علم االثار يثبت وجود إشعياء تاريخيا
Holy_bible_1

حاول الكثير من النقاد ان يشككوا في وجود إشعياء تاريخيا وبناء عليه اخترعوا أشياء كثيرة ان
كاتب السفر ليس إشعياء النبي بل كتب بعد الرجوع من السبي وغيره من االفتراءات التي بدون
دليل
وشرحت ادلة داخلية كثيرة عن كاتب سفر إشعياء
سفر إشعياء 1
 1: 1رؤيا إشعياء بن اموص التي رآها على يهوذا واورشليم في ايام عزيا ويوثام واحاز وحزقيا
ملوك يهوذا
هو بالفعل إشعياء ابن اموص في
قانونية سفر إشعياء وكاتب السفر
هل شكك علماء المسيحية في كاتب سفر إشعياء؟

ولكن هللا ال يترك نفسه بال شاهد فعلم االثار الذي باستمرار يؤكد صدق ما قاله الكتاب المقدس
يعلن التالي
اكتشاف ختم إشعياء النبي نفسه

وكما تقول ناشونال جوجرافيك (التي حاول البعض فيها التشكيك في االكتشاف) انه من 2700
سنة وهو أقدم إشارة الشعياء النبي من خارج الكتاب المقدس ألنه مكتوب عليه ينتمي الشعياء
النبي وهو اكتشف على بعد  10اقدام من مكان اكتشاف ختم حزقيال الملك الذي كان يعيش في
زمانه إشعياء

https://news.nationalgeographic.com/2018/02/prophet-isaiah/jerusalem-seal-archaeology-bible
فهذا الختم كما تقول
هو من  2700سنة واكتشف في اورشليم وأعلن عنه في  21فبراير 2018
وهذا مكان اكتشافه بجوار الحائط الجنوبي الذي يعود لزمن سليمان

بقرب من جبل الهيكل
وتقول عالمة االثار دكتورة ايليات مازار
يبدو اننا اكتشفنا ختم غالبا ينتمي الى النبي إشعياء في بحث علمي اثاري

“We appear to have discovered a seal impression, which may have
belonged to the prophet Isaiah, in a scientific, archaeological
excavation,” said Mazar this week in a press release announcing the
breathtaking discovery.
https://www.timesofisrael.com/in-find-of-biblical-proportions-proofof-prophet-isaiah-believed-unearthed/
https://members.bib-arch.org/biblical-archaeology-review/44/2/7
الختم اغلب الكالم ظاهر

 وهو الشعياء او التابع الشعياء بل وفيl’Yesha’yah[u] وهو مكتوب بالعبري القديم وفيه
 نفي او نبي وهم أوال ثالث حروف في كلمة نبي بالعبري والجزء كمالةnvy السطر األسفل كلمة
كلمة نبي متحطم الذي يجب ان يكون فيه حرف اليف العبري الذي في نهاية كلمة نبي بالعبري

وهذا يؤكد ان الختم الشعياء النبي كما تقول العالمة مازار
“Because the bulla has been slightly damaged at the end of the
word nvy, it is not known if it originally ended with the Hebrew
letter aleph, which would have resulted in the Hebrew word for
‘prophet’ and would have definitively identified the seal as the
signature of the prophet Isaiah,”

Mazar said.
ولكن كالعادة المتشككين بدوءا يشككوا في هذا لخطورة وقوة هذا االكتشاف لصحة الكتاب المقدس
ويقولوا لقب نبي بدون اليف في النهاية غير مؤكد مثل كريستوفر روليستون
ولكن تقول دكتورة مازار أيضا اسم إشعياء واضح
“The name of Isaiah, however, is clear,” she said.
ما هو يضاف على ذلك وهو عالقة هذا الختم الذي يربط بين إشعياء النبي وبين حزقيا الملك
الذي كان في أيام إشعياء النبي
الختم وجد في قطعة من العصر الحديدي بقرب القطع التي تسمى الفخار الملكي “royal
” bakery.التي تبعد  10اقدام من ختم إشعياء والتي اكتشف فيها دكتور مازار سنة 2015
ختم حزقيا ملك اليهودية الذي حكم ما بين  727ق م الى  698ق م

والذي شرحته سابقا في ملف
علم االثار يؤكد ما قاله الكتاب المقدس عن حزقيا الملك 2مل  18و 20و2اي  31و 32واش
22
وختم حزقيا الملك المثبت كون وجوده قرب ختم إشعياء يؤكد أيضا ما قاله الكتاب المقدس عن
عالقة إشعياء النبي بحزقيا الملك البار
“If it is the case that this bulla is indeed that of the prophet Isaiah,
then it should not come as a surprise to discover this bulla next to

one bearing King Hezekiah’s name given the symbiotic relationship of
the prophet Isaiah and King Hezekiah described in the Bible,” said
Mazar.
 مرة ذكر فيها اسم إشعياء في العهد29  مرة من14 بل اسم إشعياء ذكر مع اسم حزقيا في
القديم
فهي أيضا تقول ان هذا يوضح ان إشعياء النبي كان فعال من مشيري الملك حزقيا المقربين وليس
فقط ألحداث وقته بل أيضا في تقدير األمور المستقبلية
“Finding this bulla leads us to consider the personality and the
proximity of the prophet Isaiah as one of the closest advisers to King
Hezekiah — not only with regard to the events of his time, but also in
assessing them from an informed perspective and foreseeing their
influence over future events,” she writes.
Dr. Robert Cargill, أيضا اكد على كالمها في ان الختم تابع الشعياء النبي
وقال انها لم تتسرع في اإلعالن بل هي تأنت حتى تأكدت انه غالبا بالفعل الشعياء النبي
ولكن هو في رأيه انه بالفعل الشعياء النبي وهو دليل عليه من خارج الكتاب المقدس
“She didn’t rush to conclusively say she had found the seal of
Isaiah… In our article she gives the possible alternatives,”

“But if you’re asking me, I think she’s got it. You’re looking at the
first archaeological reference of the prophet Isaiah outside of the
”Bible,” said Cargill. “It’s amazing.
ففي النهاية عندنا الحقائق التالية
1ختم من زمن إشعياء النبي عليه اسم إشعياء النبي
 2هذا الختم أيضا من زمن حزقيا الملك
 3في اورشليم مكان إقامة إشعياء النبي
 4ختم إشعياء وجد على مقربة من ختم حزقيا الملك
 5مع ان اخر حرف متأكل في اخر كلمة النبي ولكن وجود ثالث حروف يوضح انها كلمة نبي
 6اسم إشعياء واضح وال يوجد عليه خالف
 7من القرن الثامن الى السابع ق م
وهذا لمن كان يشكك في وجود إشعياء تاريخيا
اثار هذا انه يؤكد
 1وجود شخص تاريخيا باسم إشعياء النبي كما قال الكتاب المقدس
 2في زمن إشعياء النبي كما قال الكتاب المقدس

 3في اورشليم مكان إقامة إشعياء النبي كما قال الكتاب المقدس
 4بالفعل لقبه نبي كما لقبه الكتاب
 5بالفعل كان مقرب من حزقيا الملك كما ذكر الكتاب
 6كونه مقرب من الملك بهذه الطريقة يتيح له ان يذكر أشياء ونبوات للملك كما قال الكتاب
 7هذا يؤكد ان إشعياء النبي هو كاتب السفر كما قال الكتاب
 8كون هذا السفر يحمل نبوات هامة جدا عن المسيح تحقق في الرب يسوع المسيح هذا يؤكد انه
الرب يسوع هو المسيح لتحقق النبوات وأيضا يؤكد أنه ال عقيدة صحيحة اال المسيحية وال كتاب
اخر موحى به اال الكتاب المقدس فقط.
ومن عنده دليل عكسي واحد فليقدمه.

والمجد هلل دائما

