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ـ ٥ ـ

فكر معي ..
هل يقدر قادة العالم مجتمعني ، بكل 
جنودهم وعتادهم أن ُيدِخلوا فاجًرا واحًدا 

إلى السماء ؟!!
دته  وهل يستطيعون أن يجعلوا قلًبا سوَّ

اخلطية أبيًضا ، أكثر من الثلج ؟!!
األرواح  إخراج  في  ينجحون  وهل 

الشريرة من أي إنسان تسكن فيه ؟؟
تقف  العالم  قوى  كل   .. ال   .. ال 

عاجزة متاًما أمام هذه األمور ..
تدخل  لن  اخلاطئة  النفوس   ، نعم 



ـ ٦ ـ

السماء والقلوب السوداء لن تتغير واألرواح 
مهما  بشرية  قوة  بأية  ُتطرد  لن  الشريرة 
كانت .. بل بقوة أخرى ال مثيل لها .. 
قوة تفوق إمكانات البشر واملالئكة ، هي 

قوة دم الرب يسوع ..
قارئي احلبيب دعني في هذا الكتيب 
هذه  عن  بحديث  وقلبك  ذهنك  ُألذذ 

القوة العجيبة املقدمة لنا ..
دم  عن  بإختصار  أحدثك  دعني 
الرب يسوع .. الدم القوي .. الثمني .. 

احملبوب للغاية ..
أبي السماوي

تستخدم  أن  إليك  أتوسل 
لكي  الكتيب  هذا  كلمات 



ـ ٧ ـ

قوة   ، الكثيرين  بها  ُتعرف 
يختبروها  لكي   .. ابنك  دم 
لكي   .. حياتهم  في 
ويهزموا  اخلطية  بها  يغلبوا 
ويضعوهم  وجنوده  إبليس 

مسحوقني حتت األقدام ..

ينبوع مفتوح ..
واحدة  في  النبي  زكريا  حدثنا 
النفوس  يغسل  ينبوع  عن  نبواته  من 
ذلك  في   »  .. وجناساتها  خطاياها  من 
داود  لبيت  مفتوًحا  ينبوع  يكون  اليوم 
وللنجاسة»  للخطية  أورشليم  ولسكان 

(زك ١٣: ١) .
الدم  ينبوع  عن  يتكلم  كان  لقد 



ـ ٨ ـ

كان  اجللجثة ..  فوق  تفجر  الذي  اإللهي 
انفتح  الذي  الثمني  الينبوع  عن  يتنبأ 
وأشواك  قاسية  ومسامير  وحشية  بجلدات 

حادة وحربة ثاقبة ..
الذي  العظيم  الينبوع  عن  يتنبأ  كان 

سيظل مفتوًحا إلى نهاية الزمن ..
كان يتنبأ عن الرب يسوع الذي صار 

على الصليب ينبوًعا للدماء املطهرة .
تأمل معي من أين تدفقت منه ..

في اليدين  الحادة  المسامير  ثقوب   •
والقدمين .

• جروح إكليل الشوك الغائرة في الرأس .
الجلدات  فتحته  فقد  ظهره  أما 
ُجلد  لقد   .. عليه  انهالت  التي  الوحشية 
تنتهي  حبال   ، الرهيب  الروماني  بالسوط 



ـ ٩ ـ

والذين   .. العظم  أو  المعدن  من  بكرات 
يعرفون  ال  القلب  قساة  كانوا  كم  جلدوه 
دخلوا  التي  الحروب  كثرة  بسبب  الشفقة 
فيها .. لقد ذكر لنا العديد من المؤرخين 
بالفعل  كانوا  المتهمين  من  الكثير  أن 

يموتون أثناء الجلد ..
له  حدث  ما  بنفسه  الرب  وصف  لقد 
قائًال « على ظهري حرث الحراث » .. 
ظهره  يحرثون  حراث   ..  (٣  :١٢٩ (مز 
فلقد  نعم   ..  !! ُتحرث  التي  كاألرض 
الوحشية  بجلداتهم  الرومان  الجنود  انهال 
برأسه  منحني  وهو  العاري  جسده  على 
قيدوه  قصير  عمود  على  وديع  كخروف 

به ..
كل هذا من أجلي ومن أجلك ..



ـ ١٠ ـ

الذي   » بطرس  الرسول  لنا  يقول 
 ..  (  ٢٤  :٢ ١بط   )  « شفيتم  بجلدته 
باجلمع  بجلداته  يقول  ال  الرسول  انظر 
في  الوحي  لدقة  يا  باملفرد ..  بجلدته  بل 
الوصف .. فجروح السياط كانت عديدة 
مًعا  تداخلت  قد  لكثرتها  أنها  إال   ، جًدا 
جلدة  أثر  كانت  لو  كما  صارت  حتى 

واحدة غطت كل منطقة الظهر ..
في  مكان  كل  من  الدماء  سالت  لقد 
مفتوًحا  ينبوًعا  الرب  صار  لقد   ، جسمه 

لكل من يريد أن يغتسل من خطاياه ..
القوة  عن  القدمي  العهد  حتدث  لقد 
رمزية  بصور  الدم  لهذا  التي  العجيبة 
معي  ميتعك  أن  اهللا  من  اطلب  كثيرة .. 

بالتأمل في بعض منها .



« الذي بجلدته شفيتم » ( ١بط ٢: ٢٤ )



ـ ١٢ ـ

أوًال : الدم على األبواب
كلمة اهللا تعلن أن « أجرة اخلطية هي 
ُشرحت  لقد   .. ( ٢٣  :٦ رو  موت » ( 
الشعب  خروج  قصة  في  احلقيقة  هذه  لنا 
من أرض مصر .. فقد أعلن اهللا وقتها أنه 
البيت  أما  بيت  لكل  البكر  االبن  سيقتل 
مذبوح  خروف  بدماء  بابه  سُيرش  الذي 

فهذا لن يقترب إليه املوت ..
اهللا  كلمة  كانت  القدمي  العهد  في 
حتكم على كل إنسان في الوجود باملوت 
بسبب اخلطية ولكن الرب يسوع في حبه 
اجلميع  من  بدًال  ميوت  أن  رضى  العجيب 
« اهللا بنيَّ محبته لنا ألنه ونحن بعد خطاة 
.  (  ٨  :٥ رو   )  « ألجلنا  املسيح  مات 



ـ ١٣ ـ

دمه  وأعطاني  مني  بدًال  الرب  مات 
يأتي   ، أموت  فال  خلفه  أحتمي  لكي 
ُيطالب  فال  الدم  فيرى  إليَّ  اإللهي  العدل 
يسوع  الرب  إن  له  يقول  الدم  بهالكي .. 
قد وفى كل ديوني .. قد عوقب مكاني .. 

قد مات بدًال مني ..
أيها القاريء .. هل تؤمن بهذه احلقيقة 
التي يعلنها الوحي .. هل تؤمن بقوة هذا 
الدم الذي يحمي من الهالك ؟.. اإلميان 
مهم للغاية فالكتاب يقول « بدون إميان ال 

ميكن إرضاؤه » ( عب ١١: ٦ ) .
حترم  ُتغفر  لم  خطية  أية  إن  انتبه .. 
البحيرة  في  وتلقيه  السماء  من  اإلنسان 
شكًرا  ولكن   .. والكبريت  بالنار  املتقدة 



ـ ١٤ ـ

شكًرا ملن قدم حياته ألجلنا فإن دمه يطهر 
من كل خطية ..

سلكنا  إن   » يوحنا  الرسول  يقول 
بكلمات  تصرفاتنا  امتحنا  إن   ) النور  في 
الرب املنيرة ) فلنا شركة بعضنا مع بعض 
كل  من  يطهرنا  ابنه  املسيح  يسوع  ودم 
أمني  فهو  بخطايانا  اعترفنا  إن  خطية .. 
ويطهرنا  خطايانا  لنا  يغفر  حتى  وعادل 

من كل إثم » ( ١يو ١: ٧، ٩ ) .
املسيح  يسوع  بدم  تتمتع  هل  ُترى 
 .. اخلطايا  بغفران  تتمتع  هل   .. الغافر 
انظر معي كيف ُيسبح ميخا النبي اهللا .. 

انظر معي ماذا يقول له :
«من هو إله مثلك غافر اإلثم وصافح 

عن الذنب ..



ـ ١٥ ـ

ُيَسر بالرأفة
يعود يرحمنا يدوس آثامنا

جميع  البحر  أعماق  في  وُتطرح 
خطاياهم » ( مي ٧: ١٨، ١٩ ) .

هل تعلم أن احمليط يصير مظلًما متاًما 
األمتار  من  قليلة  عشرات  نهبط  أن  بعد 
أعماق  أن  تعلم  هل  ثم   ، سطحه  حتت 
مياهه قد تتجاوز في بعض األماكن العشرة 
كيلو مترات .. فكر معي كيف إًذا أنه أمر 
في  شيًئا  ترى  أن  لعيوننا  متاًما  مستحيل 
أعماق البحر .. يا للنعمة الغنية فهكذا 
 .. بدمه  يغفرها  التي  باخلطايا  اهللا  يفعل 
يعود  ال   .. البحر  أعماق  في  يطرحها 

يراها .. ال يعود يذكرها ..



ـ ١٦ ـ

دم يحمي ..
ألم تكن دماء اخلروف التي على باب 
املهلك ..  من  البكر  االبن  حتمي  البيت 
نعم ونحن أيًضا حينما نتغطى بدم الرب 
إيذاء  من  أنفسنا  نحمي  باإلميان  يسوع 
املهلك  أي  أبدون  اسمه  الذي  إبليس 

( رؤ ٩: ١١ ) .
هذه  بوضوح  يعلن  الكتاب  انظر 
املؤمنون )  أي   ) وهم   » الثمينة  احلقيقة 
اخلروف »  بدم   ( إبليس  غلبوا   ) غلبوه 
( رؤ ١٢: ١١ ) . الدم يحمينا ، ولكن 
ليس أنفسنا فقط بل كل ما نضعه باإلميان 

حتته ، يحميه من إيذاء مملكة إبليس ..
ت  ُرشَّ التي  الدماء  أن  كيف  تأمل 



ـ ١٧ ـ

على أبواب البيوت لم حتم من املوت أبكار 
البشر فقط بل أيًضا أبكار احليوانات ..

باإلميان  وأعمالك  خططك  كل  ضع 
تقترب  ال  حتى  اإللهي  الدم  حماية  حتت 
املسيح  دم   .. الشريرة  األرواح  لها 
يحمي .. وليضع اآلباء واألمهات أطفالهم 
الصغار باإلميان أسفل مظلة الدم املقتدرة 
مملكة  هجوم  من  باحلماية  ميتعوهم  حتى 

الظلمة .
ربي يسوع ..

دمك  دائًما  أرى  أن  أعطني 
الثمني ..

باحلماية  وُميتعني  ُيغطيني 
بل   .. إبليس  من  أخاف  فال 



ـ ١٨ ـ

مني  يخاف  الذي  هو  أنه  أثق 
ويهرب من أمامي ..

ثانًيا : الدم فـي قدس األقداس
على  الدم  رأينا  السابقة  النقطة  في 
نرى  الالويني  سفر  وفي  للحماية  األبواب 
في   .. للقبول  األقداس  قدس  داخل  الدم 
يوم الكفارة كان رئيس الكهنة يدخل إلى 
قدس األقداس حامًال الدم في يده . يرشه 

فوق غطاء تابوت العهد .

لم  الدم  هذا  بدون  إنه  تعرف  هل 
إلى  الدخول  حق  الكهنة  لرئيس  يكن 
قدس  يرمز  ماذا  وإلى   .. األقداس  قدس 
هو  وما   .. السماء  إلى  األقداس ؟.. 



ـ ١٩ ـ

يتقدم  أن  شخص  أي  يقدر  لن  ؟  املعنى 
ويتمتع  اهللا  مع  ليتحدث  السماء  إلى 

بالشركة معه بدون الدم ..
ثقــة  لنـــا   » بولـــس  الرســـول  يقـــول 
بالدخـــول إلـــى األقـــداس بــدم يســوع » 
( عـــب ١٠: ١٩ ) .. فمـــا أثمـــن هــذا 
الــدم ، عندما نحتمي بـــه نقدر أن نتكلم 

مع اهللا كأب ، بدالة وبدون خوف ..

مادية  تقدمة  أية  اهللا  يقبل  لن  نعم 
أي  أو  قيمتها  ارتفعت  مهما  إنسان  من 
أوًال  هو  يكن  لم  إن  عُظم  مهما  منه  عمل 
بغفران  ومتتع  املسيح  بدم  احتمى  قد 

خطاياه ..



ـ ٢٠ ـ

تذكر أن اهللا لم ينظر إلى قرابني قايني 
ألنه لم يحتمي بالدم ..

م دم يسوع ُأعظِّ
بال  الذي  احلمل  دم  م  ُأعظِّ
أن  أستطيع  به  ألن   .. عيب 
السماء  أقداس  إلى  أدخل 
ألحتدث مع اإلله أبي .. بثقة 
وبدون خوف .. أحتدث معه 
فأجد رحمة ، وأنال نعمة ..
عرش  إلى  بثقة  فلنتقدم   »
رحمة  ننال  لكي  النعمة 
 « حينه  في  عوًنا  نعمة  وجند 

( عب ٤: ١٦ ).



ـ ٢١ ـ

ثالًثــا : الــدم علــى األبــرص الــذي 
ُشِفى

القدمي  العهد  من  ثالثة  صورة  هذه 
دم  قوة  عن  رمزية  بطريقة  لنا  تتحدث 
الرب يسوع .. عن قوة الدم في تقديس 

اإلنسان .
اإلثم  ذبيحة  دم  من  الكاهن  يأخذ   »
املتطهر  أذن  شحمة  على  الكاهن  ويجعل 
وعلى  اليمنى  يده  إبهام  وعلى  اليمنى 
الكاهن  يجعل   .. اليمنى  رجله  إبهام 
املتطهر  أذن  شحمة  على  الزيت ]  [ من 
وعلى  اليمنى  يده  إبهام  وعلى  اليمنى 
إبهام رجله اليمنى على دم ذبيحة اإلثم » 

( ال ١٤: ١٤، ١٧ ) ..



ـ ٢٢ ـ

والنص السابق يشرح لنا التقديس في 
أربعة أمور .. والتقديس هو التخصيص .. 
إننا بالدم صرنا مخصصني هللا « يسوع .. 
بدم  الشعب  يخصص )   ) يقدس  لكي 
نفسه تألم » ( عب ١٣: ١٢ ) . دم على 
القدم ،  على  دم   ، اليد  على  دم   ، األذن 

زيت بعد ذلك على هذه األماكن ..
(١) الدم يوضع على األذن .. األذن 
هي أحد مداخل الذهن .. فلدم الرب قوة 

أن ُيقدس أذهاننا ..
وضعه  الذي  الشوك  إكليل  إلى  انظر 
اجلنود فوق رأسه ليسخروا منه .. لم يكن 
حلقة دائرية بل كان طاقية غطت كل رأسه 
من أعلى .. لقد ُضفرت من شوك مدبب 



ـ ٢٣ ـ

قاسية  آالًما  له  أحدث   ، جلده  في  انغرس 
زادت على نحو كبير عندما ضربه اجلنود 
بالقصبة على رأسه ( مت ٢٧: ٢٩ـ  ٣٠) .

آه ، أيها القارىء أي حب أحبك به 
من  العذاب  هذا  كل  احتمل  حتى  الرب 
الشوك  هذا  رأسه  في  َقَبَل  لقد   .. أجلك 
اآلالم  البشر  من  بدًال  يقبل  كان  املؤلم .. 
الضارة  واخلياالت  األفكار  حتدثها  التي 
التي يؤذي بها إبليس رؤوسهم .. لقد َقَبَل 
آالمهم وسال دمه الثمني منتصًرا عليها . 
دائًما  يغطي  أن  يريد  فالرب  افرح ..  لذا 
رأسك بدمه الواقي .. لقد اشتراها بدمه 
ال  لكي  له  مخصصة   ، له  ملًكا  فصارت 
يكون إلبليس أي سلطان على ذهنك .. 
لقد حتمل الرب بالشوك كل متاعب ذهنك 



ـ ٢٤ ـ

ليعطيك سالُمه ونقاوة أفكاره ..
إلى  والتفت  الثمني  بالدم  متسك 
جميع  رافًضا  حزم  بكل  وانتهره  إبليس 
أفكاره التي تتعلق بالنجاسة أو باخلوف أو 
بالتشتيت أو الشك أو التي حتمل اتهامات 
داخل  عنيفة  صراعات  تسبب  أو  كاذبة 
مفدي  أنك  معلًنا  إبليس  قاوم   ، ذهنك 
للرب  ُمقدس )   ) ُمخصص   .. بالدم 

بالدم ..
اليــد ..  علــى  يوضــع  الــدم   (٢)
اليـــد في الكتـــاب املقـــدس ترمـــز للعمل 
دمـــاء  انســـكبت  لقـــد  ( لـــو ٩: ٦٢ ) 
غزيرة من يدي الرب عندما غرســـوا فيهما 
املسمارين احلادين .. دماء ثمينة تعلن أن 



ـ ٢٥ ـ



ـ ٢٦ ـ

أيادينا مخصصة للرب وأعمالنا للشـــهادة 
له .. وملجده ..

 ، الثمني  الدم  في  النظر  لنمعن 
نعد  لم   .. به  اشترانا  قد  الرب  أن  ولنثق 
ألنفسنا .. لقد صارت يَدا كل منا ملًكا 

له .
يلوث  أن  إبليس  أراد  إذا  صديقي .. 
أن  عزم  وإن  املظلمة  بخطاياه  أعمالك 
أن  معلًنا  سريًعا  انتهره   ، خدمتك  يقيد 
مللك  ملًكا  الثمني  بالدم  صارتا  قد  يديك 
امللوك .. يدين جديدتني مكرستني له .. 
يدين لقتال العدو « مبارك الرب صخرتي 
الذي ُيعلِّم َيديَّ القتال وأصابعي احلرب » 

( مز ١٤٤: ١ ) .



ـ ٢٧ ـ

(٣) والدم يوضع على القدم :
رت قدمـــا الـــرب وســـالت  لقـــد ُســـمِّ
منهمـــا الدماء الغاليـــة لتحـــرر أقدامنا من 
السير بحســـب اإلنســـان العتيق ( األنانية 
والشهوة والبغضة .. إلخ ) سالت لتقدس 

سيرها ..
تنقطع  مرة  كل  في   ، احلبيب  أيها  آه 
فعلتها  خطية  بسبب   ، اآلب  مع  شركتك 
الغافر  املسفوك  الدم  في  النظر  أطل  رجاء 
الصادقة  إرميا  بصالة  للرب  قلبك  رافًعا 
 ..  (  ١٨  :٣١ إر   )  « فأتوب  «توبني 
اعترف مبا ارتكبت وثق أن دم الرب ُيطهر 
مع  الشركة  وُيعيد  القلب  وُينقي  الضمير 
القدمني  يحفظ  الرب  دم  أن  ثق   .. اآلب 

مكرستني له ..



ـ ٢٨ ـ

(٤) الزيت فوق الدم ..
فوق  فقط  الزيت  يضع  الكاهن  كان 
األعضاء التي ُوضع عليها الدم من قبل .. 
هناك  يكون  لن  دم  يوجد  ال  حيث  نعم 
زيت .. الزيت رمز للروح القدس .. فلن 
قلوبنا  يشعل  لن   .. اهللا  روح  فينا  يعمل 
بحب الرب يسوع .. لن ميألنا بغيرة لربح 
ميول  على  النصرة  يعطينا  لن  النفوس .. 
اإلنسان العتيق ، لن ننال كل هذا قبل أن 
نثق أننا قد اشُترينا هللا بالدم الثمني وصرنا 

مقدسني ( مخصصني ) له ..
ثق في تطهير الدم لك واطلب عمل 
على  بالزيت  ستتمتع   .. القدس  الروح 
الروح  سيقدس   .. وقدمك  ويدك  أذنك 
مخصًصا  عملًيا  ستصير   ، كيانك  كل 

خلدمة الرب ..



ـ ٢٩ ـ

سيغمره   ، ذهنك  سيجدد 
بالسالم ..

وخدمتك  أعمالك  وسيمأل 
بقوة غير عادية ..

بتعزياته  مسيرتك  وسُيغني 
الفائقة وأفراحه املشبعة ..

رابًعا : الدم على الكتاب
هذه صورة رابعة لقوة الدم يقدمها لنا 
العهد القدمي .. يقول الرسول بولس شارًحا 
« ألن موسى .. أخذ دم العجول والتيوس .. 
الشعب  وجميع  نفسه  الكتاب  ورش 
أوصاكم  الذي  العهد  دم  هو  هذا  قائًال 
هنــا  اهللا بـه » ( عب ٩: ١٩ ـ ٢٠ ) .. 
تظهر قوة الدم .. لقد ربط الدم الشعب 

باهللا وبوصاياه ( الكتاب ) ..



ـ ٣٠ ـ

الرب  قدم  عندما  اجلديد  العهد  وفي 
دمي  هو  هذا   » لهم  قال  للتالميذ  حياته 
ألجل  ُيسَفك  الذي  اجلديد  للعهد  الذي 

كثيرين » ( مر ١٤: ٢٤ ) ..
مائدة  إلى  نتقدم  مرة  كل  في  نعم 
فنحن  املدهش  احلب  مائدة  الرب .. 
وأن  اهللا  مع  اجلديد  بالعهد  متتعنا  نؤكد 
الدم الثمني هو وحده الذي ربطنا باهللا بهذا 
« دم  أنه  الدم  عن  مكتوب  لهذا   ، العهد 

العهد األبدي » ( عب ١٣: ٢٠) ..
الرسول بولس يلخص هذا العهد قائًال 
أجعل  الرب  يقول   .. العهد  هو  هذا   »
نواميسي في قلوبهم وأكتبها في أذهانهم 
ما  في  وتعدياتهم  خطاياهم  أذكر  ولن 

بعد » ( عب ١٠: ١٦ ـ ١٧ ) .



ـ ٣١ ـ

لنا  جديد  قلب   .. عهد  من  له  يا  آه 
اخلطية  صارت  لقد   ، اهللا  وصايا  يحب 
يفكر  جديد  وذهن  العارض ..  األمر  هي 
في كلمة الرب .. وضمير جديد يتمتع 
بسالم حقيقي ألن كل اخلطايا مغفورة ..

ُسِجلت  لقد  العهد ..  هذا  أعظم  ما 
هل   .. املقدس  الكتاب  في  تفاصيله  كل 
تقدر أن تفصل صفحاته عن دم الرب ..

آه أيها احلبيب .. إن دم يسوع فوق 
ميأله   .. املقدس  كتابك  من  صفحة  كل 
باحلياة .. بفيض احلياة .. إنه فوق كل آية 
ال  نعم   .. وعد  كل  فوق   .. فيه  ُكِتبت 
يوجد وعد واحد في الكتاب إال وقد ملسته 
دماء الرب الثمينة ، لتضمن لنا حتقيقه ..
لقد دفع الرب ثمن تنفيذ كل وعود 



ـ ٣٢ ـ

ر بثمن ،  الكتاب .. دفع دمه الذي ال ُيقدَّ
وّقع  اجلديد  العهد  من  إصحاح  أخر  وفي 
أنا   » كاتًبا  به  جاء  ما  كل  على  بإمضائه 

يسوع » ( رؤ ٢٢: ١٦ ) .
في  وعد  كل  حتقيق  يضمن  هو  نعم 
بقوة  متمسًكا   ، له  يحيا  من  لكل  كتابه 

دمه ..
• دم ينقذ من الهالك األبدي ..

• دم يحمي من إبليس ومملكته ..
• دم ُيدِخل إلى األقداس إلى عرش اإلله ..

• دم ُيقدس .. يخصص احلياة كلها ملجد 
الرب ..

• دم يضمن حتقيق كل وعد في الكتاب ..
نعم أنا أؤمن بقوة الدم ..

فهل تؤمن أنت أيًضا .. هل .. ؟
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