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ساقدم شبهة بالرد عليها ولكن في البدايه اريد ان اوضح شيئ مهم الن المشككين يعتمدون
علي اسلوب الخداع وخاصه للبسطاء
هدم المشككين من ادعاء ان اليهود اتهموا العذراء بانها زانية هو اثبات ان قرانهم صحيح
والههم ورسولهم لم ينقل عن الكتابات الخاطئه كالعادة
والشيئ الهام هو ان قرانهم لم يقل ان اليهود ادعوا ذلك فيما بعد ميالد المسيح بفتره طويله
ولكن القران قال ان اليهود اتهموا العذراء اثناء الحمل المقدس واول ما ولدت والمسيح طفل
صغير حديث الوالده وان اتهامهم كان موجه لميرم وليس للمسيح في كبره او بعد صعوده
وهذه هي سقطه خطيره من سقطات اله االسالم الكبري في قرانه
بمعني انه حتى لو سأتماشى جدال فقط بان كان اليهود اتهموا المسيح بعد ميالده بثالثين
سنه كما يدعوا يدعوا المسلمين عن انجيل يوحنا او بمئتين سنه كما يدعوا المسلمين عن
التلمود او اكثر بانه ليس ابن العذراء تحقيقا لنبوة اشعياء ولكن ابن زنا هذا ال يهم وسهل
الرد عليه ولكن المهم جدا وهو هل يوجد عند اله االسالم ورسوله والمسلمين حاليا اي دليل

ليس اسالمي ان اليهود اتهموا العذراء وقتت حملها المقدس بالمسيح او اول ما ولدت
المسيح بانها زانية ؟
لو عندهم دليل فليقدموا وان لم يكن عندهم دليل فاكشف الخطأ الذي وقع فيه اله االسالم
باقتباساته الخاطئه من الكتابات اليهوديه الخطأ
اذا في كل دليل يقدمه المشككون نركز هل هذا االتهام او االدعاء هو وقت الحمل المقدس ام
بعده بسنين طويله لو اثناء الحمل يكون كالم القران صحيح وان كان بعده فهو محاوله
فاشله كالعاده من المشككين وثبت ان القران خطأ
ونص الشبهة مع التعليق
علماء المسيحية يصرخون بإتهام اليهود لمريم بالزنا
بقلم ******************
ونالحظ معا اخوتي االحباء ان هدف المشكك من تقديم االدله ان علماء المسيحيه يصرخون
باتهام اليهود لمريم بالزنا فهل سيقدم ادله ان اليهود اتهموا مريم بالزنا ؟
هل توجه اليهود واقاموا محاكمه لميرم اثناء حملها بانها حبلي بالزنى ؟
وامامنا اختيارين
ان اليهود فعلوا هذا واقاموا محكمه لمحاكمة العذراء  ,فاين الدليل ولن لم يوجد دليل عند
المسلمين فهم كذبه يتهمون محصنه كما يقولوا فيجب جلد كل منهم ثمانين جلده حسبت
شريعتهم
او ان اليهود لم يتهموا العذراء اثناء الحمل المقدس وايضا اصبح المسلمون كذبه
وسافترض ( ساتماشى مع كالم المسلمين الخطأ ) ان اليهود بالفعل اتهموا وحاكموا العذراء
فهي اما اثبتت برائتها فلم يرجموها او لم تستطع فاقاموا الحد عليها ورجموها
والن العذراء لم ترجم اذا لم يتهمها احد واذا كالم المشككين خطأ

اذا اقوي دليل علي كذب المشككين ان العذراء لم ترجم الن لم يتهمها احد بشيئ وال يوجد
دليل عكسي يستطيع ان يصمد امام هذا الدليل
وقبل ان اكمل في شبهته ارجوا من القارئ ان يراجع ملف
الطالق في اليهودية والمسيحية
وبخاصه جزء احكام الزني في العهد القديم

يقول هللا تعالي
علَى َم ْريَ َم بُ ْهتَانا ع َِظيما)
( َوبِ ُك ْف ِر ِه ْم َوقَ ْو ِل ِه ْم َ
فهل اليهود حقا إتهموا مريم العذراء العفيفة الشريفة بالزنا ؟
اشكر المشكك علي انه اثبت فكرتي بالنص القراني الن القران يؤكد ان اليهود قالوا كالم
علي مريم بهتانا وهي حبلي
وهذا النص القراني هو من سورة النساء 156
وتاكيدا اضع اقوال المفسرين الؤكد كالم المشكك عن مفهوم القران
الطبري
يعنـي بذلك ج ّل ثناؤه :وبكفر هؤالء الذين وصف صفتهم { َو َق ْو ِله ْم عَلـى َم ْريَـ َم بُهْتانا ع َِظيـما
ور ْميهم إياها بـالزنا ،وهو البهتان العظيـم ألنهم رموها بذلك وهي
} يعنـي :ب ِفريتهم علـيهاَ ،
مـما رموها به بغير ث ْبت وال برهان بريئة ،فبهتوها بـالبـاطل من القول.
وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل .ذكر من قال ذلك:

علـي بن أبـي
حدثنـي الـمثنى ،قال :ثنا عبد هللا بن صالـح ،قال :ثنـي معاوية بن صالـح ،عن
ّ
طلـحة ،عن ابن عبـاسَ { :وقَ ْو ِل ِه ْم علـى َم ْر َيـ َم بُهْتانا ع َِظيـما } يعنـي أنهم رموها بـالزنا.
السدي :قوله{ :
حدثنا مـحمد بن الـحسين ،قال :ثنا أحمد بن مفضل ،قال :ثنا أسبـاط عن
ّ
َوقَ ْو ِل ِه ْم علـى َم ْريَـ َم بُهْتانا ع َِظيـما } حين قذفوها بـالزنا.
الطبري
المفرط
والبهتان العظيم رميها بيوسف النجار وكان من الصالحين منهم .والبهتان الكذب
ِ
الذي يتعجب منه وقد تقدّم .وهللا سبحانه وتعالى أعلم.
فالطبري يؤكد انهم اتهموا مريم بانها زنت مع يوسف النجار رغم انه رجل صالح ( واعتزر
بشده لكني كتمت ضحكه كبيره ولم اريد اكتب هنا كالم ساخر لكي ال يتضايق اخوتي
المسلمين الشرفاء )
العذراء ياله االسالم كانت مخطوبه ليوسف النجار والكلمه العبري كتوب اي بالمفهوم
العربي مكتوب كتابها علي يوسف النجار فهي امراته شرعا فكيف يتهمون يوسف بانه زني
معها وهو كتب كتابه معها من قبلها بفتره
الرازي
علَ ٰى َم ْر َي َم بُ ْهت َ ٰـنا ع َِظيما } نسبتهم إياها إلى الزنا ،ولما حصل التغير ال جرم حسن
َوقَ ْو ِل ِه ْم َ
العطف ،وإنما صار هذا الطعن بهتانا عظيما ألنه ظهر عند والدة عيسى عليه السالم من
الكرامات والمعجزات ما د ّل على براءتها من كل عيب ،نحو قوله
علَ ْي ِك ُر َطبا َجنِيّا }
س ٰـ ِق ْط َ
{ َو ُه ّزى إِلَ ْي ِك ِب ِج ْذعِ ٱلنَّ ْخ َل ِة ت ُ َ
[مريم ]25 :ونحو كالم عيسى عليه السالم حال كونه طفال منفصال عن أمه ،فإن كل ذلك
دالئل قاطعة على براءة مريم عليها السالم من كل ريبة ،فال جرم وصف هللا تعالى طعن
اليهود فيها بأنه بهتان عظيم،
اي انهم اتهموها وقت الحمل حتي الوالده وظهرت برائتها بسبب معجزات الطفل يسوع
وتاييد ذلك اورد ايضا النص القراني
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ش ْيئا َف ِريّا }
ت َ
{ فَأَتَتْ ِب ِه َق ْو َم َها تَحْ ِملُهُ َقالُواْ ٰي َم ْريَ ُم لَقَ ْد ِجئْ ِ
اي انهم اتهموها وقت الوالده ولما اتت بالطفل يسوع
الطبري
حدثنا ابن حميد ،قال :ثنا سلـمة ،عن ابن إسحاق ،عمن ال يتهم ،عن وهب بن منبه ،قال:
ش ْيئا فَ ِريًّا } :أي الفـاحشة غير الـمقاربة.
ت َ
لـما رأوها ورأوه معها ،قالوا :يا مريـم { لَقَ ْد ِجئْ ِ
القرطبي
قوله تعالىَ { :فأَتَتْ بِ ِه َق ْو َم َها تَحْ ِملُهُ } روي أن مريم لما اطمأنت بما رأت من اآليات،
وعلمت أن هللا تعالى سيبين عذرها ،أتت به تحمله من المكان القصي الذي كانت انتبذت فيه.
قال ابن عباس :خرجت من عندهم حين أشرقت الشمس ،فجاءتهم عند الظهر ومعها صبي
تحمله ،فكان الحمل والوالدة في ثالث ساعات من النهار .وقال الكلبي :ولدت حيث لم يشعر
بها قومها ،ومكثت أربعين يوما للنفاس ،ثم أتت قومها تحمله ،فلما رأوها ومعها الصبي
ش ْيئا فَ ِريّا } أي جئت بأمر عظيم
ت َ
حزنوا وكانوا أهل بيت صالحين؛ فقالوا من ِكرينَ { :لقَ ْد ِجئْ ِ
كاآلتي بالشي يفتريه .قال مجاهد« :فريا» عظيما .وقال سعيد بن مسعدة :أي مختلقا مفتعال؛
يقال :فريت وأفريت بمعنى واحد .والولد من الزنى كالشيء المفترى .قال هللا تعالى:
ِيهنَّ َوأ َ ْر ُج ِل ِهنَّ }
{ َوالَ َيأ ْ ِتينَ ِببُ ُهت َ ٍ
ان َي ْفت َ ِرينَهُ َب ْينَ أ َ ْيد ِ
ي أي يعمل
يفري ِ
[الممتحنة ]12 :أي بولد يقصد إلحاقه بالزوج وليس منه .يقال :فالن ِ
الفر ّ
الفري العجيب النادر؛ وقاله األخفش .قال :فريا عجيبا.
العمل البالغ ،وقال أبو عبيدة:
ّ
والفَ ْري القطع كأنه مما يخرق العادة ،أو يقطع القول بكونه عجيبا نادرا .وقال قطرب :الفري
ش ْيئا فَ ْريا»
الجديد من األسقية؛ أي جئت بأمر جديد بديع لم تسبقي إليه .وقرأ أبو حيوةَ « :
بسكون الراء .وقال السدي ووهب بن منبه :لما أتت به قومها تحمله تسامع بذلك بنو
إسرائيل ،فاجتمع رجالهم ونساؤهم ،فمدّت امرأة يدها إليها لتضربها فأجف هللا شطرها
فح ُملت كذلك .وقال آخر :ما أراها إال زنت فأخرسه هللا تعالى؛ فتحامى الناس من أن

يضربوها ،أو يقولوا لها كلمة تؤذيها ،وجعلوا يخفضون إليها القول ويلينون؛ فقالوا« :يا
مريم لقد جئت شيئا فريا» أي عظيما؛
ابن كثير
قال عبد هللا بن أبي زياد :وأحفظ عن سيّار أنه قال :رأيت نورا ساطعا ،فتوجهوا حيث قال
لهم ،فاستقبلتهم مريم ،فلما رأتهم ،قعدت وحملت ابنها في حجرها ،فجاؤوا حتى قاموا
ش ْيئا فَ ِريّا } أمرا عظيما { ٰيأ ُ ْختَ َه ٰـ ُرونَ } أي :يا شبيهة
ت َ
عليهاَ { ،قالُواْ ٰي َم ْريَ ُم لَقَ ْد ِجئْ ِ
س ْوءٍ َو َما كَا َنتْ أ ُ ُّم ِك بَ ِغيّا } أي :أنت من بيت طيب
هارون في العبادة { َما كَانَ أَبُ ِ
ٱم َرأ َ َ
وك ْ
طاهر معروف بالصالح والعبادة والزهادة ،فكيف صدر هذا منك؟
سورة مريم 28
س ْوءٍ َو َما كَانَتْ أ ُ ُّم ِك بَ ِغيّا }
ارونَ َما كَانَ أَبُ ِ
ٱم َرأ َ َ
وك ْ
{ ٰيأ ُ ْختَ َه ُ
( وبالطبع اكتم ضحكه اخري كل مره اقراء ان مريم اخت هارون اخو موسي )
وبالطبع القرطبي ابدع وقال
وقال كعب األحبار بحضرة عائشة أم المؤمنين رضي هللا عنها :إن مريم ليست بأخت هارون
أخي موسى؛ فقالت له عائشة :كذبت .فقال لها :يا أم المؤمنين إن كان رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم قاله فهو أصدق وأخبر ،وإال فإني أجد بينهما من المدّة ستمائة سنة .قال:
فسكتت.
عندي الكثير اقدمه في هذه النقطه ولكن ال اريد ان اطيل المهم وهو ان اليهود اتهموا مريم
انها زنت وقت ما ولدت المسيح وهو طفل حديث الوالده فهل يوجد دليل ليس اسالمي علي
ذلك ؟
نكمل كالم المشكك
ال أحد يشكك أن هؤالء قتلة األنبياء وأنهم الذين إفتروا علي هللا تعالي وأنبيائه بالكذب وأركز

اآلن في هذا البحث على إتهام اليهود لمريم البتول الطاهرة الشريفة بالزنا!! .
اذا هو يؤكد الفكره انه اتهموها هي وليس اتهموا المسيح فيما بعد بانه ابن زنا
ولكن يحاول البعض إنكار هذه الحقيقة والتي أقرها القرآن الكريم وللنظر حسب علماء
النصاري وحسب نصوص اإلنجيل وتفاسير اإلنجيل هل حقا إُتهمت مريم البتول بالزنا من
اليهود ؟
ونري االدله التي سيقدمها
الشاهد األول
التلمود يوجهه إهانات للمسيح وألتباعه المسيحيين والتشهير بالمسيح)..!!(1

أوال التلمود لم يوجه أي إهانة ال للرب يسوع المسيح وال للسيدة العذراء مريم وهذا سافرد
له ملف كامل بعنوان
موقف التلمود من مريم العذراء وموضوع بانديرا
وسابين فيه باألدلة من المراجع اليهودية الحديثة والقديمة انهم يتكلمون عن شخص اخر
من القرن الثاني الميالدي وال عالقة له بالرب يسوع المسح وبالسيدة العذراء مريم بل
اليهود أصال اسم الرب يسوع المسيح الذي هو يسوع الناصري عندهم هو ممنوع ذكر اسمه
وقت كتابة التلمود في القرن الثاني الميالدي وما بعده فلهذا لم يكتبوا عنه وال عن مريم
العذراء أي شيء .ولكن لألسف فكرة ان اليهود في التلمود شتموا المسيح واتهموا العذراء
هي فكرة خطأ من القرن التاسع عشر ولهذا في هذا الملف سأتماشى جدال وأكرر فقط جدال
ان التلمود اتهم السيدة العذراء رغم ان في الملف التفصيلي التالي الذي اشرت اليه سابين
عكس ذلك وانهم لم يتكلموا عنها أصال.
ثانيا تماشيا جدال مع ادعاء ان التلمود الذي كتب في القرن الثاني ادعى ذلك على السيدة
العذراء فشكرا للمشكك علي الدليل االول الذي يقف ضده وليس معه فالسبب الرئيسي وراء
اضطهاد الكنيسه ( اي بعد انتشار المسيحيه وليس وقت ميالد المسيح )
وسبب الكراهيم واصدارهم لهذه االتهامات الباطله ان المسيح خيب أمالهم في ملك ارضي
اذا اتهامهم للمسيح جاء فيما بعد ولم يوجه اي من اليهود كلمه لمريم عندما ولدت المسيح
فهذا دليل يكشف شر اليهود وايضا يكشف خطأ القران فيما قال ان اليهود افتروا علي مريم
العذراء عندما ولدت المسيح
واشكر المشكك مره ثانيه
الشاهد الثاني
اليهود يؤكدوا أن المسيح ( بالنسبة لهم ) إبن عسكري روماني)!(2

اوال هذا كتب في التلمود بالفعل ولكنه يتكلم عن شخر اخر في القرن الثاني وليس الرب
يسوع المسيح والتلمود كتب في القرن الثاني الميالدي وما بعده ولكن حتى لو تماشيت جدال
ان التلمود قال ذلك عن المسيح هذا ما اريد ان اثبته ان اليهود اتهموا المسيح بانه ابن زنا
في القرن الثاني بعد قيامته وانتشار الكنيسه ولم يستطع اليهود ان يقفوا امام انتشار العقيده
المسيحيه فحاربوها بكل الوسائل ومنها الخدع والمؤامرات واثارة الرومان ليقتلوا
المسيحيين وتلفيق التهم اليهم والرد علي معجزات المسيحيين بانها من اعمال الشيطان
وايضا منها انهم اتهموا ان المسيح ابن زنا  .ولكن اكرر مره ثانيه هذا في القرن الثاني
الميالدي وليس وقت ميالد المسيح
والكالم موجه للمسيحيين في القرن الثاني وليس لمريم العذراء ( اخت هارون االسالميه )
وقت ميالد المسيح
اذا اليزال القران فيما قال خطأ
ولكن ردا على موضوع اتهام اليهود في القرن الثاني بان يسوع ابن زنا وحتى لو تماشينا
جدال مع هذا رغم انه غير صحيح
اليهود بعد رفضهم للرب يسوع المسيح أسلمهم الرب الي ذهن مرفوض
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 28 :1
وض ِل َي ْف َعلُوا َما
ستَحْ ِ
سلَ َم ُه ُم هللاُ ِإلَى ِذ ْه ٍن َم ْرفُ ٍ
سنُوا أ َ ْن يُ ْبقُوا هللاَ فِي َم ْع ِرفَتِ ِه ْم ،أ َ ْ
َو َك َما لَ ْم َي ْ
ق.
الَ يَ ِلي ُ
وهذا بعد رفضهم للمسيحيه وبشارة الخالص اي بعد صعود رب المجد
وبدؤا في هذه الفتره يقلبون الحقائق وااللقاب
فالمسيحيون في هذه الفتره كانوا يلقبون المسيح ابن العذراء كما جاء في
إنجيل متى 23 :1
ِيرهُ :اَللُ َمعَنَا.
« ُه َوذَا ا ْلعَ ْذ َرا ُء تَحْ بَ ُل َوتَ ِل ُد ا ْبناَ ،ويَ ْد ُ
عونَ ا ْ
س َمهُ ِع َّمانُوئِي َل» الَّذِي ت َ ْفس ُ

وكلمة عذراء في اليوناني بارثينوس
παρθενος
وهي الكلمه التي ايضا قالها اشعياء بالنبوة عن المسيح انه ابن عذراء
سفر إشعياء 14 :7
س َمهُ« ِع َّمانُوئِي َل».
سهُ آيَةَ :ها ا ْلعَ ْذ َرا ُء تَحْ بَ ُل َوتَ ِل ُد ا ْبنا َوت َ ْدعُو ا ْ
َول ِك ْن يُ ْع ِطي ُك ُم ال َّ
س ِيّ ُد نَ ْف ُ
وفي العبري علماه وفي السبعينية ترجمت الي بارثينوس
ارجو مراجعة ملف
هل تعبير علماه يعني عذراء ام شابه ؟ اشعياء 14 :7
وكلمة ابن بارثينوس
παρθενος
اليهود كعادتهم في تغيير االلقاب من القاب محترمه الي القاب اهانه غيروا الكلمه من
بارثينوس الي بانثيروس
πανθερος
وكلم بان ثير
بان تعني كل وثيرو ( اوميكرون بدل اوميجا ) يصتاد
πανθηραω
ولكن اليوجد هذا ال في اي كتابات رومانية وال في اي كتابات اخري قبل القرن الثاني
الميالدي عندمي افتري اليهود ذلك لرفضهم للعقيده المسيحيه
اذا المسيح في هذه الفتره كان يلقب ابن عذراء بالفعل ولكن اليهود قلبوا االسم
وهو ليس الكلمه االولي وال االخيره التي غيرها اليهود في هذا الزمان فهم غيروا اسم
العهد الجديد من انجيل ( ايفانجيليون ) اي بشره ساره الي كتاب الخطيه بجملته (
ايفريستاتوس )

ومن اسم الكنيسه من بيت صاله ( بيث هاتيفيلاله ) الي بيت الباطل ( بيث هاتيفاله )
والقديسات من شيري الي زانيات معابد قديشوت
ويوم االحد الي يوم الكارثه
ويسوع جشوا اي يهوه المخلص الي جيشو اي فليمح اسمه
بل وصلوا لدرجه رفض ترجمتهم المهمة وهي السبعينية ورفض بعض اسفارهم الهامة مثل
القانونية الثانية بسبب ان الرب اسلمهم لذهن مرفوض فهل يقبل كالمهم ؟
فاستشهاد المشكك بهذه الفعله لليهود اليثبت انهم اتهموا العذراء وقت الوالده ولكن اتهام
للمسيحيين بعد ذلك بكثير
وايضا يثبت ان القران ينقل من الكتابات اليهودية المتاخره خطأ وال يعرف االمور التاريخيه
الصحيحه
ويكمل المشكك في امر اخر
اليهود حقا علي صفحات اإلنجيل إتهموا المسيح بأنه إبن زنا ولنأخذ نصا علي سبيل المثال
إنجيل يوحنا  /40 8ـ41
(ولكنكم اآلن تطلبون أن تقتلوني ،وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من هللا .هذا لم
يعمله إبراهيم )41 ( .أنتم تعملون أعمال أبيكم .فقالوا له :إننا لم نولد من زنا .لنا أب واحد
وهو هللا) .
اوال باختصار سياق كالم المسيح مع اليهود
انجيل يوحنا 8
 32 :8و تعرفون الحق و الحق يحرركم
 33 :8اجابوه اننا ذرية ابراهيم و لم نستعبد الحد قط كيف تقول انت انكم تصيرون احرارا
 34 :8اجابهم يسوع الحق الحق اقول لكم ان كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية
 35 :8و العبد ال يبقى في البيت الى االبد اما االبن فيبقى الى االبد
 36 :8فان حرركم االبن فبالحقيقة تكونون احرارا

 37 :8انا عالم انكم ذرية ابراهيم لكنكم تطلبون ان تقتلوني الن كالمي ال موضع له فيكم
 38 :8انا اتكلم بما رايت عند ابي و انتم تعملون ما رايتم عند ابيكم
 39 :8اجابوا و قالوا له ابونا هو ابراهيم قال لهم يسوع لو كنتم اوالد ابراهيم لكنتم تعملون
اعمال ابراهيم
 40 :8و لكنكم االن تطلبون ان تقتلوني و انا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من هللا هذا
لم يعمله ابراهيم
 41 :8انتم تعملون اعمال ابيكم فقالوا له اننا لم نولد من زنا لنا اب واحد و هو هللا
 42 :8فقال لهم يسوع لو كان هللا اباكم لكنتم تحبونني الني خرجت من قبل هللا و اتيت الني
لم ات من نفسي بل ذاك ارسلني
 43 :8لماذا ال تفهمون كالمي النكم ال تقدرون ان تسمعوا قولي
 44 :8انتم من اب هو ابليس و شهوات ابيكم تريدون ان تعملوا ذاك كان قتاال للناس من
البدء و لم يثبت في الحق النه ليس فيه حق متى تكلم بالكذب فانما يتكلم مما له النه كذاب و
ابو الكذاب
 45 :8و اما انا فالني اقول الحق لستم تؤمنون بي
 46 :8من منكم يبكتني على خطية فان كنت اقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي
 47 :8الذي من هللا يسمع كالم هللا لذلك انتم لستم تسمعون النكم لستم من هللا
 48 :8فاجاب اليهود و قالوا له السنا نقول حسنا انك سامري و بك شيطان
 49 :8اجاب يسوع انا ليس بي شيطان لكني اكرم ابي و انتم تهينونني
 50 :8انا لست اطلب مجدي يوجد من يطلب و يدين
 51 :8الحق الحق اقول لكم ان كان احد يحفظ كالمي فلن يرى الموت الى االبد
 52 :8فقال له اليهود االن علمنا ان بك شيطانا قد مات ابراهيم و االنبياء و انت تقول ان
كان احد يحفظ كالمي فلن يذوق الموت الى االبد
المسيح اتهم اليهود بانهم اوالد ابليس وهذا معروف في الفكر اليهودي من العهد القديم بانه
زنا روحي بمعني العبادات الشيطانية

سفر الخروج 16 :34
َوتَأ ْ ُخذُ ِم ْن بَنَاتِ ِه ْم ِلبَنِيكَ  ،فَت َ ْزنِي بَنَات ُ ُه ْم َو َرا َء آ ِل َهتِ ِهنَّ َ ،ويَجْ َع ْلنَ بَنِيكَ يَ ْزنُونَ َو َرا َء آ ِل َهتِ ِهنَّ .
سفر الالويين 6 :20
ابع ِلت َ ْزنِ َي َو َرا َء ُه ْم ،أَجْ عَ ُل َوجْ ِهي ِض َّد تِ ْلكَ
َوالنَّ ْف ُ
س الَّتِي ت َ ْلتَفِتُ إِ َلى ا ْل َج ِ
انّ َ ،وإِ َلى الت َّ َو ِ
ش ْعبِ َها.
النَّ ْف ِس َوأ َ ْق َطعُ َها ِم ْن َ

سفر القضاة 17 :2
س ِريعا ع َِن
َو ِلقُضَا ِت ِه ْم أ َ ْيضا لَ ْم َي ْ
س َجدُوا لَ َهاَ .حادُوا َ
س َم ُعواَ ،ب ْل َزنَ ْوا َو َرا َء آ ِل َه ٍة أ ُ ْخ َرى َو َ
ال َّ
ب ،لَ ْم يَ ْفعَلُوا ه َكذَا.
س ْم ِع َو َ
ار ِب َها آبَا ُؤ ُه ْم ِل َ
يق الَّتِي َ
الر ّ ِ
صايَا َّ
س َ
ط ِر ِ

سفر القضاة 33 :8
يمَ ،و َجعَلُوا لَ ُه ْم بَعَ َل
ت ِج ْد ُ
َوكَانَ بَ ْع َد َم ْو ِ
عونَ أَنَّ بَنِي إِ ْ
س َرائِي َل َر َجعُوا َو َزنَ ْوا َو َرا َء ا ْلبَ ْع ِل ِ
َب ِر َ
يث ِإلها.

سفر أخبار األيام األول 25 :5
ام ِه ْم.
َو َخانُوا ِإلهَ آ َبا ِئ ِه ْم َو َزنَ ْوا َو َرا َء آ ِل َه ِة ُ
ب ِم ْن أ َ َم ِ
ب األ َ ْر ِ
الر ُّ
ض الَّ ِذينَ َط َر َد ُه ُم َّ
شعُو ِ
سفر المزامير 27 :73
ع ْنكَ .
ع ْنكَ يَبِي ُدونَ  .ت ُ ْه ِلكُ ُك َّل َم ْن يَ ْزنِي َ
ألَنَّهُ ُه َوذَا ا ْلبُعَدَا ُء َ

سفر هوشع 2 :1
ام َرأَةَ ِزنى َوأ َ ْوالَ َد ِزنى،
ب ِل ُهو َ
ب ُهو َ
ش َع« :ا ْذ َه ْب ُخ ْذ ِلنَ ْف ِ
سكَ ْ
الر ُّ
الر ُّ
ش َعَ ،قا َل َّ
أ َ َّو َل َما َكلَّ َم َّ
ب».
ألَنَّ األ َ ْر َ
الر َّ
ض قَ ْد َزنَتْ ِزنى ت َ ِاركَة َّ
سفر هوشع 4
 12 :4شعبي يسال خشبه و عصاه تخبره الن روح الزنى قد اضلهم فزنوا من تحت الههم

وحتي هذا التشبيه استخدم في العهد الجديد مثل محبة العالم
رسالة يعقوب 4 :4
الز َناةُ َو َّ
أَيُّ َها ُّ
َاوةٌ للِ؟ فَ َم ْن أ َ َرا َد أ َ ْن َيكُونَ ُم ِحبًّا
الز َوانِي ،أ َ َما ت َ ْعلَ ُمونَ أَنَّ َم َحبَّةَ ا ْل َعالَ ِم َ
عد َ
عد ًُّوا للِ.
ار َ
ِل ْلعَا َل ِم ،فَقَ ْد َ
ص َ
فكالم المسيح معهم عن انهم ابناء ابليس الن اعمالهم تشهد بذلك وهم ردوا عليه بانهم
ليسوا ابناء زنا بل ابناء هللا
النهم لو المسيح يتهمهم بالزنى الجسدي لكانوا دافعوا بانهم يعرفون اباؤهم الجسديين جيدا
ولكن كالمهم عن نبوتهم لل النه باتهامهم بانهم ابناء الشيطان هو زني روحي
وعندما قدم لهم دليل بسبب اعمالهم بانهم ليسوا من هللا اتهموه بانه سامري وبه شيطان
وبالطبع المسيح ليس سامري وليس به شيطان فهي تهم جزافيه خاطئة
فالحوار واضح تماما انه يدور حول البنوه لل والزنى بترك هللا وال عالقه له بالزنى الجسدي
المن قريب وال من بعيد
واالعداد بتعليق سريع
انجيل يوحنا 8

 32 :8و تعرفون الحق و الحق يحرركم
 33 :8اجابوه اننا ذرية ابراهيم و لم نستعبد الحد قط كيف تقول انت انكم تصيرون احرارا
عندما اعلن لهم انهم عبيد ويحتاجون المسيح الحق لكي يحررهم اعترض اليهود وقالوا له
انهم ليسوا عبيد
 34 :8اجابهم يسوع الحق الحق اقول لكم ان كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية
المسيح هنا وضح واعلن ان كالمه عن العبوده البليس بصنع الخطية
 35 :8و العبد ال يبقى في البيت الى االبد اما االبن فيبقى الى االبد
ومن يصبح عبد للخطيه ال يبقي في بيت هللا
 36 :8فان حرركم االبن فبالحقيقة تكونون احرارا
ولهذا هم محتاجين للمسيح ابن هللا لكي يحررهم من عبودية الخطيه
اذا كل الكالم يدور عن العبودية للخطيه
 37 :8انا عالم انكم ذرية ابراهيم لكنكم تطلبون ان تقتلوني الن كالمي ال موضع له فيكم
البنوه البراهيم اي انهم ليسوا امميين مثل الشعوب الكنعانية عبيد الشيطان وليسوا وال
مؤابيين وال عمونيين وال فلسطينيين مرفوضين من هللا لعبوديتهم للخطايا
ولكن المسيح يوضح انه يعلم انهم بالجسد ابناء ابراهيم ولكن باالفعال ابناء الشيطان
 38 :8انا اتكلم بما رايت عند ابي و انتم تعملون ما رايتم عند ابيكم
وهنا بدا يتكلم عن بنوتهم للشيطان
 39 :8اجابوا و قالوا له ابونا هو ابراهيم قال لهم يسوع لو كنتم اوالد ابراهيم لكنتم تعملون
اعمال ابراهيم
وهنا يوضحوا انهم نسل ابراهيم فهم ليسوا اوالد الشيطان مثل الشعوب االممية
فرد عليهم موضحا انه يتكلم عن بنوة االفعال فهو قال سابقا من يفعل خطيه فهو عبد للخطية
 40 :8و لكنكم االن تطلبون ان تقتلوني و انا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من هللا هذا
لم يعمله ابراهيم
ويقدم لهم دليل مما يدور في ذهنهم ولم يعلنوه حتي االن ويقول لهم ان ابراهم لم يتفكر في
قتل احد ولكن هم ليسوا اوالد ابراهيم باالفعال النهم يتفكرون في قتله فهم ابناء الشيطان

 41 :8انتم تعملون اعمال ابيكم فقالوا له اننا لم نولد من زنا لنا اب واحد و هو هللا
وهنا االيه الهامة انه اتهمهم بانهم يريدون قتله فهم يفعلون افعال ابيهم القتال والقتال هو
اسم الشيطان
فهم ردوا علي هذه التهمه بانهم ليسوا ابناء الشيطان بانهم ليسوا اوالد زنى والمقصود
بالطبع الزنى الروحي اي ترك هللا والسير وراء العبادات الشيطانيه كما قدمت ادله من العهد
القديم علي هذا المعني وايضا بتعبير انهم لم يولدوا من زنى ولكن ابوهم هو هللا اي انهم
ليسوا من اتباع الشيطان ولكن اوالد هللا
 42 :8فقال لهم يسوع لو كان هللا اباكم لكنتم تحبونني الني خرجت من قبل هللا و اتيت الني
لم ات من نفسي بل ذاك ارسلني
فيقدم لهم المسيح دليل بانهم اوالد الشيطان النهم اليقبلوا المسيح
 43 :8لماذا ال تفهمون كالمي النكم ال تقدرون ان تسمعوا قولي
 44 :8انتم من اب هو ابليس و شهوات ابيكم تريدون ان تعملوا ذاك كان قتاال للناس من
البدء و لم يثبت في الحق النه ليس فيه حق متى تكلم بالكذب فانما يتكلم مما له النه كذاب و
ابو الكذاب
وهنا يعلن المسيح ويكرر ان من يريد ان يقتل ويكذب فهو ابن الشيطان الن الشيطان قتاال
للناس منذ البدئ وايضا كذاب وابو الكذب
 45 :8و اما انا فالني اقول الحق لستم تؤمنون بي
اما هللا الظاهر في الجسد فهو ال يقتل وال يكذب النه هو الحق ورغم هذا هم ال يؤمنون به
فهذا العدد اعالن الهوت للمسيح ايضا
 46 :8من منكم يبكتني على خطية فان كنت اقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي
ويقدم لهم دليل اخر وهو هل يشهد اي احد عليه بانه فعل خطيه ؟
هل شاهده احد وهو يحاول قتل شخص او هل سمعه احد وهو يكذب ؟
مع مالحظة ان هذا الكالم ياتي في نفس االصحاح الذي حاول فيه اليهود رجم الزانية
والمسيح وبخهم علي خطاياهم ولم يستطع احد ان يوبخه علي خطية واحده
 47 :8الذي من هللا يسمع كالم هللا لذلك انتم لستم تسمعون النكم لستم من هللا

 48 :8فاجاب اليهود و قالوا له السنا نقول حسنا انك سامري و بك شيطان
فردهم علي اتهامه لهم بانهم اوالد الشيطان بالهجوم عليه بانه هو سامري اي مرفوض
واختلط دمه بالوثنيين فهم يعتبرون السامريين زناه ليسوا بالمعني الحرفي طبعا ولكن
بالمعني الروحي النهم تزوجوا من وثنيين وبه شيطان فهو ابن الشيطان
 49 :8اجاب يسوع انا ليس بي شيطان لكني اكرم ابي و انتم تهينونني
 50 :8انا لست اطلب مجدي يوجد من يطلب و يدين
 51 :8الحق الحق اقول لكم ان كان احد يحفظ كالمي فلن يرى الموت الى االبد
 52 :8فقال له اليهود االن علمنا ان بك شيطانا قد مات ابراهيم و االنبياء و انت تقول ان
كان احد يحفظ كالمي فلن يذوق الموت الى االبد
اذا اعتقد سياق الكالم واضح تماما وال يحتاج الي تاويل
واقدم اقوال المفسرين تاكيدا لذلك
ابونا انطونيوس فكري
هم يدعون هنا أنهم أوالد هللا ،ولو كانوا حقا أوالد هللا لعرفوا المسيح .ولكانت أعمالهم
أعمال خير ومحبة.
أبناء زنا= أي لم تختلط دمائنا بالوثنيين ،فاإلختالط بهم يسمونه زنا ،وعبادة األوثان زنا
روحي .وهم يدَّعون كذبا أنهم لم يعبدوا األوثان ،فاألنبياء أتهموهم بهذه التهمة.

تفسير ابونا متي المسكين

التفسير التطبيقي
يو 41 : 8

 كان رؤساء اليهود أبناء إلبراهيم.ميز الرب يسوع هنا بين البنوة الحقيقية والبنوة بالوراثة
 لكن أعمالهم. ومن ثم ادعوا بأنهم أبناء هللا،)بالوراثة (وإبراهيم هو مؤسس أمة اليهود
 فما كان. فقد كانوا يعيشون بإرشاد الشيطان وقيادته،تبين أنهم أبناء حقيقيون للشيطان
 إن عضويتك فى.األبناء الحقيقيون إلبراهيم (أتباع هللا األمناء) ليسلكوا كما فعل أولئك
 إذ إن أباك الحقيقي هو من ينبغي أن،كنيستك وعالقاتك األسرية لن تجعل منك ابنا حقيقيا لل
.تطيعه
تفسير جيل
Joh 8:41 Ye do the deeds of your father,.... Not Abraham, but the
devil.

Then said they unto him, we be not born of fornication: meaning
either literally, that they were not a brood of bastards, children of
whoredom, illegitimately begotten in unlawful copulation, or
wedlock; or figuratively, that they were not the children of
idolaters, idolatry being called fornication in Scripture; but that
they were the holy seed of Israel, and children of the prophets, who
had retained the pure word, and the true worship of God, though
in all this they might have been contradicted and refuted; to which
they add,

we have one Father, even God; Israel being called by God his Son,
and firstborn to them belonged the adoption, in a national sense,
and of this they boasted; though few of them were the children of

God by special adoption, or God their Father by regenerating
grace.
ادم كالرك
Joh 8:41
Ye do the deeds of your father - You have certainly another
father than Abraham - one who has instilled his own malignant
nature into you; and, as ye seek to murder me for telling you the
truth, ye must be the offspring of him who was a murderer from
the beginning, and stood not in the truth, Joh_8:44.
We be not born of fornication - We are not a mixed, spurious
breed - our tribes and families have been kept distinct - we are
descended from Abraham by his legal wife Sarah; and we are no
idolaters.
We have one Father, even God - In the spiritual sense of father and
son, we are not a spurious, that is, an idolatrous race; because we
acknowledge none as our spiritual father, and worship none as
such, but the true God. See Bishop Pearce.
ويزلي
Joh 8:41 Ye do the deeds of your father - He is not named yet. But
when they presumed to call God their Father, then he is expressly
called the devil, Joh_8:44.
بارنز

Joh 8:41
The deeds of your father - See Joh_8:38. Jesus repeats the charge,
and yet repeats it as if unwilling to name Satan as their father. He
chose that they should infer whom he meant, rather than bring a
charge so direct and repelling. When the Saviour delivered an
awful or an offensive truth, he always approached the mind so that
the truth might make the deepest impression.
We be not born of fornication - The people still professed not to
understand him; and since Jesus had denied that they were the
children of Abraham, they affected to suppose that he meant they
were a mixed, spurious race; that they had no right to the covenant
privileges of the Jews; that they were not worshippers of the true
God. Hence, they said, We are not thus descended. We have the
evidence of our genealogy. We are worshippers of the true God,
descended from those who acknowledged him, and we acknowledge
no other God and Father than him. To be children of fornication is
an expression denoting in the Scriptures idolatry, or the worship of
other gods than the true God, Isa_1:21; Isa_57:3; Heb_1:2;
Heb_2:4. This they denied. They affirmed that they acknowledged
no God for their Father but the true God.
وغيرهم الكثيرين جدا
وبعد هذا ايضا اوضح ان الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد اكدوا ميالد المسيح العذري
14 :7 سفر إشعياء

س َمهُ « ِع َّمانُوئِي َل».
سهُ آيَةَ :ها ا ْلعَ ْذ َرا ُء تَحْ بَ ُل َوت َ ِل ُد ا ْبنا َوت َ ْدعُو ا ْ
َول ِك ْن يُ ْع ِطي ُك ُم ال َّ
س ِيّ ُد نَ ْف ُ
إنجيل متى 23 :1
ِير ُه :اَللُ َم َعنَا.
« ُه َوذَا ا ْل َع ْذ َرا ُء تَحْ َب ُل َوت َ ِل ُد ا ْبناَ ،و َي ْد ُ
عونَ ا ْ
س َمهُ ِع َّمانُو ِئي َل »الَّذِي ت َ ْفس ُ
سفر التكوين 15 :3
س َح ِقينَ
َوأ َ َ
ض ُع َ
س ِكَ ،وأ َ ْن ِ
س َح ُ
ت تَ ْ
س ِل َها ُ .ه َو يَ ْ
س ِل ِك َونَ ْ
َاوة بَ ْينَ ِك َوبَ ْينَ ا ْل َم ْرأ َ ِةَ ،وبَ ْينَ نَ ْ
ق َرأْ َ
عد َ
ع ِقبَهُ».
َ
سفر إرميا 22 :31
َحتَّى َمتَى تَ ُ
ض .أ ُ ْنثَى
ق َ
ب قَ ْد َخلَ َ
ش ْيئا َحدِيثا ِفي األ َ ْر ِ
الر َّ
طو ِفينَ أَيَّت ُ َها ا ْل ِب ْنتُ ا ْل ُم ْرت َ َّدةُ؟ ألَنَّ َّ
ت ُ ِحي ُط بِ َر ُجل.
إنجيل متى 18 :1
ف ،قَ ْب َل أ َ ْن
سو َ
ع ا ْل َمسِيحِ َفكَانَتْ ه َكذَا :لَ َّما كَانَتْ َم ْريَ ُم أ ُ ُّمهُ َم ْخ ُطوبَة ِليُو ُ
أ َ َّما ِوالَ َدةُ يَ ُ
س َ
ُس.
وح ا ْلقُد ِ
يَجْ ت َ ِمعَاُ ،و ِجدَتْ ُح ْبلَى ِمنَ ُّ
الر ِ
إنجيل متى 20 :1
ب قَ ْد َظ َه َر لَهُ فِي ُح ْل ٍم َقائِال« :يَا
الر ّ ِ
ور ،إِذَا َمالَكُ َّ
َول ِك ْن فِي َما ُه َو ُمتَفَ ِ ّك ٌر فِي ه ِذ ِه األ ُ ُم ِ
وح
َاودَ ،الَ ت َ َخ ْ
يُو ُ
ف أ َ ْن تَأ ْ ُخذَ َم ْر َي َم ْ
س ُ
ف ا ْبنَ د ُ
ام َرأَت َكَ  .ألَنَّ الَّذِي ُح ِب َل ِب ِه ِفي َها ُه َو ِمنَ ُّ
الر ِ
ُس.
ا ْلقُد ِ
إنجيل لوقا 35 :1

علَ ْي ِكَ ،وقُ َّوةُ ا ْل َع ِل ّي ِ ت ُ َظ ِلّلُ ِك ،فَ ِلذ ِلكَ أ َ ْيضا
ُس يَ ِح ُّل َ
فَأ َ َج َ
اب ا ْل َمالَكُ َوقَا َل َلها« :ا َ ُّ
لرو ُح ا ْلقُد ُ
ُّوس ا ْل َم ْولُو ُد ِم ْن ِك يُ ْدعَى ا ْبنَ هللاِ.
ا ْلقُد ُ
ولكن اليهود يعرفون انه ابن يوسف النجار الذي كان كاتب كتوب مع مريم
إنجيل متى 55 :13
س ْم َعانَ
سي َو ِ
وب َو ُيو ِ
س هذَا ا ْبنَ النَّ َّج ِار؟ أَلَ ْي َ
ستْ أ ُ ُّمهُ ت ُ ْدعَى َم ْريَ َمَ ،و ِإ ْخ َوتُهُ يَ ْعقُ َ
أَلَ ْي َ
َويَ ُهوذَا؟
إنجيل لوقا 23 :3
فْ ،ب ِن َها ِلي،
سنَةَ ،و ُه َو َ
سو ُ
ع كَانَ لَهُ َنحْ ُو ثَالَ ِثينَ َ
علَى َما كَانَ يُ َظنُّ ا ْبنَ يُو ُ
َولَ َّما ا ْبت َ َدأ َ يَ ُ
س َ
إنجيل لوقا 22 :4
َوكَانَ ا ْل َج ِمي ُع َي ْ
ت ال ِنّ ْع َم ِة ا ْل َخ ِار َج ِة ِم ْن فَ ِم ِهَ ،و َيقُولُونَ :
ش َه ُدونَ لَهُ َو َيت َ َع َّجبُونَ ِم ْن َك ِل َما ِ
ف؟»
س هذَا ا ْبنَ يُو ُ
س َ
«أَلَ ْي َ
إنجيل يوحنا 45 :1
وس َواأل َ ْنبِيَا ُء
ب َ
ع ْنهُ ُمو َ
سى فِي النَّا ُم ِ
س َو َج َد نَثَنَائِي َل َوقَا َل َلهَُ « :و َج ْدنَا الَّذِي َكت َ َ
فِيلُبُّ ُ
اص َر ِة».
سو َ
ع ا ْبنَ يُو ُ
يَ ُ
س َ
ف الَّذِي ِمنَ النَّ ِ
إنجيل يوحنا 42 :6
ف يَقُو ُل
سو َ
ع ْبنَ يُو ُ
س هذَا ُه َو يَ ُ
ف ،الَّذِي نَحْ نُ ع َِارفُونَ بِأَبِي ِه َوأ ُ ِ ّم ِه؟ فَ َك ْي َ
س َ
َوقَالُوا« :أَلَ ْي َ
اء؟»
س َم ِ
هذَاِ :إ ِنّي نَ َز ْلتُ ِمنَ ال َّ
مع مالحظة ان هذا العدد هو قبل نقاش اليهود معه بقليل

فان كانوا يتهمون امه من هذا الزمان كيف يؤكدون اكثر من مره بانه ابن يوسف النجار وال
يلمحون باي طريقه بانه ابن زنا ؟
وبالطبع هذه االعداد ال يشير اليها المشكك ويخفيها النها ضده
امر اخر وهو ان العذراء كانت مع يوسف في ناصرة الجليل ولكن بعد البشاره مباشره ذهبت
العذراء الي اليصابات قريبتها تخدمها لمدة ثالثة شهور ثم قبل وقت ميالد المسيح مريم
العذراء مع خطيبها يوسف النجار ذهبوا الي بيت لحم اليهودية وهي تبعد عن الجليل بسفر
تقريبا خمس ايام وبقيت هناك مع يوسف النجار والطفل يسوع حتي تقديم المسيح الي
الهيكل ثم مجيئ المجوس بعدها بعدة اشهر ثم من هناك ذهبوا الي مصر وقضوا هناك عدة
سنين ثم رجعوا اخيرا الي الناصره فمتي اتهمها اليهود وقت الميالد ؟
وبيت لحم لم يعرفوهم من هم اصال فكيف يتهموها بالزني رغم انها مع يوسف واليهود في
بيت لحم اليعرفونهم ؟
فهي قصه تاريخيا اخطأ فيها اله االسالم
ويقول
الشاهد الثالث
القمص تادرس يعقوب ملطي
يؤكد إتهام اليهود للمسيح بالزنا.
في تفسيره إلنجيل يوحنا اإلصحاح الثامن العدد41
(إذ قال المخلص أن هللا هو أبوه (يو  )١٨ :٥ولم يعرف رجال بأنه أباه ،فلذلك قالوا" :إننا
لم نولد من زنا" لمقاومته ،مضيفين" :لنا أب واحد وهو هللا" ( .)٤١وكأنهم يقولون له:
"إننا نحن الذين لنا أب واحد وهو هللا وليس أنت يا من تدعي أنك ُولدت من بتول ،فأنت
ُولدت من زنا.
إنك تفتخر أنك ُولدت من عذراء بقولك أن لك هللا وحده هو أبوك .نحن الذين نعرف هللا كأب
لنا ال ننكر أنه لنا أب بشري)"

بصريح العبارة والتصريح الغير قابل ألي تأويل يؤكد أحد كبار مفسرين األرثوذكس بأن
اليهود قد أتهموا المسيح عليه الصالة والسالم بالزنا.
هنا حاول المشكك ان يخدع القارئ في عدة اشياء وهي
اوال لم يتهم احد العذراء وال المسيح وهذا ليس التفسير الوحيد البونا بل هذا واحد من خمس
تفسيرات قدمها ابونا تادرس يعقوب
ثانيا هذا ليس كالم ابونا تادرس يعقوب ولكن كالم نقال عن اوريجانس يقول ( كانهم ) وال
يقول هم اتهموه فهو يقصد انه احتمال والسبب ان اوريجانوس يعيش في القرن الثالث مع
اليهود الذين كتبوا التلمود بافكاره الخطا فهو يرد عليهم
ثالث ايضا هذا الكالم موجه للمسيح بعد  31سنه من ميالده ولم يوجه يهودي كلمة للعذراء
مريم وقت ميالد المسيح
وكما قلت سابقا العذراء وقت ميالد المسيح هي في مدينه غريبه عليها وهي بيت لحم فلم
يتهم يهود بيت لحم العذراء بانها زانية
فكالم القران حتي االن خطا وبدون دليل
ايضا هذا رد فعل من اليهود فالمسيح وصفهم بانهم ليسوا ابناء ابراهيم فقالوا لم نولد من
زنا كما شرحت تفصيال
ولتتضح الصوره اضع تفسير ابونا تادرس لهذا العدد كامل بدون اقتطاع
تفسير ابونا تادرس كامل
"أنتم تعملونأعماألبيكم.
فقالوا له إننا لم نولد من زنا،

َّللا"]41[ .
لناأب وأحد وهو َّ
كشف السيد المسيح لهم عن حقيقة مخفية عنهم وهي أنهم بأعمالهم هذه يحملون
البنوة إلبليس القتَّال منذ البدء الذي لم يثبت في الحق [.]٤٤
ربما قصد اليهود بذلك أنهم ليسوا من نسل إسماعيل ابن الجارية ،إنما من نسل
اسحق ابن سارة الحرة .كماأنهم ليسوا من نسل موآب أو أدوم الذين ولدوا خالل عالقة أثيمة
بين نوح وبنتيه.
ال يقفاألمر عند العود والحجارة بل اختار اإلنسان حتى الشيطان مهلك النفوس
ليكونأبا له .لهذاإنتهرهم الرب قائال":أنتم تعملون أعماألبيكم" أيالشيطان،أب البشر بالخداع
ال بالطبيعة .فكما صار بولس بتعليمه الصالحأبا للكورنثيون ،هكذا دُعي الشيطانأبا للذين
وافقوه بإرادتهم (مز .[929])18:50
القديس كيرلس األورشليمي
إذ نخطئ ففي هذا نحن لم ننتزع بعد مولدنا من إبليس ،حتى وإن كنا نظن أننا نؤمن
بيسوع .لهذا يقول يسوع لليهود الذين آمنوا" :أنتم تعملون أعمال أبيكم" .كلمة "أب" تعني
إبليس كما جاء في العبارة" :أنتم من أب هو إبليس"[]٤٤
هذه الكلمات توضح تماما أن الشخص ليس ابنا إلبليس كثمرة للخلقة ،وال يُقال عن
أي إنسان أنه ابن هللا ألنه ُخلق هكذا.
كما هو واضح أيضا أن الذي كان قبال يُدعى ابنا إلبليس يمكنه أن يصير ابن هللا.
أعلن أيضا (اإلنجيلي) متى ذلك عندما سجل قول المخلص هكذا" :سمعتم أنه قيل تحب
قريبك وتبغض عدوك ،وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم ،باركوا العنيكم ،احسنوا إلى
مبغضيكم ،وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم ،لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في
السماوات" (مت .[930])٤٥–٤٣ :٥

إن كان كل من يثبت فيه ال يخطئ ،فإن من يخطئ ال يثبت في االبن .وإن كان كل من
يخطئ ال يراه ،فإن من يراه ال يخطئ].[931
البر،
المولود من هللا ال يخطئ .لكن بالحقيقة لم يُكتب أن المولود من إبليس ال يصنع ّ
وإنما من يصنع الشر هو من إبليس].[932
يقول البعض أن بعض الكائنات المخلوقة هي من هللا وهي ليست قط مولودة من هللا.
هذه الكائنات حتما أقل رتبة في المسكونة من الذين يُقال عنهم انهم مولودون من هللا].[933
المولود من هللا ال يخطئ ألن بذرة هللا تثبت فيه ،من خالل قوة هذه البذرة الموجودة
فيه تظهر فيه سمة عدم إمكانية أن يخطئ .وقد قيل في نهاية كلمات الرسالة" :كل من ُولد
من هللا ال يخطئ ،بل المولود من هللا يحفظ نفسه والشرير ال يمسه" ( ١يو .)١٨ :٥
إن كان أبناء إبراهيم يعملون أعمال إبراهيم ،وأول هذه األعمال هي أن يذهب من
أرضه وعشيرته ومن بيت أبيه ويرحل إلى األرض التي يريه هللا إياها ،لهذا فإن سبب توبيخ
من ُوجهت إليهم هذه الكلمة بأنهم ليسوا أبناء إبراهيم ،إذ لم يخرجوا من بيت أبيهم ،فال
يزالوا ينتمون إلى األب الشرير ويعملون أعمال ذاك األب][934
إذ قال المخلص إن هللا هو أبوه (يو  )١٨ :٥ولم يعرف رجال بأنه أباه ،فلذلك قالوا:
"إننا لم نولد من زنا" لمقاومته ،مضيفين" :لنا أب واحد وهو هللا"[ .]٤١وكأنهم يقولون
له" :إننا نحن الذين لنا أب واحد وهو هللا وليس أنت يا من تدعي أنك ُولدت من بتول ،فأنت
ُولدت من زنا.
إنك تفتخر أنك ُولدت من عذراء بقولك أن لك هللا وحده هو أبوك .نحن الذين نعرف
هللا كأب لنا ال ننكر أنه لنا أب بشري"].[935
العالمة أوريجينوس

إذ أدرك اليهود أنه ال يتحدث عن نسبهم الجسدي إلبراهيم بل عن سلوكهم ،وهم
يعلمون أن السلوك الشرير هو انحراف عن هللا ،وبالتالي يسقطون في الزنا الروحي ،لهذا
تركوا الحديث عن نسبهم إلبراهيم ألنهم فشلوا في اإلقتداء به ،وقالوا له" :إننا لم نولد من
زنا .لنا أب واحد وهو هللا" [.]٤١
أنتم تدعون هللا أبا ،لتعرفوني إذن على األقل كأخٍ لكم .وفي نفس الوقت أعطاهم حافزا
ت من نفسي ،هو أرسلني .أنا خرجت وأتيت من
لقلوب األذكياء بذكر ما اعتاد أن يقول" :لم آ ِ
هللا" ...لقد جاء من عنده بكونه هللا المساوي له ،االبن الوحيد ،كلمة اآلب ،جاء إلينا ،ألن
الكلمة صار جسدا لكي يحل بيننا .مجيئه يشير إلى ناسوته ،الذي هو سكناه ،و إلى الهوته.
إنه بالهوته ذاك الذي بناسوته يجعلنا نتقدم .لو لم يصر هكذا لكي ما نتقدم ما كنا قط نقتنيه
ذاك الذي يبقى إلى األبد].[936
يقول" :لماذا لم تفهموا كالمي؟ ألنكم ال تقدرون أن تسمعوا كلمتي" ...ولماذا لم
يقدروا أن يسمعوا ،إالَّ ألنهم رفضوا أن يسلكوا حسنا باإليمان به؟ ولماذا هذا؟ "ألنكم من
ب؟ إلى متى تغيرون آباءكم – تارة أبوكم
أبيكم الشيطان .إلى متى تحتفظون بالحديث عن أ ٍ
هو إبراهيم ،وأخرى هو هللا .اسمعوا من االبن أبناء من أنتم" :أنتم من أبيكم
إبليس"].[937
لماذا أنتم أبناؤه؟ من أجل شهواتكم وليس ألنكم ُولدتم منه.
ما هي شهواته؟ "إنه قتال من البدء" .هذا ما يوضح" :شهوات أبيكم تفعلوا".
"أنتم تطلبون أن تقتلونني ،اإلنسان الذي يخبركم بالحق".
للشيطان إرادة شريرة نحو اإلنسان ،ويقتل اإلنسان .فإن الشيطان في إرادته الشريرة
نحو اإلنسان أخذ شكل الحية ،وتحدث مع المرأة ،ومن المرأة بث سمه في الرجل .لقد ماتا
باستماعهما للشيطان (تك  ،)١ :٣هذان اللذان لو لم ينصتا له لسمعا للرب .ألنه كان يلزم
لإلنسان أن يطيع الخالق ال المخادع...

لقد دُعي الشيطان بالقتال ،ليس كمن يتسلح بسيف ويلتحف بفوالذٍ.
جاء إلى اإلنسان وبذر فيه اقتراحاته الشريرة وذبحه.
ال تظن إذن أنك لست بقات ٍل عندما تغوي أخاك على الشر .إن كنت تغوي أخاك على
الشر فإنك تذبحه .ولكي تعرف هذا أنك تذبحه أنصت إلى المزمور" :أبناء البشر أسنانهم
حراب وسهام ،ولسانهم سيف حاد" (مز .)٤ :٤٧
بجنون نحو الجسد ،إذ ال تقدرون أن
نعم أنتم تعملون شهوات أبيكم ،ولهذا تندفعون
ٍ
تسيروا حسب الروح.
"إنه قتال منذ البدء" ،على األقل في بداية البشرية.
منذ ذلك الوقت صارت إمكانية قتل الناس قائمة ،فقط في الوقت الذي ُخلق فيه
اإلنسان صار ممكنا قتل البشر .فإنه ما كان يمكن قتل اإلنسان ألنه لم يكن بعد قد ُخلق...
ومن أين صار قاتال؟ ألنه لم يثبت في الحق.
إذن كان في الحق وسقط بعدم ثبوته فيه .ولماذا لم يثبت في الحق؟ ألن الحق ليس
فيه مثل المسيح .فإن المسيح فيه الحق بطريقة ما ،بحيث هو نفسه الحق .لو أنه ثبت في
الحق لثبت في المسيح ،لكنه لم يثبت في الحق ،ألنه ال يوجد الحق فيه].[938
القديس أغسطينوس
فاين اتهام اليهود للعذراء وقت الميالد ؟
واين حتي اتهام اليهود للمسيح بانه ابن زني او ابن عسكري روماني وغيرها من شبهات
اليهود التي ظهرت في القرن الثاني ونقلها القران خطأ ؟

اذا فهو اسلوب غير امين في االقتطاع وايضا غير امين في انه اليوضح انه كالم
اوريجانوس وايضا غير امين في انه يحاول ان يوهمنا بما ال يحمله كالم اوريجانوس

ملحوظه اخري في هذا االمر النص الذي نقله ابونا تادرس من اقوال العالمه اوريجانوس
JESUS HAS NO MAN AS FATHER. ORIGEN: The Savior said that God
was his Father6 and acknowledged no man as his father. Hence it is
”likely because of the statement “We have not been born of fornication,
that, to give offense, they in turn add, “We have one father, God.” It is
as if they were saying, “We are the ones who have one Father, God,
rather than you, who claim to have been born of a virgin, though you
were born of fornication. You boast that you have been born of a virgin
by saying that you have God alone as your one Father. We who
acknowledge God as our Father do not deny that we also have a human
father.” COMMENTARY ON THE GOSPEL OF JOHN 20.130.7
i

الترجمه
يسوع بدون اب بشر ( اوريجانوس ) المخلص قال ان هللا ابوه واخبر بان ليس له اب بشري
وهذا غالبا بسبب مقطع الننا لم نولد من زنا لكي لكي يقدموا له اهانه واضافوا لنا اب واحد
وهو هللا كما لو كانهم يقولوا نحن هم الذين لهم اب واحد هللا وليس انت الذي ادعيت انك
ولدت من عذراء ولهذا انت قد ولدت من زنا
اذا هم لم يتهموا العذراء بل هم يقولوا لو انت تقول انك ابن عذراء فبما معناه انك ابن زنا
اي انهم اليقبلون ان يقول احد انه ابن عذراء

فتعبير العالمه اوريجانوس عن افتراضيه له بان هذا قد يكون كالم اليهود ايضا كرد فعل اي
انهم لم يتهموا العذراء وقت الميالد ولكن اعتراضا علي انه قد يكون اعلن انه ابن عذراء
فرفضوا هذا وقالوا له انه ابن زنا
والحقيقه المسيح لم يعلن هذا قبل صلبه ولكن المبشرين اعلنوا هذا بعد قيامته وبعد ان
علمهم النبوات المكتوبه عنه مثل متي البشير ولوقا البشير وغيرهم
ولهذا فكالم العالمه اوريجانوس وفرضيته غير صحيحه وال تفيد المشكك في شيئ

الشاهد الرابع
وأيضا كريج .س.كينر)(3

الحقيقه ايضا هذا شاهد ضده وليس معه
فهو يقول ان بعض العلماء يلمحون ( اي هو يخطئهم ) بان الرابيين اتهموا المسيح ( في
القرن الثاني ) ولكن هذا غير واضح من المناقشه فهو يرفض هذا الرأي
فهو استشهد بدليل يدينه ويدين قرانه

------الشاهد الخامس
الدكتور وليم باركلي
أستاذ العهد الجديد بجامعة كالسكو
يؤكد بأن اليهود أتهموا المسيح بأنه إبن زنا). (3

وهنا يقدم كالم عن المسيحيين وبالطبع المسيحيين هم بعد انتشار الفكر المسيحي اي بعد
صعود المسيح في نهاية القرن االول وبداية القرن الثاني ويقول كرد فعل اليمان المسيحيين
بميالد المسيح العذري اطلق اليهود اشنع الشائعات بان المسيحيين يعبدون رجل هو اتي من
عالقه شائنه بين خطيبة يوسف وجندي روماني
وايضا هو في نفس السياق وهو شائعه ظهرت من اليهود في القرن الثاني وليست وقت
ميالد المسيح كما ادعي القران
ولألمانة هو يقول رآيين في األمر وهو الزنا الروحي والرآي الثاني هدا الرآي.
الشاهد السادس
وليد ماكدونالد يؤكد إتهام اليهود بالزنا)(4

هو يوضح ان هناك رائيين االول يجوز انهم اتهموه ( وليس امه ) بانه ابن زنا ) ولكن هو
يرد علي هذا الرأي ويوضح انه خطأ الن الكالم هنا عن الزني الروحي
فايضا هذا دليل اخر ضده
بعد عرضنا آلراء علماء النصاري في إتهام اليهود لمريم وأمه
وهذا كله ما هو إال تأكيد علي كالم اليهود ولعدم وجود التلمود بين أيدينا باللغة العربية
سنعرض من بعض المواقع اليهودية والمسيحية بتأكيد التلمود علي أن مريم – والعياذ بالل
– عاهرة أو زانية.

الشاهد السابع
http://www.revisionisthistory.org/talmudtruth.html

Insults Against Blessed Mary
Sanhedrin 106a . Says Jesus' mother was a whore: "She who was
the descendant of princes and governors played the harlot with
carpenters." Also in footnote #2 to Shabbath 104b of the Soncino
edition, it is stated that in the "uncensored" text of the Talmud it is
written that Jesus mother, "Miriam the hairdresser," had sex with
many men.
والترجمة:
(سنهدرين  . 106يقول ام يسوع كانت عاهره  .و كانت من ساللة االمراء و الحكام لعبت
كعاهره مع النجارون  .ايضا فى الحاشيه  ....جاء فيها انه  /غير مراقب  /نص من التلمود و
فيه ان ام يسوع  /مريم مارست الجنس مع عديد من الرجال)
الرابط من هنا

اوال المشكك لم يكن امين في ترجمة العنوان فالعنوان يقول اهانه ضد الطوباوية مريم
ايضا هذا كتب في القرن الثالث وهم اصدروا هذه الشائعه في هذا الوقت ولكن وقت ميالد
المسيح وفي حاته هو ومريم العذراء لم يحدث هذا
وشكرا للمشكك الذي يقدم لنا مصادر القران الخاطئة
الشاهد الثامن
http://www.come-and-hear.com/dilling/chapt02.html

Thus they call Him [Jesus] the child of a whore and His mother,
Mary, a whore, whom she had in adultery
والترجمة :
(ولهذا يدعون يسوع ابن العاهرة وامه مريم عاهرة حملت به فى زنا)
ومره اخري هذا في القرن الثاني ولم يتهم اليهود مريم وقت والدة المسيح
امر اخر كتابات اليهود تتهم المسيح بعد انتشار المسيح ولكن اليوجد كلمه واحده في التلمود
ان اليهود اتهموا العذراء وقت الحبل او الميالد
وصدق القرآن الكريم عندما قال
علَى َم ْريَ َم بُ ْهتَانا ع َِظيما)
( َو ِب ُك ْف ِر ِه ْم َوقَ ْو ِل ِه ْم َ
هذا البحث البسيط أسئل هللا أن يجعله خالصا لل تعالي وهذا ردا على من يحاول نفي إتهام
اليهود لمريم بأنها زانية والعياذ بالل ونحن ال نتفق معهم ومن يتفق معهم في هذا البهتان
فهو كافر ألن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي برأ مريم الطاهرة البتول من تهمة اليهود
لها..
ال يا ايها المشكك القران اتهم مريم االسالميه بنت عمران اخت هارون بانها مارست الجنس

مع مالك اسمه جبريل ( االسالمي ) الذي تمثل لها بشرا سويا واهاج شهوتها ونفخ و(.....
اعتزر عن االلفاظ االسالميه ) فهذه تهمة اصعب من اليهود
ايضا هو حول تهمة اليهود ليست بانها بعد ميالد المسيح باكثر من قرن ولكن القران حولها
بانها تهمة وقت الميالد وادعي انه يدافع عنها فهذا اشر وهو معروف بانه من اساليب
الشيطان الذي يخلط السم بالعسل ويدعي البرائه وهو يريد تلويث الفكر
واخيرا المشكك يعلن عن اغراضه الشريره واترك لحضراتكم الحكم
لماذا هذا الموضوع ؟
سألني أخ ما فائدة هذا الموضوع وهو طعن في السيدة مريم أحب أن أوضح اننا ال نضع هذا
الموضوع موافقة عليهم وإنما إلقرار اآلتي:
– 1إثبات ما قاله القرآن الكريم في موضوع اتهام اليهود لمريم بالزنا وقد قال هللا تعالي (
علَى َم ْريَ َم بُ ْهتَانا ع َِظيما) .
َوبِ ُك ْف ِر ِه ْم َوقَ ْو ِل ِه ْم َ
– 2هناك البعض من المضللين يستغلون اتهام المنافقين للسيدة عائشة وهذا خطأ ألن
اإلتهام ال يثبت اإلدانة ولذلك فلو قالوا النصارى أن السيدة عائشة قد اتهموها فنقول وأيضا
قد اتهموا السيدة مريم واتهموا االنبياء فهذا ال يثبت إدانتهما رضي هللا عنهما.
– 3نفي ما يدعيه البعض من النصارى بأن مريم كانت متزوجة  .فعندما تسأل النصراني
لماذا ال يرجموا العذراء يقول ألنها كانت متزوجة فنرد عليهم بأنهم اتهموها بالزنا ولكن لم
يرجموها ألن ابنها المسيح عليه السالم قد تكلم في المهد وبرأ أمه أمام الناس.
– 4الرد على المضللين من القساوسة الذين يدعوا أنه ليس هناك من أتهم السيدة مريم
بالزنا .
واكرر الفكره هو يريد ان يثبت ان اليهود اتهموا العذراء وقت والدة المسيح كما قال القران
ولم يقدم دليل واحد الن اليهود لم يتهموا العذراء علي االطالق وقت والدة المسيح ولكن ما

قدمه يعتمد علي اساس التلمود الذي كتب في القرن الثاني بعد انتشار المسيحيه فكالوا التهم
واالفتراءات للمسيح والمسيحيين
ثانيا هو يحاول ان يستغل هذا االمر في اتهام المسلمين زمن الرسول للسيده عائشة زوجة
الرسول في حادثة االفك ولكن شتان بين االثنين الن هناك ثالثة شهود عيان علي زنا السيده
عائشة واله االسالم برائها بانه طالب باربع شهود والفقط اربع شهود وفتله
اذا فهي تم تبريئها بعد شهر لعدم اكتفاء االدله ( وهذا ليس موضوعي لهذا لن اتطرق الي
تهديد الشهود الذي فعله الرسول وايضا صفوان وغيرها من مالبسات الحادث وثل خدعة
العقد وتصريح ابو بكر وغيره الن به كالم كثير يجعل التهمة ثابته علي السيده عائشة )
ولكن البرائه بعدم اكتفاء االدله هي التعني عدم الفعل
ثالثا موضوع انه تكلم في المهد هذا ايضا ليس موضوعي ولكنه منقول من بعض الكتابات
المنحوله من القرن الثاني مثل كتاب الطفوله والخرافات الكثيره التي ذكرت فيه والرسول
ينقل منها ويدعي انه قران كريم

وفي النهاية تعليق بسيط

المشكك عن دون قصد قدم لنا شهادات اليهود في اللنكات التي قدمها لنا باالتي
http://talmud.faithweb.com/articles/jesus.html

المسيح ولد بالحقيقه من عذراء الن كان اسمه ابن بارثينوس اي ابن عذراء وهم غيروا
االسم الي ابن بانثيرا

الثاني في تلمود بابل الفصل  12ص  210ان المسيح ذهب الي مصر بالفعل
الثالث وهو اضافوا عليها شبهة وانه رجع من مصر متعلما السحر فبالفعل المسيح كان
يصنع معجزات باعترافهم ولكن اعتبروها سحرا
رابعا قالوا عن نبوة بلعام وعالقتها بالمسيح في تفسيرهم لتثنية  10 :34ولكن رفضوا
مقارنة موسي ببلعام
خامسا في تراستيت سينهدريم ص  104قالوا عن المسيح ابن استادا اي ابن التي ضلت
والتي زنت مع بانثيرا انه حوكم وعلق علي الصليب ليلة الفصح ومات ( اي لم يرفع كما
ادعي البعض )
سادسا في سنهدريم ص  106يقولوا الويل لمن يقول انه قام من بين االموات فهو اعتراف
من هذا الزمان بان المسيحيين يؤمنون بان المسيح قام من بين االموات
ثامنا في المشنه  19 :5شبهوا المسيح ببلعام وتالميذه بتالميذ بلعام وان تالميذه تعرضوا
للتدمير ( وهو االضطهاد )
تاسعا من اقوال اليعازر من القرن الثاني ان جيشو يقول عن نفسه انه هللا ويقود العالم الي
ضالله كبيره وزعم انه صعد بعد قيامته من االموات وسوف يعود مره اخري في االيام
االخيره وال يجب علي اي يهودي ان يصدق هذا
عاشرا في تلمود جيتين  56و  57يقولوا عن المسيح الذين يلقبونه ببلعام وجيشو انه يدعي
انه قام من الموت

واكتفي بهذا القدر

والمجد لل دائما
6

See Jn 5:18.

7

FC 89:233; SC 290:220–22.

i

Elowsky, J. C. (2006). John 1-10. Ancient Christian Commentary on Scripture NT 4a (304).
Downers Grove, IL: InterVarsity Press.

