هل انشقاق حجاب الهيكل حقيقة
تاريخية ؟ متي  15 :72مرقس :51
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الشبهة

قث نلى إفني م فوث نلى ألر ق ق ق ق ل وإ ر
ورد في متى » 15-15 :72وإذإ حجاب إلهيكل قد إنشق ق ق ق ن
تزلزلت وإلص ق ق قققور تش ق ق ققففت وإلفمور ت تحت وقاد كفير م ألجر ق ق ققاد إلفدير ق ق ققي إلرإقدي وقرجوإ م
إلفمور معقد قيقامتقو ودق وإ إلمقدينقق إلمفقدرق ق ق ق ق ق ققق و هروإ لكفيري « .وققال نورت ن ذذ إلحكايق كاذمق
وإلغالب ألنها كانت رإئجق مي إليهود معد ما ص ق ق ق ق ققارت ألورشق ق ق ق ق ق يد قرإما .ف عل ألحدإ كتمها في حاش ق ق ق ق ققيق

إلنرق قققق إلعمريق لنجيل متى وألدق ها إلكاتب في إلمت  .ف و حدفت ذذ فعم م كفير م إلروما
وإليهود

الرد

اوال حجاب الهيكل هو الغطاء الذي يفصل بين القدس وقدس االقداس
كان إرتفاع هيكل سليمان  83ذراع (ملوك األول  ،)7 :6ولكن هيرودس زاد هذا اإلرتفاع إلى 03
ذراع وفقاً لكتابات يوسيفوس ،أحد المؤرخين اليهود من القرن األول .هناك خالف حول مقدار
قياس الذراع بالتحديد ولكن يمكننا القول بأن هذا الحجاب كان ما يقرب من  63قدماً في اإلرتفاع.
يقول يوسيفوس أيضاً أن الحجاب كان سمكه  0بوصات وأنه لو تم ربط حصانين على طرفيه لما
أمكنهما تمزيقه .يقول سفر الخروج أن هذا الحجاب السميك كان مصنوعاً من أسمانجوني،
المؤرخ الكنسي الذي
وأرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة حائك حاذق .فهو كما يقول التلمود و ّ
معا وكان ثقيالً لدرجة َّأنه يحتاج إلي
مربعا
ً
منسوجا ً
من أصل يهودي أدرشيم ُ ،م َك َّون من ً 27
المؤرخ اليهودي والكاهن
جدا ،ويقول
 833كاهن ُليعمل كل منها ،وهو ضخم وغالي الثمن ً
ّ
بابلية من نسيج ُمطََّرز بالكتان النقي وباللون
المعاصر لتالميذ المسيح يوسيفوس أنَّه ستارة ّ
برسوم مطََّرزة بصورٍة ر ٍ
ٍ
ائعة.
وم َزَّين
ُ
اني ُ
األزرق والقرمز ّ
ي واألرجو ّ

وامر شق الحجاب هذا امر يخزي اليهود النه شق حجاب قدس االقداس هو عار عليهم وحاولوا
اخفاؤه
واالمر الثاني ان اورشليم بما فيها الهيكل خربت تماما سنة  23م فاي اثر علي هذا االمر اختفي
تماما في القرن االول الميالدي في هذا الوقت
ورغم هذا يوجد ما يشير الي هذا الحادث
من شواهد هذا االمر بعض الكتب االبكريفيه التي قدمت بعض االمور التاريخيه
انجيل بطرس المنحول وهو يعود الي القرن الثاني والذي وجدت له نسخه في اخميم سنة 5332
وهو االن في متحف القاهرة
 1 :51ولما صار منتصف النهار غطت الظلمة كل اليهودية وكانوا قلقين ومضطربين لئال تغرب
حياَّ ،
ألنه مكتوب لهم :ال تغرب الشمس علي أحد تحت حكم الموت56 ،
الشمس وهو ما يزال ً
كل شئ
خل مع ّ
مر ،فمزجوهما وأعطوهما له ليشرب 52 .وأتموا ّ
وقال واحد منهم :أعطوه ليشرب ّ
وأكملوا مكيال خطاياهم علي رؤوسهم 53 ،وذهب إلي هناك كثيرون بالمشاعل فقد ظ ّنوا َّأنه كان
قوتي ،أنت تركتني ،ولما قال هذا
قوتي يا ّ
ليالً ،فذهبوا للنوم أو تعثّروا 51 .ونادى الرب وصرخّ :
كف .وفي تلك الساعة إنشق حجاب الهيكل في أورشليم إلي إثنين.

انجيل ماركيون الهرطوقي من من النصف االول للقرن الثاني

وكانت حوالي الساعة السادسة وكانت ظلمة علي األرض كلها حتى الساعة التاسعة واحتجبت
الشمس وانشق حجاب الهيكل من الوسط .وعندما صرخ يسوع بصوت ٍ
عال ،قال يا أبي في يديك
.استودع روحي ،قال هذا وأسلم الروح

ذكر المفسر جيل تقليد يهودي ان قبل اربعين سنه من خراب الهيكل فتحت كل البوابات من نفسها
وقال الرابي يوحنان بن زكاي اه ياهيكل اه ياهيكل انت دست الخوف ؟ اعرف ان نهايتك التدمير
الن هك از تنبأ زكريا ابن عدو عنك ( ) 5 :55
ويقول هذا كان عن انشقاق حجاب الهيكل
ويقول نقال عن يوسيفوس وعن ايجيسبيوس عن البوابة الشرقية ( المالصقه للهيكل ) التي كانت
من نحاس وال يستطيع اال عشرين رجل ان يغلقوها فتحت من نفسها بطريقه عجيبه قبل خراب
الهيكل واثنائها تم شق الحجاب
ثانيا شهادة متي البشير ليست هي الشهادة الوحيده بل مرقس البشير شهد بهذا ايضا
انجيل مرقس 51
 82 :51فصرخ يسوع بصوت عظيم و اسلم الروح
 83 :51فانشق حجاب الهيكل الى اثنين من فوق الى اسفل
فلماذا النقبل شهادة اثنين من معايني االحداث

وايضا شهاده ثالثه من االنجيل وهي رسالة معلمنا بولس الرسول الي العبرانيين بطريقه غير
مباشرة عن شق الحجاب ودخول المسيح الي قدس االقداس بدم نفسه
رسالة بولس الرسول الي العبرانيين
 51 :6الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة و ثابتة تدخل الى ما داخل الحجاب

 57 :1و ليس بدم تيوس و عجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة الى االقداس فوجد فداء ابديا
وبالطبع اقوال االباء وهذا سياتي في الجزء الروحي واقول االباء في نهاية الملف
نقطه اخري وهي ان كل االمور التاريخيه التي تكلم عنها االنجيل اثناء احداث الصلب هي
حقيقيه مثل
وجود خشبة الصليب المقدسة
مسامير الصلب الموجودة حتي االن
صورة الحكم علي المسيح
القبر المقدس
الكفن المقدس
فلماذا ال يكون هذا االمر حقيقة تاريخيه

المشكك يقول ان اليهود اشاعوا االمر بعد خراب اورشليم فيكون هو مبني علي حقيقة
مع مالحظة ان اقدم نسخ متي البشير تحتوي علي هذا العدد كامل وال يوجد نسخه من القرن
الثاني الميالدي او ترجمه تحتوي علي هذا االصحاح النجيل متي اال وتحتوي علي هذا العدد
بدون اختالف فالترجمه الالنتينية القديمه التي تمت في منتصف القرن الثاني من نسخ انجيل
متي تحتوي عليه وكل المخطوطات اليونانية مثل واشنطون واالسكندرية والسينائية والفاتيكانية
وبي از وغيرها باالالف تحتوي علي هذا العدد والترجمه السريانية القديمه من منتصف القرن الثاني
ايضا تحتوي عليه والفلجاتا والبشيتا والتراجم القبطيه وغيرها الكثير جدا جدا من التراجم تحتوي
علي هذا العدد بل واستطيع ان اقول اليوجد مخطوطة واحده علي قدر علمي حتي االن ال يوجد
فيها هذا العدد او موجود في الهامش كتعليق
فما يقوله المشكك هو افتراءات
وايضا متي البشير كتب انجيله قبل خراب اورشليم وقد شرحت ذلك تفصيال في ملف قانونية انجيل
متي البشير فكيف يكتب عن شيئ لم يحدث بعد ويقول انه حدث في وقت المسيح ؟

والرد الذي قدمه القس الدكتور منيس عبد النور
وللرد نقول :وردت ذققذ إ قوإل في مت جميا إلنرق ق ق ق ق ق ققر إلفققديمققق فق نكققارذققا ننكققار ل حفققائث إلفققامتققق
مالجماع وإلتوإتر وإ رق ق ق ققانيد إلفامتق إلص ق ق ق ققحيحق .وق نتعجب نذإ لد يص ق ق ق ققدث إلك ر ذذ إ قوإل نهد

يرفضققو إلمعجزإت وموما .ولكننا نتعجب م إ مق إليهوديق إلتي قاومت إلمرققير وك رت مو ر د ما
ألج إر مينهد م معجزإت.
لو كققا ومققل إلمعجزإت وإ يققات كققافيققا وحققد في ذققدإيققق إ ن ى نلى إلحث قذتققد فروو وقومققو
نلى إلحث وآمنوإ ماللو إلحي مر ققمب معجزإت إلنمي مور ققى .وما أل مني نرققرإئيل ألروإ قو  ،إلفاذر
نق ألنهد تركو وإتقذوإ إلعجل نلها لهد .وما أل إلمرق ققير كا ي تر ألوي إلعميا ويش ق ق ي إ كمو ويفيد
إلموتى نق أل إليهود رفضققو وصق مو  .ووإضققر أل نقامق إلموتى وفتر ألوي إلعميا وشق ا إلمرضققى
ممجرد ك مق وإحد وتر ق ق ققكي إلعوإص ق ق ققي و يرذا م إ يات إلمينات ذي ألو د م إنش ق ق ققفاث حجاب
إلهيكل وتشققفيث إلصقققور وقياد إلموتى م إلفمور .فالمعجزإت ليرققت ذي إلوإرققلق إلوحيد في ذدإيق
إلناى .وما ذذإ ف

إحتمال نيما كفيري م إليهود وإلروما مالمر ققير معد إنش ققفاث حجاب إلهيكل

قائد ق يفدر ألحد أل ينكر .

واخي ار المعني الروحي
من تفسير ابونا تادرس يعقوب واقوال االباء
َّ
إنشث حجاب إلهيكل نلى إفني م فوث نلى ألر ل [ ]15وكا في ذلك
إلريِّد إلمرير روحو
نذ ألر د ن
نومنا لما رمث ففال "إنفضوإ ذذإ إلهيكل وفي فمفق ألياد ألُقيمو" (يو  .)51 :7ما حدث في إلهيكل
إلمفدى لكي يفيمو في إليود إلفالث .إنشفاث حجاب إلهيكل كا فيو
إليهودي قد تحفنث في جرد
ن
مريا ورفضهد لعم و إلقمصي فصاروإ مرفوضي
نشار نلى جحود إليهود ل ن

لقديس
وكما يفول ا ّ

كيرلّس األورشليمي[ :لد يترك منو جز نق و َّ
إنشث

إلريِّد قال :ذوذإ ميتكد ُيترك لكد قرإما" (مت
ن

].[915])53 :75
إلريِّد إلمرير إلقمصي نذ
إنشفاث إلحجاب إلذي ي صل قدى إ قدإى و إلفدى يكشي و ومل ن
مالريِّد.
إللهيق قمل إتنحادنا
مر إ ولى لكي مدإلق ندقل قدى إ قدإى
مموتو إن تر ماب إلرماوإت ل َّ
ن
ن
القديس جيروم أن م ارقق نعمق  ،ل هيكل إلفديد فتحت إلماب لألمد وألقامت إلهيكل إلجديد كما
يفول ّ
يفول[ :ن يوري وى ن رو إلكاتب إليهودي يؤ نكد ألنو في وقت ص ب إلرب قرج م إلهيكل ألصوإت
قوإت رمائيَّق تفول :لنرحل م ذنا]].[916
َّ
إنشث حجاب إلهيكل إليهودي وتزلزلت إ ر

ألي ِّإنهار إل كر إلمادي إليهودي في إلعماد وتزلزل

رضيات مل ينل ث نحو إلرماويات.
إل كر إ رضي لكي ق يعيش إلمؤم معد يل ب إ
ن

والمجد هلل دائما

