ادلة مدينة الناصرة تاريخيا من بداية
القرن األول الميالدي .متى  2ومرقس 1
ولوقا  1ويوحنا 1
Holy_bible_1 & Aghroghorios
27 May 2020

هل مدينة الناصرة لم يكن لها وجود تاريخيا في زمن الرب يسوع؟
ال اعرف كيف يفترض شخص هذا فيوجد كم ضخم من األدلة على مدينة الناصرة
وقد قدمت ملف تفصيلي سابقا عن اللوحة الشهيرة لوحة الناصرة التي تعود الى سنة  41م
نص الناصرة دليل تاريخي على خبر قيامة المسيح من القبر

ملف المهندس اغريغوريوس
دينة الناصرة في التاريخ – الرد على شبهة عدم وجود الناصرة في عصر المسيح
مدينة الناصرة في التاريخ – الرد على شبهة عدم وجود الناصرة في عصر المسيح
يمكن تلخيص الشبهة في ثالث نقاط:


عدم وجود الناصرة في زمن المسيح فعلم األثار يكذب هذا.



ال يوجد مجمع بحسب كالم االناجيل.



من الجليل يخرج شيء صالح اعتقاد يهودي.

أوالً :هل توجد الناصرة من ناحية تاريخية؟
زعم طارح الشبهة ان الناصرة ال توجد وان الكاتب ال يعلم جغرافية المكان .في البداية في علم المنطق عدم
وجود الشيء ال ينفي من حدوثه .فعدم وجود اثر معين ال يعني ان االثر هذا لم يكن موجود وال يعني إثباته
في نفس الوقت .فمثال ما هو اسم جد المعترض رقم ثالثين؟ ونريد شهود عيان على وجوده؟ فيمكن إن يكون
المعترض هبط من السماء؟ هل عجز المعترض على تقديم دليل على جده رقم  30يعني ان جده رقم  30لم
يكن موجوداً؟

ثانياً :هل وجدت الناصرة من ناحية تاريخية؟
يوجد العديد من األدلة على وجود مدينة الناصرة في القرن االول وانها كانت مدينة مسكونة من قبل اليهود.
مثل حفر مقابر الناصرة .واكتشاف بهو من القرن االول في الناصرة وهذا مصور من قبل هيئة األثار
اإلسرائيلية.

A first-century courtyard house discovered in Nazareth. Photo Credit: Israel
Antiquities Authority.
وأدلة الوجود اليهودي في هذه المنطقة مثل قطع أثرية هلنستية ورومانية مبكرة وشظايا من الفخار وقد ابتدئ
هذا البحث سنة  Bellarmino Bagetti 1969وهي تأتي من القرن األول .وفي سنة  1997و في سنة
 1998كشف بئر في الناصرة القديمة من خالل ياردينا الكسندر عالمة األثار .ووجد عمالت معدنية للفترة
الهلنستية والرومانية المبكرة,

وفي عام  2009تم اكتشاف مسكن من القرن االول ووجد بداخله قطع من الفخار والطباشير التي تعود الي
أواخر العصر الهيليني أي من  100قبل الميالد ل  100بعد الميالد.
في عام  2015أشار الدكتور كين دارك عالم االثار الي ان هذا المكان الذي قضي فيه يسوع طفولته.
وتم اكتشاف المدخل الصخري لمنزل بالقرب من دير للرهبات في الناصرة.

وتقول لنا األبحاث األثرية أن منطقة الناصرة كانت عباره عن  50بيت ومساحتها حوالي  4فدادين .وكان
يسكنها يهود بإمكانيات متواضعة.
ذكرت الناصرة في الكتاب المقدس من ضمن األدلة الداخلية في متي  23 : 2و مرقس  24 : 1ولوقا : 18
 37ويوحنا  .19 : 19وبعد حوالي  30سنة من قيامة المسيح عرفوا المسيحيون باسم بفئة الناصريين

بحسب اعمال الرسل  .5 : 24الي جانب هذا كان يسوع يعرف بيسوع الناصري .وذكر في يوحنا 46 : 1
هل من الناصرة يخرج شيء صالح؟
ازاله االنقاض في اكتشاف بقايا قرية الناصرة .من خالل الباحثين اليهود:

تصويرPhotograph: David Silverman
االكتشافات تشير إلى أن الناصرة كانت قرية صغيره تضم حوالي  50بيتاً .وتقول عالمة األثار Yardena
Alexandreوهي تعمل  excavations director at the Israel Antiquities Authority.انه من
الواضح ان اليهود كانوا يسكنون هذا المكان لكن كان لديهم إمكانيات متواضعة.
وتم اكتشاف نمازج من الطين والطباشير .وهذا يدل أن العائالت اليهودية البسيطة هي من كانت تقطن هذا
المكان .وقد قال القس  Jack Karamأن المكان المكتشف حيث تقول التقاليد بهذا المكان .ويبعد عن
كاتدرائية البشارة بمسافات قليله.

وتقول الكسندر ان فريقها وجد ايضاً شبه ممر تمويهي للدخول للمغارة .وتعتقد أن هذا الممر كان يستخدم
لالختباء اليهود من الجنود الرومانيين .فقد كان الرومانيين يحاولون السيطرة على هذه المنطقة .وقالت أن
مثل هذه الكهوف المموهة تم العثور عليها أيضا في مجتمعات يهودية قديمة مثل الجليل .فقد تم االكتشاف
في قرية قنا التي كانت تشهد معارك أمثال هذا النوع .مثل ثورة اليهود 67م .وقالت الكسندر ان المكتشفات
التي وجدوها ترجع لزمن المسيح .فزمن المسيح يرجح انه ما بين العصر الهيليني المتأخر والفترة اليونانية
المبكرة أي يتراوح بين سنة  100قبل الميالد الي  100بعد الميالد.
فيديو لـ  Yardena Alexandreتقول ان االكتشافات تعود لزمن المسيح:
https://www.youtube.com/watch?v=AJvbwNjceu4
النظام اإلنشائي للبيوت يشير الي نموذج القري اليهودية في العصر الروماني .وكانت الناصرة تعرف ايضا
باسم المدينة البيضاء التي هرب إليها الكهنة.
”There is a reference in Mishna (Menachoth viii.6) to the “white house of the hill
whence wine for the drink offering was brought. An elegy for the 9th of Abib
speaks of a “course” of priests settled in Nazareth. This, however, is based upon
;an ancient Midrash now lost (Neubauer, Georg. du Talmud, 82, 85, 190
Delitzsch, Ein Tag in Capernaum, 142).
ولم تذكر كثي اًر ألنها قريه صغيره .فهل مثال المؤرخين المصريين اليوم ذو العدد الضخم واإلمكانيات الحديثة
والعديدة مثل الكتابة .التي كانت صعبة في األيام القديمة .وتوافر المواد .يكتبون عن قرية صنيم مثال بالمنيا؟
يخيا؟ فقد تربي ونشا يسوع في الناصرة .ولم يكن هناك أي
ما الحدث العظيم في هذا الوقت ليكتبوا عنه تار ً

حدث تاريخي عظيم في مكان مثل هذا لذلك سال احد المؤرخين لماذا لم يذكر يوسيفوس الناصرة وقد أجاب
 ويوسيفوس نفسه اغفل العديد من الحوادث.لصغر حجمها وعدم اهميتها من ناحية تاريخية في ذلك الوقت
 فهل المؤرخ مطلوب منه ذكر كل القري واالشخا.التاريخية المهمة في عصره مثل حادثة الدروع الذهبية
.والمناطق هذا ال يخص علم التاريخ لكن المعترض يشوبه عدم العلم
1 http://www.nazarethmyth.info/
2 https://ehrmanblog.org/did-nazareth-exist/
3 http://www.patheos.com/blogs/religionprof/2013/06/nazareth-in-the-firstcentury.html
4 Geisler, N. L. (2013). The Popular Handbook of Archaeology and the Bible.
Eugene, OR: Harvest House. Pg. 319.
5 Geisler, N. L. (2013). The Popular Handbook of Archaeology and the Bible.
Eugene, OR: Harvest House. Pg. 320.
6http://www.antiquities.org.il/article_eng.aspx?sec_id=25&subj_id=240&id=1638&
module_id=#as
7
https://www.cleveland.com/religion/index.ssf/2009/12/archaelogists_in_nazareth_
say.html
8 https://www.livescience.com/49941-jesus-home-photos.html

9 http://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-sites-places/biblicalarchaeology-sites/has-the-childhood-home-of-jesus-been-found/
10
http://www.aparchive.com/metadata/youtube/87363c36b8d9af9378057b2c0705e
2f6
11 https://ehrmanblog.org/did-nazareth-exist/
12 Nazareth dwelling discovery may shed light on boyhood of Jesus the guardian
13 –The Quest for the Historical Nazareth Gregory Jenks.

النقطة الثانية هل كان يوجد مجمع يهودي في هذا المكان؟
َ٢٨“.فامتَلَ َغضبا ج ِميع َّالِذ ِ
ِ
َخ َرجوه َخ ِارَج اْل َمِد َين ِةَ ،و َجاءوا ِب ِه ِإَلى
ين َس ِمعوا ه َذاَ٢٩،فَقاموا َوأ ْ
ين في اْل َم ْج َم ِع ح َ
َ
ًَ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ضى.
َح َّاف َة ِِ اْل َجَب ِل َّالِذي َك َان ْت َمِد َينته ْم َم ْبِنَّي ًة َعَل ْي ِه َحتَّى َي ْ
َسَف ٍل٣٠.أ َّ
َما ه َو َف َج َاز في َو ْسط ِه ْم َو َم َ
ط َرحوه إَلى أ ْ
يوجد كنيسة اسمها كنيسة المجمع في هذه المنطقة ويوجد تقليد قديم جدا ان هذه الكنيسة قد تم بنائها على
نفس المجمع اليهودي .وشهادات ألناس زاروا المكان من سنوات طويله على ان هذا المكان هو المجمع.
لذلك سمي كنيسة المجمع الن الكنيسة تم بناءها في القرن الثاني عشر .وكان المجمع على عمق 1.5
باألسفل من منسوب التأسيس.
The floor of the Synagogue Church is sunken about 1.5 meters underground,
possibly built atop a Crusader church dating from the 12th century.

زار هذا الموضع الزوار من القرن السادس الميالدي
Christian pilgrims have visited the church on the site of the synagogue since the
6th Century. The Synagogue Church is a 12th Century church built by the
Crusaders on the site of the original of the Roman period synagogue. The
Crusaders level is more than a meter lower than the modern church, and there
are seven steps that lead down to its floor. The Synagogue Church was under
the control of the Franciscans until 1771, when the ruler Daher al-Omar passed it
to the Greek Catholics. In Arabic, the church is called “Madrasat al-Masikh”

لكن االخ ال يبحث وال يطلع فاإلنسان عدو ما يجهل .ولعل ما يؤكد الحدث الداخلي لإلنجيل اكتشافات قمران
Q521 4والتي تسمي بالرؤيا المسيانية.

[01ألن السـ]ـموات واألرض سيسمعون لمسيحه
[02وكل مـ]ـا فيهم لن يحيد عن وصية (الـ)ـقديسين

03فاجتهدوا (يا) طالبي أدوناي ²بخدمته <فراغ>
الر ِ
ين بقلبهم
04أليس بهذه تلتمسون أدوناي (يا) كل َّ
اج َ
05ألن أدوناي األتقياء سيفتقد واألبرار باالسم سيدعو
06وعلى الفقراء روحه سترف واألمناء يجددهم بقوته
07ألنه سيكرم األتقياء على كرسي ملكوت أبدي
يقوم المـ[ـنحنين]
08يطلق األسرى يفتح (أَعين) الع ْميّ ،
الر ِ
ين ،وبرحمته[…].
09ولـ[ـل]بد سألتصق ِب َّ
اج َ
10وثما[ر].. .יש لن تتأخر
11وعظائم لم يكن (مثلهم) سيفعل أدوناي ،كما قـ[ـال]
[12ألنه] سيشفي الجرحى والموتى سيحيي (والـ) َـب ِائسو َن سيبشر
13و[…]…ש[…]ושים سيقود ،والجياع سيغني
14 […].وكلهم כ[…].
وهذا نقل مباشر لكالم يسوع في المجمع وجاء ِإَلى َّ ِ
ان َق ْد تَ َربَّىَ .وَد َخ َل اْل َم ْج َم َع َح َس َب َع َادِت ِه
الناص َ ِرة َح ْيث َك َ
ََ َ
ضع َّالِذي كان م ْكتوبا ِف ِ
ِ
ِ
السب ِت وَق ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
يه:
َ َ َ ً
السْف َر َو َج َد اْل َم ْو َ
اء النَّب ِّيَ .وَل َّما َفتَ َح ّ
ام ل َيْق َأرََ ،فدف َع إَل ْيه سْفر إ َش ْع َي َ
َي ْوَم َّ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ين ،أَرسَلِني أل َْش ِفي اْلم ْن َك ِس ِري اْلقل ِ
«روح َّ ِ
وب ،أل َن ِاد َي لِْلمأْس ِ
َّ
ين
ور َ
َ
الر ّب َعَل َّي ،ألَنه َم َس َحني أل َب ّش َر اْل َم َساك َ ْ َ
َ
طالَ ِق ولِْلعم ِي ِباْلبص ِر ،وأرِسل اْلمنس ِح ِقين ِفي اْلح ِري ِ
ِب ِ
الر ِّب اْل َمْقبوَل ِة» […].
َّةَ ،وأَ ْك ِرَز ِب َس َن ِة َّ
اإل ْ
َ َ َ ْ َ َْ َ
ّ
ْ

ليس هذا فحسب بل يظهر هذا التقليد بشكل صريح في رسالة يسوع ليوحنا المعمدان:³
يح ،أَرسل ا ْثني ِن ِمن تَالَ ِم ِيذِه ،وَقال َله« :أَنت هو ِ
السج ِن ِبأَعم ِ ِ
ِ ِ ِ
اآلتي أ َْم َن ْنتَ ِظر
أ َّ
ال اْل َمس ِ ْ َ َ َ ْ ْ
وحَّنا َفَل َّما َسم َع في ّ ْ
َما ي َ
َ َ
َْ َ
َْ

ان :اَْلعمي يب ِ
ِ
آخر؟» َفأَجاب َيسوع وَقال َلهما« :ا ْذ َه َبا وأ ْ ِ
ان وتَ ْنظ َر ِ
ِ
صرو َنَ ،واْلع ْرج َي ْمشو َن،
ْ ْ
َخب َار ي َ
َ َ
ََ
وحَّنا ب َما تَ ْس َم َع َ
َ
َ َ َ
َواْلب ْر

ِ
وبى لِ َم ْن الَ َي ْعثر ِف َّي».
ط َّهرو َنَ ،و ُّ
يَ
الص ُّم َي ْس َمعو َنَ ،واْل َم ْوتَى َيقومو َنَ ،واْل َم َساكين ي َب َّشرو َنَ .وط َ
http://www.israelandyou.com/synagogue-church-nazereth

https://www.youtube.com/watch?time_continue=120&v=EjuVlDlWQho&feature=e
mb_title
https://www.youtube.com/watch?v=1XhABsaKxtQ

ثالثاً القول ان كل اليهود يقولون إن المسيا سياتي من الجليل؟
هل كل اليهود بيؤمنوا اني المسيح هيجي من الجليل؟ يرغب المعترض بنوع من التدليس القول بان األمور
المسيانية واضحة المعالم في القرون االولي فهل كانت النبوات واضحة كما زعم بالنسبة للفكر اليهودي؟
على سبيل المثال زعم الرابي ”  Yohananإن المسيح سياتي عندما يلتزم شعب إسرائيل بالسبوت .في حين
قال الرابي“  Uziel Eliyahuانه عندما يأتي المسيا الملك فإننا ال نعرف ماذا سيحدث اال عندما يحدث ”
في المقابل قال الرابي  Yaakov Haleviإن مجيء المسيح سيتوقف كلياً على شعب بني إسرائيل وعلى
سلوكنا “وقال الرابي“  Yitzhak Kaduriإن المسيح جاء بالفعل منذ تسع سنوات “وقال الرابي Ovadia
Yosefانه بمجيء المسيا سيقود الحرب ويقضي على كل العرب .وادعي الرابي Levi Yitzhak
Ginsburgإن المسيح هو الرابي  M. Lubavitchالذي توفي قبل عشرين عاماً .فاذاً مجيء المسيا هو
امر مشوش ومربك تماماً عند الرابيين اليهود .وكل رابي يتكلم من وجهة نظره الخاصة حول متي سياتي

المسيا وماذا سيفعل عندما سياتي .وبالتالي هل هناك عالقة بين مجيء المسيح والسالم؟ بالطبع نعم .لكن
هذا سيتم في وقت خا

 .وفي سياق صحيح.

بكلمات أخرى وفقاً للمواقيت الكتابية .والحقيقة أن يسوع قد فعل ما كان من المفترض فعله من خالل المسيا.
فالرابين اليهود الحداث ال يفهمون طريقة وصف المسيح في الكتاب المقدس فنجد أن النبي ميخا قال أن
وممحصا فقبل أن يجلب السالم سيقضي بالعدل.
المسيح سيكون منقياً
ً
ميخا 2 : 5
َما أ َْن ِت يا بيت َلح ِم أَْفراتَ َة ،وأ َْن ِت ص ِغيرة أَن تَكوِني بين أل ِ
طا
« 2أ َّ
وف َيهوَذاَ ،ف ِم ْن ِك َي ْخرج لِي َّالِذي َيكون متَ َسّلِ ً
َ َ ْ
َْ َ
َ َْ َ ْ َ
َ
ِ ِ
يلَ ،و َم َخ ِارجه م ْنذ اْلَقِديمِ ،م ْنذ أَيَّا ِم األ ََزِل».
َعَلى إ ْس َرائ َ
تحقيق النبوة في متي  6 – 1 : 2ويوحنا  46 : 1ويوحنا  27 : 7و .42 – 41
كان مجيء المسيح موضوع حيوياً في العهد الجديد .فيسوع قضي فترات نشأته في الناصرة وهي في منطقة
الجليل .وقال نثنائيل لفيلبس هل ممكن من الناصرة يأتي شيئاً صالح؟ يوحنا 46 : 1
وفي يوحنا  41 : 7و 42
ِ
آخرو َن َقالوا”:أََلع َّل اْلم ِسيح ِم َن اْلجلِ ِ
يل َيأِْتي؟
آخرو َن َقالوا“ :ه َذا ه َو اْل َمسيح!”َ .و َ
َ ٤١
َ َ َ
َ
ِ َِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
يهاَ ،يأِْتي اْل َم ِسيح؟”
٤٢أََل ْم َيق ِل اْلكتَاب ِإَّنه م ْن َن ْس ِل َداوَدَ ،و ِم ْن َب ْيت َل ْح ٍم ،اْلَق ْرَية التي َك َ
ان َداود ف َ
وكان هناك اليهودي الغير مطلع على التقليد ال يعرف من اين ياتي المسيح بحسب نص يوحنا 27 : 7
لك َّن ه َذا نعَلم ِمن أَين هو ،وأ َّ ِ
٢٧و ِ
َحد ِم ْن أ َْي َن ه َو”.
َْ
اء الَ َي ْع ِرف أ َ
ْ َْ َ َ
َ
َما اْل َمسيح َف َمتَى َج َ
فالمسيح ولد بالفعل من بيت لحم .ونشأ في الناصرة .واستشهد الكهنة والكتبة بنبوة ميخا لدعم الفكرة.
متي 2

ودي ِ
َّةِ ،في أَيَّا ِم ِهيرودس اْلملِ ِكِ ،إ َذا مجوس ِم َن اْلم ْشر ِ
١وَل َّما ولِ َد َيسوع ِفي َب ْي ِت َل ْح ِم اْل َيه ِ
ِق َق ْد َجاءوا ِإَلى
َ
َ
َ
َ َ
ِِ
ِ
ود؟ َفِإنَّ َنا أرَي َنا َنجمه ِفي اْلم ْشر ِ
ين”:أ َْي َن هو اْلمولود ملِك اْل َيه ِ
ِق َوأَتَ ْي َنا لِ َن ْسج َد َله”َ٣ .فَل َّما َس ِم َع
يم َ٢قائل َ
َ
َْ َْ
َ َْ َ
أورَشل َ
ِ
طرب وج ِميع أورَشلِيم معهَ٤.فجمع ك َّل رؤس ِ
ِ
اء اْل َكه َن ِة وَكتََب ِة َّ
الش ْعبَ ،و َسأََله ْم“ :أ َْي َن يوَلد
هيرودس اْل َملك ْ
َ ََ
اض َ َ َ َ َ
َََ
َ َ
ََ
ِ
هك َذا َم ْكتوب ِبالنَِّب ِي
اْل َم ِسيح؟” َ٥فَقالوا َلهِ “ :في َب ْي ِت َل ْح ِم اْل َيهوِديَّة .ألََّنه َ
ّ
The Messiah would be born in Bethlehem Jews for Jesus
في النهاية… ليكن للبركة.
تم
وفقط لتأكيد أكثر ما قاله المهندس اغريغوريوس
باإلضافة الى نص الناصرة
نص الناصرة دليل تاريخي على خبر قيامة المسيح من القبر
الذي من سنة  41م ويؤكد وجود الناصرة مكان نشأت الرب يسوع المسيح

والتي تتكلم عن عدم تحريك جسد من قبر بغرض عبادة جديدة بسبب انتشار االيمان بقيامة المسيح
موضوعة في الناصرة وتؤكد وجودها تاريخيا
أيضا لوحة الناصرة اللوحة من الماربة التي اكتشفت في القيصرية

The “Nazareth” fragment 08/04/2013 Archeology, Nazareth
وتحتوي اسم الناصرة بالعبري ونصها
". . . Mamliah . . . Nazareth . . . Akhlah . . . Migdal [Magdala]"
والقطعة الثانية

". . . priestly course . . . priestly course . . . priestly course . . ."
وهي مختلف على زمنها ولكن منها يتأكد العلماء ان الناصرة موجودة من قبل الميالد
Nazareth Attested in Caesarea Fragments
وهذا باإلضافة الى وجود ادلة على ان الناصرة مسكونة من العصر الحديدي الثاني وأيضا اكتشاف اوعية
 ق م واستم ار ار من63  ق م الى332 فخارية تؤكد انها أيضا مسكونة بداية من العصر الهيلسيني من
 م وما بعدها324  ق م والعصر الروماني الى63
Nazareth Settled Before Jesus' Birth Archeological research in and around
the Church of the Annunciation has convinced scholars that Nazareth was
not only settled as an agricultural village several centuries before Jesus
was born but also that it was occupied during His lifetime. Numerous

grottoes, silos, cisterns, presses, millstones, and other artifacts have been
discovered. In the silos some of the pottery found dates as far back as the
Iron II (900- 539 B.C.) period. Other pottery found dates back to the
Hellenistic (332-63 B.C.), Roman (63 B.C.-A.D. 324), and Byzantine (A.D.
324-640) periods.
J. Finegan, The Archeology of the New Testament: The Life of Jesus and
the Beginnings of the Early Church (Princeton, 1969), pp. 185 and 202.
وأيضا نشر التالي
علماء االثار يكتشفوا بيت قديم في الناصرة قد يكون بيت طفولة يسوع

http://www.theblaze.com/stories/2015/03/03/did-archaeologists-findjesus-christs-childhood-home/

أيضا اكتشافات حديثة في ابريل  2020تؤكد ان الناصرة هذه القرية التي سكانها  1000شخص مسكونة
في زمن المسيح

وأيضا العديد من االكتشافات التي تؤكد انها كانت من زمن المسيح في

وصورة الناصرة من القرن الرابع بجوار الجبل الذي يسمى جبل القفزة

Nazareth as depicted on a Byzantine mosaic (Chora Church,
Constantinople)
وهذا هو الجبل المتكلم عنه من جوجل ايرث

أيضا من أبحاث  "Bellarmino Bagatti, "Director of Christian Archaeologyعلى وجود
اثار للناصرة من القرن السادس ق م منها معاصر من العصر الحديدي
فهل بعد كل هذا سيحتاج أحد دليل أكثر على وجودها تاريخيا من زمن الرب يسوع المسيح كما قالت
االناجيل؟

والمجد هلل دائما

