الرد على ادعاء راشي ان مزمور 110
قال الرب لربي هو عن إبراهيم
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في هذا الملف أقدم رد على شبهات تدور حول مزمور  110فقد حاول بعض اليهود انكار انها نبوة عن
المسيح الن الرب يسوع المسيح والعهد الجديد استشهد بها إلثبات الهوت المسيح .وفي كالمهم
يستشهدون بتفسير راشي وما قال من ادعاء انها عن إبراهيم والذي مع االعتذار اعتبره عدم امانه فقط
لينفي كون انها نبوة عن المسيح بطريقة غير محايدة لكرهه الشديد للمسيحية.
ولهذا سأقدم ما يقول راشي واالخطاء التي فيه والتي يكررها بعض اليهود المعاصرين.
يبدأ راشي تعليقا على العدد األول
سفر المزامير 110

 لداود مزمور0: 110
 قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك1: 110
أوال الترجمة اليهودية الحديثة تقول
1Of David a psalm. The word of the Lord to my master; "Wait for My right hand,
until I make your enemies a footstool at your feet."
)1917( وتخالف ترجمة المؤسسة اليهودية نفسها
(JPS) A Psalm of David. The LORD saith unto my lord: 'Sit thou at My right
hand, until I make thine enemies thy footstool.'
وهي الترجمة المرافقة لنسخة الماسوريتك
وأيضا تشابه الترجمة اليهودية المسيانية
(CJB) A psalm of David: ADONAI says to my Lord, "Sit at my right hand, until I
make your enemies your footstool."
وسنعرف لماذا غيرت الترجمة بقلة امانة اللفظين عندما نبدأ ندرس كالم راشي
The word of the Lord to my master: Our Rabbis interpreted it as referring to
Abraham our father, and I shall explain it according to their words (Mid. Ps.

110:1): The word of the Lord to Abraham, whom the world called “my master,” as
”it is written (Gen. 23: 6): “Hearken to us, my master.
قال الرب لسيدي :راباواتنا فسروها كإشارة الى إبراهيم ابينا وانا سوف افسرها تبعا لهذه الكلمات في مدراش
مزمور  1 :110قال الرب إلبراهيم الذي لقبته الكلمة بسيدي كما هو مكتوب في تكوين  6 :23سيدي
ما يقوله راشي والترجمة اليهودية الحديثة غير دقيق بل أقول غير امين
فراشي لم يكن امين في ادعاء ان اللفظ سيدي عن بشر مثل إبراهيم الن لغويا هو يستخدم ممكن عن
البشر وعن الرب بل راشي نفسه شرح لفظ ادوني في نفس سفر المزامير انه عن يهوه وساقدمه في
األمثلة
أيضا راشي لم يكن امين في ان المدراش قال هذا االبراهيم وسندرس معا نصا
فاصرار راشي على ترجمة الكلمة سيدي فقط هو غير صحيح الن الكلمة تحمل معنى السيد ومعنى الرب
لغويا وحسب سياق الكالم
فالكلمة في العبري
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كلمة ادوني والتي تشبه كلمة ادوناي وندرس اختالفهم وتشابههم وسنعرف من خاللها ان ادوني ال تعني
سيدي فقط بل تعني ادوناي الرب
ادوناي
قاموس سترونج
H136
אדני
'ădônây
'ad-o-noy
An emphatic form of H113; the Lord (used as a proper name of God only):
- (my) Lord
اسم للتعبير عن هللا فقط ( ربي )
وهي اتت من مصدر ادوني رقم 113
ادوناي مصدرها ادوني هذه من اهم العلومات التي يجب ان نتذكرها
قاموس برون االكثر تخصص
H136
אדני

'ădônây
BDB Definition:
1) my lord, lord
1a) of men
1b) of God
2) Lord - title, spoken in place of Yahweh in Jewish display of reverence
Part of Speech: noun masculine
A Related Word by BDB/Strong’s Number: am emphatic form of H113
Same Word by TWOT Number: 27b
السيد و ان يستخدم للبشر سيد
) وهللا ( السيد
وينظق مكان يهوه في العرض اليهودي
) والمعرف بدون اضافه ليهوه فقط ( سيد
) اي لو لم يكمن مضاف فهو ( يهوه
 ) اسم مذكر113 ( وهي مشتقه من كلمة ادوني

الكلمه االخري التي تعبر عن ادون وهي مصدر ادوناي ونفس االستخدام وهو ايضا السيد هلل وللبشر
المشتقه منها ادوناي
قاموس سترونج
H113
אדן

אדון

'âdôn 'âdôn

'aw-done', aw-done
From an unused root (meaning to rule); sovereign, that is, controller
(human or divine): - lord, master, owner. Compare also names beginning
with “Adoni-”.
من مصدر غير مستخدم بمعني متحكم انسان او هللا
رب سيد مالك وتساوي ايضا ادوناي

قاموس برون
H113

 אדן/ אדון
'âdôn / 'âdôn
BDB Definition:
1) firm, strong, lord, master
1a) lord, master
1a1) reference to men
1a1a) superintendent of household,of affairs
1a1b) master
1a1c) king
1a2) reference to God
1a2a) the Lord God
1a2b) Lord of the whole earth
1b) lords, kings
1b1) reference to men
1b1a) proprietor of hill of Samaria
1b1b) master
1b1c) husband

1b1d) prophet
1b1e) governor
1b1f) prince
1b1g) king
1b2) reference to God
1b2a) Lord of lords (probably = “thy husband, Yahweh”)
1c) my lord, my master
1c1) reference to men
1c1a) master
1c1b) husband
1c1c) prophet
1c1d) prince
1c1e) king
1c1f) father
1c1g) Moses
1c1h) priest
1c1i) theophanic angel

1c1j) captain
1c1k) general recognition of superiority
1c2) reference to God
1c2a) my Lord, my Lord and my God
1c2b) Adonai (parallel with Yahweh)
تشير هلل الرب
و تشير للبشر سيد
اي انها كلمة مساويه الدوناي حسب االضافه ممكن للبشر وممكن ليهوه
Adon
•

Adon is the Northwest Semitic for "lord" [1] (Ugaritic adn, c.f. Akkadian adannu
"mighty") ( also see Baal)
o

in the Tanakh, Adon may be used for men and angels as well as to El,
(e.g., Exodus 34:23). El is called the “Lord of lords” (Deuteronomy 10:17)

o

Adonai "my lord" in Masoretic tradition is used as an euphemism to refer
to YHWH of the Hebrew Bible and in Judeo-Christian monotheism a term
for God.

o

Greek Adonis, an adoption of Tammuz

وتوضح انه تستخدم كايل
ايلوهيم كاسم مستقل ايل مضاف
) ادوناي مستقل ادوني مضاف ( ربي
وتستخدم للبشر بمعني سيد و رب وهللا بمعني الرب او ربي

قاموس راكفيت
Adon
Adon 'adon (Hebrew) plural 'adonim [from 'adan to fix, determine] Commander,
lord, master, ruler; "The Adonim and Adonai . . . which the Jews applied to their
Jehovah and angels . . . were simply the first spiritual and ethereal sons of the
earth; and the god Adonis, who in his many variations stood for the 'First Lord' "
(SD 2:452). Used by Blavatsky also to signify the celestial or angelic hierarchy of
the Codex Narazaeus (IU 1:301).
Applied by the ancient Hebrews and Phoenicians not only to gods or divinities,
but to kings and priests. See also ADONAI

ويؤكد تساوي ادوني مع ادوناي وان ادوني ربي ادوناي الرب
اي ان ادوني او ادوناي باضافه تعبر عن بشر ( سيد البيت ) بدون اضافه تعبر عن هللا او الرب ( السيد
)
معلومات هامه من الموسوعه اليهودية
ادوناي
Adonai and Ba'al.
Adonai (

) occurs as a name of God apart from its use by the Masorites

as a substituted reading for Yhwh. It was, probably, at first Adoni ("my
Lord") or Adonai ("my Lord," plural of majesty), and later assumed this form,
as a proper name, to distinguish it from other uses of the same word. The
simple form Adon, with and without the article, also occurs as a divine
name. The name Ba'al (

), apparently as an equivalent for Yhwh, occurs

as an element in a number of compound proper names, such as Jerubbaal,
Ishbaal, Meribaal, etc. Some of these names, probably at a time when the
name of Baal had fallen into disrepute (comp. Hosea ii. 16, 17), seem to

have been changed by the substitution of El or Bosheth for Baal (comp. II
Sam. ii. 8, iv. 4, v. 16; I Chron. viii. 33, 34; ix. 39, 40; xiv. 7).
)اي ان اسم ادوناي ( السيد) يعبر عن يهوه ( الرب
Other titles applied to the God of Israel, but which can scarcely be called
names, are the following: Abir ("Strong One" of Jacob or Israel; Gen. xlix.
24; Isa. i. 24; etc.); Ḳedosh Yisrael ("Holy One of Israel"; Isa. i.4, xxxi. 1;
etc.); Ẓur ("Rock") and Ẓur Yisrael ("Rock of Israel"; II Sam. xxiii. 3; Isa. xxx.
29; Deut. xxxii. 4, 18, 30); Eben Yisrael ("Stone of Israel"; Gen. xlix. 24 [text
doubtful]).
وايضا ادوني
الموسوعة اليهودية
Adonai
This word occurs in the Masoretic text 315 times by the side of the
Tetragram YHWH (310 times preceding and five times succeeding it) and
134 times without it. Originally an appellation of God, the word became a
definite title, and when the Tetragram became too holy for utterance Adonai

was substituted for it, so that, as a rule, the name written YHWH receives
the points of Adonai and is read Adonai, except in cases where Adonai
precedes or succeeds it in the text, when it is read Elohim. The vowelsigns e, o, a, given to the Tetragrammaton in the written text, therefore,
indicate this pronunciation, Aedonai, while the form Jehovah, introduced by
a Christian writer about 1520,
 صفه متاخره ) وتعبر اصال عن هللا5  صفه متقدمه و310 ( ) مرة مساويه ليهوه ( الرب315 تكرر
وحينما تزداد قدسيه شديده تستبدل بادوناي
ويكتب يهوه ويقراء ادوناي اال لو كانت مسبوقه بكتابة كلمة ادوناي ( السيد الرب ) فتنطق ادوناي ايلوهيم
) ( السيد االله )( تحاشيا لنطق يهوه علي لسانهم
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=840&letter=A

Adonai
Main article: A-D-N
Jews also call God Adonai, Hebrew for “Lord” (Hebrew: )אֲ דֹ נָי. Formally, this
is plural (“my Lords”), but the plural is usually construed as a respectful,
and not a syntactic plural. (The singular form is Adoni, “my lord”. This was

used by the Phoenicians for the god Tammuz and is the origin of the Greek
name Adonis
http://en.wikipedia.org/wiki/Adonai#Adonai
كلمة ادونى تترجم سيد او رب
 ومحاولتهم اثبات انها ليست نبوة عن110 قاموس بابيليون بل حتى موقع يهود لليهودية في ردهم على
المسيح اال انهم اقروا ان ادوني تستخدم على البشر وعلى هللا
In Hebrew it is not uncommon to have a word that can either Divine or human
depending on the context….In Biblical Hebrew the Tanach uses the word ‘adoni’
more than 130 times. In every instance it means a “master” or “lord,”

تعريف الدون
Adon
Alone is He, beyond compare, Without division or ally; Without initial date
or end, Omnipotent He rules on high.

لوحدها تعبر عن هو ( اي هللا ) فوق المقارنه بدون انقسام بدون بدايه بدون نهاية كلي القدره الذي
يسود من العلي
He is my God and Savior too, To whom I turn in sorrow's hour—My banner
proud, my refuge sure—Who hears and answers with His power.
هو الهي ومخلصي اليه اذهب في ساعات الحزن الذي يسمع ويستجيب بقوته
Then in His hand myself I lay, And trusting, sleep; and wake with cheer; My
soul and body are His care; The Lord doth guard, I have no fear!
Read more:
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=851&letter=A&search=a
don#ixzz0chP9quPi

قاموس

The complete word study dictionary : Old Testament
113. אָ דֹוןʾādôn: A masculine noun meaning lord or master. The most
frequent usage is of a human lord, but it is also used of divinity. Generally, it

carries the nuances of authority rather than ownership. When used of humans, it
refers to authority over slaves (Gen. 24:9; Judg. 19:11); people (1 Kgs. 22:17);
a wife (Gen. 18:12; Amos 4:1); or a household (Gen. 45:8; Ps. 105:21). When
used of divinity, it frequently occurs with yehōwāh (3068), signifying His
sovereignty (Ex. 34:23; Josh. 3:13; Isa. 1:24). See the Hebrew noun ʾaḏōnāy
(136).
i

اسم مذكر بمعني رب وسيد ويستخدم كثي ار بمعني سيد بشري ويستخدم ايضا بمعني هللا وبشكل عمومي
:19  وقضاه9 :24  وعندما تستخدم لبشر تشير لسلطة فوق عبيد مثل تكوين. يعني سلطان وليس ملك
 وعندما تستخدم عن سلطة الهية تستخدم كثي ار مع يهوه توضيح سلطانه..... 11

وقاموس

Enhanced Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon.
אָ דֹוןS113, 136 TWOT27b GK123, 151 n.m. Mal 3:1 lord (Ph. א׳ —)אדןψ 12:5 + cstr.
אֲדֹוןJos 3:11 +; pl. אֲדֹ נִ יםIs 26:13 +; cstr. אֲדֹ נֵיDt 10:17 +; sf. אֲדֹ נֵינּו1 S 25:14 +
etc.; (אֲדֹ נִ י, אֲדֹ נַי, אֲדֹ נָיare variations of Mass. pointing to distinguish divine

reference from human. Pl., with few except an intens. pl. of rank; word takes sf.
as pl. in all other pers.; so doubtless here. Orig. reading prob. in all cases אֲדֹ נַי
(v. DalmanDer Gottesname Adonaj; LagBN 188 makes אֲדֹ נָיan Aramaic format.); אֲדֹ נִ יnow
found in J 51 times; in E †Gn 31:35; 32:19; 42:10 Ex 21:5; in P †Gn 23:6, 11,
15 Nu 36:2(×2) often S & K in Chr only in sources, 1 Ch 21:3(×3), 23 ( = 2 S 24:3,
22) 2 Ch 2:13, 14; Is & Je only in hist. parts Is 36:8, 9, 12 Je 37:20; 38:9;
elsewhere †Dn 1:10; 10:16, 17, 19; 12:8 Zc 1:9; 4:4, 5, 13; 6:4 ψ 110:1 Ju
4:18; 6:13 Ru 2:13; †בִ י אֲדנָיEx 4:10, 13; Jos 7:8 (J) Ju 6:15; 13:8 is referred to
God, but †בִ י אֲדנִ יGn 43:20; 44:18 Nu 12:11 (J) 1 S 1:26; 25:24 ( +  )אני1 K
3:17, 26 to human superiors. There is doubt as to אֲדֹ ָָ֯ניGn 18:3; 19:18; א ָ֯ ֲֹדנַי
19:2)—† 1. sg. lord, master (1) ref. to men: (a) supt. of household, or of affairs
Gn 45:8, 9 (E) = ψ 105:21; (b) master ψ 12:5; (c) king Je 22:18; 34:5; (2) ref.
to God, הָ אָ דֹון יהוהthe Lord Yahweh (v.  )יהוהEx 23:17; 34:23 (Cov’t codes); אֲדֹון
כָל־הָ אָ ֶרץLord of the whole earth Jos 3:11, 13 (J) ψ 97:5 Zc 4:14; 6:5 Mi 4:13;
צְ בָ אֹות הָ א׳ י׳, earlier Is 1:24; 3:1; 10:33; 19:4 ( אֲדֹ נָיIs 10:16 in common MT; not
Massora, doubtless scrib. error); הָ א׳Mal 3:1; אָ דֹוןψ 114:7. 2. pl. lords, kings Dt
10:17 = ψ 136:3; Is 26:13 masters Am 4:1, elsewhere intens. pl. of rank, lord,

master, (1) ref. to men: (a) proprietor of hill Samaria †1 K 16:24; (b) master Gn

40:7 (E) Ex 21:4(×2), 6, 8, 32 (Cov’t code) Gn 24:9 + (J, 11 times) Dt 23:16 Ju
19:11, 12 + 13 times S & K; Jb 3:19 ψ 123:2 Pr 25:13; 17:18; 30:10 Is 24:2
Zp 1:9 Mal 1:6(×2) (c) husband Ju 19:26, 27 ψ 45:12; (d) prophet 2 K 2:3, 5, 16;
(e) governor Ne 3:5; (f) prince Gn 42:10, 30, 33 (E) 44:8 (J) 1 S 29:10; (g) king
Gn 40:1 (E) Ju 3:25 + 40 times S & K; Ch only in sources 1 Ch 12:19 cf. 1 S
29:4; 2 Ch 13:6; 18:16 = 1 K 22:17; Is 19:4; 22:18; 36:12; 37:4, 6 Je 27:4; (2)
ref. to God Mal 1:6; אֲדֹ נֵי הָ אֲדֹ נִ יםLord of lords Dt 10:17 = ψ 136:3; אֲדֹ נֵינּוψ 135:5;
147:5 Ne 8:10; י׳אֲדֹ נֵינּוψ 8:2, 10 Ne 10:30; אֲדֹ נַיִ ְך י׳Is 51:22 (prob. = thy

husband, Yahweh); אֲדֹ נָיוHo 12:15 (possibly error for )אֲדֹ נָי. 3. sf. 1 s. )אֲדֹ נַי(אֲדֹ נִ י
(1) ref. to men: my lord, my master, (a) master Ex 21:5 (Cov’t code) Gn 24:12
+, 44:5 (J, 20 times) 1 S 30:13, 15 2 K 5:3, 20, 22; 6:15; (b) husband Gn
18:12 (J); (c) prophet 1 K 18:7, 13 2 K 2:19, 4:16, 28; 6:5; 8:5; (d) prince Gn
42:10 (E), 23:6, 11, 15 (P), 43:20; 44:18 +, 47:18, + (J, 12 times); Ju 4:18; (e)

king 1 S 22:12 + (S & K 75 times); (f) father Gn 31:35 (E); (g) Moses Ex 32:22
Nu 11:28; 12:11; 32:25, 27 (J); 36:2(×2) (P); (h) priest 1 S 1:15, 26(×2); (i)

theophanic angel Jos 5:14 Ju 6:13; (j) captain 2 S 11:11; (k) general recognition
of superiority Gn 24:18; 32:5 +; 33:8 +; 44:7 + (J, 13 times), Ru 2:13 1 S 25:24
+ (15 times); (2) ref. to God: אֲדֹ נָיa. my Lord Gn 20:4 (?E) Ex 15:17 (Sam. )יהוה

elsewhere in Hex, J; Gn 18:3(?), 27, 30, 31, 32; 19:2, 18(?) Ex 4:10, 13; 5:22;
34:9 Nu 14:17 Jos 7:8; also Ju 6:15; 13:8; not S; 1 K 22:6 2 K 19:23; not

Chron

except memorials Ezr 10:3 (ref. to Ezra) Ne 1:11; 4:8; WisdLt only Jb 28:28
(doubtless scrib. error for יהֹוהof many MSS.); not Ho; Is 37:24; 38:16 (hist.
part); exile Is 49:14 (cf. 51:22); Mi 1:2 ψ 16:2 + (47 times, chiefly this sense,
except sub b.; cf. אֱֹלהַ י וַאדֹ נָיmy Lord and my God ψ 35:23; (writers that use
אֱלהִ יםseld. use  ;)אֲדֹ נָיb. Adonay n.pr. of God, parallel with Yahweh, substit. for it
often by scrib. error, & eventually supplanting it. In earlier Is 3:17 + (19 times
seeming to belong here), Am 7:7, 8; 9:1 Ez 18:25, 29; 33:17, 20; 21:12 (prob.
אֲדֹ נָי י׳as in usual phrase); Zc 9:4 Mal 1:12, 14 La 1:14 + (14 times) ψ 2:4;
37:13; 78:65; 90:17 (?  )יהוה110:5 (Dalman puts most of these sub (a);—many
cases are doubtful); 1 K 3:10, 15 (Mass. אדניfor יהוהcf. Dalm. 2 K 7:6; Dalm.
rightly questions; he reads )יהוה. The phrases אֲדֹ נָי אֱֹלהַ יψ 38:16; 86:12, Adonay

my God; אֲדֹ נָי הָ אֱֹלהִ יםDn 9:3, א׳ אֱֹלהֵ ינּו9:9, 15, א׳ הָ אֵ לDn 9:4 favour taking א׳Dn
1:2; 9:7, 8 ( )?יהוהv 16, 17, 19(×3) as the divine name. 4. (אֲדֹ נָי יהוהa) my Lord

Yahweh (v.  )יהוהGn 15:2, 8 (JE) Jos 7:7 (J, G om.  )י׳Dt 3:24; 9:26 Ju 6:22;
16:28 2 S 7 (6times) 1 K 2:26; 8:53; prob. Am 3:7, 8; 7:2, 4, 5; 9:8 Je 1:6;
4:10; 14:13; 32:17, 25 Ez 4:14; 8:1; 9:8; 11:13; 20:39; 37:3 ()יָדַ ע כִ י אֲני א׳ י׳

)(Coאֲדֹ נָי 13:9; 23:49; 24:24; 28:24; 29:16 inappropriate in mouth of God; del.
)(Dalm.); Mi 1:2 Zp 1:7 Ob 1 Zc 9:14 ψ 71:5, 16; 73:28; (bי׳ אֱֹלהֵ יכֶם or read
appar. n.pr. Adonay Yahweh Is 25:8 Je 44:26; exile Is 40:10 + (10 times, but
אָ מַ ר א׳ י׳ , G); (c) uncertain whether (a) or (b) in proph. formulaיהוה 61:1, 11 read
Is 7:7; 28:16; 30:15; 49:22; 52:4; 65:13 Je 7:20 Am 1:8; 3:11; 5:3; 7:6 Ob 1
;)Is 56:8 Je 2:22 Am 3:13; 4:5; 8:3, 9, 11 Ez (80 timesנְ אֻם א׳ י׳ ;)Ez (131 times
Am 7:1, 4; 8:1.כֹ ה הִ ְראַ נִ י א׳ י׳ ;Am 4:2; 6:8נִ ְׁשבַ ע א׳ י׳ ;ְ Ez 6:3; 25:3; 36:4דבַ ר־א׳ י׳
אֲדֹ נָי Yahweh my Lord ψ 68:21; 109:21; 140:8; 141:8 Hb 3:19. 6.יהוה אֲדֹ נָי 5.
;) ψ 69:7 Am 9:5 Is 10:23; 22:5, 12צבאות (a) my Lord Yahweh Ṣ. (v.יהוה צְ בָ אֹות
, Yahweh, the God of Hosts my Lord Am 5:16; (b) aי׳ אֱֹלהֵ י הַ צְ בָ אֹות א׳ 28:22 cf.
כֹ ה אָ מַ ר א׳ divine name, Adonay, Yahweh Ṣ. Je 46:10(×2); 50:25; (c) uncertain are
Is 3:15 Je 2:19; 49:5; 50:31.נְ אֻם א׳ י׳ צ׳ ;Is 10:24; 22:14, 15י׳ צ׳
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ويشرح مؤكدا ان ادوناي وادوني متساويين في المعني وادوناي هي مشتقه من ادوني وتعني الرب والسيد
واالثنين يطلقوا علي البشر ويهوه وعلي البشر ياخذ اضافه وعلي يهوه باضافه صفه تؤكد االلوهية او
بدون اضافة

وايضا قاموس

A concise Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament.
אָ דֹון: cs. אֲדֹון, sf. of sg. only for אֲדֹ נֹו &(אֲדֹ נִ יPr 30:10 Kt, 1S 16:16 †); otherw. pl.
אֲדֹ נִ ים, cs. אֲדֹ נֵי, sf. אֲדֹ נָיו, &c. 1 sg. אֲדֹ נַיGn 19:2 †, otherw.  ;אֲדֹ נָיw. pref. וַאדֹ ׳, בַ אדֹ ׳,
לַאדֹ ׳, exc, sf. w. e ( ַלאֲדֹ ן & ) ַלאֲדֹ נֵינּוMi 4:13 †; of God, always אֲדֹ נָי:
I. (earthly) lord, master (more than 300 ×): — 1. :: ˓ebed Is 24:2; in gent., over
land Gn 42:30, household 45:8, &c. pl. lords Is 26:13; — 2. polite vocative, ˒
a

dōnî = you (sg.): wife to husb 1K 1:17, dau to father Gn 31:35, &c.; w.

addition: my lord Moses Nu 11:28; — 3. in polite style, ˒ adōnî for you (sg.) or
he, your or his: Gn 24:27.
II. ˒ādôn = God (more than 400 ×): — 1. God is ˒ādōn Ps 114:7, hā˒ādōn Is
1:24, ˒ adôn kol-hā˒āreṣ Jos 3:11, ˒ adōnê hā˒ adōnîm Dt 10:17; — 2. ˒ adōnāy:
a) voc., Gn 18:3; b) in statement Gn 18:27; c) ˒ adōnāy yhwh my Lord Y. (280
×) Gn 15:2; — 3. yhwh ˒ adōnênû: voc., Ps 8:2; statement, Ps 135:5.
iii

ويؤكد ايضا نفس االمر وان ادوني وادوناي يطلقوا علي الرب بدل من يهوه
وايضا

Adon
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
•

Adon is the Northwest Semitic for "lord" [1] (Ugaritic adn, c.f. Akkadian
adannu "mighty") ( also see Baal)
o

in the Tanakh, Adon may be used for men and angels as well as to
El, (e.g., Exodus 34:23). El is called the “Lord of lords”
(Deuteronomy 10:17)

o

Adonai "my lord" in Masoretic tradition is used as a euphemism to
refer to YHWH of the Hebrew Bible.

o

•

Greek Adonis, an adoption of Tammuz

in geography
o

a town in Loiret (France), see Adon, Loiret.
http://en.wikipedia.org/wiki/Adon
وتوضح ان
كلمة ادوني يعني ربي

وتوضيح للفرق بين ادون وادوناي
االثنين معبرين عن نفس المعني وممكن ان يستخدموا للبشر وايضا للرب
باضافه للبشر سيد ورب وبدون اضافه للرب اي يهوه
يستخدمان بدل كلمة الرب ( يهوه ) الن اليهود يتحاشوا نطق يهوه
ادون تعبر عن الرب في معامالته مع البشر ولما تزداد قدسيه تستخدم ادوناي
فيقول ادوناي وينفز ادون
فالذي يفصل بين استخدام ادوناي وبين استخدام ادوني هو مخطئ او جاهل
وبعد ما تأكدنا ان الكلمة اعالن الهوت وهو لقب من القاب اسم الرب ( يهوه ادوني ) فكيف يدعي احدهم
انها تعني سيدي فقط؟
وضعت ترجمة
(JPS) A Psalm of David. The LORD saith unto my lord: 'Sit thou at My right
'hand, until I make thine enemies thy footstool.
وهي الترجمة المرافقة لنسخة الماسوريتك
وأيضا تشابه الترجمة اليهودية المسيانية

(CJB) A psalm of David: ADONAI says to my Lord, "Sit at my right hand, until I
make your enemies your footstool."
 ق م الترجمة اليهودية280 والسبعينية من
(LXX) (109:1) Τῷ Δαυιδ ψαλμός. Εἶπεν ὁ κύριος τῷ κυρίῳ μου Κάθου ἐκ
δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου.

وتقول كيرسيوس كيريو التي تعني الرب لربي وهذا قبل الميالد بثالث قرون
وأيضا ترجوم المزامير اليهودي يقول
1Ψαλμός του Δαβίδ. Είπε στον Κύριό μου ο Κύριος: «Κάθισε στα
δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω απ’ την
εξουσία σου.»
وساذكر الحقا تفسيرات اليهود التي قالوا فيها ان هذه عن المسيا
بل الكارثة للمشككين ان يوجد مخطوطة للبدل من قال يهوه الدوني كتبتها قال يهوه ليهوه وهذا ذكره ادم
كالرك بوضوح
Psa_110:1 Said unto my Lord. Instead of  לאדניladoni, “my Lord,” one MS.
seems to have read  ליהוהlayhovah, “Jehovah said unto Jehovah, ‘Sit thou on
my right hand,’” etc. See De Rossi.

وأيضا استخدامات الكلمة عن الرب في العهد القديم
مثل
سفر الخروج 23 :34
 23 :34ثالث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك امام السيد الرب اله اسرائيل
ادون يهوه وتنطق ادوني ادوناي

سفر يشوع
 13 :3و يكون حينما تستقر بطون اقدام الكهنة حاملي تابوت الرب سيد االرض كلها في مياه االردن ان
مياه االردن المياه المنحدرة من فوق تنفلق و تقف ندا واحدا
يهوه ادون وينطقها اليهود ادوناي ادوني

سفر اشعياء 1
 24 :1لذلك يقول السيد رب الجنود عزيز اسرائيل اه اني استريح من خصمائي و انتقم من اعدائي

يهوه ادون وهو ايضا ينطق ادوني ادوناي
وهي تساوي ادوناي
وامثلة اخرى
تثنية 17 :10
ِ ِ
اإلله الع ِظيم الجبَّار الم ِهيب ِ
الذي ال َيأ ُ ِ
ِ ِ
َن َّ ِ
)(SVDأل َّ
الو ُجوِه َوال
له ُك ْم ُه َو ِإ ُ
له اآلل َهة َوَر ُّب األ َْرَباب ُ َ ُ َ ُ َ ُ
الر َّب إ َ
ْخ ُذ ب ُ
َيْقَب ُل َرْش َوة

)(HOTכי יהוה אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים האל הגדל הגבר והנורא אׁשר לא־יׂשא
פנים ולא יקח ׁשחד׃
ادوني ادوني
(LXX) ὁ γὰρ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν, οὗτος θεὸς τῶν θεῶν καὶ κύριος τῶν
κυρίων, ὁ θεὸς ὁ μέγας καὶ ἰσχυρὸς καὶ ὁ φοβερός, ὅστις οὐ θαυμάζει
πρόσωπον οὐδ᾿ οὐ μὴ λάβῃ δῶρον,
يشوع 11 :3
ِ ِِ ِ
ِ ِ
ام ُك ْم ِفي األ ُْرُد ِن.
)ُ (SVDه َوَذا تَ ُاب ُ
َم َ
وت َع ْهد َسيد ُكل األ َْرض َعابٌر أ َ
)(HOTהנה ארון הברית אדון כל־הארץ עבר לפניכם בירדן׃

(LXX) ἰδοὺ ἡ κιβωτὸς διαθήκης κυρίου πάσης τῆς γῆς διαβαίνει τὸν
Ιορδάνην.
نحميا 10 :8
اشربوا اْلحْلو وابعثُوا أ َْن ِ
)َ(SVDفَقال َلهم[ :ا ْذهبوا ُكُلوا َّ ِ
ص َبة لِ َم ْن َل ْم ُي َعَّد َل ُه أل َّ
َن اْل َي ْوَم ِإَّن َما ُه َو ُمَقَّد ٌس
السم َ
َُ
ين َو ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ
َ ُُ
لِ َسِيِد َناَ .والَ تَ ْح َزُنوا أل َّ
الر ِب ُه َو ُق َّوتُ ُك ْم].
َن َف َرَح َّ
)(HOTויאמר להם לכו אכלו מׁשמנים וׁשתו ממתקים וׁשלחו מנות לאין נכון לו כי־קדוׁש היום
לאדנינו ואל־תעצבו כי־חדות יהוה היא מעזכם׃
(LXX) καὶ εἶπεν αὐτοῖς Πορεύεσθε φάγετε λιπάσματα καὶ πίετε
γλυκάσματα καὶ ἀποστείλατε μερίδας τοῖς μὴ ἔχουσιν, ὅτι ἁγία ἐστὶν ἡ
ἡμέρα τῷ κυρίῳ ἡμῶν· καὶ μὴ διαπέσητε, ὅτι ἐστὶν ἰσχὺς ὑμῶν.
بل ما هو اهم من هذا سفر المزامير نفسه لداود يستخدم لفظ ادوني على الرب
مزامير
Psa_8:1, Psa_8:9, , Psa_45:11, Psa_97:5, Psa_110:1, Psa_114:7,
Psa_135:5, Psa_136:3, Psa_147:5,
بل نجد ترجمة شابات نفسها في مزمور  11 :45ترجمتها لورد بال كابيتال وليس ماستر
י־הּוא ֲֲ֜אדֹ ַַ֗ניְִִך וְ הִ ְׁש ַ ַּֽתחֲוִ י־לַּֽ ֹו:
יבוְ יִ ְת ָ ָ֣או הַ ֶ ָ֣מלְֶך יָפְ יֵ ְֵ֑ך כִ ֥

And the King shall desire your beauty, for He is your Lord, and prostrate yourself
to Him.
وراشي نفسه يقول على ادوني هو القدوس المبارك اسمه (الرب يهوه)
And the King shall desire your beauty: And if you do this, the King, the Holy
One, blessed be He, will desire the beauty of your deeds.
فلماذا راشي ومن وراؤه اليهود الحداثى مثل شاباد يكيلوا بمكيالين؟
فالكلمة ادوني في مزامير استخدمت على يهوه نفسه وهم اقروا بهذا
وامثلة أخرى الدوني على يهوه
7 :114
)(HOTמלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב׃
ِ
)ِ (SVDم ْن ُقدَّا ِم َّ ِ
وب!
الر ِب م ْن ُقدَّا ِم ِإَله َي ْعُق َ
(LXX) (113:7) ἀπὸ προσώπου κυρίου ἐσαλεύθη ἡ γῆ, ἀπὸ προσώπου
τοῦ θεοῦ Ιακωβ
مزمور 3 :136
احمُدوا َر َّب األَْرَب ِ
َن ِإَلى األََب ِد َر ْح َم َت ُه.
اب أل َّ
)َ ْ (SVD
ونجد نفس االمر ان ترجمة شاباد كتبته الرب بال كابيتال
גהֹודּו ַ ִַּֽל ֲִאדֹ נֵ ָ֣י ָ ַּֽהאֲדֹ ִנים ִ ִּ֖כי לְ עֹולָ ָ֣ם חַ ְס ַּֽדֹו:

Give thanks to the Lord of lords, for His kindness is eternal.
فايضا اكرر لماذا الكيل بمكيالين؟
(LXX) (135:3) ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ τῶν κυρίων, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα
·τὸ ἔλεος αὐτοῦ
مزمور 5 :147
ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
اء.
)َ (SVDعظ ٌ
يم اْلُق َّوة .ل َف ْهمه الَ إ ْح َص َ
يم ُه َو َرُّبَنا َو َعظ ُ
ג ָָ֣דֹול אֲדֹונֵ ָ֣ינּו וְ ַרב־כֹ חִַ לֲִ֜ ְת ַּֽבּונ ַָ֗תֹו ֵ ָ֣אין ִמ ְס ָ ַּֽפר
ونجد أيضا نفس االمر فشاباد كتبته لورد باالل الكابيتال
5Our Lord is great and has much strength; His understanding cannot be
calculated.
(LXX) (146:5) μέγας ὁ κύριος ἡμῶν, καὶ μεγάλη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ, καὶ τῆς
συνέσεως αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἀριθμός.
فعرفنا لغاويا ان راشي وترجمة شاباد يكيلوا بكيلين والكلمة تستخدم عن الرب بوضوح عندما تستخدم
بصيغة عامة ولكن لو خصص بوضوح لسيد مدينة او بيت او اسرة تكون عن بشر وفي سفر المزامير هي
عن الرب يهوه
أيضا هذا ليس المفهوم اليهودي العام بل اليهود قالوا بوضوح انه عن المسيح
Psalm 110:1.
Midrash on Psalms, Book One, Psalm 18, 29.

… R. Yudan said in the name of R. Hama: In the time-to-come, when the Holy
One, blessed be He, seats the lord Messiah at His right hand, as is said The

Lord saith unto my lord: “Sit thou at My right hand” (Ps. 110:1).
iv

راباي يودان قال
باسم راباي هاما في الوقت الذي سياتي عندما الواحد القدوس المبارك هو يجلس الرب المسيح على
1 :110 يمينه كما قال قال الرب لربي اجلس عن يميني مزمور
Psalm 110:1.
Midrash on Psalms, Book Five, Psalm 110, 4.
… Who, then, fought all the battles? It was the Holy One, blessed be He: He said
to Abraham Sit thou at My right hand and I shall fight the battles for thee. That
God did so is not made plain in the narrative. Who made it plain? David, who
said: The Lord saith unto my lord: “Sit thou at My right hand.” To the Messiah
also it will be said And in mercy shall the throne be established: and he shall sit

to it in truth in the tent of David, judging (Isa. 16:5).
v

 هو قال البراهيم اجلس عن يميني وانا سوف.من هو الذي حارب كل الحروب؟ هو القدوس المبارك هو
 قال الرب، ولكن عمن هذا بوضوح؟ داود الذي قال. والرب فعل هذا ولم يقول هذا في النص.احارب حربك

لربي اجلس عن يميني للمسيح وأيضا سيقال فيثبت الكرسي بالرحمة ويجلس عليه باألمانة في خيمة داود
قاض ويطلب الحق و يبادر بالعدل اشعياء 5 :16
بل كما يقول لنا  Galatinusان ترجوم جوناثان الحقيقي قال الرب لكلمته
'';says the true Targum of Jonathan has it, "the Lord said to his Word
De Cathol. Arean. Ver. l. 3. c. 5. & l. 8. c. 24.
بل كما قال راباي جوردين انه عن المسيح
"God will make the King Messiah sit at his right hand,
In Midrash Tillim apud Yalkut in loc.
ايلوهيم سوف يجعل الملك المسيح يجلس عن يمينه
وأيضا هذا قله عدد من الراباوات
Saadiah Gaon in Dan vii. 13.
Nachman. Disput. cum Fratre Paulo, p. 36, 55.
Abkath Rochel, p. 80.
وهنا يظهر عدم امانة راشي ومن ينقلوا عنه عندما يقول راشي ان المدراش يقول هذا عن إبراهيم فالحقيقة
المدراش يقول هذا عن المسيح بوضوح وأيضا قدمت ترجوم المزامير قال كيريوس
بل مزمور مهم ينفي فيه داود انه يوجد أي سيد عليه اال الرب فقط وليس بشر على االطالق ويستخدم
فيه لفظ ادوني ايضا

سفر المزامير 4 :12
الذين قالوا :بألسنتنا نتجبر .شفاهنا معنا .من هو سيد علينا؟
אֲׁשֶֶׁ֚ ר ָ ַּֽא ְמ ֨רּו | לִ לְ ׁשֹ נֵ ָ֣נּו נִּ֖ ַגְ בִ יר ְׂשפ ֵ ָָ֣תינּו ִא ָתנּו ֲִ֜ ַ֗מי אָ ָ֣דֹון ָ ַּֽלנּו:
وشاباد
Who said, "With our tongue we will overpower; our lips are with us. Who is lord
"?over us
وراشي لم يفسر العدد ولم يفسره النه كان يجب ان يقول انه داود يقول بوضوح ال يوجد سيد لداود اال
الرب فقط الن داود مسيح الرب
الن مكانة داوود مرتفعه جدا
ان كان ابراهيم ابو االباء فداوود هو اب لكل ملوك اليهود واليوجد ملك اعظم منه وكرسي الملك مسيح
الرب اصبح اسمه كرسي داوود
مثال سليمان في عظمته كان يستشفع بداود في صالته للرب وايضا الرب يرحم اسرائل الجل داوود ( امل
 ) 13 :11ولهذا من غير الالئق ان يكون داود يدعو ابن من ابناؤه او احفاده بلقب ربا  .فلو كان
المسيا كمخلص بشري فقط سيكون من غير الالئق ان يقول له داود ربا ولكن المخلص فائدته لداود انه
يدفع ثمن خطية داوود نفسه لذلك فيصبح داوود مديون له ويدعوه ربا النه مخلصه والمخلص للكل

ولكي يكون المسيا مخلص للكل من خطاياهم ومنهم داوود نفسه فيجب ان يتحد فيه طبيعتين طبيعه
بشريه كابن داوود فيكون ابن لداوود ليحمل الخطيه وطبيعه اخري المحدوده ( هللا وحده الغير محدود )
ليخلص الكل من خطاياهم بما فيهم داود نفسه لذلك يصلح ان يدعوه داوود ربا
ولهذا اليصلح ان يطلق داوود علي نفسه ربا وال علي ابيه ابراهيم نفسه النه لم يخلص احد وال علي ابنه
سليمان الن سليمان خاضع لسلطان داوود النه وارث الملك من ابيه داود وال اي نبي وال اي بشر اال
المسيا لمكانته االلوهية
ولماذا لم يقول داود عن إبراهيم سيدي في مزمور  9 :47ومزمور  6 :105و 9و .42فالكالم عن رب
داود وسيتضح هذا اكثر من سياق الكالم
بل حتى اليهود الحداثى الرافضين للرب يسوع المسيح والذين مثل راشي يحاولوا نفي انه عن المسيح لم
يتفقوا مع راشي انه عن إبراهيم بل حاولوا يدعوا انه عن داود وليس المتكلم.
Psalm 110 was composed in the third person to be sung by the Levites, and thus
reflects their point of view, for they would call their king “my master – adoni.” In
other words, the Levites are saying that “God spoke to our master (King David).

”Sit at My right hand, until I make your enemies your footstool.
وهذا سهل الرد عليه الن داود هو المتكلم ولكن المهم ان حتى اليهود غير متفقين مع راشي.
نكمل ما يقوله راشي في بقية العدد

“Wait for My right hand”: Wait for My salvation and hope for the Lord. [The
root]  ישיבהmeans only waiting, as Scripture states (Deut. 1:46): “And you stayed
( )ותשבוin Kadesh for many days.”
:1  انتظر لخالصي ورجاء في الرب مصدر كلمة يشيبه تعني فقط انتظار كما في تثنية:انتظر على يميني
 و قعدتم في قادش اياما كثيرة46
وكالعادة راشي يكمل في عدم امانته فيقول عن لفظ شب ׁשב في
H113

H341

לאדני

איביך

H3068 The LORD

H7896 I make

יהוה

אׁשית

H5002 said

H5704 until

נאם

עד

H4210 A Psalm

מזמור

H3225 thou at my right hand,

H7272 thy footstool.

לרגליך׃

H1732 of David.

לימיני

( לדודIHOT+)

H3427 Sit

H1916 thy footstool.

ׁשב

unto my Lord,

הדם

thine enemies

وهذا اللفظ ال خالف عليه في القواميس انه يعني اجلس بل راشي بنفسه يستشهد به في عدد يقول
)جلستم (قعدتم
 مرة في العهد القديم كلها بمعنى جلس وقعد ولم تاتي وال مرة بمعنى انتظر1084 بل هذه الكلمة أتت
وقاموس سترونج
H3427
יׁשב
yâshab
yaw-shab'
A primitive root; properly to sit down (specifically as judge, in ambush, in quiet);
by implication to dwell, to remain; causatively to settle, to marry: - (make to)

abide (-ing), continue, (cause to, make to) dwell (-ing), ease self, endure, establish,
X fail, habitation, haunt, (make to) inhabit (-ant), make to keep [house], lurking, X
marry (-ing), (bring again to) place, remain, return, seat, set (-tle), (down-) sit (down, still, -ting down, -ting [place] -uate), take, tarry.

وقاموس براون
H3427
יׁשב
yâshab
BDB Definition:
1) to dwell, remain, sit, abide
1a) (Qal)
1a1) to sit, sit down
1a2) to be set
1a3) to remain, stay
1a4) to dwell, have one’s abode
1b) (Niphal) to be inhabited
1c) (Piel) to set, place
1d) (Hiphil)
1d1) to cause to sit
1d2) to cause to abide, set
1d3) to cause to dwell
1d4) to cause (cities) to be inhabited
1d5) to marry (give an dwelling to)
1e) (Hophal)
1e1) to be inhabited
1e2) to make to dwell
Part of Speech: verb
A Related Word by BDB/Strong’s Number: a primitive root
Same Word by TWOT Number: 922

وقاموس كلمات الكتاب
H3427
ָיַ ׁשב

yāšaḇ: A verb meaning to sit, to dwell, to inhabit, to endure, to stay. Apparently,
to sit is the root idea, and other meanings are derived from this. The subject of the
verb may be God, human, animal (Jer_50:39), or inanimate matter. The word
sometimes emphasizes the location of persons, whether they were sitting under a
tree (Jdg_6:11; 1Ki_19:4) or in a house (2Ki_6:32). It could also reflect a person's
position: one sat as a judge (Pro_20:8; Isa_28:6); as a widow (Gen_38:11); or on a
throne as king (Exo_12:29; 2Ki_13:13). Sometimes it indicated one's companions;
one sits with scoffers (Psa_1:1); or with the elders of the land (Pro_31:23). The
word may signify "to dwell," either temporarily (Lev_23:42) or in a permanent
dwelling (Gen_4:16; Zep_2:15). Sometimes the word means that an object or
person stays in a limited area (Exo_16:29); or abides for a period of time
(Lev_12:4-5; 2Sa_6:11); or for eternity (Psa_9:7 [8]; Psa_102:12 [13]; Psa_125:1).
The years are even said to sit, that is, to pass (1Ki_22:1).
فلماذا راشي الغير امين حولها ينتظر وهي تعني يجلس؟
 فهذه الكلمة أيضا تدمر تماما ادعاء.السبب ألنه غير الئق ان يقول ان إبراهيم يجلس عن يمين الرب
.راشي وهي تثبت أيضا الهوت المتكلم عنه في هذا العدد وهو المسيح
فكيف تصدقوا شخص مثل هذا؟
وبمعرفة المعنى الحقيقي كيف يتج أر أحد ان يقول ان الكالم عن إبراهيم انه يجلس عن يمين الرب؟
يكمل راشي قائال
for My right hand: For the salvation of My right hand.
 خالص يميني:عن يميني

اين قال في العهد القديم اجلس عن يميني تعني يخلص؟
عندما يقول يخلص بيمينه يقولها بوضوح وال يقول اجلس عن يميني
يكمل راشي في اخطاؤه
until I make your enemies: Amraphel and his allies.
حتى اجعل اعداؤك :امرفال ومعاونيه.
المتكلم هو داود بل راشي أيضا يقر بذلك .ولكن اين في تكوين  14قال الرب إلبراهيم هذا الكالم؟
أيضا لماذا داود يتكلم بالمضارع عن حدث تم بالماضي مع ابراهيم؟
كل هذا يثبت عدم امانة راشي وان كل ما قاله خطأ في خطأ
واالهم من راشي وغيره من المعاندين ورافضين االيمان ان العهد الجديد اقتبس العدد مؤكدا انه عن
المسيح
متي 22
ِِ
ان اْل َف ِر ِ
ِ
ين َسأََل ُه ْم َي ُسو ُع
يسُّيو َن ُم ْج َتمع َ
يما َك َ
َ 41وف َ
يح؟ ْاب ُن َم ْن ُه َو؟» َقاُلوا َل ُهْ « :اب ُن َد ُاوَد».
ظُّنو َن ِفي اْل َم ِس ِ
َ 42قائالًَ « :ما َذا َت ُ
وح َرًّبا؟ َق ِائالً:
الر ِ
وه َد ُاوُد ِب ُّ
ال َل ُه ْمَ « :ف َكْي َ
ف َي ْد ُع ُ
َ 43ق َ
َ 44قال َّ ِ
اء َك َم ْو ِطًئا لَِق َد َمْي َك.
اجلِ ْس َع ْن َي ِميني َح َّتى أ َ
َض َع أ ْ
الر ُّب لَربِيْ :
َع َد َ
َ

ف َي ُكو ُن ْابَن ُه؟»
وه َرًّباَ ،ف َكْي َ
َ 45فِإ ْن َك َ
ان َد ُاوُد َي ْد ُع ُ
ِ
ِ
ِ
َن َي ْسأََل ُه َب َّتةً.
َحٌد أ ْ
َحٌد أ ْ
َن ُي ِج َيب ُه ِب َكل َمةٍَ .و ِم ْن ذل َك اْلَي ْومِ َل ْم َي ْج ُسْر أ َ
َ 46فَل ْم َي ْس َتط ْع أ َ

مرقس 12
ِ ِ
َج َ ِ
َن
َحٌد َب ْع َد ذلِ َك أ ْ
ال َل ُهَ« :ل ْس َت َب ِع ً
يدا َع ْن َمَل ُكوت هللا»َ .وَل ْم َي ْج ُسْر أ َ
آه َي ُسو ُع أََّن ُه أ َ
َ 34فَل َّما َر ُ
اب ب َعْقلَ ،ق َ
َي ْسأََل ُه!
ِ
ِ
يح ْاب ُن َد ُاوَد؟
ال َو ُه َو ُي َعلِ ُم في اْل َهْي َك ِلَ « :كْي َ
ول اْل َك َتَب ُة ِإ َّن اْل َمس َ
ُ 35ث َّم أ َ
َج َ
ف َيُق ُ
اب َي ُسو ُع َوَق َ
الر ُّب لِربِي :اجلِس عن ي ِم ِ
وح اْلُقُد ِ
اء َك َم ْو ِطًئا
 36أل َّ
الر ِ
ال ِب ُّ
ينيَ ،ح َّتى أ َ
َض َع أ ْ
ْ ْ َْ َ
ال َّ َ
َع َد َ
سَ :ق َ
َن َد ُاوَد َن ْف َس ُه َق َ
لَِق َد َمْي َك.
ِ
ور.
ان اْل َج ْم ُع اْل َك ِث ُير َي ْس َم ُع ُه ِب ُسُر ٍ
وه َرًّباَ .فم ْن أَْي َن ُه َو ْابُن ُه؟» َوَك َ
َ 37ف َد ُاوُد َن ْف ُس ُه َي ْد ُع ُ

لوقا 20
وه َع ْن َشي ٍء.
اسُروا أَْي ًضا أ ْ
َن َي ْسأَُل ُ
َ 40وَل ْم َي َت َج َ
ْ
ِ
يح ْاب ُن َد ُاوَد؟
ال َل ُه ْمَ « :كْي َ
ف َيُقوُلو َن ِإ َّن اْل َمس َ
َ 41وَق َ
الر ُّب لِربِي :اجلِس عن ي ِم ِ
اب اْلم َز ِ
َ 42وَد ُاوُد َن ْفس ُه َيُقول ِفي ِك َت ِ
ام ِ
يني
ْ ْ َْ َ
ال َّ َ
ُ
يرَ :ق َ
ُ
َ
اء َك َم ْو ِطًئا لَِق َد َمْي َك.
َ 43ح َّتى أ َ
َض َع أ ْ
َع َد َ
ف َي ُكو ُن ْابَن ُه؟».
وه َرًّباَ .ف َكْي َ
َ 44فِإ ًذا َد ُاوُد َي ْد ُع ُ
الشع ِب يسمعو َن َقال لِ َتالَ ِم ِ
ِ
ِ
يذ ِه:
يما َك َ
ان َجم ُ
يع َّ ْ َ ْ َ ُ
َ
َ 45وف َ

ويؤكد السيد المسيح بنفسه ان داوود قال بروح النبوه قال عن المسيح انه ربه فكيف يكون ابنه ؟ ولم
يستطع احد ان يتفوه بكلمه من اليهود والكتبه والفريسيين الحاضريين
ومعلمنا بطرس الرسول استشهد به وشرحه فقال
اعمال 2
ِ
ود لِذلِ َك.
يعا ُش ُه ٌ
هللاَ ،وَن ْح ُن َجم ً
ام ُه ُ
َ 32فَي ُسو ُع ه َذا أَ َق َ
ِ
ين ِ
س ِم َن ِ
وح اْلُقُد ِ
َ 33وإ ِِذ ْارَت َف َع ِبَي ِم ِ
اآلن ُتْب ِصُروَن ُه
الر ِ
َخ َذ َم ْو ِع َد ُّ
هللاَ ،وأ َ
اآلبَ ،س َك َب ه َذا َّالذي أَْن ُت ُم َ
َوَت ْس َم ُعوَن ُه.
الر ُّب لِربِي :اجِلس عن ي ِم ِ
ِ
يني
 34أل َّ
َن َد ُاوَد َل ْم َي ْص َع ْد ِإَلى َّ
ْ ْ َْ َ
ال َّ َ
ولَ :ق َ
الس َم َاواتَ .و ُه َو َن ْف ُس ُه َيُق ُ
اء َك َم ْو ِطًئا لَِق َد َمْي َك.
َ 35ح َّتى أ َ
َض َع أ ْ
َع َد َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يحا».
يل أ َّ
وه أَْن ُت ْمَ ،رًّبا َو َمس ً
َ 36فْلَي ْعَل ْم َيقيًنا َجم ُ
هللا َج َع َل َي ُسو َع ه َذاَّ ،الذي َصَلْب ُت ُم ُ
َن َ
يع َبْيت إ ْسَرائ َ
ويوضح ان داوود ليس هو الذي صعد الي السماء ولم يجلس في مركز قوة هللا وهذا كالم اليمكن ان يقال
عن داوود

ومعلمنا بولس الرسول يشرح ايضا
 1اَهلل ،بعد ما َكَّلم اآلب ِ ِ ِ ِ
طُرق َك ِث َيرٍة،
اع َو ُ
يماِ ،بأَْن َو ٍ
ُ َ َْ َ َ َ َ
اءباألَ ْنبَياء َقد ً
ِ ِ
هذ ِه األََّيا ِم األ ِ ِ ِ ِ ِ
َ 2كَّلمَنا ِفي ِ
ِ
ِ
ِ
ين،
َخ َيرِة في ْابنهَّ ،الذي َج َعَل ُه َو ِارًثا ل ُك ِل َش ْي ٍءَّ ،الذي ِبه أَْي ًضا َعم َل اْل َعاَلم َ
َ
ِِ
َّ ِ
َشي ِ
ِ
ير
اء ِب َكلِ َم ِة ُق ْدَرِت ِهَ ،ب ْع َد َما َصَن َع ِبَن ْف ِس ِه َت ْط ِه ًا
اء َم ْجدهَ ،وَر ْس ُم َج ْو َه ِرِهَ ،و َحام ٌل ُك َّل األ ْ َ
 3الذيَ ،و ُه َو َب َه ُ

ين اْلع َ ِ ِ
طاياَنا ،جَل ِ ِ
ِ
َعالِي،
ظ َمة في األ َ
ل َخ َ َ
س في َيم ِ َ
َ َ
ِ ِ ِ
 4ص ِائ ار أَع َ ِ
اس ًما أَ ْف َض َل ِمْن ُه ْم.
َ ً ْ
ظ َم م َن اْل َمالَ ئ َكة ِبم ْق َد ِار َما َو ِر َث ْ
 5أل ََّن ُه لِم ْن ِم َن اْلمالَ ِئ َك ِة َقال َق ُّ
َكو ُن َل ُه أًَبا َو ُه َو َي ُكو ُن لِي
ط« :أَْن َت ْاب ِني أََنا اْلَي ْوَم َوَل ْد ُت َك»؟ َوأَْي ًضا« :أََنا أ ُ
َ
َ
َ
َ
ْابًنا»؟
 6وأَي ًضا م َتى أ َْد َخل اْل ِب ْكر ِإَلى اْلعاَل ِم يُقول« :وْل َتسج ْد َله ُك ُّل مالَ ِئ َك ِة ِ
هللا».
َ َ ُ َ ْ ُ ُ
َْ
َ َ
َ
َ
ِ
 7وع ِن اْلمالَ ِئ َك ِة يُقولِ َّ « :
يب َن ٍار».
الصان ُع َمالَ ئ َك َت ُه ِرَي ً
ََ
َّام ُه َل ِه َ
َ ُ
احا َو ُخد َ
َ
ورَ .ق ِضيب ِ
ِ
الد ُه ِ
َهلل ِإَلى َد ْه ِر ُّ
يب ُمْل ِك َك.
َ 8وأ َّ
َما َع ْن ْ
ام ٍة َقض ُ
ُ ْ
االب ِنُ « :كْرِسُّي َك َيا أ ُ
استَق َ
ِ
اإل ْثمِ .م ْن أ ِ ِ
ِ
ِ
اج أَ ْك َثَر ِم ْن ُشَرَك ِائ َك».
االب ِت َه ِ
ْ
 9أْ
له َك ِب َزْيت ْ
هللا ِإ ُ
َجل ذل َك َم َس َح َك ُ
َحَبْب َت اْلبَّر َوأَْب َغ ْض َت َ
ات ِهي َع َم ُل َي َدْي َك.
َ 10و «أَْن َت َي َار ُّب ِفي البد ِء أَسست األَرض ،والسماو
ْ َ ْ َّ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ َ
ِ
يد و ِ
لك ْن أَْن َت َتْبَقىَ ،وُكُّل َها َك َث ْو ٍب َتْبَلى،
 11ه َي َت ِب ُ َ
ِ
وك َل ْن َت ْفَنى».
يها َف َت َت َغَّيُرَ .ولك ْن أَْن َت أَْن َتَ ،و ِسُن َ
َ 12وَك ِرَد ٍاء َت ْط ِو َ
ط« :اجلِس عن ي ِم ِ
ُ 13ث َّم لِم ْن ِم َن اْلمالَ ِئ َك ِة َقال َق ُّ
اء َك َم ْو ِطًئا لَِق َد َمْي َك»؟
يني َح َّتى أ َ
َض َع أ ْ
ْ ْ َْ َ
َع َد َ
َ
َ
َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ص!.
ين أ ْ
َج ِل اْل َعتيد َ
احا َخاد َم ًة ُمْر َسَل ًة لْل ِخ ْد َمة أل ْ
يع ُه ْم أَْرَو ً
َن َي ِرُثوا اْل َخالَ َ
س َجم ُ
 14أََلْي َ
اي ان الحي الي دهر الدهور هو ربي الذي هو اعلي من البشر واالنبياء والمالئكه هو الجالس في يمين
العظمة فهو مستحيل ان ينطبق علي داوود او بشر

يكمل المزمور
 2: 110يرسل الرب قضيب عزك من صهيون تسلط في وسط اعدائك

ترجمة شاباد
2The staff of your might the Lord will send from Zion; rule in the midst of your enemies.

يقول راشي
The staff of: [This is] an expression of support, as (above 105:16): “every staff
of bread.
 كسر قوائم الخبز كله16 :105  هذا تعبير لتأييد كما في:قضيب ال
أيضا هذا غير دقيق فهو ليس تأييد ولكن تعبير عن الملك
وهذا ليس رأي المفسرين المسيحيين بل المفسرين اليهود القدامى نفسهم
Psalm 110:2.
Midrash Rabbah, Genesis LXXXV, 9.
… AND THY STAFF alludes to the royal Messiah. as in the verse The staff of thy

strength the Lord will send out of Zion (Ps. CX, 2).
2 :110 صلجانك يشير به الى ملك المسيا كما هو في عدد قضيب عزك يرسل الرب من صهيون مز
وايضا
Psalm 110:2.
Midrash Rabbah, Numbers XVIII, 23.

;… That same staff also is destined to be held in the hand of the King Messiah
as it says, The staff of thy strength the Lord will send out of Zion: Rule thou in

the midst of thine enemies (Ps. CX, 2).
vi

نفس القضيب أيضا قدر ان تحمل في يد الملك المسيح كما قال يرسل الرب قضيب عزك من صهيون
تسلط في وسط اعدائك مزامير 2 :110
فالعدد ال يتكلم عن سند بل العدد يتكلم عن صولجان .ولكن راشي كان مجبر ان يغير معنى الكالم ليجعله
عن إبراهيم الن إبراهيم لم يكون المسيح ولم يملك ولم يقال عنه وال مرة ملك.
ما يقوله هنا عن قضيب التسلط هو ما قاله مزمور 45
سفر المزامير 6 :45
ورَ .ق ِضيب ِ
ِ
الد ُه ِ
هلل ِإَلى َد ْه ِر ُّ
يب ُمْل ِك َك.
ام ٍة َقض ُ
ُ ْ
ُكْرِسُّي َك َيا اَ ُ
استَق َ
وهي التي فسرها معلمنا بولس الرسول في
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 8 :1
ورَ .ق ِضيب ِ
ِ
الد ُه ِ
َهلل ِإَلى َد ْه ِر ُّ
يب ُمْل ِك َك.
َوأ َّ
َما َع ْن ْ
ام ٍة َقض ُ
ُ ْ
االب ِنُ « :كْرِسُّي َك َيا أ ُ
استَق َ
ولكن ما يكمل به راشي هو أكثر تخريف فيقول

The staff of your might the Lord will send from Zion: When you return from
the war and your men are weary and in pursuit, the Lord will send you
Malchizedek, king of Salem, to bring out bread and wine (Gen. 14: 14).
قضيب عزك الرب سيرسل من صهيون :عندما تعود من الحرب ورجالك متعبين الرب سيرسل لك ملكي
صادق ملك اورشليم ليحضر خبز وخمر .تكوين 14 :14
اعتقد أي قارئ امين سيرى كيف راشي يضلل البسطاء الن
أوال الرب يتكلم في العدد بوضوح على لسان داود بصيغة المستقبل وليس عن حدث في الماضي أصال.
ثانيا الرب يقول بوضوح قضيب العز أي الملك وال يتكلم عن وجبة طعام فكلمة عزك عوزيخا עזך لم
تستخدم وال مرة بمعنى طعام
H5797
עוז

עז

‛ôz ‛ôz

oze, oze
 From H5810; strength in various applications (force, security, majesty, praise):boldness, loud, might, power, strength, strong.

ثالثا العدد يقول يرسل وهي في العبري يشاالخ יׁשלח وتعني يخرج فالرب يخرج عز وسلطان المتنبأ عنه
من صهيون وليس يخرج له فالذي يخرج من صهيون هو قضيب العز وليس اخر بطعام
رابعا أصال إبراهيم لم يكن في صهيون بل في حبرون عند بلوطات مم ار
سفر التكوين
 18: 13فنقل ابرام خيامه واتى واقام عند بلوطات مم ار التي في حبرون بنى هناك مذبحا للرب
خامسا إبراهيم لم يكن جائع هو ورجاله كما ادعى راشي بل كان معه كل االمالك التي استرجعها وهذا ما
يقوله العدد لفظا
سفر التكوين 14
 16: 14و استرجع كل االمالك و استرجع لوطا اخاه ايضا و امالكه و النساء ايضا و الشعب
سادسا لم يخرج ملكي صادق لوحده في استقبال إبراهيم على عكس ما ادعى راشي فقد خرج معه ملك
سدوم والملوك الذين معه وبالفعل الغلمان كانوا أكلوا من الغنيمة
سفر التكوين 14
 17: 14فخرج ملك سدوم الستقباله بعد رجوعه من كسرة كدرلعومر و الملوك الذين معه الى عمق شوى
الذي هو عمق الملك
 18: 14و ملكي صادق ملك شاليم اخرج خب از و خم ار و كان كاهنا هلل العلي
 19: 14و باركه و قال مبارك ابرام من هللا العلي مالك السماوات و االرض

 20: 14و مبارك هللا العلي الذي اسلم اعداءك في يدك فاعطاه عش ار من كل شيء
 21: 14و قال ملك سدوم البرام اعطني النفوس و اما االمالك فخذها لنفسك
 22: 14فقال ابرام لملك سدوم رفعت يدي الى الرب االله العلي مالك السماء و االرض
 23: 14ال اخذن ال خيطا و ال شراك نعل و ال من كل ما هو لك فال تقول انا اغنيت ابرام
 24: 14ليس لي غير الذي اكله الغلمان و اما نصيب الرجال الذين ذهبوا معي عانر و اشكول و مم ار
فهم ياخذون نصيبهم
سابعا موقف ملكي صادق مع إبراهيم لم يكن ع از البراهيم النه بعد الحرب وليس قبلها
ثامنا موقف ملكي صادق مع إبراهيم لم يكن ع از البراهيم بل خضوع من إبراهيم لملكي صادق واحترام له
وإبراهيم اعطى العشور لملكي صادق
فهل بعد كل هذا ال يزال احد يصدق راشي في شرحه للمزمور 110؟ كل هذا التدليس لينفي ان المزمور
هو نبوة مستقبلية يقولها داود اعالنا لالهوت الرب يسوع المسيح الذي هو رب داود؟
العدد بوضوح يتكلم عن الرب يسوع المسيح الذي بالفعل أسس كنيسته ومن بعد العشاء األخير والصلب
والقيامة انتشرت من اليهودية والى السامرة والى اقصى األرض كما قال في
سفر إشعياء 3 :2
ِ ِ
ِ
طُرِق ِه َوَن ْسُل َك
وب َك ِث َيرٌةَ ،وَيُقوُلو َنَ « :هُل َّم َن ْص َع ْد ِإَلى َجَب ِل َّ
وبَ ،فُي َعلِ َمَنا ِم ْن ُ
َوَتس ُير ُش ُع ٌ
الر ِبِ ،إَلى َبْيت ِإله َي ْعُق َ
ِِ
ِ ِ
ِ
الش ِريعةُ ،و ِم ْن أ ِ
الر ِب.
يم َكلِ َم ُة َّ
ُ
في ُسُبله» .أل ََّن ُه م ْن ص ْهَي ْو َن َت ْخُر ُج َّ َ َ
ُور َشل َ

بل كما قال المفسرين اليهود نفسهم ونقل عنهم جيل ان القضيب هنا صلجان ملك المسيح مثل موسى
وهارون وداود
Jelammedenu apud Yalkut in oc.
Bemidbar Rabba, fol. 224. 1.
Vid. Bereshit Rabba, fol. 75. 1.
بل يكمل الترجوم ويقول ان يرسل كلمة الرب

يكمل راشي قائال
rule: in the war
in the midst of your enemies: safely
تسلط :في الحرب
في وسط اعدائك :امنا
يقول راشي تسلط أي في الحرب ولكن لم نسمع ان إبراهيم تسلط في الحرب هو انقسم عليهم ليال فانهزموا
وهربوا وهو استرجع األمالك فلم نسمعه يتسلط على األعداء ولم يجعل الملوك األربعة تحت قدميه
ولكن المسيح تسلط على العالم بعد معركة الصليب التي غلب فيها
 3: 110شعبك منتدب في يوم قوتك في زينة مقدسة من رحم الفجر لك طل حداثتك

Your people will volunteer on the day of your host, because of the beauty of
holiness when you fell from the womb; for you, your youth is like dew.
تفسير راشي
Your people will volunteer on the day of your host: When you gather an army
to pursue them, your people and your friends will volunteer to go out with you, as
”we find (Gen. 14:14): “and he armed his trained men, those born in his house,
and no more; and Aner, Eshkol, and Mamre volunteered by themselves to go out
to his aid
شعبك سيتطوع في يوم قوتك :عندما تجمع جيش لتطاردهم ،شعبك واصدقاؤك سيتطوعون ليذهبوا معك
كما نجد في تك  14 :14جر غلمانه المتمرنين ولدان بيته :وليس اخرين وعانر واشكول ومامر تطوعوا
من نفسهم وخرجوا لمساعدته.
أوال نفس اإلشكالية الكالم الذي يقوله داود بروح النبوة في المستقبل وليس عند حدث في الماضي
ثانيا ال يوصف غلمان بيت إبراهيم بشعبه وال عانر وال اشكول وال مم ار
ثالثا الكالم انه يكتسب لنفسه شعب في يوم قوته أي بسبب ما سيفعله من قوة وانتصار سيصبح له
شعب .وهذا يخالف تماما موقف إبراهيم .فمن هو شعب إبراهيم هذا الذين سيكتسبهم؟

 فهو اشتراهم بدمه وهم سيخدموه ويسبحوه،ًفالكالم بوضوح عن المسيح الملك سيكونون له شعبا
 فهم أحبوه ألنه أحبهم أوالًً وأدركوا أنه صلب ألجل،ويكرسون أنفسهم له بإرادتهم الحرة واختيارهم = ُمْن َت َد ٌب
 وستظهر فيهم قوة المسيح،وهم صاروا له جنوداً يحاربون مملكة الشيطان بقوة. خالصهم
فلهذا السبعينية اليهودية قالت معك الرئاسة في يوم قوتك
(LXX) (109:3) μετὰ σοῦ ἡ ἀρχὴ ἐν ἡμέρᾳ τῆς δυνάμεώς σου ἐν ταῖς
λαμπρότησιν τῶν ἁγίων· ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐξεγέννησά σε.
(Brenton) With thee is dominion in the day of thy power, in the splendours of thy
saints: I have begotten thee from the womb before the morning.

فبالفعل يوم صلبه يوم قوته النه ذبح واشتراهم
يكمل راشي
because of the beauty of holiness when you fell from the womb: And this will
be to you in the merit of the beauty of holiness that was in you from your
mother’s womb, for he recognized his Creator at the age of three.
when you fell from the womb: Heb. משחר, when you fell from the womb, like
(Beizah 35b): “We may let fruit down ( )משיליןthrough a skylight on a festival,”
and some learn משחירין.

بسبب زينة قدسك عندما نزلت من الرحم :وهذه ستكون لك كمكافئة لجمال مقدسك التي كانت فيك من رحم
أمك ألنه عرف خالقه في حياته.
عندما نزلت من الرحم :العبري عندما نزلت من الرحم كما في بيزاه  35ب نحن تركنا الثمار تسقط من
خالل أضواء السماء في االحتفال والبعض علموا
أوال هل يوصف إبراهيم بلقب زينة قدسك؟ هل إبراهيم وصف بجمال مقدسه؟
ما هذا الذي يفعله راشي ومن يتبعه من اليهود؟ هل وصلوا الى هذا القدر من عدم األمانة؟
هذا لقب للرب بوضوح في مزمور  9 :96زينة مقدسه وغيره من االعداد
ثانيا في تعبير من الرحم ما يقوله راشي وما نقلته عنه ترجمة شاباد غير صحيح الن يوجد كلمة بعد
الرحم وهي كلمة ميشخار מׁשחר وهي تعني الفجر
H4891
מׁשחר
mishchâr

'mish-khawr
From H7836 in the sense of day breaking; dawn: - morning.

فلماذا هؤالء األمناء لم يترجموا كلمة الفجر ولماذا لم يكتبوا رحم الفجر وقالوا الرحم فقط؟

السبب حسب ما اعتقد وكما يتضح لحضراتكم الن هذا التعبير هو يوضح ان الكالم عن كيان قبل الخليقة
وليس عن شخص عادي مثل إبراهيم او داود او اخر .فهو يشبه وصف سفر االمثال عندما تكلم عن
اقنوم الحكمة
سفر االمثال 8
 22: 8الرب قناني اول طريقه من قبل اعماله منذ القدم
 23: 8منذ االزل مسحت منذ البدء منذ اوائل االرض
 24: 8اذ لم يكن غمر ابدئت اذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه
 25: 8من قبل ان تقررت الجبال قبل التالل ابدئت
 26: 8اذ لم يكن قد صنع االرض بعد و ال البراري و ال اول اعفار المسكونة
 27: 8لما ثبت السماوات كنت هناك انا لما رسم دائرة على وجه الغمر
 28: 8لما اثبت السحب من فوق لما تشددت ينابيع الغمر
 29: 8لما وضع للبحر حده فال تتعدى المياه تخمه لما رسم اسس االرض
 30: 8كنت عنده صانعا و كنت كل يوم لذته فرحة دائما قدامه
 31: 8فرحة في مسكونة ارضه و لذاتي مع بني ادم
بل اليهود انفسهم يقولوا ان يوجد ست أشياء موجودة من قبل خلق األرض منها المسيح

"'the Messiah—"Before the sun his name sprouts forth as Yinnon, 'the Awakener
"(Ps. lxxii. 17, rabbinical interpretation); also, "His issue is from the beginning
)(Micah v. 1; Pirḳe R. El. iii.
ويفهموا هذا من فهمهم
سفر المزامير 72
 17: 72يكون اسمه الى الدهر قدام الشمس يمتد اسمه و يتباركون به كل امم االرض يطوبونه
سفر ميخا 5
ِ
« 2أ َّ ِ
َن َت ُكوِني بين أُُل ِ
وف َي ُهوَذاَ ،ف ِمْن ِك َي ْخُر ُج لِي َّال ِذي َي ُكو ُن
َما أَْنت َيا َبْي َت َل ْح ِم أَ ْفَر َاتةََ ،وأَْنت َص ِغ َيرٌة أ ْ
َْ َ
ِ ِ
يلَ ،و َم َخ ِار ُج ُه ُمْن ُذ اْلَق ِديمُِ ،مْن ُذ أََّيا ِم األ ََز ِل».
ُم َت َسلِ ً
طا َعَلى إ ْسَرائ َ
وهذا مفهوم الراباوات
ولهذا السبعينية اليهودية قالت من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك".
فلهذا اخفى راشي وشاباد لفظ الفجر الن هذا معروف انه عن المسيح .ما رأيكم في هؤالء؟
وهل إبراهيم من رحم الفجر؟

يكمل راشي قائال

for you, your youth is like dew: For you will be considered your youth, the
ways of uprightness with which you conducted yourself in your youth will be for
you as pleasantness, like this dew, which is pleasant and comforting.
لك من حداثتك كالطل :لك ستعتبر صغير ،طرق الحق التي سلك فيها من حداثتك هي مسرة ،مثل الطل
التي هي جميلة ومريحة.
هل وصف في أي مرة ان إبراهيم له حداثة كالطل؟ بل اليهود يصفوا الحمل بالطل الن االثنين في العبري
متشابهين في النطق
Odyss. ix. v. 222.
والمسيح يوصف بالطل النه نزل من السماء وأيضا المسيح يلقب بشمس البر

وكما قلت السبعينية التي توضح لنا المفهوم اليهودي من قبل الميالد تقول "من البطن قبل كوكب الصبح
ولدتك = "هنا يتكلم عن ميالد المسيح األ زلي من اآلب "نور من نور"
اعتقد تاكدنا اكثر واكثر انه ال يصلح عن إبراهيم وال أي اخر اال الرب يسوع المسيح

نكمل
 4: 110اقسم الرب و لن يندم انت كاهن الى االبد على رتبة ملكي صادق
ولكن انظروا ترجمة شاباد التدليسية

The Lord swore and will not repent; you are a priest forever because of the
speech of Malchizedek.
الن هذا ما قاله راشي
 لم تقل هذا1917 حتى الترجمة اليهودية القديمة

(JPS) The LORD hath sworn, and will not repent: 'Thou art a priest for ever after
the manner of Melchizedek.'
فشاباد اتبعت راشي الغير امين الذي قال
The Lord swore and will not repent: Since Abraham was afraid lest he be
punished for the troops that he had killed, it was said to him (Gen. 15: 1): “Fear
not, Abraham, etc.”
and will not repent: over the good that He spoke about you.
1 :15  حيث ان إبراهيم كان خائف ال يعاقب على الجيوش التي قتلهم فقيل له تك:اقسم الرب ولن يندم
ال تخف يا ابرام
 عن الخير الذي تكلم به عنه:ولن يندم
اقسم الرب ولن يندم الن إبراهيم كان خائف ان يعاقب؟
وإبراهيم كان خائف ان يعاقب انه أنقذ لوط البار؟

ما هذا الذي يقوله؟
 هو يخالف ما يقوله راشي الن العدد يتكلم عن امر اخر تماما وهو خوف ابرام من1 :15 بل حتى تكوين
ان يموت عقيم
 بعد هذه االمور صار كالم الرب الى ابرام في الرؤيا قائال ال تخف يا ابرام انا ترس لك اجرك كثير1: 15
جدا
 فقال ابرام ايها السيد الرب ماذا تعطيني و انا ماض عقيما و مالك بيتي هو اليعازر الدمشقي2: 15
 و قال ابرام ايضا انك لم تعطني نسال و هوذا ابن بيتي وارث لي3: 15
 الذي استشهد به راشي هو امر مختلف تماما15 فما يتكلم عنه تكوين
ويكمل قائال
you are a priest forever because of the speech of Malchizedek: From you will
emerge the priesthood and the kingship that your children will inherit from Shem
your progenitor, the priesthood and the kingship, which were given to him. ִדבְ ָר ִתי
צדק-מלכי. The “yud” is superfluous, like (Lam. 1: 1): “the city that was once so
populous ()רבתי.” Because of the speech of Malchizedek, because of the
command of Malchizedek. You are a priest, Heb. כהן. The word  כהןbears the
connotation of priesthood and rulership, as (II Sam. 8:18): “and David’s sons
were chief officers.”

انت كاهن الى االبد بسبب خطاب ملكيصادق :منك سيظهر كهنوت والملك واطفالك سيرثون من سام
السلف والكهنوت والملك ،قد اعطي له ،واليود ال لزوم له مثل مراثي  1 :1الن كالم ملكي صادق وبسبب
امر ملكي صادق انت كاهن في العبري كهن تحمل داللة الكهنوت والقيادة كما في  2صم  18 :8وكان
أبناء داود امراء
لن أعلق على ما قاله عن بقية االسفار وحرف اليود الزائد وغيره ولكن ما يهمني
هل إبراهيم كاهن؟ ولو قلنا جدال النظام الكهنوتي القديم
هل إبراهيم كاهن الى االبد؟
هل إبراهيم على رتبة ملكي صادق؟
راشي فسر انه رتبة بسبب أوامر ملكي أصبح نسل إبراهيم فيه الملك والكهنوت مع مالحظة ان هذا بالذي
قاله راشي طريقة غير مباشرة يثبت ان يسوع هو المسيح ألنه ال يوجد شخص جمع الكهنوت الذي كان
في سبط الويين والملك الذي في سبط يهوذا اال المسيح ابن داود .وال يوجد شخص جاء على رتبة
ملكيصادق اال الرب يسوع المسيح.
فما يقوله راشي غير امين بالمرة بل لكي ينفي ان هذه نبوة عن المسيح كاد بطريقة غير مباشرة ان
ينصب صفات الهوتية البراهيم.
ثم نكمل التالي باختصار ألني اعرف إني أطلت
 5: 110الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه ملوكا

 6: 110يدين بين االمم مال جثثا ارضا واسعة سحق رؤوسها
 7: 110من النهر يشرب في الطريق لذلك يرفع الراس
ورغم العدد يتكلم بوضوح عن الدينونة وداود الذي هو بعد إبراهيم يتكلم بصيغة المستقبل اال ان راشي
يحولها للماضي
) (IHOT+אדני
ביום

H136 The Lord

H3117 in the day

אפו

על

H5921 at

H639 of his wrath.

ימינך

H3225 thy right hand

מחץ

H4272 shall strike through

H4428 kings

מלכים׃

The Lord: Who was on your right hand in battle.
…has crushed kings on the day of His wrath: The four kings. He
فلماذا قلة األمانة؟
بل داود عندما قالها عن نفسه قالها بوضوح بصيغة الماضي في مزمور  8 :16ولكن هنا يذكرها بصيغة
المستقبل
بل ما هو اكثر أهمية ان هذا المزمور يكمل المزمور السابق  31 :109الذي يوعد فيه بان يخلص
المسكين.
والمدراش قال بوضوح انه عن المسيح وإبراهيم شعر بالغيرة من ان ابنه يكون اعلى منه
Thus in Midrash Tehillim we learn that Abraham complains when, in “the time to
come”, God seats the Messiah at his right hand, quoting Ps. 110.1a. Abraham,

at God’s left, feels slighted at being shown less honor than “my sons’ son”, but
God rejoins that “I, in a manner of speaking, am at thy right” and quotes Ps.
110.5...

In Midrash Tehillim on Ps. 110, the words [of v.1] are addressed to the Messiah
with the sense that God will fight his battles while he sits quietly studying Torah...

Again, in Numbers Rabbah 18:23 we find,
“And the staff of Aaron” – That same staff was held in the hand of every king until
the Temple was destroyed, and then it was divinely hidden away. That same staff
is destined to be held in the hand of the King Messiah…[and then Psalm 110:2 is
quoted].

- Hay, p. 39-40.
بل الراباوات اليهود القدامى اعترفوا بمحاولة تغييره الجل يسوع ولكن هو مسياني
What then may we conclude? The rabbis of the first few centuries after Christ
applied Ps. 110 to various persons. In numerical frequency, the applications to
Abraham may be preponderant. Yet the number of those to the Messiah is also

great, and this very fact would appear to entail the existence of messianic
interpretations from a fairly early date.
- Hay p. 45
وبالطبع الراباوات اليهود المسيانيين يقولوا بوضوح هذا عن المسيح
اكتفي بهذا القدر وفقط الختام
المزمور في النهاية يتكلم بوضوح عن المسيح ويعلن عن الهوت المسيا ومرتباته
والذي كتب المزمور هو داود ويتكلم عن المسيها ويذكر حوار بين يهوه والمسيح وفيه يهوه يقول للمسيح
انه يجلس عن يمينه وأيضا يعلن عن وجود المسيح قبل الخليقة وهو يملك بفداؤه وانه الديان
في عدد  1هو رب داود
في عدد  2و 3هو الملك اال زلي االبدي
في عدد  4هو الكاهن اال زلي االبدي
في عدد  5هو الديان العام
اختم بان المزمور  110الذي يعلن فيه انتصار رب داود يقع بين مزمور  109الذي يطلب داود من الرب
ان ال يسكت بل يخلص ومزمور  111الذي يسبح فيه داود الرب على الخالص والفداء .وهذا مناسب
تماما للفكر المسيحي وأيضا الفكر اليهودي الصحيح الذي يعلن ان هذا المزمور عن الفداء

والمجد هلل دائما
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