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�لمسيحية �حلة من �لحقائق 	لى �لخيا� (٧)١٤

فشل اولة صلب املسيح �

�لذ� قامت عليه �ملسيحية �أل��  للدفا� عن �حلق  �لكتا" !��سة حتليلية موثقة  هذ� 
�لنقية �ل6 صد� ֲדا �ملسيح �لناصر� عيسى بن مرمي � كما ,نه بيا( يكشف �حلقيقة 

�ل6 حجَبها ّجتا� �لدين �BاسرA �خلال<، >بانية �لترهيب �,صحا" صكو: �لغفر�(.
�لعقائد �ملسيحية قد �كتسبت صو�ִדا �حلالية من خالN عملية تغيM ممتدA على تا�يخ  ��حلق ,( 
�لتغيM تلك، �ختا�  تقريًبا. فبدال من �خلوX Y جد�N ال Uاية لـه حوN عملية  �ملسيحية كله 
 �[ �باإلضافة  ��لعقل.  �ملنطق  `ّك  على  ��ختبا�ها  �حلالية  �ملسيحية  �لعقائد  !��سة  �لكاتب 
 ،aلثالو�  ،A�لكفَّا� �ملسيح،   Aكبنو هامة  مسائل  �لكتا" eث  هذ�   X ّمت قد   gخر,  hموضوعا

�ملجيj �لثاi للمسيح.
هذ� عزيز� �لقا�r باختصا� شديد هو `توg هذ� �لكتا" �لقيِّم: "�ملسيحية �حلة من �حلقائق 
]� �خلياN" حلضرA مM>� طاهر ,vد (�vه �هللا �vة ��سعة). ��,h ,سرA "�لتقوg" نشرt على 
�آل�نة   X  Mبشكل خط نشطت  �ل6  �لو�سعة  �لدعاية   �[ نظر�  متسلسلة   hحلقا ع{  صفحاִדا 
�ألخAM صوًتا �صو�Aً �كتابًة ُبَعيد �لدما� �لذ� حّل - �ال يز�N �ّل - باملسلمني �,��ضيهم من 
ِقبل "�لدجاN".. �لقوg �ملا!ية للمسيحية بالتو�طؤ مع �لصهاينة. �مما ال شك فيه ,( هذ� �لكتا" 
بيا( ُحبٍّ صا!� �لص للمسيح ��ملسيحيني X �يع ,�اj �ملعمو�A. كما ,نه �سالة حّب �م، ألنه 
يقو!هم ]� حقيقة َمن �ّبو(، �ما �ّبو(: �ملسيح �حلق، ��ملسيحية �حلقة. �لقد �( �أل��( أل( ُتف� 

�ملسيحية �حلّقة َضالNَ من حّرفها �ضّيعها، �لتعو! بأجيا�ا �عاملها كّله ]� هد�ية �" �لعاملني.
�قد حصل شر� نقل �لكتا" ]� �للغة �لعربية للكاتب �لسو�� �ألستا� `مد منM �إل!ل� ���جعه 

"gللغة ��لدين. "�لتقو� X جلماعة �ملتضّلعني� jُثّلة من ,بنا

حـمد  أ هر  طا ا  ز مر ة  حلضر
( سعة ا و حـمة  ر ىل  تعا هللا  ا محه  ر )

 � د  عو ملو ا ملسيح  ا و ي  ملهد ا م  ما إل ا نا  لسيد بع  ا لر ا خلليفة  ا

�لفصل �لر�بع
َصلب �ملسيح!

قبل ,( نتوجه ]� �لوصف �إلجنيلي 
للوقائع �ملتعّلقة باملسيح �َصلبه، �مبا 
يكو( مناسًبا ,( نذكر هنا باختصا� 
حصل  ملا  �ألvديني  �ملسلمني  فهَم 
,ثناj حا!a �لصليب �بعدt. �سو� 
نتطّر� ]� هذ� �ملوضو� هنا بإ�ا>، 
فيما  نناقشها  فسو�  �لتفاصيل  ,مَّا 

بعد. 
كا(  �لصليب   a!حا  ), نعتقد 
`ا�لة   �ّ, مثل  �ملسيح  لقتل  `ا�لًة 
لب  �لصَّ كا(  �لقد  للقتل.   gخر,
تلك  لتنفيذ  �سُتخد�  سال�  �ّر! 
`ا�لة   ), ]ال  �إلجر�مية.  �ملحا�لة 
قتله  من  يتمكنو�   �� فشلت  صلبه 

على �لصليب.
هذ�  نفهم  فإننا  �لك،   Nنقو عندما 
�ألمر �نعّبر عنه متاًما كما نعبِّر عن ,ية 
`ا�لة قتل ,خرg. فإ�� جرh `ا�لُة 
 Nفشلت، فال ميكن �لقو� rقتل �مر
]( هذ� �لشخص قد ُقِتل. فمثًال لو 
متت مثل هذt �ملحا�لة بالسيف، � 
فشلت فال ميكن ألحد �لقوN بأ( هذ� 
�هكذ�  بالسيف.  ُقِتل  قد  �لشخص 
نؤمن - �ن �ملسلمني �ألvديني - 
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ا�لة لقتل �ملسيح،  بأUا كانت �ر!̀ 
لب هو �أل!�A لتنفيذ تلك  �كا( �لصَّ
من  قليلة   hساعا �بعد  �جلرمية. 
�ملعاناA �لشديدA على �لصليب، �قبل 
,( يد�كه �ملوhُ، ,ُنِزN من �لصليب 
X حالة غيبوبة عميقة، � ّمت ]نعاشه 

منها فيما بعد. 
�كما ,نه ليس  ة !�لة تستطيع ,( 
 hمتنح �لشخَص �ملحكوَ� عليه باملو
لو  فيما  حلياته  �vاية  قانونًيا   jغطا
,فلت من �إلعد�� eيلة ما، كذلك 
� يكن باإلمكا( - حسب �لقانو( 
�حلصانة  ُتمنح    ),  -  iلر�ما�
�لصليب.   a!حا بعد   � لعيسى 
من   t�لفر� كافًيا  سبًبا  �لك  �كا( 
 �[  iلر�ما� للنفو�  �خلاضعة  �لبال! 
,�Y يكو( حرًّ� فيها. �لكن كا( 
عليه ,يًضا ,( يؤّ!� ��جًبا �خر، �,( 
�قق ]حدg �لنبوh�j. كانت هنا: 
خر�� ]سر�ئيل �لضاّلة �لذين كانو� 
بسبب   Y�أل� من  تشر!هم  بعد 
�نتشر��  قد   iلر�ما�� �لبابلي  �لغز� 
�لشر�،   tجتا�  X  Aعديد  Yٍ��,  X
�ملسيح.  ظهو�  ينتظر�(  �كانو� 
�كا( هذ� هو �لسبب �آلخر �لقو� 
يهو!�   Y�, عيسى من Aجر� � جدًّ
�لغريبة  �ألجنبية  �أل��ضي  تلك   �[
 gعنه، حيث �ستقر �ليهو! على مد
من  �لقد�  هذ�   X�  .Aعديد قر�( 

�لبيا( كفاية X �لوقت �حلا¥.
�,�! ,( ,�ّضح شيًئا ��حًد� أل�لئك 
 Aفا� على  برهاًنا  مّنا  يطلبو(  �لذين 
 tعيسى � �لطبيعية بعد ,( ّمت ]نقا�
من �لصليب، بأUم بد�( �جه حق 

لوننا عبj تقدمي �ل{ها(.  �مِّ
 gلد معر�فة  طبيعية  ظو�هر  هنا: 
نعلم  �ن  عاملًيا.  �مفهومة  �إلنسا( 
 Y�إلنسا( على �أل� Aحيا Aفتر  ),
ما   �, مئة �§سني سنة  تتجا�>  ال 
بالتأكيد  ليست  �لكنها  يقا�ֲדا، 
معلومة   tهذ� ,كثر.   �, سنة  ,لف 
�لبشرية   Aحليا�  Aبفتر تتعّلق  عاّمة 
 ), ,حٌد  ظنَّ   ��[�  .Y�أل� على 
 aقد حد Aلقاعد� tذ�شيًئا مناقًضا 
على  يقع  �ل{ها(   jعب فإ(  فعًال، 
من  كاهل  على  �ليس  هو،  كاهله 
 t!عتقا� من  ,كثر   Aبالقاعد يعتقد 
 ), �ب  �لفهم  هذ�   .h�jباالستثنا
 Aياe �ملحيطة  �لظر��  على  يطبَّق 
�ملسيح �موته. ]( �لذين يظّنو( ,نه � 
ميت عليهم ,( يأتو� بال{ها(، �لكن 
]منا  حتًما   hما ,نه  يعلنو(  �لذين 
يستند�( ]� قو�نني �لطبيعة �بالتا¥ 
برها(   �ّ, بتقدمي  ُيطالَبو�  ,ال  �ب 
بعد �لك، �]ال الّ!عى كل ��حد ,( 
�لقد�مى � ميت.   t!بعًضا من ,جد�
�لزعم  هذ�  مبثل  يزعم  من  قا�  فإ�� 
عكسه،  ُيثبتو�   ), �جلميع   gيتحّد�

فما�� يكو( �ّ! فعلهم؟ كيف ميكن 
هذ�  مثل  يقبل   ), بسيط  لسامع 
 :Nلقو� ]ال  يسعه  لن  ]نه  �لتحّد�؟ 
]( قو�نني �لطبيعة هكذ� تعمل على 
كّل كائن بشر� !�( �ستثناj. فإ�� 
يناقض   jٍبشي يزعم  هنا: من  كا( 
مسئولية  تقع  فعليه  �لطبيعة  قو�نني 

تقدمي �ل{ها(.
�لكن�   ،Nأل�� �جلو�"  هو  هذ� 
 gآل( سأقو� مبحا�لة متو�ضعة ,خر�
�جهة  �من  ,كثر  �ألمو�  أل�ّضح 
صلة  كانت  فمهما  �تلفة.  نظر 
يكن   � فإنه  باهللا  �ملسيح  عيسى 
فاملسيحيو(   .hملو�  Nمتنا� خا� 
�لو   .hما قد  ,نه  يؤمنو(  ,نفسهم 
فما   hللمو مناِقضًة  طبيعته  كانت 
�مع  ,صًال.   hميو  ), ممكًنا  كا( 
قد  ,نه  على  �يًعا  نّتفق  فإننا  �لك 

ماh مّرA ��حدA على �ألقل. 
�,ما �جلزj �ملتبقي من �لبحث، فيد�� 
 hما هل  موته،  >من  معرفة   Nحو

على �لصليب ,� فيما بعد؟

�ية �لن� يونا� (يونس)
ميكننا ,( ن{هن من �لكتا" �ملقد® 
�ملسيَح،  عن  يتخلَّ   � �هللا   ), على 
�,نه قد ,نقذt من �ملوh �ملشني على 
�لصليب. �ميكن !��سة هذ� �ل{ها( 
على ضوj �لوقائع �ل6 سبقت حا!ثة 
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�لصلب  �قائع  �كذلك  �لصلب، 
 X ִדا ��ل6 تلتها، كما هي مر�ية��

�لعهد �جلديد.
قبل حا!ثة �لصلب بفترA طويلة �َعَد 
�يَة  ]ال  ير��  لن  بأUم  قوَمه  عيسى 
نقر,  حيث  �لن�)،  (يونس  يونا( 
�لعد!   ١٢ �إلصحا�  م±  ]جنيل   X

٣٨-٤١ ما يلي:
�لكتبة  بعض  ,جابه  "عندئذ 
معلم،  «يا  قائلني:  ��لفريسيني، 
جتريها!»  �ية  نشاهد   ),  X نرغب 
فأجاֲדم: «جيل شرير خائن يطلب 
�ية؛ �لن يعطى �ية ]ال �ية يونا( �لن�. 
 hجو� �حلو X )يونا بقي  فكما 
ثالثة ,يا� �ثالa لياN، هكذ� سيبقى 
�بن �إلنسا( X جو� �أل�Y ثالثة 
 gسيقف ,هل نينو .Nليا aيا� �ثال,
يو� �لدينونة مع هذ� �جليل �يدينونه؛ 
�ها  يونا(.  ,نذ�هم  ملا  تابو�  ألUم 

هنا ,عظم من يونا(!"
]�( قبل ,( نقّر� ما�� حدa للمسيح 
 aما�� حد نفهم   ), عيسى، �ب 
 ), ,علن  عيسى  أل(  يونا(،  للن� 
بالنسبة  تتكّر�  سو�  ��ִדا   Aملعجز�

له.
�؟  يونس  �لن�  �ية  كانت  ما�� 
قا�   �  ،hحلو� بطن   X  hما هل 
 jفيما بعد؟ قد ,�ع �لعلما hمن �ملو
�ملسيحيو( ��ليهو! ��ملسلمو( �يًعا 

على ,( �لن� يونا( � ميت X بطن 
 Aحليا� بني  معلًَّقا  ظّل  بل   ،hحلو�
 Nهللا من تلك �حلا� tنقذ, � ،hملو��
هنا:  كا(  لو  حٍني   X بإعجا>؛ 
�مع   .hملا مكانه  �خر  شخص 
�لك فال بّد ,( بعض قو�نني �لطبيعة 
من  بأمر  �يًعا  تعا�نت  قد  �لدقيقة 
,ننا  ُر��  تذكََّ  .hملو� �هللا إلنقا�t من 
�لك  كا(   ��[ فيما  هنا  نناقش  ال 
هنا   Mنش �]منا  ال،   �, ممكًنا  �ألمر 
ما   )[  Nقا ملا  عيسى   ),  �[ فقط 
حدa ليونس �لن� سو� �دa له 
,يًضا؛ فال بد ,نه كا( يع�، حصًر�، 
,نه سيحدa له مثل ما حدa للن� 
يونس، �هذ� ما فهمه كل �حلضو�. 
 jعا� �ليهو!ية كّله، سو� X ال ,حد
, X�Y يهو!� ,� X ,� مكا( �خر 
قد  ��ستوطنو�،  �ليهو!  تشرَّ!  حيث 
 � لعيسى   jال!عا� تلّقى من هذ� 
�ذ�  �الفا  فهما  تفيد  �سالة  ,ية 
 ), يؤمنو(  فجميعهم كانو�  �لفهم. 
�لن� يونس - بإعجا> ,� بغtM - قد 
 X Nليا aثالثة ,يا� �ثال Aعا¹ ملد

 Aتلك �لفتر X ميت �� ،hبطن �حلو
 Nحلا� �بطبيعة   .Aحد�� للحظة  �ال 
لدينا حتّفظاتنا حوN هذ� �ملفهو�! فإ( 
قصة �لن� يونس �، كما ير�يها 
,ّ� موضع   X لقر�(، ال تذكر� لنا 
بأ( يونس �لن� قد ظّل ُيعاX i بطن 
 .Nليا aثالثة ,يا� �ثال Aملد hحلو�
�على كّل حاN، فإننا نعو! هنا ]� 
�لقضية �ملطر�حة، ��ا�N ,( نسّلط 
�لضوj على ,�جه �لتشابه �حلقيقية بني 
عليهما  يونس  ��لنّ�  عيسى  �ملسيح 
�ملسيح.  عيسى  ֲדا  تنّبأ  �ل6  �لسال� 
بوضو�   aتتحد  hملشاֲדا�  tهذ
 X Nليا aعن قضائه ثالثة ,يا� �ثال
عن   aتتحد كما  حرجة،  ظر�� 
معجزA جناته من موhٍ `تٍم، �ليس 
 .hملو� بعد   Aحليا�  �[ عو!ته  عن 
سو�  متاًما  هذ�   )[ عيسى   Nفقا

�دa معه ,يًضا.

%عُد �ملسيح لبيت �سر�ئيل 
 hا� على عد� مو��� iلدليل �لثا�

ما  إن  قال  ملا  أن عيسى   إ فقط  هنا  نش�   ...
فال  أيًضا؛  له  الن$ سوف �دث  ليونس  حدث 
بد أنه كان يع/، حصًرا، أنه سيحدث له مثل ما 

حدث للن$ يونس، وهذا ما فهمه كل احلضور. 
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,نه  هو  �لصلب  من  �جناته  �ملسيح 
,خ{ قومه ,( خر�� بيت ]سر�ئيل، 
 Y�, !�خل  يقيمو(  كانو�  �لذين 
�حدهم  يكونو�   � �حو�ا،  يهو!� 
ُيرَسل   � �,نه  �إلسر�ئيلية،  �خلر�� 
 �[ ,يًضا  بل  فقط،  ]ليهم  �هللا  من 
��ته.  �لقطيع  من   gُألخر� �خلر�� 
(بيت  لينقذهم   jجا قد  ,نه  �كما 
يذهب  سو�  كذلك  ]سر�ئيل) 
ليسو�  (�لذين  ,يًضا  �آلخرين  �ينقذ 
 X نقر,  حيث  فلسطني)،  !�خل 
�لعد!   ١٠ �إلصحا�  يوحنا  ]جنيل 

١٦ ما يلي:
 �[ تنتمي  ال   gخر, خر��   ¥�"
 ¥[ ,�عها   ), بد  �حلظAM، ال   tهذ
,يضا، فتصغي لصو½؛ فيكو( هنا: 

قطيع ��حد ���� ��حد."
�كما هو معر��، � يغا!� عيسى 
مكا(   �ّ,  �[ فلسطني   Y�,  �
�لفترA بني �عدt هذ� �بني   X خر�

حا!a �لصلب. 
قد  يسو�  كا(   ��[ هنا:   Nلسؤ���
فهل  �ألبد،   �[  jلسما�  �[ صعد 
�لّضالة  كانت خر�� بيت ]سر�ئيل 

قد صعدh ]� �لسماj قبله؟! 
بعد  يسو�،   )[ �ملسيحيو(   Nيقو
مّيًتا،  �لصليب  على  من   Nُنز,  ),
بعد   tجسد  �[  h!عا ��حه  فإ( 
ثالثة ,يا� تقريًبا، � شوهد بعد �لك 

يصعد بني �لغما� �¾تفي X ,عما� 
�لنهاية   X ليصل  �ملجهولة،   jلسما�

]� عر¹ ,بيه �ليجلس على ميينه!
فإ�� كا( هذ� �ألمر صحيًحا فسنو�جه 
 �[ �سنضطر  حقًّا،   AMكب معضلة 
�هو   ،Nأل�� �ملوقفني:  ,حد  �ختيا� 
عيسى   tذ¿� �لذ�  �ملوقف  �لك 
 tبنفسه، ��آلخر هو �لك �لذ� �¿ذ

,تباُعه. 
�لتوفيق  ميكن  ال  �ملوقفا(  �هذ�( 
سيؤ!�  ,حدÀا   Nقبو� بينهما، 

بالتأكيد ]� نفي �آلخر متاًما. 
 tعد�  X صا!ًقا  عيسى  كا(  فإ�� 
نعتقد - كا( عليه،  لقومه - كما 

 �[ يصعد   ), يسو�  بوسع  كا( 
 ),  )�!  -  tهذ  Nحلا��  -  jلسما�
 ),  )�!�  ،tعهد�  tعد� ُيخلف 
يلحق ,ضر�ً�� فا!حة بشخصية �إلله 
�ملتمثلني  �لكامل  ��إلنسا(  �لكامل 

مًعا X شخصه.          
�عت{نا   ��[ �لك  من  �لعكس  �على 
�جاN �لدين �ملسيحي على صو�"، 
فعًال  تناسى  قد  يسو�   ), �َقِبْلنا 
 �[ �صعد  ]سر�ئيل،  لبيت   tعَد�
نستنتج،   ), بّد  فال  �,ًسا،   jلسما�
بقلب ُمثقل با�مو�، ,( �جاN �لدين 
حقًّا،  �لصو�"  على  هم  �ملسيحي 
�ملسيحية..   Nتتحّو عندئذ  �لكن 

إن ما كان يعنيه باخلراف الضاّلة هو األسباط العشرة 
من ب/ إسرائيل، الذين كانوا قد هاجروا قبل Cيء 
إذن  نائية.  يهودا إ بالٍد شرقية  عيسى من أرض 
فكان وعده هذا يع/ أنه لن ميوت على الصليب، 

بل إن اهللا سيهبه حياة طويلة ملتابعة مهمته...

قبل ,( ُيرفع ]� �لسماj، ,( يتذّكر 
�إلله  من  يطلب   ),� �م،   tعد�
 Y�أل� على  بقائه   X ميّد  ), �أل" 
�لبال!   �[ �لسفر  من  يتمكن  كي 
�ل6 �هب ]ليها قبله كثM من قبائل 
فما  ��ستوطنوها.  ]سر�ئيل  بيت 

لألسف.. ]� عقيدA >�ئفة، ألنه ]�� 
 ), ميكن  فال  يسو�،  كذ"  ثبت 

تكو( �ملسيحية عقيدA صحيحة.
]ننا نعتقد ,( عيسى كا( نبًيا صا!ًقا 
من �هللا، �ال ميكن ,( يكو( قد �عد 
باخلر��  يعنيه  كا(  ما   )[ كذًبا. 
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�لعشرA من ب�   Äلضاّلة هو �ألسبا�
هاجر��  قد  كانو�  �لذين  ]سر�ئيل، 
يهو!�   Y�, من  عيسى   jي� قبل 
فكا(   )�[ نائية.  شرقية  بالٍ!   �[
على   hميو لن  ,نه  يع�  هذ�   tعد�
 Aحيا سيهبه  �هللا   )[ بل  �لصليب، 
يكن   � �,نه  مهمته،  ملتابعة  طويلة 
فقط  ]سر�ئيليَّْين  ِسبَطني   �[ �سوًال 
يقيما( حوله، بل كا( ,يًضا �سوًال 

]� �يع ,سباÄ ب� ]سر�ئيل.

هامًّا X ,خذt قر��t �لنهائي. 
نعلم ,�ًال، بناjً على ما ��! X �لعهد 
كانت  بيالطس  >�جة   ), �جلديد، 
حكًما  >�جها  ]صد�َ�   Aٍبشد  tتكر
ضّد عيسى، ��لك بسبب تأث M�Åيا 
ملحاكمته.  �لسابقة  �لليلة   X �,ִדا 
 tهذ بسبب   � جدًّ خائفة  �كانت 
 jيث ,يقنْت ,( عيسى بر�e ،ياÅلر�
متاًما، ح± ]Uا �,h من �لضر��� 
,( تقاطع �رياh �ملحكمة، فنقلت 

بر�j من !� هذ� �لبا�. فانظر�� ,نتم 
X �ألمر!»."

�هذ� يع� ,( بيالطس ,قر ,( عيسى 
,صد�  �,نه  شك،  بال  بريًئا  كا( 
�لقاسي ضد عيسى مكَرًها.  �ُحلكم 
�يبد� ��ضًحا جليًّا من �لعهد �جلديد 
,( �ملجتمع �ليهو!� �� �لنفو� �لقو� 
على  �,صّر  عيسى،  على  تآمر  قد 
 tيتخذ �معاقبته، �لذلك فإ( ,ّ� قر�
ال  �ليهو!  لرغبة  معاكًسا  بيالطس 

ًدا ... وبصفته قيًِّما على القانون  إن ما حدث فعًال Xو إشارة واضحة إ أن بيالطس فعل ذلك متعمِّ
كان يعرف أكثر من أي شخص آخر أنه ال بّد أن ُينـَزل عيسى من على الصليب قبل أن يبدأ السبت 
... وإن عملية الصلب الi كانت تستغرق عادة ثالثة أيام وثالث لياٍل على وجه التقريب كي ميوت 

ًبا على الصليب، k تستغرق j حالة عيسى إال ساعات قليلة فقط.  بعدها املصلوب مَعذَّ

 A�بإشا مًعا  �ل{هانا(  هذ�(  يزّ�!نا 
��ضحة ]� ما كا( سيحدa لعيسى 

بعد حا!ثة �لّصلب.

.حد�, �لّصلب    
�هنا: مسألة ,خرh�� g صلة ֲדذ� 
��ملوعد  بالتا�يخ  �تتعلق  �لبحث 
للصلب.  بيالطس  حد!Àا  �للذين 
�ح± قبل ,( �د! �لتا�يخ ��لوقت، 
نقر, عن ,شياj ,خرg ينبغي ,ال يتفاجأ 
�ملرj ֲדا، ��ل6 كانت قد لعبت !�ً�� 

قبل  >�جها   �[ �حللم  هذ�   gفحو
 :٢٧ م±  (]جنيل  حكمه  ُيصد�   ),
١٩). ��مبا هذ� �الحتجا �لعاجل 
من ِقبل >�جة بيالطس هو ما !فع 
بر�jَته  للنا®  ُيظهر   ),  �[ بيالطس 
عيسى  على  �حلكم  مسؤ�لية  من 
م±  ]جنيل   X نقر,  حيث  �]!�نته، 

٢٧: ٢٤ ما يلي:
 ),� ،Aبيالطس ,نه ال فائد g,� فلما"
 jخذ ما, ،gفتنة تكا! تنشب باألحر
�غسل يديه ,ما� �جلمع، �قاN: «,نا 

 Mخط �ضطر�"   X يتسبب   ), بد 
�ملنطقة. �هذ� ما جعل بيالطس   X
عاجًز� (عن ]طال� سر�� عيسى)، 

�عبَّر عن �لك بغسل يديه.
 gخر, مبحا�لة  بيالطس  قا�  �لقد 
خّير  حيث  عيسى،  إلنقا�  ,يًضا 
�جلمع �لثائر بني ,( ينقذ حياA �ملسيح 
,� ,( ُيطلق �م سر�� �رٍ� معر�� 
�Bه با��با®. (م± ٢٧: ١٥-١٧)

 X يد��  كا(  ما  على  يدلُّنا  �هذ� 
�لوقت.  �لك   X بيالطس  خلد 
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�ملسيح  ]!�نة   Aفكر ضّد  كا(  لقد 
�لنفسي  �لوضع  هذ�  �بسبب  متاًما، 
ظهر  بعد   Aفتر حّد!  ��لفكر� 
ما   )[ للصلب.  موعًد�  �جلمعة  يو� 
 �[ ��ضحة   A�شا[ �و  فعًال   aحد
ًد�، أل(  ,( بيالطس فعل �لك متعمِّ
�لسبت � يكن بعيًد� عن ُظهِر يوِ� 
�لقانو(  على  قيًِّما  �بصفته  �جلمعة، 
شخص   �, من  ,كثر  يعر�  كا( 
�خر ,نه ال بّد ,( ُينـَزN عيسى من 
�لسبت  يبد,   ), قبل  �لصليب  على 
ما  �هذ�  �جلمعة؛  يو�  Ëس  مبغيب 
حدa بالضبط. �]( عملية �لصلب 
�ل6 كانت تستغر� عا!A ثالثة ,يا� 
�ثالa لياNٍ على �جه �لتقريب كي 
على  ًبا  مَعذَّ �ملصلو"  بعدها   hميو
�لصليب، � تستغر� X حالة عيسى 

]ال ساعاh قليلة فقط. 
�]( �ملرj ليتعجب كيف ميكن لرجٍل 
 Aمثل عيسى.. �لذ� جعلت منه �حليا
 ), قوية..  بنية   �� شخًصا  �خلشنة 

!Mهذ� �لوقت �لقص X hميو
,ال ميكن �عتبا� هذ� �حلدa مفتاًحا 
لفهم لغز �لن� يونس؟ مبا ,نه كا( من 
�ملما�سة �لسائدA �نذ�: ,( �ملحكو� 
ثالثة   Aملد �لصليب  على  ُيعلَّق  عليه 
يقر�  هذ�  فإ(   ،Nليا  aثال� ,يا� 
�لتشابه   Nحو  jملر� �هن   X جرًسا 
يونس  ��لن�  عيسى  �ملسيح  بني 

 Nعليهما �لسال� كما سبق �نًفا. يقا
 hبطن �حلو X يونس � بقي )[
ثالثة ,يا� �ثالa لياNٍ. �من �ملمكن 
 Mيكو( هو ,يًضا قد ُنبَذ - بتدب ),
بعد  حيًّا   jبالعر�  - تعا�  �هللا  من 
,يا�.  ثالثة  من  بدًال   hساعا aثال
بن  عيسى  للمسيح   aحد ما   )�[
ما  �تعيد  َتعكس   Aمر� يصبح  مرمي 

كا( قد حدa للن� يونس. 
�لنعد �آل( ]� ما حدa ,ثناj حا!ثة 
 AMألخ� �للحظة   X �ح±  �لصلب 
 X ح±  �ملسيح  يسو�   ),  gفنر
متضرًعا  يقف   AMألخ�  hللحظا�
�]حلا�  بإصر��  صائًحا  �هللا  ,ما� 

�ي ]�ي ملا�� تركت�"؟!  [":
يا له من تعبM مأسا�ّ� يعبِّر عن �أل� 
�لعميق من حالة �إلحباÄ �ل6 كا( 
فيها. ]( هذ� �لتضر� يشM بأ!" ]� 
سابق �عد �تأكيد له من �هللا تعا�، 
 )[ .Ìلصر�� �]ال ال معÍ ملثل هذ� 
�ملسيح   ), على  ساطع  ل{ها(  هذ� 
 ), X !ته��ما كا( يرغب مبحض ]
يتحمل �>� �آلخرين ,� كا( يتطلع 
فلما��   .hملو� ساعة   �[ بشغف 
 ،tهذ �لعميقة  �لكر"  صرخة   )�[
على   jًبنا  jجا قد  �لعقا"  كا(   ��[
طلبه؟! ملا�� يلوُ� يسو� ,باt، ,� ح± 

يدعوt من ,جل �خلال<؟!
]( ,قو�N �ملسيح هذt �ُب ,( ُتقر, 

قبل.  من   aحد قد  ما   jضو على 
 tلينقذ �لوقت  طيلة  �هللا  يدعو  كا( 

 .Aَّمن تلك �لكأ® �لـُمر
فنعتقد  �ألvديني  �ملسلمني  �ن  ,ما 
�هللا  يستجيب  ,ال  �ملستحيل  من  ,نه 
مثل   iٍبا�� تقيٍّ  شخص   hعو�!
ُ,خِبر  قد  يكو(   ), بّد  �ال  عيسى، 
ال  �,نا  �سُتجيبت.  قد  !عو�ته  بأ( 
,عتقد ,نه ,سلم ��حه على �لصليب. 
 X تناقض  �ّ, هنا:  ليس  �عند�، 
موقف عيسى، بل ,جد فيه �نسجاًما 
تامًّا. ��لقوN مبوته كا( �نطبا� ,حد 
 �� طبيًبا  يكن   � �لذ�  �ملشاهدين 
كا(  طبيا.  �ملسيح  فحص  له  يتسن 
��هتما�  بقلق  يرقب   - ُمشاهد   ة 
�افة ,( يد�: �ملوh سيدt �ملحبو" 
- قد �,g ��ناj �,® �ملسيح �ملتعب 
 Ìفصر  ،t�صد على  �ملستقر  ��قنه 
قائًال: �t "لقد ,سلم �لر��". �لكن 
نناقش هنا مصد�قية  ,سلفنا ال  كما 
�ال  �حقيقتها،  �إلجنيلية  �لر��ية 
�ا، بل ]ننا X هذ�  Mنناقش ,ّ� تفس
�لبحث نقو� بد��سة نقدية نتفّحص 
 Aلعقيد� X ا �حلكمة ��ملنطق�من خال

�ملسيحية �فلسفتها. 
 jملسألة �لثابتة بوجه تا� - سو�� )[
 hما  �, عليه  ,غمي  قد   � كا( 
�!هشته  �ملؤملة  صرخته   ), هي   -
 ،aعلى ما كا( على �شك �حلد�
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يتوّقع  كا(  ,نه  على  قو�  ل{ها( 
عكس �لك متاًما. 

 hَملو� طلب  قد  �ملسيح  كا(  فإ�� 
]طالًقا  م{�  هنا:  فليس  بنفسه، 
تفسMنا   )[� ,بد�ها.  �ل6  للدهشة 
عيسى   ), هو  ,vديني  كمسلمني 
 tكا( مندهًشا، أل( �هللا كا( قد �عد
 jعلى �لصليب ,ثنا hباخلال< من �ملو
�لسابقة.  �لليلة   X �!عائه  توّسالته 
 ،gخر, تعا� خطة  هللا  كا(  �لكن 
فقط  عليه  ُيغمى  عيسى  فلقد جعل 
,نه  فيعتقد��  �حلّر�®  ينخد�  ح± 
قد ماh، �يسلمو� جسدt ليوسف 
يسّلمه  �لّر�ّمة ح±   Aَِبْلَد من   �لذ� 

ألقربائه. 
 hلكلما� X لدهشة �ل6 نالحظها� )[
قد  عيسى  ֲדا  نطق  �ل6   AMألخ�
,ظهرها بيالطس ,يًضا، �لذ� صا� 
حني ,خ{�t مبوته: هل قد ماh؟! 
حيث نقر, X ]جنيل مرقس �إلصحا� 

١٥ �لعد! ٤٤ ما يلي:
 ،hفدهش بيالطس من ,نه قد ما"  
��ستدعى قائد �ملئة ��ستفسرt: هل 

ماh منذ �قت طويل؟"
لديه  كانت  بيالطس   ), بّد  �ال 
�لصلب   hاالe تتعّلق  طويلة   A}خ
ملنطقة  كحاكم   tعهد  Aفتر  Nخال
عن  ليعّبر  يكن   �� "�ليهو!ية"، 
ال  لو  �ملسيح   hمو خل{  !هشته 

قناعته ,( �ملوh ال ميكن ,( يد�: 
 Nخال �لصليب  على  معّلًقا  شخًصا 
فترA قصAM لساعاh قليلة فقط. �مع 
جسد  تسليم  طلب  قبل  فقد  �لك 
عيسى X ظر�� غامضة. �لذ� فإ( 
�ألبد،   �[ بالتآمر  مّتهم  بيالطس 
>�جته خّطط   Mتأث ,نه حتت  حيث 
أل( يتم صلب عيسى X ساعة قريبة 
�ثانًيا  �ليهو!؛  بد�ية سبت  � من  جدًّ
عيسى  جسد  تسليم  على  ��فق  ,نه 
�غم �لتقا�ير �ل6 ُتشّكك X موته! 

]( قر�� بيالطس هذ� قد ,حدa قلًقا 
عظيًما لدg �ليهو!، �لذين كانو� قد 
�جوt حر�سة ق{ عيسى �عبَّر�� عن 
نقر,  شكوكهم eقيقة موته، حيث 
�لعد!   ٢٧ �إلصحا�  م±  ]جنيل   X

٦٢-٦٦ ما يلي:
�إلعد�!  بعد   �, �لتا¥،  �ليو�   X�"
�لكهنة   jساÅ� تقد�  للسبت، 
بيالطس،   �[ معا  ��لفريسيو( 
�لك   ), تذكرنا  سيد،  «يا  �قالو�: 
�ملضلل قاN �هو حي: ]i بعد ثالثة 
,يا� ,قو�. فأصِدْ� ,مر� eر�سة �لق{ 
يأ½  لئال  �لثالث،  �ليو�   �[ بإحكا� 
تالميذt �يسرقوt، �يقولو� للشعب: 
فيكو(   ،hألمو�� بني  من  قا�  ]نه 
 .«Nأل�� من  ,سو,   Mألخ� �لتضليل 
فأجاֲדم بيالطس: «عندكم حر�®! 
تر�(».  كما   tحرسو�� فا�هبو� 

�لق{،  ]غال�  �,حكمو�  فذهبو� 
�ختمو� �حلجر، �,قامو� حر�سا."

جسد   ), �إلجنيل   X جند  كذلك 
�ملسيح، عندما ,ُنزN من على �لصليب 
� ُتكسر ساقاX ،t حني ,( ساَقْي 
ني �للذين ُعلِّقا معه قد  كّل من �للصَّ
مؤكد.  بشكل  ميوتا  لكي  ُكسرتا 
نقر, X ]جنيل يوحنا �إلصحا� ١٩ 

�لعد! ٣١-٣٣ ما يلي:
�لك   X يتم  �إلعد�!  كا(  "�ملا 
بيالطس  من  �ليهو!  طلب  �ليو�، 
,( تكسر سيقا( �ملصلوبني، فتؤخذ 
جثثهم لئال تبقى معلقة على �لصليب 
�لك  أل(  سيما  �ال  �لسبت،  يو� 
 jفجا عظيما.  يوما  كا(  �لسبت 
�جلنو! �كسر�� ساقي كال �لرجلني 
يسو�،  ,ما  يسو�.  مع  �ملصلوبني 
 ،hما قد   tليه �جد�[ �صلو�  فلما 

فلم يكسر�� ساقيه."
ساقيه،  كسر   )�! عيسى  تر:   )[
على   tساعد قد  يكو(   ), بّد  ال 
صحوته من حالة �لغيبوبة. �ليس من 
�ملستبعد ,( يكو( حّر�® عيسى قد 
ُ,مر�� من ِقبل بعض مبعوثي بيالطس 
,الَّ يكسر�� ساقي �ملسيح، �مبا كا( 
�جلماعته  له  �حتر��   A�!كبا �لك 

�ملسيحية �ل{يئة.
ُطعن  عندما  ,يًضا،  لإلجنيل  �طبًقا 
 .jما�  �! منه  خر  عيسى  جْنب 
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نقر, X ]جنيل يوحّنا �إلصحا� ١٩ 
�لعد! ٣٣-٣٤ ما يلي:

 tما يسو�، فلما �صلو� ]ليه �جد�,"
قد ماh، فلم يكسر�� ساقيه. �]منا 
جنبه،   X eربة  �جلنو!  ,حد  طعنه 

".jما� �! Nحلا� X فخر
قلبه  �توقف   hما قد  كا(  ,نه  فلو 
�ملستحيل  من  لكا(  �لنبض،  عن 
�لفو��  �لنـزيف  هذ�   aد�  ),
�يندفع �لد� ��ملاj من جرحه! �]منا 
�ألكثر -  �ملمكن - على  كا( من 
 tهذ �لكن  متخّثر.   �ٌ! ينسا"   ),
ليست �لصو�A �ل6 يقّدمها لنا �لعهد 
 jفيه: ]( �لد� ��ملا jجلديد، بل جا�
يتعّلق  فيما  �,ما   !Nحلا�  X �ندفعا 
 jفيجب ,الَّ يستغر" �ملر jبذكر �ملا
]� ميكن  من �لك X حالة عيسى، 
�جلنب   hبذ� ,صيب  قد  يكو(   ),
X *(Pleurisy) ساعاh �بتالئه باأل� 
نتجت  �مبا  �لصليب.  على  �لشديد 
بسبب  �لرئة   jغشا من   h�<فر�[
له   Yتعر �لذ�  �لشديد  �إلجها! 
 tلصلب. �يبد� ,( هذ� jملسيح ,ثنا�
�مؤملة   AMخط كوUا  �غم  �حلالة.. 

X �حلاالh �لعا!ية.. قد حتولت ]� 
 X ُطعن  عندما  ألنه  عيسى.   Ðصا
�ملائي ميكن  �لكيس  �لك  فإ(  جنبه 
,( يكو( قد لعب !�� �لوسا!A �ل6 
حفظت ,عضاj �لصد� من ,( ¿ترقها 
 jملا� فاندفع   ،Aمباشر  A�بصو �حلربة 
!ليًال على  بالد� من �جلر�  ممز�ًجا 

.Aلك �لقلب كا( ينبض بقو� ),
حسب  ,نه  �هو  �خر  !ليل  � ة 
تسليم  ّمت   ), بعد  �إلجنيلية،  �لر��ية 
ُنقل  �لر�مّي،  ليوسف  عيسى  جسد 
لتوtِّ ]� مكا( سّر� للدفن. �كا( 
�ملكا( عبا�A عن ق{ ال يسع لعيسى 
معه  �خرين  الثنني  ,يضا  بل  فقط، 
]جنيل   X نقر,  به.   jالعتنا� ألجل 
-١٠ �لعد!   ٢٠ �إلصحا�  يوحنا 

١٢ ما يلي:
  "� �جع �لتلميذ�( ]� بيتهما. ,ما 
مرمي فظلت ��قفة X �خلا� تبكي 
عند �لق{. �فيما هي تبكي، ��نت 
بثيا"  مالكني   h,فر �لق{.   �[

جثما(  كا(  حيث  جالسني  بيض، 
يسو� موضوعا، ��حد� عند �لر,® 

��آلخر عند �لقدمني."
¾{نا  بل   ،jشي كل  �لك  ليس 
,يًضا �لعهد �جلديد ,( مرÀًا - كا( 
لعال  �سُتعمل   - مسبًقا  ُ,ِعدَّ  قد 
جر�� عيسى. (��جع ]جنيل يوحنا 

�إلصحا� ١٩ �لعد! ٣٩-٤٠) 
تالميذ   tعد, �لذ�  �ملرهم  هذ� 
 h�� !عيسى، كا( �تو� على مو�
�مسكنة  للجر��  شافية  خصائص 
�لك  كل  فعالَ�   .Ñ[ لأل�... 
�الهتما� ��لقيا� بذلك �لعمل �لشا� 
 A�!لنا� �ملو�!  من  نوًعا   ١٢ جلمع 

لتحضM مرهٍم ,صال؟!
لعال  �ملستخدمة  �لوصفة   tهذ  )[
جر�� عيسى مسجلة X كثM من 
�لكتب �لطبية �لقدمية �ملوثو� ֲדا مثل 
�لكتا" �لشهM "�لقانو( X �لطب" 
ألÒ علي بن سينا. ]�( فما كانت 
�حلاجة ]� �ستعماN مرهم على جثة 

تو�مه  يسبب  مما  بالرئة  �ملحيط   jلغشا� �لتها"   *

�لرئة.   Nلسو�ئل حو� بعض  ]فر�>  �لك  �يصاحب 
جان�  على  �جلا�بية   Mبتأث  h�<إلفر��  tهذ تتجمع 

�لرئة مكوِّنًة كيًسا مائيًّا على �جلانبني. (�ملترجم)

إن هذه الوصفة املستخدمة لعالج جروح عيسى مسجلة 
j كث� من الكتب الطبية القدمية املوثوق بها مثل الكتاب 
الشه� "القانون j الطب" ألs علي بن سينا. إذن فما 

كانت احلاجة إ استعمال مرهم على جثة هامدة؟! 
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هامدA؟! 
 Íمع  �, �ذ�  يكو(   ), ميكن  �ال 
سبب  �حلو��يني   gلد كا(   ��[ ]ال 
سو�  عيسى  بأ(  لالعتقا!  قو� 
ُينـزN من على �لصليب حًيا �ليس 
ميًتا. �هكذ� فا( �لقديس يوحنا هو 
 jبإعطا غامر  �لذ�  �لوحيد  �لتلميذ 
شر� ي{ِّ� حتضM �ملرهم ��ستعماله 
,يضا  �هذ�  عيسى.  جر��  ملعاجلة 
 Nستعما� عملية  فإ(  �حلقيقة.  يؤيد 
�ملرهم على جثة هامدA، كانت تعت{ 
سلوًكا شاً�� �غM مفهو� لدg ,�لئك 
�لذين كانو� يعتقد�( ,( عيسى كا( 
�ذ� � �ملرهم!   Nستعما� حني  ميًتا 
�لسبب كا( على �لقديس يوحنا ,( 
يقد� شرًحا لذلك. فقاN ]( �لك قد 
شائعة  يهو!ية   A!عا كانت  ألUا  مت 
باملر�هم  ,مو�ִדم  ,جسا!  يدهنو�  بأ( 
�لعطرية ��حلنوU[� .Äا حلقيقة هامة 
 jلعلما� �يع   ), ]ليها   tالنتبا� �ب 
�ملعاصرين �لذين eثو� X هذ� �ألمر 
 � يوحنا  �لقديس   ), على  متفقو( 
برهن  �,نه  يهو!�،  ,صل  من  يكن 
على �لك بشرحه هذ�. فمن �ملعلو� 
��ملؤكد ,( �ليهو! ,� ب� ]سر�ئيل � 
يستعملو� مطلًقا ,ّية مر�هم، ,ّيا كا( 
�عليه  ,مو�ִדم.  ,جسا!  على  نوعها 
�لقديس   ), مقتنعو(   jلعلما� فإ( 
 Mيوحنا ال بد ,( يكو( من ,صل غ

�لتقاليد  �هل  كا(  ملا  �]ال  يهو!� 
بد  ال   )�[ �حلد.  هذ�   �[ �ليهو!ية 
من ,( يكو( هنا: سبب �خر �ذ� 

�ألمر.
بغية  �ملرهم  �لك   Nستعما� ّمت  لقد 
]نقا� عيسى من موh �شيك. �]( 
�لشر� �لوحيد يكمن X حقيقة ]( 
َيتوقعو(  يكونو�   � عيسى  حو��ّيي 
على  فعًال  هو  ميت   � كما  موته، 
�لصليب. �,( �جلسد �لذ� ,ُنزN من 
,ظهر  قد  يكو(   ), بد  ال  �لصليب 
عالماh �حلياA قبل �ستعماN �ملرهم؛ 
�]ال فإ( �ألمر يبد� X حق من قا� 
ֲדذ� �لعمل غاية X �لغباj، �هو عمل 
ال م{� له �ال فائدA منه. ]� ليس من 
�لذين قد  �ملحتمل ,( يكو( ,�لئك 
فعلو�  قد  �ملرهم مسبًقا،  �� هذ�  ,عدُّ
�لك !�( !اللة قوية على ,( عيسى 
 Nعلى �لصليب بل سُينـز hلن ميو
Óر��  �ر�ًحا  �لكن  حّيا،  عنه 

خطرA حتتا ]� !��j ناجع. 
 ),  Nلبا� عن  يغينب  ,ال  �ب  كما 
عيسى،  ُ�ضع  حيث  �لق{،  مكا( 
بقي سرًّ� مكتوًما يعرفه �لقليلو( من 
�لو�ضح X �لك  تالميذt. ��لسبب 
,نه ال >�N حًيا �� يكن قد ¿طى 

�خلطر بعد. 
,ما �لذ� حدX a �لق{ فإنه موضع 
نقا¹ من نو�ٍ� كثAM، �ال ميكن ,( 

تصمد هذt �ألحد�a ,ما� �لفحص 
�النتقا!�، كما ,( هذt �ألحد�a ال 
�لذ�  �لشخص   ), تثبت   ), ميكنها 
خر من �لق{ كا( قد ماh فعًال � 

 .hقا� من �ألمو�
�لدليل �لوحيد �لذ� لدينا هو �عتقا! 
�ملسيحيني ,( عيسى �لذ� خر من 
�لذ�  نفسه  �جلسد  له  كا(  �لق{، 
��جلر��   hلعالما� �عليه  ُصلب، 

نفسها!
من  خا�ًجا  شوهد  قد  كا(  فإ��   
�لق{ باجلسد ��ته، فالنتيجة �ملنطقية 
�لوحيدA �ل6 ميكن �ستخالصها هي 

,نه � ميت ]طالًقا.
�هنا: !ليل �خر يشM ]� �ستمر��ية 

حياA عيسى، هو كما يلي:
,يا�  ثالثة  بعد  �ملسيح  شوهد  لقد 
�لنا®  ِقبل  من  ليس   ،Nليا  aثال�
فقط.  حو��ييه  ِقبل  من  بل  عامة، 
�مبعÍ �خر، من ِقبل ,نا® كا( يثق 
 jضو يتجنب  كا(  ألنه  فقط  ֲדم 
�لنها� �يقابلهم حتت ستر ظال� �لليل 
فحسب! �للمرj هنا ,( يستنتج من 
كا(  عيسى   ), �إلجنيلية،  �لر��ية 
�خلطر  مصد�  من  لالبتعا!  مضطًر� 

بسرعة �سّرية! 
��لسؤ�N هنا هو: ]�� كا( عيسى قد 
ُ,عطي حياA جديدA �,بدية بعد موته 
 iله ,( يعا ��يكن مقّدً �� ،Nأل��
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يتخّفى  فلما�� كا(  ثاٍ(؛   hمن مو
 jكانو� عمال jعن ,عني ,عد�ئه، سو�

�حلكومة ,� عامة �لنا®؟!
كا( ينبغي عليه ,( يظهر على �ليهو! 
�لر�مانية،  �إلم{�طو�ية  �ممثلي 
 Aياe ,حظى   �� ,نا  ها  �م:   Nيقو�
,�!مت،   )[ ثانية  قتلي  ,بدية؛ حاِ�لو� 
لكنه  �لك.  على  تقد���  لن  فإنكم 
أل(  ليس  متخّفًيا،  يظل   ), ل  فضَّ
 Yلنا® � ُتعر� فكرA �لظهو� على 
عليه، بل على �لعكس، فقد كانت 
ُعرضت  قد  بالتحديد   Aلفكر� تلك 
عليه كي ُيظهر نفسه للعاَلم، �لكنه 
منطقة  عن  �البتعا!  ���صل  �فض 
"�ليهو!ية" كي ال يتبعه ,حد. فنقر, 
X ]جنيل يوحنا �إلصحا� ١٤ �لعد! 

٢٢ ما يلي:
�إلسخريوطي:   Mغ يهو��،  "فسأله 
لنا  «يا سيد، ما�� جرg ح± تعلن 

��تك �ال تعلنها للعا�؟»"
كما نقر, X ]جنيل لوقا �لفصل ٢٤ 

�لعد! ٢٨-٢٩ ما يلي: 
كا(  �ل6  �لقرية  من  �قتربو�   �"
�لتلميذ�( يقصد�Uا، �تظاهر هو بأنه 
��هب ]� مكا( ,بعد. فألـّحا عليه 
قائلني: «�نزN عندنا فقد ماN �لنها� 
 Nلينـز فدخل   .«jملسا� ��قتر" 

عندÀا."
هذ� ما ُيظهر بكل قوA حالةََ ]نسا( 

عن   gمبنأ  tجسد يكن   � فاٍ( 
 ), لنا  يبني  �جلر��. كما   �,  hملو�
من  ,نه ¿لص   Íمبع عيسى � ميت 
ظل  بل  فيه،  �لذ�  �لبشر�  �لعنصر 
,يَّة  �لطبيعية متاًما،  نفسه على حالته 
كانت. �� يكن هنا: موhٌ يفصل 
ما بني نفسه �لقدمية ��حلديثة. �هذ� 
ما نسميه حسب �خل{A �لبشرية: بـ 

 ."Aية �حليا�ستمر��"
�خر  عا�  من  شبًحا   �, ��ًحا   )[
تصّر�  مثلما  بالتأكيد  يتصّر�  ال 
حتت  �لسرية  لقا�jته   jثنا, عيسى 
�,صحابه  ,صدقائه  مع  �لليل  ستا� 

�ملقّربني!
 �, شبًحا  عيسى  كو(  مسألة  �,ما 
بنفسه.  عيسى  ,نكرها  فقد  خياًال 
-بعد   tتالميذ لبعض  ظهر  فعندما 
يستطيعو�   � �لصلب-،  من  جناته 
]خفاj خوفهم منه ألUم ظنو� ,نه � 
يكن عيسى ��ته بل شبحه (��حه). 
من  يعانونه  ما  عيسى  فهم  �عندها 
�ا�� �تر!! �بد! �ا�فهم بإنكا� 
,نه  �,ّكد  شبًحا   �, ��ًحا  كونه 
ح±  ُصلب،  �لذ�  ��ته  عيسى  هو 
ما  �ل6  جر�حه  لفحص  !عاهم 
]جنيل   X نقر,  �لعهد.  حديثة  >�لت 
-١٩ �لعد!   ٢٠ �إلصحا�  يوحنا 

٢٧ ما يلي:
�هو  �ليو�،  �لك   jمسا حل  "�ملا 

كا(  �ألسبو�،  من   Nأل�� �ليو� 
,غلقو�  بيت   X �تمعني  �لتالميذ 
,بو�به خوفا من �ليهو!، �]�� يسو� 
�ضر �سطهم قائال: «سال� لكم!» 
�جنبه،  يديه  ,��هم  هذ�،   Nقا  �[�
�لر".  ,بصر��   �[ �لتالميذ  ففر� 
�م يسو�: «سال� لكم. كما  Nفقا
,نا».  ُ,�ِسلكم  ,�سل�،  �آل"   ),
�م:   Nقا� فيهم  �نفخ  هذ�   Nقا
غفرمت  من  �لقد®.  �لر��  «�قبلو� 
�م، �من ,مسكتم  hُخطاياهم غفر
�لكن  ,مسكت!».  خطاياهم، 
عشر،  �الث�  �لتالميذ  ,حد  توما، 
مع  يكن   � بالتو,�،  �ملعر��  �هو 
 Nفقا يسو�.  �لتالميذ، حني حضر 
�,ينا  «]ننا  �آلخر�(:  �لتالميذ  له 
 g�, لر"!» فأجا": «]( كنت ال�
,ثر �ملسامX M يديه، �,ضع ]صبعي 
يد�  �,ضع   ،Mملسام� مكا(   X
 انية  �بعد  ,�من!»  فال  جنبه،   X
,يا�، ]� كا( تالميذt �تمعني ثانية 
حضر  معهم،  �توما  �لبيت  !�خل 
 X مغلقة، ��قف ��ألبو�"  يسو� 
 Nسال� لكم!» � قا» :Nلوسط �قا�
هنا،   �[ ]صبعك   hها» لتـوما: 
 X يد: �ضعها hنظر يد�، �ها��
جن�. �ال تكن غM مؤمن بل كن 

مؤمنا!»" 
]( ظهو� عيسى لتالميذt ال يؤكد، 
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بشكل من �ألشكاN قيامه من �ملوتى. 
كل ما يتأكد هو ببساطة جناته من 

كر�" �ملوh على �لصليب. 
�كي يزيل عيسى ,ّ� سوj فهم ,� 
]شكاN قد يكو( عالًقا X ,�هاUم، 
�حني  يأكلو(؟  كانو�  ما��  سأ�م 
Bًكا  يأكلو(  كانو�  ,Uم   t�}خ,
�خبًز� طلب شيًئا من �لك �لطعا�، 
فقد  منه.  �,كل  جائًعا،  كا(  ألنه 
�إلصحا� ٢٤،  لوقا  ]جنيل   X jجا

�لعد! ٤١- ٤٣ ما يلي: 
"�]� ما >�لو� غM مصدقني من �لفر� 
هنا  �م: «,عندكم  Nقا �متعجبني، 
Bك  قطعة   tفنا�لو يؤكل؟»  ما 

مشو�. فأخذها ,مامهم �,كل".
]( هذ� ل{ها( !�حض لعقيدA قيامه 
من �ملوh، ,� ]حياj طبيعة �إلنسا( 
 �[ ُ,عيد   �  Aمر  hما ما  بعد  فيه 
عن  تنشأ  �ل6  �ملشاكل   )[�  .Aحليا�
مثل هذ� �العتقا! �ملتعلق بقيا� عيسى 

من �ملوتى ��hُ شّقني:
نو�  من   Nيز� ال  يسو�  كا(  فإ�� 
كما   ،"hلناسو�"  �, �لبشر"  "�إلله 
يزعمو( عنه قبل �لصلب، فما كا( 
�إلنسا(  من  يتخلص   ),  t�مبقد�
يؤ!�   t�بد� �هذ�  بد�خله.  �لذ� 
 .Nلتعقيد ��إلشكا� X حالة غاية �[
 :�, ֲדما،   �, به   hملو� فعل  ما�� 
�لذ�  ��إلله  يسو�   X لذ�� �لبشر 

فيه؟ 
�إل�ية  �كذلك  �لبشرية  �لُر��  هل 
غا!�تا مًعا، � عا!تا ,يًضا مًعا، ]� 
��h �جلسد �أل�ضي بعد ,( َ!َخلتا 
�جلحيم مًعا! ,� كانت �لر�� �إل�ية 
X عيسى هي �ل6 عا!h ]� �جلسد 
 )[ �لبشرية؟  �لر��  بد�(  �لبشر�، 
�ختفت  ,ين  هو:  �إلنسا(  �ّير  ما 

تلك �لر��؟ 
هل كانت �حلتها ]� �جلحيم �حلة 
فيه  �إل�ية  �لر��  بينما  عو!A؟  بال 
 Nليا  aثال� ,يا�  ثالثة  هنا:  بقيت 
ليسو�  ,ًبا  �هللا،  كا(  �هل  فقط! 
�لبشر؟ ,� ليسو� �البن؟ هذt �ملسألة 
تتضح  كي  Uائًيا  حتل   ), �ب 

 .A�لصو�
ناحية  من  يسو�،  جسد  كا(  هل 
 gخر, ناحية  �من  إلله،  جسًد� 

جسًد� لبشر؟
�لعهد  يقدمه  كما  �إلله  مفهو�   )[
�لقدمي ��لعهد �جلديد هو ,( �هللا ليس 
 A!للما �ماّ!يا، �ال `د�ً!�، �ال !�

X شخصه ,� كيانه مطلًقا.
�نطالًقا من هذ� �لفهم، !عونا ننظر 
لعيسى  �ملختلفة  �لتطو�  مر�حل   �[
 X جنيًنا  كا(  ُمذ  �حلته،   Nخال

َ�حم �لسيدA مرمي. 
]( �ملا!A �ملستخدمة X خلق عيسى، 
�لبشرية،  �أل�  من  �يعها   hjجا

من  منها   A��  ة  تكو(   ),  )�!
على  قا!ً��  �هللا  كا(  طبًعا  �هللا.  قبل 
]عجا>�،  بشكل  عيسى  ¾لق   ),
َيظّل  �لكن - من �جهة نظر� - 
�ملخلو� �لوًقا (ال ]ً�ا) سو�j كا( 
خلقه ]عجا>ًيا، ,� عا!ًيا. �ميكننا ,( 
 "ٌ, هو  ما  شخًصا   ),  Aفكر نقبل 
 A!أل" �ما� A!البٍن ما، ]�� كانت ما
�أل� كلتاÀا قد شا�كتا مًعا �بشكل 
متساٍ� ,� جزئٍي X تكوين هذ� �البن 
eيث تكو( - على �ألقل - بعض 
ما!A �ملولو! قد �شُتقت من ما!A هذ� 

�أل".
يبد� جلًيا للقا�r من هذ� �لتحليل ,نه 
� يكن هللا تعا� ,ّ� !�� ,بو� على 
�إلطال� X عملية �حلمل �ذ� �جلنني 
�لبشر�، �]( كامل جسمه �ملا!�، 
بالقلب،  �ملتعلقة  ,جهزته  Óميع 
��خلاليا،   ،A!�أل��� ��لتنفس، 
ناجتة  كانت  �ملركزية،  ��ألعصا" 

عن �أل� �لبشرية �حدها. 
�لذ�  يسو�   Aُبنّو عنصر   )�[ فأين 
� يكن سوg �عاj لر�� �هللا �ليس 

,كثر من �لك؟ 
بني  للعالقة  �جلديد  �لفهم  هذ�   )[
يوصف..   ), ميكن  �يسو�،  �هللا 
تامة..  �بقناعة  �ملنطق  حيث  من 
�أل"  عالقة   gخر سو�  jبأ� شي

باالبن. 


