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 2الُملحق 

 عيد الفصح والعشاء الربَّاني

 

: نريد في هذا الُملَحق أن ندرس العالقة بين عيد الفصح في العهد القديم والعشاء الّربّاني في العهد ُمقّدمة

 الجديد. سندرس الّسبب الذي ألجله حّل خبز وخمر العشاء الّربّاني مكان خروف عيد الفصح. 

 

 . رمزيّ ومعنى  نموذجيّ ومعنى  وطنيّ كان لعيد الفصح في العهد القديم معنى 

 

 أ. المعنى الوطني لعيد الفصح في العهد القديم

 

  .عيد الفصح وعيد الفطير. 1

 . 4-2: 21؛ تثنية 21-21: 12؛ عدد 12، 12-2: 21خروج  اقرأ

ق. م. وكان عيد الفصح  2441تّم تأسيس عيد الفصح حين حّرر هللا شعب إسرائيل من العبودية في مصر عام 

ل يوٍم في عيد الفطير. وكان عيد الفطير يرمز لالستعجال الذي به ترك الّشعُب مصر، إذ لم يُكن لديهم وقٌت  أوَّ

لّصعوبات التّي تعرَّض لها الّشعب في رحلتهم لتحضير خبزهم بشكٍل مناسب )فلم يختمر(. كما أنّه كان يرمز ل

 في البّرية. 

 

 .أ. عيد الفصح بحسب التّقويم اليهودي

(. وفي اليوم العاشر من الّشهر 1: 2بحسب التّقويم اليهودي، كان اليوم يبدأ مع غروب الّشمس )انظر تكوين 

ه، ويذبحوه في اليوم الّرابع عشر عند األول من الّسنة، كان على بني إسرائيل أن يختاروا خروفًا ال عيب في

غروب الّشمس، ويضعوا من دمه على اإلطار العلوي واإلطاَرين الجانبيَّين ألبواب بيوتهم، ويشووا الخروف 

كامالً بالنّار. وفي المساء، أي في اليوم الخامس عشر من الّشهر، كان على العائلة أن تجتمع مًعا في بيتها، 

هم، مرتدين أحذيتهم، وعصيّهم في أيديهم. وكان عليهم أن يأكلوا الخروف المشوّي مع وثيابهم مشدودة بأحزمت

أعشاب مّرة وخبٍز فطير بسرعٍة واستعجال، ألنّه في تلك الليلة، سيمّر مالك الموت الُمرَسل من هللا عن 

فقط، سمح فرعون  بيوتهم. وفي منتصف ليلة اليوم الخامس عشر، ضرب الّربُّ كلَّ أبكار المصريّين. وحينئذٍ 
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لشعب إسرائيل بأن يخرج. وهكذا غادر شعب إسرائيل مصر في صباح اليوم الخامس عشر من الّشهر. 

تحّرروا من عبوديتهم في اليوم الخامس عشر من الّشهر، وهو اليوم الذي فيه ُصلِب المسيح بعد سنوات 

لخامس عشر إلى أمسية اليوم الحادي كان على بني إسرائيل أن يأكلوا خبًزا فطيًرا من اليوم اكثيرة! 

 والعشرين من الّشهر. 

 

خالل أيّام يسوع األخيرة، ُذبِح خروف الفصح في عصر يوم الخميس، الذي كان اليوم الّرابع عشر من 

الّشهر. ولكن وليمة الفصح كانت تؤَكل في أُمسية الخميس، الذي هو اليوم الخامس عشر من الّشهر. كان اليوم 

من الّشهر هو اليوم األول من عيد الفطير. وفي زمن يسوع، كانت وليمة الفصح اليهودي في  الخامس عشر

ْرب من أربعِ كؤوٍس من الخمر.   أمسية الخميس تشتمل على خبز فطير والشُّ

 

  .ب. عيد الفصح بحسب التّقويم الّروماني 

جديد يبدأ في منتصف الليل. ولذا، فإن وّجه مرقس إنجيله للرومان. وبحسب التّقويم الّروماني، كان اليوم ال

، يشير إلى الخميس الّروماني، الذي كان يبقى 21: 24تعبير "في اليوم األول من الفطير"، الوارد في مرقس 

إلى منتصف ليل الخميس، وكان يشتمل على جزٍء من اليوم الّرابع عشر وجزٍء من اليوم الخامس عشر 

ي فهم الكلمة "يوم" بالمعنى األوسع، أي اليوم الذي فيه يُؤَكل خروف بحسب التّقويم اليهودي. ولذا، ينبغ

متّى استخدم إنجيل مرقس في كتابة إنجيله، فهو يستخدم التّعابير والمفاهيم البشير الفصح )في المساء(. وألنَّ 

 . 21: 11نفسها في متّى 

 

 .المغزى الوطني لعيد الفصح. 2

عن بيوت بني إسرائيل ونجاتهم من  تذكار عبور الّربالعهد القديم هو كان المغزى األساسّي لعيد الفصح في 

(. وكان دم خروف الفصح، الذي كان يُوَضع 11-11، 24: 21الّدينونة التّي وقعت على المصريّين )خروج 

لبني  وكعالمةٍ على اإلطار العلوي واإلطاَرين الجانبيين لباب البيت، عالمةً للُمهلِك حتى يمّر عن ذلك البيت، 

: 21وتثنية  21، 24: 21(. وهكذا، فإنّه بحسب خروج 21: 21إسرائيل بأنَّ ضربة البكر لن تصيبهم )خروج 

لعيد الفصح في العهد القديم هو تذكار تحرير شعب إسرائيل من عبوديتهم في  الوطني، فإن المغزى 2-4

 مصر! 
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 ب. المعنى النّموذجي لعيد الفصح في العهد القديم

 

 . 2-1: 1كورنثوس 2؛ 12: 2؛ يوحنّا 1: 11ى متّ  اقرأ

 

 .معنى كلمة "نموذج" و"قصد النّموذج". 1

( شخٌص أو شيٌء أو حدٌث يمثِّل رمًزا أو إيضاًحا أو مثاالً وصفيًا. أّما "قصد النّموذج" type" )الّنموذج"

(antitype .فهو ما يمثِّله "النّموذج"، وهو التّحقيق الحقيقي الالحق للنّموذج الّسابق ) 

 

  .يسوع هو تحقيق نموذج خروف الفصح في العهد القديم .2

 .أ. نموذج خروف الفصح 

(. وقبل يومين من 12: 2قّدم يوحنّا المعمدان يسوَع المسيح بصفته "حمل هللا الذي يرفع خطيّة العالم" )يوحنّا 

(. فقد كان ينبئ بأنَّه سيكون التّحقيق الحقيقي 1: 11الّصلب، تنبّأ يسوع بأنَّه سيموت في عيد الفصح )متّى 

واألصيل لخروف فصح العهد القديم. والحقًا، يقول الّرسول بولس: "إًذا نقّوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا 

المسيَح قد ُذبِح ألجلِنا. إًذا لنُعيِّد ليس بخميرٍة عتيقة وال بخميرة عجينًا جديًدا، كما أنتُم فطيٌر، ألنَّ فصحنا أيًضا 

(. والخميرة رمٌز ألعمال الطّبيعة الخاطئة 2-1: 1كورنثوس 2الّشّر والُخْبث، بل بفطير اإلخالص والحّق )

 (. 12-22 :1)انظر غالطية 

 

 ب. يعلّم العهد الجديد بوضوح أنّه كان لعيد الفصح في العهد القديم مغزى نموذجّي. 

لم يكن عيد الفصح الّسنوي يشير فقط إلى الماضي، أي إلى ذبيحة خروف الفصح في أمسية الخروج، ولكنّه 

لب المسيح في كان يشير أيًضا إلى المستقبل، إلى ذبيحة يسوع المسيح على الّصليب. حدثت وليمة الفصح وص

 اليوم الخامس عشر من شهر نيسان. 
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 ج. المعنى الّرمزي لعيد الفصح في العهد القديم

 

 . 11، 24-22: 2عبرانيين  اقرأ

 .معنى الكلمة "رمز". 1

 هو شيء أو عالمة تمثِّل حقيقة أو فكرة لها سمات تشابه وتقابِل سمات الّرمز.  "الّرمز"

 

 . الّدم في العهد القديم يسوع هو تحقيق رمز سفك. 2

 الّرمز هو دم خروف الفصح. 

 (. 11: 2كان مبدأ العهد القديم، أو الحّق الذي شّدد عليه، هو: "بدون سفك دم ال تحصل مغفرة" )عبرانيين 

 

 .أ. دم الّذبائح الحيوانية

"فرائَض جسديّة فقط يقول كاتب العبرانيين إن دم كّل الّذبائح الحيوانيّة خالل فترة العهد القديم كانت 

(. يقول إن دم الّذبائح الحيوانية طهّرت البشر طقسيًا 21: 2موضوعة إلى وقت اإلصالح" )عبرانيين 

(. بقيت 4-2: 21؛ 21: 2وخارجيًا فقط، ولكنّها ال تستطيع أن تطهِّر ضمائرهم من ذنب الخطيّة )عبرانيين 

 عُف من الحقيقة الكامنة وراءه. الّذبائح الحيوانيّة ودمها رمًزا، ولكّن الّرمَز أض

 

اً حقيقيًا المؤمنين من الّشعور بالّذنب بسبب أّما دم يسوع المسيح الذي ُسفِك على الّصليب فهو يطهّر تطهيرً 

(. فدم المسيح يطهِّر النّاس داخليًا وبشكٍل كامل، ألنَّه يمحو الخطيّة بشكٍل دائم 24: 2خطاياهم )عبرانيين 

 (. 21: 2ونهائي. وهكذا، أوجد يسوع فداًء أبديًا )عبرانيين 

 

ر.ب. كانت الّذبائح الحيوانيّة تُقّدم باستمرار وبشكٍل   متكرِّ

كما يقول كاتب العبرانيّين إن الّذبائح الحيوانية الُمقّدمة في فترة العهد القديم كانت تُقدَّم بال توقُّف سنةً بعد 

 (. 2: 21أخرى، ولكنّها مع هذا لم تكّمل الذين كانوا يقّدمونها )عبرانيين 
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(. وقد 21: 21؛ 21: 2؛ 11: 1؛ عبرانيين 21: 1أما ذبيحة يسوع المسيح، فقد قُدِّمت مّرةً واحدة فقط )رومية 

صنعت ذبيحته كفّارةً تاّمة عن الخطايا، ومحت الخطايا، وجعلت المؤمنين كاملين وُمقدَّسين أمام هللا 

 )عبرانيين

 (. 24، 21: 21؛ 22: 1؛ 1: 2؛ 21: 1

 ج. كانت الّذبائح ترمز للنّجاة من الّضربة.  

 ربة المالك الُمهلِك فقط. دم خروف الفصح أنقذ بني إسرائيل من ض

 

للتّحرير من العبودية  لم يكن فقط تذكاًراأّما دّم يسوع المسيح فينقِذ كلَّ من يؤمن به من خطاياه! عيد الفصح 

تشير إلى موت  عالمةً على التّحرير من عبودية الخطيّة! فقد كان  عالمًة وختًمافي مصر، ولكنّه كان أيًضا 

يضمن ويؤّكد على أنَّ موت المسيح المستقبلي  ختًمامن عبودية الخطيّة، وكان  المسيح المستقبلي لتحريرنا

 سيحّررنا من عبودية الخطيّة! 

 

 د. العشاء الّربّاني في العهد القديم تحقيق لعيد الفصح في العهد القديم حلَّ محلّه

 

  .حّل خبز وخمر العشاء الّربّاني محّل حمل الفصح ودمه. 1

كان يسوع قد أّسس العشاء الّربّاني خالل عشاء الفصح في أمسية يوم الخميس، في الخامس عشر من نيسان. 

فأخذ الخبز والخمر، وهم عنصران كانا موجودين في وليمة عيد الفصح اليهودي، وقّدسهما وكّرسهما 

 الستخداٍم جديد في العشاء الّربّاني. 

 

وس األربعة، والتّي كانت عموًما تُدعى "كأس البركة"، فقد استُخِدمت أما كأس الخمر الثّالث، من بين الكؤ

بحيث تكون العنصر الثّاني في العشاء الّربّاني. عمل يسوع هذا ألنَّ موته يوَم الجمعة، في الخامس عشر من 

 نيسان، سيتّمم المعنيين النّموذجي والّرمزي لعيد الفصح في العهد القديم. 

 

لواحدة والكاملة على الّصليب جعلْت كل سفك دم الّذبائح األخرى غير ضروري ذبيحة يسوع المسيح ا

(! ولذا، فإنّه من المناسب تماًما أن يتراَجع عنصر الّدم في عيد الفصح ليحّل محلّه 22-21: 21)عبرانيين 

 عنصر غير دموي يتمثَّل بخبز العشاء الّربّاني.
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 .الفصح من االستخدامكان ينبغي أن يختفي المعنى الوطني لعيد . 2

 . 21-22: 1؛ أفسس 1-2: 21؛ تثنية 4-1: 11؛ عدد 12: 21خروج  اقرأ

 للفصح هو إحياء ذكرى التّحرير من عبوديتهم في مصر. المعنى الوطنيكان 

  

(، وكان 21: 1قبل موت المسيح على الّصليب، كان األمميّون مستبَعدين من المواطنة في إسرائيل )أفسس 

 يُحتفَل بعيد الفصح في أرض شعب إسرائيل. 

 

ولكْن بالموت على الّصليب، هدم يسوع حائط العداوة والفصل الذي كان يفصل اليهود عن األمم في العهد 

ا، طبيعيٌّ تماًما أن يُتَرك االحتفال بعيد الفصح، الذي كان رمًزا ذا طابعٍ (. ولذ11-22: 1القديم )أفسس 

وطني، ليحلَّ محلَّه العشاء الّربّاني، الذي كان رمًزا يخلو من أيِّة تلميحاٍت أو إشاراٍت وطنية! مثّل موت يسوع 

حيون بعيد الفصح اليهودي، المسيح نهاية كل االحتفاالت بعيد الفصح في العهد القديم! ولذا، ال يحتفل المسي

 لكنّهم يحتفلون بالعشاء الّربّاني في كلِّ شعٍب وأّمة في العالم! 

 

 

 

 


