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هي شبهة قديمه جدا ونقلها ديدات وقد تم الرد عليها كثي ار وباستفاضه وظلوا المشككون يكرروها
كعادتهم رغم الرد الواضح

اوال ردها علي سبيل المثال من ردود القس منيس عبد النور
قال المعترض» :يوجد تناقض بين قول المسيح في متى  4 :21إنه يمكث في القبر ثالثة أياام
وثالث ٍ
لالح المسايح بعاد ظهار ياوم الجمعاة
ليال ،وبين الوقت الاي
ب
مار باين موتاه وقيامتاه ،فقاد م
وقام لباح األحد .فإيا حسبنا مدة بقاء جسده في القبر نحكم بوجوده في القبر ساعات قليلاة مان
بعد ظهار الجمعاة ،ثام السابت التاالي بليلتاه ،ثام جا ءا مان ياوم األحاد ماا باين غاروح الشامس ياوم
السبت وبدء يوم القيامة .وعلى هيا يكون جسد المسيح قد بقي فاي القبار جا ءا مان ياوم الجمعاة،
وكل يوم السبت ،وج ءا من يوم األحد ،وليس ثالثة أيام وثالث ليال«.
وللارد نقاول :ونحان ناارد علاى هايا االعتاراض يجاح أن نبااي فاي اعتبارنااا ثالثاة أماور( :أ) كااان
اليهود يعتبرون بدء اليوم من غروح الشمس( .ح) وكانوا يعتبارون الجا ء مان النهاار نهاا ار كاامال

والج ء من الليل لايال كاامال ،فقاد قاال التلماود (أقادس الكتاح عناد اليهاود بعاد كتااح ا )» :إضاافة
ساعة إلاى ياوم تمحساح يوماا اار ،واضاافة ياوم إلاى سانة ميحساح سانة أاار «( .ج) وكاان معناى
اليوم عندهم هو المساء واللباح ،أو الليل والنهار.
فإيا أاينا هيه النقاط الثالث في االعتبار وجادنا أن مقادار ال ماان المعببار عناه هناا بثالثاة أياام
س ِّمي في
وثالث ليال هو في الحقيقة يوما كامال ،وج ءا من يومين ارين ،وليلتين كاملتين .هكيا م
أستير  4124بثالثة أيام وثالث ٍ
ليال ،حيث يقول» :ال تبكلوا وال تشربوا ثالثاة أياام لايال ونهاا ار« ثام
ورد في أستير » 112وفي اليوم الثالاث وقفات أساتير فاي دار بيات الملاخ الداالياة« وحلال الفارج
في هيا اليوم .ومع يلخ فقيل عن هيه المدة ثالثة أيام.
وورد فااي 2لااموليل » 2:11ألنااه لاام يبكاال اب ا ا وال شاارح ماااء فااي ثالثااة أيااام وثااالث ليااال«.
والحقيقة هي أن المدة لم تكن ثالثة أيام بل أقل مان يلاخ ،فإناه فاي الياوم الثالاث أكال .وكايلخ ورد
إلي بعد ثالثة أيام« ثم أورد في ية » 21فجاء الشعح إلى يربعاام فاي
في 1أابار » 2:11ارجعوا ّ
اليوم الثالث« .فلم تمض ثال ثة أيام كاملة بل مضى ج ء منها .وفهم السامعون قلده .وأمطلق فاي
ٍ
لغير منهاا ،ألن يوساك كلّام إاوتاه فاي أوااار الياوم
تكوين  41124و» 21ثالثة أيام« على ج ٍء
األول ،واعتمبر يوما كامال ،ثم مضى يوم واحد ،وكلمهام فاي الياوم الاي بعاده ،فااعتبروا يلاخ ثالثاة
أيام .وايا توفي إنسان قبل غروح الشمس بنلك ساعة محسح له هيا اليوم كامال ،ماع أناه يكاون
قد مضى النهار بتمامه ولم يب منه سو نلك ساعة فقط.

لها

ولكن يحاول المشككون اليين يلهثون للتشكيخ في االنجيل اضافة ابعاد اار
فقالوا

الشبهة

اوال لفظيا
عندما كنت ابحث وجدت ان هناخ ترجمة باللغة االنجلي ية غيرت الترجمة و يلخ بتغيير كلمة
السبت إلى االحد حتى تتحق النبوءة
Matthew 28)New Living Translation)
http://www.biblegateway.com/passage/...28&version=NLT
Matthew 28
The Resurrection
1 Early on Sunday morning,[a] as the new day was dawning, Mary
Magdalene and the other Mary went out to visit the tomb

French to arabic
Matthieu 28)Louis Segond)
http://www.biblegateway.com/passage/...28&version=LSG
Matthieu 28
1Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de
Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre

le sabbat : يوم السبت

اآلن نبتي ألحد نسخ الكتاح المقدس باللغة االنجلي ية
Matthew 28 (New Living Translation)
http://www.biblegateway.com/passage/...28&version=NLT
Matthew 28
The Resurrection
1 Early on Sunday morning,[a] as the new day was dawning, Mary
Magdalene and the other Mary went out to visit the tomb.
sunday : األحد

اآلن كيك ألبح السبت أحد و لمايا هيا التحريك
و إلى متى سيستمر هيا التحريك

ثانيا مشكخ اار قال

ويقول مشكخ ثالث في شبهه اطال بها
مثال يربعام
أوال في هيا النص ال يكر للفظ ليلة
ثانيا هو طلح أن يرجعو إليه بعد ثالثة أيام فبدأ العد من المساء كما تجر العادة فيوم إثنان
ثالثة
ويهبو إليه في اليوم الثالث وطبيعي أنهم ييهبون إليه لباحا فيكون وقت يهابهم هو اليوم الثالث
أ قبل إنقضاء اليوم بساعات قليلة لكنهم بالفعل لهم ثالث ليال وثالث أيام

مثال الغالم المريض (  2لم ) 2:
فمعنى أنه أكل في اليوم الثالث فالبد أنه أدرخ الليلة الثالثة ألن الليلة كما تعلم تسب اليوم في
الحساح اليهود
وتجد في أار النص كلمة مني ثالث أيام أ بعد ثالث أيام بلياليهم كما هو واضح

مثال يوسك وااوته
كيلخ في هيا النص هو يهح إليهم في اليوم الثالث أ بعد إنقضاء ثالث ليال وأشرك اليوم
الثالث على اإلنتهاء
فبدركو ثالثة ليال وج ءا كبي ار من اليوم والبطع هو ال يحسح لهم بالثانية وهيا ما نقبله في قلتنا
أيلا لكن في قلتنا ليلة كاملة ناقلة لو أدرخ ج ءا ولو قليال منها كنا أدرجناها وانتهى اإلشكال

مثال استير ومرداا
الحظ معي  :وال تبكلوا وال تشربوا ثالثة ايام ليال ونها ار
وأسبلخ سؤال متى يبدأ اللوم
اإلجابة مع غروح الشمس وبداية اليوم

فبدأ اللوم بليلة ثم نهار ثم ليلة ثم نهار ثم ليلة ثم نهار وفي هيا النهار بعد إدراخ ج ء كبير منه
في اللوم ثم باقي القلة كما تعلمها
فالحساح عند أستير كامل ثالث أيام وثالث ليال

معلوم أن كلمة يوم كلمة عامة تطل على أ ج ء منه
ولكن هناخ كلمات االة ال تطل إلى على ج ء من اليوم بعينه مثال كلمة نهار ال تطل على
اليوم ككل ولكنها تطل على يلخ الج ء من اليوم المسمى بالنهار يلخ أنخ لو قلت لرجل سآتيخ
يوم كيا في النهار لن يفهم إال أنخ تقلد النهار أيا كانت جنسيته أو شريعته
كيلخ كلمة ليلة هي كلمة االة بتلخ الفترة من اليوم والمسماة بالليل
نعود لنص متى
ق
ق ق
ح ية ،وال تم ْعطى ل مه ي ٌة إقالب ية ميونان ال بن قب ِّي4: .أل بن مه 39
ير وفاس ٌ ي ْطلم م
فبجاح وقال ل مه ْم«:جي ٌل شِّر ٌ
ان قفي ب ْط قن ا ْلح ق
وت ثال ثة أي ٍ
ان قفي ق ْلح األ ْر ق
ون ْاب من ق
اإل ْنس ق
ض
بام وثالث ليال ،هكيا ي مك م
كما كان ميون م
م
)ثال ثة أي ٍ
بام وثالث ليال ( متى 4: – 23 : 21
يابر يسوع أنه سيمكث في باطن األرض ثالث أيام فهل مكث ثالث أيام ؟؟؟؟؟؟
نقول نعم ج ء من الجمعة والسبت وج ء من األحد
يابر يسوع أنه سيمكث في األرض ثالث ليال فهل حدث هيا ؟؟؟؟؟؟
بالطبع ال فهو لم يمكث سو ليلة السبت وليلة األحد

ودعني الاص النقاط
 2ماهو المكتوح لفظيا وهل حرفه المسيحيين ؟
 1االربع امثله تتكلم علي ثالثة ايام وهي بالفعل مضي عليهم ثالث ليالي
 2مشكلة الثالث ليالي

اوال لفظيا
وهل هناخ تحريك في العدد ( متي  ) 2 : 11كما ادعي المشكخ االول ؟ وهل حرفناها من
السبت الي يوم االحد ؟

اوال كل التراجم العربي تتطاب مع
الفانديخ
 2وبعد ال ب ق ق
مار لقت ْنظم ار ا ْلق ْبر.
مس مبوقع جاء ْت م ْري مم ا ْلم ْجدلق بي مة وم ْري مم األ ْ
س ْبت ع ْند ف ْج قر أ بو قل األ ْ
ْ

مثل الحياه والساره واليسوعية والمشتركه والبولسيه والكاثوليكيه

فكل الترجمات تؤكد انتهاء يوم السبت وبداية االسبوع الي يبدا اول يوم فيه هو يوم االحد

والنص يتطاب مع جميع الماطوطات التي يكر بها هيا العدد مثل البشيتا والفلجاتا والسينالية
والفاتيكانيه واالسكندريه وبي ا وواشنطون والالتينيه القديمه وغيرهم الكثير الي يقدر باالالك من
الماطوطات

لم يعل عليه لعدم وجود ا اشكاليه فيه كل من بروس مت جر وال فليح كامفورت وال روجر
اومانسون وال ولند ولكر وال االند وال نت بايبل وال غيرهم من باحثي النقد النلي
فهل المشكخ هو الوحيد الي اكتشك وجود اطا ؟
والنص اليوناني

Ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθεν
Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον.
والكل اتف علي انتهاء السبت واول االسبوع ( الي يعني االحد )
ولكن الي لم يفهمه المشكخ هو انواع الترجمات

فيوجد الترجمه اللفظيه التي تهتم باللفظ اكثر من المعني

الترجمه المتحرره التي تشرح المعني دون االلت ام باللفظ
والديناميكيه التي تهتم بتقديم المعني مع االلت ام باللفظ
فعندما وجد المشكخ ترجمه تشرح معني انتهاء السبت وبداية االسبوع بيكر االحد اعتقد انه التاد
تحريك ولكن بدون ان يقلد وضح ان االاوه المشككين عن دون دراسه وال فهم يبحثون في كل
مكان كما قلت الهثين الثبات شبهة تحريك او ا شبهه فعدم فهمه الساليح الترجمه وهيا علم
متعارك عليها وال ياتلك عليه احد اال من يجهله
وتوضيح اكثر
الن كلمة سباتون اليوناني تعني يوم السبت وايضا تعني يوم من ايام االسبوع
والدليل
يوناني
من قاموس سترونج
G4521

sabbaton
sab'-bat-on
Of Hebrew origin [H7676]; the Sabbath (that is, Shabbath), or day of
weekly repose from secular avocations (also the observance or
institution itself); by extension a se'nnight, that is, the interval between

two Sabbaths; likewise the plural in all the above applications: sabbath (day), week.

قاموس ثيور
G4521

sabbaton
Thayer Definition:
1) the seventh day of each week which was a sacred festival on which the
Israelites were required to abstain from all work
1a) the institution of the sabbath, the law for keeping holy every seventh
day of the week
1b) a single sabbath, sabbath day
2) seven days, a week

وعبريا
H7676
ׁשּבת
shabbath
BDB Definition:
1) Sabbath

1a) sabbath
1b) day of atonement
1c) sabbath year
1d) week
)1e) produce (in sabbath year

فالكلمة تعني يوم السبت الي نعرفه
ويطل علي ا يوم محدد في االسبوع سبت بدون عيد ( كبداية االسبوع ) فسبت اول االسبوع
تعني االحد وسبت ثاني االسبوع تعني االثنين وهكيا
وايضا تعني ا يوم عيد مقدس حتي ولو جاء في ا يوم اار يطل عليه سبت
ويطل علي اسبوع الفلح اسم سبت فسبت هنا تعني اسبوع
ويطل علي عام كامل مثل سنة اليوبيل سبت وسبت هنا يعني سنه
واالعداد للتاكيد
سفر الاروج 32 :24
اا قب م وا ما ت ْا قب م ون وا ْط مب ماوا ما
الر ُّ
بس لق بلر ِّ
فقال ل مه ْم« :هيا ما قال ب
حْ .
ح :غدا مع ْطل ٌة ،س ْب ٌ
ت ممقد ٌ
ت ْطب ماون .و مك ُّل ما ف ق
ضل ض معوهم قع ْند مك ْم لق مي ْحفظ إقلى ا ْلغ قد».
م
هو يوم السبت

سفر الالويين 12
« 14أ بما ا ْلع ق
اش مر قم ْن هيا ال ب
ون ل مك ْم .تميلِّلمون
س ق
ش ْه قر ال ب
ابع ،ف مهو ي ْومم ا ْلكفبارقة .م ْحفال ممقدبسا ي مك م
ح.
منفموس مك ْم وتمقِّرمبون وقمودا لق بلر ِّ
 11عمال ما ال ت ْعملموا قفي هيا ا ْلي ْوقم ع ْي قن قه ،أل بن مه ي ْومم كفبارٍة لقلتب ْك قف ق
ح إقل قه مك ْم.
الر ِّ
ير ع ْن مك ْم أمام ب
 13إق بن مك بل ن ْف ٍ
س ال تتيلب مل قفي هيا ا ْلي ْوقم ع ْي قن قه تم ْقطعم قم ْن ش ْع قبها.
 2:و مك بل ن ْف ٍ
يد قت ْلخ ال بن ْفس قم ْن ش ْع قبها.
س ت ْعم مل عمال ما قفي هيا ا ْلي ْوقم ع ْي قن قه أمقب م
يع مس ق
اك قن مك ْم.
 22عمال ما ال ت ْعملموا .ف قريضة د ْه قريبة قفي أ ْجيالق مك ْم قفي ج قم ق
اء إقلى ا ْلمس ق
اء .قمن ا ْلمس ق
شه قر قع ْند ا ْلمس ق
ق
ق
ٍ
اء
 21إقنب مه س ْب م
ت مع ْطلة ل مك ْم ،فتميلِّلمون منفموس مك ْم .في تاس قع ال ب ْ
س قبتمون س ْبت مك ْم».
تْ
مهما كان اليوم العاشر فهو سبت حتي ولو جاء في يوم اار
سفر الالويين 4 :11
ع ح ْقلخ وال ت ْق ق
ون لقأل ْر ق
ض ْح
ت مع ْطل ٍة ،س ْبتا لق بلر ِّ
سن مة ال ب
وأ بما ال ب
ح .ال ت ْ ر ْ
ض س ْب م
سا قبع مة ف قفيها ي مك م
ك ْرمخ.
سن قوي ق
السب ق
ون لخ أيبام ال ب ق
وت قس قنين .س ْبع قس قنين س ْبع م بر ٍ
« 1وتع ُّد لخ س ْبعة سب ق
بة
وت ال ب
ات .فت مك م
س ْبعة ُّ م
مم
م
م
ق
سعا وأ ْرب قعين سنة.
تْ

ليلخ الترجمه الدقيقه هي
But after the Sabbath, at the dawning toward the first day of the week,
Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb.
والعربي
وبعد ال ب ق ق
مار لقت ْنظم ار ا ْلق ْبر
مس مبوقع ( االحد ) جاء ْت م ْري مم ا ْلم ْجدلق بي مة وم ْري مم األ ْ
س ْبت ع ْند ف ْج قر أ بو قل األ ْ
ْ
ليلخ الترجمه الفرنسيه التي استشهد بها لحيحه التي تقول انتهاء السبت وبداية االسبوع وايضا
الترجمه االنجلي يه التي تقول بداية االحد لحيحه ايضا

فاعيد الرد بااتلار انتهاء السبت وبداية االسبوع = بداية االحد

ثانيا

االربع امثله المستادمه لشرح معني ثالثة ايام وثالثة ليالي
ولكن قبل يلخ اؤكد علي معني اليوم

كلمة يوم تعبر عن مساء ولباح او ظلمه ونور
واستادم لتعبيرات ماتلفه
وفي االول اريد التوضيح ان تعبير ثالث ايام يساو ثالث ايام وثالث ليالي يساو اليوم الثالث
وللتاكيد
 ساعه ليل نهار ولكنهم يسيرو بمعدل عشرة41 مثال مسيرة ثالث ايام لن يعني انهم سيسيروا
 الي3:  كيلو متر فمسيرة ثالثة ايام تعني من4:  الي2: ساعات كل يوم يسير فيها تقريبا من
 ساعه41  ساعه مشي فقط وليس2:  كم وهي عباره عن21:

ومعني يوم يهود
من الموسوعه اليهودية
In the Bible, the season of light (Gen. i. 5), lasting "from dawn [lit. "the
rising of the morning"] to the coming forth of the stars" (Neh. iv. 15, 17).
The term "day" is used also to denote a period of twenty-four hours (Ex. xxi.
21). In Jewish communal life part of a day is at times reckoned as one day;
e.g., the day of the funeral, even when the latter takes place late in the
afternoon, is counted as the first of the seven days of mourning; a short time
in the morning of the seventh day is counted as the seventh day;
circumcision takes place on the eighth day, even though of the first day only
a few minutes remained after the birth of the child, these being counted as

one day. Again, a man who hears of a vow made by his wife or his daughter,
and desires to cancel the vow, must do so on the same day on which he hears
of it, as otherwise the protest has no effect; even if the hearing takes place a
little time before night, the annulment must be done within that little time.
The day is reckoned from evening to evening—i.e., night and day—except
in reference to sacrifices, where daytime and the night following constitute
one day (Lev. vii. 15; see Calendar). "The day" denotes: (a) Day of the
Lord; (b) the Day of Atonement; (c) the treatise of the Mishnah that contains
the laws concerning the Day of Atonement (See Yoma and Sabbath).E. G

Read more:
http://jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=167&letter=D#ixzz0qZlX
9jxN
 ساعه ولكن في الفكر اليهود14 وملاله ان اليوم هو من ضولي ظلمه ونور وايضا يعني
ج ء من اليوم يعتبر يوم حتي ولو كان دقال
ويضرح امثله علي يلخ مثل حساح وقت الح ن في الجنال الي هو مفروض سبعة ايام فاول
يوم في ا وقت ولو كان قبل انتهاء اليوم بدقال يحسح يوخ كامل وايضا اار يوم ولو ج ء
لغير منه يحسح يوم كامل ( يوم كامل المقلود به ليل ونهار ) واعتقد بهيا رت الموسوعة
اليهودية علي الشبهة من جيورها ولكن نكمل للتاكيد لكل من يريد ان يتالعح بااللفاظ او االدلة
اليوم هو ظلمة ونور وهو مكتوح في سفر التكوين
5 :2 سفر التكوين

 وكان مساء وكان لباح يوما و ق. والظُّ ْلم مة دعاها ل ْيال،النور نهارا
ُّ ودعا ا م
.احدا
ْ ٌ
ٌ

معني ليلة
Between the Lights.
Divisions.

) المعني العام هو ما بين ضوئين ( وهو معني مهم يجب ان نتذكره جيدا
The period between sunset and sunrise (see Calendar; Day). The older
Biblical term for the whole day was "yom wa-lailah" or "yomam walayelah." Later "'ereb wa-boḳer" was used (Dan. viii. 14). Corresponding
with it is υχθήμερ

(II Cor. xi. 25). "Boḳer" is literally the break of day,

"'ereb" the decline of day.
Further evidence that the reckoning of the day from the evening is of later
date is found in connection with the sacrificial service, in which the oldest
customs were undoubtedly most rigidly preserved. While in the Talmud the
day is always counted with the preceding night, as, for instance, in regard to
the prohibition of killing the young with its mother on the same day (Lev.
xxii. 28), with reference to sacrifices which had to be eaten on the day on
which they were offered the night is counted with the day preceding it (Ḥul.
83a).

وهنا تؤكد الموسوعه انه حتي لو ذكر يوم فقط فالليله تحسب معه وحتي لو قضي عدة ساعات فقط
32 : 33 تحسب نهار وليل كامل اي يوم كامل ويضرب امثله عليها من الويين
The division into day and night was originally very indefinite, and there
was no accurate measurement of time. The distinctions were made according
to the successive natural stages or the occupations in daily life. The early
morning is "'alat hashaḥar," literally "rising of the morning [star]."
The morning is "boḳer," or "the sun rose" (Gen. xix. 23, xxxii. 31).
Midday is "ẓaharayim," literally "the double light," that is, the time when the
sunlight is brightest; or "the heat of the day" (Gen. xviii. 1; I Sam. xi. 11); or
"the perfect day" (Prov. iv. 18).
Afternoon and evening are "'ereb," the time of the day's decline (Judges xix.
8); or "the wind of the day" (Gen. iii. 8), that is, the evening breeze; or
"neshef," darkness (Hi. xxiv. 15, 5; v. 11, etc.). A late designation is "the
appearance of the stars" (Neh. iv. 15 [21]).
Between the Lights.
One other time of the day must be mentioned, namely, "ben ha-'arbayim,"
which occurs in Ex. xii. 6; xvi. 12; xxix. 39, 41; xxx. 8; Lev. xxiii. 5; Num.
ix. 3, 5, 11; xxviii. 4, 8. Its meaning must have been originally "toward
evening"; for it indicates the same time that in Deut. xvi. 6 is called "the
time of the going down of the sun." This "ben ha-'arbayim" is the time

prescribed for the offering of the Passover lamb and the daily evening
sacrifice. In the first century the evening "Tamid" was offered in the
afternoon between 2.30 and 3.30 (Josephus, "Ant." xiv. 4, § 3; Mishnah Pes.
v. 1; comp. also Acts iii. 1 and x. 3, 30), while the Karaites and Samaritans
continued their practise according to the old interpretation.
بين ضوئين مثل بين العشائين او من اختفاء ضوء الشمس الي ظهورها
The twilight before nightfall is in the Mishnah and Talmud called "ben hashemashot" (between the suns), of which Yer. Ber. i. gives this explanation:
"When the eastern sky becomes pale, that is 'ben ha-shemashot'; but when it
becomes so black [or dark] that the upper and lower parts of the sky are of
the same color, it is night."

Bibliography: Ideler, Handbuch der Chronologie, i. 482 et seq.;
Saalschütz, Mosaisches Recht, pp. 399 et seq.;
idem, Archœologie, ii. 72 et seq.;
Herzfeld, Geschichte, ii. 184.W. B. M. Lan.

Read more:
http://jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=286&letter=N&search=d
ay%20and%20night#ixzz0qZyVZwzj

االربع امثلة

اوال رحبعام
من سفر الملوخ االول 21
 1فقال لهم« :ايْهبوا إقلى ثال ث قة أي ٍ
بام أ ْيضا ثم بم ْار قج معوا إقل بي» .فيهح ال ب
ح.
ش ْع م
م
مم

ام وج قميعم ال ب
ش ْع قح إقلى ر مح ْبعام قفي ا ْلي ْوقم الثبالق قث كما تكلبم ا ْلملق مخ ق قالالْ « :ار قج معوا إقل بي قفي
 21فجاء ي مرْبع م
ا ْلي ْوقم الثبالق قث».

و من سفر االابار الثاني 2:
عل ْينا فن ْا قدمخ».
 1فقال لهم« :ار قجعوا إقل بي بعد ثال ث قة أي ٍ
بام» .فيهح ال ب
ح.
ش ْع م
ْ
مم ْ م

ام وج قميعم ال ب
ش ْع قح إقلى ر مح ْبعام قفي ا ْلي ْوقم الثبالق قث كما تكلبم ا ْلملق مخ ق قالالْ « :ار قج معوا إقل بي قفي
 21فجاء ي مرْبع م
ا ْلي ْوقم الثبالق قث».

اوال يقول المشكخ اوال االعداد لم تتكلم عن الليالي ولكن اوضحت ان معني يوم هو مساء ولباح
ثانيا يقول مضت ثالث ليالي وثالث ايام فكيك ؟

المتوقع انهم اتوا اليه نها ار ويهبوا وقضوا بقية النهار والليل ثم النهار التالي والليل ثم في النهار
الثالث اتوا اليه وهو يحسح ثالث ايام رغم انهم اتوا في اليوم الثالث قبل نهايته وقبل ان تبدا
الليله الثالثه والملخ كان في انتظارهم الن هيا هو المفهوم اليهود

اما ان يكون اتوا اليه في الليل من اليوم الثالث لكان من الاطا ان يقول عليه اليوم الثالث بل هو
اليوم الرابع
ايا يقلد بثالث ايام هو ثالثة نهار ( وهو بالحقيقه ج ء من نهار ونهار وج ء لغير من النهار
الثالث) وليلتين هو تعبير ثالثة ايام وهو يساو لثالثة ايام وثالثة ليال حتي لو كانوا ليلتين فقط
النهار االول تكلموا معه – ليل – نهار -ليل -النهار الثالث رجعوا اليه وهو يسمي في اليوم
الثالث

المثال الثاني ( اللبي الملر )
 2لم 2:
ق
ل قريًّا قفي ا ْلح ْق قل فبا ميوهم إقلى د ماود ،وأ ْعط ْوهم ما ْب ا فبكل وسق ْوهم ماء،
 22فلادفموا ر مجال م ْ
ِّين و مع ْنقمود ْي قن قمن ال ب قب ق
 21وأ ْعط ْوهم قمْرلا قمن الت ق
وح مه إقل ْي قه ،أل بن مه ل ْم يبْ مك ْل ما ْب ا وال
يح ،فبكل ورجع ْت مر م
ش قرح ماء قفي ثال ث قة أي ٍ
بام وثال قث ليال.

 22فقال ل مه داومد« :لقم ْن أ ْنت؟ و قم ْن أ ْين أ ْنت؟» فقال« :أنا مغالم قمل قر ٌّ ع ْب ٌد لقرجل عمالق ق
يق ٍّي ،وق ْد
م
ٌ ْ
م
ت م ْن مي ثال ث قة أي ٍ
بام.
ترك قني س ِّي قد أل ِّني م قر ْ
ضم م

لم يحسح المشكخ ما قاله في اول االلحاح
ل ْقلغ قفي ا ْليوقم الثبالق قث ،كان ا ْلعمالقق مة ق ْد غ وا ا ْلج منوح و ق
 2ول بما جاء داومد و قرجالم مه إقلى ق
ل ْقلغ،
ْ
ْ
م
وضربوا ق
ل ْقلغ وأ ْحرقموها قبال بن ق
ار،
م
فالمشكخ يقول اكل في اليوم الثالث بعد مرور ثالث ليالي ولكن االنجيل يحسح من اروج داوود
للحرح مع الفلسطينيين وهو نهار ( كما يكر في االلحاح  ) 13وليس ليل وحسح اليوم االول –
ليلة اليوم الثاني – نهار اليوم الثاني – ليلة اليوم الثالث – نهارة اليوم الثالث  .الي اكل فيه
الغالم الطعام فهو رغم تاكيده ثالث ايام كامله فهو بالحقيقه ج ء من نهار وليل ونهار وليل وج ء
من نهار = في الحسابات ثالث ايام بلياليهم
وبااله ان داوود بعد ان اطعم الغالم في النهار يهح الي الغ اه بعد ان بدا الليل وهجم عليهم في
هيا الليل
 24فضربهم داومد قمن ا ْلعتم قة إقلى مس ق
اء غ قد قه ْم ،ول ْم ي ْن مج قم ْن مه ْم ر مج ٌل إقالب أ ْربع قمل قة مغالٍم البقيين رقك مبوا
مْ م
قجماال وهرمبوا.
مساء غدهم ا بداية ليل اليوم الرابع

المثال الثالث
يوسك وااوته
تكوين 41
س ثال ثة أي ٍ
 24فجمع مه ْم إقلى ح ْب ٍ
بام.
ك ا ق.
احي ْوا .أنا ا قال م
وس م
ك قفي ا ْلي ْوقم الثبالق قث« :افْعلموا هيا و ْ
 21ثم بم قال ل مه ْم مي م
يقول المشكخ انه يهح اليهم بعد انقضاء ثالث ليالي فمن اين اتي بيلخ ؟
هو تكلم معهم في نهار اليوم االول عندما اتوا ليشتروا قمح وعرفهم وحبسهم ج ء من النهار
وحسح يوم كامل ( ليل ونهار رغم انه نهار فقط ) ثم ليل اليوم الثاني فنهار اليوم الثاني فليل
اليوم الثالث وفي نهار اليوم الثالث اارجهم من الحبس وتكلم معهم
فهو حرفيا عدة ساعات  -ويوم كامل ( ليل ونهار )  -وليل وعدة ساعات من النهار
فلكي يحسبها المشكخ ثالث ليالي هيا يعني ان يوسك كان يتكلم معهم في اليوم االرابع منتلك
الليل .

المثال الرابع وهو مهم

لوم استير
استير 4
« 24ايْه قح ا ْجم ْع ج قميع ا ْلي مه ق
شرمبوا
وموا قم ْن قجه قتي وال تبْ مكلموا وال ت ْ
ود ا ْلم ْو مجوقدين قفي م
شوشن و م
ل م
ثال ثة أي ٍ
ار .وأنا أ ْيضا وجو ق
الس بن قة .فقإيا
بام ل ْيال ونه ا
وم كيلقخ .وهكيا أ ْد ما مل إقلى ا ْلملق قخ قاالك ُّ
ار ب ن م
ل م
ت».
ت ،هل ْك م
هل ْك م
 24فا ْنلرك مرداا وع قمل حسح مك ِّل ما أولتْ مه قب قه أ ق
ير.
ْ
ْ
م
مْ
ست م
باالقي ق
ار ب ْي قت ا ْلملق قخ الد ق
 2وقفي ا ْليوقم الثبالق قث ل قبس ْت أ ق
ير قثيابا مل قكيبة ووقف ْت قفي د ق
بة ممقا قبل ب ْي قت ا ْلملق قخ،
ْ
ْ
ست م
ق
ق
س على مك ْر قس ِّي مم ْل قك قه قفي ب ْي قت ا ْل مم ْل قخ ممقا قبل م ْدا قل ا ْلب ْي قت.
وا ْلمل مخ جال ٌ
اوال المشكخ ادعي ان الليام يبدا مع غروح الشمس
وبالطبع هيا غير لحيح فاللالم يبدا ليامه قبل الفج ار و يفطر مع غروح الشمس فهو ليام
من الشرو الي الغروح وليس كما ادعي المشكخ وقد نقل من هيا الفكر رسول االسالم في ليام
رمضان
ليلخ لوم استير والشعح هو قبل الفجر ( وهو حسح اليوم االول ) حتي الغروح وهو اليوم
الثاني ( ليل ونهار ) وقبل الفجر وحتي اللباح عندما تقدمت استير في اليوم الثالث امام الملخ
ليلخ فهو ليل ونهار وليل وج ء من نهار ورغم يلخ حسح ثالث ايام وثالث ليال

ويوجد استثناء وحيد في هيه القاعده هو لوم يوم الغفران وهم يلوموا تحديدا  11ساعه من
غروح الشمس الي بعد غروح الشمس في اليوم التالي ورغم انه  11ساعه فقط لكنه في نظرهم
يعتبر لوم ثالثة ايام اليوم االول فقط ج ء من ساعه و اليوم الثاني  14ساعه واليوم الثالث فقط
ج ء من ساعه ويعتبر لوم ثالث ايام وثالث ليالي
ومن يريد التاكد عليه ان يرجع للموسوعه اليهودية
All Jewish fasts begin at sunrise and end with the appearance of the first
stars of the evening, except those of the Day of Atonement and the Ninth of
"Ab, which last "from even till even.

Read more:
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=59&letter=F#ixzz0q
aNSUz6u
فما قاله المشكخ غير لحيح وغير امين وبهيا يكون ج ء من ساعه من يوم  +يوم كامل ( ليل
ونهار )  +ج ء من ساعه = تمثل ثالثة ايام وثالثة ليالي
وقد قلت ان قلة لوم استير مهمة النها يكرت نلا ثالث ايام ليل نهار فثالثة ايام وثالثة ليالي
هي تساو في الفكر اليهود كما اوضحت الي ج ء من يوم ( ولو دقال ) ويوم كامل وج ء من
يوم ثالث تحسح ثالثة ايام وثالثة ليالي

امثله اار توضح اكثر

سفر طوبيا :2
 4واتف في يلخ اليوم عينه ان سارة بنة رعوليل في راجيس مدينة الماديين سمعت هي ايضا
تعيي ار من احد جوار ابيها
 1النه كان قد عقد لها على سبعة رجال وكان شيطان اسمه ا موداوس يقتلهم على اثر داولهم
عليها في الحال
 3واي كانت تنتهر الجارية لينح اجابتها قاللة ال راينا لخ ابنا وال ابنة على االرض يا قاتلة ا واجها
 2:اتريدين ان تقتليني كما قتلت سبعة رجال فلما سمعت هيا الكالم لعدت الى علية بيتها
فاقامت ثالثة ايام وثالث ليال ال تاكل وال تشرح
 22بل استمرت تللي وتتضرع الى ا

بدموع ان يكشك عنها هيا العار

 21ولما اتمت لالتها في اليوم الثالث وباركت الرح
وواضح انها بدات في يوم اثناء النهار ( وكان الليل انقضي ) وفي اليوم الثالث نها ار
فعبر عليها ج ء باقي من النهار = يحسح يوم كامل رغم انه ج ء من نهار فقط
ليل ونهار = يوم ثاني ( ليل ونهار)
بداية يوم تالي بعد عبور الليل فقط = يحسح اليوم الثالث ليل ونهار رغم انه ليل وبداية نهار
فقط
فهو حرفيا ( نهاية نهار  -ليل  -نهار  -ليل  -وبداية نهار ) ا  2نهار و 1ليل ولكن
التقليد اليهود يؤكد انهم ثالث ايام وثالث ليالي

مثال ايوح
ايوح  1و 2
شِّر البقي أتى عل ْي قه ،جاءوا مك ُّل و ق
ق
اح أيُّوح الثبال ث مة قب مك ِّل ال ب
اح ٍد قم ْن مك قان قه :ألقيفا م
لح م
 22فل بما سمع أ ْ
م
التبْيم قان ُّي وقب ْلد مد ُّ ق
لوف مر ال بن ْعم قات ُّي ،وتواع مدوا أ ْن يبْتموا لقي ْرثموا ل مه وميع ُّ وهم.
الشوح ُّي و م
ق قٍ
لوات مه ْم وبك ْوا ،وم ب
 21ورف معوا أ ْع مين مه ْم م ْن بعيد ول ْم ي ْع قرفموهم ،فرف معوا أ ْ

مك ُّل و ق
اح ٍد مجببت مه ،وي بر ْوا تمرابا

سم ق
فو ر مؤ ق
اء،
وس قه ْم ن ْحو ال ب
ْ م
ض س ْبعة أي ٍ
 22وقع مدوا مع مه على األ ْر ق
بام وس ْبع ليال ،ول ْم ميكلِّ ْم مه أح ٌد قبكلقم ٍة ،أل نب مه ْم أر ْوا أ بن كآبت مه
كان ْت ع قظيمة قجدًّا.
اتي الحابه في النهار والدليل انهم رؤوه من بعيد وينتهي فترة اللمت نهار ويبدا ايوح بالدعا
علي يوم والدته في االلحاح التالي
ايا هو ج ء من نهار – ليل – نهار – ليل – نهار – ليل – نهار – ليل – نهار – ليل – نهار –
ليل – بداية النهار وبدا ايوح بالكالم
فهو سبعة نهار و  4ليل ولكن في المفهوم اليهود هو  4ايام وسبعة ليالي

عدة ايام بلياليهم تساو عدد االيام حتي ولو كان ج ء من يوم بدون ليل

والدليل
طوفان نوح
تكوين 4
 4أل ِّني بعد س ْبع قة أي ٍ
ض أ ْرب قعين ي ْوما وأ ْرب قعين ل ْيلة .وأ ْم محو ع ْن و ْج قه األ ْر ق
بام أ ْيضا أ ْمم قط مر على األ ْر ق
ض
ْ
مك بل ق قالٍم ع قم ْلتم مه».
 21وكان ا ْلمط مر على األ ْر ق
ض أ ْرب قعين ي ْوما وأ ْرب قعين ل ْيلة.
ض .وتكاثر قت ا ْل قمياهم ورفع قت ا ْل مف ْلخ ،ف ْارتفع ع قن األ ْر ق
ان أ ْرب قعين ي ْوما على األ ْر ق
ض.
 24وكان الطُّوف م
وهيا اثبات ان معني كلمة يوم وليلة مساو لكلمة يوم

مثال اار هو  2لم 1:
 4فقال يوناث م ق
سخ أفْع ْل مه لخ».
م
ان لد ماود« :م ْهما ت مق ْل ن ْف م
شهر غدا قحينما أ ْجلقس مع ا ْلملق قخ لقأل ْك قل .و ق
ق
لك ْن أ ْر قس ْل قني فب ْات قبئ قفي
م
 1فقال د ماومد ل ميوناثان « :مهويا ال ب ْ م
ا ْلح ْق قل إقلى مس ق
اء ا ْلي ْوقم الثب قال قث.
ق
ق ق
 23وقفي ا ْليوقم الثبالق قث ت ْن ق مل س قريعا وتب قْتي إقلى ا ْلمو ق
س قبج قان قح
ض قع البقي ْ
ْ
ْ
ااتببْت فيه ي ْوم ا ْلعم قل ،وت ْجل م
حج قر االف قْت ار ق .

ض .غ ْير ط ق
 14ول ْم ي مق ْل ش ماو مل ش ْيلا قفي يلقخ ا ْلي ْوقم ،أل بن مه قال« :لعلبهم ع ق
اه ٍر مهو .إق بن مه ل ْيس
ار ٌ
م
ط ق
اه ار» ( .اليوم االول )
ضع داود اال ،فقال شاو مل لقيوناثان ْاب قن قه« :لقمايا لم يب ق
شه قر أ بن مو ق
ق بق ق
ق
ْت
م م
 14وكان في ا ْلغد الثاني من ال ب ْ
ْ
م
ْ
سى إقلى الطبع قام ال أ ْم ق
س وال ا ْلي ْوم؟» ( الثاني )
ْاب من ي ب

ان ع قن ا ْلم قالد قة قب مح مم ِّو غض ٍح ول ْم يبْ مك ْل ما ْب ا قفي ا ْلي ْوقم الثب قاني قمن ال ب
ش ْه قر ،أل نب مه ا ْغت بم
 24فقام ميوناث م
على د ماود ،أل بن أباهم ق ْد أ ْا اهم.
ق
ق ق ق ق
ق
ير مع مه ( .نهار اليوم
لب ق
 21وكان قفي ال ب
اح أ بن ميوناثان ارج إلى ا ْلح ْقل إلى ميعاد د ماود ،و مغال ٌم لغ ٌ
الثالث )

فحتي تعبير مساء اليوم الثالث يحسح رغم ان النهار لم ينتهي بعد
فداوود يتكلم مع ناثان عن بقية نهار اليوم االول – ليل اليوم الثاني – نهار اليوم الثاني – ليل
اليوم الثالث – بداية نهار اليوم الثالث = ثالثة ايام كامله الي مساء اليوم الثالث

فاعتقد كل هيه االمثله تشرح باكثر تفليل مما ال يدع مجال للشخ بان ثالثة ايام وثالثة ليالي
هي حرفيا
( غروح الجمعه – ليلة السبت – ونهار السبت – ليلة االحد  -وفجر االحد ) كما اوضحت سابقا

ومن يلر علي الرفض بعد كل هيه االمثله وبعد ان تاكد ان هيا هو التقليد اليهود فهو فقط
معاند

ورغم اني اعتقد اوضحت بما فيه الكفايه اال انني ااتي الي النقطه الثالثه
ثالثا مشكلة الثالث ايام والثالث ليالي
رغم اني اوضحت نهاية يوم الجمعه قبل ليلة السبت كان في القبر والسبت كاملليل ونهار وفجر
االحد بعد ليلة االحد هو يمثل ثالث ايام وثالث ليالي في المفهوم اليهود
نهاية الجمعه نهار ( يوم اول )– ليلة السبت – يوم السبت ( يوم ثاني ) -ليلة االحد – فجر
االحد( يوم ثالث )
ولكن اوضح بعد اار للحرفيين
يوم الفلح بين العشالين
( ارجو مراجعة ملك ميعاد للح رح المجد الثالثة ام السادسه .وفيه تفليالت كثيره )
http://holy-bible-1.com/articles/display/10078
فالسيد المسيح كما اوضحت في يلخ الملك وترتيح االحداث من الاميس الي هو اليوم 22
والليله التاليه لنهار الاميس هي ليلة اليوم الرابع عشر وييبح الفلح بين العشالين  .والمسيح
اكل معهم الفلح عند وقت العشاء االول ليلة الجمعه ثم مساء بستان جسيماني ثم ثالث

محاكمات يهوديه انتهي لباحا ثم ثالث محاكمات رومانيه انتهت بتسليمه ليللح ووضع علي
عود اللليح الساعه السادسه ( التي تمثل من  21ظه ار الي  2عل ار بتوقيتنا ) ثم كلماته السبع
علي اللليح ثم الظلمه من منتلك السادسه الي منتلك التاسعه ( التي تمثل من  2عل ار الي
الاامسه او قبل بداية الغروح ) فهو تقريبا من  1الي  4وفي هيا الوقت اسلم يسوع المسيح
الروح ا االل الظلمه قبل نهايتها ( تقريبا الرابعه عل ار ) ايا السيد المسيح اسلم الروح في
ظلمه ثم اشرقت الشمس مره اار بعد وال الظلمه وما لنا في يوم الجمعه وهيا يحسح ظلمه
ونور ثم ظلمه ليلة السبت ثم نور يوم السبت ثم ظلمة يوم االحد ثم نور فجر يوم االحد وهيا
ثالث ظلمات وثالث انوار ولو رجعنا لتعريك اليهود هيا يحسح ثالث ايام = ظلمه نور -ظلمه
نور  -ظلمه نور الفجر .
اعلم ان البعض سيعترض ويقول ان المسيح قال في قلح االرض
إنجيل متى 44 :21
ط قن ا ْلح ق
وت ثال ثة أي ٍ
ون ْاب من ق
اإل ْنس ق
ان قفي ق ْلح
ان قفي ب ْ
بام وثالث ليال ،هكيا ي مك م
أل بن مه كما كان ميون م
م
ض ثال ثة أي ٍ
األ ْر ق
بام وثالث ليال.
في الحقيقه هيا التعبير ليس ضد المعني ولكن يوضح المعني الن المسيح كان دقي جدا بتعبير
قلح االرض
مايا يعني قلح االرض ؟

فاالنسان اليدفن في قلح االرض ولكن علي سطحها النه يدفن علي القشره الاارجيه من االرض
او في التراح
فاما هيا معني مجا

عن الموت وبيلخ يكون ماقلته لحيحا عن معني ثالث ظلمات وثالث

انوار من وقت تسليم الروح
او معني حرفي مقلود به قلح االرض ا عم الهاويه وايا هنا يقلد السيد المسيح انه مني ان
اسلم الروح وهو يهح بالروح الي الجحيم من قبل اللليح ( القداس ) مباشره وسبي سبيا
والعدهم الي العالء ( اك  ) 1 :4وقيد الشيطان وغلح الجحيم وحرر كل من رقد علي الرجاء
وهيا ايضا يكون من ظلمة الساعه التاسعة ثم النور ثم ضلمة ليلة السبت ثم نور السبت ثم ظلمة
يوم االحد ثم فجر االحد
ولهيا السبح يقول االنجيل قبل دفنه في انجيل متي
 1: :14فلرخ يسوع ايضا بلوت عظيم و اسلم الروح
 12 :14و ايا حجاح الهيكل قد انش الى اثنين من فو الى اسفل و االرض ت ل لت و اللاور
تشققت
 11 :14و القبور تفتحت و قام كثير من اجساد القديسين الراقدين

واعمال 1

 14 :1النخ لن تترخ نفسي في الهاوية و ال تدع قدوسخ ير فسادا
وهيا هو وجه الشبه في المقلود كما كان في بطن الحوت يونان حي والسيد المسيح الي مات
بالجسد ولكنه بروحه يهح الي الجحيم ثالث ظلمات وثالث انوار
النه حي بالروح كما قال بطرس الرسول
 2بطرس 2
 21 :2فان المسيح ايضا تالم مرة واحدة من اجل الاطايا البار من اجل االثمة لكي يقربنا الى ا
مماتا في الجسد و لكن محيي في الروح
 23 :2الي فيه ايضا يهح فكر لالرواح التي في السجن

ولهيا كان تعبير بطرس الرسول دقي جدا عندما قال
سفر أعمال الرسل 44 :2:
لير ظ ق
هيا أقام مه ا قفي ا ْليوقم الثب قال قث ،وأ ْعطى أ ْن ي ق
اهرا،
ْ
م
فهو يفسر المقلود بثالث ايام وثالث ليالي
وايضا تفسير جميل لمقوله قالها رح المجد في عشاء الفلح ا ليلة يوم الجمعه وهو قاله
معلمنا بولس الرسول

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 34 :22
ق
ق
الن معوا هيا لق قي ْك قر ».
وشكر فك ب
ور أل ْجل مك ممْ .
سر ،وقال « :ما ميوا مكلموا هيا مهو جسد ا ْلم ْك م
س م
فكلمة المكسور الجلكم فجسد الرح من هيه اللحظه البح في قلح التالميي اليين هم من االرض
وهيه ايضا الظلمه االولي ليلة الجمه والجمعه وليلة السبت والسبت وليلة االحد وفجر االحد
ولهيا استادم العدد تعبير ابن االنسان الي يدل دالما علي الهوته الن روح المسيح البشر
المتحد بالالهوت ن ل الي الجحيم من قبل اللليح والص اليين رقدوا علي الرجاء
وساتماشي الي اقلي حد مع المشككين في امر  41ساعه حتي هيه فهي تعود بنا الي يوم
الاميس فج ار وهو يناسح بعد عشاء االربع بعد بداية ليلة الاميس وهيا وقت ايانة يهويا انه
انلرك بعد العشاء من بيت عنيا يوم االربعاء حتي ولل اورشليم يكون بعد نلك الليل وقابل
الكهنة فجر يوم الاميس وتم االتفا علي الاياه والمسيح قبل باردته ان يتامروا عليه ويتم
االتفا وااي يهويا الثال ثين من الفضة ومن هيا الوقت ترخ السيد المسيح نفسه ان يتف عليه
االرضيين ويعقدوا اتفا وقيد عليه ويستمر  41ساعه حتي كسر شوكتهم وقيدهم فجر االحد

وااي ار رح المجد نفسه شرح ان ثالث ايام وثالث ليال تعني انه سيقوم في اليوم الثالث

انجيل متى 32 :24

ق
ق
ق ق
ق
ق ق قق ب
ير قمن
مورشلقيم ويتبلبم ك قث ا
م ْن يلخ ا ْلوقْت ْابتدأ ي م
سوعم مي ْظ قه مر لتالمييه أن مه ي ْنبغي أ ْن ييْهح إلى أ م
وخ ورؤس ق
ُّ
اء ا ْلكهن قة وا ْلكتب قة ،ومي ْقتل ،وقفي ا ْلي ْوقم الثب قال قث يقموم.
الش مي ق م

إنجيل متى 12 :24
ق بقق
ق
وم» .فح ق منوا قجدًّا.
في ْقتملمون مه ،وفي ا ْلي ْوم الثالث يقم م

إنجيل مرقس 22 :3
ان ميسلبم إقلى أ ْي قد ال بن ق
أل بن مه كان ميعلِّم تال قمييهم ويقمو مل ل مه ْم« :إق بن ْابن ق
اإل ْنس ق
اس في ْقتملمون مه .وب ْعد
م
م
وم قفي ا ْلي ْوقم الثب قال قث».
أ ْن مي ْقتل يقم م

إنجيل مرقس 24 :2:
ق بقق
ق
ق
قق
ق
وم».
في ْه أمون به وي ْجل مدون مه ويتْ مفلمون عل ْيه وي ْقتملمون مه ،وفي ا ْلي ْوم الثالث يقم م

إنجيل لوقا 11 :3
وخ ورؤس ق
ق قالال« :إق بن مه ي ْنب قغي أ بن ْابن ق
ض قمن ُّ
اإل ْنس ق
اء ا ْلكهن قة وا ْلكتب قة،
ان يتبلب مم ك قثيرا ،ومي ْرف م
الش مي ق م

ق بقق
ق
وم».
ومي ْقت مل ،وفي ا ْلي ْوم الثالث يقم م

إنجيل لوقا 22 :21
ق بقق
ق
ق
وم».
وي ْجل مدون مه ،وي ْقتملمون مه ،وفي ا ْلي ْوم الثالث يقم م

إنجيل لوقا 4 :14
ٍ
ان قفي أ ْي قد أمن ٍ
ق قالال :إق بن مه ي ْنب قغي أ ْن ميسلبم ْاب من ق
اإل ْنس ق
للح ،وقفي ا ْلي ْوقم الثبالق قث
اس ماطاة ،ومي ْ
وم».
يقم م

إنجيل لوقا 44 :14
وقال لهم« :هكيا مهو م ْكتموح ،وهكيا كان ي ْنب قغي أ بن ا ْلم قسيح يتبلبم ويقموم قمن األمو ق
ات قفي ا ْلي ْوقم
ٌ
ْ
مْ
م
م
الثبالق قث،

واليهود انفسهم فهموا يلخ جيدا ان ثالث ايام وثالث ليالي بمعني انه يقوم في اليوم الثالث
والدليل علي يلخ

انجيل متي 14
 4:ووضع مه قفي ق ْب قرقه ا ْلج قد ق
ير على باح ا ْلق ْب قر
ل ْارقة ،ثم بم د ْحرج حج ار ك قب ا
يد البقي كان ق ْد نحت مه قفي ال ب
ومضى.
مار جالقست ْي قن تمجاه ا ْلق ْب قر.
 42وكان ْت مهناخ م ْري مم ا ْلم ْجدقل بي مة وم ْري مم األ ْ
اجتمع رؤساء ا ْلكهن قة وا ْلفِّر ق
ق ق
يسيُّون إقلى قبيالطمس
االس قت ْعد قاد ْ
 41وقفي ا ْلغد البي ب ْعد ْ
م
م
ق
قق
ق ٍ
ب
قب
ق ِّ
وم.
 42قاللين« :يا س ِّي مد ،ق ْد تيك ْرنا أ بن يلخ ا ْل ممضل قال و مهو ح ٌّي :إني ب ْعد ثال ثة أيبام أقم م
ق
ق
بقق ق
ق
س قرقموهم ،ويقمولموا لقل ب
ش ْع قح :إق بن مه قام
 44ف مم ْر قبض ْبط ا ْلق ْب قر إقلى ا ْلي ْوقم الثالث ،للالب يبْتي تالمي ميهم ل ْيال وي ْ
قمن األمو ق
ات ،فت مكون الضبال ل مة األ قايرةم أش بر قمن األمولى!»
ْ
فاليهود يطلبون بضبط القبر الي اليوم الثالث وليس الي اليوم الرابع
وهيا في نفس االنجيل الي استشهد به المشككين.

نقطه مهمه وهي تفالل االحداث في االيام الثالثه جمعه سبت احد وتاكيد انهم ثالث ايام
فاالناجيل تقدم لنا تفاليل يوم الجمعه كامله بدايه من ليلة الجمعه والعشاء االاير والقبض عليه
في بستان جثماني والمحاكمات اليهودية الثالثه التي بدات في نلك الليل وانتهت باكر وهيه
الليله االولي ثم الجمعه و الثالث محاكمات الرومانيه من باكر الجمعه حتي الساعه الثالثه ثم
للبه الساعه السادسه وتسليمه الروح الساعه التاسعه وتن يله من علي عود اللليح وكل هيه
االحداث في يوم الجمعه وقبل ان تبدا ليلة السبت وهيا النهار االول

ثم
انجيل متي 14
 14 :14و لما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسك و كان هو ايضا تلمييا ليسوع
 11 :14فهيا تقدم الى بيالطس و طلح جسد يسوع فامر بيالطس حينلي ان يعطى الجسد
 13 :14فااي يوسك الجسد و لفه بكتان نقي
 4: :14و وضعه في قبره الجديد الي كان قد نحته في اللارة ثم دحرج حج ار كبي ار على باح
القبر و مضى
وهنا يابرنا عن ما فعاله قبل بداية ليلة السبت ويؤكد يلخ ايضا
انجيل لوقا
 11 :12هيا تقدم الى بيالطس و طلح جسد يسوع
 12 :12و ان له و لفه بكتان و وضعه في قبر منحوت حيث لم يكن احد وضع قط
 14 :12و كان يوم االستعداد و السبت يلوح
 11 :12و تبعته نساء كن قد اتين معه من الجليل و نظرن القبر و كيك وضع جسده

وعبرة ليلة السبت التي كانت مقدسه ال يجح ان يعملوا فيها شيئ ثم يابرنا عن ما تم يوم السبت
انجيل متي
 41 :14و في الغد الي بعد االستعداد اجتمع رؤساء الكهنة و الفريسيون الى بيالطس
 42 :14قاللين يا سيد قد تيكرنا ان يلخ المضل قال و هو حي اني بعد ثالثة ايام اقوم
 44 :14فمر بضبط القبر الى اليوم الثالث للال ياتي تالمييه ليال و يسرقوه و يقولوا للشعح انه
قام من االموات فتكون الضاللة االايرة اشر من االولى
 41 :14فقال لهم بيالطس عندكم حراس ايهبوا و اضبطوه كما تعلمون
 44 :14فمضوا و ضبطوا القبر بالحراس و اتموا الحجر
وهيا يشهد ان المسيح كان في القبر من ليلة السبت ويوم السبت حينما ضبطوا القبر واتموا
القبر واقاموا حراس من يوم السبت وليلة االحد
وفي ليلة االحد
انجيل مرقس
 2 :24و بعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية و مريم ام يعقوح و سالومة حنوطا لياتين و
يدهنه

وهيا يؤكد ان يوم السبت ليله ونهار قد مضيا وبهيا تكون مرة ليلتان ونهارين وبدات الليله الثالثه
وهم في ليلة االحد اشتروا حنوط
وفي بداية يوم االحد وهيا هو النهار الثالث
انجيل متي
 2 :11و بعد السبت عند فجر اول االسبوع جاءت مريم المجدلية و مريم االار لتنظ ار القبر
انجيل مرقس
 1 :24و باك ار جدا في اول االسبوع اتين الى القبر اي طلعت الشمس
انجيل لوقا
 2 :14ثم في اول االسبوع اول الفجر اتين الى القبر حامالت الحنوط الي اعددنه و معهن اناس
فهو قام في النهار الثالث بعد انقضاء ثالث ليالي مع بداية النهار الثالث

شهادة تاميي عمواس تؤكد ان له ثالثة ايام
انجيل لوقا

 22 :14و ايا اثنان منهم كانا منطلقين في يلخ اليوم الى قرية بعيدة عن اورشليم ستين غلوة
اسمها عمواس
 24 :14و كانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هيه الحوادث
 21 :14و فيما هما يتكلمان و يتحاوران اقترح اليهما يسوع نفسه و كان يمشي معهما
 24 :14و لكن امسكت اعينهما عن معرفته
 24 :14فقال لهما ما هيا الكالم الي تتطارحان به و انتما ماشيان عابسين
 21 :14فاجاح احدهما الي اسمه كليوباس و قال له هل انت متغرح وحدخ في اورشليم و لم
تعلم االمور التي حدثت فيها في هيه االيام
 23 :14فقال لهما و ما هي فقاال الماتلة بيسوع النالر الي كان انسانا نبيا مقتد ار في
الفعل و القول امام ا

و جميع الشعح

 1: :14كيك اسلمه رؤساء الكهنة و حكامنا لقضاء الموت و للبوه
 12 :14و نحن كنا نرجو انه هو الم مع ان يفد اسراليل و لكن مع هيا كله اليوم له ثالثة ايام
مني حدث يلخ
 11 :14بل بعض النساء منا حيرننا اي كن باك ار عند القبر

 12 :14و لما لم يجدن جسده اتين قالالت انهن راين منظر ماللكة قالوا انه حي
 14 :14و مضى قوم من اليين معنا الى القبر فوجدوا هكيا كما قالت ايضا النساء و اما هو فلم
يروه
وهي شهاده تؤكد للبه وموته وقبره ثالثة ايام وانه في اليوم الثالث قام
واعتقد انه النحتاج الي شهادات اقو واكثر من هيا

والمجد

دالما

