الرد على ادعاء وجود رضاع الكبير
الجزء الثاني إشعياء 11 :66
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الشبهة

رضاعة الكبير في الكتاب المقدس
شبعوا ِم ْن ثَ ْد ِي تَع ِزي ِاتها ،لِ َكي تَع ِ
ص ُروا َوتَتَلَ َّذ ُذوا ِم ْن ِد َّرِة
أشعياء  66عدد  11لِ َك ْي تَْر َ
ْ ْ
ْ َ َ
ض ُعوا َوتَ ْ َ ُ
َم ْج ِد َها».
بالهنا والشفا

الرد

بالطبع نعرف أن االخوة المسلمين تأذوا جدا من اكتشاف وجود رضاع الكبير كسنة وامر من
رسول االسالم فيحاولوا كالعادة الرد عن طريق ألقاء الشبه على االخرين واالدعاء بالتدليس انه
مثلما يوجد رضاع الكبير في االسالم هو موجود في الكتاب المقدس ولكن هذا كما قلت تدليس فال
يوجد رضاع كبير في الكتاب المقدس وايضا محاوالتهم هذه ال تخدم االسالم والمسلمين بل هي
شبه اعتراف ضمني بان االسالم به خزي مثل رضاع الكبير.
العدد الذي استشهد به المشكك يتكلم بأسلوب رمزي وال يوجد فيها اي امر بان رجل غريب بالغ
يرضع من امرأة على االطالق.
وشرحت امر مشابه في
الرد على ادعاء وجود رضاع الكبير في الكتاب المقدس .األمثال  18 :5و أشعياء 16 :60

الشاهد
سفر اشعياء 66
في هذا االصحاح يتكلم عن اورشليم .ويصف نصرة لها
فيقول

ِ
ِ
ِ
ِ
 10افْرحوا مع أُور َ ِ
يع َّ
ين
الن ِاح ِح َ
يها .اف َْر ُحوا َم َع َها فََر ًحاَ ،يا َجم َ
يم َو ْابتَ ِه ُجوا َم َع َهاَ ،يا َجم َ
يع ُمح ِّب َ
َُ ََ ُ
شل َ
َعلَ ْي َها،
فالكالم لفظا عن مدينة اورشليم .فيشبه مدينة اورشليم بانها أم تعطي خيرات .ويقول بتشبيهها
انهم مثلما ناحوا عليها سيفرحون معها.
شبعوا ِم ْن ثَ ْد ِي تَع ِزي ِاتها ،لِ َكي تَع ِ
ص ُروا َوتَتَلَ َّذ ُذوا ِم ْن ِد َّرِة َم ْج ِد َها».
 11لِ َك ْي تَْر َ
ْ ْ
ْ َ َ
ض ُعوا َوتَ ْ َ ُ
هنا يكمل الكالم عن اورشليم التي تفيض بخيراتها يشبهها بأم ويشبه تعزياتها بلبن االم التي
ترضعه لرضيعها من ثدي تعزياتها.
تعصروا هي تحلبوا من وفرة الخير ولهذا داحما يشبه الوعد بالخير والبركة هو كثرة اللبن والعسل
سفر الخروج 8 :3
ض ج ِّي َد ٍة وو ِ
ِ
ِ ِ
فَ َن َزْل ُ ِ
ُص ِع َد ُه ْم ِم ْن ِت ْل َك األ َْر ِ
اس َع ٍة ،إِلَى
ص ِرِّي َ
ينَ ،وأ ْ
ت ألُ ْنق َذ ُه ْم م ْن أ َْيدي ا ْلم ْ
ض إِلَى أ َْر ٍ َ َ َ
أ َْر ٍ
َم ِ
سالً ،إِ َلى َم َك ِ
ين
ض تَ ِف ُ
ين َوا ْل ِح ِّوِّي َ
ين َوا ْل ِف ِرَّزِّي َ
ورِّي َ
ين َوا ْل ِحثِِّّي َ
ان ا ْل َك ْن َع ِان ِّي َ
يض لَ َب ًنا َو َع َ
ين َواأل ُ
وا ْليب ِ
ين.
وس ِّي َ
َ َُ

سفر الالويين 24 :20

ب
الر ُّ
سالً .أََنا َّ
َّاها لِتَ ِرثُ َ
ُع ِطي ُك ْم إِي َ
ضا تَ ِف ُ
َوُق ْل ُ
ت لَ ُك ْم :تَ ِرثُ َ
وها ،أ َْر ً
ض ُه ْمَ ،وأََنا أ ْ
ون أَ ْنتُ ْم أ َْر َ
يض لَ َب ًنا َو َع َ
الش ُع ِ
له ُك ُم الَِّذي َمي ََّزُك ْم ِم َن ُّ
وب.
إِ ُ

سفر العدد 8 :14
ب ي ْد ِخ ْل َنا إِلَى ِ
هذ ِه األ َْر ِ
سالً.
س َّر ِب َنا َّ
ض َوُي ْع ِطي َنا إِي َ
ضا تَ ِف ُ
َّاها ،أ َْر ً
الر ُّ ُ
يض لَ َب ًنا َو َع َ
إِ ْن ُ

درة مجدها أي وفرة المجد
وهنا اسأل لو كان يتكلم عن الثدي ليس رمزيا ولكن لفظيا هل كان يسميه ثدي تعزيات؟
فهل لم يق أر المشكك ان الكالم عن اورشليم؟
كلمة ثدي وهي كلمة شاد
H7699
ׁשד

ׁשד

shad shôd

shad, shode
Probably from H7736 (in its original sense) contracted; the breast of a
woman or animal (as bulging): - breast, pap, teat.

من مصدر بمعني يفقد وهي تعني ينقبض او ثدي
واستخدمت هذه الكلمة اغلبهم رمزي ولكن في هذا العدد هل اورشليم كمدينة باسوارها وغيره لها
ثدي؟ بالطبع ال ولكنه فقط رموز وال يستطيع أحد ان يقول انه كالم حرفي
ويكمل مؤكدا ان الكالم أيضا عن اورشليم

ار ٍ
ب« :هأََن َذا أ ُِدير علَ ْيها سالَما َك َنه ٍر ،وم ْج َد األ ِ
س ْيل َج ِ
ون،
الر ُّ
ال َّ
 12أل ََّن ُه ه َك َذا قَ َ
ض ُع َ
ف ،فَتَْر َ
ُمم َك َ
َ
ُ َ َ َ ً ْ ََ
ون.
ون َو َعلَى ُّ
الرْك َبتَ ْي ِن تُ َدلَّلُ َ
َو َعلَى األ َْي ِدي تُ ْح َملُ َ
فيشبه السالم بنهر والمجد بسيل
ويوضح انه يشبه اورشليم بأم تدلل رضيعها
ُم ُه ه َك َذا أُعِّزي ُكم أََنا ،وِفي أُور َ ِ
ان تُعِّز ِ
يم تُ َع َّز ْو َن.
يه أ ُّ
َ
سٍ َ
َ 13كِإ ْن َ
ُ
َ ْ
شل َ
اريد ان أوضح ان أيضا الكالم له معنى رمزي ترمز فيه أورشاليم الى الكنيسة االم الذي قيل عنها
هذا التشبيه في التعزيات الروحية
فاين ما ادعاه المشككين؟
ولكن واضح انهم ال يفهمون هذه المعاني الروحية الراحعة ألنهم غير طاهرين
رسالة بولس الرسول إلى تيطس 15 :1

ِ
شي ٍء طَا ِهر لِلطَّ ِ
ُّ
َّس
ينَ ،وأ َّ
س َ
ين َو َغ ْي ِر ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
َما لِ َّلن ِج ِس َ
اه ِر َ
ش ْيء طَاه ًراَ ،ب ْل قَ ْد تََنج َ
ين َفلَ ْي َ
ُكل َ ْ
ضا و َ ِ
ِ
يرُه ْم.
ذ ْه ُن ُه ْم أ َْي ً َ
ضم ُ

والمجد هلل داحما

