
 األخ أحمد

غرفة البـال  أعزائي المشاهدين في تليفزيون قناة الحياة وأعزائي المشاركين معنا فى 

توك أهالً وسهالً بكم فى برنامجنا وبرنامجكم حوار الحق يشرفنا اليوم بالحضور معنا جنـاب  

  .القمص زكريا بطرس أهالً بيك قدس أبونا 

  القمص ذكريا بطرس

  .أهالً بيك مرحباً 

  األخ أحمد

بـع  حوار الحق هو برنامج معد لنا جميعاً كي نتحاور فيه بالكالم الصح الكالم الذى يت

المنطق وله الدالئل والبراهين بنبتدى الحلقة النهاردة بالصالة بيرفعها قدس أبونا وبيرفع قلوبنا 

  .معاه عند عرش النعمة أتفضل قدس أبونا 

  القمص ذكريا بطرس

اشكر محبتك بشكر ترتيبات اهللا اللى دبرت وجودك ويانا وأنا وجودي وياكم ووجـود  

يع أنحاء العالم مرحباً بكم فى لقائتنا مجدده لنبدء برفـع  جميع األحباء على البال توك من جم

قلوبنا إلى اهللا بسم األب واألبن والروح القدس اإلله الواحد أمين ألهنا يا من أحببتنا محبة أبدية 

فأدمت لنا الرحمة ويا من عينك علينا من أول السنة إلى أخرها تهتم بنا أهتمـام األب ببانيـة   

كل ما صنعته لنا خلقتنا من البداية على أبهى صوره ومثال وعندما  شكراً ليك يارب من أجل

تشوهت صورتنا فديتنا وأعت خلقتنا من جديد أسالك يارب أن تبـارك هـذه الجلسـة وكـل     

الجلسات القادمة لمجد أسمك القدوس ولخالص كل النفوس السامعة والتى سوف تسمع ألنـك  

فداء لخالصنا جميعاً وروحك القدوس يعمل أحببت البشر وبذلت شخص يسوع المسيح كفارة و

ويقرع على األبواب لكي يجذب من كل مكان أبناءك الضالين والتائهين يرجعهم إلى طريـق  

الحق ومعرفتك فليتمجد أسمك القدوس يا سيد فى كل كلمة نقولها ليأتى العمل بالثمر المبـارك  

غالى الكريم وطلبات كافة قديسـية  ثالثين وستين ومائه من النفوس الراجعة إليك ألجل الدم ال

اسمعنا لما نناديك بالشكر قائلين يا أبانا الذى فى السموات ليتقدس أسمك ليأتى ملكوتك لـتكن  

مشيئتك كما فى السما كذلك على األرض جبز الكفاف أعطينا اليوم وأغفر لنا ذنوبنا كما نغفر 

من الشرير بالمسيح يسوع ربنا ألن لك  نحن أيضاً للمذنبين إلينا وال تدخلنا فى تجربة لكن نجنا

  .الملك والقوه والمجد إلى األبد أمين 

  

  

  األخ أحمد



ين   شكراً يا قدس أبونا معنا اليوم أحد العابرين من الظلمة إلى النور وسوف يقـول   أم

إختباره وبأذن الرب نسمع ألخينا العابر أبن البركه وهو بيشارك أختباره معنا أتفضل يا أدمن 

  .ك معاك الماي

  القمص ذكريا بطرس
  .أتفضل يا عزيزى   

  أبن البركة
ا    ا وفرحان أن أن ا مبسوط أن ا قدس أبون دين ي ل األي ز نقب ا العزي شكراً جزيالً السالم والنعمة لقدس أبون

رب فى موجود مع كل األخوة دلوقتى وفرحتي أكبر أننا  أعلن عن عمل ال بأشارك بجزء بسيط في عمل الرب وب
ا أتعرف  ل م ا قب امج األول أن ره ولكن علشان وقت البرن حياتي ووجودة في حياتي مش ھخوض فى مقدمات كتي
ول أسمى بس  على السيد المسيح انا كونت أنسان مسلم عادى طبيعه أى واحد فينا أتولد مسلم بالتابعية طبعاً أنا ھق

ى كونت شخص كان أسم اليم يعن ى محمد من أحدى المناطق الضواحى جمھورية مصر العربية محافظة من األق
مسلم بدأ ولدى يعلمنى القرأن وأنا صغير حتى أخويا األكبر منى ركز ھو معايا قوى قوى أنى أحفظ القرأن وفعالً 

ا كنت دخلت الُكتاب وأنا صغير وأتممت ثالث أرباع القرأن وأنا فى ثانية ثانوى أل أزھرى ف تش بدرسة ك ى مكن ن
بالظبط وده كان بالظبط عندى  86ألتحقت بالجماعه اإلسالمية سنة  86باخد على قدر ما أقدر أحفظ يعنى فى سنة 

ل عن  16حوالى  ا ال تق ره م اھم فت ا أنقطعت  94لغايت  92سنوات لغايت  8سنة وأستمر الوضع مع الظبط ان ب
ى كونت متشدد وبحب ربنا بشكل غريب جداً وبعدين بدء عندى شوية حاجات فى عالقتى بيھم نھائياً فى الفترة د

وى بتحصيل المعلومات من خالل  تم ق الفترة دى أن أنا كحافظ القرأن وأنا صغير كونت بقرا كتير جداً يعنى وبھ
در أس وقتى الكتب ومن خالل الشيوخ اللى كانوا معايا لألسف الشديد أن أنا أسألتى كانت موجذة ومش ھق ردھا دل

ى  ى حاجه واحده الل ألن أنا كتبھا فى أختبارى فكونت قالئى الرفض والتعنيد بصراحه ألنى انا كونت مصير عل
ا  ة كلھ ا أمنت وأقتنعت أن كل كتب السيرة والتفاسير والكتب المحمدي ى أن رأن بس ألن يجاوبنى يجاوبنى من الق

ا أفضل فى مشردة ألنھا أسرائيليات وأنھا ملعوب فيھا من البش ر بس لما أنا ملقتش أجابات للموضوع لقيت أن أن
وى  دراستى زى ما أنا ومن ضمن الحاجات دى كانت معرفه عن المسيح والمسيحية أن المسيح نبى اعظم بكتير ق
انوا ع األن كل القناعة المسيحين ك ا مقتن  من أى نبى فى القرأن لكن مكنتش طبعاً أقتنع وال أعتقد أنه إله زى ما أن
اه  ذى ال يتوضئ بمي خص ال و الش نجس أن ھ روف ال اً مع س وطبع ا نج رأن ھم فھملى الق بالى زى موص بالنس

  انا ممكن أسيب المايك وال أكمل  20الوضوء لو عايزينى أسيب المايك يا تى فى 
  األخ أحمد

أل خليك مكمل لو سمحت كمل األختبار بتاعك األخ أبن البركه كمـل مـن فضـلك    

  .األختبار 

  لبركةأبن ا

أوكية شكراً معلش كانوا المسيحين بالنسبالى أنا أسف يا قدس ابونا حاضر بس ياريت   

محدش يرفع إيده ألن أى حد بيرفع إيده انا بطر أنى أوئف الكالم يعنـى فكـانوا المسـيحين    

بالنسبالى أشخاص جيران ليه وبالظبط القرأن علمنى أنا مختلطش بيهم أوى وعلشان أنـا مـا   

المشاكل يعنى كان المشكله أن والدى كان طيب جداً وكان بيحبهم خالص لكن أنا كونتش بحب 

مكنش عندى إستعداد بسبب التعليم متشدده من أعضاء الجماعه والقيادات اللى كانـت معايـا   

عالقتى بربنا كانت عاليه قوى قوى كانت مشاكل مع ربنا كتيره وكبيره قـوى قـوى وكـان    

ما أكنى بعمل مع المسيح وقت الضيقه والذنقه فعالً أنا كونت  بيوصل بنا الخناق صدقونى زى

بحب ربنا قوى كونت بتخانق معاه من قلبى ألنى مكنش ليا مشاكل مع محمد بعد ما أكتشـف  

ضعفاته الكتيره وسيفه ما كنش بيمثل ليا غير أنه رسول ملزم أن أنا أتبعـه بتعـاليم القـران    



مكنش ليه عالقه بى جمده قوى لكن كل ترتيبـى مـع   األسباب اللى خلتنى أشك فى محمد انا 

ربنا  ألن انا أول حاجة أوجتها فى القرأن كانت التناقضات وطبعاً أنا عندى استعداد أسرد فى 

وقت تانى لو ربنا سمحلى أسرد التناقضات اللى عندى كلها واألسئله والمشاكل كلها كان أول 

من خالل التعليم انا النهارده كونت بتكلم فـى   حاجه تناقضات ألن اهللا بيغير كالمه  صدقونى

الموضوع ده كمان أن اهللا بيدى الوعد ومبيقدرش ينفذه فى القرأن وكمان المشكلة الكبيـره أن  

انا ملقتشى وعد صريح بدخول الجنة حتى الرسول نفسة ملقيش وعد صريح يدية لنفسة لمـا  

اهللا برحمته فقلت لنفسى أذا أنا أنسان سأل عن دخول الجنة بضمان فقال وال أنا حتى يتغمذنى 

بسيط ومعصية كتير وخطايا كتير للدرجاتى هدخل الجنة إزاى وأنا كل يوم مستعد أن أنا اقـع  

فى نفس المشكله مره تانية كمان كان فى يعنى رعب من اهللا فى القران بشكل بشع كل وعـد  

منكم إال واردة كان عليكم حسماً  وعيد وعيد وعيد والوعيد الزم ينفذ ألن النهار ال محاله وما

مقضياً أما الوعد بالجنه والنعيم فكان مبهم مكنش واضح وأساس الحاجات اللى سعدتنى علـى  

التغير أوالً نعمة ربنا الكبيرة جداً جداً فى حياتى الشيئ التانى أنعم ربنا عليه بنعمه حلوى جداً 

اكل دى كلها القراءة الكتيره واهللا أدانـى  هى القراءة والتحصيل يعنى أنا سبب التغيير ده المش

عقل ناضج بيفكر أكتر من أنه يعنى يفضل مقفول قرأت طبعاً طبعاًَ كلها كانت إسالميات أنـا  

أنا وصل عندى الموضوع للتعب النفسى  95فى سنه  97مفتحتش الكتاب المقدس إال فى سنه 

بدأت اقبل السيد المسيح بعد ما  97فى  97سنين لغايت سنه  3وتركت اإلسالم بالمرة وألحت  

قرأت الكتاب المقدس وبدايتاً جوبت على كل األسئله اللى كانت فى دماغى أولها كان فى سفر 

سؤال اللى كانوا فى دماغى بعد شويه بـدأت   16اسئله من ال  8التكوين وإجابه على حوالى 

بلد عربية وهناك أعلنت أن انا أتحرك بقوه مع المسيح وأعلنت ده موضع أنا كونت عايش فى 

إيمانى وحصلت معايا مشكله هناك وبقت طبعاً مشاكل كتيره جداً وربنا أتمجـد فـى حيـاتى    

وحصل خالص ليا هنا البلد بتاعتنا اللى أنا منها طبعاً وحصل بدايتاً أن انا أعلنت ألهلى بعـد  

ألهلـى بسـبب    شهور أعلنت 9شهور أو  8فتره فتره إيمانى بالظبط أستمرت فى البلد هناك 

والد عمى فى الوقت ده كانوا معايا واصدقائى بلغوهم فحكتلهم على الحقيقـه وفعـالً بعـتلهم    

األسئله الى دايره فى دماغى وبعتلهم أنا إيه وصلت والمقارنه بين السـيد المسـيح ومحمـد    

اقـامو  والفرق بين القرأن والكتاب المقدس وربنا أدالى نعمه فى الكتابات دى وصلتهلهم طبعاً 

عليا الحد بسرعه وكان أخويا ُمصر إصرار قاطع يطلعلى البلد دى عندى هناك يا يقنعنى يـا  

يبيح دمى يعنى فا ربنا قفل البلد دى عليهم هنا ومخلهمش يجو هناك فكان مجد للمسيح أنمـا  

أخد اللبن العقلى بقناعه كامله ودخلت الكنيسه وكان عندى مشاكل طبعاً فى الموضوع ده هنـا  

ترحلت ونزلت البلد بتاعتى وبدقت المشاكل معايا من اليوم ده وأنا فعالً شايل صـليب هـو   أ

أدهولى المسيح علشان أقدر أحس بحالوة اإليمان وحالوة عمل المسيح وأحس كمـان أه فـى   



صوت كده أوكيه شكراً شكراً بقول أن أنا نزلت البلد من أول ما نزلت بلدى الحديث ده اللـى  

كلنا بدء الصليب ربنا أدهولى علشان ربنا يعرفنى قد إيه هو تعب من أجلى قد  هو غالى علينا

إيه هو أتحمل قد إيه هو شاف مهانه وذل من أجلى واحد زى كل يوم كونت بلعن وبسب كل 

واحد يقول المسيح والمسيحية والكالم ده كله طبعاً قعت فتره كبيره أستغفر عن خطايـاي دى  

يسامحى ولونى كونت بحس مش مكن هيسمحنى على كل اللى أنـا   وأتوب إليه وأستسمحة أنه

عملته لكن وعده الصريح اللى قالي أن كل خطايانا الماضية أنه قد طرحها فى بحر النسـيان  

وال يود يذكرها مره تانيه وطبعاً األنسان العتيق قد مضى والكل قد صار جديداً وطبعاً الحمـد  

فى حقله فى فترات صغيرة وعندى إستعداد أن أنا أوهب  هللا ربنا أدانى نعمه وقدر يستخدمنى

حياتى كلها للمسيح وعندى إستعداد أقوله يا ربى ها أنا بين يديك شكلنى كما تشاء أجعلنى يـا  

ربى كالعجين كما الطين فى يد الفخارى أنا بين يديك يا رب بقولك يارب أنا مستعد أن أكون 

اء ألن أنتا إله الخير وانتا الخير نفيه يـارب وطبعـاً   أداة فى إيدك حركها فى الخير كيفما تش

مستعد لمجاوبه كل من يسألنى عن سبب الرجاء اللى أنا فيه أال هو السيد المسـيح وخالصـه   

شهور مطارد من حبايب قوى  7وعلى فكره بأعلن من مكانى هذا أن أنا لفتره ما ال تقل عن 

ابونا الموضوع بالنسبالى وياريت أنـا لـو    قوى على قلبنا بسبب إيماني ده بإختصار يا قدس

  عندى كالم تانى مطلوب منى تبلغنى بيه المايك معاك يا قدس أبونا 

  

  

  األخ أحمد
ذا    ا ھ ع وُكلن ار رائ ك الخالص اختب روك علي ك ومب ارك حيات رب يب ة ال ن البرك ا الحبيب أب شكراً أخون

  .ب إي رأى قدسك في االختبار الرائع دة الرجل أحنا أحببنا المسيح ألنه أحبنا أوالً كما ھو مكتو
  القمص ذكريا

الحقيقة أنا شخصياً بعتبر أن اإلنسان اللى بينتقل من اإلسـالم واإلسـالم زى محنـا      

عارفين كلنا عامل قلعة حصينة مدبجة باألسلحة وسيف اإلسالم مشهر على اللى يعتـب بـس   

افيش إغراء مادى وال جنسي وال مراكز بره البوابة أنا بعتبر أن اللي بيعدى ده دة بطل ألن م

لكن دة بيجي بإيمان وواثق وبيتعرض لألالم زى ما بيقول الصليب إذا العبور خـارج هـذه   

القلعه عبور أبطال أبطال وخارج عن إيمان باله الحي وأختبار حي زى ما شوفنا فى أختبارك 

مبارك النهارده لكن لية شويه وزى ما شوفنا فى أختبار الكثيرين من األحباء وأختبار أخونا ال

أسئله يا عزيزى الفاضل لو تجوبنى عليها أو توضحها يعنى إيه موقفك وإزاى تحول مـن أن  

النصاره كفره ومشركين باهللا وبيعبدو ثالثة ألهه إلى القناعه أن أحنا بنعبد إله واحد مش ثالث 

عن شخصية المسـيح إزى   ألهه دى واحده السؤال التانى هو موقفك وأنتا لمسته لمسة بسيطه



كفروا الذين قالوا أن المسيح هو اهللا وبعدين إزاى أنتا النهارده بتقول فعالً حقيقه المسـيح اهللا  

المتجسد فى البشر فا دى حتت نواحى عيزنها تتضح علشان خاطر معانا فى الروم مـن كـل   

كك فى اإلسالم واللى بقاع العالم أحباء مسلمين أعزهم ونحبهم وهم كلهم هذا الرجل اللى بيتش

عنده تسائالت واللى مش لقيلها إجابات فا النهارده أحنا بنعرض ليهم الموضوع عـن خبـره   

إنسان إزاى فهم هذه األمور الصعبة وبعدين اللمسة الروحية فى حبك للمسيح وموقفـك مـن   

اخد صليب المسيح كاختبار خالص وفداء وشعورك نحو اهللا اآلن ونحو أهلك اآلن فا ياريت ت

المايك وتحطلنا النقط على الحروف فى وقتك الباقى ألن أنا عارف أنك أنتا كونت خايف أنك 

تاخد وقت طويل لكن أنتا أخت نصف وقتك فا ممكن أنك أنتا توضحلنا الحاجات دى فى وقتك 

  .الباقى تفضل معك المايك مشكوراً 

  األخ أحمد
نق   ا أخونا الحبيب أتفضل خد المايك وياريت توضح ال ا يباركن ا علشان ربن م عنھ ا أتكل ى قدس أبون ط الل

  .بسماع اختبارك الرائع أتفضل أدمن لو سمحتو ممكن تدو األخ أبن البركه المايك 
  أدمن

أبن البركة المايك بيقع منك أتفضل عزيزي معاك المايك لو حصلت أي مشـكله أنـا     

  .هاخد منك المايك أتفضل معاك المايك 

  القمص ذكريا بطرس

كن ننقل يا أدمن إلى موضوع تانى فى الفقرات علشان خاطر الوقت أنتهى دلوقتى مم  

  .منه 

  األخ أحمد
دى    ار علشان الوقت لألسف العطل فى الصوت وھنبت در ده من األختب وقتى بالق طيب أحنا ھنكتفى دل

رأ من س دى أحب نق ا نبت ل م داً قب وم موضوع شيق ج وم ألن موضوع الي ا علشان نحضر لموضوع الي فر أرمي
ار  23وابتدءا من العدد اإلصحاح التاسع وابتداء من عدد  ه وال يفتخر الجب يم حكمت ھكذا قال الرب ال يفتخراً الحك

بجبروته وال يفتخر الغني بغناه بل بھذا ال يفتخرن المفتخر بأنه يفھم ويعرفني إنى أنا الرب الصانع رحمه وقضاء 
ه لفظ هللا موضوع شيق وعدالً في األرض ألنى بھذه أصر يقول ال ا ھى دالل ين ھو هللا وم رب عايزين نعرف م

ا  ا قدس ابون ة ف ة العربي اب المقدس في الترجم ا بنستخدم نفس اللفظ فى الكت ا ألن أحن ا كلن وي لين وموضوع حي
  .ھيكلمنا النھارده في موضوع اليوم أصل لفظه هللا وأتفضل قدس أبونا

  القمص ذكريا بطرس

ى الفاضل والحقيقة ده أمر مهم جداً وموضوع أحـدثنا فـى هـذه    شكراً جزيالً عزيز  

الحلقات هو عبارة عن التعريف بالمسيحية والتعريف باإلسالم ناخد الموضوع من هنا ونشوفه 

على وجهه نظر الدين األخر ألن اللى حاصل أن مسيحيين كتير مبيعرفوش حاجة عن اإلسالم 

المسيحية فأنا أخترت شـوية مواضـيع علشـان     وبالتأكيد مسلمين كتير مبيعرفوش حاجه عن

خاطر المسيحى يعرف وجهه نظر المسلمين إية والمسلمين يعرفو وجهه نظر المسيحية إية فى 

هذه المواضيع أول حاجة هى لفظ الجالله لفظ اهللا العظيم القدوس بالنسبة للمسيحية بنـؤمن أن  



ة المعانى بتاعت اهللا فى الكتاب المقدس اهللا كشف عن نفسية للبشر لنا فى معانى بندركها فا إي

يعنى مثالً لما موسى ظهر له اهللا قاله أذهب إلى الشعب وخلصهم وحررهم من أرض العبودية 

أرض مصر قاله طيب ولما يسألونى عنك أقولهم أنتا مين ده حته مهمه قـوى الزم تعـرف   

قاله روح قولهم انا أهيـا  شخصية اهللا أوالً علشان تكون عالقه وياه من خالل هذه الشخصية ف

يعنى إيه دى كلمه عبريه معناها الموجود أصل الوجود فا التعرف على اهللا أنه موجود وأصل 

الوجود واللى أوجدك فلما تكون عالقه مع اهللا بهذا اإلسلوب هتقدر تفهم أنك أنتا موجود فـى  

تاب المقدس لفظه إيل إيل اهللا اهللا الموجود الذى أوجدك وأيضاً من األسماء األخرى هللا فى الك

إيل يعنى معناها وحدانى الوحدانية علشان كده بنسمى عمانوئيل كلمة عبريه معناها اهللا معانـا  

اهللا الواحد ويانا فنحن نؤمن باهللا الواحد الذى ال شريك له هذا هو إيمانا نحن ال نشـرك بـاهللا   

القوى اهللا المهيمن على كل العـالم وفـى    وأيضاً فى كلمه إلُوه إلُوه إياله إلُوه معناها القوة اهللا

جمعها بقى إلُوه جمعها إلوهيم اليه والميم فى اللغه العبريه زى اليه والنون أو الواو والنون فى 

العربى فا إلُوه جمع اهللا طب مهو شرك أهه تقول جمع جمع إله إله قوة يبقى دى القوه يبقـى  

بوحدانيه اهللا لكن جمع صفاته الوجـود والعقـل   اهللا جمع منتو بتقوللنا بالشرك أل نحن نؤمن 

والحياة الروح يبقى إذاً من جهه أنه إله واحد نقول إلُوه ومن جهه أنه جمع الصـفات الذاتيـه   

اللى بدونها ال يوجد اهللا يبقى إلوهيم اهللا الموجود العاقل الحى بروحه دى أسماء اهللا واضـحه  

ا صله بيه كبيرة وبعدين أيضاً أسم يهوه اللى هى علشان خاطر وأحنا بنتعامل مع ربنا يبقى لن

أهيا اللى هى أنا موجود وفى أدوناى يعنى موالى أسم موالى فى العهد الجديد أيضاً عندنا أسم 

ساى أوس يعنى طبيعه الالهوت وجيه منها سيولوجي ألنها أسم يونـانى وده موجـود فـى    

dictionary of the new testment بطية اهللا أسمه بنسميه أسم جميـل  واضح فى اللغه الق

قوى أسمه أفنوتى أفنوتى معناها الربان المدبر المدير زى ما نقول بتاع المركب النوتى بتـاع  

المركب أو أفنوتى اللى هو ربان هذا العالم إذا عالقتنا بإله قوى وجبار طب فى اإلسالم عشان 

ية اهللا الموجود اهللا القوى اهللا اللـى  خاطر نخش فى الرؤيه من اإلسالم ده لفظه اهللا فى المسيح

معانا ويانا اهللا سيدى وإلهى وموالى طب فى اإلسالم لما نرجع بقى لإلسالم نشوف لفظـه اهللا  

فى اإلسالم وعايز اقول أن اإلسالم لما يجى يتكلم عن اهللا يقـول اهللا حتـى فـى الترجمـه     

اللـى هـو    Gad شيئ مختلف عن إذاً اهللا Allahأل يقول اهللا  Gadاإلنجليزيه ميقولش عليه 

مختلف عن اهللا أحنا لم جيه يترجموا الكتاب المقدس بالعربى فأخدو الكلمه المستعمله اهللا لكـن  

بيترجموها اهللا  Gadإلوهيم إيلوه طب اهللا أصلها إية العربى بقى لمـا مش راضين يترجموها 

I believe In Allah   أنا أؤمن باهللا طب ماI believing gab     أل يقول اهللا ليـه ألن إلـه

اإلسالم هما اللى بيقولو أن هو مخالف لإلله الذى نؤمن به طب جيه منين أصـلها بقـى الزم   

نعرف هى جيه منين على أى حال ده كتاب أسمه األسطورة والتراث بتـاع الـدكتور السـيد    



يا خسارة يا  القمني قبل ما يعتزل قبل ما يعتزل أعتزل تحت التهديد وتحت اإلرهاب المسكين

هى  Allahقال ليس بخافاً أن كلمه اهللا  155حرام الراجل ده قال فى الكتاب بتاعه فى صفحه 

من إل و ألوهون اللى كانت فى الجاهليه طب اهللا وإيه إل دة بقى أل كمل بردو قال وقـال أن  

ا القمـر كـان   إل ده أسم إله القمر يعنى القمر كان بيسموه إل القمر يعنى المفتخر أو الفاخر ف

المفتخر وكانوا بيعتبروا أن القمر أكبر من الشمس ألن أول ما يجى الليل الشمس تختفى يقولك 

الشمس مش قادره على الضلمه لكن مين اللى قادر على الضلمة القمر يبقـى إذا القمـر هـو    

يه اهللا المفتخر هو ال قهر الظالم علشان كده كانوا بيسموه اهللا اكبر القمر ومن هنا أتت تسـم 

فى اإلسالم من األسم إل إله القمر فى الجاهليه الكالم ده بمرجعيه مش من عنـدى الكـالم ده   

موجود فى الكتب ويذكر أيضاً فى هذا الكتاب والمرجع يقول عقيده الجاهلين يقولك لما جـامع  

مـا  إل إله القمر جامع مدام إالت مهو إل والمدام تبقى إالت وإالت هى الشمس إله الشمس فل

أتجوز إلى بمدام إالت خلفه العذه ولحد النهارده بنالقى أن العذه لذقه فى القمر على المنـارات  

أو المأزن بتاعت الجوامع والقباب الهالل وفى ديله بنته اللى هى العذه وعلـى فكـره العـذه    

 ofمعناها العزيز وده كله ذكره سيد القمنى وعلشان كده كتموه مسكين فى دائره المعـارف  

relegions  بتقول إيه بتقـول اهللا   248هذه السيكولوبيديا بتذكر فى الفوليوم السادس وصفحه

فى الجاهليه هو مذكر إالت وإالت هى إله الشمس والعذه بنتهما معناها العزيز وتأكـد دائـره   

المعارف اإلسالميه قبل ما يشلوها من السوق بالمناسبه كل كتاب أحنا بنتكلم عنـه هنـا فـى    

مج بتاعنا بيتشال من السوق فا دائره المعارف اإلسالميه ولما أتكلمنا على السيد القمنـى  البرنا

شالوه بردو من الكتابه يا جماعه ليه بس بتشتغلوا شغل النعامه وتحطوا راسكو فـى التـراب   

فكرو وردو بالكالم بالش تتسحب األمور من السوق خلى النـاس تفكـر دائـره المعـارف     

تقول الالت مأخوذه من كلمه اهللا والعزه معناها العزيز ده دائـره   1008 اإلسالميه فى صفحه

المعارف اإلسالميه محنا مبنجبش الكالم من عندنا الكالم ده كله موجود فى المراجع اإلسالميه 

وجاء فى تفسير أبن كثير على األنترنت إشاره إلى ذالك على صوره األعراف يقول الـالت  

من العزيز ومنات من المنان أرأيت الـالت والعـزه ومنـات الثالثـة     مشتقه منها اهللا والعزه 

األخرى تلق الغرانيق العال أن شفعتهن ال ترتجع فا شوف الالت والعزة ومنـات يعنـى إيـه    

الالت اهللا والعزة يعنى العزيز ومنات يعنى المنان لما تشوف أسماء اهللا الحسـنة هتالقـى اهللا   

ت األلفاظ وبتاعت الكلمات من نفس المراجـع اللـى أحنـا    العزيز المنان فديت األصول بتاع

بنرجع إلها فى اللغة العربية وطبعاً بحسب التحليل لهذه األمور أن محمد بدء بجزب محاولـه  

جزب القرشين إلى ديانته الجديده فا أبتدى أن هو يستخدم أسماء وألفاظ اآلله بتاعتهم وهنـاك  

ن هناك أدله على أن محمد فى فتره مـن الفتـرات   بتقول أ 299أدله فى سيكولوبيديه صفحه 

أراد أن يغير لفظه اهللا ألنها مأخوذه من الالت بكلمة أخرى يعنى لما لقى أن القريشين مـش  



راضين يقبلو كالمه قالك أنا إيه اللى زنقنى على الالت بتاعتهم فحب هو يجرب كلمـه تانيـه   

حاول محمد فى البدايه أن يتجنب إالت كالم علمى منطقى وذكرت أيضاً فى نفس الصفحه لقد 

إله مكه ولكنه بعد ذلك قبل الفكره كان عايز يغير ألنه عارف مصدرها إيه فحب يغير الكلمه 

بتاعت اهللا اللى هى من الالت علشان كده المقريزى كتب أن أبو محمد مش أسمه عبد اهللا ابو 

المقريزى كتـب كـده المـأرخ     محمد قال أن ابو محمد عبد الالت وعبد مناس عبد الالت ده

العظيم وعلشان كده لما الكاتب السودانى كتب هذا الكالم كفروة وكانوا هيقتلوه الراجل قلهم ده 

مش أنا اللى قولت ده المقريزى اللى بيقول الكالم ده مش أنا إذا هذه هى معانى ألفاظ اهللا اللى 

ره لسوره األعراف أيضاً يقـول  فى اإلسالم وعلشان كده يذكر القرطوبى القرطوبى فى تفسي

نزلت األيه فى رجل من المسلمين كان يقول فى صالته يا رحمن يا رحيم فقال رجل مشرقي 

مكه أليس يزعم محمد وأصاحبه أنهم يعبدون رباً واحداً فما بال هذا يـدعو ربـين رحمـان    

قالـه لقـد    ورحيم وبردة واحد تانى كان بيصلى ويقول الرحمن يخاطب اهللا الرحمن ابو جهل

أمرنا محمد واصاحبه بعباده إله واحد فلماذا يدعون إلله أخر هـو الـرحمن الكـالم ده فـى     

القرطبى تفسير القرطبى إذا العملية فى البداية بدأت الالت فخاد منها اهللا المذكر اللى هو إلـه  

بسم اهللا القمر الالت بتاعت الشمس وبعدين زود الرحمن وزود الرحيم وهما دولت اللى بيتقال 

الرحمن الرحيم أنا تعليقى على هذا الكالم أوالً عزيزي المشاهد هل عرفت أصـول اآللفـاظ   

وأصول الكلمات عود أنا مبقولش خود كالمى قضيه مسلمه أل عود إلـى دائـره المعـارف    

اإلسالميه عود إلى تفسير أبن كثير عود إلى تفسير القرطبى عود إلـى المراجـع دى كلهـا    

هواده وبساطه كده وفكر متخوتش األمور مسلمات ألن محدش مسئول عن أبديتك وأدرس أنتا ب

أنتا المسئول عن أبديتك اهللا يقولك أنا سمعتك الكالم ده علشان ألفت نظرك وأوجهك نظـرك  

إلى الحق ففكر من أجل خالصك ومن أجل أبديتك يهمنى أنك تبدأ عالقه واعيه مع اهللا بعد أن 

ألنها جيه من الالت إله  Gadلمه اهللا اللى مش عايزن يترجموها إلى عرفت المدلول الحقيقى ك

الشمس واهللا إل إله القمر هل تعبد إله القمر إلى اليوم ده األصول إذا كان بيقصدو اهللا الخـالق  

لكن هما متمسكين باأللفاظ بتاعت الالتى واهللا وإن شاء  Gadالحقيقى كانوا ترجموها  Gadو

ناقش صفات اهللا الفائقه علشان نقدر نتعرف على صفات اإللـه الـذى   اهللا فى حلقات أخرى ن

نتبعه األله الذى نعبده هل تفكر هل تريد أن تبدأ ديكارت الفيلسوف قال أنا أشك إذا فأنا أفكـر  

إذا فأنا موجود أنتى موجود أكد وجودك بأنك أنتا تشك فى كل حاجه وتبحث فين الصح وفكر 

 موجود وأوجدك لكى تتمتع بهذه الحياه على األرض وفى السماء تثبت أنك أنتا موجود ألن اهللا

ودي أول حلقه لينا فى هذه النهضة المباركة اهللا يكشف ذاته يا إلهنا الطيب الموجود قبل كـل  

الدهور الذى أصبح معنا وأوجدنا أسألك أن تعلن عن ذاتك لكل أنسان يشاهنا أو يسمعنا ليتمجد 

عاً وليعرفوك المعرفة الحقيقة ألن هذه الحياة األبدية أن يعرفـوك  أسمك القدوس فى حياتنا جمي



أنتا اإلله الحقيقى وحدك وليتمجد إسمك القدوس أمين تحياتى ومحبة قلبى وحبى لخالص كـل  

نفس تسمع وللتعرف على اإلله اإلله الحقيقى المعروف مش اإلله الغامض الـذى ال يعـرف   

  .سالم اهللا وياك الرب معك أمين 

  أحمد األخ
ى فى    ا شكراً اليف ت ئله وياريت نراعى الوقت فى  9ومعك يا قدس ابون ى األس و سمحتى أدمن نبت ل

  .لو سمحتى خدى المايك علشان األسئله  9األسئله اليف تى فى 
  أدمن

شكراً جزيالً أبونا وشكراً جزيالً أحمد أحنا فى أسئله كتير جتلنا وياريت اللـى يحـب     

أدمن من الموجودين علشان لو فى حد مبيحبش يطلع المايـك يسـأل   يسأل يا ريت يبعت ألى 

  السؤال يعنى طب غليون أتفضل معاك المايك 

  

  غليون 

سالم المسيح معاكم شكراً يا قدس أبونا مبروك ألخونا اللى أتنصـر أبـن ومبـروك      

ان إلهنـا  ألخوينا اللى أتنصر لكل متنصر فى البدايه يا قدس ابونا أنا عايزه أسأل سؤال إذا ك

هل معنا ينبغى أن نغير كلمه أو اسم اهللا من الكتاب المقدس مع أحترامى أن إلهنا لـيس إلـه   

المسلمين بكل صفاته فما هى الكلمه التى نستخدمها من خالل الكتاب المقدس لـنفهم معنـا اهللا   

 وبعد أن عرفنا أن اهللا أتيه من الالت والعزه وسالم المسيح معاكم ومبـروك لكـل متنصـر   

  .ومتنصره معاك المايك يا أدمن أتفضلى 

  األخ أحمد

  .أتفضل يا قدس أبونا وده فعالً سؤال جدير باألجابه جاء على عقول الناس جميعاً   

  القمص زكريا بطرس

هو بداية ينبغى أن نعرف أن كل كلمه نستخدمها فى اللغه لها معنى أصلى ولها معنى   

لو قولنا الدبابه دبابه الحرب لها معنى أصلى  أصطالحى معنى أصلى ومعنى أصطالحى مثالً

وهو كل ما يدب على اآلرض يبقى دابه أو دبابه المعنى األصطالحى تقول دبابه حرب فكـل  

كلمه لها معنى أصلى ولها معنى أصطالحى فكلمة اهللا لها معنى أصلى اللى هو إله القمر جوز 

نى األصلى لكن هذا ال نقصده لكننا لما المدام إيالت هو مستر إلالا وهى ميسس إيالت ده المع

جيه الكتاب المقدس يترجم من اللغه العبريه ومن اللغه اليونانيه إلى اللغه العربيه فا بيترجمـو  

باللغه اللى يفهمها الناس فا الناس بتفهم اهللا اللى هو أف نوتى اللى هو ساى أوس اللـى هـو   

األصلى بتعها فا كون نغير الكلمه إلى شي يهوه فأصبح الكمله لها مصطلح جديد غير المعنى 

تانى هذا متروك الالهوتين والمختصين والناس اللى ليهم شأن أنا راجل غلبان بتكلم كالمـى  



مرسل لعل أذناً تسمع ال اكثر وال أقل لكن بعود واقول أن هناك معنى أصلى للكلمـه ملنـاش   

  .لذى معنى وهكذا دخل بيه ومعنى إصطالحى اللى بنقصد بيه اهللا الموجود وا

  األخ أحمد

أمين يا قدس أبونا أدمن لو سمحتى السؤال اللى يليه وشكراً لعدم اإلطاله لو سـمحتوا  

  .أتفضلوا 

  أدمن

شكراً جزيالً يا أبونا وشكراً أحمد طب بعد إذنك فيرو أبن أبو دهب معلش ندى فرحه 

جعلكو تانى حاالً أتفضلى يا المايك علشان فرحه بيبقى عنها أسئله مهمه أتفضلى يا فرحه وهر

  فرحه ماكى المايك 

  

  

  فرحة 

سالم للجميع شكراً يا قدس أبونا الحقيقه أنا عندى سؤالى هو فى أيـه فـى اإلنجيـل      

المسيح بيقول فيها المسيح على الصليب إيلى إيلى أو إلهى إلهى لما شبكتنى أنا عايزه أعـرف  

  لكالم ده أتفضل مع قدس المايك هل المسيح هنا كان بينادى اهللا وإزاى يكون ا

  األخ أحمد 

  .سؤال مهم بردو يا قدس ابونا   

  القمص زكريا بطرس

ال طبعاً انا برحب باألسئله لكن انا مش هقلكم ال تسألو عن أشياء أن تبدا لكم تسـئكم    

أحنا بنقول أسالو تعطو أطلبو تجدو أقرعوا يفتح لكم ده الكالم بتعنـا كـالم   انا مش هقول كده 

المسيح اللى علمهنا فا مرحباً بكل األسئله هو الحقيقه الكالم اللى قالوا السيد المسيح دهوه على 

الصليب شمل لفظين أحنا أتكلمان عنهم إيل فقال إى لى يا اهللا بتاعى إى لى و ألوى ألوى اللى 

اللفظه التانيه اللى أحنا قولناها فإذاً األثنين بمعنى واحد اإلله القوه إله القـوى طـب    هى إلوه

المسيح كان على الصليب بيقول إلهى إلهى وألوى ألوى إى لى إى لى طب أمال أزاى بتقولو 

المسيح هو اهللا مهى مشكله وطبعاً عايز أقول كلمه دايماً بتحفظ أن أنا أقولها باستمرار وهـى  

نصاف المتعلمين أخطر من الجهله قيل لى أنها كلمة تجرح ولكن أنا ال أبغى بها جرحـاً  أن أ

لكن أبغى بها السطحية والجلونة فا واحد يقرأ الحاكيه دى وعايز يهاجم المسـيح والمسـيحية   

يقولك أهه منتو عندكم أهه المسيح بيقول إلهى إلهى هيبقى فين بقى إتنفى كل اللى بتقوله زى 

جالنا فى البال توك وقعد يتناقش ويانا فاكره كان واخد أسم الشيخ مازن مش عارف  مرة واحد

هو ده إسمه الحقيقه وال أل فا بيقولى أهه عندك بيقول كده وبعدين قال إيه وكمان فى المزمور 



ده بيقولك أما أنا فصلبوه ده يهوذا بيقول أما أنا فصلبوه قولته يا عم قبل مـا تيجـى تنـاقش    

تحاور أتعلم لغه عربية األول هو أنتا فقى من اللى بيقرأ على التُرب وال شيخ خريج وتجادل و

أزهر يا ابنى مش أسمها أما أنا فصلبوه دى أسمها أما أنا فصاله بس األلف بتتعمل واو ألنها 

ألف مكسوره من حروف العله وفى القرأن موجود حياة بردو بالواو فا أنا اللى عايزه أقوله ان 

المسيح هنا بقى العلم الكامل والمعرفه الكامله أن السيد المسيح هو بيقول هذا الكالم على السيد 

الصليب بيستخدم تقليد من تقاليد اليهود الى موجودين واللى صلبوه أن رئيس الكهنه يقف على 

المنصه عالى ويقول للناس مطلع الصاله اللى هيصلوها ولحد النهارده فى الكنايس موجـوده  

نا جوجز بتاعت اليهود موجودين رئيس الكهنه يقول أو الراجل المسـئول يقـول أول   فى سي

مطلع المزمور والناس كلها ترددة وراه زى القرأن فى الجامع بردو الفاتحه ويبتـدو يقولـو   

الفاتحه مش كده المسيح وهو كده على الصليب زى ما تقول بقى قالهم أقرأ بقى الفاتحه غيـه  

هى لماذا تركتنى مزمور قاله داود النبى بلسانه لكن داود النبى وهو بيـتكلم  الفاتحه دى إلهى إل

عن أالمه أشار إلى أالم المسيح والمزمور يتكلم عن أالم المسيح ثقبوا يديه ورجليه أخصيا كل 

عظامى داود محصلوش الكالم ده أقتبسو ثيابى وعلى ثيابى يقترعون داود محصلوش الكـالم  

الذى يبتدء إلهى إلهى لماذا تركتنى وده لفظ قاله داود بس المسيح لمـا  لداود   22ده مزمور 

قاله مش بيتكلم عن نفسه بيقول يا جماعه قوله المزمور ده قاله المزمور ده أكتشفوا أن هـو  

  .بينطبق على المسيح ونبوه عن صلبه فا أهالً وسهالً ومرحب بكل األسئله ويسعدنا أسئلتكم 

  األخ أحمد 
دس    كراً ق ى ش ى ف ف ت ده الي ى بع ؤال الل ت الس اكى وياري ك مع ا أدم أتفضلى الماي محتى  9ابون و س ل

اآلى  اكس أو ب ى بالف و حت ا ل رول روم يبعتلن ا ريت الكنت و فى مشاكل ي أتفضلى المايك يا ترى الصوت واضح ل
  حاجه 

  القمص زكريا بطرس

بيقول لماذا تستشهد بمراجع أجنبيه فهذه ال يعتد بها عند المسلمين عندى سؤال دلوقتى   

على إعتبار أنها تعبر عن الفكر الغربى يعنى لما أنا استشهد سيكلوبيديا أيوه بس انا مستشهتش 

بيها لوحدها أنا جبت دائرة المعارف اإلسالمية وجبت غيرها األسـطورة والتـراث للقمنـى    

رها القرطبى يبقى إذاً مش مرجع واحد اللي أنا برجع إليـه  وجبت غيرها ابن كثير وجبت غ

ثانيه دى نمره واحد نمره أثنين هذه الكتب ليست كالم إنشائي ولهياش رأى مش تفسـير رأى  

لكن دية مراجع علمية موثقه باألدلة والبراهين فلما ال نعتمد على ما له دليل وما لـه برهـان   

  .شكراً 

  األخ أحمد

حاوي لمجمع األحاديث لألحاديـث كلهـا عملـوه مجموعـه مـن      الكتاب الوحيد ال  

المستشرقين ومعملهوش مجموعه من العرب المسلمين وده المرجع اللى بيرجع بيه كل علماء 



المسلمين لبحث الحديث وبحث الكلمات شكراً قدس ابونا أدمن يا ريت السؤال اللى يليـه يـا   

راً السؤال بيقول كيف تفسر النجمه المرتبطه ريت تبعتولنا السؤال ده على األنترنت أوكيه شك

  بالهالل على أنها العزه وكأنك تريد أن تقول أن المسلمين يعبدون األوثان 

  القمص زكريا بطرس 

أو أى فتوه محمـد  سؤال جميل طيب بالش كالمي أنا يقدر يجبلنا تفسير من أي شيخ   

مه لتوضع فوق المأزن وعلى القبـاب  بعد ما أزال األصنام كلها لماذا أبقى على الهالل والنج

تعليل واحد بس وال دى كمان ال تسألوا عن أشياء أن تبدا لكم تسيئكم تعليل واحد مش ده صنم 

  .ومعموله ديل بنته فى ديلة 

  

  

  األخ أحمد

السؤال اللى يليه يا ريت تبعتهولنا ما فيس إتصال دلوقتى أبعتهولنا على األنتـر كـام     

  .ى بيقول ولقدس أبونا ما الفرق بين الرحمن والرحيم أوكيه السؤال اللى جا

  القمص زكريا بطرس 

 74ما الفرق بين الرحمن والرحيم فى مقدمه تفسير الطبري الجـزء األول وصـفحه     

وموجود على األنترنت قال إيه على الرحمن والرحيم قال أختلف العلماء هل الرحمن والرحيم 

طبى اللي بيتكلم وكمل كالمه قال هما بمعنى واحد كندمان هما بمعنى واحد أو بمعناين ده القر

ونديم طب وليه أتكرره هو مجرد تكرار يعنى وال مجرد الظبطه بتاعت الرتم السـجع مـش   

وموجـود بـردة علـى     73عارف وبعدين فى مقدمه تفسير الطبري الجزء األول وصـفحه  

الرحمن أبن عـوف أنـه سـمع     األنترنت بيقول فى معنى إسم اهللا الرحمن قال نقالً عن عبد

الرسول يقول الرسول قال إيه قال اهللا عز وجل أنا الرحمن خلقت سمحنى خلقت الرحم رحـم  

المرأة وشققت لها أسماً من إسمى شققت لها للرحمن أسماً من إسمى فمن وصلها وصلته ومن 

ذا يكون الدين قطعها قطعته تشجيع لل قبيح بس دة الكتب والتفاسير يا عمو كتب التفاسير أهك

يا احبائى يرتبط أسم اهللا أصل مكنش فى مخهم الحكايه دى هما مركزين وال مصلتين الفكـر  

فى المرأه فعلشان خاطر يقولها وهو مبسوط ويبقى فى تحليل للموقف يقولك ده من أسماء اهللا 

  الحسنه الرحيم من الرحم صعب 

  األخ أحمد

وقتى قدسك تقرلنا وتشاركنا وتدينا ونبـذه  لألسف الوقت بتاعنا قرب ينتهى وياريت دل  

  .روحية ونتكلم عن األيه بتاعت النهارده أتفضل 

  القمص زكريا بطرس 



بسم األب واألبن والروح القدس اإلله الواحد أمين وهذه هى الحياة األبدية أن يعرفوك   

الذى أرسلته  أنتا اإلله الحقيقي وحدك أن يعرفوك أنتا اإلله الحقيقي وحدك صح ويسوع المسيح

كل إهتمامى وكل حبى أن أحنا نتعرف على اهللا الوحيد اهللا الموجود اهللا الذى أتا وتجلى فـى  

سوره المسيح الجسد األنسانى تجلى فيها اهللا علشان يبقى بيننا يشعر بشـعورنا ويظهـر لنـا    

 صفاته وسماته ومحبته ويعطينا نعمته وخالصه فا صالتى إلى اهللا ا، يكشـف عـن عيوننـا   

وقلوبنا أن نعرفه إلهنا الطيب والحنان يا من كشفت عن ذاتك لموسى النبـى فعرفـك اإللـه    

الموجود ويا من أظهرت لنا ذاتك متجسدة فى شخص المسيح كما ترأيت لموسى فـى الجبـل   

وفى الشجرة ترأيت لنا فى سوره يسوع المسيح إظهر ذاتك للكل يعرفوك وليتمتعو بـالوجود  

  ك لك كل مجد وكرامه إلى األبد أمين معاك وبغنى مجد نعمت

  

  األخ أحمد

أنتى  أمين أمين شكراً يا قدس أبونا أخويا وأختى المسلمه هل تعرف اهللا انتا تعرف اهللا  

تعرفى اهللا مين هو اهللا أبتدينا باللفظ بس مين هو الشخص هل ممكن تعرفى اهللا أئمه المسلمين 

إرادته  حسب ما قوله اإلمام الغزالى إذ كـان اهللا   بيقولو ال يجوز معرفه اهللا لكن يجوز معرفه

كمثله شيئ وأن األمور تعرف بأمثالها فال يجوز معرفه اهللا ويوافقه أيضاً اإلمام أحمد الفاروقى 

إزاى أحنا منقدرش نعرف اهللا إذا كان معرفه اهللا هو الغايه األساسية اللى ربنا عايزنا بيها ربنا 

بنا ونحبه ياريت تفكره فى األمر ده يسوع المسيح قال انـا هـو   أصالً جيبنا علشان نعرفه يح

الطريق والحق والحياه يسوع المسيح قال تعرفون الحق والحق يحرركم أرجوكم فتشوا ودورا 

واسألوا وأعرفوا فين الحق ألن الحق هو الحاجة الوحيدة ومبنئلكش خد كلمنا مسلم بيـه مـا   

القران وافتح في األحاديث صالتي معكم وقلبي ليكم بنقلش أرجوك افتح كتابك ودور أفتح في 

  .نشكر قدس أبونا على وجوده معانا وسالم الرب ومجد يسوع المسيح لكم جميعاً وإلى اللقاء 
 


