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كاتبه   ملحد ممن ينكرون المعجزات ، نشره على موقع  قدم أحد المسلمين  مقاال BBC  ًمعلقا:  
  " ! أن المسيح قد مشى على الماءوهو يفند  bbc المقال فى موقع" 
  

  : ورابطه المقال عنوان وها هو

 

Did Jesus walk on water - or ice?  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4881108.stm#top 

 

  
 Did Jesus walk on water - or ice?  

 
The Sea of Galilee - subject to a cold snap at the time?  

Jesus may not have walked on water as the Bible claims but rather skated 
on ice formed through a freak cold spell, a scientific study has suggested.  

Rare atmospheric and water conditions could have caused ice to form on 
the freshwater Sea of Galilee.  

The research shows a period of cooler weather swept what is now northern 
Israel from 1,500 to 2,600 years ago.  

Sub-zero temperatures could have caused the formation of ice thick enough 
to support the weight of a man.  

"Springs ice"  
 



The story of Jesus walking on water is recorded in three of the four Gospels, 
but Professor Doron Nof, an oceanographer from Florida State University 

insists his research points to a scientific rather than miraculous explanation. 
 

"If you ask me if I believe someone walked on water, no, I don't," Prof Nof 
told Reuters. "I believe something natural was there that explains it."  

A person standing or walking on it would appear to a distant observer to be 
'walking on water'  

 
Prof Doron Nof, 

Florida University  
The research involved a study of the surface temperatures of the Sea of 

Galilee along with air temperature and wind records.  
 

Partially submerged in water, the ice patches, known as "springs ice", may 
not have been noticed by observers standing at a distance.  

"Because the size of the springs ice, a person standing or walking on it 
would appear to a distant observer to be 'walking on water'," Prof Nof wrote 

in the report's conclusion.  
 

"Our springs ice calculation may or may not be related to the origin of the 
account of Christ walking on water," he concluded.  

"It is hoped, however, that archaeologists, religious scholars, 
anthropologists and believers will examine such implications in detail." 

  
  

  :ھي  السابق خالصة البحث
  

.. علىيها وهي متجمدة كلياً  skated" تزلج " ان المسيح قد ال يكون قد مشى حقيقة على بحيرة طبرية ، انما 
سنة ماضية قد تسببت في  2660الى  1500من  وان هناك فترة صقيع وبرودة طقس قد ضربت شمال اسرائيل

وان المشاهد لشخص يقف عليها من بعيد سيعتقد انه . . يتحمل ثقل شخص بالغ على البحيرة تكوين الجليد
  !يمشي على الماء 

  
 



 

  
 

في  ثتالليبراليين قد تحدث عن فترة جليدية حد"  عباقرة" حد طار المعترض المسلم فرحاً وهو يسحب مقال أل
   ..سببت في تجمد بحيرة طبرية  اسرائيل

  
فطفح وطاش خيال  ، الرب القدوس النكار احدى معجزات"  الخيال العلمي" لبعض  استلزمتطبعاً المسألة  

  !!لى الماء ، انما طبيعياً قد مشى على الجليد المسيح لم يقم بمعجزة مشي عفي ان هذا المسلم وصاحبه الملحد 
  
  

ولن نناقش الحقيقة الساطعة بأن ارض اسرائيل تقع ضمن المناطق الدافئة جغرافياً البعيدة كل البعد عن المناطق 
ال سيما ان كاتب المقال لم يقدم اي بحث علمي  ..التي تهبط بها الدرجات المئؤية الى درجة تجمد البحيرات 

  !يثبت تعرض تلك المنطقة لحقبة جليدية 
 

م ومصادرهطق المسلمين تبين لنا هشاشة وهيافة منسكما وردت في االنجيل المقدس   لو قرأنا الحادثة كاملة إنما
 ! االلحادية

 
 : ، وبالتحديد من بشارة يوحنا  في االنجيل المقدس لنقرأ

  
 "1  رحب وهيلِ، ولرِ الْجحرِ ببِإلَى ع وعسى يضهذَا م دعةَبرِيطَب.  
  .ان يصنَعها في الْمرضىوتَبِعه جمع كَثير َألنَّهم َأبصروا آياته الَّتي كَ 2
  .وجلَس هنَاك مع تَالَميذه فَصعد يسوع ِإلَى جبل 3
  .وكَان الْفصح، عيد الْيهود، قَرِيبا 4
5  نَظَرو هنَييع وعسي فَعيفَرا كَثعمج َأنهقْبٌِل ِإلَيا مرسيلُب؟«: ، فَقَاَل ِلفْأكَُل هُؤالَءا ِليزخُب تَاعنَب نَأي نم«  
6 ع وه َألنَّه ،نَهتَحما قَاَل هذَا ِليِإنَّمَلوفْعي َأن عمزم وا هم مل.  
7 سيلُبف هابَأج :»يرسًئا يشَي منْهم داحْأخُذَ كُلُّ وينَارٍ ِليد َئتَيبِم زخُب يهِمكْفاالَ ي«.  
8 سطْرب انعمَأخُو س ساورَأنْد وهو ،هيذتَالَم نم داحو قَاَل لَه:  
  »هنَا غُالَم معه خَمسةُ َأرغفَة شَعيرٍ وسمكَتَانِ، ولكن ما هذَا ِلمثْلِ هُؤالَء؟« 9

10 وعسفَقَاَل ي :»ُئونتَّكي لُوا النَّاسعاج« . ،يركَث شْبكَانِ عي الْمف كَانوآالَف ةسخَم ونَح مهددعاُل وجفَاتَّكََأ الر.  



11 ِئينتَّكا الْمطَويذُ َأعالتَّالَمو ،يذلَى التَّالَمع عزوو ،شَكَرفَةَ وغاَألر وعسَأخَذَ يوا. وا شَاءرِ منِ بِقَدكَتَيمالس نم كَذِلكو.  
12 هيذوا، قَاَل ِلتَالَما شَبِعفَلَم :»ءشَي يعضالَ ي لَةَ ِلكَيالْفَاض رسوا الْكعماج«.  
  .ي عشْرةَ قُفَّةً من الْكسرِ، من خَمسة َأرغفَة الشَّعيرِ، الَّتي فَضلَتْ عنِ اآلكلينفَجمعوا ومُألوا اثْنَتَ 13
14 ي صةَ الَّتاآلي َأى النَّاسا رقَالُوافَلَم وعسا يهالَمِ«: نَعي ِإلَى الْعاآلت النَّبِي يقَةقبِالْح وهذَا ه ِإن!«  
  .ن يْأتُوا ويخْتَطفُوه ِليجعلُوه ملكًا، انْصرفَ َأيضا ِإلَى الْجبلِ وحدهوَأما يسوع فَِإذْ علم َأنَّهم مزمعون َأ 15
  لْبحرِ،ولَما كَان الْمساء نَزَل تَالَميذُه ِإلَى ا 16
17 ومرِ ِإلَى كَفْرِنَاححرِ الْببِإلَى ع ونبذْهكَانُوا يينَةَ وفخَلُوا السفَد . كُني لَمَل، وَأقْب قَد الظَّالَم كَانوهِمَأتَى ِإلَي قَد وعسي.  
18 بتَه ةيمظرِيحٍ ع نم رحالْب اجهو.  
نَظَروا يسوع ماشيا علَى الْبحرِ مقْتَرِبا من السفينَة،  فَلَما كَانُوا قَد جذَّفُوا نَحو خَمسٍ وعشْرِين َأو ثَالَثين غَلْوةً، 19

  .فَخَافُوا
20 مالَ تَخَافُوا«: فَقَاَل لَه ،وَأنَا ه!«.  
21 ينَةفي السف لُوهقْبي وا َأنضا. فَرهِإلَي بِيني كَانُوا ذَاهضِ الَّتينَةُ ِإلَى اَألرفالس تارص قْتِللْوو. "  

 )21-1:6 ایوحن (
 

ً  لننظر ً الكل.. في ھذه الشواھد المقدسة  ملیا  ..مات الملونةوخصوصا
 
 : 

 
 

  !! ويجلس هناك مع تالميذه"  جبل" لما رأينا المسيح يصعد الى .. التجمد  لو كان الوقت شتوياً قارصاً لدرجة
  
  ).3عدد " ( .وجلَس هنَاكَ مع تَالميذِه  فصعدَ يسوع الَى جبل "
 
 : 
 

 تتبع المسيح وتبقى معه ساعات طوال"  جموعاً كثيرة" لما رأينا .. بحيرة طبرية  لو كان الطقس لدرجة ان تتجمد
 !اماً كافياً عانهم لم يكونوا يحملون معهم ط خصوصاً ..

  !؟الجبل في وقت الصقيع ودرجة التجمد  الى ايخرجو اضطرهم ان ما الذي 
 



 :  
 

 ! وهو حلول عيد الفصح اليهودي.. تحديد موعد حدوث المعجزة  كان واضحاً جداً في االنجيل
  !؟اليهودي يقع في الشتاء  فهل عيد الفصح

 
 : 

 
  .. اعجوبة تكثير الخمس خبزات والسمكتين ، من خالل" الجليد  المشي على" نالحظ مدى ضعف اسطورة 

وقد تناولوا الطعام حتى الشبع , ) غير النساء واالوالد ( االف رجل  اشبع الرب خمسة ففي هذه المعجزة
 .. قام التالميذ بجمع ما فضل عنهم واالكتفاء وبعدها

 
االالف من البشر يستمتعون بتناول الطعام في الهواء الطلق الى ان  لكان.. لطقس لدرجة التجمد فهل لو كان ا

 !؟ويجمعوه في أقفية  يشبعوا ويفضل عنهم
 .. وكان معهم أطفال وصبيان ونساء

 
  !االسالمي ال حدود له وال عقل  -الخيال االلحادي  أم ان

 
 : 

 
ن التالميذ قد نزلوا الى البحر ليبحروا أب تصريح االنجيل  هو.. والمسلمين  سطورة المالحدةالضربة القاضية ال

! الى كفرناحوم 
 
كَانُوا يذْهبونَ الَى  فدَخَلُوا السفينَةَ " رِوحرِ الْببع  ومرِنَاحلَى كَف17عدد( ! " ا.( 
 

 .. البحيرة متجمدة لدرجة ان يمشي عليها الناس فلو كانت
 ؟ "سفينة " فكيف أمكنهم االبحار في

 التي تجرها الكـــالب مثال ؟" الزالجات " ان يستخدموا  من االولىألم يكن 
   كيف يمكن للعقل المسلم ان يقبل ان تبحر سفينة على بحيرة متجمدة ؟

 
 : 



 
 ! " البحر" بل ان البحيرة قد ضربتها رياح عاتية وهاج .. بحيرة متجمدة  ليس فقط قد أبحروا في سفينة على

 ).18عدد (  " وهاج الْبحر من رِيح عظيمة تَهب  " : ل االنجيل المقدسيقو
 

بزعم الكاتب  بينما هو مسجون تحت طبقة جليدية سميكة لدرجة ان يمشي عليها انسان.. يهيج البحر  فكيف
  الملحد في البي بي سي ؟

  
 
 : 

 
 .. االرض ما يسقط هذه االسطورة صرعى تعانق

 :هو قول االنجيل عن التالميذ المبحرين
 

 "! فلَما كَانُوا قدْ جذَّفوا نَحو خَمس وعشْرِين او ثالثين غلْوةً : " انهم
 

 : العقول ونسأل اصحاب
 !!؟غلوة  25على بحيرة متجمدة لدرجة ان يصلوا الى نحو " التجذيف " كيف أمكنهم 
 !؟.. ثلج تعمل بالبنزين مثال لتحطم الجليد أمامهم " كسارة" هل كان معهم 

 
 !.. غلوة 25ائراً على الماء على مسافة ان يأتيهم الرب يسوع س األروعال بل 

من قبل  ذيف المضنيوال بالثلج المحطم بسبب التج! ) المتجمد ( بالرياح وال بالبحر الهائج  دون ان يتأثر ال
  !! غلوة 30 - 25التالميذ الذين شقوا طريقاً عبر الجليد المتجمد الى ان وصلوا الى مسافة 

  
 : 

  
انما حدث أمر مع بطرس ، سنقرأ .. يسير على الماء  صنع الرب يسوع معجزة اخرى اذ جعل تلميذه بطرس ايضاً

  :بعد قليل 
  

  .»يا سيد، ِإن كُنْتَ َأنْتَ هو، فَمرني َأن آتي ِإلَيك علَى الْماء«: فََأجابه بطْرس وقَاَل 28 "
  .فَنَزَل بطْرس من السفينَة ومشَى علَى الْماء ِليْأتي ِإلَى يسوع. »تَعاَل«: فَقَاَل 29



  .»!يا رب، نَجني«: وِإذ ابتَدَأ يغْرقُ، صرخَ قاِئالً. ولكن لَما رَأى الريح شَديدةً خَافَ 30
31 قَاَل لَهو بِه كسَأمو هدي وعسي دالِ مي الْحاذَا شَكَكْتَ؟«: فَفانِ، ِلميَل اِإليما قَلي«  
 ). 14انجيل متى اصحاح (  ". السفينَةَ سكَنَت الريحولَما دخَالَ 32

  
كيف كان سيغرق لو : وهنا نسأل .. لقد خاف بطرس وحول نظره عن المسيح ، وكانت النتيجة انه بدأ بالغرق 

  !؟..كانت البحيرة متجمدة 
  

 !صدقوني ان الغرقى هم الغرقى في لجج الجهالة التي يلبسونها ثوب العلم 


