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أم ين ش كراً جن اب القم ص كلمعت اد س نبدأ حلق ة الي وم بأختب ار أح د الع ابرين م ن الظلم ة إل ى الن ور م ن
التوھان إلى الوجود سنسمع قصة أختبار األخ ت جوليان ا وتجربتھ ا وأخت ب ارھ ا م ع المس يح ووج ود المس يح ف ى
حياتھا والفارق أتفضلى يا أدمن الرب يبارك حياتك لو ممكن تديھا المايكرفون

ﺃﺩﻤﻥ

ش كراً ج زيالً ي ا لي ك أحم د ومبس وطين أن أحن ا نك ون مع اكم الحلق ة دى كم ان أتفض لى جوليانن ا وأن ا
مبسوطه أن أسمه أخبارك تانى حبيبتى معاكى المايك

ﺠﻭﻟﻴﺎﻨﺎ

شكراً سالم رب المجد ليكم جميعا ً سالم خاص لقدس ابونا أقبل األيادى وشكراً لألخ أحمد على البرن امج
الجميل وسالم لكل األدمن الرب يعوض تع بكم ك ل برك ة روحي ة ي ارب م ا بع رف إذا الص وت واض ح أن ا يمكن ى
أقول فى البداية شكراً أنا فى البداية أنا ما بحكى مية بالمية عربى ألن ه أحيان ا ً يعن ى ف ى ن اس بيقول ولى ف ى أغ الق
باللغه العربية أنا ما بحكى مية بالمية عربى لغتى مخلوطة بين اللغه السوريه والعرب ى والعراق ى والمص رى ألن ه
مش عربية األصل العرب فرضوا عليا لغاتھم ودينھم أنا ضحية إسالم وضحايا اإلسالم كتيره حتى ف ى يومن ا ھ ذا
بيفرضوا على األنسان أنه يبتعد عن وطنه ويعيش كل حياتة ف ى بل د الغ رب بس بب واح د ألن س يف اإلس الم عل ى
الرقاب وحرية األنسان ليس لھ ا وج ود ف ى ق اموس الق رأن ألن ش ريعه المرت د عل ى ال دين كم ان قاس ي كتي ر لھ ذا
السبب بقول أن ا تعلم ت العرب ى ألن ى أن ا ض حية غ زوات أج دادى أق راط العثم انين عل ى بع ض ال دول أن ا ض حية
جباروتھم وحقھم على األخرين لسبب توسعات أطم اعھم الل ى ك انوا بيخفوھ ا وراء اقن اع الل ى أس مه إس الم ودي ن
اإلسالم وقناع نبى اإلسالم بيتجدد على الوجوه مثل ما بيتجدد الموض يالت حس ب ك ل عص ر وك ل زم ان بنش وف
عراق بل األورو أشور وض حية اإلس الم مص ر بل د األقب اط والفراعن ه ض حية اإلس الم لبن ان وس وريا س ودان بل د
الناجاجين ضحية اإلسالم وكتير وكتير م ن البل دان ص حكو ت اريخھم وت اريخ أج دادھم اص بح قل م األس الم بت رفس
على البالد بقوة السيف ال أدرى ھل كان سيف نبى اإلس الم س يف لنش ر دي ن المحب ة وال دى لتوس يع ممتلكات ه وال
لحبة لنشر السالم بجسد األبرياء ما بعرف بقول أنا أختبارى أنا كونت مسلمة من عائله متدينة وتعلمت كل التعاليم
اإلسالمية وأركان اإلسالم الخمس وفى المدرسة إجبارى حفضونا القرأن والصاله وأتربنا على ھذه وانا فى أحل ى
أيام عمرى فجأت بأنى وشوفت نفس بعيده عن تراب وطنى اللى تربيت فيھا اللى أصبحت أن ا وزوج ى م ن أحل ى
بلدان األوروبية ال بنعرف لغاتھم وال عاداتھم وال تقاليدھم فى مناسبتھم شيئ محزن وغريب فى البدايه ك ل أنس ان
بيالقى صعوبة فى البداية كل شيئ لكن مع مرور ال زمن بيس ير ال روتين بيت أقلم عل ى الوض ع الص ح لي ا ص ديقات
من أجناس مختلفه أحبھم وبيحبونى وبدت أشتغل واتعرف على أصدقاء أكتر فى يوم وأنا راجعة م ن الش غل لقي ت
صليب قدامى شكلة غريب ال ھو صليب دھب وال فضة وال يبين أنه صليب ممكن واحد يلبس ة عل ى ثي اب ص ليب
طوله  4سم عباره عن قطعتين حديد مربوطيت بسلك قوى معلق بخيط جلد أخته معى عل ى البي ت أن ا م ش مس لمة
متعصبة وال أھلى فى البيت متعص بين كون ا بن أمن أن ه ع يس اب ن م ريم رس ول م ن ﷲ وأن ه شخص ية منف رده ف ى
القرأن ألنه دايما ً وأنا بقرأ فى القرأن بيجينى شخصيته وأقول ليه كل األنبياء ليھم أب وأم الوحي د ھ و لي ه أم بكلم ة
ﷲ أكيد فى شيئ غامض ورا ھذه الشخص ية وأحن ا م ا بنع رف عن ه ش يئ المھ م أخ ت الص ليب ورميت ة ف ى البي ت
والغريب دايما ً بيطلعلى الص ليب ق دام عين ى ل و حطي ت ف ى مك ان وخبيت ه لك ن بع د ش ھور قالق ى الص ليب ص دفة
قدامى وبخبية تانى ألنه أحيانا ً كونت صديقاتى المسلمات بيجوا على البيت وممن يشوفوه لكن وأنا مع ى ص حباتى
المسيحيات أحبھم ويحبونى وأناقش معھم الدين ودايما ً أقول موسي كريم ﷲ وعيس روح ﷲ ومحمد رسول ﷲ م ا
فرق بين أى ديانه وكل الديانات من عند ﷲ لكن الشيئ الغريب كونت أحب صديقاتى لكن كون ت أك رھم ف ى نف س
الوقت لما بشوف الصليب على ص درھم ك ان بيلزمن ى ن وع م ن الغي رة وكن ت بفك ر واق ول لي ه أن ا م ا بق در أل بس
صليب مثلھم وشخصية إلھم موجوده أصالً فى القرأن وأحنا المسلمين دايما ً نقول عيس ابن مريم رسول أس مة ف ى
الكتاب ال لك ن لي ه لي ة حرمون ا م ن عالم ة الص ليب وھ ذا الس ؤال لك م مس لم وبح زن ش ديد أق ول ل نفس ان ا مس لمة
وحرام على المسلم لبس الصليب يعنى كونت بدارى حالى لكن كونت دايما ً أسأل ص ديقاتى عل ى الديان ة المس يحية
لكن كانو بيجوبونى كل شيئ ماعدا موضوع الدين كان من ھ ا الناحي ة أن انين مع ى م ا ك انوا بيعط ونى األستفس ار
والمناقشة بدينھم لكن كانوا بيحسسونى خالص أنتى أتولدتى مسلمة تظلى طول حياتى مسلمة وأحيانا ً كونت أروح
الكنيسة مع صحباتى وأتفرج بس ما بعرف أعمل شيئ بس بشوفھم حبيت صالتھم حبيت ت رانيمھم كلم ات ب تلمس
القل ب لدرج ة طلب ت م ن عائل ة أص دقائنا يجب ولى الكت اب المق دس اقراھ ا وفع الً أعط ونى الكت اب وب ديت أقراھ ا
وقريت وكونت بشعر بإرتياح لكلمات ھا الكتاب ألن كلماتھفية إرتياح حب وحنان وأنه فى أحلى أنه كالمة موج ع
لك ل الع الم لك ل أنس ان بك ل تواض ع كالم ه ص عب عل ى أى مس لم أن يفھمھ ا م ن أول م ره ولم ا كون ت بق ارن م ع
القرأن بالق ى في ه أخ تالف كبي ر وشاس ع ب نھم لم ا بق رأ الق رأن بش وف ﷲ جب ار ﷲ ش رس ﷲ من تقم ﷲ عن ده ن ار
حامية ذات لھب ﷲ عقوبت ه قوي ة معن دوش رحم ة للك افر كون ت دايم ا ً أخ اف م ن الق رأن وكلمات ه بقي ت عل ى ھ ذا
الحال سنين كونت دايما ً حايره ب ين األثن ين وب ين الكت ابين واح د جب ار يعلمن ى الكراھي ة وجبارت ه والت انى يعلمن ى
الحب والتواضع والتسامح حايرة بين األثنين صدقونى لكن لألخير أستسلمت لكتاب أبائى وأجدادى اللى ورثته ھو
القرأن منھم بديت أقرأ فى القرأن أكتر وأصلى وأصوم أكتر لكن والغريب ألول مره بحس لم ا بق رأ الق رأن بح س
بتناقش ف ى أيات ه لك ن م ا بعط ى لنفس ى فرص ه للتفكي ر أكت ر كون ت مث ل النعام ة أح ط راس ى ف ى الرم ل وجمس ى
للصياد لكن ﷲ الحقيق ى بيش وفنى وبيش وف ك ل حرك اتى وحص ل ظ روف عن دنا وخالن ا نبتع د يعن ى س نين غرب ه
نتغرب أكتر لكن خصرنا كتير وشوفنا ضيق يعنى أبتعدنا عن البل د أكت ر واحيان ا كون ا بنق ول أن ا وزوج ى لي ه لي ه
جينا الھون ومين اللى جابرنا على ھذه العيشة ما كونا عايشين مبسوطين والناس كانوا حاسدين عنا لكن الرب أله
حكمة ظلينا فتره ھاك وفى يوم وأنا عند الدكتور بعمل فحوصات من قبل إرشاد دكتور وانا ضحكت وقولت أنا م ا
بش عر ب أى ش يئ لك ن ال دكتور ق ال ك ل أنس ان الزم يعم ل فحوص ات س نوية واألنس ان م ا بيخص ر ش يئ مج رد
اإلطمئنان على الصحة وان ا عمل ت فحوص ات وبع د اس بوع طلع ت نتيج ة الفحوص ات ف تح التليف ون وق الى ممك ن

تيجى لعندى وقولت غريبة أجيد فى شيئ وروحت لكن نبھن ى لم رض زعلن ى كتي ر طلع ت م ن عن ده وان ا حزين ة
منھارة ما بقدر أحكى مع حدا وقعده فى غرفة لوحدى ال باكل وال بش رب والك ل بالبي ت زعالن ين وحزن انين علي ا
ألنه مرض خطير والشيئ الوحيد ق دامى ھ و الق ران والكت اب المق دس حس يت ھم ا دول الكت ابين م ن عن د ﷲ وﷲ
قادر أن يشفينى م ن الم رض وب ديت أق رأ ب القرأن والكت اب المق دس أكت ر م ن أس بوع وك ل ي وم فحوص ات جدي ده
واش عات جدي ده وان ا بق رأء ج الى ش عور غري ب ك انى ح د بيق ولى أنت ى مريض ه وح دا الكت ابين م ا بيف دوكى أنت ى
مريضه ما راح تستفادى منھم شيئ وفعالً وقوفت مع نفس وقولت انا مجنونه وقولت لنفسى أى كت ابين ف يھم ص ح
القرأن وال الكتاب المقدس صدقونى بكل إحس اس أس تھزئت بالكت ابين ورم تھم عل ى األرض وبع ت أح زن وأبك ى
ونمت أحيانا ً بنقول كل األحالم والرؤيا ھو دليل لخالص األنسان أو إشارة أو لمسة من ﷲ لألنس ان يھدي ة لطري ق
الحق فى نفس الليلة شوف رؤيه لقيت نفس قعده بين الكتابين القرأن والكتاب المق دس ف ى مك ان عم رى م ا ش وفته
أبداً كانت صحراء ومبانى قديمة مبنية من الطين قديم كأنه أثار قديمة مھدومة واليوم تراب أحمر كل شيئ غري ب
بشوفة وبحكى مع حالى أنا مين جابنى الھون ونطره مين وبسأل نفسى كالم غري ب وعين ى عل ى الكت اب المق دس
كأنه بيطلع من شيئ غريب مثل الخيط وكبر وكبر وطلع على صليب كبير لكن الغريب الصليب ك ان أب يض وم ن
ف وق لتح ت ملي ان ورد أب يض وبس أل نف س غريب ة ھ اى الص ليب واول م ره أش وف ص ليب بھ ا الحج م وس معت
صوت شخص بيمشى وفجأة صار ظھ ره ق دامى وھ و الب س أب يض ف ى أب يض س محونى وعل ى كتف ه ش ال أغم ق
بشوي شعره طويل على كتفه لونه غريب لما بيمشى كأنه كل األرض بتھتز من تحتية كأنه مالك وفعالً ھو م الك
وأنا برتجد من الخوف وبشوفه راح أخد الصليب وح0ملة على كتفة وأخد يمشى كأنه فى عابر على الص ليب وأن ا
قعده أشوف مع نفسي مين ھا الشخص وكيف يقدر يحمل ھ ذا الص ليب ص دقونى ش وفته كأن ه حام ل ھ ذا الص ليب
من قبل كأنه ھذا صليبة وبيعرف كيف يحمل ة وان ا بحك ى م ع نفس ى ش وفته بيإش رلى بإي ده وبك ل ھ ذا وأن ا بش وف
ظھره بس ما بشوف وجھه أبداً لما ش وفته بيإش رلى ب دون أى تفكي ر ركع ت عل ى الص ليب وش عرت الزم أس اعده
لكن أنا بنظر على مالبسة لونه أبيض كنور نور عيونى م ا ق درت أتحم ل الن ور ألن ه حس يت بش يئ رھي ب وفج أة
ص حيت م ن الن ور وحس يت بإرتي اح وف رح وك أنى راجع ة م ن ع الم ت انى فرحان ه بش كل ال يوص ف ألن الكت اب
المقدس أثبت وجوده ليا حسيت أن ھذا الكتاب الصح حسيت كانى شفيت من مرض ي الل ى ال دكتور نبھن ى ب ى بع د
بعد يومين فعالً كان عندى موعد مع الدكتور حسيت كأنى بعرف نتيجة األشعة قب ل م ا ال دكتور بيق ولى وبياخ دلى
وفعالً أخدلى أشعة تانية ألنه ھو كان وخدلى كذا أشعة عارف ومتأكد من المرض لكن دى الص وره األخي رة عل ى
أساس يعملى جلسات العالج لكن بعديھا بعد م ا طلع ت نتيج ة الص وره األخي ره ق الى م ا عن دك ش يئ وان ا بض حك
وھو مستغرب وانا فرحانه ألنه عارفه مين اللى شفانى وقبل ت المس يح مخل ص إل ي وقول ت لك ل العيل ة لك ن تع الو
معي ونقول والقران مين يثبت وجوده ليا لكن القرأن موج ود عن دى وم ا عن دى أى دلي ل عل ى أن ه م ش كت اب م ن
عند ﷲ وھو فى بيتى لكن كل شيئ واضح قدام ﷲ وبحكمتة بيوص ل أوالده للحقيق ة ك ان ل ى ص ديق عرفن ى عل ى
البال توك وعرفنى على كتير من الغرف وصدفة يوم دخلت لغرفه غرفه قديمة كان اياميھا we alwas love

 you againﻭﺴﻤﻌﺕ ﺍﻷﺩﻤﻥ ﻭﻤﺎ ﺃﻗﺘﻨﻌﺕ ﺒﻜﻼﻤﻬﻡ ﻭﻤﺭﻩ ﺴﻜﺭﻭ ﺍﻟﻐﺭﻓﻪ ﻭﻗﺎﻟﻭ ﺒﻨﺎ ﻨﺭﻭﺡ ﻷﺒﻭﻨـﺎ
ﺴﺎﺭﻤﻨﺕ ﻭﺃﻨﺎ ﻜﻤﺎﻥ ﺩﺨﻠﺕ ﻤﻌﻬﻡ ﻷﻭل ﻤﺭﻩ ﺴﻤﻌﺕ ﻜل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻲ ﻭﺍﻟﺭﺏ ﻫﻭ ﺩﻻﻨﻰ ﻋﻠﻴﺔ

ﺤﺘﻪ ﻴﻌﻁﻴﻨﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﻭﺒﺎﻟﺩﻟﻴل ﻭﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﺩﻴﺙ ﻭﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ﺍﻷﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺃﻨﻴﺔ

ﺍﺒﻭﻨﺎ ﺴﺎﺭﻤﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻲ ﻫﻭ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻔﺎﺠﺄﺓ ﺍﻟﻔﺭﺤﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻰ ﺤﻴﺎﺘﻰ ﻷﻨﻪ ﻫﻭ ﻋﻠﻤﻨﻰ ﺇﻴﺔ ﻫـﻰ
ﻼ ﻫـﻭ
ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺃﻨﻰ ﺃﺘﻤﻨﻴﺕ ﺃﻥ ﻫﻭ ﻴﻌﻤﺩﻨﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺏ ﺒﻤﻌﺠﺯﺓ ﺤﻘﻘﻠﻰ ﺃﻤﻨﻴﺘﻰ ﻭﻓﻌـ ﹰ
ﻋﻤﺩﻨﻰ ﻭﺍﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺜﺎﺒﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻭﺃﺘﻐﻴﺭ ﺤﻴﺎﺘﻰ ﻷﻨﻪ ﻋﻁﺎﻨﻰ ﻨﻌﻤﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺸﺭﻁ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒـل
ﻭﺃﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻗﺒﻠﻰ ﻤﺎ ﺒﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﺤﻘﺩ ﻭﻻ ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﺨﻼﻨﻰ ﺤﺭﺓ ﻭﺭﺍﻓﻌـﻪ ﺭﺍﺴـﻰ

ﻭﺃﺤﻠﻰ ﺤﺏ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻠﻰ ﻫﻭ ﺍﻷﻨﺴﺎﻥ ﺒﻴﺨﺘﺎﺭ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻴﺎﺭﻴﺕ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻴﻘﺭﺃ ﻜل ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺱ
ﻭﺒﻴﺸﻭﻑ ﻤﻴﻥ ﻴﻘﺩﺭ ﻴﻘﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﺔ ﺃﻨﺎ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﻨﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤـﻴﻥ ﻤـﻥ ﻜـل
ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻗﺩﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻟﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﺎ ﻓﻰ ﻤﻴﻥ ﻴﻘﺩﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﻤﻐﻔﻭﺭﺓ ﻟﻜﻲ ﺨﻁﺎﻴﺎﻜﻰ ﻤﺎ ﻓـﻰ ﺇﻻ
ﻫﻭ ﻷﻥ ﺍﷲ ﻭﺤﺩﻩ ﻴﻘﺩﺭ ﻴﻐﻔﺭ ﺨﻁﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﻠﻰ ﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻴﻭﺼل ﷲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻻﺯﻡ ﻴﻤﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل

ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻷﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻠﻰ ﺒﻴﻌﺭﻑ ﻜل ﺸﻴﺊ ﻋﻨﺎ ﺤﺎﺴﺏ ﺍﻴﺎﻡ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﻭﻋﺎﺭﻑ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ﻫﻭ ﻭﺤﺩﻩ

ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﻫﻭ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﻰ ﻓﻰ ﻗﻠﻭﺒﻨﺎ ﻷﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻫﻭ ﺃﺨﺩ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺨـﺎﻟﻕ ﻭﺍﻨـﺎ ﻓﺨـﻭﺭﻩ
ﺒﻨﻔﺴﻰ ﻷﻨﻰ ﺇﻴﻤﺎﻨﻰ ﺒﻰ ﻴﻭﻡ ﻭﺭﺍ ﻴﻭﻡ ﻭﺃﺘﻌﻠﻕ ﺒﻰ ﺃﻜﺘﺭ ﻭﺃﻜﺘﺭ ﻷﻨﻰ ﻤﺎﺸﻴﺔ ﻓﻰ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﻭﺃﺘﻌﻠﻤﺕ ﺃﻥ
ﻫﻭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﻭﺼﻠﺕ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻭﻫﻸ ﺃﻨﺎ ﺒﻘﺭﺍ ﺍﻷﻨﺠﻴل ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻜـﺎﻥ ﻟـﺩﻯ ﺍﷲ

ﻭﺍﻟﻜﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﷲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﷲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﺔ ﻜل ﺸﻴﺊ ﻭﺒﺩﻭﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺸﻴﺊ ﻤﻬﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ﻫـﻰ ﺩﻯ

ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻨﺎ ﺒﺸﻜﺭ ﺇﻟﻬﻰ ﻭﻤﺨﻠﺼﻲ ﻴﺴﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺍﻟﻠﻰ ﺃﻨﺘﺸﻠﻨﻰ ﻤﻥ ﻤﺫﺒﻠﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺃﻨﺘﻭ ﻋـﺎﺭﻓﻴﻥ
ﻗﺎل ﺜﻼﺙ ﺃﻴﺎﻡ ﺃﺒﻭﻨﺎ ﺒﻴﺎﺘﻰ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺒﻴﺎﺩﻟﻭﻫﻡ ﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﻜﻠﻪ ﻤﺫﺒﻠﺔ ﺇﺴﻼﻡ ﻴﺎﺭﻴﺕ ﺘﻔﺘﺤﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭل ﻭﺘﻘـﺭﺃ
ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺘﻭﺼﻠﻭ ﷲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﺸﻜﺭﹰﺍ ﻭﺍﻟﻤﺎﻴﻙ ﻤﻌﺎﻜﻡ .

ﺍﻷﺥ ﺃﺤﻤﺩ

الرب يبارك حيات ك ي ا أخت ى أختب ار مع زى وال رب ي ديمك ف ى اإليم ان طبع ا ً ھنس مع تعلي ق ق دس ابون ا
زكريا على األختبار الرائع ده الرب يباركك أتفضل يا قدس ابونا .

ﺍﻟﻘﻤﺹ ﺫﻜﺭﻴﺎ
ﺃﻤﻴﻥ ﺸﻜﺭﹰﺍ ﻴﺎ ﺠﻭﻟﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺭﻜﺯﺘﻰ
ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺃﻨﻜﻰ ﻜﻤﺼﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻤﺜﻠﻙ ﻭﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻀﺤﻴﺔ ﻟﻺﺴﻼﻡ ﺤﻘﻴﻘﻰ ﻟﻜـﻥ
ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﷲ ﻭﻴﺎﻜﻰ ﺒﺎﻟﺼﻠﻴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺼﻠﻴﺏ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟـﺭﺅﺍ
ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻭﻨﺸﻜﺭ ﺍﻟﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ ﻭﺍﷲ ﻤﺴﺘﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻜل ﺃﻨﺴﺎﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘـﻪ

ﺍﻟﺨﺎﺼﻪ ﺭﺒﻨﺎ ﻴﺫﻴﺩﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻭﻴﺜﺒﺘﻙ ﺃﻤﻴﻥ .
ﺍﻷﺥ ﺃﺤﻤﺩ

أمين أعزائى المشاھدين أعزائى الموجودين فى غرفة البال توك الحلقة الماضية تحدث ابونا زكريا ع ن
مصادر اإلسالم وخصص الحلقة للحديث األحاديث النبوية سيتحدث األن عن المصدر األخر وھو القرأن أي ن ھ ى
مصادر القرأن ومن أين جاء القرأن تفضل .

ﺍﻟﻘﻤﺹ ﺫﻜﺭﻴﺎ ﺒﻁﺭﺱ
ﻼ ﻷﻥ ﻁﺒﻌﹰﺎ ﺯﻯ ﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻷﺥ ﺃﺤﻤـﺩ ﺃﻥ ﻤﺼـﺎﺩﺭ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﻫـﻭ ﺍﻟﻘـﺭﺃﻥ
ﺸﻜﺭﹰﺍ ﺠﺯﻴ ﹰ
ﻭﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺘﻜﻠﻤﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻓﻼﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﺘﻜﻠﻡ ﺍﻷﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﻟﻌل ﺍﷲ ﻴﺸﺭﻕ ﺒﺎﻟﻨﻭﺭ ﻓﻰ ﺃﺫﻫﺎﻥ

ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻫﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﺃﺘﻰ ﻨﺤﻥ ﻨﻘﺭﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ

ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﻟﻭﺠﺩﻭ ﻓﻴﺔ ﺇﺨﺘﻼﻓﹰﺎ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻭﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩﻨﺎ
ﺃﺨﺘﻼﻓﹰﺎ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻓﺈﺫﻥ ﻫﻭ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺃﻤﺎل ﺠﻴﺔ ﻤﻨﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺄﺘﻰ ﺇﻟـﻰ ﻜﺘـﺏ ﺍﻹﺴـﻼﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻋﻠﺸﺎﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﻫﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺃﻭل ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﻁﻴﺭ
ﻭﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﺇﺯﺍﻯ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺩﻩ ﻤﻴﻥ ﻴﻘﻭل ﻜﺩﻩ ﺃﻩ ﻜﺎﻥ ﺒﻴﻭﺠﻬﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺴـﻭل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻜـﻼﻡ

ﻭﻴﻘﻭﻟﻭﻟﻭ ﻓﻰ ﺴﻭﺭﻩ ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ ﺃﻴﺔ 4ﺇﻟﻰ  6ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﻔﺭﻭﺍ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺇﻻ ﺃﻓﻙ ﻗـﺩ ﺍﻓﺘـﺭﺍﻩ ﻭﻋﺎﻨـﻪ
ﻭﻋﻠﻴﺔ ﻗﻭﻡ ﺃﺨﺭﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺅﻭﺍ ﻅﻠﻤَﺎﹰ ﻭﺯﻭﺭﹰﺍ ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ ﺃﺴﺎﻁﻴﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﺃﻜﺘﺘﺒﻬﺎ ﻓﻬـﻰ ﺘﻤﻠـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ

ﺃﺴﺎﻁﻴﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﻴﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻜﺎﻥ ﺠﺎﺭﻯ ﺃﻥ ﺩﻩ ﺃﺴﺎﻁﻴﺭ ﻭﺍﻴﻀﹰﺎ ﻨﺎﺱ ﺒﺘﻌﻠﻤﻬﻭﻟﻭ ﻓﻰ ﺴﻭﺭﻩ ﺍﻟﻨﺤل
ﺃﻴﺔ  103ﻭﻟﻘﺩ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺃﻨﻤﺎ ﻴﻌﻠﻤﻪ ﺒﺸﺭ ﻭﻴﺭﺩ ﺒﺭﺩﻥ ﻋﺵ ﻴﻘﻭل ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻠﺤﺩﻭﻥ ﺇﻟﻴﺔ
ﻴﺸﻴﺭﻭﻥ ﺇﻟﻴﺔ ﺃﻋﺠﻤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﺴﻥ ﻋﺭﺒﻰ ﻤﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻘﻨﺎﻩ ﻤﺎﻫﻭﺍﺵ ﻤﺒﻴﻥ ﻭﻻ ﺤﺎﺠﻪ ﻤﺵ ﻋﺭﺒﺔ

ﻷﻥ ﻓﻰ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻜﺘﻴﺭﺓ ﺃﻋﺠﻤﻴﺔ ﻓﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﺩﻟﻭﻗﺘﻰ ﺃﻥ ﻓﻰ ﻨﺎﺱ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺸﻙ ﻓﻴﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﺒﻴﻌﻨـﻭﺍ
ﻭﻴﻤﻴﻠﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﻘﻭﻟﻭﻟﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻁﻴﺭ ﻁﻴﺏ ﻨﻘﻭل ﺯﻯ ﻤﻴﻥ ﺒﻘﻰ ﺍﻟﻠﻰ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺒﻴﺸﻜﻭﺍ ﻓﻴﻬﻡ ﻓﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ
ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﻔﻰ ﻴﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺇﻻ ﺃﻓﻘﹰﺎ ﻗﺩ ﺃﻓﺘﺭﺍﻩ ﺃﻯ ﻜﺫﺏ ﺃﺨﺘﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﻨﻔﺴﺔ ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺃﻋﺎﻨﻭ ﻋﻠﻴـﺔ
ﻗﻭﻡ ﺃﺨﺭﻭﻥ ﺃﻯ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﻋﺩﺍﺱ ﻏﻼﻡ ﻋﺘﺒﺔ ﻭﻴﺴﺎﺭ ﻭﺍﺒﻭ ﻓﻜﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﻰ ﻭﻓﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺒﻭﺭﻯ ﻴﻠﻡ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﻩ ﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻴﻘﻭل ﻜﺩﻩ ﺍﻟﻨﺴﻔﻰ ﻓﻰ ﻏﺭﺍﺌـﺏ ﺍﻟﻘـﺭﺃﻥ ﺠـﺯﺀ 7

ﺼﻔﺤﺔ  99ﻗﻴل ﻜﺎﻥ ﻏﻼﻡ ﻟﺤﻭﻴﻁﺏ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺫﺍ ﻭﺍﺴﻤﺔ ﻋﺎﺌﺵ ﻭﻴﻌﻴﺵ ﻭﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻜﺘﺏ ﻤﻥ

ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﺃﺩﻯ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﺜﻨﻴﻥ ﻭﻗﻴل ﻫﻭ ﺠﺒﺭ ﻏﻼﻡ ﺭﻭﻤﻰ ﻜﺎﻥ ﻟﻌﺎﻤﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻤﻰ ﻨﺼـﺭﺍﻨﻰ ﺃﺩﻯ
ﺃﺜﻨﻴﻥ ﺜﻼﺜﻪ ﻭﻗﻴل ﻋﺒﺩﺍﻥ ﻫﻤﺎ ﺠﺒﺭ ﻭﻴﺼﺎﺭ ﻜﺎﻥ ﻴﺼﻨﻌﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻑ ﺒﻤﻜﺔ ﻭﻴﻘﺭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺫﺍ ﻤﺭ ﻭﻗﻑ ﻫﻠﻴﻬﻤﺎ ﻴﺴﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺃﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﻗﻴل ﻫﻭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻰ ﻜـﺎﻥ ﻏـﻼﻡ
ﻟﻔﺎﻜﻬﺔ ﺃﺒﻥ ﺍﻟﻤﻐﻴﺭﺍ ﻭﺃﺴﻤﺔ ﺠﺒﺭ ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺼﺭﺍﻨﻴﹰﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﻗﻴل ﻗﻴﻥ ﺃﻯ ﺤﺩﺍﺩ ﺒﻤﻜـﺔ ﺃﺴـﻤﺔ ﺒﻠﻌـﺎﻡ
ﻴﻀﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺒﻭﺭﻯ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻰ ﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﺼـﺎﺩﻕ ﺍﻹﻤـﻴﻥ

ﺼﻔﺤﺔ  335ﻭﻴﻘﻭل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺹ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﺒﻥ ﻨﻭﻓل ﺍﻟﺭﺍﻫﺏ ﺒﺤﻴﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﻫـﺏ ﺴـﺭﻜﻴﻭﺱ
ﺍﻟﺭﺍﻫﺏ ﻋﺩﺍﺱ ﺩﻩ ﻜﻠﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺒﻴﺘﻌﻠﻡ ﻤﻨﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺒﻴﻨﻘل ﻋﻨﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﺇﺫﹰﺍ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ
ﻋﻥ ﺍﺴﺎﻁﻴﺭ ﺍﻷﻭﻻﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻰ ﺒﻴﻨﻘﻠﻭﻫﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺘﻴﺠﻰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺩﺍﺨل ﻜﺘﻴﺭ ﺍﻟﻠﻰ ﺒﻴﻨﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺱ
ﻭﺍﻟﻠﻰ ﻴﺠﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺍﻟﻠﻰ ﻴﺠﻴﺏ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺎﻁﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﺸﺎﻥ ﻜـﺩﻩ ﺒﻴﻘﻭﻟـﻭ ﺃﻥ

ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ ﻤﻠﻴﺊ ﺒﺎﻷﺴﺎﻁﻴﺭ ﻭﺍﻟﺨﺯﻋﺒﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺎﺕ ﻭﺩﻩ ﻴﻨﻘﻠﻨـﻰ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻨﻘل ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺎﺕ ﻤﺵ ﺒﺱ ﺍﻷﺴﺎﻁﻴﺭ ﻷ ﻭﻨﻘل ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺎﺕ
ﻴﻘﻭل ﺃﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺼﻔﺤﺔ  64ﻋﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺩﺴﻭﺴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻼﻡ ﺒﺎﻁل ﻻ
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺤﺠﺔ ﺒل ﺇﻤﺎ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻠﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻁﻴﺏ ﺩﻩ ﻋـﻥ ﺇﻴـﺔ ﻋـﻥ
ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻁﺏ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﺴﻭﺭﻩ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﺍﻷﺴﺎﻁﻴﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﺃﻜﺘﺘﺒﻬﺎ ﻭﻫﻰ ﺘﻤﻠﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﺫﹰﺍ

ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﺴﺎﻁﻴﺭ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺍﺌﻠﻴﺎﺕ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻓﻰ ﺴﻭﺭﻩ ﺍﻷﻋﻠـﻰ 87

ﺍﻴﺔ  19-18ﻴﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﻔﻰ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺼﺤﻑ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻤﻭﺴـﻰ ﻴﻌﻨـﻰ ﻭﺍﺨـﺩ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻪ ﻭﻓﻰ ﺴﻭﺭﻩ ﺍﻟﻨﺠﻡ ﺇﻴﺔ  37- 36ﻴﻘﻭل ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺃﻡ ﻟﻡ ﻴﻨﺒﺄ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺼﺤﻑ
ﻤﻭﺴﻰ ﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﻡ ﻟﻡ ﻴﻨﺒﺄ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺼﺤﻑ ﻤﻭﺴﻰ ﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻓﻰ ﺴﻭﺭﻩ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺃﻴﺔ  96ﻴﻘـﻭل
ﻭﺃﻨﻪ ﻓﻰ ﻅ ُﻭﺒﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﻅﻭُﺒﺭ ﻴﻌﻨﻰ ﻤﺯﺍﻤﻴﺭ ﺇﺫﹰﺍ ﺩﻯ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻰ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻘﻭﻟﻪ

ﺒﺩﻟﻴل ﺒﺩﻟﻴل ﻭﺍﺨﺩ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺨﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺨﻠﻕ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﻤﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ

ﻭﺤﻁﻬﺎ ﻓﻰ ﺴﻭﺭﻩ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺴﻤﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻁﺏ ﺠﺒﺕ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻨـﻴﻥ ﻤﻬـﻭ ﺩﻩ

ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻨﻘﻭل ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭﺵ ﻗﺼﻪ ﺃﺩﻡ ﻭﺤﻭﺍ ﻓﻰ ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺨﻠﻕ ﺍﷲ ﺍﻷﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠـﻰ
ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻭﺒﺎﺭﻜﻪ ﻭﻓﻰ ﺴﻭﺭﻩ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺃﻨﻰ ﺠﺎﻋل ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻗﺼﻪ ﻗﺎﻴﻴﻥ ﻭﻫﺎﺒﻴل ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ
ﻭﺤﺩﺙ ﺍﻥ ﻗﺎﻴﻴﻥ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺒﻴل ﺃﺨﻴﺔ ﻭﻗﺘﻠﻪ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﻩ ﻓﻁﻭﻋﺕ ﻟﻪ ﻨﻔﺴﺔ ﻗﺘـل ﺃﺨﻴـﺔ ﻓﻘﺘﻠـﻪ

ﻭﺍﻟﻁﻭﻓﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﻜﺘﺒﺔ ﻭﻗﺼﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻓﻰ ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻜﺘﺒﺔ ﻭﻗﺼـﺔ
ﻟﻭﻁ ﻓﻰ ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺼﺔ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻜﺫﻟﻙ ﻗﺼﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻤـﻥ
ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺃﺨﺩ ﻗﺼﺔ ﻤﻭﺴﻰ ﻭﻓﺭﻋﻭﻥ ﻭﺸﺭﻴﻌﻪ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻥ ﺒﺎﻟﺴﻥ ﻭﻓﻰ ﺴـﻔﺭ ﻋـﺩﺩ
ﺍﻟﺒﻘﺭﻩ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﺨﺩﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻘﺭﻩ ﺍﻴﺔ  71- 67ﻭﺍﺨﺫ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻗﺼﺔ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺨﺩﻫﺎ
ﻤﻥ ﺴﻔﺭ ﻤﻠﻭﻙ ﺍﻷﻭل ﻭﺤﻁﻬﺎ ﻓﻰ ﺴﻭﺭﻩ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻤل ﻭﺴﺒﻕ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺴـﻔﺎﺭ ﻨﻘـل

ﻗﺼﺹ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﻭﺤﻁﻬﺎ ﻋﻨﺩﻩ ﻓﺩﻩ ﻴﺒﻘﻰ ﻭﺍﻀﺢ ﺠﺩﹰﺍ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺼﻔﺢ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﻻ ﺩﻩ ﻤﺵ ﻜﺩﻩ ﻭﺒـﺱ

ﺩﻩ ﺃﺨﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻁﻴﺭ ﺍﻷﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻪ ﻴﻌﻨﻰ ﺇﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻁﻴﺭ ﺍﻷﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻪ ﻴﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺎﻜﻭﻯ ﻭﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﻠﻰ
ﻤﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺒﺘﻌﺘﻬﻡ ﺇﺯﺍﻯ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﺱ ﻤﻌﺎﻴﺎ ﺨﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻭﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻰ ﺨـﺩ ﺇﺯﺍﻯ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﷲ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﻭ ﻤﺘﺭﺠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺼﺤﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻕ ﻋﻠﻴﺔ ﺒﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺒﺎﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻯ ﻓـﺎ
ﺒﻴﻘﻭل ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺩﻩ ﻫﻪ ﺒﻴﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﺃﺨﺫ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘـﻰ ﺃﻁﻠـﻕ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺘﺏ ﺃﺴﻡ ﺍﻟﻔﻠﻜﻠﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﻜﻠﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺩﺓ ﻜﺎﺘﺏ ﻤﻜﺘـﻭﺏ ﺒـﺎﻷﻨﺠﻴﻠﺯﻯ

ﻭﻨﺸﺭ ﻓﻰ ﻟﻨﺩﻥ ﺴﻨﺔ  1927ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺎﺭ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﺃﺨﺭ ﻭﻫـﻭ
ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺱ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺱ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻯ ﻭﺫﻜﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺩﺭﺍﺱ ﺠﻭﺝ ﻤﺩﺭﺍﺵ ﻓﻰ ﺼﻔﺤﺔ 1638
ﻴﺒﻘﻰ ﺨﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻭﺩ ﺃﺨﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺱ ﺃﺨﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﻜﻠﻭﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻰ ﻭﺇﻟﻴـﻙ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻘﺼـﺹ
ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫﻩ ﺃﺴﻁﻭﺭﺓ ﺘﻌﻠﻡ ﻗﺎﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﺏ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺩﻓﻥ ﺃﺨﻴﺔ ﻓﻰ ﺴﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﻩ ﺇﻴـﺔ  35- 30ﺩﻯ

ﻤﻭﺠﻭﺩﻩ ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻓﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﻓﺭﻗﻰ ﺭﺒﻰ ﺇﻟﻴﻌﺎﺯﺭ ﻓﺼل  21ﺒﻨﺼﻬﺎ ﺸﺎﻑ ﻏﺭﺍﺏ ﺒﻴﻨﻘﺭ ﻭﺭﺍﺡ ﺩﻓـﻥ
ﺃﺨﻭﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﺠﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﻭﺩﻓﻥ ﺒﺭﺩﻭ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﻭﺍل ﺩﻯ ﻗﺼﺔ ﺃﺴـﻁﻭﺭﺓ ﻭﺃﺴـﻁﻭﺭﺓ ﺇﻟﻘـﺎﺀ
ﻨﻤﺭﻭﺩ ﺒﺈﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺤﺘﺭﺍﻗﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺩﺭﺍﺵ ﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻠﻰ ﺍﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸـﻴﺦ
ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺇﺠﺘﻤﺎﻉ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻤﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻥ ﻭﺍﻟﻌﻔﺎﺭﻴـﺕ
ﻭﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﻭﺍﻟﻬﺩﻫﺩ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﻭﺃﺤﻀﺎﺭﺓ ﻋﺭﺵ ﻤﻠﻜﺔ ﺴﺒﻕ ﺒﺘﺎﻋﺕ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺠﻰ ﻤﻨﻴﻥ ﺩﻩ ﻜﻤﺎﻥ ﺠـﻰ

ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺠﻭﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻋﻥ ﺴﻔﺭ ﺃﺴﺘﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺘﺭﺠﻡ ﺸﺎﻨﻰ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺒﺤﺯﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻠـﻰ ﻋـﺎﻴﺯ
ﻴﺩﺭﺱ ﻴﺎ ﺠﻤﺎﻋﻪ ﻴﻁﻠﻊ ﻭﻴﺸﻭﻑ ﻭﻴﺎﺨﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻴﻜﺘﺏ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﻴﺸﻭﻑ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺩﻩ ﺒـﺎﻟﻨﺹ
ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻁﻴﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺸﻬﻭﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻼﻜﻴﻥ ﻫﺭﻭﻁ ﻭﻤﺎﺭﻭﻁ ﻤﻼﻜﻴﻥ ﻭﺃﺘﻭﺠﺩ ﻓـﻴﻬﻡ ﺸـﻬﻭﺓ
ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺩﻯ ﻗﺼﺔ ﻓﻠﻜﻠﻭﺭﻴﺔ ﺃﺴﻁﻭﺭﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻰ ﻤﺩﺭﺍ ﺵ ﻴﻠﻜﻭﺕ ﺍﻟﻔﺼل  44ﻤﺩﺭﺍ ﺵ ﻴﻠﻜـﻭﺕ
ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺒﺘﺎﻋﺕ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺠﺒل ﻓﻭﻕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺠﺒل ﻁﻭﺭ ﺴﻴﻨﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓـﻰ

ﻋﺒﻭﺩﺍﻩ ﺯﺍﺭﺍﻩ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﺼﻔﺤﺔ  45ﻨﻘﺵ ﻤﺴﻁﺭﺓ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﺴﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻓﻰ ﻜﺘﺎﺏ

ﺤﻜﻴﻜﺎ ﻭﺃﺴﻁﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻋﺭﺵ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺭﺍﺸﻰ ﻋﺩﺩ ﺘﻜﻭﻴﻥ  2-1ﻭﺍﺴـﻁﻭﺭﺓ

ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻭﻓﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺀ ﻴﻐﻠﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻰ ﻭﺭﺵ ﻫﻤﺸﻨﺎﻩ ﻓﺼل  16ﺼﻔﺤﺔ  2ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﺴﻁﻭﺭﻩ
ﺍﻟﻠﻭﺡ ﺍﻟﻤﺤﻔﻭﻅ ﻤﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻰ ﻓﺭﻗﻰ ﺃﺒﻭﺕ ﺒﺎﺏ  5ﻓﺼل  6ﻜل ﺩﻩ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻭﻤﺘﻠﻤﻠﻡ ﻁﺏ ﺠﺎﺒﺔ ﻤﻨﻴﻥ
ﺠﺎﺒﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻠﻰ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻨﺘﺸﺭﻴﻥ ﻓﻰ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﻥ ﻴﺤﻜﻭﺍ ﻭﻴﺤﻜﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ

ﻴﺒﻘﻰ ﺸﻭﻓﻨﺎ ﺩﻟﻭﻗﺘﻰ ﺃﺴﺎﻁﻴﺭ ﻭﺸﻭﻓﻨﺎ ﺩﻟﻭﻗﺘﻰ ﺃﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻭﻨﺄﺘﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻫﻡ ﻭﻫﻭ
ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ ﻟﻠﻘﺭﺃﻥ ﺍﻟﻠﻰ ﻜﺫﺍ ﻭﻜﺫﺍ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺎﺸﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ ﻷﻤﺭﺀ ﺍﻟﻘﻴﺱ ﻷﻤﻴﺎ ﺃﺒـﻥ
ﺃﺒﻰ ﺍﻟﺼﻼﺍ ﻜﺜﻴﺭﻥ ﺃﺨﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻘﺵ ﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻤﺭﺀ ﺍﻟﻘﻴﺱ ﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩﻩ ﻗﺼﻴﺩﻩ ﺃﻤﺭﺀ ﺍﻟﻘﻴﺱ ﻜﺎﻥ
ﻗﺒل ﻤﺤﻤﺩ ﺏ  30ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻜﻨﺵ ﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﻴﻪ ﻟﻜﻥ ﻤﺎﺕ ﻗﺒل ﻤﺤﻤـﺩ  30ﺴـﻨﺔ ﻗﺼـﻴﺩﺓ
ﻤﻁﻠﻌﻬﺎ ﺩﻨﺕ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﺍﻨﺸﻕ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﻋﻥ ﻏﺯﺍل ﺼﺎﺩ ﻗﺒﻠﻰ ﻭﻨﻔﺭ ﺃﺤﻭﺭﹰﺍ ﻗﺩ ﺤﻴﺭﺕ ﻓـﻰ ﺃﻭﺼـﺎﻓﻴﺔ
ﻨﺎﻋﺱ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺒﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭﺭ ﻤﺭ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺒﻲ ﻓﻰ ﺯﻴﻨﺔ ﻓﺭﻤﺎﻨﻲ ﻓﺘﻌﺎﻁﻰ ﻓﻌﻘﺭ ﺒﺴﻬﺎﻡ ﻤﻥ ﻟﺤـﺎﺽ

ﻓﺎﺘﻙ ﻓﺭ ﻋﻨﻰ ﻜﻬﺸﻴﻡ ﻤﺤﺘﻅﺭ ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻏﺎﺏ ﻋﻨﻰ ﺴﺎﻋﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﺎﻋﻪ ﺃﺩﻫﺎ ﻭﺍﻤﺭ ﻜﺘـﺏ ﺍﻟﺤﺴـﻥ
ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻨﺘﻴﺔ ﺒﺼﺤﻴﻕ ﺍل ﺴﻁﺭﹰﺍ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺘﺴﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺠﺎ ﻓﺭﺃﻴﺕ ﺍﻟﻠﻴـل ﻴﺴـﺭﻯ
ﺒﺎﻟﻘﻤﺭ ﺒﺎﻟﻀﺤﻰ ﻭﺍﻟﻴل ﻤﻥ ﻁﺭﺘﺔ ﻓﺭﻗﺔ ﺯﻤﻬﻭﺭﺍ ﻜﻡ ﺸﻴﺊ ﻅﻬﺭ ﻗﻭﻟﺕ ﺇﺫ ﺸﻘﺕ ﺍﻟﻌﻅﺎﺭ ﺨﺩﻩ ﺩﻨـﺕ
ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﺃﻨﺸﻕ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﻗﺼﻴﺩﻩ ﻷﻤﺭﺀ ﺍﻟﻘﻴﺹ ﻗﺼﻴﺩﻩ ﻏﺯل ﻓﻰ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺸﻬﺎ ﺯﻯ ﺍﻟﻘﻤـﺭ ﻭﺭﻤﺎﺘـﻪ

ﻼ ﺩﻨـﺕ
ﺒﻠﺤﺎﻅﹰﺎ ﻟﺤﻅﺔ ﻜﺩﻩ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﻨﺠﺭﺡ ﺒﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻥ ﺃﺘﺨﺩﺕ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﻤﺜ ﹰ

ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﺃﻨﺸﻕ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﺃﺘﺨﺩﺕ ﻓﻰ ﺴﻭﺭﻩ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﺍﻴﺔ  54ﺃﻗﺘﺭﺒﺕ ﺍﻟﺴـﺎﻋﻪ ﻭﺍﻨﺸـﻕ ﺍﻟﻘﻤـﺭ ﺍﷲ ﺩﻯ
ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﻨﻘل ﻤﺴﻁﺭﺓ ﻓﺘﻌﺎﻁﻰ ﻓﻌﻘﺭ ﻓﻰ ﺴﻭﺭﻩ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﺇﻴﺔ  29ﻓﻨﺎﺩﻭ ﺼﺎﺤﺒﻬﻡ ﻓﺘﻌﺎﻁﻰ ﻓﻌﻘﺭ ﻜﻬﺸﻴﻡ
ﻤﺤﺘﻅﺭ ﺠﺎﺀ ﻓﻰ ﺴﻭﺭﻩ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﺇﻴﺔ  31ﻓﻜﺎﻥ ﻜﻬﺸﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻅﺭ ﺩﻯ ﺇﻴﻭ ﻗﺭﺃﻨﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻀـﺤﺎ ﻭﺍﻟﻠﻴـل
ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻰ ﺴﻭﺭﻩ ﺍﻟﻀﺤﺎ ﺇﻴﺔ  2-1ﻭﺍﻟﻀﺤﺎ ﻭﺍﻟﻠﻴل ﺇﺫﺍ ﺴﺠﺎ ﻨﻘل ﻤﺴﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﻩ ﻤﺘﺎﺨﺩ
ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻰ  4ﺴﺭﻗﺎﺕ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﻤﺤﻁﻭﺘﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﻜﺩﻩ ﻴﺎ ﻋﺯﻴﺯﻯ ﻴﺎ ﻤﺴـﻠﻡ ﺘﻌـﺭﻑ

ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﺩﻯ ﻤﺎﺸﻲ ﻭﻗﺼﻴﺩﻩ ﺃﺨﺭﻯ ﻷﻤﺭﺀ ﺍﻟﻘﻴﺱ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﺸﻕ ﻷﻤﺭﺀ ﺍﻟﻘﻴﺱ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺘﻘﻭل ﺇﻴﺔ ﺃﻗﺒل
ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﻕ ﻤﻥ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻜﺄﻨﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺤﺩﺒﹰﺎ ﻴﻨﺴﻠﻭﻥ ﻭﺠﺎﺀ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﻓـﻰ ﺯﻴﻨﺘـﻪ ﻟﻤﺜـل ﺫﺍ ﻓﺎﻟﻴﻌﻤـل
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺃﺘﺨﺩﺕ ﻜل ﺤﺩﺒﹰﺎ ﻴﻨﺴﻠﻭﻥ ﻭﺃﺘﺤﻁﺕ ﻓﻰ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻓﺘﺤﺕ ﺠﻭﺝ ﻭﻤـﺎﻫﺠﻭﺝ
ﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﻜل ﺤﺩﺒﹰﺎ ﻴﻨﺴﻠﻭﻥ ﻁﻴﺏ ﻟﻤﺜل ﺫﺍ ﻓﺎﻟﻴﻌﻤل ﺍﻟﻌﻤﻠﻭﻥ ﺃﺘﺨﺩﺕ ﻓﻰ ﺴﻭﺭﻩ ﺍﻟﺼـﻔﺎﺕ ﺒﺼـﻨﻌﺔ

ﻟﻁﺎﻓﺔ ﻭﻓﻰ ﺃﻴﺔ  61ﻟﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻟﻴﻌﻤل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻫﻰ ﻏﻴﺭ ﺒﺱ ﻟﻤﺜل ﺫﺍ ﻓﺨﻠﻬﺎ ﻟﻤﺜل ﻫـﺫﺍ ﻋﻠﺸـﺎﻥ
ﻴﺒﻘﻰ ﺒﺭﺩﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻭﺤﻰ ﻭﺃﻭﺤﻰ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺃﻭﺤﻰ ﺒﻬﺎ ﺒﺩل ﻤﺎ ﺫﺍ ﺤﻁﻠﻬﺎ ﻫـﺎ ﻴـﺎ ﺃﺤﺒـﺎﺀ
ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﺘﻌﺎﻟﻭ ﺒﻴﻨﺎ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻤﻥ ﺸﻌﺭ ﺍﻤﻴﺎ ﺃﺒﻥ ﺃﺒﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁ ﻭﻫﻭ ﻤﻐﺭﻡ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠـل ﻭﻗـﺎل
ﻗﺼﻴﺩﻩ ﺃﺒﻥ ﺃﺒﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁ ﺃﺴﻤﻬﺎ ﺒﻼ ﻋُﻤﺩ ﻓﻘﺎل ﺇﻴﺔ ﺒﻼ ﻋﻤـﺩ ﺇﻟﻬـﺔ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻴﻥ ﻭﻜـل ﺃﺭﺽ ﻭﺭﺏ
ﺍﻟﺭﺍﺼﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﺒﻨﺎﻫﺎ ﻭﺃﺒﺘﻨﻰ ﺴﺒﻊ ﺸﺩﺍﺩﺍ ﺒﻼ ﻋﻤﺩ ﻴﻭﺭﻴﻨﺎ ﻭﻻ ﺭﺠﺎﻟﻰ ﻭﺴﻭﺍﻫﺎ ﻭﺯﻴﻨﻬﺎ ﺒﻨﻭﺭ

ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺍﻟﻤﻀﻴﺌﻪ ﻭﺍﻟﻬﻼﻟﻰ ﻭﻤﻥ ﺸﻬﺏ ﺘﻸﻷﺀ ﻓﻰ ﺩﺠﺎﻫﺎ ﻤﺭﺍﻤﻴﻬﺎ ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﺎﻟﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺩﻩ
ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻰ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻨﺼﺭﺍﻨﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﺃﻭل ﺼﻔﺤﺔ  226ﺍﺒﺤﺜﻭﺍ ﻭﺸﻭﻓﻭﺍ ﻴﺎ ﺠﻤﺎﻋﻪ ﺃﺒﺤﺜﻭﺍ ﺒﻼ

ﻋﻤﺩ ﺃﺘﺨﺩﺕ ﻓﻰ ﺴﻭﺭﻩ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺍﻴﺔ  10ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺴﻤﻭﺍﺕ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻤﺩ ﺒﺘﺎﻋﺕ ﺒﻥ ﻻﺩﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻤﺩ ﻭﺃﻟﻘﻰ
ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺭﻭﺍﺴﻰ ﻤﺘﺨﺩﻩ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﻩ ﺭﺍﺴﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﺓ ﻭﺃﻴﻀﹰﺎ ﻷﻤﻴﺎ ﺃﺒﻥ ﺃﺒـﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻁ
ﻭﺍﻨﺎ ﻫﻜﺘﻔﻰ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﻩ ﻋﻠﺸﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻨﺎ ﻋﺎﺭﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻴﺔ ﻴﻘﻭل ﺇﻴﺔ ﻟـﻙ ﺍﻟﺤﻤـﺩ
ﻭﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﻙ ﺭﺒﻨﺎ ﻓﻼ ﺸﻴﺊ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﻙ ﻤﺠﺩﹰﺍ ﻭﺃﻤﺠﺩﻭﺍ ﻤﻠﻴﻙ ﻤﻠﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺵ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻤﻬﻴﻤﻨـﹰﺎ

ﻟﻌﺯﺓ ﺘﻌﻠﻭ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻭﺘﺴﺠﺩﻭﺍ ﻋﻠﻴﺔ ﺤﺠﺎﺏ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻭﺍﻟﻨﻭﺭ ﺤﻭﻟﺔ ﻭﺃﻨﻬﺎﺭ ﻨﻭﺭ ﺤﻭﻟﺔ ﺘﺘﻭﻗﺩ ﻓﻼ ﺒﺼـﺭ
ﻴﺴﻤﻭ ﺇﻟﻴﺔ ﺒﻁﺭﻓﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺤﺠﺎﺏ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﺨﻠﻘﹰﺎ ﻤﺅﻴﺩﻭ ﻤﻼﺌﻜﻪ ﻤﻼﺌﻜﺔ ﺃﻗﺩﺍﻤﻪ ﺘﺤﺕ ﻋﺭﺸﺔ ﺒﻜﻔﻴﺔ ﻟﻭﻻ
ﺍﷲ ﻜﻠﻭﺍ ﻭﺃﺒﻠﺩﻭﺍ ﺴﺒﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻗﺩﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﻫﻭ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺵ ﻓﺭﺽ ﻤﻭﺤﺩ ﻫـﻭ ﺍﷲ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﺍﻟﺨﻠﻕ ﻜﻠﻬﻡ ﺇﺌﻤﺎﺀﹰﺍ ﻟﻪ ﻁﻭﻋﹰﺎ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ﻭﺃﻋﺒﺩﻭﺍ ﻭﺘﻔﻨﻲ ﻭﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ ﺍﻟـﺫﻯ

ﻴﻤﻴﺕ ﻭﻴﺤﻲ ﺩﺍﺌﺒﹰﺎ ﻟﻴﺱ ﻴﻬﻤﺩ ﻭﻤﻥ ﺨﻭﻑ ﺭﺒﻲ ﺴﺒﺢ ﺍﻟﺭﻋﺩ ﻓﻭﻗﻨﺎ ﻭﺴﺒﺤﺔ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻭﺤﺵ ﺃﺒﺩﻭﺍ
ﻓﻜﺎﻥ ﺨﺎﺌﻑ ﻟﻠﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﺒﻌﺙ ﺒﻌﺩﻩ ﻭﻻ ﺘﻜﻥ ﻤﻤﺎ ﻏﺭﺓ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻭﻏﺩﻭﺍ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻋﺭﻴﻀـﺔ
ﻼ ﻋﻨﺩﻩ ﻭﻋﺭﺵ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻤﻬﻴﻤﻨﹰﺎ ﻓﻰ ﻴﻭﻨﺱ ﺃﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠـﻰ
ﻭﻫﻨﻼﻗﻰ ﻤﻭﺠﻭﺩﻩ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻓﺎ ﻤﺜ ﹰ
ﻋﺭﺵ ﻴﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﺤﺠﺎﺏ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻓﻰ ﺴﻭﺭﻩ ﺍﻟﺸﻭﺭﺓ ﻓﻼ ﺒﺼﺭﹰﺍ ﻴﺴﻤﻭ ﺇﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺴـﻭﺭﻩ ﺍﻷﻨﻌـﺎﻡ ﻻ
ﺘﺩﺭﻙ ﺍﻷﺒﺼﺎﺭ ﻤﻼﺌﻜﺔ ﺃﻗﺩﺍﻤﺔ ﺘﺤﺕ ﻋﺭﺸﺔ ﻓﻰ ﺴﻭﺭﺓ ﻏﺎﻓﺭ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺵ ﻭﻫﻭ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻌـﺭﺵ

ﻓﺭﺽ ﻤﻭﺤﺩ ﻭﺒﻌﺩﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﷲ ﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻓﻰ ﺴﻭﺭﻩ ﺍﻟﺤﺸﺭ ﻫﻭ ﺍﷲ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﺍﻟﺒﺎﺭﻯ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺄﺨﻭﺫﺍﺕ
ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻴﺒﻘﻰ ﺃﺤﺒﺎﺌﻰ ﺃﺩﺭﺴﻭﺍ ﻭﺍﻓﺤﺼﻭﺍ ﻭﺸﻭﻓﻭﺍ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﺍﺴﺎﻁﻴﺭ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ
ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺎﺕ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﺭﺍﻴﻙ ﺭﺒﻨﺎ ﻴﻌﻁﻰ ﺒﺼـﻴﺭﺓ ﺭﻭﺤﻴـﺔ
ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻤﻴﻥ .
ﺍﻷﺥ ﺃﺤﻤﺩ

شكراً جناب القمص زكريا بطرس اعتقد انھا تك ون ھن اك أس ئلة كثي رة ج داً ولك ن ياري ت تك ون األس ئله
بسرعه من أجل الوقت فا تفضلى يا أدمن الرب يبارك حياتك أتى لنا بالس ؤال األول ليتفض ل جن اب القم ص ب الرد
علية

ﺃﺩﻤﻥ
ﻼ ﻴﺎ ﺍﺒﻭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﻩ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺼـﻌﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺃﻥ ﺃﺨﻭﺍﺘﻨـﺎ
ﺸﻜﺭﹰﺍ ﺠﺯﻴ ﹰ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻴﺩﺭﻜﻭﺍ ﻟﻜﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﻻﺯﻡ ﻴﻌﺭﻓﻭﻫﺎ ﺃﻨﺎ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻗﻠﻴل ﺃﺘﻔﻀل ﻻﻴﻑ ﺘﻰ ﻓـﻰ 32
ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻰ ﻭﺼﻠﻙ ﺃﺘﻔﻀل ﻤﻌﺎﻙ ﺍﻟﻤﺎﻴﻙ .
32
ﺸﻜﺭﹰﺍ ﻻﻴﻑ ﺘﻰ ﻓﻰ  9ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻨﺤﺎﻭل ﻨﺠﻤﻊ ﺍﻷﺴﺌﻠﻪ ﻴﻌﻨﻰ ﻤﺭﻜﺯﻴﻥ ﻋﻠﺸـﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗـﺕ
ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻠﻰ ﺃﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺃﻜﺘﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﺃﺤﺒﺎﺌﻨﺎ ﻭﺃﺨﻭﺍﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻴﻘﻭل ﺃﺯﺍﻯ ﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻨﺒﻰ ﻨﺒﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻤﻴﹰﺎ ﻤﺵ ﻋﺎﺭﻑ ﺇﺫﺍ ﻫﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺼﺩﺓ ﺃﻤﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻤﻴﹰﺎ ﺃﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﻀﺤﻬﺎ ﻭﻗـﺎل ﻻ
ﻴﻘﺭﺃ ﻭﻻ ﻴﻜﺘﺏ ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻔﺘﺭﺍ ﻋﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘل ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﻩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻠﻰ ﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺘﺭ ﻤـﻥ

ﺃﺥ ﻤﺴﻠﻡ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻗﺩﺴﻙ ﻟﻤﺎ ﺨﺘﻤﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺒﺘﺎﻋﺕ ﻗﺩﺴﻙ ﻗﻭﻟﺕ ﺃﺤﺒﺎﺌﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﺩﺭﺴـﻭﺍ

ﻼ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻪ ﻷﻥ ﺃﺨﻭﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻫل ﻫﻭ ﺴﺠﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺽ ﺍﻟﻠـﻰ
ﻫل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻴﺎ ﺃﺒﻭﻨﺎ ﻫﻭ ﻓﻌ ﹰ
ﻫﻭ ﻋﺎﺌﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺒﺘﻠﻐﻰ ﻋﻘﻠﻪ ﺩﺓ ﺴﺅﺍل ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻤﻥ ﻭﺸﻜﺭﹰﺍ ﻴﺎ ﺃﺩﻤﻥ .
ﺍﻟﻘﻤﺹ ﺫﻜﺭﻴﺎ ﺒﻁﺭﺱ

ﻼ ﻷﻨﻬﻡ ﺒﻴﺨﻠﻁﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﻜﻠﻤـﺔ
ﻼ ﻴﺎ ﻋﺯﻴﺯﻯ ﺍﻟﻔﺎﻀل ﺃﻨﺘﻰ ﺤﻠﻴﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻌ ﹰ
ﺸﻜﺭﹰﺍ ﺠﺯﻴ ﹰ

ﺃﻤﻰ ﻻ ﻴﻘﺭﺃ ﻭﻻ ﻴﻜﺘﺏ ﻭﺒﻴﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﻤﺎﻤﻲ ﺃﻯ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻌﻠﺸﺎﻥ ﻜﺩﻩ ﺒﻴﻘﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ
ﺃﻨﻪ ﺃﺭﺴل ﻨﺒﻴﹰﺎ ﺃﻤﻴﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻓﺎ ﺃﻤﺎﻤﻴﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻤﻴﻴﻥ ﻴﻌﻥ ﺍﻟﻠﻰ ﻤﻬﻭﺍﺵ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺒـﻰ
ﻓﻜﺎﻥ ﺒﻴﻘﺭﺃ ﻭﺒﻴﻜﺘﺏ ﺃﺩﺭﺴﻭﺍ ﻭﺸﻭﻓﻭﺍ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻰ ﺃﺒﺴﻁ ﻤﺜل ﻴﻌﻨﻰ ﻓﻰ ﺼﻠﺢ ﺍﻟﺤﺩﻴﺒﻴﺔ ﺃﻫل ﻗﺭﻴﺵ

ﻟﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻥ ﺃﺒﻰ ﻁﺎﻟﺏ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﺎ ﻗﻠﻭﻟﻪ ﻷ ﺃﻨﺘﻰ ﺘﺸـﻁﺏ
ﺩﻯ ﻭﺘﻜﺘﺏ ﺍﻟﻠﻰ ﺃﺤﻨﺎ ﻋﺭﻓﻴﻨﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻓﺤﺎﻭل ﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺄﻤﻜﻨﺵ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺨﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﻠـﻡ

ﻭﺸﻁﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻭﻜﺘﺏ ﺒﺨﻁ ﻴﺩﺓ ﺘﻘﻭل ﺍﻟﺴﻴﺭﻩ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻭﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻤﺤﻤـﺩ

ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻭﻭﻗﻊ ﺇﺫﹰﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻪ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻪ ﻟﻜﻥ ﺤﺘﺕ ﺃﻤﻲ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻤﻤﻲ ﻴﻌﻨﻰ ﻤﻬﻭﺍﺵ ﻤـﻥ
ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﺎ ﻁﺒﻌَﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺒﻴﻘﺭﺃ ﻭﺒﻴﻜﺘﺏ ﻭﻜﺎﻥ ﺒﻴﺸﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺩﻯ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﺸﺎﻁﺭ ﻜﺎﻥ
ﺫﻜﻰ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻭﺭﻴﻑ

ﺍﻷﺥ ﺃﺤﻤﺩ
ﺃﺩﻤﻥ

شكراً يا قدس أبونا ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻤﻥ ﻓﻀﻠﻙ ﻴﺎ ﺃﺩﻤﻥ ﺍﻟﺭﺏ ﻴﺒﺎﺭﻙ ﺤﻴﺎﺘﻜﻡ .
ﻼ ﻴﺎ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺸﻜﺭﹰﺍ ﻴﺎ ﺍﺒﻭﻨﺎ ﻟﻺﺠﺎﺒﻪ ﻁﻴﺏ ﻻﻴﻑ ﺘﻰ ﻓﻰ  10ﻤﻌـﺎﻜﻰ ﺴـﺅﺍل
ﺸﻜﺭﹰﺍ ﺠﺯﻴ ﹰ

ﺃﺘﻔﻀل ﺃﻁﺭﺤﻬﻭﻟﻨﺎ .

ﻻﻴﻑ ﺘﻰ ﻓﻰ 10

ﺸﻜﺭﹰﺍ ﻟﻴﻜﻰ ﻻﻴﻑ ﺘﻰ ﻓﻰ  9ﺸﻜﺭﹰﺍ ﻟﻴﻜﻡ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ﻴﺎ ﻗﺩﺱ ﺍﺒﻭﻨﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻪ ﻴﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺘﺎﻨﻰ
ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺒﻴﻌﺘﻤﺩ ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺃﺨﻭﺍﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺀﺓ
ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻪ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻁﺒﻌﹰﺎ ﻓﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﻗﺼﺹ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻓﻠﺫﻟﻙ ﺠـﺎﺀ

ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻜﺎﻵﺘﻰ ﺃﻨﺎ ﻫﻘﺭﺃﺌﻪ ﺒﺎﻟﻅﺒﻁ ﺯﻯ ﻤﺎ ﺠﺎﻨﻰ ﻜﻴﻑ ﻨﻘل ﻁﺒﻌﹰﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﻴﻑ ﻨﻘل ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻘﺼﺹ ﻭﻤﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﻪ ﺒﺤﺴﺏ ﺯﻋﻤﻜﻡ ﻭﺸﻜﺭﹰﺍ .
ﺍﻟﻘﻤﺹ ﺫﻜﺭﻴﺎ ﺒﻁﺭﺱ

شكراً جزيالً مھو ده اللى أحنا قولناه وأحنا بنتكلم النسفى قال أن فى ناس بيقولو عداس ويسار وابو فكي ه
والنسابورى عدت خمسة كمان عايش ويعيش وجبر ونصار وسلمان الفارسى والشيخ خليل عبد الكريم ق ال ورق ة
أب ن نوف ل وبحي رة الراھ ب وس رجيوس الراھ ب وع داس الراھ ب والحكاي ة كان ت معلوم ون كثي رون ف ى ھ ذا
الموضوع السؤال اللى بعديه .

ﺍﻷﺥ ﺃﺤﻤﺩ
ﺃﺘﻔﻀل ﻴﺎ ﺃﺩﻤﻥ ﻤﻥ ﻓﻀﻠﻙ ﺍﻟﺴﺅﺍل .

ﺃﺩﻤﻥ
ﺸﻜﺭﹰﺍ ﻟﻴﻜﻡ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻊ ﻻﻴﻑ ﺘﻰ ﻓﻰ  13ﺃﺘﻔﻀل ﺘﻘﻭل ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻠﻰ ﺠﺎﻟﻙ .
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ﻼ ﺒﺎﻷﺴﺘﺎﺫ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺍﻗﺒل ﺍﻷﻴﺎﺩﻯ ﻗﺩﺱ ﺃﺒﻭﻨﺎ ﺴﻤﻌﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﻩ
ﺸﻜﺭﹰﺍ ﻻﻴﻑ ﺘﻰ ﻓﻰ  9ﻭﺃﻫ ﹰ

ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺴﺅﺍل ﺘﻘﺭﻴﺒﹰﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺭﺒﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴـﺎﺌل

ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻨﻌﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﻓﻰ ﺇﻗﺘﺒﺎﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﻩ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻯ ﻨﺤﻥ ﻜﻤﺴﻴﺤﻴﻥ ﻨﻘﺒـل
ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺠﻴل ﻜﻭﺤﻰ ﻤﻘﺩﺱ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺃﻗﺘﺒﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﻩ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻨﻘﺒل ﺍﻹﻨﺠﻴـل ﺍﻟـﺫﻯ
ﺃﻗﺘﺒﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﻩ ﻭﻨﺭﻓﺽ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﻗﺘﺒﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﻩ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ﺸﻜﺭﹰﺍ ﺍﻟﻤﺎﻴﻙ ﻤﻌﺎﻙ .
ﺍﻟﻘﻤﺹ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺒﻁﺭﺱ

ﻼ ﺴﺅﺍل ﻁﺒﻌﹰﺎ ﺫﻜﻰ ﻭﺤﻠﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺃﻗﺘﺒﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﻨﺠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﻩ ﻜﺎﻥ ﻜـل
ﺸﻜﺭﹰﺍ ﺠﺯﻴ ﹰ

ﺃﻗﺘﺒﺎﺱ ﻻﺯﻡ ﻴﻘﻭل ﺇﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﻴل ﺒﺎﻟﻨﺒﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺃﺸﻌﻴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺒﻴﺭﺠﻊ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻷﺼﻭﻟﻬﺎ ﻟﻜﻥ
ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺘﺒﺱ ﻜﺎﻥ ﺒﻴﺴﺘﻐﻔل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻬﻭ ﺒﺩﻭﻯ ﻤﺵ ﻓﻬﻤﻴﻥ ﻓﺎ ﺯﻴﺢ ﻴﺎ ﻤﻠﻴﺢ ﻭﻴﺤﻙ ﺍﻟﻠـﻰ
ﻫﻭ ﻋﺎﻴﺯﻩ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻘﻭل ﻤﻨـﻴﻥ ﻤﻨﺘـﺎ ﻤﺘﺎﺨـﺩ ﺤﺎﺠـﺔ ﺃﺩﻯ
ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺒﺘﻌﻬﺎ ﻓﺎ ﺩﻯ ﻤﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﻗﺘﺒﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﻨﺠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﻩ ﻟﻡ ﺘﻨﻘﻀـﻬﺎ ﻭﻟـﻡ
ﺘﺭﻓﻀﻬﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻜﻤﻠﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻌﻠﺸﺎﻥ ﻜﺩﻩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻗﺎل ﻟﻡ ﺃﺘﻰ ﻷﻨﻘﺽ ﺒل ﻷﻜﻤل ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ

ﻗﺎل ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻗﻴل ﻟﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻜﺫﺍ ﻭﻜﺫﺍ ﻭﺍﻨﺎ ﺒﺄﻀﻴﻑ ﻜﺫﺍ ﻭﻜﺫﺍ ﻭﻻ ﻴﺯﻭل ﺤﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨـﺎﻤﻭﺱ
ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜل ﻓﻬﻨﺎ ﻓﻰ ﻓﺭﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﻗﻭﻯ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻴﻨﻘﺽ ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺠﻴل ﻭﻴﻨﻘﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﻩ ﻟﻤـﺎ
ﺨﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺯﻭﺒﺩ ﺍﻡ ﻴﻨﻘﺽ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻤﺵ ﻋﺎﻴﺯﻩ ﻁﻴﺏ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻠﻰ ﺒﻌﺩﻴﻪ ﻟﻭ ﺴﻤﺤﺘﻭﺍ ﻋﻠﺸﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ.
ﺍﻷﺥ ﺃﺤﻤﺩ

ﺃﺩﻤﻥ

ﺃﺘﻔﻀﻠﻰ ﻴﺎ ﺃﺩﻤﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻠﻴﻪ
ﻼ ﻟﻴﻜﻡ ﻻﻴﻑ ﺘﻰ ﻓﻰ  3ﻴﺎ ﺭﻴﺕ ﺘﻁﺭﺤﻨﺎ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻠﻰ ﻭﺼﻠﻙ .
ﺸﻜﺭﹰﺍ ﺠﺯﻴ ﹰ
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ﺸﻜﺭﹰﺍ ﻴﺎ ﺘﻰ ﻓﻰ  9ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺩﺓ ﻴﺎ ﺃﺒﻭﻨﺎ ﺠﻴﺔ ﻴﻘﻭل ﺃﻨﺘﻭﺍ ﻟﻴﺔ ﻤﺒﺘﺄﻤﻨﻭﺵ ﺒﺎﻟﻘﺭﺃﻥ ﻓﻰ
ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﺩﻩ ﻜﺘﺎﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻤﺵ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﻩ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ﻓﺎ ﺇﻴـﺔ
ﺭﺃﻯ ﻗﺩﺴﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺩﻩ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺩﻩ .
ﺍﻟﻘﻤﺹ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺒﻁﺭﺱ

ﺃﻩ ﻁﺒﻌﹰﺎ ﻤﻤﻜﻥ ﻴﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﻁﺭ ﻭﺒﻴﻘﻭﻟﻭﻩ ﺃﻨﺎ ﺭﺴﺎﻟﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺸﻴﺊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ

ﻭﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺩﻴﻡ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﻪ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﻴﻘﻭل ﺃﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻟﺭﺏ ﺇﻟﻬﻙ ﺇﻟﻪ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻓﻰ
ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﻴﻘﻭل ﻨﺅﻤﻥ ﺒﺈﻟﻪ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻟﻡ ﻴﺄﺘﻰ ﺒﺠﺩﻴﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺒل ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﺍﻨـﺎ ﻋـﺎﻴﺯﻩ

ﺃﻗﻭل ﺍﻟﻭﺜﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻠﻰ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻭﺤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻪ ﺃﻩ ﺍﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺒﺘﺎﻋﺘﻬﻡ ﻟﺒﻴﻙ ﺍﻟﻠﻬﻡ ﻟﺒﻴﻙ ﻟﺒﻴﻙ
ﻻ ﺸﺭﻴﻙ ﻟﻙ ﻻ ﺸﺭﻴﻙ ﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻁﺏ ﺍﻷﺼﻨﺎﻡ ﺒﺘﺎﻋﺘﻬﻡ ﺩﻯ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺒﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻫﺎ ﺸﻔﻌﺎﺀ ﻟﻜﻥ ﻤـﺵ
ﻫﻰ ﺍﷲ ﻭﺸﺭﻜﺎﻩ.

ﺍﻷﺥ ﺃﺤﻤﺩ
السؤال التالى لو سمحتوا .

ﺃﺩﻤﻥ
ﺍﺘﻔﻀل ﺃﺴﺘﺎﺫﻯ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻌﺎﻙ ﺍﻟﻤﺎﻴﻙ ﺃﻨﺎ ﻋﺎﺭﻓﻪ ﻓﻰ ﺃﺴﺌﻠﻪ ﻭﺼﻠﺘﻙ .

ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺤﻕ

ﺸﻜﺭﹰﺍ ﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻗﺩﺱ ﺍﺒﻭﻨﺎ ﻭﺃﺴﺘﺎﺫ ﺃﺤﻤﺩ ﻗﺩﺱ ﺍﺒﻭﻨﺎ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻤﺸﻜﻠﻪ ﻓﻰ ﺍﻷﻭل ﻟﻤﺎ ﻗﺎل

ﺃﻥ ﻗﺼﺹ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﺃﺘﺨﺫﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﻩ ﻭﻋﺩﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻓﺎ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻨﺎ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺩﺱ ﺍﺒﻭﻨﺎ ﺒﻴﻘﺒـل
ﻗﺼﺹ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﻩ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻨﻘﺒل ﻗﺼﺹ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﻭﻨﺼﺩﻗﻬﺎ ﺃﻨﻬـﺎ ﻜـﻼﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﺎﻴـﻙ ﻤـﻊ
ﺤﻀﺭﺘﻙ .

ﺍﻟﻘﻤﺹ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺒﻁﺭﺱ
ﻼ ﻋﺯﻴﺯﻯ ﺍﻟﻔﺎﻀل ﻭﺴﺅﺍل ﻓﻰ ﻤﺤﻠﻪ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﺤﻨﺎ ﺒﻨﻘﺒـل ﻜـﻼﻡ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ
ﺸﻜﺭﹰﺍ ﺠﺯﻴ ﹰ

ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻜﻠﻪ ﻷﻨﻪ ﻜﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺃﻟﻑ ﻋﺎﻡ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻭﻜﺘﺒﺔ  50ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺘﻘﺭﺃ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺱ ﻤـﻥ

ﺃﻭل ﺠﻠﺩﺓ ﻷﺨﺭ ﺍﻟﺠﻠﺩﻩ ﺘﻠﻘﻴﺔ ﻜﻠﻪ ﻫﺩﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻭﺭﺴﺎﻟﻪ ﻭﺍﺤﺩﻩ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺨﻼﺹ ﻭﻟـﻴﺱ

ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺩﻓﺘﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﻨﻬﻡ  50ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻊ ﺇﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘـﺭﺃﻥ
ﻓﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﻠﻰ ﻜﺘﺒﻪ ﻭﻓﻰ ﺯﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﺘﺎﻉ  20ﺴﻨﺔ ﻭﻜﻠﻪ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌـﺽ ﻨﻘﺒـل ﺩﻩ
ﻋﻠﺸﺎﻥ ﻜﻼﻡ ﺭﺒﻨﺎ ﻭﺩﻩ ﻤﺵ ﻜﻼﻡ ﺭﺒﻨﺎ ﻭﺃﺘﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺄﻤل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ .
ﺍﻷﺥ ﺃﺤﻤﺩ

ﺃﻤﻴﻥ ﺃﺘﻔﻀل ﻴﺎ ﻗﺩﺱ ﺃﺒﻭﻨﺎ .

ﺍﻟﻘﻤﺹ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺒﻁﺭﺱ

ﻴﻌﻨﻰ ﺒﻌﺩ ﺃﺫﻥ ﺤﻀﺭﺘﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻗﺎﺌﻕ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻴﻘﻭل ﻓﻰ ﺴﻔﺭ ﺃﺸﻌﻴﺎﺀ ﺇﺼﺤﺎﺡ  55ﺃﻁﻠﺒـﻭﺍ
ﺍﻟﺭﺏ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺩﻋﻭﻩ ﻭﻫﻭ ﻗﺭﻴﺏ ﻟﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺸﺭﻴﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺭﺠل ﺍﻷﺜﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﻟﻴﺘـﺏ ﺇﻟـﻰ
ﺍﻟﺭﺏ ﻓﻴﺭﺤﻤﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺇﻟﻬﻨﺎ ﻷﻨﻪ ﻴﻜﺜﺭ ﺍﻟﻐﻔﺭﺍﻥ ﻴﺴﻭﻉ ﻴﺩﻋﻭﻙ ﺍﻷﻥ ﺒﻴﻘﻭﻟﻙ ﺃﻁﻠﺏ ﺃﻁﻠﺒﻭﺍ ﺍﻟﺭﺏ ﻤـﺎ
ﺩﺍﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻁﻠﺒﻭﺍ ﺍﷲ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺃﻁﻠﺒﻭﺍ ﺃﻁﻠﺒﻭﺍ ﺍﻟﺭﺏ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺩﻋﻭﺍ ﻓﻬﻭ ﻗﺭﻴﺏ ﺍﻟﺭﺏ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻨﻙ

ﻴﺎ ﻋﺯﻴﺯﻯ ﺍﻟﻔﺎﻀل ﺍﻟﺭﺏ ﻟﻴﺱ ﺒﺒﻌﻴﺩ ﻻ ﺘﻘل ﻓﻰ ﻗﻠﺒﻙ ﻤﻥ ﻴﺼﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻟﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺃﻭ
ﻤﻥ ﻴﻬﺒﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺎﻭﻴﺔ ﻟﻴﺼﻌﺩﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺵ ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻨﻙ ﻓﻰ ﻗﻠﺒﻙ ﻓﻰ ﻓﻤﻙ ﺃﻥ ﺃﻤﻨﺕ

ﻭﻗﻠﺒﻙ ﻭﺃﻋﺘﺭﻓﺕ ﺒﻔﻤﻙ ﺒﺎﻟﺭﺏ ﻴﺴﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺨﻠﺼﺕ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺃﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﺹ ﺍﻟـﺫﻯ
ﺃﺘﻰ ﻟﺨﻼﺼﻙ ﻴﺒﻘﻰ ﺘﻨﺎل ﺨﻼﺹ ﺒﺱ ﺃﺘﺭﻙ ﻁﺭﻴﻘﻙ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺃﺘﺭﻙ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﻗﻭﻟـﻪ ﺘـﻭﺒﻨﻰ
ﻴﺎﺭﺏ ﻓﺄﺘﻭﺏ ﺨﻠﺼﻨﻰ ﻤﻥ ﺨﻁﺎﻴﺎ ﻭﺃﺜﺎﻤﻰ ﻭﺸﺭﻯ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻅﻠﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﺴﻴﺭ ﻓﻴﺔ ﻭﺍﻗﺒﻠﻨﻰ ﺇﻟﻴـﻙ

ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻗﺭﻴﺏ ﺠﺩﹰﺍ ﻤﻨﻙ ﺒﻴﻘﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺏ ﻗﻠﺒﻙ ﻭﻴﻘﻭﻟﻙ ﺃﻓﺘﺢ ﻟﻰ ﺃﻥ ﺴﻤﻌﺕ ﺼﻭﺘﻰ ﻓـﺄﻓﺘﺢ ﻟـﻰ

ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻔﺘﺢ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺩﺨل ﺇﻟﻴﻙ ﻭﺃﺘﻌﺸﻰ ﻤﻌﺎﻙ ﻭﺃﻨﺘﻰ ﻤﻌﺎﻴﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻴﻙ ﻫل ﺘﺭﻓﻊ ﻗﻠﺒﻙ ﺒﻁﻠﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺭﺩﻩ ﻭﺘﺸﻭﻑ ﺃﻥ ﺩﻯ ﻗﺭﺍﻋﺎﺕ ﺭﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻙ ﻋﻠﺸﺎﻥ ﺨﺎﻁﺭ ﺘﻌﻴﺵ ﻭﻴﺎﻩ ﻗـﻭل ﻤﻌﺎﻴـﺎ ﺃﻴﻬـﺎ
ﺍﻟﺭﺏ ﺍﻟﻤﺤﺏ ﻴﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻰ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﺍﻷﻥ ﺃﻓﺘﺢ ﻟﻙ ﻗﻠﺒﻰ ﻴﺎ ﺴﻴﺩﻯ ﻭﺃﻗﻭﻟﻪ
ﻫﻠﻤﺎ ﺘﻔﻀل ﻭﺤل ﻓﻴﺎ ﻟﺘﻁﻬﺭﻨﻰ ﻤﻥ ﻜل ﺨﻁﻴﺔ ﻭﺃﻋﻴﺵ ﻤﻌﻙ ﻜل ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻓﻰ ﻓﺭﺤﺔ ﻭﺃﺒﺘﻬﺎﺝ ﺒﻬﺠـﺔ

ﺍﻟﺨﻼﺹ ﻟﻙ ﻜل ﻤﺠﺩ ﻭﻋﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻷﺒﺩ ﺃﻤﻴﻥ .
ﺍﻷﺥ ﺃﺤﻤﺩ

ﺃﻤﻴﻥ ﺸﻜﺭﹰﺍ ﺠﻨﺎﺏ ﺍﻟﻘﻤﺹ ﺃﺤﺒﺎﺌﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﺃﺴﺘﻤﻌﺘﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻷﻥ ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻭﺠـﺩ
ﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﻩ ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻅل ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ
ﺒﻌﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﺨﺫ ﺃﺼ ﹰ
ﻏﻴﺭ ﺴﻔﻙ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﻓﻰ ﺍﻷﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺴﺦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺥ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤـﻥ ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﷲ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻅل ﻟﻘﺩ ﺘﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﻭﻗﺎل ﻟﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻌﻭ ﺃﻥ
ﺘﺄﺘﻰ ﺒﺄﻴﻪ ﻤﺜل ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺃﺘﻭﺍ ﺒﻪ ﻭﺃﺘﻭﺍ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺘﺜﺎﻍ ﻋﻨﻪ ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺘﻘﻭل ﻓﻰ ﺫﻟـﻙ

ﺍﺴﻤﻌﻭﺍ ﻭﻋﻭﺍ ﻋﻠﻜﻡ ﺘﻔﻘﺎﻫﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺕ ﺃﻥ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﺒﺭﺠﺎﺀ ﺇﻨﺘﻅـﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨـﻭﺍﻥ
ﻟﻠﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺸﻪ ﺒﻌﺩ ﻗﻠﻴل ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺕ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﺭﺍﺴـﻠﻨﺎ ﻋـﻥ
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﺴﻴﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﺒﻌﺩ ﻗﻠﻴل ﻋﺱ ﺃﻥ ﻴﻬﺩﻴﻙ ﺍﷲ ﺇﻟـﻰ ﺴـﻭﺍﺀ
ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻭﺘﺒﻴﻀﻭﺍ ﻭﺠﻭﻫﻜﻭﺍ ﻴﻭﻡ ﻤﺠﻴﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﺒﺎﺴﻡ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺠﺩ ﻴﺴﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺃﻤﻴﻥ ﺸﻜﺭﹰﺍ ﻴﺎ ﻗﺩﺱ

ﺃﺒﻭﻨﺎ .

