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شرحت سابقا في ملف
طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة
ووضحت ان الصخرة هو من أسماء الرب يهوه وهو المسيح
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 4 :10
ِ
وحًّيا ،أل ََّنهم َكاُنوا ي ْشربو َن ِم ْن ص ْخرٍة ر ِ
احًدا ر ِ
ِ
لص ْخَرُة َكاَن ِت
وحَّي ٍة َتا ِب َع ِت ِه ْمَ ،وا َّ
َ َُ
َ َ ُ
يع ُه ْم َش ِرُبوا َشَرًابا َو ُ
َو َجم َ
ُْ
ِ
يح.
اْل َمس َ
وايضا وصف الهنا بالصخرة في العهد القديم

سفر التثنية 4 :32
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
يق َو َع ِاد ٌل ُه َو.
ُه َو َّ
يع ُسُبِله َع ْد ٌلِ .إ ُ
له أَ َماَن ٍة الَ َج ْوَر فيه .صد ٌ
يع ُه ِ.إ َّن َجم َ
الص ْخُر اْل َكام ُل َصن ُ

سفر التثنية 18 :32
ِ
ِ
َك.
َّ
الص ْخُر َّالذي َوَل َد َك َتَرْك َت ُهَ ،وَن ِس َ
هللا َّالذي أَْب َدأ َ
يت َ

سفر إشعياء 1 :51
ِ
ِ
التا ِبعو َن اْل ِبَّر َّ
الص ْخ ِر َّال ِذي ِمْن ُه ُق ِط ْع ُت ْمَ ،وِإَلى ُن ْقَرِة
الطالُِبو َن َّ
ظُروا ِإَلى َّ
الر َّب :اْن ُ
«ا ْس َم ُعوا لي أَُّي َها َّ ُ
اْل ُج ِب َّال ِتي ِمْن َها ُح ِفْرُت ُم.
وأيضا من االعداد التي أيضا يقال فيها بوضوح ان يهوه هو الصخرة
سفر المزامير 2 :18
ِ
الر ُّب َص ْخَرِتي َو ِح ْص ِني َومْن ِق ِذيِ .إ ِ
َح َت ِميُ .تْرِسي َوَقْر ُن َخالَ ِصي َو َمْل َجِإي
َّ
لهي َص ْخَرِتي ِبه أ ْ
ُ
وتكرر كثي ار في هذا االسم والوصف ليهوه وايلوهيم في سفر المزامير
ولكن العدد الذي في مزامير  2 :18تكرر في  2صم  3 :22ولكن به اختالف هام جدا

في صموئيل الثاني  22الذي أيضا يؤكد أن الصخرة هو يهوه ولكن يقول إله صخرتي ثم بعد هذا في عدد
 32يقول هللا هو الصخرة ويهوه هو الهنا فاله صخرتي في تجسد يهوه
ولكن لكي اكد هذا ندرس العدد لغويا
 2صم 3 :22
)(SVDإله صخرتي به أحتمي .ترسي وقرن خالصي .ملجإي ومناصي .مخلصي ،من الظلم تخلصني.

נּוסי מש ִ֕עי
ּומ ִ֔
ה־בו מָ ג ִּ֞ני וְ ֶ ֶ֣ק ֶרן י ְש ִ֗עי מ ְשגַּבי֙ ְ
צּורי אֶ חֱסֶ ֹּ֑
ֹלהי ִ֖
)(WLCאֱ ֵ֥
מחָ ָ ִ֖מס תש ֵֽעני׃
H430 The God

צורי

H4043 my shield,

וקרן

) (IHOT+אלהי
trust:

בו מגני

salvation,
;my savior

;H6697 of my rock

H4869 my high tower,

משגבי

H7161 and the horn

ישעי

H3468 of my

H4498 and my refuge,

ומנוסי

H2555 me from violence.

מחמס

אחסה

H2620 in him will I

תשעני׃

משעי

H3467

H3467 thou savest

مزمور 2 :18
)(SVDالرب صخرتي وحصني ومنقذي .إلهي صخرتي به أحتمي .ترسي وقرن خالصي وملجإي.

ּומפַּ לְ טי אלי צּורי אֶ חֱסֶ ה־בו מָ גני וְ קֶ ֶרן־י ְשעי
ּומצּודָ תי ְ
)(BHSיְ הוָה סַּ לְ עי ְ
מ ְשגַּבי׃
H3068 The LORD

) (IHOT+יהוה
fortress,
strength,

סלעי

;H6403 and my deliverer

ומפלטי

;H2620 in whom I will trust

אחסה

and the horn

H5553 my rock,

H3468 of my salvation,

ישעי

ומצודתי

H410 my God,

אלי

צורי

H4686 and my

H6697 my

H4043 my buckler,

בו מגני

וקרן

H7161

H4869 my high tower.

משגבי׃

ֹלהי The God of ’ĕ-lō-hê
والتعبير المهم هو اله صخرتي ايلوهي אֱ ֵ֥
وليس إلهي صخرتي ولكن إله صخرتي رغم ان صخرتي هو يهوه ولكن هنا يتكلم عن ايلوهيم إله يهوه
ولم يأتي وال مرة هذا اللفظ بمعنى إلهي بل اعداد أخرى كثيرة استخدم فيها لفظ ايلوهي بمعنى إله لشخص
او لشيء وليس بمعنى إلهي
سفر التكوين 26 :9
ان َعْبًدا َل ُه ْم.
الُ « :مَب َار ٌك َّ
الر ُّب ِإ ُ
له َسامٍَ .وْلَي ُك ْن َكْن َع ُ
َوَق َ
Genesis 9:26
יֹהי
ֱלֹהֵ י ֵשֵׁ֑ם וִ ִ ֥
HEB:בָּ ֥רּוְך יְ ֹהוָּ ָֹ֖ה א ֹ֣
;NAS: be the LORD, The God of Shem

;KJV: [be] the LORD God of Shem
INT: Blessed be the LORD the God of Shem shall be
ومثلها  396عدد
https://biblehub.com/hebrew/elohei_430.htm
ولهذا العدد حتى لو حاولت بعض التراجم تترجمه إلهي صخرتي مثل مزمور  2 :18ولكن هو في  2صم
 3 :22هو يقول بوضوح إله صخرتي رغم ان الصخرة هو يهوه وهو ايلوهيم
(KJV) The God of my rock; in him will I trust: he is my shield, and the horn of
my salvation, my high tower, and my refuge, my saviour; thou savest me from

وسياق الكالم يقول

violence.

سفر صموئيل الثاني 22
 1: 22وكلم داود الرب بكالم هذا النشيد في اليوم الذي أنقذه فيه الرب من ايدي كل اعدائه ومن يد
شاول
 2: 22فقال الرب صخرتي وحصني ومنقذي
 3: 22اله صخرتي به احتمي ترسي و قرن خالصي ملجاي و مناصي مخلصي من الظلم تخلصني
فيهوه هو الصخرة وايلوهيم اله الصخرة وهذا في وقت تجسد يهوه في شخص الرب يسوع المسيح
 31: 22هللا طريقه كامل وقول الرب نقي ترس هو لجميع المحتمين به

 32: 22ألنه من هو اله غير الرب و من هو صخرة غير الهنا
بل في عدد  47يضيف توضيح لماذا لقب بيهوه الصخرة ان ايلوهيم إلهه ألنه هو الذي يخلص
 47: 22حي هو الرب ومبارك صخرتي ومرتفع إله صخرة خالصي
 48: 22االله المنتقم لي والمخضع شعوبا تحتي
وهذا يفسر جيدا لماذا في أيام جسد المسيح كان أحيانا يقول عن االب ألهى ألنه ممثل للطبيعة البشرية
كما شرحت في
هل تعبير إلهي وإلهكم يفيد بانه واحد من البشر؟ يوحنا  17 :20ورؤيا 12 :3
فليس فقط في العهد الجديد الرب يسوع المسيح وهو يهوه الظاهر في الجسد في كالمه عن ناسوته الممثل
للبشرية يلقب الالهوت بإلهه بل أيضا حتى في العهد القديم في نبوات الخالص أيضا لقب يهوه الصخرة
ايلوهيم بإلهه
واضيف توضيح المسيح يلقب االب بالهي سواء في العهد الجديد في وقت تجسده وحتى في النبوة عن انه
سيخلص ألنه ينفذ وظيفة مثل ابن يعمل محامي وفي محكمة والده هو القاضي ال يقول له يا بابا بل يلقبه
حضرة القاضيYour owner
واعرف ان البعض سيرفضون ما أقول وسيقولون المقصود بها إلهي صخرتي رغم إني اكدت ان العدد هو
إله صخرتي وليس إلهي صخرتي ولكن قدمت ما وجدت بأمانه.

والمجد هلل دائما

