الرد على شبهة لماذا لم يقتبس العهد
الجديد نبوة سبعون أسبوع دانيال؟
دانيال 9
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الشبهة

يستشهد المسيحيين كثي ار بنبوة دانيال  9عن السبعون أسبوع ويقولوا ان المسيح هو قدوس
القدوسين الذي تتنبأ عنه النبوة وعن مجيؤه .فلو كان هذا صحيح لماذا لم يقتبس العهد الجديد
بهذه النبوة إلثبات انها عن المسيح؟
فعدم اقتباسها يثبت انها ليست عن المسيح ولكن عن الهيكل.

الرد

قمت بالرد على شبهات سابقة ووضحت باختصار هل كان يجب على العهد الجديد ان يقتبس كل
نبوة واشارة عن الرب يسوع المسيح في العهد القديم؟ ألنه لو فعل هذا الحتاج العهد الجديد ان
يكتب العهد القديم فيه شبه بالكامل ألنه كله تقريبا عن الرب يسوع المسيح سواء نبوات او رموز
او إعالنات.
ولكن من قال ان العهد الجديد لم يقتبس هذه النبوة ولم يشير اليها؟
ولهذا اشرح باختصار
لماذا لم يقتبسها العهد الجديد
أوال نعرف ان نبوات العهد القديم تعدت  460نبوة واضحة هذا باإلضافة الى الرموز ونعرف أن
العهد الجديد  27سفر فهل مطلوب من كل كاتب سفر في العهد الجديد ان يقتبس كل نبوات العهد
القديم في سفره ليؤكد أنها نبوات؟ ام كان مطلوب منه ان يتصل ببقية الكتاب ويقسموا النبوات
على اسفارهم؟ هل هذا كالم يعقل ويستقيم؟

ثانيا يوجد نبوات كثيرة في العهد القديم ذكرت نفس االمر بطرق مختلفة لتأكيدها فكاتب السفر في
العهد الجديد اقتباس واحدة منهم يكفي .وشرحت سابقا ان هناك العديد من النبوات في العهد
القديم التي تعلن احداث ميالد الرب يسوع في ملف
نبوات العهد القديم كاملة مرتبة حسب أحداث حياة الرب يسوع المسيح
فهل كان يجب اقتباسهم كلهم لإلعالن ميالد المسيح ام امثلة منهم تكفي؟
بل اول نبوة عن تجسده وهي تكوين  15 :3لم يقتبسها نصيا العهد الجديد الن يوجد نبوات أخرى
حملت نفس المعنى وأحيانا أوضح فاقتبسها العهد الجديد

ثالثا العهد الجديد وبخاصة االناجيل التي بها أكثر االقتباسات هي أحيانا كثيرة تقتبس جزء من
نبوة لتشير للنبوة فاقتبست كثير من النبوات التي تتكلم عن حياة واالم الرب يسوع وليس مطلوب
منها ان تقتبس كل شيء قاله العهد القديم عن المسيح .بمعنى ان نص كبير مثل نبوة دانيال 9
او إشعياء  53او مزمور  22يكفي اقتباس جزء صغير إشارة للنبوة الكاملة فهذه النبوة في دانيال
تم االقتباس جزئيا منها إشارة لمضمون النبوة بالكامل وتحقيقها بكل ما تنبأ عن احداث في هذه
النبوة
وليس مرة بل مرتين
وندرسهم معا
 387دانيال 27 :9

(SVD) ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد وفي وسط األسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة
.]وعلى جناح األرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب
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(KJV) And he shall confirm the covenant with many for one week:
and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the
oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall
make it desolate, even until the consummation, and that determined
shall be poured upon the desolate.
(LXX) καὶ δυναμώσει διαθήκην πολλοῖς, ἑβδομὰς μία· καὶ ἐν τῷ
ἡμίσει τῆς ἑβδομάδος ἀρθήσεταί μου θυσία καὶ σπονδή, καὶ ἐπὶ
τὸ ἱερὸν βδέλυγμα τῶν ἐρημώσεων, καὶ ἕως συντελείας καιροῦ
συντέλεια δοθήσεται ἐπὶ τὴν ἐρήμωσιν.

(Brenton) And one week shall establish the covenant with many: and
in the midst of the week my sacrifice and drink-offering shall be
taken away: and on the temple shall be the abomination of
desolations; and at the end of time an end shall be put to the
desolation.
15 :24 متي
(SVD) - فمتى نظرتم «رجسة الخراب» التي قال عنها دانيآل النبي قائمة في المكان المقدس
– ليفهم القارئ
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(KJV) When ye therefore shall see the abomination of desolation,
spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso
)readeth, let him understand:
العبري يختلف قليال عن السبعينية والعهد الجديد في تعبير مخرب االرجاس بدل من رجسة
الخراب
وايضا السبعينية تختلف في الضمير وفي تعبير اداة التعريف تون بدل من تيس
فهو فئة 5
ملحوظة  :السيد المسيح يقول اسمها فقط وليس يقتبس سياق الكالم نصا

 388ايضا دانيال  27 :9مع
مرقس 14 :13
فمتى نظرتم «رجسة الخراب» التي قال عنها دانيآل النبي قائمة حيث ال ينبغي  -ليفهم )(SVD
القارئ  -فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال
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(KJV) But when ye shall see the abomination of desolation, spoken
of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that
readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the
mountains:
العبري يختلف قليال عن السبعينية والعهد الجديد في تعبير مخرب االرجاس بدل من رجسة
الخراب
وايضا السبعينية تختلف في الضمير وفي تعبير اداة التعريف تون بدل من تيس
5 فهو فئة
:ملحوظة

أوال الرب يسوع استشهد بالنبوة بعد احداث أحد الشعانين مباشرة التي جاءت في متى  21وبعد
ان قال بعض االمثال ومنها وما قاله عن حجر دانيال ثم خرج من الهيكل
مت  1: 24ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل فتقدم تالميذه لكي يروه ابنية الهيكل
فهو يستشهد بها بعد انطباقها ولكن ما هو اهم من هذا هو
ثانيا السيد المسيح يقول اسمها الشهير فقط إشارة للنبوة وليس يقتبس سياق الكالم نصا.
والسبب في هذا ان المسيح حقق الجزء األول ولكن النبوة تكمل بالكالم عن خراب بعد صلب
المسيح
سفر دانيال 9
 24: 9سبعون اسبوعا قضيت على شعبك و على مدينتك المقدسة لتكميل المعصية و تتميم
الخطايا و لكفارة االثم و ليؤتى بالبر االبدي و لختم الرؤيا و النبوة و لمسح قدوس القدوسين
 25: 9فاعلم و افهم انه من خروج االمر لتجديد اورشليم و بنائها الى المسيح الرئيس سبعة
اسابيع و اثنان و ستون اسبوعا يعود و يبنى سوق و خليج في ضيق االزمنة
 26: 9و بعد اثنين و ستين اسبوعا يقطع المسيح و ليس له و شعب رئيس ات يخرب المدينة و
القدس و انتهاؤه بغمارة و الى النهاية حرب و خرب قضي بها
 27: 9و يثبت عهدا مع كثيرين في اسبوع واحد و في وسط االسبوع يبطل الذبيحة و التقدمة و
على جناح االرجاس مخرب حتى يتم و يصب المقضي على المخرب

فالرب يسوع بهذه اإلشارة ليس فقط أشار واكد ان النبوة تحققت فيه لكن األهم هو يحذر اليهود
انهم بعد صلبه سياتي قائد حربي وسيخرب المدينة والقدس ولن تعمر حتى نهاية األيام .وهذا
حدث  70م
فالرب يسوع يهمه أكثر ان يحذر من الخراب الشديد القادم
أيضا يوجد اقتباسات ضمنية
مثل
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 26 :9
ِ
ار َك ِث َيرًة مْن ُذ َتأ ِْس ِ
اآلن َق ْد أُ ْظ ِهَر َمَّرًة ِعْن َد
َن َي َتأََّل َم ِمَرًا
ان َي ِج ُب أ ْ
َفِإ ْذ َذ َ
يس اْل َعاَلمَِ ،ولكَّن ُه َ
اك َك َ
ُ
ِ
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ِ ِ
يح ِة َن ْف ِس ِه.
اْنق َضاء ُّ ُ
ور لُيْبط َل اْل َخطَّي َة ِب َذ ِب َ
وهذا نفس معنى
 24: 9سبعون اسبوعا قضيت على شعبك و على مدينتك المقدسة لتكميل المعصية و تتميم
الخطايا و لكفارة االثم و ليؤتى بالبر االبدي و لختم الرؤيا و النبوة و لمسح قدوس القدوسين
وأيضا الخراب الذي قاله المسيح
إنجيل لوقا 24 :21
ِ
ِ
ويَقعو َن ِب َفمِ َّ ِ
يع األُممِ ،وَت ُكو ُن أ ِ
ُممَِ ،ح َّتى ُت َك َّم َل
ُ
السْيفَ ،وُي ْسَب ْو َن ِإَلى َجم ِ َ َ
ََ ُ
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ُور َشل ُ
وس ًة م َن األ َ
ِ
ُممِ.
أ َْزمَن ُة األ َ

هو نفس المعنى الذي في النبوة
 26: 9و بعد اثنين و ستين اسبوعا يقطع المسيح و ليس له و شعب رئيس ات يخرب المدينة و
القدس و انتهاؤه بغمارة و الى النهاية حرب و خرب قضي بها

بل لقب المسيح وهو لقب الرب يسوع المسيح الواضح
هذا اللقب أصال من هذه النبوة كما نعرف
 25: 9فاعلم و افهم انه من خروج االمر لتجديد اورشليم و بنائها الى المسيح الرئيس سبعة
اسابيع و اثنان و ستون اسبوعا يعود و يبنى سوق و خليج في ضيق االزمنة
 26: 9و بعد اثنين و ستين اسبوعا يقطع المسيح و ليس له و شعب رئيس ات يخرب المدينة و
القدس و انتهاؤه بغمارة و الى النهاية حرب و خرب قضي بها
فلقب المسيح الذي أعلن عن يسوع هو من هذه النبوة لفظا
ومنها
إنجيل يوحنا 41 :1
ِ
ِ
ِ
ِ
يح.
ه َذا َو َج َد أ ََّوالً أ َ
اه ِس ْم َع َ
ال َل ُهَ « :ق ْد َو َج ْدَنا َمسَّيا» َّالذي َت ْفس ُيرُه :اْل َمس ُ
َخ ُ
انَ ،فَق َ
إنجيل يوحنا 25 :4

َّ ِ
ِ
ِ
َعَلم أ َّ ِ
اك ُي ْخ ِبُرَنا ِب ُك ِل
اء َذ َ
ال َل ُه اْل َمس ُ
يحَ ،يأْتيَ .ف َم َتى َج َ
َن َمسَّيا ،الذي ُيَق ُ
َقاَل ْت َل ُه اْل َمْ أَر ُة« :أََنا أ ْ ُ
َشيء».
ْ
إنجيل يوحنا 29 :4
« َهُل ُّموا اْنظُروا ِإْنساًنا َق ِ
ِ
يح؟».
ال لي ُك َّل َما َف َعْل ُت .أََل َع َّل ه َذا ُه َو اْل َمس ُ
ُ
َ
َ
إنجيل يوحنا 31 :20
َما ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ن
آمْن ُت ْم َحَياة
هذ ِه َفَق ْد ُك ِتَب ْت لِ ُت ْؤ ِمُنوا أ َّ
َوأ َّ
َن َي ُسو َع ُه َو اْل َمس ُ
يح ْاب ُن هللاَ ،ول َك ْي َت ُكو َ َل ُك ْم إ َذا َ
اس ِم ِه.
ِب ْ
وأيضا لقب المسيح الرئيس
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 5 :1
وك األَر ِ ِ
الش ِ
ين ،اْل ِب ْك ِر ِمن األَمو ِ
يس مُل ِ
اه ِد األ ِ
اتَ ،وَرِئ ِ
َم ِ
يح َّ
َحَّبَنا،
َو ِم ْن َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
ضَّ :الذي أ َ
ْ
َ َْ
ُ
ط َاياَنا ِب َد ِم ِه،
َوَق ْد َغ َّسَلَنا ِم ْن َخ َ

فاعتقد عرفنا ان النبوة تم االقتباس منها واالشارة اليها ولكن اكرر العهد الجديد الذي هو %25
من الكتاب المقدس صعب ان يقتبس كل نبوات العهد القديم

والمجد هلل دائما

