هل يوجد ما يؤكد صحة تاج الشوك في
نوتردام انه للمسيح؟
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السؤال

هل يوجد ما يؤكد صحة تاج الشوك في نوتردام الن الشوك ييبس بسرعة وهل معقول تم تكفين المسيح
مع التاج؟

الرد

في البداية ال يوجد دليل علمي قاطع على ان اكليل الشوك الذي في نوتردام هو اكليل شوك الرب يسوع
المسيح ولكن يوجد عندنا ادلة تاريخية كثيرة ترجح هذا وبقوة لمن هو محايد وأيضا ال يوجد دليل عكسي
ينفي ذلك
في البداية اكليل الشوك ذكر بوضوح في الثالث االناجيل
إنجيل متى 29 :27
ِ ِ ِِ
ِ ِ
و َض َفروا ِإ ْكلِ ا ِ
ام ُه َوَي ْس َت ْه ِزُئو َن ِب ِه
يال م ْن َش ْو ٍك َو َو َض ُع ُ
َ ُ
وه َعَلى َ ْأرسهَ ،وَق َصَب اة في َيمينهَ .وَكا ُنوا َي ْج ُثو َن ُق َّد َ
ِ
الم َيا ملِ َك اْلَي ُه ِ
ود»!
ينَّ « :
َقائلِ َ
الس َ ُ َ
إنجيل مرقس 17 :15
وأَْلبسوه أُرجواانا ،و َض َفروا ِإ ْكلِ ا ِ
وه َعَل ْي ِه،
يال م ْن َش ْو ٍك َو َو َض ُع ُ
َ َ ُ ُ ْ َُ َ ُ
إنجيل يوحنا 2 :19
ِ ِ
و َض َفر اْلعس َكر ِإ ْكلِ ا ِ
ان،
وه َث ْو َب أُْر ُج َو ٍ
وه َعَلى َ ْأرسهَ ،وأَْلَب ُس ُ
يال م ْن َش ْو ٍك َو َو َض ُع ُ
َ َ َْ ُ
إنجيل يوحنا 5 :19
ِ ِ
سُ « :ه َوَذا ِ
يل َّ
الش ْو ِك َوَث ْو َب األُْر ُجو ِ
اإل ْن َسا ُن!».
ال ُ
ال َل ُه ْم ِبي َ
طُ
انَ .فَق َ
َف َخَر َج َي ُسو ُع َخ ِار اجا َو ُه َو َحام ٌل ِإ ْكل َ
والرب يسوع المسيح وضع على الصليب وهو حامل اكليل الشوك كما نجد في كل االيقونات القديمة
ولكن بعد ان استلم نيقوديموس جسد المسيح من بيالطس فانزله من على عود الصليب وكفنه ال يوجد
كالم عنه فهو غالبا دفن مثل الصليب وعنوان الصليب ومسامير الرب يسوع.

Wall, J. Charles (2016). Relics from the Crucifixion: Where They Went and
How They Got There. Sophia Institute Press. p. 95.
وبعد هذا يوجد إشارات اليه ولكن ليست تفصيلية في كتابات كل من القديس اكليمندوس االسكندري من
القرن الثاني والعالمة اوريجانوس من القرن الثالث الميالدي
حتى تأتي القصة الشهيرة عن الملكة هيالنة والدة االمبراطور قسطنطين في رحلتها البحثية عن الصليب
واكتشافه وما معه من مسامير وعنوان الصليب وكلهم موجودين حتى االن
فيبدأ الكالم عن اكليل الشوك بداية من هذه الفترة
ففي سنة  409م يتكلم القديس بولينيوس  St. Paulinus of Nolaويشير اليه بتعبير الشوك الذي به
مخلصنا كلل " "the thorns with which Our Saviour was crownedويذكر انه موجود مع
الصليب والمسامير وعنوان الصليب وهذا في
Epistle Macarius in Migne, Patrologia Latina, LXI, 407
هذا الدليل التاريخي هام جدا النه يوضح ان في نفس الوقت الذي اكتشفت فيه االمبراطورة هيالنة الصليب
ومسامير الرب يسوع وعنوان الصليب وكل هؤالء نحن متاكدين منهم وأيضا اكتشف معهم اكليل الشوك
وهذا يرجح وبقوة انه اكليل الرب يسوع المسيح وبخاصة انه لم يكن شيء معتاد ان يصنعوا اكليل من
شوك للمصلوبين ولن هذا صنع خصيصا للرب يسوع للسخرية منه انه ملك اليهود
إنجيل متى 29 :27

ِ ِ ِِ
ِ ِ
و َض َفروا ِإ ْكلِ ا ِ
ن
ام ُه َوَي ْس َت ْه ِزُئو َن ِب ِه
يال م ْن َش ْو ٍك َو َو َض ُع ُ
َ ُ
وه َعَلى َ ْأرسهَ ،وَق َصَب اة في َيمينهَ .وَكا ُنوا َي ْج ُثو َ قُ َّد َ
ِِ
الم َيا ملِ َك اْلَي ُه ِ
ود»!
ينَّ « :
َقائل َ
الس َ ُ َ
فطالما وجد معه الصليب وعنوان الصليب هذا يؤكد بشدة انه اكليل شوك الرب يسوع المسيح
أيضا  Cassiodorusسنة  570م في تعليقه على سفر المزامير  86تكلم عن اكليل الشوك مع بقية
االثار مثل الصليب وغيره وانهم موجودين في اورشليم من وقت اكتشافهم.
"We may behold the thorny crown, which was only set upon the head of Our
Redeemer in order that all the thorns of the world might be gathered
"together and broken
(Migne, LXX, 621).
وردا على من يقول انه كان يجب ان يجف فالحقيقة هذا ال يعني ان يتفتت ويختفي ولكن مثال االكاليل
المصنوعة من نفس نوعية النبات الشوكي قرب اورشليم الذي صنع منه اكليل الشوك للرب يسوع وهذه
االكاليل تباع للذكرى وامتلك أحدها هو عندي من سنين طويلة وباقي جاف على حاله
ولكن يوجد اهم من هذا بكثير وهو شهادة من احد اإلباء من  530م وهو  Gregory of Toursوهذا
في

De gloria martyri .Published in Monumenta Germaniae Historica: Scriptores
Merovingenses", I, 492.
ويقول ان االكليل ال يزال اخضر بطريقة اعجازية وكما لو كان يتجدد كل يوم

The Epitome of S. Eucherius About Certain Holy Places: And the Breviary
or Short Description of Jerusalem. London: Palestine Pilgrims' Text Society.
1896.
ثم بعد هذا في القرن السادس في
The itinerary of Antoninus of Piacenza
Stewart, Aubrey; Wilson, CW, eds. (1896). Of the Holy Places Visited by
Antoninus Martyr (Circ. 560–570 A.D.). London: Palestine Pilgrims' Text
Society. Retrieved 16 April 2019.
يتكلم عن انه بدا عرض اكليل الشوك في البازاليكا على جبل صهيون
 انه ال يزال علىBernard  بواسطة الراهبPilgrimage ويستمر الكالم عنه في هذا المكان فمثال في
. م أي انه من وقت اكتشافه مع الصليب استمر عدة قرون في صهيون870 جبل صهيون حتى سنة
ثم يأتي الكالم عن نقله
 م1063  انه تم نقله الى بيزنطا سنةFrancois de Mély فيقول
 قدم االكليل الى ملك فرنسا لويس التاسعBaldwin II  م االمبراطور الالتيني1238 ثم في سنة

وبنى ليس التاسع  Sainte-Chapelleواكتمل بنائها  1248واوضع هناك واستمر هناك حتى الثورة
الفرنسية نقل مؤقتا الى  the Bibliothèque Nationaleثم بعد هذا نقل الى كاتدرائية النوتردام سنة
 1801وبقى هناك حتى يوم حريق الكنيسة األخير  15ابريل  2019عندما انقذه رجال الشرطة
الفرنسيين

هو غالبا من نوعية نبات
Ziziphus spina-christi, more popularly, the jujube tree
Thurston, Herbert (1908). "Crown of Thorns". The Catholic Encyclopedia.
New York: Appleton.
 انه عندما وصل االكليل الى باريس كان يحتوي ما بينM. De Mély لألسف يذكر التاريخ انه حسب
 شوكة ولكن يبدو انها بعد هذا توزيعها تدريجيا بواسطة لويس ومن بعده بعد انتزاعهم من70  الى60
االكليل وأصبح يحتفظ به م في أماكن مختلفة كثيرة ال يوجد أي منهم في باريس وبعض الذين يقولوا انهم
يتملكوا شوكة منهم صحيح وبعضهم غير صحيح
وهذه قائمة من االشواك
Belgium: Parochial Church of Wevelgem: a portion of the crown of thorns
(since 1561)
Belgium: Ghent, St. Michael's Church: A thorn from the crown of thorns
Czech Republic: Prague, St. Vitus Cathedral: A thorn of the crown of
thorns, in the cross at the top of Crown of Saint Wenceslas, part of the
Bohemian Crown Jewels

France: Notre-Dame de Paris: The circlet of rushes of the crown of thorns,
displayed the first Friday of each month and all Fridays in Lent (including
Good Friday)
France: Sainte-Chapelle: A portion of the crown of thorns, brought to the
site by Louis IX.
Germany: Cathedral of Trier: A thorn from the crown of thorns
Germany: Cologne, Kolumba (Museum): A thorn from the crown of thorns,
given by Louis IX to the Dominicans of Liège, and a second thorn from the
treasure of St. Kolumbas Church
Germany: Elchingen: Church of the former Benedictine Abbey Kloster
Elchingen: a thorn brought to the church in 1650/51[17]
Italy: Rome, Santa Croce in Gerusalemme: Two thorns from the crown of
thorns.
Italy: Rome, Santa Prassede: A small portion of the crown of thorns
Italy: Pisa, Chiesa di Santa Chiara: A branch with thorns from the crown of
thorns
Italy: Naples, Santa Maria Incoronata: A fragment of the crown of thorns

Italy: Ariano Irpino, Cathedral: Two Thorns from the crown of thorns
Spain: Oviedo, Cathedral: Five thorns (formerly eight) from the crown of
thorns
Spain: Barcelona, Cathedral: A thorn from the crown of thorns
Spain: Seville, Iglesia de la Anunciación (Hermandad del Valle): A thorn
from the crown of thorns
United Kingdom: British Museum: Holy Thorn Reliquary (see above), Salting
Reliquary, each with a thorn
United Kingdom: Stanbrook Abbey, Worcester: A thorn from the crown of
thorns
United Kingdom: Stonyhurst College, Lancashire: A thorn from the crown of
thorns
United States of America: St. Anthony's Chapel, Pittsburgh: A thorn from
the crown of thorns
Ukraine: Odessa, St. Prophet Elijah Monastery: A fragment of a thorn of the
crown of thorns

ففي النهاية األدلة ترجح وبقوة ان اكليل الشوك هو بالفعل اكليل الشوك الذي وضع على رأس الرب يسوع
المسيح وقت الصلب

والمجد هلل دائما

