
 

    

  ما هو االثبات أن بولس الرسول هو آاتب الرسالة إلى العبرانيين

  

  )7 : 2مزمور ". (أنت ابني أنا اليوم ولدتكإني أخبر من جهة قضاء الرب قال لي : "وردت آية

ـه  هذه اآلية لم تأِت فى العهد القديم       انى         آل ر المزمور الث سها  .  فقط  إال فى سفر المزامي د اقتب   فقط وق

  .نيين مرتين فقطآاتب العبرا

ا أنت ابني أنا اليوم ولدتك  ألنه لمن من المالئكة قال قط       "ـ  1 ".   و أيضًا أنا أآون لـه أبًا و هو يكون لي ابن

  )5 : 1العبرانيين  (

ـه                      2 ال ل ذي ق ل ال ة ب يس آهن دتك         ـ آذلك المسيح أيضًا لم يمجد نفسه ليصير رئ وم ول ا الي ي أن ".  أنت ابن

  )5 : 5العبرانيين  (

ـه و                  ه ى أول عظة ل ولس الرسول ف د   ذه اآلية لم يفسرها أحد إال القديس ب ا فى سفر          ق ديس لوق سجلها الق

اني                          : "األعمال ضًا في المزمور الث وب أي ا هو مكت سوع آم ان اهللا قد أآمل هذا لنا نحن أوالدهم إذ أقام ي

  )33 : 13أعمال الرسل  ".  (نت ابني أنا اليوم ولدتكأ

سرها     فبولس الرسول هو الو    ال الرسل       حيد الذى ف ى أعم ك فى              ف سها وذل ذى اقتب د ال د هو الوحي وبالتأآي

  .بال تعليق.  مرتينرسالة العبرانيين

  .وهذا دليل بسيط على أن بولس الرسول هو  آاتب الرسالة إلى العبرانيين

  
  العبـرانـيينإلى الرسـالة 

الة     . أصعب رسائل بولس الرسول   هى من   العبرانيين   رة األساسية        وهى أسهل رس دما نعرف الفك عن

ه مشاآل                      . لـها ئلة وال عرضوا علي ـه أس وا ل م يكتب والسبب أنه آتبها ألناس لم يعرفهمولم يعرفوه؛ فل

  . لذلك انطلق وآتب فكره الحر بال قيود. خاصة

يس   (آلمنا في هذه االيام االخيرة في ابــٍن. اهللا بعدما آلم اآلباء باآلنبياء قديمًا بأنواع وطرق آثيرة  ول

  )2 ـ 1: 1عبرانيين ).  (فى ابنه وذلك حسب اليونانى

  هل اهللا يكلم اآلباء باألنبياء فقط؟

اء             أيضًا  اهللا   وا اآلب اء يكلم اء، واألنبي وا األنبي ة يكلم الة تصل        . يكلم المالئكة، والمالئك ذا آل رس وهك

  .)18 : 1يوحنا   (اهللا لم يره أحد قط.  ال تصل من اهللا مباشرة،األرضإلينا على 

ديم          ان               .  وال يوجد شئ اسمه ظهورات اهللا فى العهد الق ورات هللا، لكن آ م تكن ظه ورات ل ذه الظه ه

راهيم       . بواسطة مالك  ه     حتى الذى ظهر الب م مع يس اهللا      وتكل ان مالك ول ة رجال         .آ د ظهور ثالث  فق



 

    

رانيين       الة العب ى رس اورد ف سب م ة ح م مالئك راهيم وه رانيين (إلب سو) "2: 13عب افة ال تن ا اض

  ". و هم ال يدرونمالئكةالغرباء الن بها اضاف أناس 

ا                      ان اآلخران فكان ا االثن الة أم وقد تميز المالك األوسط عن المالآين اآلخرين ألنه آان الحامل للرس

  .مرافقين لألوسط

  

  : االصحاح السابع ذآر اآلتىفى سفر أعمال الرسل

ة      مالك الربو لما آملت اربعون سنة ظهر لــه   "ـ  1 ار عليق ي لهيب ن يناء ف ل س ا  ..  في برية جب فلم

ـه               ك إل ه آبائ ا إل رأى موسى ذلك تعجب من المنظر و فيما هو يتقدم ليتطلع صار إليه صوت الرب أن

 ) 30: 7أعمال". (ابراهيم و إلـه اسحق و إلـه يعقوب فارتعد موسى و لم يجسر ان يتطلع

 المالك سًا و قاضيًا هذا أرسله اهللا رئيسًا و فاديًا بيد هذا موسى الذي أنكروه قائلين من أقامك رئي   "ـ  2

  )35: 7أعمال ". (الذي ظهر له في العليقة

ا         المالكهذا هو الذي آان في الكنيسة في البرية مع          "ـ  3 ع ابائن يناء و م ل س ه في جب ان يكلم  الذي آ

  )38: 7أعمال ".(الذي قبل أقواًال حية ليعطينا إياها

  )53: 7أعمال ". ( و لم تحفظوهمالئكةوس بترتيب الذين أخذتم النام"ـ 4

ـه                " : آذلك سجل بولس   د وعد ل ذي ق سل ال أتي الن ى أن ي ديات إل سبب التع د ب د زي فلماذا الناموس؟ ق

  )19: 3غالطية ). (موســى( في يد وسيط بمالئكةمرتبا 

  . إذًا العليقة بيد مالك مرتين

  .والناموس فى جبل سيناء بواسطة مالك مرتين

   ًا لماذا سجد موسى للمالك فى العليقة؟إذ

  .هذا السجود ليس للمالك بل للتجسد، للرسالة العظمى التى آان المالك مكلفًا بها

ا                        ـه يوحن سجد ل أما إذا آان المالك مكلف برسالة شفهية آما فى سفر الرؤيا،  فإن المالك رفض أن ي

اب           انظر ال تفعل ألني عبد معك و مع اخوتك األنبي         :" قائًال ذا الكت وال ه اسجد  اء و الذين يحفظون أق

  ) 9 : 22الرؤيا  ".  (هللا

ذا             ) 23ـ  18: 33خروج  ". (أرنى مجدك "موسى قال هللا     ل ه د رآه قب ان ق ذى   (فما هو الذى آ إذًا فال

أقوال اهللا     اهللا  ظهر فى العليقة آان مالك       داً     ". يكلم موسى ب سيط ج دليل ب رة    . وال ة فى الم دما  الثاني  عن

ب موسى  ن اهللا طل دك"م ى مج ان  )18: 33خروج  (".أرن شعب آ م ال ذا يكل د ه زل موسى بع  ون

 أبدًا لقد رأى فقط خلف ؟وجه اهللاموسى فهل رأى وجهه منيرًا جدًا حتى آان يضع برقعًا على وجهه         

ة  ( خلف اهللافأبسط شئ عندما رأى   . إذا هو لم يرى وجه اهللا إطالقاً      . اهللا هذا التعبير رمزى عن الرؤي

  .صار وجهه منيرًا وهذا مالم يحدث فى المرة األولى) مرور اهللابعد 



 

    

  

ى من " راءف عل دامك و أت رب ق م ال ادي باس دامك و أن ز آل جودتي ق ال أجي ى مجدك فق ال أرن فق

م م من أرح راءف و أرح ي و يعيش. أت سان ال يران رى وجهي ألن اإلن در أن ت ال ال تق ال . و ق و ق

ى ال      رة من          . صخرةالرب هوذا عندي مكان فتقف عل ي أضعك في نق از مجدي ان ى اجت و يكون مت

رى          . الصخرة و استرك بيدي حتى اجتاز      : 33خروج   (ثم أرفع يدي فتنظر ورائي و أما وجهي فال ي

ل          ) 23ـ  18 ه من الجب د نزول و آان لما نزل موسى من جبل سيناء و لوحا الشهادة في يد موسى عن

فنظر هرون و جميع بني اسرائيل موسى . آالمه معهأن موسى لم يعلم ان جلد وجهه صار يلمع في           

زع                        ه ين تكلم مع رب لي ام ال ه ام د دخول ان موسى عن و اذا جلد وجهه يلمع فخافوا ان يقتربوا اليه و آ

  )34ـ 29: 34خروج . (البرقع حتى يخرج ثم يخرج و يكلم بني اسرائيل بما يوصى

ا    أما بالنسبة لظهور ثالثة رجال إلبراهيم فيقول       رانيين   فى رس اء ألن        . "لة العب سوا إضافة الغرب ال تن

  .إذًا هؤالء الثالثة هم مالئكة )2: 13عب (."  وهم ال يدرونمالئكةبها أضاف ُأناس 

  ولكن ما هو امتياز المالك الذى فى الوسط؟

ل     رافقين لألوسط حام ا م ران فكان ان اآلخ ا االثن الة، أم ل رس ان حام ـه آ الك األوسط أن از الم امتي

  .الرسالة

  أقسام الرسالة إلى العبرانيين
            

  بعدما صنع بنفسه تطهيرًا لخطايانا

  )بموته لخالصنا(

قام ـ وصعد ـ وجلس إلى األبد ـ حتى يضع 

  أعداءه تحت موطئ قدميه

  اعترافنا والمسيح السيد  خالصناو المسيح السيد 

 )ـ راحتناإقرارنا (

  خالصناالمتكلم الرب  .1

  )4ـ 1: 2 ،1 (

 

  )6ـ 1: 3(عترافنا خادم ا .2

 )الدعوة السماوية إلى الراحة(

  خالصناوقائد رئيس . 2

  )16ـ 5: 2(

  رسول اعترافنا. 2

 )13ـ 1: 4، 8ـ 7: 3(

  رئيس آهنة خالصنا. 3

  )18ـ 17: 2(

   أى راحتناسرئيس آهنة اعترافنا. 3

 ) إلى آخر األصحاح العاشر14: 4من (

  



 

    

  )ظهور من ظورات السيد المسيح(هل ملكى صادق شخص روحى 
  )7عب (أم هو شخص بشرى حقيقى 

 

 بلكنه مشابه البن . ال بداءة أيام له و ال نهاية حياةبال نسببال أب بال أم ...ألن ملكي صادق هذا"

  )3، 1: 7عبرانيين ". ( يبقى آاهنـا إلى األبد،اهللا

  ، بال نسب على االطالق؟ بال أم على األطالق، طالقفهل هو بال أب على اال

 ".قد عشر ابراهيم و بارك الذي له المواعيد) هم+ من (= نسب منهمو لكن الذي ليس له "

  أى من صلب إبراهيم) 6: 7عبرانيين (

  : فيكون ملكى صادق شخص حقيقى ولكن ليس من ُصلب إبراهيم

 )صلب إبراهيم+ من ( و بال أب منهم ) إبراهيمصلب+ من () هم+ من ( منهمفهو ليس لـه نسب 

  ...)صلب إبراهيم+ من (بال أم منهم 

  بال أب

 منهم

  بال أم

 منهم

  بال نسب

 منهم

ال بداءة أيام لـه 

 منهم

وال نهاية حياة 

 منهم) لـه(

  )5: 7عبرانيين (صلب ابراهيم = هم 

  
  من العبرانيينآلمات 
  )3: 1عبرانيين : (استراح

  "العظمة فى األعالىجلس فى يمين "

  ) 5: 1عبرانيين  (:القيامة

وأيضًا أنا أآون لـه ) 33 : 13أعمال الرسل. (ألنه من المالئكة قال قط أنت ابنى أنا اليوم ولدتك"

  )17: 20يو" (إلهًا وهو يكون لى ابنًا

  ) 6: 1عبرانيين : (الصعود

يقول ولتسجد لـه آل مالئكة ] )5: 2بع(العتيد الذى نتكلم عنه[وأيضًا متى أدخل البكر إلى العالم "

  ".اهللا

  )9، 8: 1عبرانيين : (الجلوس

. يا اهللا الى دهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك) الذى يجلس عليه(و أما عن االبن آرسيك "

  ".أحببت البر و أبغضت اإلثم من أجل ذلك مسحك اهللا إلهك بزيت االبتهاج أآثر من شرآائك

  )12ـ 10: 1عبرانيين : (الجلوس إلى األبد



 

    

هي تبيد و لكن أنت تبقى و . و أنت يا رب في البدء أسست األرض و السماوات هي عمل يديك"

  ".آلها آثوب تبلى و آرداء تطويها فتتغير و لكن أنت أنت و سنوك لن تفنى

  )13: 1عبرانيين " (الجلوس حتى يضع أعدائه تحت قدميه

  ".لقدميكاجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا "

  مالحظات على رسالة العبرانيين
مرة  (أيضًان آالم بداءة المسيح لنتقدم إلى الكمال غير واضعين لذلك و نحن تارآو) "1: 6عب(

  . أساس التوبة من االعمال الميتة و االيمان باهللا)againأخرى 
  )ترجمة غير دقيقة.. ( أساس التوبة من األعمال الميتةأيضًاغير واضعين + 

  )ترجمة صحيحة.. ( أساس التوبة من األعمال الميتةمرة أخرىغير واضعين + 

  

  ".بنفسه أقسم اهللا إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به وعــدفإنه لما  "13: 6عب 

 و نهاية آل مشاجرة عندهم ألجل التثبيت هي باألعظم يقسمونفإن الناس  "17ـ 16: 6عب 

  ". بقسم توسط عدم تغير قضائه الموعدفلذلك إذ أراد اهللا أن يظهر أآثر آثيرًا لورثة ". القسم

يئين الذين يظهران عدم تغير قضاء اهللا لورثة اهللا لورثة الموعد هما القسم وبنفسه أى توسط إذًا الش

  .وبقسم

  هل يمكن أن يقسم اهللا بغير نفسه؟ 
  )22: 7عب (نعم فى قولـه اقسم الرب ولن يندم انك أنت آاهن إلى األبد على طقس ملكى صادق 

  )11: 3ب ع" (حتى أقسمت فى غضبى لن يدخلوا راحتى"وأيضًا 

  )18: 3عب (و لمن اقسم لن يدخلوا راحته اال للذين لم يطيعوا "

و ال باالرض النها موطئ قدميه و . و اما انا فاقول لكم ال تحلفوا البتة ال بالسماء النها آرسي اهللا" 

 و ال تحلف براسك النك ال تقدر ان تجعل شعرة واحدة بيضاء. ال باورشليم النها مدينة الملك العظيم

  )36ـ 34: 5متى " (او سوداء

  ).القسم(فهناك أنواع مختلفة للحلف 

  



 

    

ـرأت عندآم هذه الرسالة فاجعلوها تقرأ أيضًا في آنيسة الالودآيين والتي من الودآية و متى قـُ
  )16 : 4آولوسي   (تقرأونها أنتم أيضًا 

ر صحيح   . ودآيةيقال أن هناك رسالة مفقودة وهى الرسالة إلى ال       ال يوجد شئ   . ولكن هذا الكالم غي

ة     الة     . اسمه الرسالة إلى الودآي ة  من توجد رس ى ".  الودآي ا فى       من   تأخذونها    والت ة يقرأونه  الودآي
  ..وأيضًا التى إلى آولوسى يقرأونها فى الودآية". آولوسى

الة آولوسى      3يوجد   ى رس ذآورين ف بعض م رى بجوار بعضهم ال إني أش :   "...  ق ـه  ف ه أن ل هد في

 من  آولوسي آتبت الى اهل ....هيرابوليس و الذين في الودآيةغيرة آثيرة ألجلكم و ألجل الذين في      

  )18، 13: 4آولوسى " (رومية بيد تيخيكس و انسيمس

  هيرابـوليس و الودآيـة و آولـوسي :هذه القرى هى

قبل (و يهودى   بر مؤرخ اسمه سترا   وقد ذآ .  ميل 8 إلى   6هذه القرى الثالثة المسافة بينهم حوالى من        

  . ما عدا النساء واألطفال رجل يهودى10000أن فى هذه المنطقة يوجد )  سنة50الميالد بحوالى 

ى                             ة عل الة عام ا رس رانيين وجعله ى العب الة إل ولس الرس ديس ب ـها الق ى أرسل ل هذه المنطقة هى الت

الة   ذه الرس اس أن ه رانيين(أس الة العب رأ ب ) رس ل لُتق يا   تنتق ة آس ى منطق ة ف ائس الثالث ذه الكن ين ه

  .الصغرى

رانيين         ى العب الة إل ىََّ الرس ى   1. إذًا فالرسالة التى يقولون أنها مفقودة هى رسالة موجودة وه وهى الت

  .وقد آانت مكتوبة قبل رسالة آولوسى. تؤخذ من الودآية ألنها آانت عند الودآية فى ذلك الوقت

  

  لس عن جلس واستراح فما الفارقفى رسالة العبرانيين يتكلم بو

  :يذآر معلمنا بولس اآليات اآلتية فى رسالة العبرانيين وفيها آلمة استراح

  )4 : 4  عب(سابع من جميع أعماله   اهللا في اليوم الاستراحألنه قال في موضع عن السابع هكذا و 

  )10 : 4  عب(ماله   هو أيضا من أعماله آما اهللا من أعاستراحألن الذي دخل راحته 

  :ولكنه يذآر اآليات اآلتية وفيها آلمة جلس فيقول

را                            سه تطهي دما صنع بنف ه بع ة قدرت ياء بكلم الذي و هو بهاء مجده و رسم جوهره و حامل آل األش

  )3 : 1  عب( في يمين العظمة في األعالي  جلسلخطايانا 

سماوات         جلس  مثل هذا قد     و أما رأس الكالم فهو أن لنا رئيس آهنة         ة في ال ين عرش العظم ي يم .   ف

  )1 : 8  عب(

  )12 : 10  عب.  ( إلى األبد عن يمين اهللاجلسو أما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة 

  بعد القيامة فى الخلقة الجديدةهو  فالجلوسإذًا 

  مي فهى فى الخلقة األولى فى العهد القداستراحأما 



 

    

  
  : هناك ذبائح تقدم آل سنة يقدمها الرئيس منها

  )رب البيت=يقدمها رئيس البيت (ـ الفصح فى مصر فى البيوت 1

  ) يقدمها رئيس الكهنة(ـ الكفارة فى الهيكل خارج المحلة تحرق 2

  

  :دمها الكهنة منهاهناك ذبائح تقدم آل يوم يق
  .ـ آل عشاء وآل صباح1

  ) يقدمها الكهنة(ـ الخطية واإلثم والمحرقة والسالمة والشكر 2

  ؟ُرفض بدموع و عيسو كى عليه الذى بما 
 ُرفض )مع أنه طلبها بدموع(البرآة  فإنكم تعلمون أنه أيضًا بعد ذلك لما أراد أن يرث 17: 12عب 

  . إذ لم يكن للتوبة مكانًا

  . فالذى طلبه بدموع هى البرآة وليس التوبة
  : بدليل قوله فى سفر التكوين

 : 27التكوين  "  (و بكى أنا أيضًا يا أبي و رفع عيسو صوته بارآنيألك برآة واحدة فقط يا أبي "

38(  

  


