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الشبهة

يقول العهد الجديد إن يسوع أطلق لقب بطرس أو صخرة على تلميذه سمعانُ .ذكرت هذه الواقعة
فى إنجيلى متى  ،20-13 :16ومرقس  ،16-13 :3إال أن التتابع الزمنى أو المكانى لهذه
القصة ال يمكن أن يكون من وحى الرب .فمرقس الذى هو أقدم من ناحية التأليف من متى جاءت
عنده هذه القصة فى بداية اإلنجيل ،وعلى األخص قبل أن يرسل تالميذه للدعوة بين مدن

اليهودية ،وكان ذلك على الجبل.
والمدقق فى القراءة يجد أن يسوع فى بداية اإلصحاح الثالث من إنجيل مرقس كان فى المجمع فى
أورشليم ،ثم انتقل إلى البحر ،وصعد الجبل ،وكل هذا ينبغى أن يكون فى أورشليم ،أو بالقرب
منها .وهنا وقبل أن يرسل تالميذه أو يكلفهم بشىء أو حتى يتبعوه أطلق على سمعان لقب
بطرس.
إال أن متى يجعل مكان تسمية سمعان بطرس فى قيصرية فيلبس ،التى تبعد نحو  30كم شمال
بحر الجليل ،وتبعد الجليل حوالى  135كم عن القدس .وكان ذلك قرب نهاية يسوع على األرض،
كمكافأة له على وفائه الخاص ليسوع ،وفهمه أنه ِّ
المسيِّا.

الرد

التناقض الوحيد في هذه الشبهة هو فكر المشكك فالرب يسوع المسيح لم يسمى سمعان ببطرس
ال في قيصرية وال وقت االرسالية بل هذا حدث من وقت دعوة المسيح لسمعان ليتبعه في المرة
األولى التي كان ال يزال وهو يتبع يوحنا المعمدان وبعد هذا كرر المسيح اكثر من مره انه دعاه
بطرس (بتصريف الماضي)
وندرس االعداد التي تؤكد ما أقول
انجيل يوحنا 1

ان ِّمن َتالَ ِّم ِّ
ِّ
يذ ِّه،
وحَّنا َو ِّاق ًفا ُه َو َوا ْثَن ِّ ْ
َ 35وِّفي اْل َغد أَْي ًضا َك َ
ان ُي َ
اشياَ ،فَقال« :هوَذا حمل ِّ
ِّ
هللا!».
َ 36فَن َ
ظَر ِّإَلى َي ُسو َع َم ً
َ َُ َ َ ُ
َ 37فس ِّمعه ِّ
التْل ِّمي َذ ِّ
ان َي َت َكَّل ُمَ ،ف َت ِّب َعا َي ُسو َع.
َ َُ
ال َل ُهما« :ما َذا َت ْطُلَب ِّ
ِّ
ان؟» َفَقاالََ« :ربِّيَّ ،ال ِّذي َت ْف ِّس ُيرُهَ :يا
َ 38فاْل َت َف َت َي ُسو ُع َوَن َ
َ
ظَرُه َما َي ْتَب َعانَ ،فَق َ َ
ُم َعلِّ ُم ،أَْي َن َت ْم ُك ُث؟»
ِّ
ِّ
ان َن ْح َو
ظَار»َ .فأ ََتَيا َوَن َ
ال َل ُه َماَ « :ت َعاَلَيا َواْن ُ
ان َي ْم ُك ُثَ ،و َم َك َثا عْن َد ُه ذل َك اْلَي ْوَمَ .وَك َ
ظَار أَْي َن َك َ
َ 39فَق َ
الساع ِّة اْلع ِّ
اشَرِّة.
َّ َ َ
ِّ
ان ب ْطرس و ِّ
ِّ
احًدا ِّم َن اال ْثَنْي ِّن َّ
اه.
َ 40ك َ
الل َذْي ِّن َسم َعا ُي َ
وحَّنا َوَت ِّب َع ُ
س أَ ُخو س ْم َع َ ُ ُ َ َ
ان أَْن َدَر ُاو ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يح.
 41ه َذا َو َج َد أ ََّوالً أ َ
اه ِّس ْم َع َ
ال َل ُهَ « :ق ْد َو َج ْدَنا َمسَّيا» َّالذي َت ْفس ُيرُه :اْل َمس ُ
َخ ُ
انَ ،فَق َ
َ 42فجاء ِّب ِّه ِّإَلى يسوعَ .فَن َ ِّ ِّ
ان ْب ُن ُيوَنا .أَْن َت ُت ْد َعى َص َفا» َّال ِّذي
َُ َ
ال« :أَْن َت ِّس ْم َع ُ
ظَر إَلْيه َي ُسو ُع َوَق َ
َ َ
ِّ
س.
َت ْفس ُيرُهُ :ب ْطُر ُ
هذا هو الموقف الذي لقب المسيح سمعان باسم صفا او كيفا  Κηφᾶςالذي هو كلمة عبرية من
كيف ּכף وتعني صخرة وهو باليوناني بيتروس  Πέτροςواتى منه اسم بطرس
فلألسف لجهل المشكك بالكتاب المقدس وألنه يدلس بتأليف شبهات فهو لم يعرف ان سمعان لقبه
المسيح بصفا من اول مرة قابله فيها بالقرب من يوحنا المعمدان وهذا قبل ان يدعوه ليكون تلميذ
خاص له في الجليل
وعندما ندرس هذا في انجيل متى البشير نجده يقول

َخوي ِّنِّ :سمع َّ ِّ
ع م ِّ
اشًيا ِّعْن َد َب ْح ِّر اْل َجلِّ ِّ
س،
َْ َ
متى َ 18 :4واِّ ْذ َك َ
يل أَْب َصَر أ َ َ ْ
ال َل ُه ُب ْطُر ُ
ان الذي ُيَق ُ
ان َي ُسو ُ َ
اه ُيْل ِّقَي ِّ
ان َشَب َك ًة ِّفي اْلَب ْح ِّرَ ،فِّإَّن ُه َما َكاَنا َصَّي َادْي ِّن.
س أَ
َخ ُ
َوأَْن َدَر ُاو َ

هذ ِّه :اَأل ََّول ِّسمع َّ ِّ
َما أَسماء اال ْثَني ع َشر رسوالً َف ِّهي ِّ
س،
ُ َْ ُ
ال َل ُه ُب ْطُر ُ
ْ َ َ َُ
ان الذي ُيَق ُ
متى َ 2 :10وأ َّ ْ َ ُ
َ
ِّ
وه.
وب ْب ُن َزْبديَ ،وُي َ
وحَّنا أَ ُخ ُ
س أَ ُخ ُ
َوأَْن َدَر ُاو ُ
وهَ .ي ْعُق ُ
هذا ترتيبه قبل العدد الذي استشهد به المشكك
وهو يأتي في
انجيل متى 16
ال َل ُه ْمَ « :وأَْن ُت ْمَ ،م ْن َتُقوُلو َن ِّإِّني أََنا؟»
َ 15ق َ
َ 16فأَجاب ِّسمعان ب ْطرس وَقال« :أَْنت هو اْلم ِّسيح ابن ِّ
هللا اْل َح ِّي!».
َ َُ َ ُ ْ ُ
َ َ َْ ُ ُ ُ ُ َ َ
طوبى َلك يا ِّسمعان بن يوَناِّ ،إ َّن َلحما وَدما َلم يعلِّ ْن َلكِّ ،
لك َّن أَِّبي
َ
َ 17ف َ
ْ ً َ ً ْ ُْ
ال َل ُهُ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ « :
أج َ
اب َي ُسو ُع َوَق َ
السماو ِّ
َّ ِّ ِّ
ات.
الذي في َّ َ َ
ِّ ِّ
الص ْخرِّة أَبني َكِّن ِّ
اب اْل َج ِّحيمِّ َل ْن َت ْق َوى
سَ ،و َعَلى هذه َّ َ ْ
ول َل َك أَْي ًضا :أَْن َت ُب ْطُر ُ
يستيَ ،وأَْب َو ُ
َ
َ 18وأََنا أَ ُق ُ
َعَلْي َها.
الرب يسوع المسيح هنا ال يقول انه يلقب سمعان اول مرة باسم بطرس ولو كان هذا صحيح لكان
يجب ان يقول له أنى القبك من االن باسم بطرس ولكن هو لم يقل هذا وايضا لما قال متى عنه
قابال عدة مرات انه سمعان بطرس

الرب يسوع يقول له انت بطرس أي يقرر شيء وليس يقول شيء جديد
المسيح قال له انت بطرس ( بيتروس ) وليس انت الصخره ( بيت ار ) والمعني الذي قصده المسيح
ان معني اسم بطرس هو مستمد من كلمة الصخرة ( بت ار ) ويقول المسيح لبطرس قوي االيمان
في هذه اللحظه ان ايمانه المستمد من المسيح مثل صخرة قوية وااليمان القوي هو الذي تقوم
عليه الكنيسة وهو االيمان القوي بان يسوع هو المسيح ابن هللا الحي المتجسد المخلص
فالمسيح هو الصخرة القوية الذي يستمد منه بطرس ايمانه مثل اسم الصخره التي يستمد منها
بطرس اسمه.
سفر المزامير 16 :81
ُش ِّب ُع َك َع َسالً».
ط ِّةَ ،و ِّم َن َّ
ان أَ ْط َع َم ُه ِّم ْن َش ْح ِّم اْل ِّحْن َ
الص ْخَرِّة ُكْن ُت أ ْ
َوَك َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 4 :10
ِّ
وحًّيا ،أل ََّنهم َكاُنوا ي ْشربو َن ِّم ْن ص ْخرٍة ر ِّ
احًدا ر ِّ
ِّ
الص ْخَرُة
وحَّي ٍة َت ِّاب َع ِّت ِّه ْمَ ،و َّ
َ َُ
َ َ ُ
يع ُه ْم َش ِّرُبوا َشَرًابا َو ُ
َو َجم َ
ُْ
ِّ
ِّ
يح.
َكاَنت اْل َمس َ

اما الشاهد الثاني الذي يستشهد به المشكك
انجيل مرقس 3

ام ا ْثَني َع َشَر لَِّي ُكوُنوا َم َع ُهَ ،ولُِّيْرِّسَل ُه ْم لَِّي ْك ِّرُزوا،
 14وأَق
َََ ْ
الشي ِّ
ان عَلى ِّش َف ِّ
اء األ َْمَر ِّ
اط ِّ
ين.
اض َواِّ ْخَر ِّ
َ 15وَي ُكو َن َل ُه ْم ُسْل َ
طٌ َ
اج َّ َ
ِّ
س.
َ 16و َج َع َل ل ِّس ْم َع َ
اس َم ُب ْطُر َ
ان ْ
ِّ
الر ْع ِّد.
س أ ِّ
َي ْابَن ِّي َّ
وحَّنا أ َ
وب ْب َن َزْبدي َوُي َ
اس َم ُب َواَنْرِّج َ
وبَ ،و َج َع َل َل ُه َما ْ
َخا َي ْعُق َ
َ 17وَي ْعُق َ
ما يتكلم عنه هنا معلمنا مرقس الرسول هو ليس دعوة المسيح األولى لسمعان بطرس وال تلقيبه
بطرس ألول مرة ولكن هنا يتكلم عن تعيين بطرس كأحد االثني عشر وهذه المرحلة الثالثة من
دعوة سمعان بطرس وفي المرة االولي لقبه ببطرس وفي هذه المرة أصبح اسمه الرسمي كتلميذ
من التالميذ االثني عشر المميزين هو بطرس
وهو نفي الذي قاله
انجيل متى 2 :10
هذ ِّه :اَأل ََّول ِّسمع َّ ِّ
َما أَسماء اال ْثَني ع َشر رسوالً َف ِّهي ِّ
وه.
ُ َْ ُ
س أَ ُخ ُ
سَ ،وأَْن َدَر ُاو ُ
ال َل ُه ُب ْطُر ُ
ْ َ َ َُ
ان الذي ُيَق ُ
َوأ َّ ْ َ ُ
َ
ِّ
وه.
وب ْب ُن َزْبديَ ،وُي َ
وحَّنا أَ ُخ ُ
َي ْعُق ُ

انجيل لوقا 6
ِّ
ِّ
ان َّ
اه ْم أَْي ًضا «ُر ُسالً»:
الن َه ُار َد َعا َتالَ ِّمي َذ ُهَ ،و ْ
ين َس َّم ُ
اخ َت َار مْن ُه ُم ا ْثَن ْي َع َشَرَّ ،الذ َ
َ 13وَل َّما َك َ
ِّ
ِّ
س.
س أَ
ِّ 14س ْم َع َ
وب َوُي َ
َخ ُ
ان َّالذي َس َّم ُ
س َوَبْرثُوَل َم ُاو َ
وحَّنا .فيُلُّب َ
س َوأَْن َدَر ُاو َ
اه أَْي ًضا ُب ْطُر َ
اهَ .ي ْعُق َ

وهنا معلمنا لوقا البشير يشرح بوضوح ويوضح ان سمعان الذي سماه المسيح بطرس أي يعني
سابقا لقبه بهذا االسم وأصبح هذا اسمه الرسمي من وقت تعيينه أحد التالميذ االثني عشر

فكما قلت هي شبهة ال أصل لها تنبع فقط من عدم معرفة المشكك بالكتاب المقدس وال ما قاله
انجيل يوحنا وال بقية االناجيل

والمجد هلل دائما

