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البكورة والنذور
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األعياد والنذور

لن إن كان سفر الالويين قد افتتح بدليل الذبائح والتقدمات ليع

طريق المصالحة مع هللا خالل الذبيحة المقدسة، وقد كرس هرون 

ية وبنيه لهذا العمل الذبيحي، ثم استرسل في عرض الشرائع اإلله

الخاصة بالتطهير لتحيا الجماعة مقدسة للرب القدوس، ويحيا كل

عضو فيها ما أمكن مقدًسا للرب، فلئال تمثل هذه الشرائع ثقالً 

على نفوسهم ختم السفر بالحديث عن األعياد المقدسة والنذور 

.معلنًا أنه يدعو البشرية للحياة المفرحة
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" الفرح"تحمل في العبري معنى " عيد"كلمة 

أو البهجة، وكأن األعياد في جوهرها عودة إلى 

... الحياة الفردوسية األولى، إلى جنة عدن

".بهجة"حيث عدن تعني 
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، إذ "محافل مقدسة"وكانت األعياد تدعى عند اليهود 

ي كانت الجماعة تجتمع معًا لإلحتفال به ببهجة قلب ف

وقد شملت هذه . محفل مفرح حول هللا القدوس

، وأعيادًا شهرية "السبت"المحافل أعياد أسبوعية 

، وأعياد سنوية، وكل سبع سنوات، "الهالل"

ضي ويوبيلية كل خمسين عاًما، وكأن هللا يريدنا أن نق

!عمرنا عيدًا ال ينقطع
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، (11-8: 20وجخر)في سفر الخروج  نقرأ عن السبت 

والفصح والفطير 

، والخمسين والمظال (13: 12وجخر)

، كما قدم لنا سفر العدد طقس الذبائح (16: 23وجخر)

والقرابين التي تقدم في كل عيد 

وإنني أرجو في الرب أن أتحاشى (. 29: 28دعدال)

التكرار مشيًرا إلى المواضع التي يمكن الرجوع إليها في

.تفسير هذين السفرين
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نظام األعياد واألصوام اليهودية

قيام نظام األعياد على تقديس كل ما هو سابع في : أولا 

:الزمن على كل المستويات

السبت هو السابع في األيام . 1

(.11-8: 20وجخر)

ابيع عيد األسابيع أو البنطقستي أو الخمسين بعد سبعة أس. 2

(.26: 23وجخر)من السنة الدينية 
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و الشهر السابع أقدس شهور السنة، بكره يعي ِّد ال كبقية الرؤوس الشهور أ. 3

، وإنما له احتفال خاص به ويدعى عيد (10: 10دعدال)كعيد هالل جديد 

، كما يضم هذا الشهر ثالثة (24-23: 23ويينالا)الهتاف أو عيد األبواق 

، اليوم (23ويينالا)، عيد المظال (16ويينالا)يوم الكفارة : أعياد هامة

.الثامن من عيد المظال

تقديس كل سنة سابعة كسنة سبتية . 4

(.7-1: 25، ال 11-10: 23وجخر)

مرات من السنوات 7تقديس السنة الخمسين أي اليوبيل وهي السنة التي بعد 

(. 22-8: 25ويينالا)السبتية 
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ظهرت أعياد أخرى تمس مناسبات : ثانياا

الذي أقامته ( القرعة)يهودية هامة كعيد الفوريم 

أستير الملكة مع مردخاي، وعيد تدشين الهيكل 

.أوعيد التجديد الذي تم في أيام يهوذا المكابي
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مكن بالنسبة لألصوام فبجانب الصوم الفردي الذي ي: ثالثاا

لكل عضو في الجماعة المقدسة أن يمارسه في أي يوم عدا 

ن أيام األعياد، ُوجد الصوم العام األسبوعي في يومي اإلثني

والخميس ما بين الفصح إلى البنقسطي، وما بين عيد 

ففي يوم الخميس إرتفع موسى على. المظال وعيد التجديد

ي جبل سيناء وفي يوم اإلثنين نزل عندما استلم الشريعة ف

.المرة الثانية
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:يهودية لألعيادالمفاهيم 

كانت األعياد عند اليهود تدور في فلكين أو 

األول يبدأ بذبيحة الفصح حتى يوم : ثالثة

ة الخمسين، تكرس هذه الفترة للتفكير في دعو

متعه إسرائيل والتأمل في حياته في البرية قبل ت

. بأرض الموعد
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ك والثاني هو الشهر السابع الذي يُشيرإلى تمل

.إسرائيل أرض الموعد خالل نعمة هللا الفائقة
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ي فإن كانت الفترة األولى تكشف عن محبة هللا الذ

ج يدعونا لملكوته بنعمته ويسندنا في جهادنا لنخر

ا، من العبودية منطلقين روحيًا نحو أورشليم العلي

إن يبدأ معنا الطريق ويرافقنا في برية هذا العالم، ف

ولنا الفترة الثانية تمثل تمتعنا بعربون الروح ودخ

.إلى ملكوته المفرح بنعمته الغنية
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ويمكننا من جانب آخر أن نقول تجاوًزا أن 

بدأت الفترة األولى تمثل كنيسة العهد القديم التي

ة بالخروج خالل الرمز والنبوات، والفترة الثاني

تمثل كنيسة العهد الجديد التي تمتعت خالل 

.المسيِّا المصلوب القائم من األموات
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فل بجانب هذين الفلكين يظهر يوم الكفارة العظيم الذي يحت

ن به في الشهر السابع لكن يحمل طابعًا خاًصا به، وإن كا

لى أي ع. البعض يرى أنه يمثل الربط بين الفلكين السابقين

األحوال تظهر أهميته من دعوة الكتاب اإللهي له براحة 

(. 32: 23، 31: 16ويينالا" )سبت السبوت"السبوت أو 

إنه يكشف عن عمل الفداء بالصليب وانطالقنا إلى الراحة 

"!سبت السبوت"األبدية 
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ولليهود تعبيران عن أعيادهم،

هما  chag, moed ، والثاني "إجتماع"األول يعني . 

".  يفرح"أو " يرفض"مشتق من الكلمة العبرية التي تعني 

األول يعلن أن العيد هو اجتماع الكل معًا حول هللا مفرح 

. القلوب، والثاني يكشف عن غاية العيد كفرح في الرب

وقد استخدم التعبير الثاني على وجه الخصوص لألعياد 

.المظالوالخمسينوالفصح: الثالثة
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وفي هذه األعياد يلزم ظهور كل الذكور ممثلين 

هم الشعب كله، أمام الرب في الهيكل، يستثنى من

العبيد واصم والخرس والعرج والمرضى وغير 

القادرين على الصعود إلى جبل بيته بسبب 

.الشيخوخة وأيًضا الدنسون
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ولعل في هذا رمز جميل للعيد الحقيقي األبدي حيث

تظهر الكنيسة أمام الرب بكونها من الجانب الروحي 

ذكوًرا أي مجاهدين غير مدللين وليس بينهم من هو 

عبد للخطية وال من فقد أحد حواسه الروحية وال من 

بل الكل يكونون ... هو في عجز روحي أو دنس

.كاملين في عيني الرب
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وقد أعطى الحاخامات لهذه األعياد الهامة ثالثة أسماء عبرية 

الحضرة، الظهور في أورشليم، التقدمات العبدية : تعني

للمتعبدين، هذه األسماء تكشف عن فهم اليهود لهذه األعياد 

بكونها حضرة أمام الرب، وانطالقة الكل بروح واحد إلى 

أورشليم، وظهور الجميع ومعهم تقدمات للعيد بقلوب فرحة 

.متهللة
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هذه المفاهيم اليهودية للعيد إختبرها رجال هللا 

الحقيقيون، وإن كان قد شوهها الكثيرون خالل 

تمسكهم بالحروف دون الروح، وإنشغالهم 

!بالشكليات دون الجوهر
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ونحن كمؤمنين إذ ورثنا هذا التراث الروحي 

نجيلنا الكتابي نتمسك نتمسك برجال هللا لنتقبل إ

عيدًا ال ينقطع، بشارة مفرحة تحمل تحقيقًا

للمفلهيم الروحية لألعياد من حضرة جماعية 

أمام الرب خالل الصليب، وظهور في أورشليم 

.العليا، وتقديم تقدمات روحية تفرح قلب هللا
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وقد مارست الكنيسة في العهد الجديد األعياد 

على مستوى روحي فائق، ال خالل الذبائح 

الدموية والحرف القاتل وإنما خالل إتحادها 

".العيد الحقيقي"بالسيد المسيح 
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األعياد والمحافل المقدسة عند اليهود

في أيام السيد المسيح

(:ريلفأواخر مارس وبداية أ)شهر نيسان . 1
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(.الهالل الجديد)رأس الشهر 

.اإلعداد للفصح وذبيحة الفصح

.اليوم األول من عيد الفطير

.ترديد أول عمر ناضجة

.نهاية الفصح
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(:زيو)شهر آيار 

(.الهالل الجديد)رأس الشهر 

.الفصح الصغير أو الثاني

لة اليوم الثالث والثالثون من تقديم أول سنب

من 15ناضجة في اليوم الثاني من الفصح، أي 

.شهر نيسان
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(:حزيران)شهر سيوان 

(.الهالل الجديد)رأس الشهر 

ة أسابيع بعد سبع)عيد الخمسين أو عيد األسابيع 

ه ، في(من بدء الفصح أو اليوم الخمسين منه

ى جبل أيًضا تذكار إلستالم موسى للشريعة عل

.سيناء
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:شهر تموز

(.الهالل الجديد)رأس الشهر 

ي صوم، تذكار الستيالء نبوخذ نصر على أورشليم ف

.التاسع واحتالل تيطس لها في السابع عشر

(.سبتًا يُصام اليوم التالي له17إن جاء يوم )
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:شهر آب

(.الهالل الجديد)رأس الشهر 

.صوم، تذكار خراب أورشليم
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:شهر أيلول

(.الهالل الجديد)رأس الشهر 
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شهر تشري، أو تشرين األول أو ليثانيم 

(:الشهر األول من السنة المدنية)

(.عيد الهتاف أو عيد األبواق)عيد رأس السنة 

.صوم بسبب قتل جدليا

.الصوم العظيم أو يوم الكفارة

.عيد المظال

.نهاية عيد المظال

.ثامن يوم من عيد المظال
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:شهر شيشفان أو تشرين الثاني أو بول

(.الهالل الجديد)رأس الشهر 
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:شهر كسلو أو كانون األول

(.الهالل الجديد)رأس الشهر 

عيد تدشين الهيكل أو عيد الشموع أو عيد 

ديد الهيكل التجديد، يستمر ثمانية أيام تذكاًرا لتج

.(.م.ق148)بعد نصرة يهوذا المكابي 
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:شهر طيبيت أو كانون الثاني

(.الهالل الجديد)رأس الشهر 

.صوم بسبب حصار أورشليم
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:شهر شباط

(.الهالل الجديد)رأس الشهر 
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:شهر آذار

(.الهالل الجديد)رأس الشهر 

صوم أستير 

(.إن جاء يوم سبت يمارس الخميس السابق له)

.الذي أقامته أستير( القرعة)عيد الفوريم 

.الفوريم
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:مالحظات
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8يوًما، 354لما كانت السنة القمرية ليست إالَّ : أولا 

ثانية، لذلك نقصت السنة 38دقيقة، 48ساعات، 

يوًما، فأدخل اليهود 11القمرية عن الرومانية حوالي 

أو " فياذار"شهًرا ثالث عشر كل ثالث سنوات دعوه 

، حتى تعادل السنة القمرية السنة "آذار الثاني"

هذا والشهر القمري اليهودي كان . الشمسية تقريبًا

.ثانية1/333ودقيقة44ساعة و12يوًما و29
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يرى البعض أن أسماء الشهور العبرية : ثانياا

الحالية أو بعضها ترجع إلى أصل كلداني أو 

فارسي، إذ أنها لم تظهر قبل العودة من بابل، 

وأن الشهور العبرية قبل السبي لم يكن لها 

.أسماء بل تحسب باألرقام
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هور فيما يلي الشهور المدنية وما يقابلها من ش

:مقدسة وموضع ذكرها في الكتاب المقدس

الشهور المدنية

الشهور المقدسة

إسم الشهر والشاهد
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(  للسنابل الخضراء)ومعناه نبتة ب

(13، خر 1: 2ميانح)

(1: 6وكمل1)زيو ومعناه فرهر أو رونق 
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(.9: 8شعياءإ)سيوان 

.تموز

.آب

(.15: 6ميانح)أيلول 

(.2: 8وكمل1)إيثانيم ومعناه أنهار تفيض 

(.38: 6وكمل1)بول ومعناه مطر 

(.1: 7، زك 1: 1ميانح)كسلو 

(.16: 2شعياءإ)طيبيت 

(.7: 1ريازك)شباط 

(.7: 3شعياءإ)آذار 
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األصحاح الثالث والعشرون

المحافل المقدسة
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يًا كانت األعياد المقدسة تمثل جزًءا حيًا ورئيس

ا في العبادة اليهودية، خاللها يجتمع الشعب معً 

في محافل مقدسة يذكرون أعمال هللا المستمرة 

كما يعلن هللا فرحه بهم إذ يود لهم راحتهم . معهم

.الحقيقة وفرحهم األبدي غير المنقطع
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وكانت هذه المحافل تمثل ترمومتًرا يكشف عن 

العالقة المتبادلة بين هللا وشعبه، فإن انحراف

الشعب رفض هللا أعيادهم بل وكرهها 

، ومتى رجعوا إليه بالتوبة (14: 1ياءإش)

حسبها هللا أعياده وأفراحه يسكب فيها من فيض 

.نعمته
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3-1السبت  

8-4الفصح وعيد الفطير 

14-9عيد الباكورة 

22-15عيد البنطقستي 

25-23عيد الهتاف

32–26عيد الكفارة 

44–33عيد المظال 
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:السبت

على أول كان حفظ السبت وصية هامة يلتزم بها الشعب، لذا جاء الحكم قاسيًا

وقد (... 36-32: 15دعدال)من كسر الوصية بجمعه حطبًا، إذ مات رجًما 

من الحديث تعرضنا لهذه الوصية كثيًرا إذ لم يخل سفر من أسفار العهد القديم

عنها تقريبًا بصورة أو آخرى، إنما ما نريد أن نؤكده هنا أن وصية حفظ

حنون تحته في السبت لم تكن وصية ثقيلة يسقط تحتها المؤمنون، وال واجبًا ين

.هشكليات وحرفية وإنما كان السبت عيدًا وفرًحا، عطية إلهية لشعب
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"  حفظ السبت"حقًا لقد قدم لنا الكتاب المقدس 

من الجانب كثيرة، لكنه ركز عليه كعيد مفرح 

فمن الجانب . وراحة في الرب القدوس

الظاهري كان السبت إمتناًعا عن العمل، حتى 

عن جمع المن النازل كهبة إلهية 

(.30-21: 16وجخر)
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وجاء السبت يحمل . من يعمل يتعرض للغضب اإللهي

فكًرا إجتماعيًا روحيًا فقدم كراحة للغرباء واألجراء 

والعبيد حتى الحيوانات، فيه يذكر الشعب أنه كان قبالً 

ة هللا متغربًا في مصر تحت العبودية فال يقسوا على خليق

وحمل السبت فكًرا (. 15-12: 5نية، تث12: 23وجخر)

أخرويًا إنقضائيًا بكونه رمًزا للراحة المقبلة 

(4رانيين، عب27-21: 17مياإر)
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وأخيًرا فإن السبت هو فرصة ال للخمول والتوقف عن العمل

اة بل للتمتع بالعبادة هللا القدوس لينعم الكل بشركة الحي

اإللهية 

وكأن السبت كما يحدثنا (. 10-9: 28دعدال، 3: 23ويينالا)

عنه سفر الالويين هو إلتقاء مع هللا خالل العبادة المقدسة 

والذبيحة ال لنكرم هللا بعبادتنا لكن ما هو أعظم لكي ننعم 

هبعمل هللا فينا واهبًا إيانا الشركة معه لندخل به إلى قداست
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إذن تقديس السبت في جوهرة هو تمتع بالراحة، إذ كلمة 

، سرها اتحادنا مع ربنا "راحة"في العبرية تعني " سبت"

لقد . يسوع المسيح القدوس لننعم به بالحياة الجديدة المقدسة

"  المكرم"، "مقدس يهوه"، "مسرة: "دعاه إشعياء النبي

، وقدم لنا سفر المزامير تسبحة خاصة (53: 38ياءإش)

(.92مورمز)بالسبت هي تسبحة فرح وحمد هلل 
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.  السبت هو عيد التمتع بالراحة في الرب السماوي

(  3: 2وينتك)فيه نذكر راحة هللا في اليوم السابع 

القديس كما يقول . كرمز ليوم الرب األبدي

الذي فيه نستريح ونرى، نرى أغسطينوس

ونحب، نحب ونسبح، هذا ما سيكون في النهاية 

التي بال نهاية
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هو عيد الراحة ال من عبودية فرعون 

وإنما من عبودية الشر، كقول ( 15: 2نيةتث)

إننا نتمسك : القديس أكليمندس اإلسكندري

بالسبت الروحي حتى مجئ المخلص، إذ 

.إسترحنا من الخطية
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هو عيد مفرح ننعم به هنا كعربون للحياة 

السماوية كعيد تسبيح ال ينقطع، وكما يقول 

معلقًا على مزمور يوم السبت القديس جيروم

ال يمكن أن يوجد سبت مالم (: 92مورمز)

يح نحن نعمل الستة أيام لنستر. يسبقه ستة أيام

.في السابع
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ال نقدر أن نسبح الرب إالَّ في يوم السبت 

مادمنا مشغولين بأعمال العالم، ( 92مورمز)

أي مادمنا في الستة أيام ال نستطيع أن نُغني 

ليس أحد في يوم السبت أي في راحة ... للرب

الرب يعمل عمالً دنيئًا، أي يرتبك بأعمال 

.العالم، إنما يلزمه أن يعمل ما يخص السبت
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أتريد أن تعرف أنه في السبت يعمل الكهنة في هيكل الرب

رجل بينما ال يسمح ألحد أن يقطع فيه حطبًا، ففي الحقيقة ال

الذي اكتشف أنه يجمع حطبًا في البرية ُرجم للموت 

في السبت ال يشعل أحدًا ناًرا وال (. 36-32: 15دعدال)

إذن لنرى أنه يليق بنا أن نسبح في ... يمارس أي عمل

السبت عندما نترك أعمال هذا العالم
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عهد كان اليهود يتطلعون إلى السبت كرمز لقداسة هللا ولحفظ ال

معه، لكن عوض تمتعهم به كعيد مفرح للقلب حولوه في 

مهابته إلى مباحثات فكرية وجدلية نحو األعمال الممنوعة يوم 

السبت حتى لنجد مدرسة شمعي اليهودية تطلب الراحة يوم 

السبت ال لإلنسان والحيوان فحسب بل تمتد إلى الجماد، فال

وم يجوز لإلنسان أن يبدأ عمالً يوم الجمعة لتستمر فاعليته ي

السبت حتى وإن توقف اإلنسان عن العمل، مثال ذلك ال 

.يطرح الكتان في الشمس يوم الجمعة ليجف يوم السبت
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وال يوضع صوف في مصبغة يوم الجمعة ليمتص 

هذا الفكر وإن . الصوف مادة الصبغة يوم السبت

رفضته مدرسة هليل لكنه يكشف عن حرفية اليهود 

وقد بلغ بهم األمر أن يمتنعوا عن. في فهمهم للسبت

الدفاع عن بلدهم إذا ما هاجمهم عدو حتى يعبر 

السبت، األمر الذي رفضه الكابيون، ووضعوا حق 

الدفاع عن النفس والوطن في يوم الرب
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لذلك عندما جاء المسيح كشف عن كرامة يوم السبت 

بت كعيد مفرح، فقدم فيه أعمال للشفاء ليعلن أن الس

تحرر من الضعف والخطية 

، مؤكدًا أنه يوم عمل إلهي (9: 6قالو)

لقد كشف عن نفسه أنه رب (. 20-19: 5حنايو)

يقدم شريعة السبت بفهم ( 6-1: 12ىمت)السبت 

.جديد لم يكن الفكر اليهودي قادًرا على إدراكه
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رين عبارة عن محرقة من ثو( الهالل)قرابين رأس الشهر : ثانياا

خطية وكبش وسبعة خراف حولية وتقدمتها والسكيب، وذبيحة ال

من تيس من المعز 

(.25-21: 28عدد ال)

كيبها محرقة ثور وكبش وسبع خراف حولية وتقدمتها وس: ثالثاا

(.قرابين العيد)

.ذبيحة خطية من تيس من المعز خاصة بالعيد: رابعاا
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فيبدأ بتقديم المحرقة طقس هذا اليومأما 

الصباحية اليومية، بعدها تقدم قرابين الشهر 

كهنة الجديد، وبعد ذلك قرابين العيد حيث ينفخ ال

في أبواق القرن، ويعزف الالويون على آالت 

موسيقية ويترنم الشعب بالمزامير من بينها 

(.81مورمز)
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يباركك": يبارك الكاهن الشعب بالبركة المقدسة، قائالً 

الرب ويحرسك، يضيئ الرب بوجهه عليك ويرحمك، 

-24: 6دعدال" )يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سالًما

ويالحظ في هذه البركة يذكر إسم يهوه ثالث مرات، (. 26

ن إذ يتمتع الشعب ببركة الثالوث المقدس، وكانوا يتمتعو

.ببركة هللا وهم منطرحون وساجدون على األرض
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في أيام -بعد نوال البركة اإللهية كان الشعب 

يتوجه إلى المجامع حيث تُقرأ عليهم -الهيكل 

، 34-1: 21وينتك)فصول من الكتاب المقدس 

،10، 1: 1وئيلصم1، 6-1: 29دعدال

(. 20-2: 31ميا، إر24-1: 22وينتك

.ثم يترنمون بالمزامير ويعودون إلى منازلهم
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ديم في المساء يعود الشعب إلى الهيكل ليشاهد تق

محرقة المساء اليومية، ويطلب الصفح عن 

ة خطاياه التي إرتكبها في السنة السابقة وبرك

الرب في السنة الجديدة، ثم يهنئ بعضهم 

.البعض بالعام الجديد

19/11/2015 62mokhtar.cornerstone@gmail.com



:عيد الكفارة

حاح سبق لنا الحديث عنه في تفسيرنا لألص

.السادس عشر
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:عيد المظال

تم هو آخر األعياد والمواسم المقررة في الناموس، وبه يخت

نون ألنهم كانوا يسك" عيد المظال"وقد سمى . العام الزراعي

خالله في مظال مصنوعة من أغصان الشجر، كما دعى 

"  عيد الجمع"

، (22: 34، 16: 23وجخر)

.يتونإذ فيه ينتهون من جني جميع المحاصيل كالكروم والز
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هو تقديم الشكر هلل على انتهاء غاية هذا العيد 

العام الزراعي، وفي نفس الوقت يحمل هذا 

العيد تذكاًرا لتغربهم في البرية حيث كانوا

يعيشون في خيام، وتمجيدًا هلل الذي أدخلهم 

.أرض الموعد
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هو اتسامه بالفرح الشديد، أهم سمات هذا العيد

.السكنى في المظال، طقسه الفريد
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عيد اتسامه بالفرح الشديد، فقد ُعرف هذا ال: أولا 

كل بكثرة الذبائح والعطايا من األغنياء ليفرح ال

، خاصة وأنه يأتي بعد الحصاد، (14: 16نيةتث)

ن فيُقدم الكل مما وهبه هللا حتى ال يظهروا فارغي

يقول يوسيفوس أن من لم ير أفراح . أمام الرب

.عيد المظال ال يعرف ما هو الفرح
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ها السكنى في المظال لمدة سبعة أيام يلي: ثانياا

ه له اليوم الثامن الذي يُحسب عيدًا مستقالً بذات

طقسه الخاص به وذبائحه وال يبقى الشعب في

.المظال فيه
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، فقد اعتاد اليهود أن يذهبوا إلى أورشليم قبل العيد بيوم

وكان بعضهم يذهب إليها قبل اليوم العاشر من الشهر 

د ليشترك في عيد الكفارة ويقيم هناك حتى يحتفل بعي

يبدأون في إقامة المظالت بمجرد انتهائهم من عيد . المظال

وقد حددت المشناة أبعاد المظال، وال يعفى من . الكفارة

إذ كان الجو . السكني فيها سوى المرضى ومرافقيهم

.ممطًرا بشدة يمكن عدم البقاء الدائم فيها
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خالل السكنى في المظال يرتبط تمتع الشعب 

( 16-13: 16نيةتث)بالخيرات وفرحهم بالمحصول 

بتذكار عمل هللا معهم الذي أخرجهم من أرض مصر 

وأسكنهم في المظال أو الخيام حتى يستقروا في 

فإن كان هذا (. 43-41: 23ويينال)أرض الموعد 

العيد هو عيد زراعي مفرح فهو أيًضا عيد الغربة 

.ألجل االستقرار في المظال األبدية
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تحقق هذا العيد في صورة أكمل وأعمق في العهد الجديد، حين 

وإذ تجلى السيد المسيح على جبل تابور أمام ثالثة من تالميذه،

رأى بطرس الرسول أن الحصاد الحقيقي قد تم إذ ظهر السيد 

المسيح في بهائه وحوله رجاله موسى وإيليا والتالميذ اشتهى

ظال أن يقيم عيد مظال ال ينقطع، سائالً السيد أن يصنع ثالث م

ي واحدة للسيد وأخرى لموسى وثالثة إليليا، ليبقى التالميذ ف

(...5: 17ىمت)هذا العيد أبديًا 
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لكن السيد المسيح أرسل مظلة سماوية من 

لكي يسحب" سحابة منيرة ظللتهم"عندياته هي 

يد قلب التالميذ إلى العيد اآلخروي حين يأتي الس

على السحاب ال ليقيم لهم مظال أرضية بل 

وقد دعى السيد ... ليدخل بهم إلى حضن أبيه

".المظال األبدية"الحياة األبدية 
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ميز اتسم هذا العيد بطقسه الفريد، الذي ت: ثالثاا

.بظاهرتين متكاملتين هما سكب الماء واإلنارة
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فمن جهة سكب الماء يذكر التلمود أنه ابتداء من 

اليوم األول ولمدة سبعة أيام يخرج في الفجر موكبان

عظيمان، أحدهما يتوجه لجمع أغصان الزيتون 

وسعف النخيل واألشجار األخرى، والثاني يتوجه 

ا إلى بركة سلوام ومعه أحد الكهنة يحمل أبريقًا ذهبيً 

.ليغرف فيه من ماء البركة ويمأل األبريق
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وكان يرافق الموكبين جماعات المرنمين ليعود 

إلى الموكبان بين الهتافات والترانيم ويصل الكل

.  الهيكل في وقت واحد، فتُقدم محرقة الصباح

ويقيم حاملو األغصان مظلة جميلة على المذبح 

يق بينما يستقبل الكهنة زميلهم الذي يحمل األبر

.الذهبي بالنفخ ثالثًا في األبواق
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يصعد الكاهن على درج المذبح ومعه كاهن آخر يحمل 

ة أبريقًا آخر من الذهب به الخمر، فيسكبان سكيب المحرق

من الماء والخمر في طاسين من الذهب مثقوبين ومثبتين 

على المذبح، فينساب السكيب إلى أسفل المذبح، وكان 

الناس يستقون الماء بفرح من بركة سلوام في أيام العيد

تذكاًرا لخروج الماء من الصخرة على يد موسى النبي 

:وشرب آبائهم منها، متذكرين كلمات إشعياء النبي
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أيها الجياع جميعًا هلموا إلى المياه والذي ليس "

له فضة تعالوا إشتروا وكلوا، هلموا واشتروا 

ن فتستقو"، "بال فضة وبال ثمن خمًرا ولبنًا

" مياها بفرح من ينابيع الخالص

(.3: 12، 1: 55عياءإش)
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كان الصدوقيون يرون اإلقتصار على سكب الخمر 

كان . م.ق95ففي حوالي عام . وحده دون الماء

كب رئيس الكهنة إسكندر بانياس من الصدوقيين قد س

الماء على األرض بعيدًا عن المذبح فثار ضده 

الفريسيون وأرادوا قتله، فقامت معركة بين 

سيين، الصدوقيين والفريسيين، وإنتهت بنصرة الفري

.بعد أن قتل أكثر من ستة آالف شخص
19/11/2015 78mokhtar.cornerstone@gmail.com



على أي األحوال إذ كان الماء والخمر يسكبان على المذبح 

تُعزف موسيقى الهيكل وترنم مزامير الهليل 

وكانوا عندما يأتون إلى المقاطع (. 118-113مورمز)

، "يا رب أنقذ"، "أحمدوا الرب ألنه صالح”: التالية

" أحمدوا الرب”

، (29، 25، 1: 118مورمز)

.يلوح المتعبدون باألغصان حول المذبح
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هذا ويظهر مدى إرتباط هذا العيد بالماء أن اليوم الثاني 

ت يقام فيه إحتفاال" االحتفال األصغر"من العيد كان يسمى 

".  فرح مجاري المياه"مسائية مبهجة مع بقية األيام تسمى 

لماذا دُعي إسمه : "وقد جاء في التلمود بكل وضوح 

؟ من أجل تدفق الروح القدس حسب ما "مجاري المياه"

.بالفرح تنفجر المياه من ينابيع الخالص: قيل
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هذا الطقس الخاص بسكب المياه على المذبح وشربها من 

بركة سلوام وقد التحم بطقس األغصان وتلويحها مع 

، "اإلنارة"التهليل والترنم، إرتبط بطقس آخر هو طقس 

ففي هذا العيد تُضاء في دار الهيكل أربع منارات عالية 

ذراًعا، في أعلى كل منها 50تبلغ ارتفاع الواحدة نحو 

أربعة سرج كبيرة من الذهب، وكانت فتائلها من مالبس 

.الكهنة القديمة وكانت أنوارها تُرى في كل المدينة
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وكان الشعب أيًضا يضيئون مصابيح في 

الشوارع لتصير المدينة كلها أشبه بكتلة من 

النور البهيج، كما كانوا يزينون المنازل 

ة وقد إرتبط النور بالفرح، فكان الكهن. بالزهور

يرقصون ويترنمون وهم على الدرجة الخامسة 

.عشر من درجات الهيكل
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هذا العيد الذي إتسم بالماء مع النور قد تقدس، 

باألكثر في العهد الجديد، يحتفل به المؤمنون

خالل تمتعهم بالحياة المسيانية ودخولهم إلى 

ر فالعصر المسياني في حقيقته هو عص. األبدية

ها فيض المياه الحية على أرضنا البرية لتحويل

.إلى فردوس حق، وكما جاء في سفر أشعياء
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ر أفتح على الهضاب أنهاًرا وفي وسط البقاع ينابيع، أجعل القف"

أجمة ماء واألرض اليابسة مفاجر مياه، أجعل في البرية األرز 

والسنط واآلس وشجر الزيت، أضع في البادية السرو والسنديان 

ن يد والشربين معًا، لكي ينظروا ويعرفوا ويتنبهوا ويتأملوا معًا أ

، وقد (20-18: 41ياءإش" )الرب فعلت وقدوس إسرائيل أبدعه

ة رأى حزقيال النبي في الهيكل الجديد المياه الحية تخرج من عتب

...البيت نحو المشرق عن جنوب المذبح
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قيالحز)وإذ بأشجار كثيرة جدًا هنا وهناك ترتوي على هذه المياه 

:، وحين تحدث زكريا النبي عن يوم صلب السيد المسيح قال(47

ريازك" )ويكون في ذلك اليوم أن مياًها حية تخرج من أورشليم"

وإذ جاء السيد المسيح لم يعلن أنه هو موضوع هذا (... 8: 14

العيد، وإنما هو العيد، تحول العيد إلى شخص ننعم به ونرتوي 

وفي اليوم األخير من العيد وقف : "ونستنير، إذ يقول اإلنجيلي

:يسوع ونادى قائالً 

19/11/2015 85mokhtar.cornerstone@gmail.com



إن عطش أحد فليقبل إليِّ ويشرب، من آمن بيِّ كما قال 

" الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حيِّ 

بهذا فإن السيد المسيح قد أعلن نفسه (. 38-37: 7حنايو)

أنه الطقس العيِّدي الذي فيه ال يشربون كآبائهم من 

الصخرة التي تابعتهم وال من بركة سلوام بل يفيض في

.داخلهم ينابيع مياهه الحية
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:  هذا أيًضا ما أكده السيد المسيح للمرأة السامرية

كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيًضا، "

ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن 

يعطش إلى األبد، بل الماء الذي أعطيه أنا 

"يصير فيه ينبوع مياء ينبع إلى حياة أبدية

(.14-13: 4حنايو)
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من يشرب من ماء الطقس اليهودي يعطش أيًضا، لكنه إذ 

جاء األصل قدم لنا روحه القدوس الماء الذي يفجر فينا 

ينابيع مياه حية تنبع إلى حياة أبدية، أي قادرة ال على 

حياة إروائنا فحسب وإنما على تجديد طبيعتنا لننطلق إلى ال

هذا هو النهر الصافي من ماء الحياة . األبدية السماوية

ن الالمع كالبللور الذي رآه القديس يوحنا الحبيب خارًجا م

(.1: 22يارؤ)عرش هللا والحمل 

19/11/2015 88mokhtar.cornerstone@gmail.com



د وما نقوله عن المياه نكرره أيًضا بخصوص النور، فقد أك

" أنا هو نور العالم: "لنا السيد المسيح

وكما يفجر فينا ينبوع مياه حية، فإنه إذ (. 12: 8حنايو)

هو العيد الحق يحولنا إلى شركة الحياة معه فنصير نحن 

أيًضا نور العالم 

(.14: 5ىمت)
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، "سكب الماء واإلنارة"بجانب هذين الطقسين المتكاملين 

فإننا إذ نرى الجماهير وقد تحولت إلى موكب تلوح حول 

الكاهن "المذبح باألغصان، إنما نرى السيد المسيح 

، وقد خرجت الجماهير في أحد "والذبيحة في نفس الوقت

ه الشعانين تلوح باألغصان الزيتون وسعف النخل وتفرش

على الطريق 

(...8: 21ىمت)
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نلوح له هنا ! هو عيدنا المفرح واهب النصرة

نا بأغصان اإليمان عالمة قبولنا ملكه فينا فيهب

بتنا سعفًا لنخل جديد في ملكوته األبدي عالمة غل

(.9: 7يارؤ)به وملكنا معه 
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فيبدأ هكذا في مساء اليوم طقس العيدأما عن 

ن الرابع عشر ينفخ الكهنة في األبوق إعالنًا ع

قدوم العيد، وينظفون مذبح المحرقة، وبعد 

منتصف الليل مباشرة يفتحون األبواب حتى 

يتسنى للشعب أن يدخل لإلشتراك في 

.اإلحتفاالت العظيمة بالعيد
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ات بجانب الطقوس السابق ذكرها تقدم التقدم

(:19-12: 29دعدال)والذبائح التالية 

لمسائية المحرقة الصباحية الدائمة وأيًضا ا: أولا 

.مع تقدمتهما وسكيبهما
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ثوًرا ثم محرقة العيد يبدأ اليوم األول بثالثة عشر: ثانياا

ين ثوًرا، كما يتناقص كل يوم ثوًرا فيبلغ كل الثيران سبع

كل يوم مع يُقدم أيًضا كبشان وأربعة عشر خروفًا حوليًا

.تقدمتهم

.ذبيحة خطية للعيد من تيس من المعز: ثالثاا

لنوافل ما يقدمه الشعب من ذبائح السالمة والنذور وا: رابعاا

.والقرابين التطوعية إبتهاًجا بالعيد

19/11/2015 94mokhtar.cornerstone@gmail.com



هذا ومع انسحاب الشعب من المذبح في نهاية 

ما أجملك أيها : "كل خدمة يومية يترنمون قائلين

ونشكرك أيها ( يهوه)نشكرك يارب "أو " المذبح

“المذبح
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دًا كما قلنا يُحسب عيلليوم الثامن،أما بالنسبة 

مستقالً، وقد دعى باإلعتكاف، حيث يتوقف 

في هذا اليوم... الكل عن العمل ويتفرغ للعبادة

أما . ال يسكنون المظال وال يلوحون باألغصان

:تقدمات هذا اليوم وذبائحه فهي
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ائية مع المحرقة الصباحية الدائمة وأيًضا المس: أولا 

.تقدماتهما وسكيبهما

اف ذبيحة محرقة من ثور وكبش وسبعة خر: ثانياا

.مع تقدماتها وسكيبها

.ذبيحة خطية من تيس من المعز: ثالثاا
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ما يقربه الشعب من ذبائح تطوعية : رابعاا

(.29-35: 29دعدال)

نية وهو نختم حديثنا عن المظال بما جاء في سفر التث

د في أن الشريعة تُقرأ أمام كل إسرائيل في هذا العي

"  السنة السابعة"كل سنة سبتية 

(.13-9: 31نيةتث)
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!أشجعك أولا 

ا بالرب فالَ تنكر ما فعله هللا مع ش .  عب إسرائيلإن كنت فعالا مؤمنا

ا مع شعبه .هللا مازال آمينا

إن كنت تريد أن تفهم يسوع إبن داود وهو المسيا أشجعك أن

.تدرس األَعياد اليهودية في الكتاب المقدس

.أعياد هللا هي تعلمك مقاصده، أسراره وخآلصه األبدي

.إحتفل بيوم السبت وقّدسه

.إحمل صليبه
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