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 ؟عيد الفصحالعشاء الرباين يف ملاذا أسس يسوع 
 ماثيسونكيث بقلم 

اكنوا  .(40: 12اكن شعب إرسائيل يعيش يف مرص ملدة تزيد عن أربعمئة اعم )انظر خروج  سفر اخلروج، دايةيف ب
أن يكون هو  دعوة موىس صحاحات األوىل من سفر اخلروجاألتصف مستعبدين حتت سلطة الفرعون القامعة. 

شعب الفرعون مطابًلا أن يُسمح ل موىس أمام جاءة يف مرص. يقود شعب اهلل خروًجا من العبودي  الشخص اذلي 
مزتايدة الشدة ىلع . فأرسل اهلل سلسلة من الرضبات ذلك رفضإرسائيل أن خيرجوا يلعبدوا الرب، ولكن الفرعون 

فداء  ت إىلأد  رضبة األخرية اليت عن الاهلل  إعالنفرعون أمام الرضبات التسعة األوىل نتج عنه  إن عنادمرص. 
أنه سيسري يف وسط مرص وأن لك بكر يف األرض سيموت. يف سياق هذا اتلحذير ر اهلل ة. حذ  إرسائيل من العبودي  

 .12 أصحاح خروجسفر الفصح يف باخلاص بالرضبة األخرية نرى إرشادات اهلل املختصة 

شهر أبيب سيكون جديدة لشعب إرسائيل. بداية  النوف يمث  بدأ اهلل بترصيح يشري إىل أن الفصح واخلروج س
ىلع حقيقة أن اخلروج من هذا د يؤك  لشعب اهلل.  عامالشهر األول من الهو أبريل(  مطلع شهرمارس و شهرأواخر )

هذا احلدث حموري جًدا حىت أنه منذ تلك اللحظة يعد . ءتاريخ الفدا، نقطة حتول، يف ئييسرمرص هو حدث 
تثنية  ؛41: 15 عدد ؛45: 11الويني  ؛2: 20كثري من األحيان باإلشارة إىل اخلروج )مثال: خروج يُصف اهلل يف  صاعًداف
 هوشع ؛15: 9 دانيال ؛4: 11إرميا  ؛10: 81 مزمور ؛36: 17ملوك  2 ؛18: 10 صموئيل 1 ؛8: 6قضاة  ؛17: 24يشوع  ؛6: 5

 ة.فدي شعبه من العبودي  ىلع أنه الشخص اذلي  يُصف اهلل .(10: 2اعموس  ؛1: 11

(، ولكن يف يللة الفصح 7-5: 16الكهنوت )قارن تثنية شتمل حفظ عيد الفصح ىلع احقة، اللاسنوات اليف 
أن يأخذ محل ذكر ابن سنة وبال عيب. أمر اهلل رب لك أرسة . رب األرسةىلع ة هذا الطقس مسؤويل   وقعتاألصلية، 
يسوع املسيح، اذلي اكن أي حلمل اهلل احلقييق،  ظاًل يكون لكمال. وهو بهذا ل ارمزً  ابلديلهذا احلمل جيب أن 

 لك بيت.لمل احلذبح تم (. عند مغيب الشمس، 19: 1بطرس  1)انظر ب بال عيفريًدا 

أن  رسةرب أىلع لك  جيب ىلع شعب إرسائيل فعله باحلمل املذبوح وملاذا جيب أن يفعلوا هذا.علن الرب ما أثم 
يرى ادلم ىلع ابلاب حني فون عالمة. اهلل أن ادلم سيكأوضح والقائمتني.  ايضعه ىلع العتبة العلييأخذ دم احلمل و
 ربذبح احلمالن ىلع يد  اليت ستقع ىلع مرص. بعدالقادمة ادلينونة من فيه االبن ابلكر  وسينجويعرب عن ابليت، 
. وبما أن الفصح هو "ذبيحة" غضون حلظاتللرحيل يف  مستعدونو رتدون مالبسهميوانلاس  ؤلكتُ ابليت، تُشوى و

ذبائح السالمة بمثل تلك املرتبطة  ةحذبي(، فإن أكل احلمل هو ويلمة 2: 16تثنية  ؛25: 34 ؛27 :12خروج )قارن 
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تقديم  د. يف تلك الوالئم يُقدم جسم اذلبيحة للمؤمنني يلأكلوه بع7و 3 األصحاحني الوينيالسفر املوصوفة يف 
 (.15: 7الويني ) اذلبيحة

الفصح.  يقيموامن شعب إرسائيل أن  القادمةجيب بها ىلع األجيال  الطريقة اليت عنعلن اهلل أ، 20-14: 12خروج يف 
ختمر اذلي يستمر ملدة سبعة أيام، واذلي املغري  الفطريجيب أن يتم إحياء ذكرى اخلروج من مرص عن طريق عيد 

، لك. ذلةبودي  تلحريرهم من العاهلل فداء الفصح. جيب أن يتذكر الشعب دائًما عبوديتهم يف مرص وعمل  إقامةيبدأ ب
 عرب أجياهلم.الفصح حفظ  جيب

. أمر موىس الشعب الشعب واستجابةإرشادات موىس للشعب فيما خيتص بالفصح  ىلع 28 -21: 12خروج  ويحيت
يف العديد من طقوس اتلطهري املختلفة  االحقً يستخدم أن يضعوا العالمة ىلع األبواب باستخدام الزوفا، وهو نبات 

قد أنكروا أن الفصح هو  علماء الالهوتالرغم من أن بعض ىلع (. 19-18: 19عدد  ؛52-49: 14 الويني)قارن 
، إال أن دم احلمل أزال عينةذكر خطية م من عدمالرغم وىلع . 27: 12خروج هكذا يف  إيله أشارإال أن موىس  ،ذبيحة

الرضبة العارشة واألخرية أتت (. 7: 5كورنثوس  1) عمل املسيح الفدايئب ينبئغضب اهلل. هنا أيًضا نرى أن الفصح 
 لوا بدم احلمفقط من تغط   .أرض مرصلك بكر عرب  ومات ،كما حذر اهلل من خالل موىس وهارون تماًماىلع مرص 

بداية تُوصف . أخرًيا بالرحيل بين إرسائيلوأمر موىس وفرعون  ندمنتيجة هلذه الرضبة األخرية،  حياتهم. تفظحُ 
. أراد واضًحا اآلنللرحيل يف عجالة  يستعدواأن سبب إرشادات اهلل أصبح . 42-33: 12خروج يف  من مرص اخلروج

املرصيني من فضتهم نهب شعب إرسائيل الرحيل.  وطلبوا منهم ىلع الفور ائيلعب إرسشاملرصيون أن خيرج 
 أرض املوعد. حنوة اخلروج من مرص اعًما، بدأوا رحل 430وذهبهم، وبعد 

دم محل  مّي  الفصح.  عنمن احلقائق اهلامة  عن العديد 12 أصحاح روجلسفر اخل يكشف استعراضنا املخترص
أيًضا الفصح  اكنعالمة اإليمان باهلل. كما حفظ الفصح اكن ؤمنني، واملغري بني شعب اهلل وبني املرصيني  الفصح

بمثابة الفصح اكن  ،الدها كأمة. عرب لك أجيال إرسائيلمي اكن ذكرىة يف مرص. فداء إرسائيل من العبودي  مة ىلع عال
 رشحوا أهميته ألوالدهم. حيث، من بين إرسائيلآلباء لتعليم للفرصة  واكن أيًضاعمل اهلل الفدايئ العظيم. لذكرى 

األنبياء  عتطل   فحني .موذيجانلفداء الفصح ىلع أنه عمل إىل ال يُنظرة الالحقة يف العهد القديم، يف األسفار انلبوي  
أعظم. نرى مثل جديد وروج خ، قارنوه باخلروج األصيل وحتدثوا عنه ىلع أنه يف املستقبلعمل الفداء اإلليه  إىل
رنا تذك   ا تعبرياتتخدمً مسمن بابل  باخلروج، حيث أمر اهلل إرسائيل 12-11: 52يف إشعياء  مثالً االستخدام ا هذ

إىل  عتطل  ي يلشعب إرسائمرص. يف ختام العهد القديم، اكن  أرض روج األصيل مناخليف سياق املستخدمة  تلكب
 جديد وأعظم. خروج  
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بني يسوع وموىس وبني يسوع وشعب ه أوجه الشبرى العديد من نصدفة أن من قبيل الاألناجيل، ليست  يف بداية
خذ إىل مرص يلعود 

ُ
 بِانل ِب   الر ب   ِمنَ  ِقيَل  َما يَِتم   ِلَكي ن هذا حدث: "إموت هريودس. قيل  بعدإرسائيل. حىت أن يسوع أ

َ  ِمني »: اليَقائِل  شنيعهريودس بقتل لك األطفال اذلكور يف بيت حلم هو صدى  أمرإن (. 15: 2)مىت " «ابيين َدَعويُت  ِمرصي
 املزيد وناملفرس ميقد  (. 22-15: 1خروج  قارن ؛16: 2فرعون بقتل لك األطفال اذلكور من شعب إرسائيل )مىت ألمر 
اذلي طال انتظاره قد حل بالفعل.  قارئ أن وقت الفداءإبالغ الهو  أوجه الشبه، ولكن اهلدف من أوجه شبهمن 
 .اخلروج اجلديد اذلي تم اتلنبؤ بهب اقرت

 إيله أشارما لك لأسس يسوع فريضة العشاء الرباين يف يللة عيد الفصح قبل صلبه؟ أواًل، ألنه هو حتقيق  إذنملاذا 
. ثانيًا، ألن العشاء األخري اكن يف يللة يؤمنون بهن ل غضب اهلل عم  دمه، دم العهد اجلديد، حيو  إن . محل الفصح

عمل الفداء املوعود به اذلي وصفه األنبياء بتعبريات اخلروج أي  — تم اتلنبؤ به اذليم يعظالفداء ال عمل عهد
ظم سبقه تأسيس العشاء الرباين. الفصح، فإن اخلروج اجلديد األع تأسيساخلروج األول سبق وكما  — اجلديد

ا هذ ىلع وشك ابلدء. أشاراكن أسس يسوع فريضة العشاء الرباين يف تلك الليلة ليشري إىل أن هذا اخلروج اجلديد 
 .حانإىل أن وقت الفداء قد  فعلال

 

 Reformation Bible)لكتاب املقدس لأستاذ علم الالهوت انلظايم يف لكية اإلصالح  هو ادلكتور كيث ماثيسون

College )عشاء الرب: إجابات ، بما يف ذلك "، وهو مؤلف للعديد من الكتبوالية فلوريدايف سانفورد  مدينةب
 (.The Lord’s Supper: Answers to Common Questions" )لألسئلة الشائعة

 

 .يلجونريموقع تم نرش هذه املقالة يف األصل يف 
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