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 المسيحية ءمنذ بد

، وأنه بدون القيامة تكون ي يمان المسيح، فاعتبروها أساس اإل لرسل واآلباءكانت  قيامة رب المجد هى مركز كرازة ا

: "وتعيّن ابن هللا بقوة  السيد المسيح هو قيامته الهوتهان ، كما اعتبروا أن بر (14: 15كو 1يماننا باطالً )إالكرازة باطلة و

 . (4: 1من جهة روح القداسة بالقيامة من األموات" )رو 
 

.  ولما كان تاريخي الصلب والقيامة مرتبطين بتاريخ فصح  ربنا وقيامته م المسيحيون منذ البدء أن يعيّدوا لصلبوتهتلذا ا

.  وقد نصت تعاليم  شترك فى والئمهمنتاريخ القيامة بالفصح على أن يأتى بعده لئال  ، فقد استحسن المؤمنون أن يرتبط اليهود

، فقد شارك اليهود فى أعيادهم  الرسل القديسين على أن من يعمل يوم القيامة فى غير يوم األحد )التالى للفصح اليهودى(

  . وافترق عن المسيحيين
 

الثانى عشر من بطاركة  – تغيير حتى اهتم به البابا ديمتريوس الكراموقد ظل تحديد تاريخ عيد القيامة موضع اجتهاد و

، وضع حساب األبقطى )أى الباقى( الذى على أساسه يتم  ى بمساعدة علماء عصره مثل بطليموس الفرماوىالذ –اإلسكندرية 

لى باقى بطاركة إحسابه .  وقد أرسل البابا ديمتريوس  تحديد تواريخ الصوم الكبير والقيامة والخماسين ومدة صوم الرسل

م الذى أقر حساب 325لى أن اجتمع المجمع المسكونى األول فى نيقية سنة إ،  الكنيسة الجامعة فوافقوا عليه وعملوا به

، وأن يرسل للعالم أجمع فى كل سنة بتاريخ بدء  األبقطى وقرر أن يقوم بطريرك اإلسكندرية بتحديد عيد القيامة على أساسه

 . مة ومعه رسالة فصحية تُقرأ فى المسكونة كلها فى عيد القيامةالصوم وعيد القيا
 

،  ، فإن حساب األبقطى هو طريقة حساب يوم اكتمال البدر التالى لالعتدال الربيعى ويوم ذبح خروف الفصح وباختصار

سنة تتشابه مع التى  28كل  نأ)أى عاماً  28.  وبما أن دورة التقويم الميالدى أو القبطى هى  فيكون العيد فى األحد التالى لذلك

عاماً )كل  19، ودورة التقويم العبرى الذى على أساسه يتحدد فصح اليهود هى  تليها فى بدايات ونهايات شهورها وأسابيعها(

سنة  532سنة أى كل  28×  19ن عيد القيامة يتكرر تاريخه كل إ، ف سنة تشابه التى تليها فى بدايات ونهايات شهورها( 19

الصوم وتواريخ األعياد كل عام حسب  ءسنة ويحدد بد 532، أى جدول يغطى فترة  البعض مايسمونه بالكرمة ولذلك وضع

 . التقويم القبطى
 

ذ فيه قام البابا إ، ي ظل العالم المسيحى كله يحتفل بالعيد حسب هذه الكرمات والحسابات حتى القرن السادس عشر الميالد

خر لعيد آحسابًا ووضع أيضاً  –الميالد  عيد عن تاريخ مقال آخركما ذكرنا فى  –ية جريجورى فى روما بتعديل السنة الميالد

 .ا فى ذلك قانون مجمع نيقية الذى أقر حساب األبقطى والذى أعطى لبطريرك اإلسكندرية تحديد موعد عيد القيامةالقيامة مخالفً 
 

التالى للالعتدال الربيعى، غير حاسب ذبح خروف  فقرر البابا جريجورى أن يتحدد عيد القيامة باألحد التالى إلكتمال البدر

 . الفصح وال قرار مجمع نيقية وال روحانية تعاليم الرسل التى تلزمنا أال نشترك فى فصح اليهود فى عيدنا
  

أثناءه  فصح اليهود أو، وقد يأتى العيد فى الكنائس الغربية قبل  د العالم الغربى حالياً حسب هذه الحسابات المستحدثةوهكذا يعي  

، بل وقد سمحوا للكاثوليك فى البالد الشرقية واألرثوذكسية  أو بعده أو بعيداً عنه، مما دعا بعضهم أن ينادى بتعديل حسابهم

 . مثل مصر أن يعيدوا معنا حسب قانون اآلباء والمجامع

 . . آمين ا يسوع المسيح تشملنا جميعاً نبركة قيامة رب المجد مخلص
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