الجزء التاسع والعشرين من الرد على شبهات
ادلة رفض اليهود ليسوع انه ليس المسيح ألنه
لم يرجع المفديين إشعياء 11 :51
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الشبهة

يقول بعض اليهود ألن يسوع لم يرجع مفديو الرب الى صهيون كما قال إشعياء  11: 51ومفديو
الرب يرجعون وياتون الى صهيون بالترنم وعلى رؤوسهم فرح أبدى ابتهاج وفرح يدركانهم يهرب
الحزن والتنهد
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 جدا في ملف
الجزء الثامن والعشرين من الرد على شبهات ادلة رفض اليهود ليسوع ألنه لم يرجع المفديين
إشعياء 35
وأيضا نفس الفكرة في
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 51
االصحاح السابق تكلم عن المسيح المخلص الذي فدانا والذي بذل نفسه للضاربين لكي يفدينا.
وفي هذا االصحاح يتكلم عن بركات الفداء الذي أعطاه لنا
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
 9: 51استيقظي استيقظي البسي قوة يا ذراع الرب استيقظي كما في ايام القدم كما في االدوار
القديمة الست انت القاطعة رهب الطاعنة التنين
المخلص المسيا هو ذراع الرب نفسه وليس بشر مسيح ملك ارضي محارب اقل من موسى .فذراع
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 َ
َ َ

وهو يرقد بالصلب والموت ولكن يستيقظ أي يقوم من االموات وبصلبه وموته وقيامته يطعن
التنين الحية القديمة ابليس والشيطان.
 10: 51الست انت هي المنشفة البحر مياه الغمر العظيم الجاعلة اعماق البحر طريقا لعبور
المفديين
فالمسيح ليس انسان والوصف ال يصلح على بشر كمسيح ارضي ملك محارب اقل من موسى.
ولكن الوصف هو ان المسيح هو قوة يهوه نفسه وذراع يهوه الذي شق البحر امام شعبه.
وهنا يتكلم على انه كما شق البحر ليعبر اليهود في خروجهم من شعب مصر أيضا بفداؤه يفتح
طريقا لعبور كل الذين ينالوا فداؤه .وهذا بالفعل ما فعله الرب 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 ً َ ُ
ْ ُ
ْ َ َْ
فالنبوة في سياقها بالفعل عن المسيح بوضوح وال تصلح عن ملك ارضي
 11: 51و مفديو الرب يرجعون و يأتون الى صهيون بالترنم و على رؤوسهم فرح ابدي ابتهاج
و فرح يدركانهم 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
ش ْيء تَ ْق ِر ً
س ْفك َدم الَ تَ ْح ُ
وس ِبالدَّمَ ،وِب ُد ِ َ
يبا َيتَطَ َّ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 َراخ
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
ويؤكد هذا العدد التالي ايضا

 انا انا هو معزيكم من انت حتى تخافي من انسان يموت ومن ابن االنسان الذي يجعل12: 51
كالعشب
وبالفعل أكد اليهود ان هذا عن المسيح
Isaiah 51:12.
Midrash Rabbah, Exodus XXIX, 9.
… Had He spoken, they would have said: ‘Baal has answered us.’ How
much more natural was it then that when God spoke on Mount Sinai, the
whole world became silent, so that all creatures might know that there is
none beside Him. Then He said: I AM THE LORD THY GOD. And of the
Time to Come it says, I, even I, am He that comforteth you (Isa. LI, 12).
The Midrash has a footnote after this quote which reads: ‘Because they
received the Commandments beginning with anochi, God will comfort them
in the Messianic Age also with anochi. [anochi is the Hebrew for “I am”
found in the first commandment].’

 انطبقت بوضوح على الرب يسوع المسيح11 :51 فنبوة إشعياء

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 ِ
ط َايا،
وب َوا ْل َخ َ
ْ َْ
َ ْ
ان ا ْلهو ِ
ِ
ِ
ِ
ب َرِئ ِ
وح الَِّذي َي ْع َم ُل
الر ِ
اءُّ ،
سَ
سَ
سلَ ْكتُ ْم ف َ
س ْلطَ ِ َ َ
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 ِ
سوعَ،
َّات ِفي ا ْل َم ِس ِ
س َنا َم َع ُه ِفي َّ
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 ،وال ُّ
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 ْ
ص ُ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 ْ
ُغلِظَ ْت أَذ َ
س ُه ع ْن َد ق َر َ
ْها ُن ُه ْم ،ألَنَّ ُه َحتَّى ا ْل َي ْوِم ذل َك ا ْل ُب ْرقُعُ َن ْف ُ
م ْن َك ِش ٍ
يح.
ف ،الَِّذي ُي ْبطَ ُل ِفي ا ْل َم ِس ِ
ُ
ِ 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
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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

