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سأعرض شبهات في فيديو انتشر بعنوان غير الئق وسأقدم ما قيل باللون األسود وردي باللون األحمر
القاني وسأضيفه لموضوع موقف التلمود من الرب يسوع ومريم العذراء
يقدم الشخص على انه المتخصص
انتبهوا لما سيقول المتخصص
فكرة المسيحية كلها قائمة على مريم العذراء وكله فكر مختلق
ولم يقل على االطالق كيف قائمة على مريم العذراء.
ولم يقل من اختلق هذا الفكر او على تعبيرهم هذه الخرافة.

وأين العناصر التي تقيم انها خرافة او اسطورة؟
نسل المسيح زنى المحارم
وطبعا شبهة قديمة مردود عليها ووضح انه ال يوجد هذا االدعاء
من اول يهوذا ويهوذا النبي ومركزه كان كبير الكهنة
يهوذا ابن يعقوب كان نبي وكبير كهنة؟ بيتكلم عن أي عقيده هذا؟
اول حالة زنا محارم ارتكبها يهوذا مع مرات ابنه
أوال هي ليست زوجت ابنه هي ارملة ابنه وهذا فرق كبير .ألنه يحول الموقف من زنى لشريعة إقامة
النسل.
وشرحت هذا االمر في ملف
ثامار
وأيضا
الرد علي شبهة هل ثامار زانية ؟ تكوين 38
الرد على ادعاء وجود زانيات في نسب السيد المسيح
يهوذا زوج ابنه األول لثامار ومات فزوجها للثاني ومات فزوجها للثالث ومات فزوج الرابع لوحدة أخرى
طبعا استمر في تصحيح ما يقال ف يهوذا لم يكن له أربع أبناء بل ثالثة فقط عيرا واونان وشيلة

وهو لم يزوج شيلة الثالث بالطبع لثامار
فثامار عرفت انه رايح يبيع غنم
يبيع غنم؟ العدد يقول
 13: 38فاخبرت ثامار و قيل لها هوذا حموك صاعد الى تمنة ليجز غنمه
جز الغنم أي قص الصوف وليس بيع غنم .الحقيقة بالفعل اشك في التخصص
لما عرف انها زنت قال اخرجوها لتحرق الن بنت الكاهن في الشريعة اليهودية تحرق وهو كان كبير
الكهنة
أوال هذا قبل شريعة موسى بأكثر من  250سنة أي شريعة حرق بنت الكاهن الزانية لم تكن أتت بعد التي
أتت في زمن موسى بعد هذا بقرنين ونصف في الويين 9 :21
ثانيا يهوذا ليس كاهن أصال .كبير كهنة مين؟
اين التخصص؟
ثامار لمى لبست مالبس عاهرة وقعدت في بيت بائعات الهوى
هي كانت في الطريق في مدخل عينايم التي على طريق تمنة ولم تكن في بيت من بيوت بائعات الهوى
 14: 38فخلعت عنها ثياب ترملها و تغطت ببرقع و تلففت و جلست في م دخل عينايم التي على طريق
تمنة النها رات ان شيلة قد كبر و هي لم تعط له زوجة
 15: 38فنظرها يهوذا و حسبها زانية النها كانت قد غطت وجهها

 16: 38فمال اليها على الطريق و قال هاتي ادخل عليك النه لم يعلم انها كنته فقالت ماذا تعطيني لكي
تدخل علي
مع كال احترام لألشخاص ولكن كل معلومة تقال يوجد بها خطأ
الحادث الثانية داود النبي
الي نام معاها طلعت مرات ظابط عنده في الجيش وهو اوريا الحثي في تكوين 11
تكوين 11؟ داود في تكوين 11؟
يقصد  2صم  11ولعل لم يقصد
ويقول المعلق كان واطي عليه السالم واطي واطي
هذا هو األسلوب الذي نتوقعه من الملحدين .ولكن لن نرد بأسلوبهم فنحن نرد على الفكر وليس
األشخاص فحتى الي اهانونا نقول ربنا يبارككم
الست دي هي الي خلفت سيدنا سليمان الي بنى المعبد
أوال لو لم ينتبه ،االبن الذي انجبته من الزنى مات كما في  2صم 18 :12
ولكن بعد هذا تاب داود توبة قوية على خطيته العظيمة وبعدها تزوج بثشبع وبعدها أنجب سليمان
فالن كالمه غير واضح لو يقصد ان االبن الذي من الزنى هو سليمان فهو مخطئ جدا
سليمان في يشوع  47 :21بيقول املت فخذيك الى النساء فاستولين على جسدك

ماذا؟ سليمان في يشوع أي سفر يشوع؟
سليمان بعد يشوع بأربع قرون
ثم اين العدد الذي يقول هذه التعبيرات؟
بل في سفر الملوك يقول املن قلبه
سفر الملوك األول 4 :11
ان َشي ُخ َ ِ
ُخرى ،وَلم ي ُك ْن َقْلب ُه َك ِ
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َ َُ
لم أجد جملة صحيحة
ومن نسل داود جه ناس كتير ملوك ومجرمين ومنهم جت ثامار الي هي كانت جدة يسوع
ثامار من نسل داود؟ ثامار؟
ده نسي انه تكلم عن ثامار من دقائق وأنها انجبت من يهوذا الذي قبل داود بأكثر من خمس قرون
ذائد واحدة كانت عندنا في صفر يشوع كان عندنا راحاب
اسمه سفر يشوع مش صفر يشوع ما علينا
راحاب كانت امرأة زانية ومن نسل يسوع
راحاب من نسل يسوع؟ يا إلهي

راحاب شرحت موقفها وان التعبير في العبري صاحبة فندق وقدمت ادلة على ذلك
الرد علي شبهة هل فعال راحاب كنعانية زانية وهل هناك معاني اخري لهذا اللقب ؟ يشوع 2
رحاب
الرد على ادعاء وجود زانيات في نسب السيد المسيح
ثم يعود ويقول
دي واحدة من اجداد يسوع
من ضمن الحاجات الي هم بيتكلموا عليها ان المسيح ملعون
مكتوب ايه في غلوسيوس
غلوسيوس؟ دي ال نطق اسم رسالة غالطية ال بالعربي وال باالنجليزي يا اما غالطية او Galatians
شرحت هذا االمر في
كيف يصف بولس الرسول المسيح بانه ملعون وكيف يعبده بعد هذا الوصف
هو فدانا من اللعنة وحمل اللعنة عنا
جاب الكالم ده منين تثنية 23
كالعادة غلط هو تثنية 23 :21
الصليب دخل بعد ما دخلت ديانات أخرى على المسيحية

ديانات ايه دي الي دخلت على المسيحية؟
وشرحت ان الكلمة صليب وليس خشبة
الجزء السابع من الرد علي اخطاء ترجمة شهود يهوه .صليب ام خشبه ؟ يو 19-17 :19
المسيح من األسماء المعروف بها المجنون الساحر ابن ال***** او ابن بانديرا
طبعا هذا غير حقيقي فاين لقب الرب يسوع المسيح بهذا؟
لماذا قلة األمانة من بني البشر حتى هذا القدر؟
مختل ومعه بعلزبول هذه اتهامات وليس لقب
ثم يقولوا الذين معه انه من خلفية مسيحية
كل هذا اثبت لي الحقيقة انه ليس متخصص في العقيدة المسيحية.
ما علينا
ثم يبدأ الموجودين في مغالطة منطقية وهي وهي كثرة الشبهات Fallacy of many questions
كتير زي المسيح مولودين في  25كانون االول زي اوزوريس وحورس انيوس بوزا كريشنا ديونيس هركليز
تموز ميثرا وكل دول الهة اتولدوا من عذراء وغيرهم احنا بس بنتكلم في المضمون
كل ما يقولونه خطأ

ورددت عليها في ملف تفصيلي لكل منها على حدي وسندرسهم في سلسلة كاملة بمعونة الرب واثبات
خطا كل هذه االدعاءات ولم يولد أي منهم في اساطيرهم في  25ديسمبر ولم يقال ان أي منهم ولد من
عذراء
هل يوجد تشابه بين المسيح وحورس
الرد على ادعاء تشابه يسوع المسيح مع ابولونيوس من تايانا
هل تشابه المسيح والمسيحية مع بوذا والبوذية وهل اقتبست التعاليم المسيحية من الكتابات البوذية كامل
الرد باختصار علي هل المسيحية ماخوذة من كريشنا
الرد على ادعاء تشابه اسطورة ديونيسوس مع قصة المسيح
الرد على ادعاء تشابه قصة ميثرا مع المسيح
هل هناك تشابه بين تموز والمسيح
المسيحيين حرقوا مكتبة اإلسكندرية لطمس التاريخ؟
المسيحيين؟ في أي تاريخ هذا؟ عن أي كوكب يتكلمون؟

سأعبر كل هذه االدعاءات عن تشابه الوثنية ألركز في موضوعنا في مردود عليها وسيكون حلقات قادمة
واصل الى كمالة الموضوع األصلي
يوسف النجار هو من نسل يهوذا ومن نسل داود المفروض يجي منه المسيح

بالطبع ال الن مريم العذراء هي بنت داود ومنها اتى المسيح ويوسف هو خطيبها
مريم مش معلومة في االنجيل وال نسلها وال أي شيء معلوم
القديسة مريم العذراء غير معلومة؟ وال نسلها؟
الم يعلم هؤالء ان انجيل لوقا  3قدم نسلها بالكامل؟
ابوها مش مذكور في االنجيل .ال في العهد القديم وال الجديد
الم يعرفوا ان هالي هو والد مريم العذراء
وكيف يذكر والدها في العهد القديم وهي في العهد الجديد .العهد القديم توقف عن مكابيين الثاني قبل
العهد الجديد بقرنين
وشرحت في ملف
هل هالي ويواقيم نفس الشخص؟
بنجيب اسم ابوها منين؟ والمسيحيين بيجيبوا اسم ابوها منين؟ من التلمود الي بيسجل المواليد
أوال اسم والدها في الكتاب المقدس انجيل لوقا  23 :3وأيضا في التقليد من منتصف القرن األول وقدمته
بالتفصيل في
هل هالي ويواقيم نفس الشخص؟
وباختصار اسم يواقيم في التسبحة القبطية من القرن الثاني التي تنقله عن اباء الكنيسة من القرن األول
قبل التلمود أصال

وأيضا السنكسار
وأيضا في انجيل يعقوب االبوكريفي من سنة  150م أيضا قبل التلمود
وأيضا في سودو ماثيو من نفس الفترة الزمنية
وأيضا موجود اسم يواقيم وحنة في قبر العائلة في اورشليم والباقي حتى االن مزار سياحي
وأيضا من القرن األول االحتفال بميالد مريم بنت يواقيم وال يزال باقي هذا التقليد من القرن األول من
انطاكيا الى اليونان وغيرهم
ثانيا وهذا سيكون موضوع اليوم التفصيلي التلمود لم يتكلم أصال عن السيدة مريم العذراء
ثالثا التلمود البابلي او االورشليمي ليس كتاب بيسجل مواليد ولكن كان هناك كتاب مواليد اخر وهو
 .Hieros. Taanith. Fol 68.1ويذكر اسم هالي وليس يواقيم أصال
فكل ما يقوله الحقيقة غير صحيح
المجوس بعد ما قدمولوا هدايا راحوا بلغوا الملك
ماذا؟ المجوس راحوا بعد ما قدموا هدايا بلغوا الملك؟؟
ارجوا الرجوع للكتاب المقدس في متى  2انهم ذهبوا لهيرودس أوال ثم بعد ان قدموا الهدايا رجعوا من
طريق اخر ولم يذهبوا للملك
مت  11: 2و اتوا الى البيت و اروا الصبي مع مريم امه فخروا و سجدوا له ثم فتحوا كنوزهم و قدموا له
هدايا ذهبا و لبانا و مرا

مت  12: 2ثم اذ اوحي اليهم في حلم ان ال يرجعوا الى هيرودس انصرفوا في طريق اخرى الى كورتهم
قلة األمانة من بني البشر
لو سألت أي مسيحي المسيح اتولد ازاي يقول لك اتفتح جنبها (أي جنب السيدة العذراء لتلده)
انا اول مرة في حياتي اسمع هذه االسطورة
من اين يأتوا بهذا االدعاء؟
يوسف النجار متجوزهاش كان عايش معاها جدعنة
ماذا؟
الم يقرؤوا انها كانت خطيبته ثم أصبحت امرأته وخطوبة في اليهودية هو كتوبيم أي كتب الكتب الذي
اخذها الفكر اإلسالمي كتب الكتاب
أوال خطوبة
إنجيل متى 18 :1
ُم ُه م ْخطُ ِ
فَ ،قْب َل أَ ْن َي ْج َت ِم َعاُ ،و ِج َد ْت ُحْبَلى
َما ِوالَ َد ُة َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
أ َّ
يح َف َكاَن ْت َ
وس َ
هك َذاَ :ل َّما َكاَن ْت َمْرَي ُم أ ُّ َ َ
وب  اة ل ُي ُ
وح اْل ُق ُد ِ
س.
الر ِ
ِم َن ُّ
زواج
إنجيل متى 20 :1

ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُم ِ
ال ُك َّ
الر ِب َق ْد َ
ف ْاب َن َد ُاوَد ،الَ
ورِ ،إ َذا َم َ
وس ُ
ظ َهَر َل ُه في ُحْل ٍم َقائ  االَ« :يا ُي ُ
يما ُه َو ُم َت َفكٌر في هذه األ ُ
َولك ْن ف َ
َت َخف أَن َت ْأ ُخ َذ مريم ام أر ََتك .أل َّ ِ
ِ ِ
وح اْل ُق ُد ِ
س.
الر ِ
يها ُه َو ِم َن ُّ
ْ ْ
َْ َ َ َْ َ
َن َّالذي ُح ِب َل ِبه ف َ
وال يوجد نبوة في العهد القديم انه يولد من عذراء
بجد؟
نبوات ميالد المسيح من عذراء
مكتوبة يولد من فتاه ومعناها بالعلمي علماه
بالطبع الموضوع هذا قتل بحثا
ِ
يل" والرد علي بعض
يك ُم َّ
اء َت ْحَب ُل َوَتلِ ُد ْاب  ا
نبوة " َوَل ِك ْن ُي ْع ِط ُ
السِي ُد َن ْف ُس ُه َ
نا َوَت ْد ُعو ْ
اس َم ُه ع َّما ُنوِئ َ
آية اَ :ها اْل َع ْذَر ُ
الشبهات المثارة حولها اش 14 :7
هل تعبير علماه يعني عذراء ام شابه ؟ اشعياء 14 :7
ويوسف خلف منها اربع والد وشوية بنات مش مذكور عددهم
بالطبع شبهة قديمة وشرحتها في
هل ليسوع المسيح اخوة بالجسد من مريم ؟
وان األربعة هم أبناء خالته اخت مريم وهي زوجة كلوبا
في يوحنا  8كانوا بيقولوا لوك احنا مش مولودين من زنا زيك ويسوع مدافعش عن نفسه

بالطبع شرحتها في ملف
هل اليهود اتهموا العذراء بانها زانية ؟ يوحنا 41 :8
والمسيح وضح لهم انهم أبناء الشيطان فرفضوا وقالوا انهم ليسوا أبناء زنا أي أبناء الشيطان بل أبناء
إبراهيم .فواضح ان المشككين حتى لو يقرؤوا سياق الكالم
قصة قتل كل األطفال المختلقة زي قصة موسى لما اتولد فالملك عرف وقال اقتلوا كل األطفال
هل حد سمع كالم مثل هذا من قبل؟ فرعون لم يصدر أوامر بقتل األطفال لما عرف ان موسى اتولد بل
ألنه كان يخاف من ازدياد عدد شعب إسرائيل وهذا قبل والدة موسى أصال
سفر الخروج
 9: 1فقال لشعبه هوذا بنو اسرائيل شعب اكثر و اعظم منا
 10: 1هلم نحتال لهم لئال ينموا فيكون اذا حدثت حرب انهم ينضمون الى اعدائنا و يحاربوننا و
يصعدون من االرض
 22: 1ثم امر فرعون جميع شعبه قائال كل ابن يولد تطرحونه في النهر لكن كل بنت تستحيونها
الملك الي كان عايز يقتل الطفل يسوع اسمه هيرودس انيتيابوس وده تولى الحكم سنة  4ق م ومات 39
م أي والدة يسوع وموته خالل حكم الراجل ده لما انتى هربانه من الملك ده الي كان عايز يقتل ابنك وهو
طفل لما ترجعيله تاني من قال لكي انه مش هيحاول يقتل ابنك فالمسيح اتولد وعاش ومات والملك ده
موجود

بالطبع غلط فالذي أراد قتل الرب يسوع في وقت ميالده هو هيرودس الكبير اما محاكمة الرب يسوع كانت
في زمن ابنه وهو هيرودس انتيباس هو الذي قتل يوحنا المعمدان وهيرودس الكبير هو ملك على الكل
اليهودية والجليل والعشر مدن اما ابنه كان حاكم ربع على الجليل فقط
هي دي القصة كلها بجميع محتواها والتلمود الي جابوا منه اسم ابوا مريم هو الي قال عليها *****
ثم يقولوا أشياء غير الئقة ويدعي ان كل القصص مختلقة وهربت مصر خوفا من حكم الرجم وغيرها من
االدعاءات التي توصف باهانات لمعتقدنا وليس نقد
فأركز على الموضوع األصلي
نفس التلمود الي بيجيبوا منه اسم أبو مريم نفس التلمود بيقول العذراء كانت زانية
التلمود لم يقل هذا على االطالق وهذا الذي في ملف
الجزء األول من موقف التلمود من الرب يسوع ومريم العذراء وموضوع باندي ار
الجزء الثاني من موقف التلمود من الرب يسوع ومريم العذراء وموضوع بلعام
وفيه قدمت رد على هذا االدعاء وتوضيح ان قصة بانديرا وكل هذه األمور ليس لها أي عالقة بالرب
يسوع المسيح بل ليست في زمنه بل سأؤكد هذا من وثائق يهودية وبأدلة قاطعة وسيكون في الفيديو
الكامل
وانهي هذا الجزء
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 31 :10

م ِخيف هو اْلوقُوع ِفي يد ِي ِ
هللا اْل َح ِي!
ََ
ُ ٌ َُ ُ ُ

