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عيد القيامة باختصار هو يراعي فيه ثالثة شروط
 1ان ياتي يوم احد الن قيامة رب المجد كانت يوم االحد
إنجيل متى 1 :82
وعَ ،جا َءتْ َم ْريَ ُم ا ْل َم ْج َدلِيَّةُ َو َم ْريَ ُم األُ ْخ َرى لِتَ ْنظُ َرا ا ْلقَ ْب َر.
تِ ،ع ْن َد فَ ْج ِر أَ َّو ِل األُ ْ
َوبَ ْع َد ال َّ
س ْب ِ
سب ُ ِ

إنجيل مرقس 9 :11
اطينَ .
س ْب َعةَ َ
َوبَ ْع َد َما قَا َم بَا ِك ًرا فِي أَ َّو ِل األُ ْ
وع ظَ َه َر أَ َّوالً لِ َم ْريَ َم ا ْل َم ْج َدلِيَّ ِة ،الَّتِي َكانَ قَ ْد أَ ْخ َر َج ِم ْن َها َ
شي َ ِ
سب ُ ِ

إنجيل لوقا 1 :82
ت ا ْل َحنُوطَ الَّ ِذي أَ ْع َد ْدنَهَُ ،و َم َع ُهنَّ أُنَاس.
ثُ َّم فِي أَ َّو ِل األُ ْ
وع ،أَ َّو َل ا ْلفَ ْج ِر ،أَتَيْنَ إِلَى ا ْلقَ ْب ِر َحا ِمالَ ٍ
سب ُ ِ

إنجيل يوحنا 1 :82
َن
َوفِي أَ َّو ِل األُ ْ
وع َجا َءتْ َم ْريَ ُم ا ْل َم ْج َدلِيَّةُ إِلَى ا ْلقَ ْب ِر بَا ِك ًراَ ،والظَّالَ ُم بَاق .فَنَظَ َر ِ
ت ا ْل َح َج َر َم ْرفُوعًا ع ِ
سب ُ ِ
ا ْلقَ ْب ِر.

 8ان يكون بعد الفصح اليهودي الن القيامة كانت بعد الفصح
إنجيل يوحنا 12 :19
س ِة .فَقَا َل لِ ْليَ ُهو ِد« :ه َُو َذا َملِ ُك ُك ْم!».
ستِ ْعدَا ُد ا ْلفِ ْ
َو َكانَ ا ْ
سا َع ِة ال َّ
حَ ،ونَ ْح ُو ال َّ
سا ِد َ
ص ِ
ويجب مالحظة ايضا ان عيد الفصح ال ياتي كل سنة يوم الجمعة ليكون عيد القيامة بعده بيومين ولكن
احيانا ياتي سبت او احد او اثنين او ثالثاء او غيره وعيد القيامة يوم االحد الذي هو كان بعد الفصح
بيومين لن ياتي احد القيامة كل سنة بعد الفصح بيومين
 3ان يكون بعد االعتدال الربيعي ( عيد الربيع ) الن الفصح اليهودي مرتبط بالحصاد الن عيد باكوررة
الحصاد مرتبط بعيد الفصح والفطير ويحتفل به خالل ايام الفطير وبعده بسبعة اسابيع يحتفل بعيد الخمسين
سفر الالويين 83
 5 :83في الشهر االول في الرابع عشر من الشهر بين العشاءين فصح للرب
 1 :83و في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر عيد الفطير للرب سبعة ايام تاكلون فطيرا
 7 :83في اليوم االول يكون لكم محفل مقدس عمال ما من الشغل ال تعملوا
 2 :83و سبعة ايام تقربون وقودا للرب في اليوم السابع يكون محفل مقدس عمال ما من الشغل ال تعملوا
 9 :83و كلم الرب موسى قائال
 12 :83كلم بني اسرائيل و قل لهم متى جئتم الى االرض التي انا اعطيكم و حصدتم حصيدها تاتون بحزمة
اول حصيدكم الى الكاهن
 11 :83فيردد الحزمة امام الرب للرضا عنكم في غد السبت يرددها الكاهن
 18 :83و تعملون يوم ترديدكم الحزمة خروفا صحيحا حوليا محرقة للرب
 13 :83و تقدمته عشرين من دقيق ملتوت بزيت وقودا للرب رائحة سرور و سكيبه ربع الهين من خمر
 12 :83و خبزا و فريكا و سويقا ال تاكلوا الى هذا اليوم عينه الى ان تاتوا بقربان الهكم فريضة دهرية في
اجيالكم في جميع مساكنكم

 15 :83ثم تحسبون لكم من غد السبت من يوم اتيانكم بحزمة الترديد سبعة اسابيع تكون كاملة
 11 :83الى غد السبت السابع تحسبون خمسين يوما ثم تقربون تقدمة جديدة للرب
والحصاد عند اليهود دائما يقع بين شهري ابريل ومايو
ولكن الفصح ياتي يوم  12نسيان وهو يحسب بالشهور القمرية فالبد ان ياتي عيد القيامة في النصف
الثاني من الشهر العبري القمري
ولكن االعتدال الربيعي (  81مارس ) يحسب بالشهور الشمسية
لذلك كان المطلوب تأليف دورة ،هي مزيج من الدورة الشمسية والدورة القمرية ،ليقع عيد القيامه بين
شهري ابريل ومايو .فال يقع قبل األسبوع األول من أبريل ،أو يتأخر عن األسبوع األول من شهر مايو
وايضا يقع بعد
ولهذا حدث جدال في القرن الثاني الميالدي حول عيد القيامة فالمسيحيين في آسيا الصغرى وكيليكيا وبين
النهرين و سوريا كانوا يعيدون في اليوم الرابع عشر من شهر نيسان العبرى تذكارا للصلب ،واليوم
السادس عشر من الشهر المذكور للقيامة وذلك في أي يوم من أيام األسبوع سواء صادف الجمعة للصلب
واألحد للقيامة أو لم يصادف
وكانوا في يوم  12نيسان عندما يجرون تذكار الصلب يفطرون اعتقادا منهم أن هذا اليوم هو يوم تحرير
الجنس البشرى من العبودية ،فيصرفون يوم الصلب في الحزن وبعض الفريق يقول أنه تسلم هذه العادة
من القديسين يوحنا وفيلبس الرسولين.
أما المسيحيون في بالد اليونان ومصر وفلسطين وبالد العربة فلم يجعلوا اليوم ( 11 ،12نيسان) أهمية
بقدر اهمية الجمعة كتذكار للصلب واألحد كتذكار للقيامة واستندوا في ذلك إلى تسليم القديسين بطرس
وبولس الرسولين.
ومن القديسين الذين اشتركوا في هذا النقاش القديس بوليكاربوس اسقف ازمير ففي سنة  112ذهب إلى
روما لينهى بعض المسائل ومن بينها عيد الفصح ،أمال بأن يقنع أنكيطوس أسقف روما وجهة نظره
والسير على منوال كنائس أسيا ،وبالرغم من طول الجدل ..إال أن عرى االتحاد لم تنفصل واشترك
بوليكوبوس مع عدد من اساقفة روما في خدمة القداس اإللهى وقدس أسقف أزمير األسرار اإللهية.

واستمر الخالف الي حد ما واقيمة مجموعة من المجامع المكانية لهذا االمر استمر الحال على هذا المنوال
إلى أواخر القرن الثانى ،وأوائل القرن الثالث الميالدى فعقدت مجامع مكانية مختلفة بعضها حكم بأن يعيد
المسيحيون عيد القيامة فى يوم األحد وال يحل الصوم قبل ذلك ومن هذه المجامع انعقد مجمع روما سنة
192م برئاسة البابا فيكتور الذي أيد رسالة البابا دمتريوس الكرام وبعضها مثل مجمع افسس المكاني اقر
عيد الفصح في الرابع عشر ولكن مجمع فرنسا الذي عقده إيرناؤس سنة 197م اتبع طريقة كنيسة
اإلسكندرية التي أقرها فيكتور بابا روما وهى التي أققرها المجمع النيقاوى وأعتمدها (فيما بعد).
ولكن بقيت كنائس أسيا غير رأضية عن هذا القرار وظلت متمسكة بعادتها .ولم يحسم هذا الخالف بين
الكنائس سوى مجمع نيقية سنة  385م.
اما حسابات كنيسة االسكندرية هذا هو حساب االبقطي
Epacte

وهو يعني عمر القمر في بداية شهر توت القبطي من كل عام وقد تم وضع هذا الحساب في القرن الثالث
الميالدي ،بواسطة الفلكي المصري "بطليموس الفرماوي" (من بلدة فرما بين بورسعيد والعريش) في
سب هذا الحساب
عهد البابا ديميتريوس الكرام (البابا البطريرك رقم  18بين عامي  838 – 129م) .وقد نُ ِ
لألب البطريرك ،ف ُد ِع َي "حساب الكرمة
وحساب الكرمة هو جاء معتمدا علي الدسقولية
جاء فى كتاب الدسقولية الباب الحادى والثالثونأ -فى مقدمة الباب( :وواجبنا نحن معشر المسيحيين أن
نستقصى ألجل يوم الفصح كى ال نصنعه في غير األسبوع الذي يقع فيه اليوم الرابع عشر من الهالل
.ويوافق شهر نيسان الذي هو بالقبطى برموده
ب -وجاء في أول الباب المذكور( :يجب عليكم يا إخوتنا الذين أشتهريتم بالدم الكريم الذي للمسيح ،أن
تعلموا يوم الفصح بكل استقصاء واهتمام عظيم من بعد طعام الفطير الذي يكون في زمان االعتدال
(الربيعى) الذي هو خمسة وعشرون من برمهات ،وأن ال يعمل هذا العيد الذي هو تذكار آالم الواحد دفعتين
في السنة ،بل دفعة واحدة للذى مات عنا دفعة واحدة .واحذروا من أن تعيدوا مع اليهود ألنه ليست لكم اآلن

معهم شركة .ألنهم ضلوا وأخطأوا وزلوا هؤالء الذين ظنوا أنهم تكلموا بالحق فصاروا ضالين في كل زمان
وابتعدوا عن الحق .أما انتم فتحفظوا باستقصاء من عيد اليهود الذي فيه طعام الفطير الذي يكون في زمن
الربيع الذي هو خمسة وعشرون من برمهات هذا الذي يحفظ إلى أحد وعشرين يوما من الهالل حتى ال
يكون أربعة عشر من الهالل في أسبوع آخر غير األسبوع الذي تعلمون فيه الفصح فتصبحون تصنعون
.الفصح دفعتين في السنة بقلة المعرفة
أما عيد القيامة الذي لربنا ومخلصنا يسوع المسيح فال تصنعوه في يوم من األيام البتة اال يوم األحد.
.وصوموا في أيام الفصح وابتدئوا من يوم األثنين إلى يوم الجمعة والسبت وهى ستة أيام
وهذا الحساب يحدد موعد اإلحتفال بعيد القيامة المسيحي بحيث يكون موحداً في جميع أنحاء العالم (
وساتي الي تفاصيل هذا الحساب الحقا ) .وبالفعل وافق على العمل به جميع أساقفة روما وأنطاكية
وأورشليم في ذلك الوقت ،بناء على ما كتبه لهم البابا ديميتريوس الكرام في هذا الشأن .ولم ُعقِ َد مجمع
نيقية عام  385م أق َّر هذا الترتيب ،والتزمت به جميع الكنائس المسيحية حتى عام  1582م
ومجمع نيقية الذي اقر هذا الحساب هو كاالتي
اجتمع المجمع المقدس المسكونى األول في نيقية بيثينية في سنة 385م على قسطنطين الكبير ومن أشهر
اآلباء الذين حضروه الكسندروس بطريرك اإلسكندرية ومعه القديس أثناسيوس الكبير ،وألكسندروس
أسقف القسطنطينية ،وأوسيوس أسقف قرطبة (أسبانيا) والكاهنان ثيتون وفكنديوس مندوبا سلفستر بابا
روما ،وأفسطاثيوس بطريرك أنطاكية ،ومكاريوس أسقف أورشليم..
وكان عدد أباء هذا المجمع حسب ما وصل إلينا في تقليد الكنيسة المقبول  312أسقفا عدا عدد وافر من
القسوس والشمامسة أتوا من كل الكنائس في أوربا وأفريقية وآسيا.
وقد دعى هذا المجمع للنظر في بدعة أريوس الذي جدف على األبن الكلمة – كلمة هللا – وقال عنه أنه
مخلوق وغير مساو لآلب في الجوهر .وبعد أن رذل المجمع بدعته وحكم عليه وحرمه .وضع دستور
اإليمان الذي عرف بإسمه (قانون اإليمان النيقاوى).
وبسبب االختالفات في تاريخ تعييد الفصح لم يتأخر المجمع النيقاوى المقدس عن العناية بحل هذه المسألة
نهائيا إجابة لرغبة الملك قسطنطين.

فتقرر في هذا المجمع:
أوال :أن يعيد الفصح دائما في يوم أحد.
وثانيا :أن يكون في األحد الذي بعد  12القمرى أي بعد بدر االعتدال الربيعى.
وبما أن تحديد االعتدال الربيعى يستدعى مراقبات وتدقيقات فلكية ،وكانت اإلسكندرية ممتازة على غيرها
بالمعارف الفلكية فقد كلف المجمع أسقفها (أى بطريركها) أن يعين كل سنة يوم الفصح بموجب ما يحدد في
المجمع المقدس وأن يعلن ذلك لكل الكنائس ،بقرب عيد الغطاس ،برسائل كانت تدعى فصحية وقد أرسل
آباء المجمع المقدس (النيقاوى) رسالة إلى كنيسة اإلسكندرية يبلغون فيها االكليروس والشعب بعض ما
جرى كتابة ليتسنى لهم االطالع على ما دار من األبحاث وما تم بشأنها من دروس وفحص دقيق وما انتهى
المجمع إلى وضعه وتثبيته وقد شملت الرسالة ثالثة موضوعات تهم مصر وكنيسة اإلسكندرية بنوع خاص
وهى:
(أ) حرم أريوس وأفكاره.
(ب ) موضوع مالتيوس أسقف أسيوط (أن يبقى في مدينته مع تجريده من السلطة فال يشرطن أحدا وال
يدير مصالح الكنيسة).
(ت) االتفاق المختص بالفصح المقدس.
وقد جاء بالرسالة بخصوص الموضوع األخير ما يأتى( :ثم أننا نعلن لكم البشرى السارة عن االتفاق
المختص الفصح المقدس فإن هذه القضية قد سويت بالصواب بحيث أن كل األخوة الذين كانوا في الشرق
يجرون على مثال اليهود ،صاروا من اآلن فصاعدا يعيدون الفصح ،العيد األجل األقدس ،في الوقت نفسه،
كما تعيده كنيسة روما وكما تعيدونه انتم وجميع من كانوا يعيدونه هكذا منذ البداية).
ولذلك فقد سرتنا هذه النتائج المحمودة ،كما سرنا استتباب السالم واالتفاق عامة مع قطع دابر كل بدعة.
فاستقبلوا بأوفر إكرام وأعظم محبة زميلنا أسقفكم ألكسندروس الذي سرنا وجوده معنا.
رسالة األمبراطور قسطنطين بخصوص الفصح

فى مؤلف الفسابيوس ،في سيرة قسطنطين  ،82 – 12 :35وجد نص رسالة يقال أن األمبراطور أرسلها
إلى الذين لم يكونوا حاضرين في المجمع جاء فيها ما يأتى:
(عندما اثيرت قضية عيد الفصح المقدس ارتأى الجميع رأيا واحدا أنه من المستحسن والالئق أن يحتفل
المسيحيون كلهم في هذا العيد ،في يوم واحد .ألنه أي شيء أجمل وأحب من أن نرى هذا العيد ،الذي
بواسطته نتلقى الرجاء بالخلود يحتفل فيه الجميع برأى واحد وأسلوب واحد؟ فقد اعلن انه ال يناسب على
االطالق ،وخاصة في هذا العيد األقدس من كل االعياد ،أن نتبع تقليد أو حساب اليهود الذين عميت قلوبهم
وعقولهم وغمسوا أيديهم بأعظم الجرائم فظاعة .وفي رفضنا عادتهم يمكننا أن نترك لذرارينا الطريقة
القانونية لالحتفال بالفصح الذي ما زلنا نقيمه من عهد االم مخلصنا حتى يومنا الحاضر .ولذلك يجب أال
يكون لنا ما نشارك به على الشريعة وهكذا إذ نتفق كلنا على اتخاذ هذا األسلوب ننفصل أيها األخوة الحباء
عن أن إشتراك ممقوت مع اليهود ،ألنه عار علينا حقا أن نسمعهم يفتخرون أننا بدون إرشادهم ال نستطيع
أن نحفظ هذا العيد .فأنى لهم أن يكونوا على صواب وهم الذين لم يفسحوا ألنفسهم ،بعد موت المخلص ،أن
يتخذوا العقل مرشدا ،بل ساروا تحت قيادة العنف الوحشى فريسة ألوهامهم .وليس لهم أن يعرفوا الحق في
مسألة الفصح ألنهم لعماهم وبغضهم لكل إصالح يعيدون فصحهم غالبا مرتين في سنة واحدة .فال يسعنا
إذن أن نقلدهم في خطأهم الفاضح هذا .وكيف يمكننا أن نتبع من اعماهم ضاللهم؟ إذ ال يجوز على اإلطالق
أن نعيد الفصح مرتين في سنة واحدة .ولكن حتى إذا لم يكن هكذا فمن ألزم واجباتكم أال تلوثوا أنفسكم
بالصلة مع شعب شريد كهذا .إذ على ذلك أنه يجب أن تفكروا جيدا في قضية خطيرة كهذه حتى ال يحدث أي
إختالف أو إنشقاق ،فإن مخلصنا ترك لنا يوما احتفاليا واحدا لفدائنا أعنى به يوم آلمه المقدسة وقد أراد منا
أن نؤسس كنيسة واحدة جامعة افتكروا إذن كم هو غير الئق أن يكون في اليوم ذاته ،البعض صائمين في
حين ينعم اآلخرون بمائدة العيد متلذذين .أو إذ يكون البعض في بهجة العيد يكون اآلخرون صائمين فتطلب
منا العناية اإللهية أن يصير إصالح هذا األمر وإيجاد نظام موحد .ولى رجاء أن يتفق الجميع في هذه
القضية .فمن جهة يدعونا الواجب أال يكون لنا شركة مع قاتلى ربنا .ومن جهة أخرى بما أن العادة المتبعة
اآلن في كنائس الغرب والجنوب والشمال مع بعض الكنائس في الشرق هى الهم شيوعا الح للمجمع أنه
يحسن أن يتبع الجميع هذه العادة وأنا متأكد أنكم تقبلونها بفرح على مثال ما هو جار في روما وأفريقية
وأيطاليا ومصر وأسبانيا والغال (فرنسا) وبريطانيا وليبيا وكل أخائية ،وفي أبريشيات أسيا والبنطس
وكيليكية .يجب أن تنظروا في هذه القضية ليس ألن عدد الكنائس في االبرشيات المذكورة هو األوفر فحسب
بل ألن العقل يدل على صواب خطتهم .إذ يجب أال يكون لنا شركة مع اليهود .ولنخلص األمر بكلمات

محدودة أنه ،باتفاق حكم الكل ،قد رؤى أن عيد الفصح الجزيل القداسة يجب أن يحتفل به في كل مكان في
اليوم الواحد بعينه .وال يليق أن نختلف فى الرأى في شيء مقدس كهذا .أما وقد أتينا على تفاصيل هذه
القضية فأقبلوا بطيبة خاطر ما شاء هللا أن يأمر به حقا ألن كل ما يتم في إجتماعات األساقفة يجب أن يعتبر
كأنه صادر عن اله .أخبروا إخوتكم بما اشترع واحفظوا هذا اليوم المقدس حسب ما بلغكم لنستطيع أن نعيد
كلنا الفصح المقدس في اليوم نفسه ،وإذا سمح لى أن أتخذ نفسى معكم كما أشتهى أقول أنه قد جازلنا أن
نفرح معا إذ نرى يد القدرة اإللهية قد جعلت وظيفتنا خادمة إلحباط مكائد الشرير .وهكذا يزهر بيننا االيمان
والسالم واالتحاد .وليحفظكم هللا بنعمته يا اخوتى األحباء).
وبعد أن أقر المجمع موضوع تحديد الفصح وأصدر القيصر قسطنطين منشورا بضرورة االحتفال بالفصح
في وقت واحد كما رسم ذلك بابوات اإلسكندرية ،ظل المسيحيون يعتبرون هذا الحساب بقواعده إلى سنة
 1528م ولكن في هذه السنة اكتشف البابا غريغوريوس الثالث عشر بابا روما فرقا في موعد األعياد
الثابتة وفي األعتدال الربيعى عما كان في أيام مجمع نيقية سنة 385م بما يقدر بعشرة أيام.
فاالعتدال الربيعى بعد أن كان يقع في  81آذار (مارس) الموافق  85برمهات في أيام مجمع نيقية 385م
تقدم فأصبح يقع في يوم  11أذار (مارس) في سنة .15285
فلجأ البابا غريغوريوس إلى علماء الالهوت ليعرف منهم السبب المباشر لذلك فأجابوه بأنه ليس لديهم
سبب من الناحية الكنسية أو الالهوتية فأمر مراجعه علماء الفلك فأجابه العلماء وال سيما الفلكيان ليليوس،
 Liliusوكلفيوس  Calviusبأن السبب مرجعه إلى حساب السنة إذ وجد هذان العالمان أن الزمن الذي
تستغرقه األرض في دورانها حول الشمس دورة كاملة:
ثانية دقيقة ساعة يوم
315 5 22 21
بينما كان يحسب في التقويم اليوليانى :ساعة يوم
315 1
أى بفرق قدره  11دقيقة و 12ثانية.

كما أدرك العلماء فرقا آخر في حساب الشهر القمرى.
ثانية دقيقة ساعة يوم
فالتقويم اليوليانى 89 18 22 85
والحقيقة المرصودة 89 18 22 3
بفرق قدره - - - 88
ومما سبق يتجلى لنا حقيقتان-:
السنة الشمسية اليوليانية تزيد عن الحقيقة التي تم رصدها نحو  11دقيقة 12 ،ثانية وهى تتجمع يوما كل
 182عام وقد تجمع بسببها منذ مجمع نيقية حتى البابا غريغوريوس  12أيام فرقا في جميع األعياد الثابتة.
وأصبح هذا الفرق حاليا  13يوما.
كما أن دورة القمر األبقطية تزيد في كل  835سنة قمرية أو  19سنة شمسية ساعة واحدة ،و 81دقيقة،
و 12ثوانى .وقد ضبط التقويم اليوليانى على ضوء هذه الفروق ورؤى حذف الفروق واتبعت الطرق
التالية:
نام الناس يوم  2أكتوبر أي ليلة  5أكتوبر وأستيقظوا في صباح اليوم التالى على أنه  15أكتوبر وبذلك
تالفوا العشرة أيام التي تجمعت من أيام مجمع نيقية( .انظر المزيد عن هذا الموضوع هنا في موقع األنبا
تكال في أقسام المقاالت والكتب األخرى) .كما ننام نحن عند ضبط الساعة الصيفية بإرجاع الساعة إلى
الخلف وكما نعود وننام لنرد الساعة مرة أخرى عند بدء مواعيد الشتاء..
كما وضعت قاعدة لضمان األيام التي تستحدث بعد ذلك بأن يحذف  3أيام من كل  222سنة إذ أن كل 222
سنة بها  122سنة كبيسة حسب التقويم اليوليانى الذي يحسب يوم الكبيس كل  2سنوات مرة باستمرار بال
قيد وال شرط وأما التقويم الغريغورى فعمد إلى إتباع طريقة بها يتالقى ثالثة أيام في كل  222سنة مع عدم
إحتساب السنة القمرية (نسبة إلى القرن الزمنى وهى ذات الصفرين من اليمين في األحاد والعشرات) وذلك
ما لم تقبل هذه السنة القرنية القسمة على  222بينما تعتبر كبيسة في التقويم اليوليانى.

فسنة  1122كبيسة في اليوليانى والغريغورى معا
 1722تعتبر كبيسة في التقويم اليوليانى وبسيطة في الغريغورى
 1222كبيسة في اليوليانى وبسيطة في الغريغورى
 1922كبيسة في اليوليانى وبسيطة في الغريغورى
 8222كبيسة في اليوليانى والغريغورى معا
 8222كبيسة في اليوليانى والغريغورى معا
وبحذف العشرة أيام وبهذا رجع االعتدال الربيعى فلكيا وكذلك األعياد الثابتة الى ما كانت عليه أيام مجمع
نيقية وظلت في مواعيدها بموجب هذا التعديل.
وأما الكنيسة الشرقية فإذ سار تقويم الشهداء لديهم المأخوذ عن التقويم المصرى القديم الذي يعتمد علي
نجم الشعري وليس الشمس وال القمر وذلك باحتساب يوم الكبيس في كل أربع سنوات مرة على طول الخط
مع اعتبار ايام النسي في السنة القبطية .فهو لم يتاثر بخطأ التقويم الشمسي
فقد وصل الفرق اآلن  13يوما منذ مجمع نيقية حتى اآلن.
بمقتضي تعديل البابا غريعوريوس الثالث عشر اصبح عيد القيامة مناسب لالعتدال الربيعي فلكيا ولكن
صار عيد القيامة عند الكنائس الغربية يقع بعد اكتمال البدر الذي يلي االعتدال الربيعي مباشرةً ،بغض
النظر عن الفصح اليهودى الذي ياتي احيانا قبله او بعده واحيانا معه في نفس اليوم (مع أن قيامة السيد
المسيح جاءت عقب فصح اليهود حسب ما جاء في األناجيل األربعة) .فمن ثَ َّم أصبح عيد القيامه عند
الغربيين يأتي أحيانا ً في نفس يوم احتفال الشرقيين به ،وأحيانا ً يأتي مبكراً عنه (من أسبوع واحد إلى
خمسة أسابيع على أقصى تقدير) ،وال يأتي أبداً متأخراً عن احتفال الشرقيين بالعيد.
واستمرت الكنيسة الشرقية بالحساب القديم الذي يراعي فيه الثالث نقاط االساسية التي جائت في
الدسقولية ولهذا ال ياتي عيد القيامة في الكنيسة الشرقيه وال مره قبل عيد الفصح.

وكيفية حساب االبقطي
الحساب في ُمجمله هو عبارة عن دورة تتكون من تسعة عشر عاماً ،وتتكرر .وبناء علي هذا الحساب ال
يأتي عيد القيامة قبل  2إبريل وال بعد  2مايو وال ياتي قبل االعتدال الربيعي وال ياتي قبل عيد الفصح وياتي
دائما يوم احد بالطبع.
وحساب األبقطى هو الذي يحدد موعد ذبح الخروف عند اليهود ،وألن ذبح الخروف عند اليهود مرتبط
بالتقويم اليهودى ،وتقويم اليهود مرتبطا بالشمس والقمر إذ أنه تقويم قمرى وشمسى معا – قمرى من
حيث الشهور – كما أن اليهود والزراعة ترجع إلى المناخ ،والمناخ بدوره مرتبط بالشمس ال بالقمر ،لذلك
لجأوا إلى إضافة شهر ثالث عشر في كل ثالث سنوات مرة حتى تساير السنة اليهودية السنة الشمسية،
وحتى تقع األعياد المرتبطة بالزراعة في موعدها وفي موسمها تماما وعلى ذلك يتقدم يوم ذبح الخروف
ويتأخر تبعا إلضافة الشهر الثالث عشر (آذار الثانى) أو عدم إضافته وبموجب حساب األبقطى وبدون
الرجوع إلى اليهود أنفسهم يمكن التحديد (أى تحديد ذبح خروف الفصح عند اليهود).
لقد بنى البابا دمتريوس الكرام حساب األبقطى على القواعد الفلكية القديمة في العصور األولى وال سيما
قاعدة ميتون  Metonالفلكى األثينى الذي اخترع الدور المنسوب اليه في سنة  238ق.م وعلى أثر وضعه
استعمله األغارقة (اليونان  )Grecsفي تاريخ األولمبيادات وعرف مواطنوه له هذا الجميل فرقموا هذا
الدور بحروف من ذهب على لوح من المرمر ووضعوه على هيكل مينرفا  Minervaالهة الحكمة والفنون
الجميلة في أثينا ليعرف الناس ما قام به هذا الفلكى من خدمة للعلم.
لذلك يدعوه اإلنجليز والفرنسيون بالعدد الذهبى  Golden Numberولقد جعل ميتون  Metonهذا
الدور مؤلفا من تسع عشرة سنة قمرية وسبعة أشهر ،أو  835شهرا قمريا تقابلها تسعة عشر سنة
شمسية مربعة ودعى الفرق بين السنة الشمسية والقمرية أبقطى (أى الباقى) ومتى تكرر هذا الفرق 19
مرة كون السبعة األشهر القمرية أو بالحرى أتم الدور القمرى.
وأما الكيكلوس  kiklocفهو الباقى من  1إلى  19بعد استخراج األدوار من السنين المربعة الشمسية
ويعرف أيضا باسم آس القمر أو دور القمر أو جدول القمر.
فى مصر أول يوم فى فصل الربيع يوم  3أبريل الموافق  85برمهات حسب التقويم القبطى يختلف عن 81
مارس

يؤخذ تاريخ السنة ( سنة الشهداء ) المراد معرفة تاريخ يوم عيد القيامة فيها ويطرح منه عدد ( ) 1
والباقي يقسم على ( ) 19وباقي هذه القسمة يضرب في ( )11والناتج يقسم على ( )32والباقي من هذه
القسمة يطرح من عدد (( ) 22قاعدة ثابتة ) فيكون الباقي هو تاريخ يوم ذبح خروف الفصح فأن كان من
( 1إلى ) 83كان في شهر برمودة وإن كان من ( 85إلى  ) 32كان في شهر برمهات ثم تبحث عن اسم هذا
اليوم ويوم األحد التالي له يكون هو يوم عيد القيامة المجيد .
ومثاالً سنة  1712ش (8228م) -:
 9=19÷ 1717= 1 – 1712والباقي  8= 32÷ 77=11×7والباقي  17يطرح من ( ) 22فيكون الباقي
( ) 83هو يوم ذبح الخروف ويكون في شهر برمودة ويوافق يوم أربعاء واألحد التالي له  87برمودة هو
يوم عيد القيامة المجيد.
( مالحظة  -:اذا كان ناتج الضرب في ()11ال يقبل القسمة على ( )32نعود إلى الرقم () 11ونطرحه من
( ) 22وفي حالة ما اذا كان ناتج الطرح من ()22يزيد عن ( ) 32تسقط منه عدد () 32فيكون الباقي هو
تاريخ يوم ذبح خروف الفصح )
ونالحظ أن فكرة األبقطى تأسست على أساس الفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية وقدرة  11يوما
سنويا ودورة القمر في الفضاء بالنسبة لنا تبلغ مدتها  12.1سنة شمسية وإذ تتم دورة القمر في الفضاء
في هذه المدة تعود لتدور مرة أخرى .ومن الجدول التي ندرك هذا األساس:
مالحظات

دور

أبقطى

القمر

القمر

1

11

فى السنة الثانية من الدور يكون الفرقد  88يوما

8

88

فى السنة الثالثة من الدور يكون الفرق  33يوما يحذف

3

3

ميعاد ذبح
الخروف عند
اليهود في
السنوات
المتوالية

منها ( 32شهر كامل) الباقى 3
فى السنة الرابعة من الدور يكون الفرق  12يوما

 89برمهات
 12برموده
 7برموده

2

12

فى السنة الخامسة من الدور يكون الفرق  85يوما

5

85

فى السنة السادسة من الدور يكون الفرق  31يوما
بحذف منها ( 32شهر كامل) الباقى 1

 81برمهات
 15برموده

1

1

فى السنة السابعة من الدور يكون الفرق  17يوما

 2برموده

7

17

فى السنة الثامنة من الدور يكون الفرق  82يوما

 83برموده

2

82

فى السنة التاسعة من الدور يكون الفرق  39يوما بحذف

9

9

فى السنة العاشرة من الدور يكون الفرق  82يوما

12

82

فى السنة الحادية عشر من الدور يكون الفرق  31يوما

منها ( 32شهر كامل) الباقى 1

يحذف منها ( 32شهر كامل) الباقى 1

 18برموده
أول برموده
 82برموده

11

1

فى السنة الثانية عشر من الدور يكون الفرق  18يوما

 9برموده

18

18

فى السنة الثالثة عشر من الدور يكون الفرق  83يوما

 82برمهات

13

83

فى السنة الرابعة عشر من الدور يكون الفرق  32يوما

12

2

فى السنة الخامسة عشر من الدور يكون الفرق  15يوما

15

15

فى السنة السادسة عشر من الدور يكون الفرق  81يوما  85برمهات

11

81

فى السنة السابعة عشر من الدور يكون الفرق  37يوما

17

7

فى السنة الثامنة عشر من الدور يكون الفرق  12يوما

12

12

فى السنة التاسعة عشر من الدور يكون الفرق  89يوما

19

89

يحذف منها ( 32شهر كامل) الباقى 2

يحذف منها ( 32شهر كامل) الباقى 7

يكمل إلى 32
وبه ينتهى الدور .فالدور  812يوما لتكون سبعة أشهر
كل شهر ثالثون يوما.

 17برموده
 1برموده

 12برموده
 3برموده
 88برموده
 12برموده

قاعدة إذا طرحنا رقم أبقطى القمر من ( 22قاعدة ثابتة فالناتج هو رقم يوم ذبح الخروف
ثابتة

في برمهات أو برمودة ويكون كاالتى :من  85إلى  32في برمهات ،من  1إلى 83
في برموده وال يأتى  82مطلقا.

لمعرفة موعد عيد القيامة في الشهر القبطى يلزم معرفة أول السنة القبطية وهو أول برمودة في نفس
الوقت ،وبعد ذلك يستخرج يوم ذبح الخروف عند اليهود ومن ثم أحد القيامة الذي يليه مباشرة.
أوال :خطوات معرفة أول السنة القبطية:
لمعرفة أول السنة القبطية بحساب األبقطى في أي يوم من أيام األسبوع تبدأ ،يتبع ما يأتى من خطوات:
أ -يستخرج دور الشمس من  82 – 1سنة.
ب -من الدور يستخرج أبقطى الشمس من  7 – 1أيام.
ت -يحسب األبقطى من األربعاء دائما
ث -نصل إلى يوم أول السنة القبطية من أيام األسبوع وهو في نفس الوقت أول برمودة.
(أ) – دور الشمس:
لكى نستخرج دور الشمس ألى سنة نجرى ما يأتى:
 -1نأخذ السنة القبطية (سنة الشهداء) المراد معرفة في أي يوم يكون رأسها.
 -8نطرح من رقم السنة مقدار ( 2وهذه قاعدة ثابتة)
 -3نقسم الناتج بعد ذلك على  82سنة (أدوار شمس)
 -2الباقى هو دور الشمس.
مثال :سنة  1725ش
1721 = 2 – 1725
نقسم  1721على  82ثم نأخذ باقى العملية الحسابية إذن الباقى 81

إذن دور الشمس لهذه السنة 81
(ب) – أبقطى الشمس:
 -1يضاف على دور الشمس ربعه بال كسور
 -8يطرح من الناتج األسابيع الكاملة أي نسقط منه ( 7/7/7سبعات) والباقى هو أبقطى الشمس .مثال :في
سنة  1725ش كان دور الشمس لهذه السنة هو 81
81 = 5 + 81
 81نسقط منها أسابيع كاملة
 81يوم بها ثالثة أسابيع ب  81يوم والباقى 5
إذن الباقى 5
إذن أبقطى الشمس هو 5
(ج) – تعيين اليوم األسبوع (بداية السنة)
متى علم أبقطى الشمس أمكن تعيين اليوم األسبوعى بسهولة بأن يبدأ األربعاء ،ومن خالل هذا الجدول
البسيط يعرف اليوم األسبوعى متى عرف األبقطى.
أبقطى

1

8

3

2

5

1

7

الشمس
اليوم

األربعاء

الخميس

الجمعة

السبت

األحد

االثنين

األسبوعى
مثال :في سنة  1725للشهداء كان أبقطى الشمس  5إذن بداية السنة (النيروز هى يوم األحد.
(د) – استخراج بداية بقية الشهور:

الثالثاء

معروف أن أول توت يتفق مع اول برمودة في بدايته أي إذا بدأ توت يوم األحد يبدأ برمودة في األحد
وهكذا.
والستخراج بداية بقية الشهور يكتب جدول بشهور السنة كاآلتى:
توت برمودة
بابه بشنس
هاتور بؤنة
كيهك أبيب
طوبة مسرى
أمشير النسى
برمهات
ولما كان الشهر القبطى ثالثين يوما ،والشهور متساوية ،إذن ،إذا بدأ شهر توت في يوم األحد تكون نهايته
األثنين ويبدأ شهر بابه بالثالثاء وشهر هاتور بالخميس وكيهك بالسبت وطوبة باالثنين وأمشير باالربعاء
وبرمهات بالجمعة وبرمودة باالحد.
ونالحظ أن بداية توت تشبه بداية برمودة.
وبداية بابه تشبه بداية بشنس
وبداية هاتور تشبهبداية بؤونه وهكذا...
تطبيق :لو طبقنا ذلك على سنة  1725ش مثال نجد اآلتى:
األحد

توت

األحد

برمودة

الثالثاء

بابه

الثالثاء

بشنس

الخميس

هاتور

الخميس

بؤونه

السبت

كيهك

السبت

أبيب

األثنين

طوبة

األثنين

مسرى

األربعاء

أمشير

األربعاء

النسئ

ثانيا :استخراج موعد يوم ذبح الخروف عند اليهود:
لكى يتم استخراج موعد يوم ذبح خروف الفصح يلزمنا
أوال أن نعرف دور القمر وأبقطى القمر لتلك السنة ثم نسنتخرج يوم ذبح الخروف
(أ) – دور القمر:
يتم تحديد دور القمر إما عن طريق سنة الشهداء أو عن طريق السنة الميالدية التي يقع خاللها عيد القيامة
المجيد والستخراج دور القمر يجرى ما يأتى:
الطريقة األولى( :سنة الشهداء)
 -1نأخذ سنة الشهداء المطلوبة (كاملة)
 -8نطرح منها ( 1واحد) دائما
 -3نقسم الباقى على أدوار قمر 19
 -2الباقى هو دور القمر
مثال :سنة  1725ش
1722 = 1 – 1725
نقسم  1722على 19

ثم نأخذ باقى العملية الحسابية
إذن الباقى هو  13وهو دور القمر

طريقة ثانية

(السنة الميالدية)
 -1نأخذ السنة الميالدية كاملة
 -8نقسم السنة على  19أدوار قمر
 -3الباقى هو دور القمر
مثال :سنة 1929م
19 / 1929
إذن الباقى  13وهو دور القمر
(ب) – أبقطى القمر:
آلستخراج أبقطى القمر يجرى ما يأتى:
 -1نضرب دور القمر ×  11يوما (وهو الفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية).
 -8الحاصل نسقطه من الشهور الكاملة ( 32يوما)

 -3الباقى هو أبقطى القمر لتلك السنة.
مثال :سنة  1725ش
كان دور القمر لتلك السنة 13
123 = 11 × 13
 123نسقط منها الشهور الكاملة
إذن الباقى  83وهو أبقطى القمر
(ج) تحديد موعد ذبح الخروف وعيد القيامة:
لتحديد موعد ذبح الخروف عند اليهود يجرى ما يأتى:
 -1نطرح أبقطى القمر من  22وهذه قاعدة ثابتة
 -8الباقى يكون عدد أيام ذبح الخروف أي فصح اليهود في الشهر القبطى إما في برمودة أو
في برمهات ويعرف مما يأتى:
* من  1إلى  83يكون في برمودة
* من  85إلى  32يكون في برمهات
وال يأتى  82البتة
 -3يعرف اسم يوم ذبح الخروف من بين أيام األسبوع
 -2يوم األحد الذي يأتى بعده يكون عيد القيامة المجيد
مثال :سنة  1725ش

كان أبقطى القمر لهذه السنة 83
17 = 83 – 22
إذن ذبح الخروف يوم  17برمودة
سنة  1725كان بداية السنة:
يوم األحد وهو اول برمودة
ومن خالل الجدول التالى يتضح أن يوم  17برمودة يوافق
األحد

1

2

15

88

89

األثنين

8

9

11

83

32

الثالثاء

3

1

17

82

االربعاء

2

11

12

85

الخميس

5

18

19

81

الجمعة

1

13

82

87

السبت

7

12

81

82

( )2إذن عيد القيامة في تلك السنة يوافق يوم الحد  88برمودة.
وجدول بعيد القيامة الغربي والشرقي وعيد الفصح
Jewish

Julian

Gregorian

Spring Astronomical

Year

Passover

Easter

Easter

Easter

Full Moon

April 8

April 15

April 15

April 15

April 8

2001

March 28

May 5

March 31

March 31

March 28

2002

2003

April 16

April 20

April 20

April 27

April 17

2004

April 5

April 11

April 11

April 11

April 6

2005

March 25

March 27

March 27

May 1

April 24

2006

April 13

April 16

April 16

April 23

April 13

2007

April 2

April 8

April 8

April 8

April 3

2008

March 21

March 23

March 23

April 27

April 20

2009

April 9

April 12

April 12

April 19

April 9

2010

March 30

April 4

April 4

April 4

March 30

2011

April 18

April 24

April 24

April 24

April 19

2012

April 6

April 8

April 8

April 15

April 7

2013

March 27

March 31

March 31

May 5

March 26

2014

April 15

April 20

April 20

April 20

April 15

2015

April 4

April 5

April 5

April 12

April 4

2016

March 23

March 27

March 27

May 1

April 23

2017

April 11

April 16

April 16

April 16

April 11

2018

March 31

April 1

April 1

April 8

March 31

2019

March 21

March 24

April 21

April 28

April 20

2020

April 8

April 12

April 12

April 19

April 9

2021

March 28

April 4

April 4

May 2

March 28
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