الجزء الثامن والعشرين من الرد على شبهات
ادلة رفض اليهود ليسوع انه ليس المسيح ألنه
لم يرجع المفديين إشعياء 10 :35
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الشبهة

يقول بعض اليهود ألن يسوع لم يرجع مفديو الرب الى صهيون كما قال إشعياء  10 :35ومفديو
الرب يرجعون و ياتون الى صهيون بترنم و فرح ابدي على رؤوسهم ابتهاج و فرح يدركانهم و
يهرب الحزن و التنهد
والن هذا لم يحدث في زمن يسوع فيقولوا إذا يسوع الناصري ليس هو المسيح

الرد

هذه الشبهة هي جزء من بقية شبهات يقولها اليهود ويرددها غير المسيحيين ليدعوا ان الرب
يسوع ليس هو المسيح الذي انتظروه اليهود بدليل انه لم يتمم بعض النبوات المهمة التي ينتظروا
تحقيقها متى جاء المسيح الملك األرضي
ولكن من قال ان هذه النبوة لم تنطبق على الرب يسوع المسيح في مجيؤه األول؟ فهي بالفعل
انطبقت وبوضوح وسأشرح هذا
مع مالحظة رغم انها انطبقت على المسيح في مجيؤه األول لفظيا وأحيا المفديين وارجعهم
لصهيون السماوية وأكده بإعالن وحدث ارضي ذكره متى البشير وسأشرح هذا .ولكن لها مستوى
روحي في المجيء الثاني واألخير.
وفي البداية تكلمت عن شبهة مشابهة في ملف
الجزء الرابع والعشرين من الرد على شبهات ادلة رفض اليهود ليسوع انه ليس المسيح ألنه لم
يستدعي شعبه من القبور حزقيال 12 :37
وأيضا
الجزء السابع والعشرين من الرد على شبهات ادلة رفض اليهود ليسوع ألنه لم يقيم الجثث إشعياء
26

وندرس ما قاله إشعياء النبي
سفر إشعياء 35
االصحاح السابق تكلم عن المسيح الذي يدين الشرير ومملكته ويفعل هذا ليخلص مفدييه وهذا
تحقق بمجيء المسيا مخلص العالم ،الذي بالصليب حطّم قوات الظلمة وفتح باب بركاته اإللهية
أمام الراجعين إليه مهما بلغ ضعفهم.
وفي البداية اتفق مع اليهود ان الكالم عن المسيح بالطبع .ولكن هل يصل الوصف ان ينطبق
على مسيح ملك ارضي محارب اقل من موسى ام عن المسيح وهو تجسد يهوه نفسه؟
نري سياق الكالم
 1: 35تفرح البرية و االرض اليابسة و يبتهج القفر و يزهر كالنرجس
 2: 35يزهر ازها ار و يبتهج ابتهاجا و يرنم يدفع اليه مجد لبنان بهاء كرمل و شارون هم يرون
مجد الرب بهاء الهنا
 3: 35شددوا االيادي المسترخية و الركب المرتعشة ثبتوها
 4: 35قولوا لخائفي القلوب تشددوا ال تخافوا هوذا الهكم االنتقام ياتي جزاء اهلل هو ياتي و
يخلصكم
 5: 35حينئذ تتفتح عيون العمي و اذان الصم تتفتح

 6: 35حينئذ يقفز االعرج كااليل و يترنم لسان االخرس النه قد انفجرت في البرية مياه و انهار
في القفر
 7: 35و يصير السراب اجما و المعطشة ينابيع ماء في مسكن الذئاب في مربضها دار للقصب
و البردي
 8: 35و تكون هناك سكة و طريق يقال لها الطريق المقدسة ال يعبر فيها نجس بل هي لهم من
سلك في الطريق حتى الجهال ال يضل
 9: 35ال يكون هناك اسد وحش مفترس ال يصعد اليها ال يوجد هناك بل يسلك المفديون فيها
 10: 35و مفديو الرب يرجعون و ياتون الى صهيون بترنم و فرح ابدي على رؤوسهم ابتهاج و
فرح يدركانهم و يهرب الحزن و التنهد
المخلص المسيا هو مجد الرب نفسه وليس بشر مسيح ملك ارضي محارب اقل من موسى .فمجد
يهوه نفسه يلبس صورة بشرية قوية فالمسيح قوة اهلل وحكمة اهلل
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 24 :1
اهلل و ِح ْكم ِة ِ
يح قُ َّوِة ِ
اهلل.
ين ،فَ ِبا ْل َم ِس ِ
َوأ َّ
ينَ :ي ُه ً
ودا َوُيوَن ِان ِّي َ
َما لِ ْل َم ْد ُع ِّو َ
َ َ
والرب يسوع المسيح بفداؤه وهذا ما قاله اشعياء نفسه في
سفر إشعياء 2 :9

ِ
السالِ ُك ِفي الظُّ ْلم ِة أ َْبصر نُ ا ِ
ون ِفي أ َْر ِ
اَ َّ
ق َعلَ ْي ِه ْم
ب َّ
ض ِظالَ ِل ا ْل َم ْو ِت أَ ْ
ش َر َ
س َ
لش ْع ُ
يما .ا ْل َجال ُ
ََ ً
ور َعظ ً
َ
ُنور.
سفر إشعياء 7 :42
ون ا ْل ُع ْم ِي ،لِتُ ْخ ِر َج ِم َن ا ْل َح ْب ِ
ْس ِ
ين ِفي الظُّ ْل َم ِة.
ينِ ،م ْن َب ْي ِت ِّ
الس ْج ِن ا ْل َجالِ ِس َ
ور َ
لِتَ ْفتَ َح ُع ُي َ
س ا ْل َمأ ُ
فطريق العبور بفداء المسيا هو ان يفتح باب المحبس ألسرى الرجاء ويفتح الطريق الى الفردوس
وهذا ما فعله المسيح
رسالة بطرس الرسول األولى 19 :3
الَِّذي ِف ِ
الس ْج ِن،
ب فَ َك َرَز لِأل َْرَوا ِح الَِّتي ِفي ِّ
يه أ َْي ً
ضا َذ َه َ
سفر زكريا 12 :9
ضا أُصِّرح أ َِّني أَرُّد علَ ْي ِك ِ
ار ِجعوا إِلَى ا ْل ِحص ِن يا أَسرى َّ ِ
ض ْعفَ ْي ِن.
ُ َ
الر َجاء .ا ْل َي ْوَم أ َْي ً َ ُ
ْ ُ
ْ َ َْ
مع مالحظة ان هذا العدد في االصحاح الذي يؤكد ان الذي يفعل هذا هو الرب يهوه نفسه عندما
يروا مجده بعيونهم (أي في تجسده) وليس شخص ملك بشري ارضي محارب اقل من موسى
وبوضوح كل هذا انطبق على الرب يسوع المسيح وبالفعل اثبت انه تجسد يهوه وهو اهلل الظاهر
في الجسد باقواله وافعاله وانطباق النبوات عنه وعندما فتح عيون العمي واذان الصم
وأيضا ال يعبر نجس يؤكد انه ال يصلح عن مدينة أرضية
فالنبوة في سياقها بالفعل عن المسيح بوضوح وال تصلح عن ملك ارضي

 10: 35و مفديو الرب يرجعون و ياتون الى صهيون بترنم و فرح ابدي على رؤوسهم ابتهاج و
فرح يدركانهم و يهرب الحزن و التنهد
ونصل للعدد المستشهد به
أوال الكالم عن المفديين :والفداء يكون بالدم
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 22 :9
و ُك ُّل َ ٍ
ون ِ ٍ
ِ
س َ َّ
ام ِ
ص ُل َم ْغ ِف َرة
يبا َيتَ َ
ش ْيء تَ ْق ِر ً
س ْفك َدم الَ تَ ْح ُ
وس ِبالدَّمَ ،وِب ُد ِ َ
ط َّه ُر َح َ
َ
ب الن ُ
فالفداء يكون بسفك دم المسيح كذبيحة فداء وكفارة عن كل المفديين.
ثانيا يرجعون وياتون الى صهيون = بوضوح في االصحاح ال يصلح ان يكون الكالم عن صهيون
واورشليم األرضية النه في نفس االصحاح يقول
 17: 51انهضي انهضي قومي يا اورشليم التي شربت من يد الرب كاس غضبه ثفل كاس الترنح
شربت مصصت
فال يصلح ان اورشليم الخاطئة تكون مكان المفديين
ثالثا حالهم انهم في فرح أبدى .هذا ال يصلح لوصف مكان ارضي النه ال يصلح ان يقول ان
المفديين يستمروا الى االبد في فرح بدون أي حزن وال تنهد .فموت شخص عزيز هو حزن .أي
جرح او إصابة او حتى كلمة غير الئقة تسبب حزن بل في الحياة اليومية لكل انسان هناك حزن
وتنهد .فهذا يؤكد انه ليس عن اورشليم األرضية بل اورشليم السماوية

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 12 :3
ِ
ِ
ود َي ْخ ُر ُج إِلَى َخ ِ
اس َم إِل ِهي،
ودا ِفي َه ْي َك ِل إِل ِهيَ ،والَ َي ُع ُ
َج َعلُ ُه َع ُم ً
سأ ْ
ار ٍجَ ،وأَ ْكتُ ُ
َم ْن َي ْغل ُ
ب َعلَ ْيه ْ
ب فَ َ
ازلَ ِة ِم َن َّ ِ ِ ِ ِ
واسم م ِدي َن ِة إِل ِهي ،أُور َ ِ
يد ِة َّ
الن ِ
يد.
اس ِمي ا ْل َج ِد َ
يم ا ْل َج ِد َ
الس َماء م ْن ع ْند إِل ِهيَ ،و ْ
ُ
َ َْ َ
شل َ
فهذا ال ينطبق ال عن مسيح ملك ارضي محارب اقل من موسى وال يصلح عن صهيون األرضية
بل انطبق بوضوح شديد عن الرب يسوع المسيح الذي بالفعل بسفك دمه فدى المفديين وفتح باب
المسبيين من أسري الرجاء وأدخلهم اورشليم الجديدة وهناك ال يوجد حزن وال تنهد
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 4 :21
ص َرا ٌ
س ُح اهللُ ُك َّل َد ْم َع ٍة ِم ْن ُع ُيوِن ِه ْمَ ،وا ْل َم ْو ُ
ون ِفي َما َب ْع ُدَ ،والَ َي ُك ُ
ت الَ َي ُك ُ
ون ُح ْزن َوالَ ُ
س َي ْم َ
َو َ
ض ْت».
َوالَ َو َجع ِفي َما َب ْع ُد ،أل َّ
ور األُولَى قَ ْد َم َ
ُم َ
َن األ ُ
فالعدد انطبق وبدقة على الرب يسوع المسيح الذي هو يهوه الظاهر في الجسد
واكد اليهود ان هذا عن المسيح
Isaiah 35:10.
Midrash Rabbah, Exodus XV, 21.
… The tenth is that there will no longer be any sighing, wailing or anguish,
but that all will be rejoicing, for it says: And the ransomed of the Lord shall

return, and come with singing unto Zion (ib. XXXV, 10).

The Midrash has a footnote after this quote which reads: “In Gen. R. XII,
6, six things are enumerated that will happen in Messianic times, among
which are some not enumerated here. It is also surprising that our passage
does not include Resurrection and other things promised by the Prophets.
The point stressed by the Midrash is that all these things will be renewed in
the month on which they departed from Egypt, ha-hodesh ha-zeh (E.V.
‘THIS MONTH’) now being translated ‘this renewal’, from hadash ‘new’ ”.
Isaiah 35:10.
Midrash Rabbah, Exodus XXIII, 11.
… But in the Messianic Age, there will no longer be any troubles, for it
says, Because the former troubles are forgotten (Isa. LXV, 16), and They

shall obtain gladness and joy (ib. XXXV, 10).
Isaiah 35:10.
Pəsiqtâ də-Raḇ Kahănâ, Supplement 5.
… The splendor of the garment He puts on the Messiah will stream forth
from world’s end to world’s end, as implied by the words As a bridegroom

putteth on a priestly diadem (Isa. 61:10) … Another comment: A bride is
adorned with grace in the eyes of all who see her. But since a bride—once

the days given over to her bridal bower are done—must go back to
household tasks, is the congregation of Israel likewise to go back to its
… servitude? No, says Scripture, The ransomed of the Lord shall return

and everlasting joy shall be upon their heads (Isa. 35:10, 11).
وأيضا T. Bab. Sanhedrin, fol. 110. 2.

فنبوتة إشعياء  10 :35انطبقت بوضوح على الرب يسوع المسيح
وتطبيقها الحقيقي حدث في فداء كلمة الرب وهو الرب يسوع المسيح الذي اخرج األرواح الذين في
السجن كما قلت سابقا
إنجيل يوحنا :5
ِ
ِ
ق ا ْل َح َّ
« 24اَْل َح َّ
سلَ ِني َفلَ ُه َح َياة أ ََب ِديَّةَ ،والَ َيأ ِْتي
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ َّن َم ْن َي ْ
س َمعُ َكالَمي َوُي ْؤ ِم ُن ِبالَّذي أ َْر َ
إِلَى َد ْي ُنوَن ٍة ،ب ْل قَِد ا ْنتَ َق َل ِم َن ا ْلمو ِت إِلَى ا ْلحي ِ
اة.
ََ
َ
َْ
ت ْاب ِن ِ
ِ
ق ا ْل َح َّ
 25اَْل َح َّ
اهلل،
ص ْو َ
س َمعُ األ َْم َو ُ
اآلنِ ،ح َ
اعة َو ِه َي َ
س َ
ين َي ْ
ات َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ َّن ُه تَأْتي َ
الس ِ
ون َي ْح َي ْو َن.
َو َّ
ام ُع َ
وكما شرح معلمنا بولس في
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس :2

 1وأَ ْنتُم إِ ْذ ُك ْنتُم أَمواتًا ِب ُّ
الذ ُن ِ
وب َوا ْل َخطَ َايا،
ْ َْ
َ ْ
ان ا ْلهو ِ
ِ
ِ
ِ
ب َرِئ ِ
وح الَِّذي َي ْع َم ُل
الر ِ
س ْل َ
اءُّ ،
سَ
سَ
سلَ ْكتُ ْم ف َ
ط ِ ََ
يس ُ
ب َد ْه ِر ه َذا ا ْل َعالَمَ ،ح َ
يها قَ ْبالً َح َ
 2الَّتي َ
اء ا ْلمع ِ
اآلن ِفي أ َْب َن ِ
ص َي ِة،
َ
َْ
ين م ِش َ ِ
ِِ
ات ج ِ
ضا ج ِميعا تَص َّرْف َنا قَ ْبالً ب ْي َنهم ِفي َ ِ
س ِد َواألَ ْف َك ِ
ار،
 3الَِّذ َ
يئات ا ْل َج َ
ش َه َو َ َ
ين َن ْح ُن أ َْي ً َ ً َ
َ ُْ
سد َناَ ،عامل َ َ
ض ِب َكا ْلب ِ
و ُك َّنا ِبالطَّ ِب ِ
ضا،
اق َ
ين أ َْي ً
اء ا ْل َغ َ
َ
يعة أ َْب َن َ
َ
َ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
َِّ
الر ْحم ِةِ ،م ْن أ ْ ِ
َح َّب َنا ِب َها،
يرِة الَّتي أ َ
َجل َم َحبَّته ا ْل َكث َ
 4اَهللُ الذي ُه َو َغن ٌّي في َّ َ
يح ِب ِّ ِ
ون
َح َيا َنا َم َع ا ْل َم ِس ِ
ص َ
َ 5وَن ْح ُن أ َْم َوات ِبا ْل َخطَ َايا أ ْ
الن ْع َمة أَ ْنتُ ْم ُم َخلَّ ُ
اوي ِ
الس َم ِ
ع،
َّات ِفي ا ْل َم ِس ِ
س َنا َم َع ُه ِفي َّ
سو َ
ام َنا َم َع ُهَ ،وأ ْ
يح َي ُ
َجلَ َ
َ 6وأَقَ َ
قِ ،باللُّ ْط ِ
ور ِ
ُّه ِ
ع.
ف َعلَ ْي َنا ِفي ا ْل َم ِس ِ
 7لِ ُي ْظ ِه َر ِفي الد ُ
سو َ
اآلت َي ِة ِغ َنى ِن ْع َم ِت ِه ا ْلفَ ِائ َ
يح َي ُ
والسبب انه كما قلت ال يصلح ان ينطبق حرفيا في زمن مسيح ارضي ملك محارب اقل من موسى.
والرب يسوع المسيح ليثبت وقت صلبه وموته انه حقق هذا حرفيا اعطى دليل ارضي وهو ما ذكره
معلمنا متى البشير في
انجيل متى 27
ِ
ش َّ
ور
ض تََزْل َزلَ ْتَ ،و ُّ
اب ا ْل َه ْي َك ِل قَِد ا ْن َ
َس َف ُلَ .واأل َْر ُ
ق إِلَى اثْ َن ْي ِنِ ،م ْن فَ ْو ُ
َ 51وِا َذا ح َج ُ
ق إِلَى أ ْ
الص ُخ ُ
شقَّقَ ْت،
تَ َ
َجس ِاد ا ْل ِقد ِ
 52وا ْلقُبور تَفَتَّح ْت ،وقَ ِ ِ
ين
ين َّ
الر ِاق ِد َ
ِّيس َ
ام َكثير م ْن أ ْ َ
َ ُ ُ
َ َ َ
ِ
ور بع َد ِقي ِ ِ
ِ
ظ َه ُروا لِ َك ِث ِ
ين.
َّس َةَ ،و َ
ير َ
امتهَ ،وَد َخلُوا ا ْل َمدي َن َة ا ْل ُمقَد َ
َ 53و َخ َر ُجوا م َن ا ْلقُ ُب ِ َ ْ َ َ

وردا عمن يتكلم عن هذه الحادثة انها لم تسجل في التاريخ فشرحتها في ملف
هل حادثة قيامة كثير من أجساد القديسين التي ذكرها متى البشير رمزية فقط متى 27
فهي حادثة حقيقية تممها المسيح اعالن النطباق نبوة إشعياء 19 :26
فالمؤمن في العهد القديم او أسري الرجاء األرواح الذين في السجن قام أوال عند فداء المسيح
وادخله الى الفردوس وسيقوم مرة ثانية ليس بالروح فقط بل بأجساد نورانية ليرثوا الملكوت .وهذا
من روعة النبوة وهذا ما لم يدركه الذي البرقع ال يزال على عيونهم من اليهود
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس :3
ِ ِ
يل إِلَى ِن َه َاي ِة َّ
الزِائ ِل.
س َرِائ َ
س َك َما َك َ
وسى َي َ
ضعُ ُب ْرقُ ًعا َعلَى َو ْج ِهه ل َك ْي الَ َي ْنظُ َر َب ُنو إِ ْ
ان ُم َ
َ 13ولَ ْي َ
ِ ِ
ِ
اء ِة ا ْل َع ْه ِد ا ْل َع ِتي ِ
ق َباق َغ ْي ُر
َ 14ب ْل أ ْ
ُغلِ َ
س ُه ع ْن َد ق َر َ
ظ ْت أَ ْذ َها ُن ُه ْم ،ألَنَّ ُه َحتَّى ا ْل َي ْوِم ذل َك ا ْل ُب ْرقُعُ َن ْف ُ
م ْن َك ِش ٍ
يح.
ط ُل ِفي ا ْل َم ِس ِ
ف ،الَِّذي ُي ْب َ
ُ
ِ 15
ضوع َعلَى َق ْل ِب ِه ْم.
لك ْن َحتَّى ا ْل َي ْوِمِ ،ح َ
وسى ،ا ْل ُب ْرقُعُ َم ْو ُ
ين ُي ْق َأرُ ُم َ
 16و ِ
ب ُي ْرفَعُ ا ْل ُب ْرقُعُ.
الر ِّ
لك ْن ِع ْن َد َما َي ْرجعُ إِلَى َّ
َ
الذين لم يعرفون زمن افتقادهم
إنجيل لوقا 44 :19
ون ِف ِ
يك ِف ِ
ويه ِدموَن ِك وب ِن ِ
ان اف ِْتقَ ِاد ِك».
يك َح َج ًار َعلَى َح َج ٍر ،أل ََّن ِك لَ ْم تَ ْع ِرِفي َزَم َ
يكَ ،والَ َيتُْرُك َ
ََ
ََْ ُ
فالكالم واضح جدا انه عن الرب يسوع المسيح الذي حقق هذا

فالحقيقة النبوة روحيا ولفظيا تحققت عن المسيح في مجيؤه األول وقيامة ثانية في أواخر األيام

فالنبوة صحيحة وتحققت ولكن العيب في بعض اليهود الذين لم يؤمنوا ولم يفهموا النبوة حينما
تحققت امام الجميع .ورؤوا قيامة األموات وتم الخالص والفداء بالفعل

فلو قلة من اليهود لم يفهموا النبوة جيدا بمستواها الروحي ولم يقروا عندما رؤها تتحقق امام
اعينهم بهذا المعنى الحقيقي فهو خطأ منهم وليس عيب في النبوة الواضحة وانطبقت بالفعل على
المسيح وكنيسته.

والمجد هلل دائما

