الرد على ادعاء تناقض طلب المسيح ان التالميذ
يمضوا وانهم هربوا .متى  26ومرقس  14ولوقا
 22يوحنا 18
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الشبهة

النص الوارد في مرقس 50/14ان التالميذ هربوا وقت القبض علي المسيح بينما النص الوارد في
يوحنا  8/18أن المسيح طلب من الجنود ان يتركوهم يمضوا اليس هذا تناقض؟؟؟

الرد

الرد باختصار شديد في البداية طلب الرب يسوع المسيح هو قبل حادث قطع اذن العبد وكان
الجنود سيتركونهم ولكن بسبب حادث قطع االذن وبداية العنف والشغب هم اضطروا ان يهربوا
ونق أر الحادثة معا في االناجيل
انجيل متى 26
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
وُ.
َم َس ُُ ُ
ال َل ُه َي ُسو ُعَ« :يا َصاح ُب ،ل َما َذا جْئ َت؟» حيَنئ ٍذ َتَقَّد ُموا َوأَْلَق ْوا األََياد َي َعَلى َي ُسو َع َوأ ْ
َ 50فَق َ
 51وِإ َذا و ِ ِ ِ
اسَت َّل َسْي َف ُه َو َضَر َب َعْب َد َرِئ ِ
ط َع أُ ْذَن ُه.
يس اْل َك َهَن ِةَ ،فَق َ
احٌد م َن َّالذ َ
َ َ
ين َم َع َي ُسو َع َمَّد َي َد ُُ َو ْ
ِ
السي ِ
ف َي ْهلِ ُكو َن!
ال َل ُه َي ُسو ُعُ« :رَّد َسْي َف َك ِإَلى َم َك ِان ِه .أل َّ
ين َي ْأ ُخ ُذو َن َّ
السْي َ
َن ُك َّل َّالذ َ
ف ِب َّ ْ
َ 52فَق َ
ظ ُّن أ َِني الَ أ ِ
َن أَ ْطُل َب ِإَلى أَِبي َفُيَق ِد َم لِي أَ ْك َثَر ِم ِن ا ْثَني َع َشَر َجْي اشا ِم َن
 53أ ََت ُ
اآلن أ ْ
يع َ
َس َتط ُ
ْ
ْ
اْل َمالَ ِئ َك ِة؟
َن َي ُكو َن؟».
ف ُت َك َّم ُل اْل ُك ُت ُب :أََّن ُه َ
هُ َذا َيْنَب ِغي أ ْ
َ 54ف َكْي َ
الس ِ
ِ ِ
وف َو ِع ِص ٍي لِ َت ْأ ُخ ُذوِني ُك َّل
ص َخَر ْج ُت ْم ِب ُسُي ٍ
ال َي ُسو ُع لِْل ُج ُموعَِ « :كأََّن ُه َعَلى ِل ٍ
 55في تْل َك َّ َ
اعة َق َ
يو ٍم ُكْن ُت أ ِ
ُعلِ ُم ِفي اْل َهْي َك ِل َوَل ْم ُت ْم ِس ُُوِني.
ْ
س َم َع ُك ْم أ َ
َْ
َجل ُ
َما ه َذا ُكُّله َفَق ْد َكان لِ َكي ُت َك َّمل ُك ُتب األَ ْن ِبي ِ
اء»ِ .حيَن ِئ ٍذ َتَرَك ُه َّ
التالَ ِمي ُذ ُكُّل ُه ْم َو َهَرُبوا.
َ 56وأ َّ
ُ
َ
َ ُ
َ ْ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
اج َتم َع اْل َك َتَب ُة َو ُّ
الشُيو ُُ.
َ 57و َّالذ َ
ين أ ْ
َم َس ُُوا َي ُسو َع َم َض ْوا به إَلى َقَيا َفا َرئيس اْل َك َهَنةَ ،حْي ُث ْ َ
فإنجيل متى البشير يقول بوضوح ان الهروب كان بعد حادثة قطع االذن وبداية الشغب والخوف
من رد فعل العسُر

انجيل مرقس المستشهد به
انجيل مرقس 14
ِ
ِ
وُ.
َم َس ُُ ُ
َ 46فأَْلَق ْوا أَْيدَي ُه ْم َعَلْيه َوأ ْ
ِ
َ 47فاسَت َّل و ِ ِ
فَ ،و َضَر َب َعْب َد َرِئ ِ
ط َع أُ ْذَن ُه.
يس اْل َك َهَن ِة َفَق َ
ين َّ
السْي َ
احٌد م َن اْل َحاض ِر َ
ْ َ
وف َو ِع ِص ٍي لِ َت ْأ ُخ ُذوِني!
ص َخَر ْج ُت ْم ِب ُسُي ٍ
ال َل ُه ْمَ « :كأََّن ُه َعَلى لِ ٍ
َ 48فأ َ
َج َ
اب َي ُسو ُع َوَق َ
ُ 49ك َّل يو ٍم ُكْن ُت مع ُكم ِفي اْلهي َك ِل أُعلِم وَلم ُتم ِس ُُوِني و ِ
لك ْن لِ َكي ُت ْك َم َل اْل ُك ُت ُب».
َْ
َْ
َ
ََ ْ
َ ُ َ ْ ْ
ْ
ِ
يع َو َهَرُبوا.
َ 50ف َتَرَك ُه اْل َجم ُ
أيضا مرقس البشير يقول بوضوح ان الهروب كان بعد حادثة قطع االذن وبداية الشغب والخوف
من رد فعل العسُر
انجيل لوقا يتكلم عن شفاء اذن العبد حماية للتالميذ
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ِ
َّم ُه ْمَ ،ف َدَنا ِم ْن َي ُسو َع
َ 47وَبْيَن َما ُه َو َي َت َكَّل ُم ِإ َذا َج ْم ٌعَ ،و َّالذي ُي ْد َعى َي ُهوَذا ،أ َ
َحُد اال ْثَن ْي َع َشَرَ ،ي َتَقد ُ
لُِيَق ِبَل ُه.
ال َل ُه َي ُسو ُعَ« :يا َي ُهوَذا ،أَ ِبُقْبَل ٍة ُت َسلِم ْاب َن ِ
اإل ْن َس ِ
ان؟»
َ 48فَق َ
ُ
ِ
السي ِ
ف؟»
َ 49فَل َّما َأرَى َّالذ َ
ين َح ْوَل ُه َما َي ُكو ُنَ ،قاُلواَ« :يا َر ُّب ،أََن ْض ِر ُب ِب َّ ْ
 50و َضرب و ِ
احٌد ِمْن ُه ْم َعْب َد َرِئ ِ
ط َع أُ ْذَنهُ اْلُي ْمَنى.
يس اْل َك َهَن ِة َفَق َ
َ ََ َ
َها.
س أُ ْذَن ُه َوأَْبَأر َ
َ 51فأ َ
الَ « :د ُعوا ِإَلى ه َذا »! َوَل َم َ
َج َ
اب َي ُسو ُع وَق َ

ُ 52ث َّم َقال يسو ُع لِرَؤس ِ
ِ
اء اْل َك َهَن ِة َوُق َّو ِاد ُجْن ِد اْل َهْي َك ِل َو ُّ
ص
الشُي ِ
ين َعَلْي ِهَ « :كأََّن ُه َعَلى لِ ٍ
وُ اْل ُم ْق ِبل َ
ُ َ
َ َُ
وف َو ِع ِص ٍي!
َخَر ْج ُت ْم ِب ُسُي ٍ
ِ ِِ
ِ
ِ
ان ا ُّ
لظْل َم ِة».
اع ُت ُك ْم َو ُسْل َ
طُ
ِ 53إ ْذ ُكْن ُت َم َع ُك ْم ُك َّل َي ْو ٍم في اْل َهْي َك ِل َل ْم َت ُمُّدوا َعَل َّي األََياد َيَ .ولك َّن هذُ َس َ
وُ ِإَلى َبْي ِت َرِئ ِ
س َف َت ِب َع ُه ِم ْن َب ِعي ٍد.
يس اْل َك َهَن ِةَ .وأ َّ
َ 54فأ َ
وُ َوأ َْد َخُل ُ
وُ َو َسا ُق ُ
َخ ُذ ُ
َما ُب ْطُر ُ
ولكن ال يذكر تعبير هربوا فقط يفهم من سياق الكالم
اما عن انجيل يوحنا البشير فيقول بوضوح ان هذا قبل حادث قطع االذن
انجيل يوحنا 18
 2 :18وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع الن يسوع اجتمع هناك كثي ار مع تالميذُ
 3 :18فاخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة والفريسيين وجاء الى هناك بمشاعل
ومصابيح وسالح
 4 :18فخرج يسوع وهو عالم بُل ما ياتي عليه وقال لهم من تطلبون
 5 :18اجابوُ يسوع الناصري قال لهم يسوع انا هو و كان يهوذا مسلمه ايضا واقفا معهم
 6 :18فلما قال لهم اني انا هو رجعوا الى الوراء و سقطوا على االرض
 7 :18فسالهم ايضا من تطلبون فقالوا يسوع الناصري
 8 :18اجاب يسوع قد قلت لكم اني انا هو فان كنتم تطلبونني فدعوا هؤالء يذهبون

 9 :18ليتم القول الذي قاله ان الذين اعطيتني لم اهلك منهم احدا
 10 :18ثم ان سمعان بطرس كان معه سيف فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع اذنه اليمنى
وكان اسم العبد ملخس
 11 :18فقال يسوع لبطرس اجعل سيفك في الغمد الكاس التي اعطاني االب اال اشربها
 12 :18ثم ان الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع واوثقوُ
وهنا يوضح انجيل يوحنا ان الرب يسوع بعد ان اظهر سلطانه بُلمة انا هو ايجو ايمي ومن قوة
كلمته رجعوا للوراء وسقطوا على األرض فلهذا ليسمح لهم ان يقبضوا عليه قال لهم ان يدعوا
التالميذ يذهبون.
ولكن بعد هذا حدثت حادثة قطع اذن العبد وبالطبع في موقف مثل هذا يغضب بشدة العسُر فلهذا
الرب يسوع المسيح شفى اذن العبد ليحامي عن التالميذ وبالطبع بسبب بداية الشغب وخوف
التالميذ هربوا.
لهذا ال يوجد أي تناقض فكالمه كل قبل حادث قطع االذن ولكن بسبب الحادث والهرج هرب
التالميذ

والمجد هلل دائما

