
 

 صحالف                     
 

 

الفصح. اختلط األمر، عند بعض األخوة، عن  موضوع  ،فً هذا المقال سنتناول

الّتوقٌت الّصحٌح للفصح. كان الجدال، حول الٌوم الّرابع عشر من الّشهر والٌوم 

 ٌتزاٌد خالل العامٌن الماضٌٌن.الخامس عشر منه، 

سٌحّدد هذا المقال مصطلحات ُاسًء فهمها أو استخدمت على نحو خاطئ. عندما تفهم 

هذه الّترجمات للكتاب المقّدس، وتوقٌت هذه األحداث، تصبح قّصة الفصح الكاملة أكثر 

 إّنما هنا، لن نتناول مجرٌات القّصة.إلهاًما وإثارة. 

حقٌقة فهم ال ٌستفٌدون من  ،ًمعظم الكنٌسة ال تفهم ما ٌتناوله هذا المقال، وبالتال

 معنى وروح الفصح.و

 توقيت الفصح                                     

كان التوقٌت واألحداث حول الفصح ٌخلق جداالً بشكل دوري، ضمن كنٌسة هللا. قادت 

ٌّة( كل ٌّة )أو العرب من الكتاب المقّدس، إلى الكثٌر من سوء مة واحدة فً الّنسخة اإلنكلٌز

ٌّة أو الفهم واإلرتباك. ٌّة إلى ترجمة أكثر من كلمة ٌونان واحدة فً الكلمة ال نفس عبر

ٌّة ٌّة( اللغة اإلنكلٌز  ،ذلك معتادون على حدوث كثٌرون منكم  ، هو أمر شائع.)أو العرب

و المحّبة. عادًة، مع بعض التنقٌب، ٌمكنك إٌجاد المعانً ، جهّنم أةمع كلمات مثل الجنّ 

ٌّةهاوٌة عن كلمة  بحثت المختلفة. إن  جد أّنها تؤتً من ثالث، ت()جهّنم أو هّل باإلنكلٌز

 وترتارو. ِهّناٌمختلفة: هادس، ج ةكلمات ٌونانٌّ 

كلمة عشاء أو مساء  الجدال حول الفصح.ما ٌخّص ال تحّل بهذه الّسهولة فً  مسؤلتنا

ٌّةهً ن ٌّة تصب فً هذه الحالة، فً هذا الموضوع. قطة اإلرتباك األساس ح اللغة العبر

قاموس سترونج  فً عشاءأو مساء عموًما، عن  نستطٌع أن نبحثمن العادة.  أصعب

ٌّة ٌّة مختلفة، ُترجمت إلى هذه الكلمة الواحدة.لأللفاظ العبر  . سوف نجد كلمات عبر



ٌّة  ٌُساء فهم الكلمة العبر (، الموجودة فً قاموس سترونج. ٣٥١٦)# عٌِرب غالًبا ما 

دمون قاموس سترونج، سٌعتقدون أّنها نفس الكلمة المستخدمة،  الذٌن ٌستخمعظم الّناس 

 لٌست نفسها! فهً لدٌها أشكال الكلمةمشكلة! الهذه هً  .٣٥١٦كلّما وجدوا رقم # 

ٌّة. س واستخدامات  ٌوّضح هذا التقرٌر تلك الكلمات.مختلفة فً العبر

ٌّة عّدة معانً، لٌستلكلمة  ٌكون أن  ى لو كان. حتّ كلة واحدةمشإال  واحدة فً العبر

ٌّة لمعانٌها. ٌتمّسك البعض ، هناك غالًبا ترجمات فردالمختلفة الكلماتب على ٌقٌن الّناس

ن ٌّ ٌّن، وٌحاولون إقحام ترجمتهم الخاّصة لكلمة مع ة. إّنما ٌجب علٌنا أن ندع بمعتقد مع

 ٌفّسر نفسه.  المقّدس الكتاب

. بل سوف ٌرّكز على المختلفة المجادالت والّترجمات ٌرّكز هذا المقال على تحلٌللن 

كالمه  التً قالها هللا فً والبسٌطة ترجمات اإلنجٌل المقّدس. فٌما نرى الحقٌقة الواضحة

آخرون. نحتاج أن نخلً أذهاننا من األفكار أكثر لماذا تعّثر  ، سندرك بسهولةالخاصّ 

لكلمات والكتابات التً تإّدي ا، ونتفّحص بصدق وصراحة، بعض من االمصّورة مسبقً 

  إلى توضٌح توقٌت األحداث، التً تحٌط بعٌد الفصح. 

 )عٌِرب( الغروب                            

من األفضل أن نبدأ من البداٌة. فً سفر التكوٌن، بدأ هللا ٌشرح لإلنسان كٌف ٌقّسم 

ٌّة اإلنسان أربكت تلك الّسهولة.  "ودعا هللا الوقت والّزمن. طرق هللا سهلة، إّنما ذهن

" )سفر ٌوًما واحًدا وكان صباح)عٌِرب( الّنور نهاًرا والّظلمة دعاها لٌاًل. وكان مساء 

 .(١: ٥التكوٌن 

ٌسّهل هللا األمور التً ٌرٌدها أن تكون واضحة لنا. قال كان الّنور نهاًرا، والظلمة  لٌالً. 

)عٌِرب( مساء من ثّم أدخل تقسٌُما مباشًرا للٌوم الواحد، إّنما سهالً. قال هللا، "وكان 

الّشًء عند استخدامها  وكان صباح ٌوًما واحًدا". ستبدو هذه العبارة غرٌبة بعض

، ألّننا ال نفّكر بالكلمات مساًء وصباًحا لتحدٌد ٌوًما كامالً. إّنما علٌنا أن ندع هللا ةبالعربٌّ 

عن األزمنة  ٌحّدد األشٌاء لنا. كما سنرى، سوف ٌكون بعد أكثر دقّة، عندما ٌعّرف

   المقّدسة.

؟ هً الّشمس! تؤتً هاتٌن الفترتٌن من ١: ٥ماذا ٌقّسم هذٌن الّزمنٌن فً سفر الّتكوٌن 

، . عندما تشرق الّشمستبدأ تشرق رب الّشمس وعندماغالّزمن )لٌل ونهار(، عندما ت

نور ٌنبعث من الّشمس، ٌكون نهاًرا. عندما تغٌب الّشمس،  ٌكون نهاًرا. طالما ال ٌزال



. عندما تدور الّشمس دورة ِرب(فً هذه الحال هنا، ٌكون مساء )عٌ ٌكون لٌالً، أو

وكان الّصباح، الٌوم  )عٌرب(ًما كامالً. وكان المساء كاملة، تغٌب وتشرق، ٌكون ٌو

ٌّر عن ٌّة التً ال تبرح تتغ ٌّة أو الضباب دما ال ٌزال األّول. ال نشغلّن بالنا باألوقات الّسدٌم

. الّشمس، نبع الّنور، هً العنصر الذي ٌقّسم ما بٌن نور فً الّسماء، بعد غٌاب الّشمس

 الّشمس.، عند غٌاب عٌربنور الّنهار و

ٌّة،عٌرب كلمة   . ٌمكن أن ٌكون عٌرب أيّ ابتتعنً بكّل بساطة أّن الّشمس قد غ العبر

ٌّة خالل هذه الفترة من غٌاب الّشمس، أو ٌمكن أن ٌكون كّل مّدة غٌاب  نقطة زمن

فً بدء فترة الظالم،  اللٌلأن ٌكون  ٌمكن لٌل.إّنه تماًما، كما فً استعمال كلمة  الّشمس.

، ال اللٌلما خالل هذا الّزمن، طالما هناك ظالم والّشمس غائبة. كما مع أو فً نقطة 

 .فٌه فً أّي وقت تكون الّشمس ال تزال مشرقة عٌربٌمكنك القول أّنه 

  إلى وبعد                                 

هً أّي فترة من غٌاب الّشمس، ٌمكننا أن نتابع مع تركٌبة أخرى عٌرب عندما نفهم أّن 

ٌّة. أّوالً، لنلقً نظرة على عبارة ، التً تعنً ببساطة، أود عٌرب  تستخدم فً العبر

ٌّة تإّدي إلى المساء، عندما تغٌب الّشمس.  "إلى" عٌرب أو إلى المغٌب. هذه فترة زمن

وال ٌؤكل من األقداس بل )أود عٌرب( الذي ٌمّس ذلك ٌكون نجًسا إلى المساء ف "

ٌرحض جسده بماء. فمتى غربت الّشمس ٌكون طاهًرا ثمّ ٌؤكل من األقداس ألّنها 

، عٌربتعّرف هذه اآلٌة، كما فً سفر التكوٌن، كلمة (. ٧-٣: ۲۲طعامه ")الالوٌٌن 

ٌّر لحظة تغرب فٌها الّشمس. فقد  ٧ألّن اآلٌة  توضح، أّن حالة الّطهارة أو الّنجاسة تتغ

ٌُعتبر نجًسا  كان )أود عٌرب(. كانوا نجسون خالل الّنهار، طالما  إلى المساءاإلنسان 

ب الّشمس )أود عٌرب(. هذا ٌصف ة، إّنما ال ٌطهرون إال عندما تغٌالّشمس مشرق

تقسًٌما محّدًدا للّزمن. إّنه ٌتبع توقٌت سفر التكوٌن فً اإلنتقال من ٌوم إلى آخر. فلم ٌكن 

ٌُعتبر طاهرً  ا من أجل اإلنسان  ا إال حّتى بداٌة ٌوم جدٌد. ٌستخدم هللا لغة واضحة جّدً

 تحدٌد تعلٌماته.

 أود عٌرب.هً عكس عٌرب. التً تعنً ببساطة "من"  معٌِربمثل آخر هوعبارة  

ٌّة تقترب من  "من" المغٌب، "من" بداٌة ٌوم معٌرب  ٌتحّدد  ،عٌرببدل من فترة زمن

ٌٌن. استخدامها فً آٌة واحدة من سفر الالوجدٌد. سنعود إلى هذه اللفظة لنرى كٌف تّم 

، سّجلت جمٌعها فً قاموس عٌربشكال مختلفة من سٌكون فً ذاك المثل، ثالثة أ

ٌّة واحدة.  سترونج، تحت كلمة عبر



 )بعٌرب(عند المغيب                           

صعوبة عند الّناس، إّنما فقط عندما ٌحاولون إعطاءها أبعاًدا أكثر  بعٌرب شّكلت كلمة 

 نا الخاّصةومعتقدات نامن المعنى الذي ٌعطٌه لها هللا. إن حاولنا أن ندخل عنوة تفسٌرات

ٌن تؤّمل ما فعله معلّمو الدّ  على الكتابات المقّدسة، فبإمكان أّي كلمة أن تصبح مربكة.

عندما نفهم اإلستخدام الحقٌقً لهكذا مصطلحات من خالل  قانون وعمل.مثل مع كلمات 

ٌنكشف عندها )مكشوفة من هللا بواسطة روحه(،  الكتابات المقّدسة وهً تفّسر ذاتها

 .اصمخإرتباك وغباء حجج الم

تب كالم هللا بؤسلوب جمٌل. إّنه لوحً هائل أن نشهد بساطته. كذلك األمر مع استخدام كُ 

ٌّنات عٌرب.عند  عبارة  المعقّدة حول هذه الكلمة،  بدل من أن نصبح مشبوكٌن فً الب

ا. ٌّة جّدً  لنلق نظرة مّرة أخرى على األسلوب البسٌط لبعض الكتابات المقّدسة األساس

"وفً الّشهر األّول الكتابات الّتالٌة هً واضحة، كونها تتناول األوقات المقّدسة للعبادة. 

من الّشهر فصح للّرّب. وفً الٌوم الخامس عشر من هذا الّشهر  فً الٌوم الّرابع عشر

ٌّام ٌإكل فطٌر" )العدد  ا فً ما ٌخّص فترة (. ٥٧-٥٣: ۲٨عٌد. سبعة أ نحن ثابتون جّدً

ٌٌّن، أّن الٌوم الخامس عشر من  ۲٦هذا الٌوم المقّدس. ٌظهر اإلصحاح  من سفر الالو

ٌوم الفطٌر الّسابع. أًٌضا، هو  ، كماّشهر هو الٌوم الفطٌر األّول وهو سبت سنويّ ال

ٌّام تؤكلون فطًٌرا . "وفً الٌوم الخامس عشر من هذا الّشهر عٌد الفطٌر للّرّب. سبعة أ

ٌّام كفً الٌوم األّول ٌكون ل م محفل مقّدس. عماًل ما من الّشغل ال تعملوا. وسبعة أ

تقّربون وقوًدا للّرّب. فً الٌوم الّسابع ٌكون محفل مقّدس. عماًل ما من الّشغل ال تعملوا" 

ٌٌّن  م الّسبعة. اٌإكل خبز الفطٌر فً تلك األٌّ كان من الواجب أن  (.٨ -٣: ۲٦)الالو

 ب البعض أن ٌجادل.الكتابة واضحة، إّنما حّتى هنا، ٌرغ

"فً الّشهر األّول فً الٌوم الّرابع  هذا اإلحتفال. ما ٌخصّ  هللا فً أنظر كم محّدد هو

تؤكلون فطًٌرا إلى الٌوم الحادي والعشرٌن من الّشهر )بعٌرب( عشر من الّشهر مساًء 

اإلستخدام  فً هذه اآلٌة؟بعٌرب ً كلمة ما ه(. ٥٨: ٥۲)الخروج )بعٌرب(" مساًء 

ًّ للكلمة، إلى جانب التعلٌمات الواضحة  بخصوص هذا العٌد، ٌعطً تعرًٌفا الفعل

ٌصلح فً هكذا تعلٌمات . ما هو اإلستخدام الوحٌد لهذه الكلمة، الذي واضًحا للكتابة

 محّددة؟ عندما ٌكون لدٌك الجواب، ستعرف معنى الكتابة.

ٌّة"ب" العوض بلفظة رالمف ه عند إنّ  .ا وقت محّدد من الّزمنأن توضح أّن هذ، بر

عندما تغٌب الّشمس. ال ٌمكن إال  عٌرب ٌنا فً سفر الّتكوٌن، ال ٌكون. كما رأالغروب



ٌّةأللًداللة على  عٌرب كلمة استخدام . فالّشمس تقّسم "غروب الشمس" ّي فترة خالل عمل

  . مشرقة فٌها ّزمن عندما تغٌب، تختلف عن الفترة التً هً ال تزالفترة محّددة من ال

من سفر الخروج، أّن فترة تناول خبز الفطٌر ٌكون من الٌوم  ٥۲لم ٌقل اإلصحاح 

فإّنه ٌعطً المعنى الوحٌد  الخامس عشر من الّشهر إلى الٌوم الواحد والعشرٌن منه. بل

وم الّرابع عشر؟ كال. فالكالم . هل كان ٌجب البدء بالفطٌر فً الٌالستخدام هذه الكلمة

ٌّامٌصف  بع عشر من الّشهر، ا. إن كانت هذه الفترة تبدأ فً الٌوم الرّ محّددة فترة سبعة أ

ٌّام الفطٌر. ال  قبلفعلٌها إًذا أن تنتهً فً الوقت نفسه ٌوم الواحد والعشرٌن  أن تنتهً أ

هذه اآلٌة. ٌمكن أن تكون معنى فً  ا لتدخل"عٌرب" إال معنى واحدً لٌمكن أن ٌكون 

ٌّن فً نهاٌة الٌوم  "وهو ٌنتقل" إلى ٌوم آخر. فً هذه الحال، الزمن هو فقط، وقت مع

 الٌوم الرابع عشر من من نهاٌة الٌوم الّرابع عشر "إلى" بداٌة الٌوم الخامس عشر. إّنه

 نبثق منهاٌ ظة التً تختفً فٌها الّشمس، والإلى الٌوم الخامس عشر، بالّتحدٌد عند اللح

. عندما ٌؤتً نور من الّشمس، ٌكون نهار ونكون ال نزال فً الٌوم الّرابع عشر. نور

ا من الّشمس، ٌكون لٌل أو عٌرب. أعطانا هللا ما هو واضح عندما ال نعود نرى نورً 

 وبسٌط. ال نحتاج أن نكون علماء لنفهم.

ا، ٌنتقل المجتمع من ٌوم إلى آخر تحدًٌدا عند الّساع ًٌّ منتصف اللٌل.  ،ة الثانٌة عشرةحال

ننتقل من ٌوم إلى آخر بالّتحدٌد، فً اللحظة التً تغٌب  م هللا الزمن وأظهر لنا كٌفقسّ 

ٌّنة من الّزمن،  ءأّن بد ،٥۲ٌنا سفر الخروج فٌها الّشمس. ٌر الفطٌر هو عند نقطة مع

ٌنتهً  فً نهاٌة الٌوم الّرابع عشر من الّشهر وبداٌة ٌوم آخر، الٌوم الخامس عشر.

، عند غروب الّشمس وبداٌة من الّشهر أًٌضا تحدًٌدا، عند نهاٌة الٌوم الواحد والعشرٌن

 ٌوم الثانً والعشرٌن. ٌقّسم هللا الّزمن بوضوح تاّم.ال

( أن بعٌربالكتاب المقّدس. ال ٌمكن للغروب ) لٌوم هو لحظة المغٌب  ،ّي ٌومأبعٌرب 

فً الكتاب المقّدس، ال ٌحدث إال فً اللحظة  (بعٌرب الغروب )عٌرب. ٌحدث فً فترة 

من الٌوم، فً اللحظة ذاتها التً تغٌب فٌها الّشمس. ال  يجزء الّنهارالفٌه هً تنٌالتً 

س تكون قد م، ألّن الشّ عٌرب( فً أّي وقت آخر من بعٌربٌمكن أن ٌحدث الغروب ) 

 غابت.

ٌٌّن  جمٌاًل  انجد موقعً  . أًٌضا، ٌوضح هللا ۲٦آخر فً الكتابات المقّدسة، فً سفر الالو

ه ٌ"أّما العاشر من هذا الّشهر الّسابع ف. هذا ٌخّص ٌوم الكفّارة. متى ٌبدأ زمنه المقّدس

ٌٌّن  ٌوم الكّفارة. محفاًل مقّدًسا ٌكون لكم تذّللون نفوسكم وتقّربون وقوًدا للّرّب" )الالو



ا (.۲٧: ۲٦ ٌّن لٌوم الكفّارة نصل بالّتالً إلى تعلٌمات محّددة وخاّصة جّدً  .للتوقٌت المع

من المساء )بعٌرب( ن نفوسكم فً تاسع الّشهر عند المساء ّلو"إّنه سبت عطلة فتذل

ٌٌّن )أود عٌرب( إلى المساء ( )معٌرب  (. ٦۲: ۲٦تسبتون سبوتكم" )الالو

بعد أن رأٌنا اإلستخدام الواضح لكلمة بعٌرب فً التعلٌمات الخاّصة بعٌد الفطٌر، ٌمكننا 

)بعٌرب("، ال  عند المساءأن نفهم بسهولة استخدامها لٌوم الكفّارة. "فً تاسع الّشهر 

فٌها ٌوم  نتهًالتً ٌٌمكن أن تعنً إال أّنه علٌنا أن نبدأ بٌوم الكفّارة فً اللحظة المحّددة 

بعٌرب فً الٌوم الّتاسع ٌعنً فً اللحظة بالّذات التً ٌتنهً فٌها هذا الٌوم  وٌبدأ آخر.

ضح لنا هللا الّتاسع، عندما تكون قد "غابت الّشمس" فً ذلك الٌوم. إًذا، مّرة أخرى، ٌو

ًدا أّن هذا زمن محّدد فً نهاٌة الٌوم الّتاسع، فٌما ندخل الٌوم ٌّ العاشر، تحدًٌدا عند  ج

   .فٌها تغٌب الّشمس الّنقطة التً

المحّددة لتوقٌت ٌوم الكفّارة، فً تكملة هذه اآلٌة. لفظة  تتوّضح بعد أكثر، هذه التعلٌمات

كما هً مستخدمة هنا. فتقول "من المساء"  "م" فً بداٌة كلمة عٌرب تعنً "من"، تماًما

ٌبدأ ٌوم الكفّارة بالتحدٌد، عندما تغٌب الّشمس فً  )معٌرب( "إلى المساء" )أود عٌرب(.

الٌوم الّتاسع من الّشهر، وٌستمّر من لحظة بداٌة عٌرب تلك، "إلى" عٌرب التالً، فً 

ٌُحفظ خالل كامل مّدة الٌوم وم كامل. لّزمن مجّدًدا. ٌوم الكفّارة هو ٌنفس اللحظة من ا

 العاشر من الّشهر. ٌوضح هللا أّن ٌوم الكفّارة ٌؤتً بٌن مساءٌن محّددٌن.

ٌّة مختلفة قد اسُتعملت فً هذه اآلٌة الواحدة  الّناس أّن ثالث كلمات إن لم ٌفهم عبر

ه التفسٌرات. إن اسُتخدمت أّي من هذبهدف تحدٌد المساء، فٌمكن أن تظهر كّل أنواع 

تعلٌمات هللا  ض فًخاّصة بعٌرب، فهناك إًذا تعار، بشكل خاطئ ةالكلمات الّثالث

 والّتوقٌت المحّدد، وسٌرتبك الفهم.

عند استعمال كلمة بعٌرب )عند المغٌب( فً صٌغة الحاضر أو صٌغة المستقبل، ال 

ٌّن، عندما تغٌب  ٌمكن أن ٌكون إال فً فترة نهاٌة جزء الّنهار من ذاك الٌوم المع

ٌُسمح فقط بؤكل ٥٨: ٥۲الّشمس. مع الّتعلٌمات التً اُعطٌت فً سفر الخروج  ، كان 

، الذي هو بداٌة ٌوم خبز الفطٌر، بدًءا من غروب شمس )بعٌرب( ٌوم الّرابع عشر

 جدٌد، الٌوم الخامس عشر من الّشهر.

ٌّن، فٌكون "عند المغٌب" )بعٌرب( ٌعنً  إن كان الموضوع فً صٌغة الماضً لٌوم مع

آخر الٌوم الّسابق. إن أخذت مثل ٌوم الكفّارة، تستطٌع أن تقول، "علٌك أن تصوم فً 

الٌوم الّسابق. إن أخذت مثل ٌوم الكفّارة، تستطٌع أن تقول، "علٌك أن تصوم فً الٌوم 



الّتاسع عند المساء )بعٌرب(". بالّنسبة لٌوم الكفّارة، ال ٌمكن أن ٌقال "قد صمت فً 

المساء )بعٌرب(". الفعل هو ماٍض. باستعمالنا صٌغة الماضً الٌوم الّتاسع عند 

للتعرٌف عّما سبق وحدث، من الّصحٌح أن ٌقال، "قد صمت فً الٌوم العاشر، عند 

المساء )بعٌرب(". اُقٌم الّصوم فً الٌوم العاشر من الّشهر، بدًءا من بعٌرب )مغٌب( 

ا الحًقا و ٌّته فً الموضوع. الالٌوم الّتاسع من الّشهر. سٌكون هذا مهّمً  ٌمكن نكران أهم

  ٦١التثنية                                 

( ٣: ٥٣قبل أن نستمّر فً التدقٌق بالمرادفات، لنتوقّف قلٌالً ونتؤّمل آٌة خاّصة )التثنٌة 

أّدت إلى بعض اإلرتباك حول عبارة بعٌرب. سوء الّتفاهم حول هذه اآلٌة، هو مسإول 

ًٌّا عن  اعتقاد الّناس، أّنه بإمكانهم تخّطً الّتعرفة حول اللحظة التً تبدأ فٌها الّشمس جزئ

 بالغروب.

للتعرٌف عن بعٌرب، بدل اآلٌات التً استخدمناها نحن.  ٣: ٥٣ٌستخدم البعض التثنٌة 

أفضل كتابات أكثر  ٌجب علٌنا دائًما أن نستعٌن بالّنصوص األكثر وضوًحا، لنفهم بشكل

لنتعلّم كٌف ندع كلمة  ا،ممتازً  الكتابات المقّدسة التً تناولناها هً تمرٌنً صعوبة. أمثال ا

 بكالم آخر، دع الكتاب المقّدس ٌفّسر الكتاب المقّدس. –هللا تعّرف على نفسها 

"بل فً المكان الذي ٌختاره الّرّب إلهك لٌحّل اسمه فٌه، هناك تذبح الفصح مساًء 

: ٥٣فً مٌعاد خروجك من مصر" )التثنٌة  (٩٦١)#  نحو غروب الّشمس)بعٌرب( 

٣.) 

ا لماذا  ًٌّا معنى بعٌرب كالوقت المحّدد الذي تغٌب فٌه الّشمس، ستالحظ تّوً إن أدركت كل

قد تسّبب هذه اآلٌة مشاكل عند الّناس. سنعود الحًقا ونرّد على التساإل لماذا اسُتخدمت 

جآت فٌما نتعّمق فٌها، تجعل من كلمة بعٌرب فً هذه اآلٌة. تحمل هذه اآلٌة بعض المفا

 كالم هللا بعد أكثر إثارة.

. من (٩٦١)#  هدف التوقّف لتفّحص هذه اآلٌة هو لنرّكز على "غروب الّشمس"

ٌّة لها التً تقول  الّسهل أن نسوء استخدام هذه العبارة إن ارتكزنا على الّترجمة اإلنكلٌز

للتعرٌف على كلمة بعٌرب.  "مساًء عند غروب الّشمس"، التً استخدمت من البعض

تصبح الّتفسٌرات  عندما نرّكز على الوقت الذي تّتخذه الّشمس فً مّدة غروبها،

ٌّة ضالّة.  الّشخص



كم علٌنا أن نرجع بالوقت حّتى نصل إلى الّنقطة التً تبدأ فٌها الّشمس بالغروب؟ إن 

ٌمنعنا إًذا من  قلنا "عند غروب الّشمس" ٌبدأ عندما تلمس الّشمس خّط األفق، فماذا

ٌّة إلى حّتى وقت الّظهر، حٌث ٌبدأ مدار الّشمس بحركة  الّرجوع بهذه الفترة الّسدٌم

 الّنزول؟

ًٌضا هذه اآلٌة بشكل أفضل. نفسها بوضوح، سنفهم أ رإن اعتمدنا الكتابات التً تفسّ 

"وٌكون فً ذلك الٌوم آٌة أخرى تساعد على توضٌح معنى "غروب الّشمس". هناك 

ٌّب الّشمسٌقول  ٌّد الّرّب أّنً ُأغ فً الظهر وُاقتم األرض فً ٌوم نور"   (٩٦١)#  الّس

فً هذا الٌوم الخاّص، لن ٌكون للّشمس حركة الّنزول بما أّن الحدث  (.٩: ٨)عاموس 

سٌقع تحدًٌدا عند الظهر. إّنما عندما ٌجعل هللا من هذا أن ٌحدث )للّشمس أن تغٌب(، 

عند الّظهٌرة. ال عالقة لهذا المثل بتغٌٌر الّزمن من ٌوم إلى  ٌصبح نور الّنهار ظالًما

آخر، بما أّنه ال ٌتناول اختفاء الّشمس جّراء تحّركها وراء األفق. ٌسّبب هللا للّشمس أن 

ٌّة استخدام هذه الكلمة، فً  تغٌب عند الّظهر، جاعالً بذلك اللٌل على األرض. أهم

ٌّة، لٌس فً "مّدة" الحدث، بل ف  ً "النتٌجة"!العبر

، أن "تذبح الفصح مساء نحو غروب الّشمس ٥٣كانت اإلرشادات للّناس، فً التثنٌة 

 ".)بعٌرب(

، سٌتوّضح أكثر أّن "غروب الّشمس" ٥٣ عندما نعود لنشرح بعد أكثر اآلٌات فً التثنٌة

ٌّنة من بعٌرب، بالّتحدٌد عندم  تغرب الّشمس. اال ٌمكن أن ٌكون إال فً تلك اللحظة المع

 بين العشائين                               

ما تعنً  "بن هعٌربٌٌم".نصل أخًٌرا إلى مناقشة آخر كلمة. هذه الكلمة للمساء هً 

ا "بٌن العشائٌن".  ًٌّ الّرابع عشر من هذا  "وٌكون عندكم تحت الحفظ إلى الٌومحرف

ٌّة  : ٥۲" )الخروج )بن هعٌربٌٌم(الّشهر. ثمّ ٌذبحه كّل جمهور جماعة إسرائٌل فً العش

٣.) 

ٌّة حول توقٌتبعض نقاط الجدال  الفصح، ٌؤتً من هذه اآلٌة ومن عدم قدرة  األساس

 الّناس على التوافق حول أّي عشاءٌن ٌعنً. التفسٌر الذي كان األكثر شائًعا فً كنٌسة

هللا، هو على األرجح، الذي كان ٌقول بؤّن أّول عشاء هو عند الغروب والثانً عندما 

ٌّة حٌث  ًٌّا وٌسود الّظالم. هذا مبهم، آلّنه ٌصعب تعرٌف الّنقطة الّزمن ٌختفً الّنور كل

ٌحّل الّظالم فعالً. من بٌن التفسٌرات المختلفة، تبقى هذه األخٌرة األقرب إلى تعلٌمات 



توافق آخرون، ضمن الكنٌسة، مع هذا التفسٌر،  وقٌت أحداث الفصح.اإلنجٌل وت

 باستثناء أّن الوقت قد تمّدد، لٌبدأ فً المساء األّول عند اللحظة التً تلمس الّشمس األفق.

ة مال األخوة نحو تفسٌرات الٌهودٌّ ظهرت الخالفات واإلختالفات فً الكنٌسة، عندما 

ٌّة، لعبارة  ٌّة التقلٌد ٌّة وتفسٌرات المسٌح )بٌن العشاءٌن(. عند تبّنً بن هعٌربٌٌم  التقلٌد

أّي جزء من هذه التفسٌرات، ٌنتقل ذبح الفصح إلى بعد ظهر الٌوم الّرابع عشر، حٌنما 

فً  ٌنتقل تناوله إلى الٌوم الخامس عشر. ٌعتقد بعض األخوة أّنه ٌجوز حفظ الفصح

 ن الٌوم الّرابع عشر من الّشهر، خالل ساعات الّنهار قبل غروب الّشمس.وقت متؤّخر م

ٌّة هذه الفترة كذلك، بما أّنها تتطابق مع فترة الّنهار التً مات  ٌّة التقلٌد اختارت المسٌح

فٌها ٌسوع المسٌح. ٌتمّسك التقلٌد الٌهودّي بفكرة أّنه كان من الضروري ذبح الفصح 

إلعطاء الوقت الكافً للقٌام بالمهام الكبٌر فً ذبح المئات من خالل فترة بعض الظهر، 

ٌّة تضع  الحٌوانات المطلوبة، حتى ٌتسّنى للجمٌع أن ٌحفظ الفصح. معظم التعالٌم الٌهود

األّول من العشاءٌن، فً فترة ما خالل بعد ظهر الٌوم الّرابع عشر من الّشهر. ٌّدعً 

الثالثة بعد الّظهر، بٌنما ٌصّر آخرون أّنه ال البعض أّن هذا الوقت ٌكون نحو الّساعة 

من بعد الّظهر. تسمح هذه التفسٌرات بذبح الفصح  ٌمكن أن ٌكون بعد الّساعة الواحدة

 فً فترة بعد الّظهر من الٌوم الّرابع عشر وتناوله لٌل الخامس عشر من الّشهر.

عروف، فً ، من قبل عالّمة ٌهودّي م٣: ٥۲الحظ كٌف تّم تفسٌر سفر الخروج 

من كتاب "تعلٌقات بنتاتوخ وراشً". فهو ٌقول بما معناه: عند الغروب  ٥١۲الّصفحة 

من الّساعة الّسادسة )بعد الّظهر( وما بعدها، ٌدعى بن هعٌربٌٌم، عندما تقترب الّشمس 

من موقع غروبها لٌحّل الّظالم. وأًٌضا، أّن عبارة بن هعٌربٌٌم تظهر له، )توحً له(، 

عات ما بٌن "عشاء" الّنهار و"عشاء" اللٌل. "عشاء" الّنهار هو عند بداٌة كتلك الّسا

الّساعة الّسابعة )الواحدة من بعد الّظهر( من الّزمن حٌث ٌتّم امتداد ظالل المساء، 

 و"عشاء" اللٌل ٌكون عند بداٌة اللٌل.

ٌّون العشاء األّول من "بٌن العشاءٌن"  عند  ونهفً ك )بن هعٌربٌٌم(فّسر عالّمة ٌهود

الّساعة الواحدة من بعد الّظهر، وٌدعونه "عشاء" الّنهار. هذا تحلٌل مبدع فعالً. ال ٌمكن 

 أن ٌكون عٌرب فً أّي وقت خالل شروق الّشمس.

واحًدا،  خالل تحقٌقاتنا، لم نجد إال جواًبا نإًذا ما هما المساءٌن فً بن هعٌربٌٌم؟ م

. لنلق نظرة على الكلمات التً احدةلدٌك إال خالصة و واضًحا وبسًٌطا. لم ٌبق

  تناولناها.



ٌّة تحّدد ذاك الٌوم؟ لقد سبق ا لنحفظه، أّي فترة زمن ورأٌنا  عندما ٌعطٌنا هللا ٌوًما خاّصً

عّدة آٌات توضح لنا كٌف نعّرف على ذلك الوقت. هل ٌمكن لعبارة "بٌن العشاءٌن" أن 

 تكون أكثر وضوًحا؟

إّنه سبت عطلة لكم فتذّللون خصوص عٌد الكفّارة. " بالحظ مجّدًدا التعلٌمات الواضحة 

)أود إلى المساء )معٌرب( من المساء )بعٌرب( نفسكم فً تاسع الّشهر عند المساء 

ٌٌّن عٌرب(  كما رأٌنا سابًقا، ٌبدأ عٌد الكفّارة لحظة (. ٦۲: ۲٦تسبتون سبوتكم" )الالو

ٌوم الّتاسع من الّشهر، التً هً بداٌة الٌوم العاشر. تكون بعدها فً ال الغروب )بعٌرب(

"من" لحظة المساء )معٌرب( تلك، "حتى" المساء )أود عٌرب(، التً ال ٌمكن أن تكون 

ًدا أّن عٌد الكفّارة إال فً المساء التالً فً نهاٌة الٌوم العاشر من الّشهر. ٌوض ٌّ ح هللا ج

 قع بٌن مساءٌن محّددٌن.ٌ

  لماذا بن هعيربييم؟                           

"وٌكون عندكم تحت الحفظ إلى الٌوم الّرابع عشر من هذا الّشهر. ثمّ ٌذبحه كّل جمهور 

ٌّة  سٌرفض البعض التفسٌر (. ٣: ٥۲" )الخروج )بن هعٌربٌٌم(جماعة إسرائٌل فً العش

الواضح لعبارة بن هعٌربٌٌم، كالمساءٌن الذٌن ٌبدآن وٌنهٌان الٌوم. ٌّدعون أّن تفسًٌرا 

ا وال ٌمكن أن ٌكون لهذه اآلٌة معنًى كهذا. أهذا ٣: ٥۲كهذا للخروج  ، هو واسع جّدً

حة سبب وجٌه لرفض تعلٌمات هللا؟ ألٌس من األفضل لنا أن نستخدم تعرٌفات هللا الواض

لنفهم إرادته أكثر؟ لم قد ٌستخدم هللا عبارة مثل "بٌن العشاءٌن" كجزء من تعلٌماته لذبح 

توّضح لنا األمر أكثر. لٌس علٌنا أن  فسها،نالفصح؟ كتابات أخرى استخدمت العبارة 

ة أكثر فً هذه اآلٌة. موضوع القّصة ٌوضح أّن ذبح دنقلق لعدم استخدام عبارة محدّ 

وم الّرابع عشر من الّشهر، ٌُقام مباشرة بعد غروب شمس الٌ حمل الفصح ٌجب أن

ر أكثر بعد خالل اللٌلة ذاتها. سننظر فً التوقٌت وفً مسار القّصة والقٌام بؤم لوجوب

 الحًقا.

ٌّة ٌبن هعٌربٌٌم )بٌن العشاءٌن( ٌعطً مجاالً كبًٌرا ضمن ذاك الٌوم، للق ام بؤمور إضاف

وكّلم الّرّب مات التً اُعطٌت للقٌام بالفصح الثانً. " وإتمامها. ٌتوّضح هذا مع التعلٌ

ٌّة سٌناء فً الّسنة الثانٌة لخروجهم من أرض مصر فً الّشهر األّول بٌن  موسى فً بّر

تعّلمونه فً وقته. حسب كّل فرائضه وكّل أحكامه تعّلمونه. )بن هعٌربٌٌم( العشاءٌن 

الفصح فً الّشهر األّول فً الٌوم  فكّلم موسى بنً إسرائٌل أن ٌعملوا الفصح. فعملوا



ٌّة سٌناء حسب كّل ما أمر الّرّب موسى ّرابع عشر من الّشهر بٌن العشاءٌنال  فً بر

 (. ١-٥: ٩)العدد هكذا فعل بنو إسرائٌل" 

تشٌر هذه اآلٌات إلى أّن حفظ الفصح ٌتضّمن أموًرا أكثر بعد من مجّرد ذبح حمل 

الّرابع عشر من الّشهر، الٌوم  بٌن العشاءٌن، فً )بن هعٌربٌٌم(.الفصح بٌن العشاءٌن 

علٌهم حفظ الفصح وفًقا لكّل العادات واإلحتفاالت بحسب كّل ما أمر به الّرّب موسى. 

، أّن ذبح الفصح هو فقط جزًءا من تعلٌمات هللا ٣: ٥۲تظهر اآلٌات التً تلً الخروج 

 لذاك الٌوم.

أو من أجٌالكم كان نجًسا لمٌت أو فً سفر بعٌد  "كّلم بنً إسرائٌل قائاًل، كّل إنسان منكم

)بن فلٌعمل الفصح للّرّب فً الّشهر الّثانً فً الٌوم الّرابع عشر بٌن العشاءٌن 

ٌعملونه. على فطٌر ومرار ٌؤكلونه. ال ٌبقوا منه إلى الّصباح وال ٌكسروا هعٌربٌٌم( 

ٌقول حفظ الفصح .  (٥۲-٥١: ٩عظًما منه. حسب كّل فرائض الفصح ٌعملونه" )العدد 

  هذا، أّن علٌهم حفظه "بٌن العشاءٌن" فً الٌوم الّرابع عشر، حسب كّل فرائض الفصح،

. باإلضافة إلى ذلك، لٌس علٌهم أن  وأن ٌؤكلوا الحمل مع خبز الفطٌر وعشب مرِّ

ٌتركوا أّي بقاٌا منه إلى الّصباح. ٌؤخذنا "بٌن العشاءٌن" فً هذه اآلٌات، إلى الّساعات  

ٌّة من الٌوم الّرابع عشر من الّشهر.ا  لّصباح

هل فترة "بٌن العشاءٌن" ُتغّطً فقط جزًءا من فصح ٌوم الّرابع عشر من الّشهر؟ نرى 

أّنها تتضّمن أموًرا أكثر من مجّرد قتل الحمل فإّنها تتضّمن أكل حمل الفصح، كما 

ضّمن ٌوم الّرابع ن" ٌتوعادات واحتفاالت. تظهر آٌة أخرى بوضوح أّن "بٌن العشاءٌ

"فً الّشهر األّول فً الّرابع عشر من الّشهر بٌن العشاءٌن فصح للّرّب" . عشر بكامله

ٌٌّن  تعلٌمات لحفظ أّول ساعتٌن فقط من الفصح. كان لم ٌكن هللا ٌعطً  (.١: ۲٦)الالو

، ٌُظهر أّنه علٌنا أن نحفظ الفصح فً الٌوم الّرابع عشر من الّشهر، الذي هو ٌوم كامل

ٌُحفظ عٌد الكفّارة  ٌُحفظ الفصح، كما  ٌدوم "من" الغروب األّول "إلى" الغروب التالً. 

ٌٌّن   (، أو أّي سبت أو ٌوم مقّدس، بٌن عشاءٌن، لمّدة ٌوم كامل.٦۲: ۲٦)الالو

دراك. ٌجب أن ، إّنما نحتاج إلى اإلقد شّكلت تحد  كون دراستك لهذه المقال ٌمكن أن ت

، مع تفسٌر كلمة هللا ذاتها، ولٌس مع تفسٌراتنا الخاّصة. عندما أّي عقٌدة نحتضن نثبت

. هذا فهمها، تصبح كلمة هللا بسٌطة وسهلة لننستسلم للكتاب المقّدس وهو ٌفّسر نفسه

 بدوره، ٌجعل كلمته أكثر إلهاًما وإثارة.



مجرى قّصة  دك باإلطار الذي ٌمكنك به أن تبنًنتمّنى أن ٌكون هذا البحث قد زوّ 

ح. ٌمكنك اآلن اإلستماع إلى سلسلة العظات بعنوان "توقٌت الفصح"، التً تكمل الفص

 من حٌث وصل هذا المقال.

 

  

   


