هل عرف وعبد وانتظر اليهود اسم
يسوع في العهد القديم؟
Holy_bible_1

درسنا كثي ار تأكيد أن الرب يسوع المسيح هو تجسد ليهوه أي يهوه الظاهر في الجسد ولكن تركيزي
هنا هو على زاوية أخرى واسم اخر للرب وهو اسم يسوع هل عرفوه اليهود وعبدوه وانتظروه؟
في البداية نريد ان نقراء عدد مهم معا وهو قاله المالك جبرائيل
إنجيل متى 11 :1
ِ
ِ
اه ْم».
ص َش ْعَب ُه ِم ْن َخ َ
ط َاي ُ
اس َم ُه َي ُسو َع .أل ََّن ُه ُي َخل ُ
َف َسَتلُد ْابًنا َوَت ْد ُعو ْ
جبرائيل يتكلم عن اسم تفهمه السيدة العذراء اليهودية ويوضح لها سبب االسم انه سيأخذ هذا
االسم وهو اسم يسوع ألنه المخلص فهو سيخلص شعبه من خطاياهم فهذا االسم مرتبط
بالخالص.

فاسم يسوع نفسه في العهد القديم وارتباطه بيهوه هو يعرفه اليهود جيدا وينتظروه وهذا محور
كالمي.
وبالطبع كلنا نعرف ان نطق اسم يسوع هو في العبري يشوع النها في االصل عبرية فحتى
اليوناني ايسوس هو من العبري يشوع
G2424
Ἰησοῦς
Iēsous

'ee-ay-sooce
;]Of Hebrew origin [H3091
ومعني يشوع هو يهوه شوع اي يهوه يكون الخالص

G2424
Ἰησοῦς
Iēsous
Thayer Definition:
”Jesus = “Jehovah is salvation

واسم يشوع العبري هو بالفعل من مقطعين يهوه يشوع يهوه يخلص
H3091
יהוׁשע

יהוׁשּוע

‛yehôshûa‛ yehôshûa

yeh-ho-shoo'-ah, yeh-ho-shoo'-ah
From H3068 and H3467; Jehovah-saved; Jehoshua (that is, Joshua), the
Jewish leader: - Jehoshua, Jehoshuah, Joshua
H3444.
والمصدر يشع
יׁשע
‛yâsha
BDB Definition:
1) to save, be saved, be delivered
وتعني خلص ويكون مخلص اي كينونته هو الخالص فهو يخلص ألنه هو الخالص
فأسم يسوع هو يعني الخالص وهو مرتبط باسم يهوه وصفة ليهوه
وهو اسم من اسماء يهوه هو الخالص والمخلص فهو اسم من مصدر خلص

H3444
יׁשּועה
yeshû‛âh
BDB Definition:
1) salvation, deliverance
وهذا االسم هو موضوع هذا الملف
فاسم يسوع هو يشوع هو يهوه الخالص
والبعض من البشر بالفعل حمل اسم يشوع ولكن كتمجيد السم الرب المخلص مثل كثيرين حملوا
أسماء أخري للرب كتمجيد له مثل اسم أدوني الذي يعني سيد اخذه بعض البشر وهو اسم الرب
فتلقبوا باسم أدونيا أي يهوه السيد ولكن هو اسم الرب وأيضا اسم جبور وهو اسم ليهوه وأيضا
أطلق على بعض اليهود مثل عز ار  )22 :2وأيضا هو اسم يهوه وايل ايل جبور
فالبعض حمل اسم يشوع تمجيد السم الرب ولكن يسوع حمل االسم النه هو بالفعل يهوه
الخالص
وأقدم ببعض االعداد التي تقول ان الخالص هو هللا (يشوع ايلوهيم) ألمس ووصف وأيضا
الخالص هو الرب (يشوع يهوه) وهو اسم له هو الذي اتي وخلص شعبه في القديم وهو الذي
عبدوه وعرفوه وانتظروه واتي ايضا في ملئ الزمان (وهو اتي وتجسد) وشعب السرائيل ترنموا باسم
يشوع وصلوا ليشوع وانتظروا يشوع

ونري فيها كلمة يشوع او الخالص وتستخدم احيانا كاسم بدل من كلمة هللا وفقط ساستبدل الكلمه
العربي خالص بكلمة يسوع او يشوع (النطق العبري لهذا االسم)
اوال اسم يهوه هو الخالص
سفر المزامير 8 :3
ِ
ص َعَلى َش ْع ِب َك َبَرَك ُت َكِ .سالَ ْه
ل َّلر ِب اْل َخالَ ُ
وهو في العبري قوما يهوه يشوعيني (الخالص هو يهوه) فهي ليهوه شوع أي
يسوع هو يهوه على شعبك بركتك.
وايضا
سفر الخروج 1 :11
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
له أَِبي َفأَُرِف ُع ُه.
َّ
ُم ِجُد ُهِ ،إ ُ
الر ُّب ُق َّوتي َوَنشيديَ ،وَق ْد َص َار َخالَصي .ه َذا إلهي َفأ َ

ياه ويهي لي يشوعه (قوتي ونشيدي يهوه الذي صار يشوع) فهي
يهوه قوتي ونشيدي وقد صار يسوعي هذا إلهي فامجده إله ابي فارفعه.
فموسى يقول هنا سوع هذا إلهي امجده
استخدام اسم يسوع مكان يهوه

سفر أيوب 11 :13
ِ
ِ
َّام ُه
ود ِإَلى َخالَ ِصي ،أ َّ
َفه َذا َي ُع ُ
َن اْل َفاجَر الَ َيأْتي ُقد َ
(يعود الي يشوع) فهي
فهذا يعود الي يسوعي أن الفاجر ال يأتي قدامه
سفر المزامير 1 :12
ِ
الر ُّب ُك َّل ُس ْْؤِل َك
اس ِم ِإل ِهَنا َنْرَف ُع َرَاي َتَنا .لُِي َك ِم ِل َّ
َن َتَرَّن ُم ِب َخالَص َكَ ،و ِب ْ
نرننيا بيشوعتيخا افشيم ايلوهيم .فهي
نترنم بيسوعك وباسم ايلوهيم نرفع رايتنا ليكمل الرب كل سْؤالك
فاسم يسوع هو اسم ايلوهيم
وبعض االعداد التي استخدمت فيها هذا االسم وفقط نستبدل خالص بيسوع
سفر التكوين 18 :44
ظْر ُت َيا َر ُّب
لِ َخالَ ِص َك اْن َت َ
ليسوعك انتظرت يايهوه
هذا العدد له خلفية مهمة الن هنا يعقوب في تنبْؤه عن مستقبل أوالده يتكلم عن دان الذي سيكون
حية على الطريق أفعوانا على السبيل الذي قال كثيرين من المفسرين انه قد يأتي منه ابن
الهالك .وتفسير ضعفي ان يعقوب رائ في نبوته شيء مريع عن دان فهو الوحيد الذي توقف

بسبب ما رائ فهو لم يتوقف ولم يناجى الرب اثناء كالمه عن نبوات كل أبناْؤه اال دان وقال
لخالصك انتظر يا رب وهو ليشوعتخا كيفي يهوه أي ليسوعك انتظر يا يهوه فال يوجد حل لما يرى
من منظر مريع اال ان يقول ليسوعك انتظر يا يهوه .فيعقوب عرف وانتظر وطلب مجيء يسوع
يهوه.

سفر الخروج 13 :14
ِ
وسى لِ َّ
الر ِب َّال ِذي َي ْصَن ُع ُه َل ُك ُم اْلَي ْوَم َ .فِإَّن ُه َك َما
ص َّ
لش ْع ِب« :الَ َت َخا ُفوا .ق ُفوا َواْنظُُروا َخالَ َ
ال ُم َ
َفَق َ
ِ
ودو َن َتَر ْوَن ُه ْم أَْي ًضا ِإَلى األََب ِد
ِين اْلَي ْوَم ،الَ َت ُع ُ
َأرَْي ُت ُم اْلم ْص ِري َ
قفوا وانظروا يسوع يهوه
سفر التثنية 11 :31
ِ
ض ِ
له َّال ِذي َع ِمَل ُهَ ،و َغ ِبي
سَ .س ِمْن َت َو َغُل ْظ َت َوا ْك َت َسْي َت َش ْح ًما! َفَرَف َ
اإل َ
ورو َن َوَرَف َ
« َف َسم َن َي ُش ُ
َ

َع ْن َص ْخَرِة َخالَ ِص ِه
عن صخرة يسوعه

سفر صموئيل األول 1 :1
ِ
َع َد ِائي ،ألَِني َق ِد
الر ِب ْ .ارَت َف َع َقْرِني ِب َّ
َف َصَّل ْت َحَّن ُة َوَقاَل ْتَ « :ف ِر َح َقْل ِبي ِب َّ
الر ِبَّ .ات َس َع َفمي َعَلى أ ْ
ْاب َت َه ْج ُت ِب َخالَ ِص َك

ألني ابتهجت بيسوعك
سفر أخبار األيام الثاني 11 :12
َليس عَلي ُكم أَن ُتح ِاربوا ِفي ِ
الر ِب مع ُكم يا يهوَذا وأ ِ
هذ ِهِ .ق ُفوا ا ْثُب ُتوا َواْن ُ
يم .الَ
َْ َْ ْ ْ َ ُ
ص َّ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ
ظُروا َخالَ َ
ُور َشل ُ
الر ُّب َم َع ُك ْم».
اخُر ُجوا لِلَِق ِائ ِه ْم َو َّ
اعواَ .غًدا ْ
َت َخا ُفوا َوالَ َتْرَت ُ
قفوا اثبتوا وانظروا يسوع يهوه معكم يا يهوذا وأورشليم

سفر ايوب 51 :02
 51 :02انقلبت علي اهوال طردت كالريح نعمتي فعبر كالسحاب سعادتي ( خالصي )
وخعب عبره يشوعتى
فعبر كالسحاب يسوعي

سفر المزامير 14 :4
لِ َكي أُح ِد َث ِب ُك ِل َتسا ِب ِ
يح َك ِفي أَْب َو ِ
اب ْابَن ِة ِص ْهَي ْو َنُ ،مْب َت ِه ًجا ِب َخالَ ِص َك
ْ َ
َ
مبتهجا بيسوعك
سفر المزامير 1 :13

َما أََنا َف َعَلى َر ْح َم ِت َك َت َوَّكْل ُتَ .يْب َت ِه ُج َقْل ِبي ِب َخالَ ِص َك
أ َّ
يبتهج قلبي بيسوعك
سفر المزامير 1 :14
ِ ِ
ِ ِ
َليت ِمن ِصهيو َن َخالَ ِ ِ
يل
يلِ .عْن َد َرِد َّ
الر ِب َسْب َي َش ْع ِبهَ ،ي ْهت ُ
ْ َ ْ َْْ
َ
ف َي ْعُق ُ
وبَ ،وَي ْفَر ُح إ ْسَرائ ُ
ص إ ْسَرائ َ
مي يتو متسيون يشوع
ليأت من صهيون يسوع

سفر المزامير 1 :11
ِ
ف الَ َيْب َت ِه ُج ِجدًّا
َيا َر ُّبِ ،بُق َّوِت َك َي ْفَر ُح اْل َملِ ُكَ ،وبِ َخالَص َك َكْي َ
وبيسوعك كيف ال يبتهج جدا

سفر المزامير 1 :11
ِ
ِ ِ
اء َت َض ُع َعَلْي ِه
َعظ ٌ
يم َم ْجُد ُه ب َخالَص َكَ ،جالَالً َوَب َه ً
عظيم مجده بيسوعك جالال وبهاء تضع عليه

سفر المزامير 8 :18
ص م ِس ِ
ال ِ
يح ِه ُه َو
َّ
الر ُّب ِعٌّز َل ُه ْمَ ،و ِح ْص ُن َخ َ
َ
يهوه عو ليمو ومعوز يشوعوت مشيخو هوا
يهوه عز لهم ويسوع المسيح حصن هو

سفر المزامير 3 :31
ِ
ط ِارِد َّيُ .ق ْل لَِن ْف ِسي« َ :خالَ ُص ِك أََنا».
اء ُم َ
َوأ ْ
َش ِر ْع ُرْم ًحا َو ُصَّد تْلَق َ
قل لنفسي يسوعك أنا

سفر المزامير 4 :31
الر ِب َوَتْب َت ِه ُج ِب َخالَ ِص ِه
َما َن ْف ِسي َف َت ْفَر ُح ِب َّ
أ َّ
أما نفسي فتفرح بيهوه وتبتهج بيسوعه

سفر المزامير 1 :41

ِ
لِما َذا أَْن ِت مْنحِني ٌة يا َن ْف ِسي؟ ولِما َذا َت ِئِن ِ
ِ
َج ِل َخالَ ِ
ص
َح َمُد ُه ،أل ْ
هللا ،ألَني َب ْعُد أ ْ
َ
ُ ََ َ
ين ف َّي؟ ْارَتجي َ
َ َ
َ
َو ْج ِه ِه
ألني بعد أحمده من أجل وجه يسوعه

سفر المزامير 11 :41
ِ
لِما َذا أَْن ِت مْنحِني ٌة يا َن ْف ِسي؟ ولِما َذا َت ِئِن ِ
ِ
ص َو ْج ِهي
اهلل ،ألَني َب ْعُد أ ْ
َ
ُ ََ َ
َح َمُد ُهَ ،خالَ َ
ين ف َّي؟ َتَر َّجي َ
َ َ
َ
َواِل ِهي
ني عود اودنو يشوعتى بنى والهي
ألني بعد أمجد امام يسوعي والهي

سفر المزامير 1 :43
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ص َو ْج ِهي
ين ِف َّي؟ َتَرج ِ
هللا ،ألَني َب ْعُد أ ْ
ل َما َذا أَْنت ُمْن َحنَي ٌة َيا َن ْف ِسي؟ َولِ َما َذا َتئن َ
َح َمُد ُهَ ،خالَ َ
َّي َ
َواِل ِهي
أمجد امام يسوعى والهي

سفر المزامير 1 :11

ير
ِإَّن َما ُه َو َص ْخَرِتي َو َخالَ ِصيَ ،مْل َجِإي ،الَ أ ََت َز ْع َز ُع َك ِث ًا
انما هو صخرتي ويسوعي ملجاي فال اتزعزع كثي ار

سفر المزامير 1 :11
ع
ِإَّن َما ُه َو َص ْخَرِتي َو َخالَ ِصيَ ،مْل َجِإي َفالَ أ ََت َز ْع َز ُ
انما هو صخرتي ويسوعي

سفر المزامير 1 :11
يع أَ َق ِ
او ِ
اصي األَْر ِ
يد ِة.
له َخالَ ِصَناَ ،يا ُم َّت َك َل َج ِم ِ
ض َواْلَب ْح ِر اْلَب ِع َ
ف في اْل َع ْد ِل َت ْس َت ِج ُيبَنا َيا ِإ َ
ِب َم َخ ِ َ
بمخاوف في العدل تستجيبنا يا الهنا ويسوعنا يا متكل جميع أقاصي األرض والبحر البعيدة

سفر المزامير 1 :11
ِ ِ
ف ِفي األَْر ِ
ُممِ َخالَ ُص َك
ض َ
لِ َك ْي ُي ْعَر َ
ط ِريُق َكَ ،وفي ُكل األ َ
لكي يعرف في األرض طريقك وفي كل األمم يسوعك

سفر المزامير 14 :18
ِ
له َخالَ ِصَنا ِ .سالَ ْه
ُمَب َار ٌك َّ
الر ُّبَ ،ي ْو ًما َفَي ْو ًما ُي َحمُلَنا ِإ ُ
يوما فيوما يحملنا الهنا يسوعنا

سفر المزامير 14 :14
َما أََنا َف ِمس ِك ٌ ِ
هلل َفْلُيَرِف ْعِني
أ َّ
ين َوَكئ ٌ
ْ
يب َ .خالَ ُص َك َيا اَ ُ
يسوعك يا ايلوهيم فليرفعني

سفر المزامير 4 :12
يك ،وْليُقل َد ِائما م ِحُّبو َخالَ ِص َك« :لِي َتع َّ
َوْلَيْب َت ِه ْج َوَي ْفَر ْح ِب َك ُك ُّل َ ِ ِ
الر ُّب».
ظمِ َّ
َ َ
طالب َ َ َ ْ ً ُ
وليقل دائما محبوا يسوعك ليتعظم يهوه

سفر المزامير 11 :18
أل ََّنهم َلم ي ْْؤ ِمُنوا ِب ِ
اهلل َوَل ْم َي َّت ِكُلوا َعَلى َخالَ ِص ِه
ُْ ْ ُ
ولم يتكلوا على يسوع

سفر المزامير 1 :82
ِ
وت َكَ ،و َهُل َّم لِ َخالَ ِصَنا
ين َو َمَن َّسى أَْي ِق ْظ َجَبُر َ
َّام أَ ْفَاريِ َم َوبِْنَيام َ
ُقد َ
وهلم ليسوع

سفر المزامير 1 :81
َع ِطَنا َخالَ َص َك
أ َِرَنا َيا َر ُّب َر ْح َم َت َكَ ،وأ ْ
ارنا يايهوه رحمتك وأعطنا يسوع

سفر المزامير 4 :81
َن َخالَصه َق ِريب ِمن َخ ِائ ِف ِ
يه ،لَِي ْس ُك َن اْل َم ْجُد ِفي أَْر ِضَنا.
أل َّ
َ ُ ٌ ْ
الن يسوع قريب من خائفيه ليسكن المجد أرضنا

سفر المزامير 1 :88
ِ
َّ ِ
ِ َّ
ام َك،
َيا َر ُّب ِإ َ
َم َ
له َخالَصي ،بالن َه ِار َواللْيل َصَر ْخ ُت أ َ

يايهوه إلهي يسوعى بالنهار والليل صرخت قدامك

سفر المزامير 11 :84
ُه َو َي ْد ُعوِني :أَِبي أَْن َتِ ،إل ِهي َو َص ْخَرُة َخالَ ِصي
أبى أنت الي وصخرة يسوعى

سفر المزامير 11 :41
ُش ِبعه ،وأ ُِر ِ
ط ِ
يه َخالَ ِصي».
ِم ْن ُ
ول األََّيامِ أ ْ ُ ُ َ
من طول األيام أشبعه وأريه يسوع
*********
سفر المزامير 1 :41
ِ
ِ
ف لِ َص ْخَرِة َخالَ ِصَنا
َهُل َّم ُنَرن ُم لِ َّلر ِبَ ،ن ْهت ُ
هلم نرنم ليهوه نهتف لصخرة يسوعنا

سفر المزامير 1 :41

ِ ِ
اس َم ُهَ ،ب ِشُروا ِم ْن َي ْوم ِإَلى َي ْوم ِب َخالَ ِص ِه
َرن ُموا ل َّلر ِبَ ،ب ِارُكوا ْ
رنموا ليهوه باركوا اسمه بشروا من يوم الي يوم بيسوع

سفر المزامير 1 :48
ِ ِن
ف ِبَّرُه
َعَل َن َّ
ُم ِم َك َش َ
أْ
الر ُّب َخالَ َص ُه .ل ُعُيو األ َ
أعلن يهوه يسوعه لعيون األمم كشف بره

سفر المزامير 3 :48
ِ ِ ِ ِ
َت ُك ُّل أَ َق ِ
اصي األَْر ِ
ص ِإل ِهَنا.
يلَ .أر ْ
ض َخالَ َ
َماَن َت ُه لَبْيت إ ْسَرائ َ
َذ َكَر َر ْح َم َت ُه َوأ َ
رأت كل أقاصي األرض يسوعنا الهنا

سفر المزامير 13 :111
ْس اْل َخالَ ِ
الر ِب أ َْد ُعو
اس ِم َّ
َكأ َ
ص أ ََتَن َاو ُلَ ،و ِب ْ
كأس يسوع أتناول وباسم يهوه أدعو
فاسم يسوع هو اسم يهوه

سفر المزامير 14 :118
الر ُّبَ ،وَق ْد َص َار لِي َخالَ ًصا.
ُق َّوِتي َوَتَرُّن ِمي َّ
قوتي وترنمي يهوه وقد صار لي يسوعا
فيهوه صار يسوع بتجسده
سفر المزامير 113 :114
َّ
اش ِتَيا ًقا ِإَلى َخالَ ِص َك َوِاَلى َكلِ َم ِة ِب ِر َك
اي ْ
َكل ْت َعْيَن َ
كلت عيناي اشتياقا الي يسوعك والي كلمة برك

سفر المزامير 111 :114
َشَر ِار ،أل ََّن ُه ْم َل ْم َيْل َت ِم ُسوا َفَرِائ َض َك
يد َع ِن األ ْ
ص َب ِع ٌ
اْل َخالَ ُ
يسوع بعيد عن األشرار ألنهم لم يلتمسوا فرائضك

سفر المزامير 111 :114
اك َع ِمْل ُت
َر َج ْو ُت َخالَ َص َك َيا َر ُّبَ ،و َو َص َاي َ
رجوت يسوعك يايهوه ووصياك عملت

سفر المزامير 114 :114
ِ
يع ُت َك ِهي َل َّذ ِتي
ْ
اش َت ْق ُت ِإَلى َخالَص َك َيا َر ُّبَ ،و َش ِر َ
َ
اشتقت الي يسوعك يا يهوه وشريعتك هي لذتي
الن يسوع هو تجسد يهوه
سفر إشعياء 1 :11
ِ
ِ
يم ِتي َوَق ْد َص َار لِي َخالَ ًصا».
هللا َخالَ ِصي َفأَ ْط َم ِئ ُّن َوالَ أَْرَت ِع ُب ،أل َّ
َن َي َ
ُه َوَذا ُ
اه َي ْه َوَه ُق َّوتي َوَتْرن َ
هوذا ايل يسوعي فأطمئن وال أرتعب ألن ياه يهوه قوتي وترنيمتي وقد صار لي يسوعا
فيسوع هو ايل ويهوه صار يسوع (الكلمة صار جسدا)
سفر إشعياء 4 :11
ويَق ِ ِ
اهَ .نْب َت ِه ُج
اه َف َخَّل َصَنا .ه َذا ُه َو َّ
الر ُّب اْن َت َ
لهَنا .اْن َت َ
ظْرَن ُ
ظْرَن ُ
ال في ذل َك اْلَي ْومُِ « :ه َوَذا ه َذا ِإ ُ
َُ ُ
َوَن ْفَر ُح ِب َخالَ ِص ِه».
ايلوهينو ويوشيعنو
ويقال في ذلك اليوم هوذا هذا ايلوهيم انتظرناه ويسوعنا هذا هو يهوه انتظرناه ونفرح بيسوعه

سفر إشعياء 1 :33
ظرَناُ .كن ع ُضدهم ِفي اْل َغدو ِ
ات َ .خالَصَنا أَي ًضا ِفي وْق ِت ِ
الشَّد ِة.
اء ْف َعَلْيَناِ .إَّي َ
َ ْ
اك اْن َت َْ
َ
ََ
ْ َ َ ُْ
َيا َر ُّبَ ،تَر َ
يا يهوه تراءف علينا اياك انتظرنا كن عضدهم في الغدوات يسوعنا أيضا في وقت الشدة.

سفر إشعياء 1 :11
السماو ِ
ِ
ظروا ِإَلى األَر ِ ِ
الد َخ ِ
ات َك ُّ
ان
«ِاْرَف ُعوا ِإَلى َّ
ْ
ض م ْن َت ْح ُتَ .فِإ َّن َّ َ َ
الس َم َاوات ُعُيوَن ُك ْمَ ،واْن ُُ
ض َك َّ
الث ْو ِب َتْبَلىَ ،و ُس َّكاَن َها َكاْلَب ُع ِ
َما َخالَ ِصي َفِإَلى األََب ِد َي ُكو ُن
وتو َن .أ َّ
َت ْض َم ِح ُّلَ ،واألَْر َ
وض َي ُم ُ
ض
َوبِرِي الَ ُيْنَق ُ
أما يسوعى فالي االبد يكون وبري ال ينقض

سفر إشعياء 8 :11
الص ِ
أل ََّن ُه َك َّ
َما ِبرِي َفِإَلى األََب ِد َي ُكو ُنَ ،و َخالَ ِصي
الث ْو ِب َيأ ُْكُل ُه ُم اْل ُع ُّثَ ،وَك ُّ
وف َيأ ُْكُل ُه ُم ُّ
وس .أ َّ
الس ُ
ِإَلى َد ْو ِر األ َْد َو ِار».
ويسوعي الي دور فدور

سفر إشعياء 1 :11

َجمل َعَلى اْل ِجَب ِ
السالَمِ ،اْلمَب ِش ِر ِباْل َخْي ِر ،اْلم ْخ ِب ِر ِباْل َخالَ ِ
ص،
ال َق َد َم ِي اْل ُمَب ِش ِر ،اْل ُم ْخ ِب ِر ِب َّ
َما أ ْ َ َ
ُ
ُ
ِ ِِ
له ِك!».
اْلَقائ ِل لص ْهَي ْو َنَ « :ق ْد َمَل َك ِإ ُ
ما أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسالم المبشر بالخير المخبر بيسوع القائل لصهيون
قد ملك ايلوهيم

سفر إشعياء 12 :11
اع ُق ْد ِس ِه أَمام عيو ِن ُك ِل األُممَِ ،ف َترى ُك ُّل أَ ْطر ِ
اف األَْر ِ
ص ِإل ِهَنا
الر ُّب َع ْن ِذَر ِ
َق ْد َش َّمَر َّ
ض َخ َ
َ َ ُُ
ال َ
َ
َ
َ
اع ُق ْد ِس ِه أَمام عيو ِن ُك ِل األُممَِ ،ف َترى ُك ُّل أَ ْطر ِ
اف األَْر ِ
ض يسوع ِإل ِهَنا
َق ْد َش َّمَر يهوه َع ْن ِذَر ِ
َ َ ُُ
َ
َ
َ

سفر إشعياء 1 :11
ِ
َجُروا اْل َع ْدل .أل ََّن ُه َق ِر ٌ ِ
اس ِت ْعالَ ُن ِبرِي
ظوا اْل َح َّ
ال َّ
اح َف ُ
َ
ق َوأ ْ
الر ُّبْ « :
يء َخالَصي َو ْ
يب َمج ُ
َ
هك َذا َق َ
ألنه قريب مجيء يسوعي واستعالن بري

سفر إشعياء 1 :11

ِم ْن أَج ِل ِصهيو َن الَ أَس ُك ُت ،و ِم ْن أَج ِل أ ِ
َه َدأَُ ،ح َّتى َي ْخُر َج ِبُّرَها َك ِضَياء َو َخالَ ُص َها
يم الَ أ ْ
ْ
ْ
َْْ
ُ
َ
ْ
ُور َشل َ
َك ِم ْصَباح َي َّت ِقُد
حتى يخرج برها كضياء ويسوع كمصباح يتقد

سفر ميخا 1 :1
الر َّب ،أَص ِبر ِإل ِ
وِ
له َخالَ ِصي َ.ي ْس َم ُعِني ِإل ِهي
لكَّنِني أَُر ِاق ُب َّ
ْ ُ
َ
واني بيهوه اتسفاه اوخله اليلهي يشوعي
ولكنى الي يهوه أنظر أصبر اللهي يسوعي يسمعني إلهي
فيهوه هو يسوع الذي انتظره اليهود ولكن بالنطق اليهودي لكلمة يسوع .فقط هم لم يفهموا سر
التجسد ولكن يعرفوا ان يهوه هو يهوه شوع يشوع يسوع
وايضا تصريف اخر من يسوع أي يشوع وهو يشع

H3468
יׁשע

יׁשע

‛yesha‛ yêsha

yeh'-shah, yay'-shah

From H3467; liberty, deliverance, prosperity: - safety, salvation, saving.
خالص او الخالص
وهو اسم ايضا
H3468
 יׁשע/ יׁשע
yesha‛ / yêsha‛
BDB Definition:
1) deliverance, salvation, rescue, safety, welfare
1a) safety, welfare, prosperity
1b) salvation
1c) victory
Part of Speech: noun masculine
A Related Word by BDB/Strong’s Number: from H3467
Same Word by TWOT Number: 929a

وبعض استخداماته

سفر صموئيل الثاني 3 :11
ِإله ص ْخرِتي ِب ِه أَح َت ِميُ .ترِسي وَقر ُن َخالَ ِصي .مْلجِإي ومَن ِ
اصي .م َخلِ ِصيِ ،م َن ُّ
الظْلمِ
ْ
َ ْ
ْ
ُ َ َ
ُ
َ َ ََ
ُت َخلِ ُصِني.
إله صخرتي به احتمي ترسي وقرن يسوعي

سفر صموئيل الثاني 31 :11
ِ
س َخالَ ِص َكَ ،وُل ْط ُف َك ُي َع ِظ ُمِني
َوَت ْج َع ُل لي ُتْر َ
وتجعل لي ترس يسوعك

سفر صموئيل الثاني 41 :11
ال ِصي
َح ٌّي ُه َو َّ
له َص ْخَرِة َخ َ
الر ُّبَ ،و ُمَب َار ٌك َص ْخَرِتيَ ،و ُمْرَت َف ٌع ِإ ُ
الهي تسور يشعى
ومرتفع إلهي صخرة يسوعي

سفر المزامير 41 :18

ِ
له َخالَ ِصي،
َح ٌّي ُه َو َّ
الر ُّبَ ،و ُمَب َار ٌك َص ْخَرِتيَ ،و ُمْرَتف ٌع ِإ ُ
الوهي يشعي
ومرتفع إلهي يسوعي

سفر المزامير 1 :12
اء ُق ْد ِس ِهِ ،بجبر ِ
يح ِه ،يس َت ِجيبه ِم ْن سم ِ
ِ
وت َخالَ ِ
ص َي ِم ِين ِه
آلن َعَرْف ُت أ َّ
َن َّ
ص َم ِس ِ َ ْ ُ ُ
اَ َ
َ َُ
الر َّب ُم َخل ُ
ََ
بجبروت يمين يسوع

سفر المزامير 1 :11
الر ُّب ِح ْص ُن َحَي ِاتيِ ،م َّم ْن أَْرَت ِع ُب؟
اف؟ َّ
اَ َّلر ُّب ُنورِي َو َخالَ ِصيِ ،م َّم ْن أ َ
َخ ُ
يهوه نوري ويسوعي ممن أخاف؟

سفر المزامير 11 :38
َس ِر ْع ِإَلى َم ُعوَن ِتي َيا َر ُّب َيا َخالَ ِصي
أْ
أسرع الي معونتي يا يهوه يا يسوعى

سفر المزامير 1 :11
هللا َخالَ ِصي ومج ِدي ،ص ْخرُة ُق َّوِتي مح َتماي ِفي ِ
عَلى ِ
هللا
ََْ
َ
َ َ
ُْ َ َ
على ايلوهيم يسوعي صخرة قوتي محتماي في ايلوهيم

سفر المزامير 1 :81
َع ِطَنا َخالَ َص َك
أ َِرَنا َيا َر ُّب َر ْح َم َت َكَ ،وأ ْ
أرنا يايهوه رحمتك وأعطنا يسوعك

سفر المزامير 4 :81
َن َخالَصه َق ِريب ِمن َخ ِائ ِف ِ
يه ،لَِي ْس ُك َن اْل َم ْجُد ِفي أَْر ِضَنا.
أل َّ
َ ُ ٌ ْ
الن يسوعه قريب من خائفيه ليسكن المجد في ارضنا

سفر المزامير 1 :41
ِ
ِ
ف لِ َص ْخَرِة َخالَ ِصَنا
َهُل َّم ُنَرن ُم لِ َّلر ِبَ ،ن ْهت ُ

هلم نرنم ليهوه نهتف لصخرة يسوعنا

سفر المزامير 81 :114
ظْر ُت.
َتا َق ْت َن ْف ِسي ِإَلى َخالَ ِص َك َ .كالَ َم َك اْن َت َ
تاقت نفسي الي يسوعك كالمك انتظرت

سفر إشعياء 12 :11
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ين
أل ََّنك َن ِسيت ِإ َ
اسا َن ِزَه ًة َوَتْنص ِب َ
له َخالَصك َوَل ْم َت ْذ ُكرِي َص ْخَرَة ِح ْصنك ،لذل َك َت ْغ ِرِس َ
ين أَ ْغَر ً
ُن ْصَب ًة َغ ِر َيب ًة
كي شكاخت الهي يشوعخا
النك نسيت الهك يسوعك

سفر إشعياء 13 :41
ِ
ِ ِ
َق ْد َقَّرْب ُت ِبرِي ،الَ َيْب ُعُد َ .و َخالَ ِصي الَ َي َتأ َّ
يل َجالَ لِي.
َخُرَ .وأ ْ
َج َع ُل في ص ْهَي ْو َن َخالَ ًصاِ ،إل ْسَرائ َ
قد قربت بري ويسوع ال يتأخر وأجعل في صهيون يسوع

سفر إشعياء 1 :11
وبِ .إَّياي َترجو اْلج َزِائر وَتْن َت ِظر ِذر ِ
ِ
لش ُع ِ
ِ
َق ِر ٌ ِ ِي
ان لِ ُّ
اعاي َي ْق ِضَي ِ
اعي.
َ ُْ
َ ُ َ ُ َ
يب بر َ .ق ْد َبَرَز َخالَصيَ ،وذَر َ َ
قريب بري قد ظهر يسوعي

سفر حبقوق 13 :3
يح َك .سح ْق َت ْأرس بي ِت ِ
ص م ِس ِ
ص َش ْع ِب َك ،لِ َخالَ ِ
َخَر ْج َت لِ َخالَ ِ
الش ِر ِ
اس َح َّتى
َ َ َ َ َْ
َس َ
ير ُم َع ِرًيا األ َ
َ
اْل ُعُن ِقِ .سالَ ْه
ليسوع مسيحك
فيسوع هو اسم ليهوه في العبري والعهد القديم ووصف ووظيفة ونبوة عن مجيْؤه واليهود يعرفوا
جيدا ان يسوع او يشوع او يشع هو يهوه وعبدوه وانتظروه ولكن لم يفهموا سر التجسد.
ونالحظ ان تالميذ المسيح ورسلهم فهموا هذا التعبير جيدا
رب المجد نفسه استخدم هذه الكلمه في كالمه بالعبري
إنجيل يوحنا 11 :4
ص ُه َو ِم َن اْلَي ُهوِد.
َما َن ْح ُن َفَن ْس ُجُد لِ َما َن ْعَل ُم  .أل َّ
أَْن ُت ْم َت ْس ُجُدو َن لِ َما َل ْس ُت ْم َت ْعَل ُمو َن ،أ َّ
َن اْل َخالَ َ
الن يسوع هو من اليهود

فلوقا فهم ان الخالص هو يسوع النه نفس الكلمة
إنجيل لوقا 14 :1
ِ
ِ
اه
ام َلَنا َقْر َن َخالَص في َبْيت َد ُاوَد َف َت ُ
َوأَ َق َ
وأقام لنا يسوع في بيت داود فتاه
هذا كالم زكريا الكاهن أبو يوحنا المعمدان
وايضا لوقا نقال عن سمعان الشيخ اليهودي انه رئي يشوع أي يسوع يسوع
إنجيل لوقا 32 :1
َن َعْيَن َّي َق ْد أَْب َصَرَتا َخالَ َص َك،
أل َّ
وهي شهادة مهمة جدا الن سمعان الشيخ يقول الن عيني قد ابصرتا يسوعك
وايضا لوقا البشير تكلم واقتبس من اشعياء عن
انجيل لوقا 0
 6 :0و يبصر كل بشر خالص هللا
وهو يبصر كل بشر يسوع ايلوهيم
كمقابل يهوه ايلوهيم الن يهوه هو يسوع

سفر أعمال الرسل 11 :13
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
الر َج ُ ِ
«أَُّي َها ِ
هللاِ ،إَلْي ُك ْم أُْرِسَل ْت َكلِ َم ُة ه َذا
يمَ ،و َّالذ َ
ين َبْيَن ُك ْم َي َّتُقو َن َ
ال اإل ْخ َوُة َبني جْنس إْبَراه َ
اْل َخالَ ِ
ص

سفر أعمال الرسل 41 :13
ور لِألُممِ ،لِ َت ُكو َن أَْن َت َخالَ ًصا ِإَلى أَ ْق َصى األَْر ِ
ض».
هك َذا أ َْو َصاَنا َّ
َن َ
أل ْ
الر ُّبَ :ق ْد أَ َق ْم ُت َك ُن ًا َ

سفر أعمال الرسل 18 :18
ِ
ِ ِ
ُممَِ ،و ُه ْم َسَي ْس َم ُعو َن!».
وما ِعْن َد ُك ْم أ َّ
َن َخالَ َ
ص هللا َق ْد أُْرس َل إَلى األ َ
َفْلَي ُك ْن َم ْعُل ً

معلمنا بطرس
رسالة بطرس الرسول األولى 12 :1
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َجلِ ُك ْم،
ص َّال ِذي َف َّت َ
ين َتَنَّبأُوا َع ِن الن ْع َمة َّالتي أل ْ
اءَّ ،الذ َ
اْل َخالَ َ
ش َوَب َح َث َعْن ُه أَْنبَي ُ
ومعلمنا بطرس يقول بالعبري
يسوع الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي ألجلكم.

ومعلمنا بولس
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 4 :12
ِ
وحًّيا ،أل ََّنهم َكاُنوا ي ْشربو َن ِم ْن ص ْخرة ر ِ
احًدا ر ِ
ِ
وحَّية َتا ِب َع ِت ِه ْم،
َ َُ
َ َ ُ
يع ُه ْم َش ِرُبوا َشَرًابا َو ُ
َو َجم َ
ُْ
ِ
ِ
يح
َو َّ
الص ْخَرُة َكاَنت اْل َمس َ
فالصخرة تستبدل بكلمة المسيح
وهذا التعبير اتي كثي ار عن اسم يسوع
سفر التثنية 11 :31
ِ
ض ِ
له َّال ِذي َع ِمَل ُهَ ،و َغ ِبي
سَ .س ِمْن َت َو َغُل ْظ َت َوا ْك َت َسْي َت َش ْح ًما! َفَرَف َ
اإل َ
ورو َن َوَرَف َ
« َف َسم َن َي ُش ُ
َ

َع ْن َص ْخَرِة َخالَ ِص ِه.

واقدر ان استخدم بدل الصخره المسيح وبدل خالص التي هي في العبري يشوع
فاقول المسيح يسوع في تثنية  51 :02فرائض االله الذي عمله المسيح يسوع فالمسيح يسوع
من تثنية هو خالقه
سفر صموئيل الثاني 41 :11
الر ُّبَ ،و ُمَب َار ٌك َص ْخَرِتيَ ،و ُمْرَت َف ٌع ِإلهُ َص ْخَرِة َخالَ ِصي
َح ٌّي ُه َو َّ
مبارك مسيحي ومرتفع الهي المسيح يسوعي

سفر المزامير 1 :18
ِ
ِِ
ِ
َح َت ِميُ .تْرِسي َوَقْر ُن َخالَ ِصي َو َمْل َجِإي.
َّ
الر ُّب َص ْخَرِتي َو ِح ْصني َو ُمْنقذيِ .إل ِهي َص ْخَرِتي ِبه أ ْ
يهوه المسيح حصنى ومنقذي الهي مسيحي به احتمى ترسي وقرن يسوع ملجأي
فيهوه هو المسيح وهو الحصن وهو المنقذ وهو ترسي وهو يسوع المخلص وهو الملجأ
سفر المزامير 1 :11
ير
ِإَّن َما ُه َو َص ْخَرِتي َو َخالَ ِصيَ ،مْل َجِإي ،الَ أ ََت َز ْع َز ُع َك ِث ًا
المسيح يسوع ملجاي
سفر المزامير 1 :11
ع
ِإَّن َما ُه َو َص ْخَرِتي َو َخالَ ِصيَ ،مْل َجِإي َفالَ أ ََت َز ْع َز ُ

سفر المزامير 1 :41
ِ
ِ
ف لِ َص ْخَرِة َخالَ ِصَنا
َهُل َّم ُنَرن ُم لِ َّلر ِبَ ،ن ْهت ُ
أي :هلم نرنم ليهوه نهتف للمسيح يسوعنا
فيهوه هو المسيح يسوع الخالص بالحقيقة فعال وصفة ووظيفة واسم

وبمعونة الرب سندرس مرة اخرى معني كلمة اوصنا الن اليهود فهموا هذا جيدا وقالوا ليسوع
بوضوح يا يهوه خلصنا يا يهوه خالصنا

والمجد هلل دائما

