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" باحثة ال�وتية " ,+صية مز(فة �لل ل�ا اصدقائنا املسلم�ن من املذ�ب الشي�� ظ�رت ع�� الساحة تزعم ا��ا 

مدعية ا��ا . اشور(ة ، تقوم بطرح ابحاث بفكر خفيف ل?<وج للمذ�ب الشي�� ورموزه مثل ا89س�ن وآل الب3ت 

  . تثQت صدق املعتقد الشي�� من الكتاب املقدس 

من ج�الة مستحكمة \� اصول املسيحية ، وافتقرا�ا " الZ+صية"يكYشف مدى ما Wعانيھ �ذه من يقرأ مقاال�Rا 

 وترو(ج اسماء مز(فة لبطاركة البواح الfg تؤدي �bا \� غالبية ما تكتب ا`� افتعال الكذب.. ال_سط اصول التفس�< 

  )راجع امل8sق qول (  !! و�رnوا من اسئل�lا  حاور�Rمقابل�lم و  ورجال دين

سنطال|�ا .. انما ل}ي نكشف �ذا الز(ف .. لن نضيع الوقت و��در ا�x9د \� مالحقة كتابات م�?<ئة ... وع�� vل حال 

  .. بأن تتمالك جرأ�Rا وتخطو خطوة واحدة لألمام لتعلن عن �و(�lا ا89قيقية 

  . فسنكتفي بطرح خمسة اسئلة حول ,+ص�ا  -! و�ذا متوقع  - وان لم تقبل 

  ... ولنبدأ 
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  . باحثة آشور(ة ودارسة علم الال�وت املسي��: ف�W fعرف عن نفس�ا 

  

  اين درست الهوت ؟ : السؤال األول 
  

  من اي جامعة ال�وت تخرجت ؟ ... اي vلية 

  ما اسم vلي�lا الال�وتية ومن اي بلد ؟ 

  وnأي فرع ال�وت تخصصت ؟

  ؟  ...الم يكن �ناك طالب دراسة مع�ا 

  !ثم اندثرت ؟.. �ل vانت vلية ال�وت ع�� سطح املر(خ 
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  !ما هي ابحاثها ؟: السؤال الثاني 

  

 فيما يختص الال�وت املسي�� ؟
ً
 واحدا

ً
  �ل كتQت �ذه الباحثة الال�وتية بحثا

  او ح�g موضوع رو�� مسي�� بحت ؟ .. انما نصف صفحة حول اي عقيدة مسيحية ..  ببحث  نطالب ال 

   ؟...مقاال�Rا املسيحية أين   ين ابحا��ا ؟فأ

انما .. ب3نما ال اثر لسطر واحد ل�ا حول املسيحية " .. باحثة ال�وتية "�ل يقتنع من لھ مسكة من عقل ان �ناك 

  !العقيدة الشيعية الصرف ؟فقط عن ا89س�ن والدفاع عن 

  

  !اين صورتها ؟: السؤال الثالث 

  

 !  ايزابل "الشيخ املعمم " 
ً
  !!  وال سمعت اذن صو�Rا ... لم يرى احد صور�Rا ... لم تظ�ر ابدا

  ! وما الذي تخشاه ؟.. ما امل�<ر يا ترى ؟ فممن تخاف 

 
ً
  .م ردة ، ولن يحاكم�ا أحدو من حكان املسيحية تخل -!! كباحثة ال�وت  - و�ل Wعلم يقينا

 النھ سيف�� نفسھ و(ظ�ر كذكر ول3س ان�� 
ً
  .ف�ذا الZ+ص الشي�� ال يظ�ر ابدا

 . انما �و ، ومسلم شي�� وشبھ يق�ن انھ فار �f ايرا�ي يجيد العرnية " ��" ف�f ل3ست  

 

  !!! اسمها : السؤال الرابع 

 �كذا .. لو زرت صفحتھ ع�� الف3سبوك 
ً
  :ستجد اسمھ مكتوnا
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Izapilla Penjamin ��
  

  ! ) S(ب3نما سم يكتب بحرف )    Z( يكت|�ا بحرف  ايزابل

  ! ) B(والصواب بحرف ) P(وnنجام�ن يكت|�ا بحرف   

  .وخلطھ �ذا بحروف اسمھ  يدل ع�� انھ شي�� فار �f يجيد العرnية

  

��:�א��א���א���א���א���א���
  

  . .وشور(ون خاصة ال °ستخدمونھ و�و نادر عند�م .. اسم ال يحبذه املسيحيون  

  )31:16ملوك ول (  .اذ vانت عابدة البعل . عالوة ع�� انھ اسم اشر واسوأ امرأة ذكرت \� الكتاب املقدس 

  

َصَرُخوا ِبَصْوٍت َعال، " :   ان ايزابل عابدة البعل %ان ك�ن#"ا يجرحون انفس�م با��ناجر ع�� �لھ �عل: املفارقة 
َ
ف

مُ  � َساَل ِمºُْ�ُم الدَّ َّgَماِح َح ُيوِف َوالّرِ ُعوا َحَسَب َعاَدRِِ�ْم ِبالسُّ
َّ
   )28:18ملوك  1" ( .َوَتَقط

  " !!!لھ س�ن " الfg دعتھ ال}اتبة ايزابل بÀيام�ن \� احد مقاال�Rا بــ اتباع ا89س�ن  يفعل و�كذا 

  

  !و%أنھ تBبأ عن نفسھ .. يحمل دليل ادانتھ " .. ايزابل " :ذا ال9اتب املسلم الشي23 فاالسم الذي اختاره 

���א�����:��א�����:��
  

 فلماذا : فال احد اشوري \� تار(خ �سانية قد Wس�Á بــ  
ً
  !ول3س بابا ؟" ماما : " ماما اشوري ، ولو vان لقبا

  ؟" شوري " وملاذا اشوري بدون ال التعر(ف ؟ 

  (!!)ان الZ+صية �� ايرانية وكما ينطق يكتب  اما 
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  !!تحدي مناظرة : السؤال الخامس 

  

... وسأعف�Âا من مشقة ان تظ�ر وج��ا .. ماما ع�� مناظرة علنية ع�� قناة رامية املسيحية  الشي�� ايزابل اتحدى-

  !!وساقبل ان تناظر�ي بصو�Rا فقط 

  

  !!!سيظ�ر�ا كرجل ألن صو�Rا .... وك�� يق�ن ا��ا لن تفعل 

  ..ف�f ,+صية و�مية   

  ...او فلتناظر�ي 

 السيدة فالنة .. او فلتتصل ع�� قناة Äرامية ع�� ال�واء 
ً
  !! وتثQت خطأنا بأ��ا فعال

  

  !!!ول3ست السيد فالن قدس هللا سره 
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  :تقول "  .. من �و قتيل شاطئ الفرات : " \� مقال�ا السقيم 

  )  صQيح بولس ب�<وWي(واسمھ : البطر(رك املارو�ي "  qنبا"قابلت ا��ا 

  

  :  وكما �شره موقع قناة املنار الشيعية  أقرأ ما جاء \� مقدمة املقال

  

  

  
  



 

 

 77قد بلغ عدد�م و ميالدية ا`� اليوم   685

  !!وال ح�g ب�<و�ي 

 . صيدا سfg دات نت : من اراد املراجعة فقد �شر موقع ع�� ن?<ن3ت اسماء vل بطاركة الكن3سة املارونية و�و 

http://www.saidacity.net/_NewsPaper.php?NewsP...71995& 

 \� الكن3سة املارونية 
ً
مما يدل . وال °ستخدم ابدا

  " !!عالم ال�وت 

 يحمل ... ركة املوارنة 
ً
 ,+صا

ً
انما ال يوجد اطالقا

ثم تروج .. فتصوروا كيف يكذب vاتب متخفي �bذا الش}ل الصفيق 

7 

 من العام 
ً
685بمراجعة تار(خ البطاركة vل�م \� الكن3سة املارونية ابتداءا

 بي�ºم
ً
وال ح�g ب�<و�ي .. بطر(رك باسم صQيح بولس ب�<وWي  لن تجد ابدا

   !ن ال}اتب ليعطي لنفسھ شرعية ما 

من اراد املراجعة فقد �شر موقع ع�� ن?<ن3ت اسماء vل بطاركة الكن3سة املارونية و�و 

http://www.saidacity.net/_NewsPaper.php?NewsP...71995&

 \� الكن3سة املارونية . لقب °ستخدم \� الكن3سة القبطية وحد�ا 
ً
وال °ستخدم ابدا

عالم ال�وت " مع انھ . سيحيةع�� ان ال}اتب شي�� يج�ل الفروق ب�ن املذا�ب امل

ركة املوارنة ل3س فقط ال يوجد بطرك �bذا سم \� vل جدول Wسلسل البطا

فتصوروا كيف يكذب vاتب متخفي �bذا الش}ل الصفيق   !!°عfØ ف�<كة بقرون 

  

 ل8sقيقة واقول 
ً
  :كشفا

  

 من العام   -1
ً
بمراجعة تار(خ البطاركة vل�م \� الكن3سة املارونية ابتداءا

 
ً
 بي�ºمف بطر(رvا

ً
لن تجد ابدا

ن ال}اتب ليعطي لنفسھ شرعية ما �ذا مجرد �وس خيال م

من اراد املراجعة فقد �شر موقع ع�� ن?<ن3ت اسماء vل بطاركة الكن3سة املارونية و�و و 

Action=Detailshttp://www.saidacity.net/_NewsPaper.php?NewsP...71995&

  

لقب °ستخدم \� الكن3سة القبطية وحد�ا " ... qنبا " لقب  -2

ع�� ان ال}اتب شي�� يج�ل الفروق ب�ن املذا�ب امل

ل3س فقط ال يوجد بطرك �bذا سم \� vل جدول Wسلسل البطا

°عfØ ف�<كة بقرون ... �ذا سم من اساسھ 

 !!ملقاالتھ قناة رسمية 

  

@ @



 

<l]†ËÖ]<ó�^�<‚ßÂ<°Š£]<ØjÎ<àÂ<`fßi<^éÚ…]<á]<íãf�<ÌŠÞ

الوا�ية والطرح امل�ل�ل عن اكذوnة ان الكتاب املقدس قد تÀبأ عن قتل ا89س�ن كما طرحھ ال}اتب 

  !!منذ ما يقرب القرن والنصف من السنوات 

شر ال�<يطا�ي الش��< الدكتور فاندر قد فنده وحطمھ \� معرض رده ع�� الشيخ رحمة هللا 

  :نقرأ رده ع�� �ذه الش|�ة الشيعية 
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الوا�ية والطرح امل�ل�ل عن اكذوnة ان الكتاب املقدس قد تÀبأ عن قتل ا89س�ن كما طرحھ ال}اتب 

  ..ولم نتفاجأ بھ .. ل3س باx9ديد علينا 

 
ً
منذ ما يقرب القرن والنصف من السنوات .. اذ سبق وان قام املQشرون نجيليون بÀسفھ �سفا

شر ال�<يطا�ي الش��< الدكتور فاندر قد فنده وحطمھ \� معرض رده ع�� الشيخ رحمة هللا 

نقرأ رده ع�� �ذه الش|�ة الشيعية ..  �E�Ð£]�á]ˆéÚD: ففي كتاب الدكتور فاندر الش��< 
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الوا�ية والطرح امل�ل�ل عن اكذوnة ان الكتاب املقدس قد تÀبأ عن قتل ا89س�ن كما طرحھ ال}اتب �ذه الش|�ة 

ل3س باx9ديد علينا .. ايزابل بÀيام�ن ماما 

 
ً
اذ سبق وان قام املQشرون نجيليون بÀسفھ �سفا

Qان املv التحديدn< الدكتور فاندر قد فنده وحطمھ \� معرض رده ع�� الشيخ رحمة هللا و�شر ال�<يطا�ي الش�

ففي كتاب الدكتور فاندر الش��< . ال�ندي 
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