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قدمت سابقا في ملف
الرد علي اختالف اعمار ادم ومن بعده في النسخ العبرية والسامرية والسبعينية
ان أسماء أبناء ادم هي نبوة رائعة عن مجيء المخلص
باختصار
النص العبري قدم لنا معاني اسماء جميله فرغم كل الفساد فمن بقوا اسماؤهم هي نبوة في حد ذاتها
فادم = االنسان
شيث = تعويض

أنوش = رجل
قينان = اقتناء رثاء
مهللئيل = هللا المبارك
يارد = ينزل
اخنوخ = مكرس
متوشالح = رجل يطرح الموت
المك = بقوة
نوح = يعطي راحة او تعزية
فاإلنسان يعطي تعويض برجل فنقتني هللا المبارك الذي ينزل ويكرس ليطرح الموت بقوة ليعطي اليائس
راحة وتعزية
فهذه االسماء التي كتبت هي نبوة واضحة عن نزول هللا المبارك من السماء وتجسد هللا في صورة رجل
ويكون مكرس لكي يغلب الموت ويطرحه بعيدا وبقوة ويعطينا راحة وتعزية
فأيضا االسماء التي كتبت هي نبوة بحكمة المسيح وتجسده وموته وقيامته وخالصه الذي يعطيه لنا

ومثلما أسماء أبناء ادم نبوة رائعة عن المخلص فأسماء أبناء يعقوب نبوة عن الخالص

راوبين ראּובן من رأى وبن
”Reuben = “behold a son
انظروا االبن
شمعون ׁשמעון من شاماع
”Shimeon = “heard
سمع
الوي לוי ليفي من الفا
”Levi = “joined to
يقترن
يهوذا יהּודה يهودا
”Judah = “praised
يمجد (يشكر)
دان ּדן من دين
”Dan = “a judge
يدين

نفتالي נפּתלי من باثال صارع
”Naphtali = “wrestling
مصارع
جاد ּגד
"Gad = “troop” "good fortune.
فرقة نصيب (ثروة) جيد
اشير אׁשר من أشار استقام وفرح
”Asher = “happy
فرح او غبطة
يساكر יּׂשׂשכר
”Issachar = “there is recompense
اجرة او هناك تعويض
زبولون ְזבּולּון من زابال أي يرفع او يسكن
”Zebulun = “exalted
يسكن مرتفعا

يوسف יוסף من يهوه اساف أي أضاف او يزيد
”Joseph = “Jehovah has added
يهوه يزيد
بن اوني بنيامين
ּבן־אוני بن اوني ابن حزني
”Ben-oni = “son of my sorrow
ּבנימין بنيامين من بن يامين اب ابن يميني
”Benjamin = “son of the right hand
انظروا االبن سمع اقترن مجد دان صرع نصيب صالح غبطة تعويض سكن مرتفعا يهوه يزيد ابن يميني
انظروا :االبن (اقنوم االبن) سمع (لطلبة البشر) واقترن (بتجسده) وبهذا مجد (االب) ودان (الخطية)
وصرع (الشيطان) و(خلص) النصيب الصالح (االبرار) (وأعطى) غبطة وتعويض وسكن مرتفعا (المجد
األول) و(هو) يهوه (الذي) يزيد وهو االبن (جالس) يمين (القوة)
فاعتقد هذا نبوة واضحة جدا عن عمل اقنوم االبن الذي استجاب وتجسد ومجد اسم االب ودان الخطية
وهزم الشيطان في معركة الصليب وسبى سبيا وأعطى الناس عطايا وعوضهم عن السنين وعاد الى مكانه
بصعوده الى السماء في المجد وهو يهوه وهو اقنوم االبن الذي في يمين القوة.
فاعتقد النبوة اتضحت بقوة معانيها الرائعة

وملخص لما قالته ام كل ابن
م االسم األم

 1رأوبين ليئة

 2شمعون ليئة

 3الوي ليئة

 4يهوذا ليئة

 5دان

 6نفتالي

 7جاد

بلهة جارية
راحيل
بلهة جارية
راحيل

آية الميالد السبط
تك :29
32

ِ
اآلن ُي ِحُّب ِني َر ُجلِي
سبط رأوبين ِإ َّن َّ
الر َّب َق ْد َن َ
ظَر ِإَلى َم َذَّلتيِ .إَّن ُه َ

تك  :29سبط
33
تك :29
34
تك :29
35

ما قالته أمه عند والدته

شمعون

سبط الوي

ِ ِ
ط ِاني ه َذا أَْي ًضا
ِإ َّن َّ
َع َ
الر َّب َق ْد َسم َع أَني َم ْكُر َ
وه ٌة َفأ ْ
اآلن ِ
هذ ِه اْل َمَّرَة َي ْق َت ِر ُن ِبي َر ُجلِي ،أل َِني َوَل ْد ُت َل ُه َثالَ َث َة
َ
ِ
ين
َبن َ

ِِ
الر َّب
َح َمُد َّ
سبط يهوذا هذه اْل َمَّرَة أ ْ

ط ِاني ْابًنا
تك  6 :30سبط دان َق ْد َق َضى لِي هللا وس ِمع أَيضا لِصوِتي وأَع
َ ََُ َ ًْ َْ َ َْ َ

ات ِ
تك  8 :30سبط نفتالي مصارع ِ
ُخ ِتي َو َغَلْب ُت
هللا َق ْد َص َار ْع ُت أ ْ
َُ ََ

زلفة جارية

تك :30

ليئة

11

سبط جاد ِب َس ْعد

 8أشير

زلفة جارية

تك :30

ليئة

13

 9يساكر ليئة

 10زبولون ليئة

 11يوسف راحيل

 12بنيامين

راحيل
يعقوب

تك :30
18

ات
ط ِتي ،أل ََّن ُه ُت َغ ِب ُ
سبط اشير ِب ِغْب َ
ط ِني َبَن ٌ

ِ
سبط يساكر َق ْد أَع َ ِ
طْي ُت َج ِارَي ِتي لَِر ُجلِي
َع َ
ُجَرِتي ،ألَني أ ْ
هللا أ ْ
ْ
طاني ُ

تك  :30سبط
زبولون

20
تك :30
24

ِ
ين
َوَل ْد ُت َل ُه ِس َّت َة َبن َ

آخَر
يدِني َّ
الر ُّب ْابًنا َ
هللا َعارِي َ -ي ِز ُ
سبط افرايم َق ْد َن َز َع ُ

تك  :35سبط
18

َق ْد وهب ِني هللا ِهب ًة حسَنةً .اآلن يس ِ
اكُن ِني َر ُجلِي ،أل َِني
َ ََ
َ َُ
ُ َ ََ

بنيامين

َب ْن أُوِني
بن يميني

والمجد هلل دائما

