
ى املنتشرةي أحد املقاطع  يمواقع التواصل  ع واليوتيوب للشيخ أحمد ديدات الذي ُيلقبه  االجتما
ي مشاهدت "الدعوةأسد " مثل ةكيفل ن بألقاٍب و املُسلم ي حاليلهذا الف يفكنت  ختبار ملخالب هذا ا ةديو 
كل هؤالء  قول أن الشخص الذي سحر ع تخيلأ لم أكْن  عنه،كنت أظنه كما سمعت  ،املزعوم األسد

ي لكي يبدأ ؛ ذاته العلم هبنقِص  معرفتهينقصه أيًضا بل  يكتابالعلم الليس فقط ينقصه  اسيكون شخصً 
ي أحد املقاطع املنشور هذا النقص إكمال ى النصارى ن يساعد أنشتاين يعجز أي" سماة ب!! و حل هذه  ع

ي عند قراءته أن الفيديو سيكون  "املعادلة ى مثل أينشتاين، فإنك تجد العنوان يو ء معضل ح ع به 
ي مشاهدة لوانية و ديو بحركات ديدات يالف بينما عندما يبدأ املرء  ي  ى ر سجدًا  ةوالجذاب ةالخداعيال

ى العكس،  ،إستحاالت إن كان قليل العلماملوضوع  يظهر ألي  _الذي قاله_ن ديدات من طرحه إلكن ع
ي ال  ةلديه مشاكل معرفي ديدات هو من تاب امُلقدس بأنبالك ،ةبسيط وإن كانت ،ةشخص لديه معرف

ىيصعب  ا، ةنشتاين حل واحدأي ع ي  م ا ةخطاء ليست بقليلأولذلك وقع ديدات  ى الرغم من بساط    .ع
  

  :اقتباس
  يقول ديدات الفيديو من  30الثانية ي  -:1
ى الصليب ساعات 3 يسوع) خالللم يكن أحد يتوقع أن يموت (أي "   "ع
  

  :الرد
ن   ى  ساعات 3 املسيح لم يبَق  إني ح فأن الشيخ أحمد  املستوى!فما هذا  ،ساعات! 6ل الصليب بع

ء فيما يت ي  حدث عنه وال ح قرأ الرواية اإلنجيلية الديدات ليس ُملم بأي  يعرفها بتدقيق األطفال 
يستطيع ح أن ُيقدم نقد من  الضحلي املعر وهو بذلك املستوى فمن هذا لكي ينتقد وهل  ،مدارس األحد

 عمن ؟الخاطئةفمن أين له هذه املعلومات  ،"األسد" عاه ذلكفالعهد الجديد لم يقل ما أد ؟نوع كان أي
ي ُمطلقاً  ربما عن أوهامه وتخيالته الفكرية ولكن أي؟ ينقل ومن ماذا يقرأ  ،كان فهو ليس بمرجع مسي

   فالعهد الجديد يقول:
  
اِلَثُة َفَصَلُبوُه.َوَكاَنِت ا -  اَعُة الثَّ   )25 :15 مرقس(  لسَّ
اِسَعِة َصَرَخ َيُسوُع ِبَصْوٍت َعِظيٍم َقاِئاًل:  -  اَعِة التَّ ِ«َوَنْحَو السَّ َا َشَبْقَت

َ
ي مل ِ ي ِإي ِ ْي: ِإَلِه ِإَلِه مِلَاَذا ”ِإي

َ
(أ

؟) ِ َّا َسِمُعو  َتَرْكَت
َ
َن ُهَناَك مل ا«ا َقاُلوا: َفَقْوٌم ِمَن اْلَواِقِف ُه ُيَناِدي ِإيِليَّ َخَذ   ».ِإنَّ

َ
ْم َوأ ُ ْ َوِلْلَوْقِت َرَكَض َواِحٌد ِم

ى َقَصَبٍة َوَسَقاُه. َ َها َخالًّ َوَجَعَلَها َع
َ
ا اْلَباُقوَن َفَقاُلوا:   ِإْسِفْنَجًة َوَمأَل مَّ

َ
ا «َوأ ِتي ِإيِليَّ

ْ
َرى َهْل َيأ َ اْتُرْك. ِل

ُصهُ  وَح َفَصَرَخ َيُس   ».ُيَخّلِ ْسَلَم الرُّ
َ
ْيضًا ِبَصْوٍت َعِظيٍم َوأ

َ
  )27: 50- 46 (م وُع أ

ي بشائر  ي حلها! بينما تجده  عادلةاملُ هذه  ي ديدات أن أينشتاين سيعجز عن مساعدتنا  الصعبة ال يد
  ال يجيد كتابة رموز املعادلة!

  
  :إقتباس

ي  -:2   40الثانية ح  35 الثانيةيقول ديدات 
كون املوت بطيًئا ومؤملًا هذا هو الغرض، ليس القتل فقط، من املمكن إماتته بالغرق أو بالزيت يجب أن ي“

م يريدون شخًصا ما يموت ببطئ شديد، فمن املمكن أن يظل االنسان مصلوبا  ي... الخ، لك  4،5،6املغ



رنا ربما يظل ح لموت البطيء املؤلم وهذا ايام، إن الصلب ُمعد ل 6أيام مصلوبًا، والسجالت التاريخية تخ
م يقولون إنه مات   ”هو الغرض من الصلب، لك

  
  الرد:

ي عدم معقوليةأن ديدات بالطبع هنا ُيحاول  رةي مثل هذه  موت يسوع يد رة الف ي ( القص  6ال 
روهنا السؤال الهام كما كان يعتقد)،  ساعات 3ساعات وليست  ي وقت قص ليس أ ؟ملاذا مات يسوع 

ي حالة إغماء فقط؟ ناممكن ألن املسيح لم  وذلك ش جداً ه هذا فكر ديداتي أن املسيح يم يمت بل كان 
ود الذين كهنة و الحكام  تعرض إلجهادات وعذابات وجروح من خالل إساءةُيصلب فقط بل أنه  سلموه أال

ود الذين كانوا يمتص غضب ال ام والجلد الذي أمر به بيالطس لكيطم الذي كان من الُخدلمرورًا بال
ى  يسوع رَب وضُ  يريدون صلب يسوع ي رأسه بالقصبةرأسه ع .. إلخ ح أن يسوع .ووضع إكلياًل من الشوك 

روانيسمعان ” بأمر” كان يصعب عليه أن يحمل الصليب الذي كان سُيصلب عليه وساعده والجنود  ،الق
ن اللذ م كسروا سيقان اللص مالرومان لم يكسروا ساق يسوع ولك ي مو هذا  ،ان ُصلبا معه لُيسرعوا 

ه مات حقًا فلم يكن ُهناك سبب لكي ُيسرعوا موت يسوع ألنه لم يحدث مع يسوع وكان السبب لذلك أن
رة قبلما يصل ملرحلة  !مـــات فنعرف من كل هذا أن الرب يسوع املسيح قد تعرض لعذابات ونزف دماء كث

فما هذا العقل النابغ يا سيد ساعات،  6يب أن يموت خالل ثم تم صلبه، فليس من الغر  الصلب الفعلية
، فنعتقد ان أينشتاين سيعجز أن ُيفِهم ديدات بما لم يفهمه رغم قراءته لتفاصيل رحلة صلب ؟ديدات
  املسيح!

  
 املسيحية األدلةي  ةوواسع ةجاد ةينظر نظر وبدأ  اعاًم  35كان عمره  حا الذي كان ُملحًد  وارنر واالس

ى  وحصل ،امسيحيً وأصبح  ي الدراسات  درجةع ر  ي  ُنشرت ةبحثي ةمقال ةقام بكتاب، الالهوتيةاملاجست
 :بعنوان 2014ابريل عام 

Why Jesus Died So Quickly on the Cross? 
  

  :وارنر واالسيقول 

  ود الذين أساءوا معاملته قبل الصلى إتذكر أن يسوع تم تسليمه  ،بالصلب من خالل الُحكام ال
عتداء السيد املسيح باال  ةمعامل تبدأ، ًصلبت ضحيةلكل  بالنسبةلم يكن هذا هو الحال 

ى  اإلجابةعندما رفض  البدايةالجسدي من  ُضرب من ف ،ايتوقعو  واكان ال بالطريقةالكاهن ع
ُ : الضابط ُ ْم ِذيَن َقْد َسِمُعوا َماَذا َكلَّ ِل الَّ

َ
َنا؟ ِاْسأ

َ
ِ أ ُل

َ
ْم. ُهَوَذا َهُؤاَلِء َيْعِرُفوَن َماَذا ُقْلُت مِلَاَذا َتْسأ

َنا
َ
اِم َكاَن َواِقفًا َقاِئاًل:  ».أ َّا َقاَل َهَذا َلَطَم َيُسوَع َواِحٌد ِمَن اْلُخدَّ

َ
َهَكَذا ُتَجاِوُب َرِئيَس «َومل

َ
أ

  .)18: 22- 21يوحنا ( ”؟اْلَكَهَنِة 
 ى  أستمر اإليذاء البدني ليسوع ذه األنواع من  ،لأللوهيةأساس مزاعمه ع ن  لم يقم كل سج

ر قسوه وتعذيب  ةن معاملي أادعاءات يسوع تسببت ، التأكيدات الذين أسروه له كانت أك
وَن َوْجَهُه َوَيْلُكُموَنُه َوَيُقوُلوَن : اا وأيضًا جسديً له لفظيً  ةوسخري  َقْوٌم َيْبُصُقوَن َعَلْيِه َوُيَغطُّ

َ
َفاْبَتَدأ

 «َلُه: 
ْ
أ اُم َيْلِطُموَنهُ وَ ». َتَنبَّ   .)14:65مرقس (. َكاَن اْلُخدَّ



 ر عاد هناك ن  ىتلق، لألحداث يتحول بشكل غ ود وظهروا مضطرب بيالطس يسوع من الُحكام ال
ى  بشأن الحكم ء يستحق الصلب وحاول  يي الواقع لم يجد بيالطس أ، يسوع بالصلبع

ن من وجود يسوع ود الغاضب رضاء ال ؟«َلُه ِبياَلُطُس:  َقاَل : فجلده اس َّا َقاَل ». َما ُهَو اْلَحقُّ
َ
َومل

وِد َوَقاَل َلُهْم:  ُ َ ى اْل َ ْيضًا ِإ
َ
ًة َواِحَدًة.«َهَذا َخَرَج أ ِجُد ِفيِه ِعلَّ

َ
َنا َلْسُت أ

َ
ْطِلَق َلُكْم  أ

ُ
ْن أ

َ
َوَلُكْم َعاَدٌة أ

ْطِلَق َلُكْم َملِ 
ُ
ْن أ

َ
ِريُدوَن أ ُ َف

َ
ي اْلِفْصِح. أ ِ وِد؟َواِحدًا  ُ َ ْيضًا َجِميُعُهْم:  ».َك اْل

َ
َلْيَس َهَذا «َفَصَرُخوا أ

  .)18: 40- 38يوحنا ( َوَكاَن َباَراَباُس ِلّصًا.». َبْل َباَراَباَس 
ْيضًا َخاِرجًا َوَقاَل َلُهْم: 

َ
َخَذ ِبياَلُطُس َيُسوَع َوَجَلَدُه. َفَخَرَج ِبياَلُطُس أ

َ
ْخِرُجُه «َفِحيَنِئٍذ أ

ُ
َنا أ

َ
َها أ

ًة َواِحَدةً إِ  ِجُد ِفيِه ِعلَّ
َ
ي َلْسُت أ ّنِ

َ
ْوِك  ».َلْيُكْم ِلَتْعَلُموا أ َفَخَرَج َيُسوُع َخاِرجًا َوُهَو َحاِمٌل ِإْكِليَل الشَّ

ْرُجواِن. َفَقاَل َلُهْم ِبياَلُطُس: 
ُ
اُم صَ  ».ُهَوَذا اإِلْنَساُن «َوَثْوَب األ ا َرآُه ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلُخدَّ َرُخوا: َفَلمَّ

ةً «َلُهْم ِبياَلُطُس:  َقاَل ”  اْصِلْبُه! اْصِلْبُه!« ِجُد ِفيِه ِعلَّ
َ
ي َلْسُت أ ّنِ

َ
ْنُتْم َواْصِلُبوُه أل

َ
 يوحنا( ».ُخُذوُه أ

19 :1 ،4-6(  
دئ ةكمحاولبيالطس جلد يسوع بعنف  ي  ُيعوض الصلب  لكيفمع ذلك ( الحشد ةمنه 

ن بعقوبه جلد فسوف يتم جلد يسوع بشكل  ر امُلطالب قاًس جدًا لكي ُير بذلك الحشد الكب
ىبصلب يسوع رغم خروج شخص أخر أجرم  وجلد ، ن يصلب يسوعأُيريد  الذي) ُمجتمعهم! إ

سنان أو كانت عادة سوط متعدد األ  flagrumوُتسم  الرومانية األفة باستخدام ةيسوع بوحشي
ي أطراف ا ى قطع من الحجر أو العظام  ى رمش يحتوي ع لرموش. وأدى الضرب بالبالء الرومانى إ

ودي الذي يدعو  .إصابة الضحايا بجروح بليغه رضاء الحشد ال ي اس ى رغبة بيالطس  وبالنظر إ
ى موت يسوع، تعرض السيد املسيح للضرب الوح الذي لم يتجاوز عقوبة    اإلعدام.إ

  ى  ادفعوا تاًج ف ايً جسد وتعذيبهمن يسوع  السخريةلم يكف الجنود ، األفةعقب هذه رأسه ع
ي  ى رأسه بقصبه ايةالوضربوه  ِسِه : ع

ْ
ى َرأ

َ َخُذوا اْلَقَصَبَة َوَضَرُبوُه َع
َ
م ( .َوَبَصُقوا َعَلْيِه َوأ

27:30(.  

  ر نأصيب يسوع اآل ىن طالبوا بحمل صليبه لكن الجنود الروماني، بشكل كب ى  موقع الصلب إ ع
ى  نه تم الضغطأذلك  ةونتيجنه لم يتمكن من فعل هذا األمر أومن الواضح ، الرغم من حالته ع

روانيسمعان  ى  يسوع ةملساعد الق َرَواِنّيًا : حمل الصليبع ْ َوِفيَما ُهْم َخاِرُجوَن َوَجُدوا ِإْنَسانًا َق
ُروُه ِلَيْحِمَل َصِليَبُه.   .)27:32م (  اْسُمُه ِسْمَعاُن َفَسخَّ

  ًىا ثم تم صلب يسوع جنب نج إ ىكان طريقه  ،نب مع لص ، اطريقهمعن ا ا جًد الصليب مختلًف  إ
َّا َصَلُبوُه : يسوع وتأكيداته ةمن نوعها لهوي ةا بعوامل فريدكان الضرب قبل صلبه مدفوعً 

َ
َومل

 : ِ ّ ِ
ا ِلَكْي َيِتمَّ َما ِقيَل ِبالنَّ َ ْ َن َعَل ِرِع َ ْلَقْوا اْقَتَسُموا ِثَياِبي بَ «اْقَتَسُموا ِثَياَبُه ُمْق

َ
ى ِلَباِس أ َ ْم َوَع ُ َ ْي

   )27:35م (». ُقْرَعةً 
  

ــرح وفريــد قبــل صــلبه عــانى ــى  يتعــرض للضــربشــخص  أي ومــن املؤكــد أن، يســوع مــن ضــرب ُم هــذا النحــو ع
ــي الســاعات  ء مثلما حدث مع يســوع  ــالس وفشــل  ةالدمويــة ــي الــدور  ةســبقت صــلبه قــد عــانى مــن صــدم ال

ـــر  ـــي ف ـــى  مـــن الـــزمن ةر قصـــ ةـــي القلـــب  ـــى  األدلـــةن إفـــ ،ـــي الواقـــع، الصـــليبع ـــمالحظـــات يوحنـــا ع تتعلـــق  ال
تتفـــق مـــع هـــذا الشـــكل مـــن  )19:  34-31(بتـــدفق امليـــاه مـــن جنـــب يســـوع حينمـــا تـــم طعـــن يســـوع مـــن الجنـــدي 

ـــره ةيســـوع بســـرع ىتـــو، املـــوت ـــر مـــن غ  ونتيجـــة، قبـــل الصـــلب ةمـــن ضـــحايا الصـــلب بســـبب تجربتـــه الفريـــد أك



ى، ةومنطقيــ ةمعقولــ ةفــإن وفاتــه املُبكــر  لذلك ــى  ُيمكننــا أن نثــق بــأن يســوع تــو بــداًل مــن انــه  وأقــيمالصــليب ع
  1وقام تعرض لإلغماء

  
ــر كتــابي كالم ديداتف ر منطقــي وغ ر علم وغ ر صحيح وغ ة العقيمــ ةالفكريــ ملخيالتــهفهــو ُمجــرد ظهــورات  ،غ
ن ال ةمرجعي أيليس لها  ال ا بع ــر ُينظر ف ــا ال تســتحق ومــع ذلــك نتنــازل إلنخــداع الكث فيمــا ٌيروجــه نقــد أل

  .ةديدات من أفكار واهي
  
  :اقتباس 
ي : 3   5:50ح  3:40 الدقيقةيقول ديدات 
رض أنه كان “ ي صباح السبت املف ر وكذلك أيضًا  رض أنه داخل الق ي مساء الجمعة املف إن املسيح 

ر رمساء السبت كان او  ،بداخل الق رض أيضًا مازال يسوع بداخل الق صباح األحد هو بداية األسبوع و  ،ملف
ر فارًغا ر ووجدت الق ى الق إني أقرأ من كتابكم كلمة بكلمة ونًصا بنص،  ،عندما ذهبت مريم املجدلية إ

ر صباح السبت ي الق ر مساء السبتو  ،(تكرار) مساء الجمعة كان  ي الق ر صباح األحو  ،كان  ي الق - د كان 
ر خالًيا، وأنا أسال كم كان  - األسبوع بدايةوهو  ن عندما ذهبت مريم املجدلية وجدت الق االحد وليس اإلثن

ي عينك فستتمكن من الرؤية، كم عدد  ي؟ إنه أمر بسيط إن كنت مصاب بطلقه نارية  عدد األيام والليا
ي (يسأل الحاضرين)، ليلتان ويوم واحد، مساء الجمعة ره، ليلتان  األيام والليا ي ق ثم صباح األحد لم يكن 

  ويوم واحد فقط، فماذا قال يسوع، انه قال:
ي  ِ اٍم َوَثاَلَث َلَياٍل َهَكَذا َيُكوُن اْبُن اإِلْنَساِن  يَّ

َ
ي َبْطِن اْلُحوِت َثاَلَثَة أ ِ ُه َكَما َكاَن ُيوَناُن  نَّ

َ
ْرِض َثاَلَثَة أل

َ
َقْلِب األ

اٍم َوَثاَلَث َلَياٍل. يَّ
َ
  ) 12:40(م  أ

ا املسيحيون، إن  ن ويوم واحد، وأريدكم ان تجاوبوني أ لقد قال ثالث أيام وثالث لياٍل، وما نراه االن ليلت
ن ويوم، أتعلمون ح أينشتاين لن يتمكن من مساعدتكم!!   ”كان ثالث أيام وثالث لياٍل تساوى ليلت

 
ع فهمه فديدات ا يطرحه فعاًل إال انه لم يستطم يصف ديدات األمر الذي يطرحه أنه بسيط ورغم بساطه

رًا فيما  ود ناتج عن عدم إملام ديدات بالخلفية الحضارية لحياة يسوع وحسوذلك  قاله.سقط كث ابات ال
م وأيامهم، فاملسيح كان  لليوم.أنفسهم  ود أوقا فمن املؤسف أال يعرف ديدات كيف كان يحسب ال

ودي يتكلم بما يفهمه ا رض إنسان  رة الزمنية وتلك الثقافة، فكيف يف ودي وفقا لتلك الف لشعب ال
ى مدار  رض ديدات أنه وع  20ديدات أن املسيح كان يتكلم بحسابات القرن العشرين؟ بل واألنكى، كيف يف

ي البسيط لهذه الحسبة ال  ن أو الشعب املسي قرنا من الزمان لم يتفطن أحد من العلماء املسيحي
ي هذه يعرضها؟ ك ى مليارات البشر  ي ع ر منطقي ان ينط ي شكه ألنه غ ى ديدات أن يشك  ي ع ان ينب

  فمثاًل: الحقبة الزنية الطويلة.
  
ودي)الحساب  (بحسبأى مع بدايه يوم السبت  ةيظن ديدات أن يسوع ُدفن مساء يوم الُجمع .1 وهذا  ال

 ليلة(اليوم السابق ُيحسب من يوم  الجمعةجزء من يوم يوم السبت ف قبل بداية يسوع ُدفنخطأ ألن 
ي الخميس)يوم  ر، وليس بدايه من مساء الجمعة فبذلك يكون يومًا كاماًل  أى بدايه يوم السبت كما  الق

                                                 
1 http://coldcasechristianity.com/2014/why-jesus-died-so-quickly-on-the-cros/  



 ديدات!ظن ديدات أو كما يجهل 
را أنه  .2 ود يحسب الجزء من اليوم، مهما كان صغ ي يوم الجمعة، وعند ال بكلمات أخرى، مات املسيح 

ى يوم ك ي كامال، وهو يوم السبت إ ر اليوم التا ي الق امل، فهذا إذن أول يوم كامل، ثم بقى املسيح 
ي فجر يوم األحد، أي بعد  ن، ثم قام املسيح  ن كامل ى اآلن يوم الغروب، إذن فهذا يوم آخر كامل، إذن إ

ود تبدأ منذ غروب شمس  ودي، ألن بداية اليوم عند ال اليوم السابق (السبت) بداية يوم األحد ال
ي الثالثة  ي يوم األحد، فهذا أيضا يوم كامل ثالثا، فهذه  ي فجر يوم األحد، إذن قد قام  فاملسيح قال 
أيام ال قالها املسيح: يوم الجمعة (جزء) + يوم السبت من الغروب للغروب + يوم األحد (جزء)، 

ود يحسب يوما كامال.   والجزء عند ال
ي ذهاب مريم املجدلية سُيكرر ديدات نف .3 ر فارغ واليوم للمسيح يوم األحد صباحًا كيف  الخطأ  تجد الق

ي غروب الشمس ويبدأ من هنا يوما   هنفس الخطأ فأن ديدات ُيكرر  جديدًا،لم يكتمل فأن اليوم ينته 
ايه يوم األحد يصبح  ومًا. يذاته فأن جزء من يوم األحد هو كيوم األحد كله وليس من بدايه وح 

ر فارًغا ألنه قد انقضت فعليا الثالث أيام الكاملة.  فمريم املجدلية وجدت الق
رض جداًل، رغم هذا الشرح، .4 ر ثالث أيام  كالم ديدات أن املسيح لم يبق صحة لكن دعونا نف ي الق

ود الذي ُيحاولون أن يمسكوا  ،وثالث ليال كما وعد ن، خطأ ليسوع  أيفأن ال هذا كان أو للمسيحي
رهنوا أن يسوع ن كاذب ى  لكن هذا لم يحدث فصمت األعداء أنفسهم هو دليل ،أفضل سالح لكي ي ع

  عدم وجود خطًا.
  

ي عينه  ايكن ًمصابً  لم وديدات الذي ةيتمكن من الرؤيسي عينه  ةعجيب األمر جدًا أن الذي ُيصاب بطلق
ود  ابه لأليام، تثبتأن ما عرضه ديدات وطريقه حسة !! الحقيقةع الرؤيلم يستط جهل ديدات بطرائق ال

م ويثبت أيًضا م وثقافا أن الثالث أنه هو الذي سيعجز أينشتاين أن يساعده! فإن ديدات يعتقد  وعادا
ودي  جاهال بذلك ام وثالث لياٍل أيلكي يكونوا ثالث  ساعة 72يجب أن تكون  أيام والثالث لياٍل  الحساب ال

ي عصر يسوع ن. وكيف لليوم  ود يفهمون هذين املصطلح ورغم أن أرى ان ما قلته كافيًا ولك  كان ال
رين من العلماء   .سأدعم ما اقوله بأقوال الكث

  
  :ويليام أدىيقول 
ارًا كامل والجزء من الليل لياًل كامالً  حاصطال كان  ار  ي تلك األيام أن يحسبوا الجزء من ال ود  أنظر ( ال

ى ذلك يصح أن يكون مع قوله .)6:2هو ، 12و 5: 10اي  2، 18و 43:17تك ، 13او  30:2صم 1 ثالث " وع
ن  نوجزئي ةساع 24 يكامل أ ايوًم " ث ليالم وثال ايأ نذلك  اخرين مهما كانآمن يوم رين الجزئي ، صغ

ن كم ر من اختالق املسيح ن نبوء يزعم اعداء الدين اوليس هذا التفس ن إف املسيح وإتمامها ةللتوفيق ب
ي كتاب التلمود  ود بعد كتاب هللا(ذلك مبدأ  ى ةساع إضافةن إ" ففيه )اقدس كتب ال اليوم ُتحسب  إ

ي السنه ُيحسب سنه أخر  ةضافإخر و آيوما  ر " ى يوم ا ي زمن است ولوال  )5:1، 16:4اس (وكذا كان االمر 
ودال ذلك  رض ال ى  ع ن وادعوا كذب مسيحهم لعدم إتمام وعده ع بقيامته صباح اليوم الثالث املسيح

م لم يأتوا  راضذا ولك   .2قط االع
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 :فكري  أنطونيوسويقول امُلفسر 

ي =  ر جزءا من اليوم يوًم ثالث أيام وثالث ليا رون عن اليوم الكامل بقولهم  ا كاماًل التلمود يعت ود يع وال
اراً    .3)4:16) + (إس 12+7:4تك (+  8،1:5تك (= مساء وصباح  لياًل و

 
نويقول   :األب م املسك

ى  أما تعليقنا ار األول  يام والثالث لياٍل أالثالث ع ا الليل السابق أخذ ضمنً  الجمعة)ار يوم (ففي هكذا : ال
ودي ُيحسب من الغروب إ )ليل يوم الخميس( ار أو الليل ُيحسب ، الغروب ىألن اليوم ال وأي جزء من ال

ر قبل الغروب ثم دخل ليل اليوم الثاني ستاواملسيح ، ا كاماًل يوًم  ي الق  )ليل يوم السبت(ودع جسده 
ي  الجمعةفأول يوم هو يوم ، السابقة بليلته ا كاماًل وهكذا ُيحسب ما كان قبل الغروب يوًم  ألنه ُحسب له 

ر ألن ار السبت = اليوم  ليلة(ُدفن قبل الغروب +  هالق األحد صابح  ليلة(+  الثاني)السبت صابح السبت + 
  .4)األحد + الفجر = اليوم الثالث

  
 :نقرأ NKJVتعليق ي 
ي ال  ةأيام وثالث ةن ثالثإ ر بالضرور ليا ى  ةُتش كان يتم اعتبار جزء  القديمةي إسرائيل ، ةثالث أيام كاملإ

ى  من اليوم ى  بحيث ُيمكن أن ُيطلق)، 5:1، 4:16انظر إس ( إنه يومًا كامالً ع  "ثالثة ساعة 26ة ُمدع
 .5"أيام

 
رت بارنيقول املُفسر   :زأل

ر ن إ ي الق ودية، مع طريقه الحساب  ايتفق تماًم حساب وقت وجود يسوع  ولو لم يكن األمر كذلك لكان ال
مون مخلصنا أنه ن كاذب ود سيتفهمون ذلك األمر وكانوا سي ألنه كان معروفًا لهم أنه تحدث عن ، ال

م ،)27:63م ( النبوة تلك ر أن هذه ال ائيً  ةغ ي  ،الم ُتطرح  قد  النبوءةما كان املقصود من  إنوبالتا
 .6)5:1، 4:16إس ، 18،42:17تك ، 12،10:5اخ 2( أنظر ا كاماًل ويتم احتساب جزء من اليوم أنه يوًم ، حدث

  
 :تشارلز كالدويليقول 

ن موت املسيح وقيامته ساعة 72تحقيق  بالضرورةال تتطلب  العبارةهذه ، ثالث أيام وثالث ليال ألن ، ب
                                                 

 تفسير العھد الجديد، القس أنطونيوس فكري. نسخه إلكترونية. 3
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5 The NKJV Study Bible. 2007 (Mt 12:40). Nashville ،TN: Thomas Nelson. ،12:40 Three days and 
three nights does not necessarily indicate three full days. In ancient Israel ،a part of a day was 
considered a whole day (see Esth. 4:16; 5:1); so a period of 26 hours could be called ”three days.” 

6 Barnes ،A. (1884-1885). Notes on the New Testament: Matthew & Mark (R. Frew ،Ed.) (134). 
London: Blackie & Son. ،40. Three days and three nights. It will be seen in the account of the 
resurrection of Christ that he was in the grave but two nights and a part of three days. See Mat. 18:6. 
This computation is ،however ،strictly in accordance with the Jewish mode of reckoning. If it had not 
been ،the Jews would have understood it ،and would have charged our Saviour as being a false 
prophet ،for it was well known to them that he had spoken this prophecy ،Mat. 27:63. Such a charge ،
however ،was never made; and it is plain ،therefore ،that what was meant by the prediction was 
accomplished. It was a maxim ،also ،among the Jews ،in computing time ،that a part of a day was to 
be received as the whole. Many instances of this kind occur in both sacred and profane history. See 2 
Ch. 10:5 ،12; Ge. 42:17 ،18. Comp. Es. 4:16 with 5:1. 



روا  ود اعت كان صلب  إذا صحيح بشكل النبوءةيتم تحقيق هذه وهكذا ، من اليوم كيوم كامل ان جزءً أال
 .7الجمعةيسوع حدث يوم 

  
 :يقول  يرل رادماشرإ

ر بالضرور  ي ال تش ر جزالقديمة ي إسرائيل  ةكاملأيام ة ثالث ىإ ةثالث أيام وثالث ليا ىء من اليوم اعت  ع
ى  لذلك يمكن ان ُيطلق )5:1 ،4:16إيس ( انه يوم كامل ر ع  .8"أيام ثالثة" ساعة 26 ةف

  
   :يقول  ويليام ماكدونالد

ي بطن الحوت ي قلب األ  ةلذلك تنبأ ربنا بأنه سيكون ثالث، كما كان يونان  ي  ر ، رضأيام وثالث ليا وهذا ُيس
كيف يمكننا القول ، اصباًح وقام يوم األحد  ةن يسوع ُدفن يوم الجمعأكما كان ُيعتقد عمومًا  إذ، ةُمشكل

ر؟ ةبأنه كان ثالث ي الق ودي أي جزء من يوم وليل أيام وثالث ليال  ي الحساب ال حتسب يُ  ةالجواب هو إنه 
ر  ر يوًم ، ةكامل ةكف  .9الً كام اوجزء من اليوم ُيعت

  
رنر   :يقول  دافيد ت

ر ملده ن يأال ُتع  ةهذه الُلغ ي الق ي الحساب  ساعة 72سوع سيكون  وديألنه  جزء من اليوم  يكان أ ال
  .10)5:1، 4:16إس ، 20:29مل 1، 42 :18- 17تك  .راجع( ”كيوم واحد اعتبارهُيمكن 

  
  :يقول  ESVتعليق 

ودأ ةثالث ي الحساب ال ي  ر من ثالثوهذا ال ي، تم اتمامهم ييام وثالث ليا جزء  يمزيج من أ أيام أو  ةع أك
ن عن بعضة ي ثالث ى " أيام ةي ثالث" وقد قام يسوع، أيام ُمنفصل الرغم من أنه ُدفن بعد ُظهر يوم ع
الثاني، وكل يوم السبت هو اليوم ، ول يومأهو  الجمعةجزء من يوم  أي( وقام صباح يوم األحد الجمعة

  .11)وجزء من اليوم الثالث هو اليوم الثالث
                                                 

7 Ryrie ،C. C. (1994). Ryrie study Bible: King James Version (Expanded ed.) (1438). Chicago: Moody 
Press. ،12:40 three days and three nights. This phrase does not necessarily require that 72 hours 
elapse between Christ’s death and resurrection ،for the Jews reckoned part of a day to be as a whole 
day. Thus this prophecy can be properly fulfilled if the crucifixion occurred on Friday. 

8 Radmacher ،E. D. ،Allen ،R. B. ،& House ،H. W. (1999). Nelson's new illustrated Bible commentary 
(Mt 12:40). Nashville: T. Nelson Publishers.12:40 Three days and three nights does not necessarily 
indicate three full days. In ancient Israel ،a part of a day was considered a whole day (Esth. 4:16; 
5:1); so a period of twenty-six hours could be called ”three days.” 

9 MacDonald ،W. ،& Farstad ،A. (1997 ،c1995). Believer's Bible Commentary: Old and New 
Testaments (Mt 12:40). Nashville: Thomas Nelson. ،Just as Jonah was three days and three nights in 
the belly of the great fish ،so our Lord predicted that He would be three days and three nights in the 
heart of the earth. This raises a problem. If ،as generally believed ،Jesus was buried on Friday 
afternoon and rose again on Sunday morning ،how can it be said that He was three days and nights in 
the tomb? The answer is that ،in Jewish reckoning ،any part of a day and night counts as a complete 
period.”A day and a night make an onah ،and a part of an onah is as the whole” (Jewish saying). 

10 Turner ،D. ،& Bock ،D. L. (2005). Cornerstone biblical commentary ،Vol 11: Matthew and 
Mark.”With the entire text of the New Living Translation.”(176). Carol Stream ،IL: Tyndale House 
Publishers.. This language need not mean that Jesus would be in the grave for seventy-two hours ،
since in Jewish reckoning any part of a day could count as a day (cf. Gen 42:17–18; 1 Kgs 20:29; 
Esth 4:16–5:1). 

11 Crossway Bibles. (2008). The ESV Study Bible (1846). Wheaton ،IL: Crossway Bibles.12:40 Three 
days and three nights in Jewish reckoning is inclusive ،meaning no more than three days or the 



 :يقول  بلوم كونستات
ود يحسبون الوقت كان ، أيام ثالثةأجزاء من  يأو أ ةأيام كامل ةثالث أيام وثالث ليال يع ثالثة، كما كان ال

ر ألجزاء من ثالث ي الق  .12أيام ةيسوع 
  

  باء:اآل بعض أقوال 
  

راقليهيقول   :ثيؤدور أسقف ه
رًا  .رضي جوف األ أيام وثالث ليال  ةثالث ىإنه سيبقاملسيح يقول  ىُمش م السبت ويو  الجمعةيوم  اية إ

ى  اُمحافظً  األحد يوم ةيكامل وبق اي ةنفس طريقه فهم الناس لبدايع  ى ونحن ُنقيم ذكر  ،اليوم ةاليوم و
م وليس عند  ي ، أيام وثالث ليال ةكتمال ثالثااألموات ثالث يوم وفا لكننا نعد اليوم الذي مات فيه املتو

بتوديع الشخص الذي انتقل من  مخر حينما نقو آونعد يوما  .وفاته ساعةعن  رف النظر  بصا كاماًل يوًم 
ر راتيل عند الق ي جوف األرض ثالث ةبإتباعه هذه الطريقن الرب إ، العالم بال أيام  ةللعد أعلن أنه سيكون 

ىوصلن  النسوةنموذج واضح عن أن  اوثالث ليال وهذ ي هذا الوقت  إ ر  أمرت به  ما نيتمم لكيالق
ي اليوم الثالث ةالشريع  .13بفعله للميت 

  
  :أوغسطينوسالقديس يقول 

ىأشار املُخلص  ي اليوم الثالثأ إ ي بطن الحوت ثم خرج  ي البحر فغاب   .ن يونان الن الذي تم قذفه 
ي اليوم الثالثبال  اكان رسًم  ودي وُيق ،ن اإلنسان الذي كان يتألم ويقوم  ارنه بأهل نينوى ُيعنف الشعب ال

م الن يونان لُيوبخهم م وقد حصلوا، الذين أرسل هللا إل رضوا غضب هللا بتوب ى  فاس قال ، هللا ةرحمع
رً  أعظمن يسوع وهنا اآل  ى امن يونان ُمش ىاهل نينوى  سمعوا ،نفسه إ روا من  إ ونهج  أنفسهمخادم هللا وغ

م لم يغ ود فسمعوا الرب ولك م أما ال م بل قتلو حيا   .14هروا نهج حيا

                                                                                                                                            
combination of any part of three separate days. Jesus was raised ”in three days” although he was 
buried Friday afternoon and resurrected Sunday morning (i.e. ،part of Friday is day one ،all of 
Saturday is day two ،and part of Sunday is day three). 

12 Tom Constable. (2003; 2003). Tom Constable's Expository Notes on the Bible (Mt 12:39). Galaxie 
Software. ،As the Jews reckoned time ،three days and three nights meant three full days or any parts 
of three days.513 Jesus was in the grave for parts of three days. 

13 Simonetti ،M. (2001). Matthew 1-13. Ancient Christian Commentary on Scripture NT 1a. (256). 
Downers Grove ،Ill.: InterVarsity Press.The Three Days of Jesus’ Death and Resurrection. Theodore 
of Heraclea: Christ says he will spend”three days and three nights in the heart of the earth.”He is 
referring to the end of Friday ،all of Saturday and the beginning of Sunday [of the passion week] ،in 
keeping with the way people understood the beginning and ending of days. For we too commemorate 
the third day of those who have died ،not when three days and three nights ،completed in equal 
measure ،have gone by. But we reckon as a single ،complete day that day on which the person died ،
regardless of what hour the death occurred. We count as another day that on which we take our leave 
of the departed in hymns before the tombs. Following this same kind of sequence ،then ،the Lord 
announced that he would spend a full three days and nights under the earth. A clear indication of this 
is the fact that the women arrived at that very time ،in order to fulfill those things that the law 
prescribed to be done for the dead upon the third day. Fragment 90- MKGK 81–82. 

14 Simonetti ،M. (2001). Matthew 1-13. Ancient Christian Commentary on Scripture NT 1a. (256). 
Downers Grove ،Ill.: InterVarsity Press. Jonah Prefigured the Son of Man. Augustine: The Savior 
pointed out that Jonah the prophet ،who having been tossed into the sea was caught in the belly of the 
whale and emerged on the third day ،prefigured the Son of Man who would suffer and rise on the 
third day. The Jewish people were censured in comparison with the Ninevites ،for the Ninevites ،to 



  ملخص
ر   ي الق ي شديد للبيئويتضح فتماًما،  خاطئحساب ديدات لوجود يسوع   ةيه ان لديه قصر معر

ة الجمعفيسوع رغم أنه صلب يوم  .يسوع وتاريخ العهد القديم والكتاب املُقدس ككل ةلحيا ةالحضاري
ى )يوم يبدأ من الغروب أو الليلكما شرح ديدات نفسه ان ال(الخميس  ليلة بدايةوليس من  ان الجزء  إ

ي يوم  ر يوم ألنه محسوب معه  الجمعةالذي صلب ودفن فيه يسوع  ومن  )يوم الخميس (أول يوم ليلةيعت
يوم السبت ح صباح  ليلةبداية ومن  )يوم كامل صباحا وليالً (ليل السبت بداية ح  الجمعةليل بداية 

ي ظل مجتمع ، اح يوم األحد مع ليل يوم السبت ُيحسب يومًا أيضاً زء من صبألن ج، يوم األحد يوم كامالً  و
ودى إذا كان يس ر يسوع ال ر  ةمحدد ةوع تنبأ عن موته وقيامته بعد ف موا  ةوهذه الف لم تتم كانوا سي

  .يسوع إنه ن كاذب ولكن هذا لم يحدث
  

  :اقتباس
  داتيقول احمد دي 7:45ح  7 الدقيقةمن  -4
رنا “ ى هناك؟ يخ ر وأنا اسأل ملا ذهبت إ ى الق صباح األحد وهو بداية األسبوع ذهبت مريم املجدلية إ

ا ذهبت لتمسحه مُّ َيْعُقوَب َوَساُلوَمُة " الكتاب املقدس أ
ُ
ُة َوَمْرَيُم أ َْجَدِليَّ

ْ
َرْت َمْرَيُم امل َ ْبُت اْش َ السَّ َوَبْعَدَما َم

َن  ِت
ْ
ُه.َحُنوطًا ِلَيأ ىوأنا اسأل ملا ذهبت هذه املرأه  16:1مرقس " َوَيْدَهنَّ هناك لكي تمسحه وتدهنه؟ وأنا  إ

ود موتاهم بعد ثالثة ايام؟اسأل،    "هل يمسح ال
  

  :الرد
ي هذا الخطأ املنطقي تحديدًا وهو   او (عدم يقع هنا د رين يقعون  ر جدًا وكث ي خطأ منطقي شه يدات 

رابط و أذا الحدث  عالقةليس لها  أخرى  ةما بفكر  حقيقةو أما يتم ربط حدث وفيه،  Non Sequitur ال
  .الحقيقة

  
ي املدارس مثال: ن يقوموا بالتدريس  ي مدرس ،املدرس هل هذه حجة !! إذن يوسف ُمدرس ،ةيوسف يعمل 

ي املدرسة ال يع أنه حتًما يعمل كمدرس، فل ربما يعمل منطقية سليمة؟ بالطبع ال، ألن عمل يوسف 
ألنه "أسد الدعوة" فيه ديدات  هذا ما وقع. وهذا الخطأ الساذج جدا، ربما يعمل رجل أمنأو  ةعامل نظاف
أن هذه عادة املجتمع  يطيبوا به جسد يسوع فهذا يعلن املريمات ذهبوا ومعهم الحنوط أليس مع 

ودي ى هذه املعلومة من خالل قراءته للنص؟ النص ال يذكر ! ي اليوم الثالث ال فمن أين حصل ديدات ع
ود بل فقط يذكر ما فعلته مريم، والذي يؤكد هذا أن بقية التالميذ والرسل لم يكونوا  ان هذه عادة ال

ود لكانت معها، فلو كان ا كل التالميذ والرسل وليس مريم وحدها، ت هذه عادة ال هناك مراسم يذهب إل
م هو  ي إلتمام طقوس الدفن فالسبب لذها لكن هذا حادث إستثنائي لضيق الزمن وعدم وجود وقت كا

ودالظروف الوقتيه وليس ألنه عُ    .كذل ةاو ما شاب يرف 

                                                                                                                                            
whom Jonah the prophet had been sent by way of reproof ،placated God’s wrath by repenting and 
gained his mercy.” And behold،”he said،”something greater than Jonah is here،”13 the Lord Jesus 
implying himself. The Ninevites heard the servant and amended their ways; the Jews heard the Lord 
and not only did they not amend their ways but moreover they killed him. Sermon 72a.1- MA 1:155–
56; WSA 3 3:281. 



رشون يقول    :باري م
ي الساعمات يسوع  ي غروب الشمس  بدايةومنذ الجمعة، بعد ظهر يوم  مساءً  الثالثة ةحوا يوم السبت 

ي ( را الستكمالكان الوقت قد فات  )مساء 6حوا  ح بعدما السبت م العاديةالدفن  تجميع تحض
رى عدد من النساء ال )صباح األحد أي(  .15نليمسح نسوع الحنوط وذهتباع يأ لواتي ُكّن اش
  

  :اقتباس
ي الدقيقه  -:5   8:50ح  8:25يقول ديدات 

ا كانت تبحث عن شخص  ي، البد وأ "ماذا كانت تريد أن تصنع هناك؟ إال لو كانت تبحث عن شخص ما 
ا  ي األخ املرأة الوحيدةي أل ر لقد كانت ال كانت مع يوسف الرامي ونيقوديموس الذين شاهدوا يسوع 

ياملرأه الوحيدة لذا فقد كانت  ى علم أنه  اذ كانت عملية الصلب قد تمت كما يزعمون إًذا فقد رأت  ع
ي إًذا فبعد ثالثة أيام جاءت لتعالجه   "أنه كان 

  
  الرد:

ْنَزَلُه وَ  :الراميمع يوسف  ال ةي الوحيد ةلم تكن مريم املجدلي .1
َ
انًا َفأ َرى َكتَّ َ اِن َوَوَضَعُه َفاْش َنُه ِباْلَكتَّ َكفَّ

ِر. ْ ى َباِب اْلَق َ ي َصْخَرٍة َوَدْحَرَج َحَجرًا َع ٍر َكاَن َمْنُحوتًا ِ
ْ ي َق مُّ ُيوِس َتْنُظَراِن  ِ

ُ
ُة َوَمْرَيُم أ َْجَدِليَّ

ْ
َوَكاَنْت َمْرَيُم امل

ْيَن ُوِضَع.
َ
  .)15:46،47مرقس ( أ

ي ا .2 م ذهبوا أحيث  ةالسابق ةلنقطيتناقض ديدات مع ما قاله   لكينه يقرأ من العهد الجديد أ
ي هذه  !هيمسحون ي النقطة السابقة أن مريم ذهبت لتطيب جسد يسوع، وهو  فكيف يقول ديدات 

ذه األطياب أم جسد امليت؟  ي يطيب  ي؟ فهل ال النقطة يعتقد أن مريم نفسها تعتقد أن يسوع 
ي الفيديو  الفكرةا رأينا منذ وهكذا نرى فكر ديدات مشوًشا كم ى  ا كم ساعة  األو ال لم يكن يعرف ف

ى الصليب! بقي   املسيح ع
ن الصــــلب  قــــارئ إن كــــان ديــــدات  .3 ــــى  والقيامــــةملــــا حــــدث فيمــــا بــــ ــــي كــــان قــــد َعلــــم ان ع ضــــوء الســــرد اإلنجي

أن يسوع قد مات بالفعل قبــل تســليم الجســد ليوســف الرامــى الــذي طلــب أن  بيالطس تأكد من قائد املئه
ي ان قائد  يسوع،يدفن هو جسد    ! الرامييسوع ليوسف  "جثة" سلم املئةبل يقول النص اإلنجي

  
ََساُء ِإْذ َكاَن ااِلْسِتْعَداُد  َّا َكاَن املْ

َ
ْبِت  - َومل ْي َما َقْبَل السَّ

َ
ِذي مِ   -أ ٌر َشِريٌف َوَكاَن َجاَء ُيوُسُف الَّ اَمِة ُمِش َن الرَّ

ى ِبياَلُطَس َوَطَلَب َجَسَد َيُسوَع. َ ِه َفَتَجاَسَر َوَدَخَل ِإ ْيضًا ُمْنَتِظرًا َمَلُكوَت اللَّ
َ
ُه َماَت  ُهَو أ نَّ

َ
َب ِبياَلُطُس أ َفَتَعجَّ

َلُه: 
َ
َئِة َوَسأ ِ

ْ
َئِة َوَهَب اْلَجَسَد ” ْد َماَت؟َهْل َلُه َزَماٌن قَ «َكَذا َسِريعًا. َفَدَعا َقاِئَد امل ِ

ْ
َّا َعَرَف ِمْن َقاِئِد امل

َ
َومل

  ) 15 :45-42مرقس ( ِلُيوُسَف.
  

  :16إيفانز يقول كريج 

                                                 
15 Mershon ،B. ،Jr. (2010). The Gospel according to Mark. In R. N. Wilkin (Ed.) ،The Grace New 

Testament Commentary (R. N. Wilkin ،Ed.) (215). Denton ،TX: Grace Evangelical Society. ،16:1. 
Jesus died around 3 p.m. on Friday afternoon. Since the Sabbath began at sundown (around 6 p.m.) ،it 
was too late to complete all the normal burial preparations until after the Sabbath was past (i.e. ،
Sunday morning). Thus a number of women who were followers of Jesus bought spices ،that they 
might come and anoint Him. 



45 καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ πτῶμα τῷ Ἰωσήφ ،”And 
learning from the centurion [that he was dead]، he gave the corpse to Joseph.”When Pilate learns 
from the centurion، very probably the same centurion who had witnessed Jesus’ dramatic death 
(in 15:37–39)، that Jesus is indeed dead، he releases the corpse (τὸ πτῶμα) into Joseph’s 
charge. 

ي  "جسد" كلمه   ."ةالجث" ا أن يسوع قد مات وسلمهمتأكد أيضً  ةقائد املئ يأ "جثة" اليونانييسوع ُتع 
  

ا قاموس    :17Analytical lexicon of the Greek New Testamentيقول ع
πτῶμα، ατος، τό what has fallen; of people and other animated creatures corpse، dead 
body، carcass. 

  :al Languages with Semantic DomainsDictionary of Biblic 18وأيضا قاموس 
4773 πτῶμα (ptōma)، ατος (atos)، τό (to): n.neu.; ≡ Str 4430; TDNT 6.166—LN 8.7 
corpse، dead body، carcass (Mt 14:12; 24:28; Mk 6:29; 15:45; Rev 11:8، 9(2(+(× 

 
 :أمثلة كتابية

Mar 6:29  َّا َسِمَع َتاَلِميُذُه َج
َ
َتهُ اُءوا َوَرَفُعوا َومل ٍر. ُجثَّ ْ ي َق ِ    َوَوَضُعوَها 

29 καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ καὶ 
ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ. 
 

Rev 11:9  َمِم
ُ
ْلِسَنِة َواأل

َ
ُعوِب َواْلَقَباِئِل َواأل َناٌس ِمَن الشُّ

ُ
َماَوَيْنُظُر أ ِ ْ َت

اٍم َوِنْصفًا، َواَل َيَدُعوَن  َثاَلَثةَ  ُجثَّ يَّ
َ
 أ

َما ِ ْ َت
ي ُقُبوٍر. ُجثَّ    ُتوَضَعاِن ِ

9 καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ 
πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ 
ἀφίουσιν τεθῆναι εἰς μνῆμα. 

 
Mat 24:28  ُه َحْيُثَم نَّ

َ
ةُ ا َتُكِن أل ُسوُر. اْلُجثَّ     َفُهَناَك َتْجَتِمُع النُّ

28  ὅπου ἐὰν ᾖ τὸ πτῶμα، ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί. 
 

Rev 11:8  َتاُهَماَوَتُكوُن َنا  ُجثَّ ى ُروِحّيًا َسُدوَم َوِمْصَر، َحْيُث ُصِلَب َربُّ َ ِ ُتْد
َِديَنِة اْلَعِظيَمِة الَّ

ْ
ى َشارِِع امل َ َع

ْيضاً 
َ
   .أ

8 καὶ τὸ πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πόλεως τῆς μεγάλης، ἥτις 

                                                                                                                                            
16 Evans ،C. A. (2002). Vol. 34B: Word Biblical Commentary: Mark 8:27-16:20. Word Biblical 

Commentary (520). Dallas: Word ،Incorporated. 
17 Friberg ،T. ،Friberg ،B. ،& Miller ،N. F. (2000). Vol. 4: Analytical lexicon of the Greek New 

Testament. Baker's Greek New Testament library (338). Grand Rapids ،Mich.: Baker Books. 
18 Swanson ،J. (1997). Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains: Greek (New 

Testament) (electronic ed.) (DBLG 4773). Oak Harbor 



καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα καὶ Αἴγυπτος، ὅπου καὶ ὁ κύριος αὐτῶν 
ἐσταυρώθη. 

 
ن يوسف أيسوع بعدما تم التأكد من أن يسوع قد مات ويصف الكتاب  "جثة" استلم الراميفيوسف  

  .جسد يسوع تجرأ وطلب أن يأخذ يالرام
 

ي .4 َن؟«َقاَل َلَها َيُسوُع:  20:15يوحنا  ورد  َن؟ َمْن َتْطُلِب ُة مِلَاَذا َتْبِك
َ
ْت " َيا اْمَرأ ُه اْلُبْسَتاِنيُّ َفَقاَلْت  َفَظنَّ نَّ

َ
ِتْلَك أ

َنا آُخُذ «َلُه: 
َ
ْيَن َوَضْعَتُه َوأ

َ
ي أ ِ ْنَت َقْد َحَمْلَتُه َفُقْل 

َ
ُد ِإْن ُكْنَت أ   .»هُ َيا َسّيِ

  
ر له خلفي) εβαστασας( ةاليوناني" وضعته" لفظه استخدام  استخدامحيث يتم  ةتاريخي ةوذلك التعب

ي سياق التخلص من ر  ي الُبستان  املجدليةفمع ذلك إن مريم  19ة"الجث" هذا التعب حينما ذهبت وكانت 
ي ذلك السياق هذا التعب استخداموتم يسوع  جثةصباح يوم األحد كانت تقصد إين تم وضع  التخلص (ر 

ن للمؤرخ يوسيفوس )الجثةمن    :ي موضوع
  

  :20األول 
(210) Accordingly they died in this manner. And Moses bid their father and their brethren to take 
up their bodies، to carry them out of the camp، and to bury them magnificently. Now the 
multitude lamented them، and were deeply affected at this their death، which so unexpectedly 
befell them. 

  :21يلثانا
)287(  but because the body lay on the road، and all the multitude came running to it، and، as is 

usual with the multitude، stood wondering a great while at it، he that guarded it removed it 
thence، and carried it to a certain place that was very remote from the road، and there laid it، and 
covered it with his garment. When this was done, all the people followed Joab. 

  
  :اقتباس

  10:30ح  9:55 الدقيقةيقول ديدات من 
ي ولذا تقدم نحوها من خلفها ووجدها تبكي فقال " قد كان يسوع هناك فقد رأى هذه املرأة وكان يعلم من 

ن (يوحنا  ن من تطلب ) ألم يكن يعلم السبب؟ كان يعلم اًذا ملاذا سأل مثل هذا السؤال 20:15لها ملاذا تبك
يائًياؤال سخيف السخيف؟ كال لم يكن هذا س ا مجازًيا وليس ف   "كان يجر قدم

                                                 
19 Arnold ،C. E. (2002). Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary Volume 2: John ،Acts. 

(188). Grand Rapids ،MI: Zondervan. 
20 Josephus ،F. ،& Whiston ،W. (1996 ،c1987). The works of Josephus: Complete and unabridged. 

Includes index. (Ant 3.209-210). Peabody: Hendrickson. 
21 Josephus ،F. ،& Whiston ،W. (1996 ،c1987). The works of Josephus: Complete and unabridged. 

Includes index. (Ant 7.286-287). Peabody: Hendrickson. 



  الرد:
ليس مع السؤال هو فتح وإستكمال نقاش ولكن سببه هو عدم منطق هذا البكاء فاملالكان قد سألوا  .1

    نفس السؤال

Joh 20:13  :َن؟«َفَقااَل َلَها ُة مِلَاَذا َتْبِك
َ
ْم «َلُهَما:  َقاَلْت " َيا اْمَرأ ُ َّ ْيَن َوَضُعوهُ  ِإ

َ
ْعَلُم أ

َ
ِدي َوَلْسُت أ َخُذوا َسّيِ

َ
   ».أ

ما!ومع ذلك لم يكن بعد ذلك حوار     بي
  
ى  مريم. لم تجب 2 ن(تساؤل يسوع ع ن من تطلب ا سألته أيضًا ان كنت انت قد حملته  )ملاذا تبك ولك

ي أين وضعته ا فهمت أن تساؤل يسوع وهذا ي ؟فقل  فتح باب للحديث ولكن  لإلستفسار أو  ليسع ا
ي فكرها وتسأل عن موضع  ،تفعله مماللتعجب  ا تواصل  ملاذا " يقول يسوع ط وبمع أبس الجسد!ولك

يان  تعلمألم  تبكي ن األموات ال   "؟ليس مكانه ب
  

   :سعيدالقس إبراهيم يقول الدكتور 
ن؟ملاذا  امرأةسؤال املسيح وجواب مريم يا  ن؟من  تبك ي  تطلب ى كلمات املسيح ال نسمعها بعد هذه  أو

ما ة،القيام ما مؤيد وُمفسر ألولهما، سؤاالن عجيبان أولهما ممهد لثان ن؟ملاذا " وثان ن؟من  تبك ذه  تطلب
ا وسبب عذا اا مصدر الذي هو أيضً  االكلمات سأل املسيح مريم عن بكا ن" ،بكا ن من تطلب ، ؟ملاذا تبك

ى  من املسيح ملريم ضمن تنبيه وهل تخلو هذه الكلمات م ا؟خطأها ع  فكأنى به يقول لها اخطأِت  ببكا
ن األ  ي ب   .22واتمبطلبك ال

 
:اقتباس  

َن؟«َقاَل َلَها َيُسوُع: 20:15عن يوحنا ) ُمجمالً (يقول ديدات  -:7 َن؟ َمْن َتْطُلِب ُة مِلَاَذا َتْبِك
َ
ْت ِتْلَك ” َيا اْمَرأ َفَظنَّ

 
َ
ُه اْلُبْسَتاِنيُّ َفَقاَلْت َلُه: أ َنا آُخُذهُ «نَّ

َ
ْيَن َوَضْعَتُه َوأ

َ
ي أ ِ ْنَت َقْد َحَمْلَتُه َفُقْل 

َ
ُد ِإْن ُكْنَت أ    ».َيا َسّيِ

ن يقومون سيكونون مرتدين زي عامل الحقل؟يتسائل ديدات ملاذا ظنت أنه البستاني هل املوتى   ح
.بالطبع ال ولكن يسوع كان متنكًرا من  ود! انته  ال

  
ا ذلك لعد "ظنت" النص يقول    :أسباب ةوظ

ا تظن أنه البُ  الاملكان  .1 ى أ ي ذلك كانت به فه ف ُبستان فمن الطبي ستانى بسبب وجودها 
  .املكان

ُغ  .2  كامال بعد.كانت مريم ُهناك باكرًا جدًا وربما كان الضوء لم َي
ا  .3 ى الصليب ولم ينالوا قسطا من الدموع كانت تمأل أعي ى يسوع منذ موته ع ن ع وربما كّن يبك

ا بشكل  يع التحكم وربما ذلك جعلها لم تستطالراحة الكافية والنوم منذ ذلك الوقت،  رؤي
  .جيد
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  :ُنقطه هامشيه

ر حقيقة بسبب هذه النصوص.يسوع  ةقياميكون موت ال ُيمكن أن  ن: غ ن رئيسي   لسبب
ي اليوم الثالث، ف رة عن موته وصلبه وقيامته  كيف إذن ال يموت؟ األول: أن يسوع بنفسه قد أنبأ مرات كث

ر بل وقبل صلبه مباشرة قال  من مرة أن ساعته قد جاءت، فهو بذلك حدد أيضا الوسيلة ال يزمع ان  أك
ا، فكيف ال يكون قد مات وقام؟   يموت عل

ن  ةوأول من بشر يالقيام، يسوع قد قام من األموات هم نساء إن من أول علم أنالثانية:  ي ح هم النساء 
ودى مجتمع ذكوري فكون إن العهد الجديد يذكر أن أول من يعلم بالقيامه هم نساء  ،إن املجتمع ال

ا هذا يقوى ويدعم مصداقية العه رن    .23تيد كابالأنظر ما قاله د الجديد. ويخ
  

  يقول ديدات  إذ القارئ  ي ا لك عزيز هاوجه ةاتفق مع ديدات جدًا مع جمل إنوختامًا 
  
  "من األكاذيب الحقيقةكموا عقولهم ليعلموا َح دعونا نتناظر ونتناقش ونجعل الناس تستمع ودعوهم يُ "

  يب.من األكاذ الحقيقةبنفسك وتعلم ن تحكم أن عليك اآل 

                                                 
23 Cabal ،T. ،Brand ،C. O. ،Clendenen ،E. R. ،Copan ،P. ،Moreland ،J. ،& Powell ،D. (2007). The 

Apologetics Study Bible: Real Questions ،Straight Answers ،Stronger Faith (1502). Nashville ،TN: 
Holman Bible Publishers.16:1 All the Gospels agree that Mary Magdalene went to the tomb along 
with other women (see Lk 24:10; Jn 20:2). The first three Gospels agree that one of the others was 
named Mary. Mark tells us Salome was also present ،and Luke that Joanna was present. See notes on 
Mt 28:9–10 and Jn 20:1–2. If the story of the empty tomb were invented by the early church or by 
Mark ،it is hardly likely that it would feature women as the primary witnesses ،especially in the way 
Mark portrayed the incident. John’s (and perhaps Luke’s) apparently independent version 
corroborates this judgment. The women presumably supplemented the supply of spices they had 
prepared earlier (Lk 23:56) by buying more on Saturday night ،after the Sabbath had ended. 
Conversely ،Mark may have compressed the events of Lk 23:56 since his point was that they bought 
spices to anoint the body on Sunday morning. 


