
 األخ أحمد

أعزائى المشاهدين فى تليفزيون قناه الحياه وغرفه البال توك أهالً وسهالً بكـم فـى   

برنامجنا حوار الحق معنا اليوم فى البرنامج جناب القمص زكريا بطرس أهالً وسهالً قـدس  

  .أبونا 

  القمص ذكريا بطرس

  .أهالً وسهالً بيك 

  األخ أحمد

سنبدتى اليوم البرنامج كما هو العادة هو حوار بناء هو حوار الحق الذى نطلب فيـه  

الحقيقه ونور اهللا حيث أنه مكتوب تعرفون الحق والحق يحرركم ونبدا يومنا كالعادة بصـاله  

  .يتقدمنا فيه جناب القمص زكريا بطرس 

  القمص ذكريا بطرس

األبن والروح القدس االله الواحد أمين يا إله السالم يا رئيس السـالم  أمين بسم األب و

يا من أتيت لتنشر السالم على األرض أتيت فى صوره البشر أخذت شكل أنسان وتجليت فيـه  

لتنشر رساله السالم ويوم ظهور السيد المسيح على األرض فى مولده العجيب فى بيت لحـم  

د هللا فى األعالى وعلى األرض السالم وبالنـاس المصـرة   أنشدت المالئكه رساله السالم المج

ويوم صعوده إلى السماوات أنتا قولت سالمى أعطيكم سالمى أنا أترك لكم ليس كما يعطـى  

العالم أعطيكم انا ال تضطرب قلوبكم وال ترهب شكراً ليك ألنك تنزع كل إرهاب من قلوبنـا  

ارب أن تمتع كل أنسان يسـمع ويشـاهد   وتعطينا سالمك الكامل الذى يفوق كل عقل أسالك ي

  .بنعمة السالم الكامل فى أسم يسوع المسيح لك كل المجد من األن وإلى األبد أمين 

  األخ أحمد

أمين كالعادة سنبدأ البرنامج بأختبار أحد األخوة الذين قد أختبروا رب المجـد يسـوع   

لى المسيحيه اخونا أبـو فـادى   المسيح فى حياتهم العابرين من الظلمة إلى النور من اإلسالم إ

  .أدمن الرب يبارك حياتك من أتفضلى أديلو المايك 

  أدمن
ا سعيده أن    ادى أن و ف شكراً جزيالً يا أحمد مبسوطين أن أحنا نكون معاكم فى الحلقة دى كمان أتفضل اب

  .أنا أسمع أختبارك أتفضل معاك المايك 
  

  

  أبو فادى 



معاكم وكذلك مع جناب القمص زكريا بطرس أحنـا فـرحنين   فرحان بذلك أنى أكون   

بالبرنامج وبنطلب من اليف تى فى أن نشارك معاكم الشهاده دى وأنا كونت فرحان ألن مجد 

هذا الرب فا بنحاول أنى أتكلم بالفصحه وباللغه المفهومه عند العالم العربى ولكن أغفرولى أذ 

فى األول بدى أقول أنى ولدت فى اسـره مسـيحيه   استخدمت الكلمات بالمغربى أو بالدارجيه 

عائله دينيه أب مسيحى وأم مسيحية هما فى األصل كانوا مسلمين لكن من بعـد هـون همـا    

أختبروا الحياه مع الرب واختارو الحياه المسيحيه فانا ذت فى أسره مسيحيه فى األول كونـت  

عالم الصغير ويليه األسره ويليه وبعد اعتقد ان كل المغاربه هما مسيحين فكان بالنسبالى حال ال

األصدقاء وبعد األخوه اللى كانوا بيزورونا كان دايماً كان أعتقد أن هذا هو المغاربـه كلهـم   

يعنى مسيحين لكن سنوات ولكن كل األشياء لغايت ما دخلت الدراسة أو اإلبتـدائى فـا فـى    

ى يعنى كـان فـى إبتـدائى    اإلبتدائى بديت أتعرف على أشخاص أخرين وإلى مفهوم أخر وإل

يقرأون التربيه اإلسالميه ولكن أعتقد فى األول أنها ماده من دين المواد كونت أظن أن الحياة 

المسيحية أن المسيح هو الحق وكل الناس كدب لكن اإلسالم هو ماده من المواد التى تـدرس  

ألطفال فـى الحـي   كالرياضيات والفرنسية والعربى ولكن فى هذا الوقت لما كونت العب مع ا

ديارنا كان كل مره يشوفو شي شخص مسحيى جاى عندنا كان يسـبونى أو يعيرونـى أنـى    

مسيحى فا هذا كان يزعجنى كلمة مسيحى كانت تزعجنى يعنى ما كنش يزعجنى غير كلمـة  

مسيحى من بلد فاشوشينا طلعت اإلعدادى ورحلنا إلى مكان أخر أول سؤال سؤال لباروند أو 

لمكان اللى كان نسكن فيها الناس يعرفون أن أحنا مسيحين فكان جـواب عنـدنا أل   للعائله أو ا

فكان ناس أخرين هما ميعرفوناش مسيحين وبالتالى أنا كونت فرحان ألن كلمة مسيحى مكنتش 

يتزعجنى ألنها كانت مرتبطه بالعصيان وبالضرب أحياناً ما علينا لما رحنا المكـان األخـر   

مستوى الثانى من الدراسه من بعد سنسن الدراسـه وفـى اإلعـدادى    هناك دخلت اإلعدادى ال

أبتدينا ندرس أكتر عن اإلسالم وعن المسيحية أو النصرانيه وفى هذا الوقت كان يعنـى كـل   

اللى فى الدراسه فى التربيه اإلسالميه كان يعلمون أن المسيحين هم النصارى وهم أصـحاب  

ا وا وهم يكرهون وا وا وا فهذا كان بالنسـبالى بحـال   الحماالت الصليبية وهم أعداء اهللا وا و

شيئ جديد فا كونت دايماً انا أعترض واقول يا أستاذ هذا غلط أل المسيحين هم كيـف يحبـو   

األخرين والمسيحين ما شيئ هذا فكان دايماً يخلق تنشن بينى وبين أصدقاء بتاعتى وبالتالى أنا 

ا شيأن يا إما تختار يا إما اإلسالم يا إما المسيحيه عرفت هذا الوقت أن اإلسالم والمسيحية هم

فا فى األول كان إيمانى إيمان بالقلب يعنى إيمان طفل لكن فى اإلعدادى ومن خالل األسـئله  

والمناقشات مع األساتذه دول وها األصدقاء يعنى أكتشف أنه الزم أخـود الموضـوع جـاد    

ر الصح طبعاً فى بالد أديانا صـعب أنـك   وادرس فيه أكتر واشوف شو هو الخيار أو األختيا

تقول أنا مسيحى أو تحاول أنك تعيش المسيحيه ذلك كما تريد فكان الوالـدين بتوعـو دايمـاً    



يحرصون أنهم يقولو لي يعنى خلى الحياة بتاعك ليك أنتى لوحدك يعنى مش ضرورى تشارك 

يئ فالزم األخرين يشـوفو هـا   مع األخرين لكن هذا دايماً انا كونت دايماً أقول أل أنا ها الش

الشيئ اللى أنا كان عيشة وها األختبار اللى أنا كان عيشة شيئ حصل رائع مع األسرة ديـالى  

عمرهم ما فرضو عليا أنى أكون مسيحى مرات كتيره كونت أسأل عن اإلسالم واسأل أحنـا  

ندى فا إبتديت ليش الواحدين اللى مش مسلمين والعالم كله مسلم فى اإلعدادى أصبح العكس ع

اقرأ أن الكل العالم هو المسلم فقط األسره بتاعنا وبعض القالئل اللى هما مسيحين لكن األسره 

بتاعى كانت دايماً بتقول أحنا كونا مسلمين وأكتشفنا أن اإلسالم مش هو الحـق ومـش هـو    

حـة للطريـق   الطريق لكن هذا أختيارنا أحنا لكن بالنسبه ليك أنتا أنتا ابحث وقلب وما فيك را

وما فيك إال تختار فده كان شيئ إجابى بالنسبه لي ألنه ما كان عمرى عندى فرض من عائلتى 

اننى أكون مسيحى أو مسلم فهذا عونى عندما أبحث وأكون حر فى السؤال يعنى فـا كونـت   

أطرح أسئله كتير خاصاً بالنسبة للمسلم هو صعب عليه أنه يثبت السؤال خاصـاً بالنسـبة هللا   

ى السؤال عن يعنى فى كان أيه فى القرأن بتقول ال تسألو عن شيئ أن يبدو لكـم تسـئكم   يعن

يعنى السؤال غلط وأحياناً بعض األسئله لكن بالنسبالى فى األسره ذلك أى شيئ ممكن أسـئله  

ممكن نطرح أى سؤال وفى مرات كتيره والدى حولو يجوبونى ومرات ميكونش عندهم جواب 

أبحث هو المواضيع اللى كانت تدرس لينا فى المدرسه عـن المسـيحين   لكن اللى دفعنى أنى 

وعن المسيحيه وأن المسيحيه غلط وا وا وا وأن الكتاب محرف وكل القصص طـب الـرب   

أستخدم بعض األخوه كيف أننى حصلت على كتب وحصلت على يعنى طبعاً كان عندى حتى 

القرأن يعنى بس قرأن ومن األول  القرأن واذكر أنا فى وقت الصيف قضيت كل الصيف أقراء

إلى أخره ومن يعنى ما أخش فى تفاصيل شو هى األشياء اللى خلتنى أقتنع أن القرأن هو مش 

هو كالم اهللا لكن الشيئ اللى شوفته أن فى الكتاب المقدس فى أحترام للكرامة وفـى لـبعض   

ت فى نفس الفقـرات تالقـى    األشياء لم أجدها فى القرأن يعنى فى القرأن اقرأ سفر أو اقرأ ايا

الجنه وال أدم وال حواء يعنى ما فيش األحداث ما فيش تسلسل وما فيش يعنى كانـت دى أول  

المالحظات عندى فى شيئ هو فى أختبار عندى فى القلب وأختبرت الرب وانا صغير يعنـى  

ر وانا عندى وقعات معايا معجزات وانا صغير شوفت الرب بالفعل يعنى حمانى فى أشياء كتي

صغير فا كان أختبار لقبلى كان عندى مائه بالمئه لكن كونت محتاج ألسئله يعنى كان عنـدى  

اسئله كتير محتاج ليها لجواب فكان يعنى سالت واحيانا كونت لما روحت الثانوى سألت بعض 

يعنى روحنا أنا وصديقى لي عالم مسلم وطرحنا عليه بعض األسئله يعنى هذا العـالم وصـل   

أنه قال يا ابنائى فى بعض األسئله لم أستطيع أن أجاوب عليها وشخصيه هو قال انـا   لمستوى

أحترم األسئله بتاعكم لكن فى أشخاص أخر مسلمين لما كونت بطرح سؤال عليهم يعنى كـان  

بكل بساطه لو عنده السلطه أو القوه فهذا على العمود كيف كانت المسيره بالقناعه اللى هـى  



فى الثانوى فى السنه األوله فى ثانوى يعنى القرار للتسليم المطلق تسليم الحياه الذهن والفكر فا 

للرب يسوع أو قرار أنى امشى مع الرب يسوع كيف مكان الطريق كيف ما كـان المشـاكل   

وكيف ما كان الصعاب بالفعل أخذت القرار عن أدراك ومش فقط عن مشاعر وعن أختبارات 

ارات وعن قناعه فا من هذا الوقت ممكن اقول أنه عمرى عاطفيه لكن حتى عن عقل وعن إد

فى يوم لم أندم على هذا األختيار كل يوم انا بختبر القوه دى من الرب وأنا الزلت اعيش فـى  

المغرب وعندى ابن وده األبن الثانى وفى أبن ثالث وفى أشياء ممكن تكون وقعت معايا أنـا  

ه يعنى مرات فى المدرسه انا األبـن جـالى   مستعد أنى أضحى من أجل أبنى ما توقعش معا

ومستعد انه لم يدس اإلسالم أو لم يفرد عليه دراسه اإلسالم لو هو أراد دراسه اإلسالم ممكن 

لكن ما فيش شخص ليه فرد عليه يدرس اإلسالم فهذا انا مستعد أخدها معـاه طبعـاً أخـوكم    

وقت وفى كل لحظة الشيئ اللى معروف عن السلطات فا كل السلطات هما بيرحبو بينا فى كل 

مهم هو أنه فى المرات اللى هيطول السلطات اللى عندهم دايمـاً مشـكل التخـوف مـن أن     

المسيحى عندك عالقات أو عندك ميول سياسى فا فى كل مره كونت أحاول أنى أشرح الحياه 

ـ  يحى المسيحيه معندهاش عالقة يعنى ممكن أكون سياسى ومسيحى لكن هذا ال يعنى أننى مس

يعنى أننى سياسي كونت دايماً أحاول أن اشرح اللى فى أختيار ديانه المسيحه هو أختيار عـن  

قناعه وطبعاً الرب فتحلى الباب وانا صغير فا هذا الشي أعتبره أمتياز وطبعاً فى مسئوليه أنا 

كان حد من المغرب ومقرر انى أعيش فى المغرب حياتى كامله ودين المحبه دين الرب مـن  

ل سلوك من خالل أعمال حتى لو كان أنتقلت فى اى مكان وانا واثق من الرب أنه بيحب خال

هذه البالد هذا وعنده ناس كتار فى هذه البالد هذه وعنده خدام فى هذه البالد نشكركم بالـذات  

  . ألنكم ومطولش عليكم وأنا لكن نشكركم سمعتونى لألخر وشركت معاكم الشهاده دى 

  األخ أحمد
ى الرب    يبارك أخى العزيزى ابو فادى مبروك عليك الخالص وطبعاً ھنسمع تعليق قدس ابونا زكريا عل

  .الموضوع 
  القمص ذكريا

ألف مبروك عزيزى الفاضل فادى وبنهنئك بهذا اللقاء وهذا األختبار المبارك والحقيقه   

سيحيه من قبل لكن بنكشر ربنا أنه هو يعنى وفرلك بيئه مقدسه فى األباوين اللى قد اعتنقو الم

عطاهم حكمه أيضاً أن هما يتركوا لك الحريه أنك تفكر وتدرس وتبحث ودهِ امر مهم جداً أن 

األنسان يوصل زى ما أنتى قولت إلى قناعه شخصيه عن إدراك وليس عن مجـرد مشـاعر   

وقرأتك للكتب ومقارنتك بين القرأن وبين األنجيل دى كلها خطـوات وعلمـات سـليمه فـى     

وذهابك إلى المختصين من رجال الدين اإلسالمى علشان خطار تسـأل وتتعـرف ده   الطريق 

كلها أمور سليمه بتبين صدق اإلختبار والحته بتاعت الجماعه األئوسرتى السلطات لما بيسالوا 



عايزين يطمنوا من الناحيه السياسيه أنا متهيقلى من فوق المببر ده هو أنا بقول لكل السـلطات  

ميه أطمنوا وحطوا فى بطبكم بطيخه صيفى على راى المثل المصـرى اللـى   العربيه واإلسال

بيقول أنا عارف العقده اللى موجوده عند كل السلطات والزعامات اإلسالميه فى الشرق وهى 

عقده األندلس إزاى اإلسالم فقض األندلس فا عقده شبح مخوف الدنيا لحسن النصاره يطردونا 

ا عليها المغرب وشمال أفريقيا ومصر وسوريا ويرجـع اإلسـالم   من البالد اللى أحنا أستولين

ليختبئ فى الجزية العريبه ثانيه أحنا متهمناش الحاجات دى بصراحه أحنـا بيهمنـا خـالص    

النفس أهم من خالص األرض معرفه النفس للمسيح فا أطمنوا يا أحبـائى الساسـا وزعمـاء    

كده أن أحنا ال نسعى إلى إسـتقالل   العرب وحطوا كل واحد يحط فى بطنه بطيخه صيفى قد

األرض من المستعمرين العرب ولكن بنسعى إلى خالص النفس من يد الشيطان واألضاليل ال 

  .أكثر وال أقل مرحباً بيك يا أخ ابو فادى وأحنا سعداء جداً بإختبارك أمين 

  األخ أحمد

موضوع اليـوم   شكراً يا قدس ابونا الرب يبارك حياتك كالعاده سيتلى الموضوع وهو  

سيكون عن األرهاب واألغتياالت فى اإلسالم فا جناب القمص زكريا بطرس سيحدثنا عن هذا 

  الموضوع 

  القمص ذكريا بطرس

شكراً جزيالً عزيزى الفاضل سالم لكم من جديد أيها األحباء وفى حوارنا حول الحق   

ا جماعـه أحنـا   وإظهار الحق نتكلم عن موضوع محتاج إلى مصراحه الحق محدش يزعل ي

بنتكلم من واقع الكتب اإلسالميه ومش عايز حد يزعل أسمع الكالم ده وبدل ما تزعـل روح  

أبحث واسأل األرهاب واألغتياالت ليس فقط فى اإلسالم بل فى حيات مؤسس اإلسالم النبـى  

بيقول وأعدو لهم ما أتسطعتم من قـوه   60محمد الذى تدعون أنه نبى فى صوره األنفال ايه 

ن رباط الخيل ترهبون بيه عدو اهللا وعدوكم إلى أخره ترهبون به اإلرهاب كلمه متداولـه  وم

قول  35213فى القرأن وفى األحاديث النبويه وموجود فى األيات القرأنيه واألحاديث النبويه 

عن اإلرهاب القتل سفك الدماء بجميع أنواع المترادفات بتاعت األرهاب ترهبون بيـه قـاتلو   

نين على القتال إلى أخره وأمرت أن أقاتل الناس حتى ال يقولـو ال ألـه إال اهللا   حرض المؤم

أرهاب كله أرهاب قتلل دماء سفك دماء ولكن علشان خاطر ميبقاش الموضوع إرهاب والكلمة 

تبقى مفؤسه قوى فى عباية النبى محمد لبس اإلرهاب عباية شكلها جميل وحلـو قـوى كـده    

بقى األرهاب فى عبائه الجهاد وطبعاً فوقها إعقال فا تبقـى الجهـاد   أسمها إيه الجهاد الجهاد ف

مظبوط أى هو اإلرهاب والجهاد له أهداف فى اإلسالم وتقول دائره المعارف اإلسالميه عـن  

اللى بـين إيـديا وصـفحه     11الجهاد دائره المعارف اإلسالميه عن الجهاد وهدفه فى الجزء 

بالسيف نشر اإلسالم بالسيف فرض كفايه علـى كافـه    بيقول إيه الجهاد نشر اإلسالم 3245



المسلمين أو على المسلمين كافه فرض كفايه عن المسلمين كافة وكالم كثير جداً عن الجهـاد  

فى مبادئه وهى نشر اإلسالم ده المبدء األوالنى ده نشر اإلسالم ده هـدف الجهـاد والهـدف    

ه يقول أحد المفكرين والعلماء الكبار الذين التانى هو تأسيس دوله إسالميه تأسيس دوله إسالمي

أعتذ بهم وأعتذ بكتاباتهم وهو الدكتور سيد محمود القمنى فى كتابه األعمال أو اإلسالميات أن 

حلم تكوين دوله موحدة فى الجزيره العربية كان يداعب العرب طوال تاريخه القديم ولم يجـد  

ن منشأ الدوله المرتقبه نبى مثل داود شـوف  العرب سوا اإلهتداء إلى أنه ال حل سوا أن يكو

إرتباط النبوة بتأسيس الدولة وعندما وصلوا إلى هذا فشل األمر بسرعة هائه بين العرب حتى 

أشتد إرهاص بالنبى المنتظر خالل فترة وجيزة والعجيب فعالً أال يمضى من السنين غير قليل 

فيد عبد المطلب أبن هاشم الذى سـبق  حتى تقوم فى جزيره العرب دولة واحدة بعد أن اعلن ح

أن قال عبد المطلب قال إذا أراد اهللا إنشاء دولة خلق لها أمثال هؤالء وكان يشير إلـى ابنـأة   

وحفاته يقول بعد أن أعلن حفيد عبد المطلب محمد ابن عبد اهللا أنه النبى المنتظر وهنـا بـدأ   

ان خاطر الدولة فى جزيره العرب لم تأسيس الدولة اإلسالمية بحد السيف يبقى دين ودولة علش

تتكون إال بوجود نبى وزى ما أنتو شايفين أنه عمال ينقل صوره فوتغرافيه من حاجات اليهود 

أخد من كتبهم وأخد وأخد من عادتهم وإلى إلى أخرة وأخد من الهدف اللى عايز يكونه دولـة  

يس دولة إسالميه هذا هو مـا  يبقى الزم يبقى زى داود النبى والملك فا ينشر دين وينشر تاس

فعله النبى محمد نبى اإلسالم فى أن هو كون دولة إسالميه ووضع الجهاد إسم حلـو لكلمـة   

اإلرهاب وعلشان كده أنطلق فى حروبه وبدأت الحروب صغيرة قوى بدأت الحروب صغيره 

بيوكلـوهم   قوى لما هاجر من مكة إلى المدينة كان الزم يوكل الناس اللى وياه األنصار كانوا

ويديوهم أكل لكن ما يكفيش فعمل إيه كان بيرسل سرايا إلى القوافل بتاعت مكة اللى رجعـه  

من الشام محملة بالتجارة علشان ينهبوها فأرسل سـريتين وفشـلوا ماوصـلوش وراح هـو     

بغزوتين ومجبش حاجة وأخيراً ارسل سريا بقيادة عبد اهللا أبن جحش أخو زينب بنت جحـش  

احلو للجماعه اللى رجعين من الشام ومعاهم القوافل خالا واحد منهم حلق ظلبطه وعملوا إيه ر

كعوايد الحج يعنى وإحرام ومشى بيخمهم وبيخدعهم ألن الحرب خدعه كما قال أنه رايح يحج 

فا رحبوا بيه وأهالً وسهالً وأتفضل ويانا وشويه وظهرو جماعه تانين بردو كأنه ريحين يحجو 

حد منهم واسروا أثنين وأخدو الجمال وروحوا رغم أنه فى األشهر الحرم وهب جوم قاتلين وا

تتحقق قصيده أحمد شوقى ريم على القاعى بين البانى والعلمى أحل سفك دمى فـى األشـهر   

الحرمى فى األشهر الحرمى سفكو دم الراجل وخدوه كانت قضيه وقصه وهكذا بدأت العمليـه  

قوافل  ويسرقها يا أحبائى فكرو فى عرضـكم خلـى    بالسطو لسرقة القوافل نبى ويسطو على

عندك شويه تفكير حر وفكر نبى يسطو على طب زمب إيه الناس اللى بيتقتلو وبيتاخد أرزاقهم 

-209ليه بعد كده بقى أتشجع فى المعارك فى السيرة النبوية ألبن هشام الجزء التانى صفحة 



نجمعهـم   38وة وكانت بعوثه وسرياه غز 27يقول كان جميع ما غزا رسول اهللا بنفسه  210

سـنين   10معركة فى  84منهم ووفقاً لمراجع أخرى كانوا  27معركة أشترك فى  65نالقيهم 

اللى هو قعدهم فى المدينة حاجة غريبة قوى هو فاضى لنشـر الـدعوى بالكلمـة الحسـنة     

 84وب والموعظة الحسنة اللى كان بيقولها زمان فى مكة يعنى وال دلـوقتى فاضـى للحـر   

سنين يا خبر أبيض مش معقول الكالم ده فا ده عن اإلرهاب فى عبائه الجهاد  10معركة فى 

ألجل نشر اإلسالم وألجل تكوين دوله وبعدين أبتدى يفضا بقى بعد ما أبتدى يسـتولى علـى   

القبائل يفضا لعنصر مهم قوى العنصر ده قاومه بأيات قرانية وبأحاديث نبوية وبحروب فعلية 

صفيه الجزيرة العربية من اليهود ومن النصارى عايز يصفيها تماماً وبدأ أول حـروب  وهو ت

عنصريه محمد مثبوته فى القرأن واألحاديث إلباده شعوب وعناصر وجنسيات عجيـب إزاى  

يقول ألخرج اليهود والنصارى مـن جزيـرة    4693الكالم ده تعالى فى صحيح مسلم حديث 

ليهود والنصارى بالنص طب ليه زمبهم إيه مش خلقـه ربنـا   العرب حتى ال أدع إال مسلماً ا

الناس دول واألرض أرض ربنا طب ليه تصفى اليهود والنصارى إيه الذمب أنك أنتى تبقـى  

عنصرى ضد أديان أخرى ليه ما تسيب الدينا تتعايش مع بعضها الموضـوع أحنـا بنحـاكم    

قيم مش مسلمات سلفية أل وفـى  إستراتجيات وبنقيم تصرفات ألن أحنا فى عصر الحرية والت

قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا  واليوم األخر وال يحرمـون مـا حـرم اهللا     29سوره التوبة أيه 

ورسوله وال يدينون دين الحق أى اإلسالم من أهل الكتاب اقتلوا أهل الكتاب اللى ما يـأمنوش  

غزواته لتصفيه جنسيه لليهود  باإلسالم دى األيه وبتفسيرها أيضاً عند كل المفسرين وهكذا بدأ

يقول حاربت النوضير فـا أجالهـم    4078فى الجزيرة العربية فا فى صحيح البخارى حديث 

قادى بنى النوضير حاربت قوريزه فا قتل رجالهم وقسم نسـائهم وأوالدهـم وأمـوالهم بـين     

به يبقـى  المسلمين يردى مين ده يردى مين يردى ربنا بإسم ربنا ترتكب الجرائم حاجات غري

قدى بنى نوضير وقادى نبى قريزة وأجلى يهود المدينة بنى قنقاع ويهود بنى حارسـه وكـل   

يهود المدينة وكذلك يهود خيبر مش تصفيه جنسيه دى النهارده بيحكموا مثالً واحد زى النازى 

هتلر ليه تصفيه بردو جنسيه عنصريه طب ما من باب أوال أن يقدم هذا الفعل إلـى محكمـة   

الدولية ومحكمة الجرائم صدقنى حاجة غريبة قوى يبقى إذاً عرفنا دلوقتى األرهاب فى  العدل

عبائه الجهاد وعرفنا تصفيه الجزيرة العربية من األديان األخرى نأتى إلى النقطه الثالثه وهى 

إغتياالت رسول اهللا لألنفس البريئه األغتياالت كم نفس إغتالها الرسول لمجرد أنها عبرت عن 

ها برأى برأى ناس بيقولو أرئهم فى الرسول حرية الصحافه بتقولِ أرائها يغتلوها يقتلـوهم  رأي

طبعاً أنا بقول بحريه رأى دلوقتى رأى حر ما هو هدف الجماعات اإلسالميه يغتلونى بس لـو  

طالونى حاولو يمكن تفلحوا على أى حال لو فلحتو هتسعدو قلبى جداً ألنكم هتسرعوا الوقـت  

قابل مع حبيب القلب والروح أمين بص كام واحد كعب ابن األشقر أغتاله أبا عـبس  أن انا ات



اليهودى ثالثه أبن األخطر أربعه انس ابن زينه النصرانى خمسه أبا سفيان ابن الحارس سـته  

الحواريس ابن تفيد سبعه عقبه ابن أبى معيط ثمانيه كعب ابن زهير تسعه ابن أبـى الحقيـق   

الحادى عشر عبد اهللا بن سعد الثانى عشر الحارس ابن الصامد أربعـه  عشره األسود العبسى 

عشر ابن شيبينه الخامس عشر ابى رافع ابن عبد اهللا السادس عشر عبد اهللا ابن أبى الصـرح  

من النساء أغتـال أم كرفـه ،    15لو الش تشفع له عثمان ابن عفان ده من الرجال أدى كام 

الت عمر أبن هاشم أربعة السيدة هند بنت عبد ربيعـا  عصماء بنت مروان ، السيده ساره مو

وبعدين فتاتين بنات أبى األخطل وغيرهم كتير موجود فى السـيره النبويـة صـحيح مسـلم     

وصحيح البخارى وموجود فى كتاب المغازى للوقدى وده موجود على اإلنترنت إنـه إغتـال   

نهم وزع شويه على أصحابة وبـاع  الكثيرين من بنى قوريذة وأخد السبايا النساء وباع طائفه م

طائفة منهم فى الشام وأشترى بتمنهم سالح وخيل للحروب انا عايز بس اقول بعض منـاظر  

اإلغتياالت علشان تبقى نشوف قد إيه كانت الفظاعه أم قرفه مثالً أرسل لها زيد ربط رجل من 

لين خلـف خـالف   رجلها فى رقبه جمل وربط الرجل التانيه فى رقبه جمل تانى وخال الجما

شوف وحده ست مألوبه شألباظ بالشكل ده وبعدين ضربو الجمال ده مشى كده وده مشى كـده  

جت مشقوقه الست أثنين نبى الرحمة نبى الرحمة يا ال الهول يا ال الهول يشقو واحـده كـان   

سنه يشقها أتنين كده قدام الناس كلها ونقول نبى الرحمة أغتيـال األغتيـال مـا     120عندها 

يعرفش ابوه طيب أغتيال عصماء بنت مروان رحلها بعتلها بعثه بقيادة عميـر أبـن عبـدى    ب

األعمى فراح عليها دخل البيت والست نايمة وبترضع أصغر عيلها هو قام وحسسها كده لقاها 

بترضع الواد جيه شادت الواد رمية وجيه باقر بطنها بالسيف والعيال قعدين يعيطو من حوليها 

لمسجد وقاله قتلتها قاله عملت كده قال له أه وبعدين خاف لحسن بعـدين يكـون   وبعدين راح ا

عمل حاجه غلط فا النبى قاله ال بك يفتخر اإلسالم أن فى واحد زيك يهنية على اإلغتيـال أم  

بترضع يا ناس فى أى عرف يقبله أى أنسان فما بالك بنبى من عمد اهللا حاجه صـعبه قـوى   

سنه دخل علية سلمة أبن عمير لقاه نايم فا  120ن شيخ بردو عنده وهكذا أبو عفك اليهودى كا

جيه غارس فى بطنه السيف فى كبده وطلع السيف من ظهره راجل كبير وهكذا هقول مـين  

وال مين مهو مكتوبين كتير فى التاريخ مكتوبين فى التاريخ ده راح لواحد ونداه بعتلهم جماعه 

كرو أن هو جيبلو هديه ألنه كان عريس جديد بس فـا  من األصدقاء ونداه نادو من تحت وافت

جوم مسكين مراته عروسته فى جمب ودخلو عليه هما وغرسو السيف اللى قتله رمـا نفسـه   

على إيد السيف لحد ما سمع طرقعه السيف مع العضم بتاعه إغتياالت رهبة يـا نـاس هـو    

وشايف التصـرفات   مصعب الزرقاوى بيعمل حاجه غريبه ما مصعب الزرقاوى قارء الكتب

والناس على دين ملوكهم وانبيائهم شيئ رهيب جداً وللغاية تقشعروا لـه األبـدان إغتيـاالت    

ويقولون نبى الرحمة هذا هو نبيك الذى تؤمن به يا أخى المستمع ويا أخى المشاهد ألك أسـوه  



ـ  ن يبـدهم  حسنة فى نبيك اهللا ينور العنين شوف قارن ده بإله السالم المسيح مسكوه كان ممك

يعمل معجزة يبيد اللى هيمسكوه لكن إله السالم على الصليب قال أغفر لهم يا ابتـاه  ألنـه ال   

يعرفون ماذا يفعلون الحب السالم وليس القتل واإلغتيال شوف أبديتك فين يا عزيزى المشكلة 

م حيث فى أبديتك أنتى بتدبع أى طريق إسأل عن الطريق الصالح وسير فيه يا أبنى حتى ال تند

  .ال ينفع الندم ربنا يبارك كل مستمع وربنا يرشد كل إنسان إلى معرفة الحق أمين 

  األخ أحمد

أمين أمين يا جناب القمص أمين أعزائى المشاهدين سنستمع األن إلى بعض األسـئلة    

من المشاركين معنا فى غرفه البال توك وعسى أن يتفهموا وال يأخذوا من رسولهم قدوة حسنة 

ضوا كل هذا اإلرهاب والعنف أتفضل يا أدمن الرب يبارك حياتك ونبتـدى بالسـؤال   بل يرف

  .األول 

  أدمن

شكراً جزيالً يا أحمد وشكراً يا ابونا على الموضوع بردو أخواتنا بيحملـو أن همـا     

يخفوه عن عيون المسيحين علشان أعتقد ان هما بيشعروا بالخجل من قصـة اإلغتيـاالت دى   

  له كتير أتفضل يا أدم معاك المايك عموماً عندنا أسئ

  أدم 

سالم ونعمة إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح معكم جميعاً السالم والنعمة يا قدس ابونـا    

ربنا يخليك لينا وترشد اخوانا المسلمين قدس أبونا رغم كل ما تقدم به من أيات وأدلة وطبعـاً  

ين لكن بنجد مع األسف كتير من المحبة فى اإلسالم واضحة من كون حد الردة علينا كمتنصر

أئمة اإلسالم وشيوخة بيدفعو عن األرهاب فى اإلسالم ويقولو أن العكـس اإلسـالم أنتشـر    

بالموعظة الحسنة وجادلهم بالالتى هى أحسن فا ياريت نعرف رد قدسك عن هذه الـدفوعات  

ـ  كراً يـا  هل هى دموغوشيه فى الخطاب أو ممكن يكون أسلوب تقيه شكراً يا قدس أبونا وش

  أدمن أتفضلو مع حضرتكم المايك 

  القمص ذكريا بطرس

طبعاً أسلوب تقية والحرب خدعة شوف يا عزيزى الكالم بتاعك اللطيف ده الموعظة   

الحسنة وسالموه وأن جنح للسلم أجنح لها كل ده كان كالم فى مكه كل ده قرأن مكه ألنه كان 

ن لما فشل ورفض وذهب إلى المدينـة  أعزل من كل قوه وعايز يمشى الموضوع بسالسه لك

ابتدى يعتمد على القوة وعلى السالح فا كل أيات السلم نسخت بأية السيف وهى القتل التوبـة  

قاتلو المشركين قاتلو الذين ال يؤمنون باهللا قتال وحرب فا اإلسـالم لـم    29والتوبة أيه  5أيه 

اغية فا أطر وهو فى المدينـة أن  يصلح أن ينتشر فى مكة بالموعظة الحسنة ولم يجد أذناً ص

يلجأ إلى السيف والسيف أشد اثراً من الكلمة الطيبة والحسنة اإلرهاب وإال تؤمن وإال فا كانوا 



بيخدوها من أصرها والدليل على كدة أنهم لما مات الرسول الكل أرتد قالك خالص الكـابوس  

ـ  ديق وعمـر أبـن الخطـاب    راح قاللهم راح ال دحنا جيبين كابوس اكبر وطلع أبو بكر الص

بالسيوف بما يعرف حرب الرده اإلسالم أنتشر بالسيف كما تقول هذه الموسـوعه اإلسـالميه   

  .وكما يقول التاريخ والسيره النبوية وده كالم تقيه زى ما أنتا قولت بالظبط أتفضل المايك 

  األخ أحمد

ع حضرتك للسـؤال  شكراً يا قدس ابونا الرب يبارك حياتك أتفضلى يا ادمن المايك م  

  التانى 

  أدمن

شكراً جزيالً على اإلجابه يا أبونا وشكراً يا أحمد على المايك ربنـا يبـارك حياتـك      

  أتفضلى معاكى المايك عندك سؤال  3متهيقلى اليف تى فى 

  3اليف تى فى 

شكراً يا ناين وأهالً بيك يا ابونا وأهالً بأحمد وفعالً انا جالى سؤال بيقـول الحـروب     

تش بس فى اإلسالم العهد القديم مليئ بالحروب أيضاً فا إيه المشكله هما بيسألو قدسك إيه مكن

  .المشكله يا ابونا أتفضل قدسك المايك معاك 

  القمص ذكريا بطرس

شكراً جزيالً شكراً جزيالً مهو طبعاً بيدور على أى حاجة فا بيقولك أن بردو الحروب 

عهد القديم ماش لكن العهد القديم كان قبل النعمة زى ما كانت موجوده فى الكتاب المقدس فى ال

أتكلمنا فى حلقة سابقة النعمة حد فاصل لو نعمل كدة النعمة حد فاصل كان العهد القديم عهـد  

الناموس الكل تحت قصاص من اهللا ألجل الخطية أتى المسيح صلب واخـذ عقوبـة البشـر    

اللى بيدى قوة لإلنسان أنه يعـيش علـى    واعطانا نعمة وبرة فبدء عصر النعمة عصر النعمة

مستوى الكمال ما قبل الناموس ما كنش فيه نعمه ألن ما كنش فيه مصالحه مع البشر كان لسه 

فى عداوة الخطية المصالحة تمت بالصليب عندما صلب المسيح من أجل خطايا العالم فسـدد  

نعمة مشكلة محمد أنه جيـة  الدين وأعطى النعمة وأعطى القوة علشان خاطر األنسان يعيش بال

بعد عصر النعمة ورجع البشريه لعصر الناموس مينفعش مينفعش عصر النعمة يمتـد فـأين   

التسامح أين السالم أين عصر النعمة فى العهد الجديد وكيف تعود للعهد القديم واللى شهد على 

ى مـا هـواش   كده ورقه ابن نوفل لما خديجه راحت قالتله قال لها هذا هو ناموس موسى يعن

عصر النعمة ده عصر الناموس صعب خالص فا اإلسالم أنتشر بالسيف اليهودية كمان حتـى  

كان فيها الحرب مكنش إلنتشار الدين مكنشى لنشر الدين ومكنتش إلسـتعمار بـالد زى مـا    

اإلسالم أستعمر مصر والشام وشمال أفريقا اليهودية قاعدة فى مكان ال تتحرك منه وال تنشـر  



تعها إطالقاً دين بتاع مجموعة وخالص فا إية المقارنة بين اإلسالم وبـين اليهوديـة و   الدين ب

  .العهد القديم ال شيئ شكراً جزيالً يا أدمن أتفضلى معاكى المايك 

  

  أدمن

  شكراً يا أبونا أتفضل يا بولس معاك المايك بعد أذنك يا بيور مان   

  بولس

الرب يسوع للجميع بشكر أبونا زكريا والبرنامج واألخ أحمد طيب شكراً أدمن وسالم   

الرب يبارك الجميع فى شبوهات وفى أسئله إسالمية حول الموضوع اللى قدسـك يـا ابونـا    

أتكلمت عنه بيقولو أن أسس النبى محمد دوله كما أسس داود دوله أيضاً يعنى شو المشكلة فى 

يعنى هذا سؤال إسالمى يطرح دايماً شكراً يـا  هذا الموضوع يعنى فما وجه الغرابة فى ذلك 

  .أدمن أتفضل المايك 

  القمص زكريا بطرس

شكراً جزيالً هو ده نفس الكالم اللى قاله الدكتور سيد القمنى أن محمد حب يعمل زى   

داوود حب يعمل دولة وعمل نبى فا كرر العملية وخدها كده فوتو كوبى علشان يطبقها بـس  

راحة الحاجز المتوسط ده هة أن ما قبل مجيئ المسيح شيئ وما بعـد  نسى محمد بمنتهى الص

مجيئ المسيح شيئ اخر فكان الزم تتكون دولة لليهود فى العهد القديم علشان خـاطر تقـدر   

تحمى نفسها وحدودها علشان ما تخطلتش بالبالد الوثانية وعلشان خاطر يأتى منهـا المسـيح   

وات اللى أدهلهم والحدود بتاعت الدولة اللى حفظهم فيهـا  وتتقبل فكرة تجسد اهللا بالرموز والنب

خالص لما جيه المسيح مش محتاج لدولة اليهود طب يا أحبائى المسلمين يلـى بتقولـو كـده    

وبتقولو زى ما اليهود وداوود عمل مملكة لليهود طب بتحربو اليهود ليه بقى لما بتعترفـو أن  

وكده طب بتحربو ليه النهارده طـب تـتكلم كـده    هما لهم دوله والنبى بتعهم كان عامل ملك 

متنفعش تتكلم كده تتلخبط مع كده وبعدين أل أحنا كمسيحين ال نؤمن النهاردة بوجـود دولـة   

إسرائيل ليه ألنها كانت ليها هدف فى العهد القديم وإنتهى ما تجيش بقى تمسـلهالى وتقـولى   

تانيه تنتهى المسيح مملكته مـن السـماء   عايز نعمل زى العهد القديم زى ما ده إنتهى الدوله ال

  .وليست على األرض أمين 

  األخ أحمد

  أمين شكراً يا قدس أبونا شكراً يا أدمن أتفضلى السؤال الذى يليه   

  أدمن

شكراً جزيالً يا أحمد وشكراً يا أبونا طب بيور مان معاك المايك متهيقلى عندك سؤال   

  أتفضل 



  بيور مان

المسيح معكن أستاذ أحمد بتمنالك التفويق وبتمنالك فعالً برنـامج  شكراً اليف تى سالم   

كتير حلو عم بتقدمه كتير منيح ابونا زكريا نقبل األيادى بصراحه يا ابونا هذا موضوع كـل  

انسان مسلم لما بيسمع هاى الجرائم اللى أنتى ذكرتها والشغالت اللى عملها محمد والتـاريخ  

شيئ الزم يرجعوا نفسه طبعاً بس فيه سؤال يعنـى دايمـاً كـل    واألحاديث اللى بتشهد بهذا ال

المسلمين بيسالو يعنى أنتى حضرتك ذكرت أبونا فى كتير أسامى من أوبيب الحقيق األسـود  

العبسى والنصرانى والحويرى كتير منهم قتلهن محمد بس المسلمين بيقولو والشيوخ بيقولو أن 

يعنى أكيد ما منى أنا بقتنع هذا الكالم بس كالمك  دول قتلهم ألنه كان بيحربو الحق ما بعرف

ابونا ورايك أبونا بيهمنا ولحتى لكل األخوه المسلمين يفهموا شو معنات هذا الموضوع أتفضل 

  .ابونا رجائاً بيجاوب لحتى المسلمين بيفهموا 

  

  القمص زكريا بطرس

قوى قـوى وبيتـردد   شكراً يا عزيزى بيور مان شكراً فعالً أنا بسمع الكالم ده كتير   

كتير فى الغرف بتاعت البال توك على مدى األربع سنين اللى أحنا شغلنهم فا بيقولولنـا كـده   

يعنى دولت ناس كانوا بيقومو الحق وكان الزم يبادوا طب راحت فين الموعظه الحسـنه راح  

تقتلهم فين حرية الرأى طب مش تدى للناس تكلمهم تناقشهم تاخد وتدى وياهم مش تقنعهم وال 

ما تسيب كل واحد يتكلم سيب كل واحد يعبر عن رأية سيب كل واحد يقتنع ويؤمن عن إقتناع 

لكن البد من السيف يا تأمن يا هى ما فيش غير كده أل مهو ده كمان شغل مبيمشيش مع الفكر 

اللى ربنا خلقه لإلنسان حر اإلرادة وحر الفكر فين لما كونت بتقول أنا إال مبشر ونزير طـب  

راحت فين الكالم ده كله متخليك مبشر ونزير وللى يؤمن يؤمن واللى ميؤمنش ميؤمنش مش 

إنتى اللى قولت لكم دينك وليه دين تقتلهم لية ما تسبهم علـى مـذجهم وال العمليـة متغيـره     

ومتطوره وناسخ ومنسوخ صعب قوى صعب قوى قوى قوى أن نبى من عند اهللا يملك قوة إذا 

يملك قوة إقناع يقنع واللى عايز يقبل يقبل واللى مش عايز ميقبلش طـب  كان ده نبى حقيقى ب

منا بنتكلم أه فى البال توك بنتكلم فى التليفزيون مسكنه واحد دلوقتى مسكناه وقولناله يا تصير 

مسيحى يا نقتلك إنتى حر أحنا بنتكلم الكالم عجبك وتقبله بركه ليك مش عجبك أرميـة مـش   

بنقولك شوف أبديتك شكلها إيه ال أكتر وال أقل صعب قـوى أن انـا    هيجرلنا حاجه لكن أحنا

أؤمن بنى يجيى علشان ينشر دينة بالسيف واللى يحاول يعبر عن راية يبقى مصيره اإلغتيال 

  .سمحنى صعب قوى قوى أن أنا أقبل ده من نبى جى من عند ربنا أمين أتفضل 

  أدمن



رف جتلك أسئلة كتيـر أتفضـل   أستاذى صوت الحق أتفضل مع حضرتك المايك عا  

  معاك المايك 

  

   

  صوت الحق 

شكراً سالم المسيح معاك يا أستاذ أحمد على برنامجك الجميل وعلى ضيفك قدس ابونا   

زكريا هناك سؤال دائماً ياتى لما تأتى مناقشة مع أخواتنا المسلمين ونتكلم على السـالم وإلـه   

أيضاً قامت فى الماضـى بـالحروب الصـليبية    السالم ومسيحية السالم يقولون أن المسيحية 

وأيضاً ليس ببعيد فى العصر الحديث أن هناك حروب أيضاً فى المسيحية فـى ايرلنـدا بـين    

الكاثوليك والبروتستانت فا لماذا تلومون اإلسالم على هذه الحروب التى ذكرت فـى التـاريخ   

  شكراً المايك مع حضرتك 

  القمص زكريا بطرس

صوت الحق الحقيقه اللى بيسألو هذا السؤال كتير لكن بيغيـب عـنهم    شكراً جزيالً يا  

الحقيقة أن الكتاب المقدس ليس فيه حروب على اإلطالق والحروب الصليبية أستغلو الصـليب  

علشان يقومو بالحرب لكن وال واحد يقدر يقول أن الكتاب المقدس العهد الجديد عصر النعمة 

ألقتتال أما الكاتوليك والبروتوستانت اللى فى أيرلندا فـا  فى أية واحده تحضوا على الحرب وا

  .أحزاب سياسية تحت هذه األسماء شكراً ليكم وارجو أن الحقائق تكون واضحه 

  األخ أحمد

شكراً يا قدس ابونا الرب يبارك حياتك شكراً لجميع المشاركين معنا فى غرفه البـال    

يبارك حياتكم وتجعل منفعه من الكلمات اللى سمعناها قدس ابونـا هيتفضـل فـى    توك الرب 

  .عجالة ويدينا كلمة اليوم ودرس كتابى فى عجالة لنختم بيه الحلقة 

  القمص زكريا بطرس 

لمحة روحية أحنا بنتكلم عن المحبة اإللهية فى لمسات ولمحات من الكتـاب المقـدس     

ووقف سليمان أمام مذبح الرب تجاه  22ومن العدد  8اح والنهاردة من سفر ملوك األول إصح

كل حماعة إسرائيل وبسط يدية إلى السماء وقال أيها الرب إله إسرائيل ليس إله مثلـك فـى   

السماء من فوق وال على األرض من أسفل حافظ العهد والرحمة لعبيدك السائرين أمامك بكل 

رب تسمع عن إله بأى أنواع اإللـه مـش   قلوبهم جميل ليس إله مثلك تروح الشرق تروح الغ

هتالقى مثل اهللا المحب رئيس السالم وصانع السالم الذى دبر لنا الخالص والفداء لـيس إلـه   

مثلك ال فى السماء وال على األرض وال أى اسم أخر قد تسمى حافظ العهد والرحمة لعبيـدة  

نا يدوس اثامنا ويطرح فى حافظ العهد عهد السالم عهد الخالص عهد الرحمة  أنه يعود يرحم



أعماق البحر كل خطايانا لعبيدة السائرين أمامك بكل قلوبهم سير امام الرب بكل القلـب هـل   

قلبك عايز يعيش مع ربنا بالكامل وال قلبك منقسم يا ريت النهارده تقوله يا رب قلبى ليك عايز 

ين يارب أدخل إلـى  أسير وياك أتمتع بعهد خالصك وعهد حبك وعهد رحمتك لن تجد مثله أم

  القلوب المستعده األن وأعطى خالصاً ورحمة وغفراناً لك المجد أمين 

  األخ أحمد 
وك    ال ت ه الب ى غرف ا ف دين معن اھدين والمتواج ى المش ك أعزائ ارك حيات رب يب ا ال دس ابون ا ق كراً ي ش

د أن نعرف راي لنا اشكركم لتواجدكم معنا أخى وأختى المسلمه ھل تؤمن بما قد سمعت نري د سمعت راس ا ق ك فيم
ا أن  على العنوان الذى سوف يحضر إليك على الشاشه خالل دقائق وايضاً راسلنا من خالل البريد اإللكترونى عس

  .ينفعنا رب المجد بكل ما سمعناه الرب يبارك حياتكم شكراً وإلى اللقاء فى برنامجنا حوار الحق 
 


