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احللقة التاسعة من كتاب: املسيحية رحلة من احلقائق إ� اخليال 

�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

لغة الذعة ضد املقدسني

�لكتب   hتنبأ فقد  �نًفا  �كما ,شرنا 
�لكا�"   Aلنبو� مّدعي  بأ(  �ملقدسة 
��ملفتر� على �هللا كالًما � يقله � 
سو� ُيعلَّق على �خلشبة. �لذلك فإ( 
موh يسو�  على �لصليب سيكو( 
مبثابة �ملوh للمسيحية. ��ذ� �لسبب 
�ألصلية  �ليهو!ية  �لدينية  �لكتب  جند 
مليئة بتبجح �ليهو! مبوh �ملسيح على 
�ملعاصر�(   tعد��,  t}عت�� �لصليب. 
�يب   )�! كا�ًبا  نبيًّا  �ليهو!  من 
 �� �لتو���.  �حلكم  �لك  على   jبنا
�ستعملو�  بل  �حتر��   �ّ,  tو� يبد�� 
منها  يأنف  مهينة   A�قذ لغة  حقه   X
�يستنكرها كل من �ب �ملسيح كما 
�ُمكرًَّما  صا!ًقا  نبًيا  لكونه  �ن  �به 

�`بوًبا عند �هللا تعا�.  
جيًد�  يتخيل   ),  jللمر ميكن  هنا 
�ملعاناA �لعميقة ��لكر" �لشديد �لذ� 
�لذين  �أل��ئل  �ملسيحيو(  ��جهه 
��سوًال  �بانًيا  �جًال  �ملسيح  عرفو� 
"�ملسيح".  مرتبة  على  حائًز�  صا!ًقا 
 ), �ملسيحيني   jؤال� ميكن  كيف 
�جمة � tيد�فعو� عن ,نفسهم ضد هذ
نقر,ها  حني  بذيئة،  بلغة  ُكتبت  �ل6 
 A�أل�ها( صو� X Mهذ� �لعصر تث X
�شد�  سلما(  لكتا"  مماثلة  بشعة 

�لسيئ �لصيت: "�ياh شيطانية".
يبد� ,( �لغيا" �لكلي الحتر�� �لقيم 
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(سلما(  �لفريقني:  ِقبل  من  ��أل!" 
�شد�، ��ليهو!) قد نشأ من !�خل 
�ال�طا� �لبشر�. ��ملقتطفاh �لتالية 
 aد� عما   Aفكر  r�لقا� تعطي 
حني  �ملهذبة،  �إلنسانية  �لقَيم  جلميع 
 علو�   ), �ملسعو��(  �خلصو�  ¡تا� 
�ملشوِّهة  ِلَهذياناִדم  هدًفا  �ملقدسني 

�ملفِسدA �لوقحة.
يذكر "�لتلمو!" (�لكتا" �لدي� �لذ� 
يشمل �يع معا�� �لشعب �ليهو!� 
�بن  يكن   � عيسى   ), �معتقد�ִדم) 
ا  �حلر�� فحسب، بل كا( ,خر� �فظًّ
 iيًضا لكونه قد ُ�لد من >��¢ شيطا,
من  باهللا  (��لعيا�  �حليض.   jثنا, ملرمي 

هذ� �لبهتا( �ملبني). 
بأ(   jالفتر�� هذ�  �لتلمو!  ل  �يفصِّ
عيسى كانت له ��¤ "عيسو": ,� 
,نه كا( ,vق مشعوً�� �مضًال، �قد 
نصبه   ¥ �جلحيم،   X �ُ!فن  ُصلب 
�لتـالية  �ملقاطع  ُيعبد.  صنًما  ,تباعه 
بال  "�لتلمـو!  كتا"  من   hخذ,ُ
قنـا�" للقسيـس �� § بر�نيـتس  
 The Talmud Unmasked by)

.(Reverend. I.B. Pranaitis

 "tتر�كت كاال" X ���ُ لقد
Tract Kallah, 1b (18b)) ما يلي:

�لشيو¨  كا(  حني   ،Aمر  h��"
شابا(،  ֲדم  مّر  �لبو�بة  عند  جالسني 

��آلخر  �لر,©  مغطى  كا(  ,حدªا 
�حلاخا�   Nقا �لر,©.  مكشو� 
,ليعا>�: ]( �لشا" �ملكشو� �لر,© 
 mamzer. شرعي،   Mغ �لًد�  كا( 
�لك   )[ يهوشو�:  �حلاخا�   Nقا�
 jلشرعي قد ُحمل به ,ثنا� Mلشا" غ�

 .ben niddah حليض� Aفتر
,ّما �حلاخا� عقيباt فقاN: ينطبق عليه 
�آلخر�(   Nسأ عندها  �حلالني.  كال 
�حلاخا� عقيباt: ملا�� جتّر, على �الفة 
>مالئه؟ فأجا": بإمكانه ,( ي{هن ما 
قاN. ��هب ]� ,� �لولد �ل6 كانت 
جالسة X ساحة �لسو� تبيع �خلضا� 
�ا: "يا �بن6 ]�� ,جبت بصد�  Nقا�
على ما سأسألك، فإن� ,عد: بأنك 
فطلبْت   ."Aآلخر�  Aحليا�  X سَتنجني 
منه ,( �لف على ,نه سَيفي بوعدt؛ 
�لكن  �لك   tعقيبا �حلاخا�  �َفَعَل 
بشفتيه فقط، ]� ,نه بقلبه ,بطل �لك 
نو�   �ّ, ",خ{ي�   :Nقا  ¥ �حللف. 
 X" :من �أل�ال! �بنك هذ�؟" فأجابت
�ليو� �لذ� تز�جُت فيه كنت حائًضا، 
�لكن  >�جي،  ترك�  �لك  �بسبب 
�من  معي،  �نا�   jجا  Aشرير ��ًحا 

هذ� �جلما� ُ�لد هذ� �لولد °." 
�لشا" �  ,( هذ�  ثبت  فقد  �هكذ� 
بل  فحسب،  شرعي   Mغ �بًنا  يكن 
 Aفتر  jثنا, به  vلت  قد  ُ,ّمه  كانت 

هذ�   tسائلو Bع  �عندما  حيضها. 
�حلاخا�  حًقا  "عظيم  قائلني:  ,علنو� 
شيوخه."  خطأ  صحح   �[  tعقيبا
"تبا�:  قائلني:  �لشيو¨  �صا¤ 
 tلر" ]له ]سر�ئيل �لذ� كشف سر�

للحاخا� عقيباt بن يوسف."
 tما �حلقيقة ,( �ليهو! يعت{�( ,( هذ,�
 � عيسى  �ملسيح   �[  Mتش �لقصة 
�,مه �لسيدA مرمي، فهي موّضحة متاًما 
 A!ال� �,)  Toldath Jeschu كتاֲדم X
عيسى) حيث ُ�كرh �ال!A "�ّلصنا" 

بالكلماh نفسها تقريًبا. (١) 
]( كل ما X �إلنسا( من ,!" �لياقة، 
ليثو� على هذ� �لَقَذ� �ملتعّفن �لذ� مت 
�جل  �شر�  Bعة   Nحو تكديسه 
 hكتابا  X  � عيسى  مثل  كرمي 
 Aسيد ), �ملؤكد  من   .jأللد�� ,عد�ئه 
عيسى  vلت  قد  مرمي  �Bها   Aطاهر
� �� يلعب ,� شيj �خر !�ً�� 
�هللا   h��قد  gسو �حلمل  �لك   X
 Aفكر )[ .A!ملحد�� Mبنا �خلالقة �غ�
�حلمل من خالN �اٍ� مع �لشيطا( 
على  �نطباًقا  ,كثر  هي  �حليض   jثنا,
 Aلفكر�  tهذ vلت  �ل6  �لعقلية 
 �  !tحسرتا��  .Aملنكر�� �لقبيحة 

(١) The Talmud Unmasked, by 

Rev. I.B. Pranaitis, Chap.1, p.30
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�ال  �لربانيني   Nلرجا�  hجا�< تسلم 
�لفاسدين  �,قال�  ,لِسنة  من  ,مهاִדم 
�لضالني �لذين ينفثو( Bًّا �قبًحا. �ال 
 jتلف �ألمر فيما ]�� كا( مثل هؤال¡
�ملجانني قد عاشو� قبل ,لفي عا�، ,� 
�ملعاصر. �لكم هو  �لعا�   X ُ�جد��
 hمر مدهش حًقا ,( ,كثر �ملجتمعا,
�لطر�  تغّض  �أليا�   tهذ  X ثقافة 
عن هذt �لوحشية بل نر�ها تقبل مثل 
باسم حرية  �لفاضحة   hإلهانا�  tهذ

�لكال� ��لقلم! 
سلما(  �ستخدمها  �ل6  �للغة   )[
 hلطاهر�� hشد� مثًال ضّد �لز�جا�
¶تلف  ال   ،� `مد  �إلسال�  لنّ� 
�أل�  ضد  �سُتخِدمت  �ل6  �للغة  عن 
لقد   .� عيسى  للمسيح   Aلطاهر�

جاX j �لسنهد�ين ٦٧: ,، ما يلي:
 (Stada) �!هذ� ما فعلو� مع �بن ستا"
 jمسا  X  tعّلقو�  ،(Lud) �للُّد   X
كا(  ستا!�  �بن  أل(  �لفصح.  عيد 
�حلاخا�  فإ(   (Pandira) باندير�  �بن 
باندير� كا( >�¢  تشاسد� ¡{نا ,( 
ستا!�، ,مه، �,نه عاX º >من بافو© 

بن يهو!�".
بر�نيتس،   §  �� �لقسيس  �يعّلق 
مؤلف كتا" "�لتلمو! بال قنا�" على 

ما جاj ,عالt مبا يلي:
"مع« �لك ,( مرمي هذt كانت ُتدعى 

ما  ألUا، eسب   ،Aلعاهر�  �, ستا!� 
 ،Pumbadita بومبا!يتا   X تعليمه  مت 
�لز¼.  ���تكبت  >�جها   hْهجر
�هذ� مسّجل ,يًضا X �لتلمو! �لقدسي 
 Jerusalem Talmud and ��مليمونيني 

."Maimonides

مبثل  يؤمنو(  �لذين  ,كا(   jسو��"
يستحقو(  �لشيطانية  �ألكا�يب   tهذ
ال   iفإ ,كثر،  �لشفقة   �, �لكر�هية 

,ستطيع ,( ,قوN شيئا." 
]( هذt حًقا صرخة كر" �,� من 
 Mلتحق� �زUا   ،Aعاجز ضحية  قلب 
�ملتعصب �ملوّجه ]� سيدها �ملحبو". 
ال بّد ,( �ملسيحيني �أل��ئل قد عانو� 
من  عانو�  �قد  �,عظم،  ,شد  ,ملًا 
�لك  يهو!   jستهز��  jجر� �جلحيم 
 ), عليهم  كا(  �حتقMهم.  �لزما( 
ه ليس ضد  ُيعانو� �لقد¤ ��لطعن �ملوجَّ
�ملاضي   X مدفونة tمن كانت �كر�
 Nال تز� tلبعيد، بل من كانت �كر��
�ًّا  حبًّا  ,حبه  �من  منتعشة،  حية 

ممن شاهد�t (عيسى) �قاBوt ,�ل 
بو�  حلظاh حياִדم. �ال بّد ,Uم قد ُعذِّ
من  يتأّ���   � ]Uم   �[ ِضعف  بعذ�" 
القو�  بل  فحسب،  �لبشعة  �لسخرية 
مزيًد� من �إلهاناh ,يًضا �ل6 ,ضيفت 
 Aمعانا بسبب  �ملؤ�  جرحهم   �[
�`ا�لة  `اكمته   jثنا, عيسى  �ملسيح 

صلبه. 
�]i ألمت« ,( يقو� �لضمM �ملسيحي 
�جلهد  ببعض   Aحلر� �لغر"  بال!   X
�,َلَم  عذ�َ"  يفهم  ألْ(  �ألقل  على 
بالتأكيد ال  �لذين  ,لف مليو( مسلم 
بو( ,قل من �لك حني تستخد�  ُيعذَّ
لغة مشاֲדة، غM ]نسانية، X �لتهّجم 
`مد  �`بوֲדم  سّيدهم  قدسية  على 

� �صحابته �لكر��.
من  �أل��ئل  �ملسيحيو(  عا¼  لقد 
�لشخصية  معرفتهم  �غم  هذ�  كل 
ُيدحض  ال  برها(  من  لديهم  �ما 
ميت   �� حًيا  كا(  عيسى   ), على 
�ليهو!  يتفاخر  كما  �لصليب  على 

وإ/ ألمت, أن يقوم الضم$ املسيحي " بالد الغرب احلرة 
ببعض اجلهد على األقل ألْن يفهم عذاَب وأ3ََ ألف مليون 
بون أقل من ذلك حني تستخدم  مسلم الذين بالتأكيد ال ُيعذَّ
لغة مشابهة، غ$ إنسانية، " التهّجم على قدسية سّيدهم 

وVبوبهم Vمد � وصحابته الكرام.
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هم  جر�حه  عاجلو�  لقد  �يزعمو(. 
�ُيشفى  يصحو   tشاهد�� بأنفسهم، 
]عجا>�  بشكل  �لعميق  ]غمائه  من 
بعد تسليم جسدt �لشريف ]ليهم، ¥ 
شاهد�t بأّ� ,عينهم، ليس على شكل 
�لر�¤ ,� �لشبح بل باجلسد �لبشر� 
�لضعيف �لذ� كا( قد عا¼ كث�Mً من 
,جل �لصد�، �مع �لك فقد جنا من 
حتدثو�  لقد  ]عجا>�.  بشكل   hملو�
يتحر:   tشاهد�� معه  �,كلو�  معه 
خطوA خطوA، �ليلة بعد ليلة X سّرية 

بالغة بعيًد� عن موقع �لصلب.

لّصعــو�
 X لقديسني مّتى �يوحنا � يتطرقا� )[
�ملسيح  صعو!  موضو�   �[ ]جنيليهما 
ِ�ْكر مثل هذ�  �لسماj. �]( عد�   �[
سبب  عن  متعجًبا   jملر� يتر:   aحلد�
يذكر�(  �للَذيِن  �إلجنيَلني   )[ �لك. 
�لصعو! ªا ]جنيل مرقس ١٩:١٦ (٢) 

�]جنيل لوقا ٥١:٢٤ (٣)
�ألكا!ميية   aاeأل� فإ(  �لك،  �مع 
��لعلمية �ألخAM قد برهنت على ,( 

�إلجنيلني  هذين   X  A!�لو��  hلر��يا�
 �� بعد  فيما  ,ضيفت   hحتريفا هي 

تكن موجو!X A �لنصو< �ألصلية.
�لذ�   Codex Sinaiticus ]جنيل   )[
,قد�  �يظل  �لر�بع  �لقر(   �[ يعو! 
�لقدمي  للعهد  بالنسبة  مرجع  �,قر" 
شاهد  �إلجنيل  �هذ�  ��جلديد.(٤) 
 X  A�ملذكو� �ُجلمل   ), حقيقة  على 
 A!جنيل مرقس �لوقا، � تكن موجو[
�لكنها  �ملوّثقة،  �ألصلية  �لنسخ   X
ِقبل كاتٍب  من  ُ,ضيفت  قد  بالتأكيد 
 .�Mًمن متأخر كث< X منه Aٍ�!ما مببا
  Codex Sinaiticus ]جنيل  eسب 
 ١٦ �لفصل   X مرقس  ]جنيل  ينتهي 
ֲדا  معتر�  �حلقيقة   tهذ�  .٨ �لعد! 
�آل( X بعض طبعاh �إلجنيل �حلديثة 

,يًضا. (٥)
 Codex Sinaiticus eسب  �كذلك 
فإ( �لكلماh: "ُ�فع ]� �لسماj" ال 

توجد X ]جنيل لوقا ١٥:٢٤. 
 ©[ (سي  �لنّصي  للناقد  طبًقا  �,يًضا 
 ��[  ،C.S.C.Williams �يليامز)  سي 
 Codex  X  hملحذ�فا�  tهذ كانت 

 A�فليس هنا: ]شا ،A�}ّم Sinaiticus

 X  jلسما�  �[ �لصعو!   �[ ]طالًقا 
�لنص �ألصلي لألناجيل. (٦)

,عنف  من  �هم   ،tيهَو شهو!   Äح�
يسو�   Aبنّو عن  �ملد�فعني  �خلصو� 
�صعو!t ]� �هللا (�أل")، قد �ضطر�� 
 hلنهاية بأ( �لكلما� X العتر��� �[
مرقس  ]جنيل   X برفع عيسى �ملتعلقة 
]منا هي ]ضافاh ال �جو! �ا  �لوقا 

X �لنصو< �ألصلية. (٧)

ما� حد� جلسد عيسى؟
]( �لفحص �لنقد� �لعميق من �جهة 
�لسليم  ��ملنطق  �لسليمة   Aلفطر� نظر 
 hلسخافا� من  �ملزيد  عن  يكشف 
�ملتعلقة   hلر��يا�  X  A!ملوجو�
بالصلب �بالصعو! ير�يها �ملسيحيو( 
�ملعاصر�(. �فيما يتعلق بعو!A يسو� 
ما  قيل  فقد  �لبشر�،   tجسد  �[
 ), فقط  هو   tنريد �ما  �لكفاية.  فيه 
نضيف ]� �ملوضو�: ما�� كا( ميكن 
صعد  حني  �جلسد  لذلك   aد�  ),
يسو� ]� �لسماX j �لنهاية، ��لك 

(٢)  "¥ ]( �لر"، بعدما كلمهم، �فع ]� 
�لسماj، �جلس عن ميني �هللا".

(٣) "�بينما كا( يبا�كهم، �نفصل عنهم 
".jصعد ]� �لسما,�

(٤) Jesus the Evidence by Ian Wison, 

pg. 18 (1984)

(٥) 
The Holy Bible by International 

Bible Society New International Version 

(1984), Pg. 1024.

(٦) 
The Secrets of Mount Sinai, the story 

of finding the world’s oldest Bible Codex 

Sinaiticus; by James Bently, p131.

 (٧) 
New World Translation.
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]�� كا( قد صعد فعًال!
 aما�� حد :Nعندما ُيو�جهو( �لسؤ�
جلسد يسو�؟ يقوN بعض �ملسيحيني: 
 jلسما� X بينما كا( صاعًد� ]� ,بيه
حتلَّل جسدt �ملا!� ��ختفى X َ�َهٍج! 
 ��[ �هو:  ,ساسًيا،  سؤ�ًال   Mيث �هذ� 
كانت مغا!�A يسو� جلسدt �لبشر� 
�ملتفّجر،  �ملوقف  هذ�  مثل   aسُيحد
�النفجا�  هذ�  مثل   aد�  � فلما�� 

حني موته �أل�N كما ُير�g؟!
 X لدينا  �لذ�  �لوحيد  �ملرجع   )[
هو  يسو�،   hمو  Nحو �إلجنيل، 
على  معلًقا   Nيز� ال  كا(  عندما  ,نه 
 :Äم �لقديس   hبكلما� �لصليب، 
 jشي  aد�  � �لر�¤"،  "�,سلم 
 A�!مغا  gسو يبد�،  ما  على  �خر، 
�لر�ِ¤ �جلسَد بصو�A ها!ئة. فهل لنا 
,( نفترY ,نه � ميت على �لصليب 
بعد �لك كّله، ألنه لو كانت �لر�¤ 
ينفجر   ), لوجب  �جلسد  تركت  قد 
 Äلك �جلسد على نفس �لشاكلة ح�
X �لك �لوقت. فلما�� حدa �لك 
�لثانية   Aملر�  X �جلسد  مغا!�ִדا   gلد
يبقى  ال  �لظر��   tهذ ففي  فقط؟! 
�ثنا( مفتوحا( ملزيد من  ]الَّ طريقا( 

�ملتابعة، �ªا:  
صوً��  ١- ]( شخص يسو� � يبق̀ 
 ), بعد  �ألبد   �[ �لبشر�  �جلسد   X

 ،t!صعو  jثنا,� ]ليه،  ��حه   h!عا
�لبشر�   tجسد عن  ¶لى  قد  كا( 

�صعد كر�¤ ]�ية خالصة.
�ال  �حلقائق  تدعمه  ال  �ألمر  هذ� 
ميكن �ستيعابه ألنه سيؤ!� ]� �عتقا! 
 Aمرتني: �ملر hعمى ,( عيسى قد ما,
�لثانية   Aملر�� �لصليب،  على  �أل�� 

.jحني صعد ]� �لسما
٢- �خليا� �لثاi هو ,( عيسى قد بقي 
�لبشر�  قفصه   X �`د�ً!�  `جوً>� 

]� �ألبد.
ُمستنَكر  ألنه  قبوله  ميكن  هذ� ال   )[
 Aِعّز� شر�  مع  ينسجم  �ال  للغاية 

�جالN صو�A �هللا �.
نظر  �جهة  لدينا   gخر, ناحية  �من 
من خالN �لفطرA �لسليمة، �هي ,نه 
من �خلطأ فهم صعو! عيسى على ,نه 
�لقدمية،  �لفضائية   hلرحال� نو� من 
�لشمس   j���  jلسما� نتخيل   ),�
ليست  ��حلقيقة   ،hملجّر��� ��لقمر 

هنا �ال هنا:. (٨)
 j��� �لد�فع  يكو(   ), �ملمكن  من 
�لغريبة  �لقصة   tهذ مثل  �ختر�� 
�حلل  �ملستعصي  �ملأ>�  هو  �لعجيبة، 
 Aفتر  jثنا, �ملسيحيو(  ��جهه  �لذ� 

نشوj �ملسيحية. �حني �ختفى عيسى 
�لطبيعي  فمن   aألحد�� مسر¤  عن 
قد  يكو(  عما��   Nسؤ� ينشأ   ),

حدa له؟
� يكن بإمكا( �ملسيحيني �أل��ئل ,( 
 � بأنه  علًنا  باالعتر��  �ملأ>�  �ّلو� 
 NاÇ Èة  يعد   � �بالتا°  ,صًال  ميت 
 ), �حلقيقة  أل(   tj��� �جلسد  لتر: 
هجرته.   jثنا, معه  سافر  قد   tجسد
 jختفا� مشكلة  فإ(  �لطريقة   tֲדذ�
بسهولة.  حّلها  ميكن  كا(  �جلسد 
كا(  �العتر��  هذ�  مثل  �لكن  

مستحيًال.
 ر���   ), �م  ممكًنا  كا(  �لذين   )[
قد  عيسى  بأ(  �العتر��  على 
يبتعد عن منطقة  شوهد حًيا، �كا( 
خطًر�  ��جهو�  تد� ا،  "�ليهو!ية" 
�لقانو(  مبوجب  عليهم  ُيحكم   ),
جرمية   X ساعد��  كمن   ،iلر�ما�

�ر�" من �لعد�لة.�
]( �للجوj ]� تلفيق قصٍة مثل صعو! 
عيسى ]� �لسماj يشتمل على خيا� 
�لقصة   tهذ  hبد مهما  ,مًنا  ,كثر 
 X تو�ًطا  يعت{  بالطبع  هذ�  غريبة. 
نشيد   ), علينا  ��لتزييف.  �لكذ" 
�غم  �لذين  �أل��ئل  �حلو��يني  بأمانة 
هذ� �ملأ>� � يلجئو� ]� قوN �لكذ". 
�ختا���  قد  �ألناجيل  ُكّتا"  �يع 

(٨) 
The Lion Handbook of Christian 

Belief, Lion, p 120. London (1982) 
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�لصمت حوN هذ� �ملوضو� بدًال من 
بتلفيق  ���j ستا� ضبا§  يلَجؤ��   ),
,قو�N غM صحيحة. �ال بد ,Uم قد 
عانو� �لكثM من سخرية خصومهم، 
 Aملعانا� يتحملو�   ), �ختا���  لكنهم 

�بصمت.
,�لئك  قبل  من  �لغامض  ��لصمت 
�ألمر،  حقيقة  يعرفو(  كانو�  �لذين 
عن   Mكب بشكل  مسؤ�لني   علهم 
غر© بذ�� �لشّك X عقوN �ملسيحيني 
من �ألجياN �ملتأخرA منهم، ]� ال بّد 

,( يتساjلو�:
 ،tيسو� جسَد ¤�� A�!ملا�� بعد مغا
� ُيذكر ,� شيj عن جسدt �لذ� 
�جلسد  �ختفى  �,ين  ���tj؟  تركه 
 ¤�� h!له؟ �ملا�� عا aما�� حد�
خّلفته  �لذ�  ��ته  �جلسد   �[ يسو� 
قد  ,Uا  �فترضنا  لو  ��لك  ���jها، 

عا!h ,صًال؟
]( هذt �ألسئلة �حليوية �ل6 ال جو�" 
�ا، كا( من �ملمكن ,( تنجب ,سئلة 
 A!يع� �لعو jكا( �إلحيا ��[ :gخر,
�لذ� كا(  �لبشر�، فما  ]� �جلسد 
ليسو�   aد�  ),  Yملفر�� من 
حبسه  من  �لثانية   Aلفتر� بعد  �ملسيح 
بقي  �لفاi؟ هل  �لبشر�  �لقفص   X
�ألبد،   �[ �جلسد  �لك   X `بوًسا 

�لن يتحر� منه ثانية؟ 

�من ناحية ,خرg، ]�� كانت ��¤ 
عيسى قد غا!�h للمرA �لثانية �جلسد 
��ته، فهل كا( �لك �إلحياj مؤقًتا ,� 

!�ئًما؟
�]�� � يبق `تجًز� X �لك �جلسد، 
موته  بعد   tجلسد  aحد ما��   )�[
هذ�  ُ�كر  �هل  ُ!فن؟  �,ين  �لثاi؟ 
من  سجٍل   �, ,�شيف   X �ألمُر 

�لتا�يخ؟  
يبد� ,( هذt �ألسئلة �لو � ُتَثر من 
قبل فال بد ,Uا تكو( قد ,ثhM بشكل 
 Nلدين �ملسيحي خال� Nجا�سع بني ��
 hسا�مما hل6 شهد� AMلقر�( �ألخ�
�لذ�   Yلغمو�  Nفلسفية مكثفة حو
يكتنف قضية �ملسيح �كّل ما يتعلق 
�لعدميي  �لكتبة  بعض   ), يبد�  به. 
�لضمM حا�لو� ,( يتمّلصو� من �لك 
 AMبتحريف �ألعد�! �الث� عشر �ألخ
X ]جنيل �لقديس مرقس، �عز�� ]ليه 

- كذًبا - قوًال ]( عيسى كا( قد 
 jشوهد �خر �ألمر صاعًد� ]� �لسما

X �جلسد ��ته! 
]( ]جنيل لوقا ,يًضا � ينج من ,يد� 
�ملدسوسة   hلكلما�  ),  �[ �لتلفيق، 
 "jَِما �لسَّ ]َِلى  "َ�ُ,ْصِعَد   :jبذكا فيه 
٥١:٢٤، قد خدمت قصَد �ملحرِّ�. 
 tهذ على  قضى  �لطريقة   tֲדذ�
فإ(  �هكذ�  �ألبد.   �[  hلتسا�ال�
 Aلعقيد�  X غموًضا معّيًنا على �ألقل
 ،tلكن، ��حسرتا� . �ملسيحية قد ُحلَّ
على حسا"  �لك  كا(  Èن؟!  بأ� 
 A�بالصو �ملتعّلقة  �لنبيلة  �حلقائق 
 �[ عيسى.  للمسيح  �لكرمية  �حلقيقية 
]( حقيقة �ملسيح قد متت �لتضحية ֲדا 
على مذبح �خلياN. �منذ �لك �لوقت 
قوִדا  بكامل   - �ملسيحية   hستمر�
�!�( ��>� ���!� - تتابع مسMִדا 

.Nمن �حلقائق ]� �خليا Nتتحو�
��ن نعلم بالتأكيد ,( �ليهو! كانو� 
غM سعد�X� j غاية �النزعا¢ ألUم 
كانو�   (٩) �ملسيح.  جسد   د��   �
�ملسيح   hمو من  �لتأكد  يريد�( 
 �[ ماّسة  eاجة  فكانو�  عيسى، 
برها( مقبوN بوجه عا� على موته، 

٢٨: ١١-١٥ Ä(٩) م

متت  قد  املسيح  حقيقة  إن 
مذبح  على  بها  التضحية 
الوقت  ذلك  ومنذ  اخليال. 
استمرت املسيحية - بكامل 
 - ورادع  وازع  ودون  قوتها 
وتتحول من  تتابع مس$تها 

احلقائق إ� اخليال.
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ميت.  جسٍد  �جوِ!   �,
�]( شكو�هم ]� بيالطس 
عن  ��ضحة   A�بصو يع{ 
 jختفا�  Nحتما� من  قلقهم 

�جلسد. (١٠) 
�على ,ية حاN فإ( �جلو�" 
يكمن  ��لبسيط  �حلقيقي 
قد  يكن   � عيسى   ),  X
فإ(  لذ�  ُيعتقد،  ماh كما 
ميت  جسد  عن   Nلسؤ��
مفقو! ال ينشأ ,صال، بل ال 
بد ,نه كا( قد غا!� منطقة 
"�ليهو!ية" eًثا عن �خلر�� 
 jًلضالة لبيت ]سر�ئيل ]يفا�
بوعدt. �من �لو�ضح ,نه � 
بعد  ُيشاَهد   ), يكن ممكًنا 

�لك.

ملسلمني  نظر  )جهة 
أل*ديني

�جلماعة  نظر  �جهة   )[
عن  �ألvدية  �إلسالمية 
مكا( �جو! جسد عيسى 
���قعية  �منطقية  ��ضحة 
عيسى  تقدِّ�  فهي  متاًما. 

 jضو على  له   aحد �ما 
حقيقة   )[ ساطعة.  حقائق 
�يلة  عيسى  �ملسيح   h��
لتزيينها  حاجة  ال  eيث 
 tهذ حو�ا.  �أللغا>  بنسج 
تشمل  �جلميلة  �حلقيقة 
�لبشرية  ,جل  من  معاناته 
�ل6  حياته   Nطو� �خلاطئة 
على  معاناته  توَّجتها 
 hملو� من  �جناته  �لصليب 
 tعلى �لصليب - كما �عد
�هللا �لقدير ��ملحسن �لرحيم 
eًثا  �لالحقة  هجرته   ¥  -
�لعشر  ]سر�ئيل  قبائل  عن 
يبلِّغ   � �هكذ�  �لضالة. 
�ملسيح � �سالَة �هللا ]� 
]سر�ئيل  ب�  من  �لسبطني 
َقبل  خاطبهما  �للذين  فقط 
�صل  بل  �لصلب،  حا!ثة 
 gيًضا ]� �ألسبا� �ألخر,
�بذلك  ]سر�ئيل،  ب�  من 

من  �د� �� �لغاية  حقق 
فقط،  �لك  �عند  بعثته. 
من   Aملتوخا� �لغاية  حقق 
بعثته متاًما. هذt هي �حلقائق 
�لنبيلة �ملفّصلة حلياA عيسى 

�حلقيقية.
]( حضرA مM>� غال� ,vد 
�جلماعة  �لقا!ياi، مؤسس 
قد  �ألvدية،  �إلسالمية 
مائة سنة  قبل حو�°  ,علن 
هو  �لذ�   - عيسى   ),
�لصا!قني  �هللا   jنبيا, ,حد 
على   hملو� من  جنا  قد   -
له ,(  �لصليب، كما سبق 
 Nأل�� ,حا!يثه.   X ,شا� 
مرX A تا�يخ �إلسال�، قا� 
,vد  غال�   �<Mم  Aحضر
بتوجيه من �هللا � بكشف 
�لغموY عن �حلقائق �لر�ئعة 

حوN حياA عيسى.
�لذ�  �لوحيد  هو  كا( 

�لرفض  مو�جهة   X ,علن 
من   Aملرير� ��ملعا�ضة 
�لتقليديني  �ملسلمني  قبل 
على  ميت   � عيسى  بأ( 
 tسدË لصليب �� يصعد�
�هللا   tنقذ, بل   ،jلسما�  �[
 hبشكل ]عجا>� من �ملو
 tلوعد طبًقا  �لصليب  على 
خا�¢  هاجر   ¥ له.  تعا� 
خر��  عن  eًثا  فلسطني 
ملا  �لضالة مصد�ًقا  ]سر�ئيل 

�عد � قومه.
�ملحتملة  �لطريق  �بتتّبع 
]سر�ئيل  ب�  ,سبا�   Aجر�
 Yيفتر  ),  jللمر ميكن 
ال  عيسى   ), باطمئنا( 
سافر  قد  يكو(   ), بّد 
 X ,فغانسـتا(  ع{ 
 Mكشـم  �[ طريقـه 
�منـاطق ,خرg من ��ند 
�لقبائل   hُْ�جـد حيث 

�إلسر�ئيلية.
هنا: !ليل تا�¡ي قو� ,( 
,فغانستا(  شعَبي  من  كالًّ 
من  ��د���  قد   Mكشم�
 .Aمهاجر يهو!ية  قبائل 
 �<Mم سيدنا  ,علن  لقد 
قد  عيسى   ), ,vد  غال�  ٢٧: ٦٢-٦٤ Ä(١٠) م 

يستغرب األ_ديون عند سماعهم هذا 
الّرد ويتساءلون: أي املسافتني أطول يا 
ُترى؟ الرحلة من منطقة "اليهودية" إ� 
كشم$، أم الرحلة من األرض إ� أبعد 

وأعلى السماوات؟! 
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سرينغا�   X �ُ!فن   hما
.Mبكشم

�ملسلمو(  يقّد�  عندما 
�لبيا(  هذ�  �ألvديو( 
 Nمقبو� ��قعي   Mٍكتفس
ملسألة �ختفاj جسد عيسى 
ما   �Mًكث  ،tمولد بلد  عن 
 Äح ,نه  بالّر!  ُيو�َجهو( 
على   hملو� من  جنا  لو 
�لصليب فإنه من �ملستعبد 
قا�  قد  يكو(   ),  � جدًّ
منطقة  من   Aخطر برحلة 
 .Mكشم  �[ "�ليهو!ية" 
�ألvديو(  يستغر" 
�لّر!  هذ�  Bاعهم  عند 
�ملسافتني   �, �يتساjلو(: 
�لرحلة  ُترg؟  يا   Nطو,
 �[ "�ليهو!ية"  منطقة  من 
من  �لرحلة   �,  ،Mكشم
�,على  ,بعد   �[  Y�أل�

�لسما��h؟! 
�ألvديو(:  يتعجب   ¥
�عد  بشأ(   aحد ما�� 
,نه  لقـومه،  عيسى 
للبحـث  سـيذهـب 
عن خر�ٍ� ضاّلٍة لبـيت 

]سر�ئيل؟ 
قد  بأنه   Nلقو� صّح  فلو 

فلسطني  من  �,ًسا  �حل 
عن  ليجلس   jلسما�  �[
نسي  قد  لكا(  ,بيه  ميني 
بالبحث  ��لتز�مه   tعد�
لبيت  ضالة  خر��  عن 
حًقا  نسي  فهل  ]سر�ئيل، 
تعذ�   �, ��لتز�مه   tعد�
فإمَّا  بوعدt؟   jلوفا� عليه 
 aحد ما  هذ�  يكو(   ),
,�.. حسب ما تساjلنا من 
قبل.. هل ُيقبل ,( �خلر�� 
�لضالة لبيت ب� ]سـر�ئيل 
 �[  tسبقو قد  تكـو( 
 X هو  فذهب   jلسـما�

,عقـاֲדم!؟

حاال1 من لنجا-       
,ما �لذين ال يز�لو(  د�( 
���ية  تصديق   X صعوبة 
 hملو� من  عيسى   Aجنا
على �لصليب �ير�Uا ,مًر� 
 ،Nمقبو  Mغ� مستبعًد� 
فنلفت نظرهم ]� حقيقة 
كما  عيسى  حالة   ),
عجيبة  ليست  �كرناها 
�ال مستحيلَة �لقبوN على 
معر��  هو  ما   jضو
 jبقا من  تا�¡ًيا  �ُمسّجل 

 hحلاال�  X حيًّا  �إلنسا( 
 .A�لبالغة �خلطو�

 hحاال �لطب  �كر  �قد 
للذين  �موثقة   AMكث
 hملو� على  ,�شكو� 
قوية  بر�هني  متّثل  �هي 
 X hملو� من  على جناִדم 

ظر�� شبه مستحيلة.
]( �لقضية �ملسجلة ��ملوثَّقة 
 X هند�)   Mم,) ملهر�جا 
�ند قبل � X AMالية صغ�
بالذكر.   Aجدير �لتقسيم 
فقد �قع �ملهر�جا �ملذكو� 
ملا سبق،  X حالة مشاֲדة 
حيث كانت ]مكانية بقائه 
حيا ضئيلة جد�، ]� !ّست 
 gجته �لسم لـه. �لد�<
 X جثته  ]حر��  `ا�لة 
 Aمشتعلة، هّبت فجأ )�Mن
Uاية   X� عنيفة،  عاصفة 
�ملهر�جا  ينج   � �ملطا� 
بل  فحسب،   hملو� من 
بعد  ,يًضا  عرشه  �ستعا! 
طويلة.  قضائية  معركة 

��لقصة هي كاآل�:
نا�يا(  "��مند��   )[  "
 Nֲדو�� �الية   Mُم,  "���
(�كانت مدينة جو!هبو� 

قد  �لرئيسي)  مركزها 
ُ!ّ© له �لُسم، كما ُيزعم، 
ُ,حضر   ¥ موته،  �ُ,علن 
على  للحر�   tجسد
,يا�   X �ملحرقة  منصة 
من  �تبّين   .١٩٠٩ عا� 
ظر�� �حلا!a ,( >�جته 
 X لرئيس� �ا �لد��كا( 

`ا�لة قتله. 
عملية  تنتهي   ), �قبل 
�عد  �نفجر  �إلحر�� 
قو� ,�عب �لقائمني على 
��ضطرهم  �جلسد  حر� 
تا�كني  بسرعة  ليعو!�� 
�هطل  ���jهم،  �جلسد 
 jطفا[  X فتسبب  �ملطر 
Çموعة  �الحظ  �لنا�. 
من �لنسا: ��ند�© �لذين 
�لرجل   ), باملكا(  مر�� 
�حلر�.  من   tفأنقذ� حيٌّ 
عندما  �لتا°  �ليو�   X�
 ), �ملتآمر�(  �كتشف 
�ختفى؛  قد   Mألم� جسد 
�خر  جسًد�  ,حضر�� 
 ), ليظهر��   tحرقو,�
حر� �ألمM كا( حقيقة. 
�لذين  �ند�© � ��لنسا: 
من   tخذ�,  Mألم� ,نقذ�� 
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�كانت  �خر.   �[ مكا( 
�ل6  �لوشيك   hملو� حالة 
مر ֲדا �ملهر�جا قد تسببت 
 ،Aلذ�كر� فقد�(   X له 
تد�ً ا  �ستعا!ها  �لكنه 
"جو!هبو�"   �[ عا!   ¥
�ث� عشر عاًما. �قد  بعد 
�ملألوفة  �لظر��  ساعدته 
على  مبنـزله  �ملحيطة 
بشكل  ��كرته   A!ستعا�
 Mألم� َ�فع  حني  كامل. 
 A!الستعا قضائية   gشكو
َمَدنية  `كمة   X ملكه 
باعتبا�   Court of Wards

�حلقيقي   a�لو�� نفسه 
ֲדو��N؛  لوالية  ��ملالك 
�خرين  مع  >�جته  قامت 
 hضة �لقضية. ¥ جر�مبعا
بني   Aمرير قضائية  معركة 
�لفريقني. �شهد ,كثر من 
 Mألم� Ðلف شخص لصا,
 Ðلصا شخص  �,�بعمائة 
�لنـز��  �كا(  >�جته. 
 Nحو يد��  �ملحكمة   X
كا(  ألنه   Mألم� هوية 
قد  عموًما  �ملعلو�  حسب 
ماh قبل �ث� عشر عاًما. 
بعد  �لقضية   Mألم� ��بح 

�صف  من  متكن   ),
على   hلعالما� بعض 
جسم >�جته ��ل6 يعرفها 
�لز�¢ فقط؛ �هكذ� ,عيد 

]ليه ملكه." (١١)  
 hمئا هنا:  تكو(  قد 
 tكهذ hأللو� من �حلاال�
� يتم �كرها ,� تسجيلها 
بفضل  �لكن  �لتا�يخ.   X
�حلديثة  �لطبية   hلتسهيال�
ل  ��لتغطية �إلعالمية ُتسجَّ
 hحلاال� من   hمئا �ليو� 

�ملشاֲדة. 
فإ�� كا( هذ� كله مقبوًال 
بالنسبة ألشخا< عا!يني 
من �تلف طبقاh �ملجتمع، 
 hخللفيا� �تلف  �من 
فلما��  ��ألخالقية  �لدينية 
حالة   X �لك  ميكن  ال 

عيسى �؟!
]�� كانت هنا: فرصة ,( 
 hملو� من  شخص  ينجو 

X حاالh شبه مستحيلة، 
فإ( عيسى � ,حّق ֲדا 
من غtM بسبب �لظر�� 
�من  به.  �ملحيطة  �خلاصة 
َيستبعد   ), حًقا  �لغريب 
 Aجنا  Aفكر كو(  �ملتشكِّ
قتله  `ا�لة  من  عيسى 
�لصليب، �مع �لك  على 
بالغة  بسهولة  قو(  يصدِّ
�لر��يَة �ألبعد عن �لو�قعية 
 �, لقيامه  غر�بة  ��ألكثر 
�ملحقَّق   hملو� من  ]حيائه 
,يا�  ثالثة  �ستمر  �لذ� 
كما  كاملة   Nليا  aثال�

يزعمو(!
 aلبحو�  hظهر, لقد 
�لطبية ,يضÑا �هتمـامها 
 hملو�  hحاال بد��سة 
�لوشيك.(١٢) لقد ُ,جريت 
 Yعر فيها  مت  !��سة 
عن  تقريًر�  �سبعني  Èانية 
 hباملو تتعلق   hحاال

(١١) The Bhowal Case, compiled by J.M.Mitra and 

R.C.Chakravarty, Published by Peer & Son, Calcutta.

(١٢) The Phenomenology of Near-Death Experiences, 

by Bruce Greyson. M.D. and Ian Stevenson. M.D., A.M. 

Psychiatry 137:10, October 1980. 

�لوشيك. �È Xانني باملائة 
حضر   hحلاال�  tهذ من 
 Nملجا�  X متخصصو( 
 jثنا, �شاهد�ها  �لط� 
�لك  بعد   �, حد�ثها 
�ألمر   X ��ملهم   .Aمباشر
 tهذ من  باملائة   ٤١  ),
بأ(  عنها  قيل   hحلاال�
 X �عُت{��  قد  ,صحاֲדا 
حالة   jثنا, �ملوتى  عد�! 

�ملوh �لوشيك. (١٢)  
�ملمكن  من  كا(  فإ�� 
�غم   -  j�}خل�  jلألطبا
 h��!جو! كل ,نو�� �أل�
يعلنو�   ),  - �م  �ملتاحة 
قد  ,نه  حّي  شخص  عن 
ماh؛ فإ� ,ّ� مدg ميكن 
 A!شها على  �العتما! 
مر�قب قلٍق، شاهَد عيسى 
يفقد �عيه (على �لصليب)، 
قد  ,نه  �لك  من  فاستنتج 
ماh؟ �عال�A على �لك 
فـإ( �ستـنتاجه - بعد 
بأنه   - ثانية   Aمر  t��  ),
 ،hملـو� من  قـا�  قد 
 Nمقـبـو Mألمـٌر غـ
لـه  مـ{�  �ال  عقـال 

]طـالًقا!       (ُيتبع)


