هل لم تخبر مريم العذراء يوحنا أن
الرب يسوع سيقوم من األموات؟
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الشبهة

ألف بعضهم شبهة قائال
إذا كان التالميذ نسوا ان المسيح سيقوم من األموات فلماذا مريم العذراء لم تخبر يوحنا وهي معه
في بيته ثالث أيام ان رب المجد سيقوم من األموات؟

الرد

في الحقيقة هذه الشبهة التي ليس لها أصل وتعبر عن ضحالة فكر المشككين فهم يتخيلون ان
أن بعد حادث الصلب وموت ودفن الرب يسوع المسيح ابن مريم العذراء ومعلم يوحنا وغيره من
التالميذ سيجلسون في قعدات سمر يتبادلون األحاديث والذكريات .بالفعل خيال مريض
أوال ما بين حادث الصلب والقيامة ثالث أيام ليس بمعنى  72ساعة ولكن هو ليلتين ونهار واحد
في المنتصف أي يوم ونصف وفيه مريم العذراء التي تؤمن بقيامة رب المجد ولكن هي في اقصى
االالم لما راته يعانيه الرب يسوع على عود الصليب .وسندرس احداثهم باختصار
ثانيا المسيح بالفعل أخبر الجميع انهم سيقوم ولكن هم لم يفهموا هذا جيدا وكيفية حدوثه وباي
جسد يقوم فلم يسمع من قبل ان شخص اقام نفسه وهذا امر صعب تصديقه على عقل أي انسان.
ثالثا مريم العذراء لم تكن مع يوحنا الحبيب أصال ولكن في خاصته أي في بيته أي مع امه مريم
ام يعقوب ويوحنا
رابعا مريم العذراء التي كانت تحفظ كل شيء في قلبها حتى لو اخبرت بانه سيقوم لما كان
سيصدقها أحد وسيعتبرون هذا بسبب األمها من رؤية ما عاينه ابنها في الصلب

وندرس الموقف باختصار
في البداية الكتاب المقدس ال يخبرنا ان كانت مريم العذراء اخبرت التالميذ او على األقل يوحنا
بانه سيقوم ام ال ولهذا ال نستطيع ان نجذم باإلثبات او النفي
ولكن لنفهم الموقف ندرس بعض مالبسات الحدث

قبل الصلب الرب يسوع المسيح بالفعل أخبر تالميذه (واقصد بتالميذه الكل من من تبعوه وامنوا به
رجال ونساء) والجميع بانه سيقتل وفي اليوم الثالث سيقوم
إنجيل مرقس 31 :8
وخ ور َؤس ِ
ان ي ْنب ِغي أ ْ َّ ِ
َن ْاب َن ِ
ض ِم َن ُّ
اء ا ْل َك َه َن ِة
َو ْابتَ َدأَ ُي َعلِّ ُم ُه ْم أ َّ
يراَ ،وُي ْرفَ َ
سِ ََ
الش ُي ِ َ ُ َ
اإل ْن َ
َن َيتَأَل َم َكث ً
ِ
ِ
وم.
َوا ْل َكتََبةَ ،وُي ْقتَ َلَ ،وَب ْع َد ثَالَ ثَة أَيَّام َيقُ ُ

انجيل متي 17
ون ِفي ا ْل َجلِ ِ
ِ
سلَّم إِلَى أ َْي ِدي ا َّلن ِ
سوعُْ « :اب ُن ِ
سِ
اس
يل قَ َ
س ْو َ
يما ُه ْم َيتََرد ُ
َّد َ
ان َ
اإل ْن َ
ال لَ ُه ْم َي ُ
َ 22وف َ
ف ُي َ ُ
ِ َّ ِ ِ
ِ
وم» .فَ َح ِزُنوا ِجدًّا.
 23فَ َي ْقتُلُوَن ُهَ ،وفي ا ْل َي ْوم الثالث َيقُ ُ

انجيل متي 20
ان يسلَّم إِلَى ر َؤس ِ
َ « 18ها َن ْح ُن ص ِ
اع ُد َ ِ
شلِيمَ ،و ْاب ُن ِ
ون
اء ا ْل َك َه َن ِة َوا ْل َكتََب ِة ،فَ َي ْح ُك ُم َ
ُ َ
اإل ْن َ
َ
ون إلَى أ ُ
سِ َُُ
ُور َ َ
َعلَ ْي ِه ِبا ْل َم ْو ِت،
ِ َّ ِ ِ
 19ويسلِّموَن ُه إِلَى األُمِم لِ َكي يه َأزُوا ِب ِه وي ْجلِ ُدوه وي ِ
ِ
وم».
ََ
ْ َْ
ُ ََ ْ
َ
َُ َ ُ
صل ُبوهَُ ،وفي ا ْل َي ْوم الثالث َيقُ ُ

انجيل مرقس 10

ان يسلَّم إِلَى ر َؤس ِ
َ « 33ها َن ْح ُن ص ِ
اع ُد َ ِ
شلِيمَ ،و ْاب ُن ِ
ون
اء ا ْل َك َه َن ِة َوا ْل َكتََب ِة ،فَ َي ْح ُك ُم َ
ُ َ
اإل ْن َ
َ
ون إلَى أ ُ
سِ َُُ
ُور َ َ
ِ
َعلَ ْي ِه ِبا ْلم ْو ِتَ ،وُي َ ِّ
ُمِم،
سل ُموَن ُه إلَى األ َ
َ
ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
وم».
ُون ِب ِه َوَي ْجلِ ُدوَن ُه َوَيتْ ُفلُ َ
 34فَ َي ْه َأز َ
ون َعلَ ْيه َوَي ْقتُلُوَن ُهَ ،وفي ا ْل َي ْوم الثالث َيقُ ُ

انجيل لوقا 18
شلِيم ،و ِ
شر وقَا َل لَهمَ « :ها َن ْح ُن ص ِ
اع ُد َ ِ
وب
َ 31وأ َ
س َيت ُّم ُك ُّل َما ُه َو َم ْكتُ ٌ
ُور َ َ َ َ
َ
َخ َذ اال ثْ َن ْي َع َ َ َ
ون إلَى أ ُ
ُْ
ِباألَ ْن ِبي ِ
اء َع ِن ْاب ِن ِ
سِ
ان،
َ
اإل ْن َ
 32أل ََّن ُه يسلَّم إِلَى األ ِ
شتَ ُم َوُيتْ َف ُل َعلَ ْي ِه،
ستَ ْه َأزُ ِب ِهَ ،وُي ْ
ُممَ ،وُي ْ
َ
َُُ
ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
وم».
َ 33وَي ْجل ُدوَن ُهَ ،وَي ْقتُلُوَن ُهَ ،وفي ا ْل َي ْوم الثالث َيقُ ُ

إنجيل لوقا 7 :24
اإل ْنس ِ ِ ِ
بَ ،وِفي ا ْل َي ْوِم الثَّالِ ِث
قَ ِائالً :إِ َّن ُه َي ْن َب ِغي أ ْ
صلَ َ
ان في أ َْيدي أَُناس ُخطَاةَ ،وُي ْ
سلَّ َم ْاب ُن ِ َ
َن ُي َ
وم».
َيقُ ُ

انجيل متي 12

ال لَهمِ « :جي ٌل ِشِّرير وفَ ِ
ان َّ
الن ِب ِّي.
اس ٌ
آي َة ُيوَن َ
آي ٌة إِالَّ َ
آي ًةَ ،والَ تُ ْعطَى لَ ُه َ
ب َ
ق َي ْطلُ ُ
 39فَأ َ
ٌ َ
َجاب َوقَ َ ُ ْ
ان ِفي ب ْط ِن ا ْلح ِ
ون ْاب ُن ِ
سِ
ان ِفي َق ْلب
وت ثَالَ ثَ َة أَيَّام َوثَالَ َ
ث لَ َيال ،ه َك َذا َي ُك ُ
ان ُيوَن ُ
 40أل ََّن ُه َك َما َك َ
ُ
َ
اإل ْن َ
األ َْر ِ
ث لَ َيال.
ض ثَالَ ثَ َة أَيَّام َوثَالَ َ
تأكيد انه يقوم بعد ثالثة ايام
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آية تُ ِري َنا َحتَّى تَ ْف َع َل ه َذا؟»
اب ا ْل َي ُه ُ
الوا لَ ُه« :أ ََّي َة َ
َج َ
 18فَأ َ
ود َوقَ ُ
ِ
ِ
ِ
يم ُه».
سوعُ َوقَ َ
ال لَ ُه ْم« :ا ْنقُ ُ
َج َ
 19أ َ
اب َي ُ
ضوا ه َذا ا ْل َه ْي َك َلَ ،وفي ثَالَ ثَة أَيَّام أُق ُ
ت ِفي ثَالَ ثَ ِة أَيَّام تُ ِقي ُم ُه؟»
ودِ « :في ِس ٍّ
 20فَقَ َ
س َن ًة ُب ِن َي ه َذا ا ْل َه ْي َك ُل ،أَفَأَ ْن َ
ال ا ْل َي ُه ُ
ت َوأ َْرَب ِع َ
ين َ
س ِد ِه.
َ 21وأ َّ
َما ُه َو فَ َك َ
ان َيقُو ُل َع ْن َه ْي َك ِل َج َ
ِ ِ
َ 22فلَ َّما قَام ِم َن األَمو ِ
ال ه َذا ،فَآم ُنوا ِبا ْل ِكتَ ِ
سوعُ.
ات ،تَ َذ َّك َر تَالَ ِمي ُذهُ أ ََّن ُه قَ َ
اب َوا ْل َكالَم الَّذي قَالَ ُه َي ُ
َْ
َ
َ

إنجيل متى 61 :26
اهلل ،وِفي ثَالَ ثَ ِة أَيَّام أ َْب ِن ِ
ض َه ْي َك َل ِ
يه».
َوقَاالَ« :ه َذا قَ َ
ال :إِ ِّني أَق ِْد ُر أ ْ
َن أَ ْنقُ َ
َ
واليهود يعرفوا النبوة جيدا
إنجيل متى 63 :27
ِ
َن ذلِ َك ا ْلم ِ
ِ ِّ
وم.
س ِّي ُد ،قَ ْد تَ َذ َّك ْرَنا أ َّ
ض َّل قَ َ
قَ ِائلِ َ
ينَ « :يا َ
ُ
ال َو ُه َو َح ٌّي :إني َب ْع َد ثَالَ ثَة أَيَّام أَقُ ُ

وما موقف التالميذ؟
تذكروا انه قال هذا بعد ان قام بالفعل
انجيل لوقا 24
ف َكلَّم ُك َّن َو ُه َو َب ْع ُد ِفي ا ْل َجلِ ِ
ِ َّ
يل
س ُه َو ُ
 6لَ ْي َ
ام! اُ ْذ ُك ْر َن َك ْي َ َ
هه َنا ،لكن ُه قَ َ
اإل ْنس ِ ِ ِ
بَ ،وِفي ا ْل َي ْوِم الثَّالِ ِث
 7قَ ِائالً :إِ َّن ُه َي ْن َب ِغي أ ْ
صلَ َ
ان في أ َْيدي أَُناس ُخطَاةَ ،وُي ْ
سلَّ َم ْاب ُن ِ َ
َن ُي َ
وم».
َيقُ ُ
 8فَتَ َذ َّك ْر َن َكالَ َم ُه،
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س ِد ِه.
َ 21وأ َّ
َما ُه َو فَ َك َ
ان َيقُو ُل َع ْن َه ْي َك ِل َج َ
ِ ِ
َ 22فلَ َّما قَام ِم َن األَمو ِ
ال ه َذا ،فَآم ُنوا ِبا ْل ِكتَ ِ
سوعُ.
ات ،تَ َذ َّك َر تَالَ ِمي ُذهُ أ ََّن ُه قَ َ
اب َوا ْل َكالَم الَّذي قَالَ ُه َي ُ
َْ
َ
َ
وهذا عدد مهم الن قائله يوحنا الذي أخبر بقصة مريم العذراء التي طلب المسيح من يوحنا ان
يعتبرها امه

والسؤال هنا ان كان أخبر في مرات كثيرة انه سيقوم فلماذا لم يصدقوا خبر قيامته مباشرة؟
اإلجابة هي انه أخبرهم ولكن هم لم يفهموا

إنجيل يوحنا 16 :12
َن ِ
هذ ِه األُمور لَم ي ْفهمها تَالَ ِمي ُذه أ ََّوالً ،و ِ
وِ
هذ ِه َكا َن ْت
سوعُِ ،حي َن ِئذ تَ َذ َّك ُروا أ َّ
لك ْن لَ َّما تَ َمج َ
ُ
ُ ُ ْ َ َْ َ
َّد َي ُ
َ
َ
م ْكتُوب ًة ع ْن ُه ،وأَنَّهم ص َنعوا ِ
هذ ِه لَ ُه.
َ َ َ َ ُْ َ ُ
والتساؤل هنا ما هو الذي لم يفهموه؟
اإلجابة باختصار هم يفهموا ان شخص يقتل ولكن ال يفهمون كيف يقوم بالتفصيل فهل يقوم
بالجسد ام يقوم بدون .وهل يقصد اليوم الثالث لفظيا ام امر اخر.
وسبب صعوبة التصديق انه كيف سيقيم نفسه فلم يسمع من قبل ان شخص اقام نفسه وهذا امر
صعب تصديقه على عقل أي انسان.
ولهذا التالميذ استمروا في حالة عدم فهم رغم اخباره بنفسه ،فحتى لو كانت السيدة مريم العذراء
اخبرت التالميذ كانوا سيظلون في عدم فهم كيفية تحقيق هذا .وهذا استمر حتى قام بالحقيقة وعند
هذا فهموا بالتفصيل ما كان يقصد.
بل حتى بعد القيامة وراوه بعيونهم فاالمر لم يصبح مقولة فقط بل نبوة تحققت ورغم هذا بعضهم
شكوا
انجيل متي 28
 17 :28و لما راوه سجدوا له و لكن بعضهم شكوا

انجيل مرقس 16
 14 :16اخي ار ظهر لالحد عشر و هم متكئون و وبخ عدم ايمانهم و قساوة قلوبهم النهم لم
يصدقوا الذين نظروه قد قام
إذا هل من عدم فهمهم وتصديقهم هل هذا معناه ان مريم العذراء لم تخبرهم؟
اإلجابة :ال يمكن استنتاج هذا وال يمكن تأكيد هل اخبرتهم ام ال ألنه لم يكن سيغير من موقفهم
فهي لو لم تخبرهم الستمروا في عدم الفهم وأيضا لو اخبرتهم الستمروا في عدم الفهم والتصديق
أيضا .فعدم فهمهم ال يثبت وال ينفي اخبارها.

ننتقل لزاوية أخرى وهي هل كان هناك وقت لتخبر مريم العذراء يوحنا او التالميذ؟
لو درسنا ترتيب االحداث سنجد انه غالبا ال توجد فرصة لتتكلم في هذا االمر
أوال الوقت هو فقط ليلة السبت أي بضعت ساعات ثم يوم السبت الن بعد هذا في فجر االحد
المسيح قام.
فالرب يسوع المسيح اسلم الروح وكان الليل قد الح وهي ليلة السبت
إنجيل مرقس 42 :15
الس ْب ِت،
َي َما قَ ْب َل َّ
االس ِت ْع َد ُ
اء ،إِ ْذ َك َ
َولَ َّما َك َ
اد ،أ ْ
ان ْ
س ُ
ان ا ْل َم َ

إنجيل لوقا 54 :23
وح.
االس ِت ْع َد ِاد َو َّ
الس ْب ُ
َو َك َ
ت َيلُ ُ
ان َي ْوُم ْ
وفي هذه الليلة بعد دفن جسد الرب يسوع المسيح وهي ليلة عشاء الفصح .السيدة مريم العذراء
التي ذهبت الى خاصة بيت يوحنا ليس في الجليل ولكن في اليهودية
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ِ
ت أ ِّ ِ
ِ
ِ
صلِ ِ
وباَ ،و َم ْرَي ُم ا ْل َم ْج َدلِ َّي ُة.
ع ،أ ُّ
ُم ُهَ ،وأ ْ
ُخ ُ
سو َ
ُمه َم ْرَي ُم َز ْو َج ُة كلُ َ
يب َي ُ
َ 25و َكا َن ْت َواقفَات ع ْن َد َ
ُم ِهَ « :يا ا ْم َأرَةُُ ،ه َوَذا ْاب ُن ِك».
سوعُ أ َّ
ال أل ِّ
ُّه َو ِاقفًا ،قَ َ
ان ُي ِحب ُ
ُم ُهَ ،والتِّ ْل ِمي َذ الَِّذي َك َ
َ 26فلَ َّما َأرَى َي ُ
ال لِلتِّ ْل ِم ِ
اص ِت ِه.
َخ َذ َها التِّ ْل ِمي ُذ إِلَى َخ َّ
ُم َك»َ .و ِم ْن ِت ْل َك َّ
يذُ « :ه َوَذا أ ُّ
اع ِة أ َ
 27ثُ َّم قَ َ
الس َ
ِ ِ
ِ
ان».
سوعُ أ َّ
اب قَ َ
ال« :أََنا َع ْط َ
َن ُك َّل َ
ش ُ
ش ْيء قَ ْد َك َم َلَ ،فل َك ْي َيت َّم ا ْلكتَ ُ
َ 28ب ْع َد ه َذا َأرَى َي ُ
ملحوظة هامة ان يوحنا اخذ مريم العذراء كام له ولكن اخذها الى خاصته أي الى البيت الذي تقيم
فيه ام يوحنا وليس مع يوحنا نفسه الذي هو ذهب الى القبر مع المريمات ولكن ليس مريم
العذراء
انجيل متى 27
 60: 27و وضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة ثم دحرج حج ار كبي ار على باب
القبر و مضى
 61: 27و كانت هناك مريم المجدلية و مريم االخرى جالستين تجاه القبر

وتجاه القبر هو ليس امامه بل بالقرب منه يروا بابه المغلق.
بعد هذا اتجهت المريمات وليس مريم العذراء ألعداد الحنوط اما التالميذ بما فيهم يوحنا الحبيب
ذهبوا الى العلية وهذا بوضوح من
سفر أعمال الرسل 13 :1
َّة الَِّتي َكا ُنوا ي ِقيم َ ِ
ولَ َّما َد َخلُوا ص ِع ُدوا إِلَى ا ْل ِعلِّي ِ
س
وب َوُي َ
س َوَي ْعقُ ُ
ون ف َ
وح َّنا َوأَ ْن َد َر ُاو ُ
يهاُ :ب ْط ُر ُ
َ
َ
ُ ُ
ب.
وب ْب ُن َح ْلفَى َو ِس ْم َع ُ
ور َوَي ُهوَذا أَ ُخو َي ْعقُو َ
س َو َمتَّى َوَي ْعقُ ُ
وما َوَب ْرثُولَ َم ُاو ُ
َوِفيلُب ُ
ان ا ْل َغ ُي ُ
ُّس َوتُ َ
فيوحنا الحبيب لم يكون في بيته بعد صلب المسيح بل مع بقية التالميذ اما السيدة مريم العذراء
فكانت يوم السبت في بيت يوحنا.
لهذا افتراض ان السيدة العذراء ال بد ان تكون اخبرت يوحنا هذا افتراض غير دقيق الن مريم
العذراء لم تكن مع التالميذ وال مع المريمات وهذا ما وضحه الكتاب المقدس.
فمن هذا عرفنا ان الشبهة ال أصل لها.

وأخي ار نتخيل الموقف وهو
الرب يسوع المسيح تعرض ألتعاب كثيرة وقت الصلب تؤلم أي انسان عنده مشاعر ان يرى هذه
االالم .فما بال امه السيدة مريم العذراء التي رات ابنها يخوض خالل هذه االالم؟
فهو جلد وأصبح الدم ينزف من كل ظهره وفخذيه كما يقول الكتاب

سفر المزامير 3 :129
ط َّولُوا أَتْالَ َم ُه ْم».
اث َ .
َعلَى َ
ث ا ْل ُح َّر ُ
ظ ْه ِري َح َر َ
بعد هذا االالم المبرحة في رحلة الطريق الى الصلب الذي حمل في بدايتها الصليب وسقط اكثر
من مرة ثم بعدها اكليل الشوك ثم بعدها السخرية منه وهو ربهم ثم بعدها دق المسامير في يديه
ورجليه ثم بعد هذا رفعه على عود الصليب حيث كل نفس يتنفسه هو معاناة ال توصف واالم
رهيبة ثم بعد هذا طعن الحربة
بالطبع الموقف صعب جدا احتماله ألي ام ان ترى كل هذا يحدث البنها فكونها في حالة حزن
شديد ال تتكلم لمدة يوم ونصف هذا هو المقبول رغم انها تؤمن انه قال انه سيقوم ولكن مشاهد
االالم ال تفارق خيالها .فكون انها بقت عند خاصة يوحنا الحبيب أي في بيت امه لمدة هذا اليوم
والنصف ال تكلم أحد هذا متوقع .وهذا لتنطبق النبوة
انجيل لوقا 2
ِ
ِ
وز ِفي َن ْف ِس ِك س ْي ٌ ِ
يرة».
ضا َي ُج ُ
َ 35وأَ ْن ِت أ َْي ً
َ
ف ،لتُ ْعلَ َن أَ ْف َك ٌار م ْن ُقلُوب َكث َ
ورغم هذا ورغم اننا ال نعرف ان كانت اخبرت ام ال فحتى لو اخبرت هل كانت ام يوحنا الحبيب
ستصدق شيء كهذا او تستوعب او تفهم؟ ال نتوقع ولهذا لم يخبرنا الكتاب المقدس ان كانت
السيدة العذراء ذكرتهم بانه سيقوم ام ال
واكتفي بهذا الرد

والمجد هلل دائما

