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 إىل األبد اكهن 
 ستيفن كوملانبقلم 

  داود امللك  ألنَّ يف العهد اجلديد. و اذلي تم االقتباس منه �شلك ُمتكرِّرنص العهد القديم  ب�ونه  ١١٠ مزمور م�َّ تي
هذا امللك    نَّ إ  . يقول داود يف املستقبل  هو�ملكملك مسيا�  أ بصعود  مليك يتنبَّ   ورمزهو م   ١١٠، فإن مزمور  قد كتبه

طيح  )، و�ُ ٦هو سيدين األمم (اآلية  و).  ٥األرض (اآلية    يف مجيع أ�اء لك اهللا  ت مُ ) وسيثبِّ ٢ة الرب (اآلية  سيأيت بقوَّ 
داود    خاص، داع  �شلٍك   الفت للنظر). و� مقطع  ٣)، و�مع شعب اهللا إىل نفسه (اآلية  ٦و  ١بأعداء اهللا (اآليات  
 فًا �سمو هذا امللك اذلي من �سله.)، معرت ١هذا امللك "ر�" (آية 

قَْسَم الرَّبُّ َولَْن  العهد القديميف    ات غموًضا شخصيَّ الأ�رث  واحدة من  ظهر  تيف قلب هذه انلبوة الرائعة  
َ
. يقول داود: "أ

بَِد ىلَعَ ُرْ�بَِة َمليِْك َصاَدَق»" (اآلية  
َ
 األ

َ
نَْت اَكِهٌن إِىل

َ
واحدة أخرى فقط يف العهد  ة  ). يظهر مليك صادق مرَّ ٤َ�نَْدَم: «أ
  هبأنَّ   يُعَرف  األر�عة وأنقذ ابن أخيه لوط، تقابل مع مليك صادق، اذليالرشق  هزم إبراهيم ملوك  أن  بعد  فالقديم.  

  املسيح   �سوع   لشخص   ظالًّ   ضةالغام  يَّةالشخص  هذا  يف  داود   وجد).  ٢٠-١٨:  ١٤  ت�و�ن(   الع�  اهللا  و�هن  ايلمش  ملك
 .لشعبه العظيم  الكهنة ورئيس   العظيم امللك اعتباره ب وعمله

 : الاكهن امللك

ول�ن أيًضا  املد�    ليس فقط يف انلطاقحكموا    لقدكهنة أيًضا.  كمللوك يف العالم القديم  أن يعمل ااكن من الشائع  
لك لسبط يهوذا  بالنسبة إلرسائيل، اكن مثل هذا امللك الاكهن مستحيًال. فاهللا أعطى المُ   ل�نس.  قدَّ انلطاق المُ   يف

خاص لسبط الوي،    الكهنوت أو�ه �شلٍك   ول�ن  ).١٦-١٢:  ٧صموئيل    ٢لنسل داود (  حتديًدا )، و١٠-٩:  ٤٩(ت�و�ن  
 ). ١٧ عددلنسل هارون ( ىلع وجه اتلحديد و

المُ   ذلك  يا� سيملك ىلع لك األشياء، بما يفأن ملك إرسائيل املسداود  فهم  ومع ذلك،   ص المُ   سقدَّ انلطاق    خصَّ
ض امللك شاول ألنه مارس ملك إرسائيل كاكهن أيًضا؟ ألم يُرفَ أن �دم  م�ن  يللكهنة. ول�ن ىلع أي أساس  

ل  �د داود يف مليك صادق األساس لكهنوت آخر فحسب، ب  )؟ ال١٤-١٣:  ١٣صموئيل    ١احلق املقصور ىلع الكهنة (
  ائمه رش غنعُ أعطى  إبراهيم  أن  أشار اكتب العرباني�، وهو يتبع نفس املنطق، إىل    .الرجاء لكهنوت أفضلأيًضا  وجد  

). و�ذا اكن مليك  ١٠-٤:  ٧سمو مليك صادق ىلع إبراهيم (عرباني�  عن  تعب� واضح  كالرب�ة  منه    ناهلملليك صادق و
مليك صادق، اذلي    إبراهيم. ذلا فإنَّ   ل الوي، اذلي هو من �سصادق أس� من إبراهيم، فهو ب�ل تأ�يد أس� من  
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اكن  خلدمة الرب �سوع،  ا قً سبَ مُ  و�صفته ظالًّ ه كهنوت مليك. ا ألنَّ أفضل، جزئيًّ  ا ل كهنوتً يع� اسمه "ملك الرب"، يمثِّ 
 .  مليك صادق اكهنًا وملاًك 

اكن الرب �سوع ملاًك فقط،    إذامللك والاكهن.  ا  د منصيبيوجد �شجيع رائع للمؤمن� يف حقيقة أن الرب �سوع يوحِّ 
يف خوف من دينونته العادلة. ول�ن األخبار السارة � أن هذا امللك ابلار اذلي يملك ىلع شعبه  فعًال نعيش فقد 

 أمام اآلب. يف احلقيقة، �سبب أنَّ  ا هلمة و�قف وسيطً ار�َّ ذبيحة كفَّ عنهم ك هو أيًضا رئيس الكهنة اذلي بذل نفسه 
ْن يَْرِ�َ لَِضَعَفاتِنَا" (عرباني�  دلي

َ
 َعْرِش انلِّْعَمِة  ١٥:  ٤نا رئيس كهنة مثل هذا، فهو قادر "أ

َ
ْم بِِثَقٍة إِىل ) و�مكننا أن "َ�تََقدَّ

َد نِْعَمًة َعْونًا يِف ِحيِنِه" (اآلية   ِ
َ

ا يعرف أوجاعنا، ، �د إلهً العظيم ). يف الرب �سوع، امللك والاكهن  ١٦ِليَكْ َ�نَاَل رمَْحًَة َو�
 . الكر�مخطايانا، و�ملك علينا بصفته ر�نا   وقد محل

 إىل األبد:  اكهن 

نَْت أبديإن كهنوت الرب �سوع أس� من كهنوت الوي أيًضا ألنه كهنوت  
َ
قَْسَم الرَّبُّ َولَْن َ�نَْدَم: «أ

َ
. قال داود: "أ

بَِد ىلَعَ ُرْ�بَِة َمليِْك َصاَدَق»" (مزمور  
َ
 األ

َ
، اذلين اكن �سلسل النسب  �الو� الكهنة  ال  ىلع عكس).  ٤:  ١١٠اَكِهٌن إِىل

يوجد سجل لنسب مليك صادق يفهلم إلثبات رشعيَّ بالنسبة  ا  رضور�ًّ    لم أو يف أي ماكن.  اتلكو�ن    سفر  تهم، ال 
 ُ   ١٤، فإن تقديم مليك صادق يف ت�و�ن  برباعةٍ اكتب العرباني�    دوَّن �سبه أو �سله. كما    أو،  وفاتهأو    مودلهل  سجَّ �
 ). ٣: ٧لكهنوت الرب �سوع (عرباني�  بديَّةق للصفة األسبَ ، و� الصفة اليت � ظل مُ األبديَّةصفة   ضيف عليهي

  ت اكن   مثلما و�اتلايل،  ماتوا كعادة لك البرش.  كهنة  كاذلين خدموا    أوئلك الوي أن  الكهنوت  ال   عوائق  ىحد اكنت إ
ل�ن كهنوت الرب    كهنة جدد.إىل   أيًضا حاجة دائمة هناك  ت ذبائح جديدة، اكنإىل  يف إرسائيل  حاجة دائمة هناك 

ة، لم  ذبيحة اكملة ونهائيَّ كرب �سوع نفسه  م القدَّ  أن ة، حىت بعدبال خطيَّ  وألنَّهاكهن إىل األبد.  إنَّه�سوع �تلف. 
 يقف إىل األبد عن يم� اآلب.  وهلذا). ١٦مسكه (اآلية يقدر املوت أن يُ 

ه  أنَّ با. هو تذاكر يوميًّ   تعز�ةمصدر   األعظم األبديبالنسبة للمؤمن� باملسيح، �ب أن ي�ون كهنوت الرب �سوع 
). دلينا ٥:  ١٣يهملنا (عرباني�    ه العصياننا، يمكننا أن نعرف أنَّ ك اهللا بنرتعندما  وينسانا.    اله  عندما ننىس اهللا، فإنَّ 

  به اتلو�ة واإليمان  من خالل  إىل اهللا    �ُعيدنا املسفوك من أجلنا، و  دمه  اتع باستحقاقوسيط اكمل يف السماء يترضَّ 
 ، و�تفل به.  ، الرب �سوع املسيحاألبديهذا امللك والاكهن  بقوم  ١١٠مزمور يتنبَّأ وحده.  
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فيالدلفيا و�احث يف مدينة  يف    لالهوت وستمنسرت  ب�ليَّة  ادلكتور ستيفن كوملان هو أستاذ مساعد للعهد القديم  
 مة. تقدِّ س المُ قدَّ مر�ز آالن جروفز ألحباث الكتاب المُ 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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