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نبوة أخرى ان المسيح من سبط يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم
سفر اخبار األيام األول 5
 2: 5الن يهوذا اعتز على اخوته ومنه الرئيس واما البكورية فليوسف
واكد اليهود انها نبوة
ويقول اليهود ان الرئيس هو المقصود به المسيح وان يهوذا يستمر معتز حتى أيام المسيح

1 Chronicles 5:2.
Midrash Rabbah, Numbers XIII, 14.
… and as it says, in alike strain, For Judah prevailed above his brethren, and of him came he
that is the prince, etc. (I Chr. v, 2). The tribe of Judah the wise and the great among them
possessed a tradition from our father Jacob as to all that would befall the whole tribe until the
days of the Messiah. Every one of the tribes similarly possessed such traditions from their father
Jacob as to what would happen to them until the days of Messiah..

نبوة ان المسيح من يعقوب
سفر أخبار األيام األول 17 :16
ِ
وَق ْد أَ َق ِ
يل َع ْه ًدا أََب ِدًّيا.
وب َف ِر َ
َ
امه لَي ْعق َ
يضةًَ ،وِإل ْسَرائ َ
َ

نبوة هامة انه هو االبن وهو أبدى
اخبار االيام االول 13 :17
)(SVDأنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا ,وال أنزع رحمتي عنه كما نزعتها عن الذي كان قبلك.
مع مالحظة انه يختلف عن الذي جاء في صموئيل الثاني  14 :7عن ابن داود أي سليمان الذي يملك
مكانه انه قريب ولو أخطأ يعاقب وبين اخبار األول  17التي كتبت بعد هذا بعدة قرون وعن ابن داود
البعيد االبي الذي ال يخطي
 2صموئيل 7
ِ
طجع َت مع ِ
ِ
ِ
َح َش ِائ َك َوأ َث ِبت َم ْمَل َك َته.
َ 12م َتى َكمَل ْت أََّيام َك َو ْ
آبائ َك ،أقيم َب ْع َد َك َن ْسَل َك َّالذي َي ْخرج م ْن أ ْ
اض َ َ ْ َ َ َ

ِ
الس ِميَ ،وأََنا أ َث ِبت كْرِس َّي َم ْمَل َك ِت ِه ِإَلى األََب ِد.
 13ه َو َي ْبني َب ْي ًتا ْ
اس وب َ ِ ِ
 14أََنا أَكون َله أًَبا َوه َو َيكون لِي ْابًناِ .إ ْن َت َع َّو َج أ َؤِد ْبه ِبَق ِض ِ
يب َّ
آد َم.
ِضَرَبات َبني َ
الن ِ َ
َ
لك َّن رحم ِتي َال ت ْن َزع ِم ْنه َكما َن َزعتها ِم ْن َشاول َّال ِذي أ ََزْلته ِم ْن أَم ِ
ِ
ام َك.
َ ْ َ
َ
َ
َ 15و َ ْ َ
ِ
ِ
ام َك .كْرِسُّي َك َيكون َثا ِب ًتا ِإَلى األََب ِد».
َم َ
ْمن َب ْيت َك َو َم ْمَل َكت َك إَلى األََبد أ َ
َ 16وَيأ َ
ِِ
الر ْؤيا َك ِ
ذل َك َكَّل َم َنا َثان َداوَد.
َ 17ف َح َس َب َج ِم ِ
يع ه َذا اْل َكالَ ِم َو َح َس َب ك ِل هذه ُّ َ
وبين
 1اخبار 17
 11: 17و يكون متى كملت ايامك لتذهب مع ابائك اني اقيم بعدك نسلك الذي يكون من بنيك و اثبت
مملكته
 12: 17هو يبني لي بيتا و انا اثبت كرسيه الى االبد
 13: 17انا اكون له ابا و هو يكون لي ابنا و ال انزع رحمتي عنه كما نزعتها عن الذي كان قبلك
 14: 17و اقيمه في بيتي و ملكوتي الى االبد و يكون كرسيه ثابتا الى االبد
 15: 17فحسب جميع هذا الكالم و حسب كل هذه الرؤيا كذلك كلم ناثان داود
وهذا من االعداد المهمة الذي فهم منه اليهود ان المسايا هو ابن داود
وأيضا هو من االعداد المهمة التي توضح ان النبوة تحمل أكثر من مستوى فيكون لها مستوى زماني
قريب وأيضا مستوى مسياني بعيد

ففي  2صموئيل  7هو قريب ولكن اخبار هو بعيد
في صموئيل هو خاطئ ولكن اخبار هو بال خطية
في صموئيل هو زمني ولكن اخبار ابدي
ولهذا يغير الضمير له وهو عنه ثم لداود قبلك
واكد انها نبوة اقتباس العهد الجديد لها في
كورنثوس الثانية 18 :6
)(SVDوأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات» يقول الرب القادر على كل شيء.
وأيضا
عبرانيين 5 :1
)(SVDألنه لمن من المالئكة قال قط« :أنت ابني أنا اليوم ولدتك»؟ وأيضا« :أنا أكون له أبا وهو يكون
لي ابنا»؟
وبدراسة االقتباس

اخبار االيام االول 13 :17
أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا ,وال أنزع رحمتي عنه كما نزعتها عن الذي كان قبلك(SVD) .
) (IHOT+אני

H589 I

shall be

לי לבן

אהיה

H1121 my son:

H1961 will be

וחסדי

לו לאב

H1 his father,

H2617 take my mercy away

לא

H1931 and he

יהיה

H1961

והוא

H3808 and I will not

אסיר

H5493

מאׁשר

H834 from that

H5493 I took

הסירותי

כאׁשר

H834 him, as

מעמו

H5973 from

take my mercy away

לפניך׃

H6440 before

היה

H1961 was

(KJV) I will be his father, and he shall be my son: and I will not take my
mercy away from him, as I took it from him that was before thee:
(LXX) ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν· καὶ τὸ
ἔλεός μου οὐκ ἀποστήσω ἀπ᾿ αὐτοῦ ὡς ἀπέστησα ἀπὸ τῶν ὄντων
ἔμπροσθέν σου.
(Brenton) I will be to him a father, and he shall be to me a son: and my
mercy will I not withdraw from him, as I withdrew it from them that
were before thee.
18 :6 كورنثوس الثانية
(SVD) .وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات» يقول الرب القادر على كل شيء
(G-NT-TR (Steph)+) και And 2532 CONJ εσομαι will be 2071 V-FXI-1S υμιν
unto you 5213 P-2DP εις a 1519 PREP πατερα Father 3962 N-ASM και and 2532 CONJ
υμεις ye 5210 P-2NP εσεσθε shall be 2071 V-FXI-2P μοι my 3427 P-1DS εις

1519 PREP

υιους sons 5207 N-APM και and 2532 CONJ θυγατερας daughters 2364 N-APF λεγει
saith 3004 V-PAI-3S κυριος the Lord 2962 N-NSM παντοκρατωρ Almighty. 3841 NNSM

(KJV) And will be a Father unto you, and ye shall be my sons and
daughters, saith the Lord Almighty.
العبري يتطابق مع السبعينية ولكن هما االثنين يتشابها مع العهد الجديد في االلفاظ والمعني ولكن
يختلف في الضمير من مفرد الي جمع

4 فهو فئة

 مع13 :17  ايضا اخبار االيام االول185
5 :1 عبرانيين
(SVD)  «أنا أكون له أبا وهو: «أنت ابني أنا اليوم ولدتك»؟ وأيضا:ألنه لمن من المالئكة قال قط
يكون لي ابنا»؟
(G-NT-TR (Steph)+) τινι unto which 5101 I-DSM γαρ For 1063 CONJ ειπεν
said 2036 V-2AAI-3S ποτε he at any time 4218 PRT των of the 3588 T-GPM αγγελων
angels 32 N-GPM υιος son 5207 N-NSM μου my 3450 P-1GS ει art 1488 V-PXI-2S συ
Thou 4771 P-2NS εγω have I 1473 P-1NS σημερον this day 4594 ADV γεγεννηκα
begotten 1080 V-RAI-1S σε

4571 P-2AS

και And 2532 CONJ παλιν again 3825 ADV εγω

I 1473 P-1NS εσομαι will be 2071 V-FXI-1S αυτω to him 846 P-DSM εις a 1519 PREP
πατερα Father 3962 N-ASM και and 2532 CONJ αυτος he 846 P-NSM εσται shall be
2071 V-FXI-3S

μοι to me 3427 P-1DS εις a 1519 PREP υιον Son. 5207 N-ASM

(KJV) For unto which of the angels said he at any time, Thou art my
Son, this day have I begotten thee? And again, I will be to him a Father,
and he shall be to me a Son?
العبري يتطابق مع السبعينية مع العهد الجديد
1 فهو فئة

 مع13 :17  ايضا اخبار االيام االول186

الرؤيا 7 :21
من يغلب يرث كل شيء ،وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا(SVD) .
νικων He that overcometh 3528 V-PAP-NSM

3588 T-NSM

(G-NT-TR (Steph)+) ο

κληρονομησει shall inherit 2816 V-FAI-3S παντα all things, 3956 A-APN και and
εσομαι I will be 2071 V-FXI-1S αυτω he 846 P-DSM θεος God 2316 N-NSM
εσται shall be 2071 V-FXI-3S μοι my 3427 P-1DS

846 P-NSM

2532 CONJ

και and 2532 CONJ αυτος

υιος son. 5207 N-NSM

3588 T-NSM

ο

(KJV) He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God,
and he shall be my son.
العبري يتطابق مع السبعينية ولكن العهد الجديد يختلف معهم في بدل اب الي الها
فهو فئة 4
وهذه االقتباسات اتت في صموئيل الثاني 14 :7

وأيضا مثلها
سفر أخبار األيام األول 10 :22
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يل ِإَلى األََب ِد.
ه َو َي ْبني َب ْي ًتا ْ
السميَ ،وه َو َيكون ل َي ْابًناَ ،وأََنا َله أًَبا َوأثَ ِبت كْرِس َّي مْلكه َعَلى ِإ ْسَرائ َ

نبوة انه الذي عنه نبوة انه يرى إسرائيل كخراف ال راعي لها

اخبار االيام الثاني 16 :18
فقال[ :رأيت كل إسرائيل مشتتين على الجبال كخراف ال راعي لها .فقال الرب :ليس لهؤالء )(SVD
أصحاب فليرجعوا كل واحد إلى بيته بسالم].
واكد انها نبوة اقتباس الرب يسوع لها في
متي 36 :9
ولما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم ال راعي لها(SVD) .
وأيضا
مرقس 34 :6
فلما خرج يسوع رأى جمعا كثيرا فتحنن عليهم إذ كانوا كخراف ال راعي لها فابتدأ يعلمهم كثيرا(SVD) .

وبدراسة االقتباس

اخبار االيام الثاني 16 :18
فقال[ :رأيت كل إسرائيل مشتتين على الجبال كخراف ال راعي لها .فقال الرب :ليس )(SVD
لهؤالء أصحاب فليرجعوا كل واحد إلى بيته بسالم].
) (IHOT+ויאמר
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H6327 scattered
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H834 that
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ויאמר

H3605 all
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H559 said,

יׂשראל

H3478
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H3068 and the
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יׁשובו

לאלה
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בׁשלום׃
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לא

H3808 have no

לביתו

LORD

איׁש

H376 every man

(KJV) Then he said, I did see all Israel scattered upon the mountains, as
sheep that have no shepherd: and the LORD said, These have no master;
let them return therefore every man to his house in peace.
(LXX) καὶ εἶπεν Εἶδον τὸν Ισραηλ διεσπαρμένους ἐν τοῖς ὄρεσιν ὡς
πρόβατα οἷς οὐκ ἔστιν ποιμήν, καὶ εἶπεν κύριος Οὐκ ἔχουσιν ἡγούμενον,
ἀναστρεφέτωσαν ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ.
(Brenton) And he said, I saw Israel scattered on the mountains, as sheep
without a shepherd: and the Lord said, These have no commander; let
each return to his home in peace.
36 :9 متي
(SVD) .ولما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم ال راعي لها
(G-NT-TR (Steph)+) ιδων when he saw 1492 V-2AAP-NSM δε But 1161 CONJ
τους the 3588 T-APM οχλους multitudes 3793 N-APM εσπλαγχνισθη he was
moved with compassion 4697 V-AOI-3S περι on 4012 PREP αυτων them 846 P-GPM
οτι because 3754 CONJ ησαν they fainted 2258 V-IXI-3P εκλελυμενοι
NPM

1590 V-RPP-

και and 2532 CONJ ερριμμενοι were scattered abroad 4496 V-RPP-NPM

ωσει as 5616 ADV προβατα sheep 4263 N-APN μη no 3361 PRT-N εχοντα having
2192 V-PAP-NPN

ποιμενα shepherd. 4166 N-ASM

(KJV) But when he saw the multitudes, he was moved with compassion
on them, because they fainted, and were scattered abroad, as sheep
having no shepherd.

العبري يتشابه مع السبعينية مع اختالف في التركيب اللغوي ( كغنم ال راعي لها ) السبعينية ( كغنم
) بال راعي
العبري يتطابق مع العهد الجديد
السبعينية تختلف لغويا مع العهد الجديد ولكن نفس المعني
ا2 فهو فئة

 مع16 :18  ايضا اخبار االيام الثاني187
34 :6 مرقس
(SVD) فلما خرج يسوع رأى جمعا كثيرا فتحنن عليهم إذ كانوا كخراف ال راعي لها فابتدأ
.يعلمهم كثيرا
(G-NT-TR (Steph)+) και And 2532 CONJ εξελθων when he came out 1831 V2AAP-NSM

ειδεν saw 1492 V-2AAI-3S ο

3588 T-NSM

ιησους Jesus 2424 N-NSM πολυν

much 4183 A-ASM οχλον people 3793 N-ASM και and 2532 CONJ εσπλαγχνισθη
was moved with compassion 4697 V-AOI-3S επ toward 1909 PREP αυτοις them,
846 P-DPM

οτι because 3754 CONJ ησαν they were 2258 V-IXI-3P ως as 5613 ADV

προβατα sheep 4263 N-NPN μη not 3361 PRT-N εχοντα having 2192 V-PAP-NPN
ποιμενα a shepherd 4166 N-ASM και and 2532 CONJ ηρξατο he began 756 V-ADI-3S
διδασκειν to teach 1321 V-PAN αυτους them 846 P-APM πολλα many things. 4183
A-APN

(KJV) And Jesus, when he came out, saw much people, and was moved
with compassion toward them, because they were as sheep not having a
shepherd: and he began to teach them many things.
العبري يتشابه مع السبعينية مع اختالف في التركيب اللغوي ( كغنم ال راعي لها ) السبعينية ( كغنم
بال راعي )
العبري يتطابق مع العهد الجديد
السبعينية تختلف لغويا مع العهد الجديد ولكن نفس المعني
فهو فئة 2ا
واتي هذا االقتباس ايضا في العدد  17 :27رقم  110و 111

والمجد هلل دائما

