الجزء الثامن عشر من الرد على شبهات ادلة رفض
اليهود ليسوع انه ليس المسيح الذي ينتظروه ل نه
ليس ابن داود مثل نبوة التكوين 10 :49
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نبوات ان المسيا ابن داود وادعاء ان المسيح ليس له ابن من نسل داود
لنه ليس ابن داود
في البداية ردا على هذه الشبهات التالية
هل أبناء داود يعتبروا هم أبناء أوالده فقط وليس بناته؟ اال يعتبر اليهودي هو ابن امرأة يهودية
حتى لو كان ابوه ليس يهودي والعكس غير صحيح؟
ففي موقع جوديزم Judaism 101
تحت تعريف من هو اليهودي يقول
?Who is a Jew

A Jew is any person whose mother was a Jew or any person who has
gone through the formal process of conversion to Judaism.
فالشرط الساسي ان يكون ابن امرأة يهودية ليصبح يهودي فالجنسية اليهودية تاتي من االم
بل يكملوا ويقولوا
a person born to a Jewish mother who is an atheist and never
practices the Jewish religion is still a Jew, even in the eyes of the
ultra-Orthodox.
فحتى لو شخص ولد من امرأة يهودية وهو ملحد ال يؤمن باي شيء في االيمان اليهودي وال
يمارس أي طقس يهودي هو ال يزال يعتبر يهودي حتى في عين اليهود الرثوذكس المتعصبين
لنه ابن امرأة يهودية
ويكملوا قائلين
First, traditional Judaism maintains that a person is a Jew if his
mother is a Jew, regardless of who his father is.
.اول تقليد يهودي ان الشخص هو يهودي لو امه يهودية بغض النظر عمن هو اباه
بل يكمل قائال

Several people have written to me asking about King David: was he a
Jew, given that one of his female ancestors, Ruth, was not a Jew?
This conclusion is based on two faulty premises: first of all, Ruth was
a Jew, and even if she wasn't, that would not affect David's status as
a Jew. Ruth converted to Judaism before marrying Boaz and bearing
Obed. See Ruth 1:16, where Ruth states her intention to convert.
After Ruth converted, she was a Jew, and all of her children born
after the conversion were Jewish as well. But even if Ruth were not
Jewish at the time Obed was born, that would not affect King David's
status as a Jew, because Ruth is an ancestor of David's father, not of
David's mother, and David's Jewish status is determined by his
mother.
العديد من الشخاص كتبوا الى يسألوا عن الملك داود هل كان يهودي حيث ان أحد جداته راعوث
لم تكن يهودية؟ هذا االستنتاج هو بناء على خطأين الول راعوث هي يهودية وحتى لو لم تكن
هذا ال يؤثر على داود ككونه يهودي الن راعوث تحولت لليهودية قبل ان تتزوج بوعز وقبل ان
 التي أعلنت راعوث نيتها ان تتحول لليهودية وبعد ان تحولت16 :1 تنجب عوبيد انظر راعوث
 ولكن حتى لو لم تكن يهودية عند.هي أصبحت يهودية وكل أبنائها ولدوا بعد ان تحولت هم يهود

وقت ميالد عوبيد هذا أيضا ال يؤثر على حالة داود الملك كيهودي الن راعوث هي جدة أبو داود
وليست جدة امه وجنسية داود اليهودية هي تحدد من امه.
تم
بل ما يقولوه هو مبني على ما قاله الكتاب المقدس الذي وضح ان النسل صحيح لو انتقل من
االم ينتقل من االم في قصة بنات صلحفاد
سفر العدد 27
 1: 27فتقدمت بنات صلفحاد بن حافر بن جلعاد بن ماكير بن منسى من عشائر منسى بن
يوسف و هذه اسماء بناته محلة و نوعة و حجلة و ملكة و ترصة
 2: 27و وقفن امام موسى و العازار الكاهن و امام الرؤساء و كل الجماعة لدى باب خيمة
االجتماع قائالت
 3: 27ابونا مات في البرية و لم يكن في القوم الذين اجتمعوا على الرب في جماعة قورح بل
بخطيته مات و لم يكن له بنون
 4: 27لماذا يحذف اسم ابينا من بين عشيرته النه ليس له ابن اعطنا ملكا بين اخوة ابينا
 5: 27فقدم موسى دعواهن امام الرب
 6: 27فكلم الرب موسى قائال

 7: 27بحق تكلمت بنات صلفحاد فتعطيهن ملك نصيب بين اخوة ابيهن و تنقل نصيب ابيهن
اليهن
 8: 27و تكلم بني اسرائيل قائال ايما رجل مات و ليس له ابن تنقلون ملكه الى ابنته
وأيضا شريعة مخلوع النعل الشهيرة إلقامة نسل فاالم تنقل له النسب.
فاالبن الجسدي هو من ابيه ولكن أيضا ممكن ينتقل من االم كما راينا
فالمسيح ينسب لليهودية لو كانت امه يهودية وبنفس السلوب ينسب لداود لو كان امه أحد بنات
داود.
والمسيح ليس ابن داود من امه مريم العذراء بنت داود بل أيضا بالنسب الى يوسف النجار الذي
هو أيضا أحد احفاد داود.
فمريم العذراء الذي ذكر نسبها في لوقا  3ويوسف النجار الذي ذكر نسبه في متى 1
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اما عن موضوع انه يكون االبن من خالل االب الجسدي فقط هذا امر ادعاه اليهود مؤقتا في
القرن الثاني الميالدي وكتب في التلمود في  Yevamot 54bولكن قبل هذا وبعده اليهودية من
االم كما وضحت.

امر اخر مهم ال يلتف اليه الكثيرين ان لوقا البشير يقول على ما كان يظن وهو في اليوناني
ريستو سانتاال ريتيس هو تعبير يساوي في العبري تعبير كي هوزكا الذي يعني الحال الرسمي
وهذا يعني رسميا ان يسوع ابن يوسف النجار بالنسب النه خطيب امه هذا يهوديا صحيح الن
يوسف اعتبر ابن هالي أبو مريم بالنسب الن هالي لم ينجب أوالد فيعتبر زوج االبنة هو ابن
رسمي حتى لو لم يكن ابن بالجسد.
وهذا ما شرحه كتابات الراباوات مثل
tr. William Kinnaird, Jerusalem: Keren Ahvah Meshihit
ومتى لهذا السبب شرح نسب يوسف النجار نفسه الذي هو أيضا من احفاد داود جسديا
فالمسيح ابن داود جسديا من طريق مريم بنت داود من نسل ناثان ابن داود ورسميا أي شرعيا
عن طريق يوسف خطيبها ابن داود جسديا من نسل سليمان.
وبخاصة في هذا االمر ان هناك لعنة وضعت على نسل يكينيا الملك من احفاد داود النسل
الملوكي في
سفر ارميا 22
 30: 22هكذا قال الرب اكتبوا هذا الرجل عقيما رجال ال ينجح في ايامه النه ال ينجح من نسله
احد جالسا على كرسي داود و حاكما بعد في يهوذا

ولهذا الملوك المتتاليين ال يصلح ان يكون منهم المسيح ولهذا المسيح جاء من بنت داود من
ناثان وليس سليمان ولكن في نفس الوقت يوسف الذي من نسل داود الملوكي من سليمان فهو
رسميا او شرعيا يعطي للمسيح شرعيا ابن داود رغم انه ليس ابنه الجسدي فانطبقت نبوة ارميا.
مع مالحظة ان الطرفين الجسدي أي مريم او نسبا أي يوسف يعطوه كونه من نسل داود ولكن ال
يوجد أي طرف من خارج نسل داود كان مسؤول عنه وهذا صعد ان تكون بالصدفة.

االمر االخر المهم وهو اإلعالن الواضح ان المسيح ابن عذراء وفي نفس الوقت ابن داود فبالتاكيد
سيكون ابن بنت داود
سفر اشعياء 7
 14: 7و لكن يعطيكم السيد نفسه اية ها العذراء تحبل و تلد ابنا و تدعو اسمه عمانوئيل
نبوة أخرى عن ميالده من عذراء ايضا
سفر ارميا 31
 22 :31حتى متى تطوفين ايتها البنت المرتدة الن الرب قد خلق شيئا حديثا في االرض انثى
تحيط برجل

هذا حدث بعد التجسد حين كانت العذراء تحيط بالمسيح طفالً .مع مالحظة ان كلمة رجل هي في
العبري جيبير التي تعني الجبار وليس انوش وكلمة انثي (نيقيبا) تعني نوع وليس امراه متزوجه
مثل لقب حواء وقت خلقها او اي مولود انثي.
وأيضا انه نسل المرأة وليس الرجل
سفر التكوين 3
 15 :3و اضع عداوة بينك و بين المراة و بين نسلك و نسلها هو يسحق راسك و انت تسحقين
عقبه
فهو من نسل االنسان ابن المراة فقط
فكل هذا يؤكد انه ابن عذراء .وأيضا نبوات كثيرة انه سيكون من نسل داود فهو بالتأكيد سيكون
ابن العذراء بنت داود
وهذا ال ينطبق على أحد اال الرب يسوع المسيح
فلو قلة من اليهود لم يفهموا هذا االمر رغم وضوحه الشديد ولم يربطوا بين ميالده من عذراء
وبين كونه من نسل داود ولم يقروا عندما رؤها تتحقق امام اعينهم بهذا المعنى الحقيقي فهو
خطأ منهم وليس عيب في النبوة الواضحة وانطبقت بالفعل على المسيح.
وهذه مقدمة لنبوات انه ابن داود ومن نسل داود

النبوة الثامنة عشر
لنه ليس ابن داود مثل نبوات
سفر التكوين 10 :49
 10: 49ال يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع
شعوب
بالفعل هذه النبوة هي نبوة مسيانية وهي بالفعل تحققت في الرب يسوع المسيح بالكامل .بل
وحددت كالعادة انه من نسل داود وليس ابن مباشر لداود كما شرحت في المقدمة ولكن الهم من
هذا انها وضحت الهوته
 8 :49يهوذا اياك يحمد اخوتك يدك على قفا اعدائك يسجد لك بنو ابيك
 9 :49يهوذا جرو اسد من فريسة صعدت يا ابني جثا و ربض كاسد و كلبوة من ينهضه
 10 :49ال يزول قضيب من يهوذا و مشترع من بين رجليه حتى ياتي شيلون و له يكون خضوع
شعوب
 11 :49رابطا بالكرمة جحشه و بالجفنة ابن اتانه غسل بالخمر لباسه و بدم العنب ثوبه
 12 :49مسود العينين من الخمر و مبيض االسنان من اللبن

الكالم عن الخارج من سبط يهوذا والعدد يقول ( ال يزول ) وليس يبدأ .فالعدد ال يتكلم عن من
يبدا بالملك ولكن العدد يقول الملك فيما بعد في يهوذا ولن يزول الي ان ياتي شيلون وبعد ان
ياتي شيلون الذي يخضع كل الشعوب واكرر كل الشعوب له
وبالطبع بعد ان ياتي شيلون ينتهي سلسلة الملك من يهوذا
فيجب ان يكون شيلون من سبط يهوذا
سبط يهوذا استمر من داود حتي السبي وفي اثناء السبي رفع نبوخذنصر يهوياكين وبعده زربابل
حتر رجوعهم من السبي واستمر بعد هذا سبط يهوذا في يهوذا المكابي ونسله حتي قرب ميالد
المسيح
وبعد ان ملك المسيح علي عود الصليب قضيب ملكه لم يملك اي يهودي وبخاصه بعد خراب
اورشليم  70م وانتهى نسل داود تماما فسلسلة نسل داود تدمرت  70ميالدية ولهذا ال يستطيع
أحد االن اثبات انه ابن داود بطريقة متصلة حقيقية ولكن اخر ما يستطيع اليهودي االن ان يثبت
انه من سبط يهوذا اال غالبا ابن الهالك الذي سيدعي كذبا انه ابن داود رغم انه غالبا سيكون من
سبط دان االفعى على الطريق.
فكيف يرد اليهود على هذا ان الرب يسوع المسيح هو اخر من يستطيع ان يثبت نسبه لداود؟
االمر االخر شيلوه او شيلون ليس اسم شخص او اسم مكان والكلمة لم تستخدم اال مره واحده في
هذا العدد
ومثال من قاموس برون

H7886
ׁשילה
shı̂ylôh
BDB Definition:
1) he whose it is, that which belongs to him, tranquillity
 هدوء وراحة البال, الذي ملكه كل شيئ, هو الذي له

The complete word study dictionary : Old Testament
7886. ׁשִׁיֹלהšiylōh: A masculine proper name meaning Shiloh. It is a
noun meaning whose it is or he whose it is (Gen. 49:10). The NIV renders
it to whom it belongs; the NASB uses Shiloh with a note. The KJV
translates it as Shiloh.
اسم مذكر وتعني من له او الذي له كل شيئ والترجمه الحديثة الذي تنتمي له او شيلوه

ومرجع

The Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament
ׁשִׁיֹלה, Q ׁשִׁילֹו, 39 mss. and SamP. MSS שלה, SamP. šīlå: a particular word, the
meaning of which is still disputed, which is used in the clause עַד־כִׁי י ָב ֹא

ׁשִׁיֹלהGn 4910; for relevant bibliography see especially Westermann Gen.
3: 244f, and Müller VT 14 (1964) 276-81; apart from the lexicons
(Gesenius-B.; KBL; Zorell Wb.) cf. also e.g. Holzinger in Kautzsch AT4 93;
Dillmann Genesis6 462ff; Reicke-Rost Hw. 1794.
There are three possible explanations which predominate the discussion: a)
with Vrss. rd. ׁשֶֹּׁלהcorresponding to “ׁשֶּׁלֹוuntil the one comes to whom it
belongs”; see Sept.RA τὰ ἀποκείμενα αὐτῷ; Sept.MSS ῷ ἀπόκειται; Vetus
Latina (Cod. Lugdun.) qui reposita sunt; Pesh. man dedīlēh hī “the one to
whom it (authority) belongs”; Tg. Onq. ʿad deyētē mešīḥā dedīlēh hī

malkūtā “until the Messiah comes to whom the kingdom belongs”; so e.g.
Holzinger Genesis 258; Zorell Lexicon 838a; Müller loc. cit. 278, and 2772,
where further adherents of this view are mentioned. Compare with Tg.
Onq. also the Qumran text 4Q Patr. 3f (Lohse Qumran 246, 247): עד בוא
“משיח הצדק צמח דוידuntil the one anointed with righteousness comes, the
scion (offshoot) of David”, on which see also Maier Texte 2: 164.
10 :49 كلمة معناها ال زال عليه خالف التي اتت في تكوين
فهي قد تكون اتت من كلمة الذي ينتمي له كل شيئ وفي السبعينية الكائن الذي له السلطه وفي
الترجوم المسايا الذي له المملكة وقمران حتي ياتي المسيح بالحق

ومرجع

The exhaustive concordance of the Bible
7886 [שִׁ יֹלהShiyloh /shee·lo/] n?. From 7951; GK 8869; AV translates as
“Shiloh” once. 1 he whose it is, that which belongs to him, tranquillity.

وايضا

New American Standard Hebrew-Aramaic and Greek dictionaries
7886.

ׁשִׁיֹלהShiloh (1010a); of unc. der.; Peth. “he whose it is,” a Messianic
title:— Shiloh(1).

وايضا

The Abridged Brown-Driver-Briggs Hebrew-English Lexicon of the Old
Testament
שִׁ יֹלהappar. n., but prob. = שֶׁ ּלֹוhe whose it is
or that which belongs to him,. infra.
ونتوقف قليال بعد ما كل هذه المراجع اكدت ان الكلمه العبري تعني ان كل شيئ ينتمي له
واتسائل من هو الذي ينتمي له كل شيئ ؟
استطيع وبكل قوه ان اجيب واقول هو الرب فقط وليس اله اخر

هل يستطيع انسان ان يدعي سلطانه وملكه وان كل شيئ في العالم ملكه ويخضع له ؟ استطيع ان
اقول بالطبع ال الن هذا االنسان سيكون مدعي االلوهية
الن الذي له كل شيئ هو اهلل فقط
ثانيا كمالة العدد تقول
وله يكون خضوع الشعوب
وكلمة خضوع
H3349
יּקהה
yiqqâhâh
BDB Definition:
1) obedience, cleansing, purging
وتعني طاعه وتطهير والتطهر

فمن له خضوع كل الشعوب بالطاعه الي االبد ؟
بالطبع هو اهلل الن شعوب العالم التخضع الي اي انسان مهما كان سلطانه
وال يوجد بشر ابدي

اذا فعندنا كلمات في العدد تتماشي مع كلمة شيلوه التي تدل علي الذي له كل شيئ وكل شيئ ينتمي
له وله تخضع جميع الشعوب الي االبد اذا فهذا وصف ليس علي بشر عادي وال حتي احد االنبياء
ولكن ال زال عند البعض اشكاليه وهي انه يخرج من يهوذا اذا فهو في الهئية كانسان ولكن هو ليس
انسان عادي وال نبي او رسول بل له سلطان اهلل المطلق علي كل شيئ
هو إلههم وهو بالجسد ابن داود.
انجيل متى 22
يح؟ ْاب ُن َم ْن ُه َو؟» قَالُوا لَ ُهْ « :اب ُن َد ُاوَد».
ون ِفي ا ْل َم ِس ِ
 42قَائالًَ « :ما َذا تَظُ ُّن َ
وح َربًّا؟ قَ ِائالً:
الر ِ
ف َي ْد ُعوهُ َد ُاوُد ِب ُّ
 43قَ َ
ال لَ ُه ْم« :فَ َك ْي َ
ب لِرِّبيِ ْ :
اء َك َم ْو ِط ًئا لِقَ َد َم ْي َك.
ال َّ
 44قَ َ
َض َع أ ْ
س َع ْن َي ِميني َحتَّى أ َ
اجل ْ
َع َد َ
الر ُّ َ
ون ْاب َن ُه؟»
ان َد ُاوُد َي ْد ُعوهُ َربًّا ،فَ َك ْي َ
ف َي ُك ُ
 45فَِإ ْن َك َ
ِ
ِ ٍ
َ 46فلَم ي ِ
سأَلَ ُه َبتَّ ًة.
َح ٌد أ ْ
َح ٌد أ ْ
س ْر أ َ
َن ُي ِج َ
ستَط ْع أ َ
َن َي ْ
ْ َْ
يب ُه ِب َكل َمةَ .و ِم ْن ذل َك ا ْل َي ْوِم لَ ْم َي ْج ُ
فهو يأتي من عذراء بنت داود ولكنه هو رب داود ورب كل اليهود
فالعداد واضحة انها عن المسيا وبالفعل انطبقت على الرب يسوع المسيح بعد الرجوع من السبي
ومجيؤه من نسل داود اقام لنفسه قدس اقداس

ولكن اين في العدد ان المسيح ال بد ان يكون ابن رجل جسديا من نسل داود؟ اين التحديد ان
يكون رجل وليس امرأة من نسل داود؟

وكما اكرر كل مرة لو قلة من اليهود لم يفهموا النبوة جيدا بمستواها الروحي ولم يقروا عندما رؤها
تتحقق امام اعينهم بهذا المعنى الحقيقي فهو خطأ منهم وليس عيب في النبوة الواضحة وانطبقت
بالفعل على المسيح وكنيسته.

والمجد هلل دائما

