لم تكن القٌامة ٌوم األحد
لهربرت و .أرمسترونغ
هل بقً ٌسوع ثالثة أٌّام وثالث لٌال فً القبر ،كما قال فً إنجٌل م ّتى ٠٤ :١۲؟ هل تستطٌع
أن تحسب ثالثة أٌّام وثالث لٌال ما بٌن غروب ٌوم "الجمعة العظٌمة" وشروق شمس ٌوم أحد
الفصح؟
من ال ّ
شائع الٌوم اإلعتقاد أنّ ٌسوع صلب ٌوم الجمعة ،وأنّ القٌامة قد حصلت قرابة شروق
شمس صباح أحد الفصح.
قلٌل من المب ّ
شرٌن المسٌحٌٌّن ف ّكروا ٌومًا أن ٌش ّككوا أو أن ٌثبتوا تقلٌد "الجمعة العظٌمة" هذا.
مع أنّ الكتاب المق ّدس ٌقول لنا أن نثبت (نتف ّحص) ك ّل شًء .وسوف تتفاجأ ح ًقّا بهذا اإلثبات.
لإلثبات ،لٌس هناك إال سلطة واحدة ٌمكن الوثوق بها ،وثٌقة تارٌخٌّة وحٌدة – الكتاب المق ّدس.

التقالٌد لٌست إثبا ًتا
لم ٌكن من شهود على القٌامة .ح ّتى المدعوّ ون "اآلباء ال ّرسل" لم ٌكن لدٌهم مصدر معلومات
لحفظ ذاك السّجل المتوفّر لدٌنا الٌوم – رؤٌا الكتاب المق ّدسٌ .جب ًإذا ،رفض أيّ تقلٌد،
ٌعارض رؤٌا هللا.
ما هً الحقائق المس ّجلة؟ كان الفرٌّسٌون المش ّككون ٌسألون ٌسوع على عالمة – دلٌل فوق
الطبٌعة – ٌثبت مسٌحٌّته.
أجاب ٌسوع" :جٌل شرّ ٌر وفاسق ٌطلب آٌة وال ُتعطى له آٌة إِ ّال آٌة ٌونان ال ّنبًّ  .نأ ّنه كما كان
ٌونان فً بطن الحوت ثالثة أ ٌّام وثالث لٌال هكذا ٌكون ابن اإلنسان فً قلب انأرض" (إنجٌل
م ّتى .)٠٤-٩٩ :١۲
تأمّل اآلن ،من فضلك ،المضمون الهائل – المعنى الغامر – لكالم ٌسوع.
فقد أعلن بوضوح تا ّم أنّ العالمة الوحٌدة التً ٌعطٌها لٌثبت أ ّنه المسٌح ،كانت أ ّنه سٌكون لم ّدة
ثالثة أٌّام وثالث لٌال فً قبر محفور فً الصّخر فً "قلب انأرض".

معنى العالمة
هؤالء الفرٌّسٌّون ال ّرافضٌن المسٌحٌ ،طلبون إثبا ًتا .ق ّدم ٌسوع دلٌالً واح ًدا .الدلٌل لم ٌكن حقٌقة
القٌامة بح ّد ذاتها .كانت طول الم ّدة التً سٌرتاح فٌها فً قبره ،قبل أن ٌقام من انأموات.
ف ّكر بما ٌعنٌه هذا! راهن ٌسوع على ا ّدعائه أ ّنه مخلّصك ومخلّصً أنا ،على بقائه فً القبر
ثالثة أٌّام وثالث لٌال بال ّتحدٌد .إن بقً داخل انأرض لم ّدة ثالثة أٌّام وثالث لٌال فقط داخل
انأرض ،سٌثبت أ ّنه المخلّص – إن فشل فً هذه العالمة ،فٌجب رفضه كد ّجال!
ال عجب أن ٌجعل إبلٌس العالم ٌسخر من قصّة ٌونان "والحوت"! ال عجب أن ٌكون الشٌطان
قد أقام تقلٌ ًدا ٌرفض أنّ ٌسوع هو المسٌح!

معضلة أعلى ال ّن ّقاد
هذا الدلٌل الفوق الطبٌعة ،الواحد والوحٌد الذي أعطاه ٌسوع لمسٌحٌّته ،قد أزعجت المعلّقٌن
وال ّنقاد الكبار كثٌرً ا .محاوالتهم لتفسٌر الدلٌل الوحٌد هذا نألوه ٌّة المسٌح ،مثٌرة للسّخرٌة إلى
أبعد الحدود .نأ ّنه ٌجب علٌهم أن ٌفسّروا هذا ،وإال فإنّ تقلٌدهم "لجمعة الفصح العظٌمة"،
ٌنهار.
ٌقول أحد المعلّقٌن" ،بالطبع نحن نعرف أنّ المسٌح بقً فً القبر بالفعل ،لنصف الم ّدة التً
اعتقد أ ّنه سٌبقى فٌها!" بعض المفسّرٌن ٌستغلّون سذاجتنا إلى أقصى الحدود وٌطلبون م ّنا أن
نص ّدق أ ّنه فً اللغة الٌونانٌّة ،لغة العهد الجدٌد ،عبارة "ثالثة أٌّام وثالث لٌال" تعنً ثالثة
فترات أٌّام أو لٌال.
قالوا أنّ ٌسوع قد وُ ضع فً القبر قبل غروب ٌوم الجمعة ،وقام صباح ٌوم انأحد – لٌلتان وٌوم
واحد.

تعرٌف الكتاب المقدّ س
إ ّنما تعرٌف الكتاب المق ّدس لم ّدة "أٌّام ولٌال" هو بسٌط.
ح ّتى هؤالء النقّاد الكبار أنفسهم ٌعترفون أنّ فً اللغة العبرٌّة التً ُكتب بها سفر ٌونان ،عبارة
"ثالثة أ ٌّام وثالث لٌال" تعنً فترة  ٧۲ساعة – ثالثة أٌّام مكوّ نة من  ١۲ساعة وثالث لٌال
مكوّ نة من  ١۲ساعة.

الحظ فً سفر ٌونان " :١٧ :١فكان ٌونان فً جوف الحوت ثالثة أٌّام وثالث لٌال"ٌ .عترفون
أنّ هذه كانت فترة  ٧۲ساعة .وقد قال ٌسوع بوضوح ،أ ّنه كما بقً ٌونان ثالثة أٌّام وثالث
لٌال فً بطن الحوت ،كذلك سٌبقى هو لنفس الم ّدة من ال ّزمن فً القبر.
كما بقً ٌونان فً "القبر" (ٌونان  ٧۲ )۲ :۲ساعة ،وقد أقامه هللا بشكل خارق ،وت ّم تقٌّؤه،
لٌصبح مخلص نٌنوى بإعالنه التحذٌر لهم ،كذلك ٌجب أن ٌبقى ٌسوع  ٧۲ساعة فً قبره،
ومن ث ّم ٌقٌمه هللا لٌصبح مخلّص العالم.
هل كان ٌعلم ٌسوع كم من ال ّزمن ٌتضمّنه "الٌوم" أو "اللٌل"؟ "أجاب ٌسوع ألٌست ساعات
ال ّنهار اثنتً عشر ...ولكن إن كان أحد ٌمشً فً اللٌل ٌعثر" (إنجٌل ٌوح ّنا .)١٤-٩ :١١
الحظ تعرٌف اإلنجٌل لعبارة" ،الٌوم الثالث"ٌ .خبرنا نصّ بعد نصّ أنّ ٌسوع قام فً الٌوم
"الثالث .الحظ كٌف ٌعرّ ف الكتاب المق ّدس عن الوقت المطلوب لتتمّة "الٌوم الثالث".
ّ
والظلمة دعاها
فً سفر التكوٌن " ،٠ :١فصل هللا بٌن ال ّنور والظلمة .ودعا هللا ال ّنور نهارً ا
لٌالً .وكان مساء (ظالم) وكان صباح (نور) ٌومًا واح ًدا ...وكان مساء (ظالم) وكان صباح
(نور) ٌومًا ثانًٌا ...وكان مساء (ظالم) وكان صباح (نور) ٌومًا ً
ثالثا" (التكوٌن .)١٩-٠ :١
لدٌنا هنا تعرٌف الكتاب المق ّدس الوحٌد ،الذي ٌشرح وٌحسب مقدار الوقت فً عبارة "الٌوم
الثالث" .إ ّنه ٌشمل ثالث فترات ظالم تدعى "لٌل" ،وثالث فترات نور تدعى " نهار" – ثالثة
أٌّام وثالث لٌال ،وقال ٌسوع أ ّنها تحتوي على اثنً عشرة ساعة فً ك ّل فترة – ٌكون
مجموعها  ٧۲ساعة.
هذا أمر حاسم! أيّ ولد له من العمر سبع سنوات ،قرابة نهاٌة الصّفّ الثانً إبتدائًٌ ،ستطٌع
أن ٌدرك ذلك بسهولة.

ما هو الخطأ؟
ما هو الخطأ مع كلمات المسٌح البسٌطة هذه؟ كٌف ٌعرف هؤالء الالهوتٌّون الحكماء
صلب ٌوم "الجمعة العظٌمة" وقام ٌوم "أحد الفصح"؟
والحذرون ،أنّ ٌسوع قد ُ
الجواب البسٌط هو أ ّنهم ال ٌعرفون ذلك – نأ ّنها لٌست الحقٌقة! إ ّنها تقالٌد فقط ،تقالٌد تعلّمناها
منذ الصّغر ،وافترضنا بإهمال أ ّنها صحٌحة! ّ
ٌحذركم ٌسوع من أن تكونوا "مبطلٌن كالم هللا
بتقلٌدكم" (إنجٌل مرقس .)١٩ :٧

لقد تف ّحصنا كتابتٌن شاهدتٌن فً إنجٌل م ّتى وفً سفر ٌونان ،كلتاهما ٌعٌّنان زمن وضع جسد
ٌسوع فً القبر لم ّدة ثالثة أٌّام وثالث لٌال ،التً تح ّددها الكتابات المق ّدسة بوضوح  ٧۲ساعة
من ال ّزمن .لنتفحّ ص اآلن أربعة كتابات شاهدة أخرى تثبت انأمر نفسه.
الحظ إنجٌل مرقس " .٩١ :٨وابتدأ ٌعلّمهم أن ابن اإلنسان ٌنبغً أن ٌتألّم كثٌرً ا وٌُرفض من
ال ّ
شٌوخ ورؤساء الكهنة والكتبة وٌُقتل .وبعد ثالثة أٌّام ٌقوم".
(أيّ تلمٌذ فً الصّفّ الثانً ٌستطٌع أن ٌفهم هذا) .لو قُتل ٌسوع ٌوم الجمعة ،وبعد ٌوم واحد
قام ،فالقٌامة تكون قد تمّت مساء ٌوم السّبت .إن قام بعد ٌومٌن ،فتكون قد تمّت مساء ٌوم
انأحد ،وإن كان قد قام بعد ثالثة أٌّام ،فتكون القٌامة قد تمّت مساء ٌوم اإلثنٌن!
تفحّ ص هذا ال ّنص بتمعّن .ال ٌمكنك ،بواسطة أيّ عملٌّة حسابٌّة ،اعتبار الوقت أق ّل من ٧۲
ساعة كاملة – ثالثة أٌّام وثالث لٌال – فً قٌامة حدثت ثالثة أٌّام بعد الصّلب .لو كان ٌسوع
فً القبر من غروب ٌوم الجمعة إلى شروق ٌوم انأحد فقط ،فٌجب أن تم ّزق هذا ال ّنصّ أٌضًا
من كتابك المق ّدس ،أو أنّ علٌك أن ترفض ٌسوع المسٌح لكونه مخاد ًعا! لو قام بعد ثالثة أٌّام،
فٌمكن أن ٌكون ذلك ،بعد أكثر من  ٧۲ساعة ،إ ّنما من الغٌر الممكن أن ٌكون ذلك أق ّل بثانٌة.
الحظ اآلن إنجٌل مرقس  ..." ،٩١ :٩فٌقتلونه .وبعد أن ٌُقتل ٌقوم فً الٌوم الثالث"ٌ .جب أن
تكون الم ّدة المذكورة هنا بٌن  ٠٨و ٧۲ساعة .ال ٌمكن أن تكون ثانٌة واحدة بعد  ٧۲ساعة،
وما زال ٌسوع ٌقوم فً الٌوم الثالث .وال ٌمكن أن ٌكون من غروب ٌوم الجمعة إلى شروق
ٌوم انأحد ،نأنّ الوقت ٌكون  ٩٢ساعة فقط ،تقودنا إلى نصف الٌوم الثانً ،بعد أن قُتل.
فً إنجٌل م ّتى  ،٢٩ :۲٧استشهد بكالم ٌسوع وهو ٌقول "إ ّنً بعد ثالثة أٌّام أقوم" .ال ٌمكن
أن ٌُحسب هذا أقل من  ٧۲ساعة كاملة.
وفً إنجٌل ٌوح ّنا " ،۲١-١٩ :۲أجاب ٌسوع وقال لهم انقضوا هذا الهٌكل وفً ثالثة أٌّام
اُقٌمه ...وأمّا هو فكان ٌقول عن هٌكل جسده" .لٌقوم فً ثالثة أٌّام بعد تحطٌمه ،أو ٌُصلب
وٌُقبر ،ال ٌمكن أن ٌحدث هذا فً أكثر من  ٧۲ساعة.
إن كان علٌنا أن نقبل ك ّل شهادة الكتاب المق ّدسٌ ،جب أن نستخلص أنّ ٌسوع بقً تحدٌ ًدا،
ثالثة أٌّام وثالث لٌال – ثالثة أٌّام كاملة مكوّ نة من  ۲٠ساعة –  ٧۲ساعة فً القبر ،أو ٌجب
على اإلثبات الوحٌد الذي أعطاه ،أن ٌفشل.

فترة ال ّنهار من ٌوم القٌامة

الحظ اآلن بد ّقة هذا الواقع :من أجل أن ٌكون ثالثة أٌّام وثالث لٌال –  ٧۲ساعة بالتحدٌد –
فً القبر ،كان على ربّنا أن ٌقام تحدٌ ًدا فً نفس وقت الٌوم الذي قبر جسده فٌه.
دعونا ندرك هذا الواقع الحٌوي .إن استطعنا أن نجد وقت ال ّدفن ،نكون قد وجدنا وقت القٌامة.
إن كان ال ّدفن مثالً ،قد اُقٌم عند شروق ال ّ
شمس ،فمن أجل أن ٌبقى الجسد ثالثة أٌّام وثالث لٌال
فً القبر ،كان على القٌامة أن تحدث كذلك عند شروق ال ّ
شمس ،بعد ثالثة أٌّام .لو اُقٌم ال ّدفن فً
الظهٌرة ،فالقٌامة تكون فً ّ
ّ
الظهٌرة .إن كان ال ّدفن عند الغروب ،فالقٌامة تكون عند الغروب،
بعد ثالثة أٌّام.
دعً ٌوم الصّلب "اإلستعداد" أو الٌوم الذي ٌسبق "السّبت" (إنجٌل م ّتى  ،٢۲ :۲٧إنجٌل
مرقس  ،٠۲ :١١إنجٌل لوقا  .)١٠ :۲٩انتهى هذا الٌوم عند المساء ،حسب تقوٌم الكتاب
المق ّدس (الالوٌٌّن .)٩۲ :۲٩
صرخ ٌسوع بعد "السّاعة ال ّتاسعة" بقلٌل أو عند السّاعة الثالثة من بعد ّ
الظهر (إنجٌل م ّتى :۲٧
١٤-٠٢؛ إنجٌل مرقس ٩٢-٩٠ :١١؛ إنجٌل لوقا .)٠٢-٠٠ :۲٩
مع ذلك ،وُ ضع ٌسوع فً القبر قبل نهاٌة هذا الٌوم – قبل غروب ال ّ
شمس (إنجٌل م ّتى :۲٧
١٧؛ إنجٌل لوقا ١٠-١۲ :۲٩؛ إنجٌل ٌوح ّنا ٌ .)٠۲ :١٩ضٌف ٌوح ّنا" ،فهناك وضعا ٌسوع
لسبب استعداد الٌهود نأنّ القبر كان قرٌبًا" .بحسب القوانٌن التً ٌحفظها الٌهودٌ ،جب دفن ك ّل
الموتى قبل بدء سبت أو ٌوم عٌد .لذلك قبر ٌسوع قبل الغروب فً نفس الٌوم الذي مات فٌه.
فقد مات بعد السّاعة الثالثة بقلٌل.
لذا – الحظ بإمعان – كان دفن جسد المسٌح فً وقت متأ ّخر من بعد الظهر! كان بٌن السّاعة
الثالثة والغروب كما تثبته هذه الكتابات المق ّدسة.
وبما أنّ على القٌامة أن تحدث فً نفس الوقت من الٌوم ،بعد ثالثة أٌّام ،كانت قٌامة المسٌح،
لٌس عند شروق ال ّ
شمس بل فً وقت مأ ّخر من بعد الظهر ،قرابة المغٌب .بقدر ما ٌبدو هذا
الواقع مذهالً ،إ ّنها حقٌقة الكتاب المق ّدس البسٌطة!
لو قام ٌسوع فً أيّ وقت آخر من الٌوم ،ال ٌمكن أن ٌكون قد بقً ثالثة أٌّام وثالث لٌال فً
قبره .لو قام فً أيّ وقت آخر من الٌوم ،فقد فشل أن ٌثبت بواسطة العالمة الوحٌدة التً
أعطاها أ ّنه المسٌّا الحقٌقً ،إبن الخالق الحًّ  .إمّا هو قد قام قرابة نهاٌة الٌوم ،قرابة المغٌب،
أو هو لٌس المسٌح! فقد راهن ا ّدعاءه على تلك العالمة الواحدة والوحٌدة.

ّ
ٌتحطم.
ًإذا ،تقلٌد عرٌق ٌجب أن

أي سبت جاء بعد الصلب؟
ّ
نأتً اآلن إلى معارضة التً ٌمكن أن ٌثٌرها البعض ،هً مع ذلك ،ال ّنقطة ّ
بالذات التً تثبت
هذه الحقٌقة .ربّما قد الحظت أنّ الكتابات المق ّدسة تقول أنّ الٌوم بعد صلب المسٌح كان سب ًتا.
لذلك ،اعتقد ال ّناس لعقود ،أنّ صلب المسٌح قد ت ّم ٌوم الجمعة.
لقد أظهرنا اآلن ،بواسطة انأناجٌل انأربعة كلّها ،أنّ ٌوم صلب المسٌح ُدعً "اإلستعداد"ٌ .وم
اإلستعداد للسّبت .إ ّنما نأيّ سبت؟
ٌعطً إنجٌل ٌوح ّنا الجواب المح ّدد" :وكان استعداد الفصح".
"نأنّ ٌوم ذاك السّبت كان عظٌمًا" (إنجٌل ٌوح ّنا  .)٩١ ،١٠ :١٩ما معنى سب ًتا عظٌمًا؟ إسأل
أيّ ٌهوديّ ! سٌقول لك أ ّنه واحد من انأٌّام المق ّدسة السّنوٌّة ،أو أٌّام انأعٌاد .حفظ اإلسرائٌلٌّون
سبعة منها ك ّل سنة – تدعى ك ّل واحدة منها سب َتا! تقع السّبوت السّنوٌّة فً مواعٌد معٌّنة من
التقوٌم السّنويّ  ،وفً أٌّام مختلفة من انأسبوع فً أعوام مختلفة ،كما هً انأعٌاد الرّومانٌّة
محفوظة الٌومٌ .مكن أن تقع هذه السّبوت فً ٌوم إثنٌن أو ٌوم خمٌس أو ٌوم أحد.
إن الحظت ال ّنصوص ال ّتالٌة ،سترى أنّ ك ّل هذه انأٌام السّنوٌّة كانت تدعى سبو ًتا .سفر
الالوٌٌّن ٩١ :١٢؛ .٩٩ ،٩۲-۲٢ ،۲٠ :۲٩
الحظ إنجٌل م ّتى " .۲ :۲٢تعلمون أ ّنه بعد ٌومٌن ٌكون الفصح وابن اإلنسان ٌسلّم لٌصلب".
وإن تابعت قراءة هذا الفصل ،سترى أنّ ٌسوع قد صلب ٌوم الفصح!
وماذا كان الفصح؟ فً الفصل الثانً عشر من سفر الخروج ،ستجد القصّة للفصح انأصلًّ .
فقد ذبح أبناء إسرائٌل ال ِحمالن ،ووضعوا ال ّدماء على القائمتٌن والعتبة العلٌا لبٌوتهم ،وحٌثما
وُ ضع ال ّدماء ،عبر مالك الموت فوق ذاك البٌت ،مج ّنبه الموت .كان ٌلً الفصح ،دعوة مق ّدسة
أو سب ًتا سنو ًٌّا.
شهر انأوّ ل فً الٌوم ال ّرابع عشر من ال ّ
الحظ المواعٌد" :وفً ال ّ
شهر فصح للرّبّ  .وفً الٌوم
الخامس عشر من هذا ال ّ
شهر عٌد"( .العدد .)١٧-١٢ :۲٨

حمل الفصح ،الذي كان ٌُذبح ك ّل عام فً الٌوم ال ّرابع عشر من ال ّ
شهر انأوّ ل المدعو "أبٌب"،
كان نوع مسٌح ،حمل هللا الذي ٌرفع خطٌّة العالم .المسٌح هو فصحنا ،الذي ذبح من أجلنا
(رسالة بولس ال ّرسول انأولى إلى أهل كورنثوس .)٧ :١
ُذبح المسٌح فً نفس الٌوم الذي كان ٌذبح فٌه الفصح ك ّل سنة .لقد ذبح فً الٌوم ال ّرابع عشر
من أبٌب ،أوّ ل شهر عبريّ من السّنة .وهذا الٌوم ،الفصح ،كان الٌوم الذي ٌسبق – وهو ٌوم
اإلستعداد – لٌوم العٌد ،أو السّبت السّنويّ العظٌم ،الذي أتى فً الٌوم الخامس عشر من أبٌب.
ٌمكن لهذا السّبت أن ٌأتً فً أيّ ٌوم من انأسبوعٌ .أتً هذا السّبت فً كثٌر من انأحٌان،
وٌُحفظ حتى اآلنٌ ،وم خمٌس .مثالً ،جاء هذا السّبت "العظٌم" ٌوم خمٌس عام ١٩٧١ ،١٩٧۲
و ،١٩٧٩وسٌأتً ٌوم خمٌس عام .١٩٨٩ ،١٩٨٢ ،١٩٨۲
و ٌُظهر التقوٌم العبري أنّ ال ّرابع عشر من أبٌب ،فً السّنة التً صلب فٌها ٌسوعٌ ،وم الفصح،
الٌوم الذي صلب فٌه ٌسوع ،كان ٌوم أربعاء .وكان السّبت السّنويّ ٌوم خمٌس .كان هذا السّبت
ّ
متأخر من بعد
الذي كان ٌلوح فٌما أسرع ٌوسف الذي من ال ّرامة ،لٌدفن جسد ٌسوع ،فً وقت
ظهر ذاك انأربعاء .كان هناك سبتان فً ذاك انأسبوع!

أي ٌوم كانت القٌامة؟
فً ّ
اآلن ،فً أيّ ٌوم تمّت القٌامة؟ أوّ ل المح ّققٌن ،مرٌم المجدلٌّة ورفاقها ،أتوا إلى القبر فً أوّ ل
ٌوم من انأسبوع (انأحد) فً وقت باكر ج ًّدا ،حٌن كان ال ٌزال ظالم ،فٌما كانت ال ّ
شمس تبدأ
تشرق ،عند الصّبح (إنجٌل مرقس ۲ :١٢؛ إنجٌل لوقا ١ :۲٠؛ إنجٌل ٌوح ّنا .)١ :۲٤
إلٌك اآلن ال ّنصوص التً اعتقد معظم ال ّناس ،أ ّنها تعلن أنّ القٌامة كانت عند شروق شمس
صباح انأحد .إ ّنما هً ال تقول ذلك!
عندما وصلت ال ّنسوة ،كان القبر قد سبق وفُتح! فً ذاك الوقت ،فً صباح انأحد ،حٌن كان ال
ٌزال ظالم ،لم ٌكن ٌسوع هناك! الحظ كٌف قالت المالئكة" ،قد قام .لٌس هو ههنا"( .أنظر
إنجٌل مرقس ٢ :١٢؛ إنجٌل لوقا ٢ :۲٠؛ إنجٌل م ّتى .)٢-١ :۲٨
ّ
بالطبع قد قام .قام من القبر فً
كان ٌسوع قد سبق وقام عند شروق شمس صباح ٌوم انأحد!
وقت متأ ّخر من بعد ّ
الظهر ،قرابة المغٌب!

ّ
متأخر من بعد ظهر ٌوم انأربعاء ،وأنّ القٌامة حدثت
وبما أ ّننا نعرف أنّ ٌسوع قد قبر فً وقت
فً نفس السّاعة من الٌوم بعد ثالثة أٌّام ،نعرف اآلن أنّ قٌامة المسٌح تمّت فً وقت متأخر من
بعد ظهر ٌوم السّبت.
انتهى ٌوم السّبت عند غروب ال ّ
شمس .كان الوقت متأ ّخرً ا فً ذاك الٌوم ،قبل بدء أوّ ل ٌوم
انأسبوع .لم تكن القٌامة إذنٌ ،وم انأحد على اإلطالق .كانت قٌامة سبت!

هل ت ّمم المسٌح عالمته؟
اآلن ،ك ّل هذا مرتكز على اإلفتراض أنّ ٌسوع قد تمّم فعالً العالمة الوحٌدة ببقائه ثالثة أٌّام
وثالث لٌال فً القبر .ك ّل إثباتنا ٌرتكز على ا ّدعاءات المسٌح قبل صلبه .إ ّنما ٌخبرنا بعض
كبار ال ّنقاد ودكاترة انألوهٌّة ،أنّ المسٌح قد ارتكب خطأ – أ ّنه لم ٌبقى فً القبر إال لنصف
الم ّدة التً كانت تنتظر منه .لٌكن لدٌنا اإلثبات إن كان قد قضى ح ًقّا فً القبر ،م ّدة ال ّزمن
المعٌّنة التً قال عنها.
الحظ أنّ فً إنجٌل م ّتى ٌ ،٢ :۲٨عطً مالك الرّبّ هذه ال ّ
شهادة ،التً نق ّدمها اآلن إثبا ًتا" .لٌس
هو ههنا نأ ّنه قام كما قال" .وهو لم ٌقم ّ
بالطبع كما قال ،إال إذا قام فً ّ
الزمن المح ّدد الذي تكلّم
عنه! ًإذا لدٌنا إثبات مالك الرّبّ  ،مدوّ ن فً كالم هللا المق ّدس ،أنّ المسٌح قد أت ّم فعالً عالمته –
بقً ثالثة أٌّام وثالث لٌال فً جوف انأرض – لقد قام فعالً بعد ظهر ٌوم السّبت ،ولٌس صباح
ٌوم انأحد.
نجد إثبا ًتا ثانًٌا أنّ المسٌح بقً فً القبر طول م ّدة ال ّزمن التً كانت تنتظر منه ،فً رسالة
بولس ال ّرسول انأولى إلى أهل كورنثوس " .٠-٩ :١١فإ ّننً سلّمت إلٌكم فً انأوّ ل ما قبلته أنا
أٌ ً
ضا أنّ المسٌح مات من أجل خطاٌانا حسب الكتب".
موته وقبره كانا بحسب ما جاء فً الكتب – لٌس عكسه.
كان الٌوم الثالث الذي تبع دفنه ٌوم انأربعاءٌ ،وم سبت :ثالثة أٌّام كاملة قضاها فً القبر،
انتهت بعد ظهر ٌوم ال ّسبت ،قبٌل الغروب ،ولٌس صباح انأحد.

أي ٌوم صلب المسٌح؟
فً ّ

صلب المسٌح ٌوم انأربعاء ،الٌوم الذي فً وسط انأسبوع .مات بعد قلٌل من السّاعة الثالثة من
ُ
بعد ظهر ذلك الٌوم؛ وقبر قبل غروب مساء ٌوم انأربعاء .أحسب اآلن الثالثة أٌّام والثالث
لٌال .كان جسده فً القبر لٌل انأربعاء والخمٌس والجمعة – ثالث لٌال .كان أٌ ً
ضا فً القبر
طوال فترة ال ّنهار من ٌوم الخمٌس والجمعة والسّبت – ثالثة أٌّام .قام فً السّبت – فً وقت
متأخر من بعد ّ
ّ
الظهر ،قبٌل الغروب ،فً نفس الوقت من الٌوم الذي قبر فٌه!
من المه ّم أنّ فً نبوءة "السّبعٌن أسبو ًعا" لدانٌال (سفر دانٌال  ،)۲٧-۲٠ :٩كان على المسٌح
أن ٌُقطع "فً وسط انأسبوع" .فٌما ٌكون تطبٌق هذه ال ّنبوءة على أنّ ك ّل ٌوم ٌساوي سنة،
لٌكون هذا انأسبوع السّبعٌن ،سبعة سنٌن حرف ًٌّا" ،قُطع" المسٌح بعد ثالث سنوات ونصف من
الكهنوت ،كما كان هو ،من المه ّم أٌ ً
ضا أ ّنه ت ّم "قطعه" فً الٌوم الذي فً وسط انأسبوع
الحرفًّ .

امتحان معارضات صرٌحة
من المؤ ّكد أن ٌالحظ المرء إنجٌل لوقا  ،٩ :١٢معتق ًدا أنّ هذا ال ّنص ٌقول أنّ القٌامة حدثت
ٌوم أحد .إ ّنما إن تقرأ الجملة كاملة ،هً ال تقول ذلك على اإلطالق .عبارة "قد قام" هً معربة
باكرا فً أوّ ل ٌوم انأسبوع؟ هل ٌقول "إ ّنه ٌقوم" أو أ ّنه
فً صٌغة كاملة .ما كانت حال ٌسوع
َ
"قام فعالً" من القبر؟ كال ،باكرً ا فً أوّ ل ٌوم من انأسبوع ،حٌن ظهر لمرٌم المجدلٌّة ،كان قد
ّ
ّ
ّ
بالطبع كان قد قام فً
متأخر من الٌوم السّابقً ،إذا
بالطبع كان قد قام! قد قام فً وقت
قام.
صباح انأحد .ال ٌدحض هذا ال ّنص فً أيّ شكل ،ال ّنصوص انأخرى التً ق ّدمناها.
مقطع آخر بإمكانه أن ٌربكنا ،هو فً إنجٌل لوقا  ..." :۲١ :۲٠ولكن مع هذا كلّه الٌوم له
ثالثة أٌّام منذ حدث ذلك"ٌ .ض ّم "ذلك" ك ّل انأحداث التً تتعلّق بالقٌامة – توقٌف ٌسوع،
تسلٌمه للمحاكمة ،الصّلب الفعلًّ  ،وأخٌرً ا ختم وحراسة القبر فً الٌوم ال ّتالً ،أو ٌوم الخمٌس.
أدرس آٌات  ،۲٤-١٨التً تخبرنا عن "ذلك" ،وأٌ ً
ضا إنجٌل م ّتى  .٢٢-٢۲ :۲٧لم ٌكتمل
"ذلك" ح ّتى ضبطت السّاعةٌ ،وم الخمٌس .وٌقول ال ّنص أنّ انأحد كان الٌوم الثالث منذ أن
"حدث ذلك" .كان انأحد ح ًقّا الٌوم الثالث منذ الخمٌس .إ ّنما لم ٌكن الٌوم الثالث منذ ٌوم
صلب ٌوم الجمعة.
الجمعةً ،إذا لم ٌستطع هذا ال ّنص أن ٌثبت أ ّنه ُ
هناك بعد إثبا ًتا حاسمًا أخٌرً ا لهذه الحقٌقة .نصّ حٌويّ ٌثبت أ ّنه كان هناك سبتٌن فً ذلك
انأسبوع ،ت ّم حجبه تقرٌبًا فً جمٌع ال ّترجمات اإلنكلٌزٌّة .فقط نسخة "ف ّرار فانتن" أوردت هذه
ال ّنقطة بطرٌقة صحٌحة.

إنتقل إلى إنجٌل م ّتى  .١ :۲٨تقول ال ّنسخة الشائعة" ،لمّا انقضى السّبت" أو بال ّ
شكل انأص ّح
"وبعد السّبت" .الحظ أنّ كلتا الصٌّغتان تستخدمان صٌغة المفرد  -السّبت .إ ّنما فً ال ّنسخة
ّ
بالطرٌقة الصّحٌحة بقوله" ،بعد
الٌونانٌّة انأصلٌّة ،نجد الكلمة فً صٌغة الجمعٌ .نقلها فانتن
السّبتٌن" ،مع أ ّنه لم ٌترجم ما تب ّقى من اآلٌة بالشكل الصّحٌح .فً حاشٌة لهذا ال ّنصٌ ،قول،
"ال ّنسخة الٌونانٌّة انأصل ٌّة هً فً صٌغة الجمع ،״السّبوت״".
وف ًقا إلنجٌل مرقس  ،١ :١٢لم تشتر مرٌم المجدلٌّة ورفٌقاتها انأطٌاب لمسح جسد ٌسوع إال
بعد أن انقضى السّبت .لم ٌكن باستطاعتهنّ تحضٌرها إال بعد هذا – مع ذلك ،بعد تحضٌرهنّ
انأطٌاب ،ارتحن ٌوم السّبت وف ًقا لإلنجٌل! (إنجٌل لوقا )١٢ :۲٩
أدرس هذٌن ال ّنصٌّن بتمعّن .هناك تفسٌر واحد فقط :بعد الٌوم السّبت السّنوي العظٌمٌ ،وم العٌد
نأٌّام عٌد الفطٌر – الذي كان ٌوم خمٌس – اشترت هذه ال ّنساء انأطٌاب وحضّرتها ٌوم
الجمعة ،ومن ث ّم استراحت فً السّبت انأسبوعً ،وف ًقا للوصاٌا (سفر الخروج .)١١-٨ :۲٤
تثبت مقارنة هذٌن ال ّنصٌّن أ ّنه كان هناك سبتٌن فً ذاك انأسبوع ،مع ٌوم فً الوسط .غٌر
ذلك ،تناقض هذه ال ّنصوص نفسها.
للدلٌل على انأصل الوثنً نأٌّام العٌد الكبٌر وعٌد المٌالد ،التً لطالما أحبّها واعت ّز بها ال ّناس،
أطلب كتٌّبنا الم ّجانً الذي ٌتناول هذٌن الموضوعٌن .الحقٌقة الصّدمة هً أ ّنك ال ٌمكنك أن
تجد عقوبات لهذٌن العٌدٌن فً الكتاب المق ّدس .حان الوقت لنكتشف نبع هذه المعتقدات ال ّدٌنٌّة
ونرى إنّ كان ٌجب علٌنا أن نحفظها.

