من اين اتى المسيح بمالبس وقت
القيامة متى  28ومرقس  15ولوقا
 24ويوحنا 20
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الشبهة

لألسف سأعرض نص شبهة تعبر عن فكر المشككين القذر وسأضطر أن احذف أشياء قليلة
لإلساءة التي بها
فالمشكك يقول

مقبورا ،فكيف ترك كفنه ،دون وجود
تاركا كفنه كدليل للبعض على أنه كان
خرج يسوع من القبر ً
ً
مالبس أخرى بديلة لديه يرتديها ليظهر بها وسط الناس؟ ومن أين حصل على مالبس ليرتديها؟
فهل كان يرتدى مالبس البستانى ،بدليل ظن مريم المجدلية فى يسوع فى بادىء األمر أنه
البستاني؟ وأين كان البستانى وقتها؟ لقد كان وقت ظهور الشمس ،أو قبلها .أى لم يكن البستانى
قد أتى للعمل لعد .ومعنى ذلك أن يسوع سرق مالبسه .أو جعله يخلع مالبسه وتركه عرياًنا
وارتدى مالبسه! ....

الرد

أوال ابدأ بما يقوله الكتاب عن مثل هذا الفكر
رسالة بولس الرسول إلى تيطس 15 :1
َما لِ َّلن ِج ِسين و َغي ِر اْلم ْؤ ِمِنين َفَليس َشيء َ ِ
اهر لِ َّ ِ
ط ِ
َّس
ُك ُّل َش ْي ٍء َ
ينَ ،وأ َّ
لطاه ِر َ
طاهًراَ ،ب ْل َق ْد َتَنج َ
َ َْ
َ َ ْ ُ
ْ
ِذ ْهُن ُه ْم أَْي ًضا َو َض ِم ُيرُه ْم.
ثانيا باختصار شيد هللا الذي خلق كل شيء بما فيه المادة بأنواعها ،هل يعجز على ان يخلق
لنفسه رداء نوراني يظهر به؟
ورغم ان هذا كافي للرد ولكن أكمل شيء صغير

الرب يسوع لم يكن كفن بمعنى االكفان النهائية فهو لم يكن وضع في المالبس اليهودية للتكفين
التي تسمى التكركيم ولكن وضع في كتان مؤقتا الن كان السبت الح
وهذا شرحته سابقا في ملف
لماذا خرجت المريمات بالحنوط يوم االحد لتكفينه وال لسرقته ؟
فالتكفين اليهودي
نقل الميت الي بيت الجناز
خدمات التي يقدمها مدير الجناز المرخص
استخدام اي مكان معد لخدمة الجناز
مرحلة التطهير  ---الغسيل االول ,التجفيف والتنقيه ,تلبيس الجسد ,يتم هذا بواسطه جمعية
اليهود الخادمين وهم مجموعه من المتدينيين المتبرعيين
االعضاء ايضا يتلوا صال وات طلبا من هللا ان يحمي المتوفي للراحه االبدية وياخذوا اجره سنويه
من عائلته
تكريكيم –(ثوب التكفين ) ابيض ,بدون جيوب ,مربوط اليد ,كتان نقي
كفن من خشب الكوشر
نقل الميت الي المدفن

رغم ان اليهود يهتمون بسرعة ولكن عنهم بعض المعوقات بالنسبة لهم الن االعداد للدفن
يستغرق ساعات طويلة
اسباب تاجيل الدفن لليوم الثاني او ما بعده لو كان ليلة السبت وهذا ما حدث تفصيليا مع السيد
المسيح النه كان هذا السبت عظيم وممنوع ان يعمل عمال فيه
اي ان السيد المسيح كفن بسرعه بدون اتمام خطوات الطهاره اليهودية الواجبه فقد تم لفه بسرعة
في كتان فقط بسبب السبت
(مت" :)61-57:27ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف وكان هو أيضا
تلميذاً ليسوع .فهذا تقدم إلى بيالطس وطلب جسد يسوع فأمر بيالطس حينئذ أن يعطى الجسد.
فاخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي .ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة ثم
دحرج حج اًر كبي اًر على باب القبر ومضى .وكانت هناك مريم المجدلية ومريم األخرى جالستين تجاه
القبر".

(مر" :)47-42:15ولما كان المساء إذ كان االستعداد أي ما قبل السبت .جاء يوسف الذي من
الرامة مشير شريف وكان هو أيضاً منتظ ار ملكوت هللا فتجاسر ودخل إلى بيالطس وطلب جسد
يسوع .فتعجب بيالطس انه مات كذا سريعا فدعا قائد المئة وسأله هل له زمان قد مات .ولما
عرف من قائد المئة وهب الجسد ليوسف .فاشترى كتانا فأنزله وكفنه بالكتان ووضعه في قبر كان

منحوتاً في صخرة ودحرج حج اًر على باب القبر .وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسي تنظران أين
وضع".

(لو" :)56-50:23واذا رجل اسمه يوسف كان مشي اًر ورجالً صالحاً با اًر .هذا لم يكن موافقا لرأيهم
وعملهم وهو من الرامة مدينة لليهود وكان هو أيضاً ينتظر ملكوت هللا .هذا تقدم إلى بيالطس
وطلب جسد يسوع .وأنزله و لفه بكتان ووضعه في قبر منحوت حيث لم يكن أحد وضع قط .وكان
يوم االستعداد والسبت يلوح .وتبعته نساء كن قد آتين معه من الجليل ونظرن القبر وكيف وضع
جسده .فرجعن واعددن حنوطاً وأطياباً وفي السبت استرحن حسب الوصية".

(يو)42-38:19
آية(" :)38ثم أن يوسف الذي من الرامة وهو تلميذ يسوع ولكن خفية لسبب الخوف من اليهود
سأل بيالطس أن يأخذ جسد يسوع فأذن بيالطس فجاء واخذ جسد يسوع".
آية(" :)39وجاء أيضاً نيقوديموس الذي آتى أوالً إلى يسوع ليالً وهو حامل مزيج مر وعود نحو
مئة مناً".
آية(" :)40فأخذا جسد يسوع ولفاه بأكفان مع األطياب كما لليهود عادة أن يكفنوا".
آية(" :)41وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد
قط".

آية(" :)42وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد
قط".
ويتضح منه االتي
اي يتضح لنا انيوسف و نيقوديموس وضعوه في كتان بدون غسل ببعض الحنوط بسرعه الن
السبت الح فلكي ال يخالفا الناموس ورجعا بسرعه واعدا حنوطا لالعداد للتطهير والتكفين الحقيقي
مرقس
 1 :16و بعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية و مريم ام يعقوب و سالومة حنوطا لياتين و
يدهنه
لوقا
 56 :23فرجعن و اعددن حنوطا و اطيابا و في السبت استرحن حسب الوصية
النه لم ينظف من الدم ولم ينزع الكتان االول الذي كان به الدم وهذا غير مقبول بالمره بالنسبه
لليهود حتي علي الذين قتلوا عقابا ولم يغسل بالماء ال بالجاري وال في حوض ولم ينظف جميع
الجروح حتي يتوقف الدم والدليل ان اكفانه التصقت بجسمه بسبب الدم الذي لم يكن جف بعد ولم
ينظف ولم يعزل جسده جيدا بالزيوت والحنوط لذلك اعدوا حنوط ولم يوضع عليه تراب الن كل ذلك
يستلزم ساعات طويله ولم يكن يتوفر هذا الوقت الن السبت كان الح

ومن هذا يدل انه المريمات والباقيين مثل يوسف ونيقوديموس خرجوا لكي يتمموا عملية التطهير
للدفن ولوال احتياجهم وضرورة تنفيز هذه الخطوات ما كانوا غامروا بان يذهبوا للقبر في وجود
الجنود الرومانيون
فالمسيح تم لف جسده بما كان يرتديه وهو كان على عود الصليب
وهذا شرحته في ملف
الرد على هل تعري السيد المسيح ؟
فالمسيح اخذوا ثيابه وهي الجبة والرداء والصدرة وكلهم فوق القميص ثم أيضا اخذوا القميص
وترك المالبس الداخلية وهو السروال اليهودي
الن الشخص اليهودي ممنوع يتعرى حتى على عود الصليب
فهذا امر خطير جدا لديهم وغير مسموح بالمره والدليل ما حدث للعن حام ( الذي يمثل ثلث النسل
في ايام نوح ) بسبب انه نظر لعورة ابيه
تكوين 9
 21و َش ِرب ِم َن اْل َخم ِر َفس ِكر وَتعَّرى َد ِ
اخ َل ِخَب ِائ ِه.
ْ َ َ َ َ
َ َ
َ 22فأَبصر حام أَبو كْنعان عورَة أَِب ِ
َخ َوْي ِه َخ ِار ًجا.
يهَ ،وأ ْ
َخَبَر أ َ
ْ َ َ َ ُ َ َ َ َْ َ
الرَداء وو َضعاه عَلى أَ ْك َت ِ
اف ِه َما َو َم َشَيا ِإَلى اْل َوَر ِاءَ ،و َس َتَار َع ْوَرَة أَِبي ِه َما
َ 23فأ َ
َخ َذ َسام َوَيا َف ُث ِ َ َ َ َ ُ َ
اه َما ِإَلى اْل َوَر ِاءَ .فَل ْم ُيْب ِصَار َع ْوَرَة أَِبي ِه َما.
َو َو ْج َه ُ

الص ِغ ُير،
ظ ُنوح ِم ْن َخ ْم ِرِهَ ،علِ َم َما َف َع َل ِب ِه ْابُن ُه َّ
اس َتْيَق َ
َ 24فَل َّما ْ
َ 25فَقال« :مْلعون َكْنعان! عبد اْلع ِب ِ
يد َي ُكو ُن ِإل ْخ َوِت ِه».
َ ُ ََْ َ
َ َ ُ
ان َعْبًدا َل ُه ْم.
الُ « :مَب َارك َّ
له َس ٍ
الر ُّب ِإ ُ
امَ .وْلَي ُك ْن َكْن َع ُ
َ 26وَق َ

وايضا الوصيه واضحه
سفر الالويين 6 :18
ِِ
«الَ َي ْق َت ِر ْب ِإْنسان ِإَلى َق ِر ِ
الر ُّب.
ف اْل َع ْوَرَة .أََنا َّ
يب َج َسده لَِي ْك ِش َ
َ

والعقاب يكون شديدا لمن خالف
َ 28فالَ َت ْق ِذ ُف ُكم األَْر ُ ِ ِ ِ ِ
اها َكما َق َذ َف ِت ُّ
وب َّال ِتي َقْبَل ُك ْم.
الش ُع َ
ُ
ض ب َتْنجيس ُك ْم إَّي َ َ
 29بل ك ُّل من ع ِمل َشيئا ِمن ج ِم ِ ِ ِ
الرجس ِ
س َّال ِتي َت ْع َمُل َها ِم ْن َش ْع ِب َها.
ات ُت ْق َ
َ ْ ُ َ ْ َ َ ًْ ْ َ
ط ُع األَ ْن ُف ُ
يع هذه َّ َ َ

فلذلك لن يسمحوا ان يحدث هذا في ارضهم
وايضا السيد المسيح لم يصنع ذلك بدليل انه هذا خطيه ومخالف للناموس وهو لم يستطع ان
يبكته على خطيه
إنجيل يوحنا 46 :8

ِ
ِِ
ِ
ِ
قَ ،فلِ َما َذا َل ْس ُت ْم ُت ْؤ ِمُنو َن ِبي؟
ول اْل َح َّ
َم ْن مْن ُك ْم ُيَبك ُتني َعَلى َخطَّيةٍ؟ َفإ ْن ُكْن ُت أَ ُق ُ
لهذا المسيح عند انزاله من عوض الصليب هو عليه مالبس ثم لف بكتان

الشيء المهم انه نفهم من كالم يوحنا الحبيب
يو19:
(" :)40فأخذا جسد يسوع ولفاه بأكفان مع األطياب كما لليهود عادة أن يكفنوا".
الكالم عن اكفان الكتاب بالجمع وهذا يوضح ان الكتاب لم يكن قطعة واحدة .فهناك قطعة كبيرة
وهي الشهيرة وهي كفن تورينو وأيضا المنديل ولكن هناك قطع أخرى تم لف أجزاء من جسد
المسيح بها.
ولهذا عندما قام المسيح هو ترك االكفان مثل القطعة الكبيرة والمنديل ولكن هناك قطع اخري يكفي
ان يرتديها مثل مالبس االنسان اليهودي وحسب التقليد رسمت هذه الصور

أيضا ظهوره بمالبس مختلفة مرة بما يشبه بستاني مرة بما يشبه انسان غريب يوضح ان الرب
يصنع لنفسه ما يريد من مالبس .بل هو ظهر سابقا بمالبس نورانية
انجيل متى 17
ِ
اه َو َص ِع َد ِب ِه ْم ِإَلى َجَبل َعال ُمْن َف ِرِدي َن.
وحَّنا أ َ
ام أ َ
َ 1وَب ْع َد ِس َّتة أََّي ٍ
وب َوُي َ
َخ ُ
َخ َذ َي ُسو ُع ُب ْطُر َ
س َوَي ْعُق َ
ِ
الش ْم ِ
اء َك ُّ
اء َو ْج ُه ُه َك َّ
الن ِ
ور.
َّام ُه ْمَ ،وأ َ
سَ ،و َص َار ْت ثَي ُاب ُه َبْي َض َ
َض َ
َ 2وَت َغَّيَر ْت َهْيَئ ُت ُه ُقد َ

فكما قلت الرب يسوع المسيح الذي خلق كل األشياء
إنجيل يوحنا 3 :1

ِ
ِ
ان.
انَ ،و ِب َغْي ِرِه َل ْم َي ُك ْن َش ْيء م َّما َك َ
ُك ُّل َش ْي ٍء ِبه َك َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 9 :3
ور ِفي ِ
وأُِنير اْلج ِميع ِفي ما ُهو َش ِرَك ُة ِ
الد ُه ِ
الس ِر اْل َم ْك ُتو ِم ُمْن ُذ ُّ
يع ِبَي ُسو َع
هللا َخالِ ِق اْل َج ِم ِ
َ َ َ َ
َ َ
يح.
اْل َم ِس ِ

رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 17 :1
ِ ِ
َّ ِ
ِ
وم اْل ُك ُّل
الذي ُه َو َقْب َل ُكل َش ْي ٍءَ ،وفيه َيُق ُ

سفر األمثال 30 :8
ِ
ِ
ِ
َّ
َّام ُه.
ُكْن ُت عْن َد ُه َصان ًعاَ ،وُكْن ُت ُك َّل َي ْو ٍم َلذ َت ُهَ ،ف ِر َح ًة َدائ ًما ُقد َ
والذي قبل وبعد القيامة له سلطان على المادة
إنجيل يوحنا 26 :20
ِ ِ
ِ
ِ
ف
اء َي ُسو ُ
َوَب ْع َد َث َمانَية أََّي ٍ
اب ُم َغَّلَقةَ ،و َوَق َ
ام َك َ
ع َواألَْب َو ُ
وما َم َع ُه ْمَ .ف َج َ
ان َتالَمي ُذ ُه أَْي ًضا َداخالً َوُت َ
ِ
ِ
الَ « :سالَم َل ُك ْم!».
في اْل َو ْسط َوَق َ

والذي غلب الموت نفسه .هو قادر ان يظهر بالمالبس التي يريدها فهو خالقها

والمجد هلل دائما

