هل اشعياء  35نبوة عن رسول
االسالم ؟ اشعياء 35
Holy_bible_1

الشبهة

ش  35ي أن هذا األصحاح نبوة عن محمد رسول اهلل بدليل ما يأتي
أوالً ألنه ُولد في بالد العرب وكان كعرق من أرض يابسة
ثانياً ألنه ُدفن في المدينة فجعل مع األشرار قبره
ثالثاً ألنه رأى ثمرة أتعابه وعليه تمت النبوة القائلة من تعب نفسه يرى ويشبع
رابعاً قيل في هذا األصحاح مع العظماء يقسم غنيمة وقسم محمد الغنيمة مع أنصاره

خامساً تمت في هذه الكلمات سكب للموت نفسه

الرد

فعال امة اقراء ال تقراء
الم يقراء اي من المشككين هذا االصحاح كامل ؟ الن هذا االصحاح ال ينطبق منه شيئ علي اي
انسان اخر اال المسيح ومن يقتطع من هذا االصحاح فهو مدلس
وفي الرد سيكون فقط بعرض االيات والتساؤل كيف تنطبق علي مدعي النبوة محمد
سفر اشعياء 35
 1 :35من صدق خبرنا و لمن استعلنت ذراع الرب
النبوة عن استعال ن ذراع الرب اي ذراع يهوه
ونفهم معا تعبير ذراع يهوه
سفر الخروج 6 :6
ص ِريِّينَ َوأُ ْنقِ ُذ ُك ْم ِمنْ
ال ا ْل ِم ْ
لِذلِكَ قُ ْل لِبَنِي إِ ْ
س َرائِي َل :أَنَا ال َّرب َ .وأَنَا أُ ْخ ِر ُج ُك ْم ِمنْ ت َْح ِ
ت أَ ْثقَ ِ
ص ُك ْم بِ ِذ َراع َم ْمدُودَة َوبِأ َ ْح َكام ع َِظي َمة،
ُعبُو ِديَّتِ ِه ْم َوأُ َخلِّ ُ

سفر التثنية 54 :4
ب َو َح ْرب
س ِط َ
س ِه َ
ب َوآيَات َوع ََجائِ َ
ش ْعب ،بِت ََجا ِر َ
ش ْعبًا ِمنْ َو َ
أَ ْو َه ْل ش ََر َع هللاُ أَنْ يَأْتِ َي َويَأْ ُخ َذ لِنَ ْف ِ
ص َر أَ َما َم
َويَد َ
ش ِديدَة َو ِذ َراع َرفِي َعة َو َم َخا ِوفَ ع َِظي َمةِ ،م ْث َل ُك ِّل َما فَ َع َل لَ ُك ُم ال َّرب إِل ُه ُك ْم فِي ِم ْ
أَ ْعيُنِ ُك ْم؟

سفر التثنية 8 :66
ب،
ص َر بِيَد َ
فَأ َ ْخ َر َجنَا ال َّرب ِمنْ ِم ْ
ش ِديدَة َو ِذ َراع َرفِي َعة َو َم َخا ِوفَ ع َِظي َمة َوآيَات َوع ََجائِ َ

سفر الحكمة 11 :3
فلذلك سينالون ملك الكرامة وتاج الجمال من يد الرب النه يسترهم بيمينه وبذراعه يقيهم

سفر إشعياء 53 :53
س ْيل
ب نَار آ ِكلَة ،نَ ْوء َو َ
ان َغ َ
س ِّم ُع ال َّرب َجالَ َل َ
َويُ َ
ضب َولَ ِهي ِ
ص ْوتِ ِهَ ،ويُ ِري نُ ُزو َل ِذ َرا ِع ِه بِ َهيَ َج ِ
ار ِة بَ َرد.
َو ِح َج َ

سفر إشعياء 13 :43
سيِّ ُد ال َّرب بِقُ َّوة يَأْتِي َو ِذ َرا ُعهُ ت َْح ُك ُم لَهُ .ه َُو َذا أُ ْج َرتُهُ َم َعهُ َو ُع ْملَتُهُ قُدَّا َمهُ.
ه َُو َذا ال َّ

سفر إشعياء 14 :48
س َّرتَهُ بِبَابِ َلَ ،ويَ ُكونُ
س َم ُعواَ .منْ ِم ْن ُه ْم أَ ْخبَ َر بِه ِذ ِه؟ قَ ْد أَ َحبَّهُ ال َّرب .يَ ْ
اِ ْجتَ ِم ُعوا ُكل ُك ْم َوا ْ
صنَ ُع َم َ
ِذ َرا ُعهُ َعلَى ا ْل َك ْلدَانِيِّينَ .

سفر إشعياء 9 :31
ستَ ْيقِ ِظي َك َما فِي أَيَّ ِام ا ْلقِد َِمَ ،ك َما فِي األَد َْوا ِر
ب !ا ْ
ستَ ْيقِ ِظي ،ا ْ
اِ ْ
سي قُ َّوةً يَا ِذ َرا َع ال َّر ِّ
ستَ ْيقِ ِظي! ا ْلبَ ِ
َب ،الطَّا ِعنَةَ التِّنِّينَ ؟
ا ْلقَ ِدي َم ِة .أَلَ ْ
اط َعةَ َره َ
ت ا ْلقَ ِ
ت أَ ْن ِ
س ِ

سفر إشعياء 13 :36
ص إِل ِهنَا.
قَ ْد َ
ض َخالَ َ
ون ُك ِّل األُ َم ِم ،فَتَ َرى ُكل أَ ْط َر ِ
اع قُد ِ
اف األَ ْر ِ
ْس ِه أَ َما َم ُعيُ ِ
ش َّم َر ال َّرب عَنْ ِذ َر ِ

سفر إشعياء 8 :66
ب بَنُو
اع ِع َّزتِ ِه قَائِالً« :إِنِّي الَ أَ ْدفَ ُع بَ ْع ُد قَ ْم َح ِك َمأْ َكالً ألَ ْعدَائِ ِكَ ،والَ يَش َْر ُ
َحلَفَ ال َّرب بِيَ ِمينِ ِه َوبِ ِذ َر ِ
ت فِي َها.
ا ْل ُغ َربَا ِء َخ ْم َر ِك الَّتِي تَ ِع ْب ِ

سفر إرميا 11 :56
ض بِقُ َّوتِكَ ا ْل َع ِظي َم ِةَ ،وبِ ِذ َرا ِعكَ
صنَعْتَ ال َّ
«آ ِه ،أَي َها ال َّ
ت َواألَ ْر َ
سيِّ ُد ال َّرب ،هَا إِنَّكَ قَ ْد َ
اوا ِ
س َم َ
َيء.
ا ْل َم ْمدُو َد ِة .الَ يَ ْع ُ
س ُر َعلَ ْي َك ش ْ

سفر حزقيال 55 :63
س ُكوب أَ ْملِ ُك َعلَ ْي ُك ْم.
س َخط َم ْ
َح ٌّي أَنَا ،يَقُو ُل ال َّ
سيِّ ُد ال َّرب ،إِنِّي بِيَد قَ ِويَّة َوبِ ِذ َراع َم ْمدُودَةَ ،وبِ َ
سفر حزقيال 63 :53
س ْيفِي
َوأُ َ
َي َملِ ِك بَابِ َل ،أَ َّما ِذ َراعَا فِ ْرع َْونَ فَتَ ْ
ان ،فَيَ ْعلَ ُمونَ أَنِّي أَنَا ال َّرب ِحينَ أَ ْج َع ُل َ
ش ِّد ُد ِذ َراع ْ
سقُطَ ِ
ص َر.
ض ِم ْ
فِي يَ ِد َملِ ِك بَابِ َل ،فَيَ ُمدهُ َعلَى أَ ْر ِ
فهو تعبير المجال للفصال فيه النه يتكلم عن ذراع يهوه نفسه اي يهوه ذاته وال يتكلم عن بشر
فهو تعبير عن عمل يهوه القدير نفسه.

فالنبوة عن ذراع الرب وعمله .فهل يتج أر المسلمون ويؤلهون رسولهم ويطلقوا عليه ذراع الرب ؟
وهو يقول من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب اي يوجد عدم تصديق حتي قيامته
وهل رفض الصحابه تصديق الرسول حتي موته ثم امنوا به بعد قيامته ؟
الذي اعرفه ان يمين اله االسالم هو الحجر االسود ليس الرسول ولكن هذا ليس موضوعي.
ولكن تفسير النبوه في هذا العدد باختصار انه يخبر انه اليهود في االول لن يصدقوا خبر ان
يسوع هو المسيح المنتظر هو ذراع الرب نقسه النه هو اهلل الظاهر في الجسد ويتهموه بانه
يجدف الدعاؤه انه ابن اهلل
وهذا النهم انتظروا ذراع الرب كملك قوي ينتصر علي االعداء وليس ذراع الرب كوديع ومتواضع
القلب
ويوحنا الحبيب في انجيله اكد ان هذا الكالم عن المسيح
إنجيل يوحنا 58 :16
اء َّ
ب؟»
الن ِب ِّي الَذي قَالَ ُه« َ :ي َار ُّ
الر ِّ
استُ ْعلِ َن ْت ِذ َراعُ َّ
لِ َي ِت َّم قَ ْو ُل إِ َ
صد َ
َّق َخ َب َرَنا؟ َولِ َم ِن ْ
بَ ،م ْن َ
ش ْع َي َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 16 :13
ِ
ِ
اعوا ِ
َّق َخ َب َرَنا؟»
يل ،أل َّ
اء َيقُو ُلَ « :ي َار ُّ
اإل ْن ِج َ
َن إِ َ
صد َ
س ا ْل َجميعُ قَ ْد أَطَ ُ
ب َم ْن َ
ش ْع َي َ
لك ْن لَ ْي َ

فهل اترك كالم يوحنا الحبيب وبولس الرسول الذين اكدوا ان هذه النبوة عن المسيح واصدق
المشكيين ؟
ويكمل االصحاح
 6 :35نبت قدامه كفرخ و كعرق من ارض يابسة ال صورة له و ال جمال فننظر اليه و ال منظر
فنشتهيه
واذا ادعوا ان رسولهم نبت في ارض يابسه البد ان يقبلوا وصفه بانه ال صوره له وال جمال
ومنظره سيئ
ولكن المسيح لم يخرج في صورة قائد عظيم ،بل جاء كفرخ (غصن) من أصل شجرة جافة .خرج
كقضيب من جذع يسى الشجرة اليابسة (فأسرة داود انتهت أيام سبي بابل سنه  386أيام صدقيا
الملك أخر ملوك األسرة) أو تفهم أن المسيح خرج من الطبيعة البشرية التي هي أرض يابسة.
والمسيح في وقت الصلب واثار الجلد واكليل الشوك والمسامير فهو جسده الطاهر كان مغطي
بالدم والجراح الجلنا فهو كما وصفه الكتاب
سفر المزامير 5 :169
ط َّولُوا أَتْالَ َم ُه ْم».
اثَ .
ث ا ْل ُح َّر ُ
َعلَى ظَ ْه ِري َح َر َ
فبالفعل في الصلب مظهره خارجيا محتقر الجلنا ولكن داخليا هو نبع خالصنا
وقد شرح الكتاب المقدس معني العدد

نبت كعرق
اش  1 :11ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من اصوله

ار  3 :65ها ايام تأتي يقول الرب واقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدال في
االرض.

زك  16 :6وكلمه قائال.هكذا قال رب الجنود قائال.هوذا الرجل الغصن اسمه ومن مكانه ينبت
ويبني هيكل الرب.

مر  16 :9فاجاب وقال لهم ان ايليا يأتي اوال ويرد كل شيء.وكيف هو مكتوب عن ابن االنسان
ان يتألم كثي ار ويرذل.
وكون العالم به ولم يعرفه العالم.
يو  13 :1كان في العالم ّ
يو  11 :1الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله.
يو  16 :1واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اوالد اهلل اي المؤمنون باسمه.
ويكمل

 5 :35محتقر و مخذول من الناس رجل اوجاع و مختبر الحزن و كمستر عنه وجوهنا محتقر
فلم نعتد به
فهل يقبلوا ان يوصف رسولهم محتقر ومخذول ؟
مختبر الحزن = كانت ملحوظة أحد نبالء الرومان عن المسيح وقد أرسلها لمجلس الشيوخ
الروماني أن المسيح ال يضحك ،بل قيل في الكتاب المقدس عن المسيح أنه بكى ولكن لم يقال وال
مرة أنه ضحك .محتقر ومخذول = هكذا أحتقر اليهود ورؤساءهم المسيح وقالوا عنه مجنون،
وقالوا به شيطان ....الخ بل المسيح نفسه سبق واخبر ان هذا الكالم عنه
إنجيل مرقس 16 :9
وب َع ِن ْاب ِن ِ
سِ
َن
اب َوقَ َ
ال لَ ُه ْم« :إِ َّن إِيلِيَّا َيأ ِْتي أ ََّوالً َوَي ُرُّد ُك َّل َ
ش ْي ٍءَ .و َك ْي َ
ان أ ْ
ف ُه َو َم ْكتُ ٌ
َج َ
فَأ َ
اإل ْن َ
ير َوُي ْرَذ َل
َيتَأَلَّ َم َك ِث ًا

وكمستر عنه وجوهنا = هم ستروا وجوههم عنه كأبرص وحينما رأو المسيح على الصليب قالوا
هذا من غضب اهلل .كما قالوا سابقاً أأخطأ هذا أم أبواه فعندهم أن األلم عقوبة للخطية ولم يعرفوا
أنه يتألم ألجلهم هم.
واشعياء وغيره من االسفار شرحوا ذلك
اش  6 :33بذلت ظهري للضاربين وخذي للناتفين.وجهي لم استر عن العار والبصق

مز  6 :66اما انا فدودة ال انسان.عار عند البشر ومحتقر الشعب.
مز  1 :66كل الذين يرونني يستهزئون بي.يفغرون الشفاه وينغضون الراس قائلين
سر به.
مز  8 :66اتكل على الرب فلينجه.لينقذه النه ّ

علي.
مز  13 :69وابكيت بصوم نفسي فصار ذلك عا ار ّ
مز  11 :69جعلت لباسي مسحا وصرت لهم مثال.
شرابي المسكر
في الجالسون في الباب واغاني ّ
مز  16: 69يتكلم ّ
مضايقي.
مز  19 :69انت عرفت عاري وخزيي وخجلي.قدامك جميع
ّ
ومعزين فلم اجد
مز  63 :69العار قد كسر قلبي فمرضت.انتظرت رقة فلم تكن
ّ

تتجيشين يا بنت الجيوش.قد اقام علينا مترسة.يضربون قاضي اسرائيل بقضيب
مي  1 :3اآلن ّ
على خده.

مت  61 :66حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه.وآخرون لطموه

مر  13:19وكانوا يضربونه على راسه بقصبة ويبصقون عليه ثم يسجدون له جاثين على
ركبهم.

عب  6 :16ناظرين الى رئيس االيمان ومكمله يسوع الذي من اجل السرور الموضوع امامه
احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش اهلل.
عب  5 :16فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لئال تكلوا وتخوروا في
نفوسكم

ويكمل
 4 :35لكن احزاننا حملها و اوجاعنا تحملها و نحن حسبناه مصابا مضروبا من اهلل و مذلوال
فهل اي كلمه هنا تصف رسولهم مدعي النبوة ؟ هل هو حمل احزان البشرية ؟ هو هو تحمل كل
اوجاع الخليقة ؟ هل هو كان يعتقد انه في تحمله هذا انه مذلول ؟
ولكن المسيح الهنا الظاهر في الجسد جاء وتالم الجلنا وحمل خطايانا والخطيه هي التي تنتج
الحزن فهو حمل احزاننا واوجاعنا اي الخطيه واثارها
ومتي البشير اكد ان هذه النبوة عنه

إنجيل متى 11 :8
اض َنا».
اء النَّ ِب ِّي ا ْلقَ ِائ ِل« ُ :ه َو أ َ
لِ َك ْي َي ِت َّم َما ِق َ
يل ِبِإ َ
ام َنا َو َح َم َل أ َْم َر َ
َخ َذ أ ْ
ش ْع َي َ
َسقَ َ

ومن كان ينظره اثناء الصلب كان يعتقد انه مضروب بسبب خطاياه
إنجيل لوقا 53 :65
ان َّ
ين،
ونَ ،و ُّ
ص َ
آخ ِر َ
ون ِب ِه قَ ِائلِ َ
س َخ ُر َ
ين َي ْنظُُر َ
ب َو ِاق ِف َ
َو َك َ
اء أ َْي ً
الش ْع ُ
ضا َم َع ُه ْم َي ْ
ينَ « :خلَّ َ
س ُ
الر َؤ َ
ان ُهو ا ْلم ِسيح م ْختَار ِ
ص َن ْف َ ِ
اهلل!».
َف ْل ُي َخلِّ ْ
س ُه إ ْن َك َ َ َ َ ُ َ

وان اهلل تركه بسبب تجديفه ولكن في الحقيقه هو فعل هذا الجلنا ولهذا اصال جاء الي العالم
وشرح معلمنا بولس
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 5 :8
ض ِعيفًا ِبا ْلج ِ
وس َع ِ
أل ََّن ُه ما َك َ َّ
س َل ْاب َن ُه ِفي ِش ْب ِه
اج ًاز َع ْن ُهِ ،في َما َك َ
ان َ
سد ،فَاهللُ إِ ْذ أ َْر َ
َ َ
ام ُ
ان الن ُ
َ
ِ ِ
َج ِل ا ْل َخ ِطي ِ
جس ِد ا ْل َخ ِطي ِ
س ِد،
َّةَ ،د َ
َّةَ ،وأل ْ
ان ا ْل َخط َّي َة في ا ْل َج َ
َ َ
وايضا
رسالة بطرس الرسول األولى 64 :6

ِ
ِ
ط َايا فَ َن ْح َيا لِ ْل ِبِّر.
وت َع ِن ا ْل َخ َ
س ُه َخ َ
س ِد ِه َعلَى ا ْل َخ َ
ش َب ِة ،لِ َك ْي َن ُم َ
ط َايا َنا في َج َ
الَّذي َح َم َل ُه َو َن ْف ُ
ش ِفيتُ ْم.
الَِّذي ِب َج ْل َد ِت ِه ُ

 3 :35و هو مجروح الجل معاصينا مسحوق الجل اثامنا تاديب سالمنا عليه و بحبره شفينا
وايضا اتسائل هل رسول االسالم جرح الجل طبيعة الخطيه التي دخلت الي العالم ؟ هل رسول
االسالم هو حمل اهلل الذي يحمل خطية العالم ؟ هل رسول االسالم حمل تاديبنا بالجلد ؟
اين ذهبت عقولكم يا مسلمين
ولكن المسيح بالفعل جرح الجل خطايانا هو احتمل نيابة عنا التأديب ونتيجة هذا حصلنا على
السالم وبحبره = هي أثار الجروح التي نتجت عن ضربات السوط والقصبة والشوك وجروح
المسامير واللكم واللطم .وهكذا وضع الرب عليه إثم جميعنا = جميعنا فالجميع زاغوا وفسدوا
وأعوزهم مجد اهلل.
وهو بنفسه اكد ان هذه النبوة عنه
إنجيل متى 68 :63
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َن ْاب َن ِ
س ُه ِف ْد َي ًة َع ْن َك ِث ِ
سِ
ين».
َك َما أ َّ
ير َ
ان لَ ْم َيأْت ل ُي ْخ َد َم َب ْل ل َي ْخد َمَ ،ولِ َي ْبذ َل َن ْف َ
اإل ْن َ

 6 :35كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه و الرب وضع عليه اثم جميعنا

فهل المسلمين غنم ضال ؟ وهل رسولهم وضع عليه اثم الجميع ؟
ولكن الكتاب اكد فعال ان هذا ينطبق علينا
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 16 :5
ا ْلج ِميع َاز ُغوا وفَس ُدوا معا .لَ ْيس م ْن يعم ُل صالَحا لَ ْيس والَ و ِ
اح ٌد
َ َ ََْ َ ً
َ ُ
َ َ َ
َ َ ًَ

ووضع عليه اثم جميعنا هذه نبوة عن المسيح
إنجيل متى 68 :66
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َج ِل َك ِث ِ
ين لِ َم ْغ ِف َرِة ا ْل َخطَ َايا.
أل َّ
ير َ
سفَ ُك ِم ْن أ ْ
َن ه َذا ُه َو َدمي الَّذي ل ْل َع ْهد ا ْل َجديد الَّذي ُي ْ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 63 :4
ِ
َِّ
ُسِلم ِم ْن أ ْ ِ
َج ِل
يم أل ْ
َجل َخطَ َايا َنا َوأُق َ
الذي أ ْ َ
تَ ْب ِر ِ
يرَنا

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 5 :13
ِ
ِ
ب
ضا :أ َّ
يح َم َ
سلَّ ْم ُ
ات ِم ْن أ ْ
ت إِلَ ْي ُك ْم ِفي األ ََّو ِل َما قَ ِب ْلتُ ُه أََنا أ َْي ً
سَ
َن ا ْل َمس َ
َج ِل َخطَ َايا َنا َح َ
فَِإ َّنني َ

ا ْل ُكتُ ِب،

رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية 4 :1
اد ِة ِ
طايا َنا ،لِي ْن ِق َذ َنا ِم َن ا ْلعالَِم ا ْلح ِ
ِ
الشِّر ِ
اض ِر ِّ
اهلل َوأَِبي َنا،
ب إِ َر َ
س ُه أل ْ
سَ
َ
ُ
َج ِل َخ َ َ
ير َح َ
َ
الَّذي َب َذ َل َن ْف َ

رسالة بطرس الرسول األولى 18 :5
َج ِل األَثَم ِة ،لِ َكي يقَِّرب َنا إِلَى ِ
ضا تَأَلَّم م َّرةً و ِ
ِ
اهلل،
َج ِل ا ْل َخ َ
ط َايا ،ا ْل َب ُّار ِم ْن أ ْ
اح َدةً ِم ْن أ ْ
ْ ُ َ
فَِإ َّن ا ْل َمس َ
يح أ َْي ً َ َ َ
َ
مماتًا ِفي ا ْلج ِ ِ
وح،
الر ِ
يى ِفي ُّ
َ َ
َُ
سد َولك ْن ُم ْح ً

فهل انكر تاكيد الكتاب واقبل بانها نبوة عن مدعي النبوة ؟

 1 :35ظلم اما هو فتذلل و لم يفتح فاه كشاة تساق الى الذبح و كنعجة صامتة امام جازيها فلم
يفتح فاه
هل الرسول تذلل ام تكبر وادعي انه سيد الخلق ؟ هل الرسول كان صامت ام سباب ولعان ؟ هل
الرسول ذبح مثل الشاه ؟
ولكن بالطبع هذا الكالم هو نبوة عن المسيح الذي ظلم في محاكمته واتو بشهود زور

إنجيل متى 63 :66
ش ِ
لك ْن أ ِ
ون ،لَم ي ِج ُدوا .و ِ
ود ُز ٍ ِ
اه َدا ُز ٍ
ور
َخ ًا
َّم َ
اء ُ
ش ُه ُ
ير َ ْ َ
َ
َفلَ ْم َي ِج ُدواَ .و َم َع أ ََّن ُه َج َ
ور َكث ُ
ير تَقَد َ
وهو بالفعل سلم نفسه للظلم وتذلل الجلنا ولم يفتح فاه
إنجيل مرقس 61 :14
ِ
اكتًا ولَم ي ِج ْب ِب َ ٍ
ان ِ
يح ْاب ُن
أ َّ
ضا َوقَ َ
ال لَ ُه« :أَأَ ْن َ
يس ا ْل َك َه َن ِة أ َْي ً
ت ا ْل َمس ُ
س َ ُْ
سأَلَ ُه َرِئ ُ
ش ْيء .فَ َ
َما ُه َو فَ َك َ َ
ا ْل ُم َب َارِك؟»

إنجيل مرقس 3 :13
ضا ِب َ ٍ
س
سوعُ أ َْي ً
ش ْيء َحتَّى تَ َعج َ
َّب ِبيالَطُ ُ
َفلَ ْم ُي ِج ْب َي ُ

فنري ان النبوة انطبقت علي المسيح بالفعل واكد الكتاب ذلك

 8 :35من الضغطة و من الدينونة اخذ و في جيله من كان يظن انه قطع من ارض االحياء انه
ضرب من اجل ذنب شعبي
هل مات رسول االسالم بسبب دينونة العالم ؟

ولكن المسيح بالفعل من االم الصلب الرهيبه قطع من ارض االحياء وهو تحمل كل هذا من اجل
ذنوب الكل
وقد اكد فيلبس هذا في اعمال الرسل ان هذه النبوة عن المسيح
سفر أعمال الرسل 55 :8
َن َح َياتَ ُه تُْنتََزعُ ِم َن األ َْر ِ
ض»
اؤهَُ ،و ِجيلُ ُه َم ْن ُي ْخ ِب ُر ِب ِه؟ أل َّ
ضُ
اض ِع ِه ا ْنتُ ِز َ
ع قَ َ
ِفي تََو ُ

فايضا هل اترك تاكيد الكتاب واتبع بعض المشككين الذين ال دليل لهم ؟

 9 :35و جعل مع االشرار قبره و مع غني عند موته على انه لم يعمل ظلما و لم يكن في فمه
غش
فهل مات محمد وسط االشرار ؟ اعرف انه مات علي حجر عائشة وسط الصحابه وعمه فهل هم
اشرار ؟ وهل دفن في قبر يملكه انسان غني ؟ اعرف انهم ابقوه ثالث ايام من االثنين الي
االربعاء حتي ربا بطنه واخضرت انامله فدفنوه في غرفته ؟ وهل الرسول لم يكن في فمه غش ؟
الم يحلل الكذب في ثالث حاالت وايضا زكي المعاريض ؟
اذا هذا مستحيل ان ينطبق علي مدعي النبوة محمد

ولكن هذا هو وصف دقيق لصلب يسوع وموته ودفنه فهو بالفعل صلب بين لصين وكان يحيط به
الجنود ورؤساء الكهنه االشرار وايضا قبره كان مضبوط بالجنود قساة القلوب الذين هم ايضا كانوا
اشرار واخذوا رشوه ليكتموا خبر قيامته
وهو ايضا دفن في قبر االنسان الغني يوسف الرامي
انجيل متي 61
 31 :61و لما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف و كان هو ايضا تلميذا ليسوع
 38 :61فهذا تقدم الى بيالطس و طلب جسد يسوع فامر بيالطس حينئذ ان يعطى الجسد
 39 :61فاخذ يوسف الجسد و لفه بكتان نقي
 63 :61و وضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة ثم دحرج حج ار كبي ار على باب
القبر و مضى

وايضا اكد بطرس الرسول ان هذه النبوه عن الرب يسوع
رسالة بطرس الرسول األولى 66 :6
«الَِّذي لَ ْم َي ْف َع ْل َخ ِط َّي ًةَ ،والَ ُو ِج َد ِفي فَ ِم ِه َم ْكٌر»،

 13 :35اما الرب فسر بان يسحقه بالحزن ان جعل نفسه ذبيحة اثم يرى نسال تطول ايامه و
مسرة الرب بيده تنجح
فهل الرسول سحق بالحزن ؟ هل الرسول جعل نفسه ذبيحه تذبح الجل اثم الشعب ؟ هل الرسول
قام مره اخري من موته ليري عمل يديه ؟
طبعا ال ولكن هذا ايضا ينطبق بدقه عن المسيح فوصلنا لمرحلة الموت والدفن وفي هذا العدد
يخبر بقيامته بعد ان مر بمرحلة السحق بالحزن
إنجيل متى 58 :66
ِ
ِ
اس َه ُروا َم ِعي».
فَقَ َ
هه َنا َو ْ
ال لَ ُه ْم« َ :ن ْفسي َح ِزي َن ٌة ِجدًّا َحتَّى ا ْل َم ْوت .اُ ْم ُكثُوا ُ

وايضا المسيح قام وتطول ايامه الي االبد وهذا اكده بطرس الرسول شارحا النبوة
سفر أعمال الرسل 51 :6
يح ،أ ََّن ُه لَم تُتْر ْك َن ْفس ُه ِفي ا ْله ِ ِ
ِ
َّ
ادا
ام ِة ا ْل َم ِس ِ
سً
س َب َ
َ
س ُدهُ فَ َ
اوَية َوالَ َأرَى َج َ
ُ
َ
ْ َ
ق فَ َأرَى َوتَ َكل َم َع ْن ق َي َ

فبعد قيامته يبقي الي االبد ويري نسل كثير ليس بالمفهوم الجسدي بل الميالد الروحي
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 3 :1

ق فَعيَّ َن َنا لِلتَّب ِّني ِبيسوعَ ا ْلم ِس ِ ِ ِ ِ
يئ ِت ِه،
س َّرِة َم ِش َ
سَ
ب َم َ
يح ل َن ْفسهَ ،ح َ
َ َُ
س َب َ َ
إِ ْذ َ
َ
ويؤكد
حي الى ابد اآلبدين آمين ولي مفاتيح الهاوية والموت.
رؤ  18 :1والحي وكنت ميتا وها انا ّ

الي فارغة بل تعمل ما سررت به
اش  11: 33هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي.ال ترجع ّ
وتنجح فيما ارسلتها له.

وهو بالفعل حقق مسرته وهي خالص ابناؤه
ويكمل بعد قيامته ويقول

 11 :35من تعب نفسه يرى و يشبع و عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين و اثامهم هو يحملها
فهل الرسول قام وبعد قيامته شبع بعد ان ببر كثيرين وحمل اثامهم ؟ وهل الرسول يغفر الخطايا
فهل هو شفيع كفاري ؟
هذا بالطبع ال ينطبق عليه ولكن عن المسيح فهو بعد قياته ورجوعه في مكانته االصليه
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 6 :16

ِِ
َن ِ
يس ِ
ين إِلَى َرِئ ِ
الس ُر ِ
يم ِ
احتَ َم َل
َج ِل ُّ
سو َ
اظ ِر َ
ام ُهْ ،
ور ا ْل َم ْو ُ
ع ،الَِّذي ِم ْن أ ْ
ان َو ُم َك ِّمله َي ُ
َم َ
ضوِع أ َ
اإل َ
ش ِ
ِ
َّ ِ
ين َع ْر ِ
س ِفي َي ِم ِ
اهلل.
الصل َ
يب ُم ْ
ستَ ِهي ًنا ِبا ْلخ ْزِي ،فَ َجلَ َ

يرى أجر تعبه وهو خالص النفوس الكثيرة ومن كثرتها يشبع .هذا معنى ما قاله المسيح للتالميذ
في قصة السامرية (يو  )56 :4أنا لي طعام آلكل لستم تعرفونه أنتم
إنجيل يوحنا 54 :4
َعم َل م ِش َ ِ
ال لَهم يسوعُ« :طَع ِ
سلَ ِني َوأُتَ ِّم َم َع َملَ ُه
امي أ ْ
يئ َة الَّذي أ َْر َ
َ
قَ َ ُ ْ َ ُ
َن أ ْ َ َ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 9 :3
َو ُهم َيتَرنَّم َ ِ
ت
َن تَأْ ُخ َذ ِّ
ت أْ
وم ُه ،أل ََّن َك ُذ ِب ْح َ
ق أَ ْن َ
ستَ ِح ٌ
يم ًة َج ِد َ
يدةً قَ ِائلِ َ
ين« ُ :م ْ
الس ْف َر َوتَ ْفتَ َح ُختُ َ
ون تَْرن َ
ْ َ ُ
ٍ
ِ ِ ِ
سٍ
ُم ٍة،
ش ْع ٍب َوأ َّ
َوا ْ
ان َو َ
شتََرْيتََنا هلل ِب َدم َك م ْن ُك ِّل قَِبيلَة َولِ َ

وال يوجد شبع بعيداً عن المحبة .وال توجد محبة بدون تعب وال يوجد تعب ال يعوض بالسرور
وبقدر ما يكون التعب بما فيه من آالم ومرارة بقدر ما تكون البركة والشبع .بمعرفته يبرر كثيرين
= من يؤمن به يتبرر أي يعطيه المسيح بره وتكون أثامه محسوبة على المسيح .وهو يغفر لنا
كل يوم بشفاعته الكفارية فهو الشفيع الوحيد

رسالة يوحنا الرسول األولى 1 :6
ِ
ِ
ش ِفيعٌ ِع ْن َد ِ
يح
َخ َ
ب إِلَ ْي ُك ْم ه َذا ِل َك ْي الَ تُ ْخ ِط ُئوا َ .وِا ْن أ ْ
َح ٌد َفلَ َنا َ
سوعُ ا ْل َمس ُ
طأَ أ َ
َيا أ َْوالَدي ،أَ ْكتُ ُ
اآلبَ ،ي ُ
ا ْل َب ُّار.
فاين رسول االسالم من هذا

 16 :35لذلك اقسم له بين االعزاء و مع العظماء يقسم غنيمة من اجل انه سكب للموت نفسه و
احصي مع اثمة و هو حمل خطية كثيرين و شفع في المذنبين
واخي ار هل الرسول جلس مع عظماء بعد ان سكب نفسه للموت واحصي مع اثمه وقام ؟ لم اسمع
ان الرسول قام
ولكن المسيح بالفعل اعزاء االرض وهو الشيطان ومملكته خضعوا له بعد قيامته وهو قيد الشيطان
وسحقه واخذ منه غنيمه ضخمه جدا وهي ارواح االبرار الذين رقدوا علي الرجاء فقسم معه
غنيمته ترك له االشرار واخذ منه االبرار وهذا بسبب انه مات عن العالم وحمل خطية العالم ودفع
ثمن خالصهم
اش  63 :49فانه هكذا قال الرب حتى سبي الجبار يسلب وغنيمة العاتي تفلت.وانا اخاصم
مخاصمك واخلّص اوالدك

تك  13 :5واضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها.هو يسحق راسك وانت تسحقين
عقبه.

مت  68 :16ولكن ان كنت انا بروح اهلل اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت اهلل.

مت  69 :16ام كيف يستطيع احد ان يدخل بيت القوي وينهب امتعته ان لم يربط القوي
اوال.وحينئذ ينهب بيته.

في  13 :6لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على االرض ومن تحت االرض
في  11 :6ويعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو رب لمجد اهلل اآلب

كو  15 :1الذي انقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا الى ملكوت ابن محبته
كو  14 :1الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا.

كو  13 :6اذ جرد الرياسات والسالطين اشهرهم جها ار ظاف ار بهم فيه

عب  14 :6فاذ قد تشارك االوالد في اللحم والدم اشترك هو ايضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت
ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس
عب  13: 6ويعتق اولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية.

مر  68 :13فتم الكتاب القائل واحصي مع اثمة.

في ايضا هذا المكتوب وأحصي مع اثمة.الن ما هو
لو  51 :66الني اقول لكم انه ينبغي ان يتم ّ
من جهتي له انقضاء.

واخي ار احبائي المسلمين اؤكد لكم ان اليهود قديما اعترفوا بانه هذه نبوة عن المسايا والمسيحيين
تاكدوا انها تحققت في المسيح بالتفصيل وراينا شهادات التالميذ عن ذلك وايضا اباء الكنيسه
امنوا بذلك ولقد آمن كثيرون من اليهود بالمسيح بمطالعتهم لهذا الفصل ومقابلته بالعهد الجديد
وفي األيام الحديثة ،أسقط اليهود هذا الفصل ( )16 :35 – 15 :36من القراءات المنتخبة
للقراءة األسبوعية ،فهو نبوءة كاملة عن أالم المسيح قبل المسيح بحوالي  133سنة .وهذه اآلالم
كانت حتى يفدى شعبه ،فهل تقبل ان تكون واحد من المفديين تتبع المسيح القائم من االموات

المنتصر ام تتبع رسول ادعي النبوة ومات وليس له من يشفع له بعد موته لما فعل والدماء التي
سفكها والنفوس التي اضلها
ابحث عن حياتك االبديه وصلي للرب لكي يرشدك وال تتبع هؤالء المشككين المدلسين الذين فقط
هدفهم ان يضللوك مثل رسولهم

والمجد هلل دائما

