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یسأل الكثیر ھذا السؤال ھل بقي السید المسیح لھ كل المجد في القبر ثالثة ایام وثالثة لیالي وللرد علي ھذا 
ف السؤال حقیقٌا بحثت كثیرا في ھذا الموضوع لم أجد رد ابلغ من رد العالم العالمة االنبا غریغوریوس اسق

عام البحث العلمي والدراسات العلیا الالھوتیة والذي أورده الشماس االكلیریكي منیر عطیة في موسوعة 
سري التجسد والفداء والیكم )) الجزء الثاني (( سیدنا االنبا غریغوریوس الجزء السابع الالھوت العقیدي 

الرد كما ورد 
ھي لیلة الجمعة التي تألم فیھا المسیح الفادي لقد ذھب بعض المفسرین إلي احتساب مساء خمیس العھد و

وأعطي تالمیذه سر ، من بین الثالثة اللیالي وألن فیھا صنع العشاء الرباني ، وعاني الحزن واالكتئاب 
. المائدة الربانیة 

وجاء في كتاب الدسقولیة باللغة السریانیة ما یفید احتساب یوم الجمعة الذي صلب فیھ المخلص حتي الساعة 
إذ اشرقت ) الثالثة بعد الظھر ( زمن الساعة التاسعة ، یوما كامالًَ ) الثانیة عشرة ظھرٌا ( السادسة من النھار 

. ثم یوم السبت یوما ثالثا، یوماًَ ثانیا ) مساء٦(الشمس إلي مساء الجمعة 
إلي ) یة عشرة ظھرا الثان( من الساعة السادسة : أما اللیالي الثالثة فیمكن أن تحتسب علي النحو اآلتي 

( ، ) ٤٥:٢٧متي) ( صارت ظلمة علي االرض كلھا ( لیلة أولي حیث ) الثالثة بعد الظھر ( التاسعة 
ثم مساء ، ثم من غروب الشمس مساء الجمعة إلي نھار السبت لیلة ثانیة ) ٤٤:٢٣لوقا(، ) ٣٣:١٥مرقس

.ون حساب الثالثة أیام والثالث لیاٍل وعلي ھذا النحو یك-السبت حتي صباح األحد باكرا لیلة ثالثة  
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ھذا قول الجھالء ) . ٧٢= ٣x٢٤علي اساس ( ساعة ٧٢ال تحسب مدة بقاء المخلص في باطن االرض 
والبعیدین كل البعد عن النصوص وسیاقھا وماذا تقول ھذا قول شخص ال یتكلم عن حدث وإنما یتكلم عن 

.تدقیق كم ساعة تكون اما اللغة فتقول غیر ذلك مسألة ریاضیة إذا سئل فیھا ثالثة ایام بال
وذلك مرده إلي تداخل النھار في . فألن أي جزء من الیوم ھو الیوم كلھ وھذه حقیقة مقررة في جمیع اللغات 

( وعلي ذلك فقد یقول القائل . اللیل واللیل في النھار بحیث یصعب الفصل بینمھا وتحدید الحد الفاصل بینھما 
وكذلك اذا قال . فالیوم ھنا ھو أي جزء من الیوم حتي لو كان ساعة واحدة ، صدیقي في المدینة قابلت الیوم 

فال نتطلب في حساب ھذه األیام الثالثة أن تكون علي الدقة ، قائل منذ ثالثة أیام حدث ھذا الحادث أو ذلك 
.ساعة ٧٢

:منذ لك ما ورد بالكتاب المقدس في مواضیع متفرقة  
إن رحبعام الملك ابن الملك سلیمان قال لیربعام ابن نباط وشعب بني : خبار األیام الثاني جاء في سفر أ

ثم یقول في العدد )  ٥:١٠اخباراالیام ٢) (فَذَهب الشَّعب]. بعد ثَالَثَة َأيامٍارجِعوا ِإلَي : [فَقَاَل لَهم(اسرائیل 
ارجِعوا ِإلَي في : [كَما َأمر الْملكالْيومِ الثَّاِلثالشَّعبِ ِإلَى رحبعام في فَجاء يربعام وجميع(الثاني عشر 
مِ الثَّاِلثوساعة وإنما في ٧٢أيفھمت ال علي أنھا ثالثة أیام كاملة بعد ثالثة ایاموھذا معناه أن عبارة ) .[الْي

.مدي ثالثة أیام بحیث أن الیوم الثالث منھا یقع في نظاق الثالثة أیام 
اذْهبِ اجمع جميع الْيهود الْموجودين في شُوشَن وصوموا (جاء ایضا في سفر استیر أنھا قالت لمردخاي 

وهكَذَا َأدخُُل . وَأنَا َأيضاً وجوارِي نَصوم كَذَِلك. َأيامٍ لَيالً ونَهاراًثَالَثَةَمن جِهتي والَ تَْأكُلُوا والَ تَشْربوا 
لَبِستْ َأستير ثياباً ملَكيةً ووقَفَتْ في دارِ وفي الْيومِ الثَّاِلث(الخامسثم یقول في العدد االول من االصحاح ) ِإلَى

الد كلالْم تيخَِل بدقَابََِل مم لْكالْم تيي بف هلْكم يسلَى كُرع اِلسج كلالْمو كلالْم تيقَابََِل بم ةيلاختيالْب. (
التي صامت فیھا األیام الثالثةالذي دخلت فیھ استیر علي الملك أحشویروش من بین الیوم الثالثوإذن كان 

. تكون خارجھا أو بعدھا وكل الیھود معھا ولم 

ساعة ونقول لھم دع ٧٢نقطة أخیرة للرد علي الجھال القائلین بحتمیة وجود المسیح في باطن االرض مدة
في ( ھذا فالسید المسیح رد علیھم مرارا وتكرارا بقولھ إنھ سوف یقوم الكاتب المقدس یرد علیھم في قولھم 

ألنھ لو كان بقاء المخلص في . ساعة ٧٢احتساب الثالثة أیام كاملة وھذا ینفي نفیا جازما ) الیوم الثالث أقوم
: ال في الیوم الثالث ، لكانت قیامتھ تصیر في الیوم الرابع ) ساعة٧٢(باطن االرض ثالثة أیام كاملة 
:جاء في اإلنجیل للقدیس متي 

Mat 16:21يذِلتَالَم ظْهِري وعسَأ يتَداب قْتالْو ذَِلك نيراً مكَث تََألَّميو يمشَلِإلَى ُأور بذْهي ي َأنغنْبي َأنَّه ه
قُومي مِ الثَّاِلثوي الْيفقْتََل ويو ةالْكَتَبو نَةالْكَه اءَؤسروخِ والشُّي نم.

Mat 17:22,23سي ميِل قَاَل لَهلي الْجف ونددتَري ما هيمفوي «: وعدِإلَى َأي لَّمسفَ يوانِ ساِإلنْس ناب
.فَحزِنُوا جِداً. »فَيقْتُلُونَه وفي الْيومِ الثَّاِلث يقُوم، النَّاسِ

: جاء في اإلنجيل للقديس مرقس 

Mar 9:31اِإلنْس ناب ِإن مقُوُل لَهيو يذَهتَالَم لِّمعي كَان َألنَّه َأن دعبو قْتُلُونَهي النَّاسِ فَيدِإلَى َأي لَّمسانِ ي
مِ الثَّاِلثوي الْيف قُومقْتََل يي.
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: جاء في اإلنجيل للقديس لوقا 

Luk 9:22ًقَاِئال :»روخِ والشُّي نم فَضرييراً وكَث تََألَّمانِ ياِإلنْس ناب ي َأنغنْبي ِإنَّه ةالْكَتَبو نَةالْكَه اءَؤس
قُومي مِ الثَّاِلثوي الْيفقْتَُل ويو».

–واذن قد بقي السيد المسيح له المجد في باطن االرض ثالثة أيام وفي اليوم الثالث قام من بين االموات 
ال تنفي أنه ظل في باطن فإن قيامته له المجد في اليوم لثالث . الحقيقة واحده ال تعارض وال تناقض فيها 

.ايام االرض ثالثة 
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