أم عن واحد آخر؟ ففتح فيليبس فـاه                 
  ).٣٥ -٢٦: ٨أعمال (وابتدأ من هذا الكتاب فبشره بيسوع 

دت هذه احلادثة لغرض يف ذهين وهو أن بعض احلقائق الكتابية قد لقد أور
كالوزير احلبشي أو رمبا حيملون شهادات ختفى عن أناس قد يشغلون مناصب هامة 

ويف مثل هذه احلاالت . علمية ولكن عيوم الروحية تبقى مغمضة عن فهم احلق اإلهلي
ن يلجأ الشخص وبنية صادقة وتصميم فإما أ: البد من توفري أحد شيئني أو االثنني معاً

أكيد إىل الرب كي يفتح بصريته ليفهم املكتوب، وإما أن يطلب من اللَّه أن يرتب له 
طريقة أخرى إلرشاده وتوصيل النور إليه عن طريق شخص آخر كما جاء يف حادثة 

  . الوزير احلبشي
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 لتغىن حياته فكلمة اللَّه نبع غزير وما على املرء إال أن ينهل منه ما شاء
بالفضائل احلميدة ومكارم األخالق اليت تعود باد للرب يسوع الذي خلقنا وخلّصنا 

  . بنعمته أن نكون تالميذه باحلق خالل إقامتنا على هذه األرض الفانية

ورغم بساطة كلمة اللَّه إال أا تبقى غامضة للبعض إما لعدم إعطاء الوقت 
يل من أمهيتها على أا كلمة اللّه فيصعب فهمها وبذلك الكايف هلضمها وفهمها أو التقل

تأيت التفسريات اخلاطئة خصوصاً من أناس مغرضني ألسباب يف نفوسهم كتشويه 
  .احلقائق اإلهلية والطعن فيها

وقد جاء هذا الكتاب كأداة فعالة للتعامل مع بعض اجلوانب اليت كانت عسرية الفهم 
فته على مدى الثالثني عاماً املاضية، رغم مجيع فالقس اسرب، كما عر. على البعض

املناقب الفاضلة اليت حباه اللَّه ا، واليت كرسها كلّها د اللَّه ونشر البشارة، إال أنه 
فكل سؤال يوجد له عنده . يبقى متميزاً يف شيء واحد وهو عمق فهمه للكتاب املقدس

   .ارجتال جواب، واجلواب عادةً يأيت حسب كلمة اللّه وبدون

فتراه دائماً يستشهد بأعداد من الكتاب املقدس، دون تردد، فيأيت اجلواب 
ويف مؤلّفاته السابقة . شافياً ومقنعاً، ألنه مستمد من كلمة اللَّه الواضحة واحلية واملقنعة

كان يتعامل بنفس الطريقة مع مواضيع حمددة فيعطيها من التحليل والتعليل لتأيت باحلجة 
إلقناع الكثريين ممن كانوا، لفترات طويلة، جيهلون معناها كموضوع املعمودية الدامغة 

  .واخلالص والنبوات وغريها
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أما يف هذا الكتاب فقد تعامل مع مواضيع أخرى شغلت أفكار الكثريين من   
هل صلب املسيح حقاً؟ يف أي يوم صلب؟ كم : مسيحيني ومسلمني وهذه املواضيع هي

 القرب؟ هل ذهبت مرمي ادلية إىل القرب مرةً واحدة أو مرتني؟ هل يوماً وليلة أمضى يف
  حتققت كل النبوات املتعلقة بصلب املسيح وقيامته؟

مجيع هذه التساؤالت متّ اإلجابة عليها من الكتاب املقدس بنظرة فاحصة   
 كما جاء الكتاب جمرداً من. ودقيقة، ومدعمة بآيات كتابية ال لبس فيها وال غموض

فتناول هذه املواضيع احملددة بشكل . احلشو والكالم املطول، الذي يدعو إىل امللل
  . مبوب وبتسلسل زمين واضح يسهل فهمه

فأشكر اللّه من أجل خدامه املؤمنني املكرسني الذين يصرفون األوقات الطويلة   
عمل الشاق يصري بالبحث والتنقيب، حىت يأتوا مبثل هذه الدرر من كلمة اللَّه، وذا ال

لنا نصيب أن نفهم أكثر، وندرك أن كلمة اللَّه حية وفعالة، وحتوي اإلجابة على كل 
  .وإلهلنا نقدم الشكر واحلمد. تساؤل

  رجا مرشد                

  واشنطن دي سي        
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  أجوبة ألسئلة صعبة

مستعّدين دائمًا لمجاوبة آل من يسألكم عن سبب الرجاء "
  )١٥: ٣س  بطر١ ("الذي فيكم

يسأل السيد أمحد ديدات الذي اكتسب شهرة عاملية يف العامل اإلسالمي لسبب   
إذا كان املسيح صلب مساء : "كتاباته اليت قد خصصها ضد اإلميان املسيحي متحدياً

  "اجلمعة كما تدعون فأين الثالثة أيام والثالث ليال اليت بقي فيها يف القرب؟

سيد ديدات إذا التبس عليه األمر يف إجياد اجلواب وأنا ال ألوم شخصاً مثل ال  
. الواضح واملقنع هلذا التساؤل ألن الكثريين من املسيحيني مل يستطيعوا تفسري هذا األمر
  .فتعال معي أخي القارئ يف رحلة دراسية لنبحث معاً عن اجلواب من خالل كلمة اهللا

ا آية لنؤمن بك جييب الرب يسوع على سؤال الفريسيني عندما سألوه أرن
جيل فاسق شرير يطلب آية وال تعطى له إال آية يونان النيب ألنه كما كان : "بقوله

هكذا يكون ابن اإلنسان يف بطن األرض يونان يف بطن احلوت ثالثة أيام وثالث ليالٍ 
  ).٤٠-٣٩: ١٢مىت " (ثالثة أيام وثالث ليالٍ؟

 أيام والثالث ليالٍ ذكر الرب يسوع قبل أن يصلب عدة آيات عن الثالثة  
  :نذكر منها ما يلي
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فانتهرهم وأوصى أن ال يقولون ذلك ألحد قائالً أن ابن اإلنسان ينبغي أن "  
: ٩لوقا  (".يتأمل كثرياً ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة وبعد ثالثة أيام يقوم

٢٢.(  

ل ما هو وأخذ االثين عشر وقال هلم ها حنن صاعدون إىل أورشليم وسيتم ك"  
. ألنه يسلّم إىل األمم ويستهزأ به ويشتم ويتفل عليه. مكتوب باألنبياء عن ابن اإلنسان

  ).٣٢: ١٨لوقا " (وجيلدونه ويقتلونه ويف اليوم الثالث يقوم

وفيما كان يسوع صاعداً إىل أورشليم أخذ االثين عشر تلميذا على انفراد "  
شليم وابن اإلنسان يسلم إىل رؤساء ها حنن صاعدون إىل أور: يف الطريق وقال هلم

ويسلّمونه إىل األمم لكي يهزأوا به وجيلدوه . الكهنة والكتبة فيحكمون عليه باملوت
  ).١٩ -١٧: ٢٠مىت ( "ويصلبوه ويف اليوم الثالث يقوم

من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتالميذه أنه ينبغي أن يذهب إىل أورشليم "  
 -٢١: ١٦مىت ( "ؤساء الكهنة ويقتل ويف اليوم الثالث يقومويتأمل كثرياً من الشيوخ ور

٢٢.(  

ابن اإلنسان سوف يسلّم إىل :  يترددون يف اجلليل قال هلم يسوعوفيما هم"  
  ).٢٣ -٢٢: ١٧مىت  (".فيقتلونه ويف اليوم الثالث يقوم، فحزنوا جداً. أيدي الناس
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اً ويرفض من الشيوخ وابتدأ يعلّمهم أن ابن اإلنسان ينبغي أن يتأمل كثري"  
  ).٣١: ٨مرقس ( "ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وبعد ثالثة أيام يقوم

وخرجوا من هناك واجتازوا اجلليل ومل يرد أن يعلم أحد ألنه كان يعلّم "   
تالميذه ويقول هلم أن ابن اإلنسان يسلّم إىل أيدي الناس فيقتلونه وبعد أن يقتل يقوم يف 

  ).٣٢ -٣٠: ٩مرقس ( "اليوم الثالث

ها حنن صاعدون إىل . فأحد االثين عشر أيضاً يقول هلم عما سيحدث له"  
أورشليم وابن اإلنسان يسلّم إىل رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه باملوت 
 "ويسلّمونه إىل األمم فيهزأون به وجيلدونه ويتفلون عليه ويقتلونه ويف اليوم الثالث يقوم

  ).٣٤ -٣٢: ١٠مرقس(

 أجاب يسوع وقال هلم جاب اليهود وقالوا له أية آية ترينا حىت تفعل هذا؟فأ"  
فقال اليهود يف ست وأربعني سنة بين هذا . انقضوا هذا اهليكل ويف ثالثة أيام أقيمه

فلما قام من . اهليكل أفأنت يف ثالثة أيام تقيمه؟ وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده
يوحنا  ("ا فآمنوا بالكتاب والكالم الذي قاله يسوعاألموات تذكّر تالميذه أنه قال هذ

٢١ -١٨: ٢.(  

ويف الغد الذي بعد االستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إىل بيالطس "  
يا سيد قد تذكرنا أن هذا املضل قال وهو حي أين بعد ثالثة أيام أقوم فمر : قائلني

لوا للشعب أنه قام من الً ويسرقوه ويقوبضبط القرب إىل اليوم الثالث لئال يأيت تالميذه لي
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فقال بيالطس عندكم حراس اذهبوا . فتكون الضاللة األخرية أشر من األوىل. األموات
: ٢٧مىت  ("واضبطوه كما تعلمون فمضوا وضبطوا القرب باحلراس وختموا احلجر

٦٦ -٦٢.(  
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  هل حقًا صلب المسيح يوم الجمعة؟

 تبدو للبعض على أن املسيح قد صلب يوم اجلمعة فيما يلي سنذكر بعض اآليات اليت
  :وهذه اآليات هي

استعداد فلكي ال تبقى األجساد على الصليب يف السبت، ألن مث إذا كان "  
يوحنا  ("يوم ذلك السبت كان عظيماً، سأل اليهود بيالطس أن تكسر سيقام ويرفعوا

٣١: ١٩.(  

ل السبت، جاء يوسف الذي من ، أي ما قباالستعدادوملا كان املساء إذ كان "  
  ).٤٣ -٤٢: ١٥مرقس ( "ودخل إىل بيالطس وطلب جسد يسوع.. الرامة

هذا تقدم إىل ... وإذا رجل امسه يوسف وكان مشرياً ورجالً صاحلاً باراً"  
بيالطس وطلب جسد يسوع وأنزله ولفّه بكتان ووضعه يف قرب منحوت حيث مل يكن 

  ). ٥٤ -٥٠: ٢٣لوقا ( "لسبت يلوح وااالستعدادأحد وضع قط وكان يوم 

من هذه اآليات فهم بعض املسيحيني بأن املسيح قد صلب يوم اجلمعة، ألن   
 بأن األسبوع الذي صلب فيه االعتبارومل يأخذوا بعني يوم اجلمعة يأيت قبل السبت، 

سبت عيد الفصح والذي صادف يف تلك السنة يوم (على سبتني املسيح كان حيتوي 
  :واليك الرباهني) بت األسبوعياخلميس والس
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  سبتان في أسبوع واحد

لقد أوصى اهللا موسى بأن حيسبوا مجيع األعياد سبوتاً واليك اآليات اليت تؤكد    
  :هذا احلق

فريضة دهرية أنكم يف الشهر السابع يف عاشر ) يوم الكفّارة(ويكون لكم "
النازل يف وسطكم ألنه الوطين والغريب  نال تعملوالشهر تذللون نفوسكم وكل عمل 

يف هذا اليوم يكفر عنكم لتطهريكم من مجيع خطاياكم أمام الرب تطهرون، سبت عطلة 
  ).٣١ -٢٩: ١٦الويني ( "هو لكم وتذللون نفوسكم فريضة دهرية

أما العاشر من هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة : وكلم الرب موسى قائالً
 ما ال تعملوا يف عمالً. وسكم وتقربون وقودا للربحمفالً مقدساً يكون لكم تذلّلون نف

أن كل نفس ال تتذلل . إهلكمهذا اليوم عينه ألنه يوم كفّارة للتكفري عنكم أمام الرب 
يف هذا اليوم عينه تقطع من شعبها، وكلّ نفس تعمل عمال ما يف هذا اليوم عينه أبيد 

انه . جيالكم يف مجيع مساكنكمتعملوا فريضة دهرية يف أ عمال ما الالنفس من شعبها، 
، من املساء إىل املساء سبت عطلة لكم فتذللون نفوسكم يف تاسع الشهر عند املساء

واضح متاماً من هذه اآليات أن العيد كان ). ٣٢ -٢٦: ٢٣الويني " (تسبتون سبتكم
  .حيسب سبتاً كالسبت األسبوعي
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: ٢٣الويني " (قاا أوهذه مواسم الرب احملافل املقدسة اليت تنادون ا يف"  
فعندما ." سبت عطلة"وكلمة حمافل هي مجع حمفل واحملفل هو يوم عيد أو عطلة أو ). ٤

إنه سبت .. أما العاشر من هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة حمفالً مقدساً"يقول 
  ).٣٢ -٢٦: ٢٣الويني " (من املساء إىل املساء تسبتون سبتكم... عطلة لكم

أنه باإلضافة إىل السبت األسبوعي العادي والثابت الذي هو يوم الراحة فهذا يعين 
وكانت هذه السبوت تأيت يف أي يوم من أيام . كانت عند اليهود سبوتاً أخرى غريه

األسبوع وكان اليهود يسموا سبوتاً أو حمافل مقدسة أو يوم عطلة ال يعملون فيها 
  :لي تؤكد هذا احلقواآليات اليت سنذكرها فيما ي. عمالً ما

ون لكم، عمال ما من الشغل يك مقدساًوتنادون يف ذلك اليوم عينه حمفالً "  
  ). ٢١: ٢٣الويني " (التعملوا فريضة دهرية

يف اليوم اخلامس عشر من : كلّم بين إسرائيل قائالً:وكلّم الرب موسى قائالً"  
س عمال من الشغل ال يف اليوم األول حمفل مقد... هذا الشهر السابع عيد املظال

كل .. تعملوا، سبعة أيام تقدمون وقوداً للرب،يف اليوم الثامن يكون لكم حمفالً مقدس
  ).٣٧ -٣٣: ٢٣الويني " (تعملوا عمل شغل ال

: ٢٣ويني ال" (هذه مواسم الرب احملافل املقدسة اليت تنادون ا يف أوقاا"  
 يف السنة ولكل منها تارخيه اخلاص وكلمة مواسم تعين أياماً حمددة تأيت مرة). ٤

  .به،وكانت هذه األيام تعترب سبوتاً ال جيوز العمل فيها كما جاء يف النصوص السابقة
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  )٢٣الويين (مواسم أو أعياد الرب 

هلم مواسم الرب اليت فيها كلم بين إسرائيل وقل : وكلم الرب موسى قائالً"  
  ).١: ٢٣يني الو..." (تنادون حمافل مقدسة هذه هي موامسي

  :فاألعياد كانت تسمى مواسم الرب وحمافله املقدسة، وكانت سبعة وهي

  .عشر من الشهر األوليكون يف اليوم الرابع : عيد الفصح  

  .يكون يف اليوم اخلامس عشر من الشهر األول: عيد الفطري  

  .يقع يف اليوم العاشر من الشهر السابع: عيد الكفارة  

  .ل الشهر السابعيقع يف أو: عيد األبواق  

  .يقع يف اخلامس عشر من الشهر السابع: عيد املظال  

  .يقع يف ابتداء احلصاد: عيد الباكورة  

  .يقع بعد عيد الباكورة خبمسني يوم: عيد اخلمسني  

ومبا أن لكل عيد تارخيه لذا كان العيد يقع يف أي يوم من أيام األسبوع وكان   
  ).٣١: ١٦الويني (عطلة يسمى سبتاً أو حمفالً مقدساً أو سبت 
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  المعاني الروحية لألعياد السبعة

قبل أن ننتقل إىل موضوعنا الرئيسي أردت أن أشرح قليالً من املعاين الروحية   
  .هلذه األعياد وما تعنيه لنا يف ضوء العهد اجلديد

عاملني أنكم افتديتم : "نرى فيه رمزا للفداء بالدم على أساس موت املسيح: فعيد الفصح
بل بدم كرمي كما من محل بال عيب وال دنس دم ..  بأشياء تفىن بفضة أو ذهبال

  ).١٩ -١٨: ١ بطرس ١" (املسيح

  ). ٧:١أفسس " (الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران اخلطايا "  

  . نرى فيه املسيح الذي بال عيب وال دنس: وعيد الفطري

إلظهار ... اهللا كفّارة باألميان بدمهالذي قدمه : "نرى فيه دم املسيح: ويوم عيد الكفّارة 
 - ٢٥: ٣رومية . ("بره يف الزمان احلاضر ليكون بارا ويربر من هو من اإلميان بيسوع

٢٦.(  

  .نرى فيه املسيح باكورة الراقدين: وعيد الباكورة

يف يوم اخلمسني بعد حلول الروح ) جسد املسيح(نرى تكوين الكنيسة : وعيد اخلمسني
  .القدس
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 ١٦

  ).جسد املسيح(ه اختطاف الكنيسة نرى في: بواقوعيد األ

  ).٢١: ٣أعمال " (شيءأزمنة رد كل "نرى فيه : وعيد املظال

 ومن اجلدير بالذكر أن هذه األعياد كانت متارس يف املكان الذي اختاره 
احترز من أن تصعد : "كما أوصى الرب موسى قائال) أي يف اهليكل يف أورشليم(الرب 

ن تراه، بل يف املكان الذي خيتاره الرب يف أحد أسباطك، هناك حمرقاتك يف كل مكا
  ).١٤-١٢:١٣تثنية " (تصعد حمرقاتك وهناك تعمل ما أنا أوصيك به
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 ١٧

  

  آان ينبغي

  أن المسيح يتألَّم

  ويقوم من األموات

  في اليوم الثالث

  ).٢٤:٤٦لوقا (
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 ١٨

  الوقت الذي مات فيه المسيح 

لوقا الساعة اليت مات فيها املسيح على يذكر لنا كل من البشري مىت ومرقس و
  .الصليب

وهي الساعة الثانية عشر ظهراً (ومن الساعة السادسة : "فمىت البشري يقول
أي الساعة (كانت ظلمة على كل األرض إىل الساعة التاسعة ) حسب التوقيت الغريب

ي ايلي ملا ايل: وحنو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائالً). الثالثة بعد الظهر
فقوم من الواقفني هناك ملا مسعوا قالوا انه ينادي . شبقتين، أي إهلي إهلي ملا تركتين

خالً وجعلها على قصبة وسقاه، إيليا،وللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة ومألها 
وأما الباقون فقالوا اترك لنرى هل يأيت إيليا خيلّصه، فصرخ يسوع أيضاً بصوت عظيم 

  ).٥٠ -٢٧:٤٥مىت  ("وأسلم الروح

وكانت حنو الساعة السادسة، فكانت ظلمة على : "ويكتب لنا لوقا البشري
األرض كلّها إىل الساعة التاسعة، وأظلمت الشمس وانشق حجاب اهليكل من وسطه، 

يا أبتاه يف يديك أستودع روحي، وملا قال هذا أسلم : ونادى يسوع بصوت عظيم وقال
  ).٤٦-٤٤: ٢٣لوقا " (الروح

وملا كانت الساعة السادسة كانت ظلمة على األرض : "ومرقس البشري يكتب
ويف الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلً الوي . كلها إىل الساعة التاسعة
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فصرخ يسوع بصوت عظيم .. هلي ملاذا تركتينإهلي إالوي ملا شبقتين الذي تفسريه 
بله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح قال وملا رأى قائد املئة الواقف مقا ..وأسلم الروح

  ).٣٩، ٣٧، ٣٤ -٣٣: ١٥مرقس " (حقاً كان هذا اإلنسان ابن اهللا

  :لحوظة يجب أن ننتبه إليهام

ند يبدأ التوقيت الشرقي عند شروق الشمس، بالساعة الواحدة صباحاً وع
فعندما يذكر . الظهر تكون الساعة السادسة ويف املساء تكون الساعة الثانية عشر

) حسب التوقيت الشرقي(البشائر بأن الظلمة كانت من السادسة إىل الساعة التاسعة 
حسب التوقيت (فهذا يعين من الساعة الثانية عشر ظهراً إىل الساعة الثالثة بعد الظهر 

  ).الغريب 
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  الوقت الذي دفن فيه المسيح

  :يكتب لنا البشري مىت عن دفن املسيح ما يلي 

رجل غين من الرامة امسه يوسف وكان هو أيضاً تلميذاً وملا كان املساء جاء "
. فأمر بيالطس أن يعطى اجلسد. ليسوع، فهذا تقدم إىل بيالطس وطلب جسد يسوع

فأخذ يوسف اجلسد ولفّه بكتان نقي ووضعه يف قربه اجلديد الذي كان قد حنته يف 
  ).٦٠ -٥٧: ٢٧مىت " (الصخرة مث دحرج حجراً كبرياً على باب القرب ومضى

وملا كان املساء، إذ كان اإلستعداد، أي ما : "ويكتب لنا مرقس البشري ما يلي
فتجاسر ودخل إىل بيالطس وطلب جسد .. قبل السبت، جاء يوسف الذي من الرامة

فتعجب بيالطس أنه مات كذا سريعا، فدعا قائد املئة وسأله هل ه زمان قد . يسوع
فاشترى كتاناً فأنزله وكفّنه . يوسفمات؟ وملا عرف من قائد املئة وهب اجلسد ل

بالكتان ووضعه يف قرب كان منحوتاً يف صخرة ودحرج حجراً على باب القرب وكانت 
  ).٤٧ -٤٢: ١٥مرقس " (مرمي ادلية ومرمي أم يوسي تنظران أين وضع

هذا تقدم إىل ... وإذا رجل امسه يوسف: "ويكتب لنا لوقا البشري ما يلي
، وأنزله ولفّه بكتان ووضعه يف قرب منحوت حيث مل يكن بيالطس وطلب جسد يسوع

  ).٥٥ -٥٠: ٢٣لوقا  ("وكان يوم االستعداد والسبت يلوح. أحد وضع قط



Arabic Bible Outreach Ministry      www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٢١

مث أن يوسف الذي من الرامة وهو : "وأخرياً نقرأ ما كتبه لنا يوحنا البشري
تلميذ يسوع ولكن خفية لسبب اخلوف من اليهود سأل بيالطس أن يأخذ جسد 

وجاء أيضاً نيقودميوس الذي أتى إىل . أذن بيالطس فجاء وأخذ جسد يسوعيسوع، ف
بأكفان مع فأخذ جسد يسوع ولفّاه . يسوع ليالً وهو حامل مزيج مر وعود حنو مئة منا

وكان يف املوضع الذي صلب فيه بستان ويف .األطياب كما لليهود عادةً أن يكفّنوا
ك وضعا يسوع لسبب استعداد اليهود البستان قرب جديد مل يوضع فيه أحد قط فهنا

  ).٤٢ -٣٨: ١٩يوحنا (ألن القرب كان قريباً ) لعيد الفصح(

يبدو واضحاً مما سبق بأن املسيح قد دفن مساء يوم االستعداد أي ما قبل 
  ).٥٠: ٢٣ ولوقا ٤٢: ١٥مرقس ( السبت 
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  مريم المجدلية لم تذهب إلى القبر مرتين

 ادلية قد ذهبت إىل القرب باكراً والظالم باق يكتب لنا يوحنا البشري بأن مرمي
ى السبت وبعد ما مض: ولكن البشري مرقس يكتب لنا. فنظرت احلجر مرفوعاً عن القرب

وباكراً جداً يف . اشترت مرمي ادلية ومرمي أم يعقوب وسالومة حنوطاً ليذهنب ويدهنه
  . أول األسبوع أتني إىل القرب إذ طلعت الشمس

ول وهلة بأن مرمي قد ذهبت إىل القرب باكراً والظالم باق مث ذهبت ويبدو أل
  .مع النسوة إذ طلعت الشمس

والسؤال الذي يواجهنا اآلن هو كيف ميكن ملرمي ادلية أن تكون قد ذهبت 
رأت املسيح وظنت أنه البستاين وناداها بامسها فعرفته وقالت له (إىل القرب والظالم باق 
وكيف أا ذهبت مع النسوة إىل القرب إذ طلعت الشمس ) ه يا معلمربوين الذي تفسري

  .كما جاء يف إجنيل مرقس البشري

ورمبا ألول وهلة نظن أنه يوجد اختالف بني ظهور الرب ملرمي ادلية وبني ما 
ولكن هذا االختالف سرعان ما . من إجنيل مرقسجاء يف اإلصحاح السادس عشر 

: إذ يقول) ٩: ١٦مرقس (لتاسع من نفس اإلصحاح أي يتالشى عندما نقرأ العدد ا
 كان قد أخرج منها سبعة وبعدما قام باكراً يف أول األسبوع ظهر أوالً ملرمي ادلية اليت"

 األكيدة بأن مرمي ادلية كانت قد اشترت ةوهذه اآلية تبين لنا احلقيق. "شياطني
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 تذهب معهن إىل القرب عندما طلعت فقط ولكنها ملاحلانوط مع مرمي أم يعقوب وسالومة 
الشمس، ألن العدد التاسع من نفس اإلصحاح يقول بأن املسيح كان قد ظهر هلا 

وبعدما قام باكراً جداً يف أول األسبوع ظهر أوالً ملرمي ادلية اليت كانت قد . "وحدها
  ).٩: ١٦ مرقس" (أخرج منها سبعة شياطني

ري مرقس ذكر حادثة إخراج الشياطني ومن العجيب واجلدير بالذكر أن البش
من مرمي ادلية هنا ألن الروح القدس كان يعرف مسبقاً أنه البد أن يثار هذا السؤال 

كيف ميكن المرأة أن تتجاسر وتذهب وحدها إىل القرب والظالم باق : فيما بعد وهو
كباقي اانني دون أن ختاف؟ فيأتينا اجلواب من الكتاب املقدس وهو أن مرمي ادلية، 

الذين سكنتهم الشياطني، كانت تسكن القبور قبل أن خيرج الرب يسوع الشياطني 
  :منها كما جاء يف اآليات التالية

"  جمنونان خارجان من القبوراستقبلهوملا جاء إىل القرب إىل كورة اجلرجسيني "
  ).٢٨: ٨مىت (

جنس كان مسكنه وملا خرج من السفينة استقبله من القبور إنسان به روح "
  ).٣: ٥مرقس " (القبور

وساروا إىل كورة اجلدريني فاستقبله رجل من املدينة كان فيه شياطني منذ "
  ".زمان طويل وكان ال يلبس ثوباً وال يقيم يف بيت بل يف القبور
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 ٢٤

فالروح القدس أراد أن يضيف هذه احلقيقة ليذيل الشك الذي قد يساور 
  .بعض املعترضني
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  رض تزوالنالسماء واأل

  يزول ولكن آالمي ال
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 ٢٦

 آيات يجب أن ننتبه إليها

مث إذا كان استعداد فلكي ال تبقى األجساد على الصليب يف السبت ألن يوم "
  ).٣١: ١٩يوحنا " (ذلك السبت كان عظيماً

وملا كان املساء إذ كان االستعداد أي ما قبل السبت جاء يوسف الذي من "
  ).٤٣-٤٢: ١٥مرقس " (طلب جسد يسوعودخل إىل بيالطس و... الرامة 

وإذا رجل امسه يوسف هذا تقدم إىل بيالطس وطلب جسد يسوع وأنزله "
: ٢٣لوقا " (وكان يوم االستعداد والسبت يلوح.. ولفّه بكتان ووضعه يف قرب منحوت

٥٤ -٥٣.(  

ويف الغد الذي بعد االستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إىل بيالطس "
ا سيد قد تذكرنا أن هذا املضلّ قال وهو حي إين بعد ثالثة أيام أقوم فمر ي: قائلني

  ).٦٤ -٦٢: ٢٧مىت " (بضبط القرب إىل اليوم الثالث

فنسأل يف هذه اآليات األربعة جند كلمة استعداد مكررة أربعة مرات 
اح وهذا ما نقرأ عنه يف اإلصح. استعداداً لعيد الفصح: االستعداد ملاذا ؟ فنجد اجلواب

مث جاءوا : "الثامن عشر وابتداء من العدد الثامن والعشرون من اجنيل يوحنا إذ يقول
بيسوع من عند قيافا إىل دار الوالية وكان صبح، ومل يدخلوا هم إىل دار الوالية لكي ال 

  ."يتنجسوا فيأكلون الفصح
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   ؟آيف. قبل االستعداد وبعد االستعداد

  )أي ما قبل السبت(قبل االستعداد 

يوسف الذي من وملا كان املساء إذ كان استعداد أي ما قبل السبت جاء "
وإذا رجل امسه ) "٤٢: ١٥مرقس " (ودخل إىل بيالطس وطلب جسد يسوع.. الرامة
وكان يوم االستعداد والسبت يلوح .. تقدم إىل بيالطس وطلب جسد يسوع.. يوسف

 األجساد على الصليب يف مث إذ كان استعداد فلكي ال تبقى). ٥٤ -٥٠: ٢٣لوقا " (
السبت ألن يوم ذلك السبت كان عظيماً سأل اليهود بيالطس أن تكسر سيقام 

  ).٣١: ١٩يوحنا " (ويرفعوا

  )أي بعد السبت(بعد االستعداد 

اجتمع ) أي بعد االستعداد لعيد الفصح(ويف الغد الذي بعد االستعداد "
 أن يأمر بضبط القرب إىل اليوم رؤساء الكهنة والفريسيون إىل بيالطس يطلبون منه

  ).٦٤ -٦٢: ٢٧مىت " (الثالث لئال يأيت تالميذه ليالً ويسرقوه 

فإذا كان يوسف الرامي قد وضع جسد يسوع يف القرب قبل استعداد اليهود 
" إذ كان يوم االستعداد والسبت يلوح " سبت عطلة"ليوم عيد الفصح الذي هو 

لكي ال "رب قبل السبت وهذا شرط أساسي فيوسف إذاً قد وضع جسد يسوع يف الق
لكن اليهود ذهبوا إىل بيالطس ليطلبوا منه أن ". تبقى األجساد على الصليب يف السبت
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فهل من املعقول أن يكون اليهود قد ذهبوا . يضبط القرب بعد االستعداد أي بعد السبت
فالتفسري املنطقي . ألن املسيح كان قد قام يوم األحد. إىل بيالطس يوم األحد ؟ ال أظن

هو أن يوم األربعاء كان يوم استعداد اليهود ليوم اخلميس الذي كان هلذا التسلسل 
وبذلك يكون اليهود قد ذهبوا إىل بيالطس . وقتئذ يوم الفصح الذي هو أيضاً سبت

يوم اجلمعة وطلبوا منه أن يضبط القرب أي بعد سبت عيد الفصح الذي جاء يف تلك 
  . السنة يوم اخلميس



Arabic Bible Outreach Ministry      www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٢٩

  :برهان آخر يدعم هذا التفسير

  شراء الحنوط قبل السبت

 نساء كن قد أتني معه من اجلليل ونظرن القرب وكيف وضع جسده وتبعته"
 -٥٥: ٢٣لوقا " (فرجعن وأعددن حنوطاً وأطياباً ويف السبت استرحن حسب الوصية

٥٦.(  

نت هناك وكا.. فأخذ يوسف اجلسد ولفّه بكتان نقي ووضعه يف قربه اجلديد"
  ).٦١ -٥٩: ٢٧مىت " (مرمي ادلية ومرمي األخرى جالستني جتاه القرب

كتاناً فأنزله وكفّنه بالكتان ووضعه يف قرب كان ) يوسف الرامي(فاشترى "
وكانت مرمي ادلية ومرمي أم يوسي .  على باب القربمنحوتاً يف صخرة ودحرج حجراً

  ).٤٧ -٤٦: ١٥مرقس " (تنظران أين وضع

  ء الحنوط بعد السبتشرا

بعدما مضى السبت اشترت مرمي ادلية : "يكتب لنا مرقس يف إجنيله ما يلي
  ).١: ١٦مرقس " (ومرمي أم يعقوب ولوسي حنوطاً ليذهنب ويدهنه

هل آان شراء الحنوط قبل السبت أم بعد : سؤال ال بّد منه
  السبت؟



Arabic Bible Outreach Ministry      www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٣٠

ب وسالومة كن قد نقرأ يف إجنيل مرقس بأن مرمي ادلية ومرمي أم يعقو
  ).١: ١٦مرقس ..." (بعدما مضى السبت اشترت"اشترين احلنوط بعد السبت 

ولكن يف إجنيل لوقا نقرأ بأن النسوة مع مرمي ادلية كن قد اشترين احلنوط 
فكيف ميكن للنسوة أن ." أعددن حنوطاً ويف السبت استرحن: "بعد السبت بقوله

قبل ) ٥٦: ٢٣لوقا (بعد السبت ويف إجنيل ) ١ :١٦مرقس (يشترين احلنوط يف إجنيل 
  السبت ؟

   :الحل الوحيد لهذا السؤال هو

لقد ذكرنا سابقاً بأنه يوجد سبعة سبوت، ميكن أن تأيت يف أي يوم من أيام 
األسبوع ألن كل منها له تارخيه اخلاص به، فمثالً عيد الفصح يأيت يف اليوم الرابع عشر 

، وعيد الكفارة يأيت يف اليوم العاشر من الشهر )٥ :٢٣الويني (من الشهر األول 
ومبا أن لكل عيد تارخيه اخلاص به فيوم العيد ميكن أن يأيت ). ٢٦: ٢٣الويني (السابع 

  .يف أي يوم من أيام األسبوع وليس بالضرورة يف يوم السبت األسبوعي

ففي األسبوع الذي صلب فيه املسيح صادف عيد الفصح يوم اخلميس، 
يكون املسيح قد صلب مساء األربعاء بني العشائني، يف نفس الوقت الذي ذبح وبذلك 

ألن فصحنا أيضاً املسيح قد ذبح : "ليتم الرمز يف املرموز إليهفيه خروف الفصح 
  ).٧: ٥ كورنثوس ١" (ألجلنا
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سبت (وبناًء على ما تقدم نستنتج بأنه كان يوجد سبتان يف نفس األسبوع 
، )١: ١٦مرقس (، وبذلك يكون السبت الذكور يف )بوعي عيد الفصح والسبت األس

والذي بعده اشترت مرمي ادلية ومرمي أم يعقوب ويوسي حنوطاً، ليس هو السبت 
أما السبت املذكور يف . األسبوعي بل كان سبت عيد الفصح الذي جاء يوم اخلميس

 وبذلك يتضح لوقا فهو السبت األسبوعي الذي قبله أعددن النسوة احلنوط واألطياب
أن النسوة قد اشترين احلنوط يوم اجلمعة الذي صادف بعد سبت الفصح وقبل السبت 

  .األسبوعي
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  أحداث أسبوع الصلب بالتفصيل آما ذآرها البشير متى

إىل أورشليم ظافراً والذي نطلق عليه أحد  دخول املسيح :يوم األحد

  ).١٦ -١: ٢١مىت (الشعانني أو السعف مث دخوله إىل اهليكل وتطهريه له 

فلما رأى رؤساء الكهنة . " رجوعه إىل بيت عنيا ومبيته هناك:مساء األحد

والكتبة العجائب اليت صنع واألوالد يصرخون يف اهليكل ويقولون أوصنا البن داود 
أما قرأمت قط من أفواه . فقال هلم يسوع نعم. غضبوا وقالوا له أتسمع ما يقول هؤالء

مث تركهم وخرج خارج املدينة إىل بيت عنيا وبات . ت تسبيحاًاألطفال والرضع هيأ
  ).١٧ -١٥: ٢١مىت ." (هناك

إذ كان راجعاً إىل املدين جاع، فنظر شجرة تني ويف الصبح  ":صباح االثنني

وملا جاء إىل اهليكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو "... "على الطريق
امسعوا مثالً آخر كان إنسان رب بيت غرس  ".... يعلّم قائلني بأي سلطان تفعل هذا

. كرماً وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبىن برجاً وسلّمه إىل كرامني وسافر
 قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث هلم نقتله فيكون لنا فالكرامون عندما رأوا االبن

 يف هذا املثل وقد قصد الرب يسوع. فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. املرياث
مث .... اإلشارة إىل ما سيفعله اليهود به أي سيأخذونه خارج أورشليم ويقتلونه هناك

 إنساناً ملكاً صنع تيشبه ملكوت السماوا: جعل يسوع أيضاً يكلمهم بأمثالٍ  قائالً
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مث أى يسوع تعاليمه بكلمات  " وأرسل عبيده ليدعوا املدعوين إىل العرسالبنهعرساً 
يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة األنبياء ورامجة املراسلني : "لى أورشليم بقولهقضائية ع

إليها كم مرةً أردت أن أمجع أوالدك كما جتمع الدجاجة فراخها حتت جناحيها ومل 
مث خرج يسوع ومضى من اهليكل إىل جبل ... هوذا بيتكم يترك لكم خراباً تريدوا،

وملا أكمل يسوع هذه ..." الناس قبل جميئه الثاينالزيتون وكان يعلم تالميذه عن حالة
 اإلنسان يسلم تعلمون أنه بعد يومني يكون الفصح وابن: األقوال كلها قال لتالميذه

  ).٢ -١: ٢٦مىت " (ليصلب

 يسوع يف بيت عنيا يف بيت مسعان األبرص وهناك سكبت :مساء االثنني

... ملاذا هذا اإلتالف: "ذ منها قائلنياملرأة قارورة الطيب على رأسه عندما اغتاظ التالمي
فإنه إذ ... فعلم يسوع وقال هلم ملاذا تزعجون املرأة فإا قد عملت يب عمالً حسناً

  ).١٣ -٦: ٢٦مىت ." (الطيب على جسدي إمنا فعلت ذلك لتكفيينسكبت هذا 

: وفيما هم يأكلون قال.  وملا كان املساء اتكأ مع االثين عشر:مساء الثالثاء

وفيما هم يأكلون أخذ يسوع اخلبز وبارك ... ق أقول لكم إن واحداً منكم يسلميناحل
حينئذ قال هلم يسوع .. خذوا كلوا هذا هو جسدي: وكسر وأعطى التالميذ وقال

كلكم تشكّون يفّ هذه الليلة ألنه مكتوب أين أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية 
ذا املساء كان ذهابه مع التالميذ إىل ويف ه. ولكن بعد قيامي أسبقكم إىل اجلليل
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جثسيماين وصالته هناك وجميء يهوذا اإلسخريوطي ليسلمه إىل جنود الرومان ليصلبوه، 
  .رئيس الكهنة والكتبة والشيوخ للمحاكمة وإنكار بطرس لهووقوفه أمام قيافا 

وملا كان الصباح تشاور رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب  ":صباح األربعاء

مىت " (فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إىل بيالطس البنطي الوايل. حىت يقتلوهعلى يسوع 
مىت (حيث يسوع حياكم أمام بيالطس ويسلّم ليصلب ويتم صلبه فعالً ) ٢ -١: ٢٧
٢٦ -١١: ٢٧.(  

أي من الساعة : ( من الساعة السادسة إىل الساعة التاسعة:ظهر األربعاء

كانت ظلمة ) "د الظهر حسب التوقيت الغريبالثانية عشر ظهراً إىل الساعة الثالثة بع
وحنو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم . على كل األرض إىل الساعة التاسعة

فصرخ يسوع بصوت عظيم .. إيلي إيلي ملا شبقتين أي إهلي إهلي ملاذا تركتين: قائالً
  ).٥٠ -٤٥: ٢٧مىت " (وأسلم الروح

.... جل غين من الرامة امسه يوسفوملا كان املساء جاء ر ":مساء األربعاء

. فأمر بيالطس حينئذ أن يعطى اجلسد. هذا تقدم إىل بيالطس وطلب جسد يسوع
فأخذ يوسف اجلسد ولفّه بكتان نقي ووضعه يف قرب اجلديد الذي كان قد حنته يف 

وكانت هناك مرمي ادلية . الصخرة مث دحرج حجراً كبرياً على باب القرب ومضى
  ).٦١ -٥٧: ٢٧مىت " (ى جالستني جتاه القربومرمي األخر
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فاملسيح دفن يف قرب يوسف الرامي قبل بداية يوم اخلميس الذي كان سبتاً 
  .عظيماً ألنه سبت الفصح

  . عيد الفصح وهو سبت عطلة:يوم اخلميس

الذي صادف يوم ) سبت عيد الفصح(بعدما مضى السبت  ":يوم اجلمعة

مرقس ( "ب وسالومة حنوطاً ليذهنب ويدهنهأم يعقومخيس اشترت مرمي ادلية ومرمي 
١: ١٦.(  

وهذا معناه أن النسوة أعددن احلنوط واألطياب واسترحن يف يوم السبت 
فتبعته نساء كنا قد أتينا معه من اجلليل ونظرن القرب " األسبوعي الذي يلي يوم اجلمعة 

: ٢٤لوقا  ("ترحن وكيف وضع جسده فرجعن واعددن حنوطاً وأطياباً ويف السبت اس
٥٦ -٥٥.(  

  .السبت األسبوعي وهو يوم الراحة: يوم السبت

   .هللويا. قام املسيح: يوم األحد
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   الوقت الذي قام فيه المسيح

 مما سبق بأن قيامة املسيح كانت يف الساعات األوىل من يوم األحد نستنتج
باكراً " القرب والذي يبدأ من مساء السبت ألن مرمي ادلية كانت قد ذهبت إىل

فاملسيح إذا مل يكن يف القرب عند أول (والظالم باق فنظرت احلجر مرفوعاً عن القرب 
فركضت وجاءت إىل مسعان بطرس وإىل التلميذ اآلخر الذي كان ). الفجر والظالم باق

يسوع حيبه وقالت هلما أخذوا السيد ولسنا نعلم أين وضعوه فخرج بطرس والتلميذ 
حينا فرأى األكفان موضوعة ولكنه مل يدخل، مث جاء مسعان واحنىن .  القرباآلخر وأتيا إىل

واملنديل الذي كان على رأسه ليس . بطرس يتبعه ودخل القرب ونظر األكفان موضوعة
فحينئذ أيضاً دخل التلميذ اآلخر . موضوعاً مع األكفان بل ملفوفاً يف موضع وحده

من، ألم مل يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه يوحنا الذي جاء أوالً إىل القرب ورأى فآ
  .فمضى التلميذان أيضاً إىل موضعهماينبغي أن يقوم املسيح من األموات، 

احننت إىل وفيما هي تبكي . أما مرمي فكانت واقفة عند القرب خارجاً تبكي
أخذوا فقاال هلا يا امرأة ملاذا تبكي؟ فقالت هلما إم ... القرب فنظرت مالكني بثياب بيض
وملا قالت هذا التفتت إىل الوراء فنظرت يسوع واقفاً . سيدي ولست أعلم أين وضعوه

قال هلا يسوع يا امرأة ملاذا تبكني؟ من تطلبني؟ فظنت تلك أنه . ومل تعلم أنه يسوع
فقال . البستاين، فقالت له يا سيد إن كنت أنت قد محلته فقل يل أين وضعته وأنا آخذه
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 ٣٧

 -١: ٢٠يوحنا  ("فالتفتت تلك وقالت ربوين الذي تفسريه يا معلم. هلا يسوع يا مرمي
١٦.(  

   ."ألن فصحنا المسيح قد ذبح ألجلنا" 

  بين حمل الفصح وحمل اهللا الذي يرفع خطية العالم مقارنة

 ١ (".يأيت عيد الفصح يف قائمة األعياد، ألن فصحنا املسيح قد ذبح ألجلنا
اإلصحاح الثاين عشر نقرأ عن عيد الفصح ما ففي سفر اخلروج ). ٧: ٥كورنثوس 

  :يلي

هذا الشهر يكون لكم رأس : وكلم الرب موسى وهرون يف أرض مصر قائالً"
  ).٢ -١: ١٣خروج " (الشهور هو لكم أول شهور السنة

يبدأ بداية جديدة مع الشعب على أساس رش الدم وهنا نرى بأن اهللا يريد أن 
وهذا ما " .الشهور هو لكم أول شهور السنةس هذا الشهر يكون لكم رأ: "فيقول

حيدث مع اإلنسان الذي يأيت إىل املسيح ويقبل ذبيحته الكفارية نيابة عنه فيبدأ معه اهللا 
األشياء العتيقة قد . ألنه إن كان أحد يف املسيح فهو خليقة جديدة. "بداية جديدة

  ).١٧: ٥كورنثوس ٢" (مضت هوذا الكل قد صار جديداً

  ).٥: ١٣خروج " ( شاة صحيحة ذكراً ابن سنةتكون لكم"
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 ٣٨

 صامتة أمام جازيها وكنعجةكشاة تساق إىل الذبح : "أليس هو الذي قيل عنه
  ).٧: ٥٣اشعياء " (فلم يفتح فاه

وشتان ما بني الرمز والرموز إلية فالرب . عيب فيها أي ال" شاة صحيحة"
مل يعرف خطية و ال وجد يف " فهو الذي. و ال دنسال عيب بيسوع هو محل اهللا الذي 

"  لكنه جعل خطية ألجلنا  مل يعرف خطية، وهو الذي)٢٢: ٢ بطرس ١" (فمه مكر
  ).٢١: ٥ كورنثوس ٢(

 لكي يرفع خطايانا وتعلمون أن ذاك أظهر ".وهو الذي مل يكن فيه خطية
 من منكم يبكّتين: "وهو الذي حتدى اليهود قائالً). ٥: ٣ يوحنا ١ ("وليس فيه خطية 

خروج " ( مث يذحبه كل مجهور مجاعة إسرائيل يف العشية).٢٦: ٨يوحنا " (على خطية
 "يف الشهر األول يف الرابع عشر من الشهر بني العشاءين فصح للرب ).... "٦: ١٢

  ).٥: ٢٣الويني (

وهذا ما حدث فعالً إذ مات املسيح على الصليب يف العشية أو بني العشائني 
ألن فصحنا : "ذبح فيها خروف الفصح لكي يتم فيه القولوهي نفس الساعة اليت 
هوذا "ولكي يتم فيه قول يوحنا املعمدان ). ٧: ٥كورنثوس " (املسيح قد ذبح ألجلنا

ويكون حتت احلفظ إىل اليوم الرابع ). "٢٩: ١يوحنا " (محل اهللا الذي يرفع خطية العامل
  ).٦: ١٢خروف " (عشر
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 ٣٩

حصوا خالهلا اخلروف لريوا إذا كان فيه قد أعطيت لكي يفة إن هذه املد
عيب أم ال، والرب يسوع أيضاً وقف أمام بيالطس للمحاكمة، وبعد أن فحصه 

إين : غسل يديه قدام اجلميع قائالً"بيالطس مل جيد فيه علّة واحدة للصلب حىت أنه 
  ).٢٥: ٢٧مىت " (بريء من دم هذا البار

: ٢٧مىت " (إياك وذاك البار" فيه وامرأة بيالطس ترسل لزوجها خرباً تقول له
١٩.(  

خطية ) ذبيحة(الذي مل يعرف خطيئة : "وبولس الرسول يكتب لنا ويقول
  ).٢١: ٥كورنثوس ٢" (ألجلنا

بطرس " (الذي مل يعرف خطية وال وجد يف فمه مكر: "وبطرس الرسول يقول
٢٢: ٢.(  

كن يف فمه على أنه مل يعمل ظلماً ومل ي: "واشعياء النيب يكتب عنه ويقول
  ).٩: ٥٣اشعياء " (غش

ويهوذا االسخريوطي الذي أسلمه ذهب إىل رؤساء الكهنة معترفاً خبطيته هلم 
  ).٤٠: ٢٧مىت " ( قد أخطأت إذ سلمت دماً بريئاً: "وقائالً
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 ٤٠

مل وأما يسوع فلما جاءوا إليه )" ٤٦: ١٢خروج " (عظماً ال تكسروا منه"
 هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم ال يكسر ألن... يكسوا ساقيه ألم رأوه قد مات

  ).٣٦ -٣٣: ١٩يوحنا ." (منه

" ويكون لكم الدم عالمة على البيوت اليت أنتم فيها فأرى الدم وأعرب عنكم"
  ).١٣: ١٢خروج (

وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه : "وهذا ما يقابله يف العهد اجلديد
الذي فيه لنا الفداء بدمه ). "١٢: ٩عربانني " (دخل مرة إىل القداس فوجد فداًء أبدياً

  ).٧: ١أفسس" (غفران اخلطايا

  ).٩: ١٢خروج " (ال تأكلوا منه نيئاً أو طبيخاً مطبوخاً بل مشوياً بالنار"

يف تلك الساعات الثالث الرهيبة على الصليب انصبت نار عدالة اهللا على 
يبست مثل شقفة "أيضاً النبوة تتم فيه لكي " أنا عطشان" املسيح بدالً عنا حىت صرخ
مزمور " (صار قليب كالشمع قد ذاب يف وسط أحشائي.. قويت ولصق لساين حبنكي

١٤: ٢٢.(  

لقد انصّبت دينونة اهللا على المسيح فلم يبقى جزء من جسده 
  :لم يتألم

  ).١٦: ٢٢مزمور " (ثقبوا يدي ورجلي: "رجليه ويديه
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 ٤١

  ).١: ٥ميخا " (ضربوه بقصبة على رأسه: "رأسه

  ).١٤: ٥٢اشعيا " (كان منظره كذا مفسدا: "وجهه

بذلت ظهري للضاربني وخدي للناتفني وجهي مل أستر عن العار : "ظهره
 - ١٢٩مزمور " ( على ظهري حرث احلراث طولوا أتالمهم).٦: ٥٠اشعيا " (والبصق

٣.(  

  ).١٥: ٢٢مزمور " (يبست مثل شقفة قويت ولصق لساين حبنكي: "لسانه

  ).٩: ٣١مزمور (خسفت من الغم عيين : عينيه

وأما أنا فكأصم ال أمسع وكأبكم ال يفتح فاه وأكون كإنسان ال : "فمه وأذنيه
  ).١٣: ٣٨مزمور " ( يسمع وليس يف فمه حجة

  ).١٤: ٢٢مزمور " (قد ذاب يف وسط أحشائي. "صار قليب كالشمع: قلبه

  ).١٠: ١٢زكريا " (ينظرون إيلّ الذي طعنوه: "جنبه

ثقبوا يدي ورجلي أحصي ... كاملاء انسكبت، انفصلت كل عظامي: "عظامه
  ).١٧، ١٤: ٢٢مزمور (كل عظامي وهم ينظرون ويتفرسون يفّ 

  ).١٨: ٢٢مزمور " (يقسمون ثيايب بينهم وعلى لباسي يقترعون: "ثيابه



Arabic Bible Outreach Ministry      www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٤٢

 أمام هول هذه اآلالم اليت عاناها وحتملها جيدر بنا حقاً أن نقف مندهشني
  :فادينا الرب يسوع املسيح ونردد كلمات الترنيمة القائلة

   قَاسى املسيح ذَا العنا     ذا عني أنا هل كُلَّ

  فَذَاق عني اَأللَما    تخلَّى عن عرشِ السما
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 ٤٣

  القرار

ي أنا عن–ن عم عين      حُعجيب سامٍه يل ب   

يشدو به ترإذ قَ        مين د فدليباين بالص  
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 ٤٤

  تسلسل أحداث الصلب والقيامة

أي االستعداد (مث إذ كان استعداد " صلب املسيح ودفن :يوم األربعاء

فلكي ال تبقى األجساد معلّقة على الصليب يف السبت ألن يوم ) لسبت عيد الفصح
  ).٣١ :١٩يوحنا " (ذلك السبت كان عظيماً

عظيماً ألن يوم ذلك السبت كان " بعد سبت الفصح العظيم :يوم اخلميس

  ).٣١: ١٩يوحنا (

 بعد سبت الفصح اشترت مرمي ادلية ومرمي أم يعقوب احلنوط :يوم اجلمعة

أعددن النسوة حنوطاً "ويف هذا اليوم عينه أيضاً ). ١: ١٦مرقس . (ليذهنب ويدهنه
هو السبت والسبت املقصود هنا ). ٥٦: ٢٣لوقا (" وأطياباً ويف السبت استرحن
  .األسبوعي الذي يلي يوم اجلمعة

   السبت األسبوعي:السبت

 يف الساعات األوىل من يوم األحد الذي يبدأ مساء السبت قام :األحد

  .املسيح
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 ٤٥

  االعتراضات التي نسمعها والرد عليها

عة وأن جزء   يعترض البعض ويقولون أن املسيح مات على الصليب مساء اجلم         
فجزء من يوم اجلمعة حيسب يوماً كامالً مث يوم الـسبت           . من اليوم حيسب يوماً كامالً    

وإنين متأكد أم يقولون هـذا الكـالم        . بكامله واليوم الثالث هو جزء من ليلة األحد       
وهم غري متأكدين من كالمهم فيقبلون هذا التفسري على مضض ألن كلمات املـسيح              

جيل فاسق وشرير يطلب آية وال تعطى له اّآل         "حة عندما قال هلم     للفريسيني كانت واض  
آية يونان النيب فكما كان يونان يف بطن احلوت ثالث أيام وثالث ليايل هكذا يكون ابن                

  ).٣٩: ١٢مىت " (اإلنسان يف بطن األرض ثالثة أيام وثالث ليال

بة ليلـة   بأن الظلمة اليت حدثت على األرض كانت مبثا       : والبعض اآلخر يقول  
لكن هذا االعتراض تسقط حجته عندما نذكر بأن الظلمة كانـت           . من الليايل الثالث  

  .على األرض عندما كان املسيح معلقاً على الصليب وليس يف القرب
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 ٤٦

  الصلب والقيامة في النبوات

 نبوة قد حتققت يف صـلب       ٤٧مما يلفت االنتباه أنه يوجد يف الكتاب املقدس         
  :يلي  فيماوقيامة املسيح نذكرها

  النبّوة

أي املـسيح، ألن    (وأضع عداوة بينك وبني املرأة وبني نسلك ونسلها هـو           "
قدر أن نقول عنه بأنه من نسل املرأة ألنـه بـدون            املسيح هو الشخص الوحيد الذي ن     

فاحلية القدمية، أي   ). ١٥ :٣تكوين  ." (يسحق رأسك وأنت تسحقني عقبه    ) زرع بشر 
  .الصليب واملسيح سحق رأس احلية بقيامته ايدةإبليس، سحق عقب املسيح على 

  تحقيق النبوة

فخرج وهو حامل صليبه إىل املوضع الذي يقال له بالعربانية جلجثة حيـث             "
: ١٩يوحنـا   " ( هنا ومن هناك ويسوع يف الوسط      نصلبوه وصلبوا اثنني آخرين معه م     

١٨ - ١٧.(  

  ).٤: ٤غالطية " (ن امرأةولكن ملا جاء ملء الزمان أرسل اهللا ابنه مولوداً م"

  النبوة
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 ٤٧

ال يبقوا منه إىل الصباح وال يكسروا عظماً منه حسب كل فرائض الفـصح              "
  ).١٢: ٦عدد " (يعملونه

  تحقيق النبوة

مث إذا كان على استعداد فلكي ال تبقى األجساد على الصليب يف الـسبت              "
فأتى العـسكر   . األن السبت كان عظيماً سأل اليهود بيالطس أ تكسر سيقام ويرفعو          

وكسروا ساقي األول واآلخر املصلوب وأما يسوع فلما جاءوا إليه مل يكسروا سـاقيه              
  ).٣٣ - ٣١: ١٩يوحنا " (ألم رأوه قد مات

  النبوة

ب ملوسى اصنع لك حية حمرقة وعها على راية فكل من لدغ ونظر             رفقال ال "
  ).٨: ٢١عدد " (إليها حييا

  تحقيق النبوة

حلية يف الربية هكذا ينبغي أن يرفع ابن اإلنسان لكـي ال            وكما رفع موسى ا   "
  ).١٤: ٣يوحنا  ("يهلك كل من يؤمن به بل تكون له احلياة األبدية

  النبوة
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 ٤٨

قـام ملـوك األرض وتـآمر       . ملاذا ارجتت األمم وتفكر الشعوب يف الباطل      "
مـور  مز" (الرؤساء على الرب وعلى مسيحه قائلني لنقطع قيودمها ولنطرح عنا ربطهما          

٣ - ١: ٢.(  

  تحقيق النبوة

أيها السيد أنت هو اإلله     : فلما مسعوا رفعوا بنفس واحدة صوتاً إىل اهللا وقالوا        "
القائل بفم داود فتاك ملاذا ارجتت األمم       . الصانع السماء واألرض والبحر وكل ما فيها      

قامت ملوك األرض واجتمع الرؤساء معاً على الرب وعلـى          . وتفكر الشعوب بالباطل  
ألنه باحلقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الـذي مـسحته هـريودس             . مسيحه

وبيالطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل ليفعلوا كل مـا سـبقت فعينـت يـدك                
  ).٢٨ - ٢٤: ٤أعمال " (ومشورتك أن يكون

  النبوة 

  ).١: ٢٢مزمور " (إهلي إهلي ملاذا تركتين بعيداً عن خالصي"

  تحقيق النبوة

ة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائالً إيلي إيلي ملا شـبقتين            وحنو الساع "
  ).٤٦: ٢٧مىت " (أي إهلي إهلي ملاذا تركتين

  النبوة
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 ٤٩

اتكل : كل الذين يرونين يستهزئون يب يفغرون الشفاه وينغصون الرأس قائلني         "
  ).٨ - ٧: ٢٢مزمور " (على الرب فلينجه، لينقذه ألنه سر به

  تحقيق النبوة

" يا ناقص اهليكـل    : ون جيدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلني      تازوكان ا
وكذلك رؤساء  . وبانيه يف ثالثة أيام خلص نفسك إن كنت ابن اهللا فانزل عن الصليب            

خلص آخرين وأما نفسه فما     : الكهنة أيضاً وهم يستهزئون به مع الكتبة والشيوخ قالوا        
مـىت   ("ن عن الصليب فنؤمن به    إن كان هو ملك إسرائيل فليرتل اآل      . يقدر أن خيلصها  

٤١ - ٣٩: ٢٧.(  

  النبوة 

، أقوياء باشان اكتنفـتين، فغـروا علـي         )اليهود(أحاطت يب ثريان كثرية     "
  ).١٣ - ١٢: ٢٢مزمور " (أفواههم، كأسد مفترس مزجمر

  تحقيق النبوة

فصرخوا قـائلني اصـلبه     . فناداهم أيضاً بيالطس وهو يريد أن يطلق يسوع       "
فأي شر عمل هذا؟ إين مل أجد فيه علة للمـوت، فأنـا أؤدبـه               :  ثالثة فقال هلم . اصلبه

وأطلقه، فكانوا يلجون بأصوات عظيمة طالبني أن يصلب، فقويت أصوام وأصـوات            
  ).٢٤ - ٢٠: ٢٣لوقا " (رؤساء الكهنة فحكم بيالطس أن تكون طلبتهم
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  النبوة

يف وسط  صار قليب كالشمع، قد ذاب      . كاملاء انسكبت انفصلت كل عظامي    "
  ).١٥ - ١٤: ٢٢مزمور " (أحشائي

  تحقيق النبوة

يوحنـا  " (لكن واحد من العسكر طعن جنبه حبربة وللوقت خرج دم ومـاء           "
٣٤: ١٩.(  

  النبوة

" يبست مثل شقفة قويت ولصق لساين حبنكي وإىل تـراب املـوت تـضعين             "
  ).١٥: ٢٢مزمور (

  تحقيق النبوة

 يتم الكتاب، قـال أنـا       فلكي. بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل        "
عطشان، وكان إناء موضوعاً مملوءاً خالً فملؤا إسفنجية من اخلل ووضعوها على زوفا             

يوحنا " (وقدموها إىل فمه، فلما أخذ يسوع اخلل قد أكمل ونكس رأسه وأسلم الروح            
٢٨: ١٩.(  

  النبوة
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 ، مجاعـة  )لقد اعترب اليهود األمم الوثنيني كالب     (ألنه قد أحاطت يب كالب      "
  ).١٦: ٢٢مزمور " (من األشرار اكتنفتين

  تحقيق النبوة

فأخذ عسكر الوايل يسوع إىل دار الوالية ومجعوا عليه كل الكتيبة، فعـروه             "
وألبسوه رداء قرمزياً، وضفروا إكليالً مت شوك ووضعوه على رأسه وقصبة يف ميينـه،              

، وبـصقوا عليـه     السالم يا ملك اليهـود    : وكانوا جيثون قدامه ويستهزئون به قائلني     
وبعدما استهزؤوا به نزعوا عنه الرداء وألبـسوه        . وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه    

  ).٣١ - ٢٧: ٢٧مىت ". (ثيابه ومضوا به للصلب

  النبوة

  ).١٦: ٢٢مزمور " (مجاعة من األشرار اكتنفتين ثقبوا يدي ورجلي"

  تحقيق النبوة

ه هناك مع املذنبني واحداً     وملا مضوا به إىل املوضع الذي يدعى مججمة صلبو        "
  ). ٣٣: ٢٣لوقا " (عن ميينه واآلخر عن يساره

أما توما أحد االثين عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم يف حني جـاء                "
فقال هلم إن مل أبصر يف يديـه أثـر          . فقال له التالميذ اآلخرون قد رأينا الرب      . يسوع
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 - ٢٤: ٢٠يوحنـا   " ( يف جنبه ال أومن    إصبعي أثر املسامري وأضع يدي     املسامري وأضع 
٢٥.(  

  النبوة

  ).١٧: ٢٢مزمور " (أحصي كل عظامي وهم ينظرون ويتفرسون يفّ"

  تحقيق النبوة

وكان الشعب واقفني ينظرون والرؤساء أيضاً معهم يسخرون به قائلني خلّص           
  ).٣٥: ٢٣لوقا " (آخرين فليخلص نفسه إن كان هو املسيح

  النبوة

  ).١٨: ٢٢مزمور " (نهم وعلى لباسي يقترعونيقسمون ثيايب بي"

  تحقيق النبوة

وجعلوها أربعة أقـسام    مث إن العسكر ملا كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه           "
وأخذوا القميص أيضاً وكان القميص بغري خياطة منسوجاً كلـه          . لكل عسكري قسماً  

 الكتاب القائـل    ليتم.  ال نشقه بل نقترع عليه ملن يكون       فقال بعضهم لبعض  . من فوق 
  ).٢٤ - ٢٣: ١٩يوحنا " (اقتسموا ثيايب بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة

  النبوة
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: ٢٢مزمـور   ) (قد أكمـل  " (يأتون وخيربون بربه شعباً سيولد بأنه قد فعل       "
٣١.(  

  تحقيق النبوة

  ).٣٠: ١٩يوحنا " (فلما أخذ يسوع اخلل قال قد أكمل"

  النبوة

  ).٥: ٣١مزمور " ( رب اله احلقفديتين يا. يف يدك أستودع روحي"

  تحقيق النبوة

ونادى يسوع بصوت عظيم وقال يا أبتاه يف يدك أستودع روحي وملا قـال              "
  ).٣٧: ١٥مرقس (و ) ٤٦: ٢٣لوقا " (هذا أسلم الروح

  النبوة

مزمور " (جيازونين عن اخلري شراً   . شهود زور يقومون وعما مل أعلم يسألونين      "
١٢ - ١١: ٣٥.(  

  ةتحقيق النبو
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وكان رؤساء الكهنة والشيوخ وامع كله يطلبون شهادة زور على يسوع           "
ليقتلوه فلم جيدوا، ومع أنه قد جاء شهود زور كثريون مل جيدوا ولكن أخـرياً تقـدم                 

: ٢٦مىت  " (هذا قال إين أقدر أن أنقض هيكل اهللا ويف ثالثة أيام أبنيه           : شاهدا زور وقاال  
٦٠ - ٥٩.(  

  النبوة

: نين يستهزئون يب، يفغرون الشفاه وينغضون الـرأس قـائلني         كل الذين يرو  "
  ).٧: ٢٢مزمور " (اتكل على الرب فلينجه، لينقذه ألنه سر به

  تحقيق النبوة

وكان اتازون جيدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم وكذلك رؤساء الكهنـة           "
يقدر أن  خلّص آخرين وأما نفسه فما      : أيضاً وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا      

قد اتكل علـى اهللا     . إن كان هو ملك إسرائيل فليرتل عن الصليب فنؤمن به         . خيلصها
  ).٤٢ - ٤١، ٣٩: ٢٧مىت " (فلينقذه اآلن إن أراده

  النبوة

  ).٤: ٦٩مزمور " (أكثر من عر رأسي الذين يبغضونين بال سبب"

  تحقيق النبوة
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وبة يف ناموسهم أـم     لكي تتم الكلمة املكت   ... وأما اآلن فقد رأوا وأبغضوين    "
  ).٢٥: ١٥يوحنا " (أبغضوين بل سبب

  النبوة

وأما أنا فأصم ال أمسع وكأبكم ال يفتح فاه، وأكون مثل إنـسان ال يـسمع                "
  ).١٤ - ١٣: ٣٨مزمور " (وليس يف فمه حجة

  تحقيق النبوة

فسأله بيالطس أيضاً أما جتيب بشيء أنظر كم يشهدون عليك، فلم جيـب             "
  ).٥ - ٤: ١٥مرقس " ( حىت تعجب بيالطسيسوع أيضاً بشيء

  النبوة

"    يقولون أمر رديء قد انسك     . تفكروا بأذييت . كل مبغضي يتناجون معاً علي
أيضاً رجل سالميت الذي وثقت به آكل خبزي رفع         . حيث اضطجع ال يعود يقوم    . عليه

  ).٩ - ٧: ٤١مزمور " (علي عقبه

  تحقيق النبوة

لكن ليتم الكتـاب الـذي      . الذين اخترم لست أقول عن مجيعكم أنا أعلم       "
  ).١٨: ١٣يوحنا ".(يأكل معي اخلبز رفع علي عقبه
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  النبوة

" انتظرت رقة فلم تكن ومعزين فلـم أجـد        . العار قد كسر قليب فمرضت    "
  ).٢٠: ٦٩مزمور (

  تحقيق النبوة

حينئذ تركـه التالميـذ     . وأما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب األنبياء        "
  ).٥٦: ٢٦مىت " (وهربوا

  النبوة

  ).٢١: ٦٩مزمور " (جيعلون يف طعامي علقماً ويف عطشي يسقونين خالً"

  تحقيق النبوة

وملا أتوا إىل موضع يقال له جلجثة وهو املسمى موضع اجلمجمة أعطوه خالً             "
  ).٣٤: ٢٧مىت " (ممزوجاً مبرارة ليشرب وملا ذاق مل يرد أن يشرب

  النبوة

  ).٢٥ : ٦٩مزمور " (م ال يسكن ساكنلتصر دارهم خراباً ويف خيامه"

  تحقيق النبوة



Arabic Bible Outreach Ministry      www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٥٧

حينئذ ملا رأى يهوذا أسلمه أنه قد دين ندم ورد الثالثني من الفضة إىل رؤساء               "
. قد أخطأت إذ سلمت دماً بريئاً فقالوا ماذا علينا أنت أبـصر           : الكهنة والشيوخ قائالً  

  ).٤ - ٣: ٢٧مىت " (فطرح الفضة يف اهليكل وانصرف مث مضى وخنق نفسه

أيها الرجال اإلخوة كان ينبغي أن يتم هذا املكتوب الذي سبق الروح القدس             
فقال بفم داود عن يهوذا الذي صار دليالً للذين قبضوا على يسوع إذ كان معـدوداً                

فإن هذا اقتىن حقالً من أجرة الظلم وإذ سـقط          . بيننا وصار له نصيب يف هذه اخلدمة      
 أحشاؤه كلها وصار معلوماً عند مجيـع سـكان          على وجهه انق من الوسط فانسكبت     

ألنه مكتوب يف سـفر     . أورشليم حىت دعي ذلك احلقل يف لغتهم حقل دماً أي حقل دم           
 - ٢٠ك  ١أعمال  " (املزامري لتصر داره خراباً وال يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر          

٢٣.(  

  النبوة

 بدل خري وبغضاً    وضعوا علي شراً  . بكالم بغض أحاطوا يب وقاتلوين بال سبب      "
  ).٥، ٢: ١٠٩مزمور " (بدل حيب

  تحقيق النبوة

وفيما هم جمتمعني قال هلم بيالطس من تريدون أن أطلق لكـم بارابـاس أم               "
فقال هلم بيالطس فمـاذا     .... ألنه علم أم أسلموه حسدا    . يسوع الذي يدعى املسيح   



Arabic Bible Outreach Ministry      www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٥٨

. يل وأي شر عمـل    فقال الوا . أفعل بيسوع الذي يدعى املسيح قال له اجلميع ليصلب        
  ).٢٣ -٢٢ و ١٧: ٢٧مىت " (فكانوا يزدادون صراخاً قائلني ليصلب

  النبوة

كثري ما ضايقوين منذ شبايب لكن      . كثري ما ضايقوين منذ شبايب ليقل إسرائيل      "
٢ – ١: ١٢٩مزمور " (طولوا أتالمهم. على ظهري حرث احلراث. مل يقدروا علي.(  

  تحقيق النبوة

: ٢٧مـىت   " (اباس وأما يسوع فجلده وأسلمه ليـصلب      حينئذ أطلق هلم بار   "
٢٦.(  

  النبوة 

  ).١: ٥ميخا " (يضربون قاضي إسرائيل على خده"

  تحقيق النبوة

وضفروا إكليالً من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة يف ميينه وكانوا جيثـون         "
وبصقوا عليه وأخـذوا القـصبة      . السالم يا ملك اليهود   : قدامه ويستهزئون به قائلني   

  ).٣٠ - ٢٧: ٢٧مىت " (ضربوه على رأسهو

  النبوة 
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" وجهي مل أستر عن العار والبـصق      . بذلت ظهري للضارين وخدي للناتفني    "
  ).٦ - ٥: ٥٠أشعياء (

  تحقيق النبوة

فعروه وألبسوه  . فأخذ العسكر يسوع إىل دار الوالية ومجعوا عليه كل الكتبة         "
وبصقوا عليه وأخـذا    .... ى رأسه وضفروا إكليالً من شوك ووضعوه عل     . رداء قرمزياً 

  ).٣٠ - ٢٧: ٢٧مىت " (القصبة وضربوه على رأسه

  النبوة 

  )١٣: ٥٣أشعياء " (هوذا عبدي يعقل يتعاىل ويرتقي ويتسامى جداً"

  تحقيق النبوة

الذي إذا كان يف صورة اهللا مل حيسب خلسة أن يكون معادالً هللا لكنه أخلى               "
يئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حىت املوت موت        نفسه آخذاً صورة عبد وإذ وجد يف اهل       

لكي جتثوا باسم يسوع كل ركبة      . لذلك رفعه اهللا وأعطاه امساً فوق كل اسم       . الصليب
ويعترف كل لسان أن يسوع هـو       . ممن يف السماء ومن على األرض ومن حتت األرض        

  ).١١ - ٦: ٢فيليب " (رب د اهللا اآلب

  النبوة 
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  ).١: ٥٣أشعياء " (نت ذراع الربمن صدق خربنا وملن استعل"

  تحقيق النبوة

ليتم قو أشعياء   . ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها مل يؤمنوا به           "
 ٣٧: ١٢يوحنـا   " (النيب الذي قاله يا رب من صدق خربنا وملن استعلنت ذراع الرب           

- ٤٠.(  

  النبوة 

ر عنه وجوهنـا    رجل أوجاع وخمترب احلزن وكمست    . حمتقر وخمذول من الناس   "
  ).٣: ٥٣أشعياء " (حمتقر فلم نعتد به

  تحقيق النبوة

فاحتقره هريودس مع عسكره واستهزأ به وألبـسه لباسـاً المعـاً ورده إىل         "
  ).١١: ٢٣لوقا " (بيالطس

الذي إذ تأتون إليه حجراً حياً مرفوضاً من الناس ولكـن خمتـار مـن اهللا                "
أنذا أضع يف صهيون حجر زاويـة خمتـاراً         لذلك يتضمن أيضاً يف الكتاب ها     .... كرمي

  ).٦ - ٤: ٢ بطرس ١" (كرمياً والذي يؤمن به ال خيزى

  النبوة 
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  ).٣: ٥٣أشعياء " (رجل أوجاع وخمترب احلزن"

  تحقيق النبوة

فقال هلم نفسي حزينـة     . مث أخذ معه بطرس ويوحنا وابتدأ يدهش ويكتئب       "
  ).٣٣: ١٤مرقس " (جداً حىت املوت

  النبوة 

حزاننا محلها وأوجاعنا حتملها وحنن حسبناها مصاباً مضروباً مـن اهللا           لكن أ "
  ).٥٣:٤أشعياء " (مذلوالً

  تحقيق النبوة

  ).٢٤: ٢ بطرس ١" (الذي محل هو نفسه خطايانا يف جسده على اخلشبة"

  النبوة 

وهو جمروح ألجل معاصينا مسحوق ألجل آثامنا تأديب سالمنا عليه وحبربه           "
  ).٥: ٥٣أشعياء " (شفينا

  تحقيق النبوة
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فإنين سلمت إليكم يف ألول ما قبلته أنا أيضاً أن املسيح مـات مـن أجـل                 "
 كورنثوس  ١" (خطايانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام يف اليوم الثالث حسب الكتب           

٤ - ٣: ١٥.(  

  النبوة 

ظلم أما هو فتذلّل ومل يفتح فاه كشاة تساق إىل الذبح وكنعجة صامتة أمـام               "
  ).٧: ٥٣أشعياء " (ها مل فتح فاهجازي

  تحقيق النبوة

مثل شاة سـيق إىل الـذبح       : وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا       "
فأجاب اخلصي فيليبس وقال    .... ومثل خروف صامت أما الذي جيزه هكذا مل يفتح فاه         

أطلب إليك عن من يقول النيب هذا؟ عن نفسه أم عن واحد آخر؟ ففتح فيليبس فـاه                 
  ).٣٥ - ٣٢: ٨أعمال ". (بتدأ من هذا الكتاب فبشره بيسوعوا

  النبوة 

ويف جيله من كان يظن أنه قطع مـن أرض          . من الضغطة ومن الدينونة أخذ    "
  ).٨: ٥٣أشعياء " (األحياء، أنه ضرب من أجل ذنب شعيب

  تحقيق النبوة
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وأخـذوا  .... حينئذ أطلق هلم باراباس وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب        "
  ).٣٠ و ٢٦: ٢٧مت " (بة وضربوه على رأسهالقص

  النبوة 

  ).٩: ٥٣أشعياء " (وجعل مع األشرار قربه ومع غين عند موته"

  تحقيق النبوة

فهـذا تقـدم إىل     ..... وملا كان املساء جاء رجل غين من الرامة امسه يوسف         "
فأخذ يوسف اجلسد ولفه بكتان نقي ووضعه يف قربه         .... بيالطس وطلب جسد يسوع   

" ديد الذي كان قد حنته يف الصخرة مث دحرج حجراً كبرياً على باب القرب ومـضى               اجل
  ).٦٠ - ٥٧: ٢٧مىت (

  النبوة 

  ).٩: ٥٣أشعياء " (على أنه مل يعمل ظلماً ومل يكن يف فمه غش"

  تحقيق النبوة

فلمـا  . ليصلب: فقال الوايل وأي شر عمل؟ فكانوا يزدادون صراخاً قائلني        "
نفع شيئاً بل باحلري حيدث شغب أخذ ماء وغسل يديه قدام اجلمع            رأى بيالطس أنه ال ي    

  ).٢٤ - ٢٣: ٢٧مىت " (قائالً إين بريء من دم هذا البار
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 ٦٤

الذي إذ شتم مل يكـن يـشتم        . الذي مل يفعل اخلطية وال وجد يف فمه مكر        "
 - ٢٢: ٢ بطـرس    ١" (عوضاً وإذ تأمل مل يكن يهدد بل كان يسلّم ملن يقضي بعـدل            

٢٣.(  

  ة النبو

أما الرب فسر بأن يسحقه باحلزن، إن جعل نفسه ذبيحة إمث يرى نسالً تطول              "
  ).١٠: ٥٣أشعياء " (أيامه ومسرة الرب بيده تنجح

  تحقيق النبوة

ألنه ال ميكن أن دم ثريان وتيوس يرفع خطايا، لذلك عند دخوله إىل العـامل               "
، )ار جسداً وحل بيننـا    والكلمة ص (ذبيحة وقربانا مل ترد ليكن هيأت يل جسدا         : يقول

      مث قلت هنذا    )هذا هو لبين احلبيب الذي به سررت      (مبحرقات وذبائح للخطية مل تسر ،
 - ٤: ١٠عربانيني  " (أجيء يف درج الكتاب مكتوب عين ألفعل مشيئتك يا اهللا سررت          

٨.(  

ويف الغد نظر يوحنا يسوع مقبالً إليه فقال هوذا محل اهللا الذي يرفع خطيـة               "
  ).٢٩: ١يوحنا " (العامل

" خطية ألجلنا لنصري حنن بر اهللا فيه      ) ذبيحة(ألنه جعل الذي مل يعرف خطية       "
  ).٢١: ٥ كورنثوس ٢(
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 ٦٥

  النبوة 

  ).١١: ٥٣أشعياء " (وعبدي البار مبعرفته يربر كثريين وآثامهم هو حيملها"

  تحقيق النبوة

رب واحـد   فإذا كما خبطية واحدة صار احلكم إىل مجيع الناس للدينونة هكذا ب           "
ألنه كما مبعصية اإلنـسان الواحـد جعـل         . صارت اهلبة إىل مجيع الناس لتربير احلياة      

 - ١٨: ٥رومية  " (الكثريون خطاة هكذا أيضاً بإطاعة الواحد سيجعل الكثريون أبراراً        
١٩.(  

  ).١: ٥رومية " (فإذ قد تربرنا باإلميان لنا سالم مع اهللا بربنا يسوع املسيح"

ألنه بالنـاموس معرفـة     . ناموس كل ذي جسد ال يتربر أمامه      ألنه بأعمال ال  "
بر . وأما اآلن فقد ظهر بر اهللا بدون الناموس مشهوداً له من الناموس واألنبياء            . اخلطية

  ).٢٢ - ٢٠: ٣رومية " (اهللا باإلميان بيسوع املسيح إىل كل وعلى كل الذين يؤمنون

  النبوة 

  ).١٢: ٥٣أشعياء " (مثةمن أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أ"

  تحقيق النبوة
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 ٦٦

فتم الكتـاب القائـل     . وصلبوا معه لصني واحداً عن ميينه وآخر عن يساره        "
  ).٢٨ - ٢٧: ١٥مرقس " (وأحصي مع أمثة

  النبوة 

أشـعياء  " (إنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أمثة وهو محل خطية كثريين          "
١٢: ٥٣.(  

  تحقيق النبوة

رة مث وبعد ذلك الدينونة هكذا املسيح أيـضاً         وكما وضع للناس أن ميوتوا م     "
بعد ما قدم مرة لكي حيمل خطايا كثريين سيظهر ثانية بال خطيـة للخـالص للـذين                 

  ).٢٨ - ٢٧: ٩عربانيني " (ينتظرونه

  النبوة 

  )١٢: ٥٣أشعياء " (وشفع يف املذنبني"

  تحقيق النبوة

 - ٣٣: ٢٣لوقا  " (نفقال يسوع يا أبتاه اغفر هلم أم ال يعلمون ماذا يفعلو          "
٣٤ .(  

  النبوة 
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 ٦٧

ويكون يف ذلك اليوم يقول السيد الرب أين أغيب الشمس يف الظهر وأقتم             "
  ).٩: ٨عاموس " (األرض يف يوم نور

  تحقيق النبوة

الساعة السادسة هي وقت الظهر أي الساعة الثانيـة         (ومن الساعة السادسة    "
أي (كلها إىل الساعة التاسـعة  كانت ظلمة على األرض ) عشرة حسب التوقيت الغريب 

وحنو الساعة التاسعة صرخ يـسوع      ). الساعة الثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الغريب      
  ).٤٦ - ٤٥: ٢٧مىت " (بصوت عظيم إيلي إيلي ملا شبقتين أي إهلي إهلي ملاذا تركتين

  النبوة 

فكان يونان يف جـوف احلـوت       . وأما الرب فأعد حوتاً عظيماً ليبتلع يونان      "
  ).١٧: ١يونان " (الثة أيام وثالث ليايلث

  تحقيق النبوة

حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيني قائلني يا معلم نريد أن نرى منـك              "
فأجاب وقال هلم جيل شرير وفاسق يطلب آية وال تعطى له آية إال آيـة يونـان                 . آية

ذا يكـون ابـن     النيب، ألنه كما كان يونان يف بطن احلوت ثالثة أيام وثالث ليال هك            
  ).٤٠ - ٣٨: ١٢مىت " (اإلنسان يف قلب األرض ثالثة أيام وثالث ليال

  النبوة 
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فوزنـوا أجـريت    . فقلت إن حسن يف أعينكم فأعطوين أجريت وإال فامتنعوا        "
  ).١٢: ١١زكريا " (ثالثني من الفضة

  تحقيق النبوة

حينئذ ذهب واحد من االثين عشر الذي يدعى يهـوذا اإلسـخريوطي إىل             "
ماذا تريدون أن تعطوين وأنا أسلمه إليكم؟ فجعلوا له ثالثني مـن            : ؤساء الكهنة وقال  ر

  )١٦ - ١٤: ١٦مىت " (الفضة، ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه

  النبوة 

فأخـذت  . فقال يل الرب ألقها إىل الفخاري الثمن الكرمي الذي مثنوين بـه           "
  )."١٣: ١١زكريا (بيت الرب الثالثني من الفضة وألقيتها إىل الفخاري يف 

  تحقيق النبوة

. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا ال حيلّ أن نلقيها يف اخلزانة ألا مثـن دم              "
هلذا مسي ذلك احلقل حقل الدم إىل       . فتشاوروا واشتروا ا حقل الفخاري مقربة للغرباء      

  ).٨ - ٦: ٢٧مىت " (هذا اليوم

  النبوة 
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 ٦٩

كان أورشليم روح النعمـة والتـضرعات       وأفيض على بيت داود وعلى س     "
  ).١٠: ١٢زكريا " (فينظرون إيلّ الذي طعنوه

  تحقيق النبوة

لكن واحـد   . وأما يسوع ملا جاءوا إليه مل يكسروا ساقيه ألم رأوه قد مات           "
والذي عاين شهد وشهادته حـق      . من العسكر طعن جنبه حبربة وللوقت خرج م وماء        

ألن هذا كان ليتم الكتب القائل عظم ال يكسر         . ا أنتم وهو يعلم أنه يقول احلق لتؤمنو     
  ).٤٧ - ٣٤: ١٩يوحنا " (وأيضاً يقول كتاب آخر سينظرون إىل الذي طعنوه.منه

  النبوة 

اضـرب  . استيقظ يا سيف على راعي وعلى رجل رفقيت يقول رب اجلنود          "
  ).٧: ١٣زكريا " (الراعي فتتشتت الغنم

  تحقيق النبوة

 كلكم تشكون يفّ يف هذه الليلة ألنـه مكتـوب إين            حينئذ قال هلم يسوع   "
  ).٣١: ٢٦مىت " (أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية

  النبوة 
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 ٧٠

: ١٦مزمـور  " (ألنك لن تترك نفسي يف اهلاوية لن تدع تقيك يرى فـساداً           "
١٠.(  

  تحقيق النبوة

وعلم أن اهللا حلف له بقسم أنه من مثرة صـلبه يقـيم             ) داود(فإذ كان نبيا    "
يح حسب اجلسد ليجلس على كرسيه، سبق فرأى وتكلم عن قيامة املسيح أنـه مل               املس

فيسوع هذا أقامه اهللا وحنن مجيعاً شـهود        . تترك نفسه يف اهلاوية وال أرى جسده فساداً       
  ).٣٢ - ٣٠: ٢أعمال " (لذلك
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 ٧١

  

  آان ينبغي

  أن المسيح يتألم

  ويقوم من األموات

  في اليوم الثالث
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 ٧٢

  حقيقة صلب المسيح

حقيقة صلب املسيح هي قضية جدلية رئيسية بني املسيحي واملسلم وحيث           إن  
إن الصليب يعترب من صلب العقيدة األساسية للكنيسة ككل، فإين أريـد اآلن أدعـو               

  : القارئ للنظر بشكل شامل للشهادات التارخيية التالية

  : شهادة التاريخ-١

أعظم مؤرخي  مؤرخ ملحد، ويعترب من     ) م. ب – ٥٥( تاسيتوس   كورنيليوس
  سجل قد. روما القدمية

  .صلب املسيح بالتفصيل يف جملداته اليت وصل عددها إىل الثمانية عسر جملداً

كتب عـن تـاريخ     . وهو مؤرخ يهودي شهري   ) م. ب ٩٧ – ٣٧(جوزيفس  
حيث سجل قصة حياة املسيح، وتعاليمه، ومعجزاتـه، وقـصة          . شعبه يف عشرين جملداً   

مث أشار أيضاً إىل ظهور املسيح لتالميذ حيـا         . طس البنطي صلبه بالتفصيل، بأمر من بيال    
  .يف اليوم الثالث

لوسيان، اإلغريقي وهو مؤرخ بارز كتب عن صلب املسيح وعن املـسيحيني            
  .الذين كانوا قد قبلوا املوت ألجل إميام باملسيح
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بيالطس البنطي، احلاكم الروماين الذي أرسل إىل طيباريوس قيصر، تقريـراً           
 عن صلب املسيح، ذلك التقرير الذي استخدمه تورتيليانوس، كإحدى الوثائق،           كامالً

  .يف دفاعه الشهري عن املسيحيني

  : شهادة التلمود-٢

 ١٩٤٣ هو كتاب مقدس وقد جاء يف نسخة طبعت يف أمستردام بعام             التلمود
  ."يوع الذي يدعى املسيح كان قد صلب مبساء يوم الفصح: "، بأن٤٢صفحة 

  :نبوءات العهد القديم شهادة -٣

 نبوءة تتحدث عن صلب املسيح على الصليب، واليت قد          ٤٧يوجد أكثر من    
 نبوة أشعياء النيب املذكورة يف سفره اإلصحاح        حتققت حرفياً ومن أهم هذه النبوات هي      

  .وقد ذكرنا هذه النبوات سابقاً يف هذا الكتاب. الثالث واخلمسون

  : شهادة المسيح نفسه-٤

هلذا السبب نر   . ح على الصليب املكانة األوىل يف حياته على األرض        حيتل املسي 
ى بأن كاتيب األناجيل األربعة قد أعطوا اهتماماً كبرياً هلذه القضية، فاملسيح قبل صلبه              
حتدث مع تالميذه يف عدة مناسبات عن موته النيايب على الصليب وقيامتـه مـن بـني           

انقضوا هذا اهليكل ويف ثالثة أيـام      "ة فقال هلم    فمرة سأله اليهود أن يريهم آي     . األموات
أفأنت يف ثالثة أيام تقيمه وأما      . أقيمه فقال اليهود يف ست وأربعني سنة بين هذا اهليكل         
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هو فكان يقول عن هيكل جسده فلما قام من يب األموات تذكر تالميذه أنه قال هـذا                 
ومرة أخرى قال   ). ٢٢ - ١٨: ٢يوحنا  ." (فآمنوا بالكتاب والكالم الذي قاله يسوع     

ها حنن صاعدون إىل أورشليم وابن اإلنسان يسلم إىل رؤسـاء           : "الرب يسوع لتالميذه  
الكهنة والكتبة فيحكمون عليه باملوت ويسلمونه إىل األمم لكي يهزأوا بـه وجيلـدوه              

وفيما هم يترددون يف اجلليل قـال       ) "١٨: ٢٠مىت  " (ويف اليوم الثالث يقوم   . ويصلبوه
فيقتلونه ويف اليوم الثالث يقـوم      .  ابن اإلنسان سوف يسلم إىل أيدي الناس       هلم يسوع 

وألكثر تفصيل تستطيع قراءة اآليـات التاليـة        ) ٢٣ - ٢٢: ١٧مىت  " (فحزنوا جداً 
، ٣٣ – ١: ١٨،  ٢٢٢: ٩، لوقا   ٣٤ – ٢٣: ١٠،  ٣١: ٩: ١٣،  ٨: ٣١مرقس  (

  )٣٣ - ٣٢: ١٢، ١١: ١٠، ١٧ – ١٤: ٣يوحنا 

  :جيل شهادة األنا-٥

من الواضح بأن النصف األخري من إجنيل يوحنا يتكلم عن صـلب املـسيح              
والنصف األول يتكلم عن الثالثة سنني والنصف من حياته على األرض فهذا يعـين أن               
صلب املسيح هو السبب األساسي والرئيسي الذي جاء املسيح من أجله وهكذا أيضاً             

  .االثلث األخري من كل من إجنيل مىت ومرقس ولوق

  : شهادة يوحنا المعمدان-٦

هـوذا  "كانت رسالة يوحنا عندما رأى املسيح ماشياً أشار بإصبعه إليه قـائالً    
  ."محل اهللا الذي يرفع خطية العامل
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فقبل يوحنا املعمدان كان اليهود يذحبون الكثري من احلمالن للـتفكري عـن             
  . اخلطايا أما اآلن فحمل اهللا فيه الكفاية للتفكري عن اخلطايا

قبالً كانت املال تنتخب من قبل الناس ولكن اآلن يوجد محل واحد أرسل من              
  "هوذا محل اهللا"قبل اهللا 

لقد كان قبالً عدداً كبرياً من احلمالن يضحى ا للتفكري أو لـستر اخلطايـا               
  .واآلثام أما اآلن فحمل اهللا يرفع مجيع اخلطايا

ألجل شعب إسرائيل فقـط،     قبل ذلك التاريخ كان الكثري من احلمالن تذبح         
هوذا محل اهللا الذي يرفع خطية      . "أما اآلن فيوجد محل اهللا الوحيد للتفكري عن العامل كله         

  ) ٢٩: ١يوحنا " (العامل

يف سفر التكوين اإلصحاح الرابع نقرأ عن هابيل الذي قدم من أبكار غنمـه              
 سفر اخلـروج    ويف. فهنا جند خروف واحد لشخص واحد     . قربانا للرب ... ومن مساا 

اإلصحاح الثاين عشر نقرأ عن محل واحد للعائلة كلها، ويف سفر الالويني نقرأ عن محل               
  .للعامل بأسره" محل اهللا"واحد لكل الشعب اليهودي، ولكن اآلن املسيح 

  : شهادة موسى-٧

للـشعب  (يقيم لك : " تكلم موسى عن املسيح بقوله١٥: ١٨يف سفر التثنية  
وهذه النبوة قد متت    " بيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون       الرب إهلك ن  ) القدمي
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أنه إله إبراهيم وإسحق ويعقوب     "يف كلمات بطرس عندما خاطب الشعب القدمي قائالً         
إله آبائنا جمد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرمتوه أمام وجه بيالطس وهو حاكم              

ورئـيس  . أن يوهب لكم رجل قاتل    ولكن أنتم أنكرمت القدوس البار وطلبتم       . بإطالقه
فإن موسى قال لآلباء أن ... احلياة قتلتموه الذي أقامه اهللا م األموات وحنن شهود لذلك         

أعمال " (نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إهلكم من إخوتكم له تسمعون بكل ما يكلمكم به             
  ).٢٢ و ١٥ – ١٣: ٣الرسل 

  : شهادة قانون اإليمان النيقاوي-٨

م اجتمع عدد من األساقفة املسيحيني يف مدينة نيقية، مـن           . ب ٣٢٥يف عام   
كافة أحناء العامل ووضعوا قانون اإلميان املسيحي والذي يلخص عقيدة الكنيسة، وكـان            
الغرض من هذا القانون هو تلخيص العقيدة املسيحية ومحايـة الكنيـسة الفتيـة مـن           

قانون اإلميان النيقـاوي    وقد أشار   . اهلرطقات اليت ظهرت يف الكنيسة يف ذلك الوقت       
بصورة واضحة وصرحية إىل صلب املسيح يف عهد بيالطس البنطي ودفنه وقيامتـه يف              

  . اليوم الثالث

  : شهادة استخدام الصليب آرمز وإشارة للمسيحيين-٩

لقد كان الصليب رمزاً للكنيسة منذ نشوئها، فكنت ترى الصليب مرفوعـاً            
كها ومنقوشاً على مقابر تابعيها ليذكرهم مبحبة       على مناراا وموضوعا على تيجان ملو     

اهللا العظيمة خلالص البشرية، ومن العجيب أن ترى عالمة الصليب حمفورة بكثرة على             
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املوجودة حتت األرض يف روما منذ القـرن األول         ) الكاتيكومب(جدران دهاليز املقابر    
  . امليالدي

  : شهادة آلمات المسيح على الصليب-١٠

يف الوجود سوى الرب يسوع املسيح الذي ميكنه أن ينطـق           ال يوجد شخص    
فمـن  . بتلك الكلمات السبع اليت تفوه ا وهو يعاين اآلالم الشديدة على الـصليب            

إال املسيح يسوع وحده    " يا أبتاه اغفر هلم ألم ال يعلمون ماذا يفعلون        : "يستطيع قائالً 
  ال سواه؟

  : شهادة يوسف الرامي-١١

لرامي جسد يسوع من بيالطس البنطـي وأعطـي لـه           عندما طلب يوسف ا   
كان يوسف الرامي يعرف أن اجلسد الذي أنزله من علـى           ) ٤٦ - ٤٢: ١٥مرقس  (

  .الصليب هو جسد املسيح وليس غريه

  : شهادة يهوذا اإلسخريوطي-١٢

إن النظرية اليت تقول بأن يهوذا أخذ مكان املسيح إذ وضع اهللا شبه املـسيح               
  :  املسيح ال ميكن أن تكون صحيحة لألسباب التاليةعلى يهوذا عوضاً عن

  .وحاشا هللا أن خيدع البشر. ألننا بذلك ننسب هللا صفة اخلداع والتضليل -١
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إن النبوة اليت تنبأ ا زكريا عن إعطاء الثالثني من الفضة ملـن يـسلم                -٢
 )١٥: ٢٦ ومىت ١٢: ١١زكريا . (املسيح ال ميكن أن تتحقق

أخذ الثالثني من الفضة اليت طرحها يهوذا يف        إن النبوة اليت تتحدث عن       -٣
 ومـىت  ١٣: ١١زكريـا  (اهليكل لشراء حقل الفخاري ال ميكن أن تتم        

٧: ٢٢( 

من البديهي أنه لو كان الشخص الذي صلب غري املسيح فـال بـد أن                -٤
 .يقاوم ويعترض ويقول لعسكر الرومان أين لست املسيح

  : شهادة اليهود-١٣

تم احلجر على القرب ليس خوفـاً مـن أن خيـرج        سأل اليهود بيالطس بأن خي    
املسيح من القرب، لكن خوفاً من أن يأتوا تالميذه ويسرقوا اجلسد ومن مث يقولوا أنه قام                

  .من األموات

  : شهادة عشاء الفصح-١٤

هذه الكأس  "عندما صنع الرب يسوع الفصح مع تالميذه أخذ الكأس وقال           
فإنكم كلما أكلتم هذا اخلبز     . ا شربتم لذكري  هي العهد اجلديد بدمي اصنعوا هذا كلم      

) ٢٦ - ٢٥: ١١ كورنثوس   ١" ( جييء وشربتم هذه الكأس ختربون مبوت الرب إىل أن       
ولقد كان املسيحيون عرب التاريخ جيتمعون مع اختالف طوائفهم يف أول كل أسـبوع              
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 بأن يسوع   ويف كل أحناء املعمورة ليحتفلوا بعشاء الرب كذكرى لعمل حمبة اهللا العظيمة           
  .املسيح قد سفك دمه للتفكري عن خطايا العامل أمجع

  : شهادة تعليم الرسل-١٥

لقد كان تعليم الرسل مبنياً على إميام العظيم مبوت املسيح على الـصليب             
فلقد عاش تالميذه وماتوا كلهم كشهداء من أجل إميام الراسـخ يف عمـل              . وقيامته

أيهـا  : " موعظته يف يوم اخلمسني قال لليهود يففبطرس. املسيح الكفاري على الصليب  
الرجال اإلسرائيليون امسعوا هذه األقوال يسوع الناصري رجل قد تربهن لكم من قبل             
اهللا بقوات وعجائب وآيات صنعها اهللا بيده يف وسطكم كما أنتم تعلمون هذا أخذمتوه              

: ٢أعمال  " (ه وقتلتموه مسلماً مبشورة اهللا احملتومة وعمله السابق وبأيدي آمثة صلبتمو        
وبولس الرسول يكتب يف رسالته إىل كنيسة رومية عن حقيقة تربيـرهم            ). ٢٣ - ٢٢

متربرين جماناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع املسيح الـذي         :"مبوت املسيح الكفاري فيقول   
قدمه اهللا كفارة باإلميان بدمه إلظهار بره من أجل الصفح عن اخلطايا السالفة بإمهـال               

ألن املسيح إذ كنا بعـد ضـعفاء        : "مث يضيف على ذلك فيقول    ). ٢٤: ٣رومية  " (اهللا
فإنه باجلهد ميوت أحد ألجل بار رمبا ألجل الصاحل         . مات يف الوقت املعني ألجل الفجار     

جيسر أحد أيضاً أن ميوت ولكن اهللا بين حمبته لنا ألنه وحنن بعد خطاة قد مات املـسيح                  
ألنك إذا اعترفت بفمك بالرب يـسوع وآمنـت         .... ").٨ - ٦: ٥رومية  " (ألجلنا

ألن فـصحنا   )..... "١٠ - ٩: ١٠رومية  " (بقلبك أن اهللا أقامه من األموات خلصت      
فإن كلمة الصليب عند اهلالكني جهالة وأما       )..... "٧: ٥" (أيضاً املسيح قد ذبح ألجلنا    
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 أعزم أن أعرف شيئاً     ألين مل ) "١٨: ١ كورنثوس   ١" (عندنا حنن املخلصني فهي قوة اهللا     
للمزيد من املعلومـات بـأكثر      ) ٢:٢ كو   ١" (بينكم إال يسوع املسيح وإياه مصلوباً     

: ١، رومية   ٤: ١٠،  ١٥ – ١٣: ٣،  ٣٦أعمال  : (تفصيل أرجو أن تقرأ اآليات التالية     
 ١، ٩: ١٠، ١٠ تكــــوين ٦، ٤ – ٣: ٦، ٥: ٨، ٢٥ – ٢٤: ٤، ٢٤: ٣، ٤

ــوس  ، ١٧، ٤ – ٣: ١٥، ١١: ٢٦، ٦: ١٤، ٥: ٧، ٢: ٢، ٢٣، ١٨: ١كورنث
ــوس ٢، ٢٠ ــة ٤: ١٣، ١٤ – ١٠: ٤ كورنث ، ١٤: ٦، ٤: ٤، ٢٠: ٢، غالطي

ــسس  ــي ٢: ٥، ١٣: ٢، ١: ٧أف ، ٣: ١، ١٤، ١٢: ٢، ٢٠، ١٨: ١، كولوس
 تيموثـاوس   ١،  ١٠: ٥،  ١٤: ٤،  ١٠: ١ تسالونيكي   ١،  ١٨: ٣،  ٨ – ٦: ٢فيليي
، ١٤، ١٢: ٩،  ٨: ٥،  ١٥ -١٤،  ٩: ٢، عـب    ١٨،  ١١: ٢ تيموثاوس   ٢،  ٦: ٢
، ١٩ – ١٨: ١١،  ٣: ١ بطرس   ١،  ٢٠: ١٣،  ١٢: ١٣،  ٢: ١٢،  ١٤،  ١٠: ١٠
: ١، رؤيا ١٠: ٤، ١٦: ٣، ٧: ١ يوحنا   ١،  ١: ٥،  ١،  ٤،  ١٨: ٣،  ٢٤ – ٢١: ٢
١١، ٩: ٥، ٧ -٥(  

  : شهادة معمودية المؤمنين-١٦

ـ            أم . "سيحعندما يعتمد املؤمن يشهد مبعموديته عن موته ودفنه وقيامته مع امل
فدفنا معه يف املعمودية للموت حـىت       . جتهلون أن كل من اعتمد ليسوع اعتمدنا ملوته       

رومية " (كما أقيم املسيح من األموات مبجد اآلب هكذا نسلك حنن أيضاً يف جدة احلياة             
٦ - ٣: ٦.(  

  : شهادة الذبائح التي آانت تقدم في العهد القديم-١٧



Arabic Bible Outreach Ministry      www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٨١

ألن ....."تذبح كوسيلة للتكفري عن اخلطايـا     كانت الضحايا يف العهد القدمي      
وكلنا نعلم بأن املسيحيني واملسلمني واليهود      ) ١١: ١٧الويني  " (الدم يكفر عن النفس   

فاملسلمون حيتفلون بعيد األضحى واليهود حيتفلون بعيـد        . يؤمنون بالفداء أو الضحية   
ن مبـوت املـسيح     الفصح بتقدمي ذبائح دموية للتكفري عن خطاياهم واملسيحيون يؤمنو        

الذي هو الذبح العظيم والضحية الكربى والنهائية للتكفري عن خطايا العامل،           " محل اهللا "
فموت املسيح وذبيحته الكفارية هي اليت أعطت معىن لكل الضحايا وكـل األعيـاد              
السابقة وما تلك الضحايا إال رمزاً مثالياً للتضحية احلقيقية اليت قدمها املـسيح علـى               

  . إال فالضحايا تبقى بال معىن على اإلطالقالصليب و

  : شهادة موت التالميذ-١٨

 الرسول قد استشهدوا بسبب     يوحنايعلن لنا التاريخ بأن مجيع التالميذ ما عدا         
  فهل من املعقول أن ميوت مجيع التالميذ شهداء من أجل خرافه؟. إميام وقيامته

   يا رب من أجـلي      هل كـل ذا أتيتـه

   يا رب بالفعــل      ال أحبكفكــيف 

  بقـوة وبــأس      هل كـل ذا تفعـله

   أو يعترينا اليـأس      وحنـن نبقى ضعفاء
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  الفادي وحنمــد      هيا مجيعنا نشــكر

  مـن مث نسجــد      امحلنا نلقـــي له

  والشـكر نرفــع     نعطي له قلوبنـــا

  ضـعأم يف الضيق خن     احلزن أم يف الفرح يف

   مـن مث بعد الـموت    وكـذا يف عيشــنا

  دوماً بأعلــى صوت    نشـدوا له تسبيـحنا
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 سؤال؟       

فقالوا ....  ليس له فليبع ثوبه ويشتر سيفًامن"آيف تفسر قول المسيح لتالميذه 
؟)٣٨ ،٣٦: ٢٢لوقا " (هنا سيفان فقال لهم يكفي يا رب هوذا  

ه أن يتسلحوا ليس لكي حياربوا بل لكـي         يريد الرب يسوع من تالميذ    : الرد
يربهنوا للجنود الرومان أنه مبقدورهم أن حياربوا إذا أرادوا، لتوفر الـسالح لـديهم              
لكنهم مل يلجأوا للعنف والقوة والقتل بل إىل التسليم، ليس من مركز ضعف بل مـن                
 مركز قوة بدليل أن بطرس استل سيفه وقطع أذن عبد رئيس الكهنـة، وكأنـه كـان               

: لكن الرب يسوع قال لـه     . مستعداً للدفاع عن نفسه وعن سيده، إذ لزم األمر ذلك         
 - ٥١: ٢٦مىت  " (رد سيفك إىل مكانه ألن الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون         "

٥٢.(  

فالرب يسوع أراد أن يعلن لنا يف هذه احلادثة أنه مل يذهب إىل الصلب قسراُ               
 مل يسلم نفسه إىل اجلنود الرومان من جانب الضعف          مث أنه . وإجباراً بل طوعاً واختياراً   

  .واخلنوع بل من جانب القوة واخلضوع إلرادة اآلب

يكفي فهذا ال يعين أنه يكفي سيفان بل كان يقصد من هذه             مث عندما قال هلم   
الكلمات أنه مل يطلب منهم السيوف للمحاربة، ألنه لو كانت احلاجة للسيوف ملا قـال     

أفال تظن أين ال أستطيع اآلن أن أطلب إىل أيب فيقدم يل أكثر             "سيفه  لبطرس عندما استل    
مـىت  " (من اثين عشر جيشاً من املالئكة فكيف تكمل الكتب أن هذا ينبغي أن يكـون      
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 ٨٤

وذا يتضح لنا أن املسيح أراد من التالميذ أن يشتروا السيوف ال            ). ٥٢ - ٥١: ٢٦
جلنود الرومان أن املسح كان مزمعاً أن يسلم       لكي حياربوا ا كما ذكرنا بل ليثبتوا أمام ا        

  .نفسه دون مقاومة تتميماً ملشيئة اآلب، رغم وجود سيوف يف حوزة تالميذه
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 ٨٥

؟سؤال         

الممزوج بمر آما جاء في إنجيل   لماذا رفض المسيح أن يشرب من الخل
؟٣٠– ٢٨: ١٩ وقبوله أن يشرب منه آما في إنجيل يوحنا ٣٤: ٢٧متى   

ا السؤال يبدوا واضحاً جداً عندما نقراً ما جاء يف إجنيـل مـرقس              هذ: الرد
املـرة  : اإلصحاح اخلامس عشر إذ يذكر أن املسيح قد عرض عليه أن يشرب مـرتني             

وجاءوا بـه   : "األوىل قبل الصلب، واملرة الثانية وهو على الصلب، وإليك النص احلريف          
وملا . راً ممزوجاً مبر فلم يقبل    الذي تفسريه موضع مججمة، وأعطوه مخ      إىل موضع جلجثة،  

وملا كانت الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت       ....صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعني عليها    
فركض واحد  ... ملاذا شبقتين؟ الذي تفسريه إهلي إهلي ملاذا تركتين؟       ! الوي الوي :عظيم

  ).٣٦ - ٣٣: ١٥مرقس " (ومأل اسفنجة خالً وجعلها على قصبة وسقاه

ظرة الفاحصة من كلمة اهللا، اليت حتوي جواباً لكل سؤال، أرجـو أ             وذه الن 
  .أكون قد وفّقت يف توضيح بعض األمور الغامضة واليت تدور حول موضوع الصليب

كما قمت باإلجابة على بعض األسئلة احملددة اليت قد تداعب أفكار نفر مـن              
  .الناس ليكون املوضوع متكامالً

از هذا العمل الذي آمل أن يكون سبب بركـة  أشكر اهللا الذي أهلين على إجن     
  .وفائدة للجميع


