تطييب اجساد القديسين
Holy_bible_1
16 November

سؤال

لماذا يتم تطييب جسد القديسين؟ هل هذا أمر كتابى؟

الرد

هذا ليس امر ولكن عادة من اليهود وتمت مع جسد الرب يسوع المسيح واستمرت مع أجساد
المسيحيين وحاليا فقط محتفظين بها في أجساد القديسين
إنجيل مرقس 1 :16

اش َتر ْت مريم اْلمجدلَِّي ُة ومريم أ ُُّم يعُقوب وساُلومةُ ،حُنو ً ِ ِ
ين َوَي ْد َهَّن ُه.
َوَب ْع َد َما َم َضى َّ
طا لَيأْت َ
السْب ُتَ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ ،
إنجيل لوقا 56 :23
طا وأَ ْطيابا .وِفي َّ ِ
اس َتَر ْح َن َح َس َب اْل َو ِصَّي ِة.
َفَر َج ْع َن َوأ ْ
َع َد ْد َن َحُنو ً َ َ ً َ
السْبت ْ
إنجيل لوقا 1 :24
امالَ ٍت اْلحُنو َ ِ
ُث َّم ِفي أ ََّو ِل األُسبوعِ ،أ ََّول اْل َفج ِر ،أ ََتين ِإَلى اْلَقب ِر ح ِ
اٌ.
ط َّالذي أ ْ
َْ
َ ْ
َ
ْ َ
َع َد ْدَن ُهَ ،و َم َع ُه َّن أَُن .
ُْ
وعدد مهم يقول
إنجيل يوحنا 40 :19
ابَ ،كما لِْلَي ُه ِ
ان م َع األَ ْطَي ِ
َخ َذا َجس َد َيسو َعَ ،وَل َّف ُ ِ
َن ُي َك ِفُنوا.
َفأ َ
ود َع َاد .ة أ ْ
َ ُ
َ
اه بأَ ْك َف ٍ َ
فهذه عادة يهودية كما يقول العدد لفظا
وشرحت هذا في ملف
لماذا خرجت المريمات بالحنوط يوم االحد لتكفينه وال لسرقته ؟
الرد على راباي في اتهامه ان السيدات ال تطيب جسد رجل في التقليد اليهودي لينفي قصة
المريمات والقيامة
وشرحت تفصيال أسلوب الدفن اليهودي بالمراجع ان خطوة من خطوات تجهيز جسد أي انسان
يهودي كان وضع الحنوط واالطياب

وهذه العادة اليهودية التي أيضا تمت مع الرب يسوع بل أيضا الرب يسوع نفسه شهد انها عادة
في حادثة سكب الطيب
إنجيل متى 12 :26
َفِإَّنها ِإ ْذ س َكب ْت ه َذا ِ
الطيب عَلى جس ِدي ِإَّنما َفعَل ْت ذلِك ألَج ِل َت ْك ِف ِ
يني.
َ ْ
َ َ
َ
َ َ
َ َ ََ
إنجيل يوحنا 7 :12
َفَقال يسوع« :ا ْترُكوها! ِإَّنها لِيو ِم َت ْك ِف ِ
ظ ْت ُه،
يني َق ْد َح ِف َ
َ َُ ُ
ُ َ
َ َْ
وكما قلت استمرت هذه العادة في الكنيسة األولى اليهودية األممية واستمرت كعادة في أجساد
القديسين فرغم ان الجسد يرجع للتراب
سفر الجامعة 7 :12
ِ ِ
اب ِإَلى األَْر ِ
جع ُّ
اها.
جع ُّ
َع َ
ط َ
وح ِإَلى هللا َّالذي أ ْ
ض َك َما َك َ
الر ُ
انَ ،وَتْر ُ
َفَيْر ُ
التَر ُ
وال ينفع شيء
إنجيل يوحنا 63 :6
ِ
وح َو َحَيا .ة،
وح ُه َو َّال ِذي ُي ْحِيي .أ َّ
يد َشْيًئا .اَْل َكالَ ُم َّال ِذي أ َ
َما اْل َج َسُد َفالَ ُي ِف ُ
ُكلِ ُم ُك ْم ِبه ُه َو ُر .
اَ ُّلر ُ
ولكن فقط اكرام
فعظام اليشع اقامت ميت

سفر الملوك الثاني 21 :13
ِ
الر ُج ُل
يش َعَ ،فَل َّما َن َز َل َّ
طَر ُحوا َّ
يما َكاُنوا َي ْد ِفُنو َن َر ُج ًال ِإ َذا ِب ِه ْم َق ْد َأر َْوا اْل ُغ َاز َةَ ،ف َ
الر ُج َل ِفي َقْب ِر أَلِ َ
َوف َ
ام َعَلى ِر ْجَلْي ِه.
َو َم َّ
س ِع َ
ام أَلِ َ
يش َع َع َ
اش َوَق َ
ظَ
بل كانوا يهتموا بعظام القديسين فمثال يوسف استحلف شعب إسرائيل ان يخرجوا عظامه معهم
سفر التكوين 25 :50
ِ
واس َتحَلف يوس ِ ِ ِ
ظِ
امي ِم ْن ُهَنا».
هللا َسَي ْف َت ِقُد ُك ْم َف ُت ْص ِعُدو َن ِع َ
َ ْ ْ َ ُ ُ ُ
يل َقائ ًالُ « :
ف َبني إ ْسَرائ َ
سفر الخروج 19 :13
ظام يوسف معه ،أل ََّنه َكان َق ِد اس َتحَلف ب ِني ِإسرِائيل ِبحْل ٍ ِ
ِ
ِ
هللا َسَي ْف َت ِقُد ُك ْم
َوأ َ
وسى ع َ َ ُ ُ َ َ َ ُ
ُ َ
َْ َ َ
ْ ْ َ َ
َخ َذ ُم َ
ف َقائ ًال« :إ َّن َ
ظِ
امي ِم ْن ُهَنا َم َع ُك ْم».
َف ُت ْص ِعُدو َن ِع َ
سفر يشوع 32 :24
ظام يوسف َّال ِتي أَصعدها بُنو ِإسرِائيل ِمن ِمصر د َفُنوها ِفي َش ِك ِ ِ ِ
ِ
اها
يم ،في ق ْط َعة اْل َحْق ِل َّالتي ا ْش َتَر َ
َْ َ ْ َْ َ َ
َو ِع َ ُ ُ ُ َ
ْ ََ َ َ
َ
ِِ
ِ
وب ِم ْن َب ِني َحم َ ِ
ف ُمْل ًكا.
يم ِب ِمَئ ِة َق ِسي َ
وس َ
َي ْعُق ُ
طةٍَ ،ف َص َار ْت لَبني ُي ُ
ور أَبي َشك َ
ُ
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 22 :11
ان يوسف ِعْند موِت ِه َذ َكر ُخر ِ ِ ِ
ظِ
ِِ
ام ِه.
يل َوأ َْو َصى ِم ْن ِج َه ِة ِع َ
َ ُ َ
يم ِ ُ ُ ُ َ َ ْ
وج َبني إ ْسَرائ َ
باإل َ
فالموضوع فقط اكرام لهم وليس له أي عالقة بشيء شخصي ولكن لعالقة الرب بهم .فنكرم أجساد
القديسين الن اجسادنا التي اصبحت ذبيحة حية

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 1 :12
هللا أَن ُتَق ِدموا أَجساد ُكم َذ ِبيح ًة حَّي ًة مَقدَّس ًة مر ِضَّي ًة ِعْند ِ
اإل ْخوُة ِب ْأر َف ِة ِ
هللاِ ،عَب َاد َت ُك ُم
َ
ْ
َ َ ُ َ َْ
َفأَ ْطُل ُب ِإَلْي ُك ْم أَُّي َها ِ َ َ
ُ َْ َ ْ
اْل َعْقلَِّيةَ.
وأصبحت أعضاء في المسيح
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوٌ 15 :6
ِ
اء َزِانَيةٍ؟
أََل ْس ُت ْم َت ْعَل ُمو َن أ َّ
اء اْل َم ِس ِ
اء اْل َم ِس ِ
َج َعُل َها أ ْ
يح َوأ ْ
يح؟ أَ َفآ ُخ ُذ أ ْ
َج َس َاد ُك ْم ه َي أ ْ
َن أ ْ
َع َض َ
َع َض َ
َع َض ُ
اشا!
َح َ
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 30 :5
ظِ
ام ِه.
اء ِج ْس ِم ِهِ ،م ْن َل ْح ِم ِه َو ِم ْن ِع َ
أل ََّنَنا أ ْ
َع َض ُ
والننا مسحنا بالروح القدٌ
رسالة يوحنا الرسول األولى 20 :2
َما أَْن ُت ْم َفَل ُك ْم م ْس َح .ة ِم َن اْلُقُّد ِ
وٌ َوَت ْعَل ُمو َن ُك َّل َشي ٍء.
َوأ َّ
َ
ْ
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 11 :8
وإِن َكان ر َّ ِ
يكمَ ،ف َّال ِذي أَ َقام اْلم ِسيح ِمن األَمو ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ات َسُي ْحِيي
َ ْ َ ُ ُ
َ َ َ َ َْ
ام َي ُسو َع م َن األ َْم َوات َساكًنا ف ُ ْ
وح الذي أَ َق َ
الس ِ
َجس َاد ُكم اْلم ِائ َت َة أَي ًضا ِبر ِ
يك ْم.
وح ِه َّ
اك ِن ِف ُ
ْ
ُ
أْ َ ُ َ

فألن القديسين المشهود لهم أصبح أجسادهم ذبيحة حية للمسيح وأعضاء في جسد المسيح لهذا
نطيب األجساد بنفس طريقة الكنيسة األولى فقط كرمز إلكرام المسيح الذي فيهم
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوٌ 20 :6
اح ُكم َّال ِتي ِه ِي ِ
يتم ِب َثم ٍنَ .فم ِجدوا هللا ِفي أ ِ
ِ
ِ
لل.
أل ََّن ُك ْم َق ِد ْ
َ ُ
ْ
َ
َج َساد ُك ْم َوفي أَْرَو ُ
اش ُت ِر ُ ْ َ
فرغم انهم منتقلين ولكن هذا اكرام للرب الذي فيهم.
وبعض اقوال اإلباء عن تحنيط رفات القديسين
القديسْين ”جيرفاسيوٌ“
القديس أمبروسيوٌ يقول في عظته على اكتشاف رفات
َ
و”بروستاسيوٌ“[:لقد عرفتم ،وربما رأيتم بأنفسكم الكثيرين ِم َّمن َّ
تخلصوا من الشياطين ،أو الذين
بمجرد لمس ثياب القديسين بأيديهم ُش ُفوا من أسقامهم .
إن معجزات األقدمين قد تجددت منذ مجيء الرب يسوع،حيث انسكبت على األرض نعمة غزيرة
جداً! أنتم رأيتم الكثيرين الذين ُش ُفوا بمجرد ِظل أحد القديسين].
في وصف استشهاد القديس إغناطيوٌ الم َّلقب بحامل هللا“ أسقف أنطاكية ،ي ِ
قدم كاتب سيرة
ُ
ُ
التصريح[:بأن ما َّ
تبقى من جسده (ألنه َّ
تمزق إلى قطع متناثرة بسبب الوحوش
استشهاده هذا
َّ
ولفوها في حرير ،ككنز للنعمة التي َّ
التي هاجمته) ،جمعها المؤمنون وأخذوها إلى أنطاكيةُّ ،
تبقت
من الشهيد ،كن اًز صار للكنيسة].
+ويشهد القديس يوحنا ذهبي الفم أن َّ
سكان المدن ،وأولها روما ،تلقوا هذه الرفات يداً بيد،
وحملوها على أكتافهم إلى[:مدينة أنطاكية ،م ِ
سبحين االنتصار العظيم ،وم ِ
مجدين المجاهد
ُ
ُ

الشهيد].
وحْرق جسده
+ونفس األمر حدث أثناء استشهاد القديس بوليكاربوٌ أسقف أزمير (سميرنا)َ ،
فإن المسيحيين[:جمعوا عظامه ككنز أغلى من الحجارة الكريمة ،وأنقى من الذهب؛
بأمر الواليَّ ،
ووضعوها في مكانها الالئق لالحتفال بيوم إستشهاده ،ومن أجل تعليم وتثبيت المؤمنين
المسيحيين اآلتين فيما بعد]
ويشير قديس تورين (مكسيموٌ) إلى قيمة أجساد ُّ
إن أسالفنا أوصونا
الشهداء
وبركاتهم بقولهَّ ” :
ُ
ُ
أن نلصق أجسادنا ِ
الشهداء يرفع َّ
شرق المسيح على ُّ
ظام ُّ
الشهداء حتى حينما ُي ِ
عنا ِضمًنا ما
بع َ
الم ِ
الم ِ
ؤرخ هيجيسبوٌ رأى بنفسه
ؤرخ يوسابيوٌ القيصري َّ
أن ُ
فينا من ظالم“ ،ويُقص علينا ُ
موضوعا تحت المذبح في وضع ِ
بارز..
جسد القديس يعقوب البار أخي الرب
ً
وشهرة ِ
أن ِم ِ
الم ِ
فائقين،
ؤرخ يوسابيوٌ َّ
لك ِية أي كنيسة لجسد شهيد أصبح ِغَنى ُ
ويقول ً
أيضا ُ
ِ
الكنائس تتسابق على ِقن ِية هذه األجساد
باإلضافة إلى صحة اإليمان والعقيدة ،لذلك صارت
ِ
الكنائس سامت أساقفة مسئولين عن أجساد القديسين التي ِ
تحتفظ
أن بعض
الغالية ،حتى َّ
ببرِكتها.
إيضاحا لخبرتنا الكنسية التي َّ
ونلحظ في أقوال القديس إغريغوريوٌ النزينزي
تتعلق بشغفنا على
ً
إن ُتراب
تكريم ُرفات القديسين ،فنجده يقول في ِعظته عن القديس كبريانوٌ الشهيدَّ ” :
كبريانوٌ ،باإليمان ،يستطيع أن يعمل كل شيء ،والذين لجأوا إلى ذلك يعلمون صحة ما أقول“،
قدم لنا ِخبرة عاشها جيله ولمسها هو بنفسه لذلك عمل َّ
لقد َّ
وعلم بها.

ففقط اكراما للرب يسوع المسيح فيهم

والمجد لل دائما

