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الشبهة

يفسر المسيحيين إشعياء  2 :53عن المسيح ويقولوا ان المسيح هو الفرع ولكن السبعينية كتبت أحضرنا
تقرير كطفل

الرد

الحقيقة شرحت مرارا وتكرارا ان السبعينية ترجمة تفسيرية والنص المعتمد عليه لفظيا هو العبري ولكن
حتى التفسير الذي في السبعينية يؤكد ان النبوة عن المسيح زراع الرب وهو سياتي كطفل.
أوال من ناحية النص
سفر إشعياء 2 :53
 2نبت قدامه كفرخ وكعرق من ارض يابسة ال صورة له وال جمال فننظر اليه وال منظر فنشتهيه
النص العبري الذي تترجمه فاندايك حرفيا
( )Hebrew OTויעל כיונק לפניו וכׁשרׁש מארץ ציה לא־תאר לו ולא הדר ונראהו ולא־מראה
ונחמדהו׃
وهذا مثبت بكل النصوص العبرية والمخطوطات العبرية مثل
لننجراد

وحلب

بل وأيضا مخطوطات قمران
1Q Isaiah a: Col. XLIV, Isaiah 52:13–54:4
1Q Isaiah b: Col. 8, Isaiah 52:7–54:6
4Q57 Isaiah c: Frgs. 36–38, Isaiah 52:10–53:3
Index of Bible References: Dead Sea Scrolls Database. 2011 (Is 53:2).
Bellingham, WA: Logos Bible Software, Inc.
وأيضا الترجومات والترجمات القديمة كل هذا يؤكد النص العبري
اما عن السبعينية فواضح انها تفسر العبري

Isa 53:2 ἀνηγγείλαμεν ἐναντίον αὐτοῦ ὡς παιδίον, ὡς ῥίζα ἐν γῇ διψώσῃ,
οὐκ ἔστιν εἶδος αὐτῷ οὐδὲ δόξα· καὶ εἴδομεν αὐτόν, καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος
οὐδὲ κάλλος·
(Brenton) We brought a report as of a child before him; he is as a root in a
thirsty land: he has no form nor comeliness; and we saw him, but he had no form
nor beauty.
فتعبير نبت قدامه كفرخ
كلمة فرخ تحمل معنى رضيع او ابن صغير
قاموس كلمات الكتاب
H3126

ֹיֵנק

yōnēq, יוֵֹנק
yônēq: A masculine noun indicating a tender shoot of a plant; an infant, a
suckling child. It is used of the Suffering Servant of the Lord (Isa_53:2),
فلهذا السبعينية تفسر ان الذي ينبت امامه هو طفل صغير وهو الذي سيكون المسيح المتألم

فتقول احضرنا خبر (وهو تكميل لمن صدق خبرنا في عدد  )1كطفل امامه We brought a report
as of a child before him
فال يوجد أي نفي وعلى عكس ما ادعاه المشكك السبعينية تؤكد ان الكالم مقصود عن انسان وليس عن
شعب إسرائيل بل عن المسيح الذي يأتي كطفل يولد وهو الذي ينطبق عليه كل كالم اشعياء  53انه
انسان وهو زراع الرب
سفر اشعياء 53
ِ
الر ِب؟
اع َّ
اس ُت ْعلَِن ْت ذَر ُ
َ 1م ْن َص َّد َق َخَبَرَناَ ،وِل َم ِن ْ
ظَر َفَن ْش َت ِهَي ُه .
ال َفَن ْنظَُر ِإَل ْي ِهَ ،و َال َم ْن َ
ام ُه َك َفْر ٍخ َوَك ِعْرق ِم ْن أَْر ٍ
ض َيا ِب َسةٍ ،الَ ُص َ
ورَة َل ُه َو َال َج َم َ
َ2نَب َت قُ َّد َ
الن ِ
ول ِم َن َّ
وهَناُ ،م ْح َتَقٌر َفَل ْم َن ْع َت َّد ِب ِه .
اع َو ُم ْخ َت ِبُر اْل َح َز ِنَ ،وَك ُم َس َّت ٍر َع ْن ُه ُو ُج ُ
اسَ ،ر ُج ُل أ َْو َج ٍ
ُ 3م ْح َتَقٌر َو َم ْخ ُذ ٌ
لك َّن أَح َازَنَنا حمَلها ،وأَوجاعَنا َتح َّمَلها .وَنحن ح ِسبَناه مصابا م ْضروبا ِمن ِ
ِ4
هللا َو َم ْذُلو ًال .
ََ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُْ َ ْ ُ ُ َ ً َ ُ ً َ
ْ
ِ
امَناَ .تأ ِْديب س َ ِ
ق ألَج ِل آ َث ِ
ِ
ِح ُب ِرِه ُش ِفيَنا .
َ 5و ُه َو َم ْجُر ٌ
َج ِل َم َعاصيَناَ ،م ْس ُحو ٌ ْ
وح أل ْ
المَنا َعَل ْيهَ ،وب ُ
ُ َ
ِِ
الر ُّب و َضع عَلي ِه ِإ ْثم ج ِم ِ
ِ
ِ
يعَنا .
ُ 6كُّلَنا َك َغَن ٍم َضَلْلَنا .مْلَنا ُك ُّل َواح ٍد ِإَلى َط ِريقهَ ،و َّ َ َ َ ْ َ َ
ِ
َّ
اهَ .ك َشا ٍة ُت َس ُ ِ
اه .
ُ7
ظلِ َم أ َّ
ام َج ِازي َها َفَل ْم َي ْف َت ْح َف ُ
َما ُه َو َف َت َذَّل َل َوَل ْم َي ْف َت ْح َف ُ
َم َ
اق إَلى الذ ْب ِحَ ،وَكَن ْع َج ٍة َصام َت ٍة أ َ
الض ْغ َ ِ
ِ
ِ
ض األ ِ
ِ ِ
الدي ُنوَن ِة أ ِ
ِ 8م َن ُّ
َج ِل
ان َي ُ
ُخ َذَ .وِفي ِجيلِه َم ْن َك َ
َحَياء ،أََّن ُه ُض ِر َب م ْن أ ْ
ظ ُّن أََّن ُه قُط َع م ْن أَْر ِ ْ
طة َو ِم َن َّ ْ
َذ ْن ِب َش ْع ِبي؟
َشَر ِار َق ْبُرُهَ ،و َم َع َغ ِن ٍي ِع ْن َد َم ْوِت ِهَ .عَلى أََّن ُه َل ْم َي ْع َم ْل ظُْل ًماَ ،وَل ْم َي ُك ْن ِفي َف ِم ِه ِغٌّ .
َ 9و ُج ِع َل َم َع األ ْ

الر ِب ِبَي ِد ِه
ام ُهَ ،و َم َسَّرُة َّ
َما َّ
10أ َّ
يح َة ِإ ْث ٍم َيَرى َن ْس ً
الر ُّب َف ُسَّر ِبأ ْ
َن َي ْس َحَق ُه ِباْل َح َز ِنِ .إ ْن َج َع َل َن ْف َس ُه َذ ِب َ
ال َتطُ ُ
ول أََّي ُ
َت ْن َج ُح .
ِ 11م ْن َت َع ِب َن ْف ِس ِه َيَرى َوَي ْشَب ُعَ ،و َع ْب ِدي اْلَب ُّار ِب َم ْع ِرَف ِت ِه ُيَب ِرُر َك ِث ِ
ام ُه ْم ُه َو َي ْح ِمُل َها .
ير َ
ينَ ،وآ َث ُ
ِ
12لِذلِك أَ ْق ِسم َله بين األ ِ
ِ
َع َّز ِاء ومع اْلع َ ِ ِ
ُح ِصي َم َع
َج ِل أََّنه سكب لِلمو ِت نفسه وأ
ُ ُ َْ َ
َ
يمةً ،م ْن أ ْ
َََ ُ
ظ َماء َي ْقس ُم َغن َ
ُ َ َ َ ْ َ ْ َْ َ ُ َ ْ َ
ِ
ِ
أَ َث َمةٍَ ،و ُه َو َح َم َل َخ ِطَّي َة َك ِث ِ
ين .
ين َو َش َف َع في اْل ُم ْذن ِب َ
ير َ
فالشبهة ضد المشكك وتثبت ان المفهوم اليهودي القديم انه عن المسيح الذي هو زراع الرب وهو يولد
وهو يتالم لفداء البشرية ويحمل كل االثام

والمجد هلل دائما

