
قانونية الكتاب المقدس

Authentic or Falsified? 
How the Bible Was 

Written?



Why That is so Important

❖Limitation of Man’s mind

❖Not every book cliamed to be from God is really so

❖Proof it’s the word of God with no errors

❖Salvation & Eternal Life are dependant on authenticity

❖Proof of ineligibility of other claimed books

❖Proof of Judaism & Christianity ONLY to be the True
Way



Accusations Against the Bible
مزاعم النقاد❖

اإلدعاء أنه نوع من األدب ❑
العبراني المتدرج

إنكار أنها وحي من هللا ❑

إنكار كتابتها بيد موسى ❑

ة إنكار تاريخية األسفار المقدس❑

إدعاء التحريف عن عمد❑

اإلدعاء بوجود أخطاء معلوماتية❑

اإلدعاء بوجود تناقض بين ❑
األسفار

اإلدعاء بفقد أجزاء أو كل العهد ❑

نالقديم بسبب غزو المستعمري

❖Critical Claims about OT:
❑ Gradually edited Hebrew

lecture
❑ Human or Divine source?
❑ Torah not written by Moses
❑ Historical criticism
❑Willing Falsification
❑ Info Errors
❑ Contradictions among

scriptures
❑ Loss of some scriptures



Evidence of Authenticity
1. Internal Evidence:

❑ Variety of Authors & Time Span vs. One real Author
❑ Testimony of God & Promise to preserve the Bible 
❑ Unity of Bible's subject, focus, pattern & goal 
❑ Testimony of OT to Christ (Prophesies, Events, Symbols, Signs, 

Sacrifices, etc.)
❑ Testimony of Christ & Apostles to OT
❑ Virtues of Authors
❑ Steadfastness against persecution
❑ Miraculous distribution
❑ Civilization of Christian nations
❑ Testimony of Jewish & Christian Councils
❑ Moral influence on humanity



Evidence of Authenticity
2. External Evidence:

❑ History
❑ Archeology
❑ Science
❑ Relics & Scrolls of Scriptures
❑ Testimony of great celebrities
❑ Testimony of Quran
❑ Logical



Unity of the Bible
وحدة الكتاب المقدس و تعدد كاتبيه

كاتب٤٠❖

قرن١٥❖

قارات٣❖

تنوع الموضوعات❖

لكن خط واحد❖

أكثر كتاب له مخطوطات في أنحاء العالم❖

النقدأكثر كتاب توزيعاً و تعرضاً للهجوم و❖

١٢: ١أر " أنا ساهر على كلمتي الجريها"❑

إلى أن تزول السماء واالرض ال يزول ”❑

١٨: ٥مت “ حرف واحد من الناموس

كلم لم تأتي نبوة قط بمشيئة انسان بل ت”❑

اناس هللا القديسون مسوقين من الروح 

٢١: ١بط ٢“ القدس

: ٣تي ٢“ كل الكتاب هو موحى به من هللا”❑

١٦

❖ 40 writers
❖ 15 centuries
❖ 3 continents
❖ Variable subjects
❖ But one line
❖ Book with most scrolls in the world
❖ Most distributed book
❖ Most attacked one too
❑ « “You have seen well, for I am ready to 

perform My word.” Jer. 1:12
❑ “For assuredly, I say to you, till heaven and 

earth pass away, one jot or one tittle will by 
no means pass from the law till all is 
fulfilled.” Mat. 5:18

❑ “or prophecy never came by the will of 
man, but holy men of God spoke as they 
were moved by the Holy Spirit.” 2 Pet. 1:21

❑ “All Scripture is given by inspiration of 
God, and is profitable for doctrine, for 
reproof, for correction, for instruction in 
righteousness” 2 Tim. 3:16



Christ vs. Adam
Adam Christ

First Adam Second Adam
No mother or father / no man seed No father 
Son of God by adoption (Luke 3:38) Son of God by nature (Luke 1:32)
Created in God's image Took form of Adam in flesh
Origin of mankind Origin of New mankind nature

We are his children by genetics (natural birth) We are His children by baptism (spiritual birth)

Living flesh Life-giving spirit
From dust From heaven
Married to Eve Married to Church His bride
Eve came from his rib Church was created from his wounded side
Disobedient Obedient unto the cross
Defeated in temptation Got victory in temptation (on mountain)
Caused death to enter the world Defeated death
In whom we all became dead In whom we all got new life
Fell to sin Raised us from sin 

Enslaved to Satan
Defeated Satan & restored our freedom from 
Satan's slavery



Christ vs. Adam
Adam Christ

Thrown out of paradise Restored us to paradise

Falling started this tragedy by forbidden 
eating from knowledge tree

Started service by fasting for 40 days - also we 
started raising up by repentance & eating 
from tree of life (Eucharist)

Acquired curse by approaching forbidden 
wooden tree

Carried our curse & abolished it by hanging 
on wooden cross

His feet went to tree His feet were nailed on the cross
His hands picked up forbidden fruit His hands were nailed on the cross
His mouth tasted forbidden fruit His mouth tasted soured vinegar
Thorn of ground was his punishment He accepted thorn on His head
Became naked when fell Became naked to cover us (atonement)
Angel should have slapped him on cheek for 
his bold answer to the Lord

Chief priest's servant slapped him on cheek 
for His answer to chief priest

First punishment happened in a garden
First good news of salvation came from a 
garden

Woman (Eve) was reason for Adam's sorrow
Woman was sent by Christ as first preacher & 
ambassador of His resurrection



Salvation Will Give a Final Solution
Genesis Revelation 

❖ First heaven & earth
❖ Lost paradise

❖ New heaven & earth
❖ Restored paradise

❖ Tree of life & 4 rivers
❖ Forbidden "Tree of Life“
❖ The bride (Eve) & her groom (Adam)
❖ Naked man in shame & slavery

❖ Restored Tree of life & crystal river
❖ Available Tree (of Life) for eating
❖ The Lamb & His bride (Church)
❖ Righteousness dress & everlasting glory

❖ Escaping man form God (kicked off paradise) ❖ Dwelling of God with man

❖ Enmity between heavenly & earthly 
creatures

❖ Full reconciliation & companionship 
with heaven

❖ Absence of God's face ❖ We will see Him as He is

❖ Deceiving devil
❖ Cherubim kicks man out of paradise
❖ Cursed earth because of man

❖ Defeated devil (casted into lake of fire)
❖ Man is welcomed by angels
❖ No curse forever

❖ Pain, tears, sorrow, thorns, etc. ❖ God wipes tears, no more crying/sorrow

❖ Punishment by 4 deaths: first (physical), 
moral, spiritual & second (eternal)

❖ No more (second) death but everlasting 
life in joy

❖ First man back to dust - death entered the 
world

❖ Second man is heavenly - inherits all 
things (Rev. 21:7)



لغات الكتاب المقدس

Languages of the Bible



العهد القديم–لغات الكتاب المقدس

Languages of Old testament
العبرانية غالباً ❖

فصول باألرامية ❖

كلمات مقترضة من لغات أخرى❖

الخط العبراني القديم❖

األرامية كلغة تخاطب ❖

األبجدية العبرية والتشكيل❖

اليونانية والترجمة السبعينية❖

اللغات الحامية➢

:  اللغات السامية➢

شرقية❑

جنوبية❑

شمالية❑

–لهجات ٤: جنوبية شمالية❑
العبرانيةأحدها 

❖ Mostly Hebrew

❖ Some Aramaic chapters

❖ Few foreign borrowed words

❖ Old Hebrew Script

❖ Aramaic as speaking language

❖ Hebrew alphabet

❖ Greek & Septuagint Translation

➢ Hamite languages

➢ Samite languages

❑ Eastern

❑ Southern

❑ Northern

❑ South-Northern: 4 dialects, 

one of which is Hebrew



األرامية لغة المسيح❖

اليونانية لغة االمبراطورية ❖

الرومانية

(الكويني)يونانية العهد الجديد ❖

المفردات العبرانية واألرامية❖

االقتباسات من الترجمة ❖
السبعينية اليونانية

❖Aramaic: Christ’s spoken 

language

❖Greek: Roman’s Empire 

language (in east)

❖New Testament Greek 

(Koine)

❖Hebrew & Aramaic Words

❖Transcriptions from 

Septuagint Translation

الجديدالعهد –لغات الكتاب المقدس 

Languages of New testament



Uniqueness of The Bible
❑ Encyclopedia
❑ Spirituality
❑ Unexpected wisdom form simple authors
❑ Newness
❑ Beauty
❑ Connectedness
❑ Harmony
❑ Transparency of revealing truth with no bias to prophet or 

king 
❑ Focus on the world's savoir
❑ Influence on individuals, societies & nations
❑ Paradox: simplicity for meeks & difficulty for prouds
❑ Full analysis of man's soul, spirit, mind, deeds, conscious & 

body
❑ True Information & facts



Uniqueness of The Bible (cont.)
❑ Summarized chronology of creation & man's full history
❑ Mentioned mysterious subjects: Spirit, Evil creatures, 

Unseen world, waiting places of spirits, final destination
❑ Offered man solutions to weakness, sin, overcoming 

obstacles
❑ Drew a complete picture of perfection, goodness, acquiring 

virtues, life of righteousness, partaking in Divine nature
❑ Connection of all human tribes, races & nations
❑ Concept of goodness vs. evil & roots of evil
❑ Support of mankind with Divine promises of eternal life
❑ Only book showing reconciliation of man with God



كتابة الكتاب المقدس

Scribing the Bible



كتابة العهد القديم

Writing the Old Testament

هل عرفت الكتابة في زمن ❖

موسى؟ 

نهى التلمود عن إستخدام ❖

االحبار المعدنية

لفائف البردي والرقوق والدرج❖

الكتابة العبرانية❖

إختراع المجلد❖

إعادة إستخدام الرقوق❖

حجم الكتابة يدل على العصر ❖

(العهد الجديد)

❖Was writing known at 

time of Moses?
❖No metallic inks 

(Talmud)

❖Papyrus, Skin & Scrolls

❖Hebrew writing

❖Codex

❖Repeatedly used scrolls

❖Discovering Era from 

size of written words 

(new testament)



السفريم أو الكتبة
معلمو الشريعة والنساخ❖

السفريم❖

االحصائيات -مذكرة نهاية السفر ❖

ومراجعة األخطاء

بةالفريسيون يزاحمون الكهنة الكت❖

ن نشاط الكتبة في عصر المكابيي❖

الماسوريون وقراءة التشكيل❖

هل عدم وجود النسخ األصلية دليل ❖

على التحريف؟

يةكيفية التخلص من النسخ األصل❖

❖Law-teachers (Rabbis) & 

priest scribers

❖Sufrim

❖Book summary – stats & 

review of mistakes

❖Pharisiens

❖Era of Maccabées

❖Massoretes & vowels

❖Absence of original copies

❖Getting rid of original 

copies



الدقة المتناهية في نقل التوراة

Ultra-preciseness in scribing Torah
قواعد النسخ عند الكتبة ❖

:العبرانيين

الدرج المستعمل❑

شروط الصفحات واالعمدة ❑

والسطور

شروط األحبار❑

النقل من الذاكرة❑

شروط المسافات بين ❑

الحروف والفقرات واألسفار

شروط المالبس واالغتسال❑

التركيز الشديد❑

المخطوطات الغير صالحة❖

أفضلية النسخ األحدث السليمة❖

❖Writing rules of Hebrew

scribers:

❑ Used scroll

❑ Pages, rows & lines

❑ Ink

❑ Copying from memory

❑ Spaces among letters, 

paragraphs & books

❑ Worn cloths & washing

❑ Absolute

concentration

❖ Destroyed copies

❖ Priority of newer copies



الوحي االلهي في المسيحية وكيف 

ُكتب الكتاب المقدس؟ 

Divine Inspiration in Bible



؟الوحي االلهي في المسيحية وكيف ُكتب الكتاب المقدس

Divine Inspiration in Bible
:قينبل عن طري( باللفظ)لم تنزل ايات الكتاب دفعة واحدة ❖

:اإلعالن❑

الحديث المباشر مع هللا ➢

الظهورات االلهية ➢

الظهورات المالئكية➢

الرؤى ➢

األحالم ➢

حلول الروح القدس ➢

أخيراً في صورة ابنه المتجسد ➢

:الوحي❑

تأثير روح هللا الفائق الطبيعة على الفكر➢

البشري

←( الوحي)األنبياء ← ( بطرقه وانواعه)اإلعالن ← هللا ❖
اإلنسان

فاركتابة األنبياء والرسل للوحي اإللهي وتدوينه في أس❖

❖ Inspiration done in 2 ways:

1. Revelation:

❑ Direct dialogue

❑ Divine Apparitions

❑ Angelic Apparitions

❑ Visions

❑ Dreams

❑ Holy Spirit 

❑ Incarnate Logos

2. Inspiration: Ultra-super 

influence of Holy Spirit

❖ God → Revelation → Prophets

(Inspiration) → Man

❖ Conversion of Divine 

information into script (holy

scriptures) 



الماً كيف وصل إلينا العهد القديم س

ومحفوظاً بكل دقة؟
How We Received Intact 

Old Testament



 ً ؟كيف وصل إلينا العهد القديم سالماً ومحفوظا

How We Received OT
:  مرحلة ما قبل الشريعة❖

ن التقليد الشفوي المسلم م1.

آدم وحتى موسى النبي

طول األعمار ومعاصرة ➢

األحفاد

ملكي صادق➢

ةالسجالت والوثائق المكتوب❑

:أقوال البركة عند الوفاة❑

بكورية يهوذا ❑

عهود اآلباء❑

السجالت اإلحصائية ❑

A. Pre-Law Era:

1. Verbal Tradition through

generations (form Adam to 

Moses)

❖ Very long ages

❖ Melchisédech

❖ Abraham to Moses

❑Written Documentation

❖ Genealogy

❖ Toledoth

❑ Blessings before departure

❑Jude’s first birth right

❑Covenants with patriarches

❑Statistics



أنساب األباء منذ الخليقة وحتى بعد الطوفان
Person

Age when he 
gave birth to 

his son  
Flood 
year

Years lived 
after he gave 

birth to his son  
Total Years 

lived

Year of the 
World when he 

was born

Year of the 
World when he 

died

Adam  ادم 130 800 930 0 930

Seth  شيث 105 807 912 130 1042

Enosh  أنوش 90 815 905 235 1140

Cainan  قينان 70 840 910 325 1235

Mahalalel   مهللئيل 65 830 895 395 1290

Jared  يارد 162 800 962 460 1422

Enoch أخنوخ 65 300 365 622 987

Methuselah متوشالح 187 782 969 687 1656

Lamech  المك 182 595 777 874 1651

Noah  نوح 500 100 350 950 1056 2006 Flood year = 1656

Shem   سام 100 500 600 1558 2158

Arphaxad  أرفكشاد 35 403 438 1658 2096

Salah  شالح 30 403 433 1693 2126

Eber عابر 34 430 464 1723 2187

Peleg  فالج 30 209 239 1757 1996

Reu  رعو 32 207 239 1787 2026

Serug  سروج 30 200 230 1819 2049

Nahor  ناحور 29 119 148 1849 1997

Terah  تارح 70 135 205 1878 2083

Abram  أبرام 100 75 175 1948 2123 God's promise 2033

Isaac  اسحق 60 120 180 2048 2228

Jacob  يعقوب 91 56 147 2108 2255 entered Egypt 2238

Joseph  يوسف 37 73 110 2199 2309 entered Egypt 2216

Possibly Exodus at 2463

Time between 
Joseph's death & 
Moses' birth Approx. 74 years



كيف وصل إلينا العهد القديم سالماً ومحفوظاً؟

How We Received OT
B. Law Reciving + Scripture writing:

2. Torah & Moses Era:

❑ Warning (Deut. 4: 2 & 31: 9, 26)
2 ”You shall not add to the word which I command you, nor take from it, that 

you may keep the commandments of the LORD your God which I command 

you.”
ِ إِلِهُكُم الَ تَِزيُدوا َعلَى اْلَكالَِم الَِّذي أَنَا أُوِصيُكْم بِِه َوالَ تُنَق ُِصوا ِمْنهُ، لِ 2 ب  يُكْم الَّتِي أَنَا أُوِص تَْحفَُظوا َوَصايَا الرَّ

. بَِها
9 So Moses wrote this law and delivered it to the priests, the sons of Levi, who 

bore the ark of the covenant of the LORD, and to all the elders of 

Israel……26 “Take this Book of the Law, and put it beside the ark of the 

covenant of the LORD your God, that it may be there as a witness against you;

ِ، َوِلَجِميعِ ُشيُوخِ َوَكتََب ُموَسى هِذِه التَّْوَراةَ َوَسلََّمَها ِلْلَكَهنَِة بَنِي الَِوي َحاِمِلي تَ 9 ب  . لَ إِْسَرائِيابُوِت َعْهِد الرَّ

ِ إِلِهُكمْ » ب  . ، ِليَُكوَن ُهنَاَك َشاِهًدا َعلَْيُكمْ ُخذُوا ِكتَاَب التَّْوَراِة هَذا َوَضعُوهُ بَِجانِِب تَابُوِت َعْهِد الرَّ

❑ Repeating commandments 75 times

❑ Orders to King (Deut. 17: 18-19)

❑ Reading Torah every 7 years

:مرحلة تسليم الشريعة وكتابة األسفار❖

موسى النبي والتوراه2.

التحذير من التالعب بوصايا هللا➢

مرة٧٥تكرار الوصايا ➢

أوامر الشريعة للملك ➢

سنوات في عيد المظال  ٧قراءة التوراة كل ➢



كيف وصل إلينا العهد القديم سالماً ومحفوظاً؟

How We Received OT
:فارمرحلة تسليم الشريعة وكتابة األس❖

عصر القضاه واالنبياء3.

من يشوع إلى صموئيل➢

-سليمان -داود : الملوك األتقياء➢

يوشيا -حزقيا 

-دور االنبياء حتى أرميا ➢

اشتراكهم في النبوات

تكرار األحداث في األسفار ➢

B. Law Reciving + Scripture 

writing:

3. Judges & Prophets Era:

❑ Joshua → Samuel

❑ Good kings (David, 

Solomon, Ezechiah, 

Josiah

❑ Prophets till Jeremiah 

(adding more scriptures)

❑Matching same events in 

different scriptures



كيف وصل إلينا العهد القديم سالماً ومحفوظاً؟

How We Received OT
:مرحلة تسليم الشريعة وكتابة األسفار❖

.(  م.ق٥٣٧-٦٠٧)السبي البابلي4.

ا تجميع عزر)ما بعد السبي البابلي 5.

(لالسفار المقدسه

زربابل وبناء الهيكل➢

تفسير عزرا للناموس بعد ➢

السبي

منحميا يجمع أسفار العهد القدي➢

B. Law Reciving + Scripture 

writing:

4. Babylonian Exile (607-537 

BC)

❑ Daniel’s testimony

❑ Synagogues of captives

5. Post- Babylonian Exile:

❑ Zarubabel (building 

temple)

❑ Ezra (Law interpretation –

translation from Hebrew to 

Aramic)

❑ Nehemiah (Gathering holy 

scriptures in one library)



 ً ؟كيف وصل إلينا العهد القديم سالماً ومحفوظا

How We Received OT
:  مرحلة ما بعد الشريعة واالنبياء❖

عصر المكابيين6.

انطيوخوس إبيفانس➢

وفرة نسخ األسفار في ➢

شتى األقطار ومع 

الغيوريين والمكابيين 

الترجمة السبعينية في ➢

مصر  

سفر يشوع إبن سيراخ7.

C. Post Law & Prophets Era:

6. Machabees Era:

❑ Antiochus Epiphanes

❑ Scriptures everywhere

❑ Sriptures with 

machabees & Zealots

❑ Septuagint translation

❑ Book of Machabees

❑ Jusiphus Testimony (1st 

centuary AD)

7. Book of Joshua Ben Sirah 

(180 BC):

❑ Summary of OT history

❑ Greek Translation 130 BC



 ً ؟كيف وصل إلينا العهد القديم سالماً ومحفوظا

How We Received OT
:  اءمرحلة ما بعد الشريعة واالنبي❖

شهادة اليهود حتى عصر 8.

المسيح

-و فيل-سيمون بن شيتاح ➢
يوسيفوس 

تقليد الرابيين اليهود9.

المشنا والجيمارا : التلمود➢

ابليالتلمود الفلسطيني والب➢

الهالكا والهاجادا: المدراش➢

الترجوم ➢

علماء-( السفريم)الكتبة ➢
الماسوريون –التلمود 

C. Post Law & Prophets Era:

8. Jews Testimony until Christ:

❑ Simon Ben Shitah

❑ Philo

❑ Jusiphus the Historian

9. Rabai’s Traditions:

❑ Talmud : Mishna  (oral law) + 

Gimarah  (additional 

complementary interpretation)

❑ Palastinian & Babylonian Talmuds

❑Midrash (dogmatic study): Halaka 

+ Hagada

❑ Targum (translations)

❑ Sufrim + Talmud Men (100-500 AD) 

+ Masorees (500-900 AD)



الترجمة السبعينية اليونانية
Interpretatio Septuaginta

Seniorum



الترجمة السبعينية اليونانية

Greek Septuagint Translation
❖ ً  Intrpretatio Septuaginteترجمة السبعين رئيسا

Seniorum  

من أهم األحداث العظيمة في : يهود الشتات❖
تاريخهم

قصة الترجمة السبعينية❖

Koineالسبعينية الكويني  لغة الترجمة ❖

مخطوطات الترجمة السبعينية❖

مة اإلختالفات المزعومة بين النص العبري والترج❖
اليونانية

(:المراثي-األمثال-التوراه)األسماء العبرية ❑
الكلمة األولى من كل سفر

وصف األحداث: األسماء اليونانية❑

أعداد األسفار نتيجة الضم والفصل❑

-نفس الشئ : التوراه)ترتيب األسفار ❑
(  مختلف: األنبياء والمكتوبات

غير موجودة )األسفار القانونية الثانية ❑
(باألصل العبري

❖ Translation of 70 Elders

❖ Jews of Diaspora

❖ Historical background

❖ Greek Koine

❖ Septuagint scrolls

❖ Differences from Hebrew 

script?

❑ Hebrew names of books 

(Torah, Proverbs, 

lamentations)

❑ Greek names (description 

of events)

❑ Book numbers (addition & 

separation)

❑ Order of books (same for 

Torah, different for 

phrophets & poetic books)

❑ Absence of 2nd canonical 

books



الترجمة السبعينية اليونانية

Greek Septuagint Translation
سبب )أسفار األبوكريفا الغير قانونية ❖

(رفضها من اليهود

البعض ال يحمل روح الكالم ❑
الموحى به من هللا

كتبت بعد عصر األنبياء❑

ن لها قيمة أدبية لكن ال تمت للدي❑
بصلة

بها رموز وصور خيالية ❑
وقصص مستقبلية عن فناء 

العالم

ها النصوص التي انفردت بروايت❑
طوائف يهودية منشقة

بعد توضع: األسفار القانونية الثانية❖
األولى في الترجمة األسفار القانونية

السبعينية 

رأي االرثوذكس والكاثوليك❖

رأي البروتستانت❖

رأي ثالث❖

❖ Why Epokrifa are not accpted 

by most of Jews

❑ Some seem to be not 

inspired by God

❑ Some written after 

prophetic era

❑ Some have moral values 

but not related to religion

❑ Some have symbols and 

legendary images

❑ Some only used by Jewish 

heretics

❖ 2nd canonical books placed 

after offical ones

❖ Orthodox & Catholic opinion

❖ Protestant’s opinion

❖ A third opinion



الترجمة السبعينية اليونانية

Greek Septuagint Translation
االدعاء باختالفات بين النص العبري❖

األصلي والترجمة السبعينية

ناختالفات ناتجة عن طبيعة اللغتي❑

كلمات )بسبب الظواهر الصوتية ❑
(متشابهة

بسبب قلب المكان❑

ترجمة معاني أو : الترجمة السبعينية❖
إحساس بالمعاني أكثر من تطابق ألفاظ

شهدوا أن معظم الترجمة تميزت بالدقة ❖
التامة في المترادفات وحتى ترتيب 

الكلمات

و ليس بها تحريف لنبوات مستقبلية أ❖
لوصايا هلل للبشر

❖ Any disimilarity of Original 

Hebrew script & Septuagint 

translation?

❑ Due to nature of Hebrew & 

Greek

❑ Vocal similarities

❑ Names of Places

❖ Septuagint is translation of 

meaning rather than wording

❖ Precise translation in 

meanings & order of words 

(mostly)

❖ No change of future 

prophesies or God’s 

commandments



نسخ الترجمة السبعينية اليونانية

Greek Septuagint Copies
Origenنسخة أوريجانوس ❖

 Hexaplaالسداسية

:أعمدة أوريجانوس الستة❖

النص العبري❑

النص العبري بحروف يونانية❑

(الحرفية)نسخة أكويال ❑

(تنقيح أكويال)نسخة سيماخوس ❑

(مزودة بتعليقاته)السبعينية ❑

تنقيح )نسخة ثيودسيون ❑
(للسبعينية

مجلد٥٠ورقة في ٦٠٠٠إحتوت على ❖

ي فقدت ف)النسخة األصلية بفلسطين ❖
(أحد الغزوات الحربية

Tetraplaرباعية أوريجانوس ❖

إستخدام االقاليم للنسخ المختلفة ❖

❖ Hexapla of Origen

❑ Hebrew original script

❑ Hebrew script in Greek 

letters

❑ Lateral Aquilla version

❑ Symmachus (edited Aquilla

version)

❑ Septuagint (with comments)

❑ Theodotion version (edited

Septuagint)

❖ 6000 pages in 50 volumes

❖ Original copy lost in Palestine

❖ Different versions in different

countries



الترجمة السبعينية اليونانية

Greek Septuagint Translation
تة مكانة الترجمة السبعينية لمدة س❖

قرون

ية النسخة األساسية لطقوس المسيح❖

معبر لإلنجيل-

قاعدة ترجمات العهد القديم ❖

أثرت يونانية العهد الجديد ❖

بالمفردات والمصطلحات الدينية 

عهد ”اقتباسات العهد الجديد من ❖

السبعينية “ قديم

مصدر هام لدراسة ❖

 Koineالكويني

الصيغات اللغوية ال تفهم إال من ❖

خالل يونانية السبعينية 

❖ Had a special consideration 

for 6 centuries

❖ Official version for Christian 

rituals

❖ Basis of Old Testament 

trnslations

❖ Rich source of linguistics for 

New testament Greek

❖ New testament referrals are 

from Septuagint’s Old 

Testament

❖ Good source to study Koine

❖ Linguistic expressions are 

understood via Septuagint’s 

Greek



ترجمات الكتاب المقدس

Bible Translations
:أشهر ترجمات الكتاب المقدس❖

في عهد عزرا( الترجمة األولى)األرامية ❑

الترجوم ❑

(الفولجاتا)النسخ الالتينية ❑

القبطية واالثيوبية والسريانية❑

األسيوية واألوروبية❑

اليونانية الحديثة❑

إحصائيات دار )لغات ترجمات الكتاب المقدس ❖

(:١٩٨٧-الكتاب المقدس 

لغة ولهجة٥٣٣:  أفريقيا❑

لغة ولهجة٤٥٥:أسيا❑

لغة ولهجة٢٨٠:  أستراليا❑

لغة ولهجة١٨٥:أوروبا❑

لغة ولهجة٧٠:  أمريكا الشمالية❑

لغة ولهجة ٣٢٥:أمريكا الجنوبية❑

لغة ولهجة ١٨٤٨:اإلجمالي❑

❖ Famous Translations of the 

Bible:

❑ Aramaic (time of Ezra)

❑ Targum

❑ Latin (Volgate)

❑ Coptic, Ethiopian & Syrian

❑ Asians & Europeans

❑ New Greek

❖ Stats of Bible translations 

(langauages + dialects):

❑ Africa: 533

❑ Asia: 455

❑ Australia: 280

❑ Europe: 185

❑ N. America: 70

❑ S. America: 325

❑ Total: 1848



مخطوطات الكتاب المقدس

Bible Scrolls & Relics



مخطوطات الكتاب المقدس

نشاط الماسوريين

Masoretic Effort

"  ماسورا"التقليد ❖

نظامى التشكيل ❖

ً المخطوطات العبرانية المتبقية حال❖ :يا

مخطوطات بن أشير الماسورية❑

مخطوطات الجنيزة❑

بردية ناش❑

البحر الميت ( أدراج)مخطوطات ❑

ووادي المربعات وقلعة ( قمران)

مسادا

❖Jewish tradition (Masoora)

❖Vowel systems

❖Remaining Hebrew scrolls:

❑ Ben Aser’s Masora (5)

❑ Genneza

❑ Nash Papyrus

❑ Dead sea scrolls 

(Qumran) + square 

valley + Masada castle



مخطوطات الكتاب المقدس

مخطوطات البحر الميت

Dead Sea Scrolls
:أهميتها❖

أقدم المخطوطات ❑

شهادة معلوماتها للتراث ❑
والكتاب المقدس

بداية االكتشافات ❖

كهوف قمران1)

وادي المربعات وخربة مرد 2)

خربة قمران3)

قلعة مسادا 4)

:  زمن المخطوطات❖

على ١٤تجربة الكربون ❑
الكتان

شعب شطيم❑

زمن العمالت❑

❖ Importance

❑ Oldest scrolls

❑ Testimony to Bible

❖Discovery

1. Qumran caves

2. Square valley & Khirbet

Mered

3. Khirbet Qumran

4. Masada castle

❖Era of scrolls

❑ C14 testing

❑ Shateem

❑ Time of currency (3 Eras)



محتويات مخطوطات البحر الميت

Contents of Dead Sea Scrolls
.م.القرن الثالث ق: التاريخ❑

(عدا استير)كل اسفارالعهد القديم ❖

شروحات لتفسير النبوات ❖

شروحات خاصة بالمفاهيم الالهوتية❖

ية ممارسة العبادة والتنظيمات القانون❖

كتابات من األدب الرؤيوي ❖

أجزاء من كتابات غير قانونية ❖

كتب صلوات ليتورجية ❖

كتابات خاصة بالجماعة❖

درج الهيكل❖

موضوعات أخرى مختلفة❖

❑ Era: 3rd century BC

❖Complete old testament 

(except Ester)

❖Prophesies explanation

❖Theological interpretations

❖Liturgical & canonical 

practices

❖Parts of non-official books

❖Liturgical prayers

❖Community orders

❖Temple sroll

❖Other variable subjects



أهمية أدراج قمران لدراسة الكتاب المقدس

Importance of Qumran Scrolls

معلومات هامة عن النص ❖

األصلي

ت إبطال مزاعم النقاد في إضافا❖

حديثة أو تأخر زمن الكتابة 

عناية اليهود الفائقة بنسخ❖

أسفارهم دون تحريف

عصمة الكتاب المقدس وحفظه❖

عبر العصور

صحة الترجمة السبعينية❖

❖Offers important info about 
original script

❖Counteracts criticism on 
newer additions or late
writing date

❖Jewish Care to copy holy
books without falsification

❖Preserveness of Bible 
throughout time

❖Authenticity of Septuagint
translation



الترجوم السامري والتوراة السامرية

Samaritan Targum & Samaritan Torah

الترجوم السامري ❑

التوراة السامرية ❑

أسفار موسى الخمسة ❖

زمن التوراة السامرية ❖

فروق التوراه السامرية ❖
عن النص الماسوري 

العبراني

إتفاق التوراه السامرية❖
مع الترجمة السبعينية

اليونانية

❑ Samaritan Targum

❑ Samaritan Torah

❖5 Books of Moses

❖Date of Samaritan Torah

❖Difference of Samaritan

Torah from original 

Hebrew Masooritan

script

❖Similarity of Samaritan

Torah with Greek 

Septuagint translation



(سكان قمران)األسينيون 

Essenes (Qumran’s Inhabitants)

األسينيون؟من هم ❑

هم تشابهات معتقدات❖

مع المعتقدات 

المسيحية

اختالفاتهم عن ❖

المسيحيين

❑How are the 

Essenes?

❖Similarity with

Christian beliefs

❖Difference from

Christianity



ع ماألسينيينتشابهات معتقدات

معتقدات المسيحيين األوائل
:إعتقد كال الفريقين❑

أنهم شعب العهد الجديد أو الموعد❖

أن أعظم الوصايا هي محبة هللا ❖

ومحبة القريب

شخص ١٢أن مجموعة من ❖

يرسيدينون المسكونة في اليوم األخ

أن كل واحد منهم هو إبن للنور❖

أن أيامهم المعاصرة هي األيام ❖

ر األخيرة حيث يتصارع الخير والش

لذا يجب إتباع الحق والبر النه قد 

إقترب ملكوت السموات 

كان لهم عشاء مقدس يرددون فيه ❖

الصلوات 

لهم معمودية إلزامية كان ❖

❑ Both believed that:

❖They are the new 

testament’s children

❖The greatest commandment

is love of God & neighbor

❖ 12 persons will judge the 

world in the last day

❖Each of them is son of light

❖They lived the last days & 

kingdom of God is near

❖Both had spiritual supper

with prayers

❖Both had obligatory baptism



ن عاألسينييناختالفات معتقدات

المعتقدات المسيحية
المسيحيون االسينيون

عهد الناموس قد كمل في عهد النعمة❖ يعتقدون أن الناموس الموسوي ملزم❖

يؤمنون أن الخالص هو باإليمان بالمسيح ❖ ينادون بأن الخالص بإتباع وصايا موسى❖

منعت األقسام في المسيحية  ❖ ملزمين بترديد قسم❖

امنوا بأن يوحنا المعمدان أتى بروح ايليا❖ يتوقعون مجئ ايليا لتمهيد الطريق لظهور المسيا❖

نادوا بمجيء المسيا❖

األول مسيح هارون والثاني )كانوا ينتظرون ظهور مسيحين ❖

(مسيح إسرائيل

نادوا بالمساوة التامة بين الجميع❖ كان لهم رئاسة وكرسي❖

بقيامة المسيح)اعتقدوا بأن اإليمان بالمسيح حررنا من عبودية الحرف ❖

(تحولت العبادة إلى تقديس يوم األحد كان يتزمتون في حفظ السبت❖

نادوا بأن الطهارة الحقيقية هي طهارة القلب❖ كان يغتسلون قبل تناول الطعام❖

نادوا بقدسية الزواج كوصية إلهية❖ مارسوا الزهد وامتنعوا عن الزواج❖

بهالمعمودية إعالن إنضمام وعضوية في كنيسة المسيح واعتراف باإليمان❖ ً )مارسوا معموديتهم كفريضة وضوء وتطهير ❖ (مرتين يوميا

مارسوا العشاء الرباني تذكاراً ألالم المسيح وموته❖ يمارسون نوعاً من العشاء الديني المشترك❖

علمنا المسيح محبة األعداء     ❖ نادوا بكراهية األعداء ومحاربتهم  ❖

كنيسة المسيح صارت مفتوحة للجميع من األمم واليهود❖

فة كونوا طائفة سرية ولم يقبلوا إال من يخضع لفروض عني❖

قاسية

ساوت المسيحية النساء بالرجال❖ كانوا يرفضون النساء ويحتقروهن❖



عهد شهادة السيد المسيح وتالميذه لل

القديم

Testimony of Christ, 
Apostles & Church to Old 

Testament



ديمشهادة السيد المسيح وتالميذه للعهد الق❑

إقتباساً مباشراً ٢٥٠❖

آية بالعهد ٧٩٦٤من إجمالي ٢٥٥٩❖

ر تستشهد وتقتبس وتشي( ٪٣٢)الجديد 

إلى آيات في العهد القديم

“  الكتب المقدسة”إستخدام تعبيرات ❖

“  المزامير“و“ الناموس“و“ االنبياء“و

“مكتوب“و

شهادة الرب وتالميذه على أن موسى النبي❖

: هو كاتب التوراه

: ٥يو ”موسى النبي كتب عني ❑

٤٦“

ي وجدنا الذي كتب عنه موسى النبي ف❑

" ٤٥: ١يو "الناموس 

٧٨ذكر موسى النبي في العهد الجديد ❑

مرة

ناموس -شريعة موسى : عبارات❑

-قال موسى -أوصى موسى -موسى 

. إلخ

❑ Testimony Of Christ & His Disciples 

to OT:
❖ 250 direct references

❖ 2559 out of 7964 verses of NT (32%) 

❖ Use of expressions (Holy Scriptures, 

Prophets, Law, Psalms, « it’s written «, 

« to be fullfilled «, etc.(

❖ Testimony that Moses is the writer of 

Torah:

❑ «46 For if you believed Moses, you would 

believe Me; for he wrote about Me.” 
(John 5: 46)

❑ «45 Philip found Nathanael and said to 

him, “We have found Him of 

whom Moses in the law, and also 

the prophets, wrote: Jesus of Nazareth, 

the son of Joseph.” (John 1: 45)

❑ Moses mentioned in NT 78 times

❑ Expressions e.g. « Law of Moses «, 

« Moses said «, etc.

Testimony of Christ & Apostles to OT



شهادة السيد المسيح ❑
وتالميذه للعهد القديم

خلقة السماء واألرض ❑

خلقة اإلنسان❑

الطوفان ❑

سقوط المن❑

سقوط أريحا❑

يونان النبي❑

التجارب الثالثة❑

القضاه❑

الرد على الصدوقيين ❑

❑ Testimony Of Christ & His 

Disciples to OT (cont.):

❖ Statements in NT from every 

book in OT

❖ Archeological & Geological 

evidence confirming OT stories:

❑God created heavens & earth

❑Creation of Man 

❑Flood

❑Fall of Manna

❑Fall of Jerecho

❑Jonah & the whale

❑The 3 temptations

❑Judges

❑Answering Sadusees

Testimony of Christ & Apostles to OT



:شهادة الكنيسة في العصور األولى❖

ن شهادة أباء الكنيسة في القرو❑

األولى

ميليتو➢

أوريجانوس ➢

أثناسيوس الرسولي➢

جيروم➢

❑ Testimony of Early Church 

Fathers:

❑Melito (bishop of Sardes 

170 AD)

❑Origen (185-254 AD)

❑Athanasius (Passover 

message 365 AD)

❑Jerome (329-420 AD)

Testimony of Early Church Fathers to OT



NT OT
Heb 11:3 Gen 1:1 خلق السموات واالرض بكلمة هللا

2Cor 11:3 Gen 3:4 خدعة الحية لحواء

1Tim 2:14 Gen 3:6 غواية حواء

Heb 11:4 Gen 4:3-5 تقدمة هابيل وقايين

1 John 3:12 Gen 4:8 قتل قايين لهابيل

Heb 11:5 Gen 5:4 نقل اخنوخ إلى السماء

1Pet 3:10 Gen 6:12 فساد األرض أيام نوح

Luke 17:27 Gen 6:14 فلك نوح

Heb 11:8 Gen 12:1-3 دعوة إبراهيم 

Heb 7:1 Gen 14:18 ملكي صادق

Rom 4:3 Gen 15:1 إيمان إبراهيم باهلل

1Pet 3:6 Gen 18:12 "سيدي"دعوة ساره إلبراهيم ب 

Mat 11:23-25, 
Mark 6:10-12 Gen 19:24-26 هالك سدوم وعمورة

Luke 17:31-33 Gen 19:26 صيرورة إمرأة لوط عمود ملح

Gal 4:30 Gen 21:1-12 طرد ساره لهاجر

Heb 11:17 Gen 22:2 تقدمة إسحق ذبيحة

Heb 12:16 Gen 25:33 بيع عيسو بكوريته ليعقوب

John 4:5 Gen 48:15-16 بركة يعقوب ليوسف

Heb 11:20-22 Gen 50:24-25 وصية يوسف عند موته

- Genesisسفر التكوين



- Exodusسفر الخروج
23: 11عب 2خروالدة موسى النبي ❖

23: 7عب 2خرقتله للمصري ❖

30: 7أع 3خرظهور مالك الرب له في العليقة❖

28: 11عب 13خرخروف الفصح ❖

29: 11عب 14خرعبور البحر األحمر ❖

49و 31: 6يو 16خرأكل المن في البرية ❖

4: 10كو 171خرشرب الماء من الصخرة❖

21-18: 12عب 19خرنزول الرب على الجبل وإضطراب الجبل❖

22-19: 9عب 24خررش دم العهد ❖

2: 9عب 26خرالمنارة وخبز التقدمة وخيمة اإلجتماع❖

7: 10كو 321خرجلوس بني اسرائيل لألكل والشرب ثم اللعب❖

NT OT



- Leviticusسفر الالويين
11: 13عب 4ال إحراق الذبيحة خارج المحلة ❖

24-22: 2لو 12ال تقديم الوالدة ذبيحة خطية عند تمام أيام تطهيرها ❖

4: 8مت 14ال األبرص يري نفسه للكاهن ❖

5: 10رو18ال األمر بحفظ الناموس ❖

14: 5غل 19ال محبة القريب ❖

5: 8يو 20ال رجم الزانية ❖

NT OT



- Numbersسفر العدد
2:23لو 8عد تقديس البكر ❖

01:1كو 91عد قيادة السحابة لبني إسرائيل في البرية ❖

6:10كو 111عدشهوة بني إسرائيل لألكل ❖

5-3:2عب 12عد موسى النبي أمين في بيت هللا ❖

10:10كو 141عد تذمر بني إسرائيل❖

3:17عب 19عد تيه بني إسرائيل❖

4:10كو 201عد خروج الماء من الصخرة❖

9:10كو 211عد الحيات التي لدغت الشعب❖

15-14:3يو 21عد الحية النحاسية❖

15: 2بط 222عد تكلم حمارة بلعام ❖

5:10كو 261عد طرح بني إسرائيل في القفر❖

12:5مت 28عد تقديم ذبيحة يوم السبت❖

NT OT



- Deuteronomyسفر التثنية
10: 4مت 6تث السجود هلل وحده ❖

7: 4مت 6تث ال تجربوا الرب الهكم ❖

4: 4مت 8تث ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان ❖

34: 10أع 10تث هللا ال يقبل بالوجوه ❖

28: 10عب 17تث شهادة شاهدين على القاتل ❖

13: 9كو 181تث أكل الكهنة والالويين من المذبح ❖

22: 3أع 18إقامة نبي وسط بني إسرائيل مثل موسى النبي تث ❖

31: 5مت 24تث أمر موسى النبي بالطالق ❖

10: 3غل 27تث لعنة من ال يقيم كالم الناموس ❖

NT OT



العهد القديمباقى أسفاراإلقتباس من

References to Rest of OT
إشارات لسفر يشوع ٣❖

١١اإلشارة للقضاة في عب ❖

(  ٢٠: ٣أع )اإلشارة لألنبياء من صموئيل فما بعده ❖

آية في العهد الجديد٥٤ذكر داود النبي في ❖

آية في العهد الجديد٣٠ذكر إيليا النبي في ❖

آية معظمها نبوات عن اآلم وموت ١٣إقتبس العهد الجديد من سفر المزامير ❖
الرب

أشار يعقوب وبطرس وبولس لسفر أيوب❖

لألمثال٢إشارات لسفر الجامعة و ٥❖

٤دانيال -٢حزقيال -٣أرميا -مرة ٢١اشعياء ❖

تماثل سفر دانيال مع سفر الرؤيا❖

إقتباس على األقل من األنبياء الصغار١٦❖



شهادة علم األثار لصدق العهد القديم

(واألثريةاألدلة التاريخية)

Historical & Archeological 
Evidence



علم األثار يثبت صدق العهد القديم

تطابق األسماء في الكتاب المقدس والوثائق القديمة❖

ملكاً ٢٦❑

٧٥٠واحد فى = إحتمال حدوث التطابق عن طريق الصدفة ❑

ألف مليون مليون مليون إحتمال

ليس هناك نص باق من العصور القديمة بمثل هذه الدقة ❑

البالغة

مقدسعلم األثار والحفريات وصحة األحداث التاريخية في الكتاب ال❖

سلم يحدث إكتشاف أثري واحد ناقض ما جاء في الكتاب المقد❑

قيمة الكتاب المقدس كمرجع تاريخي❑

شكوك بعض العلماء بسبب تحيزهم ضد المعجزات❑













































علم لصدق العهد القديم الشهادة 

(األدلة واالكتشافات العلمية)

Scientific Evidence



❖Quarantine (for Pendemics) & Isolation of contageous diseases:
❖ Discovered not in Ancient times – only started 2 centuries ago
❖ Lev 13: 45-46

ْربَةُ، تَُكوُن ثِيَابُهُ َمشْ 45 قُوقَةً، َوَرأُْسهُ يَُكوُن َمْكُشوفًا، َواألَْبَرُص الَِّذي فِيِه الضَّ

ي َشاِربَْيِه، َويُنَاِدي رْ 46. نَِجٌس، نَِجسٌ : َويُغَط ِ بَةُ فِيِه يَُكوُن ُكلَّ األَيَّاِم الَّتِي تَُكوُن الضَّ
.ُكوُن ُمقَاُمهُ َخاِرَج اْلَمَحلَِّة يَ . يُِقيُم َوْحَدهُ . إِنَّهُ نَِجسٌ . نَِجًسا

45 “Now the leper on whom the sore is, his clothes shall be torn and his 
head bare; and he shall cover his mustache, and cry, ‘Unclean! 
Unclean!’ 46 He shall be unclean. All the days he has the sore he shall be 
unclean. He is unclean, and he shall dwell alone; his dwelling shall 
be outside the camp.

❖ Cover of mouth to avoid transmission of infection

(ميةالعلاألدلة واالكتشافات )شهادة العلم لصدق العهد القديم 
Scientific Evidence



Protection from Germs & infecteous diseases:
❖ In 1847 autopsies followed by diagnosis of others: 18% mortality

rate from labor
❖ Hand wash procedures reduced it to 2%
❖ Lev. 15: 11-13 (venereal diseases)

َماٍء َماٍء، يَْغِسُل ثِيَابَهُ َويَْستَِحمُّ بِ َوُكلُّ َمْن َمسَّهُ ذُو السَّْيِل َولَْم يَْغِسْل يََدْيِه بِ 11

َوُكلُّ . ْيِل يُْكَسرُ َوإِنَاُء اْلَخَزِف الَِّذي يََمسُّهُ ذُو السَّ 12. َويَُكوُن نَِجًسا إِلَى اْلَمَساءِ 

ُب لَهُ َسْبعَةُ أَيَّاٍم َوإَِذا َطُهَر ذُو السَّْيِل ِمْن َسْيِلِه، يُْحسَ 13. إِنَاِء َخَشٍب يُْغَسُل بَِماءٍ 
ٍ فَيَْطُهرُ ِلُطْهِرِه، َويَْغِسُل ثِيَابَهُ َويَْرَحُض َجَسَدهُ بَِماٍء حَ  . ي 

11 And whomever the one who has the discharge touches, and has not rinsed 
his hands in water, he shall wash his clothes and bathe in water, and be 
unclean until evening. 12 The vessel of earth that he who has the discharge 
touches shall be broken, and every vessel of wood shall be rinsed in water.
13 ‘And when he who has a discharge is cleansed of his discharge, then he 
shall count for himself seven days for his cleansing, wash his clothes, and 
bathe his body in running water; then he shall be clean.

(ميةالعلاألدلة واالكتشافات )شهادة العلم لصدق العهد القديم 
Scientific Evidence



Personal Hygiene / Sanitation: 
❖ 1846 London: cholera 16 K dead because of raw sewage
❖ Deuteronomy 23: 12-14

َويَُكوُن لََك َوتٌَد َمَع 13. ْيِه َخاِرًجاَويَُكوُن لََك َمْوِضٌع َخاِرَج اْلَمَحلَِّة ِلتَْخُرَج إِلَ 12

ي بَِراَزكَ ُعدَّتَِك ِلتَْحِفَر بِِه ِعْنَدَما تَْجِلُس َخاِرًجا َوتَرْ  بَّ إِلَهَك 14. ِجُع َوتُغَط ِ ألَنَّ الرَّ

َك فَْلتَُكْن َمَحلَّتُ . َع أَْعَداَءَك أََماَمكَ َسائٌِر فِي َوَسِط َمَحلَّتَِك، ِلَكْي يُْنِقَذَك َويَْدفَ 
.َعْنكَ ُمقَدََّسةً، ِلئاَلَّ يََرى فِيَك قََذَر َشْيٍء فَيَْرِجعَ 

12 “Also you shall have a place outside the camp, where you may go 
out; 13 and you shall have an implement among your equipment, and 
when you sit down outside, you shall dig with it and turn and cover 
your refuse. 14 For the LORD your God walks in the midst of your camp, 
to deliver you and give your enemies over to you; therefore your 
camp shall be holy, that He may see no unclean thing among you, and 
turn away from you.

(ميةالعلاألدلة واالكتشافات )شهادة العلم لصدق العهد القديم 
Scientific Evidence



Blood is the essential liquid for life: 
❖ G.W. death due to blood sucking
❖ Lev 17: 10-11, 14

ُل اِزِليَن فِي َوَسِطُكْم يَأُْكُل َدًما، أَْجعَ َوِمَن اْلغَُربَاِء النَّ إِْسَرائِيَل َوُكلُّ إِْنَساٍن ِمْن بَْيِت 10

َم َوْجِهي ِضدَّ النَّْفِس اآلِكلَِة  ِم، فَ 11ا، َوأَْقَطعَُها ِمْن َشْعبِهَ الدَّ أَنَا ألَنَّ نَْفَس اْلَجَسِد ِهَي فِي الدَّ
َم يَُكف ُِر َعِن أَْعَطْيتُُكْم إِيَّاهُ َعلَى اْلَمْذبَحِ ِللتَّْكِفيِر َعْن نُفُوسِ  ألَنَّ 14. …النَّْفِس ُكْم، ألَنَّ الدَّ

َس ُكل ِ الَ تَأُْكلُوا َدَم َجَسٍد َما، ألَنَّ نَفْ : َرائِيلَ نَْفَس ُكل ِ َجَسٍد َدُمهُ ُهَو بِنَْفِسِه، فَقُْلُت ِلبَنِي إِسْ 
.ُكلُّ َمْن أََكلَهُ يُْقَطعُ . َجَسٍد ِهَي َدُمهُ 

10 ‘And whatever man of the house of Israel, or of the strangers who dwell 
among you, who eats any blood, I will set My face against that person who 
eats blood, and will cut him off from among his people. 11 For the life of the 
flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make 
atonement for your souls; for it is the blood that makes atonement for the 
soul.’….. 14 for it is the life of all flesh. Its blood sustains its life. Therefore I said 
to the children of Israel, ‘You shall not eat the blood of any flesh, for the life of 
all flesh is its blood. Whoever eats it shall be cut off.’

(ميةالعلاألدلة واالكتشافات )شهادة العلم لصدق العهد القديم 
Scientific Evidence



Food Regulations: Lev 11: 7-8, 13-19, 29-32
❖ Pork hazards: higher probability of causing diseases if not well cooked

، فَُهَو نَِجٌس لَُكمْ ، ألَنَّهُ يَُشقُّ ِظْلفًا َويَْقِسُمهُ ِظْلفَْينِ َواْلِخْنِزيرَ 7 ِمْن لَْحِمَها 8. ، لِكنَّهُ الَ يَْجتَرُّ
.إِنََّها نَِجَسةٌ لَُكمْ . الَ تَأُْكلُوا َوُجثَثََها الَ تَْلِمُسوا

❖ Consumption of bats has high probability of crrying viruses e.g. rabbies

اَلنَّْسُر َواألَنُوُق َواْلعُقَاُب : ةٌ إِنََّها َمْكُروهَ . الَ تُْؤَكلْ . َوهِذِه تَْكَرُهونََها ِمَن الطُّيُورِ »
َوالنَّعَاَمةُ َوالظَِّليُم 16َوُكلُّ ُغَراٍب َعلَى أَْجنَاِسِه، 15َواْلِحَدأَةُ َواْلبَاِشُق َعلَى أَْجنَاِسِه، 14

اُص َواْلُكْرِكيُّ 17َوالسَّأَُف َواْلبَاُز َعلَى أَْجنَاِسِه،  َخُم َواْلبََجُع َواْلقُوُق َوالرَّ 18َواْلبُوُم َواْلغَوَّ
. اشُ َواللَّْقلَُق َواْلبَْبغَا َعلَى أَْجنَاِسِه، َواْلُهْدُهُد َواْلُخفَّ 19

❖ Forbidden to eat lizrds, salamanders, amphibians: 90 % contamination 
rate of salmonella 

بِيِب الَِّذي يَِدبُّ َعلَى األَ » اِْبُن ِعْرٍس َواْلفَأُْر َوالضَّبُّ : ْرِض َوهَذا ُهَو النَِّجُس لَُكْم ِمَن الدَّ

هِذِه ِهَي النَِّجَسةُ 31. ِحْربَاءُ َواْلِحْرَذْوُن َواْلَوَرُل َواْلَوَزَغةُ َواْلِعَظايَةُ َوالْ 30َعلَى أَْجنَاِسِه، 

َوُكلُّ َما َوقََع 32وُن نَِجًسا إِلَى اْلَمَساِء، ُكلُّ َمْن َمسََّها بَْعَد َمْوتَِها يَكُ . لَُكْم ِمْن ُكل ِ الدَّبِيبِ 
. َعلَْيِه َواِحٌد ِمْنَها بَْعَد َمْوتَِها يَُكوُن نَِجًسا

(ميةالعلاألدلة واالكتشافات )شهادة العلم لصدق العهد القديم 
Scientific Evidence



(ميةالعلاألدلة واالكتشافات )شهادة العلم لصدق العهد القديم 
Scientific Evidence

Bible & Dinosaurs: Did God mean Dinosaur or Hippopotamus?
❖Job 40: 15-24

تُ 16. بَقَرِ ُهَوَذا بَِهيُموُث الَِّذي َصنَْعتُهُ َمعََك يَأُْكُل اْلعُْشَب ِمثَْل الْ » تُهُ فِي َمتْنَْيِه، َوِشدَّ هُ َها ِهَي قُوَّ

ِعَظاُمهُ أَنَابِيُب نَُحاٍس، 18. ةٌ ُعُروُق فَِخَذْيِه َمْضفُورَ . يَْخِفُض َذنَبَهُ َكأَْرَزةٍ 17. فِي َعَضِل بَْطنِهِ 

ُل أَْعَماِل هللاِ 19. ِجْرُمَها َحِديٌد َمْمُطولٌ  ألَنَّ اْلِجبَاَل تُْخِرُج لَهُ 20. هُ الَِّذي َصنَعَهُ أَْعَطاهُ َسْيفَ . ُهَو أَوَّ

ْدَراِت يَْضَطجُع فِي ِستِْر الْ 21. َمْرًعى، َوَجِميَع ُوُحوِش اْلبَر ِ تَْلعَُب ُهنَاكَ  . قََصِب َواْلغَِمقَةِ تَْحَت الس ِ
ْدَراُت بِِظل َِها22 .  ُهَوَذا النَّْهُر يَِفيُض فاَلَ يَِفرُّ ُهوَ 23. ييُِحيُط بِِه َصْفَصاُف السََّواقِ . تَُظل ِلُهُ الس ِ

بِِخَزاَمٍة؟َهْل يُْؤَخذُ ِمْن أََماِمِه؟ َهْل يُثْقَُب أَْنفُهُ 24. يَْطَمئِنُّ َولَِو اْنَدفََق األُْرُدنُّ فِي فَِمهِ 
❖

15 “Look now at the behemoth, which I made along with you; He eats grass like an 
ox. 16 See now, his strength is in his hips, And his power is in his stomach muscles. 
17 He moves his tail like a cedar; The sinews of his thighs are tightly knit. 18 His 
bones are like beams of bronze, His ribs like bars of iron. 19 He is the first of 
the ways of God; Only He who made him can bring near His sword. 20 Surely the 
mountains yield food for him, And all the beasts of the field play there. 21 He lies 
under the lotus trees, In a covert of reeds and marsh. 22 The lotus trees cover 
him with their shade; The willows by the brook surround him. 23 Indeed the river 
may rage, Yet he is not disturbed; He is confident, though he Jordan gushes into 
his mouth, 24 Though he takes it in his eyes, Or one pierces his nose with a snare.



(ميةالعلاألدلة واالكتشافات )شهادة العلم لصدق العهد القديم 
Scientific Evidence

Ship Engineering:
❖ Genesis 6: 15 - Ark ratio of: 30 x 5 x 3  (L x B x H)

ِك، َوَخْمِسيَن ِذَراًعا َعْرُضهُ، ثاَلََث ِمئَِة ِذَراعٍ يَُكوُن ُطوُل اْلفُلْ : تَْصنَعُهُ َوهَكَذا 15
. َوثاَلَثِيَن ِذَراًعا اْرتِفَاُعهُ 

15 And this is how you shall make it: The length of the ark shall be three 
hundred cubits, its width fifty cubits, and its height thirty cubits.
❖ Great Britain was the perfect ratio: slow but most stable
❖ 1993 scientific study conducted by South Korean world class ship

research centre proved that among 12 models no model design 
outperform biblical model



(ميةالعلاألدلة واالكتشافات )شهادة العلم لصدق العهد القديم 
Scientific Evidence

The Earth Free Float in Space: 
❖ Job 26: 7

. ءٍ يَُمدُّ الشََّماَل َعلَى اْلَخالَِء، َويُعَل ُِق األَْرَض َعلَى الَ َشيْ 7
7 He stretches out the north over empty space; He hangs the earth on nothing

❖Science didn’t discover Gravity until 1650 AD



The Circle/sphere of the Earth:
❖ Isaiah 40: 21-22 (written 740 - 680 BC)

؟ أَلَْم تَْفَهُموا ِمْن أََساَساِت األَْرِض؟ أاَلَ تَْعلَُموَن؟ أاَلَ تَْسَمعُوَن؟ أَلَْم تُْخبَُروا ِمَن اْلبََداَءةِ 21
ُطَها ْنُشُر السََّماَواِت َكَسَراِدَق، َويَْبسُ الَِّذي يَ . اْلَجاِلُس َعلَى ُكَرِة األَْرِض َوُسكَّانَُها َكاْلُجْنُدبِ 22

. َكَخْيَمٍة ِللسََّكنِ 
21 Have you not known? Have you not heard? Has it not been told you from the 
beginning? Have you not understood from the foundations of the earth? 22 It is He 
who sits above the circle of the earth, And its inhabitants are like grasshoppers, 
Who stretches out the heavens like a curtain, And spreads them out like a tent to 

dwell in.

(ميةالعلاألدلة واالكتشافات )شهادة العلم لصدق العهد القديم 
Scientific Evidence



Oceanography:
❖Matthew Maury 1806-1873 (father of Oceanograph)
❖Discovered Eastbound & Westbound routes (Maury’s routes)
❖Psalm 8: 8 - Paths of the seas

. بُِل اْلِميَاهِ سُ السََّماِء، َوَسَمَك اْلبَْحِر السَّاِلَك فِي َوُطيُوَر 8
8 The birds of the air, And the fish of the sea that pass through the 
paths of the seas.

(ميةالعلاألدلة واالكتشافات )شهادة العلم لصدق العهد القديم 
Scientific Evidence



Light Waves, Radio Waves, Electromagnetic Waves:
❖Job 38: 35 

َها نَْحُن؟: أَتُْرِسُل اْلبُُروَق فَتَْذَهَب َوتَقُوَل لَكَ 35
35 Can you send out lightnings, that they may go, and say to you, 
‘Here we are!’?
❖Light can manifest itself
❖Only discovered by 1864 by Maxwell

(ميةالعلاألدلة واالكتشافات )شهادة العلم لصدق العهد القديم 
Scientific Evidence



(ميةالعلاألدلة واالكتشافات )شهادة العلم لصدق العهد القديم 
Scientific Evidence

First Law of Thermodynamics:
❖Genesis 2: 1 

َعَمِلِه الَِّذي َوفََرَغ هللاُ فِي اْليَْوِم السَّابِع ِمنْ 2. فَأُْكِملَِت السََّماَواُت َواألَْرُض َوُكلُّ ُجْنِدَها1
.ِذي َعِملَ فَاْستََراَح فِي اْليَْوِم السَّابِع ِمْن َجِميِع َعَمِلِه الَّ . َعِملَ 

2 Thus the heavens and the earth, and all the host of them, were 
finished.
❖Nature creation is complete (finished) – nothing is still evolving



Amazing Hidden Messages
Folded Napkin = I’m coming back:
❖John 20: 4-8

الً إِلَى اْلقَْبِر، فََسبََق الت ِْلِميذُ اآلَخُر بُطْ . َوَكاَن االثْنَاِن يَْرُكَضاِن َمعًا4 َواْنَحنَى 5ُرَس َوَجاَء أَوَّ

َدَخَل اْلقَْبَر َونََظَر ثُمَّ َجاَء ِسْمعَاُن بُْطُرُس يَتْبَعُهُ، وَ 6. فَنََظَر األَْكفَاَن َمْوُضوَعةً، َولِكنَّهُ لَْم يَْدُخلْ 

َمْلفُوفًا ًعا َمَع األَْكفَاِن، بَْل لَْيَس َمْوُضوَواْلِمْنِديَل الَِّذي َكاَن َعلَى َرأِْسِه 7األَْكفَاَن َمْوُضوَعةً، 
الً إِلَى اْلقَْبِر، َوَرأَى فَمَمَن،فَِحينَئٍِذ َدَخَل أَْيًضا الت ِْلِميذُ اآلَخُر الَِّذي َجاءَ 8. فِي َمْوِضٍع َوْحَدهُ   أَوَّ

❖Revelation 20: 7, 10, 12

.»ِة هَذا اْلِكتَابِ ُطوبَى ِلَمْن يَْحفَُظ أَْقَواَل نُبُوَّ . َها أَنَا آتِي َسِريعًا»
ِة هَذا اْلِكتَ »:ِليَوقَاَل 10 أَنَا آتِي َوَها »12. اِب، ألَنَّ اْلَوْقَت قَِريبٌ الَ تَْختِْم َعلَى أَْقَواِل نُبُوَّ

. َعَملُهُ َوأُْجَرتِي َمِعي ألَُجاِزَي ُكلَّ َواِحٍد َكَما يَُكونُ َسِريعًا 



Amazing Hidden Messages
Methuselah & the Flood:
❖Genesis 5: 25-28, 7: 6

َوَعاَش َمتُوَشالَُح بَْعدَ 26. ةً، َوَولََد الََمكَ َوَعاَش َمتُوَشالَُح ِمئَةً َوَسْبعًا َوثََمانِيَن َسنَ 25

فََكانَْت ُكلُّ أَيَّامِ 27. ، َوَولََد بَنِيَن َوبَنَاتٍ َسنَةً َما َولََد الََمَك َسْبَع ِمئٍَة َواثْنَتَْيِن َوثََمانِينَ 
.، َوَماتَ َمتُوَشالََح تِْسَع ِمئٍَة َوتِْسعًا َوِست ِيَن َسنَةً 

: َوَدَعا اْسَمهُ نُوًحا، قَائاِلً 29. َد اْبنًاَوَعاَش الََمُك ِمئَةً َواثْنَتَْيِن َوثََمانِيَن َسنَةً، َوَولَ 28
ينَا َعْن َعَمِلنَا َوتَعَِب أَْيِدينَا ِمْن قِبَِل األَ » بُّ هَذا يُعَز ِ .»ْرِض الَّتِي لَعَنََها الرَّ
ِ ِمئَِة َسنٍَة َصاَر ُطوفَاُن الْ 6 ا َكاَن نُوٌح اْبَن ِست  َماِء َعلَى األَْرِض َولَمَّ

782 Methuselah = his
death shall bring it
162 (Lamech) + 600 
(Noah) = 782
i.e. Methuselah died
the year of Flood



Genealogy in Genesis: Genesis 5: 1-32 .  هللاُ اإِلْنَسانَ ِكتَاُب َمَواِليِد آَدَم، يَْوَم َخلَقَ هَذا 1

This is the book of the genealogy of Adam in the day that God created 
man.

Amazing Hidden Messages

Man
Appointed
Mortal
Sorrow
Blessed God
Shall come down
Teaching
His death shall bring
The Desparing
Comfort

❖ NT in OT concealed
❖ OT in NT revealed

Methuselah = his
death shall bring

it i.e. Methuselah
died the year of 

Flood !!!


