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!المسيح   
  

َلى َكِتِفهِ ألَنُه يُوَلُد لََنا َوَلٌد َونـُْعَطى اْبناً َوَتُكوُن الريَاَسُة عَ 
َويُْدَعى اْسُمُه َعِجيباً ُمِشيراً ِإَلهاً َقِديراً أَباً أََبِديّاً رَئِيسَ 

لُِنُمو رِيَاَسِتِه َوِللسَالِم َال ِنَهايََة َعَلى ُكْرِسي َداُودَ   .السَالمِ 
آلَن ِإَلى َوَعَلى َمْمَلَكِتِه ِلُيثَبتَـَها َويـَْعُضَدَها بِاْلَحق َواْلِبر ِمَن ا

َرُة َرب اْلُجُنوِد َتْصَنُع َهَذا. األََبدِ  .َغيـْ  

7 ,6: 9:  أشعياء  

 

ًنا َتْحَبُل اْلَعْذرَاءُ َها :  آيَةً َولِكْن يـُْعِطيُكُم السيُد نـَْفُسهُ  َوَتْدُعو  َوَتِلُد ابـْ
  14: 7أشعياء   )اهللا معنا( .»ِعمانُوئِيلَ «اْسَمُه 

 

فـَيَـْنُظُروَن  َداُوَد َوَعَلى ُسكاِن ُأوُرَشِليَم ُروَح النـْعَمِة َوالتَضرَعاِت، َوأُِفيُض َعَلى بـَْيتِ «
 ِذي َطَعُنوهُ ، ِإَليَوَيُكونُوَن ِفي َمَرارٍَة َعَلْيِه  َوِحيٍد َلهُ  َكَناِئٍح َعَلى َويـَُنوُحوَن َعَلْيهِ ، ال ،

  10: 12زكريا   .َكَمْن ُهَو ِفي َمَرارٍَة َعَلى ِبْكرِهِ 
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  من ھو المسيح؟
  

، يؤمنون )التوراة(الم�يين من الناس حول العالم الذين يؤمنون بكتاب العھد القديم 
 تعرف من ھل: لكن السؤال الھام ھنا ھو .ا.يام لرجوع المسيح لھذا العالمبأنه تقاربت 

 آية من كتاب العھد القديم، 70؟  ھذا الكتيب يحتوي على  الُمنتظرھو ذاك المسيح
ات عن المسيح الذي كان اليھود ينتظروه،   نبوَّ  وھذه اEيات عبارة عن،)توراة اليھود(

طلع ن تندعوك .  . فع�ً  مجيء المسيحياء بني إسرائيل، مئات السنين قبلتنبأ بھا أنب
. تكشف حقيقة شخصية المسيح المنتظر ُمخلِّص العالمعليھا، ففيھا إع�نات توضح و

أن مجيء المسيح قبل ألفي عام، تُنُبِّئ به بكل تفاصيل أحداث وھذه اEيات، تبيِّن 
 فأعلنه هللا .نبياء بني إسرائيل، الذين  .حياته، آbف ومئات السنين قبل مجيئه فع�

كتبوا لنا وحَي كتاب العھد القديم، لكي يعرفوه حينما يأتي؛ ولكي يمجدوا هللا على 
  .لتفاصيل، بخصوص ذاك المسيح العظيمبأدق اوالغيبيَّات سابق معرفته للمستقبل 

 

  !]المسيح [      7 ,6: 9أشعياء :   سنة قبل المسيح710 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة     

، َأبًا َأَبِديا، اِإلًها َقِديرً ، ُمِشيًرا، َعِجيًبا، َوَتُكوُن الريَاَسُة َعَلى َكِتِفِه، َويُْدَعى اْمسُُه ابـًْناَونـُْعَطى  َوَلدٌ يُوَلُد لََنا ألَنُه 
لُِنُمو رِيَاَسِتِه، َولِلسَالِم الَ َِايََة َعَلى ُكْرِسي َداُوَد َوَعَلى َممَْلَكِتِه، لُِيثَبتَـَها َويـَْعُضَدَها بِاحلَْق َواْلِرب، . رَئِيَس السَالمِ 

رَُة . ِمَن اآلَن ِإَىل األَبَدِ    .اَرب اْلُجُنوِد َتْصَنُع هذَ َغيـْ
    !]المسيح [       4, 2: 5ميخا :   سنة قبل المسيح720 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 

َيْخُرُج ِلي الِذي َيُكوُن ، َوأَْنِت َصِغريٌَة َأْن َتُكوِين بـَْنيَ أُُلوِف يـَُهوَذا، َفِمْنِك  َأفْـَراتَةَ حمَأْنِت يَا بـَْيَت لأَما 
 .ُمْنُذ َأياِم اَألَزلِ ، ُمْنُذ اْلَقِديمِ ارُِجُه ، َوخمََ ُمَتَسلطًا َعَلى ِإْسَرائِيلَ 

، ِبَعَظَمِة اْسِم الرب ِإهلِِه، َويـَْثُبُتونَ  بُه اآلَن . َويَِقُف َويـَْرَعى بُِقْدرَِة الرُم ِإَلى َأقَاِصي اَألْرضِ ألَنيـَتَـَعظ.  
  14, 13: 18تكوين :   سنة قبل المسيح1446 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 

  ؟أَفَِباحلَِْقيَقِة أَِلُد َوأَنَا َقْد ِشْختُ : ِلَماَذا َضِحَكْت َسارَُة قَائَِلةً «: فـََقاَل الرب ِإلبـْرَاِهيمَ 
  .»َوَيُكوُن ِلَسارََة اْبنٌ  ِيف اْلِميَعاِد أَْرجُع إِلَْيَك َحنَْو َزَماِن اْحلََياةِ  َهْل َيْسَتِحيُل َعَلى الرب َشْيٌء؟

  !]المسيح [       14: 7أشعياء :   سنة قبل المسيح710 أْوِحَيت للنبيلنبوة ھذه ا
  )اهللا معنا( .»ِعمانُوئِيلَ «َوَتْدُعو اْمسَُه  َوتَِلُد ابـًْنا َتْحَبلُ  اْلَعْذرَاءُ َها :  آيَةً َولِكْن يـُْعِطيُكُم السيُد نـَْفُسهُ 

       )22-7: 22مزمور أيًضا ( 10: 12زكريا :   سنة قبل المسيح520 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 

 عنوهطَ الِذي ، ِإَلي  فـَيَـْنظُُرونَ َوأُِفيُض َعَلى بـَْيِت َداُوَد َوَعَلى ُسكاِن أُوُرَشِليَم ُروَح النـْعَمِة َوالتَضرَعاِت، «
  .ِبْكرِهِ  َعَلْيِه َكَمْن ُهَو ِيف َمرَارٍَة َعَلى ، َوَيُكونُوَن ِيف َمرَارَةٍ َوِحيٍد َلهُ  َكَناِئٍح َعَلى َويـَُنوُحوَن َعَلْيهِ 
        )17 :24 وايضا اقراء العدد( 10: 49تكوين :   سنة قبل المسيح1400 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 

  .ُخُضوُع ُشُعوبٍ  َيُكوُن َلهُ  وَ َحتى يَْأِتَي ِشيُلونُ  َوُمْشَرتٌِع ِمْن بـَْنيِ رِْجَلْيِه يـَُهوَذا ِمْن َقِضيبٌ الَ يـَُزوُل 
  !]المسيح [       .!)الصوجلان انطلقت يف ايام يشوع عندما كانت منطقة يهوذا حتت احلكم الروماين( 
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   !] المسيح [  14, 13, 9 :7دانيال :   سنة قبل المسيح600 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 

، . امِ َوَجَلَس اْلَقِديُم األَي ، ُعُروشٌ ُكْنُت أََرى أَنُه ُوِضَعْت  ِقيوِف النْلِج، َوَشْعُر َرْأِسِه َكالصلَِباُسُه أَبـَْيُض َكالثـ
  .َوَعْرُشُه َهلِيُب نَاٍر، َوَبَكرَاتُُه نَاٌر ُمتِقَدةٌ 

، فـََقربُوُه  اَأليامِ َوَجاَء ِإَىل اْلَقِدميِ  أََتى اْبِن ِإْنَسانٍ ُكْنُت أََرى ِيف ُرَؤى اللْيِل َوِإَذا َمَع ُسُحِب السَماِء ِمْثُل «
اَمهُ  ُقد.  

 َما َلْن  ُسْلطَاٌن أَبَِدي ُسْلطَانُهُ .  ُكل الشُعوِب َواألَُمِم َواألَْلِسَنةِ َلهُ لَِتتَـَعبَد  َمَلُكوتًاوَ َوَمْجًدا  فَُأْعِطَي ُسْلطَانًا
  . َما الَ يـَنـَْقِرضُ َوَمَلُكوتُهُ يـَُزوَل، 

  

  26: 9دانيال :  سنة قبل المسيح  600 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
، ُخيِْرُب اْلَمِديَنَة َواْلُقْدسَ ) الرومان( َولَْيَس َلُه، َوَشْعُب َرئِيٍس آٍت يـُْقَطُع اْلَمِسيحُ َوبـَْعَد اثـْنَـْنيِ َوِستَني أُْسُبوًعا 

   ). عام2000حدث هذا قبل حوايل ( .َوانِْتَهاُؤُه بَِغَمارٍَة، َوِإَىل النـَهايَِة َحْرٌب َوِخَرٌب ُقِضَي َِا
  

    !]المسيح [      25, 24: 3دانيال :  سنة قبل المسيح  600 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
ِيف َوَسِط َأملَْ نـُْلِق َثالَثََة رَِجال ُموثَِقَني «: ِحيَنِئٍذ َحتَيـَر نـَُبوَخْذَنصُر اْلَمِلُك َوقَاَم ُمْسرًِعا فََأَجاَب َوقَاَل ِلُمِشريِيهِ 

  .»َصِحيٌح أَيـَها اْلَمِلكُ «: فََأَجابُوا َوقَاُلوا لِْلَمِلكِ » الناِر؟
َوَمْنَظُر الرابِع َشِبيٌه  َوَما ِِْم َضَرٌر، َها أَنَا نَاِظٌر أَْربـََعَة رَِجال َحمُْلوِلَني يـََتَمشْوَن ِيف َوَسِط النارِ «: َأَجاَب َوقَالَ 
  .»بِاْبِن اآلِلَهةِ 

                   1: 110مزمور :   سنة قبل المسيح1000 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
    !]المسيح [         )كتب على يد الملك داؤود(

 بي قَاَل الرَأَضَع َأْعَداَءَك َمْوِطًئا ِلَقَدَمْيكَ اْجِلْس َعْن َيِميِني«: ِلَرب َحىت «.  

  !]المسيح [       4: 30امثال :  نة قبل المسيح س950 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
يَع َأْطرَاِف  َمْن َصِعَد ِإَىل السَماَواِت َونـََزَل؟ َمْن َمجََع الريَح يف َحْفَنتَـْيِه؟ َمْن َصر اْلِمَياَه يف ثـَْوٍب؟ َمْن ثـَبَت مجَِ

   ِإْن َعَرْفَت؟َما اْسُم اْبِنهِ وَ َما اْسُمُه؟ اَألْرِض؟ 
  

               20- 16: 59شعياء أ:   سنة قبل المسيح695 أْوِحَيت للنبيوة ھذه النب
  !]المسيح [      )30: 22 وحزقيال 6, 5: 63ايضا !حظ اشعياء (

 اْلِرب  فـََلِبسَ . َدهُ  ُهَو َعضَ َوِبرهُ ، َفَخلَصْت ِذرَاُعُه لِنَـْفِسهِ . لَْيَس َشِفيعٌ ، َوَحتَيـَر ِمْن أَنُه لَْيَس ِإْنَسانٌ فـََرَأى َأنُه 
رَِة َكرَِداءٍ  ثَِياَب االنِْتَقاِم َكِلَباسٍ َولَِبسَ .  َعَلى رَْأِسهِ اْلَخَالصِ َوُخوَذَة ، َكِدرْعٍ  َحَسَب اَألْعَماِل . ، َواْكَتَسى بِاْلَغيـْ

، َوِمْن . رَ َجزَاًء ُجيَازِي اجلَْزَائِ . هَكَذا ُجيَازِي ُمْبِغِضيِه َسَخطًا، َوأَْعَداَءُه ِعَقابًا بفـََيَخاُفوَن ِمَن اْلَمْغِرِب اْسَم الر
ِإَىل وَ  َويَْأِتي اْلَفاِدي ِإَلى ِصْهيَـْونَ «. ِعْنَدَما يَْأِيت اْلَعُدو َكنَـْهٍر فـَنَـْفَخُة الرب َتْدفـَُعهُ . َمْشرِِق الشْمِس َجمَْدهُ 
  .الرب   ِيف يـَْعُقوَب، يـَُقولُ التائِِبَني َعِن اْلَمْعِصَيةِ 
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  !]المسيح [ 19, 18, 15: 18التثنية :  سنة قبل المسيح1380 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
  .َلُه َتْسَمُعونَ ). موسى( ِمْثِليِمْن َوَسِطَك ِمْن ِإْخَوِتكَ  نَِبيا ِإهلَُك  الرب يُِقيُم َلكَ «

  .ُأوِصيِه بِهِ فـَُيَكلُمُهْم ِبُكل َما ، َكَالِمي ِفي َفِمهِ َأْجَعُل وَ  ِمْن َوَسِط ِإْخَوِِْم ِمثْـَلَك، نَِبياأُِقيُم َهلُْم 
 ُم ِبِه بِاْسِمي َوَيُكوُن َأنِذي يـََتَكلِذي الَ َيْسَمُع ِلَكَالِمي الَأنَا ُأطَالُِبهُ اِإلْنَساَن ال. 

  

  ]!المسيح [    9, 8, 7: 40مزمور :   سنة قبل المسيح1000 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
َوَشرِيَعُتَك ِفي َأْن أَفْـَعَل َمِشيَئَتَك يَا ِإِهلي ُسرِْرُت، : ِبَدْرِج اْلِكَتاِب َمْكُتوٌب َعنى. هأََنَذا ِجْئتُ «: ِحيَنِئٍذ قـُْلتُ 

 .… َبشْرتُ .»َوَسِط َأْحَشاِئي
  

         15- 13, 10: 52اشعياء :   سنة قبل المسيح700 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
    !]المسيح المصلوب[

 َعْبِديُهَوَذا . فـَتَـَرى ُكل َأْطَراِف اَألْرِض َخَالَص ِإلِهَنا أََماَم ُعُيوِن ُكل األَُمِم، ِذرَاِع ُقْدِسهِ َقْد َمشَر الرب َعْن 
ايـَْعِقُل،  َكاَن َمْنَظُرُه َكَذا ُمْفَسًدا َأْكثـََر ِمنَ  .َكَما اْنَدَهَش ِمْنَك َكِثريُونَ . يـَتَـَعاَلى َويـَْرتَِقي َويـََتَساَمى ِجد 

  .َوُصوَرتُُه َأْكثـََر ِمْن َبِين آَدمَ الرُجِل، 
ِمْن َأْجِلِه َيُسد ُمُلوٌك أَفْـَواَهُهْم، ألَنـُهْم َقْد أَْبَصُروا َما ملَْ ُخيْبَـُروا بِِه، َوَما ملَْ َيْسَمُعوُه .  يـَْنِضُح ُأَمًما َكِثيرِينَ هَكَذا

 .ِهُموهُ فَ 

  

َق   11, 6-4, 1: 53اشعياء :   سنة قبل المسيح700 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة  َمْن َصد
  )3-1: 98ايضاً انظر الى مزمور   (َخبَـَرنَا ؟
َلَهالِكن َأْحزَانـََنا َمحََلَها؟   ِذرَاُع الرب اْستـُْعِلَنتْ َوِلَمِن  نَ . ، َوأَْوَجاَعَنا َحتَم اُه ُمَصابًا َمْضُروبًا ِمَن اِهللا َوَحنُْن َحِسبـْ

ُكلَنا  . َوِبُحُبرِِه ُشِفيَناتَْأِديُب َسَالِمَنا َعَلْيِه، . َمْسُحوٌق َألْجِل آثَاِمَنا، َوُهَو َمْجُروٌح َألْجِل َمَعاِصيَنا. َوَمْذُلوالً 
يِعَناِمْلَنا ُكل َواِحٍد ِإَىل َطرِيِقِه، َوالرب َوَضَع . َكَغَنٍم َضَلْلَنا ِمْن تـََعِب نـَْفِسِه يـََرى َوَيْشَبُع، َوَعْبِدي . َعَلْيِه ِإْمثَ مجَِ

    !]المسيح [       .َوآثَاُمُهْم ُهَو َيْحِمُلَهااْلَبار ِمبَْعرِفَِتِه يـُبَـرُر َكِثريِيَن، 
  

  !]المسيح  المصلوب[ 16, 1: 22مزمور :  سنة قبل المسيح1000 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 

  .ثـََقُبوا َيَدي َورِْجَلي   ؟ِإلِهي، ِإلِهي، ِلَماَذا تـَرَْكَتِني، بَِعيًدا َعْن َخَالِصي، َعْن َكَالِم زَِفيِري
  

   11-9:9زكريا :  سنة قبل المسيح  520 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
ا يَا ابـَْنَة ِصْهيَـْوَن، اْهِتِفي يَا بِْنَت أُوُرَشِليمَ  َوَمْنُصوٌر َوِديعٌ  ُهَو َعاِدلٌ . َمِلُكِك يَْأِتي ِإلَْيكِ  ُهَوَذا .اِبـَْتِهِجي ِجد ،

. َوأَْقَطُع اْلَمرَْكَبَة ِمْن أَفْـرَاِميَ َواْلَفَرَس ِمْن أُوُرَشِليَم َوتـُْقَطُع قـَْوُس احلَْْربِ . َورَاِكٌب َعَلى ِمحَاٍر َوَعَلى َجْحٍش اْبِن أَتَانٍ 
َوأَْنِت أَْيًضا فَِإين .  ِمَن اْلَبْحِر ِإَىل اْلَبْحِر، َوِمَن النـْهِر ِإَىل أَقَاِصي اَألْرضِ ُسْلطَانُهُ وَ ، َممِ  ِلألُ َويـََتَكلُم بِالسَالمِ 

 . َقْد َأْطَلْقُت َأْسرَاِك ِمَن اجلُْب الِذي لَْيَس ِفيِه َماءٌ )الجديد(َعْهِدِك ) المسيح(ِبَدِم 
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   34- 31: 31 ءارميا:  ة قبل المسيحسن  615 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
» ، باٌم تَْأِيت، يـَُقوُل الرَعْهًدا َجِديًداَوَأْقَطُع َمَع بـَْيِت ِإْسَرائِيَل َوَمَع بـَْيِت يـَُهوَذا َها أَي.  

ِحَني نـََقُضوا َعْهِدي  أَْرِض ِمْصَر، لَْيَس َكاْلَعْهِد الِذي َقطَْعُتُه َمَع آبَائِِهْم يـَْوَم أَْمَسْكتـُُهْم بَِيِدِهْم ُألْخرَِجُهْم ِمنْ 
 بفـََرَفْضتـُُهْم، يـَُقوُل الر.  

َأْجَعُل َشرِيَعِتي ِفي َداِخِلِهْم :  الِذي أَْقطَُعُه َمَع بـَْيِت ِإْسرَائِيَل بـَْعَد تِْلَك األَياِم، يـَُقوُل الرب هَذا ُهَو اْلَعْهدُ َبْل 
  .َأُكوُن َهلُْم ِإهلًا َوُهْم َيُكونُوَن ِيل َشْعًبا، وَ َوَأْكتُبـَُها َعَلى قـُُلوِبِهمْ 

، : َوالَ يـَُعلُموَن بـَْعُد ُكل َواِحٍد َصاِحَبُه، وَُكل َواِحٍد َأَخاُه، قَائِِلنيَ  بُهْم َسيَـْعرُِفونَِنياْعرُِفوا الرُهْم ُكلِمْن ألَنـ 
، َصِغريِِهْم ِإَىل َكِبريِِهمْ  بتَـُهْم بـَْعدُ ألَ ، يـَُقوُل الري َأْصَفُح َعْن ِإْثِمِهْم، َوالَ َأذُْكُر َخِطين. 

  

   15: 3تكوين :   سنة قبل المسيح 1446 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
َنِك َوبـَْنيَ اْلَمْرأَةِ    .»َحِقَني َعِقَبهُ ، َوأَْنِت َتسْ ُهَو َيْسَحُق رَْأَسكِ . َ◌َنْسِلَها، َوبـَْنيَ َنْسِلِك و)حواء(َوَأَضُع َعَداَوًة بـَيـْ

  

   b17: 11ويين :   سنة قبل المسيح1410 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
َم ُيَكفُر َعِن ، َألن ِللتْكِفيِر َعْن نـُُفوِسُكمْ ، فَأَنَا َأْعطَْيُتُكْم ِإياُه َعَلى اْلَمْذَبِح الدمِ َألن نـَْفَس اجلََْسِد ِهَي ِيف  الد

  .النـْفسِ 
  

    !]المسيح [    26-22: 118مزمور :   سنة قبل المسيح960 أْوِحَيت للنبيبوة ھذه الن
هَذا . ِمْن ِقَبِل الرب َكاَن هَذا، َوُهَو َعِجيٌب ِيف أَْعُيِنَنا. الِذي َرَفَضُه اْلبَـناُؤوَن َقْد َصاَر رَْأَس الزاِويَةِ  اْلَحَجرُ 

 بِذي َصنَـُعُه الرآِه . ، نـَْبَتِهُج َونـَْفرَُح ِفيهِ ُهَو اْليَـْوُم ال صْ يَا َربآِه !  َخل ُمَباَرٌك اآلِتي بِاْسِم !  أَْنِقذْ يَا َرب
 بالر. ببَارَْكَناُكْم ِمْن بـَْيِت الر .  

  

                    28-25: 36حزقيال :   سنة قبل المسيح580 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
 )32, 31: 18 ;60: 16 ; 20, 19: 11ال ايضاً انظر الى حزقي( 

  .ِمْن ُكل َجنَاَسِتُكْم َوِمْن ُكل َأْصَناِمُكْم أَُطهرُُكمْ .  فـَُتَطهُرونَ َماًء طَاِهرًاَوأَُرش َعَلْيُكْم 
ِر ِمْن حلَِْمُكْم َوأُْعِطيُكْم قـَْلَب َوأَْنزُِع قـَْلَب احلَْجَ ،  ِيف َداِخِلُكمْ ُروًحا َجِديَدةً َوَأْجَعُل ، قـَْلًبا َجِديًدا أُْعِطيُكمْ وَ 

 َوتـَْعَمُلوَن َوَحتَْفظُوَن َأْحَكاِمي، َوَأْجَعُلُكْم َتْسُلُكوَن ِيف فـَرَاِئِضي، َوَأْجَعُل ُروِحي ِفي َداِخِلُكمْ . حلَْمٍ 
 .ًبا َوأَنَا َأُكوُن َلُكْم ِإهلًاَوَتْسُكُنوَن اَألْرَض الِيت َأْعطَْيُت آبَاءَُكْم ِإياَها، َوَتُكونُوَن ِيل َشعْ .َِا

  

     !]المسيح [     10- 8: 63اشعياء :   سنة قبل المسيح680 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
َوَمَالُك ، َتَضاَيقَ ِيف ُكل ِضيِقِهْم . َفَصاَر َلُهْم ُمَخلًصا. »ِإنـُهْم َشْعِيب، بـَُنوَن َال َخيُونُونَ «: َوَقْد قَاَل َحقا

َولِكنـُهْم َتَمرُدوا َوَأْحَزنُوا ُروَح .  ِمبََحبِتِه َورَأَْفِتِه ُهَو َفكُهْم َوَرفـََعُهْم َوَمحََلُهْم ُكل األَياِم اْلَقِدميَةِ .َخلَصُهمْ َرتِِه َحضْ 
  . فـََتَحوَل َهلُْم َعُدوا، َوُهَو َحاَربـَُهمْ ُقْدِسِه،
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  !]المسيح  المصلوب[ 9- 7: 13زكريا :  قبل المسيح سنة 520 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
، َوأَُرد َيِدي  ِاْضِرِب الراِعَي فـََتَتَشتتَ . ، َوَعَلى َرُجِل رِفْـَقِيت، يـَُقوُل َرب اْجلُُنودِ رَاِعي ِاْستَـْيِقْظ يَا َسْيُف َعَلى «

َها يـُْقَطَعاِن َوَميُوتَاِن، َوالثـْلَث يـَبـَْقى  ، يـَُقولُ اَألْرِض اْلغََنمُ َوَيُكوُن ِيف ُكل . َعَلى الصَغارِ  ، َأن ثـُْلثـَْنيِ ِمنـْ بالر 
بِامسِْي َوأَنَا  ُهَو َيْدُعو. َوأَْمَتِحنـُُهُم اْمِتَحاَن الذَهبِ  َوأُْدِخُل الثـْلَث ِيف الناِر، َوَأْحمَُصُهْم َكَمْحِص اْلِفضِة،. ِفيَها

  .»الرب ِإِهلي: َشْعِيب، َوُهَو يـَُقولُ ُهَو : أَُقولُ . أُِجيُبهُ 

  
    !]المسيح [   7, 6, 4- 1: 42اشعياء :   سنة قبل المسيح700 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 

َال . مِ  ِلُألمَ اْلَحق َعَلْيِه فـَُيْخرُِج ُروِحي َوَضْعُت . ُمْخَتاِري الِذي ُسرْت ِبِه نـَْفِسي ُهَوَذا َعْبِدي الِذي َأْعُضُدُه،«
ِإَىل اَألَماِن . َقَصَبًة َمْرُضوَضًة الَ يـَْقِصُف، َوفَِتيَلًة َخاِمَدًة َال ُيْطِفئُ . َيِصيُح َوَال يـَْرَفُع َوَال ُيْسِمُع ِيف الشارِِع َصْوتَهُ 

 َوَال يـَْنَكِسُر . ُخيْرُِج احلَْق ِيف اَألْرِض، َوتـَْنَتِظرُ َال َيِكل َيَضَع احلَْق َشرِيَعَتهُ  اجلَْزَائُِر َحىت«.  
 لِتَـْفَتَح ُعُيونَ ، ِ◌لشْعِب َونُورًا ِلألَُممِ َعْهًدا لَوَأْحَفُظَك َوَأْجَعُلَك ، َفأُْمِسُك بَِيِدَك َدَعْوُتَك بِاْلِبر أَنَا الرب َقْد «

 .اِلِسَني ِيف الظْلَمةِ ، ِمْن بـَْيِت السْجِن اجلَْ لُِتْخرَِج ِمَن اْحلَْبِس اْلَمْأُسورِينَ ، اْلُعْميِ 

  
                 13 - 11: 6زكريا :  سنة قبل المسيح  520 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 

    !]المسيح !الملك الكاھن[      )2: 3الكاھن يھوشع دعي يشوع في عزرا (

وََكلْمُه . اْلَكاِهِن اْلَعِظيمِ ْبِن يـَُهوَصاَدَق ) يشوع (  َوَضْعَها َعَلى رَْأِس يـَُهوَشعَ َواْعَمْل تِيَجانًاُمث ُخْذ ِفضًة َوَذَهًبا 
. َويـَْبِني َهْيَكَل الرب َوِمْن َمَكانِِه يـَْنُبُت .  اْمسُهُ »اْلُغْصنُ « الرُجلُ ُهَوَذا : هَكَذا قَاَل َرب اْجلُُنوِد قَاِئالً : قَاِئالً 
 َعَلى ُكْرِسيِه، َوَيُكوُن َكاِهًنا، َويـََتَسلُط َعَلى ُكْرِسيهِ  َوَجيِْلُس  اْلَجَاللَ َوُهَو َيْحِملُ ، يـَْبِني َهْيَكَل الرب  فـَُهوَ 

نَـُهَما ِكَلْيِهَماالسَالمِ َمُشورَُة َوَتُكوُن    ). املسيح امللك الكاهن. ( بـَيـْ
  

                   9- 5: 49اشعياء :   سنة قبل المسيح700 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
  !]المسيح [      )10: 11ايضا انظر الى اشعياء (

 بإِلَْيِه ِإْسرَائِيُل َجابِِلي ِمَن اْلَبْطِن َعْبًدا َلُه، ِإلْرَجاِع يـَْعُقوَب ِإلَْيهِ َواآلَن قَاَل الر َنيِ ، فـَيَـْنَضم  فَأََتَمجُد ِفي َعيـْ
، بِيت الرَحمُْفوِظي ِإْسرَائِيلَ قَِليٌل َأنْ «: فـََقالَ .  َوِإِهلي َيِصُري قـُو فـََقْد .  َتُكوَن ِيل َعْبًدا ِإلقَاَمِة َأْسَباِط يـَْعُقوَب، َوَرد

لِْلُمَهاِن  ُقدوُسُه،هَكَذا قَاَل الرب فَاِدي ِإْسرَائِيَل، . »لَِتُكوَن َخَالِصي ِإَلى َأْقَصى اَألْرضِ َجَعْلُتَك نُورًا ِلألَُمِم 
الِذي ُهَو  َألْجِل الرب . ُرَؤَساُء فـََيْسُجُدونَ . يـَْنظُُر ُمُلوٌك فـَيَـُقوُمونَ «: األُمِة، لَِعْبِد اْلُمَتَسلِطنيَ النـْفِس، ِلَمْكُروِه 

ِم يـَوْ ِيف َوْقِت اْلُقُبوِل اْسَتَجْبُتَك، َوِيف «: هَكَذا قَاَل الرب . »الِذي َقِد اْخَتاَركَ ، َوُقدوِس ِإْسرَائِيَل أَِمنيٌ 
، ِإلقَاَمِة اَألْرِض، لَِتْمِليِك أَْمَالِك اْلبَـرَارِي، قَاِئًال  لِلشْعبِ َعْهًدا َوَأْجَعُلَك فََأْحَفُظكَ .  أََعْنُتكَ اْلَخَالصِ 
  .اُهمْ َعَلى الطُرِق يـَْرَعْوَن َوِيف ُكل اهلَِْضاِب َمْرعَ . اْظَهُروا: لِلِذيَن ِيف الظَالمِ . اْخُرُجوا: ِلَألْسَرى
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                  9- 8  ,6: 3زكريا :   سنة قبل المسيح520 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
  !]من عائلة الكھنة صادوقالمسيح [     )4-1اقراء ايضاً اCيات (

أََماَمَك،  َورُفـََقاُؤَك اْجلَاِلُسونَ  أَْنَت يـَُهوَشُع اْلَكاِهُن اْلَعِظيمُ فَاْمسَْع يَا :  قَاِئالً فََأْشَهَد َمَالُك الرب َعَلى يـَُهوَشعَ 
اَم يـَُهوَشَع .)المسيح(»اْلُغْصنِ «هأََنَذا آِتي بَِعْبِدي  َألين ألَنـُهْم رَِجاُل آيٍَة، ِذي َوَضْعُتُه ُقدفـَُهَوَذا احلََْجُر ال 

 .ْجلُُنوِد، َوأُزِيُل ِإْمثَ تِْلَك اَألْرِض ِيف يـَْوٍم َواِحدٍ هأَنََذا نَاِقٌش نـَْقَشُه، يـَُقوُل َرب ا. َعَلى َحَجٍر َواِحٍد َسْبُع َأْعُنيٍ 

  
 18-15 , 14-10, 8: 22ن تكوي:   سنة قبل المسيح1440 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 

  )22, 18 -16, 10, 2, 1: 18انظر ايضا تكوين (
  .َفَذَهَبا ِكَالُهَما َمًعا. »ِين يَا ابْ  اهللاُ يـََرى َلُه اْلَخُروَف لِْلُمْحَرَقةِ «: فـََقاَل ِإبـْرَاِهيمُ 

. »!ِإبـْرَاِهيمُ ! ِإبـْرَاِهيمُ «:  ِمَن السَماِء َوقَالَ َمَالُك الرب فـََناَداُه . ُمث َمد ِإبـْرَاِهيُم يََدُه َوَأَخَذ السكَني لَِيْذَبَح ابـَْنهُ 
 َألين اآلَن َعِلْمُت أَنَك َخاِئٌف اَهللا، فـََلمْ  َوَال تـَْفَعْل ِبِه َشْيًئا، الَ َمتُد يََدَك ِإَىل اْلُغَالمِ «: فـََقالَ . »هأَنََذا«: فـََقالَ 

 نَـْيِه َوَنَظَر َوِإَذا  . »ُمتِْسِك ابـَْنَك َوِحيَدَك َعين ِيف اْلَغابَِة ِبَقْرنـَْيِه، َفَذَهَب َكْبٌش َورَاَءُه ممَُْسًكا فـََرَفَع ِإبـْرَاِهيُم َعيـْ
َحىت ِإنُه . »يـَْهَوْه ِيْرأَهْ «َفَدَعا ِإبـْرَاِهيُم اْسَم ذِلَك اْلَمْوِضِع . ِعَوًضا َعِن ابِْنهِ  َوَأْصَعَدُه ُحمَْرَقًة اْلَكْبشَ  َوَأَخذَ ِإبـْرَاِهيُم 

، أَْقَسْمُت ِبَذاِتي«: َوقَالَ . ثَانَِيًة ِمَن السَماءِ بـْرَاِهيَم  إِ َمَالُك الرب َونَاَدى  ....يـَُقاُل اْليَـْومَ  بِمْن يـَُقوُل الر َأين 
 َوأَُكثـُر َنْسَلَك َتْكِثريًا َكُنُجوِم السَماءِ ، ، أُبَارُِكَك ُمَبارََكةً ابـَْنَك َوِحيَدكَ وََملْ ُمتِْسِك َأْجِل أَنَك فـََعْلَت هَذا اَألْمَر، 

يُع أَُمِم اَألْرضِ ) املسيح(َدائِِه، َويـََتَباَرُك ِيف َنْسِلَك وََكالرْمِل الِذي َعَلى َشاِطِئ اْلَبْحِر، َويَِرُث َنْسُلَك بَاَب َأعْ  ، مجَِ
ْعَت لَِقْوِيل    .»ِمْن َأْجِل أَنَك مسَِ

  
َأما َأنَا فـََقْد «   12 , 7-6: 2مزمور :   سنة قبل المسيح1000 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 

 َأنَا َأْنَت ابِْني،«: قَاَل ِيل :  ُأْخِربُ ِمْن ِجَهِة َقَضاِء الرب ِإين . »َجَبِل ُقْدِسي َعَلى ِصْهيَـْوَن َمَسْحُت َمِلِكي
ُطوَبى ِلَجِميِع . ألَنُه َعْن قَِليل يـَتِقُد َغَضُبهُ . لَِئال يـَْغَضَب فـََتِبيُدوا ِمَن الطرِيقِ  قـَبـُلوا االْبنَ ... . اْليَـْوَم َوَلْدُتكَ 

   !] المسيح [     .اْلُمتِكِليَن َعَلْيهِ 

  
، َوَمْلِكي َصاِدقُ     20-18: 14تكوين :   سنة قبل المسيح1440 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
ًزا َوَخْمًرا، َأْخرََج َمِلُك َشالِيمَ   ِمَن اِهللا اْلَعِلي َماِلِك ُمَباَرٌك أَبـْرَامُ «: َوبَارََكُه َوقَالَ . وََكاَن َكاِهًناِ ِهللا اْلَعِلي . ُخبـْ

 َماَواِت َواَألْرِض، الس ِذي َأْسَلَم َأْعَداَءَك ِيف يَِدكَ َوُمَباَرٌك اهللاُ اْلَعِليَشْيءٍ . » ال فََأْعطَاُه ُعْشرًا ِمْن ُكل.          

   !] المسيح المتجسد المسيح[ 

  
  !]المسيح [       5: 16أشعياء :   سنة قبل المسيح710 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 

  . بِاْلَعْدلِ َويـَُباِدرُ  اْلَحق  قَاٍض، َوَيْطُلبُ ِفي َخْيَمِة َداُودَ  بِاَألَمانَةِ  بِالرْمحَِة، َوَجيِْلُس َعَلْيِه اْلُكْرِسي  فـَُيثَبتُ 



9 

 

           30, 28 ,24: 32تكوين :   سنة قبل المسيح730 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
     !]المسيح [        )يصارع مع المNك.... .4: 13انظر الى ھوشع (

  . َحىت طُُلوِع اْلَفْجرِ َوَصاَرَعُه ِإْنَسانٌ فـََبِقَي يـَْعُقوُب َوْحَدُه، 
َفَدَعا . » َوالناِس َوَقَدْرتَ َمَع اهللاِ ألَنَك َجاَهْدَت ، َبْل ِإْسَرائِيلَ  َال يُْدَعى اْمسَُك ِيف َما بـَْعُد يـَْعُقوبَ «: فـََقالَ 

  .»، َوُجنَيْت نـَْفِسي َوْجًها ِلَوْجهٍ ألَني َنَظْرُت اهللاَ «: قَاِئالً » فَِنيِئيلَ «َكاِن يـَْعُقوُب اْسَم اْلمَ 
  

                  6-2:3  خروج:  سنة قبل المسيح1440 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
  !] المسيح المتجسد المسيح[

 بَقةٍ بَِلِهيِب نَاٍر ِمْن َوَسِط  َوَظَهَر َلُه َمَالُك الر َقُة َملْ َتُكْن َحتَْرتِقُ . ُعليـْ َقُة تـَتَـَوقُد بِالناِر، َواْلُعليـْ . فـََنَظَر َوِإَذا اْلُعليـْ
َقُة؟. أَِميُل اآلَن ألَْنظَُر هَذا اْلَمْنَظَر اْلَعِظيمَ «: فـََقاَل ُموَسى اَل فـََلما َرَأى الرب أَنُه مَ . »ِلَماَذا َال َحتَْرتُِق اْلُعليـْ

َقةِ لِيَـْنظَُر،  الَ تـَْقَرتِْب ِإَىل «: فـََقالَ . »هأَنََذا«: فـََقالَ . »!ُموَسى، ُموَسى«:  َوقَالَ نَاَداُه اهللاُ ِمْن َوَسِط اْلُعليـْ
َأنَا ِإلُه «:  قَالَ ُمث . »َألن اْلَمْوِضَع الِذي أَْنَت َواِقٌف َعَلْيِه أَْرٌض ُمَقدَسةٌ اْخَلْع ِحَذاَءَك ِمْن رِْجَلْيَك، . هُهَنا

  .فـََغطى ُموَسى َوْجَهُه ألَنُه َخاَف َأْن يـَْنظَُر ِإَىل اهللاِ . » ِإلُه ِإبـْرَاِهيَم َوإِلُه ِإْسَحاَق َوإِلُه يـَْعُقوبَ َأبِيَك،
 

                   23- 20: 23خروج :   سنة قبل المسيح1440 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
   !] متجسدالمسيح ال المسيح[ 
 ِاْحَتِرْز ِمْنهُ .  لَِيْحَفَظَك ِيف الطرِيِق، َولَِيِجيَء ِبَك ِإَىل اْلَمَكاِن الِذي َأْعَدْدتُهُ  أََماَم َوْجِهكَ َمالًَكاَها أَنَا ُمْرِسٌل «

 َسِمْعَت ِلَصْوتِهِ َولِكْن ِإْن . ْسِمي ِفيهِ َألن ا،  َال َيْصَفُح َعْن ُذنُوِبُكمْ ألَنهُ ، َعَلْيهِ  َوَال تـََتَمرْد َواْسَمْع ِلَصْوتِهِ 
  ... . َيِسُري أََماَمَك َمالَِكيفَِإن . ، أَُعاِدي َأْعَداَءَك، َوُأَضاِيُق ُمَضايِِقيكَ َوفـََعْلَت ُكل َما َأَتَكلُم ِبهِ 

  

                   15-13: 5يشوع :   سنة قبل المسيح1400 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
   !] المسيح المتجسد المسيح[

نَـْيِه َوَنَظرَ  ُفهُ  َواِقٍف قـَُبالََتُه، وَ ِبَرُجل، َوِإَذا َوَحَدَث َلما َكاَن َيُشوُع ِعْنَد َأرَِحيا أَنُه َرَفَع َعيـْ َفَساَر .  َمْسُلوٌل بَِيِدهِ َسيـْ
. »اآلَن أَتـَْيتُ . َأنَا رَئِيُس ُجْنِد الرب ، َبْل َكال «: َقالَ فَـ » َهْل َلَنا أَْنَت أَْو َألعَدائَِنا؟«: َيُشوُع إِلَْيِه َوقَاَل َلهُ 

 ُجْنِد رَئِيسُ فـََقاَل »  َعْبَدُه؟َسيِديِمبَاَذا يَُكلُم «:  َوقَاَل َلهُ ،َوَسَجدَ َفَسَقَط َيُشوُع َعَلى َوْجِهِه ِإَىل اَألْرِض 
 بِذي أَْنَت َواِقٌف َعَلْيِه ُهَو اْخَلْع نـَْعَلَك ِمْن رِْجِلَك، «:  لَِيُشوعَ الراْلَمَكاَن ال سٌ َألنفـََفَعَل َيُشوُع  . »ُمَقد

  .َكذِلكَ 
  

                        6, 5: 23إرمياء :   سنة قبل المسيح600 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
  !] من عائلة الملك داود المسيح[ 
» ، باٌم تَْأِيت، يـَُقوُل الرا َوَعْدًال ِيف اَألْرضِ فـََيْمِلُك َمِلٌك َويـَْنَجحُ ، ِلَداُوَد ُغْصَن ِبرّ أُِقيُم وَ َها أَيَوُجيْرِي َحق ، .

 .الرب ِبرنَا: بِهِ يَْدُعونَُه  الِذي ُهَو اْسُمهُ ، َوَيْسُكُن ِإْسرَائِيُل آِمًنا، َوهَذا ُخيَلُص يـَُهوَذاِيف أَياِمِه 
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                  22, 20, 18, 3: 13قضاة :   سنة قبل المسيح1090 نبيأْوِحيَت للھذه النبوة 
     !] المسيح المتجسد المسيح[ 

 .َولِكنِك َحتَْبِلَني َوتَِلِديَن ابـًْناَها أَْنِت َعاِقٌر َملْ تَِلِدي، «:  لِْلَمْرأَِة َوقَاَل َهلَاَمَالُك الرب فـَتَـرَاَءى 

  .»؟َعِجيبٌ َوُهَو ِلَماَذا َتْسَأُل َعِن امسِْي «: َمَالُك الرب فـََقاَل َلُه 
 َماِء، َأنِهِ◌يِب َعِن اْلَمْذَبِح َحنَْو السَفَكاَن ِعْنَد ُصُعوِد الل بَصِعَد ِيف َهلِيِب اْلَمْذَبِح، َوَمُنوُح َواْمرَأَتُُه َمَالَك الر 

 )6: 9انظر اشعياء " (!َألنـَنا َقْد رََأيـَْنا اَهللا .... " ْرضِ َفَسَقطَا َعَلى َوْجَهْيِهَما ِإَىل األَ . يـَْنظُرَانِ 

  

                     18-14: 33إرمياء :   سنة قبل المسيح600 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
  !]  من أسر الملك داود و الكھنة ھارونالمسيح [ 
ِيف .  الِيت َتَكلْمُت َِا ِإَىل بـَْيِت ِإْسرَائِيَل َوِإَىل بـَْيِت يـَُهوَذاالصاحلَِةَ  ، َوأُِقيُم اْلَكِلَمةَ الرب َها أَياٌم تَْأِيت، يـَُقوُل «

ِيف تِْلَك األَياِم َخيُْلُص . ، فـَُيْجرِي َعْدًال َوِبرا ِيف اَألْرضِ ُغْصَن اْلِبر  أُنِْبُت ِلَداُودَ تِْلَك األَياِم َوِيف ذِلَك الزَماِن 
َقِطُع ِلَداُوَد : ألَنُه هَكَذا قَاَل الرب . الرب ِبرنَا: َتْسُكُن أُوُرَشِليُم آِمَنًة، َوهَذا َما تـََتَسمى بِهِ يـَُهوَذا، وَ  َال يـَنـْ

َقِطُع  ُكْرِسي  َجيِْلُس َعَلىِإْنَسانٌ  ِمي ُيْصِعُد ُحمَْرَقًة، َوُحيْرُِق  ِمْن أََماِإْنَسانٌ  الالِويَني لِْلَكَهَنةِ  بـَْيِت ِإْسرَائِيَل،َوالَ يـَنـْ
 )المسيح هو الملك الكاهن من نسل داؤود وصادوق الكاهن العظيم.(»تـَْقِدَمًة، َويـَُهييُء َذبِيَحًة ُكل األَيامِ 

  

                     10- 7: 24مزمور :   سنة قبل المسيح1000 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
  !]  ھو ملك المجدالقائم من الموتالمسيح [ 

َمْن ُهَو هَذا َمِلُك . َمِلُك اْلَمْجدِ ِاْرفـَْعَن أَيـتـَُها اَألْرتَاُج ُرُؤوَسُكن، َواْرتَِفْعَن أَيـتـَُها األَبـَْواُب الدْهرِياُت، فـََيْدُخَل 
ْعَن أَيـتـَُها اَألْرتَاُج ُرُؤوَسُكن، َواْرفـَْعنَـَها أَيـتـَُها األَبـَْواُب اْرفَـ . ؟ الرب اْلَقِديُر اْجلَباُر، الرب اْجلَباُر ِيف اْلِقَتالِ اْلَمْجدِ 

  ِسَالهْ . ُهَو َمِلُك اْلَمْجدِ  َرب اْلُجُنودِ ؟َمِلُك اْلَمْجدِ َمْن ُهَو هَذا . َمِلُك اْلَمْجدِ الدْهرِياُت، فـََيْدُخَل 
  

                  16, 15, 14: 9ريا زك:   سنة قبل المسيح520 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
  !] القائم من الموت و الرب المسيح[      )13: 27ايضا انظر اشعياء ( 

ُفُخ ِفي اْلُبوقِ  فـَْوقـَُهْم، َوَسْهُمُه َخيْرُُج َكاْلبَـْرِق، الرب َويـَُرى  َرب .  َوَيِسُري ِيف َزَوابِع اْجلَُنوبِ َوالسيُد الرب يـَنـْ
ُهمْ اْلُجُنو   فـََيْأُكُلوَن َويَُدوُسوَن ِحَجارََة اْلِمْقَالِع، َوَيْشرَبُوَن َوَيُضجوَن َكَما ِمَن اْخلَْمِر، َوَميَْتِلُئوَن  ِد ُيَحاِمي َعنـْ

 َكِحَجارَِة التاِج َمْرُفوَعًة ، َبلْ َكَقِطيٍع َشْعَبهُ . ِفي ذِلَك اْليَـْومِ  الرب ِإلُهُهمْ  َوُخيَلُصُهمُ  .َكاْلَمْنَضِح وََكَزَوايَا اْلَمْذَبحِ 
 .َعَلى أَْرِضهِ 

  !]المسيح [      7, 6: 12دانيال :   سنة قبل المسيح550 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
 »ِإَىل َمَىت انِْتَهاُء اْلَعَجاِئِب؟«:  الِذي ِمْن فـَْوِق ِمَياِه النـْهرِ  الالِبِس اْلَكتانِ لِلرُجلِ  َوقَالَ 

ِإْذ َرَفَع ُميَْناُه َوُيْسرَاُه َحنَْو السَماَواِت َوَحَلَف بِاحلَْي  الِذي ِمْن فـَْوِق ِمَياِه النـْهِر،  الالِبَس اْلَكتانِ الرُجلَ ْعُت َفَسمِ 
  .» تَِتم ُكل هِذهِ  اْلُمَقدسِ تـَْفرِيُق َأْيِدي الشْعبِ َمت فَِإَذا . ِإنُه ِإَىل َزَماٍن َوَزَمانـَْنيِ َوِنْصفٍ « : ِإَىل األَبَدِ 
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             21 6,14,  ,5 :10دانيال :   سنة قبل المسيح560 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
   !] المسيح المتجسد المسيح[ 

َوَوْجُهُه َكَمْنَظِر ُه َكالزبـَْرَجِد، ، َوِجْسمُ َكتانًا، َوَحْقَواُه ُمتَـَنطَقاِن ِبَذَهِب أُوفَازَ   َالِبسٍ ِبَرُجلَرفـَْعُت َوَنَظْرُت فَِإَذا 
َناُه َكِمْصَباَحْي نَارٍ ، اْلبَـْرقِ   . َكَصْوِت ُمجُْهورٍ َوَصْوُت َكَالِمهِ َوِذرَاَعاُه َورِْجالَُه َكَعْنيِ النَحاِس اْلَمْصُقوِل، ، َوَعيـْ

 .»ن الرْؤيَا ِإَىل أَياٍم بـَْعدُ ، ألَ َما ُيِصيُب َشْعَبَك ِيف األَياِم اَألِخريَةِ َوِجْئُت ألُْفِهَمَك 

 .َوالَ َأَحٌد يـََتَمسُك َمِعي َعَلى هُؤَالِء ِإال ِميَخائِيُل َرئِيُسُكمْ . ِكَتاِب اْلَحق  َولِكين ُأْخِربَُك بِاْلَمْرُسوِم ِيف 

  
            5, 4, 2, 1: 11اشعياء :   سنة قبل المسيح730 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 

  !]المسيح [    ) 3- 1 :61انظر ايضا بـ اشعياء (

، ُروُح اْلِحْكَمةِ ، َويـَْنُبُت ُغْصٌن ِمْن ُأُصولِِه، ِجْذِع َيسى َوَخيْرُُج َقِضيٌب ِمنْ  بَعَلْيِه ُروُح الر َواْلَفْهِم،  َوَيُحل
 ِة، ُروُح اْلَمْعرَِفِة َوَمَخاَفِة الر ُروُح اْلَمُشورَِة َواْلُقو ب.  

 ، َويُِميتُ ، َوَحيُْكُم بِاِإلْنَصاِف لَِباِئِسي اَألْرِض، َوَيْضِرُب اَألْرَض ِبَقِضيِب َفِمهِ بِاْلَعْدِل لِْلَمَساِكنيِ َبْل يـَْقِضي 
نَـْيهِ اْلِبر َوَيُكوُن . اْلُمَناِفَق بِنَـْفَخِة َشَفتَـْيهِ   .ِمْنطََقَة َحْقَوْيهِ َواَألَمانَُة ،  ِمْنطََقَه َمتـْ

  
  

 !]المسيح [      2, 1: 61اشعياء :   سنة قبل المسيح700 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
ألُنَاِدَي  َألْعِصَب ُمْنَكِسرِي اْلَقْلِب، َأْرَسَلِني ألَُبشَر اْلَمَساِكَني، َمَسَحِني، َألن الرب َعَلي  السيِد الرب ُروحُ 

ُألَعزَي ُكل .  ِإلَهلَِناَوبِيَـْوِم انِْتَقامٍ ، لِلرب  ِبَسَنٍة َمْقُبوَلةٍ ألُنَاِدَي . ْلَمْأُسورِيَن بِاِإلْطَالقِ َولِ ، لِْلَمْسِبيَني بِاْلِعْتقِ 
  .الناِئِحنيَ 

  
  

, 35, 29-26, 21, 20: 89مزمور :   سنة قبل المسيح1000 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
  !] المسيح [     )34, 4, 3أيضاً ا!يات ( 37 , 36

ُدهُ . الِذي تـَْثُبُت َيِدي َمَعهُ . ِبُدْهِن ُقْدِسي َمَسْحُتهُ . َوَجْدُت َداُوَد َعْبِدي أَْيًضا ِذرَاِعي ُتَشد.  
ْهِر  ِإَىل .َأْعَلى ِمْن ُمُلوِك اَألْرضِ ، َأْجَعُلُه ِبْكًرا أَنَا أَْيًضا .، ِإِهلي َوَصْخرَُة َخَالِصيَأِيب أَْنتَ : ُهَو يَْدُعوِين  الد 

  .ِمْثَل َأياِم السَماَواتِ   وَُكْرِسيهُ ، َوَأْجَعُل ِإَىل اَألَبِد َنْسَلهُ .َوَعْهِدي يـُثَبُت َلهُ . َأْحَفُظ َلُه َرْمحَِيت 
ْهِر َيُكونُ  :َمرًة َحَلْفُت ِبُقْدِسي، َأين َال َأْكِذُب ِلَداُودَ  هُ ، وَ َنْسُلُه ِإَلى الدُكْرِسي ِمْثَل اْلَقَمِر . ْمِس أََماِمي َكالش

ْهرِ  ُت ِإَىل الديـُثَب.  ......  
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          15 -10: 17اخبار اbيام اbولى :   سنة قبل المسيح990 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
  !]من الملك داودالمسيح [       )6-12, 5: 7 صموئيل 2اقراء (

يَع َأْعَداِئكَ . ُت ُقَضاًة َعَلى َشْعِيب ِإْسرَائِيلَ َوُمْنُذ األَياِم الِيت ِفيَها أََقمْ  َوُأْخِربَُك َأن الرب يـَْبِين َلَك . َوأَْذَلْلُت مجَِ
ُت َوأُثـَب َوَيُكوُن َمَىت َكَمَلْت أَياُمَك لَِتْذَهَب َمَع آبَاِئَك، َأين أُِقيُم بـَْعَدَك َنْسَلَك الِذي َيُكوُن ِمْن بَِنيَك . بـَْيًتا

ًنا َوُهَو َيُكوُن َلُه َأبًاأَنَا َأُكوُن . َوَأنَا أُثـَبُت ُكْرِسيُه ِإَلى األََبدِ  ُهَو يـَْبِني ِلي بـَْيًتا. َمْمَلَكَتهُ  ، َوالَ أَْنزُِع َرْمحَِيت ِلَي ابـْ
ثَابًِتا ِإَلى  َوَيُكوُن ُكْرِسيهُ  ِإَىل اَألَبِد، َوَمَلُكوِتي  بـَْيِتيَوأُِقيُمُه ِيف . َعْنُه َكَما نـََزْعتـَُها َعِن الِذي َكاَن قـَبـَْلكَ 

يِع هَذا اْلَكَالِم َوَحَسَب ُكل هِذِه الرْؤيَا َكذِلَك َكلَم نَاثَاُن َداُودَ .»األََبدِ    .َفَحَسَب مجَِ

  
   سنة قبل المسيح690 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 

  !]المسيح  المصلوب [     12- 1: 53اشعياء 
اَمُه َكَفرٍْخ وََكِعْرق ِمْن أَْرٍض يَاِبَسٍة، الَ ُصورََة َلُه َوَال ِذرَاُع الرب دَق َخبَـَرنَا، َوِلَمِن اْستـُْعِلَنْت َمْن صَ  ؟ نـََبَت ُقد

، وََكُمَسرتٍ َعْنُه َوُخمَْتِربُ احلََْزنِ  رَُجُل َأْوَجاعٍ ُحمْتَـَقٌر َوَخمُْذوٌل ِمَن الناِس، . َمجَاَل فـَنَـْنظَُر إِلَْيِه، َوَال َمْنَظَر فـََنْشَتِهَيهُ 
َناُه ُمَصابًا َمْضُروبًا ِمَن اِهللا . َوأَْوَجاَعَنا َحتَمَلَها، لِكن َأْحَزانـََنا َحَمَلَها. ُوُجوُهَنا، ُحمْتَـَقٌر فـََلْم نـَْعَتد بِهِ  َوَحنُْن َحِسبـْ

ُكلَنا  . َوِبُحُبرِِه ُشِفيَنا، تَْأِديُب َسَالِمَنا َعَلْيهِ .  َألْجِل آثَاِمَناْسُحوقٌ مَ ،  َألْجِل َمَعاِصيَناَوُهَو َمْجُروحٌ . َوَمْذُلوالً 
يِعَناِمْلَنا ُكل َواِحٍد ِإَىل َطرِيِقِه، . َكَغَنٍم َضَلْلَنا . َوَلْم يـَْفَتْح فَاهُ ُهَو فـََتَذلَل َأما ظُِلَم . َوالرب َوَضَع َعَلْيِه ِإْمثَ مجَِ

ْبِح، َكَشاةٍ  يَها فـََلْم يـَْفَتْح فَاهُ وََكنَـْعَجةٍ  ُتَساُق ِإَىل الذيـُْنونَِة أُِخذَ .  َصاِمَتٍة أََماَم َجاز ْغطَِة َوِمَن الدَوِيف . ِمَن الض
رُُه، ؟وَ َأنُه ُضِرَب ِمْن َأْجِل َذْنِب َشْعِبيِجيِلِه َمْن َكاَن َيُظن أَنُه ُقِطَع ِمْن أَْرِض اَألْحَياِء،  ُجِعَل َمَع اَألْشرَاِر قـَبـْ

ِإْن . أَما الرب َفُسر بَِأْن َيْسَحَقُه بِاحلََْزنِ . َعَلى أَنُه َملْ يـَْعَمْل ظُْلًما، وَملَْ َيُكْن ِيف َفِمِه ِغش . َوَمَع َغِين ِعْنَد َمْوتِهِ 
، ِمْن تـََعِب نـَْفِسِه يـََرى َوَيْشَبعُ . ُمُه، َوَمَسرُة الرب بَِيِدِه تـَْنَجحُ يـََرى َنْسالً َتطُوُل أَياَجَعَل نـَْفَسُه َذبِيَحَة ِإْثٍم 

ِلذِلَك أَْقِسُم َلُه بـَْنيَ اَألِعزاِء َوَمَع اْلُعَظَماِء . ، َوآثَاُمُهْم ُهَو َحيِْمُلَهاَوَعْبِدي اْلَبار ِبَمْعرِفَِتِه يـُبَـرُر َكِثيرِينَ 
َوُهَو َمحََل َخِطيَة َكِثريِيَن َوَشَفَع ِيف  َوُأْحِصَي َمَع أََمثٍَة، ْن َأْجِل أَنُه َسَكَب لِْلَمْوِت نـَْفَسهُ مِ يـَْقِسُم َغِنيَمًة، 

  .اْلُمْذنِِبنيَ 

  
    !]المسيح [     35 ,34: 2دانيال :   سنة قبل المسيح600 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 

.  بَِغْريِ يََدْيِن، َفَضَرَب التْمثَاَل َعَلى َقَدَمْيِه اللتَـْنيِ ِمْن َحِديٍد َوَخَزٍف َفَسَحَقُهَمارٌ َحجَ ُكْنَت تـَْنظُُر ِإَىل َأْن ُقِطَع 
َهُب َمًعا، َوَصاَرْت َكُعَصاَفِة اْلبَـْيَدِر ِيف الصْيِف،  ُة َوالذَحاُس َواْلِفضفَاْنَسَحَق ِحيَنِئٍذ احلَِْديُد َواْخلََزُف َوالن

َها الريُح فـََلْم يُوَجْد َهلَا َمَكانٌ َفَحَملَ    .َجَبالً َكِبيًرا َوَمألَ اَألْرَض ُكلَهاَفَصاَر  الِذي َضَرَب التْمثَاَل اْلَحَجرُ أَما . تـْ
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  !] المسيح القائم من الموت[ 16: 28اشعياء :  سنة قبل المسيح720 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 

،  َكرِميًاَحَجَر زَاِويَةٍ ، َحَجَر اْمِتَحانٍ ، َحَجًراهَأَنَذا أَُؤسُس ِيف ِصْهيَـْوَن «: سيُد الرب ِلذِلَك هَكَذا يـَُقوُل ال
 .َمْن آَمَن الَ يـَْهُربُ : َأَساًسا ُمَؤسًسا) املسيح(

    !]المسيح [    15, 14: 8اشعياء :   سنة قبل المسيح730 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
َرةٍ  َوَحَجَر َصْدَمةٍ  ْقِدًسا مَ َوَيُكونُ  فـَيَـْعثـُُر َِا َكِثريُوَن .  لِبَـْيَيتْ ِإْسرَائِيَل، َوَفخا َوَشرًَكا ِلُسكاِن أُوُرَشِليمَ َوَصْخَرَة َعثـْ

 .»َوَيْسُقطُوَن، فـَيَـْنَكِسُروَن َويـَْعَلُقوَن فـَيـُْلَقطُونَ 

  

, 22 :3تكوين  , 26: 1ين تكو:   سنة قبل المسيح1446 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
  16:   48أشعياء,  8: 6أشعياء  , 7: 11تكوين 
 َعَلى َمسَِك اْلَبْحِر َوَعَلى َطْريِ السَماِء َوَعَلى فـََيَتَسلطُونَ ، ُصورَتَِنا َكَشَبِهَنا َعَلى نـَْعَمُل اِإلْنَسانَ «: َوقَاَل اهللاُ 
بابَاِت الِيت َتِدب َعَلى اَألْرضِ ، َوَعَلى مجَِ َوَعَلى ُكل اَألْرضِ اْلبَـَهائِِم،  يِع الد«.  

َر َوالشر  َكَواِحٍد ِمناُهَوَذا اِإلْنَساُن َقْد َصاَر «   .َعارِفًا اْخلَيـْ
 َونـُبَـْلِبْل ُهَناَك ِلَسانـَُهْم نـَْنزِلْ َهُلم ....  

  ....» ؟َوَمْن َيْذَهُب ِمْن َأْجِلَنا؟ َمْن ُأْرِسلُ «
  

 َفَمْن ُهَو اِإلْنَسانُ    6-4: 8مزمور :   سنة قبل المسيح1000 ْوِحَيت للنبيأھذه النبوة 
ُقَصُه َقِليالً  َحىت تـَْفَتِقَدُه؟َواْبُن آَدمَ َحىت َتذُكرَُه؟  ُتَسلطُُه َعَلى َأْعَماِل . ، َوِمبَْجٍد َوبـََهاٍء ُتَكلُلهُ  َعِن اْلَمَالِئَكةِ َوتـَنـْ

 : َحتَْت َقَدَمْيهِ  َشْيءٍ ُكل َجَعْلَت  . يََدْيكَ 

  

    10 :1ھوشع :   سنة قبل المسيح730 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
، َوَيُكوُن ِعَوًضا َعْن َأْن يـَُقاَل َهلُمْ  ِذي َال يَُكاُل َوالَ يـَُعدَلْسُتْم : لِكْن َيُكوُن َعَدُد َبِين ِإْسرَائِيَل َكَرْمِل اْلَبْحِر ال

 .َأبـَْناُء اِهللا اْلَحي : مْ َشْعِيب، يـَُقاُل هلَُ 

  

          :أَنَا قـُْلتُ   6 :82مزمور :  سنة قبل المسيح  1000 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
 .بـَُنو اْلَعِلي ُكلُكمْ  وَ ِإنُكْم آِلَهةٌ 

ملَْ  َيَد الرب  َها ِإن 2, 1: 59اشعياء :   سنة قبل المسيح700 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
َنُكْم َوبـَْنيَ ِإِهلُكْم، َصاَرْت فَاِصَلةً  َبْل آثَاُمُكمْ . ، وَملَْ تـَثْـَقْل أُُذنُُه َعْن َأْن َتْسَمعَ تـَْقُصْر َعْن َأْن ُختَلصَ   بـَيـْ

   .الَ َيْسَمعَ  َستَـَرْت َوْجَهُه َعْنُكْم َحىت َوَخطَايَاُكمْ 

                  16 :24نية التث:   سنة قبل المسيح1400 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
  .)اَلنـْفُس الِيت ُختِْطُئ ِهَي َمتُوتُ  .... 4: 18 حزقيال(
  .  يـُْقَتلُ  ِبَخِطيِتهِ ُكل ِإْنَسانٍ . الَ يـُْقَتُل اآلبَاُء َعِن اَألْوَالِد، َوالَ يـُْقَتُل اَألْوَالُد َعِن اآلبَاءِ «
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، َألنَك َقْد َعظْمَت .... 2: 138مزمور :  يح سنة قبل المس950 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
  . َعَلى ُكل امسِْكَ َكِلَمَتكَ 

    3 :14مزمور :   سنة قبل المسيح1000 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
  ) 3 , 1: 53 انظر ايضاً مزمور. (، لَْيَس َوَال َواِحدٌ لَْيَس َمْن يـَْعَمُل َصَالًحا...... 

   26 :27التثنية :   سنة قبل المسيح730 بيأْوِحَيت للنھذه النبوة 
يُع الشْعبِ . َمْن َال يُِقيُم َكِلَماِت هَذا الناُموِس لِيَـْعَمَل َِا َمْلُعونٌ   .آِمينَ : َويـَُقوُل مجَِ

  

  )20 :7اقراء الجامعة (  6: 64اشعياء :   سنة قبل المسيح690 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
ٍة   َكَنِجسٍ َوَقْد ِصْرنَا ُكلَنا نَا، وََكثـَْوِب ِعدَأْعَماِل ِبر َوآثَاُمَنا َكرِيٍح َحتِْمُلَناَوَقْد َذبـُْلَنا َكَوَرَقةٍ ، ُكل ، .  

  

   !] المسيح القائم من الموت[ 15: 5ھوشع : سنة قبل المسيح  740 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 

 .» يـَُبكُروَن ِإَيل ِيف ِضيِقِهمْ . ا َوَيْطُلُبوا َوْجِهيَحىت ُجيَاَزوْ أَْذَهُب َوأَْرجُع ِإَىل َمَكاِين 

  

                        2 :12دانيال :   سنة قبل المسيح540 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
  )15: 49 مزمور ; 26: 19أيوب ; 19: 26 اشعياء ; 14: 13انظر الى ھوشع (

ِلالْزِدرَاِء َوهُؤَالِء ِإَىل اْلَعاِر ، اْلَحَياِة األََبِديةِ هُؤَالِء ِإَىل ، َيْستَـْيِقُظونَ اَألْرِض وََكِثريُوَن ِمَن الراِقِديَن ِيف تـُرَاِب 
 األََبِدي. 

                     19 :23العدد :   سنة قبل المسيح1440 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
 ) 29: 15ايضا انظر الى صموئيل ا!ولى (

 ؟َوَال يَِفي َأْو يـََتَكلمُ ؟ َهْل يـَُقوُل َوالَ يـَْفَعلُ . ، َوَال اْبَن ِإْنَساٍن فـَيَـْنَدمَ َسانًا فـََيْكِذبَ لَْيَس اهللاُ ِإنْ 

  

: 7ايضا انظر الى التثنية ( 3: 31ارمياء :   سنة قبل المسيح600 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 
6- 10 ,12 ,13(   

بُّ ِمْن بَِعيدٍ  ْحَمةَ  ِمْن أَْجِل ذلَِك ،َحبَّةً أَبَِديَّةً أَْحبَْبتُكِ َومَ «: تََراَءى لِي الرَّ   .أََدْمُت َلِك الرَّ

 
ِإَىل األَبَِد يَا َرب    89: 119مزمور :   سنة قبل المسيح950 أْوِحَيت للنبيھذه النبوة 

  . ُمثَبَتٌة ِيف السَماَواتِ َكِلَمُتكَ 

  8: 40اشعياء 

َتثْ    .»ُبُت ِإَلى األََبدِ َوَأما َكِلَمُة ِإلِهَنا فـَ
  

16/02/2015                      ARABIC                     JERUSALEM                                    
  

أنبياء كثيرين، مئات السنين قبل مجيء   نبوءة من العھد القديم، تنبأ بھا70 لقد احتوى ھذا الكتيب على
إسرائيل وُمخلِّص العالم شعب ك، أن يسوع ھو المسيح ُمخلِص دون أي أدنى ش المسيح، والتي تبرھن

  .أجمع
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!المسيح   
 

 اْبِن ِإْنَسانٍ ُكْنُت َأَرى ِفي ُرَؤى اللْيِل َوِإَذا َمَع ُسُحِب السَماِء ِمْثُل 
اَمهُ َوَجاَء ِإَلى اْلَقِديِم األَيامِ َأَتى  بُوُه ُقدًدا َوَمجْ َفُأْعِطَي ُسْلطَانًا   .، فـََقر

ُسْلطَانُُه ُسْلطَاٌن . ِلَتتَـَعبَد َلُه ُكل الشُعوِب َواألَُمِم َواألَْلِسَنةِ  َمَلُكوتًاوَ 
 َقِرضُ َأَبِدي   14, 13 :7 دانيال   . َما َلْن يـَُزوَل، َوَمَلُكوتُُه َما َال يـَنـْ

 

تَـْيِه؟ َمْن َصر اْلِمَياَه َمْن َصِعَد ِإَلى السَماَواِت َونـََزَل؟ َمْن َجَمَع الريَح في َحْفنَ 
 ِإْن َما اْسُمُه؟ َوَما اْسُم اْبِنهِ في ثـَْوٍب؟ َمْن ثـَبَت َجِميَع َأْطَراِف اَألْرِض؟ 

  4: 30امثال    َعَرْفَت؟
  

ُفُخ ِفي اْلُبوقِ َويـَُرى الرب فـَْوقـَُهْم، َوَسْهُمُه َيْخُرُج َكاْلبَـْرِق،  يُر  َوَيسِ َوالسيُد الرب يـَنـْ
ُهمْ . ِفي َزَوابِع اْلَجُنوبِ  َيْأُكُلوَن َوَيُدوُسوَن ِحَجارََة َرب اْلُجُنوِد ُيَحاِمي َعنـْ  فـَ
       ِفي ذِلَك اْليَـْومِ الرب ِإلُهُهمْ  َوُيَخلُصُهمُ  ....اْلِمْقَالعِ 

  16 - 14: 9زكريا 
 

ِس%َهْ .  اْلَمْجدِ َرب! اْلُجُنوِد ُھَو َملِكُ ! َمْن ُھَو َھَذا َملُِك اْلَمْجدِ   

10: 24مزمور   
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!المسيح   
 

َلَها َأْحَزانـََنا َحَمَلَها َوَأْوَجاَعَنا َتَحم َناُه ُمَصاباً َمْضُروباً . َلِكن َوَنْحُن َحِسبـْ
 َوُهَو َمْجُروٌح َألْجِل َمَعاِصيَنا َمْسُحوٌق َألْجلِ  . ِمَن اللِه َوَمْذُلوالً 

ِمْلَنا  .  ُكلَنا َكَغَنٍم َضَلْلَنا . َنا َعَلْيِه َوِبُحُبرِِه ُشِفيَناتَْأِديُب َسَالمِ . آثَاِمَنا
ِمَن الضْغَطةِ   .ُكل َواِحٍد ِإَلى َطرِيِقِه َوالرب َوَضَع َعَلْيِه ِإْثَم َجِميِعَنا

ُنونَِة ُأِخذَ  يـْ ُه ُقِطَع ِمْن َأرْ . َوِمَن الدَأن ضِ َوِفي ِجيِلِه َمْن َكاَن َيُظن
َأما الرب َفُسر بَِأْن َيْسَحَقهُ   اَألْحَياِء َأنُه ُضِرَب ِمْن َأْجِل َذْنِب َشْعِبي؟

ِإْن َجَعَل نـَْفَسُه َذبِيَحَة ِإْثٍم يـََرى َنْسًال َتُطوُل َأياُمُه َوَمَسرةُ . بِاْلُحْزنِ 
َيْشَبُع َوَعْبِدي اْلَبار ِمْن تـََعِب نـَْفِسِه يـََرى وَ .  الرب بَِيِدِه تـَْنَجحُ 

.ِبَمْعرَِفِتِه يـُبـَرُر َكِثيرِيَن َوآثَاُمُهْم ُهَو َيْحِمُلَها  

11, 10, 8, 6, 5, 4 :53 اشعياء  
  

        .»اهللاُ يـََرى َلُه اْلَخُروَف ِلْلُمْحَرَقِة يَا اْبِني«: فـََقاَل ابـَْراِهيمُ 
   8: 22تكوين   .َفَذَهَبا ِكالُهَما َمعا


