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الرسالة إلى العب ارنيين
الدرس الثاني
المحتوى والبنية

المقدمة
غالبا نجد أنفسنا أمام ظروف تولّد فينا الرغبة في إقناع الناس بأن يتّفقوا معنا حول ٍ
أمر ما.
وثمة طرق عديدة للقيام بذلك ،لكن إحدى أنجح هذه الطرق هي أن نبني قدر المستطاع على
ّ
رضية المشتركة ،نحاول أن نقنعهم بالمسائل
ثم ،على قاعدة هذه األ ّ
المعتقدات المشتركة بينناّ .
مجربة
األخرى .من عدة نو ٍ
اح هذا ما فعله كاتب الرسالة إلى العبرانيين .فقد كتب إلى كنيسة كانت ّ
بالعودة إلى التعاليم التي اعتقد بها المجتمع اليهودي المحلّي لكي تبقى في مأمن من االضطهاد.

مبنية على المعتقدات
وبهدف إقناعهم بالبقاء أمناء للمسيح ،بذل الكاتب جهده لصياغة
قضية ّ
ّ
المشتركة بينه وبين مستلمي رسالته.
هذا هو الدرس الثاني في سلسلتنا الرسالة إلى العبرانيين وقد وضعنا عنوانا لهذا الدرس هو

يحض
المقنعة وهو
ّ
"المحتوى والبنية" .سننظر في هذا الدرس كيف اتبع الكاتب هذه االستر ّ
اتيجية ُ
قراءه على تجديد عهدهم مع المسيح.
ّ

قسمينّ .أوال ،ننظر في المحتوى
ينقسم درسنا حول محتوى وبنية الرسالة إلى العبرانيين إلى َ
المتكرر الذي يظهر في ك ّل ٍ
ئيسي من الرسالة .ثانيا ،نستكشف البنية اإلنشائية األدبية
قسم ر ٍّ
ّ
ٍ
إيضاحات مقنعة .لننظر ّأوال إلى
المتكررة في تقديم
للعبرانيين ،وكيف وظّف الكاتب هذه العناصر
ّ
المتكرر في الرسالة إلى العبرانيين.
المحتوى
ّ

المحتوى المتكرر
قمنا في درسنا السابق ،بتلخيص القصد الرئيسي من الرسالة إلى العبرانيين بهذه الطريقة:
اليهودية
يحض مستلمي رسالته على نبذ التعاليم
كان هدف كاتب العبرانيين أن
ّ
ّ
المحلّ ّية وعلى بقائهم أمناء ليسوع.

مرة
تمم الكاتب قصده بالرجوع إلى العناصر عينها ّ
في هذه المرحلة من درسنا ،سننظر كيف ّ
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الرسالة إلى العبرانيين

المرة.
تلو ّ
أن الكاتب قد حقّق
نظرة عن كثب إلى المحتوى
المتكرر في الرسالة إلى العبرانيين تُظهر لنا ّ
ّ
أن التاريخ وصل إلى
قصده الرئيسي من خالل تك ارره لثالثة عناصر
ّ
أساسيةّ .أوال ،لفت النظر إلى ّ
قدم الكاتب دعما كتابيًّا من العهد القديم لهذا االعتقاد .ثالثا ،أعطى
ّأيامه األخيرة في يسوع .ثانياّ ،
األيام
بأن ّ
مستلمي رسالته عددا من التحذيرات للثبات في إيمانهم المسيحي .لنبدأ بإيمان الكاتب ّ

األخيرة قد جاءت في يسوع.

األيام األخيرة في يسوع
غالبا ،عندما يسمع أتباع المسيح عبارة "األيام األخيرة" ،تحملهم أفكارهم مباشرة إلى أحداث
ٍ
ٍ
أحداث مثل
محاولة لفهم
منا صرفوا وقتا ومجهودا كبي ار في
متعلّقة بعودة المسيح في مجده .كثيرون ّ

الملك األلفي .لكن حين نتكلّم عن "األيام األخيرة" في الرسالة إلى
الضيقة العظيمة ،واالختطاف ،و ُ
العبرانيين ،في ذهننا ما هو أبعد بكثير من أحداث متعلّقة مباشرة بمجيء المسيح ثانية.

األيام األخيرة بالتعبير
المسيحيون إلى تعليم الكتاب
غالبا ما يشير الالهوتيون
ّ
المقدس عن ّ
ّ
مشتق من االسم اليوناني إسخاتوس
"إسكاتولوجي أو األمور األخيرية" .وهذا المصطلح العلمي
ّ

أن مصطلح العهد الجديد
) (ἔσχατοςوالذي يعني "األخير" أو "النهائي" .واألمر المثير لالهتمام هو ّ
باكر في العهد القديم مع الحديث عن ِ
َّام" في التثنية  .30 :4هناك َّ
"آخ ِر األَي ِ
حذر موسى
هذا يظهر ا

لكنه أ ّكد لهم ّأنه "في آخر األيام"،
تمردوا على اهللّ .
بني إسرائيل من أنهم سيساقون إلى السبي إن هم ّ
إن هم تابوا ،سيعودون من السبي ليختبروا بركات اهلل التي ال تُضاهى .كما تكلّم أنبياء العهد القديم
عن أحداث مرتبطة بعودة إسرائيل من السبي على ّأنها أحداث "األيام األخيرة".
أن التعليم حول األمور األخيرية كان في
ليس من الصعب أن نرى من عبرانيين ّ 2–1 :1
ذهن الكاتب عندما كتب رسالته .استمع إلى أولى الكلمات التي كتبها:

اَهلل ،بع َد ما َكلَّم اآلباء ِباألَ ْن ِبي ِ
اء قَِديماِ ،بأَ ْنواع وطُرق َك ِثيرةَ ،كلَّم َنا ِفي َه ِذ ِه األَي ِ
َّام
َ
ُ َْ َ َ َ َ
َ
َ َ ُ
َ
ِ
يرِة ِفي ْاب ِن ِه (العبرانيين .)2–1 :1
األَخ َ
االفتتاحية تشير إلى ما عمله اهلل في المسيح على ّأنه يحدث
أن هذه األعداد
ّ
الحظ كيف ّ
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مهمة بالنسبة إليه؟
"في ّ
األيام األخيرة" ماذا قصد كاتب العبرانيين بذلك؟ لماذا كانت األمور األخيرّية ّ
أن في
األول ،أراد الكاتب أن يعلموا ّ
في مدخل الرسالة إلى العبرانيين ومن العدد ّ
اء
يسوع تحقّق ك ّل كالم األنبياء الذين سبقوه .فيقول" ،اَهللَُ ،ب ْع َد َما َكلَّ َم َ
اآلب َ
ِ ِ
َّ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
يرِة ِفي ْاب ِن ِه"  -أو
يرةَ ،كل َم َنا في َهذه األَيَّام األَخ َ
ِباألَ ْن ِب َياء قَديماِ ،بأَ ْن َواع َوطُُرق َكث َ
أن يسوع هو إتمام لك ّل ما جاء قبله .هو مجيء
"من خالل ابنه" ،وهذا يعني ّ

الرب ،هو الدخول في الملكوت .الكلمة األخيرة التي أراد اهلل أن يقولها في تاريخ
ّ
البشرية ،نجدها في يسوع.
ّ
—الدكتور ك .إريك ثوينوس

بد أن نشق طريقنا عبر بعض المنعطفات
لكي نفهم األمور األخيرّية في العبرانيين ،ال ّ
العهدين القديم
التحوالت في تاريخ إسرائيل في الفترة نحو نهاية العهد القديم ،وخالل حقبة ما بين
َ
و ّ

أخير جيو
ا
الملكية ،غاصت إسرائيل أكثر فأكثر في عصيانها هلل ،فأرسل اهلل
والجديد .فخالل فترة
ّ
ثم بعد فترة ،أرسل اهلل جيو البابليين فلحق بيهوذا
األشورّيين فسبوا معظم سكان المملكة
ّ
الشماليةّ .

ثم حوالي العام ٥38ق.م عادت بقية من سكان إسرائيل ويهوذا إلى أرض
ما لحق بالمملكة
ّ
الشماليةّ .
أن اهلل سوف ينزل دينونته ويسكب بركات األيام األخيرة .لكن لم تحصل توبة
الميعاد وهم يتوقعون ّ

على نطا ٍ
مدة خمسة قرون تحت طغيان
فحكم على إسرائيل بالرزوح ّ
ق واسع في صفوف الشعبُ ،
أخير تحت نير اإلمبراطورية الرومانية.
مادي وفارس ،واليونانيين ،و ا
بأن دينونات اهلل
تمسكت معظم الجماعات
في فترة ما بين
َ
ّ
اليهودية بثبات بأملها ّ
العهدينّ ،
مهما ًّ
جدا بالنسبة إليهم لدرجة
وبركاته
النهائية المتعلقة باأليام األخيرة سوف تتم .وهذا األمل كان ًّ
ّ

حقبتين كبيرتَين .فدعوا الزمن الذي كانوا يعيشون فيه "هذا الدهر" ،دهر
برمته إلى َ
ّأنهم ّ
قسموا التاريخ ّ
الخطية التي كانت نتيجتها سقوط إسرائيل وسبيها .وتكلّموا أيضا عن "الدهر اآلتي" ،الدهر الذي
ّ

النهائية والمجيدة على شعبه األمين.
النهائية على أعدائه ويغدق بركاته
سيصب فيه اهلل دينوناته
ّ
ّ
ّ
أن اهلل سوف يرسل ابن داود العظيم ،المسيح المنتظر ،فتكون
نبوات العهد القديم ،علّموا ّ
وانطالقا من ّ
به مرحلة االنتقال من هذا الدهر إلى الدهر اآلتي.

بتركيزه على األمور األخيرّية ،انطلق كاتب العبرانيين من ٍ
فكر مشترك بينه وبين مستلمي
ثمة
رسالته والمجتمع اليهودي األوسع وبنى عليهّ .
مرة أخرى أن ّ
يوضح ّ
لكنه في الوقت عينه ،أراد ّ
أن ّ
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تمسكوا بالرأي
وثمة من لم يقبله ،وهذان طريقان منفصالن .فاليهود غير المؤمنين ّ
من آمن بيسوع ّ
ِ
تحوال جذريًّا ويقلب األمور رأسا على عقب بين هذا
القائل ّ
بإن مجيء المسيح المنتظر سوف ُيحدث ّ
األيام األخيرة على ثالث مراحل:
أن يسوع يحقق ّ
لكن أتباع يسوع تعلّموا ّ
الدهر والدهر اآلتيّ .
األولى ،تدشين ملكوته المسيحاني بمجيئه األول ،واستمرار ملكوته المسيحاني طوال تاريخ الكنيسة،

واكتمال ملكوته المسيحاني عند عودته في مجده .يصف ُكتَّاب العهد الجديد هذه المراحل الثالث

جمعاء على ّأنها "األيام األخيرة" في مقاطع مثل أعمال الرسل  17 :2و 2بطرس .3 :3
أن كاتب العبرانيين استخدم تعابير مألوفة
أهمّية هذا الموضوع عندما نالحظ ّ
يمكننا أن ندرك ّ
ست مناسبات على األق ّل .فكتب في العبرانيين  ٥ :2عن "العالم
لإلشارة إلى "األيام األخيرة" في ّ
"قوات الدهر اآلتي" التي اختبرها العديد
العتيد" حين سيعود المسيح في مجده .وفي  ،٥ :6أشار إلى ّ

قرائه .وكتب في  11 :9عن المسيح كرئيس كهنة "للبركات السماوية (التي) قد تحققت" (ترجمة
من ّ
أما في
كتاب الحياة) وأشار في  ،26 :9إلى زمن خدمة يسوع
ّ
األرضية بعبارة "انقضاء الدهور"ّ .

فتحدث عن البركات التي هي نتيجة ذبيحة المسيح مستخدما عبارة "الخيرات العتيدة" .وفي
ّ ،1 :10
إن تكرار هذه التعابير المألوفة
 ،14 :13وصف الرجاء النهائي ألتباع المسيح بـ"المدينة العتيدة"ّ .

أهمّية هذا الموضوع بالنسبة إلى قصد الكاتب.
لإلشارة إلى األيام األخيرة أعطانا لمحة عن مدى ّ
تكرر في العبرانيين التركيز على األيام األخيرة
الم ّ
واآلن بعد ان رأينا كيف تضمن المحتوى ُ

بد أن نلتفت إلى عنصر ٍ
متكرر في الكتاب :الدعم الكتابي من العهد القديم آلراء
في يسوع ،ال ّ
ثان ّ
الالهوتية.
الكاتب
ّ

دعم من العهد القديم
تُظهر معظم الحسابات ّأنه يوجد في الرسالة إلى العبرانيين نحو مئة اقتباس من العهد القديم
مهما جدا بالنسبة إلى قصد الكاتب
أو إشارة أو تلميح إليه .وهذا التفاعل مع أسفار العهد القديم كان ّ

لدرجة أ ّنه يظهر في ك ّل جزء أساسي من الرسالة .وبالطبع ليس من الصعب أن نفهم السبب .فلكي
يتصدى لتعاليم المجتمع اليهودي المحلّي ،لجأ كاتب العبرانيين إلى مرجع يؤمن جميع األطراف
ّ
داقيته ويعتبرونه مقدسا وهو العهد القديم.
بمص ّ
اقعية
خلفيات و ّ
ّ
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أساسية تناول فيها كاتب
من أجل أهداف هذا الدرس يساعدنا أن ننظر إلى خمسة طرق
ّ
ٍ
اقعية في العهد
متكرر اقتباسات من العهد القديمّ .أوال ،لفَ َ
خلفيات و ّ
ت األنظار إلى ّ
العبرانيين بشكل ّ

القديم.

يخية الواردة في األسفار المقدسة العبرية
استعاد الكاتب ،ببساطة ،بعض التفاصيل التار ّ
ثم دمج الوقائع التي تدل عليها في تقديمه لإليمان المسيحي .على سبيل
مقتبسا بضع عباراتّ .

أن اسم "ملكي صادق ،ملك ساليم" ،الوارد في التكوين :14
المثال ،في العبرانيين  2 :7شرح الكاتب ّ
عززت المقارنة بين يسوع وملكي
البر" و"ملك السالم" .فهذه
اقعية ّ
الخلفية الو ّ
ّ
 ،18يعني "ملك ّ

صادق.

كمثال آخر ،في العبرانيين  ،21–20 :12ذكر الكاتب ارتعاد إسرائيل على جبل سيناء

ثم قابل بين خوف إسرائيل وفرح أتباع المسيح في
الوارد في الخروج  13–12 :19والتثنية ّ .19 :9
أورشليم السماوية.
الهوتية
آراء
ّ
الهوتية ثابتة نشأت في العهد القديم وكانت ال تزال متداولة حتّى في
ثانيا ،ذكر الكاتب آراء
ّ
زمنه ذاك.
ٍ
يخية بسيطة ،كان الكاتب يرّكز على معتقدات
في حاالت كهذه ،عوضا عن ذكر وقائع تار ّ
الهوتية مثبتة في األسفار المقدسة العبرية  -معتقدات عن اهلل نفسه ومسائل أخرى تتعلّق باهلل
ّ
مباشرة.

فمثال في العبرانيين  ،٥ :1ذكر الكاتب ما جاء في  2صموئيل  14 :7أو ما يوازيه في 1

أن ك ّل ملك في ساللة داود سوف ُيدعى "ابن" اهلل من ّأيام
أخبار األيام  .13 :17هنا ،أعلن اهلل ّ
داود فصاعدا.
بأنها
وفي العبرانيين  ،7 :1اقتبس الكاتب من المزمور 4 :104حيث ُوصفت المالئكة ّ
أرواح خادمة.
وفي العبرانيين  ،8–6 :2استشهد كاتب العبرانيين بـالمزمور  6–4 :8وناق

مسألة تعيين

البشر ليكونوا أق ّل من المالئكة ،وذلك فقط إلى النهاية حين سيملك البشر ،ال المالئكة ،مع
اهلل
َ
المسيح على ك ّل الخليقة.
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أن
فثمة إشارة إلى إشعياء  .18–17 :8حيث تبرهن هذه األعداد ّ
أما في العبرانيين ّ 13 :2
ّ
بركات تبرير اهلل سوف تكون من نصيب ساللة إبراهيم ،أَي البشر وليس المالئكة.
وفي العبرانيين  ،14–13 :6ذكر الكاتب قَ َسم اهلل إلبراهيم الوارد في التكوين  ،17 :22وبه
أن وعده إلبراهيم با ٍ
ومستمر حتّى في أزمنة العهد الجديد.
ق
برهن اهلل ّ
ّ

وفي العبرانيين  ،29 :12اقتبس الكاتب من التثنية  24 :4واصفا اهلل بالنار اآلكلة .وقد

نار آكلة بعد المسيح.
أن اهلل ال يزال ا
ذكر هذا العدد ليدعم تعليمه ويؤ ّكد على ّ
وأمثلة مشابهة ترد في العبرانيين :13 ،38 :10 ،31–30 :10 ،20 :9 ،٥ :8 ،7–4 :4
الالهوتية التي نشأت في
شدد كاتب العبرانيين على كون بعض اآلراء
 .٥في هذه المقاطع كلّهاّ ،
ّ
العهد القديم ال تزال حقيقة حتّى في أزمنة العهد الجديد.
رغم تشديد كاتب العبرانيين على كون يسوع أعظم من العهد القديمّ ،إال أ ّننا ال نرى
في رسالته أي تقليل من قيمة العهد القديم ،أو اعتباره من الماضي بحيث يمكن

أن عندنا يسوع .بل على العكس،
تجاهله وال جدوى من قراءته بعد اليوم ،بحجة ْ
األهم
نرى الكاتب يتعامل مع العهد القديم باحترام فائق؛ فهو مدر ٌك أ ّنه كلمة اهلل .و ّ
من ذلك هو أن العهد القديم يش ّكل أساسا لك ّل المفاهيم الهامة حول َمن هو
يسوع .يسوع هو رئيس كهنة .ما معنى رئيس كهنة؟ هذا األمر نشأ في العهد

الدم؟ ما معنى قدس األقداس في المسكن؟
القديم .يقدِّم ذبيحة ّ
معينة .ما معنى ّ
لكن هذا األمر نشأ وأشير
حسنا ،في العبرانيين هو يتكلّم عن المسكن السماويّ ،

ثم بهيكل سليمان .مواضيع شتّى حتّى على مستوى
إليه بالمسكن األرضي ومن ّ
السلوك الشخصي سبق أن نشأت في العهد القديم ،كسمة اإليمان على سبيل
المثال في العبرانيين الفصل  11التي اتصفت بها شخصيات عديدة من العهد

السيء ألولئك الذين سقطت جثثهم في القفر في نهاية الفصل
القديم ،أو المثال
ّ
 3من العبرانيين.
—الدكتور دي .ايه .كارسون

أخالقية
فرائض
ّ
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أن اهلل كان
ثالثا ،أورد كاتب العبرانيين أيضا فرائض
أخالقية ثابتةّ .
ّ
يبين الكاتب ،فيما يوردهّ ،
تستمر
بد أن
قد وضع على شعبه مطالب
معينة في زمن العهد القديم .وهذه االلتزامات ال ّ
أخالقية ّ
ّ
ّ
مقياسا أخالقيًّا لشعب اهلل في ّأيام العهد الجديد.
أن المزمور  11–7 :9٥يعلّم
على سبيل المثال ،أشار الكاتب في العبرانيين  1٥–7 :3إلى ّ
التمرد على اهلل.
شعب إسرائيل عدم ّ
يحث
أن ما جاء في األمثال 12-11 :3
ّ
فيظهر لنا ّ
أما ما ورد في العبرانيين ُ 6–٥ :12
ّ
شعب إسرائيل على عدم اليأس عند تأديب اهلل لهم.
وفي العبرانيين  13 :12يعلّم الكاتب مستلمي رسالته أن يتبعوا كالم األمثال 26 :4

ويتمسكوا بمسالك االستقامة.
ّ
ويحث مستلمي رسالته
وفي العبرانيين  ،6 :13يقتبس الكاتب من المزمور ،7-6 :118
ّ
على إعالن ثقتهم في اهلل.
المسيح.

بقوة على أتباع
أن الفرائض
ّ
ك ّل هذه المراجع ّ
تبين ّ
األخالقية في العهد القديم ال تزال تنطبق ّ

األخيرية
النبوات حول األمور
ّ
ّ
ٍ
النبوات حول األمور األخيرّية من العهد القديم.
رابعا ،استشهد الكاتب بعدد من ّ
عما سيصنعه اهلل
في مقاطع عديدة ،يتنبأ كتّاب العهد القديم عن ّ
"األيام األخيرة" .يكتبون ّ
عندما سيعود شعب إسرائيل نهائيًّا من السبي وينتشر ملكوت اهلل الظافر في العالم أجمع .فيستخدم

أن دينونة اهلل وبركاته
نبوات عديدة عن ّ
األيام األخيرة اقتبسها من العهد القديم ليظهر ّ
كاتب العبرانيين ّ
النهائية قد تحقّقت في المسيح.
ّ
على سبيل المثال ،يقتبس كاتب العبرانيين  6 :1من التثنية  43 :32كما ترد في الترجمة

أن المالئكة سوف تسجد
السبعينية ،وهي الترجمة
ّ
ّ
اليونانية للعهد القديم .ويخبرنا في هذا العدد ّ
بخشوع حين يحقّق اهلل انتصاره النهائي على أعدائه.
يتنبأ
بطريقة مماثلة ،يقتبس الكاتب في العبرانيين  12–10 :1من المزمور ّ .27–2٥ :102
َّ
األيام.
بأن الترتيب الحالي للخليقة ،الذي تُعظم فيه المالئكة ،سوف يزول في نهاية ّ
هذا المقطع ّ
نبوة داود عن السيادة
ويقتبس الكاتب في العبرانيين  13 :1من المزمور ُ 1 :110ليظهر ّ
أن ّ
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الشاملة لالبن الذي يأتي من نسله ترفع المسيح فوق المالئكة.

النبوة
وفي العبرانيين  6 :٥و 17 :7يشير الكاتب إلى المزمور  ،4 :110ويرّكز على ّ

سيعطى له من اهلل.
القائلة ّ
بأن ابن داود لن يأخذ كهنوته الملكي بنفسه ،لكن ُ
في العبرانيين  12–8 :8يقتبس الكاتب من إرميا  .34–31 :31تتنبأ هذه األعدادّ ،أنه بعد
السبي ،سينتصر العهد الجديد على مشكلة فشل اإلنسان في العهد الذي قطعه اهلل مع موسى.

أن العهد
مرة أخرى بـإرميا ُ 31ليظهر كيف ّ
ويستشهد الكاتب في العبرانيين ّ 17-16 :10
الجديد في المسيح أزال ك ّل حاجة إلى المزيد من الذبائح.

األيام األخيرة ونهاية األزمنة أو الدهر األخير
بنبوات مشابهة عن ّ
كما يستعين الكاتب ّ
(األخيري) ،في العبرانيين .26 :12 ،37 :10 ،21 :7

المثل العليا للساللة الحاكمة
ُ
ٍ
ذرّية داود في
المثل العليا للساللة الحاكمة التي وضعت ل ّ
خامسا ،يشير الكاتب إلى عدد من ُ
المزامير.
تعبر هذه المقاطع عن معايير األمانة هلل وخدمته التي يجب أن يلتزم بها ك ّل فرد في ساللة
ّ
داود الحاكمة .لكن في أحسن األحوال ،لم يع ْ المتحدرون من ساللة داود في العهد القديم ،على
أن يسوع هو اإلتمام الكامل واألسمى
مستوى هذه المعاييرّ ،إال جزئيًّا.
ّ
فيشدد كاتب العبرانيين على ّ

للمثل العليا لبيت داود الملكي.
ُ
على سبيل المثال ،في العبرانيين  ،٥ :1يقتبس الكاتب من المزمور  7 :2ومن  2صموئيل

أن اهلل اختار سليال لداود بصفته ابنه الملكي ليسود على الشعوب
 .14 :7وهذه األعداد تشير إلى ّ
التابعة.
ويستشهد العبرانيين  9-8 :1بالمزمور  .7–6 :4٥هذا المزمور الذي قيل في مناسبة زواج

البر ويبغض اإلثم.
بملك اهلل على الجميع من خالل تمجيد ملك من ساللة داود ّ
يحب ّ
الملك ُيشيد ُ
ويشير الكاتب في العبرانيين  12-11 :2إلى المزمور  .22 :22حيث تعهّد داود بأن
أن يسوع قد حقّق
يشارك بهجة تزكيته مع باقي شعب إسرائيل .وقد استخدم الكاتب هذا العدد ُليظهر ّ
ٍ
تام هذه الساللة النموذجية بـمشاركة تزكيته مع نسل إبراهيم.
بشكل ّ
وفي العبرانيين  ،7–٥ :10يشير الكاتب إلى المزمور  .8–6 :40في هذه األعداد ،تعهّد
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طبق الكاتب هذا الكالم على يسوع الذي
يكرس كامل جسده هلل بدال من ذبائح الحيوان .وقد ّ
داود بـأن ّ
كانت ذبيحة جسده على الصليب المثال األعظم والتحقيق النهائي لهذا المثال.
األيام األخيرة بيسوع
المتكرر في العبرانيين والذي
نظرنا حتّى اآلن في المحتوى
يتضمن ّ
ّ
ّ
الالهوتية .وها نحن في طور االطالع بإيجاز
والدعم الكتابي من العهد القديم لوجهات نظر الكاتب
ّ
ٍ
متكرر :تحذيرات الكاتب لضرورة الثبات.
على ثالث ّ

تحذيرات للثبات
إن كاتب الرسالة إلى العبرانيين يحض سامعيه على الثبات في اإليمان بطرق

عديدة .فيقتبس من العهد القديم أقواال شتّى كلّها تُنبئ عن استمرّار اهلل في إنجاز
مقاصده ،ال سيما في هذه األيام األخيرة ،من خالل ابنه .واألمثلة حول الذين
قاسوا االضطهاد وظلّوا أمناء ،ال سيما أولئك المذكورين في الفصل  11من

العبرانيين ،يش ّكلون نموذجا عظيما عن الثبات .وعلى رأسهم بالطبع ،المسيح
نفسه" ،الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي"،

لكي يربح السماء  -وهو مثال يجب على المسيحيين اليوم أن يقتدوا به.
—الدكتور سيمون فيبير

أن كاتب العبرانيين في العبرانيين  ،22 :13يصف رسالته بـ"كلمة
ذكرنا في درسنا السابق ّ
عدك لهذه التحذيرات.
ا
وعظ" .وهي تحتوي على حوالي 30
تحذير واضحا ،وذلك يتوقف على طريقة ّ
ًّ
لكنها هدفت جميعها إلى مناشدة
تطرقت إلى مسألة ّ
محددةّ ،
وكما سنرىّ ،
إن كال من هذه التحذيرات ّ
األولين على الثبات في والئهم للمسيح.
ّ
القراء ّ
في هذه المرحلة من درسنا ،نحتاج إلى أن ننظر إلى ميزتَين أساسيتين في تحذيرات الكاتب
لضرورة الثباتّ .أوال سنعلّق على االستجابات التي أمل الكاتب أن يحدثها في القراء .وثانيًّا ،سنالحظ

قدمها لمستلمي رسالته لكي يثبتوا .لننظر أوال إلى أنواع االستجابات التي رغب الكاتب
الحوافز التي ّ
أن يحدثها في مستلمي رسالته.

االستجابات
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الميزات في كتاب العبرانيين هي مدى االستجابات التي استحثها الكاتب في
أهم ّ
إحدى ّ
اليونانية ،يتع ّذر علينا في أغلب
مستلمي رسالته .عندما نتعامل مع لغة قديمة كلغة العهد الجديد
ّ
ٍ
معينة .لذا سنحصر اهتمامنا ببعض األمثلة
نميز الفروقات الدقيقة في معنى عبارات ّ
األحيان أن ّ
ٍ
قراءه على تطبيق رسالته على حياتهم عاطفيًّا
الواضحة نسبيًّا .بشكل عام ،حثّت تحذيرات الكاتب ّ
وذهنيًّا وسلوكيًّا .وكان من الضروري بالنسبة لمستلمي رسالته لكي يثبتوا أن ينتبهوا إلى مجموعة

االستجابات هذه.

العاطفية إليمانهم .في
لقرائه تطال النواحي
ّ
أوال ،غالبا ما كانت تحذيرات كاتب العبرانيين ّ
العبرانيين  1٥–8 :3يقول" ،ال تُقسوا قلوبكم" .وفي العدد  13من الفصل عينه نقرأِ ،
"عظُوا أ َْنفُ َس ُك ْم
ّ
ِ
َح ٌد ِم ْن ُك ْم" .وفي المقطع التالي ،من  1 :4يقول الكاتب" ،لنكن حذرين"
ُك َّل َي ْوٍم ... ،ل َك ْي الَ ُيقَسَّى أ َ
القراء في
ف من ّأال ندخل راحة اهلل".
أو بالمعنى الحرفي -الذي يتالءم مع السياق َ " -فْل َن َخ ْ
ّ
ويشجع ّ
 16 :4بقوله َفْل َنتَقَ َّد ْم "بِثِقَ ٍة" ،أو بجرأة إِلَى َع ْر ِ ِّ
ال َع ْونا .ويناشدهم في  22 :10بقوله
الن ْع َم ِة لِ َك ْي َن َن َ
ِ
ص ِادق ِفي َي ِق ِ ِ
يم ِ
ان" .وفي  3٥ :10يح ّذرهم قائال "ال تطرحوا ثقتكم" أو شجاعتكم.
"ل َنتَقَ َّد ْم بِ َقْل ٍب َ
ين اإل َ
مهمة لدى كاتب العبرانيين ،كان يعظ مستلمي رسالته
وبقدر ما كانت هذه الناحية
ّ
العاطفية ّ
يطبقوا كالمه على المستوى الذهني .وكان يرغب في أن تؤثّر كلماته الموحى بها من اهلل في
بأن ّ
ـ"يتنبهوا أكثر"
قراءه ل ّ
تعاليمهم ومعتقداتهم الالهوتّية .على سبيل المثال ،في العبرانيين  1 :2يدعو ّ
إلى ما سمعوه .وفي  1 :3يحثّهم على "أن يثَّبتوا أفكارهم على يسوع" .ويشجَّعهم في  1 :6أن "يتركوا
يح" وينموا في المعرفة والفهم.
اء ِة اْل َم ِس ِ
َكالَ َم َب َد َ
محددة.
يشدد في البداية على عناصر
سلوكية ّ
أن كاتب العبرانيين لم ّ
ّ
من الالفت للنظر ّ
السلوكية الواضحة
أن معظم عظاته
بالتأكيد كان لتحذيراته في أغلب األحيان تأثيرات
ّ
ّ
سلوكيةّ ،إال ّ
أحد زانيا" .وفي –1 :13
قراءه من "أن يكون ٌ
تركزت في نهاية رسالته .في العبرانيين  16 :12ح ّذر ّ
 19تكلّم عن أمور مثل الضيافة ،والزواج ،واالعتراف باسم المسيح ،وفعل الخير.

متنوعة أراد كاتب العبرانيين من خاللها أن يتفاعل
ّ
إن مجموعة هذه التحذيرات تُظهر طُُرقا ّ
قرؤه مع محتوى رسالته .فمن الواضح ّأنه كان من الضروري أن يكونوا مدركين لحقيقة عواطفهم،
ّا
سلوكياتهم إن كانوا يرغبون في أن يثبتوا في والئهم للمسيح وخدمته.
ومفاهيمهم و
ّ
أن تحذيرات كاتب العبرانيين لـ ضرورة الثبات أدت إلى مجموعة من االستجابات.
رأينا ّ
وسلبية للتشجيع على الثبات.
إيجابية
يقدم الكاتب حوافز
لنالحظ اآلن كيف ّ
ّ
ّ
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الحوافز
إيجابية .فمثال في العبرانيين :4
من جهة ،يجعل الكاتب العديد من تحذيراته مرتبطة بـحوافز
ّ
قرائه بإخبارهم
 16–13يشير إلى قبول النعمة والعون من المسيح .وفي  16 :13يريد الكاتب تحفيز ّ
األبدية كحافز لهم
سر اهلل .ومن وقت آلخر يتكلّم كاتب العبرانيين عن المكافآت
ّ
ّ
ثمة أعماال تُ ّ
أن ّ
على العي بأمانة .على سبيل المثال ،يقول الكاتب في العبرانيين :3٥ :10
فَالَ تَ ْطرحوا ِثقَتَ ُكم الَِّتي لَها مج َا ِ
يم ٌة (العبرانيين .)35 :10
َ َُ
َُ
ازةٌ َعظ َ
ُ
قرائه .وهذه
لكن من جهة أخرى ،غالبا ما يستخدم كاتب العبرانيين حوافز ّ
سلبية لتحذير ّ
التحذيرات كانت بالدرجة األولى تهديدات وتنبيهات من الدينونة اإللهية .على سبيل المثال ،في

أن أولئك الذين عصوا المالئكة قد نالوا جزاءهم .فكيف يتوقّع
العبرانيين  ،3-2 :2يذكر الكاتب ّ
إن
أولئك الذين أهملوا كلمة الخالص في المسيح أن ينجوا من حكم اهلل؟ ّ
وينبههم في  8–4 :6قائال ّ
ون ٍة
ك ّل من سقط "هو قريب من اللعنة" .وفي  31–26 :10يح ّذرهم بهذه الكلمات"َ :ب ْل قُُبو ُل َد ْيُن َ
يف ،و َغ ْيرةُ َن ٍار عتِ َ ٍ
ِ
ض ِّ
ين".
يدة أ ْ
َن تَْأ ُك َل اْل ُم َ
َ
اد َ
ُمخ ٌ َ َ
أهم المواضيع في الرسالة إلى
إن الحاجة إلى الثبات في المسيح هي أحد ّ
العبرانيين .ليس بإمكانك أن تق أر الرسالة إلى العبرانيين بما فيها من تحذيرات
قراءه على الثبات في المسيح واالستمرار
أن الكاتب
ّ
ووعظ دون أن تستنتج ّ
يحض ّ
المسيحية.
يتقدموا أكثر في الحياة
في اإليمان ،و ّأال يرتدوا عن المسيح ،بل أن ّ
ّ

لكن كيف يفعل الكاتب ذلك؟ يفعل ذلك إذ يوازن بين التشجيع والتحدي بشكل
رائع ،وهذان وجهان لعملة واحدة .وأيضا على الصعيد التشجيعي ،تشتهر الرسالة
إلى العبرانيين بالمقابلة بين المسيح وبين رموز العهد القديم وشعبه وعهوده.

ويقدم
ويعطي شعبه راحة أفضل .هو كاهن أعظم؛
ّ
فالمسيح أعظم من موسى؛ ُ
أن الوجه اآلخر أيضا ،هو التحذيرات .وعمل التحذيرات في
ذبيحة أعظمّ .إال ّ

المسيحيين وجعلهم متيقظين إلى أ ّنه إن
الرسالة إلى العبرانيين هو لتنبيه القُّراء
ّ
لم يثبتوا في المسيح ،وان أشاحوا بوجوههم عنه ،وان لم يسلكوا معه ويبقوا
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رب المجد،
عيونهم مثبتة فيه ،وهم يعلمون من هو بك ّل بهائه ومجده  -وبأنّه ّ
ورئيس الكهنة األعظم الذي أتى – انطالقا من هذا كلّه ،ال يوجد خالص خارج
جوا من
يبث ًّ
المسيح .إذا من خالل التشجيع والتحذير معا ،استطاع الكاتب أن ّ

نستمر في
الدعم اإليجابي ،باإلضافة أيضا إلى نوع من التأثير السلبي ليجعلنا
ّ
مثبتة على يسوع ،رئيس إيماننا
سباقنا ،فال ننظر إلى الوراء بل نبقي أعيننا ّ
ومكمله.
ّ
—الدكتور ستيفن جي .ويلوم

ألنها
قرائه غالبا أقلقت
المفسرين ّ
إن التهديدات بالدينونة التي ّ
ّ
ّ
يوجهها كاتب العبرانيين إلى ّ
أن الوقت ال يسمح لنا
تبدو كما لو كان من الممكن أن يخسر المؤمنون الحقيقيون خالصهم .ورغم ّ
ٍ
مهمتين في
هنا بمناقشة هذه المسألة
ّ
المجدي أن نعلّق على ناحيتين ّ
الالهوتية بشكل أعمق ،فإنه من ُ
هذه المسألة.
نظامي.
أن الرسالة إلى العبرانيين ليست كتاب علم الهوت
ّأوال علينا أن ُنبقي في ذهننا ّ
ّ
المقدس يستخدم مصطلحات ،حتى مصطلحات عن الخالص ،بتنوع أكثر
أن الكتاب
ّ
ونعني بذلكّ ،

من تلك التي يستخدمها الالهوتيون المسيحيون أو التي عرفها التقليد الالهوتي .في الواقع ،تميل ك ّل
معينة بطريقة أضيق من الطرق التي استُخدمت فيها هذه
فروع الكنيسة إلى استخدام مفردات
الهوتية ّ
ّ

كنا نريد أن نحصل على أنظمة
المفردات في النصوص الكتابية .وهذه الممارسة ال بد منها إن ّ
خطر لدى القارئ الذي يسهل عليه أن يق أر
ا
أن هذه المقاربة تش ّكل
ّ
الهوتية واضحة ،غير مربكة .غير ّ

في الرسالة إلى العبرانيين تعريفاته الخاصة الضيقة للكلمات والعبارات .ويبدو هذا الخطر جليًّا
تدين عن
بصورة خاصة عندما نأتي إلى فهم الطريقة التي يصف بها كاتب العبرانيين أولئك المر ّ
اإليمان أو الذين ابتعدوا عن المسيح.

تدين بكونهم "قد تبرروا".
أن كاتب العبرانيين لم يصف قطّ المر ّ
من جهة ،من المفيد أن نذكر ّ
ففي العهد الجديد ،اقتصر استخدام هذا التعبير دائما على المؤمنين الحقيقيين .لكن من جهة أخرى،

استخدم كاتب العبرانيين بعض المصطلحات التي غالبا ما يستخدمها اإلنجيليون للمؤمنين الحقيقيين

فقط ،حتى وان لم تستخدم في العهد الجديد بهذا المعنى .على سبيل المثال ،في العبرانيين ،6–4 :6
يح ّذر الكاتب قراءه فيقول:
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ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الس َم ِ
س،
أل َّ
الر ِ
يروا َم َّرةَ ،وَذاقُوا ا ْل َم ْو ِه َب َة َّ
اء ُّ
ص ُاروا ُ
َن الَِّذ َ
ين ْ
ش َرَك َ
اويَّ َة َو َ
استُن ُ
ِ
الصالِح َة وقُ َّو ِ
ِ
ِ
سقَطُوا( .أو يمكن أن يسقطوا)
ات الد ْ
َّه ِر اآلتي َ ...و َ
َوَذاقُوا َكل َم َة اهلل َّ َ َ

(العبرانيين .)6–4 :6

والصعوبة هنا ،هي أن الكثيرين بيننا يستخدمون هذه العبارات وأخرى تشبهها من مفردات

الهوتية تقنية ليصفوا بها المؤمنين الحقيقيين دون سواهم .أمثلة أخرى ِ
ترد في العبرانيين 29 :10
تدون بكونهم "تقدسوا" بدم العهد .أو في  32 :10حيث يرد ّأنهم "أنيروا".
حيث يوصف المر ّ

سميه
في الواقع ،يستخدم العهد الجديد وصفا مشابها ألولئك الذين يشتركون في ما ي ّ

الالهوتيون غالبا "الكنيسة المنظورة" .وهذا مختلف تماما عن "الكنيسة غير المنظورة" ،أو جماعة
ّ
المؤمنين الحقيقيين .فالذين هم جزء من الكنيسة المنظورة ينتمون إلى الكنيسة في الظاهر ،ولكن ليس

تميز بها رسالة رومية
بالضروري روحيا من الداخل .وهذا التمييز ضمن الكنيسة يشبه الطريقة التي ّ
 29-28 :2بين اليهودي "في الظاهر" فقط  -phaneros φανερόςفانيروس في اليونانية –
الذي يحمل في جسده عالمة الختان الخارجية ،واليهودي "من الداخل"κρυπτός kruptos -

كروبتوس في اليونانية-المختون القلب.

تدين عن اإليمان ال
أن التهديد بالدينونة اإللهية ألولئك المر ّ
ثانيا ،ال ّ
بد أن نتذ ّكر دائما ّ
يقتصر على العبرانيين .إذ نرى تهديدات مماثلة في  1كورنثوس  13–1 :10و 2بطرس 12 :2

خالصي بيسوع المسيح سوف يثبت إلى
إيمان
أن من كان له
ٌ
و .22باإلجمال ،يعلّم العهد الجديد ّ
ٌ
أن إيمانهم لم يكن يوما إيمانا خالصيًّا .بل
أما أولئك الذين يرفضون المسيح تماما ُيظهرون ّ
النهايةّ .

على العكس ،كان إيمانهم ما يدعوه الالهوتيون غالبا باإليمان "المؤقّت" أو "اإليمان الزائف" .كذلك
تدين:
يرد شرح في رسالة  1يوحنا  19 :2عن المر ّ
ِم َّنا َخ َر ُجوا ،لَ ِك َّن ُه ْم لَ ْم َي ُكوُنوا ِم َّنا ،ألَنَّ ُه ْم لَ ْو َكانُوا ِم َّنا لَ َبقُوا َم َع َنا .لَ ِك ْن لِ ُي ْظ َه ُروا أَنَّ ُه ْم
ِ
يع ُه ْم ِم َّنا ( 1يوحنا .)19 :2
سوا َجم ُ
لَ ْي ُ

في ك ّل وقت يتن ّكر أحدهم لإليمان المسيحيُ ،يظهر ّأنه لم يكن ينتمي حقيقة إلى الكنيسة
غير المنظورة.
تحذيرية في العبرانيين ،كلّها لها غاية واحدة .وبالتالي يمكننا
ثمة خمسة مقاطع
ّ
ّ
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رئيسية واحدة بسيطة جدًّا
أن لها غاية
أن نتناول التحذيرات ،في الجمع ،كما لو ّ
ّ
أن ك ّل واحد في الجماعة يثبت في المسيح
على المستوى الرعوي .يريد الكاتب ّ
حقيقية وليست
نوضح بعض النقاط .هذه تحذيرات
بد أن
ويتبعه .وهنا ال ّ
ّ
ّ
افتراضية .لم ترد فقط كأسلوب للتخويف .فهو يخاطبهم كما يخاطب راع جماعته
األبدية التي ستكون
صباح األحد ،لكنه ليس كلّي المعرفة .فهو ال يعرف الحالة
ّ
من نصيب ك ّل فرد في كنيسته .هو يعرف أ ّنهم يعلنون إيمانهم بالمسيح ،لكن في

يبين إن كان إيمانهم
الحقيقة ،وفق الهوت العهد الجديد ،الوقت وحده كفيل بأن ّ
حقيقيًّا .وفي  1يوحنا  19 :2نجد مثال على ذلك في أولئك الذين تركوا اإليمان،
تركوا مجتمع المؤمنين ،وبخروجهم منه أظهروا أ ّنهم لم يكونوا يوما منه .وفي

العبرانيين يخاطب الكاتب أولئك الذين أعلنوا إيمانهم بالمسيح ،لكن الوقت وحده

سيكشف لنا إن هم عرفوه حقًّا.
—الدكتور باري جوسلين

المتكرر
في درسنا حول محتوى وبنية الرسالة إلى العبرانيين ،رأينا ثالثة عناصر للـمحتوى
ّ

في الكتاب .فلنتّجه اآلن إلى الموضوع الرئيسي الثاني لدرسنا :البنية اإلنشائية األدبية لرسالة
العبرانيين.

األدبية
اإلنشائية
البنية
ّ
ّ
القراء األولون لرسالة العبرانيين يواجهون اضطهادا .فتجربة
كما رأينا في درسنا السابق ،كان ّ
جدا .وقد كتب الكاتب ليقنع ق ّراءه
اعتناق التعاليم
المزيفة في مجتمعهم المحلي كانت شائعة ّ
اليهودية ّ
ّ
بعدم االستسالم وعدم االبتعاد عن المسيح بسبب هذه التعاليم .فكيف صاغ كاتب العبرانيين محتوى

األدبية التي استخدمها؟
البالغية
رسالته ليحقّق غايته؟ وما هي هذه البنية
ّ
ّ
عدة مستويات .لكن من أجل
بإمكاننا أن ننظر إلى البنية اإلنشائية األدبية للعبرانيين على ّ

ئيسية تحويها الرسالة .وتساعدنا هذه األقسام
أغراضنا في هذا الدرس ،سننظر في خمسة أقسام ر ّ
قراءه بأن يبقوا أمناء للمسيح:
على إدراك كيف حاول الكاتب أن يقنع ّ
المالئكية من  1 :1إلى .18 :2
األول يرّكز على معتقدات حول اإلعالنات
ّ
القسم الرئيسي ّ
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القسم الرئيسي الثاني يناق سلطان موسى من  1 :3إلى .13 :4
ِ
ق الملكي من  14 :4إلى .28 :7
اد َ
صَ
الجزء الرئيسي الثالث يتناول كهنوت َمْلكي َ
القسم الرئيسي الرابع يرّكز على العهد الجديد من  1 :8إلى .40 :11
العملي من  1 :12إلى .2٥ :13
القسم الرئيسي الخامس يتناول موضوع الثبات
ّ

المالئكية ()18 :2-1 :1
اإلعالنات
ّ
ًّ
أن عليهم أن يبقوا
قراءه ّ
وقد استخدم كاتب العبرانيين كال من هذه األقسام الرئيسية ليقنع ّ
أمناء للمسيح ،حتى وسط اآلالم .لننظر أوال كيف تناولت الرسالة إلى العبرانيين موضوع اإلعالنات

المالئكية من  1 :1إلى .18 :2
ّ
وكتب مث ُل رسالتَي
اليهودية في قمران،
عدد من الكتابات
كما ذكرنا في درسنا السابق ،أشار ٌ
ٌ
ّ
مجدت المالئكة باعتبارها
أن المجتمعات
اليهودية في القرن األول غالبا ما ّ
ّ
أفسس وكولوسي ،إلى ّ
إلهية إلى البشر األدنى منها رتبة.
مخلوقات قديرة ومجيدة حملت إعالنات ّ

جذور في النصوص
ا
اليهودية المحلّّية تجد لها
تبنتها المجتمعات
إن وجهات النظر التي ّ
ّ
ّ
تحدّيا خطي ار
الكتابيةّ ،إال ّأنهم أعطوا مجدا زائدا للمالئكة .وهذا التعظيم المبالغ فيه للمالئكة أنشأ ّ
ّ
أن يسوع هو من لحم ٍ
ودم ،هو بشر .فكيف إذن ألي
بالنسبة ألتباع المسيح .ففي النهاية ،يعلم الك ّل ّ

فرد أن يتبع ما علّمه هو بدال من اتّباع إعالنات المالئكة؟
يرد كاتب العبرانيين على هذا االعتراض على خمس مراحلّ .أوال ،في العبرانيين ،4–1 :1
ّ
أن اهلل
قرائه اتباع يسوع ّ
ويقر الكاتب ّ
ألنه المصدر األعلى لإلعالن اإللهيّ .
يكتب ّأنه يجب على ّ
اع وطر ٍ
أن يسوع،
كلّمنا بواسطة المالئكة وبأنو ٍ
لكنه ّ
مر أزمنة العهد القديمّ .
يشدد على ّ
ق كثيرة على ّ
رئيس الكهنة والملك الذي وعد اهلل به في األيام األخيرة ،حمل إعالنا فاق إلى ٍّ
حد بعيد ك ّل إعالن
جاء على لسان المالئكة.

ألنه وحده المسيح ابن
أن يسوع أعظم من المالئكة ّ
في ّ ،14–٥ :1
يبين كاتب العبرانيين ّ
نبوة داود عن انتصار المسيح ابن
اهلل .ويذكر ّ
أن المسيح حقّق نموذجا مثاليًّا لبيت داود .وفيه تحقّقت ّ
أن المالئكة ليست سوى أرواح مرسلة للخدمة ألجل
اهلل على أعداء اهلل .ويذكر الكاتب في المقابل ّ
العتيدين أن يرثوا الخالص في المسيح.
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جيدا إلى رسالة الخالص العظيمة المعلنة ّأوال في يسوع.
قراءه لينتبهوا ّ
في  ،4–1 :2يح ّذر الكاتب ّ
أن من عصى الرسائل التي أُعطيت بواسطة المالئكة في الماضي نال جزاءه العادل .فعلى
ويذ ّكرهم ّ
أن بإمكانهم أن ينجوا من عقاب اهلل إن هم أهملوا الخالص العظيم المعلن في
قرائه ّأال ّ
يظنوا ّ
ّ
المسيح ،الذي هو خالصنا.

أن يسوع اآلن يسود
ويظهر ّ
ويدعم ما جاء في عبرانيين  9–٥ :2االعتقاد بتفوق المسيح ُ
أن اهلل قد وضع
على المالئكة .وفي المستقبل سيسود المؤمنون معه على المالئكة .ويذكر الكاتب ّ

اإلنسان قليال عن المالئكة مؤقّتا ،ليجعله يسود على الخليقة كلّها في العالم اآلتي .وهذا المجد الذي
سيعطى لإلنسان في النهاية هو متوقّع من خالل ملك المسيح اآلن في السماء كرئيس الكهنة والملك
ُ

المعين من اهلل.
ّ
أن يسوع هو من نسل إبراهيم .وسيشارك
وأخيرا ،في العبرانيين  ،18–10 :2يبرهن الكاتب ّ
مجده مع نسل إبراهيم وليس مع المالئكة .ويقتبس الكاتب في هذا الجزء من داود وِا َش ْع َياء ُليظهر

اإلنسانية ،أباد سلطة المالك الساقط
أن يسوع ،بطبيعته
ّ
ارتباط يسوع بنسب إبراهيم .ويشرح أيضا ّ
األكبر ،أي إبليس .ولم يكن ذلك من أجل تحرير المالئكة ،بل من أجل تحرير أبناء إبراهيم من رهبة
اإلنسانية جعلت منه رئيس كهنة رحيما وأمينا يكفّر عن خطايا شعبه.
الموت .فطبيعة المسيح
ّ

سلطان موسى ()13 :4–1 :3
المالئكية،
اليهودية المتعلّقة باإلعالنات
بعد أن رأينا كيف تناول الكاتب موضوع التعاليم
ّ
ّ
يرد الكاتب على
لننتقل إلى القسم الرئيسي الثاني من الرسالة .في العب ارنيين ّ ،13 :4–1 :3

كرم أحد في إسرائيل مثلما ُكِّرم موسى.
االعتراضات التي تتعلّق بـسلطان موسى .لم ُي َّ

اليهودية المحلّّية .فلقد
بسبب اإلكرام الذي أُعطي لموسى ،يجب حقّا ّأال نتفاجأ بهذه التعاليم
ّ
َّ
قراء العبرانيين على طاعة ك ّل ما أعلنه اهلل بواسطة موسى ،دون االكتراث بالمسيح .وكما
حفزت ّ

خادم اهلل
سنرى في هذا القسم ،يكرم كاتب العبرانيين موسى أيضا .ولكن على الرغم من كون موسى
َ
أليام األخيرة.
األمين ،فالمسيح هو أعظم منه ،إذ أنه الملك رئيس كهنة اهلل ل ّ
ئيسية ،يتضمن ٌّ
كل جزء حضا على التمسك
ينقسم هذا الجزء من الرسالة إلى ثالثة أجزاء ر ّ
ّ
القراء
بسلطان يسوع فوق سلطان موسى .ففي الجزء األول ،في العبرانيين  6–1 :3يدعو الكاتب ّ
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أن موسى هو من بنى بيت اهلل،
بوضوح إلى تمجيد يسوع أكثر من موسى .فيشير في هذا الجزء إلى ّ
أن يسوع ،كونه ابن اهلل الملك ،هو الذي يملك على بيت اهلل ،أي الكنيسة.
المسكن .في حين ّ
قراءه قائال:
استمع إلى العبرانيين  3–1 :3حيث يعظ الكاتب ّ

ِ
ع [ ...الذي] قَ ْد ح ِسب أ ْ ِ
ِ
وسى (العبرانيين :3
سو َ
ُ َ
َهال ل َم ْجد أَ ْكثََر م ْن ُم َ
الَحظُوا َ ...ي ُ
.)3–1
يشدد الكاتب هنا على كون يسوع أمينا هلل ،نظير موسى ،لك ّنه "حسب أهال ٍ
لمجد أكثر منه".
ّ
ُ
يتمردوا كما
في األعداد التي تتبع ،في ّ ،19–7 :3
قراءه ّأال ّ
يقسوا قلوبهم أو ّ
ينبه الكاتب ّ

أن غالبية
تمردوا على موسى .وقد دعم الكاتب تحذيره هذا حين أشار إلى ّ
فعل شعب إسرائيل إذ ّ
مردوا على اهلل .وعلى غرار ما جرى لشعب
الذين تبعوا موسى لم يدخلوا أرض الميعاد ّ
ألنهم ت ّ
تمسكوا بإيمانهم
إسرائيل ،سوف يكون ألولئك الذين تبعوا المسيح نصيب مع المسيح فقط إن هم ّ
األول وثبتوا فيه حتّى النهاية .فعدم اإليمان أبقى اإلسرائيليين خارج أرض الميعاد ،واألمر عينه
يحصل للذين لم يؤمنوا بالمسيح.

ويحث
يتوسع الكاتب في مقارنته بين أتّباع المسيح وأتّباع موسى.
ّ
في العب ارنيين ّ ،13–1 :4
أن راحة اهلل ال تزال
قراءه على أن يبذلوا ك ّل مجهود ليدخلوا راحة اهلل .ويشرح ،مستعينا بالعهد القديمّ ،
ّ
يؤدون
ا
أن كلمة اهلل تجعل ك ّل شيء عريانا أمامه .فهم هلل سوف ّ
أمر مستقبليًّا .فيجب أن يدركوا كيف ّ
البرّية.
الحساب .لذا عليهم أن يجتهدوا ليدخلوا راحته وال يسلكوا مسلك شعب إسرائيل في ّ

كهنوت ملكي صادق ()28 :7–14 :4
المالئكية وسلطان موسى ،يعترض الكاتب على التعاليم
بعد أن يتناول موضوع اإلعالنات
ّ
اليهودية المحلّّية المتعلّقة بـكهنوت ملكي صادق الملكي في العبرانيين .28 :7–14 :4
ّ

ويدعى المصدر  11Qملكي
في درسنا السابق ،أتينا على ذكر نص تم اكتشافه في قمران ُ
سماوية سوف
كشخصية
صور هذا النص ملكي صادق
ّ
ّ
صادق أو المد ار حول ملكي صادق .وقد ّ
القراء
لتقدم ذبائح كفّارّية
تظهر في األيام األخيرة ّ
ّ
نهائية وتعلن ملكوت اهلل .ويبدو ّ
أن البعض من ّ
األصليين للرسالة قد ارتبكوا بهذا النوع من التعليم .فلماذا عليهم أن يتبعوا المسيح الملك رئيس كهنة
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أن
اهلل في األيام األخيرة عوضا عن انتظار مجيء ملكي صادق؟ لذا ،أوضح كاتب العبرانيين ّ
الحقيقي.
المسيح هو الكاهن والملك
ّ

القراء على تقديم
ّ
يتشعب هذا القسم من الرسالة إلى أربعة أجزاء .الجزء األول والثالث يحثّان ّ
القراء
المسيح على ملكي صادق والقسم الثاني والرابع ُيظهران بالحجج والبراهين لماذا ينبغي على ّ

تبني هذا الفكر.
ّ
التمسك
في العبرانيين  ،16–14 :4يفتتح الكاتب موضوع ملكي صادق بحض مستلمي رسالته على
ّ
ويشجعهم على ذلك بتشديده على أن يسوع هو إنسان كامل ،بال
بحزم باإليمان الذي اعترفوا به.
ّ
خطية ،ورئيس كهنة عظيم صعد إلى السماء حيث يشفع في المؤمنين لكي ينالوا رحمة ويجدوا نعمة،
ّ
الشدة.
ويعينهم في أوقات ّ
جدير بأن يكون رئيس الكهنة والملك
ا
في  ،10–1 :٥يشرح كاتب العبرانيين كيف كان يسوع

المعين من اهلل على رتبة ملكي صادق .لقد توفرت في يسوع مؤهالت الكهنوت من خالل طاعته
ّ
وآالمه .غير ّأنه لم يرت ِ
ق بنفسه إلى هذه الرتبة .وقد أظهر الكاتب من خالل اقتباسه من المزمور :2

أن اآلمال التي وضعها شعب إسرائيل في ملكي صادق سوف تتحقّق في
 7والمزمور ّ ،4 :110
الواقع باآلتي من ساللة داود .فاهلل نفسه اختار يسوع ليكون رئيس كهنة وملكا على رتبة ملكي
صادق .وبهذا ،أصبح يسوع مصدر الخالص األبدي للذين يطيعونه.

موجهة إلى مستلمي رسالة العبرانيين ليرتقوا من التعليم
مطولة ّ
ّ
إن  12 :6–11 :٥هو عظة ّ
ًّ
مستعدا ليفهم بحثه في موضوع
بأن جمهوره ليس
ويقر الكاتب ّ
األولي البسيط إلى األكثر عمقاّ .
ّ
يشجعهم على أن ينضجوا في الفهم حتّى ال يقعوا في خطر االرتداد.
المسيح وملكي صادقّ .
ولكنه ّ
للخطية .يعد
ويح ّذرهم ّأنهم إن رفضوا اإليمان برئيس الكهنة والملك الحقيقي لن تكون بعد كفّارة
ّ
ٍ
بآمال كبيرة ،لكن عليهم أن يبتعدوا عن تباطئهم ويتمثّلوا بأولئك الذين يتحلّون باإليمان
قراءه
الكاتب ّ
والثبات ليرثوا ما وعد اهلل به.
كمتمم لكهنوت ملكي
يستمر الكاتب في كالمه على يسوع
في العبرانيين ،28 :7–13 :6
ّ
ّ
أن كهنوت يسوع الملكي قد ح ّل مح ّل الكهنوت الالوي أو تخطّاه.
صادق الملوكي .ويشرح تحديدا ّ

تحديًّا
كانت خدمة الهيكل في زمن كتابة العبرانيين ال تزال قائمة في أورشليم .وهذه الحقيقة قد أنشأت ّ
أن موت يسوع قد أبطل الحاجة إلى ذبائح الالويين في الهيكل.
خطير
ا
ّ
للمسيحيين الذين أذاعوا ّ
بأن ملكي صادق سوف ينهي
وليواجه هذا
ّ
التحدي ،بنى الكاتب على االعتقادات اليهودية المحلّية ّ

أن يسوع،
األيام األخيرةّ .
ك ّل الذبائح الكفّارّية في ّ
ولكنه ختم بقسم اهلل الوارد في المزمور ّ 4 :110
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ابن داود العظيم ،هو كاهن إلى األبد على رتبة ملكي صادق .لذا أنهى يسوع النظام الذبائحي

الالوي.

تفوق كهنوت يسوع على الكهنوت الالوي ،يذكر الكاتبّ ،أنه في التكوين :14
ولكي ُيظهر ّ
أن ملكي صادق أعظم منه شأنا .وبناء على
قدم إبراهيم عشوره إلى ملكي صادق ُم ا
ّ ،20
ظهر بذلك ّ

صلب إبراهيم يأخذون األعشار لما في ذلك من رمزّية للدور الذي
ما جرى ،صار الالويون وهم من ُ
جدير بالمسيح ،كرئيس كهنة وملك على رتبة ملكي صادق ،أن يح ّل
ا
لعبه ملكي صادق .فكان إذا

تاما
ا
مح ّل الكهنوت الالوي .فما كان ممكنا للذبائح التي بحسب النظام الالوي أن تحقّق
تكفير ًّ
مرة
ا
لكن يسوع ،الذي فيه تحقّق كهنوت ملكي صادق الملوكي ،حقَّق
للخطاياّ ،
تكفير عن خطايانا ّ
واحدة والى األبد.

الوعاظ والمعلمين ،هو المقارنة بين يسوع
أحد األجزاء
ّ
المفضلة في العبرانيين لدى ّ
وملكي صادق ،وهو كاهن في العهد القديم نكاد ال نعرف عنه شيئا .لكن قبل هذه
المقارنة ،يقوم الكاتب بمقارنة أخرى مع كهنوت هارون الالوي .فالكهنوت

أما كهنوت
الهاروني متوارث من اآلباء إلى األبناء الذين هم من سبط الويّ .
المسيح فلم يكن كذلك .فالمسيح لم يكن وريث الالويين أل ّنه أتى من سبط داود،
من يهوذا .فكهنوت هارون سوف يضمح ّل ،أل نّه كهنوت متوارث ينتقل من األباء

إلى األبناء .لكن في المقابل ،فإن كهنوت المسيح أبدي .كهنوته ال يزول؛ هو

حق في ممارسة الكهنوت ،لك ّننا
سيبقى الكاهن نفسه .لم يكن لملكي صادق أي ّ
ثم يختفي .ونرى يسوع في صورة
نراه يدخل التاريخ ككاهن ،مختار من اهللّ ،
ألرضية بعد قيامته.
مشابهة أيضا ،إذ يصعد إلى السماء في نهاية خدمته ا
ّ
—الدكتور ألفين باديال

األول هو
هناك نوعان من الكهنوت يرد ذكرهما في الرسالة إلى العبرانيينّ .
الكهنوت التقليدي الذي ابتدأ مع هارون وانتقل من اآلباء إلى األبناء في سبط

ثم لدينا كهنوت ملكي صادق الفريد من نوعه ،إذ هو كاهن للرب ،رئيس
الويّ .
وتتم مقارنة يسوع ٍّ
بكل
كهنة للرب ،يظهر ا
باكر في تاريخ اآلباء في زمن إبراهيمّ .
تفوقه على الكهنوت الالوي ،ومن جهة
من هذين الكهنوتَين ،من جهة إلظهار ّ
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أخرى إلظهار التشابه بينه وبين ملكي صادق كرئيس كهنة من ناحية فرادة هذا

بدي .وما نعلمه عن ملكي صادق هو
الكهنوت -فقد كان كهنوته مصحوبا بوعد أ ّ
يتحدر منها؛
أ ّنه كان بال أب وبال ٍّ
أم؛ وهو يظهر على الساحة بال نسب أو ساللة ّ
قدم له اإلجالل ،إذ أعطاه عشوره،
ألن إبراهيم نفسه ّ
وهو أعظم من إبراهيم ّ
شر لألكبر .إن هذا المثال الذي هو ملكي صادق لرئيس
واألصغر هو الذي يع ّ

اليهودية وتاريخ
أسسوا
ّ
الكهنة المتفوق من كل ناحية ،حظي بتقدير اآلباء الذين ّ
إسرائيل ،والشعب الذي تحدر منهم ،والذين في النهاية منهم أتى الكهنوت الالوي.
على صورة هذا المثال الذي هو ملكي صادقُ ،رسم كهنوت المسيح ،هذا الكهنوت
الجديد من نوعه.
—الدكتور إدوارد إم .كيازيران

العهد الجديد ()40 :11–1 :8
الممتد من  40 :11-1 :8على العهد الجديد .هنا،
يرّكز القسم الرئيسي الرابع في العبرانيين
ّ
تفوق العهد
يشرح الكاتب المزيد عن تفوق المسيح كرئيس كهنة وملك ّ
معين من اهلل من خالل إظهاره ّ

الجديد على العهد القديم.

أن اهلل سيمنح
إن تسمية "العهد الجديد" ترجع إلى إرميا  .31 :31في هذا العددّ ،
تنبأ النبي ّ
ّ
األخروي
عهدا للتجديد نهائيا إلسرائيل ويهوذا في األيام األخيرة بعد فترة سبي إسرائيل .وهذا العهد
ّ
نفسه يدعى "عهد سالم" في إشعياء  10 :٥4وحزقيال اإلصحاحين  30و .34لذا عند هذه المرحلة،

انتقل كاتب العبرانيين من كالمه حول ملكي صادق في األيام األخيرة إلى التحدث عن العهد الجديد.

تقدم لنا الرسالة إلى العبرانيين
يتألف هذا القسم من العبرانيين من ثمانية أجزاء رئيسيةّ .أوال ّ
 13–1 :8صورة يسوع كوسيط للعهد الجديد لكونه رئيس الكهنة الجالس على عر السماوات.

أن يسوع ،رئيس الكهنة
في العددين  1و ،2يعلن الكاتب بوضوح ما هو "رأس الكالم" .ويبين ّ
ٍ
ِ ِ َِّ
الر ُّ
بكلمات أخرى ،كان
ان".
ص َبهُ َّ
ب الَ إِ ْن َس ٌ
والملك ،هو في السماوات خادما "لْل َم ْس َك ِن اْل َحقيق ِّي الذي َن َ
أن كهنوتهم كان مؤسسا على الشريعة أي
الكهنوت الالوي يقوم بهذا الدور على األرضّ .إال ّ
لكن هذا الكهنوت فشل
(الناموس) .في العهد القديم ،أقام العهد مع موسى الكهنوت الالوي األرضيّ ،
خطية إسرائيل.
بسبب ّ
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ألنه كما تُخبرنا
في المقابل ،ال يمكن للعهد الجديد الذي نق أر عنه في إرميا  31أن يفشلّ ،
الرسالة إلى العبرانيين :6 :8
اعيد أفضل (العبرانيين .)6 :8
َّت على مو َ
قد تَثب َ
ونهائية لخطاياهم.
أبدية
ّ
وهذه "المواعيد األفضل" هي وعد بتغيير كامل لشعب اهلل وبمغفرة ّ
يتوسع الكاتب في حديثه عن حقيقة كون كهنوت يسوع الملوكي
في العبرانيين ،28–1 :9
ّ

أعظم من الكهنوت الالوي .وقد بدأ هذا القسم بإشارته إلى المسكن األرضي بحسب الترتيب
الموسويُ ،مظ ِه ار ميزات مشتركة بينه وبين َم ْقِدس اهلل السماوي .إضافة إلى ذلك ،يأتي على وصف
الكهنوتية التي أمر بها اهلل في الالويين  34 :16فيما يتعلق بيوم الكفّارة السنوي .وهذا
الممارسات
ّ
ٍ
بشكل
الخطية
قدم في المسكن األرضي ال يمكنها أن تح ّل مسألة
أن الذبائح التي كانت تُ ّ
ّ
يد ّل على ّ

بد من أن تُقام هذه الذبائح حتى يصل
كامل ،بل هناك حاجة لتكرارها سنة بعد أخرى .فكان ال ّ
سماه الكاتب ،في العبرانيين " ،10 :9وقت
التاريخ إلى ذروته في األيام األخيرة  -وهو ما ّ
ثم يضيف الكاتب في العبرانيين  11 :9قائال:
اإلصالح"ّ .
اآلن َك ِ
َن ا ْلبرَك ِ
ِ
الس َم ِ
َعلَى
يح .فَ ُه َو
اوَّي َة قَ ْد تَ َحقَّقَ ْت ِفي ا ْل َم ِس ِ
ات َّ
َ
اه ُن َنا األ ْ
َذل َك أ َّ َ َ
(العبرانيين  ،11 :9ترجمة كتاب الحياة).
الخطية بفضل
تحرروا من
ّ
ّ
ويشدد هذا التصريح على ّ
أن الذين وضعوا إيمانهم في المسيح قد ّ
كفّارة كهنوته الكاملة ،وصار لهم اآلن دخول إلى عر النعمة السماوي.
إحدى المقابالت التي يستخدمها كاتب الرسالة إلى العبرانيين ُليظهر التباين بين
أن عمل
ذبيحة المسيح عن
الخطية والنظام الذبائحي في العهد القديم ،هي ّ
ّ

تاما .إذ كان على الكاهن أن
الكاهن في النظام الذبائحي للعهد القديم لم يكن يوما ًّ

مرة .والنقطة التي يحاول الكاتب
مرة بعد ّ
يستمر في تقديم ذبائح عن الخطايا ّ
ّ
الخطية والتخلّص منها
أن هذا العمل ال يكفي إلتمام التكفير عن
إيصالها هي ّ
ّ
أتم ذلك كليا .في الواقع ،يسوع هو رئيس الكهنة
نهائيًّاّ ،
لكن عمل المسيح قد ّ
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الخطية جلس عن يمين اهلل .وكاتب
قدم نفسه ذبيحة عن
العظيم الذي إذ ّ
ّ
ِ
وتم
أن المسيح يقول ّ
يفسر ذلك كما لو ّ
العبرانيين ّ
إن عمله قد أُنجز بالكاملّ ،
الخطية.
التعامل نهائيًّا مع
ّ
—الدكتور قسطنطين كامبل

يقدم
ويشرح الكاتب أيضا لماذا كانت ذبيحة المسيح ضرورية .كان ينبغي على المسيح أن ّ

الوصية .فإنفاذ الوصايا المألوفة يستلزم موت الموصي .وهكذا كان عهد
نفسه ذبيحة مستخدما مثال
ّ
موسى يستلزم موتا وسفك ٍ
أن تدشين العهد الجديد
دم .من هنا ،وبالتحليل المنطقي ،شرح الكاتب ّ
يستلزم موتا وسفك دم  -دم المسيح في قدس أقداس اهلل في العر السماوي .وفي هذه الحالة ،إنفاذ

"الوصية" هو الغفران .لذلك ،ال ينال الناس الغفران ّإال عندما يتطهرون بدم ذبيحة يسوع.
حكم إرث
ّ
يعبر الكاتب في العبرانيين  26 :9عن فكرته بهذه الطريقة:
ِ
ُّه ِ ِ ِ
ض ِ
يح ِة َن ْف ِس ِه
َولَ ِك َّن ُه
اء الد ُ
َ
اآلن قَ ْد أُ ْظ ِه َر َم َّرة ِع ْن َد ا ْن ِق َ
ور ل ُي ْبط َل ا ْل َخط َّي َة ِب َذ ِب َ
(العبرانيين .)26 :9
ٍ
أقداس مصنوعة بيد إنسان .بل دخل
ألن دمه لم ُير ّ في
لقد أبطل يسوع
ّ
مرة ّ
الخطية ّ
السماء بذبيحة نفسه .وتماما كما وعد الرب في إرميا :34 :31
َصفَ ُح َع ْن إِثْ ِم ِه ْم َوالَ أَ ْذ ُك ُر َخ ِطيَّتَ ُه ْم َب ْع ُد (إرميا .)34 :31
أل َِّني أ ْ
إن المسيح سيعود،
وينهي الكاتب هذا القسم بقوله ّ
ليحرره من الدينونةُ .
مات يسوع فدية عن شعبه ّ
مجددا .لكن عندما سيظهر ثانية ،سوف يأتي يسوع بالخالص للذين
لكن ال ليحمل خطايانا
ّ
ينتظرونه.

يواصل الكاتب في العبرانيين  18–1 :10المقارنة والمقابلة بين عهد موسى والعهد الجديد.

نهائية لخطايانا ،بـيسوع رئيس
المرة يجزم ّأنه من خالل العهد الجديد ،صار لنا مغفرة
ّ
ّ
لكنه هذه ّ
قدم في يوم الكفّارة ،كانت بمثابة تذكير سنوي بخطايانا ،لكن
أن الذبائح التي كانت تُ ّ
يكرر ّ
كهنتنا .ثم ّ
سر اهلل .ويقتبس من
ليس بإمكانها أن ترفع تلك الخطايا .ويؤكد ّ
بأن الذبائح الحيوانية ال ُيمكن أن تُ ّ
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تمم هذه المشيئة
المزمور  40حين ّ
قدم داود نفسه كقدوة أمام اهلل ليفعل مشيئته .ويبين ّ
أن يسوع قد ّ
بتقديم جسده على الصليب .وبينما لم تقدر ذبائح الالويين أن تأتي بالمغفرة النهائية لخطايانا ،جاء
ٍ
تمم يسوع
نبوة إرميا بعهد جديد سيصفح فيه اهلل عن خطايا شعبه إلى األبد .وقد ّ
وعد اهلل من خالل ّ
الخطية.
ذلك .وبالتالي ال توجد بعد حاجة إلى ذبائح حيوانية عن
ّ

قراءه
يش ّكل  23–19 :10من العبرانيين أول أقسام المناشدات األربعة .أوال ،يدعو الكاتب ّ
هيأ أمامهم الطريق إلى قدس
التمسك بـرجائهم،
أن المسيح ،بدمه ،قد ّ
ّ
موضحا ّ
إلى االقتراب من اهلل و ّ
أمين.
األقداس .وكما جاء في العدد  ،23بإمكانهم أن
ألن اهلل ٌ
"يتمسكوا بإقرار الرجاء راسخا" ّ
ّ
يحث الكاتب قراءه أيضا على مالحظة ِ
بعضهم بعضا لِلتَّ ْح ِر ِ
"علَى
وفي ّ ،31–24 :10
يض َ
ّ
ِ
ِ
َعم ِ
سوية ،وباألكثر على قدر ما يرون يوم
ال اْل َح َس َنة" .ويذكر أ ّنه ينبغي أن يجتمعوا ّ
اْل َم َحبَّة َواأل ْ َ
ِ
ِ
ب َد َم اْل َع ْهِد الَِّذي
ثم يتكلّم عن الدينونة المخيفة التي تنتظر من َ
اس ْاب َن اهلل"َ ،و َحس َ
"د َ
الدينونة يقربّ .
الر ُّ ِ
قُ ِّد َس بِ ِه َدنِساَ ،و ْازَد َرى بُِرو ِح ِّ
ين َش ْع َبهُ.
الن ْع َم ِة .كما يشير إلى أن َّ
ب َيد ُ
األيام السالفة كما يدعوهم ّأال
ويدعو الكاتب قُّراءه ،في العبرانيين  ،3٥–32 :10إلى تذ ّكر ّ
أن لهم ماال
بأنهم صبروا على ضيقات كثيرة في الماضي بفرٍح ّ
يطرحوا ثقتهم .ويذ ّكرهم ّ
ألنهم واثقون ّ

أفضل في السماوات وباقيا .و ّأنهم إن جاهدوا واحتملوا سوف ينالون مجازاة عظيمة.
قراءه في العبرانيين  39–36 :10على المثابرة على عمل مشيئة اهلل .وقد
ثم
ّ
يحث الكاتب ّ
ّ

أن اهلل سوف يأتي ليجلب البركات والدينونة األخيرة .ويح ّذرهم بقوله
دعم هذه المناشدة بتذكيره ّإياهم ّ
لكنه يضيف في العبرانيين  39 :10فيقول:
يسر بالذين ير ّ
تدون عن حياة اإليمانّ .
ّ
إن اهلل ال ّ
َما َنحن َفلَس َنا ِمن ِ
ان ِال ْق ِت َن ِ
اء َّ
الن ْف ِ
اال ْرِت َد ِاد لِ ْل َهالَ ِكَ ،ب ْل ِم َن ِ
يم ِ
س (العبرانيين
َ
َوأ َّ ْ ُ ْ
اإل َ
.)39 :10
من الواضح أن هؤالء المؤمنين اليهود كانوا متعبين ومنهكين ومضطهدين  -وهم

بهذا شركاء كافّة المسيحيين في ك ّل أنحاء العالم في ما يعانون .وكانوا متأرجحين
سلبت بيوتهم .لم يحصل اضطهاد حتّى االستشهاد بعد ،لكن يبدو
في إيمانهم وقد ُ

لتحديات عديدة ،وكانت لديهم
أن األمر ليس مستبعدا ،لذا كان إيمانهم عرضة
ّ
ّ
أسباب كثيرة ليتخلّوا عن اإليمان بيسوع ويعودوا إلى معتقداتهم السالفة .وهنا
ٌ
يشجعهم الكاتب على البقاء أمناء ليسوع.
ّ
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—الدكتور ك .إريك ثيوّنيس
بعد سلسلة العظات أو المناشدات هذه ،يجعل الكاتب مضمون رسالته في 40–1 :11

قراء العبرانيين قاسوا االضطهاد في الماضي وهم
يتمحور حول اإليمان الذي ُيخلّص .وقد ذكرنا ّ
أن ّ
ٍ
ٍ
بإيمان ثابت ال
أشد في المستقبل .فكان الكاتب يحثّهم على أن يتحلّوا
أمام إمكانية مواجهة
اضطهاد ّ
يتراخى في األوقات العصيبة.

يوضح ما عناه بذلك من خالل تسمية قائمة طويلة من شخصيات العهد القديم تحلّت بأمانتها
ثم
ّ
ّ
ألن مواعيد اهلل كانت للزمن اآلتي.
حتى في وقت الضيق والشدة .وهم في حياتهم لم ينالوا المواعيدّ ،

وقرائه بالكمال عند عودة المسيح.
لكن كما يخبرنا الكاتب سوف يشتركون مع الكاتب ّ

العملي ()25 :13–1 :12
الثبات
ّ
الممتد من ،2٥ :13–1 :12
إذ يأتي الكاتب ،في الجزء الرئيسي األخير من العبرانيين
ّ
العملي .ويحتوي هذا الجزء على سلسلة طويلة من
يتوسع في موضوع الثبات
بالرسالة إلى نهايتها،
ّ
ّ
العظات والتفسيرات .لكن من أجل أهداف هذا الدرس ،سوف نكتفي بتلخيص هذه العظات أو

المناشدات.

معينة من
إذ يأتي كاتب العبرانيين إلى نهاية رسالته ،يذكر نصائح عديدة وسريعة حول نو ٍ
اح ّ
ٍ
بشكل خاص
يتطرق
عدة جوانب ،هذا القسم هو أكثر قسم
الحياة .ومن ّ
عملي في رسالته حيث أنه ّ
ّ
أن الكاتب ينتهز الفرصة
إلى نوع
ّ
السلوكيات التي كان يأمل من مستلمي رسالته أن يتّبعوهاّ .إال ّ
قرائه األمل والطاقة من خالل تذكيرهم باالمتيازات العظيمة التي ينعمون بها كأتباع
أيضا ليبعث في ّ

للمسيح.

قراءه في
عامة تليها الخاتمةّ .
يحث الكاتب ّ
ويمكن أن تنقسم هذه المناشدات إلى خمس فئات ّ
العبرانيين  3–1 :12على المثابرة كما لو في سباق .ويمكنهم أن يحقّقوا الفوز من خالل طرح
الخطية والنظر إلى المسيح الذي احتمل وجاهد مثلهم.
ّ
قراءه في العبرانيين  ،13–4 :13على احتمال المشقّات على ّأنها تأديب
ثم
ّ
يحث الكاتب ّ
ّ
اهلل لهم ٍ
أن تأديب اهلل
كأب لبنيه .وقد دعم وجهة نظره مقتبسا من األمثال  ،12–11 :3ويشرح ّ
يتشددوا فال يخوروا وقت اآلالم.
يشجعهم على أن ّ
يتدربون به ثمر ٍّبر للسالم" .إذن ّ
ُ"يعطي الذين ّ
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شجعوا بعضهم
قراءه
أما في العبرانيين ،17–14 :12
ّ
ّ
مجددا على أن ُي ّ
فيحث الكاتب ّ
ّ
أحد
ويحرضهم على العي بسالم وقداسة .وكان عليهم أن يالحظوا بعضهم بعضا ّ
لئال يكون ٌ
بعضاّ .

مهم مستعينا بمثل عيسو الذي لم يستطع أن يستعيد بكورّيته
أن ذلك ٌّ
زانيا أو مستبيحا .وقد أظهر كم ّ
بعد أن باعها.
قراءه على أن يكونوا شاكرين على البركات التي
في العبرانيين ّ ،29–18 :12
يحث الكاتب ّ
قرائه ويبعث فيهم الرغبة في المثابرة ،يصف لهم البركات
نالوها في المسيح .ولكي يرفع نفوس ّ

واالمتيازات الالمحدودة التي نالوها .استمع إلى العبرانيين :24–22 :12

اوي ِ
اهلل ا ْلح ِّي ،أُور َ ِ
صهيو َن ،وِالَى م ِدي َن ِة ِ
ِ
الس َم ِ
َّة،
يم َّ
َ
َب ْل قَ ْد أَتَْيتُ ْم إِلَى َج َب ِل ْ َ ْ
َ
ُ
َ
شل َ
ات ،وِالَى ِ
السماو ِ
ربوات ُهم م ْح ِف ُل مالَ ِئ َكة ،و َك ِنيس ِة أ َْب َكار م ْكتُوِب َ ِ
اهلل
َ
ين في َّ َ َ
َ َ
َ ََ
َ
َ
ْ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
عَ ،وِالَى َدِم َر ٍّ
ش
يعَ ،وِالَى أ َْرَو ِ
ا ْل َج ِم ِ
سو َ
اح أ َْب َرار ُم َك َّملِ َ
ينَ ،وِالَى َوسيط ا ْل َع ْهد ا ْل َجديدَ ،ي ُ
يل (العبرانيين .)24–22 :12
ْض َل ِم ْن َها ِب َ
َيتَ َكلَّ ُم أَف َ
َوِالَى
َدي ِ
َّان

في العبرانيين  22 :12واألعداد التي تتبع ،يقول كاتب العبرانيين" ،قد أتيتم إلى

بد أن نأخذ ما جاء في هذا الفصل بعالقته مع ما جاء في
جبل صهيون" .وال ّ
الفصل السابق ،مع ما ندعوه "قاعة مشاهير اإليمان" في الفصل  ،11حيث
ثم في
أن ك ّل ّ
يخبرنا ّ
قديسي العهد القديم ماتوا في اإليمان دون أن ينالوا الموعدّ .
أن المسيح أتى إلى العالم ،وأ ّنه أنهى السباق،
بداية الفصل ُ ،12يخبرنا الكاتب ّ

إن ما يخبرنا به العدد  22واألعداد التي تتبع هو أ ّننا اليوم نعيش
وانتصر .وهكذا ّ
األرضية .ويتابع كاتب
قديسو العهد القديم بمثلها خالل حياتهم
مرحلة لم يحظ ّ
ّ
ِ
ِ
يس ِة أ َْب َكار ،إِلَى َرَب َوات ُه ْم
العبرانيين فيقول ،قَ ْد أَتَينا "إِلَى َج َب ِل ص ْه َي ْو َن ،إلىَ َكن َ
َم ْح ِف ُل َمالَ ِئ َكة ،إلى جمهور األبرار الذين في السماء" ،وما يصفه هنا هو عرش

السماوية .وأحد المعاني المثيرة للدهشة وراء هذا
اهلل ،حضور اهلل في العوالم
ّ
أن ك ّل ما كان جبل صهيون وأورشليم يشيران إليه في العهد القديم
الموضوع هو ّ
قد صار اآلن حقيقة للذين هم في المسيح .إ ّننا نقف في صهيون السماوية
الحقيقية ،التي سوف تنكشف في السماوات الجديدة واألرض الجديدة حين تنزل

أورشليم الجديدة ،إ ّننا نقف في حضرة اهلل نفسه في المسيح ومن خالل المسيح
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الرسالة إلى العبرانيين

الذي انتصر .ولذلك دور هام في تغيير النظرة التي ننظر فيها اليوم إلى الكنيسة

المنظورة في العالم.

—القس مايكل جي .جلودو

قراءه باختصار على أن يكونوا أمناء في حياتهم
وفي العبرانيين ّ ،19–1 :13
يشجع الكاتب ّ
مكرما.
محبة بعضهم لبعض ،وتذ ّكر الغرباء و ّ
اليومية .فيشير إلى ضرورة ّ
ّ
المقيدين ،وجعل الزواج ّ

ويشجعهم على أن يكونوا مكتفين ويذكروا مرشديهم .كما يذ ّكرهم بعدم االنسياق وراء التعاليم الغريبة
ّ
اليهودية المحلّّية ،بل أن يقبلوا بفرح آالم المسيح في حياتهم .ثم
التي كانت تعتقد بها المجتمعات
ّ
ثم يختم هذا القسم طالبا إليهم أن
ّ
يحضهم على تقديم ذبائح التسبيح ،وعلى فعل الخير ،والتوزيعّ ،
يصلّوا من أجله ومن أجل رفاقه.

العددين  20و 21يباركهم
أخيرا ،في العبرانيين  ،2٥–20 :13يختم الكاتب رسالته .وفي َ
ثم في العدد  ،22يطلب من
طالبا إلى اهلل الذي أقام يسوع من الموت أن يعمل فيهم ما هو لمجدهّ .
قرائه أن "يحتملوا كلمة وعظه" ،أو مناشدته القوية لهم .ويختم رسالته بتحي ٍ
عدة.
ات ّ
ّ
ّ

الخاتمة
لقد قمنا في هذا الدرس بالنظر إلى محتوى وبنية الرسالة إلى العبرانيين .وأشرنا إلى المحتوى

األيام األخيرة الحاصلة بيسوع ،والدعم الكتابي من العهد القديم لمعتقدات
المتكرر الذي يرّكز على ّ
ّ
الكاتب ،وتحذيراته العديدة للثبات .كما قمنا بدرس البنية اإلنشائية األدبية للرسالة والحظنا كيف حبك
اليهودية المحلّّية لزعزعة
التحدّيات اآلتية من التعاليم
المتكررة ليواجه بها
الكاتب هذه المواضيع
ّ
ّ
ّ
اإليمان المسيحي.
الالهوتية تصل إلى عمق ما
تقدم الرسالة إلى العبرانيين كنو از عظيمة ألتباع المسيح .فآراؤها
ّ
ّ
فعله المسيح ألجلنا .وتدخل إلى عمق معنى أن نتبع المسيح .فتدعونا الرسالة إلى العبرانيين إلى

كمتمم لك ّل ما وعد اهلل به.
الكتابية واالعتراف بسلطانها والى قبول المسيح
التوجه نحو النصوص
ّ
ّ
ّ
سنمنح فيه الملكوت الذي
محبة المسيح وخدمته بقلوب ّ
ممتنة ،إلى ذلك اليوم الذي ُ
كما تحثّنا على ّ
يعده المسيح لنا ،وهو الملكوت الوحيد الذي لن يتزعزع أبدا.
ّ
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