الرد على ادعاء ان ارض االحياء في
إشعياء  53مقصود بها إسرائيل
Holy_bible_1

الشبهة

يستشهد المسيحيين في إشعياء " 8\53من الضغطة ومن الدينونة اخذ وفي جيله من كان يظن
انه قطع من ارض االحياء انه ضرب من اجل ذنب شعبي" انه عن المسيح وليس عن اليهود ل نه
يقول قطع من ارض االحياء .ولكن العهد القديم كما شرح احبار اليهود ان ارض االحياء هم عن
ارض إسرائيل مثل مزمور  13 " 27لوال أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الحياء".
وبخاصة انه في نفس المزمور يتكلم عن بيت الرب وهيكل الرب .والقطع من ارض االحياء أي
إزالة الشعب عن ارض إسرائيل هذا تحقق في وقت السبي فهم قطعوا من ارض إسرائيل والهيكل.
فيكون العدد يتكلم عن شعب إسرائيل

الرد

الحقيقة ما يقوله المشككين هو غير صحيح ولم يأتي تعبير ارض االحياء في الكتاب المقدس عن
ارض إسرائيل بل دائما تمييز بين الحياة والموت.
أوال لغويا
المقطع في العبري يقول
) (IHOT+מעצר
H853

ואת

נגזר

H6115 from prison

?H1755 his generation

דורו

H1504 he was cut off

transgression

מארץ

H4310 and who

מי

H776 out of the land

H5971 of my people

עמי

וממׁשפט

H4941 and from judgment:

נגע׃

לקח

H3947 He was taken

H7878 shall declare

יׂשוחח

H2416 of the living:

חיים

H3588 for

כי

מפׁשע

H6588 for the

H5061 was he stricken.

נִגְזַר ֵמא ֶֶרץ ַחי ִים نيجزار مياريتس حييم
قطع من ارض واضحة
الكلمة المهمة هي حييم االحياء من
H2416
חי
chay

khah'ee
From H2421; alive; hence raw (flesh); fresh (plant, water, year), strong; also
(as noun, especially in the feminine singular and masculine plural) life (or
)living thing), whether literally or figuratively: - + age, alive, appetite, (wild
beast, company, congregation, life (-time), live (-ly), living (creature, thing),
maintenance, + merry, multitude, + (be) old, quick, raw, running, springing,
troop.
 ...حياة او الشياء الحية تستخدم لفظيا او مجازيا....
واتت  512مرة وال مرة واحدة بمعنى إسرائيل
فمن اين اتى لغويا المشككين انها تعني ارض إسرائيل؟

ثانيا استخدامات هذا التعبير في الكتاب المقدس
اول مثال ندرسه وهو من إشعياء نفسه
سفر إشعياء :38
ِ ِ
ِ 1في ِت ْل َك الَي ِ
وص َّ
ال لَ ُه« :ه َك َذا َيقُو ُل
الن ِب ُّي َوقَ َ
اء إِلَ ْي ِه إِ َ
َّام َم ِر َ
آم َ
ش ْع َي ُ
ض َح َزِقيَّا ل ْل َم ْوت ،فَ َج َ
اء ْب ُن ُ
ب :أ َْو ِ
يش».
الر ُّ
َّ
وت َوالَ تَِع ُ
ص َب ْيتَ َك ل ََّن َك تَ ُم ُ

تِ « :في ِعِّز أَي ِ
ب إِلَى أ َْب َو ِ
اب ا ْل َه ِ
ت َب ِق َّي َة ِس ِن َّي.
َّامي أَذ َ
ُع ِد ْم ُ
 10أََنا ُق ْل ُ
اوَي ِة .قَ ْد أ ْ
ْه ُ
ض ال ْ ِ
ب ِفي أ َْر ِ
س َّك ِ
ان ا ْلفَ ِان َي ِة.
الر َّ
الر َّ
بَّ .
ت :الَ أ ََرى َّ
ُ 11ق ْل ُ
سا ًنا َب ْع ُد َم َع ُ
َح َياء .الَ أَ ْنظُُر إِ ْن َ

وهذا حزقيا الملك وقت مرضه واخبار إشعياء له انه سيموت فبكى وصلى ثم اخبره اشعياء انه
سيعيش فقال تسبحة وهي هذه التي يقول فيها انه كان سيقطع من ارض االحياء ويقول انه ال
يرى الرب الن الرب في ارض االحياء .بل يؤكد هذا لنه يقول الفانية
فاين ارض إسرائيل؟

سفر ارميا 11
اق إِلَى َّ
 19وأََنا َك َخر ِ
وف َد ِ
ين« :لِ ُن ْهلِ ِك َّ
الش َج َرةَ
س ُ
َعلَ ْم أ ََّن ُه ْم فَ َّك ُروا َعلَ َّي أَ ْف َك ًارا ،قَ ِائلِ َ
الذ ْب ِحَ ،ولَ ْم أ ْ
اج ٍن ُي َ
َ
ُ
ض ال ْ ِ
ِبثَ َم ِرَهاَ ،وَن ْقطَ ْع ُه ِم ْن أ َْر ِ
اس ُم ُه».
َح َياء ،فَالَ ُي ْذ َك َر َب ْع ُد ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ا ْل ُج ُن ِ
ِ
ام َك ِم ْن ُه ْم ل َِّني لَ َك
 20فَ َيا َر َّ
ود ،ا ْلقَاض َي ا ْل َع ْد َل ،فَاح َ
ص ا ْل ُكلَى َوا ْل َق ْلبَ ،د ْعني أ ََرى ا ْنتقَ َ
اي.
َك َ
ش ْف ُ
ت َد ْع َو َ
الر ُّ
الر ِّ
ب فَالَ
اسِم َّ
ال َّ
َه ِل َع َناثُ َ
 21لِذلِ َك ه َك َذا قَ َ
ب َع ْن أ ْ
س َك قَ ِائلِ َ
ين َي ْطلُ ُب َ
وث الَِّذ َ
ين :الَ تَتََن َّبأْ ِب ْ
ون َن ْف َ
وت ِب َي ِد َنا.
تَ ُم َ
ارميا يقول اهل عناثوث فكروا عليه ان يقطعوه من ارض االحياء وبعدها يقول ال تتنبأ فال تموت
بايدينا وهذا يؤكد ان يقطع من ارض االحياء يعني الموت بوضوح
وهو مهم لنه أيضا يربط بين القطع من ارض االحياء وانه يساق للذبح

سفر أيوب 28

ِ
« 12أ َّ ِ
ان ا ْلفَ ْهِم؟
وج ُدَ ،وأ َْي َن ُه َو َم َك ُ
َما ا ْلح ْك َم ُة فَم ْن أ َْي َن تُ َ
َحي ِ
اإل ْنس ُ ِ
وج ُد ِفي أ َْر ِ
اء.
 13الَ َي ْع ِر ُ
ض ال ْ َ
يمتَ َها َوالَ تُ َ
ف ِ َ
ان ق َ
ِ ِ
س ْت ِه َي ِع ْن ِدي.
س ْت ه َي ف َّيَ ،وا ْل َب ْح ُر َيقُو ُل :لَ ْي َ
 14ا ْل َغ ْم ُر َيقُو ُل :لَ ْي َ
هنا يتكلم عن الحكمة وأين توجد .ويكمل ارض االحياء هي الغمر والبحر وغيره كل هذا يوضح ان
أيوب في عتابه يقول ان الحكمة غير موجودة في عالم االحياء او يقصد البشر بسبب انه ال يرى
حكمة في الحياة بعد ما أصابه من ضربات وبخاصة أيوب لم يكن في إسرائيل.

أيضا استخدم كثي ار في سفر حزقيال وكلهم بوضوح انه عن الموت
سفر حزقيال 20 :26
ُجِلس ِك ِفي أَس ِ
ِِ
اف ِل ال َْر ِ
ض ِفي ا ْل ِخ َر ِب
ين ِفي ا ْل ُج ِّ
ب ،إِلَى َ
أْ
ُه ِبطُ ِك َم َع ا ْل َها ِب ِط َ
َ
ش ْع ِب ا ْلق َدمَ ،وأ ْ ُ
َحي ِ
ين ِفي ا ْلج ِّ ِ
الَب ِدي ِ
َج َع ُل فَ ْخ ًار ِفي أ َْر ِ
اء.
َّة َم َع ا ْل َها ِب ِط َ
س ُكوَن ٍةَ ،وأ ْ
ض ال ْ َ
ُ
َ
ب ،لتَ ُكوِني َغ ْي َر َم ْ
سفر حزقيال 23 :32
الس ْي ِ
ب ،وجماعتُها حو َل قَ ْب ِرَهاُ ،كلُّهم قَ ْتلَى س ِ
ين ج ِعلَ ْت قُبورُهم ِفي أ ِ
ِ
ف،
ون ِب َّ
اقطُ َ
اَلَّذ َ ُ
َساف ِل ا ْل ُج ِّ َ َ َ َ َ َ ْ
َ
َ
ُْ
ُ ُ ْ
َحي ِ
ين َج َعلُوا ُر ْع ًبا ِفي أ َْر ِ
اء.
الَِّذ َ
ض ال ْ َ
سفر حزقيال 24 :32

الس ْي ِ
ورَها حو َل قَ ْب ِرَهاُ ،كلُّهم قَ ْتلَى س ِ
ُه َن َ ِ
ين َه َبطُوا ُغ ْلفًا إِلَى
ون ِب َّ
ف ،الَِّذ َ
اقطُ َ
اك عيالَ ُم َو ُك ُّل ُج ْم ُه ِ َ ْ
َ
ُْ
َحي ِ
ين َج َعلُوا ُر ْع َب ُه ْم ِفي أ َْر ِ
ال َْر ِ
ب.
ين ِفي ا ْل ُج ِّ
ض ُّ
اء .فَ َح َملُوا ِخ ْزَي ُه ْم َم َع ا ْل َها ِب ِط َ
الس ْفلَى ،الَِّذ َ
ض ال ْ َ
سفر حزقيال 25 :32
الس ْي ِ
ض َج ًعا َب ْي َن ا ْلقَ ْتلَىَ ،م َع ُك ِّل ُج ْم ُه ِ
ف،
ورُه ْم ُكلُّ ُه ْم ُغ ْلف قَ ْتلَى ِب َّ
قَ ْد َج َعلُوا لَ َها َم ْ
ورَهاَ .ح ْولَ ُه قُ ُب ُ
َحي ِ
َم َع أ ََّن ُه قَ ْد ُج ِع َل ُر ْع ُب ُه ْم ِفي أ َْر ِ
ب .قَ ْد ُج ِع َل
ين ِفي ا ْل ُج ِّ
اء .قَ ْد َح َملُوا ِخ ْزَي ُه ْم َم َع ا ْل َها ِب ِط َ
ض ال ْ َ
ِ
س ِط ا ْلقَ ْتلَى.
في َو ْ
سفر حزقيال 26 :32
الس ْي ِ
ُه َن َ ِ
وبا ُل َو ُك ُّل ُج ْم ُه ِ
فَ ،م َع أ ََّن ُه ْم َج َعلُوا
ورَهاُ .كلُّ ُه ْم ُغ ْلف قَ ْتلَى ِب َّ
اك َماش ُك َوتُ َ
ورَهاَ ،ح ْولَ ُه قُ ُب ُ
َحي ِ
ُر ْع َب ُه ْم ِفي أ َْر ِ
اء.
ض ال ْ َ
سفر حزقيال 27 :32
اوي ِة ِبأ ََدو ِ
ين ِم َن ا ْل ُغ ْل ِ
الس ِ
ف َّ
الن ِ
ات َح ْرِب ِه ْمَ ،وقَ ْد
ون َم َع ا ْل َج َبا ِب َرِة َّ
َوالَ َي ْ
ازلِ َ
اق ِط َ
ضطَ ِج ُع َ
ين إِلَى ا ْل َه ِ َ
َ
ِ ِ
ت ر ُؤ ِ
ِ
ب ا ْل َج َبا ِب َرِة ِفي
وس ِه ْم ،فَتَ ُك ُ
ام ُه ْم َعلَى عظَام ِه ْم َم َع أَنَّ ُه ْم ُر ْع ُ
ُوض َع ْت ُ
س ُيوفُ ُه ْم تَ ْح َ ُ
ون آثَ ُ
َحي ِ
أ َْر ِ
اء.
ض ال ْ َ
سفر حزقيال 32 :32
الس ْي ِ
ضجع ب ْي َن ا ْل ُغ ْل ِ
ض ال ْ ِ
ت ُر ْع َب ُه ِفي أ َْر ِ
فِ ،ف ْر َع ْو ُن َو ُك ُّل
ف َم َع قَ ْتلَى َّ
لَ ِّني َج َع ْل ُ
َح َياء ،فَ ُي ْ َ ُ َ
ُج ْم ُه ِ
ب».
الر ُّ
ورِهَ ،يقُو ُل َّ
الس ِّي ُد َّ

واعتقد ال يحتاجوا تعليق انهم كلهم عن الموت بوضوح شديد

اتي الى سفر المزامير المستشهد به
هذا التعبير جاء  4مرات في سفر المزامير واالربع مرات عن الموت بوضوح
الول في المزمور المستشهد به
سفر المزامير 27
 1الرب نوري وخالصي ،ممن أخاف؟ الرب حصن حياتي ،ممن أرتعب؟
 2عند ما اقترب إلي الشرار ليأكلوا لحمي ،مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا.
 3إن نزل علي جيش ال يخاف قلبي .إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن.
 4واحدة سألت من الرب واياها ألتمس :أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي ،لكي أنظر إلى
جمال الرب ،وأتفرس في هيكله.
 5لنه يخبئني في مظلته في يوم الشر .يسترني بستر خيمته .على صخرة يرفعني.
 6واآلن يرتفع رأسي على أعدائي حولي ،فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف .أغني وأرنم للرب.
 7استمع يا رب .بصوتي أدعو فارحمني واستجب لي.
 8لك قال قلبي« :قلت :اطلبوا وجهي» .وجهك يا رب أطلب.
 9ال تحجب وجهك عني .ال تخيب بسخط عبدك .قد كنت عوني فال ترفضني وال تتركني يا إله
خالصي.

 10إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني.
 11علمني يا رب طريقك ،واهدني في سبيل مستقيم بسبب أعدائي.
 12ال تسلمني إلى مرام مضايقي ،لنه قد قام علي شهود زور ونافث ظلم.
 13لوال أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الحياء.
 14انتظر الرب .ليتشدد وليتشجع قلبك ،وانتظر الرب.
داود يتكلم بوضوح انه يثق في الرب وال يخاف ال من أعداء وال من اشرار ياكلون لحمه أي
يقتلونه ويموت .فكون ذكره للهيكل هنا ال يعني على االطالق ان ارض االحياء تعني ارض إسرائيل
بل حتى في نفس العدد هل يفهم لو قيل انها ارض إسرائيل فهل جود الرب في ارض إسرائيل فقط؟
بل داود نفسه في هذا المزمور مطارد ورأى جود الرب معه في رحلة هروبه
فهو يتكلم عن موقف كاد يقتله فيه فارض االحياء هو انه لم يموت

وكما قلت هو جاء عدة مرات أخرى في مزامير
سفر المزامير 52
الشِّر أَيُّها ا ْلجبَّار؟ ر ْحم ُة ِ
ِ
ِ
اهلل ِه َي ُك َّل َي ْوٍم!
 1ل َما َذا تَ ْفتَخ ُر ِب َّ َ َ ُ َ َ
ِ
ِ
سنُوَن ٍة َي ْع َم ُل ِبا ْل ِغ ِّ
ش.
وسى َم ْ
سا ُن َك َي ْختَ ِرعُ َمفَاس َدَ .ك ُم َ
2لَ
ِ
ِ
ت َّ
الص ْد ِ
قِ .سالَهْ.
ب أَ ْكثََر ِم َن التَّ َكلُِّم ِب ِّ
َح َب ْب َ
 3أْ
الش َّر أَ ْكثََر م َن ا ْل َخ ْي ِر ،ا ْل َكذ َ

ٍ ٍِ
سِ
ان ِغ ٍّ
ش.
َح َب ْب َ
 4أْ
ت ُك َّل َكالَم ُم ْهلكَ ،ولِ َ
َحي ِ
طفُ َك وي ْقلَع َك ِم ْن مس َك ِن َك ،ويستَأ ِ
ِ
 5أ َْي ً ِ
ْصلُ َك ِم ْن أ َْر ِ
اءِ .سالَ ْه.
ض ال ْ َ
ََ ْ
َ ْ
ضا َي ْهد ُم َك اهللُ إِلَى ال ََبدَ .ي ْخ َ َ َ ُ
وبالطبع هنا داود ال يتكلم عن السبي بل يتكلم عن الموت والهالك

سفر المزامير 116
ض ُّر َع ِاتي.
ت ل َّ
الر َّ
َن َّ
َح َب ْب ُ
ص ْوِتي ،تَ َ
 1أْ
ب َي ْ
س َمعُ َ
َّ
ال أُ ْذ َن ُه إِلَ َّي فَأ َْد ُعوهُ ُم َّدةَ َح َي ِاتي.
َم َ
 2لَن ُه أ َ
ت ِ
ِ
ِ ِ
ش َد ِائ ُد ا ْل َه ِ
ضيقًا َو ُح ْزًنا.
َص َابتْ ِني َ
اوَي ِةَ .ك َاب ْد ُ
 3ا ْكتََنفَتْني ح َبا ُل ا ْل َم ْوت .أ َ
تِ « :
بَ ،ن ِّج َن ْف ِسي!».
آه َيا َر ُّ
الر ِّ
اسِم َّ
ب َد َع ْو ُ
َ 4وِب ْ
ِ
له َنا َر ِحيم.
الر ُّ
َّ 5
ب َح َّنان َوصدِّيقَ ،وِا ُ
ط ِ
الر ُّ ِ
ص ِني.
سَ
َّ 6
اء .تَ َذلَّ ْل ُ
ت فَ َخلَّ َ
ب َحافظُ ا ْل ُب َ
ِ
ِ
س َن إِلَ ْي ِك.
اح ِت ِك ،ل َّ
الر َّ
َن َّ
ب قَ ْد أ ْ
ْ 7ار ِجعي َيا َن ْفسي إِلَى َر َ
َح َ
ِ ِ
ِ
 8ل ََّن َك أَ ْنقَذ َ ِ ِ
َّم َع ِةَ ،و ِر ْجلَ َّي ِم َن َّ
الزلَ ِ
ق.
ْت َن ْفسي م َن ا ْل َم ْوتَ ،و َع ْيني م َن الد ْ
َحي ِ
ب ِفي أ َْر ِ
اء.
َّام ال َّر ِّ
ض ال ْ َ
9أْ
َسلُ ُك قُد َ
بالطبع واضح ان ارض االحياء هو مقارنة عكسية بالموت والهاوية
وأخي ار
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ض َّرعُ.
الر ِّ
الر ِّ
ص ْوِتي إِلَى َّ
ص ْوِتي إِلَى َّ
ب أَتَ َ
بأ ْ
َص ُر ُخِ .ب َ
ِ 1ب َ
ِ ِ
ُخ ِب ُر.
َّام ُه أ ْ
ام ُه َ
َس ُك ُ
2أْ
ش ْك َو َ
ايِ .بضيق ْي قُد َ
َم َ
ب أَ
ْت مسلَ ِكيِ .في الطَّ ِري ِ ِ
َعي ْت ر ِ
ِ
َخفَ ْوا لِي فَ ًّخا.
َسلُ ُك أ ْ
وحي ِف َّيَ ،وأَ ْن َ
ق الَّتي أ ْ
ت َع َرف َ َ ْ
 3ع ْن َد َما أ ْ َ ُ
ِ
س لِي َع ِ
 4ا ْنظُ ْر إِلَى ا ْل َي ِم ِ
سأَ ُل َع ْن َن ْف ِسي.
ارفَ .ب َ
س َم ْن َي ْ
اص .لَ ْي َ
اد َع ِّني ا ْل َم َن ُ
ين َوأ َْبص ْرَ ،فلَ ْي َ
َحي ِ
ت م ْلجِإيَ ،ن ِ
صي ِبي ِفي أ َْر ِ
اء».
ت إِلَ ْي َك َيا َر ُّ
بُ .ق ْل ُ
ص َر ْخ ُ
ض ال ْ َ
ت« :أَ ْن َ َ َ
َ 5
 6أَص ِغ إِلَى صر ِ
ش ُّد ِم ِّني.
ط ِه ِد َّ
ضَ
ي ،ل ََّن ُه ْم أَ َ
ت ِجدًّاَ .ن ِّج ِني ِم ْن ُم ْ
اخي ،ل َِّني قَ ْد تَ َذلَّ ْل ُ
ْ
َُ
َخ ِر ْج ِم َن ا ْلح ْب ِ ِ ِ ِ ِ
ون َي ْكتَِنفُوَن ِني ،ل ََّن َك تُ ْح ِس ُن إِلَ َّي.
اس ِم َكِّ .
 7أْ
الصدِّيقُ َ
َ
س َن ْفسي ،لتَ ْحميد ْ
وأيضا بوضوح هو يتكلم عن مقارنة بين الحياة والموت .وتعبير ارض االحياء ان ينجو من الفخ
ويعيش وال يموت
اعتقد بهذا تاكدنا ان هذا التعبير (ارض االحياء) بوضوح هو الحياة وعكس الموت والقطع من
ارض االحياء هو الموت بوضوح وال يقبل جدل.
فما قاله راشي الذي ينقل منه المشككين هو خطأ والحقيقة يصل الى مستوى التضليل فقط لينفي
ان النبوة عن المسيح ويدعيها على اليهود

ثالثا دليل يهودي مهم
السبعينية من قبل الميالد هي كما شرحت في ملف

هل النبوة عن المتألم هي عن انسان سياتي في المستقبل ام شعب إسرائيل وتعبير ضرب
السبعينية قالت للموت
(LXX) ἐν τῇ ταπεινώσει ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη· τὴν γενεὰν αὐτοῦ τίς
διηγήσεται; ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ, ἀπὸ τῶν ἀνομιῶν
τοῦ λαοῦ μου ἤχθη εἰς θάνατον.
في اإلهانة وفي الدينونة واخذ بعيدا وجيله من يشرح لنه اخذ بعيدا عن ارض حياته .بسبب
ذنوب شعبي هو سيق للموت.
وتذكر بالمفرد هو سيق للموت فما سأقدمه التالي هنا ال يزال الكالم بالمفرد عن المتألم المسيح
واضع ترجمة بريتون التي أيضا تؤكد هذا
(Brenton) In his humiliation his judgment was taken away: who shall
declare his generation? for his life is taken away from the earth: because
of the iniquities of my people he was led to death.
هو سيق للموت واضحة تؤكد ان قطع من ارض االحياء تعني الموت

رابعا سياق الكالم في إشعياء 8 :53
تعبير إشعياء 8 :53

 8: 53من الضغطة و من الدينونة اخذ و في جيله من كان يظن انه قطع من ارض االحياء انه
ضرب من اجل ذنب شعبي
قطع من ارض االحياء هو في سياقه بوضوح عن الموت وهذا الن االعداد تتكلم عن الموت فالعدد
السابق مباشرة يتكلم عن الذبح ويقول
 7: 53ظلم اما هو فتذلل و لم يفتح فاه كشاة تساق الى الذبح و كنعجة صامتة امام جازيها فلم
يفتح فاه
والعدد التالي يتكلم عن القبر والموت
 9: 53و جعل مع االشرار قبره و مع غني عند موته على انه لم يعمل ظلما و لم يكن في فمه
غش
فبوضوح هو يتكلم عن قطع من ارض االحياء انه مات ولهذا العدد التالي يتكلم عن قبره وموته
وهذا المعنى الصحيح ويتفق مع استخدامات الكلمات لغويا وفي اعداد أخرى والمفهوم اليهودي
قبل الميالد وفي سياقها أيضا

والمجد هلل دائما

