
ينيانربالْع يننْؤمالَةُ ِإلَى الْمسالر 

  
 اهللا كلّمنا بواسطة ابنه

١ 

١ةعتَنَوم قبِطُرةً ويركَث اترم اءاَألنْبِي طَةاسنَا بِواءاُهللا آب ي، كَلَّماضي الْمامِ ٢. فاَألي هذي هف اآلن نَّهلَكو
فَاالبن هو ضياء ٣. بِواسطَة ابنه الَّذي جعلَه ماِلكًا ِلكُلِّ شَيء، والَّذي بِواسطَته خَلَقَ الْعالَميناَألخيرة، كَلَّمنَا 

،رِههوج نقُ عادالص بِيرالتَّعالِل اِهللا، وج .يرالْقَد هتمنِ بِكَلي الْكَوا ففَظُ كُلَّ محي يالَّذوذُنُوبِ . ة تَطْهِير ا َأتَمفَلَم
اءمي السف اللَةينِ الْجمي نع لَسانِ، جاِإلنْس. 

 االبن أعظم من المالئكة

٤اِئهِممَأس نم ظَماُهللا َأع لَه طَاهي َأعالَّذ ماالسو ،الِئكَةالْم نم ظَمَأع ناالب ار٥. فَص اَهللا لَم َألن داحو قُْل َأليي
الِئكَةالْم ننًا ِلي: "مبا تُكجتَو موي، َأنَا الْينَأنْتَ اب ".داحو َأي نال قَاَل عو" : ِلي كُوني وها، وَأب لَه َأنَا َأكُون

: ثُم يقُوُل عنِ الْمالِئكَة٧." يجِب َأن تَسجد لَه كُلُّ مالِئكَة اِهللا": ولَكنَّه يقَدم ابنَه الْبِكْر ِإلَى الْعالَمِ ويقُوُل٦." ابنًا
اللهم، عرشُك ثَابِتٌ ِإلَى َأبد : "لَكنَّه يخَاطب االبن فَيقُوُل٨." صنَعتَ مالِئكَتَك رِياحا، وخُدامك لَهِيب نَارٍ"

كلَأنْتَ تَم ،ينِل، اآلبِددبِالْع بِكلَى شَع٩ ع ،ابِكحقَ َأصفَو كاُهللا ِإلَه كظَّمذَا عَل، ِلهاطالْب هتَكْرقَّ والْح بَأنْتَ تُح
 هي عمُل يا رب، َأنْتَ في الْبدء َأسستَ اَألرض، والسماواتُ: "ويقُوُل لَه َأيضا١٠." فَمسحك بِزيت الْفَرحِ

 ،كيد١١يبلَى الثَّوبا يلَى كَما تَبقَى، كُلُّهَأنْتَ تَبتَفْنَى و يا َأنْتَ ١٢. هبٍ، َأما كَثَوهرتُغَي ثُم ،اءا كَرِدا كُلَّهتَطْوِيه
  ."فَتَدوم وال تَتَغَير، وسنُوك ال تَنْتَهِي َأبدا

. ؟ ال"اجلس عن يميني، حتَّى َأضع َأعداءك تَحتَ قَدميك: " َألي واحد من الْمالِئكَة ما قَالَه ِلالبنِفَهْل قَاَل اُهللا١٣
  .فَالْمالِئكَةُ هي َأرواح خَادمةٌ، يرسلُها اُهللا ِلتَخْدم الَّذين ينَالُون النَّجاة١٤َ
 

 انتبهوا

٢ 

فَنَحن نَعلَم َأن الرسالَةَ الَّتي َأعلَنَتْها ٢. ا السببِ يجِب َأن نَنْتَبِه َأكْثَر ِإلَى الْكَالمِ الَّذي سمعنَاه ِلكَي ال نَضلَِّلهذ١َ
ا واهصع ا َأوخَالَفَه نكُلَّ م َأن ةجرقَةٌ، ِلدادا صتَ َأنَّهالِئكَةُ، ثَبُلالْمادالْع قَابالْع هلَيع ٣. قَع ننَح برفَ نَهفَكَي

وَأيد اُهللا شَهادتَهم ٤. ِإن كُنَّا نُهمُل هذه النَّجاةَ الْعظيمةَ؟ فَِإن الْمسيح نَفْسه َأعلَنَها َأوال، ثُم الَّذين سمعوه َأكَّدوها لَنَا
جعو اتبِآيهتادِإر بسا حهعزي ووسِ الَّتوحِ الْقُدبِ الراهوبِمعٍ، وكُلِّ نَو نم اتجِزعمو اِئب.  



  وآالمه تواضع المسيح
٥الِئكَةا اُهللا ِللْمهعخْضي ا، لَمنْهع ي نَتَكَلَّمةَ الَّتراآلخ ِإن ٦. ثُمذَا فه نع داحو لَنتَابِ فََأعي الْكا فكَانٍ مي م

جعلْتَه َأقَلَّ من الْمالِئكَة قَليال، ثُم ٧ما هو اِإلنْسان حتَّى تُفَكِّر فيه؟ وما هـو الْبشَر حـتَّى تَهـتَم بِـه؟ : "وقَاَل
 ،ةامالْكَرالِل وبِالْج تَهجت٨َتَو ءتَ كُلَّ شَيعَأخْضوهيمتَ قَدح ". ي َأنَّهنعذَا يفَه ،لَه ءكُلَّ شَي عاُهللا َأخْض اما دمو

عٍ لَهخَاض رغَي ءشَي َأي كتْري لَم .هلْطَتتَ ستَح ءى كُلَّ شَيرِ، ال نَراضالْح قْتي الْونَّنَا فى ٩. لَكا نَرِإنَّم
فَهو بِنعمة اِهللا . ُهللا َأقَلَّ من الْمالِئكَة قَليال، اآلن متَوجا بِالْجالِل والْكَرامة َألنَّه تََألَّم وماتَعيسـى الَّذي جعلَه ا

  .ماتَ من َأجِل كُلِّ النَّاسِ
١٠الِلهِلج ودجوم ءكُلُّ شَيو ،هتبِقُو ءكُلَّ شَي عانص وفَ. اُهللا ه ،لَاِلهِإلَى ج يرِينكَث نَاءَأب رضحي َأن ادا َأرلَم

فَِإن عيسى الَّذي يطَهر واَألشْخَاص الَّذين طَهرهم ١١. جعَل الَّذي يقُودهم ِإلَى النَّجاة يكَمُل عملَه بِواسطَة اَأللَمِ
ةداحو اِئلَةع نم مه .ةًوِإخْو بِه يننْؤمالْم وعدي ُل َأنخْجال ي وذَا فَهقُوُل١٢. ِلهي، : "فَيتِإلخْو كماس نلُأع

ةاعمطَ الْجسو كحبُأسا١٣." وضقُوُل َأييكَُّل: "ولَى اِهللا َأتَوا." عضَأيو" :كيطَ! لَبَأع ينالَّذ الدي اَألوعماُهللا و ماه
  ."ِلي
وبِما َأن هُؤالء اَألوالد هم بشَر من لَحمٍ ودمٍ، فَِإن عيسى نَفْسه صار بشَرا مثْلَهم، ِلكَي يموتَ وبِذَِلك يقْضي ١٤

 ،تولْطَةُ الْمس ي لَهالَّذ يسللَى ِإبكَانُوا طُوَل١٥ع ينالَّذ ررحيوتوالْم نم فا ِللْخَوبِيدع هِماتي١٦.  ح نفَم
يماهرَل ِإبنَس داعسْل ِليالِئكَةَ، بالْم داعسال ِلي اءج حِ َأنَّهاض١٧. الْو ،ءي كُلِّ شَيف تَهِإخْو شْبِهي َأن دالب كَان ِلذَِلك

لَى الراَألع مهربح كُونذُنُوبِ النَّاسِِلي نع كَفِّرياَهللا و مخْدي يالَّذ ،يناَألم يم١٨. ح تََألَّم هنَفْس وه ا َأنَّهبِمو
نَةحي مف مه نم ينعي َأن رقَاد وفَه ،نتُحامو.  

 

 من موسى المسيح أعظم

٣ 

. كُم اُهللا، فَكِّروا في عيسـى، الرسوِل والْحبرِ اَألعلَى الَّذي نَشْهد بِه علَنًاِإذَن يا ِإخْوتي الصاِلحين، يا من دعا١
٢اِهللا كُلِّه تيي بينًا فى َأموسم ا كَانكَم ،هي اخْتَارالَّذ ِللَّه ينَأم و٣. فَه نم ظَمةً َأعامقُّ كَرتَحسـى ييسع نلَك

كُلُّ بيت لَه من يبنيه، لَكن الَّذي يبني كُلَّ ٤. ، كَما َأن الَّذي يبني الْبيتَ لَه كَرامةٌ َأعظَم من الْبيت نَفْسهموسى
َأما ٦. لرسالَةَ الَّتي كَان يجِب َأن تُبلَّغَفَموسى كَان َأمينًا بِصفَته خَادما في بيت اِهللا كُلِّه، ِليعلن ا٥. شَيء هو اُهللا

ونَحن بيتُه، ِإن كُنَّا نَتَمسك بِثَباتنَا والرجاء الَّذي . الْمسيح، فَهو َأمين بِصفَته االبن الَّذي يتَسلَّطُ علَى بيت اِهللا 
بِه نَفْخَر. 



 نتحذير ضد عدم اِإليما

٧وسالْقُد وحقُوُل الرا يكَم ِلذَِلك" : ،موالْي تَهووا صعم٨اس موانِ، ييصقْتَ الْعو لْتُما فَعكَم كُموا قُلُوبال تُقَسو
 ،اءرحي الصانِ فحتا َأ٩االمَأور مَأنَّه عي، منُونتَحامو اُؤكُمي آبنرا اخْتَبنَةًلَمس ينعباِلي َأرمتُ ١٠. عبغَض ِلذَِلك

ِلذَِلك َأقْسمتُ في غَضبِي، َأنَّهم لَن ١١علَى ذَِلك الْجِيِل، وقُلْتُ ِإن قُلُوبهم داِئما ضالَّةٌ، وهم ال يعرِفُون طُرقي، 
  ."يدخُلُوا ِإلَى راحتي

١٢حي، اتخْوا اي ِإذَنينِ اِهللا الحع تَدرانِ فَياِإليم يمدعو يررش هقَلْب داحو يكُمف كُوني َأن نوا ما ١٣. ذَرْل بِمب
 تَخْدع الْخَطيَئةُ َأن الْيوم الَّذي يذْكُره الْكتَاب مازاَل موجودا، فَيجِب َأن تُشَجعوا بعضكُم بعضا كُلَّ يومٍ، ِلَئال

. نَحن لَنَا نَصيب في الْمسيحِ ِإن كُنَّا نَتَمسك ِإلَى النِّهاية بِالثِّقَة الَّتي عنْدنَا من الْبِداية١٤. َأحدا منْكُم فَيصبِح عنيدا
  ."تَه الْيوم، وال تُقَسوا قُلُوبكُم كَما فَعلْتُم وقْتَ الْعصيانِاسمعوا صو: َألن الْكتَاب يقُوُل لَنَا نَحن َأيضا١٥
وعلَى من ١٧. فَمن هم الَّذين سمعوا صوتَه وتَمردوا علَيه؟ هم كُلُّ الَّذين خَرجوا من مصر بِقيادة موسى١٦

وِلمن َأقْسم اُهللا َأنَّهم لَن يدخُلُوا ِإلَى ١٨. ى الَّذين َأذْنَبوا، فَسقَطُوا ميتين في الصحراءغَضب َأربعين سنَةً؟ علَ
وهيعطي لَم ينِللَّذ يد؟ بِالتَّْأكهتاح١٩. رانمِ ِإيمدبِ عبخُلُوا بِسدي وا َأنرقْدي لَم مى َأنَّهنَر ِإذَنهِم.  

 

 الراحة اِإللهية

٤ 

١اآلن درِي ِلحساَل يازم هتاحخَُل ِإلَى رنَد اِهللا لَنَا بَِأن دعو ِإن . داحو َأي نْهم مرحِلَئال ي ،نَنْتَبِه َأن جِبي نلَك
يكُم٢. فما هوهعما سةَ كَمنَا الْبِشَارعمس نفَنَح .نلَك ا لَموهعما سلَم مَألنَّه ،مهتَنْفَع ا لَموهعمي سالَةَ الَّتسالر 

َأقْسمتُ في غَضبِي، َأنَّهم لَن يدخُلُوا ِإلَى : "كَما قَاَل. َأما نَحن الَّذين آمنَّا، فَنَدخُُل ِإلَى راحة اِهللا٣. يقْبلُوها بِِإيمانٍ
: ويقُوُل الْوحي في مكَانٍ ما في الْكتَابِ عنِ الْيومِ السابِع٤ِ. قَاَل هذَا مع َأن عملَه تَم منْذُ خَلْق الْعالَمين" .راحتي

  ."لَن يدخُلُوا ِإلَى راحتي: "كَرنَاهاثُم قَاَل في الْفَقْرة الَّتي ذ٥َ." ثُم تَوقَّفَ اُهللا عن كُلِّ عملهِ في الْيومِ السابِعِ"
فَواضح ِإذَن َأن الراحةَ اِإللَهِيةَ هي . فَالَّذين سمعوا اِإلنْجِيَل َأوال، لَم يدخُلُوا ِإلَى تلْك الراحة َألنَّهم لَم يطيعوا٦

وتَكَلَّم عن هذَا بعد ذَِلك بِسنين ." الْيوم: "َألن اَهللا عين يوما آخَر يقُوُل عنْه٧ .بِانْتظَارِ آخَرِين سيدخُلُون ِإلَيها
  ."اسمعوا صوتَه الْيوم، وال تُقَسوا قُلُوبكُم: "كَثيرة علَى ِلسانِ داود في اآلية الَّتي ذَكَرنَاها من قَبُل

ِإذَن بقيتْ راحةٌ ٩و كَان يشُوع َأدخََل الشَّعب ِإلَى الراحة اِإللَهِية، فَلماذَا يتَكَلَّم اُهللا بعد ذَِلك عن يومٍ آخَر؟ ول٨َ
.  عمله، كَما تَوقَّفَ اُهللا عن عملهَألن من يدخُُل ِإلَى راحة اَهللا، يتَوقَّفُ هو َأيضا عن١٠. حقيقيةٌ ِلشَعبِ اِهللا

  .فَيجِب َأن نَبذَل كُلَّ جهدنَا ِلكَي نَدخَُل ِإلَى تلْك الراحة، وال يفْشََل َأحد منَّا كَما فَشَل الَّذين لَم يطيعوا١١



لنَّفْسِ والروحِ، ثَر من كُلِّ سيف بِحدينِ، وتَنْفُذُ ِإلَى الْعمق، ِإلَى ما بين اكَلمةُ اِهللا حيةٌ وفَعالَةٌ، وهي حادةٌ َأك١٢ْ
 فَال يوجد شَيء في الْخَليقَة كُلِّها١٣. لنُّخَاعِ، وهي قَادرةٌ َأن تَفْحص َأفْكَار الْقَلْبِ ونياتهوما بين الْمفَاصِل وا

 .بْل كُلُّ شَيء عريان ومكْشُوفٌ َأمام عينَيه، هو الَّذي سنَُؤدي لَه حساب َأنْفُسنَا. يخْفَى علَى اِهللا
 األعلى المسيح حبرنا

ِإلَى السماء، فَيجِب َأن نَتَمسك ِإذَن بِما َأن لَنَا حبرنَا اَألعلَى الْعظيم، عيسـى ابن اِهللا، الَّذي صعد ودخََل ١٤
َألن حبرنَا اَألعلَى هذَا قَادر َأن يفْهم ضعفَنَا، َألنَّه امتُحن في كُلِّ شَيء مثْلَنَا ، ١٥. بِِإيماننَا الَّذي نَشْهد بِه علَنًا

 نَتَقَرب بِثقَة ِإلَى عرشِ اِهللا حيثُ النِّعمةُ، ِلكَي نَنَاَل رحمةً ونَجِد نعمةً تُعينُنَا فَيجِب َأن١٦. ِإال َأنَّه لَم يخْطْئ َأبدا
ةاجالْح قْتي وف.  

 المسيح أعظم من أي حبر آخر

٥ 

١نْها عنَاِئب كُونِلي نيعينِ النَّاسِ، ويب نْؤخَذُ ملَى يرٍٍ َأعبنِ كُلُّ حيرِ عا ِللتَّكْفايحضو ابِينِهللا قَر مقَداِهللا، فَي امَأم م
٢. ذُنُوبِهِمالِّينالضاِل وهلَى الْجفَ عطعي َأن رقْدفَي ،شَرِيالْب فعِللض ضرعم هنَفْس وه َألنَّه٣. و هفعبِ ضببِسو

قَدي َأن هلَيع ذُنُوبِ النَّاسِكَان نع كَفِّري ا كَانا، كَمضَأي وه ذُنُوبِه نع كَفِّرا ِليايحض م.  
٤وناره عثَ مدا حاِهللا، كَم نم ةوعي بِدا كَانَتْ تَْأتيفَةَ الشَّرِيفَةَ، ِإنَّمظالْو هذه هذُ ِلنَفْستَّخي دَأح كُني لَمكَذ٥َ. و ِلك

ي قَاَل لَهالَّذ وِل اُهللا هلَى، باَألع ربالْح يرصِلي هنَفْس فَعري لَم ،يحسنًا ِلي: "الْمبا تُكجتَو موي، َأنَا الْينَأنْتَ اب ".
٦كَانٍ آخَري مف قَاَل لَهقَ: "وادص كلثُْل الْمم دِإلَى اَألب ربَأنْتَ ح".  
والْمسيح، في َأثْنَاء وجوده كَِإنْسانٍ هنَا علَى اَألرضِ، قَدم صلَوات وتَضرعات بِصراخٍ شَديد ودموعٍ، ِإلَى اِهللا ٧

اهِلتَقْو لَه ابتَجفَاس توالْم نم ذَهنْقي رِ َأنا٨. الْقَاد لَّمتَع ،ناالب َأنَّه عمواهي قَاساَأللَمِ الَّذ طَةاسةَ بِولطَّاع .
٩ونَهيعطي ينةَ ِلكُلِّ الَّذيداةَ اَألبالنَّج يطعي ا َأنرقَاد حبَأص ،لَهمَل عا َأكْممدعبلَى ١٠. وا َأعربح نَهياَهللا ع َألن

 .مثَْل الْملك صادقَ
 أنتم أطفال

كَان ١٢. دي كَالم كَثير يمكن َأن َأقُولَه بِهذَا الشَّْأنِ، لَكن شَرحه صعب علَيكُم، َألنَّكُم بلَداء في الْفَهمِوعن١١ْ
ادبالْم كُملِّمعي نِإلَى م يددج نم ونتَاجتَح نَّكُملَك ،ينلِّمعم تَكُونُوا اآلن َأن جِبةَ ِلكَالمِ اِهللايِليَئ اَألو . ازِلْتُمم َأنْتُم

امِ الْقَوِيالطَّع نالً مديبِ، بلنِ الْحِإلَى اللَّب ونتَاج١٣. تَح يمدع يعضفٌْل رط ويبِ، هلنِ الْحتَغَذَّى بِاللَّبي نفَم
لطَّعام الْقَوِي، فَهو ِللْباِلغين الَّذين حواسهم مدربةٌ بِطَرِيقَة عملية ِللتَّمييزِ بين َأما ا١٤. الْخبرة في التَّعليمِ الْقَوِيمِ

الشَّررِ والْخَي.  
 



 ال تتراجعوا

٦ 

 الَّتي تَعلَّمنَاها عنِ الْمسيحِ، فَال نَعود ِإلَى ِإذَن يجِب َأن نَتَقَدم ِإلَى النُّضجِ، ونَتْرك وراءنَا الدروس اَألوِلية١َ
وشَعاِئرِ التَّغْطيسِ، ووضعِ اَأليدي، ٢الْكَالمِ عنِ التَّوبة من اَألعماِل الَّتي تَُؤدي ِإلَى الْموت، واِإليمانِ بِاِهللا، 

ةرقَابِ اآلخعتَى، ووالْم ةاميقبِِإذْنِ اِهللاال٣. و ذَِلكجِ، وِإلَى النُّض مْل نَتَقَدب ،.  
وذَاقُوا حالوةَ كَلمة اِهللا، ٥َأما الَّذين جاءوا ِإلَى النُّورِ، وذَاقُوا عطيةَ السماء، ونَالُوا نَصيبا من الروحِ الْقُدوسِ، ٤

،ةيددالْج اةيالْح اتجِزعم٦ و ناب ونبلصي مهَأنْفُس مه مى، َألنَّهةً ُأخْررم ةبِإلَى التَّو مهاعجِإر نكموا، ال يتَدار ثُم
ت آلخَر، وتُنْتج فَاَألرض الَّتي تَشْرب الْمطَر الَّذي ينْزُِل علَيها من وق٧ْ. اِهللا مرةً ثَانيةً، ويهزءون بِه علَنًا

َأما ِإن كَانَتْ تُنْبِتُ شَوكًا وعلَّيقًا، فَهِي عديمةُ الْقيمة، وتَستَحقُّ اللَّعنَةَ، ٨. محصوالً نَافعا ِلمن يفْلَحها، يبارِكُها اُهللا
  .ويكُون مصيرها الْحرقَ

٩ذَا َأيَأنَّنَا نَقُوُل ه عمواةالنَّج ي طَرِيقف وناِئرس َأنَّكُمَل وَأفْض الَةي حف َأنَّكُم ونتََأكِّدنَّنَا ملَك ،اءبا اَألح١٠. ه َألن
. منين وال تَزالُون تَخْدمونَهماَهللا لَيس بِظَاِلمٍ حتَّى ينْسى عملَكُم، وال محبتَكُم لَه الَّتي ظَهرتْ في َأنَّكُم خَدمتُم الْمْؤ

١١ةايِإلَى النِّه اءجبِالر كستَمياسِ، ومالْح نَفْس ظْهِري نْكُمم داحكُلَّ و َأن يةُ هيدتُنَا الشَّدغْبرال تَكُونُوا ١٢. و
اعولَى مع لُونصحي ينوا بِالَّذِل اقْتَدالَى، برِكَسبالصانِ واِهللا بِاِإليم يد.  

  أكيد وعد اهللا
١٣بِه مقْسي نْهم ظَمَأع دوجال ي َألنَّه ،هبِنَفْس مَأقْس ،يماهراُهللا ِإب دعا و١٤. فَلَميماهرفَقَاَل ِإلب" : يكطُأعو ارِكُكُأبس

. فَالْواقع َأن النَّاس يقْسمون بِمن هو َأعظَم منْهم١٦. اهيم بِصبرٍ حتَّى نَاَل الْوعدِلذَِلك انْتَظَر ِإبر١٥." نَسال كَثيرا
منَهيب الفالْخ اءِإلنْه مهكَالم َؤكِّدي مالْقَس١٧. والْو نَالُوني ينِللَّذ َؤكِّدي اُهللا َأن ادا َأرلَم كَذَِلكو لَن هارقَر َأن دع

فَعن طَرِيق َأمرينِ ال يتَغَيرانِ وال يمكن ِهللا َأن يكْذب فيهِما، َأيِ الْوعد والْقَسمِ، ١٨. يتَغَير َأبدا، َأثْبتَه لَهم بِقَسمٍ
هذَا الرجاء هو مرساةٌ ثَابِتَةٌ ومْأمونَةٌ ١٩. يه ِلنَتَمسك بِالرجاء الْمقَدمِ لَنَاَأراد َأن نَتَشَجع جِدا، نَحن الَّذين لَجْأنَا ِإلَ

 عنَّا، حيثُ دخََل عيسـى قَبلَنَا نيابة٢٠ًوهو يدخُُل وراء الستَارة ِإلَى الْمقْدسِ الداخلي، . تَستَقر علَيها نُفُوسنَا
  .وصار الْحبر اَألعلَى ِلَألبد مثَْل الْملك صادقَ

 

 الملك صادق الحبر

٧ 

١يلاِهللا الْع ربحو ،اِليمس كلم ذَا كَانقُ هادص كلا . فَالْماجِعر يماهرِإب ا كَانلَم كَهاربو يماهرَل ِإبي قَابالَّذ وهو
بلُوكالْم مزا همد٢. عةيمكُلِّ الْغَن نم شْرالْع يماهرِإب طَاهال. فََأعَأو وه هماس يرتَفْسقُ: "وادص كلالْم " ًأي" كلم



ه َأو ُأمه َأو نَسبِه َأو بِداية حياته َأو  ونَحن ال نَعرِفُ شَيًئا عن َأبِي٣". ملك السالمِ"َأي " ملك ساِليم"ثُم " الْعدِل
  .بْل هو مثُْل ابنِ اِهللا يبقَى حبرا ِإلَى اَألبد. نهايتها

٤هتظَمي علُوا ففَتََأم !ةيمالْغَن نم شْرالْع طَاهَأع ،هنَفْس يماهرونَا ِإب٥. َأبالَْأح ِإن ي الوِي، ثُمنب نم ينالَّذ ارب
 ،يماهرِل ِإبنَس نا مضَأي مه مَأنَّه عم ،هِمتخْوا نم بِ، َأيالشَّع نم شْرْأخُذُوا الْعي اةُ َأنرالتَّو مهر٦تَْأم كلا الْمَأم

ومما ٧! ر من ِإبراهيم، وبارك ِإبراهيم الَّذي لَه الْوعود من اِهللاصادقُ، وهو لَيس من نَسِل الوِي، فََأخَذَ الْعشْ
غَراَألص ارِكبي راَألكْب َأن يهف ي ٨. الشَكقُ الَّذادص كلا الْمَأم ،وتُونمي شَرب مه شْرالْع ْأخُذُوني ينالَّذ اربفالَْأح

بْل وَأكْثَر من هذَا، يمكن َأن نَقُوَل ِإن الوِي الَّذي يْأخُذُ ٩. الْعشْر من ِإبراهيم، فَيشْهد عنْه الْكتَاب َأنَّه حيَأخَذَ 
يماهرِإب طَرِيق نع شْرالْع فَعد هنَفْس وه ،شْر١٠. الْعدلْبِ جي صف كَان قَُألنَّهادص كلالْم لَها قَابلَم يماهرِإب ه.  

  المسيح مثل الملك صادق
لَكن لَم يمكنِ الْوصوُل ِإلَى . ِإن الْمهِمةَ الَّتي يقُوم بِها الْحبر الالوِي هي َأساس الشَّرِيعة الَّتي ُأعطيتْ ِللشَّعب١١ِ

 طَرِيق ناِل عثَْل الْكَمم سلَيقَ وادص كلثُْل الْمم عٍ آخَرنَو نم ربح قُومي َأن جِبي كَان رِ، ِلذَِلكبذَا الْحه ةهِمم
ونارا١٢. هضةُ َأيالشَّرِيع رتَتَغَي َأن دتْ، فَالبررِ تَغَيبةَ الْحهِمم ا َأنبِمو.  
١٣دي نَتَحالَّذانِوبالْقُر ةنَصم نْدع دا َأحنْهم مخْدي ى، لَمُأخْر ي ِإلَى قَبِيلَةنْتَمي ،يحسنَا، َأيِ الْمه نْه١٤. ثُ ع َألنَّه

اربَأح قُوميس َأنَّه ذْكُري ى لَموسموذَا، وهي قَبِيلَة نم اءنَا جديس حِ َأناضالْو نمالْقَبِيلَة هذه ن١٥.  م زِيدا يممو
ال بِحسبِ الشَّرِيعة الَّتي تَنُص علَى نَسبٍ ١٦اَألمر وضوحا َأن الْحبر اآلخَر يقُوم علَى مثَاِل الْملك صادقَ، 

ي ال تَزالَّت هاتيح ةقُو طَةاسْل بِونٍ، بيعشَرِيٍّ م١٧. وُلبلَه دشْهي تَابالْك َألن : كلثُْل الْمم دِإلَى اَألب ربَأنْتَ ح
. وَألن الشَّرِيعةَ لَم يمكنْها َأن تُوصَل ِإلَى الْكَماِل١٩فَالنِّظَام الْقَديم ُألْغي َألنَّه ضعيفٌ وغَير نَافعٍ، ١٨. صادقَ

جر اءج ِإلَى اِهللافَاآلن بنَتَقَر هطَتاسُل، بِوَأفْض اء.  
َأما عيسى فَصار حبرا بِواسطَة قَسمٍ ٢١كَان اآلخَرون يصيرون أحبارا بِغَيرِ قَسمٍ، . وتَم هذَا بِواسطَة قَسم٢٠ٍ

ي قَاَل لَهاِهللا الَّذ نم" :تَري لَناُهللا و مَأقْسدِإلَى اَألب ربَأنْتَ ح ،هي كَالمف ع٢٢." اج دهع نامى ضيسع ارذَا صِله 
  .َأفْضَل من الْعهد اَألوِل

٢٣ قَاءالْب نم مهنَعمي تَ كَانوالْم َألن يرِينكَانُوا كَث اربالَْأح ُأولَِئك َأن وه ،قٌ آخَرفَر دوجيوهِمتهِمي ما ٢٤. فَأم
دقَى ِإلَى اَألببي َألنَّه ،رتَغَيال ي ربح وـى، فَهيسِإلَى اِهللا ٢٥. ع ونبتَقَري ينامِ الَّذذَ ِإلَى التَّمنْقي َأن رقَاد وه ِلذَِلك

يهِمف شْفَعا ِلياِئمد يح َألنَّه ،هطَتاسبِو.  
٢٦شَرِ فَهنِ الْبفُ عخْتَلبٍ، ييبِال عو رطَاهو وسقُد الً، َألنَّهعتَنَا فاجح بنَاسي يلَى الَّذاَألع ربالْح وذَا ه

اتاومقَ السفَو تَفَعار قَدو ،بِينذْنك٢٧َ. الْممٍ ِليوا كُلَّ يايحض مقَدي َأن تَاجحال ي وهو نع ال ثُمَأو ذُنُوبِه نع فِّر
هى بِنَفْسحا ضةً لَمداحةً ورم َل ذَِلكفَع يمِ، َألنَّهي الْقَدلَى فاَألع ربُل الْحفْعي ا كَانبِ، كَمذُنُوبِ الشَّع .



٢٨عا ضشَرلَى برِ اَألعبالْح ةتْبي رف نيةُ تُعاِهللا فَالشَّرِيع نبا نيعفَي ،ةالشَّرِيع دعب اءي جالَّذ ما الْقَسَأم ،فَاء
دلَى ِإلَى اَألباألع ربالْح كُونَل ِليالكَام.  

 

 العهد الجديد

٨ 

١لَسي جلَى، الَّذنَا اَألعربح وذَا هه َأن ونَا، هه َأقُولَه َأن ا ُأرِيدم مَأهو ،اءمي السف اللَةشِ الْجرينِ عمي نع 
٢انا اُهللا ال ِإنْسهي َأقَامالَّت ةييققالْح ةمي الْخَيف كَانٍ، َأيسِ مي َأقْدف مخْدي وهو.  
. ب َأن هذَا الْحبر اَألعلَى َأيضا يكُون لَه ما يقَدمهوبِما َأن كُلَّ حبرٍ َأعلَى يعين ِليقَدم قَرابِين وضحايا، ِإذَن يج٣ِ
٤ بسح ابِينالْقَر ونمقَدي ونآخَر اربَأح دوجي ا َألنَّهربح كُوني َأن كَنا َأمضِ، لَملَى اَألرنَا عه يحسالْم كَان فَلَو

ة٥. الشَّرِيعمخْدي مهواءمي السي فلٌّ ِللَّذظةٌ وورص وسٍ هي قُدف ون . نَعصي َل َأنى قَبوسم فَِإن ،حاضذَا وهو
َأما ٦." ِليجِب َأن تَعمَل كُلَّ شَيء حسب الْمثَاِل الَّذي َأريتُه لَك علَى الْجب! انْتَبِه: "خَيمةَ الْعبادة قَاَل لَه اُهللا

 دهذَا الْعه َألنَل، وَأفْض دهيطٌ ِلعسو ارِ، َألنَّهبالَْأح ُأولَِئك ةمدخ نا مَل جِدَأفْض ةمدلَى خَل عصفَح ،يحسالْم
  .مَؤسس علَى وعود َأفْضَل

هذَا : لَكن اَهللا يلُوم الشَّعب ويقُوُل٨نَحتَاج ِإلَى عهد آخَر يحلُّ محلَّه؟ فَلَو كَان الْعهد اَألوُل بِال عيبٍ، فَلماذَا ٧
ال كَالْعهد الَّذي عملْتُه مع ٩. سيْأتي وقْتٌ، َأعمُل فيه عهدا جديدا، مع بني ِإسراِئيَل ومع بني يهوذَا: "كَالم اِهللا

وهذَا هو الْعهد ١٠. هذَا كَالم اِهللا. هِم، لَما َأمسكْتُ بِيدهم وَأخْرجتُهم من مصر، َألنَّهم تَركُوا عهدي فََأهملْتُهمآباِئ
يعتي في فكْرِهم، وَأكْتُبها في قَلْبِهِم، َأضع شَرِ: الَّذي َأعملُه مع بني ِإسراِئيَل بعد ذَِلك الْوقْت، هذَا كَالم اِهللا

َألنَّهم كُلَّهم . اعرِف اَهللا: وال يعلِّم َأحد جاره َأو َأخَاه ويقُوُل لَه١١. وَأكُون ِإلَههم، وهم يكُونُون شَعبِي
مِإلَى كَبِيرِه ميرِهغص ني مرِفُونَنعي١٢. سودعا بيمف مهذَنْب ال َأذْكُرو ،مهشَر ملَه رَأغْف".  

١٣ ذَا ِإنَّهه نقُوُل عي ا َأنَّهبِمو"يددج دها" عيمقَد ارَل صاَألو دهالْع ذَا َأننَى هعفَم . ويقٌ فَهتعو يمقَد وا هكُلُّ مو
 .نَاءفي طَرِيقه ِإلَى الْفَ

 

 العهد األول العبادة حسب

٩ 

فَقَد ُأقيمتْ خَيمةٌ، الْقسم اَألوُل منْها ٢. والْعهد اَألوُل كَانَتْ لَه فَراِئض ِللْعبادة، ومكَان مقَدس في هذه اَألرض١ِ
زخُبةُ واِئدالْمةُ ونَارالْم يهفو سقْدى الْممسانِيب٣.  الْقُر سقْدى الْمـمسي يالَّذ ـمسالْق ،ةيالثَّان ةـتَارالس اءرو ثُم

 ،يلاخ٤الد نةُ الْمرج هلاخبِدبِ، وى بِالذَّهغَشم كُلُّهو دهوقُ الْعـنْدصبٍ، وذَه نم يهخُورِ وةُ الْبنَصم يهفو



يهودها الْعـايصا وهِملَيرٍ عجح نانِ محلَوتْ، ورهي َأزالَّت ونارـا هصعبٍ، وذَه ن٥.  م وقـنْدقَ الصفَوو
طَاءا تُظَلُِّل الْغمتُهحنَأجالِل اِهللا، وج نانِ عربعانِ، يبقَرالكَانِ الْمذَا . الْمه سلَي نلَك هذه نثَ عداَل َألتَحجالْم وه

  .اُألمورِ بِالتَّفْصـيِل
ومتَى تَم ِإعداد كُلِّ شَـيء بِهذه الطَّرِيقَة، يدخُُل الَْأحبار في كُلِّ وقْت ِإلَى الْقسـمِ اَألوِل، ويقُومون بِفَراِئضِ ٦

ةادبا٧. الْع ـمسا الْقَأمـنَةي السةً فداحةً ورم هدحلَى واَألع ربالْح هخُُل ِإلَيدي، فَيلثَّان . مالد هعْأخُذُ ما ياِئمدو
منْهٍل مهج نع با الشَّـعهتَكَبي ارنِ الذُّنُوبِ الَّتعو ذُنُوبِه نع كَفِّرِلي همقَدي يذ٨َ. الَّذبِهو وسالْقُد وحالر ادا َأر

. َأن يبين َأنَّه مادامتْ هذه الْخَيمةُ اَألرضيةُ موجودةً فَِإن الطَّرِيقَ ِإلَى المقْدسِِ الْحقيقي الْسماِئي غَير مفْتُوحٍ
٩ نم يرمض تُنَقِّي َأن يعتَطا ال تَسونَهمقَدي يا الَّتايحالضو ابِينالْقَر رِ، فَِإناضالْح قْتِإلَى الْو ـيرشذَا يهو

ء، ِلذَِلك يعمُل بِها ِإلَى َأن يْأتي َألنَّها مجرد فَراِئض خَارِجِية تَقْتَصـر علَى اَألكِْل والشُّربِ والْوضو١٠. يقَدمها
يددقْتُ النِّظَامِ الْجو. 

 دم المسيح

١١ةيددالْج كَاترالْب ةمدلَى ِلخاَألع ربالْح ارِ َأنَّهبتبِاع اءفَج يحسا الْمَأم . َل، لَمَأكْمو ظَمَأع ةمخََل ِإلَى خَيدو
فَِإنَّه دخََل المقْدس الداخلي الْحقيقي مرةً واحدةً، وَأخَذَ معه، ال دم ١٢.  النَّاس ولَيستْ من هذه الدنْيايصنَعها

يداَألب اءدقَّقَ لَنَا الْفح بِذَِلكو ،وه همْل دوٍل، بجعو اء١٣. جِدجِد مد كَان ِإنو ،وقَةرحم لَةجع ادمرانٍ ويرثو اء
 ،منَقِّيهيو مهمجِس رطَهفَي ينسنَجلَى الْمشُّ عريح١٤ِيسالْم ملَى دبِاَألو وحِ . ِإذَنبِالر ِللَّه هنَفْس مقَد يحسالْم َألن

ي همبٍ، فَديبِال ع ةيحكَض ِلياَهللا اَألز دبنَع ِلكَي ،توي ِإلَى الْمي تَُؤداِل الَّتماَألع ننَا ماِئرمض رطَهي َأن يعتَطس
يالْح.  
. ذي وعدهم بِهِلهذَا السببِ، الْمسيح هو وسيطُ الْعهد الْجديد الَّذي بِه ينَاُل من دعاهم اُهللا نَصيبهم اَألبدي ال١٥َّ

  .َألن الْمسيح ماتَ ِليفْدي النَّاس من معاصيهِمِ الَّتي ارتَكَبوها في َأيامِ الْعهد اَألوِل
١٦فِّيتُو َأنَّه اتِإثْب نم دةً، فَالبيصو كتْريوتُ ومي داحو كَان ة١٧َ. ِإنيصالْو َألن نْدا فَقَطْ عولُهفْعرِي مسي 

َألن ١٩. ِلذَِلك، حتَّى الْعهد اَألوُل عمَل بِواسطَة الدم١٨ِ. لَكنَّه مادام حيا، فَلَيس لَها مفْعوٌل. وفَاة صاحبِها
 دم عجوٍل وجِداء ومعه بعض الْماء، ورشَّه علَى الْكتَابِ موسى، بعدما بلَّغَ الشَّعب كُلَّ وصايا التَّوراة، َأخَذَ

هذَا هو دم الْعهد الَّذي : "وقَاَل٢٠. نَفْسه وعلَى جميعِ الشَّعبِ بِواسطَة صوف َأحمر وحزمة من نَبات السعتَرِ
فَظُوهتَح اُهللا َأن اكُمص٢١." َأوةادبالْع اتولَى كُلِّ َأدعو ةملَى الْخَيع مشَّ الدر ،بِنَفْسِ الطَّرِيقَةاةُ ٢٢. ورفَالتَّو

  .وال غُفْران بِدونِ ِإراقَة دمٍ. تُوصي بَِأن يطَهر كُلُّ شَيء تَقْرِيبا بِواسطَة الدمِ
٢٣ زمرا يم ا فَِإذَا كَانهةُ نَفْساِئيمالس اءا، ِإذَنِ اَألشْيايحالض هذبِه تَطْهِيرِه نم دال ب ةاِئيمالس اءِإلَى اَألشْي

حقيقي، َألن الْمسيح دخََل، ال ِإلَى مقْدسٍ صنَعه النَّاس هو صورةٌ ِلل٢٤ْ. ال بد من تَطْهِيرِها بِضحايا َأفْضَل
والْحبر اَألعلَى يدخُُل ِإلَىالمقْدسِ ٢٥. بْل ِإلَى السماء نَفْسها، حيثُ يظْهر اآلن في محضرِ اِهللا من َأجلنَا



وِإال كَان ذَِلك ٢٦فْسه عدةَ مرات، الداخلي كُلَّ سنَة ومعه دم لَيس دمه هو، َأما الْمسيح فَدخََل، ال ِليقَدم نَ
ينالَمالْع نْذُ خَلْقم اترةَ مدع تََألَّمي َأن دال ب ي َأنَّهنعي . ةً ِلكَيداحةً ورم اءنِ، جمرِ الزي آخف ،اآلن نَّهلَكو

وكَما يموتُ النَّاسُ مرةً واحدةً، وبعد ذَِلك يواجِهون يوم الدينِ، ٢٧. سهينْزِع الذَّنْب بِواسطَة تَضحيته بِنَفْ
٢٨يرِينكَث زِيَل ذُنُوبي ةً ِلكَيداحةً ورةً ميحض هنَفْس يحسالْم مقَد زِيَل .  كَذَِلكةً، ال ِلييةً ثَانري مْأتيسو

  . بْل ِلينْقذَ الَّذين ينْتَظرونَهذُنُوبا،
  

 أبدي ضحية المسيح مفعولها

١٠ 

وحسب الشَّرِيعة، تُقَدم الضحايا . وشَرِيعةُ موسى هي مجرد ظلٍّ ِللْبركَات الْجديدة، فَهِي لَيست الْحقيقَةَ نَفْسها١
 دعنَةً بارٍ سرمتبِاسنَةس .ينلا ِإلَى اِهللا كَامبِه ونبتَقَري ينَل الَّذعتَج َأن رةَ ال تَقْدالشَّرِيع ن٢. وِلَك ذَِلك كَان لَو َألنَّه

. ما، وبِذَِلك ال يشْعرون بِذَنْبٍممكنًا، لَكَان تَوقَّفَ تَقْديمها، َألن الَّذين يقَدمونَها يكُونُون قَد صاروا طَاهرِين تَما
٣نَةس دعنَةً بس بِذُنُوبِهِم النَّاس ا تُذَكِّرايحالض هذه َأن ييقَةَ هقالْح ن٤. لَك َأن نكمال ي اءالْجِدانِ والثِّير مد َألن

زِيَل الذُّنُوبي.  
٥يحسالْم اءا جذَا، لَمِلهالَمِ، قَاَل ِللها، : " ِإلَى الْعشَرِيا بمتَ ِلي جِسددَأع نَّكانًا، لَكبال قُرةً ويحض َأنْتَ ال تُرِيد
عمَل مشيَئتَك، كَما لَبيك، اللهم ِإنِّي جِْئتُ َأل: فَقُلْت٧ُ. َأنْتَ ال تُسر بِقُربانٍ يحرقُ، وال بِقُربانِ التَّكْفيرِ عنِ الذَّنْب٦ِ

هفحي صنِّي فع تَابقَاَل الْك".  
٨ رسال ي وهنِ الذَّنْبِ، ويرِ عالتَّكْف انبال قُرقُ، ورحانًا يبال قُرو ،ابِينال قَرا وايحض رِيداَهللا ال ي الً قَاَل ِإنفََأو

ا كَانَتْ تُقَدَأنَّه عا، مبِهةالشَّرِيع بسح قَاَل٩. م ثُم" :يَئتَكشَل ممِإنِّي جِْئتُ َألع ،كيلَب ". ،يمي الْقَدلْغي بِذَِلك وفَه
يددالْج سَؤسي١٠. و مقَد يَئةَ اِهللا بَِأنشَل ممع يحسـى الْميسع َألن ِلله ينصخَصنَا محبَأص نةً فَنَحيحض همجِس

  .مرةً واحدةً
وكُلُّ حبرٍ، كَان يقفُ ويقُوم بِخدمته يوما بعد يومٍ، ويقَدم نَفْس الضحايا مرةً بعد اُألخْرى، مع َأنَّها ال ١١

تُزِيَل الذُّنُوب َأن نكمفَِإن١٢َّ. ي ،ربذَا الْحا هَأم نع لَسج كُلِّ الذُّنُوبِ، ثُم نع دةً ِإلَى اَألبداحةً ويحض مقَد ه
وبِهذه الضحية الْواحدة، َأكْمَل الصاِلحين ِإلَى ١٤. منْتَظرا حتَّى يضع اُهللا َأعداءه تَحتَ قَدميه١٣يمينِ اِهللا، 

داَألب.  
١٥وحالرذَاوِله دشْها يضَأي وسقُوُل.  الْقُدال يذَا "١٦: فََأوه ،قْتالْو ذَِلك دعب مهعم لُهمي َأعالَّذ دهالْع وذَا هه

." نُوبهم وآثَامهم فيما بعدولَن َأذْكُر ذُ: "ثُم يقُوُل١٧." َأضع شَرِيعتي في قَلْبِهِم، وَأكْتُبها في فكْرِهم: كَالم اِهللا
١٨يَئةنِ الْخَطى عُأخْر ةيحةٌ ِإلَى ضاجح نَاكه سفَلَي ،هذةٌ ِلهرغْفم دثُ تُوجيحو.  



  اثبتوا في اِإليمان
وذَِلك بِواسطَة هذَا ٢٠. قي الْسماِئي بِدمِ الْمسيحِفَنَحن اآلن يا اخْوتي، نَقْدر َأن نَدخَُل بِثقَة ِإلَى المقْدسِ الْحقي١٩

شَرِيالْب همجِس َأي ،ةتَارالَل السلَنَا خ هي فَتَحالَّذ يالْح يددالْج اِهللا٢١. الطَّرِيق تيلَى بلَى عَأع ربا حضلَنَا َأيو .
ى اِهللا بِقَلْبٍ مخْلصٍ وِإيمانٍ واثق، وقَد تَطَهرتْ قُلُوبنَا بِالدمِ، وتَحررتْ ضماِئرنَا من فَيجِب َأن نَتَقَرب ِإل٢٢َ

ينَق اءنَا بِمامسلَتْ َأجغُسي٢٣. الذَّنْبِ، واَهللا َأم َألن ،دداِئنَا بِال تَرجالنِ ري ِإعف رتَمنَس َأن جِبي دعا ونَفِّذُ مي ن
ر٢٤ِ. بِهِل الْخَيمعو ةبحلَى الْما عضعنَا بضعثَّ بنَحضٍ، وعنَا بِبضعب تَمنَه َأن جِبنِ ٢٥. يوا ععال تَنْقَطو

ضعالْب دوا تَعكَم كُماعمتو. اجضلَى الْحا عضعب كُمضعوا بعْل شَجبقْتَرِبنَا يبر موي َأن نوتَر ةً َأنَّكُمرِ، خَاص.  
بْل نَنْتَظر ٢٧. ِإن كُنَّا بعدما عرفْنَا الْحقَّ، نَرتَكب الْخَطيَئةَ عن قَصد، فَال تُوجد ضحيةٌ تُكَفِّر عن ذُنُوبِنَا٢٦

الر النَّارينِ والد موعٍ ياِهللابِفَز اءدرِقُ َأعي تُحةَ الَّتيبِإذَا ٢٨. ه ةمحقْتَُل بِال ري ى، كَانوسةَ مخَالَفَ شَرِيع نم
بر دم ِإذَن في رْأيكُم، كَم يكُون الْعقَاب أشَد ِلمن داس ابن اِهللا تَحتَ رِجلَيه، واعت٢٩َ. شَهِد ضده اثْنَانِ َأو ثَالثَةٌ

َأنَا َأنْتَقم، َأنَا : "فَنَحن نَعرِفُ منِ الَّذي قَاَل٣٠الْعهد الَّذي طَهرنَا كََأنَّه بِال قيمة، وسب الروح واهب النِّعمة؟ 
  .ي يديِ اِهللا الْحيفَالْويُل ِلمن يقَع ف٣١." ربنَا سيحاكم شَعبه: "وقَاَل َأيضا." ُأجازِي
٣٢ةياضامِ الْمي اَأليف كُمعثَ مدا حوا متَذَكَّر . نَّكُملَك ،تُمتََألَّمةً وبعص ارِكعم لْتُمقَاب ،النُّور كُملَيقَ عا َأشْرمدعفَب
تُّم٣٣. ثَبهطاالضِللشَّتَاِئمِ و تُمضرتَع ةجِه نَئةَفَميلَةَ السامعالْم هذا هالقَو ينالَّذ كْتُمى شَارُأخْر ةجِه نمو ،اد .
م تَملكُون َأنْتُم تََألَّمتُم مع الْمسجونين، ولَما َأخَذُوا منْكُم كُلَّ ممتَلَكَاتكُم، احتَملْتُم بِفَرحٍ، َألنَّكُم كُنْتُم تَعلَمون َأنَّك٣٤ُ

َأنْتُم تَحتَاجون ِإلَى الصبرِ ِلكَي تَعملُوا ٣٦. ِإذَن ال تَفْقدوا ثقَتَكُم، فَِإن لَها جزاء عظيما٣٥. ما هو َأفْضُل وَأبقَى
بِه كُمدعا وتَنَالُوا مةَ اِهللا، وادِإر.  

٣٧ا سجِد ةيرقَص ةفَتْر دعبتََأخَّرال يو هري نَنْتَظي الَّذْأت٣٨. ي فَلَن تَدا ِإنِ ارا، َأميحانِ ياِإليم طَةاسبِو اِلحالص
نْهى عض٣٩. َأرانِ النَّاجِينِل اِإليمَأه نْل مب ،يناِلكالْه ةدِل الرَأه ننَا ملَس ننَحو.  

 

 اِإليمان

١١ 

١الاِإليمعف ودجوم اها ال نَرم َأن قَّننَتَي َأنقَّقُ، وتَحيس وهجا نَرم قَ َأننَث َأن وه ٢. ان ناُهللا ع يضر قَدو
هِماننَا ِإليمالفَأس. 

٣هتمبِكَل ينالَماَهللا خَلَقَ الْع َأن رِكانِ نُدا نَ. بِاِإليمم تَّى ِإنىحورٍ ال تُرُأم نم ودجِإلَى الْو اءج اهر!  
وبِسببِ ِإيمانه رضي اُهللا عن قَرابِينه وشَهِد لَه َأنَّه . بِاِإليمانِ قَدم هابِيُل ِلله ضحيةً َأفْضَل من الَّتي قَدمها قَابِيُل٤

اِلحتَكَ. صاَل يازم هانبِِإيماتَوم َأنَّه عم لَّم.  



٥هِإلَي هفَعاَهللا ر ضِ َألنلَى اَألرع دوجي لَموتَ، ومي َأن ونى داُألخْر اةيِإلَى الْح رِيسانِ انْتَقََل إدَل . بِاِإليمقَبو
 ِإرضاء اِهللا، َألن من يتَقَرب ِإلَيه، ال بد َأن يْؤمن بَِأنَّه وبِدونِ ِإيمانٍ ال يمكن٦. َأن يرفَع شُهِد لَه َأنَّه َأرضى اَهللا

ونَهطْلُبي ينُئ الَّذكَافي َأنَّهو ،ودجوم.  
٧نَأى طُوفَانًا مر كُني لَم َأنَّه عظَ متَّعاُهللا بِالطُّوفَانِ، ا ها َأنْذَرلَم ،انِ نُوحبِاِإليماِئلَتَهذَ عنْقِلي نَى الْفُلْكبُل، وقَب  .

  .وبِِإيمانه حكَم علَى الْعالَمِ، ونَاَل نَصيبا من الصالحِ الَّذي يْأتي بِاِإليمانِ
٨نَالُهيس ي كَانضِ الَّتِإلَى اَألر جخْري اُهللا َأن اهعا دلَم ،يماهرانِ ِإبِإلَى بِاِإليم لَمعال ي وهو جخَرو ا، َأطَاعيبا نَص

بذَاه وه ن٩. َأيةنَبِيَأج ي بِالدف غَرِيب ا كََأنَّهاُهللا بِه هدعي وضِ الَّتي اَألراشَ فانِ عي . بِاِإليمف كُنسي كَانو
حِإس ذَِلك دعا بضَل َأيا فَعامِ، كَميالْخدعي نَفْسِ الْوف شَرِيكَاه ،قُوبعيينَةَ ١٠. اقُ ودالْم رنْتَظي كَان يماهرِإب َألن

  .الَّتي لَها َأساساتٌ ثَابِتَةٌ، الَّتي مهنْدسها وبانيها هو اُهللا
ومع َأنَّها كَانَتْ قَد تَعدت السن الَّتي يمكن َأن تَحبَل الْمرَأةُ . بِاِإليمانِ سارةُ نَفْسها نَالَت الْقُدرةَ علَى َأن تَحبَل١١

هدعي بِوفي ينَأم دعي واَهللا الَّذ نَتْ َأنا آمنًا، َألنَّهاب تلَدا ونَّها، لَكيهي ١٢. فف اءمومِ السكَنُج بشَع ِلدو بِذَِلكو
  .ثْرة، وكَالرمِل الَّذي علَى شَاطِئ الْبحرِ فَال يمكن عدهم، وكُلُّ هذَا من رجٍل واحد قَارب َأن يموتَالْكَ
١٣ا را، ِإنَّماُهللا بِه مهدعي والَّت اءلَى اَألشْيلُوا عصحي لَمانِ، وي اِإليماتُوا فم ُؤالءوا كُلُّ هفَرِحو يدعب نا مهَأو

فَالَّذين يقُولُون هذَا، يظْهِرون بِوضوحٍ َأنَّهم ١٤. بِها، واعتَرفُوا وقَالُوا ِإنَّهم غُرباء وضيوفٌ في هذه اَألرضِ
وها، لَكَانُوا قَد رجعوا ِإلَيها، َألن الْفُرصةَ كَانَتْ فَلَو كَانُوا يفَكِّرون في الْبِالد الَّتي تَرك١٥ُ. يبتَغُون وطَنًا

ِلذَِلك ال يخْجُل اُهللا َأن يدعى ِإلَههم، فََأعد لَهم . ِإنَّما كَانُوا مشْتَاقين ِإلَى وطَنٍ َأفْضَل، وطَنٍ سماِئي١٦! موجودةً
  .مدينَةً
١٧رانِ ِإببِاِإليمةيحاقَ كَضحِإس ماُهللا، قَد هرا اخْتَبلَم ،يماه .يدحالْو نَهاب حذْبي َأن كَاد دعي نَاَل الْو١٨. فَالَّذ َأن عم

قَاَل لَه قَد اَهللا كَان" :كمُل اسمحي يالَّذ لُكي نَسْأتاقَ يحِإس طَرِيق ن١٩." عفَاتَّكََل ع يمقي َأن راَهللا قَاد لَى َأن
  .وبِطَرِيقَة رمزِية، فعالً رجع ِإلَيه ابنُه من الْموت. الْميتَ
 .بِاِإليمانِ ِإسحاقُ بارك يعقُوب والْعيص بُِأمورٍ تَخُص الْمستَقْبَل٢٠
٢١ هتوَل مقَب ،قُوبعانِ يبِاِإليمِلله دبتَعو اهصلَى عع تَنَداسفَ، ووسي نَينِ ابكُال م كارب.  
بِاِإليمانِ يوسفُ، لَما َأوشَك َأن يموتَ، تَحدثَ عن خُروجِ بني ِإسراِئيَل من مصر، وَأوصى بَِأن يْأخُذُوا ٢٢

مهعم هظَامع.  
٢٣انِ خَبرِ بِاِإليمَأم نخَافَا مي لَميٌل، ومالطِّفَْل ج ا َأنَأيا رمَألنَّه ،هتوِالد دعرٍ با ثَالثَةَ َأشْهمنَهى ابوسا ماِلدَأ و
كلالْم. 
٢٤نوعرف بِنْت ناب النَّاس هتَبِرعي َأن فَضر ،ا كَبِرى لَموسانِ م٢٥. بِاِإليمفَضبِ وشَع عَل الذُّلَّ ممتَحي َل َأن

ومي ال تَدالَّت يَئةالْخَط بِلَذَّة تَّعتَمي لَى َأنةٌ ٢٦. اِهللا، عوثَر ويحِ، هسِل الْمَأج نم يهقَاسي يالَّذ ارالْع َأن رتَباعو
تَطَلَّعي كَان َألنَّه ،رصكُنُوزِ م نم ظَمَأعةيداَألب كَافََأة٢٧.  ِإلَى الْم نم خَاِئف رغَي وهو رصم كانِ تَربِاِإليم



دَأح اهري ال يَأى اَهللا الَّذر مِ َألنَّهزثَابِتَ الْع ْل كَانب ،كلبِ الْملَى ٢٨. غَضع مشَّ الدرو ،حصَل الْفمانِ عبِاِإليم
  . فَلَم يمس مالك الْموت َأي واحد من َأبكَارِ شَعبِهاَألبوابِ،

  .لَكن لَما حاول الْمصرِيون َأن يعبروا غَرِقُوا. بِاِإليمانِ عبر الشَّعب في الْبحرِ اَألحمرِ كََأنَّه َأرض يابِسة٢٩ٌ
 .رِيحا بعدما طَافَ الشَّعب حولَها سبعةَ َأيامٍبِاِإليمانِ سقَطَتْ َأسوار َأ٣٠
 .بِاِإليمانِ راحاب العاهرةُ لَم تَهلك مع الْكَفَرة، َألنَّها رحبتْ بِالْجاسوسين٣١ِ
 عن جِدعون وباراقَ وشَمشُون ويفْتَاح وداود هْل َأحتَاج ِلمزِيد من اَألمثلَة؟ ِإن الْوقْتَ ال يتَّسع َألتَحدث٣٢َ

 ،اءاَألنْبِيوِئيَل ومص٣٣واُهللا بِه مهدعا ونَالُوا مو ،الحلُوا الصمعو ،اِلكموا الْمرانِ قَهبِاِإليم ينانِ . الَّذبِاِإليمو
 ،وداُألس اهوا َأفْودَأطْفَُأوا٣٤سوفيالْقَتِْل بِالس نا مونَجو ،لَةشْتَعالنَّارِ الْم ِإلَى .  لَهِيب مفُهعَل ضوانِ تَحبِاِإليمو

اءبوشَ الْغُريوا جمزهبِ، وري الْحطَاال فوا َأبارفَص ،ةاتُوا ٣٥. قُوم كَانُوا قَد نم اِئهِمسن ضعتْ بعجتَراسو
واةيوا ِإلَى الْحقَام منَّهَل. لَكَأفْض اةيوا ِإلَى حقُومي اةَ ِلكَيوا النَّجفَضرو ،توتَّى الْمح يبذلُوا التَّعتَماح ونآخَرو .

٣٦نجالسو ودالْقُيْل وب ،لْدالْجو ءزى الْهقَاس مهرغَيوا ب٣٧ِ. وجِمر ونآخَرو نْشَارِ، َأووا بِالْمرنُش َأو ،ةارجالْح
فيلُوا بِالسقُت .ونظْلُوممو قُونايتَضمو ونومرحم مهزٍ، واعم لُودجغَنَمٍ و لُودج ينوا البِسدتَشَر نم نَاكه ثُم .

  .وا مطْرودين في صحارى وجِباٍل وفي مغَارات وكُهوف اَألرضِولَم يكُن هذَا الْعالَم يستَحقُّهم، فَكَان٣٨ُ
٣٩بِه مهدعا ولَى ملُوا عصحي لَم منَّهلَك ،هِمانِإليم منْهاُهللا ع يضر ُؤالءَل، ٤٠. كُلُّ هًئا َأفْضلَنَا شَي رباَهللا د َألن

 .لْكَماَل في صحبتنَا نَحنوهو َأن يبلُغُوا ا
 

 أبناءه اهللا يؤدب

١٢ 

١ نمطٍِّل وعكُلِّ م نم نَتَخَلَّص َأن جِبةٌ، فَييمظةٌ عابحس مبِنَا كََأنَّه يطُونحي ودالشُّه ُؤالءكُلَّ ه ا َأنبِم ،نا نَحَأم
نَج َأنبِنَا، و اِلقَةع يَئةنَاكُلِّ خَطامي َأمالَّذ اقبي السمٍ فزبِع رِ ٢. رِيدصى ميسلَى عنَا عَأنْظَار كِّزنُر َأن جِبي

. رشِ اِهللافَِإنَّه من َأجِل الْفَرحِ الَّذي ينْتَظره، احتَمَل الصليب ولَم يهمه عاره، فَجلَس عن يمينِ ع. وهدف ِإيماننَا
  . تََأملُوا فيه، هو الَّذي احتَمَل هذه الْعداوةَ من اَألشْرارِ، ِلكَي ال تَفْشَلُوا وال تَيَأسوا٣
٤ملُوا الدذتَب َأن ةجروا ِلدتُقَاوِم لَم اآلن دِلح نلَك ،يَئةالْخَط دض ونداهتُج ْل ن٥َ. َأنْتُمةَ هعشَجالْم اتمالْكَل يتُمس

يا ابني، ال تَستَخفَّ بِتَْأديبِ اِهللا، وال تَيَأس ِإذَا وبخَك، : "الَّتي يخَاطبكُم اُهللا بِها بِاعتبارِ َأنَّكُم َأبنَاُؤه؟ ِإنَّه يقُوُل
٦دلجيو ،هبَؤداُهللا ي هبحي يالَّذ نٍ لهَألنكُلَّ اب ".  
٧يننكَب لُكُمامعاَهللا ي ِإن ،يبلُوا التَّْأدتَمح؟ . اوهَأب هبَؤدال ي ناب نَاكْل هه٨و بَؤدا يكَم ،كُمبَؤداُهللا ال ي كَان فَِإن

كَان لَنَا آباء بشَرِيون يَؤدبونَنَا وكُنَّا ٩. والد غَير شَرعيينباقي َأبنَاِئه، فَمعنَى ذَِلك َأنَّكُم لَستُم َأبنَاء، بْل َأ
مهتَرِما. نَحينَح ِلكَي ،يوحِإلَى اَألبِ الر َأكْثَر عنَخْض َأن جِبي ا ١٠. ِإذَنامونَا َأيبَأد ونشَرِيالْب اءاآلب ُؤالءهو



ومن الطَّبِيعي َأن كُلَّ تَْأديبٍ يبدو ١١. ك حسب استحسانهِم، َأما اُهللا فَيَؤدبنَا ِلخَيرِنَا، ِلنَكُون كَاملين مثْلَهقَليلَةً وذَِل
  .لَّذين تَعلَّموا منْهفي وقْته َأنَّه مْؤِلم وغَير سارٍّ، لَكنَّه بعد ذَِلك ينْتج سالما وصالحا في ا

سيروا في الصراط الْمستَقيمِ، ِلكَي اليسقُطَ ١٣. ِإذَن شَددوا عزِيمتَكُم الَّتي ضعفَتْ، وقُوتَكُم الَّتي وهنَت١٢ْ
  .التَّعبان بْل يتَقَوى
  احذروا الكفر

١٤عالمٍ مي ستَكُونُوا ف اوِلُوا َأنح َأن دَأح رقْدالحِ ال يرِ الصبِغَي ةً، َألنَّهاِلحاةً صييشُوا حتَع َأنيعِ النَّاسِ، ومج 
يحسى الْمرير١٥ِ. يكَث دتُفْسو كُمجعةُ فَتُزاررالْم نَكُميب وِلئال تَنْمةَ اِهللا، ومعن كُمدَأح رخْسوا ِلئَّال يذَرحانْكُمم ين .

١٦ةداحو قَابِِل َأكْلَةي مف الْبِكْر ناالب هفصبِو قَّهح اعي بالَّذ يصثُْل الْعم رتتَهسال مو ،نَكُميانٍ بز كُنال ي .
١٧ذي هف يبنَص لَه كُوني َأن ادا َأرلَم ذَِلك دعب َأنَّه ونلَمتَع َأنْتُم لَم وعٍ، َألنَّهما بِدهطَلَب َأنَّه عم ،ضفر كَةرالْب ه

لَهما عا مبِه حلصطَرِيقَةٌ ي نَاكه تَكُن.  
وتٌ يتًكَلَّم، حتَّى وهتَافُ بوق، وص١٩َأنْتُم لَم تَْأتُوا ِإلَى جبٍل يلْمس، حيثُ نَار مشْتَعلَةٌ وظَالم وقَتَام وزوبعةٌ، ١٨

حتَّى ولَو مس الْجبَل : "َألنَّهم لَم يحتَملُوا اَألمر الَّذي قَاَل لَهم٢٠. ِإن الَّذين سمعوه طَلَبوا َأن يتَوقَّفَ عنِ الْكَالمِ
ةارجا بِالْحمجقْتََل ري َأن جِبي ،انويال٢١ْ." ح كَانى قَاَلووسم َأن ةجرا ِلدا جِديبهر نْظَرم" : نشُ متَعَأنَا َأر

فالْخَو".  
٢٢،ونيصِل تبِإلَى ج تُمْل َأتَيفَاٍل . بتي احف الِئكَةالْم نم َؤلَّفَةم ِإلَى ُألُوفو ،ةاِئيمسِ السالْقُد ،ياِهللا الْح ينَةدِإلَى م
٢٣هِيجٍ، باءمي السةٌ فكْتُوبم ماُؤهمَأس ينكَارِ الَّذاَألب نَاءاَألب ةاعمِإلَى جِإلَى . وشَرِ، وانِ كُلِّ الْبيِإلَى اِهللا د تُمَأتَي

ديد، وِإلَى الدمِ الْمرشُوشِ الَّذي يتَكَلَّم وِإلَى عيسـى وسيط الْعهد الْج٢٤َأرواحِ الصاِلحين الَّذين بلَغُوا الْكَماَل، 
  .بِرِسالَة َأفْضَل من رِسالَة دمِ هابِيَل

نَا علَى ِإن الَّذين رفَضوا االستماع ِإلَيه لَما َأنْذَرهم ه. االستماع ِإلَى اِهللا الَّذي يكَلِّمكُم فَاحذَروا، وال تَرفُضوا٢٥
في ذَِلك الْوقْت، ٢٦اَألرضِ، لَم يفْلتُوا من الْعقَابِ، فَهْل نُفْلتُ نَحن ِإن كُنَّا نَرتَد عنْه وهو ينْذرنَا من السماء؟ 

." ، ال اَألرض وحدها، بِل السماء َأيضامرةً ُأخْرى ُأزلْزُِل: "صوتُه زلْزَل اَألرض، َأما اآلن فَقَد وعد وقَاَل
٢٧ لُهقَوى"وةً ُأخْررثَابِتٌ" م وا هقَى فَقَطْ مبفَي ،رِ الثَّابِتَةغَي خْلُوقَةالْم اءزِيُل كُلَّ اَألشْييس ِإلَى َأنَّه يرشا ٢٨. يبِمو

كَة ثَابِتَة ال تَتَزلْزُل، فَيجِب َأن نَشْكُر اَهللا ونَعبده بِالطَّرِيقَة الَّتي يرضاها وبِاحترامٍ َأنَّنَا َأصبحنَا نَنْتَمي ِإلَى مملَ
  .َألن ِإلَهنَا هو نَار آكلَة٢٩ٌ. وخُشُوعٍ



 وصايا أخيرة

١٣ 

١ةخْوضِ كَاعالْب كُمضعب ةبحلَى موا عاوِمافُوا ال تَن٢ْ. دَأضذَا ولُوا همالنَّاسِ ع ضعفَب ،اءبيفُوا الْغُرتُض وا َأنس
تَذَكَّروا الْمسجونين  كَما لَو كُنْتُم مسجونين معهم، وتَذَكَّروا الْمتََألِّمين كَما ٣. مالِئكَةً وهم ال يعلَمون َأنَّهم مالِئكَةٌ

  .م َأنْتُم َأنْفُسكُم تَتََألَّمونلَو كُنْتُ
٤نَاةالزو ينقلَى الْفَاسع هقَابع بصاَهللا ي ةً، َألنرةُ طَاهجِيوالقَةُ الزالْعيعِ، ومالْج نْدا عمكَرم اجوكُنِ الزِلي .
٥اِل، والْم ةبحم نةً مخَاِلي تُكُميرس ِلتَكُنكُمنْدا عبِم ينعاَهللا قَاَل. كُونُوا قَان َألن" : نْكَأتَخَلَّى ع لَنو ،كَكَأتْر لَن
  "اُهللا معيني، فَال َأخَافُ، ماذَا يمكن ِلِإلنْسانِ َأن يصنَع بِي؟: " ِلهذَا نَقُوُل بِثقَة٦." َأبدا
٧دح ينالَّذ تَكُموا قَادتَذَكَّرهِمانوا بِِإيماقْتَدو ،هِماتيةَ حيجلُوا نَتتََأمبِكَالمِ اِهللا، و ٨. ثُوكُم هنَفْس وه يحسـى الْميسع

دِإلَى اَألبو موالْيو س٩. اَألمةالْغَرِيب قَاِئداعِ الْعَأنْو فخْتَلالِل بِموا ِإلَى الضال تَنْقَاد .َأن نسنَا حى قُلُوبتَتَقَو 
  .بِالنِّعمة، ال بِفَراِئضِ الطَّعامِ الَّتي لَم تَنْفَعِ الَّذين اتَّكَلُوا علَيها

َأنْتُم ١١. ربانهلَنَا مكَان ِلتَقْديمِ الْقُربانِ ال يحقُّ ِللَّذين يخْدمون في خَيمة الْعبادة اَألرضية َأن يْأكُلُوا من ق١٠ُ
تَعلَمون َأن الْحبر اَألعلَى يدخُُل ِإلَى المقْدسِ الداخلي ومعه دم حيوانَات يقَدمه قُربانًا ِللتَّكْفيرِ عنِ الْخَطيَئة، َأما 

ِلهذَا السببِ، تََألَّم عيسـى خَارِج بوابة الْمدينَة، ِلكَي يطَهر ١٢ .َأجسام تلْك الْحيوانَات فَتُحرقُ خَارِج الْمخَيمِ
همبِد ب١٣. الشَّعهعم ارِل الْعمنَحمِ، وخَيالْم خَارِج هِإلَي ِإذَن جينَةٌ ١٤. ِلنَخْردا منْيالد هذي هنَا فتْ لَنَا هسلَي َألنَّه

  .قيةٌ، بْل نَسعى ِإلَى مدينَة الْمستَقْبِلبا
١٥همالس دتَشْه فَاهش نم ردصي ،رتَمسبِيحٍ متَس انبِهللا قُر منُقَد َأن جِبـى، ييسع طَةاسبِو ،وا ١٦. ِإذَنال تَنْس

 هذه انِ، َألنساِإلح يمتَقْدرِ وَل الْخَيمي اَهللاعضا تُرايح١٧. الض ،نْكُمع ُئولُونسم مَألنَّه كُملَيع ونرهسي تَكُمقَاد
رِينالْخَاس َأنْتُم ِإال كُنْتُمنٍ، وزحٍ ال بِحبِفَر هِمتمدوا بِخقُومي ِلكَي ،موا لَهعاخْضو موهيعفََأط.  

كَما ١٩. ن متََأكِّدون َأن ضميرنَا نَقي، ونَرغَب في َأن نَحيا حياةً شَرِيفَةً بِكُلِّ وسيلَةنَح. صلُّوا من َأجلنَا١٨
ةعربِس كُمِإلَي جِعَأر ي ِلكَيلَأج نلُّوا متُص َأن وكُمجمِ ٢٠. َأرد طَةاسبِوو ،المي السطعي يالَّذ واُهللا ه دهالْع

يمظالْع افرالْخ ياعـى ريسنَا عديس توالْم نم َأقَام ،يدلُوا ٢١. اَألبمِلتَع اِلحص وا هبِكُلِّ م لَكُمَؤهي َأن َألُهفََأس
يحِ، الَّذسـى الْميسع طَةاسبِو يهضرا يينَا مَل فمعي َأنو ،يَئتَهشميناآلبِد دالُل ِإلَى َأبالْج ي لَه .ـينآم. 

 ختام

اعلَموا َأن ٢٣. َأنَا كَتَبتُ لَكُم رِسالَةً مخْتَصرةً. َأرجوكُم يا اخْوتي َأن تَحتَملُوا كَلمات التَّشْجِيعِ هذه بِصبر٢٢ٍ
  .فَِإن جاء بِسرعة، سَأحضر معه ِلزِيارتكُم. سجنَِأخَانَا تيموتَاوس ُأطْلقَ سراحه من ال

 .النِّعمةُ معكُم جميعا٢٥. يسلِّم علَيكُم اِإلخْوةُ الَّذين من ِإيطَاِليا. علَى كُلِّ قَادتكُم وعلَى جميعِ الْمْؤمنين سلِّموا٢٤
  


