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 صلب المسيح وقيامته من خالل آيات القرآن الكريم

 مقدمة
ّاتآليّ،عنّتفسيرّالمسلمينّالتقليديّ،هيّإعطاءّتفسيرّمختلفّ،هذهّ،المتواضعةّ،محاولتناّإنّ 

.ّ،ّمنّخاللّقراءةّمسيحيةّلآلياتّالقرآنيةّالكريمةالمسيحّانالشبهّالشهيرةّحينّصلبّاليهودّوالروم
نّيعيشّأّ،سبحانهّوتعالىّ،وهذاّماّيرضيهّ،بّبينّالمسلمينّوالمسيحيينهذاّالمفهومّسيزيدّالتقرّ ّإنّ 

ّبالتوفيق.ّسنسيرّفيّمحاولتاّهذهّعبرّثالثّاتجاهات:ّوهللاّوليّ ّ،ةّمتبادلةجميعّعبادهّفيّسالمّومحب ّ

ّاإل1ّ ّالتقليدالتفسير ّواالستعاسالمي ّالكريم، ّالقرآن ّآليات ّاي ّبالقواميس ّالشهيرة،ّنة لعربية

ّخرىّكالسريانيّواليونانيّوالعبري...أومختلفّمصادرّلغاتّقديمةّ

فيّالقرآن،ّّ،يّنشرحّالكلمةّمنّخاللّورودهاأّ،القرآنّالكريمّآياتّالمعنىّمنّخاللّمجمل2ّ

ّ.وليسّفيّاآليةّالمنويّشرحهاّفقطّ،اتّعديدةمرّ 

ّواإل3ّ ّنصوصّالتوراة ّعلى ّالمبني ّالجديد ّوشرّ ومفكّ ّ،نجيلالتفسير ّالري ّقبلّمسيحي ّاح ّما ة

ّ.سالماإل

ّولتوضيحّعملنا،ّقسمناّالبحثّالىّأربعةّفصول:

ّنحددّفيّالفصلّاالولّمفهوميةّالصلبّعموماّ

ّالثانيّنشرحّاآلياتّالتيّتتكلمّعنّموتّووفاةّالمسيحّالفصلّوفي

ّموتّالمسيحّمصلوباّوفيّالثالثّنشرحّاآلياتّالتيّتتكلمّبطريقةّغيرّمباشرةّعن

ّوفيّالفصلّالرابعّنعرضّالتفسيرّالجديدّآلياتّالشبه.

 ة الصليبل: مفهومي  و  الفصل األ

 : معنى كلمة الصليبلا و  أ

ّشرحّمعنىّالصليب

ّاحّالمسلمونالشرّ 1ّ
ّالشدّ  ّالصلب ّالشيءّاللغة: ّصالبة ّمن ّوأصله ّوغيرها ّالخشبة على

1
ّ ّيتخذهّ. ّالذي ليب والصَّ

الشَّْكلالنصارىّعلىّذلكّ
2

ليُب:ّالَوَدكُّ .ّوالصَّ
3

.ّوثوبُّمَصلٌَّب،ّإذاّكانّعليهّنقُشَّصليب
4
.ّّ

ّجذورّالكلمة2ّ

ّ،وّفعلّصلبأّ،وكلمةّصليبّكاسمّ.الّخالفّاليومّعلىّكلمةّالصلبّوالصليبّومعروفّشكله

حرفّتركيبةّاألّيب.لِّ=ّصَّّ:ّْصلِيبّّْأليٍبّب،لَّ=ّصَّّ:ّْصلَبّّْألَبة:ّاّمنّالسرياني ّوّقريبّجد ّ أمشتقّ

ّماّبتغييرّالحركات.ّن ّإنفسهاّ

ةفقي ّأةّةّقطعتّبلوحةّخشبي ّنةّمنّخشبةّعامودي ّوالصليبّوهوّآلةّعذابّمكوّ 
5

،ّويسم رّعليهاّمنّ

ّبعةّبكثرةّعندّالرومان.ّعدامه.ّوهذهّالطريقةّكانتّمت ّإيريدونّ

ّ ّالرومان، ّلغة ّالالتيني، Crucifigoّّوالفعل ّحرفيا: ّتعني َّصلََب، =figoّثُب ت =،ّCruciّ=

قل ه،ّبربطّأوّأالصليب،ّأيّثُبِّتّعلىّالصليب.ّوالثباتّيكونّبشكلّجذريّبتسميرّاليدينّوالرجلين،ّ

ّعدامه.ّإاليدينّوالرجلينّبالحبالّلتثبيتّمنّيريدونّ

ّ ّاليونانية: ّستافروس=ّصليبّ Staurosوفي ّثابتأ= ّبمعنى ّاألومثب ّّ،ي ّوفعلّتّعلى رض.

Stauroô=َّصلَبّ=ّوضعّعلىّالصليب.ّ=ّستافروو

                                                 
1
ّانترنيتّالطبرسيّ
2
 لسانّالعربّ
3
ّالقاموسّالمحيطّ
4
 مقاييسّاللغةّ

5
ّ Croix, dans le Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue 

française, par Paul Robert, 1973. 
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وماّّ،ماّهوّالصليبّم،لىّاليوإوالّتزالّمعروفةّّ،ةلىّاللغةّالعربي ّإانتقلتّّ،يضاأّ،وهذهّالكلمة

ّّدّالمسيح.منّخاللّصلبّوصليبّالسي ّّ.معنىّالصلب

 : الصليب في القرآن الكريماثانيا 

ّمراتّفيّالقرآنّالكريم:5ّتردّكلمةّالصلبّبمعنىّالعذابّواالعدامّ

َما قَتَلووُو َوَما َصلَُووُو  َعنّالسيدّالمسيح:1ّ
6
 ّ

لوهوم أَن يوقَتَّلوۤوْا أَوْ ّرض:وعنّجزاءّالذينّيفسدونّفيّاأل2ّ وۤوْا أَْو توقَطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرجو يوَصلَُّ
7
 ّ

اهّوغلبةّموسىوماّقالّفرعون،ّلـماّرأىّمنّخذالنّهللاّإي 3ّّ
8
علـيهّالسالمّوقهرهّلهّ

9
ألوقَطَِّعنَّ ّ:

َنَّكومْ  ْم ثومَّ ألوَصلُِّ لَكو ْم َوأَْرجو أَْيِديَكو
10
أَْجَمِعينَ  

11
ذووِع ٱلنَّْخلّ فِي جو

12
ّ 

َما فَيَْسقِي ومعّيوسفّفيّتفسيرّالحلمّلخادميّفرعون:4ّ آ أََحدوكو ْجِن أَمَّ َربَّهو َخْمراا ّٰيَصاِحَُِي ٱلسِّ

ا ٱآلَخرو فَيوْصلَبو  َوأَمَّ
13
ْأِسهِ   لو ٱلطَّْيرو ِمن رَّ فَتَأْكو

14
ّّ

                                                 
6
151ّ\النساءّ
7
33ّّ\ّالمائدةّ
8
ّموسىّوهاروَنّقائال :وهذهّروايةّالتوراة:ّّ بُّ ّالرَّ وَكلََّم

ّ9
ّلِصالِِحُكما،ّتَقوُلّ"ّ َّكلََّمُكماّفِرَعوُنّوقال:ّإِئِتيانيّبِخاِرقٍَة إِذا

َّحيَّة ّ ّفتَصيَر ّفِرَعون، ّأَماَم ّوأَْلقِها َّعصاَك ُّخْذ ّ"لِهارون: .
11
ّّ: ب  ّالرَّ ّأََمَر ّوفََعالّكما ّعلىّفِرَعوَن ّموسىّوهاروُن فدَخَل

أَْلقىّهاروُنَّعصاهّأَماَمّفِرعوَنّوحاِشيَتِه،ّفصارِتّتِنِّينا .ّ
11
َّسَحَرةُِّمصَرّّ افين،ّفََصنع  الُحَكماَءّوالَعرَّ فَدعاّفِرَعوُنّأَيضاّ 

َكذلكّبِِسحِرهم:ّ
12
ّواِحٍدَّعصاه،ّفصاَرِتّاّ ّتَنانين.ّفآبتَلََعتَّعصاّهاروَنِّعِصيَّهم.ّأَْلقىُّكلُّ لِعِصيُّ

13
فتَقَسَّىّقَلُبّفِرَعونّّ

.ّ)خروجّ ب   (13-8ّ\1ولمّيَسَمعّلَهما،ّكماّقاَلّالرَّ
9
 الطبريّ
10
ّهذاّالقطعّفرعون.ّ لّمنّسن  لّمنّصلبّوأو  ّ)الطبري(ّأو 
11
49ّّ\ّالشعراء؛124ّ\ّالعرافّ
12
ץ.ّ.ّانّكلمة11ّ\طه ّ ֵ֑ التيّتلفظ:ّعيتصّومعناهاّمزدوجّشجرةّاوّخشبة،ّتوضحّمعنىّااليةّالكريمةّهنا؛ّالعبرية،ّ ע 

ففرعونّالذيّعلقّرئيسّالخبازينّعلىّخشبةّاوّشجرة،ّحسبّنصّالتوراة؛ّهوّنفسهّصلبّعلىّنخلة،ّفانتقلّالمعنىّ

 القرآنيّمنّالتعليقّالىّالصلب.ّواصبحتّعادةّمتبعةّلدىّفرعونّلالعدام.
13
ّّهذهّ ّإِلىّروايةّكتابّالتوراةّعنّتفسيرّيوسفّللحلم: ّأَجَرما ّوالَخبَّاَز ِّمْصَر َّملِِك ّساقَِي ّأَنَّ ّاألَْحداِث ّهذه ّبَعَد وكاَن

َسيِِّدِهماَّملِِكِّمْصر.
ّ2

قاِةّوَرئيِسّالَخبَّازين،ّ فَسَخطَّفِرَعوُنّعلىِّكالَّخِصيَّيهَّرئيِسّالسُّ
ّ3

َرِسّوأَوقَفَهماّفيّبَيِتَّرئيِسّالحَّّ

ْجِنَّحيُثّكاَنّيوسُفَّمْسجون ا. فيّالسِّ
ّ4

ة .ّ َموقوفَيِنُّمدَّ ّفأَلَحَقَّرئيُسّالَحَرِسّبِِهماّيوسفّفقاَمّبِِخدَمتِهما،ّوظالَّّ
5
ُّحْلٍمّتَْفسيُره(ّساقيَّملِِكِّمْصَرّوَخبَّاُزهّ ّواِحٍدُّحْلَمهّ)ولُكلِّ اّفيّلَيلٍَةّواِحَدة،ُّكلَّ ْجن.ّفَرأَياِّكالهُماُّحْلم  الَمْسجوناِنّفيّالسِّ

ّ

6
باح،ّفإِذاّهماَّحزينَان.ّ فأَتاهُماّيوُسُفّفيّالصَّ

ّ1
ماّ"فسأََلَّخِصيَّيّفِرَعوَنّاللََّذيِنّومعهّوالَموقوفَيِنّفيّبَيِتَّسيِِّدهّوقال:ّّ

ّ"باُلَّوجهَيُكماُّمكتَئِبَيِنّاليَوم؟
8
ا،ّولَيَسّلَناَّمنّيُفَسِّرُّ"فقاالّلَه:ّّ اَّعلَيَّّ".ّفقاَلّلَهماّيوسف:ّ"هرأيناُّحْلم  ِّالتَّْفسير؟ّقُصَّ ّلِِل  ّ."أَلَيَسّأَنَّ
9
قاِةُّحلَمهّعلىّيوسَفّوقاَلّلَه:ّّ َّرئيُسّالسُّ َّكْرٍمّأَمامي،ّ"فقَصَّ َّجفنَةَ رأَيُتّكأَنَّ

11
وفيّالَجفنَِةّثاَلَثةُّقُضباٍنّوكأَنِّيّبِهاّّ

ِعنَبا .ّأزهََرتّونَماَّزهُرهاّوأَنَضَجتَّعناقيُدهاّ
11
وكانَتَّكأُسّفِرَعوَنّفيّيَديّفأََخذُتّالِعنََبّوَعَصرتُهّفيّكأِسّفِرَعونّّ

ّيَِده ّفي ّالكأَس ّ"َووَضعُت .
12
ّّ ّيوسف: ّلَه ّ"فقاَل ّأيَّام. ّثاَلثَةُ ّهي ّالثَّالثةُ ّالقُْضباُن ّتَْفسيُره: هذا

13
ّيَرفَُعّّ ّأيَّام ّثاَلثِة فبَعَد

َكّإِلىّفِرَعوُنّرأَسَكّ ابِقةّحيَنُّكنَتّساقِيَهَويُردُّ .َّوظيفَتَِكّوتُناوُلّفِرَعوَنّكأَسهّكالعاَدِةّالسَّ
14
وإِذاَّحُسَنّأَمُرَكّفتََذكَّْرنيّّ

َّرحَمة ّواَذُكْرنيّلَدىّفِرَعوَنّوأَخِرْجنيِّمنّهذاّالبَيت،ّ وآصنَْعّإِلَيَّ
15
ألَنِّيّقدُّخِطفُتِّمنّأَرِضّالِعْبرانِيِّين،ّوههُناّأَيضاّ ّ

ْجِنِّمنّغيِرّأَنّأَفَعَلّشيئ اَوضَّ ّ."عونيّفيّالسِّ
16
ّّ ّلِيُوسف: ا،ّقاَل َّخير  ّكاَن ّالتَّْفسيَر ّأَنَّ اّرأَىّرئيُسّالَخبَّازيَن ّالُخبِزّ"ولَمَّ ِّمَن ّثاَلَثِّسالٍل ّكأَنَّ ّفيُّحْلٍم ّأَيضا  رأَيُتّأَنا

األَبيَِضّعلىّرأسي،ّ
11
لَِّةّالَّتيّعلىّ اّيَصنَُعهّالَخبَّاز،ّوالطُّيوُرّتأُكلُهِّمَنّالسَّ لَِّةّالُعْلياِّمنَّجميِعّأَطِعَمِةّفِرَعونِّممَّ ّوفيّالسَّ

.ّ"رأسي
18
هذاّتَْفسيُره:ّالسِّالُلّالثَّالُثّهيّثاَلَثةُّاألُم.ّ"فأَجاَبّيوسُفّوقال:ّّ

19
َسَكّفَوق اّيَرفَُعّفِرَعوُنّرأفبَعَدّثاَلثَِةّاألُمّّ

ّّ."ويَُعلِّقَُكّعلىَّخَشبَة،ّفتَأُكُلّالطُّيوُرّلَحَمَكِّمنّعلَيكَّ
21
ّورأّ قاة ّالسُّ َّرئيِس ّرأَس ّفَرفََع ّحاِشيَتِه، ّلَِجميِع ّمأُدبَة  َّصنََع ّأَنَّه ّفِرَعون، َّمولِد ّيَوِم ّالثَّالِث، ّفيّاليَوِم َّرئيِسّفكاَن َس

الَخبَّازينّبَيَنَّحَشِمه.ّ
21
قاِةّإِلىِّسقايَتِهّفَوَضَعّالكأَسّفيّيَِدّفِرَعون.ّّ َّرئيَسّالسُّ فَردَّ

22
اَّرئيُسّالَخبَّازينّفَعلَّقَه،ّفكاَنّّ وأَمَّ

َّشيٍءّبَِحَسِبّتَْفسيِرّيوسَفّلَهُما. علىّّ=ّيعلقك(اتاله)ְّוָתָלָ֥ה :(ّوكتابّالتوراةّهناّيذكرّانهّسيعلق22-1ّ\41)تكوينُّّكلُّ

ץخشبة.ّ ֵ֑ وربماّالمسلمينّاالوائل،ّكونّجذورهمّمسيحيةّويسمعونّالترنيمةّالتيّتقولّّشجرةّاوّخشبة(تصّ=ّعي) ע 
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ّالمسيحي ّ ّالقرآن ّدالئلّعلىّبيئة ّالمسيحي ّوكلّهذه ّغير ّفما وّصلبّأينّيستعملّكلمةّصليبّة.

لمّوعذابّلي.ّأنتّسببّأيّأّ،نتّصليبيأناّيعلمّالمثلّاللبنانيّالدارج:ّلمّوالعذاب،ّوكل ّللتعبيرّعنّاأل

ّأنّ إ ّبما ّاألّذا ّفي ّالعذابّللمفسدين ّعن ّصلبّللتعبير ّكلمة ّاستعمل ّالكريم ّلسحرةّأرضّالقرآن و

ّيعنيّ ّالتعابيرّهيّمحضّمسيحي ّّنّ أفرعون، ّهذه ّلخادميّفرعون: ّفس رّالحلم ّويوسفّعندما ّنّ إة.

ة،كتابّالتوراةفّحدهمّهوّتعبيرّمحضّمسيحي.أفرعونّسيصلبّ رئيسّّنّ أيذكرّّ،ّحيثّرويتّالقص 

ّّ=ّيعلقك(اتاله)ְّוָתָלָ֥ה ق:علَّّيُّالخبازينّس ץعلىّخشبة. ֵ֑ ّصّ=ّيتع) ע  ّيذكرّّوّخشبة(أشجرة لكنّلم

ّجذورّ ّدليلّأن  ّهذا ّلذا ّبعد. ّفالصلبّلمّيكنّمعروفا ّفكانواّةمسيحي ّهيّوائلّالمسلمينّاألالصلب، ،

عمالّالرسلّحيثّيستعملّكلمةُّعلِّقّعلىّخشبةأيقرأونّكتابّ
15
ويسمعونّالترنيمة:ّّبدلّمنُّصلِب.ّ

،ّعّعلىّخشبةّحسبّالصلواتّالسريانية،ّوحسبّالترانيمّالبيزنطيةّوالتيّترنمهافِّوّرُّأقّلِّّالمسيحّعُّ

ّاليومّعُّّحالي  ا، ّلذلكّتبن ّلّْصَّّحدثّللتعبيرّعنّقّعلىّخشبة،ّماّهيّااللِّّفيروز: رآنّىّالقبّالمسيح.

وبالنتيجةّبيئةّالقرآنّكانتّ.ّسامعيهّالمعنىّالمقصود،ّليفهمّعلىّخشبةّالكريمّكلمةّصلبّبدلّالتعليق

ّا.ّدّ تعرفّالصليبّجي ّ

 ةسالمي  ا: الصليب في المصادر اإلثالثا 
ّأَنّ  ّالتَّْصلِـيبَّعالنبي،ّصلّفيّحديثّعائشة: َّرأَى م،ّكانّإِذا

16
ّالتَّْصلِـيِبّّ فيّثَْوبّقَطَعَّمْوِضـَع

ّفيّالثوبّالـُمَصلَّبِّوّمنه. ّعنّالصالة نَهَى
17
ّفيهّّ. ّفَرأَْت ِّعطافا  ّفَناَوْلـتُها ّأَيضا : وفيّحديثّعائشة

تَْصلِـيبا ّ
18

َّعن ّ يه ّنَحِّ ّفقالت: ّالنبي،ّّي.، ّوكان ّالـُمَصلَّبةَ. ّالثياَب ّكانتّتَكَره ّأَنها ّسلمة: وفيّحديثّأُم

ْلُبّفيّالصالة،ّأَيّوضعّاليدينّبشكلّصليب،ّإذّّيضا،أصلعمّ،ّ ْلبَّهّيُْشبِهّن ّأيَْنهَىّعنّالصَّ الصَّ
19
ّ.ّ

كانّقرامة:ّبّمرّ قبلتّالثوبّالمصل ّّخرىّكانّالصليبّمقبوال:ّفعائشةأحاديثّأوفيّ
20
لعائشةّّ

أميطي"ّ:معسترتّبهّجانبّبيتهاّفقالّالنبيّصل
21
هّالّتزالّتصاويرهّتعرضّفيّاّقرامكّهذاّفإن ّعن ّّ

"صالتي
22
ُمَصلَّبا ّّ وفيّحديثّجرير:ّرأَيُتّعلىّالحسِنّثوباّ 

23
ّ.ّ

                                                                                                                                                 

دالّصلب:ّّعلقّاوّرفعّعلىّخشبةّللتعبيرّعنّصلبّالمسيح.ّفسرواّهناّتعليقّرئيسّالخبازينّعلىّخشبةّبالصلب!

واستعيرّللصلبّالذيّهوّالشنقّلماّّنوعّمنّالشدةّوالقوةّالمتمازجتينّمعا.ّومنه:ّالُصلب،ّاي:ّالشديدّالقويّجدا.ّعلى

ّ\فيهّمنّشدةّوقوة.ّوبهذاّالمعنىّجاءّفيّالتنزيلّالعزيز،ّعلىّلسانّفرعونّلسحرته:ّثمّالصلبنكمّاجمعينّ)االعراف

ّ)ص124ّ )554ّ ّمنشوراتّموسوعة معاني الفاظ القرآن الكريم، ّحمودي، ّحسن ّهادي ّالدكتور ّاالول، ّالجزء ،

ّم(2111ّّ\هـ1432ّّّ–ايسيسكوّّ-المنظمةّاالسالميةّللتربيةّوالعلومّوالثقافة

 
14
41ّّ\يوسف ّ
15
ّالَّذيّّ ّيسوَع ّأَقاَم ّآبائِنا ّإِلهَ ّعلىَّخَشبَةإِنَّ ّعلَّقتُموه ّإِذ ّقَتَلتُموه .ّ َّمَسَحهّّ(31\5)اعمال ّهللاَ ّأَنَّ َّكيَف ّالنَّاِصِري  يسوَع

وِحّالقُُدِسّوالقُدَرة،َّمضىِّمنَّمكاٍنّإِلىّآَخرّيَعَمُلّالخيَرّويُبِرُئَّجميَعّالَّذيَنّاستَولىّعلَيهمّإِبليس،ّألَنَّّ ّهللاَّكانّمَعه.ّبِالرُّ
39
ّ(41-38\11)اعمالّّ.َعلَّقوهّعلىَّخَشبةليم.ّوالَّذيّقَتَلوهّإِذّونَحُنُّشهوٌدّعلىَّجميِعّأَعمالِِهّفيّباِلِدّاليَهوِدّوفيّأوَرشَّّ

ّألَْجلِنا،ّفقَدَّوَرَدّفيّالِكتاب:ّ ّالشَّريعةّإِذّصاَرّلَعنَة  ّالمسيَحّافتَداناِّمنّلَعنَِة )غالطية  "َمنُّعلَِّقّعلىّالَخَشبَةَمْلعوٌنّ"إِنَّ

3\33) 
16
ّثيابّّ ّإما رهبانية،ّفالراهبّالسريانيّالّيزالّالىّاليومّيضعّصلباناّعلىّالتصليبّفيّالثوبّيأتيّمنّمصدرين:

ثيابهّوخاصةّعلىّاسكيمهّالذيّيغطيّرأسه،ّواالهمّالثيابّالكنسية،ّالتيّتحملّالصليبّبكثرةّمثلّشراشفّالمذابح،ّاوّ

ّبدالتّالقداس،ّاوّقماشاتّتستعملّكستارّاوّلدفنّالموتى...
17
ّالذيّ ّوالرهبان ّايّغيرّعاداتّالكهنة ّبالثيابّالكهنوتية: ّإِنَّاّنّيصلون ّقَالُوا ّالَِّذيَن ّآََمنُوا ّلِلَِّذيَن ة  َّمَودَّ ّأَْقَربَهُْم َولَتَِجَدنَّ

ِّمْنهُْمّ يِسيَنَّوُرْهبَان انََصاَرىَّذلَِكّبِأَنَّ ُسوِلّتََرى82َوأَنَّهُْمّاَلّيَْستَْكبُِروَنّ)ّقِسِّ أَْعيُنَهُْمّتَفِيُضّّ(َّوإَِذاَّسِمُعواَّماّأُْنِزَلّإِلَىّالرَّ

اِهِدينَّ ّيَقُولُوَنَّربَّنَاّآََمنَّاّفَاْكتُْبنَاَّمَعّالشَّ اَّعَرفُواِّمَنّاْلَحقِّ ْمِعِّممَّ ّ(83-83\)سورةّالمائدةِّمَنّالدَّ
18
ّداللةّعلىّاانتشارّاالثوابّالكنسيةّفيّبيتّالرسولّنفسه.ّ
19
ّلسانّالعرب.ّ
20
ّسترّرقيقّمنّصوفّذوّألوانّونقوشّ
21
 أزيليّ



4 

 

ّ ّفي ّأحاديثّألكن ّالصليبّبالصنم: ّصلعم، ّالرسول، ّساوى ّحاتم:ّفخرى، ّبن ّحديثّعدي في

عنكّهذاّالوثن:ّالصنمّقدمتّعلىّالنبيّصلعمّوفىّعنقيّصليبّمنّذهبّفقال:ّألقِّ
24

.ّالّبلّجعلّ

ّ ّوعنّتكريم ّوعنّالخمر، ّوعنّالزنا، ّوالعدوان، ّوينهيّعنّالظلم :ّ ّقالّعبد ّالكبائر: الصليبّمن

والوثنّوالصليبعبادةّالحجرّ
25
.ّ

:ّ"األْنبِـيَاُءّإْخَوةٌّالفتّللنظرّالنبيّصلعمّعلىّلسانّماّيرويهّالطبريّعنّمجيءّالمسيحّالثانيو

ّ ّيَُكْن ّلَـْم َّمْريَـَم،ّألنَّهُ ّأَْولَـىّالنَّاِسّبِِعيَسىّاْبِن َّوأنا َّواِحٌد، َّوِدينُهُْم ى، َّشتَـّ هاتُهُْم ّبَـْينِـيَّوبَـْينَهُّلَعالٍَّت،ّأمَّ

ّ، تِـينَبِـيٌّ لِـيَب،َّويَْقتُُلّالـِخْنِزيَر،ّّيَُدقُّّ،ّوإِنَّهُّنَاِزٌلّفَـإَِذاَّرأْيتُـُموهُّفَـاْعِرفُوهُ،َّوإِنَّهَُّخـلِـيفَتِـيّعلـىّأُمَّ الصَّ

ّالـِملَلَّ َّزَمانِِه ّفِـي ُ ّهللاَّ ّحتـىّيُْهلَِك ّعلـىّاإلْسالَِم ّالنَّاَس َّويُقَاتُِل ّالـَماُل، ّفِـيَّّويُفِـيُض ُ ّهللاَّ َّويُْهلَِك ُكلَّها،

الَّ الَلَِةّالَكذَّاَبّالدَّجَّ َزَمانِِهَّمِسيحّالضَّ
26
ّّ

ّالَغنَـِم،ّ َّمَع ئاُب َّوالذ  ّالبَقَِر، َّمَع ْمُر َّوالنَـّ ّاإلبِِل، َّمَع ّاألُسوُد ّتَْرتََع ّحتـى ّاألَمنَةُ ّفِـيّاألْرِض "َوتَقَُع

ّبَْعُضهُْمّبَْعضا "َّوتَْلَعُبّالِغْلـَماُنّبـالـَحيَّاِت،ّالَّ يَُضرُّ
27
ّّ

ّيغرزيُكسِّرّأوّيُحطِّم،ّومعنىّآخرّممكناّأيضا:ّّ=ّمعنىّيدقّ ّ.الصليبّاستعملّالطبريّكلمةّيدقّ 

ّاالرضو ّوثب ته.يثبتّفي ّأيّغرزه ّالوتد ّدق  ّيغرزّ، ّالمعنى: ّليصبحّالصليبّفيصبح ّيرفعه ّأي ،

ّبـّيلّكلمةّبعدهّمنّبدّ ّأتىّلكنّعالمةّمنيرة. فانقلبّالمعنىّ،رسِّكّْيَّدق 
28
ّ.ّ

علىّانتشارّالصليبّفيّبيتّرسولّالمسلمينّنفسه،ّّة،ّتدلّ يجابي ّإوّكانتّأةّهذهّالشواهد،ّسلبي ّّكلّ 

ّكانتّمعروفة.ّ،التيّيستعملهاّالرهبانّ،ىّعاداتّالصلبّفيّالصالةوحت ّ

 الفصل الثاني: آيات القرآن الكريم حول موت ووفاة وقيامة المسيح

ّمريم: سورة لا و  أ
لِْدتو َويَْوَم أَمووتو َويَْوَم أوْبَعثو َحي اا  ّ(33\مريم)َوالسَّاَلمو َعلَيَّ يَْوَم وو

ّسالمهلّالعلمّفيّاإلأتفسير1ّّ

ّالسالمّمصدرّسلمتّوالسالمّجمعّسالمة ّاسمّمنّأسماءّهللاّتعالىّ.اللغة: ّممّ ّ.والسالم اّوسالم

ّبهّفيّالنكرة وأسماءّاالجناسّيكثرّّ.والسالمّعليكّ،يقالّسالمّعليكّ.هّاسمّيكثرّاستعمالهألن ّّ،يبتدأ

ّبها ّمعرفتهاّ،االبتداء ّفائدة ّقريبّمن ّنكرتها ّلبيكّ.وفائدة ّيديكّ،تقول ّبين ّ،وإنّشئتّقلتّ،وخير

                                                                                                                                                 
22
ّالجامعّالصحيحّالمختصر،ّصحيحّالبخاريّ ّالكتابّ: ّبنّإسماعيلّأبو، ّمحمد ،ّعبدهللاّالبخاريّالجعفي المؤلفّ:

ّ ّاليمامة ّدارّابنّكثيرّ، ّبيروتّ–الناشرّ: ّ الطبعة، ،ّ 1981ّّ–1411ّالثالثة ّأستاذّ، ّمصطفىّديبّالبغا ّد. تحقيقّ:

بابّإنّ،ّمعّالكتابّ:ّتعليقّد.ّمصطفىّديبّالبغا،6ّددّاألجزاءّ:ّع،ّجامعةّدمشقّ-الشريعةّ الحديثّوعلومهّفيّكلية

ّّ(1/146)ّصلىّفيّثوبّمصلبّأوّتصاويرّهلّتفسدّصالتهّ؟ّوماّينهىّعنّذلك
23
ّ.ّلسانّالعربّ
24
العالمةّالقاضيّأبوّالفضلّ،ّالشفاء مذيالّبالحاشيةّالمسماةّمزيلّالخفاءّعنّألفاظّ-الشفاّبتعريفّحقوقّالمصطفىّّ

 .(1/111)ّ،813العالمةّأحمدّبنّمحمدّبنّمحمدّالشمنىّ : الحاشية،ّهـ544ّاليحصبيّعياضّ
25
ّ(1/322)،ّأهلّالحديث مصدرّالكتابّ:ّملتقى،ّالمؤلفّ:صفيّالرحمنّالمباركفوري،ّالرحيقّالمختومّ
26
 36\25ّ-1\24راجعّمتىّّ
27
ِمنّأُصولِهّّويَخُرُجُّغصٌنِّمنّجذِعّيَسَّىَّويْنميّفَرعٌّهذاّالنصّيشبهّماّجاءّفيّكتابّاشعياّالنبي:ّانترنيت.ّّالطبريّ
2
ّروُحّالِحكَمِةّوالفَْهمّ ب  ّعلَيهّروُحّالرَّ ةّويَِحلُّ بّ ّروُخّالَمشوَرِةّوالقُوَّ ّروُحّالمعرفِةّوتَقوىّالرَّ

3
ّّ ب  ويوحيّلَهّتَْقوىّالرَّ

ّأُُذنَيهوالّيَحُكُمّبَِحَسِبَّسماِعّّفالّيَْقضيّبَِحَسِبُّرؤيِةَّعينَيه
4
َعفاِءّبِالبِرّ ّ ويَحُكُمّلِبائِسيّاألَرضّبِاآِلستِقامةّّبلّيَْقضيّلِلضُّ

ّويَضِرُبّاألَرضّبِقَضيِبّفَِمهّويُميُتّالَشريَرّبِنَفَِسَّشفَتَيه.
5
ِّحزاَمَّحْقَويهّ ّواألَمانَةُِّحزاَمَّخصِرهّويَكوُنّالبِر 

6
فيَسُكُنّّ

ئُبّمعّالَحَملَّويربُِضّالنَِّمرُّ بُلّمعا ّّمعّالَجْديِّّالذِّ َّصغيٌرّيَسوقُهماّويَعلُِفّالِعجُلّوالشِّ ّوَصبِيٌّ
1
َّمعاّ ّ تَْرعىّالبَقرةُّوالدُّبُّ

ّواألََسُدّيَأُكُلّالتِّبَنّكالثَّورّويَربُضّأَوالُدهماّمعا ّ
8
ضيُعّعلىُّحجِرّاألَْفعىّ ّويََضُعّالفَطيُمّيََدهّفيُّجحِرّاألَرقَم.ّويَلَعُبّالرَّ

9
َّجبَِلّقُْدسيّيئوَنّوالّيُفِسدونالّيُسّ ّكماّتَغُمُرّالِمياهُّالبَّّفيُّكلِّ ب  ّاألَرضّتَمتَلُِئَّمعِرفَِةّالرَّ ّ(9-1\11)اشعياّر.ّحأِلَنَّ
28
السيرةّالنبويةّ)ابنّجريرّذكرّأنّالمسيحّنزلّمنّالسماءّيكونّنزولهّالظاهرّحينّيكسرّالصليبّويقتلّالخنزير.ّّ

لذاّهناّعليناّبالعودةّالىّالمخطوطاتّاالساسيةّّ(1/311) ،الروض األنف -الموسوعة الشاملة  ((1/314)البنّكثير،ّ

 لمعرفةّماّهيّالكلمةّفيّاالساس.

http://islamport.com/d/1/ser/1/6/56.html?zoom_highlightsub=%D5%E1%ED%C8
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بغيرّألفّوالمّكانّاألحسنّأنّيردّّ،قبلّهذاّالموضعّ،اّجرىّذكرّسالمهّلمّ إالَّّأن ّّ،والخيرّبينّيديك

ثانيةّباأللفّوالالم
29
ّ.ّ

ّيَْوَمُّولِْدُتَّويَْومَّ" ّأُْبَعُثَّحي  ا"ّوالسَّالُمَّعلـيَّ ّمنّالشيطانّّأُموُتّويَْوَم يقول:ّواألمنةّمنّهللاّعلـي 

ّينالونّمـمّ وجندهّيومّولدتّأنّينالواّمنـ ّ نّيولدّعندّالوالدة،ّمنّالطعنّفـيه،ّويومّأموت،ّمنّيّما

ّأبعثّحي ّ ّويوم ّأنهولّالـمطلع، ّالقـيامة ّيوم ّأهوالّذلكّينالنـيّالفزعّالذيّينالّالّا ناسّبـمعاينتهم

الـيوم"
30
ّ

أيّفيّهذهّّ"يومّولدتّويومّأموتّويومّأبعثّحيا ّ"منّهللاّّأيّوالسالمةّعليّ ّ"والسالمّعليَّّ"

اهّويومّيموتّمنّبالءّالدنياّسالمةّوأمنّلهّيومُّولدّمنّعبثّالشيطانّبهّوإغوائهّإي ّّ:األحوالّالثالث

منّهولّالمطلعّوعذابّالنار.برّويومّيبعثّحي ّومنّعذابّالق هّيجوزّوفيّهذهّاآلياتّداللةّعلىّأن ّّاّ 

ّولمّ  ّقيل: ّإلىّغيرهّالّعلىّوجهّاالفتخار. ّأرادّتعريفها اّأنّيصفّاإلنسانّنفسهّبصفاتّالمدحّإذا

المدةّالتيّكلَّمهمّعيسىّ)ع(ّبهذاّعلمواّبراءةّمريمّثمّسكتّعيسىّ)ع(ّفلمّيتكلمّبعدّذلكّحتىّبلغّ

"يتكلمّفيهاّالصبيان
31
.ّ

ّ ّعنهما ّتعالى ّهللا ّرضي ّعلي ّبن ّزيد ّولدَّ"وقرأ ّالّ"تّْيوم ّبتاء ّإلى ّالفعل ّوإسناد مريمّتأنيث

والدته
32
ّ.ّ

ّالكريمّمنّخاللّالقرآنالمعنى2ّّ

،ّاّةّفيّالقرآنّالكريم،ّولكنّ كثرّمنّمئةّمرّ أكلمةّالسالمّّوردت وّسالمّعلى،ّألتعبير:ّالسالمّعلي 

ياتّتباعاّولنعرضّاآلّ.هاّبمعنىّالتهنئةّوالتطويبة،ّكل ّمرّ ّثالثّعشرةّوردتّ،ّالتيسالمّعليهموّأ

ّ"احي ّّبعثُّأويومّّموتُّأويومّّيومّولدتُّّسالمّعليّ "لىّتعبيرّالمسيحّعنّنفسه:ّإلنصلّ

مْ َوإَِذا َجآَءَك ٱلَِّذيَن يوْؤِمنووَن بِآيَاتِنَا فَقوْل " ٌم َعلَْيكو َسلَٰ
33

ْحَمةَ أَنَّهو َمن َعِمَل َكتََب   ْم َعلَٰى نَْفِسِه ٱلرَّ َربُّكو

ا ۤوءا ْم سو ِحيمٌ  ِمنكو ُِ َوأَْصلََح فَأَنَّهو َغفووٌر رَّ لٍَة ثومَّ تَاَب ِمن بَْعِد "بَِجَهٰ
34
ّ

ّبـابٍّجنات عدن يدخلونها... " ّيَْدُخـلُوَنَّعلَـْيهمِّمْنُّكل  َوالـَمالئَِكةُ
ّ

َسالٌَم َعلَْيكوم
35
َصَُْرتوْم فَنِْعَم بَِما ّ

ْقَُٰى ٱلدَّارِ  "عو
36
ّ

لِدَ " َوَسالٌَم َعلَْيِه يَْوَم وو
37
َويَْوَم يَمووتو  

38
َُْعثو   َويَْوَم يو

39
"َحياا  

40
 

                                                 
29
 الطبرسيّ
30
 الطبريّ
31
ّالطبرسيّ
32
ّااللوسيّ
33
 ايّهنيئاّلكم،ّافرحوا،ّطوباكم،ّابتهجواّ
34
 54ّ\النعامّ
35
 ايّهنيئاّلكم،ّافرحوا،ّطوباكم،ّابتهجواّ
36
 24-23\الرعدّ
37
ّالـَمالك:ّّ هّيوَحنَّا.ّ"فقاَلّلهَ ّفََسمِّ ّلَكّاَمرأَتَُكّأَلِيصاباُتّابنا  وستَْلقى فََرحاا الّتََخْف،ّياَّزَكِريَّا،ّفقَدُّسِمَعُّدعاُؤَكّوَستَلُِد

،وابتِهاجاا، ويَفَرحو بَِمولِِدُ أوناٌس كثيرون ب  أَماَمّالرَّ  (15-13\1ّلوقا)ّ.ّأِلَنَّهّسيَكوُنَّعظيماّ 
38
النهّماتّشهيدّايمانه،ّولمّيتراجعّامامّجبروتّالملك،ّوالّامامّرهبةّالموت،ّالنهّآمنّبالقيامة.ّوهذاّماّرويّعنّّ

ْبِعِّهيروُدُسّبِِذْكِرّيَسوع،ّفيّذلكّالَوْقتَّسِمَعّّخبرّموتهّفيّانجيلّمتى: أَميُرّالرُّ
2

هذاّيُوحنَّاّالَمعَمدان،ّ"فقاَلّلِحاِشيَتِه:ّ

.ّ"إِنَّهّقاَمِّمنّبَيِنّاألَموات،ّولِذلَكّتَعَمُلّفيِهّالقُدَرةُّعلىّإِجراِءّالُمعِجزات
3

ّهيروُدَسّكانّقدّأَمَسَكّيُوَحنَّا،ّفأَوثقَهُّ ذلكّبِأَنَّ

ّفِيلبُّس،ّ ّأَخيِه ْجنِّمنّأَجِلِّهيرودي اّامَرأَِة وَوَضَعهّفيّالسِّ
4

ّيُوَحنَّاّكاَنّيقوُلّلَه:ّ ّلَكَّ"ألَنَّ .ّ"إِنَّهاّالّتَِحلُّ
5

ّأَنّيَقتُلَهّ وأَراَد

ّنَبِيا ّ ونَه ّيَُعدُّ ّكانوا ّألَنَّهم ّالشَّعَب ّفَخاَف .
6

ّفَأَْعَجبَتّ ّفيّالَحْفل، ِّهيرودي ا ّابنَةُ َّرقَصِت ّبِِذكرىَّمولِِده ِّهيروُدُس ّاحتَفََل ا ولَمَّ

ِهيروُدس،ّ
1

ّتَطلُبُه.ّ َّشيٍء ّأَيَّ َّوعَدهّبِيَمينّأَنّيُعِطيَها دا  ُّمَؤكِّ فَوَعَدها
8

هاّفقالت:ّ ّأُمُّ َّرأَسّ"فلَقَّنَتها أَعِطنيّهَهُناّعلىّطَبٍَق

.ّ"َمدانيُوَحنَّاّالَمع
9

ّالَملُِكّولكنَّهّأََمَرّبإِعطائِهاّإِيَّاهِّمنّأَجِلّأَيْمانِهّوُمراعاة ّلُِجلَسائِه.ّ فاغتَمَّ
11

وأَرَسَلّفقَطََعَّرأَسّيُوَحنَّاّفيّ

ْجن.ّ السِّ
11

ّ ها. ّإِلىّأُمِّ بِيَّة،ّفحَملَتهُ ّللصَّ ّفأُعِطَي أِسّعلىّطَبٍَق ّبِالرَّ وأُتَِي
12

ّ ّيُوَحنَّا ّوأَتىّتالميُذ ّثُمَّ ّوَدفَنوه، ّالُجْثماَن فَحملوا

 ّ(11-1\14ّمتىَذهَبواّفأَخبَرواّيسوع.ّ)
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قَاَل َسالٌَم َعلَْيكَ "
41
"َسأَْستَْغفِرو لََك َربِّۤي إِنَّهو َكاَن بِي َحفِي اا  

42
ّ

 فَقووۤل إِنَّا َرسوولَ َربَِّك فَأَْرِسْل َمَعنَا بَنِيۤ فَأْتِيَاُو هللا يقول لموسى وهارون ليذهُا الى فرعون: "

بِّكَ  ن رَّ ْبهوْم قَْد ِجْئنَاَك بِآيٍَة مِّ َوٱلسَّالَمو َعلَىٰ  إِْسَرائِيَل َولَ توَعذِّ
43
ََع ٱْلهوَدىٰ   "َمِن ٱتَُّ

44
ّ

" ُِ ِ َوَسالٌَم َعلَٰى ِعَُاِد قوِل ٱْلَحْمدو ّلِِلَّ
45
و ٱلَِّذيَن ٱْصطَفَٰى ّ ا يوْشِركوونَ  َءآّلِلَّ "َخْيٌر أَمَّ

46
ّ

وْا َعْنهو َوقَالووْا لَنَآ أَْعَمالونَا" مْ  َوإَِذا َسِمعووْا ٱللَّْغَو أَْعَرضو ْم َسالٌَم َعلَْيكو ْم أَْعَمالوكو َولَكو
47
ُْتَِغي   لَ نَ

"ٱْلَجاِهلِينَ 
48
  

َسالٌَم َعلَىٰ 
49
إِْبَراِهيمَ  

50
َسالٌَم َعلَىٰ  

51
ونَ   وَسٰى َوَهارو مو

52
َسالٌَم َعلَىٰ  

53
إِْل يَاِسينَ  

54
َوَسالٌَم َعلَىٰ  

55
 

ْرَسلِينَ  ٱْلمو
56

 

َمراا َحتَّٰى إَِذا وَها َوفوتَِحْت أَْبَوابوَها َوقَاَل لَهوْم َخَزنَتوَها َسالٌَم  َوِسيَق ٱلَِّذيَن ٱتَّقَْوْا َربَّهوْم إِلَى ٱل َجنَِّة زو َجآءو

ـمْ  َعلَْيكو
57
لووَها َخالِدِ ّ ُْتوْم فَٱْدخو ينَ ِط

58
ّ

=ّطوبىّلي،ّهنيئاّلي.ّومنّهذاّالمنطلقّسنفسِّّإ رّهذهّاآليةّذا،ّحسبّالمعنىّالقرآن،ّالسالمّعلي 

ّالكريمة.

ّالجديد شرحال 3
 (33\مريم)َوالسَّاَلمو َعلَيَّ 

ّفيّاإل ّيقابلها ّما ّ"هذا ّفيّالَجليِلّنجيلّللتعبيرّعنّالفرح: ّإِلىَّمدينٍَة ِّجبرائيَل ّالـَمالَك ّهللاُ أَرَسَل

ّفَدَخَلّ َّمريَم. ّالَعْذراِء َّواسُم ّيوُسف، ّاسُمهُ ّداوَد ِّمنّبَيِت ّلَِرُجٍل َّمْخطوبٍَة ّإِلىَّعْذراَء ّالنَّاِصَرة، اْسُمها

َّمَعكِّإفَرحي"إلَيهاّفَقال:ّ بُّ "،ّأَيَّتُهاّالـُممتَلِئَةُّنِْعَمة ،ّالرَّ
59
طوارّحياتهّأّهذاّالفرحّرافقّالمسيحّفيّكلّ ّ.

 وبعدّقيامته

لِدتُّ   (33\مريم)يَْوَم وو

ّ ّكان ّالفقراء: ّللرعاة يَّة،ّ"المسيحّسببّفرحّبميالده ّفيّالبَرِّ ّيَبيتوَن ُّرعاةٌ ّالنَّاِحيَِة ّفيّتِلَك وكاَن

َّحولَهم،ّفخافواَّخوفاّ ّيَتناَوبوَنّالسَّهََرّفيّاللَّيِلّعلىَّرِعيَّتِهم.ّفَحَضَرهم بِّ ّوأَشَرَقَّمجُدّالرَّ بِّ َمالُكّالرَّ

                                                                                                                                                 
39
.ّ)ّانهّ(28\1ّلوقا)ّأَقوُلّلَكم:ّلَيَسّفيّأَوالِدّالنَّساِءّأَكبَُرِّمنّيوحنَّاّ ّ(9\11ّمتىأَفَضُلِّمنّنَبِي 
40
 15\مريمّ
41
ّأيّهجرتكّعلىّوجهّجميل.ّ)الطبرسي(ّ،سالمّإكرامّوبرّ ّ،سالمّتوديعّوهجرّعلىّألطفّالوجوهّ
42
 41\مريمّ
43
ّىايّهنيئا،ّطوبّ
44
 41\طهّ
45
ّمهفرحوا،ّطوبالي،ّهايّهنيئاّلّ
46
 59\النملّ
47
ّبمعنىّالسخريةهناّّ
48
55ّ\القصصّ
49
ّىايّهنيئا،ّطوبّ
50
 301 \الصافاتّ
51
ّىايّهنيئا،ّطوبّ
52
 320 \الصافاتّ
53
ّىايّهنيئا،ّطوبّ
54
330ّ \الصافاتّ
55
ّىايّهنيئا،ّطوبّ
56
 383 \الصافاتّ
57
 ايّهنيئاّلكم،ّافرحوا،ّطوباكم،ّابتهجواّ
58
 13\الزمرّ
59
28ّ-21\1ّلوقاّ
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ُرُكمّبِفَرٍحَّعظيٍمّيَكوُنّفَرَحّالشَّعِبُّكلِّه:ُّولَِدّلَُكُمّاليَوَمّ"َّشديدا .ّفقاَلّلَهُمّالـَمالك: الّتَخافوا،ّهاّإِنِّيّأُبَشِّ

ّفيّ ُّمضَجعا  ُّمقَمَّطا  ِّطفال  َّستَِجدوَن ّالَعالمة: ّوإِلَيُكمّهِذِه . ب  ّالرَّ ّداود،ّوهوّالـَمسيُح ُمَخلٌِّصّفيَّمدينَِة

ّإِلىّالـَمالِكّبَغَّ"ِمذَود ُجمهوُرّالُجنِدّالسَّماِويِّيَنّيَُسبِّحوَنّهللاّفيَقولون:ّ.ّوانَضمَّ الـَمجُدّلِلِّفيّالُعلىّ!ّ"تةّ 

عاةُّّ"والسَّالُمّفيّاألَرِضّلِلنَّاِسّفإنَّهمّأَْهُلِّرضاهّ! َّعنهُمّإِلىّالسَّماِء،ّقاَلّالرُّ اّانَصَرَفّالـَمالئَِكةُ فَلَمَّ

ّبِناّإِلىّبَي"بَعُضهُمّلِبَعض:ّ بّ هَلُمَّ .ّوجاؤواُّمسرعين،ّ"َتّلَحم،ّفَنََرىّماَّحَدَث،ّذاَكّالَّذيّأَخبََرناّبِهّالرَّ

اَّرأَواّذلَكّجَعلواّيُخبِروَنّبِماّقيَلّلَهمّفيّذلكّ فيّالـِمذَود.ّولَـمَّ فَوَجدواّمريَمّويوُسَفّوالطِّفَلُّمضَجعاّ 

بواِّممَّّ عاةَّتََعجَّ لُهاّالطِّْفل.ّفََجميُعّالَّذينَّسِمعواّالرُّ اّقالواّلَهمّوكانَتَّمريُمّتَحفَظَُّجميَعّهذِهّاألُمور،ّوتَتَأَمَّ

ّماَّسِمعواّوَرأَواَّكماّقيَلّلَّ دوَنّهللاّويَُسبِّحونَهّعلىُّكلِّ عاةُّوهمّيَُمجِّ "همفيّقَلبِها.ّوَرَجَعّالرُّ
60
.ّ

والمجوسغبطةّللملوكّالمجوس:ّ"كانّا،ّيضّ أميالدّالمسيح،ّو
ّ

اَّسِمعواَّكال َمّالَِملِكَّذهَبوا.ّوإِذاّلمَّ

الَّنْجُمّالَّذيّرأَوهُّفيّالَمشِرِقّيَتَقَدَُّمهمّحتَّىّبَلََغّالَمكاَنّالَّذيّفيهّالطِّفُلّفَوقَفّفَوقَه.ّ
11

اّأَبَصرواّالنَّْجَمّ فلمَّ

ا ّ ِجد  َعظيماّ  ّفتَحواَّحقائِبَهمّفَِرحواّفَرحاّ  هَّمريم.ّفَجثَواّلهّساِجدين،ّثُمَّ .َّودَخلواّالَبيَتّفرأَواّالطِّفَلّمعّأُمِّ

ا ّوأَْهَدواّ وُمر  وبَخوراّ  "إِليهَّذهباّ 
61
.ّ

 (33\مريم)َويَْوَم أَمووتو 

ّ ّموتّبحسبّالقواميسّالعربية: ّكلمة ّبشرح ّعلىّ"لنبدأ ّيدلُّ ّصحيح ّأصٌل ّوالتاء ّوالواو الميم

ة ّالقُو  َّذهاب ّأصلُه ّقلنا ّوإنما ّالحياة. ّخالف ّالَمْوُت: ّمنه ّالشيء. ّمن ة ّالقُو  "َذهاب
62
ّ"ّ ّضدُّ الموُت:

"الحياة
63
ّ. 

ّالكريمّالموتّفيّالقرآنولنكملّبشرحّمفهومّ

وّالحيوانّأّ،ساننوّكصفةّلإلأّ،مربالماضيّوالمضارعّواألّ،وّفعلّماتأّ،كلمةّالموتّوردت

ّيّفقدانّالحياةّوالنهاية.ّأّ،ةّبمعنىّالموتّالمعروفمرّ 141ّمنهاّفيّالقرآنّالكريم،148ّّّ،المائت

مرةّتتكلمّعنّالموتّمباشرة133ّ
64
تاا وعلىّسبيلّالمثال:ّّ ْنتوْم أَْمَوٰ ِ َوكو وَن بِٱّلِلَّ ْم  َكْيَف تَْكفورو كو فَأَْحيَٰ

ْم ثومَّ  ْم ثومَّ إِلَْيِه توْرَجعوونَ ثومَّ يوِميتوكو يوْحيِيكو
65
ّ

وّجفافهاّفتحياّبعدّالمطرأمرةّبمعنىّقحطّاالرض14ّّوترد
66
و أَْنَزَل ِمَن وعلىّسبيلّالمثال:ّّ َوٱّلِلَّ

َمآِء َمآءا فَأَْحيَا بِهِ  ٱألَْرَض بَْعَد َمْوتَِهآ إِنَّ فِي ٰذلَِك آليَةا لِقَْوٍم يَْسَمعوونَ  ٱْلسَّ
67
ّ

                                                 
60
21ّ-8\2لوقاّّ
61
11ّ-9\2متىّّ
62
ّمقاييسّاللغةّ
63
احّفيّاللغةّ ح   الص 
64
ّالمرسالت21\؛ّعبس13\االعلىّ ّالقيامة26\؛ ّالملك41\؛ ّالمنافقون2\؛ ّالجمعة11\؛ ّالحديد6و8ّ\؛ ّالواقعة2\؛ 61ّ\؛

ّالنجم41و ّالحجرات3و11ّو43ّ\؛ّق44\؛ ّمحمد12\؛ ّاالحقاف21و34ّ\؛ ّالجاثية33\؛ ّالدخان21و24ّو26ّ\؛ 56ّ\؛

ّالشورى8و35ّو ّفصلت9\؛ ّوغافر39\؛ 11ّو68ّ\؛ ّالزمر ّالصا31و42ّ؛ ّيس16و53ّو59ّو59ّ\فات؛ ؛12ّ\؛

ّسبأ21و36ّ\فاطر ّاالحزاب14\؛ ّالسجدة16و19ّ\؛ ّلقمان11\؛ ّالروم34\؛ ّالعنكبوت19و41ّو52ّو51ّ\؛ ؛51ّ\؛

ّالشعراء81\النمل ّالفرقان81\؛ ّالمؤمنون3و58ّ\؛ ّالحج99و82ّو81ّو31ّو35ّو15ّ\؛ ّاالنبياء66و58ّو6ّ\؛ 34ّ\؛

ّطه35و ّمريم14\؛ ّاالسر66و33ّو23ّو15ّ\؛ ّالنحل15\اء؛ ّالحجر115و38ّ\؛ ّابراهيم23\؛ ّالرعد11\؛ ؛31ّ\؛

111ّو93ّو61ّو36ّ\؛ّاالنعام158و51ّو25ّ\؛ّاالعراف6\؛ّاالنفال125و116ّو84ّ\؛ّالتوبة56و31ّ\؛ّيونس1\هود

ّالنساء169و145ّو139ّو122ّو ّآلّعمران159و111ّو18ّو18ّو15ّ\؛ 145ّ-143ّو119ّو112ّو91ّو49ّ\؛

ّالبقرة185و169ّ-168و158ّ-156و 161ّّو113ّو181ّو211ّو243ّو261ّ-258\؛ 94ّو132ّو133ّو154ّو

ّ.19و28ّو56ّو13ّو
65
ّ.28\البقرةّّ
66
؛49ّ\؛ّالفرقان63\؛ّالعنكبوت19و24ّو51ّ\؛ّالروم9\؛ّفاطر33\؛ّيس11\؛ّالزخرف5\؛ّالجاثية19\؛ّق11الحديد/ّ

ّ.164\؛ّالبقرة111و116ّو3ّ\؛ّالمائدة51\؛ّاالعراف65\النحل
67
65ّّ\لّالنحّ
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ّالبزرةّهيّميتةّنّ أواصلّالطبيعةّباعتبارّومرةّواحدةّعنّت

َ فَالِقو ٱْلَحبِّ َوٱلنََّوٰى يوْخِرجو  و  إِنَّ ٱّلِلَّ مو ٱّلِلَّ ْخِرجو ٱْلَميِِّت ِمَن ٱْلَحيِّ ٰذلِكو فَأَنَّٰى  ٱْلَحيَّ ِمَن ٱْلَميِِّت َومو

توْؤفَكوونَ 
68
ّ

هيّنهايةّفّ،هيّالمعنىّنفسهّالذيّنفهمهّنحنّاليومّعنّالموتّ،كلمةّموتّفيّالقرآنّ:ذاإنستنتجّ

ّيضاّكان،ّبموتهّسببّفرحّوسالم.أبةّالموتّفالمسيحّآالحياة.ّوبالرغمّمنّك

اضطربّأمامّرناّمنّسلطانّالموتيحرّ  لكيّضةّللموتأنّيت خذّطبيعتناّالمعرّ ّالمسيحأرادّ .ّحقاّ 

الموت
69

منهلّإلىّاآلبّالقادرّعلىّإنقاذهّ،ّوابته
70

ةالمرّ  ،ّلكنهّقبلّهذهّالكأس
71
بيهأطاعةّلِلّ.ّ

72
ىّحت ّّ

الموت"
73

ماّيستوجبّحكمّالموت .ّوعلىّالرغمّمنّأنّبيالطسّلمّيجدّفيه
74

موتهّ ،ّفلقدّقبلّأنّيت خذ

صورةّالعقابّالذيّتستوجبهاّالشريعة
75

الشريعة" هّ"ولدّتحتهّبحكمّأن ّ.ّذلكّألن ّ
76

هّأخذّجسداّ ،ّوأن ّ

يشبهّجسدناّالخاطئ
77
معّشعبه،ّومعّكلّ  فقدّصار،ّ الجنسّالبشري،ّوّ"جعلهّهللاّخطيئةّمنّّمتضامناّ 

أجلناّ"
78

سلطانّّعندماّمات،ّأبطلّكلّ  ة.ّلذا،،ّفوضعّعليهّالقصاصّالذيّاستوجبتهّالخطيئةّالبشري ّ

الخطيئة
79

الموت!ّمثلهمّجميعا ّالنهايةّأوضاعّالخطأ ى،ّرغمّبراءته،ّوأخذّعلىّعاتقهّحت ّ ةّ"ّذائقاّ 
80
ّ،

حملّلهمّهذهّالبشرىّالسارةّأالّهذاّعندّالموتى،ّ ازال ّعلىّغرارهمّ"ّإلىّالجحيمّ".ّولكنّبذهابهون

وهيّإعادةّالحياةّإليهم
81
األرض موتّالمسيحّمثلّحب ةّالحنطةّالملقاةّفيّاذاّ

82
.ّوإنّبداّفيّالظاهرّ

ّفي ّكان ّأنه ّإال ّللخطيئة، ّتكفيري ّ كعقاب ّذبيحة ةالحقيقة
83
ّالمسفّ ّفدى ّيبموته، اليهودي الشعبح

84
ّ

جميعّالناس"و
85
منّ"أجلنا" ماتّذاإ.ّ

86
خطأةالّنحن،ّ

87
لناّبذلكّأعظم ةعالمةّللمحب ّ ،ّمعطياّ 

88
 ليسف.ّ

ّأن ّ ّمن ّمعناه ّيموتّبدال  ّوإن ّه ّلصالحنا،ا، ّيموتّ"منّأجلّخطايانا"ألن ّّما ّإذ ه
89
ّمعّهللاولّ يصالحنا

90
ّ

ويؤهلناّلقبولّالميراثّالموعود
91

 

                                                 
68
ّ.21\؛ّوآلّعمران95\االنعامّ
69
33ّ\14،ّمرقس21ّّ\21ّ،13\12يوحناّّ
70
21ّ\12،ّيوحنا42ّ\22،ّلوقا1ّّ\5عبرانيينّّ
71
11ّ\18//ّيوحنا31ّ\14//38ّ\11مرقسّّ
72
36ّ\14مرقسّّ
73
8ّّ\2فيلبيّّ
74
13ّّ\3،ّأعمال22ّو4ّّ\23لوقاّّ
75
66ّّ\26متىّّ
76
4ّ\4غالطيةّّ
77
 3\8ّارومّ
78
13ّ\3،ّراجعّغالطية21ّ\5كورنتس2ّّّ
79
11ّ\6ّارومّ
80
 34\8ّاروم 1 ،ّراجع9-8\18ّ،2\1عبرانيينّّ
81
 6\4؛19ّ \3بطرس1ّّّ
82
 32ّ-24ّ\12يوحناّّ
83
9ّعبرانيينّّ
84
14ّّ\51ّ،18-51ّ\11يوحناّّ
85
 15ّ-5ّ:14كورنتس2ّّّ
86
 11ّ\5تسالونيكي1ّّّ
87
 8ّ-6ّ\5ّارومّ
88
 11ّ\4يوحنا1ّّ؛13ّّ\15؛ّيوحنا9ّّ-8ّ\5رومةّّ
89
 18\3بطرسّ 15ّ،1\3 كورنتس1ّّ
90
 11\5ّارومّ
91
 16ّ–15ّ\9عبرانيينّّ
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ّ(33\مريم) َويَْوَم أوْبَعثو َحي اا

ّ ّالمسيحي: ّالشرح ّوهذا ّالقبر، ّبعثّمن ّعندما ّبه ّالمؤمنين ّولجميع ّالكبيرله ّانتصرّوالفرح لقد

ّللموتىّالمسيحّعلىّالموت ّالحياة ّكانّيعيد عندما
92

وفيّملكوتّهللاّالذيّأنشأه،ّحيثّكانّالموتّ 

الحياة"القيامةّو " يتقهقرّأمامّمنّكان
93

اللحظةّالتيّ واجههّفيّعقرّدارهّوانتصرّعليهّفيّ.ّوأخيرا ّ

إذّ"بيدهّمفتاحّمنهّمنّشاء،ّ خرجسلطان.ّليُّّكانّيبدوّالموتّفيهاّأنهّقدّهزمه.ّونزلّإلىّالجحيمّبكلّ 

الموتّوالجحيم"
94
هللاّبالمجد وألنهّذاقّألمّالموتّكلهّ

95
.ّوحققتّهذهّالقيامة"ّمنّاألمواتّماّكانتّ

عنهاتنبأتّ سةالكتبّالمقدّ 
96

،ّوأصبحّ"البكرّبينّاألموات"
97
طّإبليسّالمتسل ّ وبالفعلّعينهّأبطلتّقوةّ

علىّالموت
98

ّفيّآخر ّختاما ، ّالعاألي ّ . ّالقيامة ّالباهرّعند ّانتصاره ّسيبرز ّسوفّيبيدّامّ ام، ّعندئٍذ ة.

األبد،ّإذّقدّابتلعّالظفرّالموت الموتّإلى
99

ّفرائسهما.ّبعدها،ّسيلقيان .ّوسوفّيردّالموتّوالجحيم

معّإبليسّفيّبركةّالنارّوالكبريت،ّهذاّهوّالموتّالثاني
100
ّّ

 : سورة آل عمرانثانيا

تََوفِّيَك َوَرافِعوكَ  و يَا ِعيَسى إِنِّي مو وْا ّإِْذ قَاَل هللا  َعووَك فَْوَق الَِّذيَن َكفَرو َك َوَجاِعلو الَِّذيَن اتَُّ إِلَيَّ َوموطَهِّرو

 (55\ّآل عمران) إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمةِ 

تََوفِّيَك  و يَا ِعيَسى إِنِّي مو  (55\ّآل عمران)إِْذ قَاَل هللا 

ياّأَبَِت،ّفيّيََديَكّأَجَعُلُّروحي!ّقاَلّ"فصاَحّيسوُعّبِأَعلىَّصوتِهّقال:ّنجيل:ّهذاّماّيقابلهّفيّاإل

وح "هذاّولَفَظَّالرُّ
101
. 

ّلنبدأّبشرحّكلمةّوفاةّمنّخاللّالقرآنّالكريم.ّ

ّ ّلتوضيحّكلمةّوفاةّوضبطّمعناها: ّوفاة ّكلمة ّفيها ّالتيّترد َّلقدّجمعتّاآلياتّالكريمة ّٱلِلَّ أَْعبُُد

ٱلَِّذي
102
يَتََوفَّىّٱألَنفَُسِّحيَنَّمْوتِـهَاّ

103
بواسطةُّرُسلهّ

104
فهوَّخلَقَُكمّّْ

105
َوِمنُكْمّمَّنّيُتََوفَّىّ ّ

106
َّربُِّكْمّ  ّإِلَى  ثُمَّ

تُْرَجُعونَّ
107
يْدُخلُوْاّٱْلَجنَّةَّ والطَيِّبِينَّّ

108
ُمْسلِِمينَّ َربَّنَآّتََوفَّنَاّ

109
الِِحينَّّ َوأَْلِحْقنِيّبِٱلصَّ

110
ٱألَْبَرارِّّ

111
ّّ

ّٱْلَمالَئَِكةُّوالبعض:إِذَّ ّتََوفَّْتهُُم ا
112
َّكَسبواّ ا بمَّ

113
أَْنفُِسِهمّْ ظَالِِميّ

114
َّوأَْدبَاَرهُمّْيَْضِربُوّ ُّوُجوهَهُْم َن

115
ّ

وَمأَْواهُْمَّجهَنَّمُّ
116
اّالنسّ ّفِيّٱْلبُيُوِتَّحتَّّام  ّٱْلَمْوتُّاءّالخاطئات:ّفَأَْمِسُكوهُنَّ ّيَتََوفَّاهُنَّ ى 

117
اذاّهذهّاالياتّّ

                                                 
92
 15\11؛ّيوحنا14ّ\1لوقاّّ،25-18\9متىّّ
93
 25\11يوحناّّ
94
 18\1رؤياّّ
95
 9\2عبرانيينّّ
96
4ّ\15كورنتس1ّّّ
97
 15\1ياّؤ،ّر18\1كولسيّّ
98
 14\2عبرانيينّّ
99
 56ّ-54و26ّ\15كورنتس1ّّّ
100
 14-13و11ّ\21رؤياّّ
101
46ّ\23لوقا ّ
102
114ّّ\يونسّ
103
 42ّ\الزمرّّ
104
61ّ\االنعامّّ
105
 11ّ\النحلّّ
106
 46ّ\يونسّ؛11ّو61ّّ\غافرّ؛5ّ\الحجّّ
107
11ّّ\السجدةّ
108
32ّ\النحلّّ
109
126ّ\االعرافّّ
110
111ّّ\يوسفّ
111
 193ّ\آلّعمرانّ
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ّالنومّ ّتشب ه ّلكنّآيةّواحدة، ّفيّالقرآنّتعنيّالموت. ّكلمةّوفاة ّتثبتّان  ّعشرون، ّوعددها الكريمة،

ّٱ ّهللا ّبِٱلَّيلِّبالموت: ُكم
ّيَتََوفَّ  لَِّذي

118
ّ ّهذاّ. النائم مثل المائتوذلك حسب المثل القائل: . ّعلى ولكن

لكنّّ،كونهّلمّيمتّ،نّليشرحواّاآليتينّالكريمتينّعنّالمسيحورونّالمسلمساس،ّفقط،ّاعتمدّالمفسّ األ

ّإِنِّيُّمتََوفِّيكَّّهللاّأنامهّورفعهّاليه. ِعيَسى  ّي  ُ ّٱلِلَّ ّقَاَل ّٱلَِّذينَّ إِْذ ِّمَن َّوُمطَهُِّرَك ّإِلَيَّ َّوَجاِعُلَّّوَرافُِعَك َكفَُروْا

َّكفَرُّ ٱلَِّذينَّ ّٱلَِّذيَن ّفَْوَق ّٱْلقِيَاَمةِّٱتَّبَُعوَك ّيَْوِم ّإِلَى  وْا
119
اّّ ّفَلَمَّ ّفِيِهْم ُّدْمُت ا ّمَّ ّبِِه ّأََمْرتَنِي َّما ّإاِلَّ ّلَهُْم ّقُْلُت َما

قِيَبَّعلَْيِهمّْ تََوفَّْيتَنِيُّكنَتّأَنَتّالرَّ
120
ّ

 َوَرافِعوَك 

ّلهذهّالكلمةّمعانّعديدةّ

إوّالىّهللالىّالسماءّإاّففيّالقرآنّالكريمّانفردّالمسيحّبالرفعّحي ّ
121
.ّ

مراتّوفيّالمراتّالثالثّتعنيّمعاٍنّثالثّفيّالوقتّعينه:3ّّفيّانجيلّيوحناّتردّهذهّالكلمةّ

ّيّالصعود.ألىّالسماء،ّإيّالقيامة،ّوالرفعّأالرفعّعلىّالصليب،ّالرفعّمنّالقبرّ

يَّةّفكذلَِكّيَِجُبّأَنّيُرفََعّابُنّاإِلنسانّ"1ّ وكماَّرفََعُّموسىّالَحيَّةَّفيّالبَرِّ
15

لِتَكوَنّبِهّالَحياةُّاألَبديَّةُّ

َّمنّيُؤِمن بيّلُِكلِّ
122
.  

ِمنِّعنديّ"فقاَلّلَهمّيسوع:ّ"2ّ بلّمتىَّرفَعتُُمّاْبَنّاإِلنسانَّعَرفتُمّأَنِّيّأَناّهوّوأَنِّيّالّأَعَمُلَّشيئاّ 

"أَقوُلّماّعلََّمنيّاآلب
123
.  

ّالَّتيّ"3ّ ّالِميتَِة ّإِلى ُّمشيرا  ّذلك ّوقاَل ّأَجَمعين. ّالنَّاَس ّإِلَيَّ ّاألَرضَّجَذبُت ِّمَن ُّرفِعُت ّإِذا وأَنا

"َسيَموتُها
124
.  

ّ:ّأيّرافعكّمنّالقبرّورافعكّالىّالسماءرافعكبالنتيجةّ

 (آل عمران/55)إِلَيَّ 

ّهللاّهوّلىّهللاإيّأ قبَلّعيِدّالفِصح،ّ"ا:ّنجيلّيوحن ّإالمسيحّنفسهّفيّّوردّعنوهذاّماّّالمتكل م.،ّألن 

ّ ّأَتَت ّقد ّبِأَن ّيََعلُم ّيسوُع ّإِلىّأَبيهكاَن ّالعالَِم ّعنّهذا ّانتِقالِه ّفيّساَعةُ ّالَّذيَن تَه ّخاصَّ ّأََحبَّ ّقد ّوكاَن ،

ّلَهمّإِلىّأَْقصىُّحدوِده "العالَم،ّفَبَلََغّبِهّالُحبُّ
125
.  

َك  طَهِّرو  (آل عمران/55)َومو

كّتعنيّمُّ قد سكوّمُّأسكّكرّ لغة:ّمطهر 
126
ّنجيل:وبهذاّالمعنىّوردتّفيّاإلّ

                                                                                                                                                 
112
 31ّ\االعراف؛21ّّ\محمدّّ
113
 281ّ\البقرةّّ
114
 28ّ\النحلّ
115
51ّ\االنفالّّ
116
 91ّ\النساءّ
117
 15\النساءّّ
118
 61\االنعامّّ
119
 55ّ\آلّعمرانّ
120
 111\المائدةّّ
121
ّيلي ّألكنّّ ةّالنبيّلىّقصّ إن،ّاستناداّونّالمسلمورالمفسّ ويُجمعّّ.الىّمكانّعلي ّإفعّرُّّاالسمّاآلخرّللياس(ّوّياسين)أا

 .ّلكنّالنصّالقرآنيّليسّقاطعاّبأنّالمكانّالعليّهوّالسماء.لىّالسماءإفعّهّرُّن ّأالتوراة،ّو،ّفيّّالياس
122
 15-14\3ّيوحناّ
123
28ّ\8ّيوحناّ
124
 33-32\12يوحناّّ
125
 3\33يوحنا ّ
126
سمعان الذي يعود تاريخ ترجمته العربي ة ، حسب دراسة قمنا بها، -هذا المعنى ورد في مخطوط القديس مكاريوسّ

فاتيكان  المعمودية المقدسة مجموعة ؛88 فاتيكان عربي إلى ما قُل نص  القرآن الكريم: المعمودية الطاهرة مجموعة
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ّ َّمنّأُْلقِيَتّّأَلَم"أَجابَهمّيسوع: ّتَدعوّآلِهَة  ّالشَّريَعةُ ّكانَِت ّقُلُتّإِنَُّكمّآلِهَة؟ّفإِذا ّفيَّشريعتِكم: يُكتَْب

ّهللاّ َّكلَِمةُ ّالِكتابّّ-إِلَيِهم ّلِلَّذيّّ-والّيُنَسُخ ّتَُجدِّف،ّّقَدََّسهفَكيَفّتَقولوَن ّأَنَت ّإِلىّالعالَم: اآلُبّوأَرَسلَه

"إِذاُّكنُتّالّأَعَمُلّأَعماَلّأَبيّفاَلّتَُصدِّقونيّألَنِّيّقُلُتّإِنِّيّابُنّهللا؟
127
ّ.ّ

وْا   (آل عمران/55)ِمَن الَِّذيَن َكفَرو

وهمّاليهودّبالمسيحّيّالغيرّالمؤمنينأكفرواّّنوالذيّ.يمانيعنيّعدمّاإللغة،ّّ،الكفر
128
ّّ

وْا إِلَى يَْوِم  َعووَك فَْوَق الَِّذيَن َكفَرو ّ(آل عمران/55) اْلقِيَاَمةِ َوَجاِعلو الَِّذيَن اتَُّ

ّفيّ ّجاء ّالكريمةّتطابقّما ّاآلية ّّنّ أىّعنّنجيلّمت ّإهذه ّسيجلسونّعلىّأالرسل، تباعّالمسيح،

ّيومّالقيامة.ّالشعبّاليهوديّ ويحكمونّّ،كرسيّالقضاء

ّ ّبُطرس: ّلَه ّ؟"فقاَل ّيكوُنَّمصيُرنا ّوتَبِعناك،ّفماذا ّشيٍء ُّكلَّ ّنَحُن ّقدّتََرْكنا ّلهمّيسوع:ّّ"ها فقاَل

ّأَقوُلّلكم:ّأَنتُمّالَّذيَنّتَبِعوني،ّمتىّجلََسّابُنّاإِلنساِنّعلىَّعرِشَّمجِدهّ)يومّالقيامة(ِّعندماّيَُجدَُّدّ" الَحقَّ

َّشيء،ّ علىّاثنَيَّعَشَرَّعْرشا ،ّلِتَدينواّأَسباطَّإِسرائيلَُّكلُّ "االثَنْيَّعَشرّتَجلِسوَنّأَنتمّأَيضاّ 
129
.ّّ

 ن في التفسيروالمسلماختالف 

ِّعيَسىّلَـْمّيَـُمْت،َّوإِنَّهَُّراِجٌعّإِلَـْيُكْمّقَْبَلّيَْوِمّالقِـياَمِة" ها،ّقال:ّرفعهّهللاّإلـيه،ّفهوّعندهّاآليةّكل ّ "إِنَّ

ّّفـيّالسماء.

ّإنـ ّ" ّمعنىّذلك: ّإن ّيّمتوف ّوقالّآخرون: ّموت: ىّهللاّعيسىّابنّمريـمّتوفـ ّّـيّمـميتك.ـيكّوفـاة

"ثالثّساعاتّمنّالنهارّحتـىّرفعهّإلـيه
130
"وأماتهّهللاّثالثّساعات"ّ.

131
والنصارىّيزعمونّأنهّ"ّ

"ـاهّسبعّساعاتّمنّالنهار،ّثمّأحياهّهللاتوف ّ
132
.ّ

 : سورة المائدةاثالث

ْم َوكونتو َما قوْلتو لَهوْم إِلَّ َما أََمْرتَنِي بِِه " َ َربِّي َوَربَّكو ا أَِن اْعُودووْا هللا  ْمتو فِيِهْم فَلَمَّ ا دو ا مَّ َعلَْيِهْم َشِهيدا

لِّ َشْيٍء َشِهيدٌ  قِيَب َعلَْيِهْم َوأَنَت َعلَى كو نَت أَنَت الرَّ "تََوفَّْيتَنِي كو
133

 

 (المائدة/111َما قوْلتو لَهوْم إِلَّ َما أََمْرتَنِي بِِه )

ّاإل ّفي ّيقابله ّما ّوهذا ّنجيل: ّيسوع: ّلَهم ّ"قاَل ّأَن ّأُتِمَّّطَعامي ّوأَن ّأَرَسلَني ّالَّذي ّبَِمشيئَِة أَعَمَل

"َعَملَه
134
ِمنِّعنديّبلّأَحُكُمّعلىّماّأَسَمعّوُحكميّعاِدلّألَنِّيّ".ّ ىّأَناّالّأَستَطيُعّأَنّأَفَعَلَّشيئاّ  الّأَتََوخَّ

                                                                                                                                                 

ّالكتب. 3.3)العظة الكُرى ( hagios؛ والنص اليوناني: مقد سة 80 عربي ّباقي ّومواعيد ّالطاهره. ّاالنجيل  اقوال

سة 80مجموعة  وفىّبقيهّالكتب.االنجيلّانّيامنواّبالمواعيدّالمقدسهّالتىّفىّ 88مجموعة ؛ ؛ ويوناني: مقد سة/مكر 

hierasّ ّوالجسم(. 2.3)العظة ّالنفس ّوالجسد؛ 88جموعة م لطهارة ّللنفس  قداسة؛ ويوناني: 80مجموعة  طهرا

hagiasّّ؛ 80مجموعة  والمحبهّالتىّفيكمّلجميعّاالطهار؛ 88مجموعة  ومحبتكمّلجميعّالقد يسين(. 2.2)العظةّالكبرى

ّ(. 3.33)العظة الكُرى hagios .ّويوناني: قديسين
127
31ّ-34\11ّيوحناّ
128
ّان همّكف ارٍّحسبّمكاريوسّالمنحول:ّّ فاتيكان  مجموعة النّالذينّيطلبونّثنآّومدايحّمنّالناس.ّقدّاوضحهمّالرب 

العظةّ؛ّ)81ّفاتيكانّعربيّمجموعةّمنؤمنّالناسّفقدّاظهرهّالربّانهّغيرّماوّمدحةّّايطلبّمجدّكلّمن؛ 88 عربي

ّّ(3.4الكبرىّ
129
28ّ-21\19ّمتىّ
130
 الطبريّ
131
 الطبرسيّ
132
 الطبريّ
133
 111\ّالمائدةّ
134
34ّ\4ّيوحناّ
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ّالَّذيّأَرَسلَني "َمشيئَتيّبلَّمشيئَةَ
135
دتَُكّفيّاألَرضّ".ّ ّأَنّفأَتَممُتّالَعمَّإِنِّيّقدَّمجَّ ّالَّذيَّوَكلَتّإِلَيَّ َل

"أَعَملَه
136

 

( َ  (111/ّالمائدةأَِن اْعُودووْا هللا 

نياّوَمجَدها،ّنجيل:ّوهذاّماّيقابلهّفيّاإل وأَراهَُّجميَعَّممالِِكّالدُّ اّ  ثُمََّّمضىّبِهّإِبليُسّإِلىَّجبٍَلّعاٍلّجد 

ّله:ّ َّجثوَتّليّسـاجدا ّ"وقاَل ُّكلَّهّإِن ّلهّيسوع:ّ"أُعطيَكّهذا ّفقاَل َّشيطان!ّألَنَّهَّمكتوب:ّ". اِذهَْب،ّيا

ّإِلِهَكّتَسُجدّوايَّاهَُّوحَدهّتَعبُد بِّ "لِلرَّ
137
. 

ْم   (111\ّ)المائدةَربِّي َوَربَّكو

الّتُمِسكيني،ّإِنِّيّلمّأَصَعْدّبَعُدّإِلىّأَبي،ّ":ّلمريمّالمجدليةّفقاَلّيسوعنجيل:ّوهذاّماّيقابلهّفيّاإل

"وإِلهيّوإِلِهُكمبِلّاَذهبيّإِلىّإِخَوتي،ّفقوليّلَهمّإِنِّيّصاِعٌدّإِلىّأَبيّوأَبيُكم،ّ
138
. 

ا )  (111\ّالمائدةَوكونتو َعلَْيِهْم َشِهيدا

ّوصلتّلهمّتعاليمكأيّكنتّالجلهمّشاهداّوأ

ّفيّاإل ّيقابله ّما ّوهذا َّحفِظواّ"نجيل: ّوقَد ّالعالَم. ّليِّمنّبَيِن َّوهَبتَهُم ّالَّذيَن ّلِلنَّاِس ّاسَمَك أَظهَرُت

ّالكالَمّالَّذيّبَلََّغتنيهّبَلَّغتُهمّإِيَّاهّفقَبِلوه. "َكلَِمتََكّوَعرفواّاآلَنّأَنَّ
139
.  

ْمتو فِيِهْم  ا دو  (111\ّ)المائدةمَّ

اُّكنُتّمَعهمّ"نجيل:ّوهذاّماّيقابلهّفيّاإل الَّذيَّوهَبتَهّليّوَسِهرُتّفلَمّيَهلِْكِّمنهُمَّّحفِظتُهمّبِاسِمكَّلَمَّ

ّماُّكتِب ابُنّالهاَلكّفتَمَّ "أََحٌدّإاِلَّّ
140
. 

ا تََوفَّْيتَنِي فَلَمَّ
141
قِيَب َعلَْيِهْم   نَت أَنَت الرَّ  (111\ّ)المائدةكو

اّهُمّفالّيَزالوَنّفيّالعالَمّّلَسُتّبَعَدّاليَوِمّفيّالعالَمنجيل:ّوهذاّماّيقابلهّفيّاإل .ّوأَناّذاِهٌبّإِليكََّوأَمَّ

الَّذيَّوهَبتَهّليّاِحفَْظهمّبِاسِمكَّياّأَبَِتّالقُدُّوسّ
142
.
ّ

 

لِّ َشْيٍء َشِهيٌد  ّ(111\ّ)المائدةَوأَنَت َعلَى كو

بعيدّصالةّيسوعّّلىّحدّ إهيّتقربّفّ.مّعنّالمسيحجملّاآلياتّالتيّتتكل ّأيةّالكريمةّمنّهذهّاآل

ّ.ةّمنّالصالةهاّتحويّنقاطّمهمّ لكن ّّ،ولوّمختصرةّ،11الفصلّّ،انجيلّيوحن ّإةّفيّالكهنوتي ّ

 م عن صلب المسيحالفصل الثالث: اآليات الكريمة التي تتكل  

 : سورة الطارق اول

ّ ّتبي نّلناحسبّما يه:ّتُسمّ مّعنّالمسيحّدونّانّالسورّالتيّتتكل ّّهمّ أمنّّهيّسورةّالطارق،ّإن 

ّالطارق فالمسيحّهو
143

ّوه ّّو، الثاقبالنجم
144

ّوه ّالنفسّويحفظهاّو، منّيعرفّخفايا
145

ّويحميهاّ ،

                                                 
135
31ّ\5ّيوحناّ
136
 4\11ّيوحناّ
137
11ّ-8\4ّمتىّ
138
11ّ\19ّيوحناّ
139
 8-6\11ّيوحناّ
140
 12\11ّيوحناّ
141
ّالموت.)الطبرسي(ّّأيّقبضتنيّإليكّوأمتَّنيّ وتُُوفَِّيّفالنّوتََوفَّاهّهللاّإذاّقَبََضّنَْفَسه،ّفيّقوله:ّقلّيَتََوفَّاكمّّوالوفاةُ:

ّ)لسانّالعرب(ّيَْقبَِضّأَْرواَحكم.َملَُكّالموت،ّتأْويلهّأَنّ

ّ
142
 11\11ّيوحناّ
143
 39-31\12ّقالوّ
144
 14\1ّيارؤّ
145
 14\1ّيارؤّ
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ويحفظها
146
ّّ ّاالنسان ّعلى ّممّ ألذلك ّينظر ّخلقن ّعلىّأّ،ا ّالمسيح ّجنب ّمن ّالدافق ّالماء ّمن ي

الصليب
147

ّ.وّيولدّثانيةأخلقّفعّعنهّليُّ،ّليعرفّماّهوّالثمنّالذيّدُّ

َماِءّ َوالطَّاِرقَِّوالسَّ
148
(َّوَماّأَْدَراَكَّماّالطَّاِرق1ُّ)ّ

149
(ّالنَّْجم2ُّ)ّ

150
الثَّاقِبُّّ

151
ّنَْفٍسّلَمَّا3ّ)ّ (ّإِْنُّكلُّ

َعلَْيهَاَّحافِظٌّ
152
ُّخلَِقّ)4)ّ ْنَساُنِّممَّ (ُّخلَِقِّمْنَّماٍءَّدافِق5ٍّ(ّفَْليَْنظُِرّاإْلِ

153
ْلب6ِّ)ّ (ّيَْخُرُجِّمْنّبَْيِنّالصُّ

154
ّ

َوالتََّرائِبِّ
155
ّإ1ِّ)ّ َّرْجِعهِّ( َّعلَى نَّهُ

156
ّ(ّ ّلَقَاِدٌر ّتُْبلَى8)توبته( السََّرائِرُّّ(ّيَْوَم

157
ّم9ِّ)ّ ّلَهُ َّواَلّ(ّفََما ٍة ّقُوَّ ْن

                                                 
146
21ّ\28ّمتىّ
147
 34\19ّيوحناّ
148
 حسبّالطبريّهوّأيضاّالنجمّ)التفسيرّعنّاالنترنيت(ّ
149
لِتَُكْنّأَوساطُُكمَّمشدودة،ّوْلتَُكْنُّسُرُجُكمُّموقََدة،ّأيّالمسيحّالذيّيدقّساعةّالموت:ّ"ّ

36
وكونواِّمثَلِّرجاٍلّيَنتَِظروَنّ

ُرجوَعَّسيِِّدهمِّمَنّالُعرس،ّحتَّىّإِذاّجاَءّوقََرَعّالباَبّيَفتَحوَنّلَهِّمنَّوقتِِهم.ّ
31

طوبىّألُولِئَكّالَخَدمّالَّذيَنّإِذاّجاَءَّسيُِّدهمّ

َّوَسطَهّويُجلُِسهُمّلِلطَّعام،ّويَدوُرّعلَيهمّيَخُدُمهم.َّوَجَدهمّساِهرين.ّال .ّأَقوُلّلكمّإِنَّهّيَُشدُّ َحقَّ
38

وإِذاّجاَءّفيّالهَزيِعّالثَّانيّأَِوّ

الثَّالِث،ّوَوجَدهمّعلىّهِذهّالحالّفَطوبىّلَهم.ّ
ّالبَيِتّفيّأَيَِّةّساَعٍةّيأتيّالس39َّّ اِرقّلَمّيََدْعّوأَنتُمّتعلَموَنّأَنَّهّلْوَّعَرَفَّربُّ

بَيتَهّيُنقَب.ّ
41

اَعِةّالَّتيّالّتتَوقَّعونَهاّيَأتيّابُنّاإلنسان إِنِّيَّمنّ"(39ّ-31\12ّقا.ّ)لو"فكونواّأَنتُمّأَيضاَُّمستَِعدِّين،ّففيّالسَّ

بُهّفُكْنَّحِمي  اّوتُْب.ّ أَحبَبتُهّأَُوبُِّخهّوأَُؤدِّ
21
هاَءنََذاّواقٌِفّعلىّالباِبّأَقَرُعه،ّفإِنَّسِمَعّأََحٌدَّصوتيّوفَتََحّالباب،َّدَخلُتّإِلَيهّّ

يُتّمعهّوتََعشَّىّمعي ّ(21-19\3ّيا.ّ)رؤ"وتََعشَّ
150
ّّ 3ّّترد ّهََوىّ)النجممراتّفيّالقرآنّغيرّهذه: ّإَِذا ّ)النحّ(1\َوالنَّْجِم ّيَْهتَُدوَن ّهُْم َّوبِالنَّْجِم َوالنَّْجُمّ (16\لَوَعاَلَماٍت

َجُرّيَْسُجَداِنّ)الرحمن ّ(6\َوالشَّ
151
ّيَنِزُلّإِلىّالمسيحّهوّالنجمّالمنيرّوهذاّماّجاءّفيّكتابّالرؤيا:ّ"ّ ّابَنّإِْنسان،ّوقدّلَبَِسّثَوب ا وبَيَنّالَمناِوِرّماّيُشبِهُ

َّصدَرهّبُِزنَّاٍرِّمنَّذهَب.ّ قََدَميهّوَشدَّ
14

وِفّاألَبيَض،ّكالثَّلج،ّوَعيناهّكلَهَِبّالنَّاروكانَّرأُسهّوَشعُرهّ ّيا)رؤّ"أَبيََضيِنّكالصُّ

والثاقبّأيضا :ّالذيّ(25ّ\2ّحنا.ّ)يو"والّيَحتاُجّإِلىَّمنّيَشهَُدّلَهّفيَّشأِنّاإِلْنسان،ّفقَدّكاَنّيَعلَُمّماّفيّاإِلنسان"(14ّ\1

السماءّارتفاعا :ّقدّثَقَب،والعربّتقول:ّأثقِبّنارك:ّأيّّقدّارتفعّعلىّالنجوم،ّوالعربّتقولّللطائر:ّإذاّهوّلحقّببطن

ّالذيّيتوهَج. ّ{ّقال: ّالثَّاقُِب {ّ ّ"ّ)لسانّالعرب(ّأضئها. ّفيّاالنجيل: ّيقابله ّما َّوجهُهّوهذا ّفأََشعَّ وتَجلَّىّبَِمرأ ىِّمنهُم،

ّ(2ّ\11كالشَّمس،ّوتأَلألَتّثِيابُهّكالنُّور.ّ)متىّ
152
.ّ"اِذهَبيّفَاْدعيَّزوَجِك،ّوارِجعيّإِلىّههُنا":ّالمسيحّللسامريةقاَلّذاّمثلّمنّاالنجيلّوهأيّانهّيعرفّكلّالسرائر:ّّ
11

أََصبِتّإذّقُلِت:ّلَيَسّليَّزوج.ّ".ّفقاَلّلَهاّيسوع:ّ"لَيَسّليَّزوج"أَجابَِتّالَمرأة:ّ
18

فَقَدّكاَنّلَِكَّخمَسةُّأَْزواج،ّوالَّذيّ

ّ ّلَيَسّبَِزوِجِك،ّلقَد .ّ"َصَدقِتّفيّذلكَِّعنَدِكّاآلَن
19

ّ ّنَبِيّ "قاَلِتّالَمرأَة: ،ّأَرىّأَنََّك (ّوالمعنى19ّ-16\4ّحنا.ّ)يو"ياّرب 

ّلها ّنفسّكرفيق ّيحافظّعلىّكل ّانه ّحوارييه:الثاني ّاوصىّبه ّما ّوهذا ّبه،ّّ، ّأَوَصيتُُكم ّما ُّكلَّ ّيَحفَظوا ّأَن وَعلِّموهم

 (21\28مّ)متىّوهاءنذاّمَعكمّطَواَلّاألَيَّاِمّإِلىّنِهايِةّالعالَّ
153
ّّ وقدّاسهبناّالشرحّفيّمنّجنبّالمسيحّبعدّطعنهّبالحربةّوهوّميالدّالكنيسةّوهوّماءّالمعموديةّوالميالدّالثاني.

ّشرحّالمعموديةّمنّخاللّالقرآنّفيّهذاّالبحث.ّانظرّبحثناّفيّالمعموديةّمنّخاللّالقرآنّالكريم
154
 الطبريّوالطبرسي،ّوحسبّايّالظهرّحسبّتفسيرّحديثّعلىّاالنترنيتّ
155
ّوالزعفراُنّعلىّّ ّكقولّالشاعر: ّالعرب. ّالصدرّعند ّبينّالكتفينّوالصدرّومعناها ّالقلبّوالترائبّايّما عصارة

ترائبهاّشرقاّبهّاللباتّوالنحُرّ)تفسيرّالطبريّانترنيت(ّوتصبحّبينّالصلبّوالترائبّايّالجنبّمنّحيثّفاضّودفقّ

إذاّقرأناّبينّالَصلبّ)بفتحّالصادّكماّيبانّفيّاحدىّالقرآتّايّصلبّالمسيح(ّالماءّمنّجنبه!ّأيضاّهناكّتفسيرّآخرّ

والترائبّ)جمعّتربةّايّقبور(ّفتصبحّبينّالصلبّوالدفنّوهذاّهوّالوقتّالذيّطعنّجنبّالمسيحّبالحربةّكانّقدّماتّ

علىّالصليب،ّألنّالجندّرأوهّماتّوقبلّدفنهّبدقائق.ّوهذاّماّيشرحهّآباءّالكنيسة:ّيشبهونّالمسيح،ّآدمّالجديد،ّالنائمّ

(ّولدتّالكنيسة!ّيشبهّآدمّالذيّالقىّهللاّعليناّسباتاّومنّضلعه33ّّ\19ّيوحنا(ّعندّفتحّجنبهّبحربةّ)33ّ\19ّيوحنا)

ّ(21\2ّتكوينولدتّحواء.ّ)

Cf. BenoitXVI, Jésus de Nazareth, de l'entrée a Jérusalem a la resurrection, rocher, 

France, 2011, pp.ّ251-258.ّ
156
ّوباليرقانة؟ّ)ايّ(ّفكيفّاذاّاالنسانّالدودةّوابنّآدم3\91)مزّّ"عودواّياّبَنيّآَدم"تُعيُدّاإلنساَنّإِلىّالُغبارّوتقول:ّّ

25\6) 
157
 تكشفّخفاياّالضمائرّ



14 

 

نَاِصرٍّ
158
ْجع11ِّ)ّ َّذاِتّالرَّ َماِء (َّوالسَّ

159
ْدع11ِّ)ّ (َّواأْلَْرِضَّذاِتّالصَّ

160
ّلَقَْوٌلّفَْصٌلّ)12)ّ (13ّ(ّإِنَّهُ

(ّ ّبِاْلهَْزِل ّهَُو ّإِنَّهُم14َّْوَما اّ( َّكْيد  يَِكيُدوَن
161
ا15)ّ َّكْيد  َّوأَِكيُد )

162
ُّرَوْيد ا16ّ)ّ ّأَْمِهْلهُْم ّاْلَكافِِريَن ّفََمهِِّل )

(11)ّ

ناّفيّبحثناّهذا:ّاآلياتّ إذّوطعنّجنبهّبحربةّّ،المسيحّبوضوحّعنّصلبّ.ّفهيّتتكل م1-5ماّيهم 

)الترائب(،ّأيّالجنبّوالصدرّ)الصلب(ّبينّالظهرفاضّالماءّمنّ
163
ّ.ّ

ُّخلَِقّ) ْنَساُنِّممَّ ْلِب َوالتََّرائِبِ (ّيَْخُرُجِّمْن6ّ)َّدافِقٍ (ُّخلَِقِّمْنَّماٍء5ّفَْليَْنظُِرّاإْلِ ّ(1)ّبَْيِن الصُّ

ّلنبدأّبشرح:

ّ(6ّ\الطارقماءَّدافٍِقّ)

كلمةّدافقّتعنيّغزارةّوقوةّجريانّالمياه!ّمماّيعنيّقوةّجريانّنبعّأوّباألحرىّنهر!ّوهذاّماّ

ّباءّالكنيسةّوانتقلتّإلىّالصلواتّالليتورجي ة.تغن ىّبهّآ

ففيّالليتورجي ةّالبيزنطيةّياّيسوعّالحياةّالتيّترتلهاّفيروز:ّالمسيحّالحياةّحينّذاقّالمماتّاعتقّ

 نُع واحد جدول مضاعف منه نستقيكمن  فاض من جنُكالناسّمنّالموتّولقدّمنحّالحياةّللجميع.ّ

ّ.ّمثمر لنا الحياة الخالدة

الليتورجي ةّالماروني ةّالتيّترتلهاّجوقةّالكسليكّالمأخوذةّعنّالليتورجي ةّالماروني ةّالقديمة:ّوفيّ

ّ.ّقلُه ماء يدفوقهّ)المسيح(ّدمّيهرقُّحب ّ

ّالسريانيّ  ّّ(313)+ّوالقد يسّأفرام ّالدنحّيوضحّأيضا: ، شاف ويعطي تفجر نُع ماءفيّاناشيد

ئوا..ّشربّمنهّالمرضىّفبرالحياة، من جنب المسيح
164
ّّ

والباباّبنديكتسّالسادسّعشرّفيّكتابهّيسوعّالناصريّمنّدخولهّأورشليمّإلىّالقيامةّيشرحّهذاّ

الموضوع:ّرأىّآباءّالكنيسةّفيّخروجّالدمّوالماءّأن هّرمزّاألسرارّاألساسي ةّوهماّالقربانّالمقد سّ

.والجدولين هما تي ار جديد خلق الكنيسة وتجد د اإلنسان.ّوالعماد
165
ّ

ّولنكمل:

ْلِبَّوالتََّرائِبِّيَْخُرُجِّمْنّبَْيِنّ ّ(1\الطارق)ّالصُّ

ّإنّلهذهّاآليةّالكريمةّتفسيرين:

احّالمسلمينّتصبحّبينّالصلبّوالترائب:ّ-1 ّتفسيرّالشر  ّاتبعنا منّّجنبّالمسيح،ّأيّالجنباذا

حيثّفاضّودفقّالماءّوالدم!
166
ّّ

                                                 
158
 بحسبّالطقسّالمارونيّالجنازّ
159
 ،ّالجنازّالمارونيترجعّصدىّاصواتّالدينونةّ
160
 ،ّالجنازّالمارونيتتصدعّاساساتّاالرضّ
161
يسيِّيَنَّعليِهَّمبلغا َّشديدا ،ّفجَعلواّيَستَدِرجونَهّإلىّالَكالمِّّ اَّخَرَجِّمنّهُناك،ّبَلََغِّحْقُدّالَكتَبَِةّوالفِرِّ علىّأُموٍرَّكثيرة،ّّفلمَّ
54

ّ(54-53\11وهُمّيَنُصبوَنّالَمكايَِدّلِيَصطادواِّمنّفَِمهَّكلَِمةّ)لوّ
162
ال :فأََخَذّيَقوُلّلِتّ ياء."الميِذهّأَوَّ يسيِّين،ّأَيّالرِّ إِيَّاُكمَّوَخميَرّالفِرِّ

ّ2
فماِّمنَّمستوٍرّإاِلََّّسيُكَشف،َّوالِّمنَّمكتوٍمّإاِلََّّسيُعلَم.
ّ

3
ّماّقُلتُموهّفيّالظُّلُماتّسيُسَمُعّفيّوَضِحّالنَّهار،ّوماّقُلتُموهّفيّالمخابِِئّهَْمسا ّفيّاألُُذنَّسيُنادىّبِهّعلىّال سُّطوح.ّفُكلُّ

4
ّذلك. ّبَعَد َّشيئا  ّيَفَعلوا ّأَن ّالّيَستَطيعوَن ّالَجَسدّثُمَّ ّيَقتُلوَن ّالَّذيَن ّأَِحبَّائي،ّالّتََخافوا ّلَكمّيا وأَقوُل
ّ5

ّلكمَّمنّول ِكنَّنيَّسأُبَيُِّن

(ّوويالتّيسوع5ّ-1\12ّقا)لوّ"تَخافون:ّخافواَّمنّلَهّالقُدَرةُّبَعَدّالقَْتِلّعلىّأَنّيُلقَِيّفيَّجهَنَّم.ّأَقوُلّلَكم:ّنَعم،ّهذاّخافوه

11ّولوقا23ّّللكتبةّوالفريسيينّعندّمتىّ
163
34ّ\19يوحناّّ

164
ّEphrem le syrien, HYMNES SUR L'EPIPHANIE, Hymnes baptismales de l'Orient 

syrien, spiritualite orientale, n 70, 5/14, abbaye de bellefontaine, france, 1997, p. 51.  
165
ّBenoitXVI, Jésus de Nazareth, de l'entrée a Jérusalem a la resurrection, rocher, France, 

2011, pp 251-258. 
166
 34\19ّيوحن اّ
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إذاّقرأناّبينّالَصلبّ)بفتحّالصادّكماّيبانّفيّإحدىّالقراءاتّللقرآنّالكريم(ّفتصبحّصلبّّ-2

ّالمسيحّ

ّوالترائب:ّجمعّتربةّأيّقبور!ّمثلّخربةّتجمعّخربّوخرائب!ّوتربةّتجمعّتربّوترائب!

ّموجودّحرفي اّعندّكيريلوسّاألورشليمي: ّفتصبحّبينّالصلبّوالدفن!ّوهذاّالنص 

منّالصليبّمّمنقادينّباليدّإلىّالجرنّالمقد س،ّجرنّالعمادّااللهي،ّكماّاقتيدّالمسيحّ"بعدّذلكّكنت

".لىّالقبرّالذيّهوّأمامكمإ
 167
ّ

وهذاّهوّالوقتّالذيّطعنّجنبّالمسيحّبالحربةّكانّقدّماتّوقبلّدفنهّبدقائق.ّوهذاّماّيشرحهّ

ّالجندّرأوهّماتآباءّالكنيسة:ّيشب هونّالمسيح،ّآدمّالجديد،ّالنائمّعلىّالصليب،ّ ألن 
168
عندّفتحّجنبهّّ

بحربة
169
اء.ّ ولدتّالكنيسة!ّيشبهّآدمّالذيّألقىّهللاّعليهّسباتاّومنّضلعهّولدتّحو 

170
ّ

ّ:(415)+ّوهذاّماّيشرحهّيوحن اّفمّالذهب

ّفمنّهذينّ ّواالسرار. ّللعماد ّرمزا ّكانا ّالدم ّوهذا ّالماء ّهذا ّقلتّأن  ّودم. ّماء وخرجّمنّجنبه

ينّقدُّوجدتّ الكنيسةّبواسطةّ"غسلّالميالدّالثانيّوالتجديدّبالروحّالقدس"ّبواسطةّالمعمودي ة،ّالسر 

ّآيةّالعمادّواألسرارّقدّخرجتّمنّجنبه.ّإذاّفالمسيحّقدّصاغّالكنيسةّكماّصاغّحواءّ واألسرار.ّفإن 

ّمنّ ّ"العظم ّعن ّيتكل م ّيجعله ل، ّاألو  ّاالنسان ّعن ّ"يخبرنا ّعندما ّموسى، ّفإن  ّلذلك ّآدم. ّجنب من

ّهللاّقدّانتزعّمنّجنبّآدمّ عظاميّولحمّمنّلحمي"،ّوهوّيريدّأنّيشيرّلناّإلىّجنبّالرب.ّوكماّأن 

ّاالقتطاعّ رّالكنيسة.ّوكماّأن  رّالمرأة،ّكذلكّالمسيحّأعطاناّمنّجنبهّالدمّوالماءّلكيّيصو  لكيّيصو 

ّفيّوقتّانخطافّآدمّفيّالنوم،ّهكذاّاآلنّقدّأعطاناّالدمّوالماءّبعدّم وته.ّفكانّالموتّكماّكانّقدّتم 

رقادا. ّالموتّمنذّاآلنّوصاعداّلمّيعدّإالّ  ّاالنخطاف،ّلكيّتتعل مّأن 

ّقدّ ّنفسه ّفبالطعام ّجميعا ّيغذينا ّهو ّبأيّطعام ّرأيتم ّلقد ّبعروسه؟ ّالمسيح ّكيفّاتحد ّرأيتم "لقد

ّالمرأةّتغذ يّبدمهاّوبحليبهاّمنّولدته،ّكذلكّأيضاّ ينا.ّوكماّأن  رناّوقدُّغذ  المسيحّيُغذ يّبصورةُّصو 

دائمةّمنّقدّولدهم"
171
ّ

 : سورة الُقرةثانيا

ِل َوآتَْينَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم اْلَُيِّنَاِت َوأَ  سو ُِ بِالرُّ وَسى اْلِكتَاَب َوقَفَّْينَا ِمن بَْعِد وحِ َولَقَْد آتَْينَا مو يَّْدنَاُو بِرو

مو اْستَْكَُْرتوْم فَفَِريقاا  كو ْم َرسووٌل بَِما لَ تَْهَوى أَنفوسو لََّما َجاءكو ْبتومْ اْلقودوِس أَفَكو  (الُقرة/81) تَْقتولوونَ ِريقاا َوفَ  َكذَّ
ّتردّ  ّفي ّوالفريسيين، ّالكتبة ّمع ّالمسيح ّكالم ّالكريمة ّاآلية ّهذه ّمت ّإد ّوجّ نجيل ّحين ّلهمّى، ه

ّالويالت:

َّضرائَحّ" ّوتَُزيِّنوَن ّاألَنبِياء ّقُبوَر ّتَبنوَن ّفإِنَّكم ّالُمراؤون، يسيُّوَن ّوالفِرِّ ّالَكتَبةُ ّأَيُّها ّلَكم الَويُل

ّتَشهَدوَنّعلىّأَنفُِسكمّ ّفَأَنتُم ّاألَنبِياء. ّفيَّدِم ّشاَركناهُم ّآبائِنا،ّلما ّفيّأَيَّاِم ّلوِّعْشنا يقينّوتقولون: دِّ الصِّ

تَلَِةّاألَنبِياء.ّفامألُواّأَنتُمِّمكياَلّآبائُِكم.بِأَنَّكمّأَبناُءّقَّ
ّ

أَيُّهاّالَحيَّاُتّأَوالُدّاألفاعي،َّكيَفّلَكمّأَنّتَهُربواِّمنّ

                                                 
167

 On se souviendra que les Cat. A Jérusalem étaient prononcées dans la Rotonde de la 

Résurrection et que les auditeurs avaient sous les yeux le Saint Sépulcre. (cf. XVIIIème 

Prébaptismale, 33, PG 33, 1056 A; et Eugèrie, Journale du voyage, 47, SC 296, p. 312- 

313.) Cyrille de Jérusalem, Catéchèses Mystagogiques, introduction, textes critiques et 

notes de Augustine Piédaniel, traduction de Pierre Paris, sources chrétiennes, 125, 1988, 

pp. 111. 
168
 33ّ\19ّيوحن اّ
169
 34ّ\19ّيوحن اّ

170
21\2ّتكوين  Cf. BenoitXVI, Jésus de Nazareth, de l'entrée a Jérusalem a la resurrection, 

rocher, France, 2011, pp. ّ251 - 258.  
171
ّ Jean Chrysostome, Huit Catéchèses Baptismales, Antoine WENGER, Sources 

chrétiennes, 50, 1957, pp. 161- 162. 
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ّ ّذلك ّأَْجِل ِّمْن َّجهَنَّم؟ ّوتصلِبون،ِّعقاِب ّتَقتُلوَن ّفَبَعَضهم ّوَكتَبَة، ّوُحَكماَء ّأَنبِياَء ّإِلَْيُكم ّأُرِسُل هاَءنَذا

"ومنَّمدينٍَةّإِلىَّمدينٍَةّتُطاِردونكمّتَجلِدونّوبَعَضهمّفيَّمجاِمعِّ
172
.ّ

أشعياّوإرمياّّوقتلواّوالياس،ّموسىّكذَّبوا.ّفقدّاألنبياءّوالمسيحالنتيجةّقائمةّفيّموقفّاليهودّمنّ

ّوالمسيح.

 : سورة الصافاتثالثا

ّ ّوُذبِح ّالذبح، ّمن ّاسحق ر ّالذيّحرَّ ّالفادي، ّموتّالمسيح ّعن ّالسورة ّهذه ّضمنا، عنه.ّتتكلم،

ّفلنعرضّونشرح

ّبُِغاَلٍمَّحلِيٍمّ) ّإِنِّيّأََرىّفِيّاْلَمنَاِمّأَنِّيّأَْذبَُحَكّفَاْنظُْر111ّفَبَشَّْرنَاهُ ّبُنَيَّ ّالسَّْعَيّقَاَلّيَا َّمَعهُ اّبَلََغ (ّفَلَمَّ

ُِّمَنّالصَّّ اّأَْسلََماَّوتَلَّهُّلِْلَجبِيِن112ّابِِريَنّ)َماَذاّتََرىّقَاَلّيَاّأَبَِتّاْفَعْلَّماّتُْؤَمُرَّستَِجُدنِيّإِْنَّشاَءّهللاَّ (ّفَلَمَّ

ْؤيَاّإِنَّاَّكَذلَِكّنَْجِزيّاْلُمْحِسنِيَنّ)114(َّونَاَدْينَاهُّأَْنّيَاّإِْبَراِهيُمّ)113) ّهََذاّلَهَُو115ّ(ّقَْدَّصدَّْقَتّالرُّ (ّإِنَّ

ّ(116ّاْلباََلُءّاْلُمبِيُنّ)

ّءّالمسيحّالسحق،ّنبدأّبشرحّآيةّالفداء:هناّبعدّعرضّاآلياتّالتيّتسبقّفدا

ّ 
ّ(111ّّ/)الصافاتَوفََدْينَاُو 

فدى:ّدالّفيّأصلهّعلىّطعامّكالتمرّوالشعيرّونحوهما،ّوحينّاحتاجّالناسّإلىّماّيبادلونّبهّ

أسراهمّالذينّيقعونّفيّأيديّأعدائهم،ّظهرتّلفظةّالفداءّوالمفاداةّواالفتداء
173

،ّوهناّأنّيعطيّأهلّ

ّأوّماّيقومّبمقامه،ّإلعادةّاألسيرّإلىّاهله.ّوهوّنوعّمنّالتضحيةّبالمال.ّومنّهناّجاءّ األسيرّماال 

ّالفداءّبمعنىّالتضحية،ّمنتقالّمنّالمالّإلىّالنفس.ّفأنتّتقولّفديتهّبنفسيّكأن كّضحيتّمنّأجله.

 بالمالّوماّإليهّملحوظّفيّآياتّعديدةّمنهاّوجاءّبهذهّالمعانيّفيّالتنزيلّالعزيز:ّفمعنىّاالفتداء

َوفََدْينَاُو بِِذْبٍح َعِظيمٍ 
174

؛ّوإنّجاؤوكمّأسارىّتفادوهم
175
ّالمجرمّلوّّ ومعنىّافتداءّالنفسّبالنفس:ّيود 

يفتديّمنّعذابّيومئذّببنيهّوحاحبتهّوأخيه
176
اّلقصورّعنّبعضّالعباداتّّ وجاءتّالفديةّأيضاّدفع 

اّفهوّخيرّ عّخير  أوّتقصيرّفيها،ّكماّفيّقوله،ّتعالى:ّعلىّالذينّيطيقونهّفديةّطعامّمسكينّفمنّتطو 

له
177
وذلكّفيّالصيامّ

178
ّّ

ّ(111ّ/الصافات)ّبذبح

اتّفيّالقرآن:9ّوردتّكلمةّذبحّأوّماّيعادلهاّ ات4ّوردتّبمعنىّقتلّّمر  مر 
179
ةّللذبحّأمامّّ ومر 

النصب
180
تينّذبيحةّأوّقربانّعلىّالطريقةّاليهودي ةّذبيحةّكفارةّعنّالخطيئةّ ومر 

181
وأخيراّذبيحةّّ

ّإسحق ّالبنه ابراهيم
182
ّكونّالنصّالّيرىّّ ّإسماعيلّقربان ا، ّابنه م ّقد  ّابراهيم احّالمسلمونّأن  الشر 

الِِحينَّ.ّورب ماّاستندواّعلىّاآليتين:َّوبَشَّْرنَّيذكرّاالسمّصراحة اهُّبِإِْسَحاَقّنَبِي  اِّمَنّالصَّ
183
َوبَاَرْكنَاَّعلَْيهِّّ

                                                 
172
 34-29\23ّمتىّ
173
 8\5ّالعينّ
174
 111ّ\الصافاتّ
175
 85\الُقرةّ
176
 12-11ّالمعارجّ
177
 184ّ\الُقرةّ
178
 ، كلمة فداءمعاني الكلمات القرآنيةأنظر ّ
179
 21ّ/النمل؛49ّّ/والُقرة؛6ّّ/وابراهيم؛4ّّ/القصصّ
180
 3ّ/المائدةأي األوثان. ّ
181
 11و61ّّ/الُقرةّ
182
 111-112ّ/الصافاتّ
183
 112ّ/الصافاتّ
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ُّمبِينٌّ ّلِنَْفِسِه يَّتِِهَماُّمْحِسٌنَّوظَالٌِم َوَعلَىّإِْسَحاَقَّوِمْنُّذرِّ
184
كونّإسحقّلمّيولدّبعد.ّولكنّكلمةّبشرناهّّ

ّرقةّلِل.هناّتعنيّمستقبلّإسحق،ّالّعنّوالدته،ّكونهّفيّعدادّالموتىّبسببّتقدمتهّمح

ّ(111ّ/)الصافاتّعظيم

ّ ّالعلِيُّ ّوجلَّ ِّصفاِتّهللاّعزَّ العظيمِمْن
185
عشراتّالمراتوتردّفيّالقرانّّ

186
ّكتابّهللاّّ وأيضا

عظيمالقرآنّ
187
عظيموالنبيّعلىّخلقّّ

188
العظيموالجن ةّهيّالفوزّواألجرّّ

189
ويومّالحسابّفيّالنارّّ

عظيمفهوّ
190
ّبهّاليهودّفيّّ مصرّعلىّيدّفرعونوللتعبيرّعنّالظلمّالذيّمر 

191
وموسىّوهارونّ

192
ّ

ّالطوفان ونوحّمن
193
ّّ ّظلم عظيموالشركّبالِلّهو

194
عظيموحنثّّ

195
ّالمشهدّّ وللتعبيرّعنّعظمة

العظيمالغيرّاعتياديّفسورّالماء،ّعندماّشقّموسىّالبحر،ّأصبحّكالجبلّ
196
وعرشّالملكةّبلقيسّّ

العظيم
197
ذراعا31ّذراعاّوعلوه41ّّذراعاّوعرضه81ّّطولهّّ

198
يرّعنّاالفتراءّالقاسيّأوّللتعبّ

ضد ّيوسف
199
سحرّسحرةّفرعونّعظمةوللتعبيرّعنّّ

200
أمامّهللاّالعظيمةولمكانةّقارونّّ

201
ّّ

ّتعنيّآخرّحدودّالكبرّوالفخامةّأوّالفرحّأوّالحزن...ّّعظيمإذا،ّقرأني ا،ّكلمةّ

 المسيح هو الذبح العظيم

ّ ّتفسير ح ّنرج  َوفََدْينَاُو بِِذْبٍح َعِظيمٍ لذلك
202
ّأعظمّّ ّليس ّفالكبش ّكبشا؛ ّليس ّالعظيم ّالذبح بأن

الضحايا،ّفهناكّالثورّأوّالجملّأعظمّمنهّحيواني ا.ّونضيف،ّمهماّتعلوّقيمةّالذبيحةّالحيواني ة،ّفهيّ

ّ ّلكن  ّوموعودّهللا؛ ة ّمنّالحر  ّإبراهيم ّوحيد ّدونّإسحق، ّما ة ّوخاص  ّالبشري ة، ّدونّالذبيحة الذبحّما

ّاّماّوردّحرفي اّفيّنصوصّالصلواتّالسرياني ةّالقديمة:ّ،ّوهذالعظيمّهوّالمسيحّنفسه

                                                 
184
 113ّ/الصافاتّ
185
 لسان العربّ
186
ّالنفال؛255ّو115ّّالُقرة؛86ّّالمؤمنون؛15ّّالنور؛26ّّالنمل؛4ّّالشورى؛96ّو16ّّوالواقعة؛52ّو33ّّالحاقةّ

4ّّالجمعة؛29ّو21ّّالحديد؛129ّّالتوبة؛29ّ
187
 81ّ/الحجرّ
188
 4ّ/القلمّ
189
؛51ّّالدخان؛35ّّفصلت؛9ّّغافر؛3ّّالحجرات؛12ّّوالحديد؛12ّّوالصف؛15ّو9ّّوالتغابن؛2ّّالنُأ؛5ّّالمطففينّ

114ّو112ّّآل عمران؛13ّّالنساء؛119ّّالمائدة؛111ّو111ّو89ّو12ّّالتوبة؛64ّّيونس؛61ّّالصافات؛61ّّص

119ّو
190
114ّو1ّّالُقرةّ 116ّو115ّّآل عمران؛ 15ّّالنعام؛41ّو33ّّالمائدة؛ 59ّّالعراف؛ 68ّّالنفال؛ 63ّّالتوبة؛

111ّو 15ّّيونس؛ 116ّو94ّّالنحل؛ 31ّّمريم؛ ّالنور 23ّو14ّو11ّ؛ 189ّو156ّو135ّّالشعراء؛ ؛13ّّلزمرا؛

 21ّالحقاف؛11ّّالجاثية
191
 6ّابراهيم؛141ّّالعراف؛49ّّالُقرةّ
192
 115ّ/الصافاتّ
193
 16ّ/الصافات؛16ّّ/النُياءّ
194
 13ّ/لقمانّ
195
 46ّ/الواقعةّ
196
 63/ّالشعراءّ
197
 23ّ/النملّ
198
 تفسيرّالجاللينّ
199
 28ّ/يوسفّ
200
 116/ّالعرافّ
201
 19ّ/القصصّ
202
 111ّ/الصافاتّ
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بأفراّقدمّابرؤمّدنقربّؤواّقوإبنا.ّباةراّدامرّلؤّمرؤّبناّعلةاّوسدرّقي سا.ّفكرّطلياّشمطّسكيناّ

ا ّكليّسكينكّمنّطلياّدبريّاةاّوفرقّعلـــــــم  وقالّاةاّلؤّمنّروماّؤ 
203
وفشطّأورؤّبحدواّرباّقدمّّ

دايسحقّورعيّالبوؤي.سكينا.ّوشراّفكإوؤّ
204
ّّ

صوبّالطور،ّ)اسحق(ّوهذهّالفكرةّتُرجمتّشعراّللصالةّبالعربية:ّبكَّرّأبرامّالمأمورّبالوحيدّ

ّ ّبالغالم، ّهَمَّ ّلما ّبار، ّالبن ّوالوقود ّوالنار ّالسكِّين ّهي أَ ّيذبح( ّتؤذيّابنكّ)أن ّال ّأبرام، ّيا نادىّهللا:

ّ!ّأي هاّاآلُب،ّأرجعَتّإسحقّحي  اّلالم،ّبإبني،ّفيّملءّااليام،ّيفديهّفوقّالصليالحبيب!ّ وابنكّالحيَّ

جرعَتّكأسّالموت،ّموتّالدم"
205
ّّ

َبّإِبراهيُمّوفكرةّالصالةّهذه،ّعلىّاالرجح،ّمستوحاةّمنّنصّمنّرسالةّالعبرانيين:ّ بِاإِليماِنّقَرَّ

ّتَلقَّىّالَمواِعد، ّالَوحيد،ّوقَد ُبّابنَه اّامتُِحَن.ّفَكاَنّيُقَرِّ بِإِْسحَقّسيَكوُنّلََكّ"وكاَنّقدّقيَلّلَه:ّّإِسحق،ّلَمَّ

ّهللاَّقاِدٌرّحتَّىّعلىّأَنّيُقيَمِّمنّبَيِنّاألَْموات.ّلِذلِكّاستَردَّه،"نَْسٌلّيَحِمُلّاَسَمك وفيّهذاّّ.ّفقَِدّاعتَقََدّأَنَّ

َرْمز
206
.ّّ

ّفيّشرحهّسفرّالتكوين:ّ(256)+ّوقدّوسَّعّهذهّالفكرةّنفسهاّاوريجانوس

ّقال:ّ ّأَباه ّإِْبراهيَم ّإِسحُق ّأَبَتِّ""َكلََّم ّقال:ّ"يا ّبُنَيَّّ". ّقال:ّ"هاَءنَذا،ّيا ّوالَحطَب،ّفأَيَنّ". ّالنَّاُر هذه

ّلِلُمحَرقة؟ "الَحَمُل
ّ

ّ ّإِْبراهيم: ّبُنَيَّّ"فقاَل ّيا ّلِلُمحَرقِة، ّالَحَمَل ّلِنَْفِسه ّيََرى "هللاُ
207

ّابراهيمّ ّأجاب ...

ّالربّنفسهّكانّسيهتمّهوّبنفسهّبّبالمستقبلّابنهّالذيّيسألّعن الحملّفيّشخصّالحاضرّوهذاّألن 

،ّألنّالحكمةّنفسهاّبنتّلنفسهاّبيتاالمسيح
208

،ّوهوّنفسهّتواضعّحتىّالموت؛
209

،ّوكلّماّستقرأهّعنّ

ّإنّهللاّلمّيبخلّبابنهّالخ ّيقولّالقديسّبولس: صّبلّاالمسيحّستكتشفّان هّصنعهّبحري ةّالّبقسر...

ّقابالّأسلمهّعن اّجميعن ّابراهيمّقد مّلِلّابنا ّإن  : ّهللاّيسابقّالبشرّفيّالكرمّبنوعّبهي  ّأنظرّكيفّأن  ا.

ّ اسحقّكانّرمزاّللموتّدونّأنّيلقىّموتا؛ّوهللاّأسلمّللموتّابناّغيرّقابلّللموتّعنّالناس...ّقلناّأن 

ّللمسيح ّيبدوّأن  ّإلىّالمسيح؛ّمعّذلكّهنا ّالمثالين،ّ.ّمنّالمهمّأنّنعرفّكيالحملّيرمزّأيضا فّأن 

 اسحقّالذيّلمّيُذبحّوالحملّالذيُّذبح،ّينطبقانّعلىّالمسيح.

ّولكنّالكلمةّصارّبشرا المسيحّهوّكلمةّهللا،
210
ّفيّالمسيحّشيءّيأتيّمنّعُلّّ وبالتاليّيوجد

ّهذاّفيّالجسد؛ّلقدّ وشيءّآخرّقبلهّمنّالطبيعةّالبشري ةّومنّالحشاّالبتولي.ّإذاّفالمسيحّيتأل م،ّولكن 

ّالجسدّهوّالذيّاحتمله،ّوالحملّهناّهوّرمزّله.ّكانّيوحناّيقولّأيضاّالشيءّاحت ملّالموت،ّولكن 

نفسه:ّهذاّهوّحملّهللا،ّهذاّهوّالذيّيمحوّخطيئةّالعالم
211

ّالكلمة،ّالذيّهوّالمسيحّ .ّوبالعكسّفإن 

رهّاسحق،ّبقيّفيّعدمّالفساد بحسبّالروح،ّوالذيّيصو 
212
ةّورئيسّلذلكّفهوّفيّالوقتّعينهّالذبيحّ

بّعلىّمذبحّالصليب.ّألن هّ الكهنة.ّفبحسبّالروح،ّيقد مّالذبيحةّألبيه؛ّبحسبّالجسد،ّهوّنفسهّمقر 

                                                 
203
،1ّالمقطعّّطوإاّلعلّمن،ّثلثاءّاآلالم،ّصالةّالصباح،ّلحن1912ّ،ّطبعةّالبطركّالحويك،ّالحاش الماروني القديمّ

 .111صّ
204
،ّثلثاءّاآلالم،ّيعقوبيتوّلصالةّالليلّالقومةّالرابعة،ّالمقطع1912ّ،ّطبعةّالبطركّالحويك،ّالحاش الماروني القديمّ

 .161-166،ّص3ّ
205
ّ،ّلحنّانونوّنوهروّشريرو،ّالكسليك،الثالثاءّصالةّصباح،1916ّ،ّجامعةّالروحّالقدسّالكسليك،ّأسُوع اآللمّ

ّ.68المقطعّاالولّوالثالث،ّصّ
206
 19-11ّ\11ّعُرانيينّ
207
 8-1\22ّوينتكّ
208
 1\9ّامثالّ
209
 8\2ّيليُيفّ
210
 1/14ّيوحناّ
211
 1/29ّيوحناّ
212
 15/42ّقورنتس1ّّ
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كماّقيلّعنه:ّهذاّهوّحملّهللا،ّهذاّالذيّيمحوّخطيئةّالعالم
213

،ّقيلّايضاّعنه:ّأنتّكاهنّإلىّاألبدّ

علىّرتبةّملكيصادق"
 214
ّ

ّ ّيقد م ّأن ّمنه ّفطلب ّإبراهيم ّهللا ّاختبر ّابنهلقد ّيتوقفّ كذبيحٍة ّبالذات ّعليه ّكان ّالذي اسحق،

الوعد
215

ابنهّوحيده" .ّ"ولمّيرفضّإبراهيمّتقديم
216
ّهللاّهوّالذيّحفظّاسحق،ّوعنىّبنفسهّعلىّّ لكن 

تدبيرّحملّللمحرقة
217
ّلهّّ ّاسحقّكمشهد ّتظهرّذبيحة ّوحينئذ ّالموت، ّفيه ّالذيّيهزم وسيأتيّاليوم

 داللتهّالنبوية
218
ّ

 لشُه الشهيرةا اتالفصل الرابع: آي

ُِّهَ  ِ َوَما قَتَلووُو َوَما َصلَُووُو َولَـِكن شو  لَهوْم َوإِنَّ َوقَْولِِهْم إِنَّا قَتَْلنَا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْريََم َرسووَل هللا 

ْنهو َما لَهوم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِلَّ اتَُِّاَع الظَّنِّ  و 151َوَما قَتَلووُو يَقِيناا ) الَِّذيَن اْختَلَفووْا فِيِه لَفِي َشكٍّ مِّ فََعهو هللا  ( بَل رَّ

ا ) ا َحِكيما و َعِزيزا َُْل 158إِلَْيِه َوَكاَن هللا  ْن أَْهِل اْلِكتَاِب إِلَّ لَيوْؤِمنَنَّ بِِه قَ َويَْوَم اْلقِيَاَمِة )بعد  َمْوتِهِ ( َوإِن مِّ

ا ) ّ(النساء/159الموت( يَكوونو َعلَْيِهْم َشِهيدا

ّالتقليديالتفسيرّ

ّالكريمة، ّاآليات ّهذه ّشرحهم ّفي ّتقريبا، ّالمسلمون، اح ّالشر  ّلّأجمع ّالمسيح ّان يمت،ّّمعلى

كرّعنّموتهماّذُّلذلكّّ.نومّال ّإذكرّوفاةّالمسيحّماّهيّّنّ أكثريتهم،ّأبّ،واعتبروا
219
مجيئهّّبعدهوّماّن ّإّ

عاما41ّنّيحكمّأنّبعدّوويدفنهّالمسلمّ،الثاني
220
ّ.ّ

ّروايةّصلبّالمسيح:ّ،ّعلىّطريقته،نجيلّليشرحباإلّالطبريّيستعين

ّالديك" ّيصيح ّأن ّقبل ّأحدكم ّبـي ّلـيكفرن  الـحق 
221
نـيّ ّولَـيبـيعِّ ات، ثالثّمر 

222
ّبدراهمّّ أحدكم

قوا ّثمنـيّفخرجواّوتفر  يسيرة،ّولـيأكلن 
223

.ّوكانتّالـيهودّتطلبه
224

ـين،ّ،ّفأخذواّشمعونّأحدّالـحواري ّ

                                                 
213
 1/25ّيوحناّ

214
119/4ّمزمور   Origène, Homélie sur la Genèse, introduction de Henri de Lubac et Louis 

Doutreleau, textes latin, traduction et notes de Louis Doutreleau, sources chrétiennes, 7 bis, 

cerf, Paris, 1976, pp. 225-231. 
215
 2ّ-1ّ\22ّتكوينّ
216
 164و12ّ\22ّتكوينّ
217
 14ّ-13،\8 22ّتكوينّ
218
 32ّ\8ّرومة،ّراجع11ّّ-14ّ\19ّ،2ّ\11ّعُرانيينّ
219
 33/ّمريمّ
220
ّحتـىّيُْهلِكَّّالمسيحّإِنَّّّ ّالنَّاَسّعلـىّاإلْسالَِم َّويُقَاتُِل َّويُفِـيُضّالـَماُل، ّالـِخْنِزيَر، َّويَْقتُُل لِـيَب، ّالصَّ ّيَُدقُّ ّفِـيّّنَاِزٌل ُ هللاَّ

ّفِّ اَلَّوتَقَُع اَبّالدَّجَّ ّالَكذَّ الَلَِة َّمِسيحّالضَّ ّفِـيَّزَمانِِه ُ ُّكلَّها،َّويُْهلَِكّهللاَّ ّالـِملََل َّمَعَّزَمانِِه ـيّاألْرِضّاألَمنَةُّحتـىّتَْرتََعّاألُسوُد

ّبَْعُضهُمّْ ّيَُضرُّ ّالَ ّبـالـَحيَّاِت، ّالِغْلـَماُن َّوتَْلَعُب ّالَغنَـِم، َّمَع ئاُب َّوالذ  ّالبَقَِر، َّمَع ْمُر َّوالنَـّ ّفِـيّاألَْرِضّّاإلبِِل، ّفَـيَْثبُُت بَْعضا ،

ىَّويَُصلِّّ ّيُتََوفَـّ  )الطبري(ّـيّالـُمْسلِـُموَنَّعلَـيِْهَّويَْدفِنُونَهُّ"أْربَِعيَنَّسنَة ،ّثُمَّ
221
ُدِّخراُفّالقَطيع"سأَكوُنّلكمّجميعا َّحَجَرَّعثَرةّفيّهذهّاللَّيلَة،ّفقدُّكتِب:ّ"فقاَلّلَهمّيسوع:ّّ اعيّفتَتَبدَّ .ّ"َسأَضِرُبّالرَّ
32

ّإِلىّالَجليل ُمكم ّقِيامتيّأَتَقَدَّ ّ"ولِكنّبعَد .
33

ّ ّبُطرس: َّحَجَرّ"فأَجاَب ّليّأَنا ّفلَنّتكوَن َّعثَرة، َّحَجَر َّجميعا  ّلَهم ُّكنَت إِذا

.ّ"َعثَرة
34

ات"فقاَلّلهّيسوع:ّ ّأَقوُلّلَك:ّفيّهِذهّاللَّيلة،ّقَبَلّأَنّيَصيَحّالدِّيك،ّتُنِكُرنيّثاَلَثَّمرَّ .ّ"الَحقَّ
35

فقاَلّلهّبُطرس:ّ

ّأَنّأَموَتّمَعكَّ"  (35-31\26وهكذاّقاَلّالتَّالميُذُّكلُّهم.ّ)متىّ.ّ"لَسُتّبِناِكِرَكّوإِنَّوَجَبّعليَّ
222
ِمنُكمّسيُسلُِمني"وبينَماّهُمّيأُكلُون،ّقال:ّّ ّواحداّ  ّأَقوُلّلَكمّإِنَّ .ّ"الَحقَّ

22
ِّمنهُم:ّ َشديدا ،ّوأَخَذّيسأَلُهُّكلُّ أَأَناّ"فَحِزنواُّحْزناّ 

؟ ّرب  ّيا ّ"هو،
23

ّ ّمَّ"فأَجاَب: حفَِة ّفيّالصَّ ّالَّذيَّغَمَسّيََده عيّهوّالَّذيّيُسلُِمني.
24

ّفيّ ُّكتَِب ّاإِلنساِنّماٍض،ّكما ّابَن إِنَّ

.ّ"لهَشأنِه،ّولِكِنّالَويُلّلِذلَِكّاإِلنساِنّالَّذيّيُسلَُمّابُنّاإِلنساِنّعنّيَِده.ّفلَوّلمّيُولَْدّذلَكّاإلنساُنّلَكاَنَّخيرا ّ
25

فأَجاَبّيَهوذاّ

 (25-21\26.ّ)متىّ"هوّماّتَقول"َلّله:ّفقا"ّأَأَناّهو،ّرابِّي؟"الَّذيّسيُسلُِمه:ّ
223
ّ(56\26فتََركهّالتَّالميُذُّكلُّهمّوهَربوا.ّ)متىّّ
224
يوَفَّوالِعِصيّ ّ ،ّأَرَسلَهاّوبينَماّهوّيَتَكلَّم،ّإِذاّبِيَهوذا،ّأَحِدّاالثَنْيَّعَشر،ّقدّوَصَلّومَعهِّعصابَةٌّكثيرةُّالَعَددّتَحِمُلّالسُّ

ُعظَماُءّالَكهَنَِةّوُشيوُخّالشَّْعب.ّ
48

إِذّقال:ّ .ّ"ه،ّفأَمِسكوههوّذاَكّالَّذيّأُقَبِّلُّ"وكاَنّالَّذيّأَسلََمهّقدَّجَعَلّلَهمّعالمةّ 
49

وَدناِّمنّ
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:ّماّأناّبصاحبه،ّفتركوه.ّثمّأخذهّآخرون،ّفجحدّكذلك،ّثمّسمعّفقالوا:ّهذاّمنّأصحابه،ّفجحد،ّوقال

صوتّديك،ّفبكىّوأحزنه
225

ّفلمّ  ّأصبحّأتىّأحدّالحواري ّ. ّتجعلونّلـيّإنّا ينّإلىّالـيهود،ّفقال:ّما

ّودلَّهمّعلـيه ّفأخذها ّلهّثالثـينّدرهما ، دللتكمّعلىّالـمسيح؟ّفجعلوا
226

ّقبلّذلك،ّ ،ّوكانُّشب هّعلـيهم

ّفـاستو ّمنهّوربطوهفأخذوه ثقوا
227
ّأنتّكنتّتـحيـيّالـموتـىّّ ّيقودونهّويقولونّله: بـالـحبل،ّفجعلوا

ّالـحبل؟ّويبصقونّعلـيه وتنتهرّالشيطانّوتبرىءّالـمـجنون؟ّأفالّتنـجىّنفسكّمنّهذا
228

،ّويـلقونّ

ىّأتواّبهّالـخشبةّالتـيّأرادواّأنّيصلبوهّعلـيهاعلـيهّالشوك،ّحتـ ّ
229

اّماُّشب هّ،ّفرفعهّهللاّإلـيه،ّوصلبو

هّوالـمرأةّالتـيّكانّيداويهاّعيسىّفأبرأهاّهللاّمنّالـجنونلهم،ّفمكثّسبعا .ّثمّإنّأمّ 
230
جاءتاّتبكيانّّ

يّقدّرفعنـيّهللاّإلـيه،ّحيثّكانّالـمصلوب،ّفجاءهماّعيسى،ّفقال:ّعالمّتبكيان؟ّقالتاّعلـيك،ّفقال:ّإنـ ّ

ّخير ّإال ّيصبنـي ولـم
231

ّ ّلهم، ُّشبِّه ّشيء ّهذا ّوإن ّالـحواري ّ، ّكذاّفأُْمرا ّمكان ّإلـى ّيَـْلقَونـي ّأن ـين

وكذا
232
ّعشرّ ّأحد ّإلـىّذلكّالـمكان فلقوه

233
ّعنهّ ّفسأل ّالـيهود، ّعلـيه ّودل  ّبـاعه ّالذيّكان ّوفُقِد ،

                                                                                                                                                 

ّإِلىّيَسوَعّوقال:ّ ،ّوقَبَّلَه.ّ"راب ي"السَّالُمّعلَيَك،ّ"َوقتِِه
51

.ّفَدنَواّوبََسطواّ"ياّصديقي،ّإِْفَعْلّماِّجئَتّلَه"فقاَلّلهّيسوع:ّ

ّ(51-41\26أَيِديَهمّإِلىّيَسوعّوأَمَسكوه.ّ)متىّ
225
اِر،ّفيّّ ّالدَّ ّفيّخاِرِج ّبُطُرُسّجالِسا  ّوقالت:ّوكاَن ّجاِريةٌ ّفَدنَتّإِليِه ّالَجليليّ "ساحتِها ُّكنَتّمعّيسوَع .ّ"وأَنَتّأَيضا 
11

.ّ"الّأَْدريّماّتَقولين"فأَنَكَرّأَماَمَّجميِعّالحاِضريَنّقال:ّ
11

ّمضىّإِلىّالباِبّالَكبير،ّفَرأَتهّجاِريةٌّأُخرىّفقالتّلَِمنّ ثُمَّ

ُجُلّكاَنّمَعّيسوَعّال"كانواّهُناك:ّ !هذاّالرَّ ّ"نَّاِصري 
12

ُجل"فأَنَكَرّثانِيا ّوَحلََفّقال:ّ .ّ"إِنَّيّالّأَعِرُفّهذاّالرَّ
13

وبَعَدّقليٍلّ

ّلَهَجتََكّتَفَضُحّأَمَرك"ََدناّالحاِضروَنّوقالواّلِبُطرس:ّ ِمنهُم،ّفإِنَّ أَنَتّأ يضاّ  .ّ"قاّ 
14

إِنَّيّالّأَعِرُفّ"فأََخَذّيَلَعُنّويَحلُِفّقال:ّ

ُجل ّالرَّ ّ"هذا ِّعنَدئٍذ، يُك ّالدِّ ّفصاَح .
15

ّ ّقال: ّإِذ ّيسوَع َّكلَِمةَ ّبُطُرُس َر ات"فتََذكَّ َّمرَّ ّتُنِكُرنيّثاَلَث يُك ّالدِّ ّيَصيَح ّأَن ،ّ"قَبَل

ا .ّ)متىّ ُّمر   (15-69ّ\26فخَرَجِّمنّساحِةّالدَّارّوبكىّبُكاء 
226
،ّإِلىُّعظَماِءّالَكهَنَةّفَذهَبّأََحُدّاالثنَْيَّعَشر،ّذاَكّالَّذيّيُقاُلّلهّيَهوذاّاإِلسَخرّ يوطي 

15
ماذاّتُعطونيّوأَناّ"وقاَلّلهم:ّ

ة.ّ"ّأُسلُِمهّإِليكم؟ فََجعلواّلهّثاَلثيَنِّمَنّالفِضَّ
16

لِيُسلَِمه.ّ)متىّ  (16ّ-14\26وأََخَذِّمنّذلَِكّالحيِنّيَطلُُبّفُرَصةّ 
227
ّأَوثَقوهّوساقوهّوسلَّموهّإِلىّالحاِكِمّبيالطُس.ّ)متىّّ ّ(2\21ثُمَّ
228
فبََصقواّفيَّوجِههّولََكموه،ّوِمنهُمَّمنّلَطََمه،ّّ

68
 (61\26.ّ)متىّ"تَنَبَّأّْلَناّأَيُّهاّالمسيح.َّمنَّضربََك؟"وقالوا:ّ

229
ّ

21
ّ ُّكلَّها، ّالَكتيبَةَ ّعلَيه ّوَجَمعوا ّالحاِكم ّإِلىّداِر ّبِيَسوَع ّالحاِكِم فَمضىُّجنوُد

28
ّ ِّرداء  ّعلَيه ّوَجَعلوا ِّمنّثِيابِه دوهُ فَجرَّ

قِرِمِزيا ،ّ
29

َّجثَواّأَماَمهّوسِخرواِّمنهُّفقالوا:ّ وَضفَرواّإِكليال ِّمنَّشوٍكّوَوَضعوهّعلىّرأِسه،ّوَجعلواّفيّيَمينِهّقََصبَة،ّثُمَّ

.ّ"السَّالُمّعليَكّياَّملَِكّاليَهود"
31

لواّيَضِربونَهّبِهاّعلىّرأِسه.ّوبََصقواّعلَيهّوأََخذواّالقََصبَةَّوَجعَّ
31

وبعَدّماَّسِخرواِّمنهّ

داء،ّوأَلبَسوهّثيابَهّوساقوهّلِيُصلَب.ّ)متىّ  (31-21\21نََزعواَّعنهّالرِّ
230
َّمريَُمّالَمعروفَةُّبالِمجَدلِيَّة،ّوكاَنّقدَّخَرَجِّمنهاَّسبَعةُّشَّّ ياطين،ّ)لوقاّونِسَوةٌّأُْبِرْئَنِّمْنّأَرواٍحَّخبيثٍَةّوأَمراض،ّوهُنَّ

8\2)ّ
231
ّالقَبِرّوِهيّتَبكي،ّّ ّالقَْبِرّفيّخارِجهّتَْبكي.ّفَانَحنَتّنَحَو ِّعنَد اَّمريم،ّفكانَتّواقِفَة  أَمَّ

12
فرأَتَّمالَكيِنّفيّثياٍبّبيٍضّ

ّ ّالقََدَمين. ِّعنَد ّواآلَخُر ّالرأس، ِّعنَد ّأََحُدهما ّيسوع، ُّجثماُن ُّوِضَع َّحيُث جالَِسيِن
13

ّ ّالَمرأَة؟لِم"فقاالّلَها: ّأَيَّتُها ّتَْبكيَن ّ"اذا

ّ َّوضعوه"فأَجابَْتهما: ّوالّأَْدريّأَيَن َّربِّي، ّ"أََخذوا .
14

ّأَنَّهّ ّتَعلَْم ّولَم ّواقِفا ، ّيسوَع ّفرأَت ّإِلىّالَوراء، ّالتَفَتَت ّثُمَّ ّهذا قالَت

يَسوع.ّ
15

نّتَبَحثين؟ّ"فقاَلّلَهاّيسوع:ّ ّفقالَتّله:ّ"لِماذاّتَْبكيَن،ّأَيَّتُهاّالَمرأَة،ّوَعمَّ سي دي،ّإِذاُّكنَتّأَنَتّ"فظَنَّتّأَنَّهّالبُستاني 

.ّ"قدَّذهَبَتّبِه،ّفقُْلّليّأَيَنَّوَضعتَه،ّوأَناّآُخُذه
16

أي:ّياّّ"رابُّوني!"فالتَفَتَتّوقالَتّلهّبِالِعبِريَّة:ّّ"َمريَم!"فقاَلّلهاّيسوع:ّ

ُمعلِّم.
11

أَصَعْدّبَعُدّإِلىّأَبي،ّبِلّاَذهبيّإِلىّإِخَوتي،ّفقوليّلَهمّإِنِّيّصاِعٌدّإِلىّأَبيّالّتُمِسكيني،ّإِنِّيّلمّ"فقاَلّلهاّيسوع:ّ

ّوإِلهيّوإِلِهُكم ّ"وأَبيُكم، .
18

ّ ّبأَن ّالتَّالميَذ ّوأَخبََرِت ّالِمجَدلِيَّة بّ "فجاَءتَّمَريُم ّالرَّ ّرأيُت ّالَكالم.ّ"قد ّذاَك ّلَها ّقاَل ّوبِأَنَّه .

 (18-11\21)يوحناّ
232
ّ
8

ّ ّفتَرَكتا ّالبُْشرى. ّتَحِمالِن ّإِلىّالتَّالميِذ ّوباَدرتا َّعظيم، ّفيّخوٍفّوفَرٍح ّوهُما ُّمسِرَعتيِن القَبَر
9

ّجاَءّ ّقد ّيسوُع وإِذا

ّ ّلهما: ّفقاَل ّ!"لِلِقائِهما ّعلَيُكما ّّ"السَّالُم ّله. ّساِجَدتَيِن ّقََدَميه ّوأَمَسَكتا َمتا فتَقَدَّ
11

ّ ّيسوع: ّلَهما ّفبَّ"فقاَل ّإِْذهَبا !ّ لِّغاّالّتَخافا

 (11-8\28.ّ)متىّ"إِخَوتيّأَنّيَمضواّإِلىّالَجليل،ّفهُناَكّيََرونَني
233
ّالَّذيّأََمَرهمّيسوُعّأَنّيَذهَبواّإِليه.ّّ اّالتَّالميُذّاألََحَدَّعَشر،ّفَذهبواّإِلىّالَجليل،ّإِلىّالَجبَِل وأَمَّ

11
َّسَجدواّله.ّ اَّرأَوهُ فلَمَّ

 (11-16\28)متىّ
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ّفـاختنقّوقتلّنفسه ّصنع، ّندمّعلـىّما ّإنه ّفقالوا: أصحابه،
234

ّيقالّله:ّ ّيتبعهم ّثمّسألهمّعنّغالم .

يَُحنَّا
235

ّف ّمعكم ّهو ّفقال: ـانطلقوا،
236
ّقومّ ّبلغة ّيحد ث ّمنكم ّإنسان ّكل ّسيصبح فإنه

237
ّفلـينذرهمّ ،

ولـيدعهم
238
.  

ةّالتيّاعتقدّبعضهاّةّالمسيحي ّنلتقيّمعّالفرقّالغنوصي ّإذاّسل مناّبتفسير،ّإمامّالمفس رين،ّالطبري،ّ

لكنّالّّ،نساناإيّكانّبالشكلّأّ.نسانا،ّهذاّفقطّبالشكلّالّبالمضمونإهّالناسّورآّوإذالها؛ّإالمسيحّّنّ إ

حاولواّبطرقّلذاّ.ّي ةد،ّوالعطش،ّوالضعف،ّوالمحدووالجوعّ،ّوالتعب،لمكاألّ:نسانيحملّصفاتّاإل

نزلّعلىّيسوعّفيّ)االله(ّ:ّ"المسيحّنّ ألمشكلةّالمّوصلبّالمسيح:ّفبعضهمّاعتقدّبّيجادّحلّ إعديدةّ

عمادهّفيّاالردنّوفارقهّقبلّاستشهاده"
239

لبّارتفعّالمسيحّعندماّصُّيسوعّّنّ أ.ّويقولونّفيّذلكّ

عنهّقبلّاستشهاده،ّوالمسيحّفارقّيسوعّابنّمريمّقبلّموتهّعلىّالصليب"
240
بعضهمّيقولّبـّّنّ أّال ّإّ

لىّصورة:ّفقدّألقىّفيّصلبهّشبهةّعلىّسمعانّالقيروانيإلّبرضاهّمنّصورةّالمسيحّيتحوّ ّنّ أ"
241
ّ،

هّكانّغيرّن ّماكراّبجميعّالذينّمكرواّعليه،ّألرسله،ّألىّالذيّإاّسمعانّبدالّعنه،ّفيماّهوّارتفعّحي ّ

منظورّللجميع"
242
زّجيداّعلىّبداّمعّالمفهومّالقرآنيّللمسيح.ّفالقرآنّيركّ ألكنّهذاّالشرحّالّينسجمّّ

ّ.هّولدّبمعجزةن ّأماّللكلمةّمنّمعنى،ّمعّّنسانّبكلّ إةّالمسيح،ّفهوّنساني ّإ

ّلشخصي ّّإذا، ّالمفهوم ّالمسيحهذا ّالمسيحّتخالفّمفهومي ّّ،المحضةّتهلوهي ّأةّوخاصّ ّ،ة ةّشخصية

نسانّيعيشّبينّالناس،ّينامّويتعب،ّويأكلّإونبيّّ،بشكلّعامّ،فيّالقرانّالكريم،ّحيثّيعتبرّالمسيح

ْنهو  أنه فالمسيحّبحسبّنصوصّالقرآنّالكريم،ّمعّويشرب... وٌح مِّ َكلَِمة هللا َورو
243
  ِ ُْدو هللاَّ فهو: َع

244
 

كَ  اَلِة َوالزَّ اةِ وعليه بِالصَّ
245
وينكرّماّنسبّإليهّمنّألوهية 

246
ّّ

ّةّالمسيح:نساني ّإزّعلىّحاديثّالتيّتركّ بعضّاألّأيضاّوهذه

قيلّلعيسىّبنّمريمّعليهّالسالم:ّياّرسولّهللا،ّلوّاتخذتّحماراّتركبهّلحاجتك؟ّقال:ّأناّأكرمّ"

"علىّهللاّمنّأنّيجعلّليّشيئاّيشغلنيّبه
247
ّ.ّ

                                                 
234
ّ
3

ّوال ّالَكهَنَِة ّإِلىُّعظماِء ِة ّالفِضَّ ِّمَن ّالثَّالثيَن َّوَردَّ ّنَِدَم ّعليه، ُّحِكَم ّقد ّأَن ّالَّذيّأَسلََمه ّيَهوذا ّرأَى ا ّفلَمَّ يوِخ شُّ
4

وقال:ّ

بريئا ّ" .ّ"ماّلَناّولِهذاّاألَمر؟ّأَنَتّوشأَنَُكّفيه".ّفقالواّله:ّ"َخِطئُتّإِذّأَسلَمُتَّدماّ 
5

ةَِّعندَّ ّّفأَلقىّالفِضَّ الَمقِدِسّوانصَرف،ّثُمَّ

 (5-3\21َذهَبّفَشنََقّنَْفَسه.ّ)متىّ
235
ياّ"له:ّّفالتفََتّبُطُرس،ّفرأَىّالتِّلميَذّالَّذيّأََحبَّهُّيسوُعّيَتبَُعهما،ّذاَكّالَّذيّماَلّعلىَّصدِرّيسوَعّفيّأَثناِءّالعشاءّوقالَّّ

،َّمِنّالَّذيّيُسلُِمَك؟ ّ"رب 
21

اَّرآهُّبُطرسّقاَلّلِيسوع:ّ ،ّوهذاّماّشأنُه؟"فلَمَّ ّ"ياّرب 
22

لوِّشئُتّأَنّيَْبقىّإِلىّ"قاَلّلَهّيسوع:ّ

اّأَنَتّفَاتبَْعني ّ(22-21\21.ّ)يوحناّ"أَنّآتي،ّفماّلََكّوذلك؟ّأَمَّ
236
وَحّالقُُدس،ّّ ّاآلِبّواالْبِنّوالرُّ دوهمّبِاْسِم فاذهَبواّوتَلِمذواَّجميَعّاألَُمم،ّوَعمِّ

21
ّماّأَوَصيتُُكمّ ُّكلَّ وَعلِّموهمّأَنّيَحفَظوا

 (21-19\28به،ّوهاءنذاّمَعكمَّطواَلّاألَيَّاِمّإِلىّنِهايِةّالعالَم.ّ)متىّ
237
وِحّالقُدس،ّوأَخّ ِّمَنّالرُّ ا وُحّالقُُدُسّأنّيَتََكلَّموا.ّفامتأَلُواَّجميع  ّالرُّ ّيتكلَّموَنّبِلُغاٍتَّغيِرّلَُغتِِهم،ّعلىّماَّوهََبّلهُُم ذوا

 (4\1)اعمالّ
238
.ّ"أَرَسلَنيّاآلبّأُرِسلُكمّأَناّأَيضا ّّالسَّالُمّعلَيكم!ّكما"فقاَلّلَهمّثانِيَة :ّّ

22
وَحّ"قاَلّهذاّونَفََخّفيهمّوقاَلّلَهم:ّ ُخذواّالرُّ

القُُدس.ّ
23

ّ(23-21\21.ّ)يوحناّ"َمنَّغفَرتُمّلَهمَّخطاياهمّتُغفَُرّلَهم،ّوَمنّأَمَسكتُمّعليهِمّالُغْفرانّيُمَسُكّعلَيهم
239
 3:4\3،ّضدّالهرطقات،ّ(212اوسّ)+ّايرينّ
240
 ،ّانجيلّبطرس99اعمالّيوحناّّ
241
 26\23لوقاّّ
242
 .2و1ّ،ّايبيفان4ّ\1ّ،24(212ّايريناوسّ)+ّّ
243
 111/النساءّ
244
 112/النساء؛ 31ّمريم/ّ
245
 31ّ/مريمّ
246
 116/ّالمائدةّ
247
 91؛ّعنّاالنجيلّبروايةّالمسلمين،ّص241/855بنّحنبلّتّّأحمدّ
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،ّبرنسّشعرّأوّوبرّاإلبلّهرية.ّحلتيأويهّبيتّوالّقّوكانّ]عيسى[ّسي احاّيسيحّفيّاالرضّال

وفيّيدهّعصاّهراوة.ّحيثّماّجن تّالليلةّسراجهّضوءّالقمرّوظلهّظلمةّالليل،ّفرشهّاألرضّوسادةّ

الحجر،ّبقلهّورياحينهّعشبّاألرض،ّوربماّطوىّاأليامّجائعا.ّإذاّأصابتهّالشد ةّفرح،ّوإذاّأصابهّ

الرخاءّحزن
248
ّ.ّ

قالّالمسيحّعليهّالصالةّوالسالمّفيّالماء:ّهذاّأبي،ّوفيّالخبز:ّهذاّأمي
249

.ّيريدّأنهماّيغذيانّ

بوانيهاّاألبدانّكماّيغذّ األ
250
ّ.ّ

ّفإن ّ ّالسالم، ّعليهما ّيعنيّعيسىّبنّمريم ّالبتول، ّالعذراء ّابن ّصوم ّكانّيصومّإنّكنتّتريد ه

ىّيرىّيّحت ّقدميهّيصل ّّاّأدركهّالليلّصفّ هّويأكلّالشعيرّويلبسّالشعرّالخشن،ّوكانّحيثمالدهرّكل ّ

ّإال ّ ّمقاما ّوكانّالّيقوم ّالفجرّقدّطلعت، ّأمّ صل ّّعالمة ّوإنّكنتّتريدّصوم ّفإن ّىّركعتينّفيه. هاّه،

كانتّتصومّيومينّوتفطرّيومين
251
ّ.ّ

فانقطعّعنّّزينّصباحاّلمّيأكلّفخطرّببالهّالخبهّست ّعيسىّعليهّالسالمّمكثّيناجيّرب ّّنّ أرويّ

هّفقالّلهّعيسى:ّالمناجاةّفإذاّرغيفّموضوعّبينّيديهّفجلسّيبكيّعلىّفقدّالمناجاة،ّوإذاّشيخّقدّأظل ّ

ي.ّيّكنتّفيّحالةّفخطرّبباليّالخبزّفانقطعتّعن ّن ّإهللا،ّادُعّهللاّتعالىّلي،ّفّباركّهللاّفيكّياّوليّ 

ذاّحضرّليّشيءّإفالّتغفرّلي،ّبلّكانّنّخطرّبباليّمنذّعرفتكّأنّكنتّتعلمّإفقالّالشيخ:ّاللهم،ّ

أكلتهّمنّغيرّفكرّوخاطر
252
ّ.ّ

ّالتفسيرّالجديد

ّتعالى،توصلنا ّبعونه ّإّ، ّاللغوي،ّن ّإلىّشرحّمقبول، ّوذلكّبالتحليل ّالتقليد ّعن ّمختلفة ّبنظرة ما

سمعانّّ-مكاريوسّلىّنصّ إ،ّوباالستنادّبهذاّالموضوعّالتيّتختصّ ّالقرآنمعانيّةّلىّبقي ّإوباالستنادّ

ّالمنحول.ّ

ُِّهَ  ِ َوَما قَتَلووُو َوَما َصلَُووُو َولَـِكن شو  لَهوْم َوإِنَّ َوقَْولِِهْم إِنَّا قَتَْلنَا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْريََم َرسووَل هللا 

ْنهو َما لَهوم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِلَّ اتَُِّاَع الظَّ  و 151نِّ َوَما قَتَلووُو يَقِيناا )الَِّذيَن اْختَلَفووْا فِيِه لَفِي َشكٍّ مِّ فََعهو هللا  ( بَل رَّ

ا ) ا َحِكيما و َعِزيزا َُْل 158إِلَْيِه َوَكاَن هللا  ْن أَْهِل اْلِكتَاِب إِلَّ لَيوْؤِمنَنَّ بِِه قَ َويَْوَم اْلقِيَاَمِة يَكوونو  َمْوتِهِ ( َوإِن مِّ

ا ) ّ(النساء/159َعلَْيِهْم َشِهيدا

                                                 
248
أبوّرفاعةّالفسويّ

ّ
ّبذاته.ّعنّ؛289/912ّتّ ّبعدّعلما منّأهمّوأوائلّرواةّقصصّاألنبياء،ّوالتيّأصبحتّفيما

141ّاالنجيلّبروايةّالمسلمين،ّصحياتهّوأعماله،ّأنظرّمقدمةّرئيفّخوري،ّمحققّكتابّبدءّالخلق.ّ

.ّونجدّفيّأدبياتّالحكمةّالعربيةّوقصصّاالنبياءّذكراّللكثير18ّمنّأقدمّأوصافّالمسيحّفيّاالسالم.ّأنظرّأيضاّرقمّ

منّأوصافّاألنبياءّوالحكماءّوعاداتهمّاليومية.ّأماّبخصوصّمصدرّهذاّالخبرّفهوّغيرّمعروف.ّوربماّألنّأوصافّ

معروفةّجداّومتناقلةّبكثرة،ّارتأىّالرواةّالمسلمونّضرورةّاالمرّذاتهّلجمعّاالنبياء.ّفيّجميعّّالنبيّمحمدّوعاداته

 (141االحوال،ّصورةّالسيدّالمسيحّالسياحّالزاهدّهيّالصورةّالمسيطرةّفيّهذاّالخبر.ّ)ص
249
ّأنّ ّالقربانّالمقدس: ّخبز49ّظرّرقمّالخبرّبصيغتهّهذهّعبارةّعنّإعادةّصياغةّمنّالمنظورّاالسالميّلمفهوم .

ّ ّيوحنا ّانجيل ّفي ّتجليا ّأكثر ّيظهران ّالمقدس، ّالكتاب ّمن ّتعبيران ّهما ّالفردوس ّوخبز ّرفض35ّ-6/32الحياة .

(ّمثال،ّبسخريةّوبشكلّمطلقّالمعنىّالحرفي415/1124ّالمتكلمونّالمسلمون،ّكالجاحظّاوّالقاضيّعبدّالجبارّ)تّ

جسدّودم.ّويعطىّالخبرّمعّالشرحّالملحقّبهّتفسيراّاسالمياّمقبوالّّللقربانّالمقدس،ّحيثّالخبزّوالنبيذّيتحوالنّالى

 ,Laytonلفكرةّالقربان.ّنجدّأيضاّتفسيراّآخرّللخبزّفيّالقربانّالمقدسّفيّاالنجيلّالمنحولّالمنسوبّالىّفيليب.ّ)

The Gnostic scripture, p331 (excerpt 11)142(ّ)ص)ّ
250
142ّيةّالمسلمين،ّص،ّاالنجيلّبروا328/941ابنّعبدّرب هّتّّ
251
نجدّعاداتّالصومّعندّالكثيرّمنّ.146ّ،ّاالنجيلّبروايةّالمسلمين،ّص313/983نصرّابوّالليثّالسمرقنديّتّّ

االنبياءّوالزهادّمدونةّبكثرةّفيّأدبياتّالزهدّكأمثلةّللتأملّوالعبرة.ّأماّكونّالمسيحّيصليّصالةّالمسلمين،ّفهذاّيؤكدّ

ّ(141أخرىّعلىّحقيقةّأنهّواالنبياءّاآلخرينّمسلمونّ)صهناّأيضاّكماّفيّحجةّوأعمالّ
252
ّالغزاليّتّّ ّحامد ّص515/1111ابو ّالمسلمين، ّبرواية ّاالنجيل ّباساليب118ّ، ّبعضّالعالقة ّغريبّله ّحوار .

الصومّوالتأملّعندّالمتصوفةّوأيضاّبممارساتّالزهدّالمسيحيّالقديم.ّنجدّهناّايضاّالضعفّالبشريّللمسيحّمقارنةّ

 (118كّالمتفانيّللشيخّالعجوز.ّ)صبالسلو
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ّلنبدأّبتفصيلّالشروحاتّفقرةّفقرة

ُِّهَ  ِ َوَما قَتَلووُو َوَما َصلَُووُو َولَـِكن شو   لَهوْم َوقَْولِِهْم إِنَّا قَتَْلنَا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْريََم َرسووَل هللا 

ّادخالّشخصّآخرّ ّمثل ّالنص، ّلتفسير ّجديدة ّالىّادخالّعناصر ّالمسلمون ّالمفسرون اضطر

ّا ّعن ّبدال ّمات ّلذلك ّقطعا! ّالنصّالقرآني ّيذكره ّلم ّوهذا ّلمسيح، ّهنا، ّالشبه ّيعني ّاليهودّإال ن 

همّبقتلّالمسيحّسينتهونّن ّأاعتقدوا،ّأيّهّهوّالمسيحّوصلبوهّمكانه،ّولكنّتهي أّلهم،ّن ّأاستشبهواّبأحدّ

سبحانهّوتعالى،ّفشلّهللا،ّأذاّإليه.ّإصعدهّأقامهّمنّالقبرّوأيّأليه،ّإمنهّومنّرسالته.ّلكنّهللاّرفعهّ

ةّعلىّسّالكنيسةّالمبني ّ،ّوأسّ موتهّوقيامتهّالمسيح،ّوتابعّرسالتهّمنّبعدّطّاليهودّالشريرّضدّ مخط ّ

ّ.شمعونّزعيمّالحواريينصخرةّ

َوإِنَّ الَِّذيَن اْختَلَفوواْ 
253
َاَع الظَّنِّ َوَما قَتَ   ْنهو َما لَهوم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِلَّ اتُِّ  ( 151لووُو يَقِيناا )فِيِه لَفِي َشكٍّ مِّ

ةّالناس،ّاّكبقي ّنساناّعادي ّإعاله.ّفاليهودّاختلفواّبشخصه؛ّفكانواّيروهّأاّوردّةّلمّ فيّهذهّاآليةّتتمّ 

نسان،ّوبالمقابلّكانتّتجريّالمعجزاتّوالشفاءاتّعلىّإّم،ّويمشيّويتعبّككلّ يأكلّويشرب،ّويتأل ّ

ّفيّشخصهّالذيّحي ّ ّاختلفوا ّلذا ّالكراماتهذينّلهّأرهم،ّمنّيده. ّالنجّ أّ؟ه ؟ارّابنّمريمليسّهذا
254
ّ

كانّفيّغيرّّهمأملهمّخابّوظن ّّلكنّ ّ،ّكماّانتهواّمنّاألنبياءّمنّقبله.همّسينتهونّمنهن ّألذلكّاعتقدواّ

ّإّأصعدهقامهّمنّالقبرّوأيّأليهّإرفعهّّ،سبحانهّوتعالىّ،فالِلّ،همحل ّ دناهّالنصوصّأليه.ّوقدّوضعنا

ّالقديمّللمخطوطّوالنصّاليونانيّونصّالقرآنّالكريمّللتسهيلّعلىّالقارئ.ّالمقابلةّالنصّالعربيّ 

ا ) ا َحِكيما و َعِزيزا و إِلَْيِه َوَكاَن هللا  فََعهو هللا  نْ 158بَل رَّ ( َوإِن مِّ
255
إِلَّ لَيوْؤِمنَنَّ بِهِ  أَْهِل اْلِكتَابِ  

256
َُْل   قَ

َمْوتِهِ 
257
  

                                                 
253
حسبّمخطوطّمكاريوسّسمعانّالمنحولّالخالفّهناّعلىّطبيعةّالمسيح،ّفهموّانسانّيأكلّويشربّويتألمّلكنّّ

بالمقابلّيصنعّالمعجزاتّفاذهلّابليسّواعتقدّابليسّانهّانّيقتلّبشريتهّينتهيّمنهّفسقطّفيّفخّالظن.ّانظرّالمقارنةّ

ّادناه
254
 6\3مرقسّّ
255
ّآمنّهّ ّبعضهم ّفان ّالمسيح، ّوصلبوا ّالذينّاضطهدوا ّهم ّاليهود ّكون ّاليهود، ّمن ّبعضا ّالكريم ّالقرآن ّيستثني نا

نََحوهّفقاَلّفيه:ّ،ّوهذاّماّوردّفيّاألناجيل:ّ"بالمسيح،ّقبلّموته ّ"ورأَىّيسوُعّنَتَنائيَلّآتِياّ  ّخالٌِصّالِّغشَّ هَُوذاّإِسرائيليٌّ

.ّ"فيه
48
.ّ"قبَلّأَنّيَدعَوَكّقيلِبُّسّوأَنَتّتَحَتّالتِّينَة،ّرأَيتُك"أَجابَهّيسوع:ّّ"ِمنّأَيَنّتَعِرفُني؟"فقاَلّلهّنَتَنائيلّ:ّّ

49
أَجابَهّّ

.ّ"راِّيي،ّأَنَتّابُنّهللا،ّأَنَتَّملُِكّإِسرائيل"نَتَنائيل:ّ
51

أأَلَنِّيّقُلُتّلََكّإِنِّيّرأَيتَُكّتَحَتّالتِّينَةّآَمنَتّ؟ّستَرىّ"أَجابَهّيسوع:ّ

ّهذا ِّمن ّ"أَعظََم .
51

ّ ّله: ّابِنّ"وقاَل ّفَوَق ّناِزليَن ّصاِعديَن ّهللاِ ّومالئَِكةَ ُّمنفَتَِحة، ّالسَّماَء ّستَروَن ّلَكم: ّأَقوُل ّالَحقَّ الَحقَّ

ّ"اإِلْنسان ّ)يوحنا .1\41-51ّ )
11

ّ)يوح ّتاَلميُذه ّبِه ّفَآَمَن َّمجَده ّفأَظهََر ّالَجليل، ّقانا ّفي ّبها ّأَتى ّيسوع ّآياِت ّأُولى ناّهِذه

2\11ّ)
39

ّماّفََعلتُّ"فآَمَنّبِهَّعَدٌدَّكثيٌرِّمنّساِمريِّيّتِلَكّالَمدينَةّعنَّكالِمّالَمرأَِةّالَّتيّكانَتّتَشهَُدّفتَقول:ّ .ّ"إِنَّهّقاَلّليُّكلَّ
41

اِمريُّوَنَّسأَلوهُّأَنّيُقيَمِّعنَدهم،ّفَأَقاَمّهُناَكّيَوَمْين.ّ اّوَصَلّإِلَيهّالسَّ فلَمَّ
41

هُمَّعَدٌدّأَكبَُرَّكثيرا ّعنّكالِمه،ّفآَمَنِّمن
42

وقالواّ

َّحقا ّ"لِلَمرأَة:ّ ُّمَخلُِّصّالعالَِم ّأَنَّهُ ّنَحُنّوَعلِمنا َّسِمعناهُ (42ّ-39\4.ّ)يوحناّ"الّنُؤِمُنّاآلَنّعنّقَولِِك،ّفقَد
68

ِّسْمعاُنّ أَجابَهُ

ّ ِّعن"بُطُرس: ّاألَبَِديَِّة ّالَحياِة ّوَكالُم ّنَذهَب ّإِلىَّمن ، ّرب  ّيا َدكّ؟
69

ّقُدُّوُسّهللا ّأَنََّك ّوَعَرفنا ّآَمنَّا ّ"ونَحُن ّ)يوحنا .6\68ّ)
31

ّ ّوقالوا: َّكثير َّخْلٌق ّالَجْمِع ِّمَن ّبِه ُجل؟"فآمَن ّالرَّ ّأَْجرىّهذا ا ِّممَّ ّيأتيّأَكثَر ّحيَن ّاآلياِت ِّمَن )يوحناّّ"أَيُجريّالمسيُح

1\31ّ)
31

َّخْلقٌّ ّبِه ّآَمَن ّبِذلَِك، ّيتََكلَُّم ّهُو ّّوبَينَما ّ)يوحنا (31ّ\8َكثير.
38

ّ ّربّ "فقال: ّيا ّّ"آمنُت، ّ)يوحنا ّله (38ّ\9وسَجَد
42

(38ّ\11فآَمَنّبِهّهُنالَِكَّخلٌقَّكثير.ّ)يوحناّ
45

فآَمَنّبِهّكثيٌرِّمَنّاليَهوِدّالذيَنّجاؤواّإِلىَّمريَمّوَرأَواّماَّصنَع.ّ)يوحناّ

11\45ّ)
11

ّ ّلهّبِذلك. ّيَشهَُد ّاألَموات، ِّمنّبَيِن ّالقَْبرّوأَقاَمهُ ِّمَن ّلَعاَزَر َّدعا ّالَّذيَّصِحبَه،ّحيَن ّالَجْمُع وكاَن
18

َّخَرَجّ وما

الَجْمُعّالِستقبالِهّإاِلَّّوقَدَّسِمَعّأَنَّهّأَتىّبِتلَكّاآليَة.ّ
19

يسيُّوَنّبَعُضهمّلِبَعض:ّ يدوَنَّشيئا .ّهَُوذاّتَروَنّأَنَّكمّالّتَستَف"فقاَلّالفِرِّ

ّقدّتَبَِعه (19ّ-11\12.ّ)يوحناّ"العالَُم
42

ّبِإِيمانِِهم،ّ ّبِه،ّولِكنَّهمّلمّيُجاِهروا ّأَنفُِسِهمّآَمنوا َؤساِء ِّمَنّالرُّ َّكثيرا  َّعَددا  َغيَرّأَنَّ

ّيُفَصلواِّمَنّالَمجَمع،ّ يسيِّين،ّلِئاَلَّ بَِسبَِبّالفِرِّ
43

لواّالَمجَدّاآلتَيِّمَنّ -42\12النَّاِسّعلىّالَمجِدّاآلتيِّمَنّهللا.ّ)يوحناّففضَّ

43ّ)
1

َّجميَعّماَّوهَبتَهّليّهوِّمنِّعنِدك وَعرفواّاآلَنّأَنَّ
ّ8

ّالكالَمّالَّذيّبَلََّغتنيهّبَلَّغتُهمّإِيَّاهّفقَبِلوهّوَعَرفواَّحق ا ّأَنِّيِّمنّ وأنَّ

ّ(8ّ-1\11ّلَُدنَكَّخَرجُتّوآمنواّبِأَنَكّأَنَتّأَرَسلتَني.ّ)يوحنا
256
 )الطبري(ّيعنـيّبعيسىّ
257
 قبلّموتّعيسىّ)الطبري(يعنـي:ّّ
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ّ،ذاّذكرّموتّالمسيحّهنا،ّبعدّآيةّالشبهإحسبّالشراحّالمسلمين.ّّ،موتّالمسيحّتعنيّ،هناّ،موته

ّالمسلمونّب ّّنّ أالتيّفس رها ّيمت، ّإضافي ةالمسيحّلم ة ّهذاّنّ بأّحج  يغايرّالمعنىّالعامّّ،تفسيرّالشبه

ّحّتفسيرنا.عنّموتّالمسيح،ّويرجّ ّ،للقرآنّالكريم

َويَْوَم اْلقِيَاَمةِ 
258
يَكوونو َعلَْيِهمْ  

259
ا  َشِهيدا

260
ّ(النساء/159) 

  )بعد الموت( َويَْوَم اْلقِيَاَمةِ 

تردّكلمة:ّيَْوَمّٱْلقِيَاَمةِّ
261
ّّ:ةّبعدّالموتةّوتعنيّبمجملهاّالقيامةّالعامّ مرّ 11ّفيّالقرآنّّ حيثّتَُوفَّى 

ا ّنَْفٍسّمَّ َكَسبَتّْ ُكلُّ
262
إذّالجميعّيُْبَعثُونَّّ

263
فالَِّذيَنَّكفَُروْاَّويَْسَخُروَنِّمَنّٱلَِّذيَنّآَمنُواّّْ

264
َّّ َوَماّقََدُروْاّٱلِلَّ

ّقَْدِرهِّ َحقَّ
265
لهمّلَْعنَة ّّ

266
يُْخِزيِهْمّهللاوّ

267
والَّيُنَصُرونَّّ

268
يَضُعّٱْلَمَواِزيَنّٱْلقِْسطَّاذّّ

269
قُوَنَّماّّ ّيُطَوَّ ثُمَّ

ّبِهِّ بَِخلُوْا
270
ويَْجَمَعهمّّْ

271
عمياناّ

272
ّّ ا َّوبُْكما  َوُصم 

273
َّوْزنا ّوّ ّلَهُْم ّيقِيُم الَ

274
ّإِلَْيهِمّّْ ّيَنظُُر والَ

275
الَّّ

                                                 
258
َرّتاَلميُذهّأَنَّهّقاَلّأيّيومّقيامةّالمسيحّمنّبينّاالموات،ّوهذاّماّوردّفيّاالنجيل:ّّ ِّمنّبَيِنّاألَموات،ّتذكَّ اّقاَم فلمَّ

(22ّ\2ذلك،ّفآمنواّبِالِكتاِبّوبِالَكلَِمِةّالَّتيّقالَهاّيسوع.ّ)يوحناّ
8

حينَئٍذّدَخَلّأيضا ّالتِّلميُذّاآلَخُرّوقَدَّوَصَلّقَبلَهّإِلىّالقَْبر،ّ

فَرأَىّوآَمَن.
ّ9

(9ّ-8ّ\21اَّوَرَدّفيّالِكتابِّمنّأَنَّهّيَِجُبّأَنّيَقوَمِّمنّبَيِنّاألَموات.ّ)يوحناّذلكّبِأَنَّهُماّلمّيكوناّقدّفِهماّم
28

"َّربِّيّوإِلهي!"ّأَجابَهّتوما:
29

-28ّ\21.ّ)يوحناّ"أأَِلَنََّكَّرأَيتَنيّآَمنَتّ؟ّطوبىّلِلَّذيَنّيؤِمنوَنّولَمّيََروا"فقاَلّلهّيسوع:ّ

29ّ)
31

ّلِلطَّعام اَّجلََسّمَعهُما ّوناَولَهما.ّّولمَّ ّكَسَرهُ ّالُخْبَزّوباَرَكّثُمَّ أَخَذ
31

فانفَتََحتّأَعيُنُهماّوعَرفاهّفغاَبّعنهُما.ّ
32

فقاَلّ

ثُناّفيّالطَّريقّويَشَرُحّلناّالُكتُبّ؟"أََحُدهماّلآِلَخر:ّ فيَّصدِرنا،ّحيَنّكانّيَُحدِّ ّ"أَماّكاَنّقلبُناُّمتَّقِداّ 
33

اَعِةّ وقاماّفيّتِلَكّالسَّ

ّنَْفِسه ُّمجتَِمعين، َّمَعهم ّوالَّذيَن ّعَشَر ّاألََحَد ّفَوَجدا ّأُوَرَشليم، ّإِلى ّوَرَجعا ا
34

ّوتَراَءىّ َّحقا  ّقاَم بَّ ّالرَّ ّإِنَّ ّيَقولون وكانوا

لِِسْمعان.ّ
35

فَرَوياّماَّحَدَثّفيّالطَّريق،ّوَكيَفَّعَرفاهِّعنَدَّكْسِرّالُخْبز.ّ
36

بَينَهمّويَقوُلّلَهم:ّوبَينَماّهُماّيَتََكلَّمانّإِذاّبِهّيقوُمّ

ّعلَيُكم!" ّ"السَّالُم
31

ّ ُّروحا . ّيََروَن ّأَنَّهم ّوظَنُّوا ّوالَخوُف ّالفََزُع فأََخَذهُُم
38

ّ ّلَهم: ّثاَرِتّ"فقاَل ّولَِم ُّمضطَِربين، ّبالُكم ما

الشُّكوُكّفيّقُلوبِكم؟ّ
39

.ّأَناّهوّبِنَْفسي.ّإِلِمسونيّوانظُروا،ّفإِّ ّوقََدميَّ وَحّليَسّلهّلَحٌمّوالَّعْظٌمّكماّأُنظُرواّإِلىّيََديَّ ّالرُّ نَّ

.ّ"تََروَنّلي
41

قاَلّهذاّوأَراهُمّيََديِهّقَدَميهّ
41

بون،ّفقاَلّلَهم:ّ أَِعنَدُكمّههُناّماّ"َغيَرّأَنَّهمّلمّيَُصدِّقواِّمَنّالفََرِحّوظَلُّواّيَتََعجَّ

ّ"يُؤَكلّ؟
42

ّ . َّمشِوي  َّسَمٍك ّقِطَعةَ فناَولوهُ
43

ّ ّ)لوقا ّبِمرأ ىِّمنهُم. ّوأََكلَها 42ّ-31ّ\24فأََخَذها ّإِسرائيَلّ"( ّبَيُت ّيَقين ا فَْليَْعلَْم

ا ّوَمسيح  َّرب  ا ّهللاُ َّجَعلَه ّقد ّأَنتُم ّالَّذيَّصلَبتُموه ّهذا ّيَسوَع ّ"أَجَمعّأَنَّ .
31
ّفقالواّّ ّتَفَطََّرتّقُلوبُهم، ّالَكالم، ّذلَك َّسِمعوا ا فلَمَّ

ُسل:ّلِبُطُرَسّولِسائِِرّ ّ"ماذاّنَعَمل،ّأَيُّهاّاألَخوة؟"الرُّ
38
ِّمنُكمّبِاسِمّيسوَعّالَمسيح،ّ"فقاَلّلَهمّبُطُرس:ّّ توبوا،َّوْليَعتَِمْدُّكلٌّ

وِحّالقُُدس.ّ ّالرُّ لُِغْفراِنَّخطاياكم،ّفتَنالواَّعِطيَّةَ
39
ّالَوعَدّلَكمّأَنتُمّوألَوالِدُكمّوَجميِعّاألَباِعد،ّعلىّقَْدِرّماّيَّّ ْدعوِّمنهُُمّفإِنَّ

ّإِلهُنا بُّ .ّ"الرَّ
41
ّّ ّالَكالمّويُناِشُدهمّفيَقول: ِّمنَّغيِرّهذا ّبِكثيٍر ّيَستَشِهُد ّالفاِسد"وكاَن ّالجيِل ِّمنّهذا .ّ"تََخلَّصوا

41
فالَّذيَنّّ

ّفيّذلَكّاليَوِمّنَحُوّثاَلثَِةّآالِفّنَْفس. ّ(41-36\2)اعمالّالرسلّّقَبِلواَّكالَمهّاعتََمدوا،ّفانَضمَّ
259
ّأُْغلِقَْتّايّيريهمّنفسهّكماّوردّفيّاالنجيلّ ّفيّداٍر ّالتَّالميُذ ّاألحد،ّكاَن ّ)يومّالقيامة(،ّيوِم ّذلكّاليَوِم :ّوفيَّمساِء

ِمَنّاليَهود،ّفجاَءّيسوُعّوَوقََفّبَينَهمّوقاَلّلَهم:ّ تَّالميُذّقاَلّذلك،ّوأَراهمّيََديِهّوَجنبَهّففَِرَحّالّ"السَّالُمّعلَيكم!"أَبوابُهاَّخوفاّ 

.ّ)يوحناّ ب   (21-19\21لُِمشاهََدتِهِمّالرَّ
260
ّربه.ّ ّرسالة ّبلَّغ ّقد ّعلـىّأنه ّالقـيامة، ّيوم ّشهيدا  ّّ(الطبرسي)الطُري وّيكونّعلـيهم يظهرّعليهمّولكنّتفسيرنا:

 )انظرّفصولّالقيامةّفيّاالناجيلّاالربعة(ّويريهمّنفسه
261
؛ النساء 12و 13و 63\؛ القصص 28\؛ النحل 62\؛ السراء 88\؛ السراء 303\؛ طه 6و 3\؛ القيامة 80\فصلت ّ

ّ.8\؛ الحقاف 31\؛ القلم 312و 361و 32\؛ العراف 68و 38 \؛ المائدة 301\
262
 388 \؛ آل عمران 363\آل عمران ّ
263
36ّ\المؤمنون ّ
264
232ّو 88\الُقرة ّ
265
61ّ\الزمر ّ
266
11ّ\؛ هود 82\القصص ّ
267
21ّ\النحل ّ
268
83ّ\القصص ّ
269
81ّ\ء النُياّ
270
380ّ\آل عمران ّ
271
26ّ\؛ الجاثية 32\؛ النعام 81\النساء ّ
272
328ّ\طه ّ
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يِهمّْ يَُزكِّ
276
َّعَذابُّّ ّلَهُم ويَُضاَعْف

277
َحِريقِّّ

278
ٱلنَّارَّّ

279
السيءّ

280
األَلِيمٌّّ

281
َّخِسُرۤواّّْ ّٱلَِّذيَن فٱْلَخاِسِريَن

َّوأَْهلِيِهمّْ أَنفَُسهُْم
282
ةٌّّ ْسَودَّ ّمُّ ُوُجوهُهُم

283
ّأَْرَحاوّ ّتَنفََعهُْم ّأَْوالَُدهُمّْلَن َّوالَ ُمهُْم

284
بِِشْرِكـهمّْ يَْكفُُرونَّّ

285
ّ

ّبِبَْعضٍّ وبَْعضهْم
286
ّيَْفتَُرونَّّ َّكانُوْا ا َّعمَّ َولَيُْسأَلُنَّ

287
ِّّ ّٱلِلَّ ٱْلَكِذبَّ َعلَى

288
ّتُْخلُِفّّ ّالَ ّإِنََّك ّتُْخِزنَا فاَلَ

ٱْلِميَعادَّ
289
ّّ

ّالقيامة ّيوم ّبماّ،يضاأّ،وهللا ّالناس: ّبين ّحكما يَْختَِصُمونَّ يكون
290
ّفِيهِّّ ُّكنتُْم ّفِيَما ّبَْينَهُْم فيَْحُكُم

يَْختَلِفُونَّ
291
َعِملُواّْ إذّيُنَبِّئُهُمّبَِماّ

292
يَْلقَاهَُّمْنُشورا ّّ ّإِْنَساٍنّيُْخِرُجّلَهُِّكتَاباّ  َوُكلَّ

293
ّ

فضلّفاألةّكبرى.ّي ّهمّ أنّتعبيرّيومّالقيامةّبالمطلق،ّلماّلقيامةّالمسيحّمنّالقبرّآهناّاستعملّالقر

ة،ّحسبّسياقّالنص.ّفيومّقيامتهّصارّموات،ّالّالقيامةّالعامّ هوّيومّقيامةّالمسيحّمنّبينّاألّهنا،

ّمحط ّ ّفي ّكبيرة ّإة ّاتباعه، ّكلّ إيمان ّذكراه ّيعيدوا ّانطلقوا ّوّذ ّيزالّأسنة ّوال ّالقيامة، ّعيد صبح

وبهذاّالمعنىّوردتّّلصلوات.صوامّواونّلهّباألويستعدّ ّ،يحتفلونّبهذاّالعيدّ،لىّاليومإّ،ونالمسيحي ّ

يومّقيامةّالمسيحّمنّبينّاالموات=ّيوم القيامةعندّمكاريوسّالمنحول:ّ
294
ّ

يَكوونو َعلَْيِهمْ 
295
ا  َشِهيدا

296
ّ(النساء/159) 

ناجيلّفيّاألّوردوهذاّبعضّماّّ.مواتقامهّمنّبينّاألأهللاّتعالىّّنّ أمامهمّعلىّأأيّيكونّشاهداّ

ّ:ّعنّقيامةّالمسيح

                                                                                                                                                 
273
11ّ\السراء ّ
274
308ّ\الكهف ّ
275
11ّ \آل عمران ّ
276
318ّ\الُقرة ّ
277
61ّ\الفرقان ّ
278
1ّ\الحج ّ
279
18ّ\هود ّ
280
81ّو 28\الزمر ّ
281
36ّ \المائدة ّ
282
88ّ\؛ الشورى 38\الزمر ّ
283
60ّ\الزمر ّ
284
3ّ\الممتحنة ّ
285
38ّ\فاطر ّ
286
28ّ\العنكُوت ّ
287
33ّ\العنكُوت ّ
288
60ّ\يونس ّ
289
318ّ\آل عمران ّ
290
33ّ\الزمر ّ
291
؛ الُقرة 31\؛ الحج 328\؛ النحل 12\؛ النحل 383\؛ النساء 13\؛ يونس 31\؛ الجاثية 28\؛ السجدة 61\الحج ّ

88ّ\؛ آل عمران 333\
292
1ّ\المجادلة ّ
293
33ّ\السراء ّ
294
ّ. 6/2؛ّالمقطع19المقالةّمكاريوس المنحول، مخطوط القديس سمعان العامودي، ّ
295
ّأُْغلِقَْتّّ ّفيّداٍر ّالتَّالميُذ ّاألحد،ّكاَن ّ)يومّالقيامة(،ّيوِم ّذلكّاليَوِم ايّيريهمّنفسهّكماّوردّفيّاالنجيل:ّوفيَّمساِء

ِمَنّاليَهود،ّفجاَءّيسوُعّوَوقََفّبَينَهمّوقالَّ قاَلّذلك،ّوأَراهمّيََديِهّوَجنبَهّففَِرَحّالتَّالميُذّّ"السَّالُمّعلَيكم!"لَهم:ّّأَبوابُهاَّخوفاّ 

.ّ)يوحناّ ب   (21-19\21لُِمشاهََدتِهِمّالرَّ
296
ّربه.ّ ّرسالة ّبلَّغ ّقد ّعلـىّأنه ّالقـيامة، ّيوم ّشهيدا  ّيظهرّعليهمّّ(الطبرسي)الطُري وّيكونّعلـيهم ولكنّتفسيرنا:

 ويريهمّنفسهّ)انظرّفصولّالقيامةّفيّاالناجيلّاالربعة(
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ّ ذلكّاليَومِّوفيَّمساِء
297

ّفجاَءّ ّاليَهود، ِّمَن َّخوفا  ّأَبوابُها ّأُْغلِقَْت ّفيّداٍر ّالتَّالميُذ ّكاَن ّاألحد، ّيوِم ،

ففَِرَحّالتَّالميُذّلُِمشاهََدتِهِمّّوأَراهمّيََديِهّوَجنبَهقاَلّذلك،ّّ"السَّالُمّعلَيكم!"يسوُعّوَوقََفّبَينَهمّوقاَلّلَهم:ّ

بّ  الرَّ
298
ّ.ّ

ّبينّنصّا ّالمقارنة ّمنّمخطوطّمكاريوسوهذه ّيوازيه ّوما ّالكريم ّمعّ-لقرآن ّالمنحول سمعان

كثرّمعنىّآيةّالشبهّةّعنه.ّوهذاّالنصّيوضحّباألخذتّالترجمةّالعربي ّأساسيّالذيّالنصّاليونانيّاأل

ّفضل.أوقدّنقلتّالمقطعّكامالّلتوضيحّالمعنىّبشكلّّ.الشهيرة

ّ

ِّعيَسىّ ّاْلَمِسيَح ّقَتَْلنَا ّإِنَّا َوقَْولِِهْم

ّقَتَلُوهُّ َّوَما ِ ّهللا  َّرُسوَل َّمْريََم اْبَن

َّوَماَّصلَبُوهَُّولَـِكنُّشبِّهَّلَهُْمّ

ّ َّشكٍّ ّلَفِي ّفِيِه ّاْختَلَفُوْا ّالَِّذيَن َوإِنَّ

ّاتِّبَاَعّ ّإاِلَّ ِّعْلٍم ِّمْن ّبِِه ّلَهُم َّما ْنهُ مِّ

َّوَماّقَتَلُّ ّ(151وهُّيَقِين اّ)الظَّنِّ

ُّ ّهللا  َّوَكاَن ّإِلَْيِه ُ ّهللا  فََعهُ ّرَّ بَل

اّ) اَّحِكيم  ّ(158َّعِزيز 

ّ ّلَيُْؤِمنَنَّ ّإاِلَّ ّاْلِكتَاِب ّأَْهِل ْن ّمِّ َوإِن

 َمْوتِهِّبِِهّقَْبَلّ

  

َويَْوَم اْلقِيَاَمِة يَكوونو َعلَْيِهْم 

ا ّ(النساء/159)َّشِهيدا

هكذاّكانّفىّاي امّالربّفى2.4ّ

ّالذيّ ّيوافون ّكانوا ّالوقت. ذلك

ّيعافون يريدون
299

كانسانّّ

بونّ ّيقر  ّكانوا ا ّفلم  ّبشر. البس

ّمنّ ّالذى ّهللا ّكلمة ّكان منه.

ّالسما ّالّّويداخل ّحيث من

يرىّبعينيّالجسدّيعملّاالياتّ

ّ ّللذينّالعجائالمعجزه ّالسيما ب.

الّ ّولذلكّالمح  يقصدونهّبايمان.

ّيسيراّ ّقلقا ّيقلق ّيكن لم

مسروقا
300
ّبشرّ ةمن

301
الرب.ّّ

ّذلكّ ّكان ّالرب ّبسكوت الن

ّخارجّ ّمن ّيراه ّكان ّالنه يقلق.

انساناّمثلّباقىّالناس.ّفاذاّكانّ

ّ ّبهّعجائيشاهد ّتكمل ّكبار ب

اّ ّفام  ّيصنع. ّماذا ّخوف يعتريه

ّفكانّ ّمنه. ّيبصر ّكان الذى

اّانسا ّوام  ّراقدا. ّظاميا ّتعبا نا

ناتالكائ
302

ّ[ّ ّفلم195ّبه ق[

ّتكنّالنسان.ّ

ّب2.5 المآالن
303
ّاالنسي ّّ ّةالرب

ّّةبجهالّيعم ه. الربّّوظن  شر 

يقين.ّ ّالصد  ّاحد ّمثل انسانا

ّفّفحاول ّبالذين ّبالصلب ّيقتله

طاعته
304
.ّّ

 

5. [f° 184v] Διὰ γὰρ τὰ 

ἀνθρώπινα τοῦ κυρίου 

πάθη τυφλωθεὶς τῇ 

ἀγνοίᾳ τῆς κακίας 

αὐτοῦ καὶ νομίσας 

ἄνθρωπον εἶναι τὸν 

κύριον ὡς ἕνα τῶν 

δικαίων εἰς τὴν κατ’ 

αὐτοῦ ἀναίρεσιν τοῦ 

σταυροῦ διὰ τῶν 

ὑπηκόων αὐτοῦ 

ἐπεχείρησε. Πρὸς ὃν ὁ 

κύριος ἔλεγεν· Ὦ 

διάβολε, τί ταράσσῃ 

ἐμοῦ ἡσυχάζοντος; Τί 

θορυβῆσαι (variante : 

θορυβεῖ σε); <Ὁ δέ·> 

Τὰ διὰ σοῦ, φησίν, 

ἐπιτελούμενα 

θορυβοῦσι με καὶ 

δεινόν μοι τάραχον 

ἐμποιοῦσι. Τὸ μὲν γὰρ 

ὁρώμενόν σου 

ἄνθρωπός εἶ, τὰ δὲ διὰ 

                                                 
297
 يومّالقيامة،ّايّيومّقيامةّالمسيحّمنّبينّاالمواتّ
298
 21-19\21ّيوحناّ
299
ّالشفاءّينالونّ
300
ّانّالمسيحّّ ّوهنا ّالذيّيلقيهّالصيادّليصطادّالسمكة. ّكالطعم ببشريتهّغشّالكلمةّاليونانيةّفيّاالصلّتعنيّطعما

ّالشيطانّلكيّبآالمّالربّشفيتّخطيئةّالخطأة.
301
 ايّطبيعةّالمسيحّالبشريةّاوّاالنسانيةّ
302
ّالعجائبّوالمعجزاتّ
303
 الكلمةّاليونانيةّتعنيّضعفّالطبيعةّالبشريةّكونهاّمعرضةّلآلالمّ
304
 ايّرؤساءّاليهودّوالواليّالرومانيّ
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الّلمّتقلقّ فقالّالهّالرب.ّياّمح 

واناّساكتّولمّتضطرب.ّفزعمّ

المكمالت
305
.ّوتجعلّيبكّتقلقنّ

ّرد ّاضطراب ّالنّيّ فى .

المشاهدّمنكّانسان.ّوالمكمالتّ

ّخدعهّ ّالنه ّالنسان. ّليست بك

ّالمايتة.ّ ّالمألومة بالبشرة

ّالربّ ّبط ل ّالرب. وبآماتته

ّوجوره ده ّتمر  ّاجلّجميع ّفمن .

ّهذاّرامّالمحالّقتلّالرب.ّ

يلتهبنّّكنَّّّةالنّاالرواحّالخبيث

الذىّكانّّويمنّالالهوتّالسما

ّيصرخونّماّّيف ّفكانوا الجسد.

ّهللا196ّ]ّلنا ّابن ّيا ّولك و[

ّقدمتّقبلّالوقتّلتعاقبنا.

ّهللاِّ ّبِقضاِء ّأُسلَِم ّالَّذي المسيح

ّإِذّ ّفقتَلتُموه ّالسَّابِق وِعلِمه

ّبأَيديّ َّخَشبٍة ّعلى علَّقتُموه

الكافِرين،ّ
24
وأَنقََذهّّأَقاَمهّهللاُّقدّّ

ّكاَنّ ّفما ّالَموت، ّأَهواِل ِمن

(ّ َّرهينَها 2ّّأعماللِيَبقى /23-

24)ّ

ّ ّذلَك، ّقاَل ا ُّّرفِعَّولَمَّ بَِمرأى 

ّعنّ َّغماٌم َّحَجبَه ّثُمَّ ِمنهُم،

ّ .ّ أَبصاِرِهم.
11

ُّعيونُهمّ وبَينَما

ّوهُوّ ّالسَّماِء ّإِلى شاِخَصةٌ

ّلَهمّ َّمثاَل ّقد َّرُجالِن ّإِذا ذاِهب،

ّ ّبِيٍض ّثياٍب في
11

ّ أَيُّهاّ"وقاال:

ّقائميَنّ ّلَُكم ّما الَجليِليُّون،

ّ ّالسَّماء؟ ّإِلى فيسوُعّتَنظُروَن

ّالَّذيّ َّعنُكمهذا إِلىّالسَّماءُّّرفَِع

ّإِلىّ ّذاهب ا َّرأَيتُموه ّكما َسيأتي

ّ(11-9\1ّاعمال)ّ."السَّماء

َّكثيرّ َّخْلٌق ّالَجْمِع ِّمَن ّبِه فآمَن

ّ ِّمَنّ"وقالوا: ّالمسيُح أَيُجري

اّ ِّممَّ ّأَكثَر ّيأتي ّحيَن اآلياِت

ُجل؟ ّالرَّ ّهذا ّيوحنا)ّ"أَْجرى

1\31)ّ

σοῦ γινόμενα οὐκ ἔστιν 

ἀνθρώπου. Διὰ γὰρ τῆς 

παθητῆς καὶ θνητῆς 

σαρκὸς δελεάσας αὐτὸν 

εἰς τὴν ἰδίαν αὐτοῦ 

ἀναίρεσιν καὶ <τὸν> 

θάνατον ὁ κύριος 

κατήργησεν αὐτοῦ τὴν 

πᾶσαν τυραννίδα. Διὰ 

τοῦτο τὴν κατὰ τοῦ 

κυρίου ἀναίρεσιν ὁ 

διάβολος ἐπεχείρησε, 

καὶ γὰρ τὰ πονηρὰ 

πνεύματα ἀπὸ τοῦ ἐν τῷ 

σώματι ὄντος 

ἐπουρανίου <πυρὸς> 

τῆς θεότητος 

κατακαιόμενα ἔκραζον· 

« Τί ἡμῖν καὶ σοί, υἱὲ 

τοῦ θεοῦ; ἦλθες πρὸ 

καιροῦ [f° 185] 

βασανίσαι ἡμᾶς; » 

paris, 973 
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ّ)يومّ ّاليَوِم ّذلك َّمساِء وفي

ّكاَنّ ّاألحد، ّيوِم القيامة(،

ّأَبوابُهاّ ّأُْغلِقَْت ّداٍر ّفي التَّالميُذ

ّيسوُعّ ّفجاَء ّاليَهود، ِّمَن َخوفا 

ّ ّلَهم: ّوقاَل ّبَينَهم السَّالُمّ"وَوقََف

ّ"علَيكم!
21

ّ ّذلك، وأَراهمّقاَل

ّوَجنبَه ّالتَّالميُذّّيََديِه ففَِرَح

بّ  ّالرَّ ّ)لُِمشاهََدتِهِم ّيوحنا.

21\19-21)ّ

 

 خاتمة
ّالنصوصّإنّ  ّمسيحية،الصغيرةّالقرآنيةّهذه ّقراءة ّقرأتها ّالتي ّاإلسالمّّ، ّعالقة ّمدى تبرهن

ّ .ّوسننشر،ّإنّشاءّهللا،ّموتّالمسيحّمصلوباّوقيامتهّحياّمنّبينّاالمواتّأيعقائدهاّبالمسيحي ة،ّوفيّأهم 

ّمواضيعّأخرى،ّفيّنفسّالسياق،ّستكونّبدايةّلحوارّمتينّبينّالمسلمينّوالمسيحي ين.ّ

ّوأخيراّأهديّدراستيّهذه:

انتمّمنّّ:اّفيّمديوغوريهّ)البوسنة(ّالىّمحبةّاخوانناّالمسلمينّوقالتالىّمريمّامّالمسيحّالتيّدعتن1ّ

ّصنعتمّاالديانّوالتفرقةّالّهللا

2ّّ ّعام ّالثاني ّالفاتيكاني ّالمجمع ّفي ّدعت ّالتي ّالكنيسة ّاخوتنا1965ّّالى ّمع ّمفتوح ّحوار الى

ّالمسلمين

امرأةّمسلمةّفيّّيقَبَّلّقدمولّغسالذي،ّوالولّمرةّفيّتاريخّالكنيسة،ّّيسالىّالباباّالحاليّفرنس3ّ

ّحفلّغسلّاالرجلّعلىّمثالّالسيدّالمسيح،ّفاتحاّلناّبابّمحبةّشاملةّتجاهّاخوتناّالمسلمين

الىّالدولةّاللبنانيةّالكريمةّالتيّتشجعت،ّوألولّمرةّفيّالتاريخ،ّأنّتجمعّالمسلمينّوالمسيحيين4ّّ

ّجميعّوبدايةّتفاهمّواتحادّاسالميّمسيحيّعالميليكونّعيداّوطنياّللّمريمّبالمسيحّابنهاّفيّعيدّبشارة

الىّعشراتّآالفّالشبان،ّمسلمينّومسيحيين،ّالذينّتجمهرواّفيّساحةّبكركي،ّوقتّزيارةّالبابا5ّّ

السالمّّنرغبويالىّلبنانّالعامّالماضيّوطالبواّبالبحثّفيّالوحدةّوالتفاهمّبينّالمسلمينّوالمسيحيينّالنهمّ

ّوسئمواّالحروبّوالبغضاء

ّوالسالمّالمحبةالىّكلّمؤمنّيبحثّعن6ّّ

ّالىّالقديسّشربلّالذيّتنبأّبوحدةّعالميةّبينّالمسلمينّوالمسيحيينّوليستّبعيدةّاالمد1ّ

.ّوأعتذرّعنّاخطاءّكثيرةّراودتّهذاّتهوقراءّهنشرّويساهمّفيوأختمّبشكرّكلّساهمّفيّهذاّالعملّ

ّخللّاوّتوضيحّاوّإضافةّأيّمعلومةّالعمل،ّوأناّأفرحّبتلقيّملحظاتكمّالقيمةّإلصالحّأي

ّوالرجاءّاالتصالّعلىّبريديّااللكتروني

phskandar@hotmail.com 

ّالطالبّدعاكم

ّحناّاسكندرّاالبّ

ّالجمعةّالعظيمة،ّيومّ

ّذكرىّصلبّالمسيح،ّحسبّالتقويمّالغربي،ّ

2113ّّأذار29ّّفيّ


