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٣٠

التقوى

 
	ملسيح   ميال;   ِبـِعيد  	ملسيحيو+  ²تفل 

	أل'8  بفرحة عاEمة m ٢٥ كانو+   �
من كل عا@، 'لكن 	ملسيح � � ُيولد m ٢٥ كانو+ 
	أل'8 '� يكن 	ملسيحيو+ ²تفلو+ m 	لقر'+ 	لثالثة 
مسيحيي   +, بل  	ليو@.  هذ	   m 	مليال;  ِبـعيد  	أل'* 
عيًد	  	ليو@  هذ	   	'Eختا	 	لذين  هم  	لبد	ية   m  sلغر	
مليال; 	ملسيح �، ½ �خذ مسيحيو 	لشرP ²تفلو+ به 

 .sللغر 	ليو@ نفسه تقليًد	 m

Iعيد �مليال� &�لعلما> �ملسيحيو
لقد 'm ;E تفس$ ضخم للكتاs 	ملقدr يشتمل على 

ثالثة عشر ³لًد	: 

 ح¦ بد	ية 	لقر+ 	لثالث 	مليال;a كانت حتتفل بعض 
مناطق 	لكنيسة مبيال; 	ملسيح m 	لسا;r من كانو+ 
بـ  	لتاEيُخ  هذ	  	سُتبد8  	لر	بع  	لقر+   m' 	لثا�. 
	لقدمي  منذ  	ليو@  	أل'8، 'كا+ هذ	  ٢٥ من كانو+ 
يوَ@ مهرجا+ 'ثÄ ُيَظّن �+ »�ة 	لشمس تنبعث فيه. 
تبتعد   aلذ	 	لتأEيخ  هو  	جلوليا� هذ	  للتقومي  'طبًقا 
فيه 	لشمس عن خّط 	الستو	i 'كأÈا تولد من جديد. 
 The Interpreter’s Bible, Abingdon Cobesbary Press)

(New York. 1952

 كذلك ُتبني 	ملوسوعة 	لdيطانية تفصيل هذ	 	ألمر، 
كانو+   ٢٥  m ²تفلو+  كانو	   sلغر	  m  rلنا	  +�
	أل'8 قبل 	ملسيحية، 'كا+ 	لالتينيو+ يصومو+ لآل�ة 

بقلم: �ألستاr نص�H Pد Hجنم
 (
(�ستا_ مقاEنة 	أل;يا+ باجلامعة 	أل�دية، Eبو

تعريب: 	لد	عية م$ �جنم بر'يز
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بريطانية   m ُيسّمى  	ليو@  هذ	  'كا+  	ليو@،  هذ	   m
	إلجنليز  'كا+   ،(Mother Night) 	أل@“  بـ”ليل 

يسهر'+ 'يتعبد'+ m هذ	 	لليل.
 a;مليال	خلامس 	لقر+ 	ملرجع نفسه �نه ح¦ 	 m ;E''
� ²صل 	التفاP على 	ليو@ 	لذa ¼ب �+ ُيحَتَفل فيه 
 ٢٥ '� E	_« لثا� �' ٢٥	٦ كانو+  m� ،;مليال	بعيد 
كلمة  حتت  	لdيطانية،  (	ملوسوعة  	أل'8؟    كانو+ 

 (@١٩٥١:E	مليال;“، ,صد	عيد ”
 iلعلما	نه عند � rملقد	 sلكتا	عتر� مفسر' 	لقد  
	ألحباE ال قيمة �ذ	 	ليو@ قطًعا. يقو8 'ليا@ جينكس 

 :x$تفس m (William Janks)

 rختر¢ ;يونيسو	ملوقف ,* ٥٢٧ @، ½ 	 	ستمّر هذ	 
	لتاEيخ  هذ	   (DionysivisExigaus)   rغو �يكسي 
�ذ	   
بشد  iألتقيا	'  iلعلما	 	Eتا¢  'لقد   ،iaلبذ	
@ فابريسيوr (Fabricius) فهرًسا ال يقّل  	ملوضو¢. ُيقدِّ
عن مائة 'سّتة 'ثالثني �Eًيا §تلًفا ôصوÐ سنة 	مليال; 
	ملختلفة  	ملسيحية  	لطو	ئُف  'ضعت  فلقد  'يومه. 
 m 	مليال;  لعيد  	ملختلفَة  	لتو	Eيَخ  	ملتعلِّمو+  '	لرجا8ُ 

كل شهر من 	لسنة. 
 William) لبحث يستنبط 'ليا@ جينكس	 	اية هذÈ m' 
 x,* هذ 	ملسيحيني نظًر	لقائلة بأنه على 	لنتيجَة 	 (Janks

	حلقائق 	ل¦ تقّد@ _كُرها �+ يتخّلو	 عن فكر
 كو+ 
عيد 	مليال; m كانو+ 	أل'8. 

 (The comprehensive commentary on the Bible. Edited 

by Rev villiam Janks D.D bratt leboro typographic 

company 1845.)

كتاo �هللا يكشف �لنقاo عن �حلقيقة
 كل ما قاله 	لقر»+ 	لكرمي m 	ملسائل 	ملخَتلف ֲדا مع 
	لكتاs 	ملقدr هو مبثابة قو8 فصل. ,+ 	هللا تعا* قد 
كشف 	لنقاs عن سر هذx 	ملسألة 	ل� كا+ 	لباحثو+ 
'	ملؤEخو+ 	ملسيحيو+ E mيب منها، Eغم �+ بعضهم 
حا'لو	 �+ يقدمو	 	حلقائق لكن 	لقر»+ 	لكرمي ُيـبني 

ميال; 	ملسيح بكل 'ضوÀ ,_ يقو8: 
 ﴿َفَأَجاiََها 	ْلَمَخاُ° ,َِلى ِجْذِ¢ 	لنَّْخَلِة َقاَلْت َيا لَْيَتِني 
ِمتُّ َقْبَل َهَذ	 َ'ُكْنُت َنْسًيا َمْنِسيًّا * َفَناَ;	َها ِمْن َتْحِتَها 
َ�الَّ َتْحَزِني َقْد َجَعَل Eَبُِّك َتْحَتِك َسِريًّا * َ'ُهزaِّ ,ِلَْيِك 
ِبِجْذِ¢ 	لنَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك Eَُطًبا َجِنيًّا﴾ (مرمي:٢٤-

 (٢٦
 ينكشف من هذx 	آلية 	لقر»نية �نه:

١. ُ'لد 	ملسيح m موسم ينضج فيه ºر 	لنخل، 'هو 
.
شهر	 متو¡ '»s 	لّلذ	+ ينضج فيهما 	لبلح بكثر

٢.  ثانًيا 	لعيو+ كانت جاEيًة m _لك 	لوقت. 'كا+ 
من 	ملمكن للسيد
 مرمي عليها 	لسال@ �+ تتطّهر 'تغسل 

	لوليد مباi 	ْلَمعني m هذ	 	لفصل. 
من 	لبديهي �+ 	لd; يشتّد m كانو+ 	أل'm 8 فلسطني 
مثل   m +لعيو	  aجتر +� 	لثلوÅ، 'يستحيل  'تنـز8 
هذ	 	لطقس. '�يًضا ال يكُثُر 	لُرَطب 	جلِنّي m كانو+ 
 m هللا عنه	ضي E ;ملوعو	ملصلح 	 
	أل'8. يقو8 حضر

تفس$ هذx 	آليا1: 
 ”	لقر»+ 	لكرمي يعلن �+ 	ملسيح قد ُ'لد m 	أليا@ 	ل� 
 dشهر ;يسم m تثمر 	لنخل. '	لنخل ال  فيها  تثمر 
 .
,ال نا;Eً	، 'تثمر m شهَرa يوليو '�غسطس بكثر
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٣٢

التقوى

 E'بني ,خبا 	عندما جنمع بني هذ'
	هللا تعا* ملرمي بعني ماi لتنظف به 
يتبيõن  مولو;ها،  'تغسل  ثياֲדا 
	حلقيقة   m متت   
	لوال;  +� لنا 
 m ال  �غسطس،   '� يوليو   m
	لوليد  غسل   +� _لك   .dيسم;
 ،rEلقا	  ;dل	 شهر   m لعني	  iمبا
'	قع æ mا8  'خاصة على جبل 
	جلزير
 	لعربية ألمٌر §الف للعقل 
(	لتفس$ 	لكب$، ³لد ٥،  متاًما.“ 

 (١٧٩:Ð

rكر ميال� �ملسيح � �ألناجيل
 ,جنيل لوقا هو 	إلجنيل 	لوحيد ِمن 
ُيش$   aلذ	 	ألEبعة  	ألناجيل  َبْين 
'من  	ملسيح.  ميال;  'قت   *,
	لقر»+   Pِّيصد قوله   +� 	لعجب 
'ُيبطل موقَف 	ملسيحيني من قضية 

	مليال;. ,_ 'm ;E ,جنيل لوقا: 
 iََبْيَت َلْحَم، َجا ”َ'َبْيَنَما ُهَما ِفْي 
	ْلِبْكَر  	ْبَنَها  َفَوَلَد1ِ  لَِتِلَد،  َ'ْقُتَها 
َطْتُه َ'َ�ْضَجَعْتُه ِفي ِمْذَ'ٍ; ، ألنَُّه  َ'َقمَّ
 .Pِْلُفْند	 ِفي  َلُهَما  َمَحلَّ  ال  َكاَ+ 
َ'َكاَ+ ِفْي ِتْلَك 	لنَّاِحَيِة Eَُعاٌ
 َيِبْيُتْوَ+ 
ِفي  هَر  	لسَّ َيَتَناَ'ُبوَ+  	ْلَبرِّيَِّة،  ِفي 

لوقا،  (,جنيل  Eَِعيَِّتِهْم“  َعَلى  	للَّْيِل 
با٢s، »يا1:٦-٨) 

	جلديد.  	لعهد   ،rملقد	  sلكتا	)
 ..
6عيا1 	لكتاs 	ملقدr 	ملتحد

(@٢٠٠٤:E	ب$'1، لبنا+. ,صد
_كر   ;E'  sلبا	 هذ	  بد	ية   m'  
 iبإحصا �'غسطس  	لقيصر  �مِر 
سكا+ 	إلمd	طوEية. 'حصل هذ	 
حني  	لصيف  فصل   m  iإلحصا	
مع  	لdية   m يبيتو+   
	لرعا كا+ 
 m 	عيتهم. 'ال ميكن �+ يتّم هذE

كانو+ 	أل'8.

حسب بيا+ لوقا ُ'لد 	ملسيح � 
m فصل كا+ من 	ملمكن فيه: 

	ملذ';   m 	لوليد  يوضع   +�  .١
خاEًجا. 

 m @ألنعا	شي '	ملو	٢. '�+ تبيت 
.iلسما	حتت  i	لعر	

 m  (
(	لرعا  rلنا	 ينا@   +�'   .٣
	لdية. 'هذ	 ;ليل على �نه � يكن 

 .iلشتا	فصل 
	جلملة   xهذ  m فكر'	   !i	لقر	 �يها 
ميكن   هل  مذ';“..   m ”�ضجعته 
هذ	  مبثل  	لقيا@  �ا   Ñتسو  +� أل@ٍّ 

	لعمل m فصل 	لثلوÅ؟ كذلك هل 
ُيعقل �+ ²رr 	لرعاُ
 على 	ألنعا@ 
	لdية m ليل قاrE لـ٢٥ من   m
كانو+ 	أل'8. من 	لبديهي �نه فصل 
�كد  قد  	لكرمي  '	لقر»+  	لصيف! 
على �+ _لك حد� بني ١٥ متو¡ 
,* ١٥ »s أل+ 	لبلح عا;ً
 ينضج 
لإلنسا+  'ميكن   ،
	لفتر  xهذ  m
َيـِبيت   +� 	لطقس  هذ	  مثل   m
'	ملو	شي.  	ألنعا@  لرعاية   i	لعر	  m
 +� 	ملسيحي  	لعاَلم  على   	_ً, ¼ب 
ليس هذ	  يفكر a�E m جينكس، 
فقط بل  ¼ب �+ ير	جعو	 موقفهم 
 m به  '	الحتفا8  	مليال;  عيد   i	¡,

٢٥ كانو+ 	أل'8. 
فيه  تنكشف   aلذ	 	لزمن  هذ	   m
يأ�  يو@  'كل  	لكو+،   E	سر�
 iلعلما	8 	ما ¡ 
باكتشافا1 جديد
'	ختالفا1  شك   m 	ملسيحيو+ 
	ملسيح  ميال;  بتأEيخ  يتعلق  فيما 
 *, يدعوهم  	ألمر  ,+ هذ	   .�
يقدمو	   +� 	لتفك$، 'من '	جبهم 
	حلقائق �ما@ 	لعا�، '�+ يتأمـلو	 
ֲדذ	  	حلكـيم  	لقر»+  بيا+   m

	لصد;.  


