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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 : اهلل أما بعد السالم على رسولالصالة و اضتمد هلل و 

من يهده اهلل فهو اظتهتد ومن يضلل فلن جيد لو وليا مرشدا 
 انطالقافهذا حبث لكل مسيحي عاقل منصف يبحث عن اضتق 

 ِإىَل  تَ َعاَلْوا اْلِكَتابِ  َأْىلَ  يَا ُقلْ  تعاىل: )سبحانو و من قول الرب 
نَ َنا َسَواءٍ  َكِلَمةٍ  َنُكمْ  بَ ي ْ  َوَّل  َشْيًئا ِبوِ  ُنْشرِكَ  َوَّل  الَلوَ  ِإَّل  نَ ْعُبدَ  َأَّل  َوبَ ي ْ
 اْشَهُدوا فَ ُقوُلوا تَ َوَلْوا فَِإنْ  الَلوِ  ُدونِ  ِمنْ  أَْربَابًا بَ ْعًضا بَ ْعُضَنا يَ َتِخذَ 
  .ىذا البحثكتبت ،[ٗٙ]آل عمران: ( ُمْسِلُمونَ  بِأَنَا

ؼتطئ يستحق إذًا من  بدفال اضتق واحد،أن يف فال شك 
 .واصتنان يستحق اظتغفرة مصيبو  ،العذاب والنَتان

 كاألطباء ُتاظتتعلم بعض أىل الكتابأين ألعجب من و 
عن  منفسهأ ونيسأل الفاوغَتىم  ةواألستاذ ُتواظتهندس

  ؟تناقضات اإلؾتيل
-مبا أن اظتسيح جاء طتالص البشرية  همأنفس ونسأليأّل 

رغم أنو ّل يوجد أي نص يف األناجيل األربعة على لسان اظتسيح 
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 ونسأليأّل  -يقول فيو أو يذكر أنو جاء من أجل خطيئة آدم
يفدي اظتسيح البشرية يف عهد آدم وظتاذا ترك  اذا ملظت همأنفس

 ؟ البشرية تتوالد حتت ناموس اللعنة واطتطيئة
ىل من العدل والرزتة أن يسلم الرب ابنو اظتظلوم و 

 للصلب مقابل خطيئة عملها غَته؟ 
لبشرية من مثل ىذا وما الفائدة الًتبوية اليت تستفيد منها ا

 ؟ التصرف الظامل
من أجل  بالقتل يف نثق باهلل إذا كان حكم على ابنووك

 ؟ غفران خطيئة مذنب آخر
ت اليت ذكرت بعضها يف ىذا وغَتىا من التساؤّل

 دليتبُت لو اضتق فكيف وق ةفالعاقل يكفيو مسألة واحد ،البحث
 والراىب يسفخذىا واسأل القسذكرت لك أكثر من ذتانُت مسألة 

  .يتبُت لك اضتقل يفذا التحر ظتا ىذا التناقض وظتا ى
 .واهلل ويل التوفيق
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 وإذا كان إلو كيف يكون لو إلو؟ ىل اظتسيح إلو؟ (ٔ)
 تلمسيٍت ّل)  :قال يسوع ظترًن اجملدلية ٚٔ: ٕٓجاء يف إؾتيل يوحنا 

 أين عتم وقويل إخويت إىل اذىيب ولكن أيب إىل بعد اصعد مل ألين
 .( إعتكمو  واعتي أبيكمو  أيب إىل اصعد
؟ وظتاذا يتفق لوقا ومرقس ويوحنا أنو تاج إىل جح ىل اهلل حي (ٕ)

 ؟تانيريد جح  بينما يضيف مىت جح  وأ
 إىل اذىبا عتما وقال تالميذه من اثنُت أرسل)  ٕ:  ٔٔيقول مرقس 

 جحشا جتدان اليها داخالن وانتما فللوقت امامكما اليت القرية
 لكما الق وان بو اتياو  فحاله الناس من احد عليو جيلس مل مربوطا
 .( اليو ػتتاج الرب فقوّل ىذا تفعالن ظتاذا احد

 القرية اىل اذىبا قائال تالميذه من اثنُت ارسل)  ٖٓ: ٜٔويقول لوقا 
 عليو جيلس مل مربوطا جحشا جتدان تدخالهنا وحُت امامكما اليت
 .( بو واتيا فحاله قط الناس من احد

 القرية اىل اذىبا اعتم قائال تلميذين يسوع ارسل)  ٕ: ٕٔويقول مىت 
 فحالمها معها وجحشا مربوطة اتانا جتدان فللوقت امامكما اليت
 .( اليهما ػتتاج الرب فقوّل شيئا احد لكما قال وان هبما واتياين
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  ؟اظتالئكة أقوى من الرب حىت حتميوىل  (ٖ)
 بك مالئكتو يوصي انو مكتوب ّلنو)  ٗ: ٔٔجاء يف اؾتيل لوقا 

 حبجر تصدم ّل لكي حيملونك اديهماي على واهنم حيفظوك لكي
 ( . رجلك
 ؟ىل نسمع كالم الرب يف الدنيا (ٗ)

 هبيئة القدس الروح عليو ونزل)  ٕٕ:  ٖقال لوقا يف قصة التعميد 
 اضتبيب ابٍت انت قائال السماء من صوت وكان زتامة مثل جسمية
 .( سررت بك
 كما يقول قديسكم بولس؟ىل الرب ملعون   (٘)
 الناموس لعنة من افتدانا اظتسيح)ٖٔ: ٖل غالطيةبولس يف رسالتو ألى قال
 .( خشبة على علق من كل ملعون مكتوب ّلنو ّلجلنا لعنة صار اذ
 ؟ىل الرب يكذب أم يوحنا يكذب (ٙ)

 لنفسي اشهد كنت ان ) :قال يوحنا على لسان اظتسيح أنو قال
 .ٖٔ:  ٘(  حقا ليست فشهاديت

 لنفسي اشهد تكن وان ) :مث قال بعدىا يقول اظتسيح ألصحابو 
 .ٗٔ:  ٛ يوحنا ( حق فشهاديت
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 ؟در وىل الرب األبن حيتاج ظتساعدةىل الرب األب يغ (ٚ)
.. ولن يًتكٍت  معي اّلب ّلن وحدي لست وانايقول يسوع : ) 

 .ٕٖ:  ٙٔ( يوحنا وحدي 
 ايلي قائال عظيم بصوت يسوع صرخ)  ٙٗ:  ٕٚويف اؾتيل مىت 

 .كتٍتتر  ظتاذا اعتي اعتي اي (شبقتٍت ظتا ايلي
 ؟كيف يطلب منو الشيطان أن يسجد لوإذا كان يسوع إلو   (ٛ)

 اصتميع لك يكون امامي سجدت فان: )قال الشيطان ليسوع
 تسجد اعتك للرب مكتوب انو شيطان يا اذىب وقال يسوع فاجابو
 .ٚ:  ٗ( لوقا  تعبد وحده واياه
 ؟و ظتاذا ّل تكون لو مشيئة وإرادةإذا كان يسوع إل (ٜ)

 ادين اشتع كما شيئا نفسي من افعل ان اقدر ّل انا )يقول يسوع: 
(  ارسلٍت الذي اّلب مشيئة بل مشيئيت اطلب ّل ّلين عادلة ودينونيت
 .ٖٓ:  ٘يوحنا 
 ؟يف وجهو ويضرب رأسو ىل الرب يهان لدرجة أنو يبصق (ٓٔ)
 .ٚٙ:  ٕٙ( مىت  لطموه واخرون لكموه و وجهو يف بصقوا حينئذ )
 .ٖٓ:  ٕٚ( مىت  وراس على وضربوه صبةالق اخذوا و عليو وبصقوا) 
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  اهلل؟ يتجسد أن جيوز ىل (ٔٔ)
 صفة ىو التجسد ىل وىو يسبقو آخر سؤال إىل يقودنا السؤال ىذا
 يصرخ ما وىذا كمال صفة التجسد كان إن نقصان؟ صفة أم كمال
 فبإرتاع يتجسد أن قبل هلل حاشا ناقصاً  كان فاهلل النصارى بو

 يف كان جتسده وأول، أبداً  اظتسيح قبل يتجسد مل اهلل النصارى
 َجدَ  جديد يعترب ىذا أن النظر فبغض، أزّلً  متجسداً  يكن ومل، اظتسيح
 ىو والتجسد اظتسيح يف جتسد جتسد ما أول اهلل كان فإن، اهلل على
 يف بتجسده إكتمل حىت ناقصاً  كان وتعاىل فسبحانو كمال صفة
 تقولون كما الكم صفة ىو الذي بالتجسد متصفاً  فأصبح اظتسيح
 صريح كفر وىذا ،ناقصاً  كان فبدوهنا الصفة ىذه فيو تكن مل وقبلها
 علواً  وتعاىل فسبحانو أبداً  بالنقصان يوصف ّل فاهلل ذلك يف شك ّل
 .ىذا عن كبَتاً 
 
 ؟عقيدة التثليث واظتسيح يوحد اهللظتاذا  (ٕٔ)

 يقياضتق اّللو انت يعرفوك ان اّلبدية اضتياة ىي وىذه قال اظتسيح : )
 .ٖ:  ٚٔ( يوحنا  ارسلتو الذي اظتسيح ويسوع وحدك
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 ؟زتل وشاةة عن ر ىل الرب عبا (ٖٔ)
 وملك اّلرباب رب ّلنو يغلبهماضتمل و  اضتمل سيحاربون ىؤّلء )

  .ٗٔ:  ٚٔ( رؤيا يوحنا  اظتلوك
 امام صامت خروف ومثل الذبح اىل سيق شاة مثل ىذا فكان) 
  .ٕٖ:  ٛسل ( أعمال الر  فاه يفتح مل ىكذا جيزه الذي
  ؟متحدة أقانيم ثالثة القدس والروح واّلبن األب أنتقولون  (ٗٔ)

 وظيفة منهم لكل وىل البعض؟ بعضها على األقانيم ىذه تعتمد فهل
 بعضهم على يعتمدون كانوا فإن هبا؟ يقوم أن اآلخر يستطيع ّل

 ّل كانوا وإن. غَته على يعتمد ّل اإللو ألن إلو، منهم أي فليس
. واحداً  إعتاً  وليس آعتو ثالثة حينئذٍ  فيكونون بعضهم، على يعتمدون
 ّل هبا، القيام اآلخر يستطيع ّل وظيفة منهم لكل كان إن وباظتثل
 وإن. قدير شيء كل وعلى كامل، اهلل ألن إلو، منهم أى يكون
 يُقر   وّل ناقص، إلو منهم كل يكون ػتددة، وظيفة منهم لكل كان
 .ىذا دينكم
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 يكونفكيف ببشريتو  بطرسوشهد بشر اظتسيح يقول أنو  (٘ٔ)
 ؟إلو ومن ىو يوسف النجار

ذاك  الناصري يسوعإن جاء يف خطاب بطرس لبٍت إسرائيل : ) 
رى على يده بينكم من اظتعجزات الرجل الذي أيده اهلل لديكم مبا أج

 .ٕٕ:  ٗولوقا  ،ٖ:  ٙمرقس ، ٘٘:  ٖٔمىت  (..
القديس  ظتاذا ىذا اإلختالف الكبَت يف نسب يسوع بُت (ٙٔ)

 ؟ىم آعتة أم ماذامىت ولوقا مث من ىؤّلء الذين بُت اظتسيح وبُت اهلل أ
قوب بينما لوقا يقول ىو ابن يذكر مىت أن يوسف النجار ابن يع -ٔ
 .ىايل
 داود ابن سليمان نسل من النجار يوسف أن مىت إؾتيل ذكر -ٕ

 .داود بن ناثان نسل من أنو لوقا ويذكر
 .نَتي ابن انو لوقا ويذكر يكنيا بن شلتائيل أن مىت يذكر  -ٖ
 أن يذكر لوقا ولكن ابيهود ىو زوربابل ابن اسم أن مىت يذكر -ٗ
 .ريسا اشتو
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وأخوة كباقي البشر كيف يكون  إذا كان للمسيح أب وأم (ٚٔ)
 ؟إلو

 امو اذا اصتموع يكلم ىو وفيما ) ٙٗ: ٕٔجاء يف اؾتيل مىت 
 امك وذاى واحد لو فقال يكلموه ان طالبُت خارجا وقفوا قد واخوتو
 .( يكلموك ان طالبُت خارجا واقفون واخوتك

اذا ( يليق باهلل ومىل ىذا الوصف القبيح )شرّيب ستر (ٛٔ)
 ؟تستفيد البشرية من ىذا الوصف
 فيقولون يشرب و ياكل اّلنسان ابن جاء قال مىت واصفا اظتسيح : )

 واضتكمة واطتطاة للعشارين ػتب ستر وشريب اكول انسان ىوذا
  .ٜٔ:  ٔٔ( مىت  بنيها من تربرت

وذكر يوحنا يف اّلصحاح الثاين أن أول معجزة صدرت من اظتسيح يف 
 !سترا ليزيد سكر السكارى يف العرسقانا ىي قلب اظتاء 

أين ىو الصليب اظتزعوم الذي صلب عليو اظتسيح وماذا  (ٜٔ)
الصليب وىل ىو فرحة بصلب  حدث لو وظتاذا ما زلتم تلبسون

 ؟اظتسيح
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كفارة بسبب خطيئة يف عقيدتكم أنو  ديثل صلب اظتسيح   (ٕٓ)
أين ؾتد نصا يف األناجيل األربعة على لسان : آدم والسؤال ىو
 ؟و يذكر أنو جاء من أجل خطيئة آدمأ واظتسيح يقول في

ظتاذا ونوح و..  ظتاذا مل يفدي اظتسيح البشرية يف عهد آدم (ٕٔ)
 ؟توالد حتت ناموس اللعنة واطتطيئةترك البشرية ت

القتل أم األكل من شجرة وظتاذا مل يرسل  ا أعظم جرديةمأيه (ٕٕ)
 ؟يد عندما قتل قابيل ابن آدم أخيواهلل ابنو الوح

وم للصلب ىل من العدل والرزتة أن يسلم الرب ابنو اظتظل (ٖٕ)
؟ وما الفائدة الًتبوية اليت تستفيد منها مقابل خطيئة عملها غَته

حكم  ؟ وكيف نثق باهلل إذا كانلبشرية من مثل ىذا التصرف الظاملا
انُت و من أجل غفران خطيئة مذنب آخر؟ وىل ق بالقتل على ابنو

ّل تعاقب اإلنسان على جردية الدول اضتالية أعدل من اهلل حيث أهنا 
 ؟غَته
إذا كان الصلب من أجل غفران اطتطيئة فكيف يكفر عن  (ٕٗ)

خطيئة الشيطان وىل سيضطر للنزول مرة أخرى والزواج من شيطانة 
 ؟! سو ويصلب عن الشياطُتانا يفدي نفلينجب شيط
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ظتاذا استمرت العقوبة بعد الصلب من أوجاع اظترأة يف اضتمل  (ٕ٘)
 ؟!يح جاء ليصلب نفسو ليطهر البشريةوالوّلدة وغَتىا إذا كان اظتس

إبليس ىو السبب الرئيس للخطيئة فلماذا مل ديت إبليس   (ٕٙ)
 ؟يقول بولس أن أجرة اطتطيئة اظتوتكما 
ماذا مل تغفر بدون جردية قتل بقتل اظتسيح غفرت اطتطيئة فل (ٕٚ)

 ؟غفرىا اظتسيح بنفسو أليس ىو إلووظتاذا مل ي
ر قبل صلبو وىم حيملون كيف يكون تالميذ يسوع أطها (ٕٛ)

 ؟ خطيئة آدم
وأنتم )  أن يسوع قال لتالميذه : ٓٔ:  ٖٔجاء يف إؾتيل يوحنا 

 .( طاىرون ولكن ليس كلكم
طتطيئة كان اظتسيح نزل برغبتو ليخلص البشرية من اإذا   (ٜٕ)

وظتاذا يعد ظتواجهة  ؟ٖٚ:  ٕٙاء يف مىت فلماذا حيزن ويكتئب كما ج
  ؟من جاء لصلبو ويطلب من تالميذه شراء السيوف

بيعوا ثيابكم واشًتوا سيوفا فقال لو تالميذه )  قال اظتسيح لتالميذه:
  .ٖٛ – ٖ٘:  ٕٕ( لوقا  يكفي عتم فقال سيفان ىنا ىوذا رب يا
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 الذين من واحد واذا ) ٔ٘:  ٕٙيقول مىت  ةواجهاظت وبعد أن بدأت
 اذنو فقطع الكهنة رئيس عبد وضرب سيفو واستل يده مد يسوع مع
 السيف ياخذون الذين كل ّلن مكانو اىل سيفك رد يسوع لو فقال

وظتاذا يقول لو رد سيفك وىو الذي أمرىم (  يهلكون بالسيف
 سالما لقيّل جئت اين تظنوا ّل أليس ىو الذي قال : ) ؟بشرائها
 ّلفرق جئت فاين سيفا بل سالما ّللقي جئت ما اّلرض على

 اّلنسان واعداء زتاهتا ضد والكنة امها ضد واّلبنة ابيو ضد اّلنسان
  .ٖٗ:  ٓٔ( مىت  بيتو اىل

 لو اريد فماذا اّلرض على نارا ّللقي جئتأليس ىو من قال : ) 
 اين ظنونات تكمل حىت اؿتصر وكيف اصطبغها صبغة ويل اضطرمت
 ّلنو انقساما بل لكم اقول كال اّلرض على سالما ّلعطي جئت
 واثنان اثنُت على ثالثة منقسمُت واحد بيت يف ستسة اّلن من يكون
 على واّلم اّلب على واّلبن اّلبن على اّلب ينقسم ثالثة على
( لوقا  زتاهتا على والكنة كنتها على واضتماة اّلم على والبنت البنت
 للبشرية وتطهَت عتم من اطتطيئة عجيب ىل ىذا خالص .ٜٗ:  ٕٔ

 !؟ووحشيةأم ىو إرىاب 
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ت بل وخيرب عن مكانو ظتاذا خيونو تالميذه يف أحوج األوقا  (ٖٓ)
 .( وىربوا اصتميع فًتكو)  ٓ٘:  ٗٔقال مرقس  ؟أحد تالميذه

 يف الشيطان القى وقد العشاء كان فحُت)  ٕ:  ٖٔوجاء يف يوحنا 
 .( يسلمو ان سخريوطياّل شتعان يهوذا قلب
 ما كانت هناية اطتائن يهوذا ىل خنق نفسو أم إنسكبت (ٖٔ)

 ؟أحشاؤه وكيف تصرف بأجرة اطتيانة
 ندم دين قد انو اسلمو الذي يهوذا راى ظتا حينئذ ) ٖ:  ٕٚقال مىت 

 اذ اخطات قد قائال والشيوخ الكهنة رؤساء اىل الفضة من الثالثُت ورد
 اعتيكل يف الفضة فطرح ابصر انت علينا ماذا فقالوا بريئا دما سلمت
 حيل ّل وقالوا الفضة الكهنة رؤساء فاخذ نفسو وخنق مضى مث وانصرف

 الفخاري حقل هبا اشًتوا و فتشاوروا دم ذتن ّلهنا اطتزانة يف نلقيها ان
 .( اليوم ىذا اىل الدم حقل اضتقل ذلك شتي عتذا للغرباء مقربة

 اجرة من حقال اقتٌت ىذا ان ) ٛٔ:  ٔأما يف سفر أعمال الرسل 
 احشاؤه فانسكبت الوسط من انشق وجهو على سقط واذ الظلم
 ذلك دعي حىت اورشليم سكان رتيع عند معلوما ذلك وصار كلها
 .( دم حقل اي دما حقل لغتهم يف اضتقل
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ي إشاة ليعّرف يهوذا يسوع ىل حدثت القبلة اليت ى (ٕٖ)
 ؟لليهود

 يتكلم ىو وفيما وللوقت ) حدثت قبلو ( ) ٖٗ:  ٗٔيف مرقس 
 من وعصي بسيوف كثَت رتع ومعو عشر اّلثٍت من واحد يهوذا اقبل
 عالمة اعطاىم قد مسلمو وكان والشيوخ والكتبة الكهنة رؤساء عند
 للوقت فجاء حبرص بو وامضوا امسكوه ىو ىو اقبلو الذي قائال
 عليو ايديهم فالقوا وقبلو سيدي يا سيدي يا قائال اليو وتقدم
 .( مسكوهوا

 يتكلم ىو وبينما ( ) تقبيلوكان على وشك  ) ٚٗ:  ٕٕأما يف لوقا 
 من فدنا يتقدمهم عشر اّلثٍت احد يهوذا يدعى والذي رتع اذا

 .( اإلنسان ابن تسلم ابقبلة يهوذا يا يسوع لو فقال ليقبلو يسوع
 وخداما اصتند يهوذا فاخذ ( ) مل حتدث قبلة ) ٖ:  ٛٔأما يف يوحنا 

 ومصابيح مبشاعل ىناك اىل وجاء والفريسيُت الكهنة رؤساء عند من
 من عتم وقال عليو يايت ما بكل عامل وىو يسوع فخرج وسالح
 يهوذا وكان ىو انا يسوع عتم قال الناصري يسوع اجابوه تطلبون
 .( معهم واقفا ايضا مسلمو
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  ؟ما ىي عالمة التلميذ اطتائن (ٖٖ)
 يف معي يده غمسي الذيقال يسوع : )  ٕٓ:  ٗٔقال مرقس 
 اللقمة انا اغمس الذي : )أما يوحنا يقول أن يسوع قال .( الصحفة
 .ٕٙ:  ٖٔ(  واعطيو
وىل كان  ؟ى اظتسيح مهمتو وىو مل يصلب بعدكيف أهن  (ٖٗ)

 ؟يكذب
 اضتقيقي اّللو انت يعرفوك ان اّلبدية اضتياة ىي وىذه قال يسوع : )

 العمل اّلرض على غتدتك انا ارسلتو الذي اظتسيح ويسوع وحدك
 .ٖ:  ٚٔيوحنا  ( اكملتو قد ّلعمل اعطيتٍت الذي
 ؟مىت كانت ػتاكمة اظتسيح (ٖ٘)

 اظتوافق اصتمعة يوم ىف حدثا وصلبو اظتسيح ػتاكمة أن األناجيل تذكر
 كذلك األناجيل قدمتها اليت اظتيالد تواريخ لتضارب ونظرا نيسان ٘ٔ

 يعلم أحد فال آلخر، إؾتيل من اظتسيح السيد عمر قيمة اختالف
 األحداث، مسرح من اظتسيح فيها اختفى اليت السنة الدقة وجو على
 ٘ٔ اظتوافق اصتمعة يوم عن بالبحث Finegan 41 قام لذلك
 وفاة حدوث واظتتوقع مٖٗ إىل م ٕٚ من الزمنية القًتة ىف نيسان
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 Finegan أجراىا اليت الفلكية للحسابات وطبقا  .خالعتا اظتسيح
 ىنا ونذكر  .الفًتة تلك خالل اصتمعة يوم وافقي مل نيسان ٘ٔ فإن
 النتائج وجاءت S. Smith 42   هبا قام أخرى دراسة أيضا
 عام نيسان ٘ٔ ،األربعاء يوافق كان م ٕٚ عام نيسان ٘ٔ :كاآليت
 ، األحد يوافق كان مٜٕ عام نيسان ٘ٔ، اإلثنُت يوافق كان م ٕٛ
 مٖٔ عام ننيسا ٘ٔ، اطتميس يوافق كان مٖٓ عام نيسان ٘ٔ
 ،اإلثنُت يوافق كان مٕٖ عام نيسان ٘ٔ ،الثالثاء يوافق كان
 على بناء جاء( ٜٕ ، ٕٛ ، ٕٚ) لألعوام ىنا اّلختبار أن يبدو
 السيد وعمر ،(م.ق ٘) مىت إؾتيل ىف جاء الذي اظتيالد تاريخ اعتماد
 نتائج توافقت ىكذا( عاما ٖٖ) يوحنا ذكره الذي اظتسيح
(Finegan )دراسة إليو لتتوص ما مع (Smith )أن وىو ٔ٘ 

 .للبحث اطتاضعة السنوات طوال رتعة يوم يوافق مل نيسان
 ؟يف أي ساعة كان الصلب  (ٖٙ)

 .( فكانت الساعة الثالثة فصلبوه) :  ٕ٘:  ٘ٔيقول مرقس 
 ىوذا لليهود فقال السادسة الساعة وؿتو ) ٗٔ: ٜٔويقول يوحنا 

 .( اصلبو خذه خذه فصرخوا ملككم



 17 

ن واحد يعَته واآلخر ينهاه أن للصان يعَتانو أم كاىل كان ا (ٖٚ)
 ؟يعَته

 اللصان كان ) ٕٖ:  ٘ٔومرقس  ٗٗ:  ٕٚجاء يف اؾتيلي مىت 
  ،( يعَتانو معو صلبا اللذان

 اظتعلقُت اظتذنبُت من واحد وكان)  ٜٖ:  ٖٕأما يف إؾتيل لوقا 
 وايانا نفسك فخلص اظتسيح انت كنت ان قائال عليو جيدف
 اضتكم ىذا حتت انت اذ اهلل ختاف اوّل قائال وانتهره راّلخ فاجاب
 يفعل فلم ىذا واما فعلنا ما استحقاق ننال ّلننا فبعدل ؿتن اما بعينو
 يف جئت مىت رب يا اذكرين ليسوع قال مث ػتلو يف ليس شيئا

 يف معي تكون اليوم انك لك اقول اضتق يسوع لو فقال ملكوتك
 .(  الفردوس

 ؟اظتسيح قبل الصلب آخر كلمة قاعتاما  (ٖٛ)
 استودع يديك يف ابتاه يا وقال عظيم بصوت يسوع ونادى ) -ٔ

 .ٙٗ:  ٖٕ( لوقا  الروح اسلم ىذا قال وظتا روحي
 ايلي قائال عظيم بصوت يسوع صرخ التاسعة الساعة وؿتو ) -ٕ
 .ٙٗ:  ٕٚ  مىت تركتٍت ظتاذا اعتي اعتي اي ( شبقتٍت ظتا ايلي



 18 

 الوي قائال عظيم بصوت يسوع صرخ التاسعة الساعة ويف ) -ٖ
 .ٖٗ:  ٘ٔمرقس (  شبقتٍت ظتا الوي
 اسلم و راسو ونكس اكمل قد قال اطتل يسوع اخذ فلما ) -ٗ

  .ٖٓ:  ٜٔ يوحنا ( الروح
 
دة زور بالرغم من أن كالمهم ظتاذا يدعي مرقس أهنا شها  (ٜٖ)

 ؟صحيح
 قائلُت ؿتن زورا عليو وشهدوا قوم قام مث ) ٚ٘:  ٗٔقال مرقس 

 ايام ثالثة ويف باّليادي اظتصنوع اعتيكل ىذا انقض اين يقول شتعناه
 .( اخر ابٍت
 يسوع اجاب )ٜٔ:  ٕورا وىي حق كما قال يوحنا فلماذا يقول ز  

 يف اليهود فقال اقيمو ايام ثالثة ويف اعتيكل ىذا انقضوا عتم وقال
 .( تقيمو ايام ثالثة يف افانت اعتيكل ىذا بٍت سنة واربعُت ست
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مزق ستارة اعتيكل أم بعدما قبل أن تت ىل مات يسوع (ٓٗ)
 ؟دتزقت
 بصوت ايضا يسوع فصرخ ) ٖٚ:  ٘ٔومرقس  ٓ٘:  ٕٚيف مىت 
 فوق من اثنُت اىل انشق قد اعتيكل حجاب واذا الروح واسلم عظيم
 .( .. تشققت والصخور تزلزلت واّلرض اسفل اىل

 حجاب وانشق الشمس واظلمت ) ٘ٗ:  ٖٕأما يف إؾتيل لوقا 
 يديك يف ابتاه يا وقال عظيم بصوت يسوع ونادى وسطو نم اعتيكل
 .( الروح اسلم ىذا قال وظتا روحي استودع

عاجز على أن  الربوت وىل من الذي أقام يسوع من اظت (ٔٗ)
 ؟حييي نفسو

 
 ىل ذىبت مرًن اجملدلية إىل القرب لوحدىا كما يقول يوحنا (ٕٗ)
 ل مىتأم ذىبت ومعها مرًن األخرى ) أم يعقوب ( كما قا ؟ٔ:  ٕٓ
أم ذىبت مرًن اجملدلية ومرًن األخرى وعهن سالومة كما  ؟ٔٙ:  ٕٚ

وحنة أم ذىبت مرًن اجملدلية ومرًن أم يعقوب  ؟ٔ: ٙٔيقول مرقس 
 ؟!ٔ:  ٕٗوسائر النسوة كما قال لوقا 
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ذ مبا حصل بينها وبُت ىل أخربت مرًن اجملدلية التالمي (ٖٗ)
 ؟يسوع أم ّل
 ناولس لية واّلخرى لبطرس )قالت مرًن اجملدٖٔ:  ٕٓيقول يوحنا 

  .( وضعوه اين علمن
 خائفات كن ّلهنن شيئا ّلحد يقلن مل ) ٛ:  ٙٔبينما يقول مرقس 

). 
الذي حتدث مىت دتت دحرجة اضتجر من أمام القرب ومن  (ٗٗ)

 ؟مع مرًن وكم كان عددىم
 جاءت اّلسبوع اول فجر عند السبت وبعد ) ٔ:  ٕٛيف إؾتيل مىت 

 ّلن حدثت عظيمة زلزلة واذا القرب لتنظرا اّلخرى ومرًن اجملدلية مرًن
 وجلس الباب عن اضتجر ودحرج جاءو   السماء من نزل الرب مالك
 ارتعد خوفو فمن كالثلج ابيض ولباسو كالربق منظره وكان عليو
 انتما ختافا ّل للمراتُت وقال اظتالك فاجاب كاموات وصاروا اضتراس
 كما قام ّلنو ىهنا ىو ليس باظتصلو  يسوع تطلبان انكما اعلم فاين
 .(.. قال
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 مرًن اشًتت السبت مضى وبعدما ) ٔ: ٙٔأما يف إؾتيل مرقس 
 جدا وباكرا يدىنو و لياتُت حنوطا وسالومة يعقوب ام ومرًن اجملدلية
 فيما يقلن وكن الشمس طلعت اذ القرب اىل اتُت اّلسبوع اول يف

 اضتجر ان وراين فتطلعن القرب باب عن اضتجر لنا يدحرج من بينهن
 جالسا شابا راين القرب دخلن وظتا جدا عظيما كان ّلنو دحرج قد
 اننت تندىشن ّل عتن فقال فاندىشن بيضاء حلة ّلبسا اليمُت عن
 .( ا ..ىهن ىو ليس قام قد اظتصلوب الناصري يسوع تطلنب

 القرب اىل اتُت الفجر اول اّلسبوع اول يف مث ) ٔ:  ٕٗأما يف لوقا 
 مدحرجا اضتجر فوجدن اناس ومعهن اعددنو الذي اضتنوط حامالت
 يف ػتتارات ىن وفيما يسوع الرب جسد جيدن ومل فدخلن القرب عن
 ومنكسات خائفات كن اذ و براقة بثياب هبن وقفا رجالن اذا ذلك

 ىو ليس اّلموات بُت اضتي تطلنب ظتاذا عتن قاّل اّلرض اىل وجوىهن
  .(.. قام لكنو ىهنا

 اىل اجملدلية مرًن جاءت اّلسبوع اول يفو )  ٔ:  ٕٓ قال أما يوحنا
 .( .. القرب عن مرفوعا اضتجر فنظرت باق والظالم باكرا القرب
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ثالثة أيام وثالث ليال كما قال يف القرب مل يلبث اظتسيح  (٘ٗ)
 ؟تقد اظتسيحيون وإمنا يوم وليلتُتوكما يع

 ثالثة وتاضت بطن يف يونان كان كما ّلنو قال مىت يقول يسوع : )
 ايام ثالثة اّلرض قلب يف اّلنسان ابن يكون ىكذا ليال وثالث ايام

 ، ٓٗ:  ٕٔ(  ليال وثالث
وكما تقدم كان الصلب والدفن يوم اصتمعة وجائت مرًن فجر األحد 
فكان قد خرج من قربه فيكون لبث ليلة اصتمعة ويوم السبت وليلة 

 ؟وع يكذب أم مىت يكذبفهل يس .األحد
 ؟ اهلل يف نفس يوم الصلب أم ماذاع إىلىل صعد يسو  (ٙٗ)

 اقول اضتق قال يسوع للص الذي دافع عنو : ) ٖٗ: ٖٕيقول لوقا 
   .( الفردوس يف معي تكون اليوم انك لك

 تلمسيٍت ّل يسوع عتا قال ويقول يسوع ظترًن بعد الصلب بيومُت : )
 .ٚٔ:  ٕٓ( يوحنا  ايب اىل بعد اصعد مل ّلين
ليسخروا منو كما  يسوع ثوبا قرمزيا جنود ببالطس ىل ألبس (ٚٗ)

ومرقس  ٔ: ٜٔا يف يوحنا كمأرجوانيا  ثوبا أم  ٕٚ:ٕٚقال مىت 
 ؟ٙٔ: ٘ٔ
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عليو أم بصقوا عليو مث ركعوا  ىل اصتنود ركعوا ليسوع مث بصقوا (ٛٗ)
 ؟لو

 راسو على ووضعوه شوك من اكليال وضفروا ) ٜٕ:  ٕٚمىت قال 
 ملك يا السالم قائلُت بو ئونويستهز  قدامو جيثون وكانوا ديينو يف وقصبة
 .( راسو على وضربوه القصبة واخذوا عليو وبصقوا اليهود

 شوك من اكليال وضفروا ارجوانا والبسوه ) ٚٔ:  ٘ٔ قال أما مرقس
 وكانوا اليهود ملك يا السالم قائلُت عليو يسلمون وابتداوا عليو ووضعوه
 على جاثُت لو يسجدون مث عليو ويبصقون بقصبة راسو على يضربونو
 .( ركبهم
  ؟حيمل الصليب كان  من الذي (ٜٗ)

 كان قَتوانيا رجال شتعان امسكوا بو مضوا وظتا ) ٕٙ:  ٖٕقال لوقا 
  .( يسوع خلف ليحملو الصليب عليو ووضعوا اضتقل من اتيا

 حامل وىو فخرج بو مضوا و يسوع فاخذوا ) ٙٔ:  ٜٔ قال أما يوحنا
 .( .. اصتمجمة موضع لو يقال الذي اظتوضع اىل صليبو
 ؟ىل كتب مىت إؾتيلو (ٓ٘)

 انسانا راى ىناك من غتتاز يسوع وفيما ) ٜ:  ٜقال مىت يف إؾتيلو 
 .( وتبعو فقام اتبعٍت لو فقال مىت اشتو اصتباية مكان عند جالسا
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تقولون أم ىو غترد فضول  ىل بولس يكتب بوحي اهلل كما  (ٔ٘)
 ؟كما يقول

 اطتدمة جهة من فانو ) ٔ:  ٜيقول بولس ألىل كورنثوس الثانية 
 الذي نشاطكم اعلم ّلين اليكم اكتب ان مٍت فضول ىو للقديسُت
 (... اظتكدونيُت لدى جهتكم من بو افتخر
ومل يقتل كما مل يصلب أن اظتسيح فاضتقيقة اليت ّلبد منها  (ٕ٘)

 !أشار كتابكم اظتقدس
 رقاكم من اّلغبياء الغالطيون ايها ) ٔ:  ٖقال بولس ألىل غالطيو 

 اظتسيح يسوع رسم قد عيونكم امام الذين انتم للحق تذعنوا ّل حىت
 .( أي شبو عتم مصلوبا بينكم
 يف يف تشكون كلكم يقول يسوع لتالميذه ) ٖٔ:  ٕٙقال مىت  

 (. الليلة ىذه
بو ليلة الصلب وىل ىو شك  ظتا يشك تالميذ يسوعوالسؤال : 

د عنهم ؟ فإن يكن نعم فهذا ىو الكفر الصريح وىو مستبعبنبوتو
 .الشك الوحيد ىو يف شخصية اظتصلوبلكن 
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 جتيب اما لو وقال الكهنة رئيس فقام ) ٕٙ: ٕٙجاء يف إؾتيل مىت 
 فاجاب ساكتا فكان يسوع واما عليك ىذان بو يشهد ماذا بشيء
 انت ىل لنا تقول ان اضتي باهلل استحلفك لو وقال الكهنة رئيس
 .(اهلل ابن اظتسيح

 الشعب مشيخة اجتمعت النهار كان اوظت )ٙٙ: ٕٕوقال لوقا 
 انت كنت ان قائلُت غتمعهم اىل واصعدوه الكتبة و الكهنة رؤساء
يف وضح النهار كلهم شك يف فيا للعجب  (.. لنا فقل اظتسيح
  .!شخصيتو

 قَ تَ ْلَنا ِإنَا َوقَ ْوعتِِمْ  ) :لكن ىو ما قالو اهلل تعاىل يف القرآن الكرًن
 ُشبِّوَ  َوَلِكنْ  َصَلُبوهُ  َوَما قَ تَ ُلوهُ  َوَما الَلوِ  َرُسولَ  ْرًنََ مَ  اْبنَ  ِعيَسى اْلَمِسيحَ 
 ات َِّباعَ  ِإَّل  ِعْلمٍ  ِمنْ  ِبوِ  عَتُمْ  َما ِمْنوُ  َشك   َلِفي ِفيوِ  اْختَ َلُفوا اَلِذينَ  َوِإنَ  عَتُمْ 
سورة  ( َحِكيًما َعزِيزًا وُ اللَ  وََكانَ  ِإلَْيوِ  الَلوُ  َرفَ َعوُ  َبلْ  يَِقيًنا قَ تَ ُلوهُ  َوَما الَظنِّ 
  .ٚ٘ٔالنساء 

 ؟طيع أن نفهم من مقدمة إؾتيل لوقاماذا نست (ٖ٘)
 األمور يف قصة بتأليف أخذوا قد كثَتون كان إذ) ٔ :ٔ لوقا يقول
 وخذاما معاينُت البدء منذ كانوا الذين إلينا سلمها كما عندنا اظتتيقنة
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 بتدقيق األول من شيء كل تتبعت قد إذ أيضا أنا رأيت.  للكلمة
 الكالم صحة لتعرف ثاوفيلس العزيز أيها إليك التوايل على أكتب أن
  (. بو علمت الذي
 :هبا التسليم من بد ّل أمور رتلة يتضح اظتقدمة ىذه ومن
 الرسالة ىذه وأن ثاوفيلس، إىل شخصية رسالة يكتب لوقا أن -ٔ

 وقت من الكتابة إمكانيات عتا تتوفر حسبما التوايل على تكتب
 .ومعلومات

 تصل أن بغية حبت شخصي بدافع لوقا بو قام العمل ىذا وأن -ٕ
 أنو رسالتو يف الرجل يدع ومل. صديقو إىل هبا علم اليت اظتعلومات
 أن صراحة يقرر إنو بل القدس، الروح من مسوقا أو بإعتام كتبها
 من شيء كل تتبع ألنو الشخصي ّلجتهاده نتيجة جاءت معلوماتو
 .قيقبتد األول
 .أناجيل تأليف يف أخذوا قد كثَتين أن لوقا يقرر كذلك -ٖ
 لكنو تالميذه، من يكن ومل اظتسيح ير مل بأنو لوقا يعًتف وأخَتا-ٗ

 عاينوا الذين من تسلمها اليت اظتعلومات على بناء رسالتو كتب
  .خدمتو يف وكانوا اظتسيح
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اظتسيح بقدوم النيب بَشر عمن يتحدث يوحنا وىل فعال  (ٗ٘)
 ؟و الصالة السالميمد علػت
 الذي اضتق روح اّلب من اليكم انا سارسلو الذي اظتعزي جاء ومىت )
 معي ّلنكم ايضا انتم وتشهدون يل يشهد فهو ينبثق اّلب عند من
 اجملامع من سيخرجونكم تعثروا ّل لكي هبذا كلمتكم قد اّلبتداء من
 هلل خدمة يقدم انو يقتلكم من كل يظن فيها ساعة تايت بل

 قد لكٍت عرفوين وّل اّلب يعرفوا مل ّلهنم بكم ىذا وسيفعلون
 ومل لكم قلتو انا اين تذكرون الساعة جاءت اذا حىت هبذا كلمتكم
 الذي اىل ماض فانا اّلن واما معكم كنت ّلين البداية من لكم اقل

 ىذا لكم قلت ّلين لكن دتضي اين يسالٍت منكم احد وليس ارسلٍت
 انطلق ان لكم خَت انو اضتق لكم اقول لكٍت كمقلوب اضتزن مال قد
 و اليكم ارسلو ذىبت ان ولكن اظتعزي ياتيكم ّل انطلق مل ان ّلنو
 اما دينونة وعلى بر وعلى خطية على العامل يبكت ذاك جاء مىت
 وّل ايب اىل ذاىب فالين بر على واما يب يؤمنون ّل فالهنم خطية على
 يل ان دين قد العامل ىذا رئيس نفال دينونة على واما ايضا ترونٍت
 واما اّلن حتتملوا ان تستطيعون ّل ولكن لكم ّلقول ايضا كثَتة امورا
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 يتكلم ّل ّلنو اضتق رتيع اىل يرشدكم فهو اضتق روح ذاك جاء مىت
( يوحنا .. اتية بامور وخيربكم بو يتكلم يسمع ما كل بل نفسو من
ٔ٘  :ٕٙ. 

عزي الذي أشار إليو اظتسيح عليو السالم ىو اظتالصالة فمحمد عليو 
السالم فهو الذي شهد للمسيح بالرسالة ونزىو عن مفًتيات اليهود 
وىو الذي أرشد اطتلق للحق فهو ّل يتكلم من نفسو وإمنا يوحي إليو 

مليار مسلم ّل يشربون اطتمر  أكثر من اهلل تعاىل فبفضل تعاليم ػتمد
 و ..
اب والرب ىو الذي اظترأة اظتسيحية اضتج تلبس ظتاذا ّل (٘٘)

وظتاذا اظترأة خلقت من  ؟وظتاذا اظترأة ليست غتد هلل كالرجل ؟يأمرىا
 ؟وىل ىذه حقوق اظترأة اليت تزعمون ؟أجل الرجل

 راسها فتشُت مغطى غَت راسها و تتنبا او تصلي امراة كل واما )
 فليقص تتغطى ّل كانت ان اظتراة اذ بعينو واحد شيء واحمللوقة ّلهنا
 ّل الرجل فان فلتتغط حتلق او تقص ان باظتراة قبيحا كان انو  شعرىا
 غتد فهي اظتراة واما وغتده اهلل صورة لكونو راسو يغطي ان ينبغي
 مل الرجل وّلن الرجل من اظتراة بل اظتراة من ليس الرجل ّلن الرجل
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 ان للمراة ينبغي عتذا الرجل اجل من اظتراة بل اظتراة اجل من خيلق
 ليس الرجل ان غَت اظتالئكة اجل من راسها على نسلطا عتا يكون
 ىي اظتراة ان كما ّلنو الرب يف الرجل دون من اظتراة وّل اظتراة دون من
 من ىي اّلشياء رتيع ولكن باظتراة ىو ايضا الرجل ىكذا الرجل من
 غَت وىي اهلل اىل تصلي ان باظتراة يليق ىل انفسكم يف احكموا اهلل

 .٘:  ٔٔألوىل ألىل كورنثوس ( رسالة بولس ا مغطاة
؟ وأية حقوق ىذه ظتاذا قبيح باظترأة أن تتكلم يف الكنيسة (ٙ٘)

 ؟اليت للمرأة
 لتصمت ) ٖٗ: ٗٔقال بولس يف رسالتو األوىل ألىل كورنثوس 

 خيضعن بل يتكلمن ان عتن ماذونا ليس ّلنو الكنائس يف نساؤكم
 اشيئ يتعلمن ان يردن كن ان ولكن ايضا الناموس يقول كما

 .( كنيسة يف تتكلم ان بالنساء قبيح ّلنو البيت يف رجاعتن فليسالن
ذا تزوجت بعد طالقها تعترب وىل إ ؟أين حقوق اظترأة اظتطلقة (ٚ٘)
 ؟!زانية

 اّل امراتو طلق من ان ) ٕٚ:  ٘قال يسوع كما جاء يف إؾتيل مىت 
 .( يزين فانو مطلقة يتزوج ومن تزين جيعلها الزىن لعلة
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ه أخالق اظتسيح اظتخلص يف الدعوة إىل الدين ىل ىذ  (ٛ٘)
 ؟!اضتق

 ان تقدرون كيف اّلفاعي اوّلد يا )يقول يسوع للكتبة والفريسُت 
 .ٖٛ:  ٕٔ( مىت  اشرار وانتم بالصاضتات تتكلموا
 و ّلبليس اظتعدة اّلبدية النار اىل مالعُت يا عٍت اذىبوا ) :وقال أيضا
 .ٔٗ:  ٕ٘( مىت  مالئكتو
جيل  وأخرى ) ،ٚٔ: ٖٕ( مىت  والعميان اصتهال اايه وأخرى )
 الكتبة ايها لكم ويل وأخرى ) ،ٗ: ٙٔ( مىت  شرير فاسق
 .ٖٔ:  ٖٕ( مىت  اظتراؤون والفريسيون

 اىل احسنوا اعداءكم احبوا وىناك آية طاظتا تناساىا يسوع وىي )
 اليكم يسيئون الذين ّلجل وصلوا ّلعنيكم باركوا مبغضيكم

 .ٕٚ: ٙ، لوقا ٗٗ: ٘مىت ( ويضدىدونكم 
 ايضا لكم يغفر زّلهتم للناس غفرمت ان فانو : )وقال يسوع أيضا

 ايضا ابوكم لكم يغفر ّل زّلهتم للناس تغفروا مل وان السماوي ابوكم
 .ٗٔ: ٙ( مىت  زّلتكم
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 وانا اخي ايل خيطئ مرة كم رب يا وقال بطرس اليو تقدم حينئذ )
 مرات سبع اىل لك اقول ّل يسوع لو قال مرات سبع اىل ىل لو اغفر
 .ٕٔ:  ٛٔ( مىت  مرات سبع مرة سبعُت اىل بل
  .ٖٕ:  ٙٔ( مىت  شيطان يا عٍت اذىب لبطرس وقال فالتفت )

فهو من أول خطأ يقول لبطرس يا شيطان وىو يقول أغفر ظتن خيطئ 
 ؟فإذا ىو مل يطبق كالمو كيف نصدقومرة  ٓٓٚ
 يا ولك يل ما )يقول ألمو ىل ىذه من أخالق اظتسيح  (ٜ٘)

وماذا تستفيد وتناسى الوصايا العشر ) أكرم أمك وأباك ( (  امراة
 !؟ اطتلقىذه  البشرية من
 اصتليل قانا يف عرس كان الثالث اليوم ويف ) ٔ:  ٕقال يوحنا 
 وظتا العرس اىل وتالميذه يسوع ايضا ودعي ىناك يسوع ام وكانت
 يل ما يسوع عتا الق ستر عتم ليس لو يسوع ام قالت اطتمر فرغت
 .( بعد ساعيت تات مل امراة يا ولك
أمهلهم وتناسى  أمو وإخوتوىل ىذه من أخالق اظتسيح مع  (ٓٙ)

وماذا تستفيد البشرية من ىذه  ( أكرم أمك وأباك) الوصايا العشر 
 ؟!اطتلق
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 ان طالبُت خارجا وقفوا قد واخوتو امو اذا اصتموع يكلم ىو وفيما )
 ان طالبُت خارجا واقفون واخوتك امك ذاىو  واحد لو فقال يكلموه
 مد مث اخويت ىم ومن امي ىي من لو للقائل وقال فاجاب يكلموك
:  ٛ، لوقا  ٙٗ: ٕٔمىت ( واخويت امي ىا وقال تالميذه ؿتو يده
 . ٖٔ: ٖ، مرقس  ٜٔ
 ؟لون ليسوع أن أمو وإخوتو يطلبونوكم كان عدد الذين يقو  (ٔٙ)

 امو اذا اصتموع يكلم ىو وفيما ) ٙٗ:  ٕٔمىت  اؾتيل يفجاء 
 امك ىوذا واحد لو فقال يكلموه ان طالبُت خارجا وقفوا قد واخوتو
 لو للقائل وقال فاجاب يكلموك ان طالبُت خارجا واقفون واخوتك
 .( اخويت ىم ومن امي ىي من
 خارجا ووقفوا وامو اخوتو حينئذ فجاءت ) ٖٔ:  ٖمرقس  وعند
 امك ىوذا لو فقالوا حولو لساجا اصتمع وكان يدعونو اليو وارسلوا
 .( واخويت امي من قائال فاجاهبم يطلبونك خارجا واخوتك

 يف احد على تسلموا ّل )ىل ىذه من األخالق والدعوة  (ٕٙ)
 اخرين سبعُت الرب عُت ذلك وبعد ) ٔ:  ٓٔقال لوقا  ؟!( الطريق
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 .. عتم فقال..  مدينة كل اىل وجهو امام اثنُت اثنُت ارسلهم و ايضا
 .( الطريق يف احد على تسلموا وّل
 ؟يف التعامل والدعوة الرب أخالق ىل ىذه (ٖٙ)

 اىل يسوع فصعد قريبا اليهود فصح وكان ) ٖٔ: ٕقال يوحنا 
 وزتاما وغنما بقرا يبيعون كانوا الذين اعتيكل يف وجد و اورشليم
 اعتيكل من اصتميع وطرد حبال من سوطا فصنع جلوسا والصيارف
 .( موائدىم وقلب الصيارف ىمدرا وكب والبقر الغنم
 ؟يصف الناس بالكالب واطتراف الرب أخالق ىل ىذه (ٗٙ)

 صور نواحي اىل وانصرف ىناك من يسوع خرج مث ) ٖٔ:  ٘ٔقال مىت 
 ارزتٍت قائلة اليو صرخت التخوم تلك من خارجة كنعانية امراة واذا وصيدا
 تالميذه فتقدم بكلمة جيبها فلم جدا غتنونة ابنيت داود ابن يا سيد يا

 اىل اّل ارسل مل وقال فاجاب وراءنا تصيح ّلهنا اصرفها قائلُت اليو وطلبوا
 اعٍت فاجاب سيد يا قائلة لو وسجدت فاتت الضالة اسرائيل بيت خراف
 سيد يا نعم فقالت للكالب ويطرح البنُت خبز يؤخذ ان حسنا ليس وقال

 .( هبااربا مائدة من يسقط الذي الفتات من تاكل ايضا والكالب
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يعامل يسوع شجرة ّل تعقل سبحان اهلل ىل ىكذا  (٘ٙ)
 ؟ويلعنها

 فنظر جاع عنيا بيت من خرجوا ظتا الغد ويف ) ٕٔ: ٔٔقال مرقس 
 جاء فلما شيئا فيها جيد لعلو وجاء ورق عليها بعيد من تُت شجرة
 يسوع فاجاب التُت وقت يكن مل ّلنو ورقا اّل شيئا جيد مل اليها
 نيسمعو  تالميذه وكان اّلبد اىل بعد ذترا منك حدا ياكل ّل عتا وقال
). 
 ؟ل أوّل لعن التينة أم طرد الباعةأيهما حص (ٙٙ)

:  ٕٔأما يف مىت  . طرد الباعةلعن يسوع التينة مث ٔٔيف مرقس 
 !طرد يسوع الباعة مث لعن التينةٕٔ
 
 ؟مىت ولد يسوع  (ٚٙ)

 ايام يف اليهودية ضتم بيت يف يسوع ولد وظتا ) ٔ:  ٕيقول مىت 
 وفاة قبل ولد مرًن بن عيسى اظتسيح السيد أن يأ ( اظتلك ىَتودس
 ىَتودس اظتلك أن تارخييا اظتؤكد ومن ،بالكبَت اظتلقب ىَتودس اظتلك
 يكون ذلك وعلى( م.قٗ) اظتيالد قبل الرابعة السنة ىف توىف قد ىذا
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 مبصداقية سلمنا إذا اظتيالد قبل الرابعة السنة قبل اظتسيح السيد ميالد
 .مىت يلاؾت

 كان إذا جرى األول اّلكتتاب وىذا )يقول  ٔ:  ٕأما لوقا 
 امرأتو مرًن مع ليكتتب...  يوسف فصعد. سوريا وايل كَتينيوس
 ىنا خيربنا ( لتلد أيامها دتت ىناك مها وبينما حبلى وىي اظتخطوبة
 وايل كَتينيوس سلبيتيوس بوبليوس عهد ىف دتت اظتسيح وّلدة أن لوقا

 اظتؤرخ ذكر كما ىذا الروماين اضتاكم أن اظتعروف ومن سوريا،
 إّل لسوريا واليا يكن مل( ٔ:  ٛٔ)اليهود قدديات مؤلفو ىف يوسيفوس

 ، ىَتودس اظتلك يعاصر مل أنو اى( م.ب ٙ) أعوام بستة اظتيالد بعد
 للميالد السادسة السنة بعد مت قد اظتيالد يكون ذلك وعلى
 (.م.بٙ)
ب مرة بضمَت ظتاذا يكون اطتطاط مىت نزلت اضتمامة بالضب (ٛٙ)

 ؟اظتخاطب ومرة الغائب
 للوقت صعد يسوع اعتمد فلما ) ٙٔ: ٖ مىت اظتاء من صعدَ  أن بعد
 مثل نازّل اهلل روح فراى لو انفتحت قد السماوات اذا و اظتاء من
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 اضتبيب ابٍت ىو ىذا قائال السماوات من وصوت عليو واتيا زتامة
 .( سررت بو الذي
 راى اظتاء من صاعد وىو ) ٓٔ: ٔ مرقس اظتاء من هصعود أثناء

 من صوت وكان عليو نازّل زتامة مثل والروح انشقت قد السماوات
 .( سررت بو الذي اضتبيب ابٍت انت السماوات

 الشعب رتيع اعتمد وظتا ) ٕٔ: ٖ لوقا التعميد بعد أى صالتو أثناء
 الروح ليوع ونزل السماء انفتحت يصلي كان واذ ايضا يسوع اعتمد
 انت قائال السماء من صوت وكان زتامة مثل جسمية هبيئة القدس
 .( سررت بك اضتبيب ابٍت
؟ مث إذا اختنت رغم أن اظتسيح اختنت النصارى ظتاذا ّل خيتنت (ٜٙ)

 ؟التخلص عنويسوع ىذا يعٍت أن جزءا من الرب كان زائد ومت 
نت وشتي ضت ذتانية أيام حان للطفل أن خيقومل ان)  ٕٔ: ٕقال لوقا 
 او الناموس ّلنقض جئت اين تظنوا ّل مث ىو من قال ) ( يسوع
وّل خيفى أن  ٚٔ:  ٘( مىت  ّلكمل بل ّلنقض جئت ما اّلنبياء

 موسى اعطاكم عتذا اطتتان من الناموس كما قال يسوع لليهود )
 .( اطتتان
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( مع  ّلكمل بل ّلنقض جئت ما ) :ما معٌت قول يسوع  (ٓٚ)
 ؟ما يعمل النصارى اليوم

 .قديس يوم السبت واستبدلوه باألحدت النصارىألغى  -ٔ
تعدد الزوجات رغم أنو من سنن األنبياء ورغم أنو  النصارى منع -ٕ

 ؟آيو واحدة يف اّلؾتيل تويد قوعتمّل يوجد 
 

(  ّلكمل بل ّلنقض جئت ما ) يقول: إذا كان يسوع   (ٔٚ)
فهل كان األنبياء قبل يسوع يدعون الناس لعبادة الرب وحدة أم 

ادة الرب ويسوع والروح القدس رغم أن يسوع مل يولد على زمن عب
كانوا يدعو الناس أؤلئك األنبياء وأن كان نعم فأت بدليل واحد أهنم  

 ؟ لعقيدة التثليث
 

ماذا تستفيد البشرية من عفو يسوع عن الزانية وىل ىو   (ٕٚ)
 ؟ وإذا كان لو حق الغفو ظتا مل يعفوإالغاء عقوبة الزىناباحة للزىن أم 
 ؟آدم اليت ىي أخف بكثَت من الزىن عن خطيئة
 ايضا حضر مث الزيتون جبل اىل فمضى يسوع اما ) ٔ:  ٛقال يوحنا 

 وقدم يعلمهم فجلس الشعب رتيع اليو وجاء الصبح يف اعتيكل اىل
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 الوسط يف اقاموىا وظتا زنا يف امسكت امراة الفريسيون و الكتبة اليو
 وموسى الفعل ذات يف تزين وىي كتامس اظتراة ىذه معلم يا لو قالوا
 ىذا قالوا انت تقول فماذا ترجم ىذه مثل ان اوصانا الناموس يف

 اىل فاؿتٌت يسوع واما عليو بو يشتكون ما عتم يكون لكي ليجربوه
 يسالونو استمروا ظتا و اّلرض على باصبعو يكتب وكان اسفل
 مث جرحب اوّل  فلَتمها خطية بال منكم كان من عتم وقال انتصب
 شتعوا فلما ىم واما اّلرض على يكتب وكان اسفل اىل ايضا اؿتٌت
 الشيوخ من مبتدئُت فواحدا واحدا خرجوا تبكتهم ضمائرىم وكانت
 انتصب فلما الوسط يف واقفة واظتراة وحده يسوع بقي و اّلخرين اىل
 اولئك ىم اين امراة يا عتا قال اظتراة سوى احدا ينظر ومل يسوع

 عتا فقال سيد يا احد ّل فقالت احد دانك اما يكعل اظتشتكون
 .( ايضا ختطئي وّل اذىيب ادينك انا وّل يسوع

 

 ؟دون يف صالتكم كما كان يصلي يسوعظتاذا ّل تسج (ٖٚ)
 وكان وجهو على وخر قليال تقدم مث عن يسوع ) ٜٖ:  ٕٙقال مىت 
 وحده اياه و تسجد اعتك للرب مكتوب يسوع ) لوقا .( يصلي
 .ٛ: ٗ( مىت  تعبد
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 تفكرونىل يف اّلؾتيل كالم اهلل أخطاء لغوية جاءت كلمة  (ٗٚ)
 ؟والصحيح لغويا تفكروا

 وّل الشعب عن واحد انسان ديوت ان لنا خَت انو تفكرون وّل )
  .ٓ٘:  ٔٔ( يوحنا  كلها اّلمة هتلك
 
يؤكد ذلك بينما ىل يوحنا اظتعمدان ىو إيليا أم ّل ألن مىت  (٘ٚ)

 ؟!يوحنا يوكد العكس
 ان الكتبة يقول فلماذا قائلُت تالميذه لوأوس )ٓٔ:  ٚٔقال مىت 

 ويرد اوّل يايت ايليا ان عتم وقال يسوع فاجاب اوّل يايت ان ينبغي ايليا
 بو عملوا بل يعرفوه ومل جاء قد ايليا ان لكم اقول ولكٍت شيء كل
 فهم حينئذ منهم يتامل سوف ايضا اّلنسان ابن كذلك ارادوا ما كل

  .( اظتعمدان يوحنا عن عتم الق انو التالميذ
 من اليهود ارسل حُت يوحنا شهادة ىي وىذه ) ٜٔ:  ٔوقال يوحنا 
 اين واقر ينكر ومل فاعًتف انت من ليسالوه وّلويُت كهنة اورشليم
 .( انا لست فقال انت ايليا ماذا اذا فسالوه اظتسيح انا لست
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كد أن ما لوقا يؤ ىل رأى ىَتودس يسوع مىت يقول مل يره بين  (ٙٚ)
 ؟ىَتودس رأى يسوع

 حلم يف ظهر قد الرب مالك اذا ىَتودس مات فلما ) ٜٔ:  ٕقال مىت 
 ّلنو اسرائيل ارض اىل واذىب وامو الصيب وخذ قم قائال مصر يف ليوسف
  .( الصيب نفس يطلبون كانوا الذين مات قد

 ّلنو جدا فرح يسوع راى فلما ىَتودس واما فيقول ) ٛ:  ٖٕأما لوقا 
 يرى ان وترجى كثَتة اشياء عنو لسماعو يراه ان طويل زمان من ريدي كان
 .( منو تصنع اية

 

ح من الصم والبكم عند حبر اظتسي شفاىمكم كان عدد الذين  (ٚٚ)
 ؟اصتليل
 اصتليل حبر جانب اىل وجاء ىناك من يسوع انتقل مث ) ٜٕ:  ٘ٔيف مىت 
 وعمي جعر  معهم كثَتة رتوع اليو فجاء ىناك وجلس اصتبل اىل وصعد
 .( فشفاىم يسوع قدمي عند وطرحوىم كثَتون واخرون وشل وخرس

 اعقد باصم اليو وجاءوا..  اصتليل حبر اىل وجاء ) ٖٔ:  ٚأما يف مرقس 
 ووضع ناحية على اصتمع بُت من فاخذه عليو يده يضع ان اليو وطلبوا
 فثاا لو وقال وان السماء ؿتو نظره ورفع لسانو وظتس وتفل اذنيو يف اصابعو
 (. مستقيما وتكلم لسانو رباط واؿتل اذناه انفتحت وللوقت انفتح اي
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ىل ذىب قائد اظتئة بنفسو ليطلب من يسوع أن يشفي  (ٛٚ)
 ؟مو أم أرسل أناسا يطلبون من يسوعغال

 اليو يطلب مئة قائد اليو جاء كفرناحوم يسوع دخل وظتا ) ٘:  ٛيف مىت 
 لو فقال جدا متعذبا مفلوجا البيت يف مطروح غالمي سيد يا ويقول
 ان مستحقا لست سيد يا وقال اظتئة قائد فاجاب واشفيو ايت انا يسوع
 انسان ايضا انا ّلين غالمي فيربا فقط كلمة قل لكن سقفي حتت تدخل
 ائت وّلخر فيذىب اذىب عتذا اقول يدي حتت جند يل سلطان حتت
 نللذي وقال تعجب يسوع شتع فلما فيفعل ىذا افعل ولعبدي فيايت
 واقول ىذا مبقدار اديانا اسرائيل يف وّل اجد مل لكم اقول اضتق يتبعون
 ابراىيم مع ويتكئون واظتغارب اظتشارق من سياتون كثَتين ان لكم

 اىل فيطرحون اظتلكوت بنو واما السماوات ملكوت يف ويعقوب واسحق
 لقائد يسوع قال مث اّلسنان وصرير البكاء يكون ىناك اطتارجية الظلمة
 .( الساعة تلك يف غالمو فربا لك ليكن امنت وكما اذىب ئةاظت

 دخل الشعب مسامع يف كلها اقوالو اكمل وظتا ) ٔ:  ٚبينما قال لوقا 
 عنده عزيزا وكان اظتوت على مشرفا مريضا مئة لقائد عبد وكان كفرناحوم
 عبده ويشفي يايت ان يسالو اليهود شيوخ اليو ارسل يسوع عن شتع فلما
 لو يفعل ان مستحق انو قائلُت باجتهاد اليو طلبوا يسوع اىل ءواجا فلما
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 غَت كان واذ معهم يسوع فذىب اجملمع لنا بٌت وىو امتنا حيب ّلنو ىذا
 تتعب ّل سيد يا لو يقول اصدقاء اظتئة قائد اليو ارسل البيت عن بعيد
 اىال نفسي احسب مل لذلك سقفي حتت تدخل ان مستحقا لست ّلين
 حتت مرتب انسان ايضا انا ّلين غالمي فيربا كلمة قل لكن كالي ايت ان

 فيايت ائت وّلخر فيذىب اذىب عتذا واقول يدي حتت جند يل سلطان
 اىل والتفت منو تعجب ىذا يسوع شتع وظتا فيفعل ىذا افعل ولعبدي
 ىذا مبقدار اديانا اسرائيل يف وّل اجد مل لكم اقول وقال يتبعو الذي اصتمع
 .( صح قد اظتريض العبد فوجدوا البيت اىل وناظترسل ورجع

 

ع عند كورة كم كان عدد اجملانُت الذين قابلو يسو   (ٜٚ)
 ؟اصتدريُت )اصترجسيُت(

 اصترجسيُت كورة اىل العرب اىل جاء وظتا ) ٕٛ: ٛيف اؾتيل مىت 
 .( جدا ىائجان القبور من خارجان غتنونان استقبلو

 وظتا اصتدريُت كورة اىل البحر عرب اىل وجاءوا ) ٔ:  ٘وقال مرقس 
 كان ؾتس روح بو انسان القبور من استقبلو للوقت السفينة من خرج
 .( القبور يف مسكنو
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 ؟الصوم من الذي سأل يسوع عن  (ٓٛ)
 نصوم ظتاذا قائلُت يوحنا تالميذ اليو اتى حينئذ ) ٗٔ:  ٜمىت  عند
 يسوع عتم فقال يصومون فال تالميذك واما كثَتا والفريسيون ؿتن
..). 

فأتاه بعض الناس وقالوا لو ظتاذا يصوم  ) ٛٔ:  ٕأما عند مرقس 
 عتم فقالتالميذ يوحنا وتالميذ الفريسيُت وتالميذك ّل يصومون 

 .(.. يسوع
 
 ؟غ يسوع عن حالة ابنة رئيس اجملمعمن الذي أبل (ٔٛ)

 اجملمع رئيس دار من جاءوا يتكلم ىو وبينما)  ٖ٘:  ٘يف مرقس 
 الكلمة لوقتو يسوع فسمع بعد اظتعلم تتعب اظتاذ ماتت ابنتك قائلُت
 .( فقط امن ختف ّل اجملمع لرئيس فقال قيلت اليت
 رئيس دار من واحد جاء يتكلم ىو وبينما ) ٜٗ: ٛيف لوقا أما 
 اجابو و يسوع فسمع اظتعلم تتعب ّل ابنتك ماتت قد لو قائال اجملمع
 .( تشفى فهي فقط امن ختف ّل قائال
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من توفر صفات ملكي صادق إعتا بالرغم ظتا مل جتعلوا   (ٕٛ)
 ؟اإللو أكثر من يسوع

 ملك ىذا صادق ملكي ّلن ) ٔ:  ٚجاء يف رسالة بولس للعربانيُت 
 اظتلوك كسرة من راجعا ابراىيم استقبل الذي العلي اهلل كاىن ساليم
 ملك اوّل اظتًتجم شيء كل من عشرا ابراىيم لو قسم الذي وباركو
 ّل نسب بال ام بال اب بال السالم ملك اي يمسال ملك ايضا مث الرب
 كاىنا يبقى ىذا اهلل بابن مشبو ىو بل حياة هناية وّل لو ايام بداءة
 اّلباء رئيس ابراىيم اعطاه الذي ىذا اعظم ما انظروا مث اّلبد اىل
 .( الغنائم راس من ايضا عشرا

 

ىل يبقى الدم ينزف من إنسان إثٍت عشرة سنة ّل ينقطع   (ٖٛ)
 على قيد اضتياة ؟!ويبقى 
 ومست ورائو من جاءت قد سنة عشرة اثنيت منذ دم نازفة امراة واذا )

 شفيت فقط ثوبو مسست ان نفسها يف قالت ّلهنا ثوبو ىدب
 فشفيت شفاك قد اديانك ابنة يا ثقي فقال وابصرىا يسوع فالتفت
:  ٛ، لوقا  ٕ٘:  ٘، مرقس  ٕٓ : ٜ( مىت  الساعة تلك من اظتراة
ٖٗ. 



 45 

يكن على زمن يسوع كنائس فكيف يقول بولس أن مل  (ٗٛ)
 يسوع أسلم نفسو من أجل الكنيسة ؟! 

 و الكنيسة ايضا اظتسيح احب كما نساءكم احبوا الرجال ايها )
 .ٕ٘:  ٘( أفسس   ّلجلها نفسو اسلم
 
مىت حصلت قصة سكب العطر على يسوع قبل عيد  (٘ٛ)
رأسو أم وىل سكب العطر على  ؟صح بيومُت أم قبلو بستة أيامالف

أىو يهوذا وحده أم رتيع ومن الذي أنكر على اظترأة  ؟قدميو
 ؟!اضتاضرين

 بعد الفطَت ايام و الفصح وكان ) ٔ:  ٗٔالقصة كما يرويها مرقس 
 متكئ وىو اّلبرص شتعان بيت يف عنيا بيت يف ىو وفيما .. يومُت
 فكسرت الثمن كثَت خالص ناردين طيب قارورة معها امراة جاءت
 ظتاذا فقالوا انفسهم يف مغتاظُت قوم وكان راسو على وسكبتو ةالقارور 
 ثالذتئة من باكثر ىذا يباع ان ديكن كان ّلنو ىذا الطيب تلف كان
 ظتاذا اتركوىا فقال يسوع اما يؤنبوهنا وكانوا للفقراء ويعطى دينار

 حُت كل يف معكم الفقراء ّلن حسنا عمال يب عملت قد تزعجوهنا
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 كل يف معكم فلست انا واما خَتا هبم تعملوا ان نتقدرو  اردمت ومىت
 .(.. حُت
 

 اتى ايام بستة الفصح قبل مث ) ٔ:  ٕٔأما القصة كما يرويها يوحنا 
 اّلموات من اقامو الذي اظتيت لعازر كان حيث عنيا بيت اىل يسوع
 احد فكان لعازر اما و ختدم مرثا وكانت عشاء ىناك لو فصنعوا
 الثمن كثَت خالص ناردين طيب من منا رًنم فاخذت معو اظتتكئُت
 رائحة من البيت فامتال بشعرىا قدميو ومسحت يسوع قدمي ودىنت
 اظتزمع اّلسخريوطي شتعان يهوذا وىو تالميذه من واحد فقال الطيب
 قال للفقراء ويعط دينار مئة بثالث الطيب ىذا يبع مل ظتاذا يسلمو ان
 الصندوق وكان سارقا كان ّلنو بل بالفقراء يبايل كان ّلنو ليس ىذا
 قد تكفيٍت ليوم اهنا اتركوىا يسوع فقال فيو يلقى ما حيمل وكان عنده
 كل يف معكم فلست انا واما حُت كل يف معكم الفقراء ّلن حفظتو
 .(.. حُت
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 اإلؾتيل تاريخ البشرية واإلختالف الكبَت يفكم ىو  (ٙٛ)
 والدراسات اضتديثة !

 فالن) تعبَتا مستخدما األنسال من ػتكمة سلسلة صنع قد لوقا إن
 بن مهليل بن يارد بن أخنوخ بن..  ) آدم إىل للوصول( فالن ابن
 .ٖٛ: ٖ لوقا(  اهلل ابن آدم بن شيت بن أنوش بن قينان
 من السلسلة ىذه تررتة الكنيسة آلباء بالنسبة السهل من كانف

 لقدًنا العهد إىل بالرجوع وذلك زمنية قيمة إىل اظتتتابعة األنسال
 سنة وثالثُت مائة آدم وعاش ) التكوين سفر ففى( واألنبياء التوراه)

 بعدما آدم أيام وكانت شيثا اشتو ودعا كصورتو شبهو على ولدا وولد
 اليت آدم أيام كل فكانت وبنات، بنُت وولد سنة مائة ذتاين شيثا ولد

 وستسة مائة شيث وعاش. ومات سنة وثالثُت مائة تسع عاشها
 .ٖٖ - ٖ:  ٘ صح(  .. أنوش لدوو  سنُت
 األب وعمر سلف كل حياة مدة ىذا التكوين سفر يعطي ىكذا
 ظهور بداية بُت الزمنية الفًتة الكنيسة آباء قدر وقد. اّلبن ميالد عند
( ٗٓٓٗ) سنوات وأربع آّلف بأربعة اظتسيح وميالد األرض على آدم
 إىل والساري اظتتبع اليهودي التقوًن أساس ىو التقدير ىذا ويعترب
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 وعلم التاريخ علم من وبكل لوقا إؾتيل بُت اّلصطدام حدثف اآلن،
 أزمة) يف كتابو  ىازار بول يقول ، التاريخ إىل فبالنسبة. األركيولوجي
 علماء بُت اّلختالف ىوة أوسع ما فياللسماء، ( :األوويب الضمَت
 .التاريخ
 People of the Earth: Brian) فاجان. م. بريان ويؤكد

M. Fagan )  :علميا يعرف والذي اضتالية بصورتو اإلنسان إن 
 منذ اّلرض على وجوده بدأ( سابينز سابينز ىومو) باسم
 ىف اضتفريات أثبتت فقد اظتيالد قبل سنة ألف أربعُت( ٓٓٓ.ٓٗ)

 جبنوب روذا سانتا جزيرة على اإلنسان تواجد األمريكية القارة
 (.ٜ٘ٚٔ سنة وىلفمان اداب) م.ق سنة ٓٓٓٓٗ منذ كاليفورنيا

 م.ق سنة ٖٖٓٓٓ منذ اإلنسان عاش لفرنسا الغريب اصتنوب وىف
 ضفاف وعلى  (.فاجان. م. بريان) الثمار ورتع بالصيد مشتغال
 حيث(  م.ق سنة ٕٓٓ٘ٔ) منذ حضارة نشأت( كادان) ىف النيل
 األحجار على العثور مت وقد سكانية جتمعات ىف اإلنسان عاش

 ونروف) للصيد حادة حجرية وأدوات اضتبوب خنط ىف اظتستخدمة
- ٜٔٙٛ) . 
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ىل سفر نشيد اإلنشاد وحي من اهلل أم ىينصوص غرامية  (ٚٛ)
 ؟!ذا تستفيد البشرية من ىذه النصوصوما ؟وأفالم إباحية

 يف يل حبييب فاغية طاقة يبيت ثديي بُت يل حبييب اظتر صرة)  -ٔ
 عيناك ةرتيل انت ىا حبيبيت يا رتيلة انت ىا جدي عُت كروم
 اىل ادخلٍت..  اخضر سريرنا و حلو و حبييب يا رتيل انت ىا زتامتان
( .. تعانقٍت ديينو و راسي حتت مشالو..  ػتبة فوقي علمو و اطتمر بيت
 .ٖٔ: ٔنشيد 
 وجدتو فما طلبتو نفسي حتبو من طلبت فراشي على الليل يف ) -ٕ
 حتبو من اطلب الشوارع ويف اّلسواق يف اظتدينة يف واطوف اقوم اين

 ارايتم فقلت اظتدينة يف الطائف اضترس وجدين وجدتو فما طلبتو نفسي
 نفسي حتبو من وجدت حىت قليال اّل جاوزهتم فما نفسي حتبو من

 يب حبلت من وحجرة امي بيت ادخلتو حىت ارخو ومل فامسكتو
 تنبهن وّل تيقظن اّل اضتقل وبايائل بالظباء اورشليم بنات يا احلفكن
 .ٔ:  ٖ( نشيد  .. يشاء حىت اضتبيب
 حتت من زتامتان عيناك رتيلة انت ىا حبيبيت يا رتيلة انت ىا )  -ٖ

 كقطيع اسنانك جلعاد جبل على رابض معز كقطيع شعرك نقابك
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 عقيم فيهن وليس متئم واحدة كل اللوايت الغسل من الصادرة اصتزائز
 نقابك حتت رمانة كفلقة خدك حلو وفمك القرمز من كسلكة شفتاك
 اتراس كلها عليو علق غتن الف لالسلحة اظتبٍت داود كربج عنقك
 .ٔ: ٗ( نشيدالسوسن بُت يرعيان توامُت ظبية كخشفيت ثدياك اصتبابرة
 مثل فخذيك دوائر الكرًن بنت يا بالنعلُت رجليك ارتل ما )  -ٗ

 ؽتزوج شراب يعوزىا ّل مدورة كاس سرتك صناع يدي صنعة اضتلي
..  توامي كخشفتُت ثدياك لسوسنبا مسيجة حنطة صربة بطنك
 النخلة اىل اصعد اين قلت بالعناقيد وثدياك بالنخلة شبيهة ىذه قامتك
 كالتفاح انفك ورائحة الكرم كعناقيد ثدياك وتكون بعذوقها وامسك
 شفاه على السائحة اظترقرقة السائغة ضتبييب اطتمر كاجود وحنكك
 لنبت و اضتقل اىل لنخرج ييبحب يا تعال اشتياقو وايل ضتبييب انا النائمُت
 ىل القعال تفتح ىل الكرم ازىر ىل لننظر الكروم اىل لنبكرن القرى يف
 كل ابوابنا عند و رائحة يفوح اللفاح حيب اعطيك ىنالك الرمان نور

 الراضع يل كاخ ليتك حبييب يا لك ذخرهتا وقددية جديدة من النفائس
 بك ادخل و واقودك نٍتخيزو  وّل واقبلك اطتارج يف فاجدك امي ثديي
 رماين سالف من اظتمزوجة اطتمر من فاسقيك تعلمٍت وىي امي بيت
 .ٔ:  ٚ( نشيد  .. تعانقٍت وديينو راسي حتت مشالو
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ئمة ظتاذا يعتنق القساوسة اإلسالم بينما ّل نرى من أ (ٛٛ)
 ؟اظتسلمُت من اعتنق النصرانية

ا اإلنجيل ورأوا ما في من أنا أقول لك ىم قراؤ  ،أال تسأل نفسك ىذا السؤال المهم
تناقضات وقراؤا القرآن فعلموا أنو كالمو اهلل فأسلموا وسأذكر لك على سبيل المثال ال 
على سبيل الحصر أسماء مشهورون دخلوا في اإلسالم من قساوسة وعلماء وأدباء وممثلين 

أسلموا ومغنين والعبي قدم وسلة وغيرىم الكثير علك أن تسأل نفسك لماذا ال أسلم كما 
( وإذا أرت أن تقرأ كيف أسلموا ارجع إلى كتاب ) رحلة إيمانية مع رجال ونساء أسلموا 

 .قصة حقيقية مؤثرة ( 07لى الفطرة وكتاب ) عادوا إ
راعي   رئيس لجان التنصير بأفريقيا القس المصري السابق اسحق ىالل مسيحوومنهم 

فوس المصرية بإفريقيا وغرب كنيسة المثال المسيحي ورئيس فخري لجمعيات خالص الن
 قصة اسالمو بصوتو علي ىذا الرابط: 3/5/3553آسيا. مواليد: 

http://www.aljame3.com/modules.php?name=Audio 
ابراىيم خليل فلوبوس أستاذ الالىوت المصري السابق ماجستير في الالىوت من ومنهم 

  لسماع قصة اسالمو بصوتو: ستون األمريكية و جامعة برن
  http://www.alhakekah.com/aduio/b1.mp3:  لجزء األولا

   http://www.alhakekah.com/aduio/b2.mp3:  الجزء الثاني
 http://www.alhakekah.com/aduio/fe1.mp3: 3ج :منو للنصارىونصيحة 

 http://www.alhakekah.com/aduio/fe2.mp3الجزء الثاني: 
  :لسابق وىذا ىو اللقاء الصوتي معويوسف استس القس األمريكي اومنهم 

  http://www.alhakekah.com/converts/yousef1.mp3     :الجزء األول
 http://www.alhakekah.com/converts/yousef2.mp3 :   الجزء الثاني

http://www.alhakekah.com/aduio/b1.mp3
http://www.alhakekah.com/aduio/b2.mp3
http://www.alhakekah.com/converts/yousef1.mp3
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عالم الرياضيات والمنصر السابق الدكتور فمنهم والكثير الكثير الذين سأذكر بعضهم 
 رئيس األساقفة اللوثريِّ السابق التنزانيِّ أبو بكر موايبيو ومنهم الكندي جاري ميلر

معلم النصرانية السابق  ومنهمبيني ماركو كوربس الراىب السابق الفلي ومنهم
 الشماس السابق المصري سيف اإلسالم التهامي ومنهمالسريالنكي ألدو دمريس 

 أمين عام مجلس الكنائس العالمي لوسط وشرق إفريقيا سابًقا أشوك كولن يانج ومنهم
 ومنهم كيث مور عالم األجنة الشهير  ومنهمالجراح الفرنسي موريس بوكاي  ومنهم

عالم الجيولوجيا األلماني ألفريد   ومنهمعالم التشريح التايلندي تاجاتات تاجسن  
المفكر اإلنجليزي مارتن لنجز  ومنهمالدكتور الفرنسي علي سليمان بنوا  ومنهمكرونير 
أستاذ  ومنهمالعالم والصحفي والمؤلف األلماني الدكتورحامد ماركوس ومنهم

األديب الفرنسي فانسان مونتييو  ومنهمجفري النج الرياضيات الجامعي األمريكي 
العالمة الكندية صوفي  ومنهماألستاذة الجامعية الدكتورة الروسية آال أولينيكوفا  ومنهم
 ومنهمالباحثة األمريكية بربارا براون  ومنهم الفيلسوف الفرنسي رينيو جينو ومنهمبوافير 

الدكتور  ومنهمر اسبر ابراىيم شاىين رئيس المعهد الدولي التكنولوجي بالرياض الدكتو 
الدكتور المصري عبده ابراىيم والد  ومنهمالعراقي اليهودي سابقًا أحمد نسيم سوسو 
المستشار الدكتور المصري محمد  ومنهمد.عيسي عبده رائد األقتصاد اإلسالمي 

الدكتور روبرت كرين  ومنهممجدي مرجان رئيس محكمة الجنايات واالستئناف العليا 
 العب السلة األمريكي محمود عبدالرؤوف ومنهممستشار الرئيس األمريكي نيكسون 

 الممثل األمريكي ويل سميث ومنهم العب كرة القدم الفرنسي نيكوالس أنيلكا ومنهم
جوناثان بيرت  ومنهم المغني األمريكي جيرمان جاكسون شقيق مايكل جاكسون ومنهم

بطل السنوكر العالمي السابق روني  ومنهم ابن رئيس الـ"بي بي سي" يعتنق اإلسالم
 ... أوسوليفان
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 :موفي الختا
لك أن تنظم إىل قوافل العائدين إىل اهلل وتعتنق أما آن 

اإلسالم الذي فيو سعادة البشرية الدين الذي سيأيت اظتسيح بو 
ويكسر الصليب ويقتل اطتنزير ويصلي صالة اظتسلمُت وسيقول ظتن 

عن  ٕٕ:  ٚإلو كما يروي مىت ؤمنون بو كيّدعون أهنم مسيحيون وي
 : يسوع
 تنبانا باشتك اليس رب يا رب يا اليوم ذلك يف يل سيقولون كثَتون )

 اصرح فحينئذ كثَتة قوات صنعنا وباشتك شياطُت اخرجنا وباشتك
 اظتسيح أن ُتمث يب ( اّلمث فاعلي يا عٍت اذىبوا قط اعرفكم مل اين عتم

وىم اظتسلمون كما قال لوقا  النصارىالذين يكونون معو قوم غَت 
 : قال أنوعن يسوع  ٕٛ:  ٖٔ
 واسحق ابراىيم رايتم مىت اّلسنان وصرير البكاء يكون ىناك )

 وياتون خارجا مطروحون وانتم اهلل ملكوت يف اّلنبياء ورتيع ويعقوب
 ملكوت يف ويتكئون واصتنوب الشمال ومن اظتغارب ومن اظتشارق من
 ،( اخرين يكونون واولون اولُت يكونون اخرون وىوذا اهلل
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فاإلنسان العاقل اظتنصف ّل حيكم على شخص مبجرد شتاع دون 
حتقق فال بد أن يقرأ عنو ويبحث يف صدق ما يقول فال تصدق 
اإلفًتاءت عن اإلسالم اليت بدون أدىن دليل وأعلم أن من جاء باضتق 

نبياء حصل ّلبد أن يعادى أمل تر أن اظتسيح عاداه الناس فكل األ
 ِلُسَنةِ  جتَِدَ  َوَلنْ  قَ ْبلُ  ِمنْ  َخَلتْ  َقدْ  اَليِت  الَلوِ  ُسَنةَ  معهم نفس الشئ )

  .( تَ ْبِدياًل  الَلوِ 
 مث تأمل قول  الكرًن العلمي واألديب والغييب و..إقرأ يف إعجاز القرآن 

 َلَوَجُدوا الَلوِ  َغَْتِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكانَ  َوَلوْ  اْلُقْرآنَ  يَ َتَدبَ ُرونَ  أََفاَل  : ) تعاىل اهلل
 شريك ّل وحدهم عقلك وقل ّل إلو إّل اهلل فحكِّ  ( َكِثَتًا اْخِتاَلًفا ِفيوِ 
 وكلمتو أمتو وابن ورسولو عبده عيسى وأن ورسولو عبده ػتمدا وأن لو

 حق البعث وأن حق النار وأن حق اصتنة وأن منو وروح مرًن إىل ألقاىا
  .لرب اظتنان وتسكن اصتنانران من احىت تنال الغف

 َأنْ  الطَاُغوتَ  اْجتَ َنُبوا َواَلِذينَ  ) :أسأل اهلل أن جيعلنا ؽتن قال فيهم
 َيْسَتِمُعونَ  اَلِذينَ  ، ِعَبادِ  فَ َبشِّرْ  اْلُبْشَرى عَتُمُ  الَلوِ  ِإىَل  َوأَنَابُوا يَ ْعُبُدوَىا
 أُوُلو ُىمْ  َوأُولَِئكَ  الَلوُ  َىَداُىمُ  ينَ اَلذِ  أُولَِئكَ  َأْحَسَنوُ  فَ َيَتِبُعونَ  اْلَقْولَ 
 َعَلى َوَساَلمٌ  َيِصُفونَ  َعَما اْلِعزَةِ  َربِّ  َربِّكَ  ُسْبَحانَ )  ( اأْلَْلَبابِ 
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لى سيدنا ( وصلى اهلل وسلم ع اْلَعاَلِمُتَ  َربِّ  لَِلوِ  َواضتَْْمدُ  اْلُمْرَسِلُتَ 
 .ُت، واضتمدهلل رب العاظتػتمد وآلو وصحبو أرتعُت


