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ما زالت قضية الصليب حمور تساؤالت كثرية منذ القرن األول امليالدي وحىت هناية القرن العشرين .وألن حادثة صلب املسيح

حادثة اترخيية مؤكدة ،فقد بدأ التشكيك يف شخص املصلوب ،من القرن األول .فصالبو املسيح يقرون أبهنم قد صلبوا يسوع الذي هو يف

نظرهم جمرد إنسان وليس املسيح املنتظر الذي تنبأت عنه التوراة ،ألهنم كانوا ينتظرون مسيحاً ميلك على األرض ويؤسس مملكة إسرائيل
املنتصرة .مث ظهرت البدع واهلرطقات اليت أنكرت صلب املسيح ،وادعت أن الذي صلب هو مسعان القرييين أو ابراابس .مث أعلن آخرون

أن املصلوب هو يهوذا اإل سخريوطي وملواجهة هذه اآلراء املتناقضة ،نقدم يف هذا الكتاب ما نؤمن أنه احلق والصواب ،وهو أن املصلوب
هو يسوع املسيح وليس سواه ونناقش كل اآلراء املثارة ضد إمياننا هذا.

وأرجو من هللا أن أكون قد وفقت يف توضيح هذا احلق.

املؤلف

هذه السلسلة

شغلتين قضية الصليب منذ سنوات ،فقمت بدراستها ،وأمثرت الدراسة عن الكتب التالية:

 الكتاب األول :موت املسيح حقيقة أم افرتاء

وفيه انقشنا ما يثار ضد موت املسيح وحماولة استغالل بعض النصوص الكتابية إلثبات أن املسيح قد صلب ولكنه مل ميت على الصليب
 الكتاب الثاين :موت أم إغماء

وهو دراسة تفصيلية لنظرية اإلغماء ،وفيه أثبتنا موت املسيح ابلرباهني الكتابية والتارخيية واملنطقية وبشهادة علم اآلاثر.
 الكتاب الثالث :قيامة املسيح حقيقة أم خدعة

وفيه وضحنا ملاذا نؤمن بقيامة املسيح من املوت ،مع ذكر براهني هذه القيامة وانقشنا أيضاً كل اآلراء املثارة ضد قيامة املسيح.
 الكتاب الرابع :من هو املصلوب

وهو الكتاب الذي بني يديك اآلن عزيزي القارئ ،وهو عبارة عن ثالثة فصول:

الفصل األول :من هو املصلوب ،وفيه ندرس معاً االحتماالت اليت تتعلق بشخص املصلوب .هل هو يهوذا ،أم واحد من التالميذ أم مسعان
القريواين أم ابراابس أم شبيه املسيح كما يرى املؤمنون بتحضري األرواح.

الفصل الثاين :وفيه نقدم األدلة على أن املصلوب هو املسيح وليس سواه.

الفصل الثالث :نفند فيه األدلة اليت يوردها البعض على أن املصلوب ليس هو املسيح ،مع تقدمي الردود الواضحة واملنطقية عليها.

ويتبقى من هذه السلسلة كتاابن:

 األول :صلب املسيح وموقف البدع واهلرطقات

وفيه سوف نتناول البدع اليت ظهرت يف القرون األوىل وموقفها من قضية الصليب ونركز على الغنوسية ،لبيان أن ما قالت به هو املصدر
األساسي لكل االفرتاءات حول موضوع الصليب.
 الثاين :ملاذا الصليب؟

وفيه سوف نتناول مفهوم اخلطية والفداء يف املسيحية

وأعتقد أننا بنهاية هذا الكتاب ،نكون قد ألقينا بعض الضوء على قضية الصليب.
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من هو املصلوب

يف حماوالت التشكيك الفاشلة تطلق السهام من كل اجتاه ،عسى أن ينجح أحدها يف حتقيق الغرض املطلوب ،وإذا على صخرة

احلق تتحطم كل السهام ،بل ويؤدي مثل هذا اهلجوم الكاذب إىل مزيد من وضوح الرؤية وإعالن احلق ولكن ماذا نقول لعيون رمداء ال ترى

الشمس يف رابعة النهار.

ويف هذا الفصل سوف نناقش كافة االدعاءات اليت قال هبا البعض منذ القرن األول امليالدي حىت اليوم ،وسنورد األقوال كما ذكروها

ونقدم التعليق عليها.

وفيما يلي قائمة ادعاءاهتم عن شخص املصلوب:
 -1يهوذا اإلسخريوطي
 -2واحد من التالميذ
 -3مسعان القريواين
 -4ابراابس

 -5شبيه املسيح كما يرى املؤمنون بتحضري األرواح
 -6شيطان متجسد

أوالً :القول بصلب يهوذا اإلسخريوطي:

يهوذا هو واحد من تالميذ املسيح االثين عشر (مىت  ،)4 :10وكان أميناً لصندوق اجلماعة (يو  )6 :12مث آتمر مع رؤساء
الكهنة ليسلمهم املسيح (مىت  .)14 :26وقاد كوكبة من الكهنة واجلنود للقبض على املسيح (مت  ..)51 -47 :26ويقول البعض إنه

عندما جاء اجلنود للقبض على املسيح ألقى هللا شبه املسيح على يهوذا فقبض عليه ،ومت صلبه بدالا ًً من املسيح ونذكر هنا مثالني هلذا
القول:
املثال األول:

"أخذ جند الرومان يبحثون عن عيسى لتنفيذ احلكم عليه ،وأخرياً عرفوا مكانه فأحاطوا به ليقبضوا عليه ،وكان من أصحابه رجل

منافق يشي به ،فألقى هللا عليه شبه عيسى وصوته ،فقبض عليه اجلنود وارتج عليه أو أسكته هللا فنفذ فيه حكم الصليب ،أما املسيح فقد

كتب هللا له النجاة من هذه املؤامرة ،وانسل من بني اجملتمعني ،فلم حيس به أحد وترك بين إسرائيل بعد أن يئس من دعوهتم وبعد أن حكموا
إبعدامه ..ومل جتدد املراجع اإلسالمية الدقيقة شخص هذا الواشي ورمبا أتثرت بعض املراجع ابملراجع املسيحية فذكرت أن هذا اخلائن هو

يهوذا إلسخريوطي".

1

املثال الثاين:
التعليق:

"قد جتلت قدرة هللا سبحانه يف رفع السيد املسيح إىل السماء معززاً مكرماً وإيقاعها ابجملرم اخلائن يهوذا لينال عقاب خيانته".

 -1إن اجلنود ذهبوا للقبض على املسيح ،وليس لتنفيذ احلكم عليه.

( )1املسيحية .د .أمحد شليب .مكتبة النهضة املصرية ،ط  .6سنة  .1978ص 43 -42

وانظر أيضاً:
حماضرات يف النصرانية .الشيخ حممود أبو زهرة .دار الفكر العريب .ط .4سنة  .1972ص .26 -24
عقائد النصارى املوحدين .حسين يوسف األطري .دار األنصار .ط .1سنة  .1985ص .245-243

جـ -دعوة احلق .عبد العزيز حسني .ط .3سنة  .1994ص .12 ،30 -27

( )2املسيح واملسيحية واإلسالم .د .عبد الغين عبود .دار الفكر العريب.ط 1سنة  ،1984ص .189
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 -2يذكر د.شليب أن املسيح انسل من بني اجملتمعني فلم حيس به أحد وترك بين إسرائيل ،بينما كل رواايت القبض على املسيح تذكر
أن هللا رفعه ،ومل يذكر د.شليب ذلك ،ألنه ال يؤمن برفع املسيح ابجلسد إىل السماء ،خمالفاً بذلك شبه اإلمجاع يف هذا املوضوع.

 -3مل يوضح لنا د.شليب أين ذهب املسيح ،وكيف انتهت حياته على األرض؟
 oهل من املمكن أن يلقي هللا شبه املسيح على يهوذا؟

"إنه من التجديف الصريح على هللا أن نظن وهو األ مني املنزه عن الكذب أنه قد خدع الناس ،فغري شكل يهوذا إىل شكل املسيح ،وبذلك

غرر مباليني البشر على مدى القرون ،األمر الذي يقود الناس على االعتقاد أبن هللا لن يعاقب الناس أيضاً على ما اقرتفوه من خداع ،فقد

سبقهم  -حاشاه جل شأنه  -يف عمل أكرب خدعة يف التاريخ .هي خدعة تغيري شكل يهوذا إىل شكل املسيح".
وعندما واجهت الرازي املفسر املعروف مشكلة إلقاء شبه املسيح على يهوذا قال:

"فكيفما كان ،ففي إلقاء شبهه على الغري إشكاالت:

اإلشكال األول:

أنه إن جاز أن يقال إن هللا تعاىل يلقي شبه إنسان على إنسان آخر ،فهذا يفتح ابب السفسطة وأيضا يفضي إىل القدح يف التواتر .ففتح
هذا الباب أول سفسطة ،وآخره إبطال النبوات ابلكلية.

اإلشكال الثاين:

إن هللا أيده بروح القدس جربيل .فهل عجز هنا عن أتييده؟ وهو كان قادراً على إحياء املوتى؟ فهل عجز عن محاية نفسه؟
اإلشكال الثالث:

إنه تعاىل كان قادراً على ختليصه برفعه إىل السماء :فما هي الفائدة يف إلقاء شبهه على غريه؟ فهل فيه إال إلقاء مسكني يف القتل من غري

فائدة إليه؟

اإلشكال الرابع:

إبلقاء الشبه على غريه اعتقدوا (اليهود) أن هذا الغري هو عيسى  -مع أنه ما كان عيسى  -فهذا كان إلقاء يف اجلهل والتلبيس ،وهذا ال

يليق حبكمة هللا.

اإلشكال اخلامس:

إن النصارى على كثرهتم يف مشارق األرض ومغارهبا وشدة حمبتهم للمسيح ،وغلوهم يف أمره .أخربوا أهنم شاهدوه مقتوالً مصلوابً :فلو
أنكران ذلك كان طعناً فيما ثبت ابلتواتر .والطعن يف التواتر يوجب الطعن يف نبوة حممد وعيسى وسائر األنبياء.
اإلشكال السادس:

أال يقدر املشبوه أن يدافع عن نفسه ،أنه ليس بعيسى ،واملتواتر أنه فعل .ولو ذكر ذلك الشتهر عند اخللق هذا املعىن .فلما مل يوجد شيء
4

من ذلك علمنا أن األمر ليس على ما ذكرمت".

وما كان يهمنا أن نناقش مثل هذا الرأي ،ولكن ألن مثريي هذه األقوال حياولون أن يثبتوا مثل هذه االدعاءات من خالل نصوص الكتاب،

لذا نرى لزاماً علينا أن نناقش هنا أدلتهم ونقدم ردان عليها:

األدلة على أن املصلوب هو يهوذا:

 -1يهوذا مل يكن شخصية معروفة:

"أما يهوذا ،فهو أحد تالميذ املسيح ،وابلتايل فإنه كان أقل أمهية منه ابلنسبة إليهم _ أي من جاؤوا للقبض على املسيح _ وميكن أن
5

نستنتج من ذلك أن معرفتهم بشكله كانت معدومة".

( )3هل املسيح هو هللا؟ د.لبيب ميخائيل .ط .3سنة  .1983ص 121 -120
وانظر أيضاً :املنطق واإلميان .م هـ.فنلى .ترمجة جان يوسف .منشورات النفري .ط 2سنة  .1986ص .51

( )4مفاتيح الغيب .للرازي .جملد  .6ط دار الفكر .بريوت .لبنان .ص .106 -100
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 -2نبوة املسيح أبن يهوذا سيجلس معه على عرشه ليدين أسباط إسرائيل:

"وأول ما سيلفت نظران يف قضية يهوذا هو نبوة للمسيح ،وردت يف إجنيل مىت تقول على لسان املسيح" :مىت جلس ابن اإلنسان على

كرسي جمده جتلسون أنتم أيضاً على اثين عشر كرسياً تدينون أسباط إسرائيل االثين عشر" مت .28 :19

ويهوذا هو أحد االثين عشر ،والنص قاطع على أنه سيكون مع املسيح ،عندما جيلس على عرش جمده ،وكرسيه موجود وسيجلس عليه

قاضياً حياكم بين إسرئيل .فكيف يتفق هذا مع الرواية التقليدية عن خطيته خبيانة املسيح وتسليمه لليهود والرومان بدراهم معدودة .أما أن

املسيح يف اإلجنيل ال ينطق بروح القدس ،بل ال يدري شيئاً عن الغيب ،وهذا يتناىف مع رؤيته ملا سيحدث يف اآلخرة وأتكيد جلوسه على

عرش جمده ،بل وإحصاء عدد الكراسي .وأما أن املسيح يعلم أو كان يرى ما مل حيط به اآلخرون حول حقيقة دور يهوذا ،فكيف نوفق بني

ارتكابه أكرب خطيئة أو إمث يف التاريخ املسيحي وبني شهادة أو نبوة املسيح له أبنه سيكون جالساً معه على الكراسي االثين عشر".
 -3طهارة يهوذا حبسب شهادة املسيح:

قال املسيح بعد أن غسل أرجل تالميذه مبا فيهم يهوذا "الذي اغتسل ليس له حاجة إال إىل غسل رجليه .بل هو طاهر كله" لو .10 :13
7

إذن يهوذا بشهادة املسيح طاهر وال ميكن أن خيون املسيح ويسلمه.
 -4تناقض كتبة الوحي خبصوص هناية يهوذا:

"لقد انفرد مىت دون بقية األانجيل ابحلديث عن هناية يهوذا ،فقال" :حينئذ ملا رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين ندم ورد الثالثني من

الفضة إىل رؤساء الكهنة والشيوخ قائالً :قد أخطات إذ سلمت دماً بريئاً .فقالوا :ماذا علينا ،أنت أبصر .فطرح الفضة يف اهليكل وانصرف
مث مضى وخنق نفسه .فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا :ال حيل أن نلقيها يف اخلزانة ألهنا مثن دم.فتشاوروا واشرتوا هبا حقل الفخارى مقربة

للغرابء ،هلذا مسي ذلك احلقل حقل الدم" مىت .8 -3 :27

وتقول رواية لوقا املشار غليها يف سفر أعمال الرسل "يهوذا الذي صار دليالً للذين قبضوا على يسوع .إذ كان معدوداً بيننا وصار له
نصيب يف هذه اخلدمة .فإن هذا اقتىن حقالً من أجرة الظلم ،وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها وصار ذلك

معلوماً عند مجيع سكان أورشليم حىت دعي ذلك احلقل يف لغتهم حقل دما أي حقل دم" أع .19 -16 :1

إن ما اتفق عليه مىت ولوقا وصمت عنه مرقس ويوحنا هو أن يهوذا اخلائن قد هلك يف ظروف مريبة ،ولكن روايتهما اختلفت يف ثالثة

عناصر هي:

 -1كيفية موته

 -2مشرتى احلقل

 -3سبب تسمية احلقل ،حقل دم

إن ما يذكره مىت ولوقا عن هالك يهوذا ال يعين إال شيئاً واحداً :هو أن يهوذا قد اختفى يف فرتة االضطراابت اليت غشيت أحداث الصلب

ومالبساته".

8

وعدم وجوده هو دليل على أنه هو الذي صلب.

التعليق:

-1يهوذا شخصية معروفة:

مما ال شك فيه أن يهوذا كان معروفاً لكل من:
( )5دعوة احلق .ص .121

( )6خواطر مسلم حول :اجلهاد ،األقليات ،األانجيل .حممد جالل كشك .دار اثبت للنشر .ط .2سنة  .1985ص .165 -163

( )7املسيح بني احلقائق واألوهام .د.حممد وصفي .حتقيق علي اجلوهري .دار الفضيلة .ص .172

( )8املسيح يف مصادر العقيدة املسيحية .م .أمحد عبد الوهاب .مكتبة وهبة .ط .2سنة  .1988ص  183 -181وانظر أيضاً :دعوة احلق .ص -125
.126
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أ -الكهنة الذين قد ذهب إليهم أكثر من مرة للتشاور خبصوص القبض على املسيح (مت  ،16 -14 :26مر ،11 -10 :14
لو  ،6 -3 :22يو .)2 :13

ب -حرس اهليكل واجلنود الذين تقدمهم للقبض على املسيح (مت .)49 -47 :26

ج -التالميذ ،فقد كان معهم تلميذاً للمسيح لعدة سنوات وكان أميناً للصندوق.

د -لكثري من الشعب الذين تبعوا يسوع وقدموا تقدماهتم إليه.

إذن دعوى القبض على يهوذا وصلبه ألنه شخصية غري معروفة ،قول مرسل بدون سند أو دليل.

-2نبوة املسيح أبن يهوذا سيجلس على كرسي معه يف عرشه:

-إن املسيح قصد بقوله "أنتم" الرسل ،ابعتبار أهنم مجاعة ومل يقصد فرداً بعينه ألن يهوذا اإلسخريوطي سقط وأقيم متياس بدالً منه.

-إن الكالم هنا روحي جمازي ،يراد منه إعالن سيادة النظام املسيحي  -ممثالً يف الرسل – على النظام اليهودي – ممثالً يف األسباط االثين

عشر ،ومىت يف ربطة الدائم – ألنه يكتب لليهود – بني العهدين القدمي واجلديد يذكر االثين عشر تلميذاً يف مقابل االثين عشر سبطاً.
وعندما ذكر لوقا هذا القول قال "وجتلسوا على كراسي تدينون أسباط إسرائيل االثين عشر" لو .30 :22

 إن هذه الدينونة أدبية روحية واملسيح هنا يقدم تعبريات جمازية ليعطيها قوة يف عقول تالميذه .لقد أرسل التالميذ ليبشروا اليهود ،وعلىقدر ما يقبل اليهود هذه البشارة أو يرفضوهنا تكون دينونتهم ،يف حمضر الرسل الذين بلغوهم رسالة اإلجنيل وموعد هذه الدينونة هو يوم

ال دين .والدليل الكتايب على أن هذه الدينونة ،دينونة أدبية هو ما جاء يف إجنيل لوقا ،قول املسيح "ملكة التيمن ستقوم يف الدين مع رجال
هذا اجليل وتدينهم ..ورجال نينوى سيقومون يف الدين مع هذا اجليل ويدينونه" (لو  .)32 -31 :11فإذا كانت ملكة التيمن ،وهي امرأة

وثنية ت قوم يوم الدين لتخجل إبمياهنا شكوك رجال هذا اجليل الذي عاش فيه املسيح .وكذلك أهل نينوى الذين اتبوا مبناداة يوانن بعدما رأوا

0
ابلدينونة
آية جناته من جوف احلوت ،سيخجلون اليهود الذين عاش املسيح بينهم ورأوا كل معجزاته ومل يتوبوا .فهذا يؤكد أن املقصود

ليس اجللوس على كرسي مبعناه احلريف ولكنها أمر روحي معنوي ،وأن االثين عشر تعين التالميذ كمجموعة وليس كأفراد أي دون حصر

لعددهم.

أي أن هذا القول ال يعين ابملرة أن يهوذا ال ميكن أن خيون املسيح والدليل على ذلك أقوال ونبوات املسيح عن أن يهوذا سوف خيونه

ويسلمه .ففي العشاء األخري للمسيح مع تالميذه قال هلم" :إن ابن اإلنسان ماض كما هو مكتوب عنه ،ولكن ويل لذلك الرجل الذي به

يسلم ابن اإلنسان .كان خرياً لذلك الرجل لو مل يولد .فأجاب يهوذا مسلمه وقال :هل أان هو اي سيدي .قال له :أنت قلت" مت :26

.25 -24

وقال له املسيح" :ما أنت تعمله فاعمله أبكثر سرعة" يو .27 :13

وعندما جاء يهوذا متقدماً اجلنود للقبض على املسيح ،قال لتالميذه "هو ذا الذي يسلمين قد اقرتب" مت  .46 :26ويف صالته
الشفاعية قال املسيح "الذين أعطيتين حفظتهم ومل يهلك منهم أحد إال ابن اهلالك" يو .12 :17
وقد أوضح املسيح أن يهوذا مسلمه ،فعندما جاؤوا للقبض عليه .قال املسيح "اي يهوذا أبقبلة تسلم ابن اإلنسان" لو .48 :22

فاملسيح قد أخرب أن يهوذا هو خائنه ومسلمه إىل أعدائه .وال ميكن أن يكون املسيح كاذابً ،وهو املعصوم من اخلطأ وال ميكن أن يناقض

املسيح نفسه ،ولذلك جيب أن نفهم ونفسر هذا النص يف ضوء املعىن العام للحدث وليس مستقالً عن غريه من النصوص الكتابية .وعند
ذلك ال جند أي تناقض بني النصوص الكتابية ونفهم ما هو املعىن الروحي املقصود بقول املسيح األول .وال نرى من هذا القول أي دليل

على أن يهوذا ال ميكن أن خيون املسيح.

( )9الكنز اجلليل .وليم إدي .جـ .1ص .228

( )10شرح بشارة لوقا .د.إبراهيم سعيد .ط .3سنة  .1986ص .553
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ولنا هنا أن نتساءل "عن ا لدافع الذي من أجله خان يهوذا سيده ،وقد تعددت اآلراء يف هذا الشأن ،ولكنها ال خترج مجيعها عن واحد من

ثالث احتماالت:

-1فقد يكون الدافع حب املال ،لقد متت هذه اخليانة حاالً بعد حادثة سكب الطيب على يسوع يف بيت عنيا (مىت  ،16 -6 :26مر

 .)11 -1 :14وعندما يروي يوحنا هذه احلادثة يضيف شارحاً أن يهوذا اعرتض على سكب الطيب ،ألنه كان سارقاً .وكان خيتلس من
الصندوق الذي كان مودعاً لديه (يو .)6 :12

-2وقد يكون الدافع هو احلقد املرير الناتج عن زوال الوهم واألمل الكاذب .كان اليهود حيلمون ابلقوة ،لذلك كان بينهم عدد من

الوطنيني ا ملتعصبني الذين كانوا على استعداد الستخدام مجيع الوسائل مبا فيها االغتيال للوصول إىل هدفهم ،وهو طرد الرومانيني من
فلسطني وكان يطلق عليهم لقب "محلة اخلناجر" ألهنم كانوا يستخدمون أسلوب القتل لتحقيق أهدافهم السياسية .وقد قيل أن يهوذا رمبا

كان واحد من هؤالء ،وقد رأى يف يسوع قائداً وزعيماً أرسلته السماء ،ليقود ثورة شعبية وسياسية ،مستخدماً قدراته املعجزية .لكنه بعد

قليل تبني أن يسوع اختار طريقاً آخر ،يقود إىل الصليب ويف قمة خيبة أمله ،حتول محاسه ليسوع إىل حالة من زوال الوهم ،انقلبت إىل
كراهية مريرة دفعته أن يسعى ملوت الرجل الذي كان علق عليه انتظاراته اخلائبة وآماله الضائعة ،لقد كره يهوذا يسوع ألنه مل يكن املسيح
الذي أراده هو أن يكون.

-3وهناك رأي يقول إن يهوذا مل يكن يقصد موت يسوع ،فرمبا رأى يهوذا يف يسوع املوفد من السماء ،لكنه الحظ أنه يتقدم ببطء حنو
أهدافه ،لذلك ف كر يهوذا أن يسلم يسوع ليد أعدائه ليضطر إزاء األمر الواقع أن يظهر سلطانه ،ويبطش أبعدائه .لقد أراد أن يتعجل

يسوع فيما كان يظن أن يسعى إليه ،أراد أن جيربه على العمل .ويبدو هذا الرأي مناسباً لألحداث والوقائع ،وهو يفسر سبب انتحار يهوذا

عندما رأى أن خطته مل تتحقق .ومهما يكن من أمر ،فإن مأساة يهوذا كانت يف أنه رفض أن يقبل يسوع كما هو وأراد أن يصنع من يسوع
الشخصية اليت يريدها هو ..إن مأساة يهوذا هي مأساة الرجل الذي ظن أنه يعرف أفضل من هللا".

1

ومهما كان الدافع سواء كان سياسياً أو عيباً أخالقياً أي الطمع .فقد آتمر يهوذا على سيده وأسلمه إىل يد أعدائه.

-3طهارة يهوذا:

لو أن الكاتب كان أميناً يف اقتباسه ،ملا كان هناك داع للرد على هذا االدعاء ،حيث أن بقية النص يوضح احلق كامالً.
يف يو " 13 -10 :13قال له ي سوع :الذي قد اغتسل ليس له حاجة إال إىل غسل رجليه ،بل هو طاهر كله" واجلزء الذي مل يذكره
الكاتب "وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم ،ألنه عرف مسلمه" لذلك قال :لستم كلكم طاهرين ،إذن من الواضح أن املسيح استثىن يهوذا

من هذه الشهادة .ولقبه يف موضع آخر "اببن اهلالك" يو  .12 :17وقال مرة لتالميذه " أليس أين أان اخرتتكم االثين عشر وواحد منكم

شيطان .قال هذا عن يهوذا مسعان اإلسخريوطي .ألنه هذا كان مزمعاً أن يسلمه .وهو واحد من االثين عشر" يو .71 -70 :6
فهذا االقتباس يؤكد أن يهوذا ليس بطاهر ولذلك فاخليانة عنده ليست بشيء غريب.

-4التناقض بني إجنيل مىت وسفر أعمال الرسل خبصوص هناية يهوذا:
مت  ،8 -3 :27أع 19 -18 :1

حيث أن هذا ليس هو موضوع حبثنا – فهناك ردود على هذا التناقض الظاهري يف كثري من الكتب اليت تتكلم عن صحة الكتاب املقدس
– لذلك نوجز الرد:

1

2

( )11تفسري العهد اجلديد .وليم ابركلي .جملد  .1ط .1سنة  .1993ص .432 -431
( )12ميكن الرجوع إىل املراجع التالية:

-1التفسري احلديث :سفر أعمال الرسل .هوارد مارشال تعريب جنيب جرجور .ص .63
-2تفسري الكتاب املقدس .برايسة د .فرنسيس دافدسن .مركز املطبوعات بريوت .ص.86

-3شبهات ومهية حول الكتاب املقدس .إعداد القس .د.منيس عبد النور ص .335 -334
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-1كيفية موت يهوذا:

لقد ذكر مىت أن يهوذا شنق نفسه ،مث أن احلبل انقطع وسقط يهوذا ،فتمزقت أحشاؤه من جراء السقوط (سفر األعمال) .أي أن مىت ذكر

خرب انتحاره بدون تفاصيل وسفر األعمال أوضح تفصيالً كيف كانت ميتة شنيعة ،فال تناقض إذن.

-2مشرتي احلقل:

ذكر مىت أن املشرتي هو يهوذا ،وذكر سفر أعمال الرسل أهنم الكهنة ،ونسبه مىت إىل يهوذا ،ألن ما اشرتاه الكهنة مبال يهوذا ميكن أن
يعترب هو الذي اشرتاه ،ألنه هو السبب فيه ،والشراء يف مثل هذه األحوال يتم ابسم الشخص الذي دفع املال ،وكثرياً ما ينسب الفعل ملن

كان السبب فيه ،فمثالً ينسب إىل امللك بناء القصر ،مع أنه ليس هو الباين حقيقة ،بل بين القصر أبمر منه وهو الذي دفع تكاليف بنائه.
فليس هناك تناقض فعلي بني ما جاء يف إجنيل مىت وسفر أعمال الرسل .لكنه تناقض ظاهري يبدو عند القراءة السطحية والنقدية.

-3سبب تسمية احلقل ،حقل دم:

ذكر مىت أنه مسي حقل دم ألن الثمن املدفوع فيه مثن دم (مىت  )8 -7 :27وذكر سفر أعمال الرسل أنه مسي حقل دم النسكاب دم

يهوذا فيه (أع .)19 -18 :1

إن احلقل الذي مات فيه يهوذا ،هو الذي اشرتاه الكهنة بثمن الدم ،فدعي حبقل دم للسببني معاً ألنه املكان الذي انسكب فيه دم يهوذا

وألن الثمن املدفوع فيه مثن دم املسيح وال تناقض بني الروايتني ولكن كل منهما مكملة لألخرى وذكر كل كاتب سبباً.
وسواء كان هذا السبب أو ذاك فإنه ال يؤثر يف القضية يف شيء.

أما االدعاء أبن يهوذا اختفى يف فرتة االضطراابت ،وأن هذا دليل على أنه هو الذي صلب ،فهذا غري صحيح ابملرة ،فيهوذا عندما رأى ن

املسيح قد دين بعد احملاكمة اليهودية ذهب إىل اهليكل ورد املال الذي كان قد أخذه (مت  )10 -3 :27وانتحر وذلك يف صباح الليلة

اليت أسلم فيها املسيح .وهذا هو سبب اختفائه .وليس هذا دليل على أنه املصلوب وإذا اعتربان اختفاءه دليل صلبه ،فهل ميكن أن نطبق

هذا على بقية التالميذ الذين تركوه وهربوا (مت  .)56 :26ومل يظهر أي منهم أثناء احملاكمة أثناء عملية الصلب سوى بطرس ويوحنا (يو

.)16 -15 :18

مما سبق نرى أن كل األدلة اليت يستندون عليها أبن املصلوب هو يهوذا أدلة غري حقيقية وأنه ال يوجد أي دليل حقيقي على ما يدعون.

وابلتايل فاملصلوب هو يسوع املسيح وليس سواه.

اثنياً :القول بصلب واحد من تالميذ املسيح:

عندما طاش السهم ومل حيقق غرضه ،أطلق غريهم سهماً طائشاً آخر فقالوا" :إن اليهود مل يكونوا يعرفون املسيح ،ويهوذا أعطاهم عالمة،
فهم عولوا يف تعيينه هلم على يهوذا ،فإذا ثبت ذلك فيحتمل أن يكون يهوذا إمنا أشار إىل غريه ألنه ندم على بيعه .والدليل على توبة يهوذا

وندمه:

-1قول املسيح له :اي صاحب ملاذا جئت؟

-2أنه رمى ابلدراهم ،واعرتف ابخلطية وقتل نفسه ،وهذا يدل على غاية الصدق يف الندم.

وملا ندم يهوذا على ما فرط منه ،فيحتمل أن يكون دل على غريه من أصحابه ،وأن ذلك الغري رضي أبن يقتل مكان املسيح ،فتعرض
3

بنفسه لليهود ،فأخذوه ورفع عيسى إىل السماء".

1

وقد ساق أحد الكتاب عدة أدلة على أنه ال ميكن ليهوذا أن يسلم أو خيون املسيح وقال "أما الدليل على أن يهوذا ال ميكن أن يسلم

املسيح أو خيونه ،هو كون يهوذا أحد حواريي املسيح وأحبائه ،بل لقد كان يهوذا هو أحد االثين عشر تلميذاً الذين مدحهم املسيح أعظم
( )13اإلعالم .للقرطيب .حتقيق د.أمحد حجازي السقا .دار الرتاث العريب .ص .415 -414

وانظر أيضاً:
أ -املنتخب اجلليل من ختجيل من حرف اإلجنيل أليب الفضل املالكي املسعودي .حتقيق د.بكر زكي إبراهيم .ط .1سنة  .1993ص .308

ب -بني املسيحية واإلسالم أليب عبيدة اخلزرجي .حتقيق د.حممد شامة .ط 2سنة  .1979ص .161
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مدح ووعدهم ابجللوس على كراسي العظمة واجملد .فقد ذكر مىت قول يسوع" :احلق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموين يف التجديد مىت

جلس ابن اإلنسان على كرسي جمده جتلسون أنتم أيضاً على اثين عشر كرسياً تدينون أسباط إسرائيل االثين عشر" مت  28 :19ويهوذا

كذلك هو أحد االثين عشر الذين دعاهم املسيح" مث دعا تالميذه االثين عشر وأعطاهم سلطاانً على أرواح جنسة خيرجوها ويشفوا كل

مرض وكل ضعف "أما أمساء االثين عشر رسوالً فهي هذه ..ويهوذا اإلسخريوطي الذي أسلمه" مت .4 -1 :10

إن يهوذا الذي أعطاه املسيح كل هذه السلطات يدعون أنه مات مرتداً وكافراً ،وأنه خان املسيح وسلمه ،وذلك على الرغم من شهادة
املسيح له أنه سيكون معه هو واحلواريون يف اجلنة يف اآلخرة .رغم أن يهوذا غسل املسيح رجليه مع ابقي التالميذ وقال له :الذي اغتسل
4

ليس له حاجة إال إىل غسل رجليه بل هو طاهر كله".

1

التعليق:

لقد سبق وانقشنا يف الصفحات السابقة ما هي الدوافع اليت دفعت يهوذا أن خيون سيده وقلنا سواء كان الدافع سياسياً أو أخالقياً فلقد

خان يهوذا املسيح وآتمر مع أعدائه وقلنا إن املسيح كان عارفاً هبذا وقال لتالميذه "أليس إين أان اخرتتكم االثين عشر وواحد منكم
شيطان .قال هذا عن يهوذا مسعان اإلسخريوطي ألن هذا كان مزمعاً أن يسلمه" يو .71 -7 :6
 أما االدعاء أبن يهوذا ال ميكن أن خيون املسيح ألنه:

أ-واحد من تالميذه.

ب-ألن املسيح وعده أبنه سيجلس على كرسي لدينونة أسباط إسرائيل.
ج -ألن املسيح قد شهد عن طهارته.

فقد سبق الرد على هذه األقوال ابلتفصيل يف الصفحات السابقة.

 أما دعوى أن يهوذا قد اتب توبة صادقة ولذلك مل يسلم املسيح بل أشار إىل غريه فهذه أيضاً دعوى كاذبة ملا يلي:

يف مت " 5 -3 :27ملا رأى ي هوذا الذي أسلمه أنه قد دين ندم ورد التالميذ الفضة إىل رؤساء الكهنة والشيوخ قائالً :قد أخطأت إذ
سلمت دماً بريئاً .فقالوا :ماذا علينا .أنت أبصر .فطرح الفضة يف اهليكل وانصرف .مث مضى وخنق نفسه".

أ -فعندما رأى يهوذا أن املسيح قد دين ،ندم .وكلمة ندم هنا "ليست نفس الكلمة اليت ترمجت هبذا املعىن يف العهد اجلديد واليت تتضمن
الغفران املبين على التوبة ،بل تعين أنه أتسف أو غري رأيه ،واستعماالهتا األخرى الوحيدة جندها يف مت  2 ،32 ،29 :21كو  ،8 :7عب

1
5
إىل اخلالص أي أن توبة يهوذا هي توبة اليأس القاتل ،ألنه رغم
لكنها ال تعرب عن توبة صادقة تؤدي
 "21 :7فهي تعطي فكرة األسف

أسفه مل يستطع التخلص من الشعور ابلذنب .الذي أدى به إىل االنتحار شنقاً
ب-إن ندم يهوذا هذا قد حدث عقب احملاكمة الدينية اليت أدانت املسيح ،وقررت أنه "مستوجب املوت" مت  .26 :26والنص الكتايب
واضح أنه "ملا رأى يهوذا أنه قد دين ندم" مت  3 :27إذن فالقول أبنه ندم فأشار إىل واحد غريه غري صحيح ابملرة.

ج-أما قول املسيح له" :اي صاحب ملاذا جئت" مت  5 :26ليس دليالً على توبة يهوذا ،ألن هذا القول تفوه به املسيح قبل القبض عليه
مباشرة ،والندم – كما سبق وأوضحنا – حدث بعد صدور احلكم اليهودي أبن املسيح مستوجب املوت.

ورمبا جند يف هذا القول من املسيح تنبيهاً وحتذيراً ليهوذا ،فاملسيح مل يكن جاهالً لسبب جميئه ,ولكنه أراد بقوله هذا أن حيثه ليتأمل اإلمث
الذي ارتكبه ،وليتذكر قول املسيح عن مسلمه أنه "كان خرياً لذلك الرجل لو مل يولد" مت  .24 :26مث جيب أال يغيب عن فكران كون أن
يهوذا خان املسيح ،فهذا ال يغري ابملرة موقف املسيح احملب منه ،فقول املسيح له :اي صاحب ليس بغريب عن املسيح الذي أوصى مبحبة

األعداء (مت  .)44 :5والذي طلب الغفران لصالبيه (لو .)34 :23

( )14املسيح بن احلقائق واألوهام د.حممد وصفي .حتقيق علي اجلوهري .دار الفضيلة .ص .172 -171
( )15تفسري إجنيل مىت :ر.ت.فرانس .تعريب أديبة شكري .دار الثقافة .ط .1سنة  .1990ص .429
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د-إن يهوذا مل يستطع أن يعيد عقارب الساعة إىل الوراء ،ليعاجل ما أفسده .فهو قد اتفق مع الكهنة على أن يسلم هلم املسيح ،وقاد
احلملة بنفسه ومت القبض على املسيح ومت احلكم عليه ابملوت .وعندما رأى يهوذا أنه قد دين ذهب إىل الكهنة وطرح الدرهم يف اهليكل

مقراً أن املسيح بريء .فماذا كان رد الكهنة؟ "أنت أبصر" مت  4 :27أي أن هذه هي مسؤوليتك أنت وال عالقة لنا حنن هبا ومل يغري
أسفه من واقع األمر شيئاً.
وخنتم هنا ما كتبه د .وليم إدي حول هذا املوضوع:

-1إن احلصول على أفضل الوسائل ال يضمن اخلالص ،فقد كان يهوذا رسوالً خمتاراً ،ومن االثين عشر ،ورفيقاً للمسيح ،وشاهد معجزاته،
ومسع تعاليمه ،وانل أفضل وسائط النعمة ..ومع ذلك هلك.

-2إنه ميكن أن ينال اإلنسان صيتاً حسناً بني الناس وهو بال تقوى أمام هللا ،فإن املسيح أرسل يهوذا كسائر الرسل ليعلم ويصنع اآلايت،

وظهر أنه ترك كل شيء ألجل املسيح كغريه من الرسل ،ومل يظن أحد منهم فيه سوءاً ،ألهنم عينوه أميناً لصندوقهم وحني قال املسيح
للرسل "واحد منكم يسلمين" مل يشك أحد يف يهوذا ،بل نظر إىل نفسه أوالً ،بدليل قول كل واحد منهم :هل أان اي رب؟

 -3إن الندامة على اإلمث ال تصلح ما أفسده ،وال تسكت الضمري .فإن يهوذا ندم ورد الدراهم واعرتف إبمثه ،لكنه مل يقدر أن ينقذ املسيح
بذلك ،ألهنم مل جييبوه إال بقوهلم :ماذا علينا .أنت أبصر .ومل يستطع أن يسكت ضمريه بدليل أنه "مضى وخنق نفسه" وأما الذي ال تنفعه
6

الندامة فينفعه دم املسيح إذا جلأ إليه ولكن يهوذا مل يفعل كذلك".

1

مما سبق نرى:

-إن يهوذا مل يتب توبة صادقة.

-إن ندمه كان بعد تسليم املسيح وصدور حكم اإلدانة ،وليس قبل القبض عليه حىت ميكن أن يقال أنه ندم فأشار إىل غريه.

-إن االدعاء أبن املصلوب هو شخص آخر غري املسيح – واحد من تالميذه – فهو مردود عليه يف كل الرباهني اليت تثبت عدم صلب

يهوذا أو مسعان القرييين أو ابراابس ،وأيضاً من خالل الرباهني اليت تثبت صلب املسيح يف الفصل الثاين من هذا الكتاب.

اثلثاً :القول بصلب مسعان القريواين (القرييين):

يف هذه املرة جاء السهم من طائفة تدعى الغنوسية ظهرت يف القرن األول امليالدي وقد وجد كاتب يف هذا االدعاء ضالته املنشودة فكتب

"لقد كان من املعتاد أن يقوم الذي حكم عليهم ابلصلب ،حبمل صلباهنم أبنفسهم ويقرر يوحنا أن هذا ما حدث فعالً يف حالة يسوع .ولكن

على العكس جند حسب رواية مرقس ومىت ولوقا أن شخصاً جمهوالً يدعى مسعان القريواين هو الذي سخره الرومان حلمل الصليب بدالً عن

يسوع (مر  .) 15ويقول أحد املفسرين "من الواضح أن الكنيسة اليت كتب هلا القديس مرقس إجنيله كانت تعرف هاتني الشخصيتني
داع للحديث عنهما أكثر من ذلك .ويبدو أن الغرض من هذه الفقرة هو ضمان صحة
"الكسندروس وروفس" جيداً وهلذا مل يكن هناك ٍ
القصة اليت تقول أبن مسعان قد محل الصليب ،وما من شك أن أحد األسباب الرئيسية يف احلفاظ على هذه التفاصيل الشخصية يف اإلجنيل

كان الغرض منه تذكري القراء أبن لديهم مصدراً للمعلومات عن الصلب جديراً ابلثقة ،ولعل السبب يف حذف هذه الرواية اخلاصة حبمل
مسعان القريواين للصليب من إجنيل يوحنا ،هو أن الوقت الذي كتب فيه اإلجنيل الرابع ( 125 -100م) كان االدعاء أبن مسعان القريواين

قد حل حمل يسوع وصلب بدالً منه ،ال يزال سارايً يف الدوائر الغنوسية اليت كان هلا الشهرة فيما بعد " D. E Ninehan Sant
:Mark. P. 422.

فمن ذلك تبني أنه يف الفرتة اليت أعقبت رفع املسيح حىت كتابة األانجيل قد وجد بني قدامى املسيحيني مجاعات تنكر صلب املسيح وتؤمن
7

أبن شخصاً آخر قد صلب بدالً منه".

1

( )16الكنز اجلليل .وليم إدي .جـ .1ص .455 -454

( )17املسيح يف مصادر العقيدة املسيحية .م أمحد عبد الوهاب .ص  274 ،272 ،166وانظر أيضاً:
أ-املسيح قادم .د.علي عبد اجلليل راضي .ط 1سنة  1960ص .55 -44

ب-خواطر مسلم .حممد جالل كشك .ص .161
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التعليق:

كان الصلب يتم عادة خارج املدن وعلى قارعة طريق عام أو يف ميدان فسيح األرجاء ،لكي يكون املصلوب عربة للجماهري اليت حتتشد

1
كانت تفرض على
حول منظره املفجع ،لذلك أخرج املسيح من أورشليم  .يقول بلواترخ –حجة التاريخ 8القدمي :-إن قوانني الرومان

احملكوم عليه ابلصلب أن حيمل صليبه بنفسه إىل موضع الصلب مسوقاً أبربعة حراس من اجلند ،غري أن اآلالم النفسية واجلسدية كانت قد

أخذت من املسيح كل مأخذ ،فأهنكت جسمه الرقيق ..فلما رأوا ضعف جسده "أمسكوا مسعان رجالً قريوانياً كان آتياً من احلقل ووضعوا
9

عليه الصليب ليحمله خلف املسيح".

0

1

2

فمن هو مسعان القريواين؟

ابلرجوع إىل سفر أعمال الرسل نرى:

أع " 10 ،5 :2وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة حتت السماء ساكنني يف أورشليم ..ونواحي ليبية اليت حنو القريوان"

أع " 9 :6فنهض قوم من اجملمع الذي يقال له جممع الليربتينيني والقروانيني".

2
1
كثريون من اليهود (أع  )10 :2ألن بطليموس الجي
وقتئذ خاضعة للرومان وسكنها
فسمعان من القريوان  :وهي مدينة يف ليبيا .وكانت

أرسل منهم إىل هنالك مئة ألف قبل ثالث مائة سنة من ذلك الوقت .فازدادوا كثرياً حىت صار هلم جممع خاص يف أورشليم أع .6 :9

وكان بعضهم أول املبشرين املسيحيني (أع  .)1 :13 ،20 :11واملرجح أن مسعان القريواين أتى إىل أورشليم حينئذ لالحتفال بعيد الفصح
وذكر مرقس أنه كان والد اسكندروس ورفس كأهنما معروفان عند املسيحيني (مر .)21 :15

3

ويقال إنه آمن ابملسيح .ورمبا انضم التالميذ بسبب هذا احلادث وأصبحت عائلته معروفة للكنيسة (رو )13 :16

وقد ذكر قصة تسخري مسعان القريواين حلمل الصليب مىت ومرقس ولوقا (مت  ،32 :27مرقس  ،11 :15لو  )26 :23ومل يذكر يوحنا

هذا وعدم ذكره ال يعين ابملرة عدم حدوثه ،وقول املفسر أن إجنيل يوحنا مل يذكره النتشار االدعاء من قبل الغنوسيني أبن مسعان القريواين قد

حل حمل املسيح فرمبا كان هذا االدعاء صحيحاً.
"ولعل علة تسخريهم مسعان القريواين ،أنه أول من صادفوه يف الطريق بعد حتققهم عجز يسوع عن محل صليبه ،أو ألهنم رأوه أجنبياً
4
فاستخفوا به ،أو لعله ظهر على وجهه شيء من أمارات الشفقة على يسوع .ولذلك سخروه".
( )18وهلذا قال الكتاب "لذلك يسوع أيضاً لكي يقدس الشعب بدم نفسه أتمل خارج الباب" عب .12 :13
وهذا وفق شريعة موسى يف أمر احملكوم عليهم ابملوت (عدد 1 ،35 :15مل  ،13 :21أع .)58 :7

( )19يرى ر.ت.فرانس "أن هذا مل يكن أمراً غري عادي .تفسري إجنيل مىت .ص .44

( )20شرح بشارة لوقا .د.القس إبراهيم سعيد .ص .602

(" )21مدينة سريين ) ،(Cyreneأو قريىن "أنشأها اليوانن عام  631ق.م .بليبيا ،وقد تسمت بعدة أمساء مرتادفة ،منها قريين وسريين وقرنة وقورين أو قورينا

وقد وجدت عمالت فضية يواننية ( 400 -450ق.م ).م دون عليها اسم املدينة ابليواننية (كرياان) وقد دعيت املدينة هبذا االسم نسبة إىل العذراء األسطورية

"احلورية قورينا  Nymph Corenaيف األدب اإلغريقي القدمي وقد جاءت يف الكتاب املقدس "قريواين .قريوانيون" يف مر  ،21 :15لو  ،26 :23أع :2
 ،10أع  ،9 :6أع  ،20 :11أع .1 :13

وينبغي أن تستبدل بكلمة "القريايين" أو "القوريين" اتريخ كنيسة بنتا بوليس د.ميخائيل مكس إسكندر .ط .1سنة  .1987ص  .43 -41وقد جاءت يف

الرتمجة الكاثوليكية "مسعان القرييين" العهد اجلديد .املطبعة الكاثوليكية .ط .4سنة .1974

وأيضاً يف الرتمجة العربية اجلديدة الصادرة عام " 1993مسعان القرييين" مر .21 :15

ويرى الدكتور القس إبراهيم سعيد أ ن "القريوان كلمة فارسية األصل ،معناها القافلة أو الكتيبة أو حمط رجال اجليش" تفسري لوقا .ص 603وهي ابلطبع ليست
مدينة القريوان اليت أسسها عقبة بن انفع يف القرن األول اهلجري.

( )22كان أمراً طبيعياً أن تقوم اجملموعات الوطنية بتشكيل جمامع خاصة هبا للعبادة يف أورشليم وكان يؤم هذه اجملامع املهاجرون املقيمون يف أورشليم والزوار الذين

أيتون عرضاً وكان يلزم عشرة رجال فقط لتشكيل نواة جممع تفسري أعمال الرسل .هوارد مارشال .ص .131

( )23الكنز اجلليل .وليم إدي .جـ .1ص .509
( )24املرجع السابق .ص 510
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وتسخري شخص ليحمل الصليب لشخص مصلوب ليس ابألمر املستبعد حدوثه ,رمبا بدافع الرمحة والشفقة قبل إمتام عملية الصلب.
وعلى لسان مسعان القريواين كتب جربان خليل جربان:

"كنت يف طريقي إىل احلقول حني رأيته حيمل صليبه ويف إثره مجاهري غفرية .عندها مشيت أان اآلخر إىل جانبه .وكم من مرة توقف إعياء مبا

حيمل ,إذ كان جمهد اجلسم وتقدم مين جندي روماين وقال :تعال ,إنك لقوي ,متني البنية ,امحل عن هذا الرجل الصليب .وما إن مسعت

هذه الكلمات حىت امتأل قليب زهواً وكنت شكوراً ومحلت عنه صليبه.

وكان ثقيالً إذ كان من خشب اجلوز وأشرب أمطار الشتاء .ونظر إيل يسوع وعرق جبينه ينحدر على حليته .مث نظر إيل اثنية وقال :أتشرب
أنت اآلخر هذا القدح؟ لرتشفن معي حقاً من حافته إىل األبد.

وما إن قال هذا حىت وضع يده على كتفي اخلالية ومشينا معاً حنو تل اجللجثة .وما أحسست إذ ذاك بثقل الصليب ,وإمنا أحسست بيده

وكانت أشبه جبناح الطائر فوق كتفي ,مث أدركنا قمة اجلبل حيث كانوا يزمعون أن يصلبوه ,عندها أحسست بثقل الصليب وما فاه بكلمة
5

حينما أنفذوا املسامري يف يديه وقدميه .كما مل تصدر عنه مهسة وما ارجتفت أطرافه حتت طرق املطرقة"

وخنتم هبذه العبارات:

-1بعد ساعات طويلة من املعاانة النفسية واجلسدية وعملية اجللد القاتلة ,محل املسيح صليبه إىل موضع تنفيذ عملية الصلب ,ومل يستطع
إكمال املسري.

-2بعد أتكد اجلنود من عدم مقدرة املسيح ,سخروا مسعان القريواين حلمل الصليب وهذا ليس بدعة ,وليس قاصرة على املسيح.

-3من املؤكد انه بعد الوصول إىل املكان املعد أنزل مسعان القريواين اخلشبة اليت محلها ومت صلب املسيح.

-4ليس من السهولة مبكان أن يصلب شخص بدالً من آخر ,لوجود اجلنود ولوجود الشهود الكثريين ,ولو حدث شيء مثل هذا ملا
سكت الشخص الذي يصلب خطأ.

-5إن األدلة السابقة لعملية الصلب واألدلة من خالل األحداث اليت تلت ,مثل أقوال املصلوب خالل احملاكمة وعلى الصليب تؤكد أن
املصلوب هو املسيح وليس مسعان القريواين أو أي شخص آخر.

-6إن من قال بص لب مسعان القريواين هم الغنوسيون ,وهم بدعة مزجت بني الفلسفة الوثنية واملسيحية وأعتقد أن العقيدة تؤخذ من الذين

يؤمنون هبا إمياانً صادقاً وليس من املبتدعني واهلراطقة.

ويف كتاب آخر سوف نقدم دراسة كاملة حول هذه البدعة وملاذا أنكرت صلب املسيح.

6

رابعاً :القول بصلب ابراابس:

ها هو االدعاء الرابع ,وكما سنرى فهو يبعد كثرياً عن الواقع الفعلي ,ولكن ألنه أثري بواسطة البعض ,فليس هناك مفر من مناقشته .قال
أحد الكتاب" :وابلنسبة ملا قيل عن عادة إطالق أحد املسجونني ,فإن وجهة نظر أغلب العلماء تقرر أنه ال يعرف شيء عن مثل هذه

العادة كما وصفت هنا .إن القول أبن عادة احلكام الرومان جرت على إطالق أحد املسجونني يف عيد الفصح ،وأن اجلماهري هي اليت كانت
حتدد امسه بصرف النظر عن جرميته .إمنا هو قول ال يسنده أي دليل على اإلطالق ،بل خيالف كل ما نعلمه عن روح احلكم الروماين

لفلسطني وأسلوبه يف معاملة أهلها .على أن حمتوايت احلوار بني بيالطس واجلمهور تعترب من املشاكل أيضاً ،فيبدو منها أن بيالطس قد
ووجه مقدماً ابالختيار بني جمرمني أدينا .حبيث إذا أطلق سراح أحدمها لوجب عليه إعدام اآلخر ،ولكن يف األعداد  5-2جند أن يسوع مل
يدن وحسبما تذكره القصة ،ال جند مربراً مينع بيالطس من تربئة يسوع ،إذا كان قد اعتقد يف براءته ،وإصدار عفو كذلك عن ابراابس.

وجند يف رواية القديس مىت هلذه القصة أن اسم ذلك الشخص قد ذكر مرتني (مت  )17-16 :27يف أغلب النسخ على أنه :يسوع

ابراابس .واالعتقاد الشائع أن ذلك كان القراءة األصلية .وأن حذف كلمة يسوع من النسخ املتداولة بيننا ميكن شرحه ببساطة على أساس
( )25يسوع ابن اإلنسان .جربان خليل جربان .تعريب د.ثروت عكاشة .دار املعارف .ص.216
( )26صلب املسيح وموقف البدع واهلرطقات (يف اإلعداد)
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أنه ابلرغم من أن اسم يسوع كان شائعاً يف أايم املسيح ،وقد ذكره بولس يف رسائله :يسوع املدعو يسطس (كو  .)11 :4فلم يلبث

7

املسيحيون أن اعتربوه امساً مقدساً يرقى عن االستخدام العادي وأن إطالقه على أحد اجملرمني يعترب مهيناً" .
ويضيف آخر" :حيتمل أن هذا الذي أخذوه كان أحد احملكوم عليهم ابإلعدام كباراابس (لو  .)9 :23الذي قال علماؤهم أنه كان يسمى

يسوع أيضاً ..ونظراً ألن هذا الرجل كان حمكوماً عليه ابإلعدام على ما يظهر وكان امسه يسوع ،فلما صلبوه ظن أنه صلب ألجل ما حدث

8

منه من القتل والفتنة .وكلما اندوه ابمسه مل خيطر على ابله أهنم أقاموه مقام يسوع املسيح الذي ظنه الناس املصلوب" .

التعليق:

لقد جاءت قصة إطالق ابراابس كعادة يف عيد الفصح يف األانجيل األربعة.

مت  ،26-15 :27مر  ،15-6 :15لو  ،25-17 :23يو .40-38 :18
*من هو ابراابس؟

من خالل النصوص السابقة نرى أن ابراابس هو أسري مشهور (مت  )16 :27وقد قبض عليه متهماً مع رفقائه يف فتنة وجرمية قتل (مر

 ،7 :15لو  .)19 :23ويصفه يوحنا أبنه لص أو ابألصح قاطع طريق (يو .)4 :18

وكلمة "ابراابس" كلمة آرامية يف قالب يوانين ،وعي مركبة من مقطعني "ابر-أاب" أي "ابن األب" .ويعتقد البعض أن معناها "ابن أبيه" أي

2

9
كلي" :أن اسم ابراابس على ما
املماثل ألبيه يف الشر أو "ابن املعلم" ولعله كان ابن أحد معلمي الناموس"  .وكما ورد يف تفسري وليم ابر

يبدو ليس امساً أصيالً ،إنه اسم اثن ،لقد كان لقباً له ,كما لقب مسعان بلقب بطرس ،وهناك احتماالن ملا يعنيه هذا اللقب :فقد يكون
مكوانً من مقطعني "ابر" ومعناها ابن ،و"آاب" ومعناه أب فهو ابن أبيه ورمبا يعين االسم "ابر-آن" أو ابن املعلم ،وليس بعيداً أن يكون ابن
واحد من األحبار املعروفني ،احنرف عن التعليم أو ضل طريقه .أو رمبا يكون ابن واحد من الذين اختلطت يف أعماقهم روح الثورة والتمرد

ابألحالم الوطنية ،فأصبح يف نظر الشعب زعيماً ...وهناك نسخ قدمية من العهد اجلديد كالسراينية واليواننية واألرمينية تعطي ابراابس لقب
"ابراابس يسوع" وليس هذا بعيد االحتمال ،ألن اسم يسوع كان شائعاً يف ذلك الوقت ،إن يسوع هو الرتمجة اليواننية لالسم العربي يشوع.

وإن كان األمر كذلك يكون هتاف اجلماهري على هذا النحو "ليس يسوع الناصري ،بل يسوع ابراابس" " .ويذكر أورجيانوس يف شرحه

0

إلجنيل مىت ،أنه وجد االسم يف بعض املخطوطات القدمية "يسوع ابراابس" مت  .17-16 :27كما يظهر االسم على هذه الصورة يف

املخطوطة  5من القرن التاسع ويف بعض املخطوطات السراينية ،ولو صح أن امسه األول كان "يسوع –وهو أمر غري مستحيل يف ذاته-
فإنه جيعل عرض بيالطس أقوى وقعاً" من تريدون أن أطلق لكم "يسوع ابراابس أم يسوع الناصري؟ ومع أن كثريين من العلماء يقبلون هذه
1

الصورة لالسم إال أنه ال ميكن اجلزم أبصالتها أو صحتها" .

3

*ما هي هتمة ابراابس؟

يقول مرقس إنه كان "موثقاً مع رفقائه يف الفتنة ...فعلوا قتالً" (مر  .)7 :15ويقول لوقا "وذاك كان قد طرح يف السجن ألجل فتنة
حدثت يف املدينة وقتل" (لو  ،19 :23أع  )14 :3ويقول يوحنا "كان ابراابس لصاً" أو قاطع طريق (يو .)40 :18

وال نعلم شيئاً أكثر من ذلك عن الفتنة اليت اشرتك فيها  ،ويزعم البعض أن تلك الفتنة كانت حركة سياسية ضد السلطات الرومانية ،وهو

أمر بعيد االحتمال جداً إذ ال يعقل أن الكهنة –وكانوا من احلزب املؤيد لروما -حيرضون اجلموع أن يطلبوا إطالق سراح سجني سياسي من

أعداء روما ،ويليب بيالطس طلبهم ،بينما هم يقدمون يسوع املسيح للموت بعلة مقاومة روما وقيصر (لو  .)2 :23فاألرجح أن الفتنة

( )27املسيح يف مصادر العقيدة املسيحية ص .160

وانظر أيضاً املسيح يف مفهوم معاصر .عصام الدين حنفي انصف .دار الطليعة بريوت .ط .1سنة  .1979ص .98-97

( )28املسيح قادم .نقالً عن "صخرة احلق" للسري آرثر فندالي .ص .46
( )29شرح بشارة لوقا .د.إبراهيم سعيد .ص .597

( )30شرح بشارة يوحنا .وليم ابركلي .تعريب د.عزت ذكي .جـ .2ص .489 ،488
( )31دائرة املعارف الكتابية .جـ .2ص .49
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كانت عمالً من أعمال عصاابت قطع الطرق ،أما الزعم أبن اليهود مل يكن يعنيهم إطالق سراح جمرد لص أو قاطع طريق ففيه جتاهل ملا

ميكن أن تنساق إليه مجوع الرعاع اهلائجة" ومن املهم لدينا "أال نرى يف 2ابراابس صورة لص منازل أو نشال 3يف الطريق العام ،لقد كان
3

قاطع طريق جيمع حوله أتباعه وجينح إىل املناطق اجلبلية" .

3

*عادة إطالق سراح أسري:

إننا ال نعرف شيئاً عن هذه العادة أكثر مما ختربان به األانجيل ،ويقول الياس جنمة "هي عادة جيدها املؤرخ عند غري بين إسرائيل أيضاً من
4

الشعوب القدمية" .

3

فعادة إطالق سراح األسرى والسجناء يف املناسبات املختلفة –سواء الدينية أو القومية -كانت وما زالت أمراً مألوفاً ومتعارف عليه منذ
قدمي الزمان وما زالت حتدث يف بالدان حىت اليوم.

وإن كنا ال نعلم مىت بدأت هذه العدة أو علتها ،ولن رمبا كانت كرشوة لليهود لكي حيملوا نري الرومان ابلصرب أو رمبا تودداً ومداهنة

فليس هذا العمل ببعيد أو غريب.

*من الذي أطلق سراحه يسوع أم ابراابس؟

عندما أحضر القادة اليهود يسوع إىل بيالطس قائلني" :وجدان هذا اإلنسان يفسد األمة" مث أضافوا "ومينع أن تعطى جزية لقيصر قائالً :إنه

هو مسيح ملك" لو  .2 :23مل يستطع بيالطس إال أن أيخذ ما قالوا بعني االعتبار  ....ولقد أكد البشريون أن بيالطس كان مقتنعاً برباءة

يسوع  ....وهكذا صرح علناً ثالث مرات أبنه مل جيد أساساً الهتامه:

أ-بعد فجر يوم اجلمعة بقليل ،عندما أحال السنهدرمي القضية إليه ،أصغى بيالطس إليهم وسأل يسوع بضعة أسئلة ،وأعلن بعد هذا
التحقيق األويل "لست أجد علة يف هذا اإلنسان" لو  ،4 :23يو .38 :18

ب-عندما عاد يس وع بعد أن استجوبه هريودس .قال بيالطس للكهنة والشعب ،قد قدمتم إيل هذا اإلنسان كمن حيرض الناس على
العصيان .وها أان قد فحصته أمامكم ومل أجد سبباً الهتامكم له .وال هريودس أيضاً ،ألنه أعاده إلينا ،كما ترون ،فإنه مل يفعل شيئاً يستحق

املوت (لو  .)15-13 :23عند هذا صاح احلمع :اصلبه اصلبه .لكن بيالطس قال للمرة الثالثة ملاذا ما اجلرمية اليت ارتكبها هذا

اإلنسان؟ مل أجد فيه أسباابً تستوجب عقوبة املوت (لو  ،22 :23يو .)6 :19

إن بيالطس أراد أن يتجنب احلكم على يسوع (نظراً ألنه اعتقد برباءته) .وأن يتجنب يف نفس الوقت تربئته (نظراً ألن القادة اليهود اعتقدوا
أبنه مذنب) .فكيف يستطيع أن يوجد وسيلة للتوفيق بني أمرين ال ميكن التوفيق بينهما .إنه حياول إطالق سراح يسوع وهتدئة اليهود يف آن

واحد ،أي أ ،يكون عادالً وظاملاً يف آن واحد .وقد جرب أربع حماوالت:

-1عندما مسع أن يسوع جليلي ،أي اتبع لسلطة هريودس ،أرسله إىل هريودس لكي حياكم أمالً يف أن ينقل إليه مسؤولية إصدار قرار .لكن
هريودس أعاد يسوع دون أن حيكم عليه (لو .)12-5 :23

-2جرب أيضاً أنصاف احللول" :فأان أؤدبه (أجلده) مث أطلقه( ،لو  .)22 ،16 :23كان أيمل أن يرضى اجلمهور مبا هو أقل من العقوبة

القصوى وأن يشبع شهوهتم إىل الدم مبنظر ظهر يسوع املمزق .كان هذا اقرتاحاً خسيساً ألنه إذا كان يسوع بريئاً وجب أن يطلق سراحه

فوراً وليس بعد أن جيلد أوالً.
-3حاول بيالطس أن يفعل الصواب (إطالق يسوع) متذرعاً بسبب خاطئ .كان يريد من اجلمهور أن خيتاره إلطالق سراحه فبعد أن تذكر

عادة الوايل املتبعة يف عيد الفصح وهي أن يعفو عن أحد السجناء ،رجا أن خيتاره الشعب ليستفيد من هذه املنة .وعندئذ يكون بوسعه أن

()32املرجع السابق .ص .50

( )33شرح يوحنا :وليم ابركلي .جـ .2ص .489

( )34يسوع املسيح .حياته ،رسالته ،شخصيته ،الياس جنمة .ط .2سنة  .1962ص .356
( )35الكنز اجلليل :وليم إدي جـ .1ص .500

( )36شرح بشارة يوحنا :د.إبراهيم سعيد .ص .596
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يطلق يسوع بدافع الرمحة وليس مبقتضى العدالة .كانت فكرة ماكرة ،لكنها حبد ذاهتا خمزية ،وأحبطها مجهور الغوغاء ابختيارهم أن يعفو

الوايل عن اجملرم املشهور والقاتل ابراابس.

-4حاول أن يؤكد براءته" ،فأخذ ماء وغسل يديه قدام اجلمع قائالً :إين بريء من دم هذا البار" (مت  .)24 :27مث قبل أن جتف يداه،

أسلم يسوع إليهم ليصلب .من املؤكد أن يسوع كان بريئاً ،ومن املؤكد أن العدالة كانت تقتضي إطالق سراحه ولكن كيف كان بوسع
بيالطس أن حيامي عن الرباءة والعدالة ،إنه بذلك يتنكر إلرادة الشعب ويهزأ بقادة األمة ويثري هياجها ،وهذا هو األهم ،وبذلك خيسر
7

بسبب خطئه رضا اإلمرباطور .

3

فاملسيح قد أدانته احملاكمة اليهودية ورأت أنه مستوجب املوت ,وقدم إىل احملاكمة الرومانية (بيالطس) ورغم اقتناعه برباءة املسيح ,وحتت

ضغط الشعب ورؤساء الكهنة أسلم يسوع ليصلب وأطلق سراح ابراابس.

وما أروع الكلمات اليت كتبها األستاذ خالد حممد خالد:

"عندما قاد اليهود يف أورشليم روح هللا عيسى إىل بيالطس احلاكم الروماين ,مطالبني بصلبه أطل بيالطس عليهم ,ومضى حياورهم يف شأن

املسيح ,إذ كان يعلم أهنم يريدون إسالمه للموت حسداً من عند أنفسهم.
قال هلم :ماذا أفعل بيسوع ,الذي يدعى املسيح؟

وأجاب اليهود رؤساء الكهنة :إنه يفسد األمة.

وقال بيالطس :إين ال أجد علة يف هذا اإلنسان.

ونبحت كالب أورشليم انفذة بنباحها من الزاوية احلادة اليت حترج بيالطس ,وتكرهه على اإلذعان لنباحها.
قالوا :إنه يهيج الشعب ,ومينع أن تعطى جزية لقيصر ,وإذا مل تصلبه فلن تكون حمباً لقيصر.

وقال بيالطس :إننا اآلن يف العيد وسنطلق كما هي العادة واحداً من احملكوم عليهم ,فليكن هو املسيح ,وهتارش رؤساء الكهنة ,وتراكض

يهود أورشليم كاخلراف الضالة ,وصاحوا مجيعاً .ال .ال .أطلق سراح ابراابس ,أما املسيح فاصلبه ويلح بيالطس كي ينزلوا عند رأيه .فيقول
هلم :لقد فحصت هذا اإلنسان قدامكم ومل أجد فيه شيئاً مما تشتكون به.

ولكنهم يلوون ألسنتهم كأذانب احليات ويصيحون :خذ هذا وأطلق لنا ابراابس ابراابس .ابراابس .وأما املسيح فاصلبه.

إنه نفس اخليار يقدم اليوم ويعلن.

إنه ملن حسن احلظ أن الذين خيتارون اليوم ,ليسوا يهود أورشليم ولكنه العامل كافة والغرب املسيحي خاصة.

لقد رفض أحبار يف اليهود يف ذلك اليوم البعيد ,أن خيتاروا املسيح ,ألنه مجاع فضائل ال يطيقوهنا ,ومشرق عصر عظيم ال يسمح لنقائصهم

ابالزدهار .وحىت حني خجل ممثل روما العاتية الباغية ,أن يشرتك يف املؤامرة الدنسة ,وتوسل إليهم كي يدعوا للمسيح حريته ,رفضوا

وصاحوا به ,بل ابراابس.

احلرية لباراابس ,الصلب للمسيح.

ترى ,ماذا يكون جواب البشرية اليوم ,حني يطلب إليها أن ختتار.

ترى ,هل يقتحم األفق الوديع املشرق ,بنباح الكالب من جديد .ابراابس .ابراابس.

أما املسيح ,فيصلب
أما السالم ,فيصلب
أما احملبة ,فتصلب.

8

هل ميكن أن حيدث ذلك مرة أخرى"

3

( )37صليب املسيح :جون ستوت .ترمجة جنيب جرجور .دار الثقافة .ط .1سنة  .1995ص .56-54
( )38معاً على الطريق :حممد واملسيح .خالد حممد خالد .ط .4سنة  .1966ص.204-202
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*ماذا حدث لباراابس بعد ذلك؟

"ال أحد يعرف ,ولكن الكاتبة الروائية ماري كوريللي تقدم لنا صورة خيالية رائعة ليست بعيدة االحتمال ,فهو يسري يف موكب الصليب,

ويشاهد يسوع الناصري يرفع يف املكان الذي كان ينبغي أن يرفع فيه ,فيهتف يف انكسار :إن قليب ينكسر معك أان اجملرم اخلاطئ .بعد هذا

يشرق عليه النور شيئاً فشيئاً .حىت يصل إىل صبح اإلميان الكامل ,فيهتف ابسم يسوع الناصري ,وحيقد عليه رئيس الكهنة ,فيدبر له
مؤامرة تنتهي ابلقبض عليه ,وإلق ائه يف السجن رهن احملاكمة ,ويف صباح اليوم املعني حملاكمته ,يفتح السجان ابب الزنزانة ليجده جثة

هامدة"

3

9

أما الكاتب السويدي "ابر الجري كفيست" فيقدم لنا صورة خيالية أخرى فباراابس يسري يف موكب الصلب ,ويستمر هناك حىت موت

املسيح ,وبعد ذلك يقبض عليه يف جرمية ,ويعمل يف املناجم مع أحد املؤمنني ابملسيح ويعرفه ابملسيح ,لكنه ال يؤمن ,مث يعمل كعبد يف

قصر اإلمرباطور ,وحياول أن يعرف الكثري عن املسيح ,ويشارك يف حريق روما ظناً منه أنه بذلك يساعد يف اإلعداد مللكوت املسيح ,مث
4
0
يقبض عليه وحيكم ابملوت صلباً"
مما سبق نرى:

-1إن إطالق سراح سجني ,ليس بدعة ,ولكنه أمر كان وما زال قائماً.
-2إن املسيح صدر عليه حكم اإلدانة صلباً رغم براءته.

-3إن بيالطس قد أطلق سراح ابراابس ,ومل يصلب .أي أن االدعاء بصلب ابراابس افرتاضي خيايل ال سند له.
خامساً :القول بصلب شبيه املسيح كما يرى املؤمنون بتحضري األرواح:

4
على املسيح يف اليوم
هنا سوف نناقش ما كتبه د.علي عبد اجلليل راضي -رئيس سابق جلمعية األهرام 1الروحية -وهو يرى أنه مل يقبض

السابق لصلبه ,بل مت القبض على شبيهه ويفسر هذا أبنه قد مت عن طريق:

-1وساطة التجسد:

2

4

"إن كل احلوادث اليت وقعت يف تلك الليلة ,مل تكن حوادث متفرقة أو مصادفة ,أو ليس بينها رابط ,كيف هذا وأكرب جلسة كانت تتهيأ,
لكي يلعب فيها أعجب وسيط دوره الذي ستتحدث عنه األجيال ,ذلك الدور الذي مل يفهمه حىت اآلن كثري من البشر ,وبعد مضي حوايل

ألفني من السنني  ....كان عيسى عازماً على القيام بتجربة روحية ,ومثل هذه التجربة تستلزم جلسة روحية  ...مات عيسى قبل القبض
عليه ,فاملسيح أطال صالته وكان تالميذه يف غيبوبة ,أي كانت هناك جلسة روحية معقودة قبل جميء اجلنود .هذه اجللسة ال بد أمدت

عيسى ابلقوة الروحية الالزمة لوفاته فجأة وهو يف كامل الصحة ,وابلطبع كانت املالئكة أو األرواح العليا تساعد يف هذه العملية ومبجرد

حدوث الوفاة –قد تكون قد حدثت أثناء الصالة ألن التالميذ مل يروا شيئاً لنومهم -بدأت اخلطوة الثانية من التجربة فعملت األرواح على
نقل جثة امليت من البستان إىل مكان بعيد يف األرض أو اهلواء ,حيث حتلل بسرعة فائقة وأصبح ذرات متفرقة  .....وميكن لروحه أن

تتجسد اثنية ويظهر هبيئته املعروفة لذلك اجلمع ,وذلك العمل ميسور لكثري من األرواح ,ومجيع ظروف اجللسة الروحية كانت مهيأة,

ويهوذا هو الوسيط  ...وجتسدت روح عيسى بعد أن مات منذ دقائق وذهب جسده إىل مكان آخر ,وأصبح هذا الشبح املتجسد (الشبيه)

هو حمور القصة اليت أوردها التاريخ".

( )39شرح بشارة يوحنا .وليم ابركلي تعريب د.عزت ذكي .جـ .2ص.49
وقصة "ابراابس" للروائية ماري كوريللي تعريب د.عزت ذكي .دار النشر األسقفية.

( )40قصة "ابراابس" الجري كفيست .احلائز على جائزة نوبل سنة 1951م.
ترمجة حممد عبد هللا الشفقي .دار الكتاب العريب .سنة .1967

( )41املسيح قادم .ص.32-18

( )42التجسيد :هو قدرة األرواح على التجسد يف حضرة الوسيط ,وتكون غالباً اجللسة يف الظالم حىت ميكن سحب أكرب كمية من األكتوبالزم فالروح ميكنها إذا
أعملت فكرها أن تشكل وتكون ذلك األكتوبالزم حىت يصبح شبيهاً هلا عندما كانت يف الدنيا .املرجع السابق .ص.69
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-2وساطة التشبيه:

"إن عيسى كان حياً ابجلسد عندما قابل اجلمع من اجلنود وجنا من أيديهم حتت مسعهم وبصرهم وهو ما زال يف مكانه أمامهم  ....وقبضوا
على الشبيه ليس إال .ولكن من أين جاء هذا الشبيه؟ يوجد لكل إنسان منا جسد أثريي ,وهذا اجلسد هو صورة طبق األصل من اجلسد

األرضي ,وإمنا هو من طبيعة أثريية أو مادة شبه شفافة ,هذان اجلسدان متداخالن ومنطبقان متاماً يف األحوال العادية ,أما يف حالة النوم أو

الغيبوبة أو ما شابه ذلك ,فيجوز أن خيرج أحدمها من اآلخر قليالً أو كثرياً ولكنهما يظال مرتبطني خبيط أثريي يسمى "اخليط الفضي" ....

فعيسى إذن يف تلك اللحظة كان جسده األثريي قد خرج من جسده بسبب تلك الصالة الطويلة اليت سبقت ,وكانت الدنيا مظلمة عندما

رأى اجلنود اجلسد األثريي "الشبيه" وهو الذي حاولوا القبض عليه  ...وبذلك قامت التجربة على استخدام "الشبيه" الذي هيئ هلم أن

يقبضوا عليه ,والذي ميكن أن يسري معهم إىل أي مكان يرغبون"
3

-3وساطة الطرح الروحي:

4

"عيسى قد رفع فجأة وهو حي ,فانتقل جبسده من البستان إىل مكان بعيد ظل فيه حياً مدة من الوقت حىت ينتهي املوقف مع اجلنود,
وميكننا أن نفسر ذلك بعملية "التحلل" أي ميكنه أن حيلل جسده إىل ذرات تطري يف اهلواء ,مث تتجمع يف التو يف املكان الثاين ليحيا هناك

من جديد  ....من هذا املكان اجلديد الذي انتقل إليه جسد عيسى ميكنه أن يؤثر من بعد ,ويبدو للجمع احملتشد –عندما يطرح روحه-

بصورته األصلية  ....وعندما حاول هؤالء اجلنود القبض على الشخص املتجسد "روح عيسى" اقرتب هذا الشخص املتجسد رويداً رويداً
من يهوذا .وال ننسى أنه وسيط ,حىت انطبق عليه أو تداخل فيه أخرياً ,وهبذا يكون آخر منظر شاهده اجلنود لعيسى هو عندما كان مغطياً
جسد يهوذا ,فبذلك توجهوا ليهوذا ليقبضوا عليه .ومن هذا كله خنرج بنتيجة واحدة وهي أنه منذ تلك اللحظة اليت قابل فيها عيسى يهوذا

واجلمع الذي وراءه أصبح هناك شخصان حيمالن شبه عيسى ,شخصية حقيقية مث شخصية مشاهبة هو يهوذا.

الشخصية احلقيقية ابتعدت يف وقت ما عن املوجودين واختفت يف الظالم مع األرواح العليا اليت جاءت لتصحبه واليت ساعدته على أن
يتوىف ,أي ينتقل إىل عامل الروح ,ألن قوته الروحية اجلبارة ميكنها أن تفين جسده وحتوله إىل ذرات تطايرت يف اجلو وبذلك مل يكن له جسد

بعد ذلك مث ارتفعت الروح إىل السماء  .....مث قبض على الشبيه الذي هو يهوذا وأخذوه وحاكموه "

التعليق:

4

4
بعض التعليقات:
لقد سبق لنا أن درسنا موضوع مناجاة األرواح ,ابلتفصيل يف كتاب سابق وميكن الرجوع إليه ,ولنا هنا

-1حقاً أن حوادث تلك الليلة مل تكن صدفة ,وذلك ألهنا حمتومة يف علم هللا السابق (أع  .)23 :2وألن املسيح قد سبق وأخرب عنها
4
5
كثرياً

-2إن القول أبن أكرب جلسة كانت تتهيأ لكي يلعب فيها أعجب وسيط دوره ,فهذا غري حقيقي ابملرة .فاملسيح وتالميذه وهم من اليهود

حمرم عليهم أن يلعبوا مثل هذا الدور (ال  .27 :20 ,36-26 :19تث  .14-9 :18أر  .9 :27حز 2 .25-24 :12مل :17

 .)17وال ميكن أن يكون املسيح خمالفاً للناموس ,وعقوبة االتصال ابألرواح يف الشريعة اليهودية هي املوت رمجاً (ال .)37 :20
-3ما حدث يف تلك الليلة مل يكن مناسباً ابملرة حلدوث جلسة روحية ملايلي:

6

4

أ-الوسيط كما يقول املؤلف هو يهوذا ,وال ميكن أن تكون هناك جلسة بدون وسيط فكيف مات املسيح يف أثناء الصالة ويهوذا مل يكن قد

حضر بعد؟

( ) 43الطرح الروحي :هو قدرة الشخص على طرح روحه إىل أي مكان آخر ,إما إبرادته أو بغري إرادته ,وقد يراه أو يسمعه بعض الناس يف املكان اجلديد ,بينما
يكون جسده موجوداً يف مكانه األول.
املرجع السابق .ص71

( )44قيامة املسيح .حقيقة أم خدعة .للمؤلف .ص.129-109
( )45موت أم إغماء .للمؤلف .ص.43-38

( )46انظر شروط اجللسة الروحية يف كتاب "حتدث مع األرواح بعشر طرق" .د.علي عبد اجلليل راضي.
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ب-كان التالميذ انئمني ,ومل يكونوا يف غيبوبة ,بدليل قول املسيح هلم" :امكثوا هنا واسهروا معي  ....مث جاء إىل التالميذ فوجدهم نياماً.
فقال لبطرس :أهكذا ما قدرمت أن تسهروا معي ساعة واحدة" مت .40-38 :26
-4الطرق الثالث اليت يطرحها املؤلف لنا عليها عدة تساؤالت:

هل الذي صلب هو الشبح املتجسد (روح املسيح املتجسدة) أم اجلسد األثريي للمسيح أم يهوذا ,أم روح عيسى املتجسدة اليت انطبقت

على يهوذا ,وتداخلت فيه؟ وكيف مت هذا التداخل؟ لست أدري ,وملاذا هذا اخلداع يف احلاالت الثالثة؟ مث هل ميكن صلب روح متجسدة

أو جسد أثريي .وكما يرى املؤلف أن اجلسد األثريي يتحلل عند اإلضاءة واجلنود الذين أتوا للقبض على املسيح محلوا معهم املشاعل

واملصابيح (يو  ,)3 :18وأيضاً يتحلل ابللمس ,فكيف مل يتحلل يف أيديهم عندما قبضوا عليه ,أو عندما جلدوه وصلبوه؟.

-5ملاذا كل هذه االفرتاضات غري املنطقية واملستحيلة واملتناقضة؟ ملاذا ال نقر ابلواقع وال ننكر ما حدث ,وال سيما أنه مؤيد أبدلة وبراهني
ال ميكن دحضها .فلقد شهد ملوت املسيح تالميذه الذين أحبوه ,وأعداؤه الذين متنوا اخلالص منه ,وشهد له املؤرخون سواء من آمنوا به

وعبدوه أو من قاوموه وأنكروه ومل يعرتفوا حىت برسالته .ملاذا إذن هذا اإلنكار وحماولة إجياد البديل حىت وإن كان هذا أمراً غري منطقي؟

-6إن كثرياً من الوسطاء الروحانيني الذين قابلهم د.علي عبد اجلليل يؤمنون مبوت املسيح وقيامته ,وقد أوضح ذلك يف أحد كتبه  ,فعلى
أي أساس يؤمن البعض ويرفض البعض اآلخر؟

-7بدون الدخول يف رد تفصيلي على االفرتاضات السابقة ,نرى أهنا غري صحيحة ابملرة وأن الذي مات على الصليب وقام من األموات

منتصراً هو املسيح وليس سواه

سادساً :القول بصلب شيطان متجسد:

قال البعض افرتاض خيايل وغري منطقي:

8

"حيتمل أن هللا صور هلم شيطاانً أو غريه بصورته وصلبوه ,ورفع املسيح"

4

وهذا افرتاض ال يستحق أن نضيع الوقت يف الرد عليه ,ولكننا نذكره هنا لتكون الصورة واضحة أمام القارئ.

( )47مشاهدايت يف مجعيات لندن الروحية .د.علي عبد اجلليل راضي .دار الفكر احلديث .ص.151 ,67 ,35 ,34 ,24 ,23 ,16

( )48األجوبة الفاخرة .شهاب الدين أمحد بن ادريس القرايف .دار الكتب العلمية .بريوت .لبنان .ص 58وانظر أيضاً:
-1مناظرة يف الرد على النصارى فخر الدين الرازي .حتقيق د.عبد اجمليد النجار .دار الغرب اإلسالمي .سنة  .1986ص.49

-2اإلعالم للقرطيب .حتقيق د.أمحد حجازي السقا .ص.416
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2
األدلة على أن املصلوب هو املسيح

يف هذا الفصل سوف نناقش األدلة على أن املصلوب هو املسيح وهي تشمل:
-1نبوات العهد القدمي

-2نبوة مسعان الشيخ

-3قول يوحنا املعمدان
-4شهادة املسيح

-5أحداث القبض على املصلوب
-6شهود العيان

-7أقوال املصلوب

-8األدلة التارخيية وبعض الشهادات املؤيدة لصلب املسيح

-1نبوات العهد القدمي:

لقد سبق لنا ودرسنا النبوات اليت جاءت عن املسيح يف العهد القدمي .وهنا سوف نقدم دراسة خمتصرة لنبوءة واحدة فقط ,ومنها

نرى أن املصلوب هو املسيح وليس شخص آخر .جاء يف دانيال" 9وبينما أان أتكلم وأصلي وأعرتف خبطييت وخطية شعيب إسرائيل .وأطرح
تضرعي أمام الرب إهلي عن جبل قدس إهلي .وأان متكلم بعد ابلصالة وإذا ابلرجل جربائيل...تكلم معي وقال :اي دانيال إين خرجت اآلن

ألعلمك الفهم .يف ابتداء تضرعاتك خرج األمر وأان جئت ألخربك ألنك أنت حمبوب.فتأمل الكالم وافهم الرؤاي :سبعون أسبوعاً قضيت
على شعبك وعلى مدينتك املقدسة .لتكميل املعصية وتتميم اخلطااي ولكفارة اإلمث وليؤتى ابلرب األبدي وخلتم الرؤاي والنبوة وملسح قدوس

القدوسني .فاعلم وافهم أنه من خروج األمر لتجديد أورشليم وبنائها إىل املسيح الرئيس سبعة أسابيع واثنان وستون أسبوعاً ,يعود ويبين
سوق وخليج يف ضيق األزمنة ويعد اثنني وستني أسبوعاً يقطع املسيح وليس له وشعب رئيس ٍ
آت خيرب املدينة" دا .26-20 :9
وقد فسر جوش مكدويل هذه النبوءة كمايلي:

كلمة أسبوع يف العربية تعين "سبعة" وعلى هذا فإن سبعني أسبوعاً هي سبعني سبعة .وكان اليهود يتحدثون عن أسبوع أايم أو

أسبوع سنني (ال  )8-2 :25وهناك ما جيعلنا نقرر أن أسابيع دانيال هي أسابيع سنني:
أ-كان دانيال يفكر يف أسابيع السنني يف أوائل هذا اإلصحاح (.)2-1 :9

ب-كان دانيال يعلم أن السيب البابلي مبين على كسر سنة اليوبيل ,وملا كان اليهود يف السيب  70سنة ,فيكون كسرهم لليوبيل

 490سنة (ال 2 ،35-32 :26أخ  ،21 :36دا .)24 :9
ج-تشري القرينة إىل أن املقصود هنا سنوات.

د-يف دا  3-2 :10يتحدث دانيال عن (ثالثة أسابيع أايم) فلو أنه قصد هنا أسابيع أايم لقال ذلك.

ه-يف وسط األسبوع (آية )27تظهر أن املقصود ثالث سنوات ونصف.

●أما بداية السبعني أسبوعاً فنجدها عن امللك أرحتشستا (نح  )8-1 :2واترخيها كاآليت:

أ-يف شهر نيسان ,يف السنة العشرين ألرحتشستا امللك

ب-ارتقى أرحتشستا العرش عام 465ق.م ,وعلى هذا فإن حنميا  2 :1يكون يف 445ق.م.
ج-عندما ال حيدد الكاتب العربي يوم الشهر يكون املقصود عادة اليوم األول من الشهر.

د-يكون اليوم حبسابنا هو 14مارس 445ق.م وقد استغرق إعادة املدينة 49سنة (آية ,)25وجاء آخر نيب يف العهد القدمي

(مالخي) 49سنة بعد عام 445ق.م

●وهكذا جند أن التسعة والستني أسبوعاً:
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أ69-أسبوع×7سنوات×360يوم=173880يوم

ب173880-يوماً من مارس 445ق.م تعطي اتريخ 6أبريل عام 32م.

قال السري روبرت أندرسن ,بعد حساابت كثرية إن 10نيسان يف التقومي اليولياين هو 6أبريل 32م.فما هي املدة بني إصدار األمر

إبعادة بناء أورشليم وبني جميء املسيح الرئيسي أي بني سنة 455ق.م و32م؟ إهنا ابلضبط 173880يوماً أي 69أسبوعاً.وهناك برهان

من تقومينا:

من445ق.م إىل 32م

1(476ق.م إىل 1سنة واحدة)

إضافة السنوات الكبيسة

116يوم

اجملموع

173880يوم

173740يوم

365×476يوم

24يوم

14مارس إىل 6أبريل

حادثتان هامتان حدثتا بعد الـ 69أسبوعاً وقبل السبعني:

-1قطع املسيح الرئيس (صلبه)

-2خراب املدينة والقدس "دمر تيطس أورشليم عام 70م"

9

4

من هذه النبوة نرى:

-1إن الذي صلب هو املسيح وليس يهوذا

-2إن ميعاد صلب املسيح يتوافق متاماً مع التاريخ الذي حددته النبوة

فإذا كان املعيار الصحيح واملقبول يف أصول البحث للكشف عن احلقيقة بني صلب املسيح أو عدم صلبه هو ما ورد عن ذلك

يف نبوات العهد القدمي .فهذه النبوة وحدها برهان على 0صلب املسيح ,ألهنا خترب بصلب5املسيح وتطابق التوقيت يعين أن املصلوب هو

املسيح وليس شخصاً آخر.

-2نبوة مسعان الشيخ:

يف لو " 35-25 :2وكان رجل يف أورشليم امسه مسعان وهذا الرجل كان ابراً تقياً ينتظر تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه.

وكان قد أوحي إليه ابلروح القدس أنه ال يرى املوت قبل أن يرى مسيح الرب .فأتى ابلروح إىل اهليكل وعندما دخل ابلصيب يسوع أبواه

ليصنعا له حسب عادة الناموس .أخذه على ذراعيه وابرك هللا وقال :اآلن تطلق عبدك اي سيد حسب قولك بسالم ,ألن عيين قد أبصرات

خالصك الذي أعددته قدام وجه مجيع الشعوب نور إعالن لألمم وجمداً لشعبك إسرائيل .وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه .وابركهما

مسعان وقال ملرمي أمه :ها إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثريين يف إسرائيل ولعالمة تقاوم .وأنت أيضاً جيوز يف نفسك سيف لتعلن أفكار
من قلوب كثرية" .توضح النبوة هنا أن العذراء مرمي سوف جيوز يف نفسها سيف .والسيف هنا تعبري عن احلزن .فقد جاء يف الرتمجة العربية

2
جتتاز فيه 5العذراء مرمي من
اجلديدة "وأما أنت فسيف األحزان سينفذ إىل قلبك" وقد يعين السيف هنا األمل 1 .كانت هذه نبوة مبا سوف

( )1برهان يتطلب قراراً .جوش مكدويل .ص206-204

ولقد انقش هذه النبوة كثري من الكتاب وميكن الرجوع إىل :

أ-قضية الصليب .عوض مسعان .ص81

ب-املسيح يف مجيع الكتب .أ.م هودجكن .دار النفري .لبنان .ص323-322

ج-رب اجملد .جمموعة من الالهوتيني .دار النفري.لبنان .ص186

د-صوت من األنقاض .أرل الربرويل .مطبعة الشرق األوسط .لبنان .ص43
( )2دعوة احلق .ص36

( )3الرتمجة العربية اجلديدة .دار الكتاب املقدس بلبنان .ط .1سنة .1983
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أحزان وآالم عندما ترى املسيح معلقاً على الصليب .وهذا يوضح أن املصلوب هو املسيح وليس شخصاً آخر وقد كانت العذراء مرمي

شاهدة حلادثة صلب املسيح ,ومن موضع قريب جداً .وقد حتدث معها املسيح على الصليب وقال هلا عن يوحنا":هوذا ابنك...ومن تلك
الساعة أخذها التلميذ (يوحنا) إىل خاصته" يو  .21 :19وابلطبع ال ميكن أن ختطئ أم يف التعرف على ابنها .هذا يؤكد أن املصلوب هو

املسيح.

-3قول يوحنا املعمدان:

يو " 36-35 :1ويف الغد أيضاً كان يوحنا واقفاً هو واثنان من تالميذه ,فنظر يسوع ماشياً فقال :هوذا محل هللا".

يبدو أن املصدر احلقيقي هلذا الوصف هو املكان الذي يشغله احلمل يف الذابئح حسب الشريعة إذ كان يقدم "خروف

3
اليومية صباحاً ومساءً (عدد  .)10-53 :28ومل يكن هذا ابألمر الغريب على يوحنا املعمدان الذي
حويل" (أي محل ابن سنة) للمحرقة

ولد يف أسرة كهنوتية  ...كما أن محل الفصح كانت له أمهية ابلغة يف ذهن اليهودي املتعبد ،وحيث أن الفصح كان قريباً ,فلعل يوحنا كان

يشري إىل محل الفصح.

إن أمهية العبارة ابلنظر إىل الذابئح تبدو أكثر احتماالً من جمرد مقارنة صفات الرب يسوع بوداعة احلمل ورقته ,كما يبدو ذلك

أيضاً يف كالم األنبياء الذي يتضمن يف حقيقته ما هو أكثر من جمرد اإلشارة إىل هذه الصفات .ويبدو أيضاً أن هذا هو املفهوم الذي استقر

يف أذهان الرسل,كما نرى يف رسائل الرسول بولس "ألن فصحنا أيضاً املسيح قد ذبح ألجلنا" 1كو  .7 :5والرسول بطرس "عاملني أنكم
افتديتم ال أبشياء تفىن بفضة أو ذهب من سريتكم الباطلة اليت تقلدمتوها من اآلابء ,بل بدم كرمي كما من محل بال عيب .وال دنس دم

املسيح ,معروفاً سابقاً قبل أتسيس العامل ,ولكن قد أظهر يف األزمنة األخرية من أجلكم" 1بط  .20-18 :1وترد اإلشارة إىل احلمل يف

سفر الرؤاي  27مرة ,وقد رأى املفسرون يف كلمات يوحنا أنه كان يشري إىل إش  ,7 :53أو محل الفصح ,أو ذبيحة اخلطية.

ومل يكن يوحنا ليستخدم كلمة "محل" دون اإلشارة إىل قوة الذبيحة الكفارية ,فال بد أنه كان يف ذهن املعمدان مضمون الكفارة,

5
بذلك خيرب عن موته الكفاري على
وخباصة عندما نسرتجع عبارات إشعيا  ,فعندما يقول يوحنا املعمدان 4عن املسيح "إن محل هللا" فهو

الصليب .وهو بذلك يؤكد أن املصلوب هو املسيح وليس شخصاً آخر.
-4شهادة املسيح:

5
شهد املسيح حلقيقة موته الفدائي على 5الصليب (مت
سبق لنا دراسة هذا املوضوع يف كتب سابقة وكما أوضحنا فيها .فلقد

 ,28 ,19 ,18 :20يو  ,17-14 :3يو  )15 :6وقد أخرب تالميذه عن موته عديداً من املرات (مت  ,21 :16مت ,22 ,9 :17
مت  ) 19-17 :20بل لقد أكد املسيح موته على الصليب وليس أبي وسيلة أخرى رغم أن عقوبة الصلب مل تكن عقوبة يهودية (يو :3

 ,14يو.)33-32 :12

ليس هذا فقط بل أن املسيح أعلن ساعة موته (لو  ,9-6 :7لو .)1 :13

فنحن هنا أمام احتمالني:

أ-إما أن املسيح قد أعلن كل هذا وقد مت حرفياً ابلقبض عليه وصلبه.

ب-أو أن املسيح قد أعلن كل هذا ومل يتم ويف هذا يكون املسيح غري صادق يف إعالانته وهذا ابلطبع حمال ,وابلتايل يكون

املسيح قد أعلن عن موته الفدائي وكيفية هذا املوت على الصليب فال بد أن يكون املصلوب هو املسيح وليس أي شخص سواه.
(and pain like a sword, will go through your soul too.(B.e.ck) )4

( )5لقد كان تقدمي احلمل كذبيحة يف العهد القدمي رمزاً للمسيح ,ومحل الفصح هو رمز للمسيح فصحنا الذي ذبح ألجلنا" 1كو .7 :5
( )6دائرة املعارف الكتابية .جـ .2ص.166-165
( )7أنظر:

أ-موت املسيح حقيقة أم افرتاء .ص.67-61

ب-موت أم إغماء .ص.43-38
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ولقد أكد املسيح حقيقة موته هو وليس آخر بعد قيامته من املوت لتلميذي عماوس (لو  )37-35 :24ويف حديثه أيضاً مع

تالميذه (لو .)46-44 :24

جـ-قيامة املسيح من املوت وظهوراته املختلفة ملرمي اجملدلية (مر  ,)9: 16وللنسوة الراجعات من عند القرب (مت -19 :28

 ,)24ولبطرس (لو  ,)34 :24ولتلميذي عماوس (لو  )33-13 :24وللتالميذ ( يو  ,)29 ,26 ,24-19 :20وللتالميذ أيضاً
على حبرية طربية ( يو .)32-1 :21
وليعقوب (1كو  )17 :15وألكثر من مخسمائة أخ (1كو  .)17 :15هذه الظهورات تؤكد أن الذي صلب هو املسيح وليس

آخر ,ألنه لو كان شخصا آخر ملا قام من املوت وملا ظهر لتالميذه ولكن ألنه املسيح الذي سبق وتنبأ بقيامته ,فقد متم نبوته وقام وظهر

هلم.

-5أحداث القبض على املصلوب:

إذ نسجل هنا حادثة القبض على املصلوب ,جند من خالل أقواله وأعماله أوضح الرباهني على أن هذا الشخص هو املسيح,

وليس أي شخص آخر (مت  )56-45 :26بعد صالة املسيح يف جثسيماين " جاء إىل تالميذه وقال هلم :انموا اآلن واسرتحيوا .هوذا

الساعة قد اقرتبت وابن اإلنسان يسلم إىل أيدي اخلطاة ,قوموا ننطلق.هوذا الذي يسلمين قد اقرتب .وفيما هو يتكلم إذ يهوذا أحد االثين

عشر قد جاء ومعه مجع كثري بسيف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب والذي أسلمه أعطاهم عالمة قائالً :الذي أقبله هو هو
 .أمسكوه .فللوقت تقدم إىل يسوع وقال :السالم اي سيدي ,وقبله فقال له يسوع :اي صاحب ملاذا جئت؟ .حينئذ تقدموا وألقوا األايدي
على يسوع وأمسكوه .وإذا واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه .فقال له يسوع :رد

سيفك إىل مكانه ألن الذين أيخذون ابلسيف ابلسيف يهلكون ,أتظن أين ال أستطيع اآلن أن أطلب إىل أيب فيقدم يل أكثر من اثين عشر

جيشاً من املالئكة .فكيف تكتمل الكتب؟ أنه هكذا ينبغي أن يكون يف تلك الساعة قال يسوع للجموع :كأنه على لص خرجتم بسيوف

وعصي لتأخذوين ,كل يوم كنت أجلس معكم أعلم يف اهليكل ومل متسكوين .وأما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب األنبياء .حينئذ تركه

التالميذ كلهم وهربوا" (مر  ,50-41 :14لو  ,53-46 :22يو .)11-1 :18
ويف لو  " 51 :22فأجاب يسوع وقال دعوا إىل هذا وملس أذنه وأبرأها".

ويف يو " 11-7 :18فسأهلم أيضاً من تطلبون؟ فقالوا :يسوع الناصري .أجاب يسوع :قد قلت لكم إين أان هو .فإن كنتم
تطلبونين فدعوا هؤالء يذهبون .ليتم القول الذي قاله إن الذي أعطيتين مل أهلك منهم أحداً ,مث إن مسعان بطرس كان معه سيف فاستله
وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمىن .وكان اسم العبد ملخس .فقال يسوع لبطرس :اجعل سيفك يف الغمد ,الكأس اليت أعطاين

اآلب أال أشرهبا".

من النصوص السابقة نرى:

-1إن املسيح يعلن أن ساع ته قد اقرتبت ,وأنه سوف يسلم إىل أيدي اخلطاة ,ويعلن أن الذي سوف يسلم هو ابن اإلنسان ,

وهو لقب املسيح املفضل لنفسه ,و هذه نبوة من املسيح أن املصلوب هو نفسه,وال ميكن أن يكون املسيح كاذابً.
-2عندما قبض عليه ,واستل بطرس سيفه ,قال له :رد سيفك إىل الغمد ،وهذا برهان على أنه هو املسيح الذي كانت دعوته
حتض على حمبة األعداء وعدم مقاومة العنف ابلعنف .ولو أنه شخص آخر غري املسيح ،ووجد من يدافع عنه ومينع أعداءه من القبض عليه

فهل كان ينهره وحيذره ومينعه من الدفاع عنه؟ ابلطبع كال.

-3قوله لبطرس :أتظن أين ال أستطيع اآلن أن أطلب إىل أيب فيقدم يل أكثر من اثين عشر جيشاً من املالئكة .وهذا يؤكد أن هذا

الشخص هو املسيح الذي حتدث كثرياً عن هللا كأبيه .وهل لو كان هذا املقبوض عليه هو يهوذا ,والذي يقف اآلن موقف اخليانة يستطيع
أن يقول عن هللا أنه أبوه.

(" )8أما عبارة ابن اإلنسان فتعبري اختص به عيسى (ع)" د.فؤاد حسنني علي .التوراة اهلريوغليفية .دار الكتاب العريب .ص.179
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-4قوله لبطرس أيضاً" :الكأس اليت أعطاين اآلب أال أشرهبا" يو  .11 :18وهذا هو نفس القول الذي قاله املسيح يف صالته يف

البستان قبل جميء اجلنود للقبض عليه .مما يؤكد أن املقبوض عليه هو ذات الشخص أي املسيح.

-5قوله للذين أتوا للقبض عليه" :كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوين كل يوم كنت أجلس معكم أعلم يف اهليكل

ومل متسكوين" وهذا برهان على أنه املسيح .فكم من املرات كان يف اهليكل حماوراً ومعلماً وشافياً ملرضاهم (مت  ,54 :13لو  ,16 :4يو

 ,18 :7يو  ,2 :8يو  .)23-22 :10فهل غري املسيح كان هلم معلماً هبتوا من تعليمه "ألنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس

كالكتبة" (مت  .) 29 :7وهل لو كان املقبوض عليه أي شخص آخر (يهوذا أو واحد من التالميذ) كان يستطيع أن يقول مثل هذا
القول؟

-6قوله للذين أتوا للقبض عليه "إين أان هو ,فإن كنتم تطلبونين فدعوا هؤالء يذهبون" (يو  .)8 :18فهو هنا مل يهتم بنفسه,

ألن كان عارفاً أن ساعته قد أتت ,وأراد أن ينقذ تالميذه من يد األعداء ,وليتم ما سبق وتنبأ به يف يو  " .12 :17الذين أعطيتين حفظتهم
ومل يهلك منهم أحد إال ابن اهلالك" .وهو بذلك يقصد تالميذه ,فهل يستطيع آخر أن يقول مثل هذا القول؟ أنه املسيح فقط الذي اهتم

ابآلخرين حىت يف وقت حمنته ,وهو الذي أعطاه اآلب هؤالء التالميذ.

-7بعد أن ضرب بطرس عبد رئيس الكهنة بسيفه فقطع أذنه ,قال املسيح :دعوا إيل هذا وملس أذنه وأبرأها .لو .51 :22

وهذا عمل ال يقدر عليه سوى املسيح فهو صاحب املعجزات ,الذي شفى مرضى وأقام موتى .وهنا نتساءل هل لو كان هذا الشخص هو

يهوذا أكان يستطيع أن يقوم هبذا العمل املعجزي؟ مما يؤكد أن هذا الشخص ال ميكن أن يكون إال املسيح.

إن أقوال وأعمال الشخص املقبوض عليه تؤكد أنه املسيح ,وأنه مل يهرب أو يرفع حىت مت القبض عليه.

مث أتيت بعد ذلك أقواله أثناء احملاكمة وعلى الصليب لتؤكد هذه احلقيقة أيضاً.
●أاثر البعض اعرتاضاً أبن املسيح قبض عليه يف ظالم الليل مما يؤدي إىل االلتباس وإمكانية القبض على شخص آخر.
وهذا ابلطبع غري صحيح ملا يلي:

-1املسيح شخصية معروفة .وقد قال للذين أتوا للقبض عليه "كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوين .كل يوم كنت

أجلس معكم يف اهليكل ومل متسكوين" مت  .55 :26فاملسيح الذي صنع املعجزات وأطعم اآلالف الذين مسعوه يف وعظه والذي كان كثرياً
يف اهليكل معلماً ,ال ميكن أن يكون شخصية نكرة غري معروفة حىت حيدث االلتباس ويتم القبض على شبيه له.
-2إن يهوذا أيضاً شخصية معروفة على األقل للكهنة وللجنود الذين قادهم للقبض على املسيح فحدوث االلتباس واخللط

واخلطأ أمر مستحيل.

 -3هذه الليلة ,هي ليلة الفصح وحيتفل هبا يف منتصف شهر نيسان (شهر قمري) أي أن البدر يف كامل إضاءته .وإذا فرضنا أهنم

قد جاؤوا يف وقت متأخر فالكتاب يوضح أهنم "جاؤوا إىل هناك مبشاعل ومصابيح" أي أن دعوى القبض عليه يف ليلة مظلمة وأن هناك
احتمال للقبض على آخر ,ادعاء غري صحيح ابملرة فإن أقوال وأعمال الشخص املقبوض عليه تؤكد أنه املسيح.
-6شهود العيان:

"تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثالثة" مت  .16 :18وأيضاً 2كو .1 :13

ويف إثباتنا حلقيقة أن املصلوب هو املسيح نقدم عدة شهود حلوادث الصلب املختلفة من ساعة القبض على املصلوب حىت بعد

قيامته من املوت:

أ-شهود العيان أثناء القبض على املسيح:

كان التالميذ مع املسيح يف البستان عندما جاء اجلنود للقبض عليه (مت  )50-45 :26وقدم املسيح نفسه للجنود طالباً
منهم أن يدعوا تالميذه يذهبون (يو  .)9-8 :18ونرى يف املشهد بطرس يستل سيفه ويقطع أذن عبد رئيس الكهنة (يو )10 :18
فالتالميذ الذين سجلوا لنا فيما بعد يف األانجيل والرسائل كانوا شهود عيان لعملية القبض على املسيح .فكيف نشكك يف

شهادة شهود العيان ونصدق أقواالً تقال بغري دليل .وجند يف املشهد أيضاً يهوذا ,التلميذ اخلائن يقود شرذمة من اجلنود للقبض على
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املسيح ,ولست أدري كيف حتول املرشد والدليل إىل شخص مقبوض عليه,إنه لشيء مستحيل أن خيطئ اجلنود فيقبضون على يهوذا بدالً
من املسيح.
ب-شهود العيان أثناء احملاكمة:

-1التالميذ :بعد القبض على املسيح اقتادوه إىل دار رئيس الكهنة ,وقد ذهب إىل هنا تلميذ كان حمبوابً ومقرابً لدى املسيح وهو

يوحنا وكان معروفاً عند رئيس الكهنة (يو  .)15 :18وأيضاً بطرس وقد تبعه من بعيد .فوجودمها يؤكد أن هذا الشخص هو املسيح.

وقد قال يوحنا "الذي رأيناه بعيوننا,الذي شاهدانه وملسته أيدينا" (1يو  )1:1وقد نظر املسيح إىل بطرس بعد أن أنكره نظرة

عتاب فخرج إىل اخلارج وبكى بكاء مراً (مت  .)75 :26فلو أن املقبوض عليه كان شخصاً غري املسيح ,ما الذي يدفع بطرس إىل
البكاء ,وهل عندما التقت العيون ,مل يكن يف إمكان بطرس أن يتعرف على هذا الشخص لو مل يكن هو املسيح .وال سيما أن يهوذا

شخص معروف لديه.

وهل مل يكن لدى يوحنا التلميذ احملبوب والذي كان قريباً جداً منه قدرة على متييز شخصه.

-2رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ :كان املسيح يف اهليكل ,عديداً من املرات حماوراً ومعلماً وموخباً .وهذا يؤكد أنه كان شخصية

معروفة لدى الكثريين منهم ,وحيث أن املسيح قد حوكم لفرتة طويلة أمامهم فلو أن هذا الشخص مل يكن املسيح ألمكنهم اكتشاف ذلك

بسهولة.

-3الشهود الذين شهدوا عليه زوراً :عند حماكمة املسيح "تقدم شاهدا زور وقاال :هذا قال إين أقدر أن أنقض هيكل هللا ويف
ثالثة أايم أبنيه" (مت .)61-60 :26
ومما الشك فيه أن هذين الشاهدين قد مسعا يسوع يف اهليكل عندما تفوه هبذا القول ولكنهما ش َّوها هذا القول وقدماه مبا خيدم

االهتام املطلوب .ورغم هذا فقد عرفا املسيح ومسعاه ,فإذا مل يكن هو املاثل أمامهما ,لكاان قد عرفاه.
جـ-شهود عيان ألحداث ما قبل الصلب:

بعد احملاكمة الدينية أمام حنان وقيافا والسنهدرمي ,مث احملاكمة املدنية أمام بيالطس ,صدر احلكم بصلب املسيح ,وهناك عدة أمور

قد حدثت منها نستطيع أن نعرف شخص املصلوب:

أ-طبقاً لقانون اجلزاء الروماين كان املصلوب حيمل آلة عذابه وموته ,ويُطاف به وهو حامل صليبه يف شوارع املدينة ليكون عربة
لآلخرين  .وقد أخذوا املسيح ومضوا 7به "فخرج وهو حامل صليبه إىل 5املوضع الذي يقال له موضع اجلمجمة  ....حيث صلبوه...

وكتب بيالطس عنواانً ووضعه على الصليب وكان مكتوب يسوع الناصري ملك اليهود .فقرأ هذا العنوان كثريون من اليهود ,ألن املكان

الذي صلب فيه يسوع كان قريباً من املدينة .وكان مكتوابً ابلعربانية واليواننية والالتينية" يو .20-17 :19

من هنا نرى أن املسيح ,وهو حامل صليبه إىل خارج املدينة (عب  )12 :13رآه الكثريون ومن املؤكد أن بعضهم قد عرفه

وتعرف عليه ,مث أن املكان الذي صلب فيه كان قريباً من املدينة ,فهل عميت عيون اجلميع فلم يعرفوا هل هذا يسوع املسيح أم يهوذا

االسخريوطي؟

ب-النسوة الباكيات على املصلوب:

كن يلطمن أيضاً وينحن عليه ,فالتفت يسوع وقال :اي بنات أورشليم ال تبكني علي
وتبعه مجهور كثري من الشعب والنساء اللوايت َّ

بل ابكني على أنفسكن وعلى أوالدكن ...ألنه إن كانوا ابلعود الرطب يفعلون هذا فماذا يكون ابليابس" (لو .)30 ,28 ,27 :23

●تبع يسوع –وهو حامل صليبه -مجهور كثري من الشعب والنساء ,فهل يف كل هذا اجلمهور مل يوجد شخص يستطيع أن يعرف

هل هذا هو املسيح أم شخص غريه؟

( )9يسوع املسيح .حياته ورسالته وشخصيته .الياس جنمة .ص.361-360
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5
8
خالل عظاته وتعاليمه؟ وأعتقد أن
مييز صوته الذي قد مسع كثرياً من
-وعندما حتدث إىل النسوة  ,هل مل يستطع اجلمهور أن

يسوع كان له صوت مميز بدليل أن مرمي اجملدلية مل تتعرف عليه عند قيامته ,ولكن عندما خاطبها اي مرمي ,عرفته من صوته (يو .)16 :20

-ما قاله الشخص املصلوب هنا هو نبوة عن خراب أورشليم بعد أربعني سنة وكما كان الرومان آلة بيد اليهود ملوت املسيح

(العود الرطب) ,سيكون الرومان انفسهم أيضاً آلة بيد هللا لالنتقام وإحراق العود اليابس (اليهود).
د-شهود الصلب:

كان عند الصليب أحباء املسيح وأعداؤه ,وهم شهود عيان ملا حدث.

أ-تالميذه وأحباؤه" :كانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مرمي زوجة كلواب ومرمي اجملدلية ,فلما رأى يسوع أمه

والتلميذ الذي كان حيبه واقفاً ,قال ألمه :اي امرأة هوذا ابنك مث قال للتلميذ :هوذا أمك ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إىل خاصته" (يو

.)27-25 :19

فإذا جاز اخلطأ واالشتباه على الغرابء ,فهل جيوز على األقارب واألحباء؟ هل جيوز اخلطأ على العذراء مرمي ,فال تتعرف على

ابنها؟ أعتقد أن هذا مستحيل ,ويوحنا وقد كلمه املصلوب وأسلمه أمه ,يسجل لنا كشاهد عيان ملوت املسيح على الصليب ,وهذا القول

"والذي عاين شهد وشهادته حق وهو يعلم أنه يقول احلق لتؤمنوا أنتم" (يو .)35 :19
ب-شهود عيان آخرون للصليب:

-1الكهنة والكتبة واملارة واجملدفون:
"كان اجملتازون جيدفون عليه وهم يهزون رأسهم قائلني :ايانقض اهليكل وابنيه يف ثالثة أايم خلص نفسك .إن كنت ابن هللا فانزل

عن الصليب .وكذلك رؤساء الكهنة أيضاً وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا :خلص آخرين أما نفسه فال يقدر أن خيلصها .إن كان

هو ملك إسرائيل فلينزل اآلن عن الصليب فنؤمن به" (مت  ,42-39 :27وأيضاً مر  ,31-29 :15لو  .)37-35 :23فهل مل
يتصادف أن يكون بني هؤالء شخص واحد يستطيع أن يتعرف على املصلوب إذا مل يكن هو املسيح؟
-2قائد املئة والذين معه من اجلنود:

هل مل يكن أحد منهم ابملسيح عارفاً ,إن قائد املئة عندما رأى ما رافق الصليب من أحداث ,ارتبطت بشخص املسيح قال" :حقاً
كان هذا ابن هللا" مىت .54 :27
●مث إن رفض املصلوب أن يشرب املخدر يؤكد أنه هو املسيح.
"وملا أتوا إىل موضع يقال له جلجثة وهو املسمى موضع اجلمجمة ,أعطوه خالً ممزوجاً مبرارة ليشرب وملا ذاقه مل يرد أن يشرب"

مىت .34-33 :27

"كانت العادة عند اليهود ,كما كانت عند سائر الشعوب القدمية ,أن يعطى احملكوم عليه ابملوت شراابً خمدراً ,يلطف من أمله,
ذلك هو الشراب الذي ذكره مىت ,أن املسيح ذاق ومل يرد أن يشرب ,ألنه أخذ على نفسه أن يشرب الكأس اليت أرادها له اآلب لتكون

الفداء" .

5

9

( )10كانت يف أورشليم هيئة من السيدات النبيالت ,وظيفتها القيام أبعمال الرمحة ,وإغاثة املنكوبني ,فهن يقدمن اهلدااي للفقريات ,ويقمن بعيادة املرضى,

ويواسني املصابني ,ويسكنب الدموع مع احلزاىن الباكني .ولقد كان من بني املتفرجني ,مجاعات من أولئك النسوة وحينما مر السيد أمامهن ,مبظهره الذي يفتت
األكباد ,انفجرن مجيعاً يف البكاء بصوت ٍ
عال  ...وتوقف يسوع عن السري ونظر إليهن ,نظرة عطف وقال" :اي بنات أورشليم( "..لو  .)31-28 :23إن يسوع
ابلرغم من سحابة األمل اليت تطغى عليه ,ما زال هو النيب العظيم الذي حيتفظ إبنذاراته .ساعة بساعة اليوم الذي صلب فيه املسيح .ص.24
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ويصور جيم بيشوب هذا املوقف أبسلوبه الرائع قائالً" :وقبل أن تبدأ عملية الصلب ,اخرتقت مجاعة من النسوة الاليت ينتمني
هليئة اإلسعاف والرمحة ,وهن حيملن إبريقاً من رحيق خمدر وبضع كؤوس .ولقد كانت هذه هي إحدى عمليات الرمحة ,اليت يسمح هبا
الرومان ألولئك الذين على وشك املوت  ....واجتهت مجاعة النسوة إىل األسري األوسط ,يسوع وصبنب اخلمر له يف الكأس ,ونظر السيد

بتقدير إىل عواطف أولئك النبيالت ,وإىل دموعهن السائلة ,وإىل عمل الرمحة الذي يتقدمن به ,ولكنه هز رأسه ومل يشأ أن يذوق شيئاً ,لقد

0
املسيح ,ولو كان يهوذا أو آخر
فضل أن يتجرع كأس األمل حىت الثمالة ,دون أن خيفف ذرة من أثرها املرير" فاملصلوب مل يشرب ألنه

6

لشرب وطلب املزيد ليشرب ليخفف من آالمه.
هـ-شهود العيان لعملية الدفن:

بعد موت املسيح تقدم يوسف الرامي وطلب جسد املسيح لتكفينه ودفنه (مر  )43-42 :15وكانت الشريعة الرومانية تبيح أن

تعطى أجساد احملكوم عليهم ملن يطلبها ليقوم بدفنها وأخذ يوسف الرامي ونيقودميس جسد يسوع ولفاه يف أكفان مع أطياب وحنوط ومت

دفن اجلسد يف قرب يوسف الرامي (مت  ,61-57 :27مر  ,47-42 :15لو  ,56-50 :23يو  )42-38 :19فهل هذان أيضاً
عميت عيوهنما فلم يفرقا بني املسيح ويهوذا أم أهنما اشرتكا يف اخلدعة وقاما بتكفني جسد يهوذا على أنه هو املسيح ,إن الصفات اليت

ذكرت عنهما يف الكتاب جتعلهما مبنأى عن هذه الشبهات .فيوسف الرامي ,تلميذ ليسوع (مت  )57 :27وهو مشري شريف (مر :15

 )43كان رجالً صاحلاً ابراً (لو  ,)50 :23أما نيقودميس فهو فريسي رئيس لليهود ومعلم إسرائيل (يو .)10 ,1 :3
●ولقد سجل أحدهم العرتاض التايل على شهود العيان لعملية الدفن:

"يوسف الرامي كان يؤمن ابملسيح سراً (يو  .) 38 :19ومن ذلك نعلم أنه ما كان يعرف املسيح معرفة جدية ,متكنه من اكتشاف

احلقيقة وخصوصاً بعد املوت ,فإن هيئة امليت ختتلف قليالً عما كانت وقت احلياة وال سيما بعد عذاب الصليب .أما نيقودميس الذي
ساعد يوسف يف عملية الدفن (يو  )39 :19فقد قابل املسيح مرة واحدة يف الليل (يو  .)13-1 :3ومعرفته به قليلة جداً .وكانت ليالً

منذ ثالث سنني تقريباً...فالشخصان الدافنان للمصلوب مل يكوان يعرفانه حق املعرفة .لذلك اعتقدا أنه املسيح"
التعليق:

-1ابلنسبة ليوسف الرامي فإنه كان تلميذاً للمسيح يف السر ,واإلميان يف السر ال يعين عدم معرفة املسيح جيداً ولكن هو إخفاء

هذا اإلميان وعدم إعالنه ألسباب خاصة (اخلوف من اليهود).

-2وابلنسبة لنيقودميس فكون أن الكتاب مل يذكر أنه قابل املسيح مرة اثنية واثلثة ,فهذا ال ينفي حدوث لقاءات أخرى ,وكونه

قابل املسيح مرة واحدة فهذا ال يعين أن معرفته به قليلة ,ألن من املمكن عملياً أن ترى شخصاً مرة واحدة وال متحى صورته من الذاكرة.

مث أن املسيح كان مرات عديدة يف اهليكل معلماً (لو  )38-37 :21 ,47 :19 ,15 :14وقد قال بنفسه للذين جاؤوا للقبض عليه
"كنت معكم كل يوم يف اهليكل" لو  ,53 :22وهذا يؤكد أهنما رمبا كاان يراين يسوع كثرياً يف اهليكل .أي أهنما يعرفانه حق املعرفة وقد قاما
بعملية التكفني ,أي نظرا يسوع عن قرب وأتكدا أنه هو .مما يؤكد أن الشخص الذي مات على الصليب هو املسيح.
و-شهود العيان لظهورات املسيح بعد القيامة من املوت:

لو كان املصلوب هو يهوذا أو أي شخص آخر ,مل يكن هناك قيامة من املوت إال يوم البعث واحلساب ,ولكن ألن املصلوب هو

املسيح الذي سبق وأعلن لتالميذه مرات أنه سوف يصلب ويف اليوم الثالث يقوم (مت  ,19-17 :20 ,9 :17 ,21 :16يو :2

 .)20-18فقد قام من املوت (مت  ,7-6 :28مر  ,6 :16لو  ,7 :24يو  )9 :20وقد شهد حلقيقة قيامته كثريون  .فقيامة
املصلوب من املوت وظهوره لشهود عيان كثريين يعرفونه جيد املعرفة يؤكد أن املصلوب هو املسيح.

( )11يسوع املسيح .الياس جنمة .ص.362

( )12ساعة بساعة اليوم الذي مات فيه املسيح .ص.248-247
( )13عقيدة الصلب والفداء .ص.98 ,70-65

( ) 14سبق أن درسنا هذا ابلتفصيل يف كتاب "قيامة املسيح حقيقة أم خدعة"
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إن شهادة شهود العيان من أقوى الرباهني على أن املصلوب هو املسيح ,وقد كان لنا يف مراحل القبض واحملاكمة والصلب

والقيامة شهود كثريون ,ولكن كما هي العادة عند غري املؤمنني بصلب املسيح التشكيك يف أوضح الرباهني .وما نستطيع أن نقوله :هاتوا
برهانكم إن كنتم صادقني.

-7أقوال املصلوب:

من خالل األانجيل األربعة جند أن املصلوب قد تفوه بسبعة أقوال وهو على الصليب ,ويرى املفسرون أهنا يف الغالب قيلت على

النسق التايل:

أ-قبل الظلمة:

-1طلبة ألجل أعدائه" :اي أبتاه اغفر هلم ألهنم ال يعلمون ماذا يفعلون" لو .24 :23

-2قوله للص" :احلق أقول لك إنك اليوم تكون معي يف الفردوس" لو .43 :23

-3قوله للعذراء مرمي" :اي امرأة هوذا ابنك" مث ليوحنا "هوذا أمك" يو .27-26 :19

ب-أثناء الظلمة:

-4صرخته إىل اآلب" :إهلي إهلي ملاذا تركتين" مت  ,46 :27مر .34 :15

جـ-بعد الظلمة:

-5قوله" :أان عطشان" يو .28 :19
-6قوله" :قد أكمل" يو .30 :19

-7قوله لآلب" :يف يديك أستودع روحي" لو .46 :23

وإذ نفحص هذه الكلمات نرى فيها أدلة واضحة على أن املصلوب هو املسيح:

-1الكلمة األوىل" :اي أبتاه اغفر هلم ألهنم ال يعلمون ماذا يفعلون" لو .34 :23

هنا نرى أن املصلوب وهو يف قمة األمل اجلسماين .ومع ذلك مل يطلب لصالبيه الغفران فقط ,وإمنا التمس هلم عذراً ...إنه مل يصب

عليهم اللعنات ,ومل يطلب النقمة منهم ,بل أيضاً مل يصمت وأيخذ منهم موقفاً سلبياً ,وإمنا كان حبه إجيابياً من انحيتهم ,فطلب هلم املغفرة

وقدم عنهم عذراً ,مدافعاً عنهم أمام اآلب السماوي ,معلناً أن خطيئتهم هي جمرد جهل .قد تستطيع أن تغفر إلنسان أتعبك ,أما أن يلفق

إنسان حولك هتماً,وحيكم عليك ظلماً ويثري عليك الشعب واحلكام ,ويهزأ بك وجيلدك ,ويعلقك على صليب ,ويدق املسامري يف يديك
وقدميك ,مث بعد ذلك  ...وأنت يف عمق األمل ,تستطيع أن تغفر له وتصلي ألجله وتدافع عنه .فهذا حيتاج إىل حب فوق الطاقة وفوق

العادة .

6

3

فهل لو كان املصلوب أي شخص آخر غري املسيح يستطيع أن يفعل مثل هذا؟ إهنا طبيعة املسيح هي اليت أملت عليه هذا القول

وجعلته ينسى آالمه الرهيبة ويتشفع من أجلهم وهو بذلك قدم مثاالً عملياً لتنفيذ وصاايه ,فقد قال من قبل "أحبوا أعداءكم ,ابركوا
العنيكم وأحسنوا إىل مبغضيكم ,وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم" (مت  )44 :5فاملسيح هنا ينفذ بنفسه ما سبق أن أوصى به ,وهذا
يؤكد أن املصلوب هو املسيح.

-2الكلمة الثان ية :عندما قال اللص للمسيح "اذكرين اي رب مىت جئت يف ملكوتك .فقال له يسوع :احلق أقول لك إنك اليوم

تكون معي يف الفردوس" لو .43-42 :23
يف هذه العبارة نرى:

أ-اللص يكتشف أن املصلوب معه ليس شخصاً عادايً ,بل هو املسيح مصلوابً بال خطية .كيف عرف ذلك؟ لسنا ندري .هل
عرف ذلك من شفاعته لصالبيه ,أو من مالحمه ونظراته ,أو لعل املسيح نظر إليه نظرة خاصة أعلنت له هذا .لسنا ندري ولكنه على أية
( )15كلمات السيد املسيح على الصليب .البااب شنودة الثالث .ص.14 ,10 ,9
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حال أدرك حقيقة شخصية املسيح وعمله اخلالصي .فطلب منه أن يذكره يف ملكوته وملكوته هنا يشري إىل جمده امللكي ,عندما يذهب إىل

عرشه ومملكته يف العامل اآلخر.

ب-املصلوب بقوله للص" :اليوم تكون معي يف الفردوس" فهو يعلن:

ثقته يف النهاية وهو هنا يعده أبنه سوف يدخل معه الفردوس يف نفس اليوم ,وكلمة الفردوس هنا تشري إىل مقر املباركني يف العامل

6
4
ان خطاايه ,وهنا ميارس املسيح سلطانه
سيكون معه يف الفردوس ,يعين غفر
اآليت (2كو  ,3 :1رؤ  . )7 :2وقول املصلوب للص أبنه

اإلهلي يف مغفرة اخلطااي.

فلو كان املصلوب هو يهوذا أو أي شخص آخر:

-فمن أين جاءه اليقني يف دخول الفردوس؟ وهو خائن قد ابع سيده.

-كيف له أن يعد شخصاً آخر بدخول الفردوس؟ وهو ال ميلك هذا لنفسه.

-من أين له سلطان مغفرة اخلطااي حىت يتمكن اللص من دخول الفردوس؟ هذا يؤكد لنا أن املصلوب هو املسيح ,ألنه واثق من

النهاية ,واستجاب لطلب اللص عندما عرف حقيقته ودعاه "اي رب" ويف احلال غفر خطاايه ووعده أبنه سيكون معه يف الفردوس يف نفس

اليوم.

-3الكلمة الثالثة :عندما أوشك املسيح أن يفارق احلياة وهو على الصليب ,أدار بصره فرأى أمه العذراء مرمي وبدأ يفكر يف

األايم احلزينة اليت تنتظرها ,ورأى جبوارها يوحنا تلميذه الذي حيبه فنظر إىل أمه مشرياً إىل يوحنا وقال" :هوذا ابنك" ,مث نظر إىل يوحنا
تلميذه مشرياً إىل أمه وقال" :هوذا أمك" (يو .)27-26 :19
وهااتن العباراتن تؤكدان أن املصلوب هو املسيح:

-ألنه من املؤكد أن العذراء مرمي ,لو كان املصلوب هو شخصاً آخر غري املسيح ,لعرفت ذلك من شكله وصوته ,حيث أهنا

كانت على مسافة قريبة جداً حىت تسمع هذا الكالم ,وإذا أخطأ كل الناس يف معرفة املسيح ,فال ميكن أن ختطئ العذراء يف معرفة ابنها.
وإال فقل على كل عواطف األمومة السالم.

-لو كان املصلوب هو أي شخص آخر غري املسيح ,ألمكن ليوحنا تلميذه احملبوب اكتشاف ذلك.

-إذا كان املصلوب هو يهوذا ,فما الداعي ألن يستودع العذراء مرمي لدى يوحنا ويقول هلا هوذا ابنك وهو يعلم أن املسيح ابنها

مازال حياً.
فالكلمة الثالثة تؤكد صحة دعواان أن املصلوب هو املسيح.

-4الكلمة الرابعة" :إهلي إهلي ملاذا تركتين؟" مت .46 :27
-5الكلمة اخلامسة" :أان عطشان" يو .30 :19
سوف نناقشهما ابلتفصيل فيما بعد.

-6الكلمة السادسة" :قد أكمل" يو .30 :19

قبل موته مباشرة ,صرخ املسيح بصوت عظيم قائالً " :قد أكمل".

"إن كلمة قد أكمل يف األصل اليوانين كلمة واحدة (تيتلستاي  )Tetelestaiوهي تعين صرخة املنتصر ,هي هتاف من أمت

عمله ,ومن فاز يف املعركة ,صرخة رجل خرج من الظالم إىل جمد الضياء وأمسك ابلتاج .وهكذا مات يسوع منتصراً وصيحة الفائز على
شفتيه .إنه مل يهمس هبا ابنكسار من جيتاز وادي اهلزمية ,لقد هتف هبا بفرحة من كسب االنتصار" .

5

لقد أكمل املسيح هنا عمل الفداء والكفارة.

( )16التفسري احلديث :إجنيل لوقا .القس ليون موريس .ترمجة نيكلس نسيم .دار الثقافة .ص.352-351

( )17شرح إجنيل مىت .د.وليم ابركلي .تعريب .د.القس فايز فارس .ج .2ص 385وشرح بشارة يوحنا .تعريب .د.عزت ذكي .ص.58-57
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فلو كان املصلوب أي شخص آخر؟ فلماذا يقول قد أكمل ,وما هو الشيء الذي أكمله؟ ومن أين له الفرح واالنتصار وهو

يوشك أن يفارق احلياة مبيتة شنيعة؟

-7الكلمة السابعة واألخرية :قال املسيح" :اي أبتاه يف يديك أستودع روحي" مث نكس رأسه وأسلم الروح.

ويف هذا النص نرى:

أ-قول املصلوب "اي أبتاه" وهنا يرد املسيح على الذين كانوا يتحدونه قائلني" :إن كنت ابن هللا انزل من على الصليب" .فأثبت

أنه ابن هللا ,ولكنه مل ينزل من على الصليب وإمنا رفع الصليب إىل علو السماء.

ب-إن هذه العبارة تعرب عن الثقة ,حيث يستودع املسيح املصلوب روحه يف يد اآلب.

جـ-نكس رأسه :يف األص ل أسند رأسه ,كمتعب ,يسند رأسه على وسادة بعد رحلة شاقة مرة ,إن املعركة ابلنسبة ليسوع قد
6

انتهت ابالنتصار واخترب راحة من أكمل واجبه وأدى رسالته .

6

د -أسلم الروح :ليست هي العبارة املعتادة أن تقال عن موت إنسان  ...فهي توضح أن يف موت املسيح كان هناك أمر غري

6
نتيجة طبيعية أو إعياء ,بل عمالً طواعياً ,وبذلك كان
عادي على اإلطالق  .فهي تشري إىل فعل إرادي مت 7من املسيح أي أن "موته مل يكن

فريداً .وقبل أن يصبح أي سبب طبيعي مميتاً .ويف اللحظة اليت اختارها هو أسلم روحه ,حىت أن بيالطس تعجب أنه هكذا مات سريعاً
6
8
(مر. ")14
فهل ينطبق هذا على يهوذا؟ هل يستطيع يهوذا يف ذلك املوقف أن خياطب هللا اي أبتاه؟ وهل له من السلطان أن يسلم روحه يف

الوقت الذي يشاء .إنه املسيح الذي قال عن نفسه" :ليس أحد أيخذها مين ,بل أضعها أان من ذايت يل سلطان أن أضعها ويل سلطان أن

آخذها أيضاً" يو .18 :10

فكلمات املصلوب إعالن وبرهان ال يقبل الشك أو التأويل أنه هو املسيح.

-8األدلة التارخيية وبعض الشهادات املؤيدة لصلب املسيح*

-1املؤرخون الرومان واليوانن مثل اتسيتوس يف حولياته ,ولوسيان يف كتابه "موت برجيرينوس" شهدوا ملوت املسيح على الصليب.

وأيضاً شهادة اإلمرباطور تراجان والفيلسوف األبيقوري كلسوس.

-2املؤرخون اليهود ,مثل يوسيفوس والتلمود وحاخامات اليهود شهدوا حلقيقة موت املسيح.
-3مؤرخو وآابء الكنيسة املسيحية يف القرون األوىل أمجعوا على هذه احلقيقة.

-4قانون اإلميان املسيحي الذي وضعه  318أسقفاً من مجيع أحناء العامل يف سنة 325م جاء فيه "يسوع املسيح أتنس وصلب

عنا يف عهد بيالطس البنطي وأتمل وقرب ,وقام من األموات يف اليوم الثالث ,كما يف الكتب املقدسة" وهنا سوف نقدم بعض الشهادات

حلقيقة صلب املسيح.

9

أ-ابن الراوندي :

6

( )18شرح يوحنا .ج .2ص.508

( )19شرح إجنيل لوقا .القس لني .ص.353
( )20تفسري الكتاب املقدس .مجاعة من الالهوتيني برائسة د.فرنسس دافدسن ج .5ص.164
*لقد سبق للمؤلف وقدم دراسة تفصيلية حول هذه األدلة يف كتاب "موت أم إغماء"

( ) 21ابن الرواندي :أبو احلسني أمحد بن حيىي بن اسحق الرواندي ,عاش يف القرن الثالث اهلجري .كتب كتاب "فضيحة املعتزلة" وكان حتليالً نقدايً ملذهب

املعتزلة من وجهة نظر الشيعة الرافضة ,وجواابً على كتاب اجلاحظ "فضيلة املعتزلة" وقد وصلتنا حمتوايت هذا الكتاب يف الرد الذي عمله ابن اخلياط" .االنتصار
يف الرد على ابن الرواندي" ط 1سنة  1925للمستشرق هـ.س.نيربج .مكتبة اخلاجني .ط 3سنة " 1988االنتصار والرد على الرواندي امللحد" تقدمي ومراجعة
حممد حجازي .مكتبة الثقافة الدينية.
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"قال إن النيب دفع يف وجه ملتني عظيمتني متساويتني اتفقنا على صحة قتل املسيح وصلبه فكذهبما وإن كان سائغاً أن يبطل ذلك

اجلمهور العظيم املتكاثر العدد وينسبها إىل اإلفك والزور كان رد الشرذمة القليلة من نقلة هذه األخبار عنه أمكن وأجوز"
وقد رد صاحب اجملالس املؤيدة عليه.

"موضوع كالم املتكلم يف كون املسيح (ع) بشراً أيكل الطعام .يف مضماره وجوب املوت والقتل عليه ,ومجيع ما يعرض للصور

البشرية ,قال القائل أم مل يقل .ويف مضمار قول القائل أنه كان إهلاً ًً ًً ًً نفى املوت والقتل عنه ,قال القائل أم مل يقل .وقوله سبحانه "وما

قتلوه وما صلبوه" إخبار عن حقيقة حاله أنه عند هللا سبحانه حي مرزوق يوافق ذلك قوله يف موضع "وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل هللا

أموااتً بل أحياء عند رهبم يرزقون" (سورة .)169 :3

وهو كما قدمنا ذكره إخبار عن حقيقة حاهلم دون جمازها والعقالء يطلقون القول على العامل الفاضل العاقل أنه حي وإن كان ميتاً
وعلى البليد اجلاهل أنه ميتاً وإن كان حياً" (اجملالس املؤيدية .ص.)79
ب-السهروردي

7

1

ملا تكلم السهروردي يف كتابه " التنقيحات يف التواتر وشروطه يف أصول الفتنة" تعرضت له قضية الصليب .فقال" :لو مل يصلب
2

عيسى مل يبق على احملسوسات اعتماد" .

7

جـ-إخوان الصفا

وهم "مجاعة دينية ,ذا ت صبغة شيعية متطرفة ,ورمبا كانت إمساعيلية على وجه أصح ,ظهرت يف النصف الثاين من القرن الرابع

اهلجري (العاشر امليالدي) .اختذت البصرة مقراً هلا .وأطلقوا على أنفسهم "إخوان الصفا" ألن غاية مقاصدهم كانت السعي إىل سعادة

نفوسهم اخلالدة .وجهودهم يف التهذيب النظري أ نتجت سلسلة من الرسائل ,وقد مجعت هذه الرسائل ونشرت يف القرن العاشر وهي تبلغ
7

3
(الرسالة :)44
 51أو  52رسالة" .وقد جاء يف أحد رسائلهم

"كان من سنة املسيح التنقل كل يوم من قرية إىل قرية من قرى فلسطني ومن مدينة إىل مدينة من داير بين إسرائيل ,يداوي الناس

ويعظهم ويذكرهم ويدعوهم إىل ملكوت السموات ,ويرغبهم فيها ,ويزهدهم يف الدنيا ,ويبني هلم غرورها وأمانيها ,وهو مطلوب من ملك بين
( ) 22مقالة حتت عنوان "ابن الرواندي لباول كروس .ترمجة د.عبد الرمحن بدوي يف كتابه "من اتريخ اإلحلاد يف اإلسالم" ط .2سينا للنشر .سنة .1993

ص .108-107نقالً عن ص 78من اجملالس املؤيدية .اجمللس العشرون بعد املائة".

-ا جملالس املؤيدية :للمؤيد يف الدين هبة هللا ابن أيب عمران الشريازي اإلمساعيلي ,داعي الدعاة يف عصر اخلليفة املستنصر ابهلل .ولد يف شرياز مث رحل إىل مصر

حيث أظهر نشاطاً عقلياً وسياسياً كبرياً يف حوايل سنة 470هـ مث تويف .وأهم كتبه "جمالسة" اليت تبلغ مثانية جملدات ,حتتوي على مثامنائة جملس .وهو عبارة عن
حماضرات ألقاها يف دار العلم ابلقاهرة.

-ومبثل ما يقول ابن الرواندي (إنكار التوتر واألمجاع) يقمل حممد بن زكراي الرازي فيلسوف وطبيب وكيميائي مشهور "إن القرآن خيالف ما عليه اليهود والنصارى

من قتل املسيح ,ألن اليهود والنصارى يقولون أن املسيح قتل وصلب والقرآن ينطق أبنه مل يقتل ومل يصلب وأن هللا رفعه إليه" نقالً عن "إعالم النبوة" أليب حامت يف

رده على أبو زكراي الرازي.

من اتريخ اإلحلاد يف اإلسالم .هامش ص.143

( ) 23السهروردي :هو أبو الفتوح حيىي بن حبش أمريك .ولقبه هو :شهاب الدين السهروردي احلكيم املقتول حبلب .ولد بسهرورد بني سنيت 1151-1150م

بتلك القرية القريبة من زجنان من أعمال أذربيجان ابلعراق العجمي ,وعندما استقر حبلب حقد عليه الفقهاء ,وآتمروا به حىت مت قتله بواسطة امللك الظاهر .يف

يوليو سنة  ,1191وعمره مثان وثالثني سنة .له حوايل  48مؤلف أشهرها "حكمة االستشراق" دائرة املعارف اإلسالمية .جملد .12ط دار املعرف بريوت .تعليق

د.مصطفى حلمي .ص.301-300

( )24االنتصارات اإلسالمية يف علم مقارنة األداين .للشيخ جنم الدين البغدادي الطويف حتقيق أمحد حجازي السقا .ط .1سنة  .1983ص.101

( )25دائرة املعارف اإلسالمية .ط دار الشعب ,جملد .2ص.454-452
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إسرائيل وغوغائهم .وبينما هو يف حمفل من الناس ,هجم عليه ليؤخذ ,فتجنب من بني الناس فال يقدر عليه وال يعرف له خرب ,حىت يسمع

خبربه من قرية إىل أخرى ,فيطلب هناك .وذلك دأبه ودأهبم ثالثني شهراً .فلما أراد هللا تعاىل أن يتوفاه إليه ويرفعه إليه ,اجتمع معه حواريوه

يف بيت املقدس يف غرفة واحدة مع أصحابه وقال :إين ذاهب إىل أيب وأبيكم ,وأان أوصيكم بوصية قبل مفارقة انسويت ,وآخذ عليكم عهداً
وميثاقاً ,فمن قبل وصييت وأوىف بعهدي ,كان معي غداً ,ومن مل يقبل وصييت ,فلست منه يف شيء .فقالوا له :ما هي؟ قال :اذهبوا إىل ملوك
األطراف وبلغوهم مين ما ألقيت إليكم وادعوهم إىل ما دعوتكم إليه ,وال ختافوهم وال هتابوهم ,فإين إذا فارقت انسويت ,فإين واقف يف اهلواء

عن مينة عرش أيب وأبيكم,وأان معكم حيث ما ذهبتم ,ومؤيدكم ابلنصر والتأييد إبذن أيب ,اذهبوا إليهم وادعوهم ابلرفق ,وداووهم وأمروا

ابملعروف ,واهنوا عن املنكر ,ما مل تقتلوا أو تصلبوا أو تنفوا من األرض .فقالوا :ما تصديق ما أتمران به؟ قال :أان أول من يفعل ذلك وخرج

من الغد وظهر للناس ,وجعل يدعوهم ويعظهم ,حىت أخذ ومحل إىل ملك بين إسرائيل ,فأمر بصلبه ,فصلب انسوته ومسرت يداه على
فسقي اخلل ,وطعن ابحلربة ,مث دفن مكان اخلشبة ,ووكل ابلقرب
خشبيت الصليب ,وبقي مصلوابً من ضحوة النهار إىل العصر ,وطلب املاء ُ

أربعون نفراً ,وهذا كله حبضرة أصحابه وحوارييه .فلما رأوا ذلك منه أيقنوا وعلموا أنه مل أيمرهم بشيء خيالفهم فيه ,مث اجتمعوا بعد ذلك
بثالثة أايم يف املوضع الذي وعدهم أن يرتاءى هلم فيه .فرأوا تلك العالمة اليت كانت بينه وبينهم ,وفشا اخلرب يف بين إسرائيل أن املسيح مل
4

يقتل ,فنبش القرب فلم يوجد الناسوت" .

7

*شهادات أخرى

-1يف مقالة حتت عنوان "الرسالة قبل األخرية لياسر عرفات" كتب د.سعد الدين إبراهيم "العامل كله يعرف أهنم متعطشون إىل

دمائك ,ويريدون أن يصلبوك ,كما صلبوا املسيح ,ويبتغون بذلك أن يصلبوا أمة أبسرها" .

5

-2وهو يبث مهومه لعصفور وقف على انفذة زنزانته ,كتب األستاذ مصطفى أمني:

"لعل العصفور يطل يف عيين لريى أعماقي ,لريى مسيحاً مصلوابً بال خطية ,مشنوقاً بال جرمية ,معلقاً على مقصلة بغري ذنب" .

-3كتب د.حسني فوزي النجار:
صلبوه"

"وضاق اليهود ابملسيح فوصموه ابلكذب ,وأنه اتبع (بعزبول) الشيطان يدين أبمره ويتلقى املعجزة والوحي منه ,مث ائتمروا به حىت
7

7

( )26رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء .جملد .4دار صادر بريوت .لبنان ص.31-30

( )27جريدة اجلمهورية .اخلميس  8يوليو سنة  .1982د.سعد الدين إبراهيم أستاذ علم االجتماع ابجلامعة األمريكية .ومؤسس مركز ابن خلدون للدراسات.
( )28سنة اثلثة سجن .لألستاذ مصطفى أمني .صحفي ومؤسس جريدة أخبار اليوم القاهرية.
( )29أرض امليعاد .ط .1سنة  .1959مكتبة األجنلو .ص.15
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3
الرد على دعوى عدم صلب املسيح

املقدس؟

ملاذا يرفض البعض قضية موت املسيح على الصليب وحياولون أن يوجدوا براهني هلذا الرفض من خالل نصوص الكتاب
جند اإلجابة فيما كتبه د.حممد كامل حسني :

"التعمق يف حبث احلقائق األبدية يدلنا على مواضع اتفاق بني األداين خيفيها اختالف التعبري ،ويدلنا كذلك على مواضع اختالف

أعمق مما يبدو ألول وهلة ،من ذلك اخلالف بني املسلمني واملسيحيني قي أمر املسيح ،هل صلب حقاً أو شبه للناس أهنم قتلوه؟ واخلالف

واضح ،ولكنه لو كان خالفاً على حدث اترخيي هلان األمر ،والناس خيتلفون يف أمر األحداث دون أن يثري فيهم هذا اخلالف شقاقاً كبرياً.
وحقيقة اخلالف أن املسيحيني يؤمنون ابلتكفري والفداء ،وأصل ذلك أن يستشهد بريء طاهر فيحمل عن الناس خطاايهم .هذا
هو لب العقيدة املسيحية .ومغزاها العميق حني يتحدثون عن الصلب .واملسلمون ال يروقهم الفداء وال يؤمنون ابلتكفري عن الذنوب مبا
يقع على غري املذنب وعندان أنه ال تزر وازرة وزر أخرى ،وال نستطيع أن نتطهر مبا ال نؤمن به .هذا هو املغزى العميق ملا نشعر به من إنكار

8
نناقش األدلة اليت يثريها البعض على 7أن املصلوب ليس هو املسيح بل يهوذا أو أي شخص آخر
للصلب" ويف الصفحات التالية سوف

اعتماداً على نصوص الكتاب القدس.

 -1نبوات سفر املزامري بنجاة املسيح من املوت:

كتب أحدهم" :إن نبوات العهد القدمي هي معيار صحيح للكشف عن احلقيقة بني صلب املسيح كما يعتقد املسيحيون ،وختليص

هللا له ورفعه كما يعتقد املسلمون ،وهي معيار صحيح ومقبول عند املسيحيني ،وال يقبل من املسلمني يف أصول البحث رفضه .والرتكيز
على النبوات الواردة يف سفر املزامري ،ابعتباره يتضمن أغلب النبوات الواردة عن املسيح هو أمر ملحوظ بصفة عامة يف كتاابت املسيحيني.

وهلذه األمهية البالغة لسفر املزامري ابلنسبة للنبوات عن املسيح عند املسيحيني خاصة ابلنسبة للنبوات عن صلبه ،فإنه لزاماً علينا

أن جنعل من سفر املزامري عماد حبثنا يف هذا الشأن" مث قام الكاتب بدراسة مزامري ،27 ،22 ،217 ،20 ،18 ،16 ،9 ،7 ،4 ،29

 132 ،118 ،109 ،91 ،69 ،57 ،55 ،41 ،37 ،35 ،34وخرج منها بنتيجة واحدة :وهي عدم صلب املسيح وصلب يهوذا.
وكتب آخر حتت عنوان :تنبؤات املزامري بنجاة املسيح من القتل:

"إن دراسة موضوع تنبؤات املزامري بنجاة املسيح من القتل تكفيه دراسة واحد أو أكثر من املزامري ومل نقصد بدراستنا ألربعة عشر

مزموراً إال مزيداً من التأكيد واليقني واملزامري املستخدمة تربو على اخلمسني ".مث خيتم الفصل بـ " اخلالص من املزامري" اخلالصة أن تنبؤات
املزامري ابألحداث اليت يتعرض هلا املسيح تشمل سبعة عناصر ،نذكرها مبا يشهد هلا من تلك املزامري.
-1يتآمر الرؤساء (الكهنوت اليهودي) على املسيح لقتله والتخلص منه.

مز  ،3-2 :2مز  ،13 :31مز  ،17 :7مز .11 :17

-2يستخدم املتآمرون عميالً من تالميذ املسيح هو ذلك الشرير اخلائن
مز  ،9 :41مز  ،14-12 :55مز .32 ،12 :37

القتل.

-3حني يستشعر املسيح اخلطر ،فإنه يفزع ويراتع وتقرب به احملنة من حافة اليأس فيصرخ إىل هللا طالباً النجاة وحفظ نفسه من
مز  ،6-5 :55مز  ،5-2 :6مز  ،13 :9مز  ،3 :13مز  ،9 :27مز  ،6 :40مز  ،10-9 :30مز  ،12 ،7 :27مز

.25-24 :35

()1الوادي املقدس .د.حممد كامل حسني .دار املعارف .سنة  .1968ص  139-138وانظر أيضاً :مع املسيح يف األانجيل األربعة .فتحي عثمان .ط .2سنة

 .1966ص  435-434وسوف نناقش هذا املوضوع ابلتفصيل يف كتاب قادم "ملاذا الصليب؟"
( )2دعوة احلق .املستشار منصور حسني .ص .117-37
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-4يدعو املسيح على تلميذه اخلائن ابهلالك.

مز  ،16-6 :109مز  ،13 :17مز .3 ،9 :55

-5يستجيب هللا دعاء املسيح لنفسه ابلنجاة فتفشل املؤامرة وحيفظ هللا عليه حياته.
.4 :21

مز  ،2-1 :41مز  ،11-10 :33مز  ،5-3 :9مز  ،13 :56مز  ،6 :20مز  ،11 ،8 :21مز  ،8-5 :118مز
-6كما يستجيب هللا دعاء املسيح على التلميذ اخلائن ،فتنقلب عليه مؤامراته ،ويتجرع ذات الكأس اليت شارك يف جتهيزها

ملعلمه .مز  ،16-13 :7مز  ،6 :57مز  ،16 :6مز .15 :37

-7وتكون وسيلة جناح املسيح من القتل أمراً عجباً ،إذ يرفعه هللا إىل السماء فال ميسه السوء .مز  ،14-11 :91مز -2 :57

 ،3مز  ،5 :27مز .2 ،8 :31

تلك هي احلقيقة من املزامري وهي احلقيقة اليت جيدها كل من يقرأ يف املزامري واضحة كل الوضوح ال لبس فيها وال غموض .حقاً
نقول :لقد تنبأت املزامري بنجاة املسيح من القتل والصلب وتنبأت هبالك يهوذا .هالكاً وسيلته "آلة املوت" أو ابألحرى خشبة الصلب .
التعليق:

حنن نتفق مع كاتبنا أن نبوات العهد القدمي هي معيار صحيح للكشف عن احلقيقة بني صلب املسيح أو عدم صلبه.

ولقد سبق لنا دراسة نبوات العهد القدمي اليت تؤكد موت املسيح وأوضحنا كيف نفهم ونفسر هذه النبوات .ونضيف هنا

املالحظات التالية:

-1مل يكن عمل األنبياء الرئيسي التكهن أبحداث سوف حتدث يف املستقبل البعيد ابلنسبة لزمنهم .والتعامل مع األسفار النبوية

هبذه الطريقة (أي الرجوع إليها فقط من أجل التنبؤات) هو نوع من االنتقائية.

-2نبوات العهد القدمي عن املسيا تقل عن  %2من جمموع النبوات.

-3بعدان عن اتريخ كتابة هذه النبوات يزيد من تعقيد فهمنا لألسفار النبوية حقاً ،وبطبيعة احلال جند حنن القراء املعاصرين أن فهم

كلمة هللا يف وقتنا احلاضر ،كما تكلم هبا األنبياء .أصعب مما وجده بنو إسرائيل الذين مسعوا النبوات مباشرة ،فاألمور الواضحة عندهم

مبهمة عندان .ولكوننا بعيدين جداً عن احلياة الثقافية والتارخيية والدينية لشعب إسرائيل .فكثرياً ما يصعب علينا إدراك ما كانوا يشريون إليه

وملاذا؟

-4فيما يتعلق بسفر املزامري ،عند تفسري أي نص جيب مراعاة ما يلي:

أ-إن سفر املزا مري هو جمموعة من الصلوات والرتانيم العربية ذات الوحي اإلهلي ،وهي كلمات موجهة إىل هللا ،فهي ليست

توصيات أو أوامر ،أو قصص توضح التعاليم .فليس املقصود منها إذن أن تعلمنا العقيدة أو املسلك األديب ابلدرجة األوىل.

ب-املزامري كتبت على هيئة شعر ابللغة العربية ،والشعر العربي بطبيعته كان موجهاً ،إذا جاز التعبري ،ملخاطبة العقل بواسطة
القلب ،أي أن اللغة املستخدمة عاطفية عن قصد ،لذلك على املرء أن حيذر املبالغة يف الشرح االستداليل للمزامري ،وذلك ببحثه عن معىن

خاص لكل كلمة أو مجلة.

جـ -املفردات الشعرية هي جماز مقصود ،لذلك علينا أن حنرص على البحث عن القصد من اجملاز ،مع مراعاة عدم املغاالة من
1

جهة اجملازات أو أخذها ابملعىن احلريف .

8

د-املزامري ليست كلها نبوات عن املسيح ،حىت كان جيوز الظن أن كل آية فيها تتحدث عن املسيح.

هـ-ال ميكن فهم معىن كل آية إال بربطها ابآلايت السابقة والالحقة هلا ولذلك جيب أن ال ندرس اآلية مستقلة عن هذه أو تلك.

( )3املسيح يف مصادر العقيدة املسيحية .ص .270-215

()4القيمة الكاملة :غوردون يف ،ودوجالس ستورت .دار الكتاب املقدس .سنة  .1994ص .205-201
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و-بعض اآلايت الواردة يف سفر املزامري عن الظروف اليت اجتاز فيها املسيح ،سجلت عندما كان قائلوها جيتازون يف ظروف

مشاهبة من بعض الوجوه ،للظروف اليت اجتاز فيها ولذلك فهذه اآلايت يراد هبا التعبري إما عن أمور حدثت فعالً لقائليها ،أو أمور تنبأوا هبا
عن املسيح ،والقرينة هي اليت حتدد من هو املراد.

ز-إن االصطالح "مسيح الرب" ال يراد به املسيح وحده ،حىت كان جيوز القول إن أي آية ورد هبا هذا االصطالح يقصد به

شخصه ،بل يراد كل إنسان مسح (أو ابحلري عني تعييناً رمسياً) يف إحدى الوظائف الرمسية .فداود النيب الذي كتب الشطر األكرب من
8
2
املزامري يدعى "مسيح الرب"  2صم .32 :1
ح-جيب أن ندرس الظروف التارخيية واخللفية لكل مزمور وذلك عن طريق:
-1دراسة مضمون املزمور بتمعن.
-2دراسة عنوان املزمور.

وإن كان مضمون املزمور وعنوانه ال يساعدان املفسر على تفهم خلفية املزمور والظروف اليت كتب فيها ودوافع الكتابة،

فاألحسن االعرتاف بعدم معرفة معاين هذا املزمور بدالً من أن حياول املفسر أن يتعسف يف تفسريه ويضع يف املزمور أشياء مل يقصدها كاتبها
3

األصلي ،ومل يفهمها القارئ يف عصره .

8

ط-هناك بعض املزامري اليت يطلق عليها مزامري املسيا.

واملسيا :كلمة عربية تعين "املمسوح" أي املسيح ،وكان يطلق يف العهد القدمي على ملوك يهوذا (مز  )51 ،38 :89الذين كانوا

يتولون مناصبهم بعد مسحهم ابلدهن املقدس ( 1صم  .)13 :16 ،10 :10وكانت تشري أبكثر حتديد إىل االبن األكرب لداود ملك

إسرائيل اآليت ،وخملصهم يف املستقبل(مز .)2 :2

كما يصف سفر املزامري األنبياء أيضاً أبهنم (مسحاء) "ال متسوا مسحائي ،وال تسيئوا إىل أنبيائي" (مز 1 ،15 :105مل :19

 .)16كما كان كهنة بين إسرائيل ميسحون ليكهنوا للرب ،أما عبد الرب الذي يذكره إشعيا (إش  )1 :61املمسوح نبياً ،فكان جيمع يف
نفسه أيضاً الرايسة الكهنوتية ،مع السلطان امللوكي (إش .)12 :53 ،7 :49

وملا كان يسوع املسيح قد أعلن أنه هو املسيح "املسيا" إىل جانب عمله كخادم وملك (لو  ،37 :22يو  .)26-25 :4فمن

األفضل أن نقول إن "مزامري املسيا" هي اليت تنبأت عن جوانب من شخصية يسوع وعمله.

ويرى البعض أن املزامري املقطوع أبهنا مسيانية ،هي ثالثة عشر مزموراً ،ميكن تصنيفها على أساس الشكل أو حسب املضمون:

الغائب.

فعلى أساس الشكل تقسم إىل ثالثة أقسام ،بناء على اإلشارة إىل املسيا :سواء يف صيغة املتكلم ،أو صيغة املخاطب أو صيغة-أما على أساس املضمون ،فيمكن أن نصنفها حسب الوظائف الثالث للمسيح .كنيب وككاهن وكملك.

-1املزامري امللكية :وهي سبعة مز .132 ،110 ،89 ،72 ،45 ،8 ،2

-2مزامري اآلالم :وهي ستة مز .109 ،102 ،69 ،40 ،22 ،16

4

-3املزامري النبوية :وهي أجزاء من املزامري السابقة .

8

أي أن املزامري اليت تتنبأ عن املسيح  13مزمور فقط ال غري وليس  50مزموراً وكون أن مزموراً منها يتنبأ عن املسيح ،فهذا ال
يعين أن كل آايت املزمور هي نبوة عن املسيح.

-مث إن هناك شيئاً هاماً وهو أن املزامري ميكن تقسيمها إىل جمموعات تتبع كل جمموعة منطاً اثبتاً ،مىت فهمناه عرفنا أن تطبيق كثري

من املزامري –كما يراها كتابنا -يف جناة املسيح من املوت هو خطأ ،ألن هذا هو نظام املزمور.
( )5قضية الصليب :عوض مسعان .ص .89-87
( )6علم التفسري :د.فهيم عزيز .ط 1سنة  .1986دار الثقافة .ص .347
( )7دائرة املعارف الكتابية .جـ .4ص .247
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"من املمكن تصنيف املزامري حتت سبعة أنواع خمتلفة ،وهناك أحياانً تداخل بني تلك وتلك:

أ-مزامري املراثي :تشكل مزامري املراثي اجلانب األكرب من سفر املزامري فعددها يربو على الستني مزموراً وهي:

-1مراثي فردية :مثل مزمور  142 ،139 ،120 ،71 ،57 ،39 ،31 ،22 ،3وهي تساعد الشخص على التعبري للرب

عن الصراعات أو اجلهاد أو خيبة األمل.
الواحد.

-2املراثي اجلماعية :مثل مز  .127 ،94 ،80 ،44 ،12وهي تؤدي نفس الغرض لكن جملموعة من الناس ،وليس للفرد
بقيام الدارسني مبقارنة مزامري املراثي ،استطاعوا أن يفرزوا ستة عناصر تظهر بطريقة أو أبخرى يف كل تلك املزامري ،إليك هذه

العناصر حبسب ترتيبها األكثر تكراراً:
-1العنوان :يقوم الكاتب بتحديد هوية من كتب املزمور ألجله ،وهو بطبيعة احلال ،الرب.

-2الشكوى :يقوم املرمن أو كاتب املزمور بتقدمي شكواه بكل صدق وفاعلية ،ذاكراً طبيعة املشكلة والسبب الذي استدعى
تدخل هللا.
-3االتكال :يقوم املرمن مباشرة ابلتعبري عن االتكال على هللا.

-4اإلنقاذ :يتوسل املرمن إىل هللا أن ينقذه من احلالة املوصوفة يف الشكوى.
-5اليقني :يعرب املرمن عن يقينه من أن هللا سيقوم ابإلنقاذ.

-6التسبيح :يقوم املرمن ابلتسبيح شاكراً هللا ومعطياً إايه اجملد والكرامة من أجل بركات املاضي واحلاضر واملستقبل.

ب-مزامري احلمد :هذه املزامري عربت للرب عن الفرح حلدوث أمر طيب أو لسري األحوال بشكل حسن ،أو لتقدمي الشكر هلل

عل أمانته ومحايته وخرياته .وهي:

أ-مزامري محد فردية :مز .138 ،118 ،116 ،92 ،66 ،40 ،32 ،30 ،18

ب-مزامري محد مجاعية :مز  .136 ،124 ،107 ،75 ،67 ،65وعناصرها كما يلي:
-1املقدمة :يتم هنا تلخيص شهادة املرمن ملعونة هللا اليت عملها.

- 2احملنة :يتم وصف احلالة اليت تدخل هللا فيها لإلنقاذ.
-3االلتماس :يكرر املرمن االلتماس الذي قدمه هلل.
-4اإلنقاذ :يتم وصف اإلنقاذ الذي قام به هللا.
-5الشهادة :يتم تسبيح هللا على رمحته.
مثل :مز .138

أي أن مزامري احلمد ،تركز على التغين مبراحم هللا السابقة .فمزمور احلمد عادة يشكر هللا على ما صنعه .وترتيب هذه العناصر

ميكن أن يتغري بشكل كبري.

جـ-مزامري التسبيح:

تركز هذه املزامري على تسبيح هللا على شخصه وعلى عظمته ،وعلى جوده لكل األرض ،مثل:

-تسبيح هللا كخالق األكوان :مز .148 ،104 ،19 ،8

-تسبيح هللا لكونه املدافع عن بين إسرائيل واملعطي هلم اخلريات :مز .149 ،114 ،111 ،100 ،66

-تسبيح هللا كالسيد على التاريخ :مز .147-145 ،117 ،113 ،103 ،33

د-مزامري اتريخ اخلالص:

تستعرض أعمال هللا اخلالصية لبين إسرائيل ،وخاصة إنقاذه هلم من العبودية يف مصر مثل مز .136 ،135 ،106 ،105 ،78

هـ-مزامري احلكمة:

36
info@arabicbible.com

All rights reserved © 2020-2021

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 - USA

א

 א כא אא

www.arabicbible.com

ar.arabicbible.com

وهي متتدح فضائل احلكمة واحلياة مبوجبها مثل مز .133 ،128 ،127 ،112 ،73 ،49 ،37 ،36

و-مزامري االتكال:
.131

وهي تركز على حقيقة أنه ميكن االتكال على هللا والثقة به مثل مز ،125 ،121 ،91 ،93 ،62 ،27 ،23 ،16 ،11

ز-مزامري االحتفاالت:

-1صلوات جتديد العهد :مز .81 ،50

-2املزامري امللكية :مز .144 ،110 ،101 ،72 ،45 ،41 ،20 ،18 ،2

-3مزامري التتويج :مز .99-95 ،93 ،47 ،29 ،24

5

-4أانشيد مدينة أورشليم :مز . 122 ،87 ،84 ،76 ،48 ،46

8

مىت طبقنا القواعد السابقة على أي مزمور استخدمه الكتاب إلثبات جناة املسيح من املوت نرى أن يف هذه التفسريات اعتساف

وأن االفرتاضات واالستنتاجات اليت قالوا هبا بعيدة جداً عن احلقيقة وأن حماولة إثبات عدم موت املسيح من خالل سفر املزامري حماولة
فاشلة ،ويف كثري من األحيان هي افرتاءات كاذبة.
ولنا عودة لدراسة هذا املوضوع إن شاء هللا.

 -2بشارة املالك أبن املسيح ملك:

لو " 33-30 :1فقال هلا املالك ال ختايف اي مرمي ألنك قد وجدت نعمة عند هللا .وها أنت ستحبلني وتلدين ابناً وتسمينه يسوع.

هذا يكون عظيماً وابن العلي يدعى ،ويعطيه الرب اإلله كرسي داود أبيه ،وميلك على بيت يعقوب إىل األبد وال يكون مللكه هناية".

كتب عبد الرمحن سليم البغدادي" :عندما بشر املالك جربائيل العذراء مرمي مبيالد املسيح قال هلا أبن هللا جيلس ولدها على

كرسي داود وميلك على بيت داود إىل األبد ،وال شك أن قول جربائيل حق ووعد هللا صدق .فلو قلنا إن املهان املصلوب هو املسيح،
للزم منه بطالن تلك البشارة الصادقة ،وهو حمال ،فبالضرورة يثبت أن املهان املصلوب ليس هو ذات املسيح ..فالقول أبن املسيح هلك
6

وما ملك يقضي السخرية والكذب من الرسل والبداء من املرسل والكل حمال" .
التعليق:

-1يقول الكاتب" :القول أبن املسيح هلك وما ملك يقضي السخرية والكذب من الرسل والبداء من املرسل والكل حمال".

وأقول إن القول برفع املسيح حياً إىل السماء دون أن ميلك يقضي مبثل هذا وهذا أيضاً حمال.

-2يقول أيضاً "إن قول جربائيل حق ،ووعد هللا صدق ..وأن تلك البشارة صادقة" وطبعاً هذا ينطبق على كل الوعد وليس على

جزء منه .ومن هذا الوعد "أن املسيح يكون عظيماً وابن العلي يدعى" فهل يصدق املؤلف هذا؟ أما أنه ال يعرف ما املقصود بـ"ابن العلي"؟
أما أنه أيخذ من النص ما يفيد غرضه ويرتك الباقي.

"ويليق بنا أن نوضح بكلمات موجزة املعىن املراد اببن العلي أو ابن هللا ،أنه:
-مل يقصد هبا والدة طبيعية ذاتية من هللا ،وإال قيل فيها "ولد هللا".

-ومل يقصد هبا ما يقال عادة عن املؤمنني مجيعاً أهنم "أبناء هللا" ألن نسبة املسيح هلل هي غري نسبة املؤمنني عامة.

-ومل يقصد هبا تفرقة يف املقام من حيث الكرب والصغر ،وال يف األزلية وال يف اجلوهر لكنها:

-1تعبري يكشف عن عمق احملبة السرية اليت بني املسيح وهللا.
( )8القيمة الكاملة .ص .210-201

()9الفارق بني املخلوق واخلالق .عبد الرمحن سليم البغدادي .حتقيق د.أمحد حجازي .ط .2سنة  .1987ص  471وانظر:
أ-املنتخب اجلليل من ختجيل من حرف اإلجنيل .ص .315-314

ب-الرد على النصارى .أليب البقاء صاحل بن احلسن اجلعفري .حتقيق د.حممد حممد حسانني .مكتبة وهبة .ط .1سنة  .1988ص .75
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-2ويراد هبا إظهار املسيح لنا :هذا هو ابين احلبيب الذي به سررت .له امسعوا.

-3ويراد هبا إظهار التشابه والتماثل يف الذات ويف الصفات ويف اجلوهر ..املسيح هو هباء جمد هللا ورسم جوهره .وقال هو عن

نفسه "من رآين فقد رأى اآلب" "وأان واآلب واحد"  .فهل يؤمن أن هذا قول حق7 ،ووعد صدق ،وبشارة صادقة.

8

*ومن النص نرى أن املسيح سوف أييت:

أ-ويكون عظيماً.
ب-ابن العلي يدعى.

جـ-ميلك على بيت يعقوب إىل األبد.

هناية".

وإذا كانت هذه هي حمتوايت النبوة ،لصح هذا االهتام ،ولكن النبوة تقول "وميلك على بيت يعقوب إىل األبد ،وال يكون مللكه
فامللك هنا أبدي ال هناية له .وهذا يدل على أن هذا امللك ال ميكن أن يكون أرضياً حمددأً بل هو ملك روحي ،أو ابألحرى هو

ملكوت هللا" .ومت هذا الوعد بيسوع املسيح إذ "رفعه هللا بيمينه رئيساً وخملصاً" (أع  .)31 :5فهو ميلك إىل األبد سائداً على قلوب شعبه
ومملكته هي اململكة الوحيدة اليت ال تنقرض ،ألن املسيح ال يضطر إىل ترك مملكته ابملوت كملوك البشر".

ولقد أوضح يسوع هذا األمر أثناء حماكمته أمام بيالطس ،فعندما "دخل بيالطس أيضاً إىل دار الوالية ودعا يسوع وقال له :أنت

ملك اليهود .أجابه يسوع :أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عين .أجاب بيالطس :ألعلي أان يهودي .أمتك ورؤساء الكهنة

أسلموك إىل ماذا فعلت؟ أجاب يسوع .مملكيت ليست من هذا العامل ،لو كانت مملكيت من هذا العامل لكان خدامي جياهدون لكي ال أسلم

إىل اليهود ،ولكن اآلن ليست مملكيت من هنا .فقال له بيالطس :أفأنت إذاً ملك؟ أجاب يسوع :أنت تقول أين ملك" (يو -33 :18
 )37فعندما سأل بيالطس املسيح :أنت ملك اليهود ،فإنه كان يعين :هل ميكن أن تكون ملكاً وأنت ضعيف وديع مهان مشكو عليك
كجان .وعندما أجابه املسيح .أمن ذاتك تقول هذا أم أن آخرون قالوا لك عين؟ فإنه قصد أن يبني لبيالطس مراده بلفظة "ملك" قبل أن

جياوبه على سؤاله .فكأن املسيح يريد أن يقول له :إن أردت ابمللك ما يعنيه الرومانيون به ،أي هل أان ملك أرضي كقيصر؟ قلت ال .ولكن

إن أردت ابمللك ما يعنيه اليهود يف نبواهتم .فاجلواب :نعم ،واليهود عرفوا أن املسيح ادعى أنه ملك روحي ،وأرادوا أن يفهم بيالطس أنه

ادعى كونه ملكاً أرضياً.
مث قال املسيح :مملكيت ليست من هذا العامل ،ومعىن هذا نعم أين ملك ،ولكن مملكيت ليست أرضية مستندة على جيوش وأسلحة

مادية ،وليست لغاية دنيوية ،وال مستندة على وسائط عاملية ،وال قائمة بقوة إجبارية ،وال مقاومة منها ململكة قيصر ،وال غريها من ممالك

األرض ..إن أصل مملكيت روحي من السماء ،وهي تسود على ضمائر الناس وقلوهبم طوعاً واختياراً ،وسلطتها سلطة روحية ،ويقوم
انتصارها ابنتشار احلق .هذه اململكة أسست على موت املسيح ،ويسودها روح املسيح ،وشريعتها إرادة هللا وغايتها جمد هللا وخالص الناس

وسعادهتم األبدية.

وقد ذكر املسيح أمراً واحداً إثبااتً لكون مملكته ليست من هذا العامل وهو أنه مل أيذن ألحد من الكثريين الذين تبعوه أن حيامي عنه

وسلم نفسه بال معارضة إىل من قبضوا عليه.

أي أن مملكة املسيح ليست مملكة سياسية أرضية يسود فيها املسيح لفرتة حىت يقال كيف أن املسيح هلك وما ملك؟ ولكنها

مملكة روحية يسود فيها املسيح املقام إىل األبد .وابلتايل فاالستناد إىل هذا النص إلثبات عدم صلب املسيح وصلب أي شخص آخر هو

رمية من غري رام.

 -3أقوال ونبوات املسيح:

( )10شرح بشارة لوقا .د.القس إبراهيم سعيد .ص .22-21
info@arabicbible.com
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رغم أن املسيح تنبأ عديداً من املرات عن موته وقيامته ،وقد أكد حقيقة هذه النبوات بعد قيامته من املوت ،إال أن البعض حاول

أن يتصيد من كلمات املسيح األخرى ما يربهن به على أن املسيح قد أعلن عدم صلبه وجناته من املوت .وفيما يلي سوف نناقش هذه

األقوال ونوضح املعىن الصحيح يف ضوء القرينة.

أ-شك التالميذ يف الشخص املصلوب:

يف يف هذه الليلة .ألنه مكتوب أين أضرب الراعي فتتبدد اخلراف ولكن بعد قيامي أسبقكم إىل
"قال هلم يسوع إن كلكم تشكون ّ

اجلليل" (مر .)28-27 :14

كتب م .أمحد عبد الوهاب "رغم أن اجلملة واضحة متاماً وتعين شك التالميذ يف معلمهم ،إال املعىن يزداد وضوحاً حني نعلم أن

كلمة تشكون ،تعين :ترتدون عن عقيدتكم ،وتزلون كما جاء يف الرتاجم غري العربية .ومن املعلوم أن اإلنكار غري الشك ،فقد ينكر اإلنسان

أمراً أمام الناس بينما هو يعلمه يقيناً ويسره يف قرارة نفسه ،أما الشك فيمكن تعريفه يف إحدى صوره اليت تنطبق على حالتنا هذه أبنه تراجع

–جيري داخل النفس -عن التصديق بشيء .لقد آمن التالميذ ابملسيح رسوالً من هللا يقول الصدق ،وهو إذا تنبأ مبستقبل كانت تنبؤاته
صادقة ،وال بد أن حيدث ما سبق أن تنبأ به .أما إذا رأى التالميذ أن ما حدث يعترب خمالفاً ملا سبقت به نبوءة املسيح فعندئذ يكون الشك.
وهنا يكون الشك .وهنا فقط يشك التالميذ يف املسيح ،ويرتدون عن عقيدهتم يف اإلميان به والتصديق برسالته ،وحنن هنا أمام احتمالني:

-1أن يكون املسيح قد تنبأ لتالميذه أبن مؤامرة ستدبر ضده ،ورغم أهنا ستسبب له أملاً ومعاانة ،إال أهنا ستفشل وينقذه هللا من

القتل الذي ينتظره على أيدي مدبريها.

-2أن يكون املسيح قد تنبأ لتالميذه ،أبن مؤامرة ستدبر ضده وتسبب له أملاً ومعاانة وتنتهي بقتله.

فإذا كانت احلالة األوىل :ورأى التالميذ –حسب ما ترويه األانجيل -بكل وضوح ،أن املسيح قبض عليه تلك الليلة ،واستطاعت

قوى الظالم أن تنتصر عليه ،وحتقق ما تريد فعندئذ ال بد أن يشك التالميذ يف معلمهم الذي تنبأ بنجاته ،مث أظهرت احلوادث أمام أعينهم

بعد ذلك أنه مل حيدث .هنا فقط حيدث الشك والزلل واالرتداد عن العقيدة .وملا كانت األانجيل قد أظهرت مجيعها أن التالميذ مل يشكوا

يف املسيح تلك الليلة ،فإن هذا يعين أن األحداث سارت حسبما جاء يف تلك احلالة اليت تنتهي بنجاة املسيح من القبض والقتل.

أما إن كانت احلالة الثانية ،وهي أن املسيح تنبأ لتالميذه ابلقبض عليه وقتله ،فإن ما شاهده التالميذ هو أن ذلك ما حدث ،وال

حمل للشك إذن يف هذه احلالة وال ريب يف أن نفي الشك عن التالميذ يف تلك الليلة ،يرتتب عليه ابلضرورة إحلاق نبوات خاطئة ابملسيح،

وهو األمر الذي ال ميكن أن يصدر عنه.

إن هذه النقطة وحدها تقطع أبحد أمرين:

-1إما التسليم أبن األانجيل تنسب للمسيح أقواالً ونبوءات خاطئة.

-2وإما التصديق بفشل املؤامرة ضد املسيح ،وابلتايل جناته من القبض عليه وقتله" .

8

التعليق:

جاء هذا القول يف مرقس  28-27 :14وأيضاً يف مت .32-31 :26
وابلرجوع إىل املوضعني السابقني نرى أن املسيح تنبأ ابألحداث التالية:

( )11املسيح يف مصادر العقيدة املسيحية .ص .148-138

وقد ذكر املؤلف نفس هذا القول يف حماضرة ألقاها يف السودان وقد جاءت يف كتاب "مناظرة بني اإلسالم والنصرانية" الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية

واإلفتاء والدعوة واإلرشاد الرايض -السعودية .سنة 1407هـ .ص .89

وانظر أيضاً :أ-املسيح بني احلقائق واألوهام .ص .163

ب-األجوبة الفاخرة على األسئلة الفاجرة للقرايف .ص .57

جـ-بني املسيحية واإلسالم أليب عبيدة اخلزرجي .ص .167
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-1عندما كسرت امرأة قارورة طيب وسكبته على رأسه ،وتذمر البعض ،قال املسيح إهنا "عملت ما عندها ،قد سبقت ودهنت

ابلطيب جسدي للتكفني" (مر  )8 :14أي أن املسيح هنا يقدم نبوة واضحة عن موته.

-2يف املساء وهو يتناول العشاء األخري مع تالميذه ،قال هلم" :احلق أقول لكم أن واحداً منكم سيسلمين ..إن ابن اإلنسان

ماض كما هو مكتوب عنه ،ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن اإلنسان .كان خرياً لذلك الرجل لو مل يولد" (مر )21 ،17 :14
فاملسيح هنا يقدم نبوة أخرى عن تسليمه بواسطة تلميذه وأنه ماض إىل اآلب.

-3بعد أن أخربهم املسيح عن شكهم ،قال" :ولكن بعد قيامي أسبقكم إىل اجلليل" (مر  )28 :14أي أن ما تنبأ عنه املسيح يف

هذا الوقت :إن واحداً من تالميذه يسلمه ،مث ميوت املسيح ويقوم .ويف اجلليل سوف يراه التالميذ بعد قيامته .أي أن املسيح مل يتنبأ أبن
مؤامرة ستدبر له وستفشل وأن هللا سينقذه من القتل.

إذن القول أبن هذه النقطة تقطع أبحد أمرين:

إما التسليم أبن األانجيل تنسب للمسيح أقواالً ونبوءات خاطئة ،وإما التصديق بفشل املؤامرة ضد املسيح ،وابلتايل جناته من
القبض عليه وقتله هو استنتاج خاطئ ،ألنه بين على افرتاض غري صحيح ،وما بين على ابطل فهو ابطل.
يف يف هذه الليلة" أي
-4من املعروف أن الصلب حدث يف هنار اليوم التايل للقبض على املسيح ،واملسيح هنا يقول" :تشكون ّ

أن الشك حدث يف الليلة اليت مت فيها القبض على املسيح وليس يف اليوم التايل الذي صلب فيه املسيح ،وابلتايل فالشك هنا ال يعين

الشك يف شخصية املصلوب.

-5املعرتض عندما اقتبس النص مل أيت به كامالً ،فهو مل يذكر قول املسيح" :ولكن بعد قيامي أسبقكم على اجلليل" (مر :14

 ،) 28وذلك ألن بقية النص يهدم وينفي كل افرتاضاته ،واألمانة العلمية حتتم أال نفصل نص اآلية عن القرينة وانتقاء جزء من النص الذي
خيدم الغرض مع إمهال بقية النص والشيء املؤسف أن هذا شيء متكرر يف كل الكتب اليت هتاجم املسيحية .وكما يقول د.عبد اجمليد
الشريف "نتيجة هامة تستخلص من طريقة االستشهاد ابلنصوص الكتابية ،هي أن هذه النصوص معزولة يف الغالب عن سياقها املعنوي

والظروف اخلاصة بتأليفها وأغراض أصحاهبا منها ،مما مسح لنا ابلتأكيد على انعدام احلس التارخيي .وليس التأكيد على ذلك من قبيل
التحامل .فهم يشرتكون مع معاصريهم ..يف التشبث ابلنصوص دون الشعور أبهنم يقومون بعملية احتواء واختزال لكل ما هو غريب عنهم
9

أو خمالف ملا ألفوه واعتقدوه وإرجاعه إىل ما هو اثبت عندهم وال خيرج عن دائرة تفكريهم" .
واآلن أنيت إىل النص املقتبس لنعرف ما هو املقصود منه:

-1ما هو املقصود ابلشك هنا؟

إن هذه الكلمة قد جاءت يف مت  ،1 :24 ،9-6 :18 ،27 :17 ،57 :13 ،6 :11 ،30-29 :5مر :9 ،9-4 :6

 ،45-42لو  ،2 :17 ،23 :7يو  ،61 :6يو  ،1 :16رو 1 ،21 :14كو 2 ،13 :8كو .29 :11
ويف كل هذه الشواهد السابقة ترمجت بـ "عثر ،أعثر ،يعثرون ،يعثركم" .وقد ترمجت نفس الكلمة بـ:

تشكون يف

مت 31 :26

تشكون يف

مر 27 :14

شك فيك

مت 33 :26

0

9

فالكلمة "تشكون يف" حرفياً تعين تعثرون يف

( ) 12د.عبد اجمليد الشريف :الفكر اإلسالمي يف الرد على النصارى إىل هناية القرن الرابع/العاشر .الدار التونسية للنشر.ط .1سنة  .1986ص .509-508

( )13الفهرس العريب لكلمات العهد اجلديد اليوانين .القس غسان خلف .ط 1بريوت-لبنان.
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ففي (مت  )6 :11قول املسيح" :طوىب ملن ال يعثر يف" ،ويف مت (" )58-54 :13وملا جاء –أي املسيح -إىل وطنه كان

يعلمهم يف جممعهم حىت هبتوا وقالوا من أين هلذا هذه احلكمة والقوات .أليس هذا ابن النجار ،أليست أمه تدعى مرمي ..فكانوا يعثرون به.

وأما يسوع فقال هلم :ليس نيب بال كرامة إال يف وطنه ويف بيته ،ومل يصنع هناك قوات كثرية لعدم إمياهنم".

ويف (مت  ) 10 :24بعدما حتدث يسوع عن الضيقات قال" :وحينئذ يعثر كثريون" .وكما قال الكاتب "أما الشك فيمكن تعريفه

يف إحدى صوره اليت تنطبق على حالتنا هذه أبنه تراجع جيري داخل النفس عن التصديق بشيء ..وهنا حيدث الشك والزلل واالرتداد عن
العقيدة .وأان أتفق معه هنا ،فقد حذر املسيح تالميذه من تراجع قد يؤدي إىل شك وزلل وارتداد عن عقيدة وتعلم معني ،ومل يكن هناك أي

حتذير من الشك يف شخص املصلوب.

ومعىن الشك هنا واضح مما جاء يف النص اليوانين والذي ترجم إىل:

-Cause to stumble.
-be an occasion of sin to stumble، fallaway9 .

1

ويظهر هذا املعىن بوضوح يف الرتمجات اإلجنليزية املختلفة:

2
1-you will all fallaway، Jesus told them9 .
2-Jesus said to them will all Fallaway this night that is you will be caused to stumble
3
and will begin to distrust and desert me9 .

وهذه الكلمات  Fallawayترتجم ابرتداد ،تقهقر.

 Stumbleترتجم بـ عثرة ،سقطة ،زلة.

 Distrustترتجم بـ عدم ثقة ،ارتياب ،شك.

4

 Desertترتجم بـ ختلى عن ،هرب ،فر .

9

-2ما هو موضوع الشك؟

لكي نعرف هذا حنتاج أن نفهم أوالً:
*املفهوم اليهودي للمسيا:

يف مت  16سأل املسيح تالميذه" :من تقولون إين أان ،فأجاب مسعان بطرس وقال :أنت هو املسيح ابن هللا احلي .فأجاب يسوع

وقال :طوىب لك اي مسعان بن يوان ،إن حلماً ودماً مل يعلن لك ،لكن أيب الذي يف السموات" )مت .(17-15 :16

هنا جند اعرتاف التالميذ أبن يسوع هو املسيح أو املسيا املنتظر ،وكان اليهود على مر العصور ينتظرون جميء املسيا الذي حتدثت

عنه نبوات الكتاب املقدس (تث  ،18-15 :18عدد 2 ،19-17 :24صم  ،16-12 :7مز  ،25-19 :72مز  ،7-6 :45مز

 ،7-1 :110أم  ،22 :8إش ... 2-1 :51 ،10 :43 ،2-1 :42 ،7-6 :9 ،14 :7اخل).

واآلايت السابقة تعلن بوضوح أن املسيا هو املخلص من اخلطااي واحملرر من عبودية الشيطان.

*يف أثناء فرتات السيب تطور مفهوم املسيا يف الفكر اليهودي وأصبح يعين حمرر سياسي خيلص بين إسرائيل من االستعمار األجنيب،

ويقيم مملكة إسرائيل احملررة ،وقد أصبح هذا الفكر يف ذروته زمن االحتالل الروماين.
*نتيجة لفهم خاطئ لبعض نبوات العهد القدمي مثل:

(14) ًًAn analysis of the Greek N.T, vol, 1.p.156.

(15) Holy Bible. N.I.V,N.Y international society, U.S.A.
( )17القاموس العصري .الياس أنطون الياس.
info@arabicbible.com

(16) The Amplified N.T. 15 ed. 1958 “Lockman Foundation, U.S.A.
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مز " 36-34 :89ال أنقض عهدي ،وال أغري ما خرج من شفيت ،مرة حلفت بقدسي إين ال أكذب لداود نسله إىل الدهر

يكون وكرسيه كالشمس أمامي".

إش " 7-6 :9ألنه يولد لنا ولد ونعطى ابناً وتكون الرايسة على كتفه ويدعى امسه عجيباً مشرياً إهلاً قديراً أابً أبدايً رئيس
السالم .لنمو رايسته وللسالم ال هناية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها ابحلق والرب من اآلن وإىل األبد".

دا " 14-13 :7كنت أرى يف رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إىل القدمي األايم فقربوه قدامه

فأعطي سلطاانً وجمداً وملكواتً لتتعبد له كل الشعوب واألمم واأللسنة ،سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول ومللكوته ما ال ينقرض".

والتالميذ كجزء من اجملتمع اليهودي كان هلم نفس االعتقادات أن يسوع هو املسيا املنتظر الذي أتى ليقيم مملكة إسرائيل ،وهو

سوف يعيش إىل األبد (مت  ،28-20 :20مر  ،37-13 :9لو  ،27-13 :24أع  .)6 :1وهذا الفكر يبدو واضحاً مما جاء يف

إجنيل يوحنا ،قال املسيح " :وأان إن ارتفعت عن األرض أجذب إيل اجلميع ،قال هذا مشرياً إىل أية ميتة كان مزمعاً أن ميوت ،فأجابه
اجلميع :حنن مسعنا من الناموس أن املسيح يبقى إىل األبد ،فكيف تقول إنه ينبغي أن يرتفع ابن اإلنسان" (يو  .)34-32 :12ويف مت

 16يف قيصرية فيلبس أعلن اآلب للتالميذ على فم بطرس أن يسوع هو املسيا املنتظر ،ورأى املسيح يف ذلك فرصة مناسبة ليعلن لتالميذه
عن موته الفدائي ،ولكن الفكر اليهودي ما زال راسخاً –بعدم موت املسيح -وقد وضح هذا يف كلمات بطرس :حاشاك اي رب ال يكون
لك هذا أي كيف تقول مبوتك وقد أعلن اآلب :أنك املسيا املنتظر ،فصحح هلم املسيح هذا املفهوم إبعالنه عن موته الفدائي على

الصليب.

-وهنا يف النص موضع احلديث (مت  )26أخرب املسيح تالميذه أن أحدهم سوف يسلمه (مت  ،)1 :26وأخربهم أيضاً عن

حتمية موته حسب املكتوب (مت  ،)24 :26وعن سفك دمه ألجل مغفرة اخلطااي (مت  .)28 :26مث بعد ذلك قال هلم" :كلكم

يف يف هذه الليلة" فموضوع الشك ليس يف كون املصلوب هو املسيح أو غريه .ولكن يف كونه هو املسيح املنتظر ابن اإلنسان،
تشكون ّ
وذلك إلعالنه هلم عن موته وهم ينظرونه كمحرر سياسي ال ميوت –وقد أخفى هذا عن عيوهنم النبوات األخرى اليت تتحدث عن صلبه
وموته الفدائي -فعندما يرونه يقبض عليه وحياكم وحيكمون عليه أبنه مستوجب املوت ،فكيف يتفق هذا مع فكرهم عن املسيا املنتظر،
فيدفعهم هذا إىل الشك يف كونه هو مسيح النبوات وال ننسى أن الصليب صار للبعض عثرة (رو 1 ،33-32 :9كو  ،23 :1غل :5

1 ،11بط .)18-7 :2

وبعد موت املسيح وقيامته ،وحلول الروح القدس نرى التالميذ ال يعلمون بعد مبسيا سياسي سيخلص إسرائيل من االستعمار ،بل

مبسيا حقيقي خيلص الشعب من خطاايه (أع .)32-30 :5 ،26 :2

أعتقد أين هبذا أكون قد أوضحت ما هو املقصود ابلشك وأنه ال يعين ابملرة أن التالميذ قد شكوا يف أن املسيح هو املصلوب،

بل لقد كان املسيح املصلوب هو حمور إمياهنم وأساس كرازهتم ورجاء حياهتم.
ب-ستطلبونين وال جتدوين:

كتب م.أمحد عبد الوهاب عن نبوات املسيح بنجاته من القتل:

"سوف نكتفي بذكر تلك التنبؤات الواضحة ،اليت ال حيتاج فهمها إال لقراءهتا فقط.

-1حدث ذات مرة يف إحدى حماوالت اصطياده أن أرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خداماً ليمسكوه "فقال هلم يسوع :أان
معكم زماانً يسرياً بعد مث أمضي إىل الذي أرسلين ،ست طلبونين وال جتدوين وحيث أكون أان ال تقدرون أنتم أن أتتوا ،فقال اليهود فيما بينهم
إىل أين هذا مزمع أن يذهب حىت ال جنده حنن .ألعله مزمع أن يذهب إىل شتات اليواننيني ويعلم اليواننيني .ما هذا القول الذي قال:

"ستطلبونين وال جتدونين وحيث أكون أان ال تقدرون أنتم أن أتتوا" (يو .)36-32 :7

ال نظن أحداً يشك يف وضوح هذا القول الذي يعين أن اليهود حني يطلبون املسيح لقتله ،فلن جيدوه ،ألنه سيمضي للذي أرسله،

أي سريفعه هللا إليه ،ومن الطبيعي أن يقال أن السماء مكان يعجز اليهود عن بلوغه تعقباً للمسيح ،ابإلضافة إىل عجزهم عن فهم قوله
وحتديد املكان الذي أشار إليه يف حديثه (يو .)36-35 :7
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إن هذه النبوة اليت تكفي وحدها لتكون كل ما يقال يف موضوع تنبؤات املسيح بنجاته من القتل تقر شيئاً هاماً ،وهو أن اليهود

حني يطلبون املسيح فلن جيدوه .سوف حتدث املعجزة قبل أن ميسكوه ،وتتدخل ذراع الرب إلنقاذه قبل أن يلقي أحد عليه األايدي.

-2يف موقف آخر من مواقف التحدي بني املسيح واليهود ،أكد هلم نبوءته السابقة ،وأن حماوالهتم ضده ستنتهي برفعه إىل

السماء بعد عجزهم عن اإلمساك به "قال هلم يسوع :أان أمضي وستطلبونين ومتوتون يف خطيتكم .حيث أمضي أان ال تقدرون أنتم أن
أتتوا ..فقال هلم أنتم من أسفل ،أما أان فمن فوق ،أنتم من العامل أما أان فلست من هذا العامل .فقلت لكم إنكم متوتون يف خطاايكم ،ألنكم

إن مل تؤمنوا أين أان هو متوتون يف خطاايكم .فقالوا له :من أنت؟ .فقال هلم يسوع :أان من البدء ما أكلمكم أيضاً به .يل أشياء كثرية أتكلم
وأحكم هبا من حنوكم .لكن الذي أرسلين هو حق .وأان ما مسعته منه فهذا أقوله للعامل .ومل يفهموا أنه كان يقول هلم عن اآلب .فقال هلم

يسوع :مىت رفعتم ابن اإلنسان ،فحينئذ تفهمون أين أان هو ولست أفعل شيئاً من نفسي ،بل أتكلم هبذا كما علمين أيب .والذي أرسلين هو
معي ،ومل يرتكين اآلب وحدي ألين يف كل حني أفعل ما يرضيه" (يو .)29-21 :8

مل يرتكين اآلب وحدي ،لكن ذلك املصلوب قرر يف صرخته اليائسة أن هللا تركه.

-3لقد كان آخر أ قوال املسيح لتالميذه يف تلك اللحظات اليت سبقت عملية القبض مباشرة ،هو أتكيده هلم أن هللا معه دائماً
ولن يرتكه "هو ذا أتيت ساعة وقد أتت اآلن تتفرقون فيها كل واحد إىل خاصته وترتكوين وحدي .وأان لست وحدي ألن اآلب معي .قد

كلمتكم هبذا ليكون لكم يف سالم .يف العامل سيكون لكم ضيق ،ولكن ثقوا أان قد غلبت العامل" (يو  .)33-32 :16من املؤكد أن ذلك

املصلوب الذي تركه إهله ،فأطلق صرخة اليأس على الصليب قائالً" :إهلي إهلي ملاذا تركتين" إمنا هو شخص آخر غري املسيح ،الذي يقول
بكل ثقة ويقني أان لست وحدي ألن اآلب معي.

وما من شك يف أن املصلوب قد غلبه أعداؤه ،وقهره املوت وساد عليه بعد أن جترع كأسه املريرة حىت النهاية.

-4ويف آخر مواجهة عاصفة بني املسيح والكهنوت اليهودي .قال املسيح" :ألين أقول لكم إنكم ال ترونين من اآلن حىت تقولوا

مبارك اآليت ابسم الرب" (مت .)39 :23

إن التحدي يف هذا القول واضح ،وذلك أن املسيح يؤكد ألعدائه أهنم لن يروه منذ تلك الساعة حىت أييت يف هناية العامل "بقوة

وجمد كثري" لكن ذلك املصلوب رآه الكهنوت اليهودي أسرياً يف قبضته أثناء احملاكمة .مث رأوه بعد ذلك معلقاً على اخلشبة قتيالً" .
التعليق:
يقول د.عبد اجمليد الشريف يف تعليقه على الردود على موضوع صلب املسيح.

"إن أصحاب الردود يقرؤون النصوص بواسطة مرشح ( )filterال مير منه سوى ما يبحثون عنه فيها ،وليس ذلك املرشح إال

القوالب اجلاهزة اليت هيأهتا الثقافة العربية اإلسالمية تدرجيياً ألصحاهبا وحتجر فيها فهم النصوص التأسيسية .حتجراً مل يسلم منه إال من
عصم ربك" ويضيف "ويف خضم هذه الردود اليت ينطلق فيها أصحاهبا من فرضيات غري مصرح هبا يف كثري من األحيان واليت تردد نفس
املعاين أبلفاظ متقاربة ،إن مل تكن نفس األلفاظ ،وتبقى يف العادة يف مستوى شكلي وال تطرح إشكالية مقنعة" .

6

هذا هو ما يفعله اليوم الكثري من الكتاب يف هجومهم على املسيح وحماولة إثبات ما يريدون من خالل نصوص الكتاب املقدس

بطريقة (االنتقائية).

وفيما يلي سوف نوضح ما هو املقصود ابلنصوص الكتابية املستخدمة يف هذا االعرتاض.

-1ستطلبونين وال جتدونين (يو .)21 :8 ،34 :7

-2مل يرتكين اآلب وحدي (يو .)29 :8

-3ثقوا أان قد غلبت العامل (يو .)33 :16
( )18املسيح يف مصادر العقيدة املسيحية .ص .209-207
وانظر أيضاً سعيد أيوب :املسيح الدجال .الفتح لإلعالم العريب .ص .39

( )19الفكر اإلسالمي يف الرد على النصارى .ص .394-392
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أوالً :ستطلبونين وال جتدونين:

ابلرجوع إىل الكتاب املقدس جند أن املسيح قال هذا القول أو ما مياثله عدة مرات :املرة األوىل لليهود (يو  ،)34 :7واملرة

الثانية أيضاً لليهود يف اهليكل (يو  ،)21 :8واملرة الثالثة لتالميذه (يو  ،)13 :13ويف مرة رابعة قال لتالميذه" :وأما اآلن فأان ماض إىل

الذي أرسلين" (يو  .)5 :16ويف مرة أخرية قال" :خرجت من عند اآلب وقد أتيت إىل العامل وأيضاً أترك العامل وأذهب إىل اآلب" (يو

.)28 :16

وهنا نرى:

احتمالني:

-1املسيح يتحدث عن ذهابه إىل اآلب ،وهو مل حيدد الوسيلة اليت هبا سوف ينطلق من هذا العامل ،لذلك فنحن هنا أمام

أ-االحتمال األول :موت املسيح على الصليب ،وقيامته وصعوده إلىاآلب.

ب-االحتمال الثاين :هو رفع املسيح حياً ابجلسد ،عند حماولة القبض عليه.

وحيث أن قواعد التفسري تفرض علينا أال نفسر نصاً مبعزل عن الكتاب كله ،ولذلك فبالرجوع إىل النصوص األخرى ،جند أن
املسيح قد سبق وأخرب عديداً من املرات عن موته صلباً وابلتايل جند أن االحتمال األول هو االحتمال الوحيد ،أي أن املسيح مضى إىل

اآلب عن طريق موت الصليب.

-2إذ نكمل قراءة بقية النص-بعيداً عن الطريقة االختزالية اليت اتبعها الكاتب -جند ما يؤكد هذا احلق ،ففي يو  28 :8قال

املسيح لليهود "مىت رفعتم ابن اإلنسان" وهنا املسيح يعلن عن صلبه ،وهذه ليست هي املرة األوىل ،فقد سبق املسيح وأعلن يف حديثه مع

نيقودميوس "وكما رفع موسى احلية يف الربية هكذا ينبغي أن يرفع ابن اإلنسان لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له احلياة األبدية" (يو

.)15-14 :3

-3إن طلب اليهود للمسيح هنا ،ليس حماولة القبض عليه لصلبه ،وعند ذلك ال جيدونه ألن هللا قد رفعه ،بل هذا الطلب سوف

يتم بعد صعود املسيح وعدم وجوده على األرض بدليل قول املسيح "مىت رفعتم ابن اإلنسان فحينئذ تفهمون أين أان هو" يو .28 :8

فاليهود بعد صلب املسيح وقيامته من املوت ،عرفوا أن يسوع هذا هو املسيح ،وعندما طلبوه أو اشتهوا أن يروه ابت هذا األمر حماالً ألن

املسيح ليس على األرض بل يف السماء فطلبهم هنا لشعورهم ابالحتياج إىل املسيح.

ومن احملتمل ألن املسيح يتحدث هنا عن الضيقات اليت سوف حتل ابليهود يف وقت احلصار الروماين ألورشليم ،ويف ضيقاهتم

7

يطلبون مسيحهم املنتظر الذي ينقذهم من هذه الضيقات اليت حتيق هبم ،ولكنه طلب بعد فوات الفرصة  ،فهم قد رفضوا يسوع املسيح

ألنه مل أيت وفقاً آلماهلم املادية ،وعندما شعروا حباجتهم إليه وطلبوه مل جيدوه ألنه ترك األرض إىل السماء.

-4عندما قال املسيح هذه األقوال ،كانت عسرة الفهم ،ليس على كهنة اليهود فقط بل وعلى التالميذ أيضاً ،العتقادهم أبن
املسيح سوف حييا وميلك على األرض إىل األبد لذلك تساءلوا :إىل أين سيذهب املسيح؟ لذلك ال نتعجب إن كان البعض حىت اليوم

يسيء فهمها ،وإذا كانت النية صادقة ،فنحن نقدم املفهوم الصحيح هنا.

 -5وهناك دليل آخر على أنه ليس املقصود هبذا القول القبض على املسيح ،وهو أن املسيح قد قال هذا القول لتالميذه (يو

 .)13 :13فهل كان تالميذه يطلبون القبض عليه أيضاً .مث أن املسيح قال لتالميذه" :بعد قليل ال يراين العامل أيضاً أما أنتم فسرتونين" (يو
.)19 :14وهذا ما حدث بعد موت املسيح وقيامته ،فقد ظهر لتالميذه وأتباعه فقط  .وبذلك حتققت نبوة املسيح 8عن قيامته مث رؤية

تالميذه له .وحيث أن نبوة املسيح بقيامته كانت دائماً مقرتنة بصلبه وموته وإمتام الثانية يستلزم ابلضرورة إمتام األوىل .ومن هنا يتأكد لنا أن

املسيح قد مات على الصليب .ومل يكن املقصود بقوله "ستطلبونين وال جتدونين" أن هللا قد رفعه وصلب آخر بدالً عنه.
( )20شرح بشارة يوحنا .القس إبراهيم سعيد .ص .34

( )21قيامة املسيح حقيقة أم خدعة .د.فريز صموئيل .ص .75-64
info@arabicbible.com

44

All rights reserved © 2020-2021

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 - USA

א

 א כא אא

www.arabicbible.com

ar.arabicbible.com

اثنياً :مل يرتكين اآلب وحدي:

قال املسيح " :والذي أرسلين هو معي ومل يرتكين اآلب وحدي" يو .29 :8

وقال املصلوب" :إهلي إهلي ملاذا تركتين" مت  ،46 :27مر .34 :15

فهل يف هذا دليل على أن املصلوب ليس هو املسيح ألن اآلب قد تركه واملسيح يقول "مل يرتكين اآلب وحدي".

املسيح يف القول األول يوجه خطابه إىل اليهود الذين قد تركوه ورفضوه .وقد قال مثل هذا القول لتالميذه أيضاً "هو ذا أتيت
ساعة وقد أتت اآلن تتفرقون فيها كل واحد إىل خاصته وترتكوين وحدي .وأان لست وحدي ألن اآلب معي .قد كلمتكم يف هذا ليكون لكم

يف سالم" يو  .33-32 :16وهنا خيرب املسيح تالميذه عما سوف حيدث بعد قليل عندما أييت رؤساء الكهنة واجلنود للقبض عليه "حينئذ

تركه التالميذ كلهم وهربوا" مت  ،56 :26ومل يكن هذا خافياً على املسيح ،فقد سبق وقال هلم إنه "مكتوب إين أضرب الراعي فتتبدد

خراف الرعية" مت  ،31 :26واملسيح يطمئن تالميذه ،رغم أهنم سيرتكونه ،فهو ليس وحده ألن اآلب معه.
ويرى القس إبراهيم سعيد" :إن الوحدة نوعان:

-1وحدة حملية مكانية :كوحدة السجني يف سجنه االنفرادي.

-2وحدة معنوية نفسية :وهي تلك اليت يقاسيها املصلح حني يكون حماطاً جبمهور من قومه وذويه ،الذين ال يشاطرونه أفكاره

وآماله وآالمه .وهذا النوع الثاين من الوحدة هو الذي قاساه املسيح .فقد كان وحيداً يف آماله وآالمه وأفكاره  ....حىت أثناء وجود
التالميذ معه كان وحيداً ،فكيف به بعد تفرقهم عنه ،غري أن وحدته اليت قاساها ابلنسبة للغري ،كانت يف الوقت نفسه وحدة مأنوسة "لست
وحدي ألن اآلب معي" هذه الوحدة اليت ال تعرف الوحشة  ....وليست هذه جمرد معية وإمنا هي وحدانية الروح"

مث قبض على املسيح .وحكم عليه ابلصلب ،وعلى الصليب قال" :إهلي إهلي ملاذا تركتين" فهل هذا الرتك يعين أن املصلوب ليس

هو املسيح؟

يرى بعض املفسرين أن هذا القول ال يعين أن هللا قد ترك املسيح وحده ،أو أن هناك انفصال قد حدث بني اآلب واالبن .وإمنا

املقصود هو تركه لتحمل الغضب اإلهلي على اخلطية.

ويرى البعض اآلخر" :رغم ترك املسيح من قبل البشر ،فقد ظل حىت هذه اللحظة قادراً على القول :لكين لست وحدي ألن أيب

معي .إال أنه يف وسط الظلمة كان وحيداً متاماً ألنه اآلن ترك من قبل هللا أيضاً  ....وأن هذا االنفصال بني اآلب واالبن ،قد قبله طوعاً
اآلب واالبن معاً .هذا االنفصال انجم عن خطاايان وما تستحقه من جزاء عادل وقد عرب يسوع عن هذا الرعب من الظلمة العظيمة وهذا
الرتك من قبل هللا ابقتباسه من الكتاب املقدس اآلية الوحيدة اليت وصفته بدقة  ....ويف حني أن هذا الرتك من قبل هللا حقيقي متاماً ،فإن
وحدة الثالوث املبارك كانت غري منفصمة حىت يف ذلك احلني"

وحدة ال تنفصم ،وقد سبق وقال" :أان واآلب واحد".

0
اآلب يف
أي أنه مل يكن تركاً أقنومياً0 ،بل تركاً تدبريايً ،ألن املسيح يف

فهذا القول "إهلي إهلي ملاذا تركتين" ال يتناقض مع القول السابق "لست وحدي ألن اآلب معي" وال يعين ابملرة أن قائل القولني

ليس شخصاً واحداً ،وأن املصلوب هو شخص آخر ليس املسيح.
اثلثاً :ثقوا أان قد غلبت العامل:

عندما أخرب املسيح تالميذه أبهنم سوف يرتكونه ولكن اآلب معه ،تبع ذلك بقوله "يف العامل سيكون لكم ضيق .ولكن ثقوا أان قد

غلبت العامل" يو  .13 :16فهل يف هذا القول دليل على أن املصلوب ليس هو املسيح ،ألن املصلوب قد غلبه أعداؤه؟ إن املشكلة يف

هذه اجلزئية هي أننا نرى يف الصليب جمداً وانتصاراً ويرى فيه الكاتب هزمية وخزايً وعاراً .فنحن نؤمن أن املسيح بصلبه قد غلب قوى الشر

( )22شرح بشارة يوحنا .ص .682

( )23صليب املسيح .جون ستوت .ص .90-89
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وانتصر عليها وقد وهب لنا أن نغلب فيه ،ألنه هو قائد موكب نصرتنا .وكما انتصر هو ،فنحن أعظم من منتصرين حني تواجهنا متاعب

احلياة وضيقات االضطهاد ،فنحن متأكدون أننا يف النهاية ابملسيح حنن غالبون ومنتصرون.
جـ-قول املسيح قبل الصليب أنه قد أكمل العمل:

يو  ،4 :17قال املسيح يف صالته الشفاعية خماطباً اآلب "أان جمدتك على األرض .العمل الذي أعطيتين ألعمل قد أكملته".

ويعلق م.أمحد عبد الوهاب على هذا النص قائالً" :لقد اكتملت رسالة املسيح متاماً ،فمن الذي يفيت مبا خيالف شهادة
1
0
1
شخص آخر غريه.
لصلب املسيح وابلتايل فاملصلوب
املسيح"  .أي انه ليس هناك حاجة
التعليق:

لقد حتدث املسيح عن إكمال العمل مرتني:

-املرة األوىل :يف يو  ،4 :17وذلك يف صالته الشفاعية قبل الصليب "العمل الذي أعطيتين ألعمل قد أكملته".

 -املرة الثانية :يف يو  ،28 :19على الصليب " فلما أخذ يسوع اخلل قال قد أكمل ونكس رأسه وأسلم الروح".

إذن فقول املسيح األول ،ال يعين عدم صلبه ،ألنه يتحدث عن إكمال عمل غري الصليب ،بدليل أنه على الصليب ،وقبل أن

يسلم الروح مباشرة ،قال مرة اثنية قد أكمل.

*ما هو العمل الذي قد أكمله املسيح قبل الصليب ،وصرح به يف يو17؟ ابلرجوع إىل نفس اإلصحاح الذي ذكر فيه النص

موضوع احلديث نرى:

"أان أظهرت امسك للناس الذين أعطيتين ..ألن الكالم الذي أعطيتين قد أعطيتهم وهم قبلوا ..حني كنت معهم يف العامل كنت

أحفظهم يف امسك ..كما أرسلتين إىل العامل أرسلتهم أان إىل العامل ..أان قد أعطيتهم اجملد الذي أعطيتين ..وعرفتهم امسك" (يو ،8 ،6 :17

 )36 ،22 ،18 ،12من هذه اآلايت نرى أن املسيح قد أكمل:
-1أعلن اسم هللا وعرفه لتالميذه.

-2أكمل حياته اجلسدية ،ألنه على وشك أن يرتك العامل "أما اآلن فإين آيت إليك".

-3أكمل تعاليمه.

-4أكمل معجزاته.

-5أكمل عمله املرسلي ،إبعداد التالميذ وإرساهلم إىل العامل.

هذا هو العمل الذي أكمله املسيح قبل الصلب ،وهو هنا مل يتحدث عن صلبه.

مث على الصليب قال املسيح مرة اثنية "قد أكمل" وهنا قد أكمل:

-1قصد هللا األزيل مبوته على الصليب فداء وكفارة (أع 1 ،23 :2بط ..20-18 :1إخل).

-2نبوات العهد القدمي املتعلقة مبوته (مز  ،22إش  ..53إخل).

-3رموز وشعائر النظام املوسوي والشريعة.

*قد أ كمل :كانت "الكلمة السادسة اليت فاه هبا املسيح على الصليب" فلما أخذ اخلل قال قد أكمل" وكما أن عطش املسيح

كان موجوداً قبل أن يعرب عنه ،كذلك كان عمله قد أكمل قبل أن يعرب عن اكتماله .فكل النبوات القدمية اخلاصة مبسيا املنتظر قد أكملت

(أع  ) 29 :13وكل اآلالم اليت كان على املسيح أن يتحملها نتيجة خطااي البشر قد أكملت ،وكل حرف يف وصية اآلب للمسيح قد
أكمل ،وكل رمز يف العهد القدمي قد أكمل ،وكل ما كلفته به حمبته للبشر قد أكمل ،وكل انتظارات البشرية فيه قد أكملت"
*يرى بعض املفسرين أن املسيح يف يو  17يتحدث عن الصليب.

.

( )24املسيح يف مصادر العقيدة املسيحية .ص .204
( )25الكنز اجلليل .وليم إدي .جـ .2ص .273
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"العمل الذي أعطيتين أكملته :أي عمل اخلالص الذي أعطاه اآلب إايه ليعمله يف عهد الفداء وعرب عن موته وقيامته ابملاضي
0
على يقينية حدوثه القرتابه وأتكيد
.أي أن ما قاله املسيح قبل 3موته عن إكمال العمل دليل

لقرهبما وليقينه وقصده أن أييت ذلك"

حدوثه ،رغم أنه مل يتم بعد.

1

*ويف تعليقه على هذا النص كتب القس غربايل رزق هللا:

"قد أكملته :مع أنه مل يكن قد أكمل بعد ،مل يكن بعد قد نطق على الصليب بكلمته األخرية قبل تسليمه الروح ،مل يكن قد نطق

بعد بكلمته" ق د أكمل "اليت مل ينطق هبا إال يف الساعة التاسعة من النهار التايل" (يو  .)3 :19على أنه كعادته قد رأى العمل وقد أكمل.

وكما رأى رئيس هذا العامل قد دين (يو  .)11 :16ورأى ذاته وقد غلب العامل (يو  .)23 :16هكذا يف هذه الصالة ،وقد ارتفع على

أجنحتها إىل السماء يرى ذاته وقد ترك العامل بعد أن أكمل عمله .ليس يف نور الصليب .احملقق وقوعه فحسب ابعتبار أنه على األبواب،

بل ابحلري ابعتبار كونه "بروح أزيل قدم نفسه هلل" (عب  ،)14 :9وافتداان بدم كرمي كما من محل بال عيب وال دنس .دم املسيح معروفاً
سابقاً قبل أتسيس العامل" (1بط .)20-1 :18
إذن االستناد على هذا النص إلثبات أن املسيح مل يصلب غري منطقي ابملرة.

-4أقوال الرسول بولس:

-1يف غالطية :أنتم الذين رسم يسوع بينكم مصلوابً.
-2يف رومية :هللا الذي أرسل ابنه يف شبه جسد اخلطية ..حنن بشبه موته ..قد صران متحدين معه بشبه موته.

يستفاد من جم موع األقوال السابقة أبن الصلب والقتل ليسا حبقيقيني ،وأن املسيح مل يصلب ومل يقتل ،وإمنا ذلك جماز عن الشبه

واملصلوب رسم هيكله ال ذات حقيقته"

4

.

التعليق:

1

0

إذ نعرف املعىن والتفسري الصحيح هلذه النصوص الكتابية ،جند أهنا ال تعين ما ذهب إليه الكاتب ابملرة.

-1غل " 2-1 :3أيها الغالطيون األغبياء من رقاكم حىت ال تذعنوا للحق و أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع املسيح

بينكم مصلوابً".
إن الرسول بولس يف هذا اإلصحاح وما يليه يتحدث عن غفران اخلطااي ،هل هو أبعمال الناموس أم مبوت املسيح الفدائي،
ويذكر الغالطيني حبقيقة موت املسيح ،وأن األمم غري ملزمني ابخلتان اليهودي أو حفظ الناموس ،وأن خالصهم هو ابإلميان مبوت املسيح

ويستعمل تعبرياً ينم عن سخطه املتسم ابلدهشة ،ويتهم الغالطيني ابلغباء ،ويستعمل مرتني كلمة "محقى" ويسأهلم عمن "رقاهم" ألن
تشويههم احلايل لإلجنيل يتناىف متاماً مع ما مسعوه من بولس وبراناب .لذلك ذكرهم بكرازته حني كان معهم ،حيث قام جهاراً برسم يسوع
املسيح قدام عيوهنم ابعتباره أنه صلب من أجلهم ،فكيف استطاعوا أن يتصوروا بعد أن بدؤوا حياهتم املسيحية ابإلميان ابملسيح املصلوب،

أهنم حيتاجون إىل متابعتها إبجنازهم اخلاص؟ ويستخدم الرسول بولس فعل "بروغرافو" وهو يعين عادة كتب سابقاً ،كما قد كتبت (أف :3

 .)3لكن "غرافو" ميكن أن يعين أحياانً يرسم أو يصور .وميكن أن تعين البادئة " proقدام" يف املكان .قدام عيونكم ..وهكذا فإن بولس

يشبه كرازته بلوحة زيتية ضخمة أو بلوحة إعالن تعرض إعالانً على املأل ،أما موضوع لوحته الزيتية أو لوحة إعالنه ،فكان يسوع املسيح
على الصليب ،ابلطبع مل تكن لوحة زيتية ابملعىن احلريف ،فالصورة رمست ابلكلمات ،لكنها كانت مرئية وحيوية يف خماطبتها للمخيلة حىت أن

لوحة اإلعالن عرضت قدام عيونكم" .

5

0

1

ويؤكد نفس هذا التفسري القس غربايل رزق هللا:

( )26شرح الصالة الكهنوتية .القس غربايل رزق هللا .ص .91-90
( )27الفارق بني املخلوق واخلالق .ص .474

( )28صليب املسيح .جون ستوت .ص .399-398
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"الكلمة "رسم" هي ترمجة لكلمة يواننية ،مركبة من مقطعني" ،برو" ،و"اغرايف" املقطع األول" :برو" حيمل معىن "زمن مضى".

واملقطع الثاين" :اغرايف" حيمل معىن "بروز واضح ابلكتاب أو الرسم أو النقش".

وقد وردت هذه الكلمة "بروغرايف" أيضاً يف أقوال الرسول بولس مرتمجة "سبق فكتب كتباً ألجل تعليمنا" (رو  .)4 :15وحيث

أن ما يكتب وما يرسم وما ينقش هو ابلطبيعة شكل ابرز واضح وجلي أمام العيون ،لذلك تكون الكلمة:

رسم :مبعىن أن ما سبق أن أعلنه الرسول من التعليم ،ال يف صورة فوتوغرافية ،وال يف شكل كاريكاتريي ،وال رمساً آبلة ،وال نقشاً
فنياً يف حجارة ،بل هو تعلم شفوي ووعظ مساعي .عن طريق الكرازة "إبجنيل املسيح" بصورة ابرزة متيزها العقول وتستوضحها األفكار،
فرتسم يف األذهان وتعلق هبا.
أما التعليم الذي رسم ابلصورة اليت وصفت سابقاً بني أولئك الغالطيني فهو:

"يسوع املسيح ..مصلوابً" ه ذا هو التعليم الذي سبق الرسول فرمسه أمام عيون الغالطيني بال حتفظ ،وهو املوضوع الذي اختذه

شعاراً له يف كرازته وتعليمه ..وكانت كرازته تعليماً ابرزاً واضحاً جلياً ،ميكن أن يقال معه أن رسم يف خميلتهم ونقش يف عقوهلم أمام أبصارهم

صورة ابرزة للمسيح املصلوب"

6

.

1

0

إن كاتب رسالة غالطية هو الرسول بولس وهو يؤكد يف رسائله حقيقة موت املسيح وقيامته وال ميكن أن يناقض الرسول نفسه،

بل يف نفس الرسالة جند الكثري من اآلايت اليت تؤكد حقيقة موت املسيح:

غل " 1 :1بولس رسول ال من الناس وال إبنسان ،بل بيسوع املسيح وهللا اآلب الذي أقامه من األموات".

الشرير".

غل " 4-3 :1نعمة لكم وسالم من هللا اآلب ومن ربنا يسوع املسيح الذي بذل نفسه ألجل خطاايان لينقذان من العامل احلاضر
غل " 21-20 :2مع املسيح صلبت فأحيا ال أان بل املسيح حييا يف .فما أحياه اآلن يف اجلسد فإمنا أحياه يف اإلميان .إميان ابن

هللا الذي أحبين وأسلم نفسه ألجلي ..ألنه إن كان ابلناموس بر فاملسيح مات بال سبب".

غل " 14 :6أما من جهيت فحاشا يل أن أفتخر إال بصليب ربنا يسوع املسيح".

بقيامته".

-أما النص الثاين الذي استخدمه الكاتب .فهو ما جاء يف رو " 5 :6ألنه إن كنا قد صران متحدين معه بشبه موته نصري

رو " 3 :8أرسل هللا ابنه يف شبه جسد اخلطية وألجل اخلطية دان اخلطية يف اجلسد".

أعتقد أن سبب سوء الفهم هنا –إذا افرتضنا حسن النية -هو عدم وضوح الرتمجة العربية (ترمجة فانديك) .ولقد أوضحت الرتمجة

العربية اجلديدة

املعىن املقصود.

7

1

0

رو " 5 :6فإذا كنا قد احتدان به يف موت يشبه موته ،فكذلك نتحد به يف قيامته".

رو " 3 :8أرسل هللا ابنه يف جسد يشبه جسدان اخلاطئ كفارة للخطيئة ،فحكم على اخلطية يف اجلسد".

وابلرجوع إىل رسالة رومية جند الكثري من النصوص اليت توضح وتؤكد موت املسيح على الصليب ليس بشبه جسد وليس بشبيه

آخر ،منها:

رو " 10 ،8 :5هللا َّبني حمبته لنا ،ألنه وحنن بعد خطاة مات املسيح ألجلنا  ..صوحلنا مع هللا مبوت ابنه".

رو " 34 :8من الذي يدين؟ املسيح هو الذي مات ،بل ابحلري قام أيضاً".
وأيضاً (رو .)15 :14 ،34-32 :8 ،10-4 :6 ،10-6 :5 ،25 :4 ،25-24 :3 ،4 :1

هبذا يتضح لنا أن النصوص السابقة ال عالقة هلا البتة بعدم موت املسيح ،بل أن النصني يؤكدان أن املسيح هو الذي مات وقام.

( )29شرح الرسالة إىل غالطية د.القس غربايل رزق هللا .ص .225-224

( )30الرتمجة العربية اجلديدة .ط .1سنة  .1978دار الكتاب املقدس .بريوت وأيضاً الرتمجة الكاثوليكية للعهد اجلديد .ط .4املطبعة الكاثوليكية .بريوت لبنان.
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 -5املسيح يصلب ألن املصلوب ملعون:

"شهدت التوراة أن املصلوب ملعون من هللا ،وذلك بقوهلا "ألن املعلق ملعون من هللا" تث  .23 :21ومن الغريب أن املسيحيني

يدعون أن املسيح هو هللا .فهل يلعن هللا نفسه؟ واللعن كما هو معروف هو الطرد من رمحة هللا .و حيث أنه غري جائز أن يكون املسيح
8

ملعوانً ،فاملعلق ال شك سواه" .

1

0

التعليق:

تث " 22 :21وإذا كان على إنسان خطية حقها املوت فقتل وعلقته على خشبة .فال تبت جثته على اخلشبة بل تدفنه يف ذلك

اليوم ،ألن املعلق ملعون من هللا فال تنجس أرضك اليت يعطيك الرب إهلك نصيباً".
"يف الشريعة اليهودية من يعلق على الصليب،كان يقتل أوالً رمجاً ابحلجارة أو أبي طريقة أخرى حسب نصوص الشريعة أو حكم

القضاة ،مث تعلق جثته على عمود من اخلشب أو على شجرة أو صليب تشهرياً بذنبه ،ولكي يراه الكثريون فيعتربون .وقد قضت الشريعة
أن الذي يقتل وتعلق جثته تنزل من على اخلشبة يف نفس اليوم الذي علق فيه وتدفن وذلك "ألن املعلق ملعون من هللا" أي واقع حتت
أي أن:

غضبه وحمروم من بركته ألنه كسر انموسه وتعدى عليه بعمله الفظيع الذي استحق عليه ال املوت فقط ،بل التشهري أيضاً"
-1اللعنة ليست أل ن الشخص معلق على اخلشبة ،ولكن ألنه كسر الوصية فتم فيه حكم املوت حسب الشريعة مث علق على

اخلشبة.

-2كون املسيح ق د علق على خشبة الصليب ،فهذا ال يعين أنه ملعون .ولكننا نؤمن أن "املسيح افتداان من لعنة الناموس إذ

صار لعنة ألجلنا ،ألنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة .لتصري بركة إبراهيم لألمم يف املسيح يسوع" غل .14-13 :3
فكيف صار املسيح لعنة من أجلنا؟

املسيح قد افتداان :مبعىن أنه دفع فدية ليسرتدان من اللعنة الناجتة عن فشلنا يف تتميم وصااي الناموس ،وذلك أبن صار لعنة

ألجلنا ،والصريورة هنا ال ميكن أن تكون فعالً طبيعياً ،يتم بتغيري يف طبيعة اإلنسان ،ألن الوحي املقدس يشهد عن املسيح منزهاً إايه عن أي

بال شر وال دنس قد انفصل 0عن اخلطاة

تغيري يف طبيعته ،فيعرب عنه الرسول بقوله عنه "ألنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس

وصار أعلى من السموات" عب .26 :7

فهو تقدس امسه وعال :القدوس الذي قال عنه املالك املبشر بوالدته للعذراء املباركة "الروح القدس حيل عليك وقوة العلي

تظللك ،فلذلك أيضاً القدوس املولود منك يدعى ابن هللا" لو  .35 :1وقد كانت شهادة الرسول بطرس عنه ابلوحي اإلهلي" :الذي مل
يفعل خطية ،وال ُوجد يف فمه مكر ،الذي إذ ُشتم مل يكن يشتم عوضاً وإذ أتمل مل يكن يهدد ،بل كان يسلم ملن يقضي بعدل" 1بط :2

.23-22

ولكنه صار لعنة على قياس قول الرسول " :ألنه جعل الذي مل يعرف خطية خطية" 2كو  .21 :5مبقتضى النص النبوي "كلنا

كغنم ضللنا ،ملنا كل واحد إىل طريقه والرب وضع عليه إمث مجيعنا" إش  ... 6 :53هذا هو مبدأ النيابة العام الذي يعامل به اخلالق

القدوس مجيع أبناء اجلنس البشري.

ألنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة :هنا يبني الرسول كيف صار املسيح لعنة؟

أوالً :ابلنسبة حلكم الناموس (تث .)23-22 :21
( )31املسيح بني احلقائق واألوهام .ص .174
وانظر -1املسيح قادم .ص .49-48
-2دعوة احلق .ص .128

( )32تفسري سفر التثنية .جنيب جرجس .ط .1سنة  .1985ص .264
( ) 33قدوس :الكلمة األصلية املستعملة هنا هي "أوسيوس" وفيها معىن تقوى هللا والكمال يف كل ما يتعلق به ,ال من ابب التقديس الشرعي اخلارجي ,بل من
ابب القداسة اإلجيابية العملية الداخلية "شرح الرسالة للعربانيني .د.القس غربايل رزق هللا .ط .1سنة  .1984ص .322
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اثنياً :ابلنسبة لتنفيذ احلكم فيه ووقوعه عليه.

هكذا مت األمر وعلق املسيح على خشبة إمتاماً ملا تنبأ به عن نفسه "مشرياً إىل أية ميتة كان مزمعاً أن ميوت" يو :18 ،13 :12

 ، 32حيث قال " كما رفع موسى احلية يف الربية هكذا ينبغي أن يرفع ابن اإلنسان" يو  .14 :3وبني ذلك لليهود يف قوله" :مىت رفعتم ابن
اإلنسان فحينئذ تفهمون أين أان هو" يو " .28 :18وأان إن ارتفعت عن األرض أجذب إيل اجلميع" يو  .32 :12هذا االرتفاع الذي
يشري إليه املسيح هو التعليق على اخلشبة .كما عرب عنه الرسول بطرس "قتلوه معلقني إايه على خشبة" أع  .39-38 :1وأوضحه

الرسول بولس قائالً " :وملا متموا كل ما كتب عنه ،أنزلوه عن اخلشبة اليت علقوه عليها"

أع .29 :13

1

فاملسيح قد محل خطاايان ،ومات فداء عنا ،حتمل اللعنة ،لكي تتحقق لنا الربكة ،وقد فعل ذلك حباً وطواعية ابختياره.

"إن ما بدا لناقدي املسيح أمراً خمزايً،بل بغيضاً ،رآه أتباعه أمراً جميداً للغاية  ...إال أن أعداء اإلجنيل مل يشاركوا هذه النظرة ،وال

يشاركون فيها وليس مثة شرخ بني اإلميان وعدم اإلميان أعظم من الشرخ القائم بينهما من حيث موقف كل منهما جتاه الصليب .فحيث يرى

اإلميان جمداً ،ال يرى عدم اإلميان سوى اخلزي ،إن ما بدا لليواننيني جهالة ،ويظل كذلك يف نظر املفكرين العصريني الواثقني حبكمتهم ،إمنا

هو حكمة يف نظر هللا ،وما يظل عثرة يف نظر الواثقني بربهم الذايت ،كيهود القرن األول ،قد ثبت أنه قوة هللا املخلصة (1كو -18 :1

)25

1
1
اآلخرون جهالة هو يف نظر هللا قوة
اضات هو بسببها ولكن ما حيسبه
إن عثرة الصليب كانت وما ز2الت قائمة وكل ما يثار من اعرت

وخالص.

"فإن كلمة الصليب عند اهلالكني جهالة ،وأما عندان حنن املخلصني فهي قوة هللا" 1كو .18 :1

"-ألن اليهود يسألون آية واليواننيني يطلبون حكمة ولكننا حنن نكرز ابملسيح مصلوابً لليهود عثرة ولليواننيني جهالة" 1كو :1

.23-22

-6فداء املسيح بغريه:

"إن تقدمة إبراهيم لتحوي حقاً وصدقاً الرمز الكامل ملا حدث مع املسيح ابلنسبة لواقعة الصلب ،فكما امتحن هللا إميان إبراهيم،

أبن طلب منه أن يذبح ابنه وحيده الذي حيبه كذلك امتحن هللا إميان املسيح أبن أعلمه أبنه يريد له أن يصلب .وكما امتثل إبراهيم وابنه

هم إبراهيم بذحبه كذلك امتثل املسيح ملشيئة هللا ،فقال له :لتكن ال إراديت بل إرادتك ،حىت وصل األعداء يتقدمهم يهوذا
ألمر رهبما حىت َّ

اإلسخريوطي إىل املسيح للقبض عليه .وهنا كما منع هللا إبراهيم من ذبح ابنه ،أبن انداه مالك الرب من السماء ،طالباً منه أن يكف عن

ذلك ،استجاب هللا أيضاً لدعاء مسيحه ،فرفعه إليه من بني أعدائه ،خملصاً إايه بذلك من الصلب الذي كان سيقع عليه ،متاماً كما خلص
هللا ابن إبراهيم من الذبح على النحو املتقدم ،وكما ذبح كبش عوضاً عن ابن إبراهيم ،فقد صلب اخلائن يهوذا بدالً عن املسيح"
التعليق:

.

إن تقدمة إسحق فعالً هي أحد أكمل الرموز الكتابية املشرية إىل الذبيحة العظيمة اليت قدمت على الصليب يف اجللجثة .ففي
إسحق نرى صورة االبن يف طاعته ألبيه حىت املوت ،ويف إبراهيم نرى صورة اآلب يف بذله البنه ،وكان كل منهما الزماً لتتميم الرمز.
والكاتب هنا جعل من إبراهيم وإسحق معاً رمزاً للمسيح يف نفس الوقت.
-فاهلل ميتحن إبراهيم بتقدمي ابنه ،وميتحن املسيح بتقدمي نفسه.

-إبراهيم ميتثل ألمر ربه ،واملسيح ميتثل ملشيئة هللا.

مث يتحول الرمز إىل إسحق.

هللا ينقذ إسحق ويذبح كبشاً بدالً عنه ،هللا ينقذ املسيح ويصلب يهوذا بدالً عنه فالكاتب هنا خيلط األمور يف سبيل أتييد آرائه.
( )34شرح رسالة غالطية .د.القس غربايل رزق هللا .ص .261-256
( )35صليب املسيح .جون ستوت .ص .44

( )36دعوة احلق .ص  .136وانظر أيضاً الفارق املخلوق واخلالق .ص .518
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ألننا إذا جعلنا إبراهيم رمزاً للمسيح من انحية اإلميان ،نرى أن هناك فرقاً يف تعبري الوحي عن موقف هللا إزاء كل منهما ،فبينما

يسجل أن هللا امتحن إبراهيم بتقدمي ابنه ذبيحة (تك  ،)1 :22ال يذكر مطلقاً أن هللا امتحن املسيح بتقدمي نفسه على الصليب ،
قضاء حمتوماً من هللا.
فصلب املسيح مل يكن امتحاانً لإلميان ،بل كان ً
أ-أعلنته نبوات العهد القدمي بوضوح.

ب-أعلن عنه املسيح عديداً من املرات قبل صلبه وبعد قيامته.

وال ميكن أن يعلن ويتنبأ املسيح عن موته ،مث تكشف األحداث بعد ذلك عن عدم صحة هذه النبوات ،وأهنا مع نبوات العهد

القدمي كانت جمرد امتحان إميان.

*إن إسحق كان رمزاً للمسيح .وجيب أن يكون واضحاً نصب عيوننا أن الرمز ال يكون مثل املرموز إليه من كل الوجوه ،وإال
لكان األول هو عني الثاين وأن الشبه بني إسحق واملسيح ينحصر يف أمرين:
-1الطاعة املطلقة :فإن إسحق أطاع أابه ،واملسيح من انحية كونه إنساانً أطاع.

-2العودة إىل عامل األحياء :بعد موت شرعي إلسحق ،وموت فعلي للمسيح
مث يضيف الكاتب:

5

.

"وهكذا كانت تقدمة إبراهيم ،حقاً وصدقاً ،وكما يقولون هي أحد أكمل الرموز الكتابية ملا جرى مع املسيح ابلنسبة لواقعة
الصلب ،وكما هو واضح ففيها الرمز الكامل لتخليص هللا له من الصلب ،وصلب يهوذا االسخريوطي بدالً منه ،وبغري هذا ال تكون رمزاً
أبي حال  ...كما ال ميكن للرمز أال يكتمل من وجه ويقال أبنه واحد ،هو ختليص ابن إبراهيم وعدم ختليص املسيح ،حال أن هذا الوجه
6

هو يف احلقيقة الوجه الوحيد أيضاً للرمز يف هذه التقدمة" .

1

التعليق:

كما سبق وأوضحنا أن إسحق كان رمزاً للمسيح يف طاعته وموته الشرعي ،وال سبيل ملثل هذا االعرتاض واعتبار أن إنقاذ املسيح

من املوت هو الوجه الوحيد للرمز يف هذه التقدمة .مث إن إنقاذ ابن إبراهيم من املوت ليس دليالً على عدم موت املسيح ،ألنه يكفي تشاهباً
واحداً بني املرموز واملرموز إليه ،وال ميكن أن يكون املثال أو الرمز كاحلقيقة يف كل شيء ،وإال فال يكون املثال مثاالً.
وكما يقول د.أمحد ماهر البقري" :القاعدة البيانية يف التشبيه ،أن املشبه ال يكون مثل املشبه به يف كل دقيقة ،ولكن يكفي وجه

شبه واحد بينهما ،فإذا قلت :إنه كاألسد ،فليس معىن ذلك أنه يعيش يف غابة مثالً أو أنه ذو لبد .وإمنا يكفي أن يكون وجه الشبه
1
1
7
الشجاعة" .

أي أنه يكفي للشبه بني إسحق واملسيح وحىت يكتمل الرمز أن يكون كل منهما مطيعاً فإسحق قد أطاع واملسيح قيل عنه "وإذا

وجد يف اهليئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حىت املوت موت الصليب" (يف .)8 :2

بل إن عدم موت إسحق على املذبح ال يعين ابملرة عدم اكتمال الرمز "ألن املسيح نفسه جعل يوانن النيب خبروجه من بطن احلوت

(مع أنه مل ميت يف بطن احلوت) مثاالً لقيامته اجمليدة ،فقال "كما كان يوانن يف بطن احلوت ،ثالثة أايم وثالث ليال هكذا يكون ابن اإلنسان
يف قلب األرض ثالثة أايم وثالث ليال" مت .40 :12

فليس من الضروري أن يكون "املثال كاحلقيقة يف كل شيء وإال فال يكون املثال مثاالً" .

8

( )37قضية الصليب .عوض مسعان .ص .111
( )38املرجع السابق .ص .111
( )39دعوة احلق .ص .136

( )40اإلسالم واحلق .د.أمحد ماهر .املكتب اجلامعي احلديث .إسكندرية .ط 1سنة  .1984ص .27
( )41بيان احلق .يسي منصور .ط .1سنة  .1965إسكندرية .ص .69

لعل القارئ قد الحظ أمساء املراجع :دعوة احلق ,بيان احلق ,اإلسالم واحلق ,وهنا سوف أوضح له ذا األمر.
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مما سبق نرى أنه ال يوجد أي دليل من خالل تقدمة إبراهيم البنه إسحق على أن املصلوب هو يهوذا وليس املسيح.
-7رفض املسيح لفكرة موته:

حتت عنوان "املسيح يرفض كل حماوالت قتله" كتب أحدهم:

"منذ بدأ املسيح دعوته حىت آخر يوم فيها ،جند األانجيل تضع لنا بني احلني واحلني عالمات على طريق الرسالة املسيحية تذكران

دائماً ابستبعاد فكرة قتل املسيح مهما وضع من أجل تربيرها من نظرايت وفلسفات .فاملسيح صاحب الدعوة الذي يعلم حقيقتها
وحدودها أكثر من بولس وغريه من كتبة الرسائل املسيحية هو الذي رفض فكرة قتله واستنكرها متاماً ،مث هو قد عمل كثرياً إلحباط مجيع
احملاوالت اليت رآها تبذل من اليهود لقتله وملا كان املسيح خيشى على حياته من القتل ،فإنه اختذ من اإلحتياطات ما جينبه الوقوع يف براثن

أعدائه من اليهود:

*فقد "جاء إىل الناصرة حيث كان قد ترىب ،ودخل اجملمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ ...فامتأل غضباً مجيع الذين يف

اجملمع حني مسعوا هذا .فقاموا وأخرجوه خارج املدينة وجاءوا به إىل حافة اجلبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حىت يطرحوه إىل أسفل .أما

هو فجاز يف وسطهم ومضى" لو .30-16 :4

*"فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه .فعلم يسوع وانصرف من هناك" مت .15-14 :12

*"فرفعوا حجارة لريمجوه أما يسوع فاختفى وخرج من اهليكل جمتازاً يف وسطهم ومضى" يو .59 :8

*"وكان يسوع يرتدد بعد هذا يف اجلليل ألنه مل يرد أن يرتدد يف اليهودية ألن اليهود كانو يطلبون أن يقتلوه" يو .1 :7

*"فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه .فلم يكن يسوع أيضاً ميشي بني اليهود عالنية بل مضى من هناك إىل الكورة القريبة من الربية

إىل مدينة يقال هلا أفرامي .ومكث هناك مع تالميذه .وكان فصح اليهود قريباً" يو .55-53 :11

-ويف الساعات العصيبة ،أو الساعات األخرية للمسيح بني الناس جنده يصرخ بكل قوته طالباً النجاة ،فما كانت فكرة سفك

دمه –فديةعن خطااي الكثريين -إال سراابً علق برسالته فيما بعد.
رسالته.

إن األانجيل ترينا –وخاصة يف الساعات األخرية -مواقف حاكمة ،ترفض كلها فكرة قتل املسيح وتقطع كل صلة بينها وبني*ينطق كل مشهد من مشاهد املعاانة يف البستان برفض املسيح فكرة قتله ،فإذا كان مع تالميذه "ابتدأ حيزن ويكتئب .فقال هلم

نفسي حزينة جداً حىت املوت امكثوا ههنا واسهروا مث تقدم قليالً وخر على األرض وكان يصلي لكي تعرب عنه هذه الكأس إن أمكن .وقال
اي أاب اآلب كل شيء مستطاع لك فأجز عين هذه الكأس.

*وحني شعر املسيح ابخلطر يقرتب منه ،وقوة الظلم تتقدم للقبض عليه ،كانت صيحته لتالميذه "قوموا ننطلق هو ذا الذي

يسلمين قد اقرتب" لقد كان يطلب إبحلاح من تالميذه أن ينهضوا ملعونته يف االنطالق بعيداً عن احملنة الوشيكة .إال أهنم كانوا "نياماً إذ
كانت أعينهم ثقيلة فلم يعلموا مباذا جييبون" وتركوه وحيداً يعاين آالمه.

-1يف سنة  1963أصدر األستاذ /منصور حسني عبد العزيز /الطبعة األوىل من كتابه "دعوة احلق أو احلقيقة بني املسيحية واإلسالم.

-2يف سنة  1964قام القمص ابسيليوس إسحق كاهن كنيسة رئيس املالئكة ميخائيل بغرابل إبسكندرية ابلرد على هذا الكتاب وأصدر "احلق".
-3يف سنة  1966/1965قام األستاذ /يسى منصور ابلرد على دعوة احلق يف كتابه "بيان احلق" يف أربعة أجزاء.

 -4يف سنة  1966قام األستاذ /حممد حممد عبد اللطيف ابن اخلطيب إبصدار كتاب حتت عنوان "هذا هو احلق" .رد على مفرتايت كاهن كنيسة .وفيه يرد على

كتاب احلق.

-5مث يف عام  1984قام د.أمحد ماهر البقري األستاذ بكلية اآلداب .جامعة املنيا إبصدار كتاب "اإلسالم واحلق" وفيه يرد على كتايب احلق ،وبيان احلق .ط.1
سنة  .1984املكتب اجلامعي احلديث .الرمل إسكندرية.

وما زال احلوار مستمراً وقد صدرت الطبعة الثالثة من كتاب "دعوة احلق" يف سنة  .1994مكتبة عالء الدين .إسكندرية.
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ونصل إىل الشهادة األخرية اليت تنسبها األانجيل للمصلوب يف الرمق األخري ،أال وهي :صرخة اليأس على الصليب .من يسمع

قول مصلوب يصرخ إىل ربه "بصوت عظيم قائالً إلوي إلوي ملاذا شبقتين الذي تفسريه :إهلي إهلي ملاذا تركتين" من يسمع هذا مث يقول إنه

امل سيح "بذل نفسه ألجل خطاايان لينقذان من العامل احلاضر الشرير ،وأنه "بذل نفسه فدية ألجل اجلميع" أو أنه "إذ وجد يف اهليئة كإنسان
9

وضع نفسه وأطاع حىت املوت موت الصليب" .

1

التعليق:

سوف نضع تعليقنا يف عناوين حمددة:

-1مركزية الصليب يف فكر املسيح.

هل كان املسيح رافضاً لفكرة قتله مستنكراً إايها؟

ابلرجوع إىل الكتاب املقدس جند أن املسيح قد أعلن عن موته ،ومنذ بدء خدمته وهو يرتقب ساعة موته ،وقد قدم نبوات واضحة

عن حادثة موته:

أ-بعد إعالن بطرس عن الهوته (مت  ،21 :16لو .)22 :9

ب-بعد حادثة التجلي (مت .)13-9 :17

جـ-يف اجلليل قبل الذهاب إىل أورشليم (مت .)22 :17

د-يف الطريق إىل أورشليم قبل الصلب (مت .)19-17 :20

هـ-يف األسبوع األخري قد أملح يسوع عدة مرات عن موته منها:
-1مثل الكرم ومقتل االبن (مت .)44-33 :21

-2ب عد أن سكبت مرمي الطيب على قدميه ،قال" :فإهنا إذا سكبت هذا الطيب على جسدي إمنا فعلت ذلك ألجل تكفيين"

(مت .)12-6 :26

-3يف العلية مع تالميذه ،عند تناول الفصح قال هلم" :إن ابن اإلنسان ماض كما هو مكتوب عنه ،ولكن ويل لذلك الرجل

الذي به يسلم ابن اإلنسان" (مت .)24 :26

ومما ال شك فيه أنه من خالل هذه النبوات الصرحية والتلميحات الواضحة جند أن املسيح كان عارفاً ومتوقعاً وغري رافض ملوته

وأن الصليب كان له مركزية واضحة يف فكر املسيح ألنه قد عرف أنه سيموت "ليس لكونه ضحية ال حول له بسبب قوى الشر احملتشدة

ضده أو بسبب مصري حمتم كتب عليه ،وإمنا لكونه قد تبىن مبحض حريته ،غرض أبيه ،الذي هو ختليص اخلطاة كما أعلن الكتاب املقدس،

هذه كانت نظرة يسوع إىل موته .ابلرغم من األمهية العظمى لتعليمه وأعماله الرحيمة وقوته .مل يكن أايً منها مركزايً يف رسالته .مل تسيطر
0
احلياة على ذهنه ،بل بذل احلياة .كان بذل حياته يف النهاية هو الساعة اليت جاء من أجلها إىل العامل" .

وقد انعكس هذا الفكر احملوري على كتبة أسفار الكتاب املقدس والكنيسة املسيحية على مر العصور فشهدوا يف كل ما كتبوه

عن حقيقة موت وقيامة املسيح.

و-إن املسيح مل يشهد حلقيقة موته قبل الصليب فقط ،ولكن أيضاً بعد قيامته من املوت قد شهد وأعلن بوضوح أنه صلب

ومات .وقد أعلن ذلك:

-1لتلميذي عماوس (لو .)27-13 :24

-2للتالميذ يف العلية (لو .)36-24 :24

-3للتالميذ يف العلية مرة اثنية (يو .)27-26 :20

( )42املسيح يف مصادر العقيدة املسيحية .ص .206-202
( )43صليب املسيح .جون ستوت .ص .35-34
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*ومن خالل شهادة املسيح بعد قيامته نرى أتكيداً على أن املصلوب وهو املسيح وليس شخصاً آخر.

أ -فلو كان املصلوب شخصاً آخر ،لكان املسيح بعد ظهوره لتالميذه قد أعلن هلم أنه ليس هو املسيح ،لكي يعرفوا أن اليهود

قد فشلوا يف حماولتهم التخلص منه.

ب-إن املسيح مل يكتف ابلشهادة الشفوية عن نفسه أنه هو الذي صلب ،بل أيد شهادته ابلدليل القاطع على صدقها ،إذ أظهر

لتالميذه آاثر املسامري يف يديه ،وأثر احلربة يف جنبه ،وقد شاهد تالميذه هذه اآلاثر بعيوهنم وملسوها أبيديهم.

جـ-إن شهادة املسيح عن قيامته بعد موته ال جيوز الشك فيها ،ألن املسيح كان صادقاً كل الصدق ،ومعصوماً من اخلطأ
1
2
1
واخلطية .
-2حماوالت فاشلة.

حاول اليهود التخلص من املسيح ،وكانت حماوالت فاشلة ،ولكن فشل احملاوالت السابقة ،ال يعين ابملرة أن عملية صلب املسيح

قد فشلت أيضاً ،فكل احملاوالت السابقة فشلت ،ألنه مل تكن قد أتت الساعة املعينة .وكما شهد املسيح "هو ذا قد أتت الساعة" مت إلقاء
القبض على املسيح وصلب ومات.
-3سفك دم املسيح.

هل كانت فكرة سفك دم املسيح ،فدية عن خطااي الكثريين سراابً قد علق برسالته فيما بعد؟ وحيث أننا سوف ندرس هذا
املوضوع ابلتفصيل يف كتاب آخر نكتفي هنا بذكر بعض أقوال املسيح اليت يعلن فيها عن موته الفدائي.

أ-يف رده على ط لب يعقوب يوحنا للجلوس عن ميينه يف ملكوته ،قال هلم" :إن ابن اإلنسان مل أيت ليُخ ادم بل لياخ ُدم وليبذل
نفسه فدية عن كثريين" مت .28 :20
ب-يف حديثه مع نيقودميوس ،قال املسيح" .كما رفع موسى احلية يف الربية هكذا ينبغي أن يرفع ابن اإلنسان لكي ال يهلك كل

من يؤمن به .بل تكون له احلياة األبدية .ألنه هكذا أحب هللا العامل حىت بذل ابنه الوحيد ،لكي ال يهلك كل من يؤمن به ،بل تكون له
احلياة األبدية ،ألنه مل يرسل هللا ابنه إىل العامل ليدين العامل ،بل ليخلص به العامل .الذي يؤمن به ال يدان والذي ال يؤمن قد به قد دين .ألنه

مل يؤمن ابسم ابن هللا الوحيد" يو .18-14 :3

جـ-يف كفر انحوم قال املسيح لليهود" :جسدي الذي أبذله من أجل حياة العامل" يو .51 :6

د-وقد قال املسيح أيضاً" :أان هو الراعي الصاحل والراعي الصاحل يبذل نفسه عن اخلراف" يو .11 :10

هـ-وعنه شهد يوحنا املعمدان "هو ذا محل هللا الذي يرفع خطية العامل" يو  .29 :1وقد قبل املسيح هذه الشهادة.

فهل بعد كل هذه األقوال ،يستطيع أحد أن يقول إن فكرة سفك دم املسيح عن خطااي الكثريين كانت سراابً علق برسالته.

-4صالة املسيح.

-5صرخة املسيح على الصليب.
سوف يتم مناقشتهما فيما بعد.

-8عدم صلب املسيح من خالل أحداث القبض عليه:
*ملاذا أراد اليهود أن يتخلصوا من املسيح؟

لقد أقلق املسيح املؤسسة اليهودية منذ مطلع خدمته ،وقد وجه هلم االهتامات اليت تقوض سلطاهتم وادعى كثرياً من االدعاءات

اليت كانت جتديفاً من وجهة نظرهم وإذ ندرس مربراهتم للقبض على املسيح ،نرى أن هناك أسباابً ظاهرايً (تربيرية) وهي األسباب اليت
ادعوها وأعلنوها أمام الناس وقد ألبسوها أثواابً:
( )44قضية الصليب .عوض مسعان .ص .38-37

* لقد سبق لنا مناقشة هذا يف كتاب "موت املسيح حقيقة أم افرتاء" .ص .60-48
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أ-أسباب سياسية  :لقد أعلنوا أن هذا الشخص قال عن نفسه أنه ملك وأنه مينع أن تعطى اجلزية لقيصر .وقد أعلنوا هذا االهتام

عندما قدموا املسيح لبيالطس ليؤيد حكمهم مبوت املسيح ،ألن القانون الروماين مل يكن يقيم وزانً للتهم الدينية اليت حكم من أجلها على
املسيح أبنه مستوجب املوت ،ومل يكن يف سلطة الكهنة إصدار أو تنفيذ حكم املوت يف ظل االحتالل الروماين ،لذلك انتحلوا هذه التهم

السياسية لتجد أذانً صاغية عند الوايل الروماين.

ب-أسباب الهوتية :وهي اهتام املسيح ابلتجديف ،وهذا واضح مما جاء يف يو  .38-22 :10فعندما كان املسيح يف اهليكل

"احتاط به اليهود وقالوا له :إىل مىت تعلق أنفسنا .إن كنت أنت املسيح فقل لنا جهراً .أجاهبم يسوع :إين قلت لكم ولستم تؤمنون األعمال
اليت أان أعملها ابسم أيب هي تشهد يل" يو .26-24 :10

مث عندما قال هلم" :أان واآلب واحد فتناول اليهود أيضاً حجارة لريمجوه أجاهبم يسوع أعماالً كثرية حسنة أريتكم من عند أيب
بسبب أي عمل منها ترمجونين أجابه اليهود قائلني :لسنا نرمجك ألجل عمل حسن بل ألجل جتديف فإنك وأنت إنسان جتعل نفسك إهلاً"

يو .33-10:30

وأثناء احملاكمة أمام قيافا عندما أعلن هلم أنه هو املسيح "فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائالً" :قد جدف .ما حاجتنا بعد إىل

شهود .ها قد مسعتم جتديفه .ماذا ترون فأجابوا وقالوا :إنه مستوجب املوت" مت .66-65 :26
جـ-أسباب أخالقية :كسر يوم السبت.

وقد ظهر هذا يف كثري من املواقف اليت عمل فيها املسيح معجزاته يوم السبت ،ونرى مثاالً هلذا ما جاء يف يو 18-16 :5

فعندما قام يسوع بشفاء مريض بركة بيت حسدا "كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه ألنه عمل هذا يف سبت ،فأجاهبم يسوع
أيب يعمل حىت اآلن وأان أعمل .فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه ،ألنه مل ينقض السبت فقط ،بل قال أيضاً أن هللا أبوه

معادالً نفسه ابهلل".

ولكن هل كانت هذه هي األسباب الباطنية اليت أخفوها ،واليت كانت هي دافعهم للتخلص من املسيح ،أهنا –كما ذكرت-

مربرات انتحلوها إلخفاء السبب احلقيقي ،وهو:

أهنم "أسلموه حسداً" مت  18 :27لقد شعروا أبن يسوع يهددهم ،لقد قوض هيبتهم وهيمنتهم على الشعب وثقتهم أبنفسهم

واحرتامهم ألنفسهم ،لذلك كانوا حيسدونه وعزموا على التخلص منه.

وقد بدأ التخطيط اليهودي للتخلص من املسيح بعد إقامته للعازر من املوت "فجمع رؤساء الكهنة والفريسيون جممعاً وقالوا ماذا

نصنع فإن هذا اإلنسان يعمل آايت كثرية .إن تركناه هكذا يؤمن به اجلميع فيأيت الرومانيون وأيخذون موضعنا وأمتنا .فقال هلم واحد منهم

وهو قيافا .كان رئيساً للكهنة يف تلك السنة .أنتم لستم تعرفون شيئاً .وال تفكرون أنه خري لنا أن ميوت إنسان واحد عن الشعب وال هتلك
األمة كلها ..فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه" يو .53-47 :11
وفيما يلي سوف نلخص األسباب السابقة:

-1قول املسيح عن نفسه أنه ابن هللا ،وكونه ابن هللا يعين املساواة بني األب واالبن وهذا يف اعتبارهم جتديف على هللا ،وإعالن

صريح ابأللوهية ،وعقوبة هذا املوت رمجاً (يو  ،5يو .)10

-2حتديه الدائم لسلطان رؤساء الكهنة وقد ظهر هذا بوضوح يف طرده الباعة من اهليكل .وقد كانت جتارة الذابئح مصدراً أساسياً
لثروة رؤساء الكهنة.

*"وهم –أي اليهود -يف سراديب ا ملادية املعتمة ،أشرقت رسالة املسيح ،ولكن القوم صمت آذاهنم حىت ال تضيع منهم أكياس نقودهم ومرياث أمريهم ،وبدأ

الصدام بينهم وبني املسيح ،ووصل ذروته عندما أرادوا أن يقتلوا املسيح ".سعيد أيوب يف كتابه "املسيح الدجال" .ط الفتح لإلعالم العريب .سنة  .1989ص

.38

*ويف كتابه "قرية ظاملة" يسجل د.حممد كامل حسني هذه األسباب:
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 -3معجزاته وإميان اجلموع به وخوفهم من ضياع امتيازاهتم ومتيز أمتهم اليهودية جبانب انبهار اجلموع بتعاليمه السامية دفعتهم الختاذ قرارهم
ابلتخلص من املسيح

2

.

1

2

وإذ نرجع إىل الكتاب املقدس جند أن حماوالت اليهود لتصيد أخطاء املسيح يف حماولة للتخلص منه ،قد رافقت املسيح منذ مولده

حىت صلبه .وحىت ال نطيل فإننا نضع هذه احملاوالتيف عناوين مع ذكر الشواهد الكتابية:
-1حماولة قتل املسيح بواسطة هريودس وهو طفل صغري (مت .)2

.)20

-2يف بداية خدمته عندما أعلن هلم يف جممع الناصرة ،أنه هو املسيح املنتظر ،حاولوا أن يلقوه من على اجلبل (لو -16 :4

-3يف كثري من أمثاله وتعاليمه كان هلم موخباً ،فعندما ذكر مثل الكرم والكرامني (لو  )20-9 :20وأعلن هلم أنه هو حجر
الزاوية الذي رفضوه "فطلب رؤساء الكهنة والكتبة أن يلقوا األايدي عليه يف تلك الساعة ولكنهم خافوا الشعب ،ألهنم عرفوا أنه قال هذا
املثل عليهم .فراقبوه وأرسلوا جواسيس يرتاءون أهنم أبرار لكي ميسكوه بكلمة حىت يسلموه إىل حكم الوايل وسلطانه".
*ملاذا فشلت احملاوالت السابقة؟

وهل فشلها دليل على أن املقبوض عليه ليس هو املسيح؟

لقد كانت هناك حماوالت سابقة للقبض على املسيح ،ولكنها ابءت ابلفشل ،ويف كل مرة كان املسيح جيتاز يف وسطهم دون أن

يلقوا عليه األايدي.

وكتب أحدهم" :وثبت لدينا امتناع املسيح على أعدائه قول يوحنا نفسه عن املسيح" :وكان قوم منهم يريدون أن ميسكوه ،لكن مل

تلق عليه األايدي" يو  44 :7أي مل يقبضوا عليه .وقد شهد املسيح بنفسه أن اليهود مل يستطيعوا أن يقبضوا عليه وأيسروه ،بل لقد أعلن
3

قائالً إنه غلبهم مجيعاً" .

1

2

"أما أصحاب الرأي منهم فقد أرهقهم ما قضوا فيه ليلتهم ،من جدل ونقاش عاليني إذ دار حبثهم حول هذا الرجل الذي جاءهم ببدعة أقضت مضاجعهم .ذلك

أنه أخذ يدعو الناس إىل دين جديد ،وما زال يسفه أحالمهم ،ويضل رجاهلم حىت خيف من دعوته على دينهم ونظامهم ،وكانوا قد حكموا عليه ابلصلب وتواعدوا
يف دار ندوهتم يوم اجلمعة ليبلغوا حكامهم الرومان ما قر عليه رأيهم يف هذا النيب اجلديد"

ويضع على لسان رجل االهتام األسباب التالية:

"إنه –أي املسيح -يريد أن جيعل اجلهالء أنداداً ألمثالنا ويريد أن جيعل الفقراء وإايان سواء ،ويف ذلك قضاء على نظام بين إسرائيل كله ..مث إنه كفر ابهلل وأنكر

الصفات اليت له يف التوراة .فهو ال يقول جبربوته وانتقامه ،وإمنا يقول إن هللا هو احلب ،ويريد أن ال خياف الناس هللا ،وإمنا يريد هلم أن حيبوه ،ألنه حيبهم .ويف ذلك

خروج على تعاليم التوراة ،ال بد أن يؤدي على الفوضى".

قرية ظاملة .ط .4سنة  .1984مكتبة النهضة املصرية .ص .12 ،8

( )45هل صلب املسيح حقاً وقام؟القس عبد املسيح بسيط .ط .1سنة  .1993ص .27
(*) كتب د.عبد الغين عبود:

"لقد وقف اليهود –أعداء احلق وأعداء الرسل والرساالت -من املسيح عيسى بن مرمي ،منذ البداية ،موقف التحدي والتصدي ،ألن هذا شأهنم منذ كانوا ،مع كل
راية حق ولقد بدأت متاعب املسيح مع اليهود من اليوم األول الذي عرفوا فيه أنه هو املسيح املنتظر املكتوب عندهم يف التوراة.

*ففي البدء ،كانت مالحقة علمائهم له إلحراجه ابألسئلة ،حىت يسقط يف أعني سامعيه فتظل هلم القيادة الروحية اليت ال يتشبثون إال هبا ..وقد وجدوا أن سهامهم

يف هذا اجملال تتجه إىل صدورهم ،ال إىل حيث وجهوا السهام ،وهو صدر املسيح ذاته ،حيث كان ذكاء املسيح وسعة أفقه ،ميكنانه من أن حيرج هو من أرادوا

إحراجه .ويكاد اإلصحاح الثاين عشر من إجنيل مىت على سبيل املثال ،أن يكون خمصصاً كله ألمثال هذه األلوان اليهودية من اإلحراج ،ورد السيد املسيح عليها.

عندما فشلوا يف جمال اإلحراج هذا ،اجتهوا إىل جمال آخر ،وهو حماولة اإليقاع بينه وبني السلطة لتفعل به ما عجزوا هم عن فعله ،ولعل أشهر القصص يف هذااجملال ،هو قصة اجلزية اليت يوردها مىت (مت .)21-15 :22

وملا فشلوا يف كل طريق سلكوه ،مل يعد أمامهم إال احلل األخري ،الذي ال يرتددون يف اللجوء إليه عندما تعييهم احليل ،وهو التصفية اجلسدية" .املسيح واملسيحيةواإلسالم .دار الفكر العريب .ط .1سنة  .1984ص .77

( )46املسيح بني احلقائق واألوهام .ص.170
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وما يريد أن يقوله الكاتب وآخرون معه أنه كما فشلت احملاوالت السابقة ،ليس هناك ما مينع فشل احملاولة األخرية وصلب

شخص آخر (أي هرب املسيح وإلقاء القبض على آخر) وسوف نذكر مواقف حملاولة القبض على املسيح أو رمجه ابحلجارة.
لو  30 :4عندما قرروا إلقاءه من على اجلبل "جاز يف وسطهم ومضى"

يو  30 :7يف اهليكل يف أورشليم "طلبوا أن ميسكوه ومل يلق أحد يداً عليه ألن ساعته مل تكن قد جاءت بعد"

يو  59 :8يف اهليكل أيضاً "رفعوا احلجارة لريمجوه .أما يسوع فاختفى من اهليكل جمتازاً يف وسطهم ومضى"

يو  40-39 ،31 :10يف اهليكل أيضاً "فتناول اليهود أيضاً حجارة لريمجوه  ...فطلبوا أن ميسكوه ،فخرج من أيديهم ،ومضى

إىل عرب األردن".

ولنا هنا بعض املالحظات:

-1إن السبب يف ع دم القبض على املسيح يوضحه الرسول بقوله" :ألن ساعته مل تكن قد جاءت" يو  .30 :7فقد كان هناك

وقت معني من قبل هللا ،ليتم فيه القبض على املسيح ،وحيكم عليه ابلصلب ،لذلك ابءت احملاوالت السابقة ابلفشل وقد شهد الرسول
يوحنا حلادثة موت املسيح إبشارات سبع إىل "ساعة يسوع" وقد كانت هذه ساعة مصريية حيث سيرتك العامل ويرجع إىل اآلب ،كانت هذه

الساعة حتت سلطان اآلب .ففي املرات السابقة مل تكن هذه الساعة قد أتت لذلك مل يتم القبض عليه ،وعندما جاءت الساعة احملتومة يف

علم هللا األزيل مت القبض على املسيح .وقد أعلن املسيح نفسه هذا قائالً "قد أتت الساعة ليتمجد ابن اإلنسان".

-2ليس يف اختفاء املسيح يف أي مرة من املرات السابقة ،معجزة أو إلقاء شبهه على آخر ،ولكن وجود اجلمهور الكثري كان

يسهل هذا األمر ،وخوف رؤساء الكهنة من ثورة هذا اجلمهور ،حيث أن املسيح كان يعترب عندهم كنيب.

-3إن األحداث التالية قد أكدت لنا أن الشخص املقبوض عليه هو املسيح –كما أوضحنا ذلك سابقاً -من أقواله وأعماله
وشهادة الشهود.
*تغري خطة القبض على املسيح:

وهل يف هذا دليل على أن املصلوب ليس هو املسيح؟

"إن األانجيل اتفقت على أن كهنة اليهود كانوا قد تواطؤوا وحتالفوا على قتله بعد عيد الفصح حىت ال حيدث شغب بني الشعب

يف العيد ،وهذا صريح يف اإلجنيل .ولكن هؤالء الرواة نسوا ،أو نقضوا ما تواطؤوا على روايته ،فحكوا أن هجوم اليهود عليه وأسرهم إايه،

وقتله وصلبه كان يف العيد ،ومن املعلوم أن اليهود ال جيوزون فعل شيء ،حىت فعل اخلري يف السبت واألعياد ،كما صرحت األانجيل بذلك،

فيلزم من تناقضهم هذا أمرين:

إما كذب األانجيل يف وقوع الصلب يف العيد ،أو كذهبم يف نقلهم عن اليهود أهنم تواطؤوا على قتله أثناء العيد .على كل فقد

ثبت ابلبداهة كذب األانجيل يف قضية الصليب
التعليق:

4

.

2

سوف نضع تعليقنا هنا على هيئة سؤالني وجوابني.

( )1ملاذا مل يكن رؤساء الكهنة يريدون القبض على يسوع يف العيد؟

"كان الفصح وأايم الفطري بعد يومني ،وكان رؤساء الكهنة يطلبون كيف ميسكونه مبكر ويقتلونه .ولكنهم قالوا ليس يف العيد لئال

يكون شغب يف الشعب" مر .1 :14

لقد كان لدى رؤساء الكهنة أسباب قوية متنعهم من القبض على يسوع يف العيد منها:

-1اخلوف من حدوث شغب يف العيد:
( )47الفارق بني املخلوق واخلالق .ص .520 ,401

وانظر أيضاً :املسيح يف مصادر العقيدة املسيحية .ص .129
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ففي عيد الفصح كانت أورشليم تعج ابليهود ،فقد كان حمتماً على كل ذكر ابلغ أن حيضر احتفاالت الفصح ،بل كان حمتماً أيضاً
إذا أمكن ذلك أن يعيش كل يهودي على مسافة ال تزيد عن سفر تسعني يوماً على العاصمة لكي يتمكن من حضور العيد يف موعده.
ويف عيد الفصح "يتزايد عدد سكان أورشليم ،وتصبح املساكن غري كافية جلموع احلجاج ،حىت أن اجلماهري املتدفقة تعسكر
5

خارج أسوار أورشليم ،وكان هؤالء احلجاج ذوي محاس ديين ،كما كان كل يهودي متطرفاً يف نظرته" .

ولقد كان يسوع أشهر من انر على علم ،فقد أبرأ املرضى ،وفتح أعني العميان ،وأقام املوتى ،واندى مبلكوت احملبة ،ولقد كان يف

فلسطني يف ذلك احلني ما يقرب من ثالثة ماليني من اليهود ،معظمهم مل يشاهده ،ومع ذلك فقد كان اجلميع من كبريهم إىل صغريهم

ينتظرون ظهور املسيا ،حبماس يفوق اخليال .وعلى أقل تقدير كان هناك مثانية آالف شخص يؤمنون بيسوع املسيح كاملسيا املنتظر ابن هللا

احلي" .

2

6

1

ولذلك خاف رؤساء الكهنة أن يقبضوا على املسيح يف العيد خوفاً من حدوث الشغب من املؤمنني ابملسيح ،ومن اليهود
املتعصبني الذين ينتظرون املسيا ،ومن األعداد املتزايدة يف عيد الفصح ،وكانت دائماً فرصة العيد وقتاً إلاثرة الثورات اليهودية ضد
االحتالل الروماين ،حىت أن األمر كان يقتضي دائماً أن يرتك الوايل الروماين مقر احلاكم الرمسي يف قيصرية على الساحل وأييت ليقيم يف
أورشليم حىت انتهاء أايم العيد.

إذن كان واضحاً أمام رؤساء الكهنة أن القبض على املسيح يف العيد سوف يؤدي إىل شغب نظراً حلماس اجلماهري احملتشدة
ليسوع .وهذا الشغب سوف يعطي فرصة للرومان للتدخل وسفك الدماء .لذلك قرروا عدم القبض على املسيح .وهناك سبب آخر هو:
-2اخلوف من املسيح:

يرى فرانك موريسون" :إن اخلوف من الشعب ال يعلل لنا بعض األشياء الغريبة اليت حدثت ،وأن وراء اخلوف الظاهري املعرتف به

من الشعب ،خوفاً آخر ،أشد وأعمق ،خوفاً يعلل كل ترددهم وتذبذهبم ..فإن شهرة يسوع كانت قد ذاعت بني الناس وعال امسه بني القوم

ومس ت شخصيته ،وتناقلت األلسن قصص معجزاته يف إعادة البصر للعميان ،وإبراء املشلولني ،وانثالت هذه األنباء على أورشليم من كل
أحناء البالد ،وسلم هبا الناس حىت يف األوساط العليا ،وأن معاصريه مل يراتبوا يف أن لديه بعض القوة اخلارقة اليت مل أيلفوها يف جيلهم ..لقد

أيقن وا أهنم أمام قوة خارقة غامضة غري معروفة البد هلم أن حيسبوا حساهبا يف تنفيذ مآرهبم .إن أولئك الناس كانوا يف تصرفهم مع يسوع
خيشون شيئاً مل يعرفوا ما هو ..لقد خشوا أن تتدخل قوة غريبة فتأخذه من بني أيديهم فيعجزوا يف آخر األمر من إلقاء القبض عليه"
-3اإلجراءات القانونية:

.

حيث أن العيد كان قريباً ،وال جيوز للسنهدرمي األعظم أو األصغر ،أن ينعقد عشية السبت أو خالل العيد ،وذلك حسب قوانني

الفريسيني ،فإذا مت القبض على املسيح قبل أو خالل العيد ،فال بد من حجزه يف السجن العمومي ،ملدة تسعة أايم حىت ينتهي العيد ،ومن

يستطيع أن يتنبأ بعدم قيام ثورة خالل هذه الفرتة واحملاوالت اليت تبذل إلنقاذه
املسيح يف العيد.

 .هلذه األسباب قرر رؤساء 8الكهنة عدم القبض على

( )2ملاذا تغريت اخلطة ومل يتم القبض على املسيح يف العيد؟

-لقد حدثت أمور أدت إىل تغيري خطة رؤساء الكهنة فقرروا القبض على املسيح ،لقد كانت تواجههم مشاكل معينة ،فما الذي

حدث وأدى إىل هذا التغيري السريع؟

لقد ذهب يهوذا يف وقت سابق إىل الكهنة لالتفاق معهم على تسليم يسوع "وملا مسعوا فرحوا ووعدوا أن يعطوه فضة .وكان

يطلب كيف يسلمه يف فرصة موافقة" مر .11 :14

( )48حماكمة املسيح .فرانك ابول .ترمجة إبراهيم سالمة .ص .58
( )49اليوم الذي مات فيه املسيح .ص .80
( )50من دحرج احلجر .ص .25-24

( )51حماكمة املسيح .ص .60
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وها هي الفرصة قد أتت يف ليلة اخلميس ،ومحل إليهم يهوذا نبأ هاماً غري موقفهم وأزال شكوكهم وترددهم وهو أن املسيح يفكر

يف املوت ويتحدث عنه وهو اآلن ذاهب إىل سفح جبل الزيتون ،وسوف ميكث فرتة طويلة هناك وإبمكاهنم اآلن أن يذهبوا للقبض عليه،

فقد مت التغلب على الصعوبتني.

-1اخلوف من املسيح :فاملسيح اآلن مهيأ ،ومستعد للصلب .فيهوذا ملا خرج من العلية عرف عن يقني أمرين :عرف أن يسوع

ذاهب إىل بستان جثسيماين وعرف أيضاً أن روحه أخذه يف اجلنوح حنو الصليب .وقد عرف يهوذا أن هذا أفضل نبأ ميكن أن حيمله إىل

اليهود .فالعائق قد أحمى ويسوع مل يكن متأهباً تلك الليلة على األقل للمقاومة .فاملسيح قد عرف أن وقته قد جاء ،وساعة الصليب قد

اقرتبت.

-2اخلوف من الشعب :لقد كان التوقيت الذي مت فيه القبض على املسيح مناسباً جداً للتغلب على هذه الصعوبة ،فاآلن
الشعب منهمك يف إعداد الفصح ،والوقت ليالً .وقد أمجع املؤرخون على أن وقت القبض على يسوع يف بستان جثسيماين جرى يف ساعة

متأخرة من الليلة السابقة ليوم الصلب .قبيل منتصف الساعة الثانية عشرة .وهذا التقدير أساسه حساب الزمن الذي استغرقته احلوادث
املدونة بني الفراغ من حفلة العشاء يف العلية ،وبني وصول الشرذمة من اجلند املسلحة إىل البستان فوق منحدرات جبل الزيتون .والدليل

على أن القبض كان يف ساعة متأخرة.

أ-كان التالميذ تعاىب ،منهوكي القوى ..مل يقدروا على مغالبة النوم.

ب-يشري كل من مىت ومرقس إىل ثالث فرتات متقطعة من النوم كان يوقظهم كل مرة جميء املسيح.

جـ-كان الوقت ظالماً ،واستطاع يسوع عند رؤيته املشاعل أن مييز القادمني للقبض عليه وإذا افرتضنا أهنم فرغوا من العشاء يف

منتصف العاشرة ،وأهنم بلغوا البستان يف العاشرة متاماً ،فال ميكن أن يكون القبض على املسيح ،وقع قبل منتصف الساعة الثانية عشرة

.

-3وأما السبب الثالث وهو اإلجراءات القانونية املتعلقة ابحملاكمة واجتماع السنهدرمي وإهناء اإلجراءات قبل السبت ،فبعد زوال

السببني األولني ،أصبح ال يشكل مشكلة جوهرية ،حيث أن هذا األمر أبيديهم التغلب عليه .فالتالميذ وكتبة األانجيل مل ينقضوا ما قالوه،

واألانجيل ليست كاذبة يف وقوع الصلب يف العيد .بل لقد أخربوا عن ما مت أبكثر دقة وتفصيالً أبن هناك اتفاق بعدم القبض على املسيح
يف العيد ،ولكن بعد زوال هذه األسباب وإمكانية التغلب عليها ،تغريت اخلطة ومت القبض على املسيح ،وصلب املسيح يوم عيد الفصح

فالتالميذ ليسوا بكاذبني يف إخبارهم عن صلب املسيح ،بل هم شهود عيان صادقني كل الصدق .ألن "كل الكتاب هو موحى به من هللا"

2يت .16 :3

وقد كتبه "أانس هللا القديسون مسوقني من الروح القدس" 1بط .21 :1
فتغري اخلطة ليس فيه دليل على أن املصلوب ليس هو املسيح.

-9عدم دفاع التالميذ عن الشخص املقبوض عليه:

عند القبض على الشخص الذي سوف يصلب ،فإن التالميذ تركوه وهربوا ،ومل يدافعوا عنه وذلك ألهنم قد عرفوا من املسيح0

عندما أيقظهم من النوم أن الذي سيصلب هو يهوذا .

3

التعليق:

لنا هنا تساؤل :هل كان املسيح حمتاجاً إىل من يدافع عنه ،وهو املؤيد ابلروح القدس .سواء كان الروح القدس هو هللا نفسه

حسب إمياننا املسيحي أو كان هو املالك جربائيل حسب فكر اآلخرين .فاعتقد أبنه كان سيؤيده ابلنصر املبني واعتقد أن السؤال يكون
صحيحاً لو كان "ملاذا دافع التالميذ عنه وخاصة بطرس ابستعماله السيف ،رغم أن املسيح قد سبق ،أنبأ عن موته؟"

( )52من دحرج احلجر .ص .29 ،9
( )53املسيح قادم .ص .57 ،54
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-ابلرجوع إىل مىت  26جند حماولة التالميذ للدفاع عن املسيح وموقف املسيح من هذا "حينئذ تقدموا وألقوا األايدي على يسوع

وأمسكوه .وإذا واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه .فقال له يسوع" :رد سيفك إىل

مكانه" ألن كل الذين أيخذون ابلسيف ابلسيف يهلكون .أتظن أين ال أستطيع اآلن أن أطلب إىل أيب فيقدم يل أكثر من اثين عشر جيشاً
من املالئكة"" .مث أن مسعان بطرس كان معه سيف فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمىن وكان اسم العبد ملخس .فقال

يسوع لبطرس :اجعل سيفك يف الغمد ،الكأس اليت أعطاين اآلب أال أشرهبا" يو  11-10 :18ومن هذه النصوص نرى:

-1إن بطرس -أحد تالميذ املسيح -حاول الدفاع عنه ،ولكن ماذا يفعل هؤالء يف مواجهة جنود مدججني ابلسالح.

-2إن املسيح كان يعرف مسبقاً كل هذا ،ولذلك حذر تالميذه من استعمال السيف وأراد أن حيافظ على تالميذه .ويصور
األستاذ /خالد حممد خالد هذا املشهد قائالً" :عندما هاجم غوغاء اليهود بستان الزيتون ليقبضوا على املسيح ،تقدم من احلرس وسأهلم:

من تطلبون؟

أجابوه :يسوع الناصري.

فقال :أان هو ولست أسألكم إال شيئاً واحداً.
مث أشار بيد أمينة حانية صوب تالميذه ،الذين كانوا معه يف البستان ،واستأنف حديثه مع احلرس قائالً :أن تدعوا هؤالء يذهبون

إىل بيوهتم ،حىت أستطيع أن أقول أليب حني ألقاه :إن الذين أعطيتين ،مل أهلك واحداً منهم أحد".

انظروا ..يف هذه املباغتة الشريرة املذهلة ،مل يذكر نفسه وال حياته ،وإمنا ذكر مسؤوليته الكربى ،جناة اآلخرين .مل يشرتط لنفسه

جناة وال سالمة .إمنا اشرتطها لآلخرين .وذلك كي يستطيع أن يقول لربه حني يلقاه" :إن الذين أعطيتين مل أهلك منهم أحداً"
فالتالميذ حاولوا الدفاع عن املسيح ،وليس هناك أي دليل على أن املسيح قال هلم عندما أيقظهم من النوم أن الذي سيصلب.

هو يهوذا.

وإذا كان هناك مثل هذا القول من املسيح لتالميذه فما هو الداعي أن يتبع بطرس ويوحنا املقبوض عليه إىل دار رئيس الكهنة؛

وإىل اجللجثة بعد ذلك ،حيث مت صلب املسيح.

-مث إذا كان التالميذ عارفني أن املصلوب هو يهوذا ،قكيف أعلنوا عن موت املسيح وقيامته .هل كانوا خادعني أم خمدوعني وهل

يقدم مثل هذا الشخص حياته للموت يف سبيل املناداة بتعليم هو يعلم أنه غري صحيح؟

-هل كل شهود احملاكمة والصلب كانوا أيضاً خمدوعني أم أهنم مل يتعرفوا على الشخص املقبوض عليه؟ أم أهنم عرفوا وشاركوا يف

اخلدعة الكربى؟

ال نستطيع أن نعطي إجابة على مثل هذه األسئلة ،إال ابإلعالن الصريح أن املصلوب هو املسيح.

-10إنكار أن بطرس معرفته ابلشخص املصلوب:

"إن بطرس رئيس احلواريني ،كان حيلف أنه ال يعرف املصلوب ،فقد سألته امرأة عن املقبوض عليه ،فأنكر بقسم أين لست أعرف

الرجل" مت  ..72 :26وال يستطيع أن ينكر مسيحي أن بطرس رئيس احلواريني كان صادقاً حني أقسم أنه ال يعرف املصلوب ،وأننا نتهم
بطرس ابطالً بعدم اإلميان ،إذا قلنا أن سيده يسوع يهان على الصليب وهو يتهرب وخياف من الناس ،مع ما له من السلطة العظيمة اليت

أعطاها إايه املسيح ..ومبا أن بطرس ال جيوز مطلقاً أن حيلف كذابً ،ألنه يعترب أعظم مسيحي ،أجنبته املسيحية ،فهو إذن صادق ،ويكون
3
2
املصلوب ال يعرفه ،ولزم أن يكون غري املسيح" .
( )54معاً على الطريق .ص .208-207

( )55املسيح بني احلقائق واألوهام .ص .175

وانظر أيضاً:
أ-األداين يف القرآن .د.حممود الشريف .ط .4دار املعارف .ص .109

ب-املسيح قادم .ص .57-56
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التعليق:

مر " 73-66 :14وبينما كان بطرس يف الدار أسفل جاءت إحدى جواري رئيس الكهنة .فلما رأت بطرس يستدفئ نظرت إليه

وقالت :وأنت كنت مع يسوع الناصري .فأنكر قائالً :لست أدري وال أفهم ما تقولني .وخرج خارجاً إىل الدهليز فصاح الديك .فرأته
اجلارية أيضاً وابتدأت تقول للحاضرين إن هذا منهم .فأنكر أيضاً .وبعد قليل أيضاً قال احلاضرون لبطرس :حقاً أنت منهم ألنك جليلي

ولغتك تشبه لغتهم .فابتدأ يلعن وحيلف إين ال أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه .وصاح الديك اثنية فتذكر بطرس القول الذي قاله
يسوع إنك قبل أن يصيح الديك مرتني تنكرين ثالث مرات .فلما تفكر به بكى" (وانظر أيضاً مت  ،75-69 :26لو ،63-55 :22

يو .)18-15 :17

"وال يستطيع أحد أن يقرأ هذه اآلايت دون أن يؤخذ ابلصراحة الساطعة والصدق الناصع للعهد اجلديد ،فلو كانت هناك حادثة

تستحق أن توارى عن مسامع الناس ،فإن هذه احلادثة أوىل ابإلخفاء ،ولكن صدق اإلجنيل يظهر من رواية هذه احلادثة يف بشاعتها

وخزيها"

3

.

1

3

-إن الرسل وكتبة اإلجنيل مل يلقوا أستاراً على عيوهبم ،بل سجلوها على أنفسهم كما هي ،ومن العجيب أن الكاتب الذي عين

بتسجيل خطية بطرس إبفاضة هو مرقس ،أقرب الكتاب إىل قلب بطرس .وهذا أكرب دليل على أهنم رواة صادقون ،ال يعرفون محل سيف
4

احلق مواربة .ولو كان هذا السيف يقطع رقاهبم ،ويودي حبياهتم" .

3

وبدراسة هذا املوضوع من خالل نصوص اإلجنيل بعيداً عن التخيل واالفرتاء ،نرى أن إنكار بطرس هنا ال يعين عدم املعرفة أو أن

هذا الشخص املقبوض عليه ليس هو املسيح ،بل إنه إنكار بسبب اخلوف واألدلة على هذا:

-1إن املسيح قد سبق وأنبأ أبن بطرس سوف ينكره ،ففي مت  35-31 :26قال املسيح لبطرس "احلق أقول لك إنك يف هذه

الليلة قبل أن يصيح ديك تنكرين ثالث مرات".

(انظر أيضاً مر  ،31-27 :14لو  ،34-32 :22يو .)18-15 :18

فاملسيح قد تنبأ هبذا اإلنكار ،وقد متت هذه النبوة حرفياً ،ألن املسيح كان عارفاً بضعفات تالميذه ،وقد قال لبطرس" :الشيطان

طلبكم لكي يغربلكم كاحلنطة .ولكين طلبت من أجلك لكي ال يفىن إميانك .وأنت مىت رجعت -من حالة ضعف اإلميان والشك

واإلنكار -ثبت إخوتك" لو  .32-31 :22وعندما أخرب املسيح بطرس مسبقاً هبذا األمر .قال بطرس "ولو اضطررت أن أموت معك ال

أنكرك" مر " . 31 :14كان على بطرس تصديق أن املسيح يعرف أكثر مما يعرف هو ...إنه يسهل على اإلنسان ذكر املوت بشجاعة

واملوت بعيد عنه ،ولكن مىت القى املوت وجهاً لوجه جنب وخاف أشد اخلوف ...ولعل بطرس قال يف نفسه إقراري ابملسيح يضرين وال

ينفعه" .

3

5

1

-2إن بطرس كان متأكداً أن الشخص الذي قبض عليه هو املسيح ،والدليل على ذلك دفاعه عنه ،فقد "كان معه سيف فاستله

وضرب عبد رئيس الكهنة ،فقطع أذنه اليمىن وكان اسم العبد ملخس .فقال يسوع لبطرس :اجعل سيفك يف الغمد .الكأس اليت أعطاين

اآلب أال أشرهبا ".يو  .11-10 :18فلو مل يكن الشخص املقبوض عليه هو املسيح ملا دافع بطرس عنه ،واحلوار واضح أنه كان بني

املسيح وبطرس.

جـ-املسيح يف مصادر العقيدة املسيحية .ص .158 ،154

د-دعوة احلق .ص .123

هـ -املسيح واملسيحية واإلسالم .ص .190

( )56تفسري العهد اجلديد .وليم ابركلي .جملد  .1ص .439
( )57شرح بشارة لوقا .د .القس إبراهيم سعيد .ص .557
( )58الكنز اجلليل .وليم إدي .جـ .1ص .469
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-3إن بطرس قد تبع املسيح بعد القبض عليه ودخل إىل دار الكهنة (لو  )17-15 :22أي مل حيدث تغيري للشخص املقبوض
-4أما القول أبن بطرس ال جيوز مطلقاً أن حيلف كذابً ،ألنه يعترب أعظم مسيحي أجنبته املسيحية ،فهو كان صادقاً حني أقسم أنه

ال يعرف املصلوب ،فهو قول غري صحيح ألنه ال يوجد إنسان معصوم من اخلطأ واخلطية –وكما أوضحت سابقاً -فاملسيح كان عارفاً
بضعفه وحذره من ذلك .والكتاب املقدس عندما سجل أحداث هذه القصة سجلها كما حدثت وليس كما جيب أن حتدث يف صورهتا
املثالية ،وال تبىن عقيدة على تصرف خاطئ من شخص ،فبطرس عندما رأى يف اعرتافه أبنه تلميذ للمسيح _الشخص الذي حياكم يف ذلك

الوقت -ما يعرضه للخطر ،أنكر أنه يعرفه ،أي أنه أنكر أنه تلميذ املسيح فقط "قالوا له ألست أنت أيضاً من تالميذه فأنكر ذاك وقال

لست أان" يو .25 :18

فلم يكن السؤال هل هذا هو املسيح أم ال؟ ولكن االهتام كان موجهاً إىل بطرس أنه من أتباع املسيح .واإلنكار كان بسبب

اخلوف ،وليس فيه أي دليل ابملرة على أن هذا الشخص –الذي حياكم -ليس هو املسيح.

-5لو فرضنا أن الشخص املقبوض عليه ،ليس هو املسيح ،بل يهوذا .فهل ال يعرف بطرس يهوذا ويقول "إين لست أعرف

الرجل" مىت  73 :26ومها معاً ملدة سنوات.

-6األحداث اليت تلت تؤكد أن هذا الشخص هو املسيح ،فبعد أن أنكر بطرس "صاح الديك فالتفت الرب ونظر إىل بطرس

فتذكر بطرس كالم الرب .كيف قال له :إنك قبل أن يصيح الديك تنكرين ثالث مرات .فخرج بطرس إىل خارج وبكى بكاء مراً" لو :22

 .62-60فعندما نظر املسيح إىل بطرس كان يف نظرته تذكري له بنبوته السابقة ،وتبكيت على هذا اإلنكار ،ورمبا أظهر املسيح يف هذه

النظرة شفقة وحزانً على بطرس ،فخرج إىل خارج وبكى .فلو مل يكن هذا الشخص هو املسيح ملا نظر إىل بطرس معاتباً ،وملا أتثر بطرس
هبذه النظرة ،ولو كان هذا الشخص غري املسيح ،أمل يتعرف بطرس عليه عندما تالقت عيوهنما وعند ذلك ما كان له أن خيرج ليبكي ندماً
على إنكاره لسيده .وقد أعلن له من قبل "إن شك اجلميع فأان ال أشك ..ولو اضطررت أن أموت معك ال أنكرك" مر .32-28 :14

-7إن شهادة بطرس يف كرازته عن موت املسيح وقيامته ،هي خري برهان على أنه كان متأكداً من ذلك .فقد وعظ اليهود قائالً:
"أيها الرجال اإلسرائيليون ،امسعوا هذه األقوال ،يسوع الناصري  ..أخذمتوه مسلماً مبشورة هللا احملتومة وعلمه السابق وأبيدي آمثة

صلبتموه وقتلتموه الذي أقامه هللا انقضاً أوجاع املوت ،إذ مل يكن ممكناً أن ميسك منة" أع .24-22 :2

"فليعلم يقيناً مجيع بيت إسرائيل أن هللا جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم رابً ومسيحاً" أع .36 :2

"إن إله إبراهيم وإسحق ويعقوب وإله آابئنا جمد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرمتوه أمام وجه بيالطس وهو حاكم إبطالقه.

ولكن أنتم أنكرمت القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل .ورئيس احلياة قتلتموه الذي أقامه هللا من األموات وحنن شهود على
ذلك" أع .15-13 :3

(اقرأ أيضاً أع  .10 ،2 :4أع  .32-30 :5أع )40-39 :10

ويف رسالتيه حتدث عن موت املسيح قائالً" :عاملني أنكم افتديتم ال أبشياء تفىن بفضة أو ذهب  ..بل بدم كرمي كما من محل بال

عيب وال دنس ،دم املسيح معروف سابقاً قبل أتسيس العامل .ولكن قد أظهر يف األزمنة األخرية من أجلكم ،أنتم الذين به تؤمنون ابهلل

الذي أقامه من األموات وأعطاه جمداً" 1بط .20-18 :1
(اقرأ أيضاً 1بط )5 :5 .24 ،21 :2 .18 :3

فمىت مت صلب املسيح الذي يعلن عنه بطرس ،ويشهد له ،وجيعله أساس اإلميان املسيحي؟ ولو كان املصلوب شخصاً آخر ،فمن

يصدق أن بطرس يقدم حياته للموت وهو عامل أن املصلوب ليس هو املسيح؟

ما أسهل إلقاء القول على عواهنه بدون دليل أو برهان .وماذا نقول ألانس ينكرون الشمس يف رابعة النهار.

-11إنكار املصلوب أثناء احملاكمة أمام رئيس الكهنة:
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" لقد جاء يف كتبهم أن رئيس الكهنة سأل املصلوب قبل تنفيذ احلكم "وقال أستحلفك ابهلل احلي أن تقول لنا :هل أنت املسيح

ابن هللا .قال يسوع :أنت قلت" مت  . 64-63 :26إن قول املصلوب ،أنت قلت ،إنكار الشك فيه ،ولو كان كما يزعمون هو املسيح،

ملا وسعه إال اجلواب الصريح ،سيما ورئيس الكهنة يستحلف ابهلل .فهل ال أيبه املسيح ابهلل العظيم؟ إن إنكار املصلوب كونه املسيح بعد
6

القسم عليه ،لدليل ال شك يف كونه غريه"

3

التعليق:

أوالً :إن رئيس الكهنة مل يسأل املصلوب قبل تنفيذ احلكم ،ولكن السؤال كان أثناء احملاكمة إلجياد دليل اهتام له.

اثنياً :لكي تكون الصورة واضحة سوف نذكر النص الكتايب –الذي اقتبس منه -كامالً لكي نرى من خالله هل أنكر املصلوب

أنه هو املسيح؟

"والذين أمسكوا يسوع مضوا به إىل قيافا رئيس الكهنة ،حيث اجتمع الكتبة والشيوخ  ..وكان رؤساء الكهنة والشيوخ واجملمع

يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه .فلم جيدوا .ومع أنه جاء شهود زور كثريون مل جيدوا .وأخرياً تقدم شاهدا زور وقاال :هذا قال

إين أقدر أن أنقض هيكل هللا ويف ثالثة أايم أبنيه .فقام رئيس الكهنة وقال :أما جتيب بشيء ،ماذا يشهد به هذان عليك؟ وأما يسوع فكان

ساكتاً .فأجابه رئيس الكهنة وقال :أستحلفك ابهلل احلي أن تقول لنا :هل أنت املسيح ابن هللا؟ فقال له يسوع :أنت قلت .وأيضاً أقول
لكم من اآلن تبصرون ابن اإلنسان جالساً عن ميني القوة وآتياً على سحاب السماء ،فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائالً :قد جدف ،ما

حاجتنا بعد إىل شهود ها قد مسعتم جتديفه .ماذا ترون؟ فأجابوا وقالوا :إنه مستوجب املوت" مت  .66-57 :26وانظر مر -53 :14

 .64لو  .71-66 :22لقد قبضوا على املسيح واقتادوه إىل قيافا رئيس الكهنة وأمام االهتامات املوجهة إليه كان يسوع ساكتاً (مت

 .)63-62 :26ومل جيب بشيء (مر  )61 :15فلماذا كان صامتاً وهل يف هذا الصمت دليل على أنه ليس هو املسيح؟
"يف أحايني كثرية كان الصمت أبلغ من الكالم:

-1فهناك صمت القلب املندهش املعجب :ويف مرات كثرية نصفق أو هنتف ملن ميثلون أو خيطبون إعجاابً هبم ،ولكن مىت زاد

إعجابنا فإننا نصمت يف حضرهتم ،وقد يظهر إنسان بنظرة واحدة من عينيه شكراً أعمق وأعظم مما تقوله آالف الكلمات املكتوبة يف
قواميسنا.
-2وهناك صمت االحتقار :فقد تسمع كالم أحدهم أو سؤاله أو حجته ،وبدالً من أن ترد عليها كلمة بكلمة حمتقراً إايها ،ما
عليك إال أن تدير ظهرك له وترتكه بدون جواب ،فيحس االحتقار واخلزي أضعاف املرات.

-3وهناك صمت اخلوف :فهناك من حيبس اخلوف الكالم يف فمه ،إن جبنه الروحي أو النفسي يؤثر على لسانه فال يستطيع أن

يتكلم أو يعمل سوى أن يصمت ،صمت اخلزي.

-4وهناك صمت القلب احلزين :يف مرات كثرية جيرح اإلنسان فيحزن وال يستطيع أن جيد كالماً يعرب به عن حزنه أو اعرتاضه أو

غضبه فيسكت .واحلزن األعمق هو احلزن الصامت الذي يفوق الغضب والتوبيخ وأي صنف من الكالم.

( )59املسيح بني احلقائق واألوهام .ص .76

وانظر أيضاً -1املنتخب اجلليل .ص .311 ,308

-2بني املسيحية واإلسالم .ص .166
-3الرد على النصارى .ص .74
-4األجوبة الفاخرة .ص .56

-5الفارق بني املخلوق واخلالق .ص .47
-6دعوة احلق .ص .123
-7املسيح قادم .ص .57
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 -5وهناك صمت الكارثة أو املأساة :هذا صمت ألنه ال يوجد كالم ،وهذا بعينه كان صمت يسوع .ألنه عرف أنه ال يوجد

ارتباط أو تفاهم بينه وبني اليهود .ألن وسائل االتصال قد انقطعت متاماً .فقد أسدلت الكراهية ستاراً حديدايً بينهم وبينه .إنه ملوقف مرير

أن جيد اإلنسان نفسه غري مقتنع ابلكالم ألنه ال فائدة منه"

7

.

ونستطيع أن نضيف أسباابً أخرى هلذا الصمت:

3

-1ألنه مل يكن لرؤساء الكهنة احلق يف اجللوس على كرسي القضاء بسبب خمالفتهم الشريعة يف القبض عليه.
-2ألن حماكمتهم مل تكن قانونية:

أ-إذ أن التهمة اليت وجهوها إليه ،وهي التجديف كان من الواجب أن ال تناقش سراً يف بيت ،بل أمام املأل علناً.
ب-ألهنم استدعوا شهوداً مل يلتقوا به عن قرب ،ومن مث مل يستطيعوا أن يذكروا األقوال اليت خرجت من فمه.

-3ألن أسئلتهم للمسيح كانت أسئلة هتكمية ،وليست استفسارية واملسيح أرفع من أن جييب على مثل هذه

8

.

-4ألن املسيح مل يكن مضطراً لإلجابة على أسئلتهم ،فاهلدف من األسئلة ،ليس هو املعرفة ،بل ليجدوا ما يشتكوا به عليه،
وعندما صرح هلم أبنه هو املسيح مل يؤمنوا ،بل قالوا :لقد جدف.
-5ألن املسيح كان عارفاً ،أنه قد أتت الساعة ،وهو اآلن يف طريقه للصلب حسب إرادة هللا احملتومة ،وعلمه السابق.

 -6ألنه مل يكن هناك فائدة من الكالم وأنه مهما قال ،فإنه لن يغري من األمر شيئاً مما قرروه ،وقد أوضح ذلك بقوله" :إن قلت

لكم ال تصدقون وإن سألت ال جتيبونين وال تطلقونين" لو  .68-67 :22أي أن احلوار أصبح غري جمد ألهنم سبقوا وقرروا "أنه خري أن

ميوت إنسان واحد عن الشعب" يو .14 :18

هلذه األسباب صمت املسيح أمام الكهنة ومل يكن صمته إنكاراً منه أنه املسيح.

ولكن عندما وجه قيافا إىل يسوع القسم األعظم يف الدستور العرباين "أستحلفك ابهلل احلي" مل يكن هناك مفر أن جييب يسوع

وهو اليهودي التقي النقي احملافظ على الشريعة صوانً حلرمة هذا القسم العظيم ،وقد جاء بكتاب املشنا اليهودي" :إذ قال قائل :أستحلفك

ابهلل القادر على كل شيء أو ابلصباؤوت ،أو ابلعظيم الرحيم ،الطويل األانة ،الكثري الرمحة ،أو أبي لقب من األلقاب اإلهلية ،فإنه كان لزاماً
1
3
9
على املسؤول أن جييب" .
ورغم أن صيغة سؤال قيافا قد توحي أبنه مل أيت كاستفهام نزيه غري مغرض.

هل أنت املسيح؟ أنت السجني الضعيف الذي ختلى عنك اجلميع  ..إنه سؤال ينم عن السخرية الالذعة أو الغضب الشديد،

ولو أن رئيس الكهنة كان يتكلم ساخراً ،إال أن ما قاله تطابق مع ما كان يقول يسوع عن نفسه .

0

" والنص :أنت قلت" أو "أنتم تقولون أين أان هو" الذي يقع على األذن يف العصر احلديث موقع املراوغة والتملص ،مل يكن فيه

شيء من هذا املعىن لدى الفكر اليهودي املعاصر للمسيح .فعبارة "أنت تقول" كانت الوضع التقليدي الذي جييب به اليهودي املثقف

على سؤال خطري أو حزين"

1

.

4

1

"أنت قلت" رد إجيايب به خرج املسيح عن صمته وأجاب رئيس الكهنة بكل حزم عن حقيقة ذاته له اجملد ،وهذا القول هو

أسلوب احلكيم الذي قل ودل والذي ال يصدر إال عن نفس راسخة مطمئنة ،ويف الوقت نفسه هو تقريع الذع لرئيس الكهنة يدعوه إىل

التفكري واالنتباه ألن حقيقة كون املسيح هو "ابن هللا" كانت قد بلغت أذن هذا الرجل وآذان الكهنة معاً ،وذلك بعد أن أيدها املسيح

( )60تفسري العهد اجلديد .وليم ابركلي .جملد .1ص .655-654
( )61قضية الصليب .عوض مسعان .ص .126-125
( )62من دحرج احلجر .فرانك موريسون .ص .109

( )63التفسري احلديث :إجنيل مىت .ر.ت.فرانس .ص .424
( )64من دحرج احلجر .ص .109
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ابألدلة املعجزية ،وأثبتها أيضاً من التوراة اليت كانت بني أيديهم (تث  .) 46-41 :22ومن مث مل يكن من الواجب أن تعاد هذه احلقيقة
أمامهم مرة أخرى.

مما يثبت أن املسيح نفسه هو قائل هذه العبارة ،أنه قد استعملها يف أقواله كثرياً .فلما سأله يهوذا اإلسخريوطي يف الليلة السابقة

للصلب :هل أان هو –الذي سيسلمك -اي سيدي؟ أجابه املسيح :أنت قلت" مت .25 :26

2

وملا سأله بيالطس الوايل أثناء احملاكمة "أفأنت إذاً ملك؟ أجابه على الفور :أنت قلت" يو . 38 :18

-وكما أوضحنا سابقاً -إن املسيح مل يكن مضطراً لإلجابة على سؤال رئيس الكهنة ،ألن اهلدف من السؤال ليس املعرفة ،بل

ليجدوا ما يشتكوا به عليه ،ولكنه أجاب حىت ال يستنتجوا من سكوته أنه رجع عن دعواه ،أنه هو املسيح ابن هللا احلي.
ومن األدلة على أن الشخص الذي حياكم هو املسيح وليس أي شخص آخر ما يلي:

-1إن اليهود فهموا من قوله" :أنت قلت" أنه هو املسيح ،والدليل على ذلك أهنم اهتموه ابلتجديف .وقالوا" :إنه مستوجب

املوت" واملسيح قد أيد صحة هذا ومل يقل هلم أبداً أهنم قد أخطأوا فهم أقواله.

-2لو كانت هذه اإلجابة تعين اإلنكار ،ألطلق رؤساء الكهنة سراحه ،ألنه بذلك يكون قد أنكر ما يدعيه بكونه هو املسيح،

واجلماهري اليت تبعته على أساس أنه هو املسيح املنتصر كانت ستفارقه ،وبذلك تنتهي القضية كلها.

-3إن بقية قول املصلوب "من اآلن تبصرون ابن اإلنسان جالساً عن ميني القوة وآتياً على سحاب السماء" فيه يوضح هلم أنه

هو املسيح املنتظر الذي تنبأ عنه العهد القدمي يف دا  .14-13 :7أي أن املصلوب يقتبس النبوات اليت جاءت عن املسيح يف العهد

القدمي ،واليت يعرفها سامعوه جيداً ،ومطبقاً إايها على نفسه .فكيف ينكر املتهم أنه هو املسيح ،مث يطبق –يف نفس القول -نبوات العهد
القدمي عن املسيح على نفسه؟ هذا يؤكد أن هذا الشخص هو املسيح نفسه.

-4لو كان هذا الشخص هو يهوذا أو غريه ،فلماذا مل يقل هلم صراحة أنه ليس هو املسيح ،حىت يطلقوا سراحه ،وال يعطي هلم

أي فرصة لاللتباس أو التشكك.

-5مث أن األحداث اليت تلت ذلك من خالل أقوال وأعمال هذا الشخص تؤكد لنا أنه هو املسيح.
إذاً استخدام هذه املقولة إلثبات أن املصلوب ليس هو املسيح ،هي رامية من غري ر ٍام ،وادعاء كاذب وال سند له من حقيقة.
-12أقوال املصلوب أمام رئيس الكهنة:

"من اآلن تبصرون ابن اإلنسان جالساً عن ميني القوة وآتياً على سحاب السماء" مت .64 :26

" وابن اإلنسان يف إجنيل مىت هو املسيح ،واملتحدث يقول إنه من اآلن أي من اللحظة اليت هو يتحدث فيها ،يبصرون ابن

اإلنسان على النحو الذي أش ار إليه .فكيف يكون ذلك ،إال أن يكون املتحدث شخص آخر غري املسيح ،إذ ال ميكن أن يكون هو نفسه

املسيح واقفاً بينهم ،ويف نفس الوقت يكون املسيح يف مكان آخر جالساً عن ميني القوة آتياً على سحاب السماء ،ال شك إذاً أن هذا
املتحدث شخص آخر غري املسيح ،ولذا حسب اعتقاده قال :إنه يف نفس اللحظة اليت كان يتحدث هو فيها ،يرون املسيح جالساً عن

ميني القوة وآتياً على سحاب السماء"
التعليق:

.

3

4

1

-1إن هذه العبارة اليت جاءت يف مىت  ،64 :26تشري إىل ما جاء يف دا " 14-13 :7كنت يف رؤى الليل وإذا مع سحب

السماء مثل ابن اإلنسان أتى وجاء إىل القدمي األايم فقربوه قدامه فأعطى سلطاانً وجمداً وملكواتً لتتعبد له كل الشعوب واألمم واأللسنة.

سلطانه سلطان أبدي ما ال يزول وملكوته ما ال ينقرض" .وابن اإلنسان لقب من ألقاب املسيح وقد أطلق املسيح هذا اللقب على نفسه

كثرياً ،يف إجنيل مىت أكثر من ثالثني مرة ،ويف إجنيل مرقس مخسة عشر مرة ،ويف إجنيل لوقا مخساً وعشرين مرة ،ويف إجنيل يوحنا اثنيت عشر
( )65قضية الصليب .ص .127
( )66دعوة احلق .ص .124

info@arabicbible.com

65
All rights reserved © 2020-2021

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 - USA

א

ar.arabicbible.com

 א כא אא

www.arabicbible.com

مرة وقد ذكر مرة واحدة يف حديث اسطفانوس (أع  )56 :7ومرة يف رسالة العربانيني (عب  ،)6 :2ومرتني يف سفر الرؤاي (رؤ ،13 :1

.)14 :14

ملاذا استخدم املسيح هذا اللقب يف اإلشارة إىل شخصه؟

أ-إن لقب ابن اإلنسان يتضمن أنه "املسيا" ولكنه جتنب استخدام األمساء املباشرة للمسيا ،وذلك ألن املعاصرين من اليهود مل

يكونوا على استعداد لقبول إعالنه ذلك.

ب-لقد ارتبط جتسد املسيح منذ بداية خدمته بلقب "ابن اإلنسان" يو  .13 :3ويبدو مسوه الفريد يف كلماته لنيقودميس "ليس

أحد صعد إىل السماء إال الذي نزل من السماء ابن اإلنسان الذي هو يف السماء" وهذه العبارة األخرية "الذي يف السماء" تتضمن وجوده

يف كل مكان ،ويف نفس الوقت دليالً على الهوته "فابن اإلنسان" إذاً هو "الرب من السماء" ظاهراً يف صورة بشرية على األرض ،ويف نفس

الوقت هو يف السماء"

4

.

1

4

إذاً لقب "ابن اإلنسان" يعين املسيح ،وحيث أن املسيح هو اإلله املتجسد يف صورة بشرية إذاً من املمكن أن يكون معهم
ابجلسد ،ويف نفس الوقت الهوتياً جالساً عن ميني القوة ،وآتياً على سحاب السماء ،مث جيب أال يغرب عن أذهاننا أن اجللوس عن ميني
القوة ال يعين املكان ألن هللا روح ليس حمدوداً مبكان واملعىن هنا جمازي يشري إىل اجملد والكرامة السلطان .وابلتايل فهذا القول ال يعين ابملرة
أن الشخص املتحدث هنا ليس هو املسيح.

-2إن كلمة "من اآلن" ال تعين هذه اللحظة اليت يتكلم فيها الشخص الذي حياكم أمام الكهنة ،حىت كان جيوز الظن أن هذا

الشخص هو يهوذا ،ألن الكهنة مل يروا املسيح وقتئذ جالساً عن ميني هللا أو آتياً على سحاب اجملد
man.

ويتضح هذا من الرتمجات اإلجنليزية:
son

of

the

shall

see

ye

)(Rieu

4

()Ant

)N.iv( 1

.

you.

unto

say

1-I

)(k.j

2-The time has come when you will see.

)(Ber

)(Mof

after

Here

5

3-Shortly you will see.

4-In the future you will see.

5-You will in the future see the son of man.
6-In the future.

( )67دائرة املعارف الكتابية .جملد .2ص .216-214

*ويذكر عبد الكرمي اخلطيب :إن كلمة ابن اإلنسان اليت ترد على لسان السيد املسيح حتمل يف مضموهنا املعىن الذي يراد من كلمة "هللا" قضية األلوهية .جـ .2ص

.259

*ويقول األستاذ عباس حممود العقاد" :أما الصفة اليت تثبتت له (ع) يف طوية ضمريه فقد تكررت يف كالمه عن نفسه على صور شىت ,فهو نور العامل ,وخبز احلياة,

والكرمة احلقيقية وهو ابن هللا ,وابن اإلنسان  ..إن كلمة ابن اإلنسان قد جاءت أحياانً مرادفة لضمري املتكلم "أان" حني يتكلم املسيح عن نفسه( .مت ,10
 .16مر  .13مر  .8لو  .)12حياة املسيح .ص .186-184

*وكتب األستاذ خالد حممد خالد" :فوق أرض فلسطني ,شهد التاريخ يوماً ,إنساانً شامخ النفس ,مستقيم الضمري ,بلغ اإلنسان يف تقديره ,الغاية اليت جعلته ينعت

نفسه "اببن اإلنسان" .وابن اإلنسان هذا ,ذو العبري اإلهلي ترتكنا كلماته ,ويرتكنا سلوكه ندرك إدراكاً وثيقاً ,الغرض العظيم الذي كابد حتقيقه ,أال وهو إهناض
اإلنسان وإزهار احلياة  ...نلتقي ابملسيح ينعت نفسه كثرياً أبنه "ابن اإلنسان" بيد أن ابن اإلنسان هذا مل يعرف فؤاده الذكي أية ختوم بني اآلب والرب .لقد ختطى

حدود النسب األرضي وجاوزها مجيعاً  ...فاملسيح ينعت نفسه أبنه ابن اإلنسان ويكررها كثرياً .إن ابن اإلنسان مل أيت ليهلك أنفس الناس ,بل ليخلص" .معاً
على الطريق حممد واملسيح .ص .7 ,55 ,6
( )68قضية الصليب .ص .128
()69
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Here after، In the future، shortly

فكلمة "اآلن" ترمجت

-3إن الفعل تبصرون "ال يرد يف اللغة اليواننية –اللغة األصلية لإلجنيل -يف صيغة املضارع ،بل يف صيغة املستقبل ،وترمجته

احلرفية "ستبصرون" وقد ترجم إىل اللغة العربية "تبصرون" يف صيغة املضارع ،ألن الفعل املضارع يف العربية إذا مل يسبقه حرف "مل" فإنه يدل
7

على احلال واالستقبال معاً (شرح شذور الذهب .ص. )61

4

وهذا واضح يف الرتمجات اإلجنليزية –املذكورة سابقاً -حيث جاء الفعل يف صيغة املستقبل .You will See

وأيضاً يف الرتمجات العربية احلديثة كما يف:

الرتمجة العربية اجلديدة "وأان أقول لكم :سرتون بعد اليوم ابن اإلنسان جالساً عن ميني القوة وآتياً على سحاب السماء"

السماء"

.

ويف الرتمجة التفسريية "وأقول لكم أيضاً أنكم منذ اآلن سوف ترون ابن اإلنسان جالساً عن ميني القوة مث آتياً على سحاب
9

1

4

-4آتياً على سحاب اجملد "تعين تربير ومتجيد ابن اإلنسان يف السماء".

فعلى ضوء ما جاء يف دا  .14-13 :7هي تعين جميء إىل هللا ليعطي ملكواتً .والعباراتن تشريان إىل نفس حالة اجملد ،وليس إىل

موقفني متعاقبني أو حدثني منفصلني بل تشري إىل فرتة تبدأ من اآلن ،ألنه سرعان ما سيتضح سلطان وجمد املسيح .أي أن هذا النص يشري

إىل جميء املسيح إىل اآلب .وهذا ما حدث بعد فرتة قصرية من القول به ،عندما قام املسيح وجلس عن ميني هللا وهو اآلن يف سلطانه

األمسى ،وهو سلطان يصل إىل ذروته عندما يروا يسوع كداين للعامل"

0

.

5

-5إن القول "تبصرون ابن اإلنسان" وليس تبصرونين ،ال يدل على أن املسيح مل يكن هو املتكلم ،بل على العكس يدل على أنه

هو بعينه ،ألنه هو الذي كان استعمل هذا اللقب عن نفسه .وقد قال لليهود عن نفسه من قبل "وأما ابن اإلنسان فليس له أين يسند

رأسه"

كما قال هلم "إن البن اإلنسان سلطاانً على األرض أن يغفر اخلطااي" مر  .10 :8ومل يقل إن يل سلطاانً أن أغفر اخلطااي األمر

الذي يدل على أن الشخص الذي كان حياكم أمام الكهنة هو املسيح

5

 .وليس يهوذا أو أي شخص 1آخر.

-13أن املصلوب قد أدين بتهمة التجديف وال ميكن أن يكون املسيح جمدفاً:
"روى يوحنا أن املصلوب حكم عليه ابلصلب كونه جدف وكفر ،وذلك حبكم قيافا املسلم بنبوته (يو  .)52-49 :11وهذا

دليل فيه إلزامان:

-1إن املصلوب ميتنع أن يكون هللا ،وهل يقال على اإلله جدف ،ألن احلكم عليه ابلتجديف كان عن نبوة قيافا ،وحكم النبوة

عدل ال نزاع فيه.

-2إن املصلوب غري عيسى ،ألنه ال يصح أن يقال أنه عيسى الرسول وأنه الكافر معاً ،وال يصح إنكار نبوة قيافا" .
-The Amplified .N.T

-New international version

( )70قضية الصليب .ص .129
( )71الرتمجة العربية اجلديدة .دار الكتاب املقدس لبنان .سنة .1993

( )72كتاب احلياة .ط سنة .1989

( )73التفسري احلديث :إجنيل مىت ص .289 ,425 ,424

( )74قضية الصليب .ص .129

( )75الفارق بني املخلوق واخلالق .ص .577

وأيضاً املسيح بني احلقائق واألوهام .ص .176
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التعليق:

قبل أن نعلق على القول السابق ،نسجل النصوص الكتابية اليت تتعلق هبذا املوضوع حىت تكون الصورة كاملة وواضحة.

*يو " 53-45 :11فكثريون من اليهود الذين جاؤوا إىل مرمي ونظروا ما فعل يسوع آمنوا به .وأما قوم منهم فمضوا إىل

الفريسيني وقالوا هلم عما فعل يسوع ،فجمع رؤساء الكهنة والفريسيون جممعاً وقالوا :ماذا نصنع فإن هذا اإلنسان يعمل آايت كثرية .إن
تركناه هكذا يؤمن به اجلميع وأييت الرومانيون وأيخذون موضعنا وأمتنا .فقال هلم واحد منهم وهو قيافا ،كان رئيساً للكهنة يف تلك السنة،

أنتم لستم تعرفون شيئاً .وال تفكرون أنه خري لنا أن ميوت إنسان واحد عن الشعب وال هتلك األمة كلها .ومل يقل هذا من نفسه ،بل إذ كان

رئيساً للكهنة يف تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن ميوت عن األمة ،وليس عن األمة فقط ،بل ليجمع أبناء هللا املتفرقني إىل واحد .فمن

ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه".

*مت " 66-63 :26فأجاب رئيس الكهنة قال له :أستحلفك ابهلل احلي أن تقول لنا هل أنت املسيح ابن هللا؟ قال له يسوع:

أنت قلت ،وأيضاً أقول لكم :من اآلن تبصرون ابن اإلنسان جالساً عن ميني القوة وآتياً على سحاب السماء .فمزق رئيس الكهنة حينئذ
ثيابه قائالً :قد جدف ،ما حاجتنا بعد إىل شهود ،ها قد مسعتم جتديفه .ماذا ترون ،فأجابوا وقالوا :إنه مستوجب املوت"

*يو " 32-28 :18مث جاؤوا بيسوع من عند قيافا إىل دار الوالية .وكان صبح ومل يدخلوا هم إىل دار الوالية لكي ال يتنجسوا

فيأكلون الفصح .فخرج بيالطس إليهم وقال :أية شكاية تقدمون على هذا اإلنسان .أجابوا وقالوا له :لو مل يكن فاعل شر ملا كنا قد

سلمناه إليك .فقال هلم بيالطس :خذوه أنتم واحكموا عليه حسب انموسكم .فقال له اليهود :ال جيوز لنا أن نقتل أحد ،ليتم قول يسوع

الذي قاله مشرياً إىل أية ميتة كان مزمعاً أن ميوت".

*يو " 12 ،7 ،6 :19فقال هلم بيالطس :خذوه أنتم واصلبوه ،ألين لست أجد فيه علة .أجابه اليهود :لنا انموس وحسب

انموسنا جيب أن ميوت ألنه جعل نفسه ابن هللا  ..كان بيالطس يطلب أن يطلقه ،ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلني :إن أطلقت هذا

فلست حمباً لقيصر .كل من جيعل نفسه ملكاً يقاوم قيصر".

لو " 2-1 :23فقام مجهورهم وجاؤوا به إىل بيالطس .وابتدأوا يشتكون عليه قائلني "إننا وجدان هذا يفسد األمة ومينع أن تعطى

جزية لقيصر ،قائالً إنه مسيح ملك"

من خالل النصوص السابقة نقدم ردان يف نقاط حمددة:

أوالً :التجديف يف العهد القدمي:

"التجديف لغوايً هو الكفر ابلنعم أو استغالل عطاء هللا وتوجيه اإلهانة أو التعيري إليه .وهناك بضع كلمات عربية ترتجم إىل العربية

بكلمة جدف أو جتديف وهي:

-1ابرك :وهي يف العربية تعين الربكة أو اللعنة ،وقد ترمجت "ابرك" مبعىن "العن" يف قول امرأة أيوب له "ابرك هللا ومت" أي :2

 .9وترمجت إىل "جدف أو جيدف" يف أي  .11 ،5 :1وكذلك يف حادثة اتبوت اليزرعيلي (1مل .)13 ،10 :21
-2جدف :مبعىن قذف أو أهان أو شتم كما يف (1مل  .12 ،6 :9إش  .23 ،6 :37حز )27 :20

وترمجت إىل "شامت" يف مز  ،16 :44وإىل "يزدري" يف عدد .3 :15

-3نقب :مبعىن "طعن" عن جتديف ابن املرأة اإلسرائيلية على اسم هللا وكان عقابه القتل رمجاً (ال . )16-11 :24

اثنياً :عقوبة التجديف:

لقد كانت عقوبة التجديف هي املوت رمجاً ،عن طريق إلقاء احلجارة على الشخص املتهم حىت ميوت .وكان يتم خارج املدينة (ال

 .23 :24عدد 1 .36-35 :15مل  )13 :21وكان شهود االهتام –كانت الشريعة تستلزم وجود شاهدين على األقل (تث :17

( )76دائرة املعارف الكتابية .جـ .2ص .541-513
info@arabicbible.com

68

All rights reserved © 2020-2021

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 - USA

א

ar.arabicbible.com

 א כא אא

www.arabicbible.com

 -)6يضعون أيديهم على املتهم (ال  .14 :24تث  ،)7 :17لنقل الذنب من اجلماعة إىل املذنب ،مث يكون الشهود أول من يرميه
ابحلجارة ،مث يرميه سائر الشعب بعد ذلك (تث  ،)7 :17وذلك لنزع الشر من وسط الشعب (تث . )21 :12

4

اثلثاً :هل جدف املسيح؟

" لقد حرص املسيح" على أن يتجنب النطق ابالسم القدوس والذي اعترب يف عصور متأخرة جتديفاً ،وأن يدعي أنه املسيا ال يكاد

يعترب جتديفاً ،فقد يكون هذا على كل حال ادعاء صحيحاً ،أما االدعاء أبنه مسيح الرب يف هذا املوقف غري املناسب ،رمبا ينظر إليه على

أنه استخدم اسم الرب ابطالً ،وهكذا فلم ترتك كلمات يسوع أمام السلطات إال اختيارين ال اثلث هلما ،إما أن يتقبلوا ما يقوله ،أو حيكموا

عليه بسبب هذا التجديف"

 .وإذ ننظر لألمر نظرة فاحصة 5عادلة نرى:

1

5

أ-إن املسيح ابدعائه أنه مسيح الرب مل جيدف ،ألنه هو فعالً كذلك.

ب-إن اهتام املسيح من قبل رؤساء الكهنة ابلتجديف ،ال يعين صحة هذا االهتام فما أكثر االهتامات الباطلة اليت يثريها الناس

ضد أعدائهم ،واليهود قد قرروا التخلص من املسيح ،فكان ال بد من االفرتاء أبي هتمة كاذبة تتيح هلم هذا .ويرى م.أمحد عبد الوهاب:

"حسب الشريعة اليهودية جند أنه ال األقوال اليت تنسب ليسوع عن نقض اهليكل ،حىت لو أمكن إثباهتا ،وال إجابته لرئيس الكهنة ،تعترب

جتديفاً على االسم اإلهلي ،مما يقتضي شجبه بطريقة خاصة ،حسبما يذكر سفر الالويني "كل من سب إهله حيمل خطية ،ومن جدف على
اسم الرب فإنه يقتل ويرمجه كل اجلماعة رمجاً" (ال  .)16-15 :24مث يتساءل:

"إذا كان يسوع قد أدين بسبب التجديف (كما يقرر اإلجنيل) فلماذا مل تقم السلطات اليهودية ذاهتا بتنفيذ العقاب ،وذلك برمجه

حىت املوت" .

5

6

1

وهذا ما سوف جنيب عليه يف السطور التالية.

رابعاً :ملاذا مل يرجم املسيح؟

أصدر السنهدرمي –جممع السبعني -حكمه على يسوع ابإلعدام رمجاً ألنه جدف ،وقد كان يلذ لليهود أن ينفذوا فيه هذا احلكم،

لريووا غليلهم من دمه ،لوال أن الدولة الرومانية احلاكمة ،كانت قد سلبت منهم هذا احلق ،فعندما "قال هلم بيالطس :خذوه أنتم واحكموا

عليه حسب انموسكم ،فقال له اليهود :ال جيوز لنا أن نقتل أحداً" يو .31 :18

ويقول التلمود :قبل خراب اهليكل أبربعني عاماً ،انتزع من إسرائيل حق احلكم ابإلعدام ،ولئن مت لليهود مرة أن حيكموا على
اسطفانوس ابإلعدام رمجاً ابحلجارة –ألن احلاكم الروماين كان غائباً عن أورشليم يف ذلك األوان -إال أهنم مل يستطيعوا أن يوقعوا هذه
العقوبة على املسيح لسببني:

-1ألن احلاكم الروماين –بيالطس -كان موجوداً وقتئذ يف دار الوالية يف أورشليم ملراقبة اليهود أثناء عيد الفصح.

( )77دائرة املعارف الكتابية .جـ .4ص .75-74
( )78التفسري احلديث .مىت .ص .426-425

( )79املسيح يف مصادر العقيدة املسيحية .ص .152
من احلاالت اليت يعاقب مرتكبوها ابملوت رمجاً.
أ-عبادة آهلة أخرى (تث )3-2 :17

ب-من يغوي شخص لعبادة آهلة أخرى (تث )11-6 :13

جـ-من يقدم ابنه ذبيحة لألصنام أو آهلة األمم (ال )5-2 :20

د-العرافة (ال )7 :20

هـ-كسر يوم السبت (عدد )36-32 :15
و-جرمية الزان (تث )24-21 :22

ز-االبن العاصي (تث )21-18 :21
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-2ألن السماء كانت قد سبقت فقضت أبن ميوت املسيح مصلوابً ،وال بد أن يتم املكتوب فيتم ما قاله املسيح عن نفسه ينبغي
7

أن يرفع ابن اإلنسان .

1

5

وقد كتب الرسول يوحنا بعد اعرتاف اليهود أبنه ال جيوز هلم أن يقتلوا أحداً" ،ليتم قول يسوع الذي قاله مشرياً إىل أية ميتة كان

مزمعاً أن ميوت" يو .32 :18

أي أن يسوع املسيح قد أخرب أنه سوف ميوت مصلوابً وليس مرجوماً.
*وقد أثري هذا املوضوع حديثاً يف بريطانيا عندما أصدر السياسي الربيطاين "أنوك بويل" كتابه "نشوء وارتقاء اإلجنيل"

 .وهو

عبارة عن ترمجة جديدة إلجنيل مىت مع تعليقات وهوامش .جاءت فيه سطور قليلة عن موت املسيح .حيث يرى أنوك أن حماكمة املسيح

جرت وانتهت برمجه بعد أن أدانته املؤسسة اليهودية ابلتجديف ،ألنه أطلق على نفسه لقب ابن هللا.
وقد رد عليه كثري من املتخصصني مثل:

-الربوفيسور جيزا فرينز احلجة يف جمال دراسة األداين واتريخ فلسطني يف القرن األول جبامعة أكسفورد والذي قال :إنه من بني

العديد من األشياء غري املؤكدة احمليطة بشخصية املسيح ،فإن واقعة الصلب هي أكثر األشياء يقينية "مث يضيف رداً على أن اجمللس
اليهودي األعلى مل يكن حيتاج إىل عرض املسيح على الوايل الروماين" إنه ال يوجد دليل على أن اجمللس كان لديه القدرة أو الصالحية لعقد

حماكمة للتجديف بعد أن أصبحت أرض امليعاد إقليماً اتبعاً للرومان  ...وحىت لو كان للمحكمة اليهودية القدرة على احلكم ابملوت ،فال

يوجد دليل على أهنا أدانت املسيح ابلكفر ألنه لقب نفسه اببن هللا .فعبارة ابن هللا يف التفسري اليهودي –خبالف املعىن املسيحي -ال تعين

أن اإلنسان له نفس طبيعة هللا.

*وإىل صفحة الرأي جبريدة "التاميز" أرسل الربوفيسور بيرت جونز املتخصص يف الكالسيكيات جبامعة نيوكاسل ،رداً يقول فيه أنه
"إذا كان اليهود قد رمجوا املسيح حىت املوت ،فإن األانجيل اليت تتضح مبشاعر العداء لليهود كانت ستهلل إبذاعة هذا النبأ بدالً من أن

ختفيه –كما يزعم بويل -من أجل الفوز ببعض املعتنقني للمسيحية"

-إن فكرة رجم املسيح بتهمة التجديف ذكرت يف رواية تلمودية يهودية ليس هلا قيمة تذكر ،ألهنا تعود للقرن الثالث امليالدي

هدفها التشكيك يف املسيحية وهتديد املسيحيني.

مما سبق نرى أن اليهود مل يرمجوا املسيح ،ألنه مل يكن من سلطتهم يف ذلك الوقت إصدار حكم اإلعدام وتنفيذه .ولذلك كان

جيب أن تغري التهمة املوجهة للمسيح ألن السلطات اليهودية كانت تعلم متاماً أن هتمة التجديف لن يصغي إليها بيالطس أو يضعها يف
اعتباره ،لذلك أمامه تغريت التهمة من دينية إىل هتمة سياسية جيد بيالطس أمامها نفسه مضطراً أن يصدر حكماً .ولذلك اهتموا يسوع أبنه:
-1يفسد األمة

-2مينع أن تعطى جزية لقيصر

-3يقول عن نفسه إنه مسيح ملك
الروماين.

أي أن االهتام تغري من اهتام ديين عقوبته الرجم –حسب شريعة اليهود -إىل اهتام سياسي عقوبته املوت صلباً حسب القانون

( )80شرح بشارة يوحنا .د.إبراهيم سعيد .ص .583
( ) 81هذا اجلزء مأخوذ عن مقالة حتت عنوان "ابحث بريطاين المع يؤكد  ...املسيح مل يصلب" ترمجها عن اإلندبندنت ,يوسف احلسيين وأعدها عصام زكراي,
ونشرت يف جملة "روز اليوسف" عدد  3456يف  .94/9/5ص .26-23

أنوك بويل :واحد من أكثر السياسيني اإلجنليز مشاكسة وحدة .يبلغ من العمر  82عاماً كان رئيساً سابقاً حلزب احملافظني ,له آراء عنصرية خبصوص احلد من
اهلجرة لربيطانيا .وهو مل يكتب هذا للتشكيك يف املس يح وصحة الكتاب املقدس .ولكن بويل حياول فقط أن يثري مناظرة جيدة ,وأنه يستمتع بكونه مثرياً للجدل.
كما يقول هنري شادويك األستاذ املتخصص يف اتريخ الكنيسة املسيحية األوىل .والذي يشكره بويل يف مقدمة كتابه من أجل الوقت والصرب اللذين بذهلما معه.

ومع ذلك يرفض شادويك ما جاء به بويل عن قصة رجم املسيح.
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واآلن أنيت إىل اجلزء الثاين من هذه القضية وهو نبوة قيافا.

أوالً :من هو قيافا؟

هو رئيس الكهنة

1
9
بيالطس إىل
فالرييوس جراتوس سنة 14م ،واستمر 5حىت عام 36م بعد استدعاء
وقد عينه احلاكم الروماين

روما .وقد كان هو رئيس الكهنة عندما جاء بيالطس إىل فلسطني سنة 26م .وكرئيس للكهنة فقد كان رئيساً للسنهدرمي األعظم الذي

حاكم املسيح.

اثنياً :هل تنبأ قيافا؟

النص الكتايب :يو .53-45 :11

*يرى وليم ابركلي " :إن قيافا نطق بعبارة مل يكن يعرف أهنا نبوة ،ومل يكن يدرك العمق البعيد الذي تنطوي عليه كلماهتا .لقد

اندى أبنه خري أن ميوت يسوع عن الشعب من أن هتلك األمة أبسرها  ..لقد تنبأ قيافا بنبوته كرئيس للكهنة أمام اجملمع اليهودي املقدس.
ولقد كان اعتقاد اليهود أنه حني يسأل رئيس الكهنة مشورة هللا خبصوص مستقبل أمته ،كان هللا يتحدث بواسطته ويقدم رسالته عن طريقه.

أي أنه يصبح يف هذه الفرصة يف مركز نيب (عدد  .. )21-18 :27لقد نطق بنبوة ،ولكنه مل يدرك عمقها ومل يفهم مداها  ..إن هللا يف

مق دوره أن يتحدث برسالته عن طريق أي إنسان ،وأبية واسطة ،دون أن يعرف ذلك اإلنسان أو تدرك تلك الواسطة ،يف مقدوره أن

يستخدم حىت أبواق اللعنة ليوصل حقه لآلخرين .لقد كان مقدراً ليسوع أن ميوت ال لنجاة أمة واحدة ،وال عن جنس واحد ،بل عن أبناء

هللا املتفرقني يف العامل أمجع خالل العصور واألجيال"

0

.

6

*ويرى د.القس إبراهيم سعيد" :كان قيافا رئيساً للكهنة يف تلك السنة ،فكان إذا حبكم وظيفته متكهناً مبقاصد هللا ،وانطقاً
بلسانه ومرتمجاً عن فكره (خر  ،3 :28عدد 1 ،21 :27صم .)7 :30
فمع أنه مل يكن نبياً يف ذاته ،ألن أخالقه بعيدة كل البعد عن صفات األنبياء ،سيما أنه مقام يف وظيفته بيد الرومان

ال إبرادة

الشعب ،إال أنه كان يتقلد الوظيفة الكهنوتية ،وكان "األورمي والتميم" أداة التكهن ابملستقبل يف سلطانه ،لذلك سخرته العناية اإلهلية ،فتفوه

بـ"نبوته" وهو ال يدري .فجاءت منه رمية من غري رام  ..إن وجه احلق يف كلمات قيافا هو أن موت املسيح فدائي ،من أجل ذلك تربع

يوحنا البشري هلذه الكلمات بلقب "نبوة" مع أهنا ال حتمل من عالمات النبوة إال صورهتا .ويعتقد بعضهم أن البشري قال هذا هتكماً ،وكأنه

والقدر يسخران بقيافا"

2

.

6

1

*بينما رأى د.وليم إدي" :إن قيافا أراد أن يصرف النظر عن كون يسوع مذنباً أو ابراً مستحقاً املوت أو ال وأن يقصره على أن

منفعة األمة تقتضي قتله ،ألنه إذا قتل فال خوف من هياج الشعب وال من انتقام الرومانيني املتوقف على ذلك اهلياج وخالصة كالمه أن

يسوع أقلق الراحة ،فيجب أن نقتله ونسرتيح منه.

وليس هناك دليل على أن قيافا قصد مبا قاله النبوة ،وال على أن له قوة التنبؤ.

( ) 82جاء يف األهرام حتت عنوان "العثور على مقربة رئيس الكهنة اليهودي الذي حاكم املسيح وسلمه للرومان ليصلبوه "كشف تقرير يف جملة أمريكية متخصصة

يف اآلاثر الدينية عن العثور على مقربة يف القدس يعتقد أهنا تضم رفات قيافا رئيس الكهنة اليهودي الذي حاكم املسيح وسلمه للرومان كي يصلبوه ,وقال التقرير

إن املقربة تضم معلومات هامة عن الفرتة اليت عاش فيها املسيح وقالت اجمللة أن املقربة عثر عليها منذ عامني ومل يكشف عنها اإلسرائيليون إال يف مارس املاضي"
جريدة األهرام القاهرية يف .1992/8/16

( )83تفسري إجنيل يوحنا .جـ .2ص .214-213

() 84جاء يف اتريخ يوسيفوس" :إن احلاكم الروماين فالرييوس جراتوس عزل رئيس الكهنة حنان وأقام إمساعيل بدالً منه ,وبعد فرتة وجيزة عزل إمساعيل وأقام
أليعازر بن حنان عوضاً عنه ,وبعد مضي سنة واحدة عزل أليعازر ونصب مسعان مكانه ,وهذا األخري مل يظل يف وظيفته غري عام واحد ,مث عني بدالً منه يوسف
امللقب قيافا ,الذي ظل يف وظيفته أحد عشر عاماً" املرجع السابق ص .509

( )85شرح بشارة يوحنا .ص .511-510
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نعم أن احلرب األعظم كان قدمياً قادراً على ذلك بواسطة "األورمي والتميم" (خر  .30 :28تث 1 .21 :27صم .8-7 :30

هو  ،)4 :3لكن ذلك زال عنه منذ قرون ،ومل يقصد قيافا أن يتكلم عن كون موت يسوع ذبيحة عن خطااي الشعب ،لكن هللا جعل

لكلماته معىن غري الذي قصده ،وهو أن موت املسيح فداء عن العامل ،وكذلك تنبأ بلعام على غري إرادته وقصده (عدد  .)23أي مل يقصد

النبوة بنتائج موت يسوع العظيمة ،إمنا قصد قتله حلفظ سلطة الكهنة ورؤساء الشعب ،ولكن هللا جعل كالمه كنبوة بتلك النتائج واستخدمه

كما استخدم بلعام قدمياً.
مل يكن قيافا نبياً حقيقياً ومل يلهمه هللا أن يتنبأ حينئذ ،وهو نفسه مل يعرف أن ما قاله نبوة ،ولكن مساه البشري نبوة ألنه مت بقصد
هللا وتعيينه.

إن موت يسوع عن األمة ،مل يتم حبسب فكر قيافا ،ألن فكره كان أن موت يسوع يكون واسطة لبقاء سلطة رؤساء األمة وبقاء
3

اهليكل واملدينة  ...أما هللا فقصد أن يكون ذلك املوت واسطة خلالص نفوس األمة" .

6

ونلخص اآلراء السابقة فيما يلي:

وقصدها.

-1إن قيافا ليس نبياً ،ولكنه كان قادراً عن طريق استخدام "األورمي" التنبؤ ابملستقبل ،وأنه قال هذه النبوة وهو ال يدري هدفها

 -2إن قيافا ليس نبياً ،ومقدرة التكهن عن طريق األورمي والتميم قد زالت منذ عدة قرون وأنه مل يتنبأ ،ولكن ما قاله قد مساه
الرسول يوحنا نبوة ألنه متم مقاصد هللا.
*توضيح أخري:

"إن كلمة تنبأ مشتقة من االسم "نيب" وليس مدلوهلا "تكلم كالم النبوة" ولكن "سلك سلوك األنبياء" و"عمل عمل النيب" وصيغة

"تفعل" هذه مل تستعمل يف العهد القدمي قط ألعمال األنبياء الكبار ،أنبياء هللا املرسلني ،الذين حفظت لنا نبواهتم يف الكتب املقدسة ،إذ أن

عمل هؤالء األنبياء ،يعرب عنه دائماً بصيغة "االنفعال" (ابلعربية نفعل أي نبا وهنايب)

وجاءت صيغة "تنبأ" يف عدة مواضع منها 1صم  ،4 :10عن زمرة من األنبياء يف قصة متلك شاول وهي ال تعين أن زمرة األنبياء

تكلموا كالم النبوة بل أنشدوا ورمنوا .ويف إرميا  ،10 :26عن أوراي الذي مل يكن نبياً مسلماً به.

ويف عدد  27-25 :11عن عمل الشيوخ الذين حل عليهم الروح فتنبؤوا أي تصرفوا تصرف األنبياء يف الساعة اليت حل عليهم

الروح .واستعملت هذه الصيغة أيضاً لنبوة أنبياء البعل ( 1مل  ،29 :17إر  ،)15 :23ولنبوة األنبياء الكاذبني (1مل  2 ،10 :22أخ

 ،9 :18إر  ،14 :14حز )17 :13

فهذه الصيغة
"صنع صنع النيب دون أن يكون حبق نبياً أي ادعى النبوة".
ا

4

وبناء على هذا التوضيح:

*نرى أن يوحنا يوجه اهتاماً ساخراً إىل قيافا (بقوله عن املسيح أنه خري أن ميوت واحد عن األمة) أبنه نيب كاذب أو مدعي النبوة.

*إن اهتام قيافا للمسيح أبنه جيدف ،ال يعين أن املسيح قد جدف –ألنه اهتام كاذب -وكون قيافا قد تنبأ ال يعين أنه نيب وأنه ال

يصح إنكار نبوته أو أن نبوته مسلم هبا.

*كون أن املسيح قد اهتم كذابً أنه جدف فهذا ال مينع أن يكون هللا ،ألن كون البعض ينكر وجود هللا ،فهذا ال يعين أنه موجود.

-14إنكار املصلوب أثناء احملاكمة أمام بيالطس:

"يف اليوم التايل –للقبض على املسيح -وأمام بيالطس ،يسأله األخري ،إن كان هو املسيح ،فال جييبه ابإلجياب ،وإمنا كما ذكر املرة

السابق –أمام رئيس الكهنة -بقوله له :أنت تقول .مث ال جييبه وال عن كلمة واحدة حىت تعجب الوايل جداً ،فإذا كنا قد رأينا املسيح عند
( )86الكنز اجلليل .جـ .2ص .197
( )87مقالة بعنوان "حول اتريخ األنبياء عند بين إسرائيل" م .ص .سيجال .أستاذ دراسات العهد القدمي يف اجلامعة العربية إبسرائيل .تعريب د.حسن ظاظا "أحباث
يف الفكر اليهودي" دار الفكر .سوراي .ط 1سنة  .1987ص .88-86
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وصول األعداء إليه للق بض عليه ال يرتدد يف أن جياهر أبنه من يريدون عندما يقولون أهنم يريدون يسوع الناصري .فإذا كان املسيح نفسه

هو املاثل أمام قيافا مث الوايل ،ففيم عدم جماهرته أبنه املسيح .ليس هناك من تفسري لذلك إال أن يكون هذا املاثل هنا ليس املسيح ،وإمنا
5

آخر نعرف أنه يهوذا االسخريوطي"

6

1

التعليق:

لنا على هذا القول عدة تعليقات:

-1إن بيالطس مل يسأل املتهم إن كان هو املسيح .فبالرجوع إىل الكتاب املقدس جند يف مت " 14-11 :27فوقف يسوع أمام

الوايل ،فسأله الوايل قائالً :أأنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع :أنت تقول ،وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه مل جيب بشيء.

فقال له بيالطس :أما تسمع كم يشهدون عليك ،فلم جيبه بكلمة واحدة ،حى تعجب الوايل جداً" (اقرأ أيضاً مر  ،52 :15لو -1 :23

.)4

ويذكر يوحنا تفاصيل احلوار:

"مث دخل بيالطس أيضاً إىل دار الوالية ودعا يسوع وقال له :أأنت ملك اليهود؟ أجابه يسوع :أمن ذاتك تقول هذا أم أن آخرين

قالوا لك عين .أجابه بيالطس :ألعلي أان يهوديَّ .أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إيل ماذا فعلت؟ أجاب يسوع :مملكيت ليست من هذا

العامل .لو كانت مملكيت من هذا العامل لكان خدامي جياهدون لكي ال أسلم إىل اليهود ،ولكن اآلن ليست مملكيت من هنا .فقال له بيالطس:

أفأنت إذاً ملك .أجاب يسوع :أنت تقول إين ملك .هلذا قد ولدت أان وهلذا قد أتيت إىل العامل ألشهد للحق" يو .37-33 :18
فسؤال بيالطس للمسيح هو :هل أنت ملك اليهود ،وليس هل أنت هو املسيح؟

لقد أصدر السنهدرمي اليهودي حكمه على املسيح أبنه مستوجب املوت ،ألنه جدف (مت  )66-65 :26ومل يكن –كما

أوضحنا سابقاً -من سلطة اليهود يف ظل االحتالل الروماين إصدار أو تنفيذ حكم املوت (يو  .)31 :18ولذلك ذهبوا بيسوع إىل
بيالطس ،وأمام بيالطس تغريت التهمة من دينية (جمدف) إىل سياسية "وجدان هذا يفسد األمة ومينع أن تعطى جزية لقيصر قائالً إنه هو
مسيح ملك" لو .3 :23

ويف أثناء احملاكمة سأل بيالطس املسيح" :أأنت ملك اليهود" يو .3 :18

وهنا أراد املسيح أن يبني لبيالطس مراده بلفظة ملك ،قبل أن جييبه على سؤاله ،وكأن املسيح يقول له :إن أردت ابمللك ما يعنيه

الرومانيون أي ملك أرضي كقيصر ،قلت :ال .ولكن إن أردت به ما يعنيه اليهود على ما يف نبواهتم فاجلواب :نعم .واليهود عرفوا أن

املسيح قال أنه ملك روحي لكنهم أرادوا أن يفهم بيالطس أنه ادعى كونه ملكاً أرضياً.
وعند ذلك أجابه بيالطس :ألعلي أان يهودي .أي أن بيالطس هنا ينكر أنه استعمل لفظة ملك ابملعىن اليهودي ،بل ابملعىن

الروماين فال شك أن جواسيسه نقلوا له كثرياً من أقوال املسيح الذي مل يدع يوماً أنه ملك أرضي.

مث أ جاب املسيح :مملكيت ليست من هذا العامل ،هنا يعلن املسيح أنه ملك ولكن مملكته ليست أرضية مقاومة ململكة قيصر ،بل

مملكة روحية تسود على قلوب الناس أي أن املسيح مل ينف أنه ملك .ولذلك عندما قال له بيالطس :أفأنت إذاً ملك ؟ أجاب يسوع:
أنت تقول أين ملك (يو .)38 :18فاملسيح هنا يقول له :نعم إين ملك كما قلت –وكما أوضحنا سابقاً فعبارة" :أنت قلت" يف رد املسيح
على رئيس الكهنة ال تعين النفي -فهكذا هنا أيضاً .والدليل على أهنا رد إجيايب وليس سلبياً أن:
أ-املسيح قبل ذلك مباشرة أعلن أنه ملك ولكن مملكته ليست أرضية بل روحية.

ب"-أنت قلت" تعين كما تقول أنت.

( )88دعوة احلق .ص .124
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جـ-بيالطس فهم م ن هذا الرد انه رد إجيايب ،ألنه قال لليهود بعد ذلك "أفرتيدون أن أطلق لكم ملك اليهود" يو .39 :18

وعندما صرخوا اصلبه ،قال هلم بيالطس" :أأصلب ملككم" يو  .5 :19وعندما أصدر بيالطس حكمه بصلب املسيح ،كتب عنواانً
ووضعه على الصليب وكان مكتوابً "يسوع الناصري ملك اليهود" يو  .19 :19فاملسيح ال ينكر أنه مسيح ملك.
-2إن املسيح عندما مل جيبه وال عن كلمة واحدة ،فهو هنا مل ينكر كونه هو املسيح -كما يفهم من االدعاء السابق -ولكن

املقصود بذلك أنه مل جيبه عن أي كلمة من االهتامات املوجهة من رؤساء الكهنة والشيوخ .فبيالطس يقول للمسيح "أما تسمع كم يشهدون

عليك .فلم جيبه وال عن كلمة واحدة" مت  13 :27من هذه االهتامات .ألهنا كلها جمرد افرتاءات كاذبة واهتامات ابطلة.
مما سبق ال نرى يف هذا القول إن املصلوب ليس هو املسيح.

-15الصلب ليس عقوبة يهودية:

"إن الشريعة املوسوية يف مثل حالة املسيح كانت توجب الرجم ،وليس فيها صلب ألحد وهو حي .وإمنا يعلق املقتول على خشبة

(تث  .)21 :21أما الشريعة الرومانية فكان الصلب فيها للعبيد ولقطاع الطرق وحنوهم من أرابب اجلرائم الدنيئة .إذن كيف صلب
املسيح وعلى أية شريعة كان ذلك  ...وكيف صلب معه لصان وليس يف شريعة الرومان وال شريعة اليهود صلب للصوص"
التعليق:

حتت ضغط من اليهود ،ويف حماولة من بيالطس إلرضائهم صدر احلكم بصلب املسيح وهنا يثري الكاتب عدة اعرتاضات تتعلق

بذلك سوف نرد عليها:

-1الصلب ليس عقوبة يهودية:

وهذا صحيح فالصلب ليس عقوبة يهودية "ومن قدمي الزمان عرف اليهود أربع طرق لإلعدام وهي :الرجم واحلرق ،وقطع الرأس

والشنق ،وكان الرجم أكثر هذه الطرق شيوعاً  ...واليهود مل يصلبوا قط رجالً حياً ،على أهنم كانوا يصلبون فقط جثث اجملدفني وعبدة
األواثن" ،ال يصلب إال اجملدف وعابد الوثن وال تبت جثته على اخلشبة ،بل تدفنه يف ذلك اليوم ألن املعلق ملعون من هللا" تث.23 :21
وكانوا يصلبون جثة الرجل ووجهه إىل اجلمهور ،بينما كانوا يصلبون املرأة ووجهها إىل الصليب أو الشجرة اليت كانت تصلب عليها"

ولكن املسيح عندما صلب ،كان ذلك طبقاً للشريعة الرومانية –وكما أوضحنا سابقاً -فإن سلطة إصدار حكم املوت كانت قد

نزعت من اليهود ،وذلك إمتاماً للنبوة اليت جاءت يف سفر التكوين "ال يزول قضيب من يهوذا ومشرتع من بني رجليه حىت أييت شيلون وله

يكون خضوع شعوب" تك  .10 :49وكلمة قضيب هنا تعين عصا السبط أو القبيلة .وقد كان لكل سبط من أسباط بين إسرائيل االثين
عشر عصا كتب عليها امسه وهذه اآلية تعين أن عصا سبط يهوذا لن تزول حىت جييء شيلون ،وحنن نعلم أنه خالل السيب البابلي ملدة

سبعني سنة زال السلطان من سبط يهوذا ،ولكن السبط مل يفقد "عصاه" وكان هلم قضاهتم ومشرتعوهم حىت وهم يف بالد السيب (عزرا :1

)8 ،5

وقد توقع اليهود حدوث أمرين حاالً بعد جميء املسيا:
-1زوال القضيب أو عصا سبط يهوذا
-2اهنيار السلطة القضائية

وقد جاءت العالمة املنظورة األوىل على زوال القضيب من سبط يهوذا عندما حكم هريودس الكبري (وهو ليس يهودايً) ....
وقبل حماكمة املسيح بثالثة وعشرين عاماً مل يعد جمللس السنهدرمي اليهودي حق إصدار أحكام اإلعدام ،فقد أخذت منه هذه السلطة وكان
ذلك يف عهد أرخيالوس عام 11م.

ويقول التلمود" :قبل خراب اهليكل أبكثر من أربعني سنة سلب الرومان حق إصدار حكم اإلعدام من اليهود"

( )89عقيدة الصلب والفداء .ص .81

( )90يف خطوات املسيح .هـ.ف.مورتون .تعريب د.عزت ذكي ط .1سنة  .1971ص .260
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ويقول الرىب "رمشن"" :إن أعضاء السنهدرمي وقتها ذروا الرماد على رؤوسهم ولبسوا املسوح على أجسادهم ،وصرخوا :ويل لنا.
8

فقد زال القضيب من سبط يهوذا قبل أن جييء املسيا"

6

فاملسيح قد صلب طبقاً للشريعة الرومانية .فهل كان الصلب عقوبة رومانية؟

-2الصلب عقوبة رومانية:

"إن الرومان أخذوا الصلب عن القرطاجنيني ،وكانوا أقسى شعوب األرض يف الزمن القدمي ،فعندما أمخد بوميب ثورة سبارتكوس

صلب وشنق  6000شخص يف طريق إبيان ،وكان الرومان يستثنون من عقوبة الصلب ،على أنه يف بعض األحيان صدرت أحكام على

بعض الرومان ابلصلب يف صقلية وإسبانيا .وعلى أي حال فقد كان الصلب عقوبة العبيد واجملرمني ،وقد كثر استعمال هذه العقوبة ملا زاد

عدد العبيد يف اإلمرباطورية .وقد كانت تقام الصلبان بصفة مستدمية خارج املدن إلرهاب العبيد وكل من حتدثه نفسه ابلثورة.
الدولة.

ويف األقاليم الرومانية كان عقاب الصلب يوقع على املذنبني يف جرائم القتل وقطع الطرق وقرصنة البحار وتدبري الفنت ضد

وكان منظر الصلب مألوفاً لليهودية قبل وبعد املسيح ،فقد صلب فاروس حاكم سوراي ألفني من الثوار بعد موت هريودس الكبري،

وكان الصلب ضريبة الوطنية املتعصبة اليت بلغت قمتها أايم املكابييني.

وملا هاجم تيطس أورشليم غطى التالل احمليطة بغابة من الصلبان ،ويقول يوسيفوس املؤرخ املشهور إن اجلنود تعبوا من ابتكار

طرق جديدة للتعذيب ،ألن عقوبة الصلب أوقفت بسبب قلة اخلشب الذي احتاج إليه تيطس يف إقامة متاريس احلصار ويف سنة 70م خال

جبل الزيتون متاماً من األشجار اليت قطعت الستعمال أخشاهبا يف صنع الصلبان والسالمل الرتقاء التالل"

فاملسيح طبق عليه القانون

9

الروماين كمثري فتنة ضد الدولة الرومانية ،حيث أن التهمة اليت وجهها له اليهود أمام بيالطس "وجدان هذا يفسد األمة ومينع أن تعطى جزية

لقيصر قائالً إنه هو مسيح ملك" لو  .2 :23فاملسيح هنا حيرض على الثورة ضد احلكم الروماين.
-3ملاذا طالب اليهود بصلب املسيح رغم أن هذه الوسيلة للعقاب ليست يهودية؟

رمبا يتساءل أحد قائالً :ملاذا طالب اليهود بصلب املسيح وهذا العقاب ليس من الوسائل املستخدمة عندهم ،وملاذا مل يطالبوا
بقتله بطريقة أخرى من الطرق املعتادة لديهم مثل الرجم وغريه.

أعتقد أن هذا نتيجة جعل بيالطس يسوع مبنزلة واحدة مع ابراابس ،ألن ابراابس كان حمكوماً عليه ابملوت صلباً ،فلو أجرى عليه

احلكم لقتلوه صلباً ،ولو طلبوا إطالق سراح يسوع لصلب ابراابس ،ولكنهم طلبوا إطالق سراح ابراابس ،فوقع الصلب على املسيح وقد
كان غاية الرؤساء من صلب املسيح –الذي هو أقبح طرق العقاب -أمرين:
أ-التشفي واالنتقام.

ب-أن جيعلوا اسم املسيح مكروهاً ،حىت ال يلتفت أحد إىل دعواه بعد ورغم أن صراخهم قائلني "ليصلب" كان حداثً غريباً أن

يصدر عن اليهود ،ألن الصلب كان عقوبة يطبقها الرومانيون ،وكانت أمراً بغيضاً عند معظم اليهود ،بيد أن ذلك كان النتيجة احلتمية لقرار
إحضار يسوع إىل بيالطس بتهمة سياسية ،ألن هذه كانت الوسيلة املعتادة اليت يعدم هبا الرومانيون ثوار األقاليم اخلاضعة هلم

صدر احلكم صلب املسيح.

 .وهكذا

-4كيف صلب املسيح مع لصان وليس يف شريعة الرومان وال شريعة اليهود صلب اللصوص؟

( )91برهان يتطلب قراراً .جوش ماكدويل .تعريب د.القس منيس عبد النور .ص .211-210
( )92يف خطوات املسيح .ص .261-260
( )93الكنز اجلليل .جـ .1ص .503
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األرجح أن هذين اللصني مها من رفقاء ابراابس وشركائه يف الفتنة والقتل (مر  )15 :7وقد حكم عليهما قبالً ابملوت ،ولو
قضى على ابراابس ابلقتل لصلب على األرجح بني هذين اللصني .فأخذ يسوع حمله .وكان ذلك إمتاماً للنبوة "وأحصي معه أمثة" (إش :53
1

 .)12على أن بيالطس مل يقصد سوى اإلهانة
وابلرجوع إىل األصل اليوانين

-1لص وترتجم يف اإلجنليزيةإىل

7

2
اللغة العربية "لصا" جاءت مبعنيني:
 ،نرى أن الكلمة املرتمجة يف

7

1
1

أ Rabber -وهذه الكلمة ابلعربية تعين قاطع طريق أو سارق ابإلكراه

ب Insurre ctionist-وهذه الكلمة تعين متمرداً أو اثئراً
وهذا املعىن جاء يف:
مت  25 :26كأنه على لص خرجتم بسيوف

مت  38 :27حينئذ صلب معه لصان

مت  34 :27بذلك أيضاً كان اللصان يعريانه

لو  36 ،30 :1فوقع بني لصوص

يو  4 :18وكان ابراابس لصاً
-2لص :سارق وترتجم ابإلجنليزية  thiefوهذه الكلمة جاءت يف عديد من املواضع منها:

مت  19 :6حيث ينقب السارقون ويسرقون
مت  24 :23يف أي هزيع أييت السارق

يو  1 :10فذاك لص وسارق

مما سبق نرى أن الكتاب املقدس يفرق بني لص وسارق وبني قطاع الطرق والثوار واملتمردين ،ومن هنا يكون اللصان الذين صلبا

مع املسيح من الثوار السياسيني وهي نفس التهمة اليت وجهت للمسيح.

وال ننسى أن نضيف يف اخلتام أن املسيح قد صلب ألنه قد سبق وتنبأ عن كيفية موته صلباً يف حديثه مع نيقودميس" .كما رفع

موسى احلية يف الربية هكذا ينبغي أن يرفع ابن اإلنسان لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له احلياة األبدية .ألنه هكذا أحب هللا

العامل حىت بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له احلياة األبدية" يو .16-14 :3
وما دام املسيح قد تنبأ فال بد أن يتم املكتوب.
-16أقوال املصلوب:

سبق لنا يف الفصل السابق مناقشة أقوال املصلوب وأثبتنا من خالهلا أنه هو املسيح وتبقى كلمتان سوف نناقشهما فيما يلي:

أ-قول املصلوب "إهلي إهلي ملاذا تركتين؟":

"جاء يف األانجيل قول املصلوب "إهلي إهلي ملاذا تركتين" وهذ ا الكالم يقتضي عدم الرضا ابلقضاء ،وعدم التسليم ألمر هللا خالق

األرض والسماء ،واملسيح منزه عن ذلك ابلنسبة ملرتبة النبوة ،فكيف وأنتم تزعمون أنه اإلله وأنه اراتح إىل الصلب بنفسه ،أليس يف هذا

دليل على أنه شبه هلم  ....وإذا كان األشخاص العاديني يستبشرون ابملوت ،فكان ابألوىل املسيح ،وملا مل يكن األمر كذلك ،دل على أن
3

املصلوب غريه ،فلذلك كان جيزع ويصرخ ويضرع"

7

( )94التفسري احلديث .مىت .ص .435

( )95أ-الفهرس العريب لكلمات العهد اجلديد اليواننية .القس غسان خلف.
ب-القاموس العصري .الياس أنطوان الياس.
جـThe Greek. N. T. dit.,-

( )96الفارق بني املخلوق واخلالق .ص .743

76
info@arabicbible.com

All rights reserved © 2020-2021

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 - USA

א

 א כא אא

www.arabicbible.com

ar.arabicbible.com

التعليق:

لقد أساء احلاضرون الناطقون ابليواننية فهم كلمات املصلوب وظنوا أنه ينادي إيليا وما زال كثريون حىت اليوم يسيئون فهم ما

قاله ،ولقد حاول كثري من املفسرين الدخول إىل أعماق أسرار معىن قول املصلوب "إهلي إهلي ملاذا تركتين" مت  ،46 :27مر .34 :15
4

وقد ذكروا أربعة آراء نقدم هنا خمتصراً هلا :
-1الرأي األول:

7

إن يسوع كان يردد كلمات العدد األول من مزمور  22لنفسه ،ألن املزمور وإن كان يبدأ بوصف اآلالم املروعة ولكنه ينتهي بثقة

عظيمة وانتصار (مز  )24-22 :22وقد قيل أن يسوع كان يردد كلمات املزمور تصويراً حلالته وإعالانً لثقته الكاملة ابهلل ،ألنه يعلم أن
اآلالم اليت جيتازها ستنتهي ابلنصر ،فهي صرخة االنتصار وليس اجلزع واالرتياع.
-2الرأي الثاين:

وهو أكثر ميالً للناحية البشرية ،فإنه يبدو أن يسوع ال يكون يسوع حقاً ،ما مل يدخل إىل أعماق االختبار اإلنساين ،وقد اخترب

البشر أنه يف أثناء سري احلياة الطبيعي ،عندما تدخل املآسي إىل احلياة ،أتيت أوقات ،ورمبا مرة واحدة يف احلياة ،عندما يشعر اإلنسان أن هللا

قد نسيه ،وحني جنوز يف حالة فوق إدراكنا ،نشعر إننا قد صران مرتوكني من هللا نفسه ،ولعل ما جاز فيه يسوع كإنسان ليخترب أعمق

اختبارات البشر.

-3الرأي الثالث:

إن املسيح بقوله هذا ،إمنا كان يذكر اليهود ابملزمور الثاين والعشرين الذي يبدأ هبذه العبارة .كانوا "يضلون إذ ال يعرفون الكتب"

مت  ،29 :22بينما كانت هذه الكتب "هي اليت تشهد له" يو  ،39 :5فأحاهلم املسيح إىل هذا املزمور ابلذات وكانوا ال يعرفون املزامري

أبرقامها احلالية ،وإمنا يسمون املزمور أبول عبارة فيه  ....وهذا املزمور قيل بروح النبوة عن املسيح ،وكأن املسيح على الصليب يقول هلم:

اذهبوا واقرأوا مزمور "إهلي إهلي ملاذا تركتين" وانظروا ما قيل عين.
-4الرأي الرابع:

إنه يف تلك اللحظة حل الثقل الفظيع خلطااي العامل على قلب يسوع ،وعلى كيانه كله ،وأنه يف تلك اللحظة صار من مل يعرف

خطية ،خطية ألجلنا (2كو  .)12 :5وأن العقاب الذي محله عنا ،نتج عنه ابلضرورة االنفصال عن هللا بسبب اخلطية ،وال يستطيع أحد

أن يعرتض على هذا التفسري ،إال أننا نقف أمام هذا السر العميق مشدوهني متعجبني .لقد حدث انفصال بني اآلب واالبن وقد قبله اآلب

واالبن معاً .وهذا االنفصال انجم عن خطاايان وما تستحقه من جزاء عادل وقد عرب املسيح عن هذا االنفصال ابقتباسه من الكتاب
املقدس اآلية الوحيدة اليت وصفته بدقة "إهلي إهلي ملاذا تركتين" إن صرخته جاءت على شكل سؤال "ملاذا؟" ليس ألنه مل يعرف اجلواب،
وإمنا فقط ألن نص العهد القدمي الذي يقتبس منه كان هبذه الصيغة.
*"إهلي إهلي ملاذا تركتين؟"

وانظر أيضاً :

أ-املنتخب اجلليل من حرف اإلجنيل .ص .316

ب-بني املسيحية واإلسالم .ص .164
جـ-األجوبة الفاخرة .ص .54

د-املسيح يف مصادر العقيدة املسيحية .ص .306
( )97شرح إجنيل مىت .د.وليم ابركلي .تعريب القس فايز فارس جـ .2ص .385-383
وانظر أيضاً :صليب املسيح .جون ستوت .ص .97
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"قاهلا املسيح بصفته انئباً عن البشرية ،ألنه أخلى ذاته ،وأخذ صورة العبد صائراً يف شبه الناس (يف  )8-7 :2ووضع نفسه

وأطاع حىت املوت موت الصليب (يف )9 :2

وليس معناها االنفصال ،وإمنا معناها :تركتين للعذاب ،تركتين أحتمل الغضب اإلهلي على اخلطية ،إهنا ال تعين أن اآلب ترك االبن

"ألنه يف اآلب واآلب فيه" (يو  )11 :14مل يكن تركاً أقنومياً ،بل تركاً تدبريايً.
إهنا تعين أن آالم الصلب كانت آالماً حقيقية ،وآالم الغضب اإلهلي كانت مربحة ويف هذا الرتك تركزت كل آالم الصليب وكل
آالم الفداء.

إهنا مل تكن نوعاً من االحتجاج والشكوى ،إمنا كانت جمرد تسجيل آلالمه ،وإثبات حقيقتها ،وإعالانً أبن عمل الفداء سائراً يف
5

طريقه التمام"

1

7

إذن فهذه العبارة ال تعين ابملرة عدم الرضاء ابلقدر اإلهلي وعدم التسليم ألمر هللا خالق األرض والسماء ،وال تعين أن املسيح كان

يصرخ وجيزع ويضرع بل قدم نفسه طوعاً واختياراً وهي أيضاً ال تعين أن املصلوب غريه .ومعناها أعمق مما يدعون.
ب-قول املصلوب "أان عطشان":

"روت األانجيل أن املصلوب قال :أان عطشان ،فأعطوه خالً ممزوجاً مبر فذاقه ومل يشرب  ...بينما يروون عن املسيح أنه صام

أربعني يوماً فكيف يظهر احلاجة املذلة ألعدائه بسبب عطش ساعة واحدة؟ أليس هذا دليالً على أن املصلوب هو غريه"
التعليق:

لقد جاء هذا القول يف:

مىت " 34-33 :27وملا أتوا إىل موضع يقال له جلجثة وهو املسمى موضع اجلمجمة ،أعطوه خالً ممزوجاً مبرارة ليشرب وملا

ذاق مل يرد أن يشرب" وأيضاً مر .23 :15

يو " 30-28 :19وبعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل ،فلكي يتم الكتاب قال أان عطشان وكان إانء موضوعاً مملوءاً
خالً .فملؤوا إسفنجة من اخلل ووضعوها على زوفا وقدموها إىل فمه ،فلما أخذ يسوع اخلل .قال قد أكمل".
مت  48 :27وللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة ومألها خالً وجعلها على قصبة وسقاه" وأيضاً مر .36 :15

قبل التعليق على هذا االدعاء ،نوضح شيئاً آخر ففي مت  34 :27املسيح مل يشرب ،ويف مت  ،48 :27يو  30 :19شرب

فهل هناك تناقض بني النصوص؟ إذ ينظر الناقد نظرة سطحية يقول نعم هناك ،ولكن إذ ننظر نظرة فاحصة وصادقة نعرف احلق.

ففي املرة األوىل قد للمسيح خالً ممزوجاً مبرارة ،وكان هذا يستعمل كمخدر لتسكني وختفيف آالم املصلوبني ،وقد رفض املسيح

أن يشربه كي يكون يف أشد حاالت الصحو والتنبه فيتجرع كأس اآلالم حىت آخر قطرة.

ويقول جيم بيشوب" :لقد كانت يف أورشليم هيئة من السيدات النبيالت ،وظيفتها القيام أبعمال الرمحة ،وإغاثة املنكوبني ،فهن

يقدمن اهلدااي للفقريات ،ويقمن بعيادة املرضى ،ويواسني املصابني ،ويسكنب الدموع مع احلزاىن الباكني .وقبل أن تبدأ عملية الصلب،

اخرتقت الدائرة مجاعة من تلك النسوة وهن حيملن إبريقاً من رحيق خمدر وبضع كؤوس ،واجتهت النسوة إىل يسوع وصبنب اخلمر له يف
الكأس ونظر السيد بتقدير إىل عواطف أولئك النبيالت وإىل دموعهن السائلة وإىل عمل الرمحة الذي يتقدمن به ،ولكن هز رأسه ومل يشأ

أن يذوق شيئاً .لقد فضل أن يتجرع كأس اآلالم حىت الثمالة دون أن خيفف من أثرها املرير"

7

( )98كلمات املسيح على الصليب .البااب شنودة الثالث .ط .7ص .29
( )99الفارق بني املخلوق واخلالق .ص .741
وانظر أيضاً-1 :املنتخب اجلليل .ص .316

-2بني املسيحية واإلسالم .ص .164
-3األجوبة الفاخرة .ص .54

( )100اليوم الذي صلب فيه املسيح .ص .248-247 ,240
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ويف املرة الثانية ،قال املسيح :أان عطشان .فجاء هذا موافقاً ملا ورد يف الكتاب (مز  )21 :69فاملسيح مل يقل أان عطشان بقصد

أن يتم الكتاب ،بل ألنه كان عطشاانً فعالً ،ألن آالم الصليب احملرقة يبست لسانه ،ألن أربع ساعات مضت منذ أن علقوه على الصليب

 ....إن بني الكلمات السبع ،اليت نطق هبا املسيح على الصليب ،مل يفه إال هبذه الكلمة الواحدة عن آالمه اجلسدية .هذا عطش فدائي
اختربه املسيح لريفع به عن املؤمنني ،ذلك العطش احملرق الذي كان عليهم أن خيتربوه يف هليب اجلحيم األبدي (لو .)24 :16

قال املسيح املصلوب :أان عطشان ،ليستطيع املسيح احلي أن يقول حبق" :إن عطش أحد فليقبل إيل ويشرب" يو .37 :7
"فملؤوا إسفنجة من اخلل ووضعوها على زوفا أي على ساق من نبات الزوفا

ومرقس "قصبة" وقدموها إىل فمه ويف هذه املرة مل يرفض املسيح أن يشرب هذا اخلل"

8
ذلك مساه كل من مىت
يف شكل قصبة ،ومن أجل
9

وابلتايل ليس هناك تناقض بني النصني

واحدة.

*أما االدعاء ،أبن املصلوب هو يهوذا وليس املسيح ،ألن املسيح صام أربعني يوماً فكيف مل يستطع أن يصرب على العطش ساعة

فنقول :نعم ،لقد صام املسيح أربعني يوماً (مت .)4وكان هذا صوماً معجزايً ،خارقاً للطبيعة ،ألنه عندما يقول الكتاب أنه "جاع

أخرياً" فهذا يدل على أنه مل جيع يف خالل هذه الفرتة ،وقد كان هذا عمالً إهلياً معجزايً ،له هدف حمدد.

ولكن هذا ال حيتم أن تكون كل تصرفات املسيح الطبيعية –اليت يشارك فيها بين البشر -مؤيدة ابملعجزات واألعمال اخلارقة.

وعندما كان املسيح على الصليب ،وطلب ماء ليشرب ،فهذا أمر طبيعي بعد معاانة طويلة قد عاانها املسيح ابن اإلنسان ،وكون

املصلوب عطش وطلب ماء ليشرب ،فهذا ال يعين ابملرة أنه ليس هو املسيح.

ألننا وإن كنا نؤمن أن املسيح هو هللا ،ولكننا –يف نفس الوقت -نؤمن أيضاً أنه أخذ جسداً بشرايً له نفس صفات جسدان ،ما

عدا أنه بال خطية.

فإذا كان وهو إله متجسد يستطيع أن يصوم أربعني يوماً ،فإنه أيضاً ابجلسد ،كان له نفس االحتياجات البشرية ،وإذ أظهر الهوته

بعض العالمات الدالة عليه ،فإن انسوته أيضاً مل حيجب وعرب عن نفسه بعالمات أخرى .فاستخدام قول املسيح على الصليب "أان
عطشان" للداللة على أنه ليس هو املصلوب ،هو قول يلقى على عواهنه بدون دليل وبرهان ،وبقية أقوال املصلوب تؤكد أنه هو املسيح

وليس آخر.

-17املصلوب مل يستطع أن خيلص نفسه:

"إذا كان هو املسيح فلماذا مل خيلص نفسه ،حني كان الشعب واقفني ينظرون والرؤساء يسخرون منه معهم قائلني :قد خلص

آخرين فليخلص نفسه إن كان هو مسيح هللا املختار حقاً .فلماذا مل خيلص نفسه إذا كان إهلاً أو على األقل إذا كان عيسى"
التعليق:

"إن صلب املسيح مل يكن جمرد غلطة رهيبة ،أو إساءة للعدل شنيعة ،أو مهزلة قضائية مروعة ،فليس الرومان من قتلوا املسيح،

وال اليهود بل أن املسيح هو من "وضع حياته" وقد أكد أن له سلطاانً أن يفعل ذلك وأن يسرتد حياته أيضاً (يو .)18-17 :10

( )101إن كلمة زوفا ذكرت تسع مرات يف العهد القدمي (خر  .12 :12ال  .49 ,6 ,4 :14عدد 1 .18 ,6 :19مل  .13 :4مز  )7 :51ومرتني يف
العهد اجلديد (يو  .29 :19عب  )20-19 :9والكلمة غ ري حمددة ,ويقصد هبا عدة أنواع من النبااتت أو احلشائش ,ومن جهة الذي ينمو يف مصر بكثرة,

فيظن أن اإلشارة إىل نبات "السرجام" (نوع من الذرة الرفيعة) .ولعله هو املقصود أيضاً يف يو  ,29 :19حيث أن للنبات ساقاً تشبه القصبة (مت  ,48 :27مر

 .)15:36دائرة املعارف الكتابية.جـ.4ص.293-292

وإن يوحنا عندما يذكر نبات الزوفا فهو يعود بنا إىل خروف الفصح ,وغمس ابقة الزوفا يف الدم ومس العتبة العليا والقائمتني ابلدم ليكون هذا الدم املرشوش

وسيلة اإلنقاذ من املوت (خر ) 21لريبط بني خروف الفصح املذبوح كرمز للمسيح املصلوب ودمه املسفوك للتطهري من اخلطااي يف العهد اجلديد.

()102شرح بشارة يوحنا .د.إبراهيم سعيد .ص .781-780
( )103املسيح قادم .ص .58
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فلم يكن صلب املسيح حاداثً عرضياً ،بل إنه احلدث املركزي يف التاريخ كله ،إنه املفتاح الذي ال بد منه لفهم املسيحية على
حقيقتها ،كما أنه املفتاح لألجوبة على األسئلة األساسية "من أان؟ من أين جئت؟ إىل أين أان ذاهب؟ وملاذا؟"

1

"كان اجملتازون جيدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلني :اي انقض اهليكل وابنيه يف ثالثة أايم خلص نفسك ،إن كنت ابن هللا

فانزل عن الصليب .وكذلك رؤساء الكهنة أيضاً وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا :خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن خيلصها.
إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل اآلن عن الصليب فنؤمن به .قد اتكل على هللا فلينقذه اآلن إن أراده ،ألنه قال أان ابن هللا" مت :27

 .43-39واقرأ أيضاً مر  .33-29 :15لو .40-35 :23
)6 ،3

إن هذا االدعاء ليس جبديد فقد قاله اجملدفون واملستهزئون للمسيح نفسه ،وقد قاله الشيطان للمسيح وقت التجربة (مت :4
إن املدعني هنا "علقوا تصديقهم أن املسيح ابن هللا على نزوله عن الصليب ،ولكن إن كانت كل املعجزات اليت أاتها مل تربهن هلم

على صحة تلك القضية ،فكيف تثبتها هذه املعجزة الوحيدة .نعم إن املسيح مل يفعل هلم هذه املعجزة اليت طلبوها ،ولكن أاتهم أبعظم
منها ،وهي قيامته من القرب ،ألن االنتصار على املوت بعد حدوثه هو أعظم من اهلرب منه بنزوله عن الصليب ،وأكثر الناس كهؤالء

اجملدفني يرغبون يف خملص ال صليب له  ...ظنوا عدم ختليصه نفسه هو نتيجة عجزه واستنتجوا من هذا العجز أن كل ما أظهره من
املعجزات هو خداع وسحر مل ينتفع هبا يف أشد احلاجة إليهما فما أبعد ظنهم عن احلقيقة ،ألن علة عدم ختليص نفسه هو إرادته أن خيلص

اآلخرين"

8

2

1

والتساؤل هنا :هل لو خلص املسيح نفسه ونزل من على الصليب يؤمن اليهود؟

أقول بكل أتكيد :ال .فلقد سبق املسيح وأوضح ذلك يف مثل الغين ولعازر (لو  )31-19 :16فعندما طلب الغين من إبراهيم

أن يرسل لعازر إىل إخوته اخلمسة ،حىت ال أيتوا إىل موضع العذاب ،قال له :عندهم موسى واألنبياء ليسمعوا منهم .وعندما قال له :إذا

مضى إليهم واحد من األموات يتوبون .قال له :إن كانوا ال يسمعون من موسى واألنبياء وال إن قام واحد من األموات يصدقون.

بل إن قيامة لعازر من املوت ،كانت سبباً يف آتمر الفريسيني على املسيح ال سبباً يف إمياهنم به ،وعند موت املسيح "القبور
تفتحت وقام كثري من أجساد القديسني الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ،ودخلوا املدينة املقدسة ،وظهروا لكثريين .مت-52 :27

.53

ليس يف الكتاب ما يفيد أن شخصاً واحداً آمن نتيجة لقيامتهم ،إن األعمى ال ينفعه تغيري األلوان ما دام ال يقدر أن يرى ،والذين

حيكمون على أنفسهم ابلعمى الروحي ال ينفعهم املزيد من الشهود ما داموا ال يريدون أن يؤمنوا

3

لقد قالوا أو رمبا وعدوا أهنم سوف يؤمنون به لو نزل من على الصليب ،ولكننا نقول بكل إميان حنن نؤمن به مسيحاً ألنه مل ينزل

من على الصليب.

مث حنن بدوران نتساءل:

-1ملاذا مل خيلص املسيح نفسه؟

أ-ألنه هلذا قد جاء ،وقد سبق وأخرب بذلك كثرياً (مت ....20 ،17 :16إخل)

ب -ألن يف الصليب إعالانً حملبة هللا املتجسدة (يو )16 :3

جـ-ألنه مسيح ابلصلب ،فقد أتى ليبذل نفسه فدية عن اآلخرين.

د-ألنه ال يفعل معجزاته إرضاء لرغبات اآلخرين ،وهو غري خاضع ألوامرهم وشهواهتم الكاذبة ،بل يفعلها يف الوقت املناسب

وهلدف معني.

( )104اجلواب الوايف .بيرت كوترييل .دار منهل احلياة .لبنان .سنة  .1992ص .78-77
( )105الكنز اجلليل .جـ .3ص .515-514

( )106شرح بشارة لوقا .د.القس إبراهيم سعيد .ص .420
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هـ-إن املسيح قد عرف أنه ينبغي أن ميوت ،وأن موته سيحدث ليس لكونه ضحية ال حول له ،بسبب قوى الشر احملتشدة ضده،

أو بسبب مصري حمتم كتب عليه ،وإمنا لكونه قد تبىن مبحض إرادته غرض أبيه الذي هو ختليص اخلطاة .كان سيموت ألجل خالص اخلطاة
4

ويبذل حياته فدية عنهم ليعتقهم (مر )45 :10

8

-2هل أراد املسيح أن خيلص نفسه ومل يقدر؟

قال املسيح لبطرس عندما أراد الدفاع عنه "رد سيفك إىل مكانه ،ألن كل الذين أيخذون ابلسيف ابلسيف يهلكون .أتظن أين ال

أستطيع أن أطلب من أيب فيقدم يل أكثر من اثين عشر جيشاً من املالئكة .فكيف تكتمل الكتب ،إنه هكذا ينبغي أن يكون" مت :26

.54-52

-3ماذا لو أراد هللا إنقاذ املسيح؟

ما هي الوسيلة اليت ميكن أن يلجأ إليها يف ذلك الوقت ،واليت تتناسب مع عدله وعظمته وما هي النتيجة اليت تعود على البشرية

بعد ذلك؟

لو أراد هللا إنقاذه من الصلب واملوت ،لكان هناك آالف الوسائل اليت كان يف إمكانه استخدامها دون اللجوء للطرق اليت ال تليق

بعظمة هللا وجالله ،واليت تؤدي ابلبشرية إىل الضالل.

لو أراد هللا إنقاذ املسيح من الصلب واملوت لكان يليق جبالله وعظمته وقدرته الكلية أن ينقذه بصورة واضحة جلية وظاهرة أبن

يرفعه أمام اجلميع ،كما فعل مع أخنوخ (تك  ،)24 :5وإيليا (2مل  .... )11-5 :2فيتمجد هللا أمام اجلميع ،وال يقع الشعب يف ضاللة
5

كربى  ...ولكن إرادة هللا كانت أن يقدم املسيح ذاته فداء للبشرية

8

يف اخلتام نقول:

صلب أي شخص غري املسيح ماذا يعين؟
إن هذا يعين:

-1إن هللا هو خادع البشرية ،وحاشا له أن يكون كذلك.
-2عدم صحة الكتاب املقدس.

أ-العهد القدمي :يف نبواته مبوت املسيح.

ب-العهد اجلديد :يف كل األحداث اليت ذكرها عن موت املسيح.

-3كذب املسيح نفسه يف إخباره عن موته وقيامته واملسيح ال ميكن أن يكون كاذابً ،وهو وجيه يف الدنيا واآلخرة.

-4خداع الرسل والتالميذ يف مناداهتم وكتابتهم عن موت املسيح وقيامته وال ميكن أن يقدم شخص حياته للموت يف سبيل أمر

غري حقيقي ومؤكد.

-5هدم لكل العقيدة املسيحية ،اليت بنيت على أساس موت املسيح الفدائي على الصليب.

املسيح.

-6خداع االختبار املسيحي ،يف قبول املسيح خملصاً شخصياً على أساس موت املسيح على الصليب .وغفران اخلطااي بسفك دم
-7تكذيب للتاريخ وقد شهد ملوت املسيح ال أحباؤه بل أعداؤه

وإذا كان هذا .فما هو الدليل على صدق أي شيء .فحقيقة موت املسيح على الصليب حقيقة ال تقبل الشك.

( )107صليب املسيح .جون ستوت .ص .34-32

( )108هل صلب املسيح حقاً وقام؟ القس .عبد املسيح بسيط .ط 1سنة  .1993ص .34-31
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