هل نبوة الطريق المقدسة هي عن
مكة ؟ اشعياء 8 :53
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الشبهة

ال شك اننا كلنا قد سمعنا أن حلم الكثير من اليهود و النصارى هو هدم بيت اهلل الحرام  .واقامة
كنيسة في بلد اهلل الحرام "مكة" ولكي نعلم لماذا يؤزهم الشيطان على ذلك أ از  ..فكان البد لنا أن
نخوض في أعماق الكتاب المقدس وباألخص في سفر اشعياء  ..لنجد نبؤة التنطبق بحال من
األحوال إال على بلد اهلل الحرام وبيته العتيق في مكة  ..فلنق أر معا النبؤة التي تقض مضاجع
اليهود و النصارى لنجد فيها اشعياء يتكلم عن فتح مكة وعن الحج وأن مكة اليدخلها إال مسلم
"وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة .ال يعبر فيها نجس بل هي لهم .من سلك
في الطريق حتى الجهال ال يضل" اشعياء 8 : 53

من هؤالء المغلوب على أمرهم أصحاب الركب المرتعشة والقلوب الخائفة الوجلة الذين ال يملكون
من أمرهم شيئا؟ ال شك أنهم الرقيق العبيد والموالى الذين اتبعوا النبى بالل و عامر بن فهيرة و
صهيب و عمار و ياسر و سمية و خباب .علينا أن نأتى بمسالك المسلمين وطرقهم فى الصحراء
العربية "برية فاران" فى ذهابهم وايابهم لحج بيت اهلل الحرام الطرق المقدسة التى اليعبر فيها
نجس مشرك .إن أتباع النبي محمد عليه الصالة والسالم لم يتقاعسوا عنه لم يطلبوا الموت فقط
بل كانوا يتسابقون إليه ويتنافسون فى الفوز به "فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر
فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد" لقد خلدت التوراة اسم الصحابى األعرج الجليل
عمرو بن الجموح ال يتقهقر عند الموت "ويقول واهلل إني ألرجو أن اطأ بعرجتي هذه أبواب الجنة"
و كما يسارع المؤمن للشهادة فى سبيل اهلل يسارع أيضاً فى الطاعات والعبادات وأداء الفرائض
والمناسك وعمل الصالحات

نحن إذن مع البيت الحرام فى البرية القاحلة األرض القفر المعطشة الصحراء التى تفجر فيها
ينبوع الماء وفيها الطرق الطاهرة اآلمنة التى ليس فيها أسد وال حيوان مفترس التى يقال لها
الطرق المقدسة وعودة الحجيج المفديين (أى المغفور لهم) إلى الديار بفرح وابتهاج عظيم

الرد

الحقيقة يستمر المسلمين الحائرين بحثا عن نبوة في الكتاب المقدس الثبات صدق رسولهم مدعي
النبوة ولكن في هذه المحاوالت كالعادلة يدلسون النه ال يوجد في ايديهم غير ذلك .فهذه النبوة
التي يستشهد بها المشكك يؤكد نفس االصحاح انها عن صهيون .
فهل مكة هي صهيون ؟ ما هذا التدليس وتغيير الحقائق ؟
وهل المسلمين يلقبون بالمفديين ؟ المفدي هو الذي تم فداؤه بالدم ,فهل رسولهم سفك دمه فداء
للمسلمين ؟
كفاكم تدليس وتضليل للمسلمين البسطاء.

وندرس النبوة معا
سفر اشعياء 53
هذا االصحاح مكمل لالصحاح السابق  .بعد ان تكلم الرب في االصحاح السابق  53عن ادانة
اعداء شعبه الذين اتفقوا علي صهيون هنا يتكلم عن بركات شعبه صهيون  .ونبوة هذا االصحاح
لها مستويين واضحين عن صهيون االول عن كنيسة المسيح والخالص والفداء والمستوي الثاني
علي اخر االيام وعودة اسرائيل وقبول الرب يسوع المسيح ربا ومخلصا.
 1 :53تفرح البرية و االرض اليابسة و يبتهج القفر و يزهر كالنرجس

العدد يقول ان االرض التي كانت برية بسبب سبي اليهود تعود وتفرح برجوعهم من السبي واالهم
من ذلك تفرح بالفداء .وايضا تاكيد ان الكالم عن اورشليم انه يتكلم عن زهر النرجس وهو مشهور
في صهيون بدليل ان سفر نشيد االنشاد  1 :2استشهد به وتسمي
Rose of sharon
فهذا يؤكد ان الكالم عن صهيون
 2 :53يزهر ازها ار و يبتهج ابتهاجا و يرنم يدفع اليه مجد لبنان بهاء كرمل و شارون هم يرون
مجد الرب بهاء الهنا
هنا يتكلم عن ان االزدهار يكون في كرمل وشارون .وكرمل هو الجبل الذي عليه نزلت نار من
السماء في ايام ايليا عندما وقف ضد انبياء البعل والسواري ومنه يتمد سهل شارون الي يافا
جنوبا بنحو خمسين ميل وهو المشهور بنرجس شارون

ثم يكمل العدد بالكالم عن امر مهم جدا وهو ان النبوة هي عن ظهور الرب ( يهوه نفسه ) فيقول
هم يرون مجد الرب بهاء الهنا .اي ان الفداء الذي سيتكلم عنه في بقية النبوة هي تتحقق
بظهور الهنا نفسه وبالطبع هي نبوة واعالن واضح ان الذي سيظهر في الجسد هو يهوه نفسه.

 5 :53شددوا االيادي المسترخية و الركب المرتعشة ثبتوها

هنا الوعد بتشديد االيادي بمجيئ المسيح وهذا في عبرانيين  12 :12والتاكيد في العدد التالي
 3 :53قولوا لخائفي القلوب تشددوا ال تخافوا هوذا الهكم االنتقام ياتي جزاء اهلل هو ياتي و
يخلصكم
العدد يتكلم عن مجيئين ليهوه مرة للخالص ومرة لالنتقام وهذا هو مجيئ المسيح االول والثاني
سنة مقبولة للخالص ويوم انتقام اللهنا .ولهذا هو يشجع المؤمنين به فهو يخلصهم وينتقم من
اعدائهم .فهذا العدد يؤكد ما قدمته سابقا ان النبوة عن زمنين زمن الخالص في مجيئ المسيح
االول وزمن االنتقام في اخر االيام.
سفر إشعياء 2 :16
ِ
ِ
ي ُك َّل َّ
ين.
س َنة َم ْق ُبولَة لِ َّلر ِّ
الن ِائ ِح َ
بَ ،وِب َي ْوِم ا ْنتقَام ِإل لَ ِه َنا .أل َ
ُعِّز َ
ي ِب َ
ألُ َناد َ

اذا المخلص الذي يوعد به النبوة والذي يشدد االيادي والقلوب هو يهوه نفسه وليس شخص
مدعي النبوة او غيره .فمن يدعي ان هذه نبوة عن نبي هو كالعادة بدون ان يدرك هو ياله هذا
النبي.
والسؤال هل يهوه اتي وخلص صهيون في مكة ؟ وهل رسول االسالم اتي للخالص رغم انه ال
يعرف شيئ عن معني الخالص؟
 3 :53حينئذ تتفقح عيون العمي و اذان الصم تتفتح

في مجيئ المسيح المرة االولي للخالص يصنع معجزات فيفتح اعين العمي واذان الصم وبالطبع
هذا ما اكده العهد الجديد عندما ذكر القليل من معجزات السيد المسيح .وايضا هذا العدد يؤكد ان
الكالم عن المسيح وليس عن اي مدعي نبوة كاذب الن االنبياء الكذبة مثل رسول االسالم لم
يصنعوا معجزات.
 6 :53حينئذ يقفز االعرج كااليل و يترنم لسان االخرس النه قد انفجرت في البرية مياه و انهار
في القفر
فعال فقد فتح عيون العمى وشفى األخرس ليثبت أنه مرسل من
والمسيح صنع هذه المعجزات ً
اآلب .والسيد المسيح استعمل هذه اآلية في الرد على تالميذ يوحنا المعمدان ليعلن لهم من
هو(مت)6-2:11
 7 :53و يصير السراب اجما و المعطشة ينابيع ماء في مسكن الذئاب في مربضها دار للقصب
و البردي
فعوض الجفاف يصير فيض ماء هو فيض الروح القدس (يو  )58 ،57 :7فيتحول المرار في
نفس اإلنسان لتعزيات .واألماكن التي كانت بال ماء ويسكنها الذئاب (الشياطين) صارت مملوءة
ماء حتى تصبح دار للقصب والبردي .هكذا نفوسنا بعد أن كانت مسك ًنا للشياطين أصبحت هياكل
للروح القدس ليسكن فيها.
 8 :53و تكون هناك سكة و طريق يقال لها الطريق المقدسة ال يعبر فيها نجس بل هي لهم من
سلك في الطريق حتى الجهال ال يضل

السكة او الطريق هو المسيح الذي قال بوضوح
إنجيل يوحنا 1 :61
َح ٌد َيأ ِْتي إِلَى ِ
اآلب إِالَّ ِبي.
قَ َ
سوعُ« :أََنا ُه َو الطَّ ِر ُ
س أَ
يق َوا ْل َحق َوا ْل َح َياةُ .لَ ْي َ
ال لَ ُه َي ُ

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 21 :61
س ُه لَ َنا َح ِديثًا َحيًّاِ ،با ْل ِح َج ِ
س ِد ِه،
َ
اب ،أ ْ
َي َج َ
ط ِريقًا َك َّر َ

وبالطبع ال يعبر نجس في المسيح فالذي يسجد للمسيح يسجد له بالروح والحق
إنجيل يوحنا 21 :1
س ُج ُدوا».
ون لَ ُه فَ ِبالرو ِح َوا ْل َح ِّ
ق َي ْن َب ِغي أ ْ
س ُج ُد َ
وح َ .والَِّذ َ
اَهللُ ُر ٌ
َن َي ْ
ين َي ْ
وهم ال يضلوا الن الرب يقتادهم بنفسه
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 67 :7
َن ا ْل َخر َ ِ ِ
س ِط ا ْل َع ْر ِ
س ُح اهللُ ُك َّل
ش َي ْر َع ُ
اه ْمَ ،وَي ْقتَ ُ
اد ُه ْم إِلَى َي َنا ِبي ِع َماء َحيَّةَ ،وَي ْم َ
وف الَّذي في َو َ
أل َّ ُ
َد ْم َعة ِم ْن ُع ُيوِن ِه ْم».
فكيف يدعي احدهم ان هذا عن اي شخص مدعي النبوة ؟

 9 :53ال يكون هناك اسد وحش مفترس ال يصعد اليها ال يوجد هناك بل يسلك المفديون فيها
بالطبع الفداء ال يقال اال علي المسيحيين الن لم ياتي احد اخر وسفك دمه علي عود الصليب
الجل الفداء اال المسيح فقط
 11 :53و مفديو الرب يرجعون و ياتون الى صهيون بترنم و فرح ابدي على رؤوسهم ابتهاج و
فرح يدركانهم و يهرب الحزن و التنهد
مفديوا الرب ياتون الي صهيون وهذا بالنسب لزمن مجيئ المسيح االول حدث الن الفداء تم من
صهيون بالفعل .وفي المجيئ الثاني الرب يجعل المفديون يصلون الي صهيون الجديدة اورشليم
السمائية حيث يهرب الحزن والتنهد
وتاكيد ان الكالم عن صهيون ان هذا العدد تكرر في
سفر اشعياء 31
وس ِهم فَرح أَب ِد ٌّ ِ
صهيو َن ِبالتَّرنِم ،وعلَى ر ُؤ ِ
ِ
اج َوفَ َر ٌح
الر ِّ
َ 11و َم ْف ِديو َّ
ون َوَيأْتُ َ
ب َي ْر ِج ُع َ
يْ .ابت َه ٌ
ْ ٌَ َ
ون إِلَى ْ َ ْ
َ ََ ُ
ِ
ب ا ْل ُح ْز ُن َوالتََّنه ُد.
ُي ْد ِرَكان ِه ْمَ .ي ْه ُر ُ
ِ ِ
ِ
وتَ ،و ِم ِن ْاب ِن ِ
سِ
ان الَِّذي ُي ْج َع ُل
سان َي ُم ُ
اإل ْن َ
« 12أََنا أََنا ُه َو ُم َعِّزي ُك ْمَ .م ْن أَ ْنت َحتَّى تَ َخافي م ْن إِ ْن َ
ش ِب؟
َكا ْل ُع ْ

فكيف يقول اي شخص ان هذه النبوة عن مدعي النبوة رسول االسالم ؟
النبوة عن ظهور يهوه نفسه ومجيئه مرتين في صهيون مرة للفداء ومره لالنتقام فكيف يكون
رسول االسالم هو يهوه وكيف تكون صهيون هي مكة ؟
كفاكم تدليس .
والحقيقة ان كنت تريد نبوة عن مكة وغيرها من البالد االسالمية تستطيع ان تقراء اشعياء 53
عن اشتعال ابار كل هذه البالد وصعود حريقها الي السماء
اشعياء 53
 6 :53للرب سيف قد امتال دما اطلي بشحم بدم خراف و تيوس بشحم كلى كباش الن للرب
ذبيحة في بصرة و ذبحا عظيما في ارض ادوم
 7 :53و يسقط البقر الوحشي معها و العجول مع الثيران و تروى ارضهم من الدم و ترابهم من
الشحم يسمن
 8 :53الن للرب يوم انتقام سنة جزاء من اجل دعوى صهيون
 9 :53و تتحول انهارها زفتا و ترابها كبريتا و تصير ارضها زفتا مشتعال
 11 :53ليال و نها ار ال تنطفئ الى االبد يصعد دخانها من دور الى دور تخرب الى ابد االبدين ال
يكون من يجتاز فيها
فتوبوا وارجعوا للرب قبل ان ياتي يوم االنتقام الذي هو قريبا

وايضا ال تزيد خطاياكم بالكذب والتدليس علي الكتاب المقدس

والمجد هلل دائما

