هل قصة دحرجة الحجر علي قبر
المسيح حقيقية؟ متي 64 :27
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الشبهة

ــرواوة ـ روضــارةجر ــثرةج علــارقبــورةجعاــثروةجرـ ةث رجر ةث ـ ر،اغــسر ــهة ،هد،هه ههدر وـ إرواـ ر

ــد ر

ةجع رأنرخبـ رةجعاـثر ـلرةج ـ ربـدنر وـاهر ـث هدر رةجموـ رجـسر ُيـ هلرأالـ،أل،ه رجـسرُع ا]،جـهج رأفكهـ ر
ةجــثوةقر

ـ رةجر ــثرةج علــارووضــارح ـ ةث رجبعاــثرط ــد روج ،وج فأل ـ رأنرخب ـ رةجعاــثر ــلرةج ـ ر ــا ر

خـثو رةجموـ ر ــلرةجعاــثرعدموـ ر وـ در ــدورووجـ ربمــدراـ رهـ ر ـث
قبور ا ااسرهه ر

رهــ،ر

ــارةجلهـ ارأالــ،رةح ــدار

ر بمع ر ر

46
ث ر:15ر46ر»ر45وَج َّمدرقث ِ ِ ِ ِ ِ
دشـ َ َث َ َّ
روَبَّم َدـ ُر
ـهرةْج َ َوـ َ رجُِل ُ ـ َ ر َه ْ
ََ َ
،رو َا َ
رب دألـد،رَهفَ ْ َلَجـ ُ َ
فر ْلرَ دئ رةْجم َئـ َ
َ

ِ
ـدن،رووضــو ِ
ـثر َقَبــور ـ ِ
م
ـدلرةْجَع ْاـ ِـث رَ 47وَبد َ ـ ْ ر َ ـ ْـثَ ُسر
رح َ ـ ألة
ره ـ رَ ْاـ مـث َ
ربـ َ
ِدْج َك َّـ ِ َ َ َ َ ُ
َ
رال ـ ْ َثق،ر َوَا ْحـ َـثَ َ
ـدنر َ ْد ُر أألــدره ـ َ
ةنرأَيلرو ِ
ِ
ري ِ رأَ ْد ُ ِ
ض َا ر« ر
رو َ ْثَ ُسرأ ُُّو ُ
ظ َث ْ َ ُ
ةْج َم ْ َرجَّ ُ َ
ِ
ِ ِ
ِ َّ ِ
روةْجَم كِث ِوـ ُّـل َنرَِجــورِعــل َ ُ َ،ر
كــور:27ر64ر»رَ 62وِه ـ رةْج َد ـ رةجــهدر َ ْو ـ َ رةَ ْ ـ ْو َ ةا ْ
رةَ َ ،مـ َـا ُ
راََ َ ــد ُ رةْج َك َه َد ـ َ
ِ
ِ َ63دئبِلل «:در ِل ،رَ ْ رأَ َه َّأثَدرأ َّ ِ
رح ٌّ :رِ ِك ر َ ْو َ رثََ،ثَ ِ رأََّدومرأَُ ُو رَ64ه ُم ْثرِ َ ـ ْ ِإر
َ َ َ كُ
ْ
رو ُا َ َ
َنروج َ رةْج ُم ر َّارَ د َ َ
َّ ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ َّ ِ ِ َّ
دور ِ َـلرةهَ ْ ـ َ ة ِ ،رَه َ ُكـ َنر
روَ ْوـثُ هُ َ
ةْجَع ْاثر َجورةْج َل ْ وِرةج دجث،رج َئ،ر َفْأ َ رأَ َ،ل ُههُرَج ْـل،أل َ
،روَُع ُجـ ةرجبْ ْـوه:ر ـ ُرَ ـ َ

َخلــثقرأَشـ َّـثر ِ ــلرةهُوَجــو »ر65هعــد رَجهــسرِعــلِ «: ُ َ،قد ـ أسرحـ َّة ِ
رب َمــدر
ةض ـُ ُ هُ َ
ةج َّ ـََ،ج ُرةه ِ َ ُ َ
ةرو ْ
َ
ْ َ ُْ ُ
ُ
ـث ْ رة ْو َاُا ـ َ
ََ َ ُ ْ
ض َ ُ ةرةْجَع ْا َثرِدْج ُر َّةث ِ ر َو َخ َ ُم ةرةْج َر َ َرث ر« ر
أَ ْوَب ُم َر
ةرو َ
ن» رَ66ه َم َ ْ َ
وه ر ث ر:16ر 3ر
ِ
روَ ْ َاَّد ـ ُ ر
،رحُد أل ــدرجِ َ ـفِْأ َر
»َ 1وَب ْو ـ َ َ در َ َ ـ
َّ
ـورةجوـ ْـا ُ ْ
رو َ ــدُج َ ُ َ
لل َ
رو َ ـ ْـثَ ُسرأ ُُّور َ ْوُع ـ َل َ
،رةش ـ َ َث ْ ر َ ـ ْـثَ ُسرةْج َم ْ َ جَّ ـ ُ َ
3
ِ
ةرِ ًّ،
ِ 2
دأث ِ
ةره رأ ََّو ِ رةهُ ُـا ِِرأَأَ ْـل َلرَِجـورةْجَع ْا ِـثرِ ْور َ َبوـ ِ َّ
ريـ َ ْح ِثُ ر
ـدرع ْل َـد ُه َّلْ َ «:ـل ُ
رةجْ ْـم ُ ر َوُب َّـلر َُعْب َـلري َم َ
َ
َوَب أل
ْ

رق ْلر ِ
دلرةْجَع ْا ِرث؟»« ر
َج َددرةْج َر َ َث َ َ
ـث رُ ــومهدرخاــثرةجرد ـ ر،ةجــهدرأح ـثأ رةجدو ـ قرةج،أ ـ رشــدا نرقمب ـ ر
ةجرـ كة
واوة ـ رةجر ــثرةج علــارو ُ
ةج هل،رو رأدك رةجك ري مدر و رجمْكب رةجر ثرةج علارةجهدر ر راونراخ رةجدو ق،ر ر

الرد

اوال ما هو دليل المشكك انها قصه مختلقه؟ وهل من حق اي انسان ان يقول على اي جزء من
انها قصه مختلقه؟ فحتي المقوله تقول علي المدعي اال تيان بالبينة فما هي بينة المشكك؟
والمبشرين تكلموا عنها وشرحوها
ولكن لكي اثبت انه يتكلم بدون دليل أقدم ادلة على ان بالفعل أغنياء اليهود يدفنوا بهذه الطريقة
فبالطبع سيكون الملف الثبات تاريخية حجر القبر اما الجزء المعجزي فمن يقبل يقبل ومن يرفض
يرفض.
تاريخيا
ان من عادة اليهود في هذا الزمان وبخاصه االغنياء ان يدفنوا في قبور وتغلق بحجر دائري كبير
فهذه صورة قبر يهودي من زمن السيد المسيح

فكان يصنع حجر دائري يتحرك في مجري مائل بحيث يقفل بسهوله بدحرجته السفل ولكن لفتح
القبر يكون صعب جدا ويحتاج أكثر من رجل يشتركوا لدحرجته الي اعلى

أيضا اكتشف في اورشليم بستان وبه قبر بالفعل مدخله به حجر دائري كبير وال يزال بقايا مجرى
الحجر باقي

فاعتقد بهذا انتهت الشبهة أصال ألنه اكتشف وجود هذا النوع من القبور.
ثانيا قبر المسيح مكانه محدد ومبني اعاله كنيسة القيامة من ايام الملكة هالنه والدة االمبراطور
قسطنطين وبعض صوره

وفي هذه الصوره يوجد اثار الزلزله التي فتحت بعض القبور

ومالحظه موضع القبر الذي يتكلم عنه المشكك والحجر الذي دحرج عليه هو الذي يخرج منه
النور المقدس يوم سبت النور كل عام بمعجزة الهية الذي أقدمه في موضوعات تفصيلية مستقلة

وحتى االن ال يصدق المشككين رغم انها تحدث امام الكل كل عام فهل سيصدقون امر الحجر
الذي دحرج على قبر رب المجد؟
ولكن باإلضافة الى دليل االثار الذي قدمته أيضا يوجد الدليل النبوي الهام .ففي سفر إشعياء تنبأ
بوضوح ان الرب يسوع المسيح سيدفن في قبر انسان غني
سفر إشعياء 53
 9وجعل مع االشرار قبره ومع غني عند موته على انه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش
وكما شرحت سابقا هو يعني لغويا انهم عزموا على ان يدفنوه مع األشرار ولكن انتهى االمر بانه
وضع في قبر رجل غني ألنه صلب مع لصين وكانوا مزمعين او مقررين أي كان المفترض ان
ينتهي في مقبرة المجرمين واالشرار الذين كانوا يلقون في مكان وراء الصلب ليتعفنوا ككمالة

للعقوبة واهانتهم حتى بعد موتهم .ولكن هو ولكن الموقف تغير وهو انتهى في قبر غني وليس
مع هؤالء وهذا ما حدث بدقة حسب نبوة إشعياء.

اما عن امر الحنوط فقد شرحته سابقا في ملف
لماذا خرجت المريمات بالحنوط يوم االحد لتكفينه وال لسرقته ؟
ولن اشرحه ثانية هنا ولكن باختصار شديد المريمات كانت متحيرات من يدحرج لهن الحجر ليكملوا
التطييب
انجيل مرقس 16
 3 :16وكن يقلن فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر
كنتا يتسائلتان من يدحرج لهما هذا الحجر الكبير ليستطيعوا ان يبدؤا في التطييب .فال يوجد
تناقض في القصة.
بل كما شرحت في ملف
الرد علي شبهة لماذا يحتاج الرب يسوع لمالك يدحرج الحجر لكي يقوم؟ متي  2 :28مرقس :16
 2و لوقا  1 :24و يوحنا 1 :20

وباختصار شديد المسيح لم يكن محتاج الي مالك يحرك الحجر المسيح فهو قام وخرج من القبر
قبل ان يدحرج المالك الحجر أصال .بل المالك حرك الحجر للمريمات والتالميذ واعالن القيامة
الحقيقية بالجسد.
ولكن أخي ار يوجد دليل تاريخي خطير جدا يقطع بأصالة وجود حجر على القبر بل أيضا تحريك
الحجر وشرحته في
نص الناصرة دليل تاريخي على خبر قيامة المسيح من القبر
وباختصار شديد هي لوحة حجرية تعود الى سنة  41ميالدي وتحديدا من اول ملك كلوديوس
قيصر ( 41الي  )54وتصف عقاب سرقة او تحريك جسد من قبره رغم انها ال تتكلم عن أي
شيء ليسرقه لصوص ال ذهب وال شيء اخر سوى جسد
سببها ان حتى االمبراطور سمع عن معجزة قيامة يسوع

ويقول فيها قيصر
انه قراري الخاص بالقبور والمقابر-من قام بجعلهم لعبادات ألباء او أبناء او افراد عائلة هذه
تبقى بدون ازعاج لألبد .ولكن أي شخص حوكم قانونيا انه شخص اخر حطم او باي وسيلة

استخرج هؤالء المدفونين او حرك بنية شريرة هؤالء الذين دفنوا في موضع اخر يرتكب جريمة
ضدهم او من حرك حجر اغالق قبر ،ضد هذا الشخص امر العقاب العادل ان يكون .كما تم بما
يخص االله في العبادات البشرية ،ولهذا أكثر سيكون إلزام على التعامل باحترام لهؤالء الذين
قبروا .انت ال تسمح اطالقا ألي أحد ان يحرك الذين قبروا ولكن لو شخص فعل ذلك انا اريد ان
الفاعل يعاني من عقاب كبير تحت باب ناقب قبر.
فاالمبراطور امر ان ال يذهب أحد لقبر لسبب ديني والقبور تبقى بدون ان تفتح وال يخرج أحد
جسد انسان من قبر وال يحركه بل وال يزحزح حجر أغالق القبر  .فيقصد بوضوح قصة تحريك
الحجر الذي كانت مثبتة عند الرومان انه ما حدث لقبر الرب يسوع المسيح الن هذا امر ليس
روماني ففي هذا الزمان كان الرومان ال يدفنون أجساد بل يحرقوها
Cremation was the dominant rite until the first and second centuries
in Italy and Rome, and by the mid-third century, in the rest of the
empire, when inhumation became most common
(Lesley and Roy Adkins in Dictionary of Roman Religion (p. 34
أيضا تعبير ” “sepulcher-sealing stones.هو حجر أغالق القبر وهذا أيضا يؤكد انها
من هذا الزمان ألنها وجدت في كتابات يونانية خاصة لليهود وهذا أسلوب يهودي ولم يستخدمه
األمم الذي كانوا يحرقوا الجثث في هذا الزمان على عكس اليهود .وأيضا كما قدمت سابقا قبر
اليهود كان يدحرج عليه حجر كبير دائري

أيضا أسلوب قبر العائلة الذي يغلق بحجر هو أسلوب يهودي شبه انتهى سنة  70م بخراب
اليهودية مما يؤكد انها من قبل  70م
The Nazareth Inscription: Proof of the Resurrection of Christ? Part I
Jul 22, 2009 - by Clyde E. Billington PhD
فهذا يؤكد قصة دحرجة الحجر انها تاريخية مثبتة عند الرومان .فليس فقط تم اثبات ان وضع
حجر على قبر المسيح هذا امر تاريخي بل أيضا تحريكه أثبته علم االثار.

واخي ار المعني الروحي
من تفسير ابونا تادرس يعقوب واقوال االباء
:ر"ضثلر لرأ،ارو هرشوا ،رو،وار
جع ر اقرهفقبلرةه ا د رقلراهد رأ أل د،ري ع ر شع د رةجدا
ُ
ارةهشثةار اثهرو ارغدورقد ر أ "ر( شر:53ر )9-8ربمدر ع :ر"ة ظثوةر جورةج

ثقرةجهدر د ر

ُ و ُس"ر( شر:51ر،)1رأ ك درقلر دلرةجعاثري ع ر ا درةجدا :ر" ثض ةره رةج ُ هرح دأ روأجع ةرقب ر
ك
ح داق"ر( ثةر:3ر )53ر
*ررررره ف ك ارب فرأنرح ثرةجلةو رةجم دارةجكث سريث ر بل،ألرخب رةجر داق،روا رح ثرةجو ثقرجبله ار
رزاق رش ثقرةجر دقره رةهاض،رح ورأنرةهاضرةج رُجود رأ م كار
وال ثرةج ،صرجبمؤ دلل رجع ُ
دجاثب روق د رةه ة ] [918ر

القديس كيرّلس األورشليمي ر
ّ
مدروضارةج و ره ر اثر ،ي رجسر كلر روضاري رأح ،رح ورَر
*ررررر ُ
جسري كعثراهةرةه ثر،لألةهد،روإ ُ
ظلرأنرةجق د ر رالدا رآلخثر ض ِر و روح وري مكلرأ ،لههر لرأنر لئ ةر ف وثر ث ع ر
و وديد ةر در ر ث،روجك ر ك نرج هد رشه ا،رج
ةهخ دورقبور اثهروإ د ر،د ار رث

رجهؤَ رهعإروجكلرجألق ة رأ أل در و ،رع ضوهسر

ربْه ارج هد ر
القديس يوحنا الذهبي الفم ر
ّ

*ررررربدنري

رو ع ا م

را همدرجبمو
ر رأح ثةرحد أل درب لثقرجك ثقر ك

جهك ،رح ور وةر دورةجمو روخث ر لراههرةجرد ر ارش قرةج
سرأنرةهأمدنرو،
وحعدر ره ثرقظ
أل
ُ

د ر دهأمدنرأك نرأب رآ رقظ م ر

ر ممثاادروبهج رةجمد يا،رووج رح ورَر ع رةج

أ ،لههرأأ ةرجل،ألرو ث هرهإنر لر فأ رج وث رَرُمهب رةج

ورأنر

روةج فرح ور م ارةجموثوقر لراههر

دمثاة،ر ارأنرةج
ةجرد ،روَرأنر وارةهأمدنر ممثااد،روةجمد يار أل
وج رةج

ره راهةرأ أل درأ ثةار

د همدر دجرد ر د ارج ره ر ار

ر
القديس بطرس السدمنتي ر
ّ

روج ر لر و اِر ،ي ر داثرجسري عك ري رغلثه،رحولراهد ره ر اثر ،ي ر
*رررررجمدربدنر ِك
ةجول ر ُ
جسري ضاري رغلثه ر

*رررررأ ك درب ره ر و دن،رهه را لر جورخ،صرآاورةجهدر د ر
ثاهر ج رثد
رجلل ارأ و رةج دد رقد ،رو ك
ِك
ةجول ره ر لب ُ

رةج

لئ ره ر و دن،رهُ هلر

روجمودورآخثرح ور

دورَرغلثه،رَر مدرأنرةج و دنرجسر كلر عاثق،روإ مدرأعك وري

لثر كِ
ؤبأل ةرأ رةجهدر

رهدر راهةرةجعاثر دطجهدوره ر

ةجم ضارةجهدرجسر كلر ْه ألاةر دج هل ر ر
القديس بطرس السدمنتي ر
ّ

والمجد هلل دائما

