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المزمور الشهير الذي يدل على تجسد هللا
النبوة الشهيرة التي استشهد بها الرب يسوع المسيح نفسه عن انه رب داود
سفر المزامير 110
الر ُّب لِربِي« :اجلِس ع ْن ي ِم ِ
اء َك َم ْو ِطًئا لَِق َد َم ْي َك».
يني َح َّتى أ َ
َض َع أ ْ
ْ ْ َ َ
ال َّ َ
َع َد َ
َ 1ق َ
ِ
ِ
الر ُّب َق ِض ِ ِ ِ
َع َد ِائ َك.
ُ 2يْرِس ُل َّ
يب ع ِز َك م ْن ص ْهَي ْو َنَ .ت َسَّل ْط في َو َسط أ ْ
َ

ط ُّل َح َدا َث ِت َك.
َ 3ش ْع ُب َك ُم ْن َت َد ٌب ِفي َي ْو ِم قُ َّوِت َكِ ،في ِزيَن ٍة ُمَق َّد َس ٍة ِم ْن َر ِحمِ اْل َف ْج ِرَ ،ل َك َ
وشرحتها تفصيال في ملف
الرد على شبهة قال الرب لربي والوهية السيد المسيح
المتكلم هنا داود النبي والملك وهو يقول قال الرب لربي أي قال يهوه لرب داود فمن هو رب داود الذي
يلقبه داود ادوني ؟ هل بشر عادي يكون رب داود
وباختصار يقول
اجلس عن يميني ( اي ان ربي يجلس في مركز قوة رب االرباب )
يقول من اول العدد الثاني ان يهوه يرسل سلطانك ( اي سلطانه هو سلطان يهوه نفسه )
العدد الثالث يقول من رحم الفجر ( اي من قبل فجر الخليقه موجود )
ثالثا كيف فهم اليهود هذا العدد
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).
المدراش اليهودي الكتاب االول

راباي يادان وراباي حاما يقولوا ان العدد عندما ياتي المسيا المبارك اسمه يجلس الرب المسيا علي يمينه
..... كما قيل في المزمور
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).
وايضا في المدراش الجزء الخامس يؤكد نفس المعني
 يرسل الرب قضيب عزك من صهيون تسلط في وسط اعدائك2: 110
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).
Psalm 110:2.
Midrash Rabbah, Numbers XVIII, 23.

… That same staff also is destined to be held in the hand of the King Messiah
(may it be speedily in our days!); 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).
واقتبسها العهد الجديد ثالث مرات مؤكدا انها نبوة عن المسيح
إنجيل متى 44 :22
الر ُّب لِربِي ِ :
اء َك َم ْو ِطًئا لَِق َد َم ْي َك.
س َع ْن َي ِميني َح َّتى أ َ
َض َع أ ْ
ْ
اجل ْ
ال َّ َ
َع َد َ
َق َ
إنجيل مرقس 36 :12
الر ُّب ِلربِي :اجلِس عن ي ِم ِ
وح اْل ُق ُد ِ
اء َك َم ْو ِطًئا
أل َّ
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 َم ْي َك.
إنجيل لوقا 42 :20
الر ُّب لِربِي :اجلِس عن ي ِم ِ
اب اْلم َز ِ
َوَد ُاوُد َن ْفس ُه َي ُقول ِفي ِك َت ِ
ام ِ
يني
ْ ْ َْ َ
ال َّ َ
يرَ :ق َ
ُ
ُ
َ
سفر أعمال الرسل 34 :2
الر ُّب لِربِي :اج ِلس ع ْن ي ِم ِ
ِ
يني
أل َّ
َن َد ُاوَد َل ْم َي ْص َع ْد ِإَلى َّ
ْ ْ َ َ
ال َّ َ
ولَ :ق َ
الس َم َاواتَ .و ُه َو َن ْف ُس ُه َي ُق ُ
بل النص الذي جاء هام جدا في العهد الجديد
انجيل 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 ِ
الَ « :ما َذا َت ُ
َ 42قائ ً
ال:
الر ِ
وه َد ُاوُد ِب ُّ
وح َرًّبا؟ َق ِائ ً
ال َل ُه ْمَ « :ف َك ْي َ
ف َي ْد ُع ُ
َ 43ق َ
َ 44قال َّ ِ
اء َك َم ْو ِطًئا لَِق َد َم ْي َ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 َك ْي َ
َ 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 ْو ِم َل ْم َي ْج ُسْر أ َ
َ 46فَل ْم َي ْس َتط ْع أ َ
ويسالهم عن مفهومهم عن ناسوت المسيح ويضع هذه االيه امامهم واليستطيعوا ان يردوا الن هذا لقب
الهي الينطبق علي داوود
ويوضح السيد المسيح ام معني ربي هو ربا اي يهوه او ارامي موريو
ولنتامل معا لماذا لم يستطع اليهود ان يردوا عليه ؟ ولماذا لم يستطيعوا ان ينكروا الهوته؟
الن مكانة داوود مرتفعه جدا
ان كان ابراهيم ابو االباء فداوود هو اب لكل ملوك اليهود واليوجد ملك اعظم منه وكرسي الملك 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
وفهم اليهود ذلك فلم يستطيعوا ان يجاوبوه بكلمة
مرقس 12
وت ِ
َ 34فَل َّما رآه يسوع أََّنه أَجاب ِبعْقلَ ،قال َلهَ« :لست ب ِعيدا عن مَل ُك ِ
هللا» .وَلم يجسر أَحٌد بع َد ِ
َن
ذل َك أ ْ
َ ُ
َ ْ َ ْ ُْ َ َْ
َ ُ َُ ُ ُ َ َ َ
ْ َ َ ً َْ َ
َي ْسأََل ُه!
ِ ِ
ِ
ِ
يح ْاب ُن َد ُاوَد؟
اب َي ُسو ُ
ول اْل َك َتَب ُة ِإ َّن اْل َمس َ
 35ثُ َّم أ َ
َج َ
ال َو ُه َو ُي َعل ُم في اْل َه ْي َكلَ « :ك ْي َف َي ُق ُ
ع َوَق َ
الر ُّب لِربِي :اجلِس عن ي ِم ِ
وح اْل ُق ُد ِ
اء َك َم ْو ِطًئا
الر ِ
ال ِب ُّ
ينيَ ،ح َّتى أ َ
َض َع أ ْ
ْ ْ َْ َ
ال َّ َ
َع َد َ
سَ :ق َ
 36ألَ َّن َد ُاوَد َن ْف َس ُه َق َ
لَِق َد َم ْي َك.
ور.
ان اْل َج ْم ُع اْل َك ِث ُير َي ْس َم ُع ُه ِب ُسُر ٍ
وه َرًّباَ .ف ِم ْن أ َْي َن ُه َو ْاب ُن ُه؟» َوَك َ
َ 37ف َد ُاوُد َن ْف ُس ُه َي ْد ُع ُ

لوقا 20

وه َع ْن َشي ٍء.
اسُروا أ َْي ًضا أ ْ
َن َي ْسأَُل ُ
َ 40وَل ْم َي َت َج َ
ْ
ِ
يح ْاب ُن َد ُاوَد؟
ال َل ُه ْمَ « :ك ْي َف َي ُقوُلو َن ِإ َّن اْل َمس َ
َ 41وَق َ
الر ُّب لِربِي :اجلِس عن ي ِم ِ
اب اْلم َز ِ
َ 42وَد ُاوُد َن ْفس ُه َي ُقول ِفي ِك َت ِ
ام ِ
يني
ْ ْ َْ َ
ال َّ َ
يرَ :ق َ
ُ
ُ
َ
اء َك َم ْو ِطًئا لَِق َد َم ْي َك.
َ 43ح َّتى أ َ
َض َع أ ْ
َع َد َ
ف َي ُكو ُن ْابَن ُه؟».
وه َرًّباَ .ف َك ْي َ
َ 44فِإ ًذا َد ُاوُد َي ْد ُع ُ
ال ِم ِ
ِ
يع َّ ِ
ِ
يذ ِه:
ال لِ َت َ
يما َك َ
ان َجم ُ
الش ْعب َي ْس َم ُعو َن َق َ
َ 45وف َ
ويؤكد السيد المسيح بنفسه ان داوود قال بروح النبوه قال عن المسيح انه ربه فكيف يكون ابنه؟ ولم
يستطع أحد 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 اْل ُق ُد ِ
َ 33وإ ِِذ ْارَت َف َع ِبَي ِم ِ
اآلن تُ ْب ِصُروَن ُه
الر ِ
َخ َذ َم ْو ِع َد ُّ
هللاَ ،وأ َ
اآلبَ ،س َك َب ه َذا َّالذي أَ ْنتُ ُم َ
َوَت ْس َم ُعوَن ُه.
الر ُّب لِربِي :اجلِس ع ْن 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 َي ُق ُ
اء َك َم ْو ِطًئا لَِق َد َم ْي َك.
َ 35ح َّتى أ َ
َض َع أ ْ
َع َد َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يحا».
يل أ َّ
وه أَ ْنتُ ْمَ ،رًّبا َو َمس ً
َ 36فْلَي ْعَل ْم َيقيًنا َجم ُ
هللا َج َع َل َي ُسو َع ه َذاَّ ،الذي َصَل ْبتُ ُم ُ
َن َ
يع َب ْيت ِ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
رسالة بولس الرسول الى العبرانيين 1
 1اَهلل ،بعد ما َكَّلم اآلب ِ ِ ِ ِ
طُرق َك ِث َيرٍة،
اع َو ُ
يماِ ،بأَ ْن َو ٍ
ُ َ َْ َ َ َ َ
اءباألَ ْنبَياء َقد ً
ِ ِ
ِِ ِ
َ 2كَّلمَنا ِفي ِ
هذ ِه األََّيا ِم األ ِ
ين،
َخ َيرِة ِفي ْابنهَّ ،الذي َج َعَل ُه َو ِارًثا لِ ُك ِل َش ْي ٍءَّ ،الذي ِبه أ َْي ًضا َع ِم َل اْل َعاَل ِم َ
َ
ِِ
َّ ِ
َشي ِ
ِ
اء ِب َكلِ َم ِة قُ ْدَرِت ِهَ ،ب ْع َد َما َصَن َع ِبَن ْف ِس ِه َت ْط ِه ًيرا
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 َ
س في َيم ِ َ
َ َ
ل َخ َ َ
ِ
ظم ِم َن اْلم َ ِ ِ ِ
اس ًما أَ ْف َض َل ِم ْن ُه ْم.
َ 4صائًار أ ْ
ال ئ َكة ِبم ْق َد ِار َما َو ِر َث ْ
َع َ َ
َ
ال ِئ َك ِة َقال َق ُّ
َكو ُن َل ُه أًَبا َو ُه َو َي ُكو ُن ِلي
 5أل ََّن ُه لِ َم ْن ِم َن اْل َم َ
ط« :أَ ْن َت ْاب ِني أََنا اْلَي ْوَم َوَل ْد ُت َك»؟ َوأ َْي ًضا« :أََنا أ ُ
َ
َ
ْابًنا»؟
 6وأَي ًضا م َتى أَد َخل اْل ِب ْكر ِإَلى اْلعاَل ِم ي ُقول« :وْل َتسجد َله ُك ُّل مالَ ِئ َك ِة ِ
هللا».
َ َ ُ َ ْ ُْ ُ
َْ
َ ْ َ َ
َ
 7وع ِن اْلم َ ِ ِ
الص ِانع م َ ِ
يب َن ٍار».
ال ئ َك َت ُه ِرَي ً
ََ
ام ُه َل ِه َ
ال ئ َكة َي ُق ُ
احا َو ُخ َّد َ
ولَ ُ َّ « :
َ
ورَ .ق ِضيب ِ
ِ
ُّه ِ
يب ُمْل ِك َك.
َ 8وأ َّ
َهلل ِإَلى َد ْه ِر الد ُ
َ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 ُ
َحَب ْب َت اْلبَّر َوأ َْب َغ ْض َت ِ َ
ات ِهي َع َم ُل َي َد ْي َك.
َ 10و «أَ ْن َت َي َار ُّب ِفي البد ِء أَسست األَر ،،والسماو
ْ َ ْ َّ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ َ
ِ
يد و ِ
لك ْن أَ ْن َت َت ْبَقىَ ،وُكُّل َها َك َث ْو ٍب َتْبَلى،
 11ه َي َت ِب ُ َ
 12وَك ِرَد ٍاء َت ْط ِويها َف َت َت َغَّير .و ِ
وك َل ْن َت ْفَنى».
لك ْن أَ ْن َت أَ ْن َتَ ،و ِس ُن َ
ُ َ
َ
َ

ِ  «اجلِس عن ي ِم:ط
ُّ  ثُ َّم لِم ْن ِم َن اْلمالَ ِئ َك ِة َقال َق13
اء َك َم ْو ِطًئا لَِق َد َم ْي َك»؟
َ يني َح َّتى أ
ْ َض َع أ
َ َْ ْ ْ
َ َع َد
َ
َ
َ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
.!ص
َ َن َي ِرُثوا اْل َخ
ْ ين أ
َ َج ِل اْل َعتيد
ْ احا َخاد َم ًة ُمْر َسَل ًة لْلخ ْد َمة أل
ً يع ُه ْم أَْرَو
َ ال
ُ س َجم
َ  أََل ْي14
اي ان الحي الي دهر الدهور هو ربي الذي هو اعلي من البشر واالنبياء والمالئكه هو الجالس في يمين
العظمه فهو مستحيل ان ينطبق علي داوود او بشر
دراسة سريعة لالقتباسات
1 :110 مزمور
(SVD) .] [اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك: مزمور قال الرب لربي.لداود
H3068 The LORD

יהוה

H7896

אׁשית

H5704 until

עד

H5002 said

נאם

H4210 A Psalm

מזמור

H3225 thou at my right hand,

לימיני

H7272 thy footstool.

לרגליך׃

( לדודIHOT+)

H1732 of David.

H3427 Sit

ׁשב

H1916 thy footstool.

הדם

H113 unto my Lord,

לאדני

H341 thine enemies

איביך

I make

(KJV) A Psalm of David. The LORD said unto my Lord, Sit thou at my right
hand, until I make thine enemies thy footstool.
(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.
(Brenton) A Psalm of David. The Lord said to my Lord, Sit thou on my
right hand, until I make thine enemies thy footstool.

44 :22 متي
(SVD) قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك؟
(G-NT-TR (Steph)+) ειπεν said
2962 N-NSM

τω

καθου Sit
μου my

κυριω Lord

3588 T-DSM

2521 V-PNM-2S

3450 P-1GS

εκ thou on

εως till

2193 CONJ

3588 T-APM

εχθρους enemies

footstool

5286 N-ASN

των

ο The

2036 V-2AAI-3S

1537 PREP

αν

2190 A-APM

3588 T-GPM

2962 N-DSM

μου unto my,

κυριος LORD
3450 P-1GS

δεξιων right hand

302 PRT

θω I make

σου thine

ποδων

3588 T-NSM

4675 P-2GS

4228 N-GPM

1188 A-GPM

5087 V-2AAS-1S

τους

υποποδιον

σου thy.

4675 P-2GS

(KJV) The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make
thine enemies thy footstool?
العبري يتطابق مع السبعينية مع العهد الجديد
1 فهو فئة

 مع1 :110  وايضا مزمور255
36 :12 مرقس

(SVD)  اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا: قال الرب لربي: ألن داود نفسه قال بالروح القدس
.لقدميك
(G-NT-TR (Steph)+) αυτος himself
1138 N-PRI

Ghost
ο

ειπεν said

4151 N-DSN

3588 T-NSM

μου to my,
right hand
make

GPM

τω the

3588 T-DSN

κυριος LORD
3450 P-1GS

1188 A-GPM

5087 V-2AAS-1S

4675 P-2GS

2036 V-2AAI-3S

μου my

τους

εν by

3588 T-APM

40 A-DSN

πνευματι

ειπεν said

2036 V-2AAI-3S

κυριω LORD

2193 CONJ

εχθρους enemies
των

δαβιδ David

3588 T-DSN

εκ thou on

εως till

5286 N-ASN

1063 CONJ

τω the

3588 T-DSM

2521 V-PNM-2S

υποποδιον thy footstool

σου thy footstool.

τω

3450 P-1GS

γαρ For

1722 PREP

αγιω Holy

2962 N-NSM

καθου Sit

846 P-NSM

2962 N-DSM

1537 PREP

αν

302 PRT

2190 A-APM

3588 T-GPM

δεξιων
θω I

σου thine

ποδων

4228 N-

4675 P-2GS

(KJV) For David himself said by the Holy Ghost, The LORD said to my
Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool.
العبري يتطابق مع السبعينية مع العهد الجديد
1 فهو فئة

 مع1 :110  وايضا مزمور256

43-42 :20 لوقا
Luk 20:42  اجلس عن يميني: قال الرب لربي:وداود نفسه يقول في كتاب المزامير
Luk 20:43 .حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك
Luk 20:42 και And
λεγει saith
Psalms
N-NSM

Sit

3004 V-PAI-3S

5568 N-GPM

τω

2532 CONJ

ειπεν said

3588 T-DSM

2521 V-PNM-2S

εν in

αυτος himself
1722 PREP

εκ thou on

ο The

2962 N-DSM

1537 PREP

δαβιδ David

βιβλω the book

2036 V-2AAI-3S

κυριω Lord

846 P-NSM

976 N-DSF

3588 T-NSM

μου unto my,

δεξιων right hand

1138 N-PRI

ψαλμων of

κυριος Lord
3450 P-1GS

1188 A-GPM

2962

καθου

μου my.

3450 P-1GS

Luk 20:43 εως Till
T-APM

2193 CONJ

εχθρους enemies

5286 N-ASN

των

3588 T-GPM

αν

2190 A-APM

ποδων

302 PRT

θω I make

σου thine
4228 N-GPM

5087 V-2AAS-1S

4675 P-2GS

σου thy.

τους

3588

υποποδιον footstool
4675 P-2GS

Luk 20:42 And David himself saith in the book of Psalms, The LORD said
unto my Lord, Sit thou on my right hand,
Luk 20:43 Till I make thine enemies thy footstool.
العبري يتطابق مع السبعينية مع العهد الجديد
1 فهو فئة

 مع1 :110  وايضا مزمور257
35-34 :2 اعمال الرسل
Act 2:34  قال الرب لربي اجلس عن يميني: وهو نفسه يقول.ألن داود لم يصعد إلى السماوات
Act 2:35 .حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك
Act 2:34 ου is not
ascended
heavens

305 V-2AAI-3S

3772 N-APM

ειπεν said
3588 T-DSM
2S

λεγει saith

κυριω Lord

εχθρους foes

N-ASN

των

2190 A-APM

αν

μου unto my

302 PRT

σου thy

ποδων

1161 CONJ

1138 N-PRI

3450 P-1GS

θω I make

ανεβη

ουρανους
αυτος he

κυριος Lord

1188 A-GPM

4675 P-2GS

4228 N-GPM

3588 T-APM

δε but

3588 T-NSM

δεξιων right hand

2193 CONJ

3588 T-GPM

τους the

3004 V-PAI-3S

ο himself The

δαβιδ David

1063 CONJ

1519 PREP

2962 N-DSM

1537 PREP

Act 2:35 εως Until
APM

εις into

2036 V-2AAI-3S

εκ thou on

γαρ For

3756 PRT-N

2962 N-NSM

καθου Sit

μου my.

846 P-NSM

τω

2521 V-PNM-

3450 P-1GS

5087 V-2AAS-1S

τους

3588 T-

υποποδιον thy footstool

σου thy footstool.

5286

4675 P-2GS

Act 2:34 For David is not ascended into the heavens: but he saith himself,
The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand,
Act 2:35 Until I make thy foes thy footstool.

العبري يتطابق مع السبعينية مع العهد الجديد
1 فهو فئة

 مع1 :110  وايضا مزمور258
13 :1 عبرانيين
(SVD) » «اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك؟:ثم لمن من المالئكة قال قط
(G-NT-TR (Steph)+) προς to
των of the

3588 T-GPM

αγγελων angels

ποτε he at any time

4218 PRT

right hand

μου my

make

5087 V-2AAS-1S

4675 P-2GS
GPM

1188 A-GPM

4314 PREP

τους

καθου Sit
3450 P-1GS

3588 T-APM

υποποδιον thy footstool

σου thy footstool.

τινα which
32 N-GPM

5101 I-ASM

ειρηκεν said

2521 V-PNM-2S

εως until

εκ on

2193 CONJ

εχθρους enemies
5286 N-ASN

δε But

των

2046 V-RAI-3S-ATT

1537 PREP

αν

δεξιων

302 PRT

2190 A-APM

3588 T-GPM

1161 CONJ

θω I

σου thine

ποδων

4228 N-

4675 P-2GS

(KJV) But to which of the angels said he at any time, Sit on my right hand,
until I make thine enemies thy footstool?
العبري يتطابق مع السبعينية مع العهد الجديد

فهو فئة 1
سفر المزامير 110
 3: 110شعبك منتدب في يوم قوتك في زينة مقدسة من رحم الفجر لك طل حداثتك
 4: 110اقسم الرب و لن يندم انت كاهن الى االبد على رتبة ملكي صادق
 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
العدد الرابع يقول انت كاهن الي االبد ( اي انه ابدي )
علي رتبة ملكي صادق ( اي هو فوق الناموس فوق يهوذا وفوق الوي )
الرب عن يمينك ( اي ان قوته هو قوة هللا المطلقه )
يدين بين االمم ( اي انه الديان )
فالمسيح رب داود
هذا السؤال كما وضحت الذي سأله المسيح لليهود ولم يستطيع ان يجاوبه ألنه يعلن الهوته
وهو المتسلط الي االبد وهو الديان وهو المرتفع الي االبد
وهذا شرحه معلمنا بولس الرسول بوضوح
عبرانيين 6 :5
كما يقول أيضا في موضع آخر« :أنت كاهن إلى األبد على رتبة ملكي صادق»(SVD) .

عبرانيين 10 :5
مدعوا من هللا رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق(SVD) .
عبرانيين :6
 20: 6حيث دخل يسوع كسابق الجلنا صائرا على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة الى االبد
عبرانيين 17 :7
ألنه يشهد أنك «كاهن إلى األبد على رتبة ملكي صادق»(SVD) .
ولكن ليس الكهنوت الهروني من ذبائح دموية ولكن كهنوت ملكي صادق خبز وخمر
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 7
ِ
َ 16ق ْد صار َليس ِبحس ِب َنام ِ ِ
ِ ِ ِ
ول.
وس َوصَّي ٍة َج َسدَّيةٍَ ،ب ْل ب َح َسب قُ َّوة َحَيا ٍة َال َت ُز ُ
َ َ َْ ََ
ُ
 17أل ََّنه ي ْشهد أََّنكَ « :ك ِ
اه ٌن ِإَلى األََب ِد َعَلى ُرْتَب ِة َمْل ِكي َص َاد َق».
ُ َ َُ َ
طال اْلو ِصَّي ِة َّ ِ ِ
ِ
َج ِل َض ْع ِف َها َو َع َد ِم َن ْف ِع َها،
السا ِبَقة م ْن أ ْ
َ 18فِإَّن ُه َيص ُير ِإ ْب َ ُ َ
اء أَ ْف َضل ِب ِه َن ْق َت ِرب ِإَلى ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ َّ
هللا.
ال َر َج ٍ
ام ُ
ُ
َ
وس َل ْم ُي َكم ْل َش ْيًئاَ .ولك ْن َيص ُير ِإ ْد َخ ُ
 19إذ الن ُ
س ِب ُدو ِن َق َس ٍم،
َ 20و َعَلى َق ْد ِر َما ِإَّن ُه َل ْي َ
َن أ ِ
الر ُّب َوَل ْن َي ْن َد َم ،أَ ْن َت
 21أل َّ
َما ه َذا َف ِبَق َس ٍم ِم َن اْلَق ِائ ِل َل ُه« :أَ ْق َس َم َّ
ُولئ َك ِب ُدو ِن َق َس ٍم َق ْد َص ُاروا َك َهَنةًَ ،وأ َّ
َك ِ
اه ٌن ِإَلى األََب ِد َعَلى ُرْتَب ِة َمْل ِكي َص َاد َق».

عبرانيين 21 :7
 21: 7الن اولئك بدون قسم قد صاروا كهنة و اما هذا فبقسم من القائل له اقسم الرب و لن يندم انت
كاهن الى االبد على رتبة ملكي صادق
 22: 7على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد افضل
 23: 7و اولئك قد صاروا كهنة كثيرين من اجل منعهم بالموت عن البقاء
 24: 7و اما هذا فمن اجل انه يبقى الى االبد له كهنوت ال يزول
 25: 7فمن ثم يقدر ان يخلص ايضا الى التمام الذين يتقدمون به الى هللا اذ هو حي في كل حين ليشفع
فيهم
 26: 7النه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بال شر و ال دنس قد انفصل عن الخطاة و صار
اعلى من السماوات
 27: 7الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة ان يقدم ذبائح اوال عن خطايا نفسه ثم عن
خطايا الشعب النه فعل هذا مرة واحدة اذ قدم نفسه
 28: 7فان الناموس يقيم اناسا بهم ضعف رؤساء كهنة و اما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا
مكمال الى االبد
ودراسة سريعة لالقتباسات
مزمور 4 :110

(SVD) .] [ أنت كاهن إلى األبد على رتبة ملكي صادق:أقسم الرب ولن يندم
H5162 repent,

H3808 and will not

ינחם

מלכי

H3068 The LORD

ולא

H1700 the order

דברתי

יהוה

H5921 after

על

( נׁשבעIHOT+)

H7650 hath sworn,

H5769 forever

לעולם

H3548 a priest

כהן

H859 Thou

אתה

H4442 of Melchizedek.

צדק׃

(KJV) The LORD hath sworn, and will not repent, Thou art a priest for ever
after the order of Melchizedek.
(LXX) )109:4( ὤμοσεν κύριος καὶ οὐ μεταμεληθήσεται Σὺ εἶ ἱερεὺς εἰς
τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδεκ.
(Brenton) The Lord sware, and will not repent, Thou art a priest for ever,
after the order of Melchisedec.
6 :5 عبرانيين
(SVD) .» « أنت كاهن إلى األبد على رتبة ملكي صادق:كما يقول أيضا في موضع آخر
(G-NT-TR (Steph)+) καθως As

2531 ADV

ετερω another

2087 A-DSM

λεγει he saith

ιερευς a priest

2409 N-NSM

εις forever

N-ASM

κατα after

of Melchizedek.

2596 PREP

3198 N-PRI

την

και also

3004 V-PAI-3S

1519 PREP

3588 T-ASF

2532 CONJ

εν in

συ Thou

τον the

ταξιν order

1722 PREP

4771 P-2NS

3588 T-ASM
5010 N-ASF

αιωνα

165

μελχισεδεκ

(KJV) As he saith also in another place, Thou art a priest for ever after the
order of Melchisedec.
العبري يتطابق مع السبعينية والعهد الجديد ولكن يوجد فرق بسيط بين السبعينية والعهد الجديد وهو تعبير
ايي ( من ايمي اي اكون ) الذي جاء في السبعينية ولم يكتب في العهد الجديد
ا1 فهو فئة

 مع4 :110  وايضا مزمور260
10 :5 عبرانيين
(SVD) .مدعوا من هللا رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق
(G-NT-TR (Steph)+) προσαγορευθεις Called
του the

3588 T-GSM

κατα after

θεου God

2596 PREP

Melchizedek.

την

2316 N-GSM

3588 T-ASF

4316 V-APP-NSM

υπο of

αρχιερευς a high priest

ταξιν order

5010 N-ASF

5259 PREP

749 N-NSM

μελχισεδεκ of

3198 N-PRI

(KJV) Called of God an high priest after the order of Melchisedec.
هو في نفس السياق وفي نفس االصحاح والعبري يتطابق مع السبعينية مع العهد الجديد
1 فهو فئة

 مع4 :110  وايضا مزمور261
17 :7 عبرانيين
(SVD) .»ألنه يشهد أنك «كاهن إلى األبد على رتبة ملكي صادق
(G-NT-TR (Steph)+) μαρτυρει he testifieth
οτι

3754 CONJ

συ Thou

4771 P-2NS

PREP

τον the

3588 T-ASM

αιωνα

ταξιν order

5010 N-ASF

3140 V-PAI-3S

ιερευς a priest
165 N-ASM

γαρ For

2409 N-NSM

κατα after

μελχισεδεκ of Melchizedek.

1063 CONJ

εις forever

2596 PREP

την

1519

3588 T-ASF

3198 N-PRI

(KJV) For he testifieth, Thou art a priest for ever after the order of
Melchisedec.
العبري يتطابق مع السبعينية والعهد الجديد ولكن يوجد فرق بسيط بين السبعينية والعهد الجديد وهو تعبير
ايي ( من ايمي اي اكون ) الذي جاء في السبعينية ولم يكتب في العهد الجديد
ا1 فهو فئة

 مع4 :110  وايضا مزمور262
21 :7 عبرانيين

(SVD) ، «أقسم الرب ولن يندم: وأما هذا فبقسم من القائل له،ألن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة
.»أنت كاهن إلى األبد على رتبة ملكي صادق
(G-NT-TR (Steph)+) ο
ορκωμοσιας an oath,

3728 N-GSF

λεγοντος him that said
ASM

ωμοσεν swore

ου will not

μελχισεδεκ .

δια by

2409 N-NPM

κατα after

1223 PREP

προς unto

κυριος The Lord

εις forever

2596 PREP

μετα with

1161 CONJ

μεταμεληθησεται with,

3756 PRT-N

165 N-ASM

δε but

3004 V-PAP-GSM

3660 V-AAI-3S

ιερευς those priests
αιωνα

3580 T-NSM

του this

3588 T-GSM

4314 PREP

αυτον him,

2962 N-NSM

3326 PREP

1519 PREP

την this

3326 PREP

και and

συ Thou

τον this

3588 T-ASF

846 P-

2532 CONJ

4771 P-2NS

3588 T-ASM

ταξιν

5010

3303 PRT

(KJV) (For those priests were made without an oath; but this with an oath
by him that said unto him, The Lord sware and will not repent, Thou art a
priest for ever after the order of Melchisedec:)
العبري يتطابق مع السبعينية والعهد الجديد ولكن يوجد فرق بسيط بين السبعينية والعهد الجديد وهو تعبير
ايي ( من ايمي اي اكون ) الذي جاء في السبعينية ولم يكتب في العهد الجديد
ا1 فهو فئة

والمجد هلل دائما

