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 1الُملحق 

 القديم عن موت المسيح وقيامته نُبوءة في العهد  
 

 

 

ة في سنة  ة إلى خمسة مقاِطع ِشعريَّة  077َكتَب النبيُّ إشعياء هذه النبوَّ قبل الميالد تقريبًا. وتُقَسم هذه النبوَّ

موِّ إلى أعماق األلم قَبل أن تَْصَعد ثانيةً إلى  ْفَعة والسُّ ج نزوالً ِمن الرِّ يتألَّف ُكلٌّ منها ِمن ثالثة أعداد. وهي تَتدرَّ

فْ   َعة. أسمى مراتِب الرِّ

 

ل )إشعيا  (12-11: 25ء أ( المقطع الشِّعري األوَّ

 يسوع المسيح سيَرتقي )يَتسامى( ِمن خالل األلم.
 

ل يَْستَْعِرض  ةالمقطع الشِّعري األوَّ بوَّ : المسيَّا اآلتي سيَرتقي ِمن خالل األلم. وفي هذا المقطع الفكرة الرئيسة للنُّ

 الشِّعري نرى أنَّ الربَّ نفسه هو الذي يَتكلَّم. 

 

 . يَِصف ارتفاع المسيح 11الَعَدد  -1

 

نظُر أهذا الَعَدد يُشير إلى قيامة المسيح ِمن األموات، وصعوده إلى السَّماء، وجلوسه عن يمين هللا اآلب )

 (. 33-9: 2؛ فيلبِّي 33: 3الرسل أعمال 

 

 . يَِصف اتِّضاع المسيح 11الَعَدد  -5

 

هذا الَعَدد يُشير إلى سوء ُمعاملة الناس ليسوع؛ وهو أمر سيؤدي إلى تشويه صورته وتشويه مالمحه البشريَّة 

 (. 6-3: 39؛ يوحنَّا 39، 30، 36: 36؛ 56: 31نظُر مرقُس أالى أقصى الحدود )

 

 . يَِصف تمجيد المسيح 12الَعَدد  -1

 

وارتفاعه الُمستقبليِّ المجيد فوق الجميع. ويُمِكن ترجمة كلمة  31هذا الَعَدد يُبايِن بين اتِّضاع المسيح في العدد 

بهم ِمن  "يُْذِهل" بـ "يَجعلهم يَْقفِزون". فاألمم والملوك سيقفزون ِمن ِشدَّة دهشتهم  فيصمتون ِمن ِشدَّة تعجُّ

(. فسوف يَرون ويَسمعون أموًرا 29: 22؛ المزمور 22-23، 37-9: 29؛ أيُّوب 0: 19نظُر أ)منظره المؤثِّر 

ب كثيرون ِمن إعالن  –لم يروها ولم يسمعوها ِمن قَبل  وتحديًدا: اإلنجيل وتعاليم العهد الجديد. وسوف يَتََعجَّ

 ل. هللا عندما يرون التغيُّر الُمدِهش في نَصيب يسوع المسيح عند مجيئه األو
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 (1-1: 21عري الثَّاني )إشعياء ب( المقطع الشِّ 

 يسوع المسيح سيُْحتَقَر ويُْرفَض ِمن النَّاس.
 

 

الذي َسيَتََعرَّض له يسوع المسيح. فسوف يَُكِذبه الناس، ويَحتقرونه،  اإلذاللالمقطع الشِّعري الثاني يَِصف 

 ويَْزَدرون به. والنبيُّ إشعياء يَتََحدَّث هُنا كُمَمثِّل عن شعب هللا الحقيقي. 

 

يني، سوف يَتِمُّ التَّعاُمل مع يسوع بَِعَدم إيمان 1الَعَدد  عيد الدِّ  . يقول إنه على الصَّ

 

 فمع أنَّ هللا أعلن عن نفسه وعن رسالته ِمن خالل َعبِده يسوع المسيح، إالَّ أنَّ كثيرين لم يؤمنوا. 

 

عيد االجتماعي، سوف يَتِمُّ التَّعاُمل مع يسوع باحتقار.  5الَعَدد   يقول إنه على الصَّ

 

يسين ُعظماء، بل ُخطاةً. فقد كانت را –بحسب الجسد  –فأجداده  حاب زانيةً، وكان الملك داود لم يكونوا قِدِّ

قاتل نَْفس. وقد نشأ يسوع في النَّاصرة؛ وهي بلدة صغيرة في منطقة الجليل التي كانت ُمحتقَرة آنذاك. وقد 

. وهكذا، فهو لم يَحصل على أيِّ  عاش يسوع في وقٍت كان فيه بنو إسرائيل يُعاني ِمن جفاٍف أو موٍت ُروحيٍّ

ته. وهو لم يَُكن يَتمتَّع بمظهٍر بديٍع أو وسامٍة تَجعل الناس يَنجذبون إليه.  نفوذ أو َعظَمة ِمن عائلته أو  أُمَّ

 

عيد الجسدي، سوف يَتِمُّ إيذاء يسوع.  1الَعَدد   يقول إنه على الصَّ

 

وه ِمن ثيابه  ومان َعرُّ فقد بََصق القادة الدينيُّون اليهود في وجهه وضربوه بقبضاتهم. كما أنَّ الجنود الرُّ

ة تلو األخرى. وهكذا، ِمن وغ رزوا إكليالً مصنوًعا ِمن الشوك في رأسه، وضربوه على رأسه بعصا المرَّ

ه إلى َحدٍّ َجَعل الناس غير قادرين على النظر إلى وجهه!  المؤكَّد أنه تََشوَّ

 

 (6-1: 21ب( المقطع الشِّعري الثَّالث )إشعياء 

 يسوع المسيح َسيُْصلَب عن خطايانا.
 

 

ة. فهو يَتنبَّأ عن  . فَعْبد هللا )المسيَّا الذي خطَّة هللا الخالصيَّة الرائعةالمقطع الشِّعري الثالث هو قَْلب هذه النُّبوَّ

سيأتي؛ أي: يسوع المسيح( سيُعاني ِمن أجل َشعبه؛ أي أنه سيُصبح ذبيحة بدليَّة عنهم. والتَّبايُن هنا هو بين 

. وصيغة الجمع في هذه األعداد تُشير إلى شعب هللا الحقيقي: األشخاص شفائناو آالمه، وبين "آالمه"و "آثاِمنا"

 (.  3الذين آمنوا والذين ظَهََرت لهم يد الرب )العدد 
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 . يقول إنه َسيَْحِمل أحزاننا وأوجاعنا 1الَعَدد 

 

د احتياجاتهم. وُربما  تُشير كلمة "أحزاننا" إلى هذا الَعَدد يَِصف كيف أنَّ عبد الرب سيَْخِدم الناس ويَُسدِّ

األمراض والجروح. وربما تُشير كلمتا "أحزان" و "أوجاع" مًعا إلى جميع أنواع الُمعاناة البشريَّة سواء 

كانت جسديَّة أو عاطفيَّة أو نفسيَّة. فجميع هذه اآلالم ناشئة عن سقوط اإلنسان في الخطيَّة. ومع أنه َسيَحمل 

 إالَّ أنَّ الناس سينظرون إليه كما لو أنَّ هللا أصابه بالبالء نتيجة خطاياه هو! أحزاننا ويَتََحمَّل أوجاعنا،

 

 . يقول إنه َسيُْصلَب ِمن أجل خطايانا 2الَعَدد 

 

هذا الَعَدد يُخبرنا عن الطريقة التي سيموت بها يسوع المسيح. فهو َسيُْسَحق بسبب الظُّلم والُعنف واالضطهاد. 

وفي هذا إشارة إلى آالمه التي اختبرها أثناء حياته، والتي ستبلغ الذروة بصلبه. كما أنَّ َجَسُده سيُْجَرح وذلك 

 ب الجروح التي ألحقها الجنود به. إشارةً إلى الميتة الشَّنيعة التي سيموتها بسب

 

يناونقرأ هنا أيًضا عن سبب موت يسوع. فهو سيموت بسبب  الطَّوعي على وصايا هللا األخالقيَّة  َتَعدِّ

لكالمه. وهو سيُعاقَب لكي يَدفع  وتحريفناللحق اإللهي  وتعويجنا معاصيناوالروحيَّة. كما أنه سيموت بسبب 

ة، سوف يُعطينا سالًما مع هللا؛ أي أنه سيُصالحنا معه. أجل، فيسوع المسيح أُجرة خطايانا. وبهذه الطريق

 أيًضا! عنَّا! وهو لن يموت ِمن أجلنا فحسب، بل سيموت بدالً نحنسيتألَّم لكي نشفى 

 

 . يقول إنه سيُعاقَب بسبب ابتعادنا الطَّوعي عن هللا 6الَعَدد 

 

فُكلُّ واحٍد ِمنَّا مال إلى سبيله الذي يَعتقد أنه الطريق القويم. ولكنَّ جميع هذه فهذا الَعَدد يُخبرنا عن َذْنبِنا الشَّنيع. 

الطُُّرق تُبعدنا عن هللا. ومع ذلك، فإنَّ هللا سيََضع جميع آثامنا على يسوع المسيح. فيسوع سيُعاقب بسبب 

 استقاللنا وابتعادنا عن هللا. 

 

ابع )إشعياء   (9-7: 21د( المقطع الشِّعري الرَّ

 يسوع المسيح َسيَْخَضع ويَْقبَل كل اآلالم.
 

 

ابع يَِصف بالتفصيل خضوع عبد الرب لخطَّة هللا: "الخالص عن طريق الموت البدلي".  المقطع الشِّعري الرَّ

أنَّ النبيَّ إشعياء ال يعود يَتحدَّث كُممثِّل عن جماعة المؤمنين )بصفته كاهنًا(، بل  37-0وناُلحظ في األعداد 

.)  يَتََحدَّث كشخص يُعلن خطَّة هللا الخالصيَّة )كنبيٍّ



1الُملَحق  -خامسالدليل ال  
 

 

 . يَِصف ُمعاناته َكَحَمل 7الَعَدد 

 

هذا الَعَدد يَِصف الطريقة التي سيَحِمل فيها آالمنا. فسوف يتألَّم دون أن يُقاوم الذين يَضطهدونه. فسوف 

( ألنه ِمن 23: 2بُطرس 3يَتقبَّل األلم )يَضطهده الناس ويُسيئون ُمعاملته. وسوف يَْسَمح هو للناس بإهانته و

هون بأقوال سيئة وخاطئة عنه، إالَّ  خالل قيامه بذلك، سوف يُكمل خطَّة هللا الخالصيَّة! ومع أنَّ الناس سيتفوَّ

أنه لن يَُردَّ عليهم، بل سيصمت على تلك االفتراءات ويَتقبَّل بَصْمت ُكلَّ رفض وُسخرية. وسوف يسلبه الناس 

ْلب.ثيابه وي  صلبوه عاريًا. ولكنه ال يَفتح فمه بكلمة للدفاع عن نفسه! وأخيًرا، سوف يَُسلَّم للصَّ

 

 . يَِصف َموته كُمْجِرم 8الَعَدد 

 

ا سيتألَّم بسبب األوجاع في َحدِّ ذاتها(. فسوف يُدينه قُضاة  فعبد الربِّ سيتألَّم بسبب سوء الُمعاملة )أكثر ِممَّ

ذه الجنود بعيًدا ليصلبوه. ويقول النبيُّ إشعياء هنا إنَّ بني إسرائيل سيرفضون ظالمون. وأخيًرا، سوف يأخ

(. وفي فترة العهد القديم إلى 15، 13: 23نظُر لوقا أالمسيح ويقتلونه، وإنه سيؤخذ إلى مكاٍن ال يعرفونه )

ن الحياة بعد الموت. زمن العهد الجديد )عندما ناح التالميذ على موت يسوع(، لم يَُكن أحٌد يَعرف الكثير ع

م في السِّن(، بل سيموت بسبب إدانته كُمجرم، أو كشخص محكوم  وعبد الرب لن يموت بسالم )بسبب التقدُّ

 عليه ِمن هللا )ُمعاقَب(. ولكنه سيموت موتًا بدلي ًا ليدفع أُجرة خطايانا. 

 

 . يَِصف َدفنه كَغني   9الَعَدد 

 

 ؛ إرميا27-31: 31نظُر إشعياء أفي مكان حقير مع األشرار )فسوف يُحاول أصحاب النفوذ أن يدفنوه 

(. وقد كان هذا األمر واحد ِمن أفظع األشياء التي يُمكن أن تَْحُدث لإلنسان في ذلك الزمان. ولكنَّ هللا لن 3: 1

ة فسوف يَُوفِّر له (. فألنَّ هللا يَعلم أنه بال خطيَّ 35: 22نظُر إشعياء أيَسمح بذلك، بل سيَجعله يُْدفَن كاألغنياء )

 َدْفنًا الئقًا. 

 

 (15-11: 21هـ( المقطع الشِّعري الخامس )إشعياء 

 يسوع المسيح سيَحُصل على ميراث َمجيد.
 
 



1الُملَحق  -خامسالدليل ال  
 

ال  إشعياءأنَّ النبيَّ  37. وناُلحظ في العدد ُمكافأة هللا للمسيَّا وَمجده النهائيالمقطع الشِّعري الخامس يَِصف 

(. وفي الَعددين يَتكلَّم كُمَمثِّل عن  الفئة المؤمنة ِمن َشعبه )ككاِهن(، بل كشخص يُعلن خطَّة هللا الفدائيَّة )كنبيٍّ

 ، يَتكلَّم هللا ِمن َجديد.32و  33

 . يَِصف ُمعاناته البَدليَّة وقيامته كُجزء ِمن خطَّة هللا 11الَعَدد 

 

ة. والسؤال هو: "طالما  ل في هذه النبوَّ أنَّ عبد الرب كان بريئًا تماًما وبال خطيَّة، لماذا كان هذه هي نُقطة التحوُّ

ينبغي له أن يموت؟" والجواب هو أنَّ َمقاِصد هللا العظيمة قد تحقَّقت ِمن خالل ُمعاناته وموته! فقد كانت آالم 

ْتهُ َمحكمة المسيح هي بحسب مشيئة هللا وخطَّته. ووفقًا للتاريخ البشري فقد مات يسوع بسبب ُحْكٍم ظالٍِم أْصَدرَ 

أرضيَّة. ولِكْن وفقًا لتاريخ هللا الفدائي، فقد مات المسيح بسبب دينونة هللا العادلة على خطايا العالم! فقد َجَعل 

، 1: 1؛ 1: 3هللا حياته وموته ذبيحة خطيَّة. ومع أنَّ ذبائح الخطيَّة البدليَّة تَظهر بجالء في العهد القديم )الويِّين 

 أنَّ تقديم هللا البنه الوحيد كان أمًرا يفوق التفكير البشري! (، إالَّ 29، 21، 36

 

وقد كانت هناك نتيجتان لذبيحة يسوع الكفَّاريَّة: األولى هي أنه سيرى "نَْسالً"؛ أي: نَْسلَه الروحي )األشخاص 

رهم( )العدد  ا النتيجة ال3: 32نظُر التكوين أ( ويُباركهم )33الكثيرين الذين سيُبرِّ ثانية فهي أنه ستطول (. أمَّ

ؤيا أأيَّاُمه؛ أي أنه سيقوم ِمن الموت ويحيا إلى األبد ) (. وهذا أمر جدير بالمالحظة ألنَّ عقيدة 31: 3نظُر الرُّ

(. وبعد موت عبد الرب وقيامته، سوف 39: 25نظُر إشعياء أالقيامة لم تَُكن قد تَبَلورت تماًما في العهد القديم )

بِّ َعلَى يَِدهِ وم به: "يكون هناك عمل عظيم يق ةُ الرَّ ة الرب )أو مشيئته( لن تكون هي َوتُْفلُِح َمَسرَّ ". ولكنَّ َمَسرَّ

ب(. 37أ(، بل ستكون أيًضا السَّبب األعمق لُمستقبله المجيد )العدد 37السَّبب األعمق لُمعاناته فحسب )العدد 

تِه )يَِده(، سوف تَْنَجح خطَّة الرب دائًما! وِمن خالل . فَِمن خالل وساطَ 33ونَِجد وصفًا لهذا الُمستقبل في العدد 

 (. 32: 32نظُر يوحنَّا أموت يسوع وقيامته، سوف يُصبح لديه نَْسل كثير يَتمتَّع بالحياة األبديَّة )

 

ر كثيرين بعد قيامته 11الَعَدد   . يَِصف عمله كرئيس َكَهنة هلل ليُبَرِّ

 

و الُمكافآت التي ستنشأ عن ُمعاناة عبد الرب. فسوف يَرى ثِمار عمله يُتابع هذا الَعَدد َوْصف النتائج أ

ضا التام. ونَِجد هُنا تركيًزا على التبرير الذي سيَحُصل عليه ألْجل كثيرين. والتبرير  الخالصي فيَشعر بالرِّ

ر كثيرو ن بواسطة المعرفة التي يعني أنَّ جميع خطايانا قد ُغفَِرت وأنَّ بِرَّ المسيح قد ُحِسَب لنا! وسوف يَتبرَّ

ر كثيرين هو أنه  يُقدِّمها عبد الرب الخالي ِمن الخطيَّة إلى الناس. ولكنَّ السَّبب األهم في أنَّ عبد الربِّ سيُبرِّ

 سيَحمل آثامهم. 
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 . يَِصف ُمكافأته التي سيَحصل عليها ِمن هللا ِمن أجل أنه َسَكب للموت نفسه وَحَمل خطيَّة كثيرين 15الَعَدد 

 

اِء، ألَنَّهُ َسَكَب لِْلَمْوِت نَْفَسهُ،  َوأُْحِصَي َمَع أَثََمٍة. َوهَُو لَِذلَِك أَهَبُهُ نَِصيباً بَْيَن اْلُعظََماِء، فَيَْقِسُم َغنِيَمةً َمَع األَِعزَّ

ح أنَّ تبرير  33حيث إنَّ العدد  .َحَمَل َخِطيئَةَ َكثِيِريَن، َوَشفََع فِي اْلُمْذنِبِينَ  "كثيرين" هو القصد الرئيس، يَُوضِّ

فإنَّ المعنى المقصود هنا هو أنَّ عبد الرب سيَْحصل على هؤالء األشخاص الكثيرين كميراث! فألنه سيَحمل 

ر كثيرين )العدد 32خطية كثيرين )العدد  (، 39، 36: 6؛ رومية 16: 37نظر أيًضا مرقُس أ؛ 33ب(، ويُبَرِّ

، فقد نال 21: 32ثًا )نصيبًا أو َغنيمةً( )يوحنَّا فسوف يُعطيه الرب هؤالء الكثيرين ميرا (! فبسبب موته البدليِّ

ه.   "كثيرين" ُمكافأةً ِمن الرب. وهكذا، سوف يكون موته البدلي هو أساس ارتفاعه أو ُسُموِّ

 

دقيقة أو صحيحة. ففي ضوء مقامه الرفيع، ال يَكفي أن يكون له نصيب  32وهكذا، قد ال تكون ترجمة العدد 

د واحٍد ِمن العظماء أو األقوياء الذين بي اء )مع األقوياء(! فهو ليس ُمجرَّ ن الُعظماء أو أن يَقِسم غنيمة مع األعزَّ

 ؛ كولوسي33-9: 2؛ فيلبِّي 22-27: 3نظُر أفُسس أ)واألعظم يتقاسمون الغنائم، بل هو األسمى واألعلى 

(، واألمم والملوك سيقفزون ِمن فرط دهشتهم 0: 19(. فالملوك سيقفون له والرؤساء سيسجدون له )31: 3

(. لذلك، ال يجوز أن يوضع يسوع في مقام العظماء على 36: 62ويعجزون عن الكالم بسبب ظهوره المؤثِّر )

( الذي َحقَّق 35: 39؛ 31: 30؛ 6: 3نظُر رؤيا أهذه األرض. فَرُجل األوجاع هو اآلن الَملِك الُمْنتَِصر )

رين في نظر النُّصرة ِمن خالل آال مه وحصل على غنيمته المؤلَّفة ِمن أَُمم كثيرين )أي: جميع األشخاص الُمبَرَّ

 هللا(!

 

وسوف يَْسُكب عبد الرب جسده ونفسه ألجل الُخطاة، ويَسمح لنفسه بأن يُْحَسب مع األثمة أو الُمجرمين؛ أي 

(. فسوف 30: 22نظُر لوقا أخرين )مع األشخاص الذين يحملون سيوفًا ويَظهرون كأنهم يَعتزمون إيذاء اآل

ه بتلك األقوال  يُصبح إنكار عبد الرب لذاته َجلي ًا عندما يَسمح لآلخرين بالتفكير في هذه األشياء عنه، وبالتفوُّ

عنه، وبُمعاملته بهذه الطريقة رغم أنَّ الحقيقة ُمختلفة تماًما. ففي الحقيقة، فإنه ال يَسلب اآلخرين حياتهم، بل 

بونه ويَقتلونه، وألجل الذين يَطعنونه )العدد هو يبذل ح ياته ِمن أجلهم. وفي الحقيقة، فهو يَُصلِّي ألجل الذين يَُعذِّ

 (. 31: 1؛ رومية 31: 23نظُر أيًضا لوقا أ( )6

 


