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نبوة عن مجيء المسيح والمسيح يكون ملك
سفر صموئيل األول 2
 10: 2مخاصمو الرب ينكسرون من السماء يرعد عليهم الرب يدين اقاصي االرض و يعطي عزا لملكه و
يرفع قرن مسيحه
واكد تحقيق النبوة دخوله كملك منتصر

انجيل متى 12
 12: 12و في الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء الى العيد ان يسوع ات الى اورشليم
 13: 12فاخذوا سعوف النخل و خرجوا للقائه و كانوا يصرخون اوصنا مبارك االتي باسم الرب ملك
اسرائيل
 14: 12و وجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب
 15: 12ال تخافي يا ابنة صهيون هوذا ملكك ياتي جالسا على جحش اتان
 16: 12و هذه االمور لم يفهمها تالميذه اوال و لكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا ان هذه كانت مكتوبة
عنه و انهم صنعوا هذه له
وقال اليهود
مدراش راباه للمراثي
البعض أضاف قرن المسيح كما هو مكتوب انه سيعطي عزا لملكه ويرفع قرن مسيحه  1صم 10 :2
متى سيسترجعهم الى مكانهم؟ عندما القدوس المبارك هو يرفع قرن مسيحه
1 Samuel 2:10.
Midrash Rabbah, Lamentations II, 6.
… There are some who add: the horn of the Messiah. ‘The horn of Abraham’ as
… )it is said My well-beloved had a vineyard in a very fruitful hill ( Isa. V, I

‘There are some who add the horn of the Messiah,’ as it is written, And He will

give strength unto His king, and exalt the horn of His anointed (1 Sam. II, 10) …
When will He restore them to their place? When the Holy One, blessed be He,
raises aloft the horn of His Messiah, as it is written ’And He will give strength

unto His king, and exalt the horn of His anointed.’
وأيضا ترجوم يوناثان لالنبياء
أكد انها عن المسيح
1 Samuel 2:10.
Targum Jonathan to the Prophets.
The Lord shall shatter the adversaries who arise to do evil to His people; He shall
blast them with a loud noise issuing from Heaven. The Lord shall exact
punishment from Gog and from the marauding armies of the nations who come
with him from the ends of the earth. He shall give strength to His king, and shall
make great the Kingdom of His Messiah.
In this passage the Messiah is a king, but mostly a symbol. The Messianic is
interwoven with the battle of Gog, which God will wage, and with the idea of
retribution. LXX and Syriac translate literally in v. 10 v: “ … and shall exalt the
horn of his Christ.”

المسيح ابن داود ابن يسى ابن يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم
سفر صموئيل الثاني 7
 12 :7متى كملت ايامك و اضطجعت مع ابائك اقيم بعدك نسلك الذي يخرج من احشائك و اثبت مملكته
فهو ابن داود ابن يهوذا ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم
وهو ابن داود سيملك الي االبد
سفر صموئيل الثاني 7
ِ
الس ِميَ ،وأََنا أُ َث ِب ُت ُكْرِس َّي َم ْمَل َك ِت ِه ِإَلى األََب ِد.
ُ 13ه َو َي ْبني َب ْي ًتا ْ
وأيضا
سفر صموئيل الثاني 7
 16: 7و يامن بيتك و مملكتك الى االبد امامك كرسيك يكون ثابتا الى االبد
واكد حدوثها
سفر الرؤيا 22
 16: 22انا يسوع ارسلت مالكي الشهد لكم بهذه االمور عن الكنائس انا اصل و ذرية داود كوكب
الصبح المنير

نبوة الرب يخلص شعبه
سفر صموئيل الثاني 22
 28: 22و تخلص الشعب البائس و عيناك على المترفعين فتضعهم
واكد اليهود انها عن المسيح
التلمود البابلي سنهدرين  98أ
راباي يوحنان قال عن المسيح
2 Samuel 22:28.
Babylonian Talmud, Sanhedrin 98a.
… R. Johanan said: When you see a generation ever dwindling, hope for him
[the Messiah], as it is written, And the afflicted people thou wilt save.

والمسيح هو صخرة خالصنا
سفر صموئيل الثاني 22
 32: 22النه من هو اله غير الرب و من هو صخرة غير الهنا

ترجوم يوناثان لالنبياء
ولهذا كنتيجة لمعجزة والخالص الذي ستقوم به الجل مسيحك وللباقيين من الشعب المتبقي كل األمم
والشعوب وااللسنة ستعترف وتقول ال يوجد اله غير الرب وبوضوح ال يوجد احد بجانبه وشعبه سيقولون ال
يوجد قوي فخلصنا يا الهنا
2 Samuel 22:32.
Targum Jonathan to the Prophets.
Then, in consequence of the miracle and the deliverance which Thou shalt
perform for Thy Messiah and for the remnant of Thy people who remain, all
peoples, nations, and tongues shall confess, and say, “There is no God but the
Lord;” verily, there is none besides Thee. And Thy people shall say, “There is
”none mighty, save our God.

ونبوة تؤكد ان صخرة الخالص هو المسيح صخرة إسرائيل
سفر صموئيل الثاني 23
 2: 23روح الرب تكلم بي و كلمته على لساني
 3: 23قال اله اسرائيل الي تكلم صخرة اسرائيل اذا تسلط على الناس بار يتسلط بخوف هللا
واكد حدوثها في

10 كورنثوس االولي
 وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا ال نهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم و الصخرة كانت4: 10
المسيح
فقال اليهود
ترجوم يوناثان لالنبياء
هو المسيح الذي مقدر له ان يقوم ويتسلط في مخافة الرب
2 Samuel 23:3.
Targum Jonathan to the Prophets.
Said David: “The God of Israel spoke to me, the Mighty One of Israel, who has
dominion over the sons of men, the One who judges in truth, and He decided to
appoint for me a king, he is the Messiah, who is destined to arise and rule in the
fear of the Lord.”
فصخرة الخالص هو المسيح وفي نفس العدد هو يهوه

والمجد هلل دائما

