
 

 
 

و واحد من هذة األنية التى تنضح حقدا و تدليسا هو شخصية الهمت كثيرا من األنية التى كانت تنتظر ملهما   ح عسال و إناء السم ينضح ثما و إناء الحقد ينضح حقدا .ضكل إناء بما فيه ينضح فإناء العسل ين

و يتزاورون و يتهادون و ال عن انظار البسطاء ممن يتجاورون  يستثير فيها  حقدأ دفين و رغبة فى دولة حتى تبدأ فى بث هذة االوهام عبر الحدود مثيرة ما كان تحت التراب و كاشفة ما كان يحاك بعيدا

حدث صغير  بينبوا تحت ضغط علو صوت السفهاء و الحاقدين يفكرون إال فى الحصول على قوتهم و تربية اوالدهم و هكذا تغيرت الرياح فأصبح الجو المشحون هو السائد و حتى االصوات العاقلة بدئت تخ

حامال ادوات ال يفقه منها إال و احيانا اخرى يعيش دور  ) على الزيبق (   صانعا علما و سالما جمهوريا قدرته على التخفى فى صورة الكترونية فراح يعيش دور محرر االمة احيانا  تهشيخا اغر بينالسن و 

 ا و معوضا عقد نقص احيانا اخرى .نافثا زفرات حقد احيان  قافزا بين غرف الشات  الترديد بين حديث ضعيف و أثر   و روابط  و شتائم 

متضمنا داخل اطار نتناول فيه كيفية تدليس هذة الشخصية و طريقة  هذة الشخصية التى الهمت كل هؤالء دعونا نبدأ فى تناولها فى سلسلة إن شاء هللا ليس للرد عليها و إن كان سيتم ذلك ان شاء هللا و لكن

الكاتب مكشوفا  للقارىء ة الشخصية ال تستطيع التأثير عن طريق الكتابة ألن الكتابه اسلوب يحكم الكاتب فى اطار اقرب لالكاديمية فى معظم االحيان و إال اصبح تلبيثها على المستمع بصورة خاصة فمثل هذ

فيتحول المستمع او المشاهد بعد التشبع بهذة البهارات  عند ضعاف العقول و الحجج ألن كلماته ستصبح بال بهارات إذا جاز التعبير و التى هى عبارة عن غمز احيانا و لمز احيانا اخرى و هى بضاعة رائجة

أالمبارزات ملين سيوفا من خشب او عصى رابطين اياها الى جانبنا و  تبدالى  ابطاال من ورق و هذا يذكرنى عندما كنا اطفاال كنا بعد ان نشاهد فيلم عنتر بن شداد  كنا ننزل الى الشارع بعد انتهاء الفيلم حا

 الى المساء ثم ما تلبث ان تخبو و يخبو أثرها بعد تفريغ طاقتنا و بعدها ننتظر فيلم سوبر مان حتى نستعد للطيران .

حيث تجوب هى و فريق االحداث كتب االثر  مواضيع ملفقةإذا فنحن سوف نكشف هذة الشخصية ان شاء هللا و نكشف اساليب تدليسها و استثلرتها لبسطاء العقول  و خالل ذلك سوف نرد على ما تثير من 

 النارفانا التى يكونصل بمن تجمع فى المولد الى حالة الهياج ثم الى باحثين عن حبة ليصنعوها قبة ثم ليصنعوا لهذة القبة شيخا ثم ينصبوا للشيخ مولد ثم يبدئوا الزار بموسيقى تبدأ هادئة ثم تتصاعد حتى ت

 ساقين من الروح التى حلت على شاول .لكن ليس من الروح القدس و لكن م هؤالء االتباع مساقين و فيها 

د كثيرة بعد جمع الحب من هنا و هناك و بعدما كثرت القبب و لكن و بعدما تبنى هذة الشخصية لقطاء فتعهدوها بالتلميع تارة و بالنفخ تارة  صارت الكلمة جسدا و حل فى قناة فضائية  و خرج علينا  بموال

الء اله و سلم  الذى لم يسلم قديما و ال حديثا من هؤضمن ما يستثير كل انسان يكره التدليس و خصوصا التدليس فى االعراض خاصة إذا كان عرض حبيبنا و نور قلوبنا محمد صلى هللا عليه و على من 

 كانت اشرف االعراض على وجه االرض  شريف من شريف من شرفاء . الذين يعمى حقدهم ابصارهم و بصائرهم حتى ال يجدوا إال االعراض كى يقدحوا فيها حتى لو



هو موضوع شخصى قبل ان يكون موضوع دينى فكان من  و ال اخفى الجميع سرا ان الرد على هذة الحلقة من اصعب الردود فى هذة السلسلة على نفسى و ان كان اسهلها موضوعيا و علميا و لكن اوال

عندما يكون المجال هو مجال حجة و  اأثناء الرد و لكن ما ساعدنا على ذلك هو ما علمناه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فنحن ال ندعوا الى هللا بما يغضب هللا و خصوصالصعب ان نسيطر على انفسنا  

 ة ان نقيم حد هللا على شاتم نبيه صلى هللا عليه و سلم .و نشهد هللا انه لو كان هناك سالحا اخر متاح لما ترددنا للحظهنا يكون هو المعنى باالمر دليل فسالح العقل 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

: 

  



  
 ال بيك يا قدس ابونا احبائى المشاهدين فى تلفزيون قناة الحياه اهال و سهال بكم فى برنامجنا فى الصميم  يشرفنا فى حلقة اليوم جناب القمص زكريا بطرس  اه  مقدم البرنامج:

 

 يا اهال و سهال  يا مرحب  بطرس:زكريا 

 

و النهارده فى الحلقه هنتكلم عن  من كتب التراث عن نسب محمد اى من اين   متشبهات االموربرنامج فى الصميم هو برنامج  هدفه الحوار البناء  فى صلب الموضوع و يلقى الضوء على   مقدم البرنامج:

 فمن هنا هنبداء السؤال و نقول   قدس ابونا من بحثك فى كتب التراث  هل وجدت شيئا يخص ذلك الموضوع    كتيره عجيبههيالقى فيها حاجات  هو و من هو يعنى ال بيقرى فى كتب التا  التراث

 

و دى موضوع مسمعتش عنه اطالقا  من اى داعيه او فقيه ه اه بالتاكدي ما انت قلت على  الموضوع  ال هو نسب الرسول  ال انت اتكلمت عليه  فده فعال هو الموضوع ال انا عاوز اتكلم عن  زكريا بطرس:

  او شيخ او امام  و مش عارف ليه بيتحاشوا الموضوع و يتحاشوا الكالم عنه فى حين ان ده موضوع حيوى  و موجود فى كتب التراث

 

 يبقى خالص نناقشه فى الحلقه دى   مقدم البرنامج:

 

دى النقطه الخطيره ال عاوز اثيرها  امام المشاهد علشان يفكر فيها و يقرى الكتب اكتر و يبحث ذلك  و لنبداء بالحديث عنه ما قالت فيه كتب التراث عن ان و اوكى زتس جريت  انا يسعدنى   زكريا بطرس:

 اكتر و هو ما قيل عن هذا الموضوع من  ان مدة الحمل بالنبى محمد دامت اربع سنوات 

 

 اربع سنوات   مقدم البرنامج:

 

  بقيها فى بطن امه  امنه  زكريا بطرس:

 

 ايه طب يعنى  اى بنقول ان  االربع سنين دول من معجزات محمد ف ايه  الغرابه فى الموضوع   مقدم البرنامج:

 



بس لما جم يفسروها  و دته  من المعجزات اه ممكن طبعا يقال انها  معجزه من معجزات محمد  قبل ما يتولد زى مثال انه اول خلق هللا برضه معجزه من معجزاته  فممكن يكون ايضا وال  زكريا بطرس:

تانين  اتحبل بيهم سنتين و ناس اتحبل بيهم اربع سنين  و ناس اتحبل بيهم عشر سنيين  فيعنى ضربوا يحللوا االربع سنيين  مقلوش انها معجزه من معجزات هللا  لكن حاولوا يبرروا ذلك بان فيه اشخاص 

 حثه و عاوزين نشوف ابعاده فى كتب التراث االمثله  على ان ده امر طبيعى  فهى المشكله هل هذا امر طبيعى  ان يبقى االنسان  فى بطن امه اربع سنوات ؟  هو ده ال احنا عاوزين نب

 

  شيخ عرب :

 

 
 طيب الموقف دوة موقف حرج و عايزين يطلعوا بيه منه  ازاى هيطلعوا منه  من الموقف الحرج ده  مقدم البرنامج:

 

حيوى الزم  حاجه  و المسلمين مغيبين عن هذة الحقيقه فى حين ان ده امرشوف هاقولك حاجه هو علشان خاطر الموقف الحرج ال مش قادرين يتكلموه و اال يبينوه و اال يقولوا عنه اى     زكريا بطرس:

مد اشرف االنبياء  فمن باب اولى يتعرف كل حاجه عنه  فالمشكله يتعرف  يعنى مثال احنا ميالد المسيح  معروف  ميالد المسيح و معجزة والدة المسيح  لكن والدة محمد محتاجه  ان كان هما بيقولوا ان مح

 .المطلب و القضيه  ان الموضوع يبتدى و ينتهى  برباط محمد بحمزه  بن عبد 

 

 شيخ عرب :

 
 و ما عالقة ذلك بتلك؟ مقدم البرنامج:

 

 عالقة حممزه ب عبد الل   اه طبعا  تبتدى العالقه من البدايه اوى  تقول كتب الكرا..     التراث       زكريا بطرس:

عبد البر باب محمد رسول هللا  نقراء كانت امنه فى حجر عمها وهيب بن عبد مناف فمشى اليه عبد  و كتاب  االستيعاب فى تمييز االصحاب ل بن ابى النبى من أمنة  السيره الحلبيه باب تزويج عبد هللا  

ه ان هو يجوزه بنته عبد هللا فخده و راح يجوزه فراح لوهب و سئل المطلب بن هاشم بابنه عبد هللا ابى رسول هللا و خطب له امنه بنت وهب فزوجها عبد هللا  يعنى عبد المطلب جد محمد ابنه لما كبر ال هو

 ال هى بنت وهيب  فجوزهاله  و فى نفس الوقت  عبد المطلب عجبه بنت عمها بنت وهيب  فجه متجوزها و االتنين تزوجوا فى مجلس واحد

 

 

 



 

 

 

  شيخ عرب :

 

 

 
 



 

 

 
 

شيخ عرب :

 
 يعنى امنه و هاله اتجوزوا فى وقت واحد امنه بنت وهب و هاله بنت وهيب  اتجوزوا فى نفس القاعده  مقدم البرنامج:

 وحده اتجوزت الراجل و واحده اتجوزت ابوه  عبد هللا امنه و هاله اتجوزها عبد المطلب اتجوزوا فى وقت واحد و فى مجلس واحد  ( هلمجال لم يكمل )اتجوزو  زكريا بطرس:

 

د ابوها  فوقع عليها فحملت عن الرسول بتقول خرج عبد المطلب بابنه عبد هللا حتى اتى وهب بن عبد مناف فزوجه ابنته امنه  فدخل عليها حين امتلكها مكانه  يعنى عن سيرة هشام ابن هشامضا و تقول اي

 يها  فحملت برسول هللا    خالص؟    برسول هللا  يبقى اذا مثبوت فى السير انه عبد هللا لما اتجوز امنه دخل عليها فى بيت اب

 

 نعم  مقدم البرنامج:

باب وفاة عبد هللا بن عبد المطلب  يقول ان عبد هللا بن عبد المطلب ابو محمد مات و عنده خمسه و   تقول كتاب الطبقات الكبرى ل ابن سعدو يا ترى عبد هللا ابو محمد قعد اد ايه بعد كده    زكريا بطرس:

 ه  قبل ما يموت عشرين سنه و كانت ام محمد حامله بيه  قيل شهرين او اكتر او اقل  يبقى اذا لما مات عبد هللا كانت امنه حامل  فى محمد شهرين او تالت

 مطلب لما اتجوز هاله  حصل ايه  ولدت  هاله ولدت ل عبد المطلب  حمزه بن عبد المطلب حمزه بقى  ال هو عبد ال

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 
 

 شيخ عرب :

 

 انا مش فاهم تقصد ايه  ايه ال عاوز توضحه  مقدم البرنامج:

واحد و المشكله بقى تنشاء ان عبد هللا مات فى يعنى عاوز اقول  ان فيه مشكله هنا   ايه المشكله   ان حمزه  و محمد المفروض يبقوا من سن واحد الن ابو ده و ابو ده اتجوزوا فى يوم  زكريا بطرس:

بدا تحبل امه بعد كده  حمزه بقى جبته امه يا اما فى نفس السنه االولى من الجواز فيبقى عمره من عمر محمد يا السنه ال حملت فيه  فيها اتجوز فيها    السنه ال اتجوز فيها مات عبد هللا  يعنى مش ممكن ا

 اما خلفته بعد كده  فيبقى اصغر من محمد  لكن استحاله ان حمزه يبقى اكبر من محمد  القضيه دى معروفه

 

 طيب ايه االختالف على كده  يعنى  مقدم البرنامج :

 

 ل ابن سيد الناس   بتقول غير كده ففى كتاب عيون االثر فى المغازى و السيرما هو هنا بقى ام الداء المشكله كلها ال اتمنى كل واحد انه يعرفها و يفهمها كتب التراث بتقول غير كده   رس :زكريا بط

سيد الناس  الزبير بيقول ان حمزه  اكبر من محمد باربع سنين ثم قال  و هذا ال يصلح الثر فى المغازى  ل ابن بر من النبى باربع سنين  دى فى كتاب عيون اباب تسميته بيقولك ذكر الزبير ان حمزه  اك

رسول هللا  يبقى المفروض من  ان  حمزه ارضعته  صويبيه  معى عندى  الراجل ابن الناس ده   سيد الناس ده  يعنى راجل حقانى اوى  قال هذا ال يصلح عندى  ازاى  الزبير يقول كده  الن الحديث الثابت

اس  ان  سيد الناس  ان حمزه  اكبر من محمد بقوله  انه كان سن واحد و بعدين يرجع يستدرك و يقولك ايه  اال ان تكون ارضعتهما فى زمانين  رضعت ده االول و بعدين رضعت ده التانى  و يؤكد ابن الن

 لخاتمه ال تتقال دايما  فى اى افتاء  و هللا اعلم اكبر من رسول هللا  بسنتين  مش اربعه  و بعديين ا



تجوزوا فى يوم واحد  حجر العسقالنى  باب حمزه  يقول ولد حمزه قبل النبى  ب سنتين او اربعه  يعنى حمزه اكبر من النبى ؟ طيب ازاى ؟ دى ابو ده و ابو ده او فى كتاب االصابه فى تمييز الصحابه ل ابن 

هللا مات فى اول سنه يبقى ازاى االربع ى اكبر؟ فى حاله واحده يبقى اكبر  لو كان عبد هللا لسه عايش  و بعد اربع سنيين خلف محمد  لكن ال حاصل و الزنقه فى المشكله ان عبد يبقى ازاى ان حمزه يبق

 سنيين دول ييجوا   ؟

يه تمام مش مجرد كالم   قتل حمزه يوم معركة  احد و هو ابن تسعه و خمسين سنه  عمره كان كام بقه تسعه و خمسين سنه  قال و فيه هنا حته تاريخاالولى  كتاب الطبقات الكبرى ل ابن سعد باب الطبقه فى

 و كان اكبر من رسول هللا باربع سنيين  قتله وحشى بن حرب و شق بطنه

 

 

 
 

 عرب :شيخ 

 

 

 : الطبقات الكبرى البن سعدعمر حمزة عند استشهاده كما جاء فى 

 



 
 

 

 طيب لحظه واحده علشان الحسبه كده خربت  فى غزوة احد  عمر محمد كان كام سنه ؟  البرنامج:مقدم 

 

بتقول فى   و يا ريت الكاميرا مان  يحطلنا  دائرة المعارف االسالميه دائرة المعارف االسالميه  و هذا واضح  االول  عمر حمزه قلنا كام سنه ؟  تسعه و خمسين  فنيجى ل عمر محمد فى زكريا بطرس :

وف  سنة خمسميه و سبعين ميال  و المشاهد برضه يكتب صفحة فى الجزء تسعه و عشرين  و صفحة تسعة االف  ميه و اتناشر   ولد محمد سنة خمسميه و سبعين  ميالديه  يبقى ادى ايه اكتب عندك و ش

 يه و اربعيين   دائرة المعارف االسالميه   جزء تسعه و عشرين  يقولك كانت معركة احد  ال مات فيها حمزه الحاجات دى  سنة  خمسميه و سبعين ميالديه و فى نفس المرجع صفحة تسعتالف  م

قص خمسميه و ستميه خمسه و عشرين غزوة احد  نا و هو عنده تسعه و خمسين سنه  كانت معركة احد فى العام التالت للهجره اى  سنة ستميه خمسه و عشرين دى معركة احد  طيب نعمل حسبه بقى 

 تمانين 

 خمسميه و سبعين  مقدم البرنامج مصححا:

 

 خمسميه و سبعين مولد محمد  الفرق يبقى كام؟ زكريا بطرس :

 

 خمسه و خمسين سنه مقدم البرنامج:

 

احد  محمد كان عنده خمسه و خمسين  حمزه كان عنده تسعه و خمسه و خمسين سنه  دى عمر محمد خمسه و خمسين سنه   عمر حمزه كام قلناه ؟ تسعه و خمسين سنه  فى غزوة  زكريا بطرس :

 خمسين  يبقى فيه فرق كام سنه؟  

 

 اربع سنين  مقدم البرنامج:
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 (EI1)اإلصدار األول 

تم إصدار نسخة مختصرة  1953و في عام . بنسخ انجليزية و فرنسية و المانية   و عمل عليه عدد من كبار   المستشرقين األوروبيين في ذلك العهد 1938و  1913ظهر اإلصدار األول ما بين عامي 

 للموسوعة ترجمت للعربية و التركية و االردية 

 (EI2)اإلصدار الثاني 

الباحثين األكاديميين ، و تميّز بإضافة عدد كبير من المقاالت الجديدة و إعادة كتابة بعض المقاالت من اإلصدار األول، كما تميّز أيضاً بمشاركة العديد من 2005و استمر حتى عام  1954 بدأ العمل عليه عام

 .اقراص مدمجة و على  شبكة االنترنت ظهرت النسخة اإللكترونية على  1999و في عام . عةأوسطية أو العربية، مما خّفف من غلبة وجهة النظر األوروبية على الموسو-ذوي األصول الشرق

 (EI3)اإلصدار الثالث 

 .لكترونيةباإلضافة إلى النسخة اإل( EI3 Quarterly) سنوية-الربع EI3صحيفة سنوي ضمن -، و تظهر المقاالت و المواد الجديدة على شكل ربع2007بدأ العمل على اإلصدار الثالث عام 

 :، وهم اإلصدار األولفيما يلي إستعراض سريع البرز المستشرقين الذين ساهموا في كتابة 

 . أكبر مستشرقي فرنسا المتأخرين( 1962_1883)لويس ماسينيون  .1

 . المجمع العلمي العربي بدمشقمستشرق هولندي من أعضاء ( 1970_1902) جوزيف شخت .2

 . مستشرق بلجيكي المولد فرنسي الجنسية، من علماء الرهبان اليسوعيين( 1937_1862)اليسوعي  هنري المنس .3

 . تخصص في التصوف االسالمي والفلسفة. من أكبر مستشرقي إنجلترا المتأخرينen:Reynold Nicholson (1868 - 1945 )رينولد ألين نيكلس  .4
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، ومن كبار المستشرقين، من أعضاء المجمع وهو ابن حزقيال االنجليزي البروتستانتي، ( 1940_1858) مرجليوثدافيد صموئيل  .5

 . العلمي العربي بدمشق

 . _ (  1943) دانكن بالك ماكدونلد .6

 . مستشرق مجري موسوعي، ( 1921_1850) إجناس كولد صيهر .7

 . ، عمل إستاذاً بجامعة كمبردجمستشرق إنجليزي . أربري. ج.أ .8

 . عالم بتاريخ األدب العربي. مستشرق الماني يعتبر أحد أبرز المستشرقين في العصر الحديث( 1956_1868) كارل بروكلمان .9

 . مستشرق هولندي ولد في استرهوت وتعلم بليدن وإستراسبورج( 1936_1857)كريستيان سنوك هرجروينيه  .10

 . مستشرق فرنسي كان استاذ العربية في مدرسة اللغات الشرقية بباريس( 1957_1862)جودفروا ديمومبين  .11

 . مستشرق إنجليزي من أهل لندن( 1930_1864)توماس ووكر آرنولد  .12

 . مستشرق فرنسي من أعضاء المجمع العلمي العربي( 1924_1855)رينيه باسيه  .13

 . شتغال بتصحيح المخطوطات العربية ونشرها، ولد وتعلم في الجزائرمستعرب فرنسي األصل كثير اإل( 1955_1894)إيفارست ليفي بروفنسال  .14

 . مستشرق سويدي من العلماء وأحد أعضاء جمعيات علمية كثيرة، منها المجتمع العلمي العربي( 1953_1866)كارل فلهلم سترستين  .15

 . وكان استاذ العربية واللغات السامية المقارنة في جامعتها من كبار المستشرقين االيطاليين مولده ووفاته بروما( 1967_1886)جورجيوليفي دالفيدا  .16

 . مدة من الزمن( دار الكتب المصرية)مستشرق ألماني تولّى إدارة المكتبة الخديوية ( 1909_1857)كارل فلّرس  .17

 . مستشرق دنماركي من أعضاء المجمع العلمي العربي( 1932_1850)فرانتس بوهل  .18

 . رق ألماني كان يدّرس العربية في الكلية االكليركية في جامعة برلينمستش( 1914_1851)جاكب بارت  .19

 . كريمرز، مستشرق هولندي . ه. ج .20

 . االمريكية فترة من الزمن" العالم االسالمي"أدوين كالفرلي، مستشرق أميركي متعصب، رئيس تحرير مجلة  .21

 . مستشرق ألماني من أصل تشيكوسلوفاكي تعلم في جامعة برانج، وتلقّى العلوم الشرقية بجامعة برلين( 1944_1904)پاول كراوس  .22

 Islamic History: A Framework for” اطار البحث: التاريخ اإلسالمي“في كتابه  سانتا باربارا - كاليفورنيااستاذ التاريخ االسالمي بجامعة  Stephen Humphreys همفريستيفن و قد ذكر 

Inquiry و تناقض هذه .   : “ما يلي

بل يتناقض  السالمية للمراجع االسالمية كاالزهرو ما ذكر في هذه الموسوعة ال يتوافق مع التعاليم و المبادئ ا. المفاهيم و تختلف اختالفا كبيرا عن المفاهيم التي يؤمن بها و يتبعها المسلمون انفسهم

 ”معها

 بمجمع اللغة العربية بالقاهرةو قد كان عضوا  A. J. Wensinck أرند جان فنسنكوقد اشرف على الطبعة االولى المستشرق الهولندي 

Louis Massignon

 .  
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بتقول هذا الكالم  انه لما  مات  حمزه قتل فى معركة احد كان عنده  فكره السيره الحلبيه  باب بيان ما وقع من الحوادث  الى زمن وفاة محمد  و سيرة ابن هشام كذلك  اربع سنين و على   بطرس :زكريا 

 تسعه و خمسين سنه  و محمد كان عنده فى ذاك الحين  خمسه و خمسين سنه 

 

 طيب يا قدس ابونا  علشان بصراحه انا مش متابع كويس   ايه فرق  ايه اهمية الفرق ده  فى السن بين محمد و حمزه  مج:مقدم البرنا

 

 دى فرق كبير يا حبيبى اوى  فرق خطير   زكريا بطرس :

 

 ايه اهميته يعنى ؟ مقدم البرنامج:

 

الخطيرررر و الخطيرررر  جدا   الذى يطرح نفسه  على مائدة البحث  بس ارجوا من المشاهد  انه ال يصدمممم ف كالمى مجرد سؤال حاضر اقولك  انا    اهميته تتركز فى  هذا السؤال   زكريا بطرس :

ء  المشايخ الكبار  و المحترمين  يديلنا رد اى واحد  من هؤاليحتاج الى اجابه و توضيح  متفقين من البدايه ؟  دى سؤال  و احب ان مشايخ المسلمين  الشيخ القرضاوى الشيخ  الطنطاوى الشيخ ببالوى  

جوزا فى يوم واحد  و مات عبد هللا فى نفس سنة جوازه  فكيف يكون على هذا السؤال  السؤال  بيقوا ايه بقى؟  ان كان عبد هللا ابو محمد قد تزوج فى يوم  واحد معى ابوه عبد المطلب  ال هو ابو حمزه  ات

اكثر وضوحا  و ارجوا االستسماح  يين  مهو لو كان عبد هللا كان  مستنى اربع سنين  و خلف محمد كانت اتحلت المشكله يبقى  خلفوا بعدين و اذا وضع السؤال بصوره اكبر و حمزه  اكبر من محمد باربع سن

 و ال يصدم احد من سؤالى  ارجوكم  محمد يبقى ابن مين  بعد اربع سنييين  اربع سنين دول 

 

 شيخ عرب :

 
 يا نهار ابيض  لحظه واحده طيب  اذا كان فيه شك فى النسب ليه مش مذكور فى كتب التراث  مقدم البرنامج:

 

 مذكور فى كتب التراث يا حبيبى  مين قالك انه مش مذكور فى كتب التراث ؟   :زكريا بطرس 

 

 فين  مقدم البرنامج:

 

يزعمون ان محمد منهم و هم  لنبى  ان رجاال من كنده فى كتاب البدايه و النهايه ل ابن كثير باب تزويج عبد المطلب  ل ابنه عبد هللا  جزء اتنين و صفحة تلتميه و ستاشر  يقولك كده  بلغ ا  زكريا بطرس :

 منه 

 

 من كنده مقدم البرنامج:

 

 قبيله من قبائل العرب  غير بنى قري ى غير قريش    و بنى هاشم   يعنى   زكريا بطرس :



 ا لن ننتفى  من ابائناااا   نحن بنى النضر  بن كنانه   بيعترفنإفقال  محمد رد بقه لما عرف انهم بيقولوا انه مننا   هللا يعنى مش من قريش يعنى مش من عبد هللا ؟  من كنده  مصيبه   فقال  

 وا مثلك  مثل نخله فى ربوه  من االرض  فغضب رسول هللا و فى كتاب دالئل النبوه للحافظ  ابى نعيم االصبهانى  قال بن عباس  يا رسول هللا  ان قريش جلسوا فتذاكروا احسابهم  و انسابهم  فجعل

 

   

 

 
 

 : شيخ عرب 



 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%87 

 

 

 

 

 : قبيلة كنده تستطيع ان تستزيد منه موسوعة   اليك موقعو ايضا 

 
http://www.kindah.org 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%87
http://www.kindah.org/


 

 

 
 

 

 :شيخ عرب 

http://www.sheekh_3arb.4shared.com/account/file/47321027/f8ad038b/_____.html

http://www.esnips.com/doc/5fff8132-e850-49fb-b3a8-706445316d29  

http://www.sheekh_3arb.4shared.com/account/file/47321027/f8ad038b/_____.html
http://www.esnips.com/doc/5fff8132-e850-49fb-b3a8-706445316d29/زكريا-بطرس-يحرف-الكتاب-عينى-عينك


 

 

 
 يعنى معناته ايه الكالم ده ؟ مقدم البرنامج:

 

م صعب و علشان كده محمد يفهم يعنى ملهاش اصل  نخله فى ربوه ملهاش اصل  مش فى مزرعه بتاع ناس معروفيين  يعنى واحد حطها و طلعت كده  مين ال حطها محدش عارف  الكال  زكريا بطرس :

 هذا الكالم فغضب  رسول هللا 

 

 يعنى كانوا بيقلوله يا فرخ يعنى ؟  البرنامج:مقدم 

 

ما يقول الناس  يا رسول هللا ان قريشا  اذا التقوا  لقى  انا معرفش الكالم ده     و فى المرجع نفسه  كتاب دالئل النبوه  للحافظ ابن ابى نعيم االصبهانى  قال العباس  بلغه  بلغ الرسول  بعض   زكريا بطرس :

 اشه  و اذا لقونا  لقونا بوجوه ال نعرفها   يعنى بيسخروا مننا  ان نبيكم مش معروف له اصل  فغضب رسول هللا  عند ذلك غضبا شديدا بعضهم بعضا بالبش

د كالنخله فى ربوه  اى ال اصل له  الكالم ده فى كتب ان محم و قد علق بعض الباحثين  على ذلك بقولهم  ان رجال من كنده  و ليس من بنى هاشم  قالوا ان محمد من نسلهم  و اعترف محمد بذلك  و قالوا 

 التراث  

 

 

: شيخ عرب 

 

 



 

 
 

 

 : شيخ عرب

 



 

 

 طيب ده كالم صعب  و يجرح يعنى ليه  فقهاء المسلمين  مبيناقشوش الكالم ده  على شاشات التلفزيون و الفضائيات ؟ مقدم البرنامج:

 

ل هذة االخبار و محدش الكالم  علشان خاطر  يفهمونا  الصح ايه و الغلط ايه  و الكالم ده اصله ايه و فصله ايه  علشان خاطر ميبقاش المسلمين  معتم عليهم  ك علشان كده انا بثير هذا    زكريا بطرس :

م برهان الدين الحلبى  باب ذكر حمل ام صلعم   بيقول كانت  امه تقول انى حملت به فلم  منهم بيدرس   و اال بيشوف   شوف يا عزيزى الفاضل   مما يزيد الطين بله فى هذا  االمر  كتاب السيره الحلبيه  لالما

 مله اجد حمال قط  كان اخف على و ال اعظم بركه منه دى مصيبه  بتقول انها ملقتش حم  الحمل لما حملت بيه مكنش فيه اى حمل  عليها اخف من ح

 

 كانت حامل قبل كده يعنى؟  مقدم البرنامج: 

 

رى للسيوطى  و فى البدايه و النهايه  البن كثير  هو ده السؤال البيطرح نفسه  انا عندى مراجع كتير عايز اقولها بس انا مش عايز   يعنى ال عايز الحاجات يقدر يشوفها  فى الخصائص الكب  كريا بطرس :ز

 هذا الكالم يقولك و هو من االحاديث المشهوره  المتداوله    

 

 نعم   ج:مقدم البرنام



 

 انها  بتقول اننا لما حملت بمحمد كان اخف على من اى حمل  اخر فهل يفهم من هذا بقه  انها حملت اكثر من مره   زكريا بطرس :

 

 :  شيخ عرب

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

: شيخ عرب



 
 طيب يا قدس ابونا ازاى عبد المطلب يقبل حاجه ز   تؤدى للعار زى كده  حاجه مخجله جدا يعنى  مقدم البرنامج:

 

 

 شوف عزيزى الفاضل  الموضوع دهوة فى الجاهليه    و عبد المطلب كان عايش فى الجاهليه   زكريا بطرس :

 

 نعم   مقدم البرنامج:

 

كما تقول السيره الحلبيه باب تزويج عبد   مكنش له  المشاكل الكبيره دى    ليه ؟  مكنش عندهم ان المراه  لما تضاجع اكثر من رجل فيه مشكله  زى عمرو بن العاص   عمرو بن العاص   زكريا بطرس : 

به مين ابوهم  النهم ضاجعوا امه  االربعه بالتوالى  دى فى كتب التراث و بعدين قالوا المه يبقى مين ابوه فاختارت  العاص و قالت هللا  من امنه امه ان عمرو بن العاص     اربع  اربعه من رجال مكه  اشت

 هو دهو  علشان غنى و مريش  

 

 و هو قبل ؟   مقدم البرنامج:

 

 ان دى حاجات كتب فى التاريخ معروفه  لدى الجميع  متفهمش اصله ايه بقى  ما هو نخله فى ربوه  و المصيبه ان فيه  هه    زكريا بطرس :

 

 

 : شيخ عرب 

 

 

 هم ايه فى الكالم دوةطيب هل لما حد كتب الكالم ده كله  ليه حكموا بتكفيره  تقول ل   مقدم البرنامج:

 

 

زى بالظبط لما يكون فيه راجل  اى   تسلك امرأته  اقولهم   هو طبعا واحد مصرى كتب الكالم ده  و اتحكم عليه بتكفير هذا الرجل  رغم انه كاتب شهير  ف انا دايما اقول  الحقيقه مره  و    زكريا بطرس :

 ناس  لما يجى للرجل و يقولوه  الكالم ده يقتل  ال بيقوله  هللا دى حقيقه    الحاجه التانيه عزيزى  اتفضل سلوكا معوجا   معوجا و السلوك معروف عند جميع ال

 

 

 طيب انت قلت ان فيه اعتبارات  كثير فى الجاهليه  و دى كانت واحده منهم  ادينى ال وراها    مقدم البرنامج:

 

ده البيت نى يعنى فى اللفظ   ايها المشاهدون   نكاح االستبضاع  لما واحد مكنش بيخلف  يدى مراته لراجل  تانى   تعاشره لحد ما تحبل يرجعها عنصح  واحد كان فيه حاجه اسمها   سامحو  زكريا بطرس :

 كانوا  بيسموه زواج االستبضاع  من عادات الجاهليه الغريبه جدا    

 

 طيب العاده دى انتهت و اال لسه موجوده    مقدم البرنامج:



 

 اييييي   شوف عزيزى الفاضل  زكريا بطرس :

 

 و هل العاده دى موجوده فى االسالم و اال الء ؟ انا ميهمنيش الجاهليه انا يهمنى  فى االسالم      مقدم البرنامج:

 

اس على بعضيها  زواج جماعى   فكل العادات دى كانت عند العرب  مفيش مشكله يعنى   فى االسالم   فى االسالم   بس انا كنت عاوز اضيف حته صغيره ان فى ايام الحج  كانوا بيطلقوا الن   زكريا بطرس :

 مح  عبد هللا  بن ابى اميه  المخزومى هل واصلت الى االسالم   فى موطاء مالك  كتاب االقضيه  باب القضاء بالحاق الولد بابيه  و منتخب كنز العمال   يقول عن عبد هللا ابن 

ها حامل  يعنى خلفت  فراح ل عمر بن ا زوجها  و بعد اربعة اشهر و عشر ا يعنى حوالى  اربعتاشر شهر يعنى اكتر من سنه  تزوجت فقعدت معى جوزها  مجرد اربع شهور و نص  ولقاان امراه  هلك عنه

ل االوالنى وضع الماء  و الجنيين تجمد بعد ما مات و الراجل جه اتجوزها  فالميه بتاعته صحت الخطاب  قالوه  ايه الحكايه دى  فعمر بن الخطاب  راح جمع الناس فقالوله ال مفيش  مشكله ممكن ان  الرج

 الجنين  فكمل ايامه    تعديل  تبرير   الكالم ده موجود فى كتب التراث 

ايييه   كيف يتسافدون  يتناكحون تسافد  الحمر  يعنى الحمير  بيتكلم عن المجتمع  و شريعة القتل   و فى كتاب االتقان فى علوم القران للحافظ  خطب عمر فى الناس و قالهم اليس  اتيتنى و اناااا   بيقول ايه  

و احنا   شكله فى هذا االمر  انه يحصل الموضوع دهو غير ذلك من القصص كتير  بقى ال هى ظهرت فى االسالم  و ممكن يتقبل هذا الموضوع لكن المهم ان عبد المطلب فى الجاهليه  مكنش عنده م

 محتاجين الى الرد من االحباء

 

: شيخ عرب 

 

 

 

 

 



 

 : شيخ عرب 

 

 طيب ايه راى علماء المسلمين فى  المواضيع دى و خصوصا المشكله الخاصه بميالد  نبى االسالم محمد بن عبد هللا   ان ك****    مقدم البرنامج:

 

  

ذكر ان مالك رضى هللا عنه  مكث فى بطن امه  مشكله   ففى السيره الحلبيه  بتقولفقهاء المسلمين و المفسرين ابتدوا يضربوا االمثله  على ان الحمل مفهاش حاجه  اربع سنيين مش    زكريا بطرس :

فى بطن امه  تلت سنيين  و االمام القرطبى قال ابن العربى  اذا جاز ان يبقى الولد فى بطن امه  خمسة سنتين  و الضحاك ابن مزاحم  قعد سنتين برضه اييي   فى محاضرات للجالل  السيوطى  ان مالكا مكث 

ن شعره لحد  اكتافه  ان طفل نزل من بطن امه  عنده عشر سني اعوام جاز ان يبقى فى بطنها عشرة اعوام  و اكثر من ذلك  يعنى ممكن  اهه  الجنيين يقعد عشر  سنين فى بطن امه  و ايضا فى كتب التراث

 و اول ما لقى طيره قدامه هشها قالها  هش  يعنى نزل من بطن امه يتكلم  الكالم ده قلناه قبل كده فى حلقه من الحلقات 

قعد فى بطن امه حى لمدة سنتين  او تالته او اربعه  احنا نعرف انه  كيف يفكر  مسلم القرن الحادى و العشرين  فى هذة المسلمات الموروثه  ليلتوا لنا بحادثه واحده فى كل كتب التاريخ  عن الطب  بان واحد

 تسع شهور  نصدق انه حى قول لحد  حداشر او اتناشر  شهر  لكن  فيما بعد ذلك ال يبقى انسان حى فى بطن امه 

 

 

مثال على ان الحمل اربع سنوات فى الرسول هو امر عادى  ألفى ضرب ا هذة هى السيره الحلبيه التى يقول عنها المدلس ان فقهاء المسلمين و مفسريهم ابتدئوا : شيخ عرب 

 : لترى بنفسك

 

 



 
 

 : شيخ عرب 

 . 

 
 

 نعم     مقدم البرنامج:

 

ذا الكالم  ارجوا انكم تبحثوا و تشوفوا و تقولولنا  فيثبتولنا خصوصا انا بقول للجماعه بتوع طب االزهر  ههه   يا اا اطباء كلية الطب بجامعة االزهر  هل عندكم فى تاريخ الطب  مل يؤيد ه   زكريا بطرس :

خاله يتولد  والده طبيعيه او بمعجزه  زى المسيح يستنى فى بطن امه  اربع شهور  اربع سنيين  و يتولد يبقى دى كان  و بعدين ال انا عاوز اقوله  عاوز اقوله  ان كان محمد اول خلق هللا  ليه ربنا مكنش

 معين من  قبل خلق هللا  

ز اقوله  احو احو    اال يفسر هذا الوضع  روح الشراسه و االنتقام  ال انا تمنى ان الناس تفكر و تشوف محمد البيتبعوه  هل هو ابن عبد هللا  و اى عبد هلل فى ذلك الحين هو ابنه  و المهم كمان ال انا عاو

 عاشها محمد ضد الناس  و البشر و المجتمعات  

 

 ؟ المدعى  اى شراسه و اى انتقام الذى يتكلم عنها شيخ عرب :

 . كيلو حتى يدعوهم الى هللا 70و أغروا به سفهائهم و اطفالهم بعد ان مشى  على من ادموه و جرحوه ) جبلين (  ينبعدم قبوله ان يطبق الملك االخش

 ؟ م  قوله للذين حاربوه من صناديد مكه اذهبوا فأنتم الطلقاءأ

 ؟ه صلى هللا عليه و سلم يقبل الحسن و الحسين أعرابى الذى تعجب عندما رألم قوله لأ

 شيخا فانيا او طفال او امرأة او يقطعوا شجرة إال شجرا يمنعهم من القتال و ال يمثلوا حتى بالهيمة ؟لجيشة عند الذهاب للقتال ان ال يقتلوا ام نصائحه 

   



 
 

 
 

 

 



 

 : حتى نعرف ما معنى الشراسه الحقيقيه كتاب النصارى  ضع عدة نصوص مندعونا نروح الشراسه بالفعل سوف  و لنقارن مع   

 

 ماذا تسمى قوانين الحرب األتية ايها المدلس :

 

.ثم رجع اتون اآلجّر وهكذا صنع بجميع مدن بني عمونووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد وامّرهم في واخرج الشعب الذي فيها )  31: 12صموئيل الثانى  

 ( داود وجميع الشعب الى اورشليم

 

وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك اقتاد يوآب قوة الجيش واخرب ارض بني عمون واتى وحاصر ربّة.وكان داود مقيما في ) 1: 20اخبار االيام االول 

 واخذ داود تاج ملكهم عن راسه فوجد وزنه وزنة من الذهب وفيه حجر كريم فكان على راس داود.واخرج غنيمة المدينة وكانت  2اورشليم.فضرب يوآب ربّة وهدمها.

 كثيرة جدا.3  واخرج الشعب الذين بها ونشرهم بمناشير ونوارج حديد وفؤوس.وهكذا صنع داود لكل مدن بني عمون ثم رجع داود وكل الشعب الى اورشليم(

 

 هوشع 13: 16 )16  تجازى السامرة النها قد تمردت على الهها.بالسيف يسقطون.تحطم اطفالهم والحوامل تشقّ  (

 

ع شعب وضربوا باالبواق.وكان حين سمع الشعب صوت البوق ان الشعب هتف هتافا عظيما فسقط السور في مكانه وصعد الشعب الى المدينة كل رجل مفهتف ال) 20: 6يشوع 

 وجهه واخذوا المدينة. 21  وحّرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف.(

 
النه هناك سألنا الذين سبونا كالم ترنيمة   3على الصفصاف في وسطها علقنا اعوادنا.  2على انهار بابل هناك جلسنا.بكينا ايضا عندما تذكرنا صهيون.) 9 -1: 137مزمور 

ليلتصق لساني   6ى يميني****ان نسيتك يا اورشليم تنس  5كيف نرنم ترنيمة الرب في ارض غريبة.  4ومعذبونا سألونا فرحا قائلين رنموا لنا من ترنيمات صهيون

8اذكر يا رب لبني ادوم يوم اورشليم القائلين هدوا هدوا حتى الى اساسها.  7بحنكي ان لم اذكرك ان لم افضل اورشليم على اعظم فرحي  

   يا بنت بابل المخربة طوبى لمن يجازيك جزاءك الذي جازيتنا. 9  طوبى لمن يمسك اطفالك ويضرب بهم الصخرة (

 



تثنيه 20: 10- 18 )حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها الى الصلح.11  فان اجابتك الى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد 

لك.12  وان لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها.13  واذا دفعها الرب الهك الى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف.14  واما النساء واالطفال والبهائم وكل ما في 

المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة اعدائك التي اعطاك الرب الهك.15  هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤالء االمم هنا.16  واما 

مدن هؤالء الشعوب التي يعطيك الرب الهك نصيبا فال تستبق منها نسمة ما17  بل تحّرمها تحريما الحثيين واالموريين والكنعانيين والفرّزيين والحّويين واليبوسيين كما 

 امرك الرب الهك18  لكي ال يعلّموكم ان تعملوا حسب جميع ارجاسهم التي عملوا آللهتهم فتخطئوا الى الرب الهكم (

 

اشعياء 13: 9- 22 ) هوذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط وحمو غضب ليجعل االرض خرابا ويبيد منها خطاتها.10  فان نجوم السموات وجبابرتها ال تبرز نورها.تظلم الشمس 

واجعل الرجل اعز من الذهب   12واعاقب المسكونة على شرها والمنافقين على اثمهم وابطل تعظم المستكبرين واضع تجبر العتاة.  11عند طلوعها والقمر ال يلمع بضوءه.

االبريز واالنسان اعز من ذهب اوفير.13  لذلك ازلزل السموات وتتزعزع االرض من مكانها في سخط رب الجنود وفي يوم حمو غضبه.14  ويكونون كظبي طريد وكغنم 

بال من يجمعها. يلتفتون كل واحد الى شعبه ويهربون كل واحد الى ارضه.15  كل من وجد يطعن وكل من انحاش يسقط بالسيف.16  وتحطم اطفالهم امام عيونهم وتنهب 

بيوتهم وتفضح نسائهم17  هانذا اهيج عليهم الماديين الذين ال يعتدون بالفضة وال يسرون بالذهب.18  فتحطم القسي الفتيان وال يرحمون ثمرة البطن.ال تشفق عيونهم 

ال تعمر الى االبد وال تسكن الى دور فدور وال يخيم هناك اعرابي وال   20.وتصير بابل بهاء الممالك وزينة فخر الكلدانيين كتقليب هللا سدوم وعمورة  19على االوالد.

وتصيح بنات آوى في قصورهم والذئاب   22بل تربض هناك وحوش القفر ويمأل البوم بيوتهم وتسكن هناك بنات النعام وترقص هناك معز الوحش.  21يربض هناك رعاة.

( ال تطولفي هياكل التنعم ووقتها قريب المجيء وايامها   

 

ماذا نعمل للباقين منهم في امر النساء وقد حلفنا نحن بالرب ان   7وندم بنو اسرائيل على بنيامين اخيهم وقالوا قد انقطع اليوم سبط واحد من اسرائيل.  6) 14 -6: 21قضاه 

فعد الشعب   9ة.وهوذا لم يات الى المحلّة رجل من يابيش جلعاد الى المجمع.وقالوا اي سبط من اسباط اسرائيل لم يصعد الى الرب الى المصفا  8ال نعطيهم من بناتنا نساء.

فلم يكن هناك رجل من سكان يابيش جلعاد.10  فارسلت الجماعة الى هناك اثني عشر الف رجل من بني البأس واوصوهم قائلين اذهبوا واضربوا سكان يابيش جلعاد بحد 

السيف مع النساء واالطفال.11  وهذا ما تعملونه.تحّرمون كل ذكر وكل امرأة عرفت اضطجاع ذكر.12  فوجدوا من سكان يابيش جلعاد اربع مئة فتاة عذارى لم يعرفن 

وارسلت الجماعة كلها وكلمت بني بنيامين الذين في صخرة رمون واستدعتهم الى   13رجال باالضطجاع مع ذكر وجاءوا بهّن الى المحلّة الى شيلوه التي في ارض كنعان

(فرجع بنيامين في ذلك الوقت فاعطوهم النساء اللواتي استحيوهّن من نساء يابيش جلعاد ولم يكفوهم هكذا.  14صلح.ال  

 

على مديان  فكلم موسى الشعب قائال.جّردوا منكم رجاال للجند فيكونوا  3انتقم نقمة لبني اسرائيل من المديانيين ثم تضمّ الى قومك.  2وكلم الرب موسى قائال)  31 -1: 31عدد 

فاختير من الوف اسرائيل الف من كل سبط.اثنا عشر الفا مجّردون   5الفا واحدا من كل سبط من جميع اسباط اسرائيل ترسلون للحرب.  4ليجعلوا نقمة الرب على مديان.

للحرب.6  فارسلهم موسى الفا من كل سبط الى الحرب هم وفينحاس بن العازار الكاهن الى الحرب وامتعة القدس وابواق الهتاف في يده.7  فتجندوا على مديان كما امر 

الرب وقتلوا كل ذكر.8  وملوك مديان قتلوهم فوق قتالهم .أوي وراقم وصور وحور ورابع.خمسة ملوك مديان.وبلعام بن بعور قتلوه بالسيف.9  وسبى بنو اسرائيل نساء 

مديان واطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل امالكهم.10  واحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار.11  واخذوا كل الغنيمة وكل النهب من 

الناس والبهائم وأتوا الى موسى والعازار الكاهن والى جماعة بني اسرائيل بالسبي والنهب والغنيمة الى المحلّة الى عربات موآب التي على اردن اريحا13  فخرج موسى 

والعازار الكاهن وكل رؤساء الجماعة الستقبالهم الى خارج المحلّة.14  فسخط موسى على وكالء الجيش رؤساء االلوف ورؤساء المئات القادمين من جند الحرب.15  

وقال لهم موسى هل ابقيتم كل انثى حيّة.16  ان هؤالء كّن لبني اسرائيل حسب كالم بلعام سبب خيانة للرب في امر فغور فكان الوبأ في جماعة الرب. 17  فاآلن اقتلوا كل 

ذكر من االطفال . وكل امرأة عرفت رجال بمضاجعة ذكر اقتلوها.18  لكن جميع االطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر ابقوهّن لكم حيّات. 19  واما انتم فانزلوا 

وكل ثوب وكل متاع من جلد وكل مصنوع من شعر معز   20فسا وكل من مّس قتيال في اليوم الثالث وفي السابع انتم وسبيكم.خارج المحلّة سبعة ايام.وتطّهروا كل من قتل ن



الذهب والفضة والنحاس   22وقال العازار الكاهن لرجال الجند الذين ذهبوا للحرب هذه فريضة الشريعة التي امر بها الرب موسى.  21وكل متاع من خشب تطّهرونه

  24كل ما يدخل النار تجيزونه في النار فيكون طاهرا غير انه يتطّهر بماء النجاسة.واما كل ما ال يدخل النار فتجيزونه في الماء.   23حديد والقصدير والرصاصوال

لمسبّي من الناس والبهائم انت والعازار الكاهن أحص النهب ا  26وكلم الرب موسى قائال.  25وتغسلون ثيابكم في اليوم السابع فتكونون طاهرين وبعد ذلك تدخلون المحلّة

وارفع زكوة للرب.من رجال الحرب الخارجين الى القتال   28ونّصف النهب بين الذين باشروا القتال الخارجين الى الحرب وبين كل الجماعة.  27ورؤوس آباء الجماعة.

ومن نصف بني اسرائيل تأخذ واحدة   30نصفهم تأخذونها وتعطونها اللعازار الكاهن رفيعة للرب.من   29واحدة.نفسا من كل خمس مئة من الناس والبقر والحمير والغنم.

مأخوذة من كل خمسين من الناس والبقر والحمير والغنم من جميع البهائم وتعطيها لالويين الحافظين شعائر مسكن الرب31  ففعل موسى والعازار الكاهن كما امر الرب 

 موسى (

 

تثنيه 2: 31- 36 ) وقال الرب لي.انظر.قد ابتدأت ادفع امامك سيحون وارضه.ابتدئ تملّك حتى تمتلك ارضه.32  فخرج سيحون للقائنا هو وجميع قومه للحرب الى ياهص.33  

فدفعه الرب الهنا امامنا فضربناه وبنيه وجميع قومه.34  واخذنا كل مدنه في ذلك الوقت وحرمنا من كل مدينة الرجال والنساء واالطفال.لم نبق شاردا.35  لكن البهائم 

نهبناها النفسنا وغنيمة المدن التي اخذنا36  من عروعير التي على حافة وادي ارنون والمدينة التي في الوادي الى جلعاد لم تكن قرية قد امتنعت علينا.الجميع دفعه الرب 

( الهنا امامنا  

 

تثنيه 3: 5- 6 ) كل هذه كانت مدنا محصنة باسوار شامخة وابواب ومزاليج سوى قرى الصحراء الكثيرة جدا.6  فحرمنها كما فعلنا بسيحون ملك حشبون محرمين كل مدينة 

 الرجال والنساء واالطفال.7  لكن كل البهائم وغنيمة المدن نهبناها النفسنا (

 

.واما راس ايشبوشث فأخذوه ودفنوه في قبر ابنير في ا على البركة في حبرونفقتلوهما وقطعوا ايديهما وارجلهما وعلقوهموأمر داود الغلمان )  12: 4صموئيل الثانى 

 ( حبرون

 

  يشوع 11: 8- 20    )دفعهم الرب بيد اسرائيل فضربوهم وطردوهم الى صيدون العظيمة والى مسرفوت مايم والى بقعة مصفاة شرقا فضربوهم حتى لم يبق لهم شارد. 9  

ففعل يشوع بهم كما قال له الرب.عرقب خيلهم واحرق مركباتهم بالنار 10  ثم رجع يشوع في ذلك الوقت واخذ حاصور وضرب ملكها بالسيف.الن حاصور كانت قبال راس 

جميع تلك الممالك. 11  وضربوا كل نفس بها بحد السيف.حّرموهم.ولم تبق نسمة.واحرق حاصور بالنار.12  فاخذ يشوع كل مدن اولئك الملوك وجميع ملوكها وضربهم 

بحد السيف.حرمهم كما أمر موسى عبد الرب.13  غير ان المدن القائمة على تاللها لم يحرقها اسرائيل ما عدا حاصور وحدها احرقها يشوع. 14  وكل غنيمة تلك المدن 

والبهائم نهبها بنو اسرائيل النفسهم.واما الرجال فضربوهم جميعا بحد السيف حتى ابادوهم.لم يبقوا نسمة. 15  كما أمر الرب موسى عبده هكذا امر موسى يشوع وهكذا 

فعل يشوع.لم يهمل شيئا من كل ما امر به الرب موسى. 16  فاخذ يشوع كل تلك االرض الجبل وكل الجنوب وكل ارض جوشن والسهل والعربة وجبل اسرائيل وسهله 17  

 فعمل يشوع حربا مع اولئك الملوك اياما كثيرة.  18 رمون.واخذ جميع ملوكها وضربهم وقتلهممن الجبل االقرع الصاعد الى سعير الى بعل جاد في بقعة لبنان تحت جبل ح

19  لم تكن مدينة صالحت بني اسرائيل اال الحّويين سكان جبعون بل اخذوا الجميع بالحرب. 20  النه كان من قبل الرب ان يشدد قلوبهم حتى يالقوا اسرائيل للمحاربة 

 فيحّرموا فال تكون عليهم رأفة بل يبادون كما أمر الرب موسى( 

 

ابناؤهم الذين بقوا بعدهم في   21جميع الشعب الباقين من االموريين والحثّيين والفرّزيين والحويين واليبوسيين الذين ليسوا من بني اسرائيل  20)   21 -20: 9ملوك اول 

 ( تسخير عبيد الى هذا اليوماالرض الذين لم يقدر بنو اسرائيل ان يحرموهم جعل عليهم سليمان 

  



اقاموا هناك ستة الن يوآب وكل اسرائيل   16 .وضرب كل ذكر في ادوموحدث لما كان داود في ادوم عند صعود يوآب رئيس الجيش لدفن القتلى   15)  16-15: 11ملوك اول 

 ( .اشهر حتى افنوا كل ذكر في ادوم

 

فقال لهم ايليا امسكوا انبياء البعل وال يفلت منهم   40الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو هللا الرب هو هللا.فلما رأى جميع   39)   40-39: 18ملوك اول 

 ( فامسكوهم فنزل بهم ايليا الى نهر قيشون وذبحهم هناكرجل.

 

صانع االرض بقوته ومؤسس المسكونة بحكمته وبفهمه مّد   15ةقد حلف رب الجنود بنفسه اني المألنّك اناس كالغوغاء فيرفعون عليك جلب)  33 - 14: 51ارميا 

بلد كل انسان بمعرفته.خزي   17اذا اعطى قوال تكون كثرة مياه في السموات ويصعد السحاب من اقاصي االرض.صنع بروقا للمطر واخرج الريح من خزائنه.  16السموات.

ليس كهذه نصيب يعقوب النه مصّور الجميع وقضيب ميراثه   19اطلة صنعة االضاليل.في وقت عقابها تبيد.هي ب  18كل صائغ من التمثال.الن مسبوكه كذب وال روح فيه.

رب الجنود اسمه.20  انت لي فأس وادوات حرب فاسحق بك االمم واهلك بك الممالك21  واكسر بك الفرس وراكبه واسحق بك المركبة وراكبها22  واسحق بك الرجل 

والمرأة واسحق بك الشيخ والفتى واسحق بك الغالم والعذراء23  واسحق بك الراعي وقطيعه واسحق بك الفالح وفدانه واسحق بك الوالة والحكام.24  واكافئ بابل وكل 

سكان ارض الكلدانيين على كل شرهم الذي فعلوه في صهيون امام عيونكم يقول الرب.25  هانذا عليك ايها الجبل المهلك يقول الرب المهلك كل االرض فامّد يدي عليك 

وادحرجك عن الصخور واجعلك جبال محرقا.26  فال يأخذون منك حجرا لزاوية وال حجرا ألسس بل تكون خرابا الى االبد يقول الرب27  ارفعوا الراية في االرض.اضربوا 

قدسوا عليها الشعوب ملوك مادي   28دا اصعدوا الخيل كغوغاء مقشعّرة.بالبوق في الشعوب قدسوا عليها االمم نادوا عليها ممالك اراراط ومنّي واشكناز.اقيموا عليها قائ

والتها وكل حكامها وكل ارض سلطانها.29  فترتجف االرض وتتوجع الن افكار الرب تقوم على بابل ليجعل ارض بابل خرابا بال ساكن.30  كّف جبابرة بابل عن الحرب 

وجلسوا في الحصون . نضبت شجاعتهم . صاروا نساء . حرقوا مساكنها .  تحطمت عوارضها .31  يركض عّداء للقاء عّداء ومخبر للقاء مخبر ليخبر ملك بابل بان مدينته 

النه هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل ان بنت بابل كبيدر وقت   33وان المعابر قد أمسكت والقصب احرقوه بالنار ورجال الحرب اضطربت.  32قد أخذت عن اقصى

 دوسه.بعد قليل يأتي عليها وقت الحصاد (

 

 ارميا 48: 10 )ملعون من يعمل عمل الرب برخاء وملعون من يمنع سيفه عن الدم (

1   ¶  

مرة واذ ثم قام وجاء سائرا الى السا  12 .حتى لم يبق له شارداوقتل ياهو كل الذين بقوا لبيت اخآب في يزرعيل وكل عظمائه ومعارفه وكهنته   11)  31-11: 10ملوك ثانى 

فقال   14 صادف ياهو اخوة اخزيا ملك يهوذا.فقال من انتم.فقالوا نحن اخوة اخزيا ونحن نازلون لنسلم على بني الملك وبني الملكة.  13 كان عند بيت عقد الرعاة في الطريق

ثم انطلق من هناك فصادف يهوناداب بن ركاب يالقيه فباركه وقال له   51 امسكوهم احياء.فامسكوهم احياء وقتلوهم عند بئر بيت عقد اثنين واربعين رجال ولم يبق منهم احدا

 .واركبه معه في مركبته.وقال هلم معي وانظر غيرتي للرب  16 هل قلبك مستقيم نظير قلبي مع قلبك.فقال يهوناداب نعم ونعم.هات يدك.فاعطاه يده فاصعده اليه الى المركبة.

ثم جمع ياهو كل الشعب وقال لهم.ان اخآب قد عبد البعل   18 ن بقوا الخآب في السامرة حتى افناه حسب كالم الرب الذي كلم به ايلياوقتل جميع الذيوجاء الى السامرة.  17

من فقد ال يعيش.وقد فعل ياهو بمكر واآلن فادعوا الّي جميع انبياء البعل وكل عابديه وكل كهنته.ال يفقد احد.الن لي ذبيحة عظيمة للبعل.كل   19 قليال واما ياهو فانه يعبده كثيرا.

وارسل ياهو في كل اسرائيل فاتى جميع عبدة البعل ولم يبق احد اال اتى ودخلوا بيت البعل فامتأل بيت   21 وقال ياهو قّدسوا اعتكافا للبعل.فنادوا به.  20 لكي يفني عبدة البعل.

ودخل ياهو ويهوناداب بن ركاب الى بيت البعل.فقال لعبدة البعل   23 مالبس لكل عبدة البعل.فاخرج لهم مالبس.فقال للذي على المالبس اخرج   22 البعل من جانب الى جانب.

ي واما ياهو فاقام خارجا ثمانين رجال وقال.الرجل الذودخلوا ليقربوا ذبائح ومحرقات.  24 فتشوا وانظروا لئال يكون معكم ههنا احد من عبيد الرب ولكن عبدة البعل وحدهم.

ولما انتهوا من تقريب المحرقة قال ياهو للسعاة والثوالث ادخلوا اضربوهم.ال يخرج احد.فضربوهم بحد   25 ينجو من الرجال الذين أتيت بهم الى ايديكم تكون انفسكم بدل نفسه.

وكسروا تمثال البعل وهدموا بيت البعل وجعلوه مزبلة الى هذا   27 واخرجوا تماثيل بيت البعل واحرقوها  26 السيف وطرحهم السعاة والثوالث وساروا الى مدينة بيت البعل



 ولكن خطايا يربعام بن نباط الذي جعل اسرائيل يخطئ لم يحد ياهو عنها اي عجول الذهب التي في بيت ايل والتي في دان.  29 واستاصل ياهو البعل من اسرائيل.  28 اليوم.

  31 .بعمل ما هو مستقيم في عينّي وحسب كل ما بقلبي فعلت ببيت اخآب فابناؤك الى الجيل الرابع يجلسون على كرسي اسرائيلوقال الرب لياهو.من اجل انك قد احسنت   30

 ( ولكن ياهو لم يتحفظ للسلوك في شريعة الرب اله اسرائيل من كل قلبه.لم يحد عن خطايا يربعام الذي جعل اسرائيل يخطئ

 

وقالوا ميراث نجاة لبنيامين وال يمحى سبط من   17ماذا نصنع بالباقين في امر النساء النه قد انقطعت النساء من بنيامين.ماعة فقال شيوخ الج)  23 – 16: 21قضاه 

شيلوه من سنة الى سنة ثم قالوا هوذا عيد الرب في   19ونحن ال نقدر ان نعطيهم نساء من بناتنا الن بني اسرائيل حلفوا قائلين ملعون من اعطى امرأة لبنيامين.  18اسرائيل.

وانظروا فاذا خرجت بنات شيلوه   21واوصوا بني بنيامين قائلين امضوا واكمنوا في الكروم.  20شمالي بيت ايل شرقي الطريق الصاعدة من بيت ايل الى شكيم وجنوبي لبونة.

فاذا جاء آباؤهّن او اخوتهّن لكي يشكوا الينا نقول   22.ه واذهبوا الى ارض بنيامينليدرن في الرقص فاخرجوا انتم من الكروم واخطفوا النفسكم كل واحد امرأته من بنات شيلو

ففعل هكذا بنو بنيامين واتخذوا نساء حسب عددهم   23لهم تراءفوا عليهم الجلنا الننا لم ناخذ لكل واحد امرأته في الحرب النكم انتم لم تعطوهم في الوقت حتى تكونوا قد اثمتم.

 ( لواتي اختطفوهّن وذهبوا ورجعوا الى ملكهم وبنوا المدن وسكنوا بهامن الراقصات ال

اخبار ثانى 36: 16- 17 ) فكانوا يهزأون برسل هللا ورذلوا كالمه وتهاونوا بانبيائه حتى ثار غضب الرب على شعبه حتى لم يكن شفاء.17  فاصعد عليهم ملك الكلدانيين فقتل 

 مختاريهم بالسيف في بيت مقدسهم.ولم يشفق على فتى او عذراء وال على شيخ او اشيب بل دفع الجميع ليده (

 

مراثى ارميا 20: 21 ) انظر يا رب وتطلع بمن فعلت هكذا . أتأكل النساء ثمرهّن اطفال الحضانة . أيقتل في مقدس السيد الكاهن والنبي.21  اضطجعت على االرض في 

 الشوارع الصبيان والشيوخ.عذاراي وشباني سقطوا بالسيف قد قتلت في يوم غضبك ذبحت ولم تشفق (

 

 

 

 قتل حتى فى االحالم

 

حزقيال 9: 4- 11 ) وقال له الرب.اعبر في وسط المدينة في وسط اورشليم وسم سمة على جباه الرجال الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجاسات المصنوعة في وسطها.5  

وقال الولئك في سمعي اعبروا في المدينة وراءه واضربوا.ال تشفق اعينكم وال تعفوا.6  الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهالك.وال تقربوا من انسان عليه 

السمة وابتدئوا من مقدسي.فابتدأوا بالرجال الشيوخ الذين امام البيت.7  وقال لهم نجسوا البيت وامألوا الدور قتلى.اخرجوا.فخرجوا وقتلوا في المدينة8  وكان بينما هم 

فقال لي ان اثم بيت اسرائيل ويهوذا   9يقتلون وأبقيت انا اني خررت على وجهي وصرخت وقلت آه يا سيد الرب.هل انت مهلك بقية اسرائيل كلها بصب رجزك على اورشليم

وانا ايضا عيني ال تشفق وال اعفو.اجلب طريقهم على   10لرب ال يرى.عظيم جدا جدا وقد امتألت االرض دماء وامتألت المدينة جنفا.النهم يقولون الرب قد ترك االرض وا

( واذا بالرجل الالبس الكتان الذي الدواة على جانبه رد جوابا قائال قد فعلت كما امرتني  11رؤوسهم.  

 
صموئيل االول 15: 1- 35 ) وقال صموئيل لشاول.اياي ارسل الرب لمسحك ملكا على شعبه اسرائيل.واآلن فاسمع صوت كالم الرب.2  هكذا يقول رب الجنود.اني قد افتقدت ما 

عمل عماليق باسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر.3  فاآلن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له وال تعف عنهم بل اقتل رجال وامرأة.طفال 

ورضيعا.بقرا وغنما.جمال وحمارا.4  فاستحضر شاول الشعب وعّده في طاليم مئتي الف راجل وعشرة آالف رجل من يهوذا5  ثم جاء شاول الى مدينة عماليق وكمن في 

من مصر.فحاد القيني من وقال شاول للقينيين اذهبوا حيدوا انزلوا من وسط العمالقة لئال اهلككم معهم وانتم قد فعلتم معروفا مع جميع بني اسرائيل عند صعودهم   6الوادي.

وسط عماليق.7  وضرب شاول عماليق من حويلة حتى مجيئك الى شور التي مقابل مصر.8  وامسك اجاج ملك عماليق حيّا وحّرم جميع الشعب بحد السيف.9  وعفا شاول 



والشعب عن اجاج وعن خيار الغنم والبقر والثنيان والخراف وعن كل الجيد ولم يرضوا ان يحّرموها.وكل االمالك المحتقرة والمهزولة حّرموها10  وكان كالم الرب الى 

صموئيل قائال11  ندمت على اني قد جعلت شاول ملكا النه رجع من ورائي ولم يقم كالمي.فاغتاظ صموئيل وصرخ الى الرب الليل كله.12  فبكر صموئيل للقاء شاول 

ولما جاء صموئيل الى شاول قال له شاول مبارك   13الجلجال. صباحا.فأخبر صموئيل وقيل له قد جاء شاول الى الكرمل وهوذا قد نصب لنفسه نصبا ودار وعبر ونزل الى

انت للرب.قد اقمت كالم الرب.14  فقال صموئيل وما هو صوت الغنم هذا في اذنّي وصوت البقر الذي انا سامع.15  فقال شاول من العمالقة قد أتوا بها الن الشعب قد عفا 

عن خيار الغنم والبقر الجل الذبح للرب الهك.واما الباقي فقد حّرمناه.16  فقال صموئيل لشاول كف فأخبرك بما تكلم به الرب الّي هذه الليلة.فقال له تكلم.17  فقال صموئيل 

أليس اذ كنت صغيرا في عينيك صرت راس اسباط اسرائيل ومسحك الرب ملكا على اسرائيل.18  وارسلك الرب في طريق وقال اذهب وحّرم الخطاة عماليق وحاربهم حتى 

يفنوا.19  فلماذا لم تسمع لصوت الرب بل ثرت على الغنيمة وعملت الشر في عيني الرب.20  فقال شاول لصموئيل اني قد سمعت لصوت الرب وذهبت في الطريق التي 

ارسلني فيها الرب واتيت باجاج ملك عماليق وحّرمت عماليق.21  فاخذ الشعب من الغنيمة غنما وبقرا اوائل الحرام الجل الذبح للرب الهك في الجلجال.22  فقال صموئيل 

هل مسّرة الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب.هوذا االستماع افضل من الذبيحة واالصغاء افضل من شحم الكباش.23  الن التمرد كخطية العرافة والعناد 

كالوثن والترافيم . النك رفضت كالم الرب رفضك من الملك24  فقال شاول لصموئيل اخطأت الني تعّديت قول الرب وكالمك الني خفت من الشعب وسمعت لصوتهم.25  

ودار   27فقال صموئيل لشاول ال ارجع معك النك رفضت كالم الرب فرفضك الرب من ان تكون ملكا على اسرائيل.  26واآلن فاغفر خطيتي وارجع معي فاسجد للرب.

وايضا نصيح اسرائيل ال   29فقال له صموئيل يمّزق الرب مملكة اسرائيل عنك اليوم ويعطيها لصاحبك الذي هو خير منك.  28صموئيل ليمضي فامسك بذيل جبّته فانمزق

فرجع صموئيل وراء شاول   31فقال قد اخطأت.واآلن فاكرمني امام شيوخ شعبي وامام اسرائيل وارجع معي فاسجد للرب الهك.  30يكذب وال يندم النه ليس انسانا ليندم.

وسجد شاول للرب32  وقال صموئيل قدموا الّي اجاج ملك عماليق.فذهب اليه اجاج فرحا.وقال اجاج حقا قد زالت مرارة الموت.33  فقال صموئيل كما اثكل سيفك النساء 

كذلك تثكل امك بين النساء.فقطع صموئيل اجاج امام الرب في الجلجال.34  وذهب صموئيل الى الرامة . واما شاول فصعد الى بيته في جبعة شاول .35  ولم يعد صموئيل 

( لرؤية شاول الى يوم موته الن صموئيل ناح على شاول والرب ندم النه ملّك شاول على اسرائيل  
 

 صموئيل االول 24: 5- 7 ) وكان بعد ذلك ان قلب داود ضربه على قطعه طرف جبة شاول.6  فقال لرجاله حاشا لي من قبل الرب ان اعمل هذا االمر

  بسيدي بمسيح الرب فامّد يدي اليه النه مسيح الرب هو.7  فوبّخ داود رجاله بالكالم ولم يدعهم يقومون على شاول.واما شاول فقام من الكهف وذهب في طريقه (

 
 
 

خروج 21: 28- 29 )واذا نطح ثور رجال او امرأة فمات يرجم الثور وال يؤكل لحمه.واما صاحب الثور فيكون بريئا.29  ولكن ان كان ثورا نّطاحا من قبل وقد أشهد على 

 صاحبه ولم يضبطه فقتل رجال او امرأة فالثور يرجم وصاحبه ايضا يقتل(

 

 خروج 21: 31- 32 )او اذا نطح ابنا او نطح ابنة فبحسب هذا الحكم يفعل به.32  ان نطح الثور عبدا او امة يعطي سيده ثالثين شاقل فضة والثور يرجم.(

 

 خروج 22: 18- 20 )ال تدع ساحرة تعيش.19  كل من اضطجع من بهيمة يقتل قتال.20  من ذبح آللهة غير الرب وحده يهلك(

 

 الويين 20: 27 ) واذا كان في رجل او امرأة جان او تابعة فانه يقتل بالحجارة يرجمونه.دمه عليه(

 

 الويين 21: 9 ) واذا تدنست ابنة كاهن بالزنى فقد دنست اباها.بالنار تحرق(



 

خروج 21: 14- 17 )واذا بغى انسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحي تاخذه للموت.15  ومن ضرب اباه او امه يقتل قتال.16  ومن سرق انسانا وباعه او وجد في 

 يده يقتل قتال.17  ومن شتم اباه او امه يقتل قتال  (

 

الويين 20: 9- 21 ) كل انسان سّب اباه او امه فانه يقتل . قد سّب اباه او امه. دمه عليه. 10  واذا زنى رجل مع امرأة فاذا زنى مع امرأة قريبه فانه يقتل الزاني والزانية.11  

واذا اضطجع رجل مع امرأة ابيه فقد كشف عورة ابيه.انهما يقتالن كالهما.دمهما عليهما.12  واذا اضطجع رجل مع كنّته فانهما يقتالن كالهما.قد فعال فاحشة.دمهما 

عليهما.13  واذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعال كالهما رجسا.انهما يقتالن.دمهما عليهما.14  واذا اتخذ رجل امرأة وامها فذلك رذيلة. بالنار يحرقونه 

واياهما لكي ال يكون رذيلة بينكم.15  واذا جعل رجل مضجعه مع بهيمة فانه يقتل والبهيمة تميتونها.16  واذا اقتربت امرأة الى بهيمة لنزائها تميت المرأة والبهيمة.انهما 

يقتالن.دمهما عليهما.17  واذا اخذ رجل اخته بنت ابيه او بنت امه ورأى عورتها ورأت هي عورته فذلك عار. يقطعان امام اعين بني شعبهما. قد كشف عورة اخته.يحمل 

ذنبه.18  واذا اضطجع رجل مع امرأة طامث وكشف عورتها عّرى ينبوعها وكشفت هي ينبوع دمها يقطعان كالهما من شعبهما .19  عورة اخت امك او اخت ابيك ال 

تكشف انه قد عّرى قريبته. يحمالن ذنبهما .20  واذا اضطجع رجل مع امرأة عمه فقد كشف عورة عمه.يحمالن ذنبهما . يموتان عقيمين .21  واذا اخذ رجل امرأة اخيه 

 فذلك نجاسة . قد كشف عورة اخيه . يكونان عقيمين (

 

عدد 15: 15- 16 )ايتها الجماعة لكم وللغريب النازل عندكم فريضة واحدة فريضة دهرية في اجيالكم.مثلكم يكون مثل الغريب امام الرب.16  شريعة واحدة وحكم واحد يكون 

 لكم وللغريب النازل عندكم(

 

الويين 24: 13- 23 ) فكلم الرب موسى قائال 14  اخرج الذي سّب الى خارج المحلّة فيضع جميع السامعين ايديهم على راسه ويرجمه كل الجماعة.15  وكلم بني اسرائيل 

قائال كل من سّب الهه يحمل خطيته.16  ومن جدف على اسم الرب فانه يقتل. يرجمه كل الجماعة رجما. الغريب كالوطني عندما يجدف على االسم يقتل .17  واذا امات احد 

انسانا فانه يقتل.18  ومن امات بهيمة يعّوض عنها نفسا بنفس.19  واذا احدث انسان في قريبه عيبا فكما فعل كذلك يفعل به. 20  كسر بكسر وعين بعين وسّن بسن. كما 

احدث عيبا في االنسان كذلك يحدث فيه.21  من قتل بهيمة يعّوض عنها ومن قتل انسانا يقتل.22  حكم واحد يكون لكم.الغريب يكون كالوطني.اني انا الرب الهكم.23  فكلم 

 موسى بني اسرائيل ان يخرجوا الذي سّب الى خارج المحلّة ويرجموه بالحجارة.ففعل بنو اسرائيل كما امر الرب موسى(

 

23واذا تخاصم رجال وصدموا امرأة حبلى فسقط ولدها ولم تحصل اذيّة يغرم كما يضع عليه زوج المرأة ويدفع عن يد القضاة.) 25 -22: 21خروج   

   وان حصلت اذيّة تعطي نفسا بنفس 24  وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجال برجل 25  وكيّا بكي وجرحا بجرح ورّضا برضّ  . (

 

 خروج 21: 12 )من ضرب انسانا فمات يقتل قتال(

 

عدد 15: 32- 36 )ولما كان بنو اسرائيل في البرية وجدوا رجال يحتطب حطبا في يوم السبت.33  فقدمه الذين وجدوه يحتطب حطبا الى موسى وهرون وكل الجماعة.34  

فوضعوه في المحرس النه لم يعلن ماذا يفعل به.35  فقال الرب لموسى قتال يقتل الرجل.يرجمه بحجارة كل الجماعة خارج المحلّة.فاخرجه كل الجماعة الى خارج المحلّة 

 ورجموه بحجارة فمات كما امر الرب موسى(

 

 



 
 

 حمد ابن عبد هللا نعم   انا عايز راى قدسك   كل بحث و له نتيجه   هل م    مقدم البرنامج:

 

 هذا هو السؤال الذى اطرحه  على الساده الفقهاء  و العلماء و رجال الدين علشان يقولولنا    زكريا بطرس :

 

 و قدسك تقول ايه     مقدم البرنامج:

 

  ان نسئل و ياتينا الجواب  و يفكر المشاهدون فى ذلك  االمر و يسئلوا  لياتيهم الجواب انا لست  فقيها يا ابنى  و لست من رجال الدين انى  مجتهد و اسئل  و اسئل و ليس  علينا اال   زكريا بطرس :

 اذا اتاهم  

 

 شيخ عرب
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زانى ؟جد يسوع السؤال : هل داوود    

 )  6: 1متى  

صموئيل الثانى 11-2:6 )  وكان في وقت المساء ان داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة 

تستحمّ .وكانت المرأة جميلة المنظر جدا.3  فارسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد أليست هذه بثشبع بنت اليعام امرأة اوريا الحثّي.4  فارسل داود رسال واخذها فدخلت اليه 

فاضطجع معها وهي مطّهرة من طمثها.ثم رجعت الى بيتها. 5  وحبلت المرأة فارسلت واخبرت داود وقالت اني حبلى.6  فارسل داود الى يوآب يقول ارسل اليّ  اوريا 

الحثي.فارسل يوآب اوريا الى داود. 7  فأتى اوريا اليه     فسأل داود عن سالمة يوآب وسالمة الشعب ونجاح الحرب. 8  وقال داود الوريا انزل الى بيتك واغسل رجليك.فخرج 

اوريا من بيت الملك وخرجت وراءه حصة من عند الملك. 9  ونام اوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده ولم ينزل الى بيته. 10  فاخبروا داود قائلين لم ينزل اوريا الى 

بيته.فقال داود الوريا اما جئت من السفر.فلماذا لم تنزل الى بيتك. 11  فقال اوريا لداود ان التابوت واسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام وسيدي يوآب وعبيد سيدي نازلون على 

وجه الصحراء وانا آتي الى بيتي آلكل واشرب واضطجع مع امرأتي.وحياتك وحياة نفسك ال افعل هذا االمر. 12  فقال داود الوريا اقم هنا اليوم ايضا وغدا اطلقك.فاقام اوريا في 

اورشليم ذلك اليوم وغده. 13  ودعاه داود فاكل امامه وشرب واسكره.وخرج عند المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده والى بيته لم ينزل 14  وفي الصباح كتب داود 

مكتوبا الى يوآب وارسله بيد اوريا. 15  وكتب في المكتوب يقول.اجعلوا اوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. 16  وكان في محاصرة يوآب 

المدينة انه جعل اوريا في الموضع الذي علم ان رجال البأس فيه. 17  فخرج رجال المدينة وحاربوا يوآب فسقط بعض الشعب من عبيد داود ومات اوريا الحثّي ايضا. 18  

فارسل يوآب واخبر داود بجميع امور الحرب. 19  واوصى الرسول قائال عندما تفرغ من الكالم مع الملك عن جميع امور الحرب 20  فان اشتعل غضب الملك وقال لك لماذا 

دنوتم من المدينة للقتال.اما علمتم انهم يرمون من على السور. 21  من قتل ابيمالك بن يربوشث.ألم ترمه امرأة بقطعة رحى من على السور فمات في تاباص.لماذا دنوتم من 

السور.فقل قد مات عبدك اوريا الحثي ايضا 22  فذهب الرسول ودخل واخبر داود بكل ما ارسله فيه يوآب. 23  وقال الرسول لداود قد تجبر علينا القوم وخرجوا الينا الى الحقل 

فكنا عليهم الى مدخل الباب. 24  فرمى الرماة عبيدك من على السور فمات البعض من عبيد الملك ومات عبدك اوريا الحثي ايضا. 25  فقال داود للرسول هكذا تقول ليوآب.ال 
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 ذكى من االخريين قائالاالذى يعتقد انه  كالمدلسو كما يقول مقدم البرنامج فى اخر الحلقه كل بحث و له نتيجه فما نتيجة بحثنا فى نسب المسيح و انا لن اكون 

تيهم الجواب  أيفكر المشاهدون فى ذلك  االمر و يسئلوا  ليال ان نسئل و ياتينا الجواب  و إانا لست  فقيها يا ابنى  و لست من رجال الدين انى  مجتهد و اسئل  و ليس  علينا  )

 اقول و باهلل التوفيق ان نتيجة البحث هى :و لكنى  (تاهم اذا إ

 

 .دب و لكنه تسمية االشياء باسمائها زكريا بطرس ثبت عليه التدليس عمدا و لذلك يمكن ان يطلق عليه اى شخص لقب مدلس و هذا ليس تعديا ألدلس الم -1

 . البحث فى االديان و خصوصاو بذلك يكون ليس اهل للبحث المنهجى  العلماء فى ادعاء ال يجرؤ عليه و ذلك  فيها االطفال  يقع ال  أ فى اخط وقعالمدلس  -2

 عند تحليل نقطة عمر حمزة ااكتشفنا سريعا ان البحث ال يخص نسب الرسول من قريب او بعيد و لكنه يخص متى ولد حمزة و متى استشهد  -3

 منه  فهو شىء عادى الن االحتمال وارد فى حدوث حمل مجهض بعد الرسول صلى هللا عليه و سلمالم حمل  أحتى لو صحت روايه من حديث  - -4

 ع .الذى استدل به المدلس على ان احوال الجاهليه استمرت بعد االسالم ما هو اال حاله شاذه فى الطب و القضاء و ليس له عالقه بحال المجتم ان الحديث -5

 يا من سفاح الجاهليه .أنسب  الرسول صلى هللا عليه و سلم  من اشرف االنساب و هو خيار من خيار بالدليل و البرهان  و لم يمس نسبه  -6

 . و سلم و على اله  ال اذا كان رسول هللا صلى هللا عليهإمجتمع بهذا الوضع  ذ كيف يغير رجل واحد فقط إال دليل من دالئل النبوه إاحوال الجاهليه التى دلل عليها ما هى  -7

 .  (اللحم و الدم )ان المسيح ليس من نسل داوود حسب الوالده  -8

 غش للشريعه بآلان المسيح ليس من نسل داود حسب الشريعه الن الشريعه ال تنسب الشخص الى خطيب امه و ال الى شخص يعتقد الناس انه زوجها و نسبه  -9

 . هم منها براء عتى المجرمين و أال يرتكبها حتى  بتهم  يسوعنسب اليهم الذين  ان اليهود و النصارى الذين ساروا على دربهم قد اتهموا انبيائهم  -10

او  اشخاص غير معروف  من دخول ملكوت هللا حسب كتابهم مينوابن سلسله من نسل زناه و عمونيين و مؤابين محر حسب كتابهم هو  يسوعاله النصارى الذى هو  -11

  ا نقول فى االثر قيل او روى  و هو بدون اى مصادر موثوقةاصولهم او على االقل مشكوك فيها و اقصى ما يمكن ان تحصل عليه ما يسمى التقليد و هو كم

تى يجب ان آلن كان المسيح اإن الرب قال انه ال يجلس له ابن على كرسى داوود و أليوجد اسماء فى سلسلة النسب اسقطت عمدا مثل الياقيم الذى غير اسمه الى يهوياقيم  -12

 و لذلك حذف عمدا  و تدليسا .ذكر الكاتب اسم يهوياقيم فى نسبه   ذاإيكون ابن داوود كما فسر اليهود الكتاب فلن يصلح ان يجلس على كرسى داوود 

 اتى بها كاتب متى ؟ين أسائل من نتان  نا ال فى نسب المسيح  و هنا من حقإو ايضا هناك اسماء غير مذكوره اطالقا فى  الكتاب المقدس   -13

 

انا قلت انكم  ) 6: 82بائهم  وهو المزمور أذا عقلوه جيدا بعيدا عن التعصب و التمسك بما يعبد و يعتقد إ فى موضوع االلوهية  اختم بمزمور اعتقد انه يحل مشكلة النصارىو 

حتى لو دعاه هللا ابن هللا و حتى لو دعاه اله  و االله رق بين االنسان( هذا هو الفلكن مثل الناس تموتون وكاحد الرؤساء تسقطون  7آلهة وبنو العلي كلكم.

 . اما االله ال يموت و ال يسقط ابدا الفرق ان الجميع مثل الناس يموتون و كأحد الرؤساء يسقطون

 

 
 قبل كده او جه على خاطره اكتبوا لينا و ابعتولنا  على العنوان ال هيبان على الشاشه  و يا ريت تفتكروا الموضوع دوة   اتحدى ان اى حد فيكم فكر فى الموضوع دى    مقدم البرنامج:

 شكرا يا قدس ابونا على الموضوع الشيق و الى حلقات مقبله   سالم و نعمه 

 

 



 

 ر الغيب هذا البحث ملك لكل انسان مسلم و غير مسلم و يستطيع نقل جزء او كل البحث بدون االشاره لمنتدى او شخص و كل ما نطلبه منكم الدعاء بظه

 الشيخ عرب     
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