
 بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد:

فبين األناجيل المحرفة عدة تضاربات واختالفات منها على سبببيبل 
 المثال:

: " ثم خبرجبوا ببي لبيبصبلبببو     يقول مرقس  حامل الصليب : - 1
فسخروا رجال مجتازا كان آتيا من الحقل وهبو سبمبعبان البقبيبروانب  
أبو البسبسبنبدرس وروفبس لبيبحبمبل ءبلبيبببي وجباعوا ببي  لبى مبو ب  

 (    00-  02:    11جلجثي الذي تفسيبر  مبو ب  جبمبجبمبة "   
فب  أن حبامبل الصبلبيبب كبان البمبدعبو  متى ولوقا م  مرقسويتفق 

فهو يقول : " حبيبنبئبذ  شيئا آخريقرر  يوحنالسن  سمعان القيراون 
أسلمي  ليهم ليصلب فأخذوا يسوع ومضوا بي   فخرج وهو حبامبل 
ءليبي  لى المبو ب  البذي يبقبال لبي مبو ب  البجبمبجبمبة ويبقبال لبي 

 (   11- 11:  11بالعبرانية جلجثة (   

" لبقبد كبان البمبعبتباو أن يبقبوم البذيبن حبسبم عبلبيبهبم  يقول نينهام :
بالصلب ، بحمل ءلبانهم بأنفسهم     ويقرر يوحبنبا أن هبذا كبان 

، ولسن على العسس من ذلك نجبد  حالة يسوعما حدث فعال ف  
حسب رواية   مبرقبس ومبتبى ولبوقبا ( أن شبخبصبا مبجبهبو  يبدعبى 
سمعان القيروان  هو الذي سخر  الرومان لحمل الصليب بد  من 

 يسوع  

وبالنسبة لمو   جلجثة فإن البتبقبالبيبد البتب  تبقبول  نبي يبقب  واخبل  
كنيسة القبر المقدس   يمسن  رجاعها ألبعبد مبن البقبرن البرابب  ،  
كما أنها   تزال مو   جدل   ولبقبد اقبتبرحبك أمباكبن أخبر  فب  
عصرنا الحا ر ،    أن البقب ب  ببواحبد مبنبهبا   يبزال ببعبيبدا عبن 

   200التحقيق  تفسير  نجيل مرقس : ص

أي أن الحديث عن القبر البمبقبدس البذي يبقبول البمبسبيبحبيبون  ن 
المسيح وفن فبيبي ، وكبان سبببببا مبن األسبببا  البوباهبرة لبلبحبرو  
الصليبية الت  اوعى مشبعبلبوهبا أنبهبا قبامبك لبتبخبلبيب  ذلبك البقبببر 

عبامبا ،  082المقدس من أيدي السفرة والت  استمرت أكبثبر مبن 
وقتل فيها من المسيحيبيبن والبمبسبلبمبيبن عشبرات األلبو  ، وومبر 

كل   -فيها السثير من المدن وأسيلك فيها وماع السثير من األبرياع 
 هذا قام على غير أساس  

مبمبزوجبة خبمبرا يقول مرقس : " أعب بو   شرا  المصلو  : -  
 (   02:  11بمر ليشر  فلم يقبل "   

ممزوجا بمرارة ليشر  ، ولبمبا ذال لبم  خاًل ويقول متى : " أع و  
(    فبمباذا أعب بو  ببالضببب  أيبهبا  22:    01يرو أن يشبر  "   

 ( -أبو أسامة–النصار  

يقول مرقس : " وكان عنوان علتي مسبتبوببا :  علة المصلو  : -ج
 (   01:  11ملك اليهوو "   

ويقول متى : " وجعلوا فول رأسي علتبي مبسبتبوببة : هبذا هبو يسبوع 
 (   21:  01ملك اليهوو "   

ويقول يوحنا : " وكتب بيالطس عبنبوانبا وو بعبي عبلبى الصبلبيبب ، 
 (   10:  11وكان مستوبا يسوع الناءري ملك اليهوو "   

يقول نينهام : لقد اختلفك اآلراع بشدة حول ءحبة مبا كبتبب عبن 
علتي ، فير  بعض العلماع أن الصيغة الدقيقة قد عرفك عن طريبق 
شهوو عيان ، بينما يعتقد آخرون أني من غير البمبحبتبمبل أن يبسبون 
الرومان قد استخدموا مبثبل تبلبك الصبيبغبة البجبافبة ، وأن مبا ذكبر  

القديس مرقس بوجي خاص عن علتي ،  نما يرج  مرة أخر  لبببيبان 
أن يسبوع قبد أعبدم بباعبتبببار  البمبسبيبا " تبفبسبيبر  نبجبيبل مبرقبس : 

   202ص

يقول مرقس : " وءلبوا معي واحدا عن اللصان والمصلو  :  -و 
:  11يميني وآخر عن يسار      واللذان ءلبا معي كانا يعيراني "   

01 -20   ) 

 ويتفق متى م  مرقس ف  أن اللصين كانا يعيبرانبي ويسبتبهبزهبان ببي  
لسن لوقا يقول : " وكان واحد من المذنبين المعلقين يجد  عليي 
 قببباهبببال  ن كبببنبببك أنبببك البببمبببسبببيبببح فبببخبببلببب  نبببفبببسبببك و يبببانبببا  
فأجا  اآلخر وانتهر  قاهال : أو  أنك تبخبا  اهلل  ذ أنبك تبحبك 
هذا الحسم بعيني   أما نحن فبعدل ألننا ننال استحقال ما فعلنا  ، 
 وأمببببا هبببببذا فبببببلبببببم يبببببفبببببعبببببل شبببببيببببئبببببا لبببببيبببببس فببببب  مبببببحبببببلبببببي  
ثم قال ليسوع : اذكرن  يا ر  متى جئك ف  ملسوتك   فقبال لبي 

 يسوع : الحق أقول لك  نك اليوم تسون مع  ف  الفرووس " 

  02  :21 - 22   ) 

 فبهبل لقد اختلفك األناجيل ف  موقف اللصين من المصبلبو     
 (-أبو أسامة-انتهر أم جد  عليي ؟؟

فصلبو   الساعة الثالثةيقول مرقس : " وكانك وقك الصلب : -هب 
   "11  :01   ) 

: " وكبان  الساعة الساوسةلسن يوحنا يقول :  ن ذلك حدث بعد 
 استعداو الفصح ونحو الساعة الساوسة  

فقال   ببيبالطبس ( لبلبيبهبوو هبو ذا مبلبسبسبم فصبرخبوا خبذ  خبذ  
 اءلبي  



يمسن تصديقي أن يغفر اهلل لليهوو   ولمالحوة ما حدث من تدمير 
ءار من المؤكد أن اهلل لن  121،  12مزووج ألورشليم ف  عام  

   012يغفر لهم " تفسير  نجيل لوقا : ص

لبقبد رأيبنبا أكبثبر مبن ثبالثبيبن   تعليق الدكتور محمد جبمبيبل غبازي :
تناقضا ف  مو وع الصلب ، ومع  اآلن كتا  " قبامبوس البسبتبا  
المقدس " الصاور عن مجم  السناهس ف  الشبرل األونبى   ومبن 
العجيب أن هناك خالفا ف  شسل الصليب الذي استخدم ، فبهبذا 

(  T( والصببلببيببب    xالببقببامببوس يببذكببر أن هببنبباك الصببلببيببب   
والصليب   + ( ، والصبلبيبب البمبسبتبخبدم كبرمبز لبلبمبسبيبحبيبة هبو 
  + ( لسن هذا القاموس يقول  ن الصبلبيبب البذي اسبتبخبدم كبان 

( وهببذا هببو نبب  مببا يببقببولببي قببامببوس الببسببتببا   Tعببلببى شببسببل   
 المقدس  

" وللصلبان نماذج رهيسية ثالثة ، أحدها المدعو ءليبب البقبديبس 
( وثبانبيبهبا بشبسبل   + ( وثبالبثبهبا  Xأندراوس وهو على شسل   

 ( وهو المعرو  بالصليب الالتين    Tبشسل السيف   

( كبمبا يبعبتبقبد  Tولعل ءليب المسيح كان من الشسل األخيبر   
الفنانون ، األمر الذي كان يسهل و   اسم الضحية وعنوان علتها 

 على القسم األعلى مني "  

 
 باختصار من كتاب"مناظرة بين إلاسالم والنصرانية" 

 (   11- 12:  11فحينئذ أسلمي  ليهم ليصلب "   

يقول نينهام : " منذ اللحوة الت  رو  فيها القديس مبرقبس  نبسبار 
الناس ليسوع نجد أن الوقك قد خ   بعناية بحيث تسبون البفبتبرة 
ثالثية األحداث أو التوقيتات مثل :    نبسبار بب برس ثبالث مبرات 

وقك  - 01:    11وقك الصلب الساعة الثالثة  10،  18:  12
 (   22،  22:  11الولمة من الساوسة  لى التاسعة 

ف  هذا المثل على األقل فإن الحسا  يبدو مص نعا ،  ذ أني مبن 
(   مبنبذ ببدع  02  -  1:    11الصعب أن كل ما روت األعداو   

جلسة الصباح حتى وقك الصلب ( يمسن حدوثي ف  فترة الثبالث 
 ساعات  

( بو وح أن ذلك لم يحدث "    12:  11ويبين  نجيل يوحنا   
   202تفسير  نجيل مرقس : ص

: يقول لوقا : " ولما مضوا بي  لى البمبو ب   ءالة المصلو  -و 
الذي يدعى جمجمة ءلبو  هناك م  المذنببيبن واحبدا عبن يبمبيبنبي 

 واآلخر عن يسار   

 فقال يسوع : يا أبتا  أغفر لهم ألنهم   يعلمون ماذا يفعلون "

   02  :22 - 22   ) 

لقد انفرو لوقا بذكر هذ  الصالة الت  حذفتها األناجيبل األخبر  ، 
 بل وبعض النسخ الهامة الت  تنسب للوقا أيضا  

" لقد قيل  ن هذ  الصالة ربما  عبجبيبب أمبر  ويقول جورج كيرو :
أببو -النصار  هل كالم الر  تدخل عبلبيبي كبلبمبة رببمبا ولبعبل     

( تببسبون قبد مبحببيبك مبن  حبد  البنببسبخ األولبى  نبجببيببل -أسبامببة
  لوقا ( بواس ة أحد كتبة القرن البثبانب  ، البذي نبن أنبي شب ع   
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