
 األخ أحمد

أعزائي المشاهدين أهالً بيكم معنا فى برنامجنا حوار الحق يشرفنا اليـوم بالحضـور   

  .كالعادة جناب القمص زكريا بطرس أهالً بيك يا قدس أبونا 

  القمص ذكريا بطرس

  .يا أهالً وسهالً 

  األخ أحمد

الحقيقة فتشـوا  حوارنا كالعادة هو حوار الحق حوار بيان وبرهان نريد منه أن تعلموا 

وإسألوا وشكوا وحاورونا وجاوبونا ونحن مستعدين الستقبال رسائلكم وكل مـا تطلبـة منـا    

مكتوب فى رسالة رومية أيها األخوه أن مسرة قلبى وطلبتى إلى اهللا ألجـل إسـرائيل هـى    

 للخالص ألنى أشهد لهم أنهم غيره هللا ولكن ليس حسب المعرفة ألنهم إذا كانوا يجهلون بر اهللا

ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لن يخضعوا لبر اهللا ألن غاية الناموس هى المسيح للبر كل مـن  

يؤمن لبر كل من يؤمن لما نبص على الكالم ده فعالً أخى وأختى المسلمه الكالم ده بينطبـق  

عليكم كلكم بتطلبوا بر اهللا عن طريق أشياء ليست هى من الواقع المسيح هو من لكم النهاردة 

نتكلم على مواضيع كتيره وواحد من المواضيع اللى هنتكلم فيها هيبقى من شهادات العابرين ه

  .بعد كده بس هنبتدى الحلقة بالصاله زى ما عودنا قدس أبونا أتفضل يا قدس أبونا 

  القمص ذكريا بطرس

شكراً جزيالً مرحباً بيكم من جديد أيها األحباء ويسعدنا جداً لقائكم فى حـوار الحـق   

لنبدء بطلب البركه من اهللا حتى يمسح الكلمات بمسحة مقدسة وحتى يعطينا أذانـاً صـاغية   و

وقلوباً واعية بسم األب واألبن والروح القدس اإلله الواحد أمين يا مصدر الخير والبركات يـا  

من فيك مذخر كل كنوز النعمة والمعرفة نلتقى األن فى حضرتك ونسالك يارب أن تكشف عن 

رف عجائب من شريعتك بارك كل الحاضرين تكلم إلى قلب كـل إنسـان برسـاله    عيوننا لنع

الحياه إذكر النفوس المتعطشه إليك التى تريد أن تعرفك فا أكشف لها عن الطريـق وأشـرق   

بنور معرفتك فى القلب من أجل أسمك القدوس ومحبتك أقبل إليك طلباتنا لما نناديك بالشـكر  

وات ليتقدس أسمك ليأتى ملكوتك لتكن مشيئتك كما فى السما كذلك قائلين يا أبانا الذى فى السم

على األرض جبز الكفاف أعطينا اليوم وأغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا وال 

تدخلنا فى تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا ألن لك الملك والقوه والمجد إلـى  

  .األبد أمين 

  

  األخ أحمد



داً  أمين   اً ھى فرصه سعيده ج ابرين ودايم ار من أحد الع شكراً يا قدس أبونا النھادرة ھيكون عندنا إختب
اتھم أدمن أتفضلى حضرتك خدى المايك  أننا نسمع ونشوف عمل هللا فى حيات ھؤالء مختبرين عمل هللا فى حي

  وياريت نسمع أختبار العابر من الظلمه إلى النور 
  أدمن

ل  شكراً جزيالً    أحمد معانا النھارده بيج ماوس وھى عابره من الظلمه إلى النور وھنسمع أختبارھا الجمي
  .حاالً أتفضلى بيج ماوس معاكى المايك 

  بيج ماوس 
ة سالم المسيح معاكم جميعاً ومع كل اللى فى الروم ومعاكى يا أستاذه    ه حن أمون رع ومع األخت الحبيب

ا  دين أن ر مت ومع أبونا ومع كل الموجودين فى الروم أنا من الناس اللى أتول من عيله مسلمة وفى منھا متدين وغي
عن نفسى حياتى قبل المسيح أو قبل التعرف على المسيح كونت مسلمه بس مش متدينه بس طبعاً كونت عارفه أن 

اجات دى بس ما كونتش من النوع المتدينه بالمرة الفكره عن المسيحين فى نظرى فى إله وفى أخره وفى كل الح
ط  ارب أن المسيحين غل دارس وفى الكتب وفى األصحاب وفى األق كانت غلط طبعاً ألن ھما شربونا ده فى الم

ان بيحب الم ى مش متعصب وك وع الل ا من الن ان باب ا ك ه ف سيحيين بيعبدوا النبى عيس بن مريم على أن ھو اإلل
ين عمى  ان فى الحوار موجود ب ا ك ان ف ان مسيحى وقبطى كم ودليل على كده أن كان شريكه وصاحب عمره ك
ى حاجه زى  ا تجيل ى لم ى ودن ان بيصلبلى عل ه ك ا طفل ان السماوية وكونت وأن ر في األدي ارئ كتي كان راجل ق

روح دي من الشيط ولى دي علشان ت ى يق ى ودن ان يصلبلى عل ه ك ده زن ي بالمسيح صفارة ك ل معرفت ان أوالً قب
اء ده مع  كونت إنسانه مش متدينه أه بس مكنتش بكره حد كونت أحب أسمع وأعرف إيه ھما المسيحين حصل اللق
انوا  اط وفى الطوائف األخرى وك ر من مصر فى األقب المسيحين ده لما كبرت وأشتغلت كان معانا مسيحين كتي

ا م ى وإحن ا مش ھي دايماً يقولولى أن محمد مش نب ا أصحاب مكنش فى زعل بن ده أن كون اش بنزعل من ك كن
ريم أن  ن م ى عيسى ب ى النب ا عل و ھم غريبة بس كونت بسأل نفسي ليه ھما بيقولو على محمد مش نبى وليه بيقول
ا  ھو اإلله فكانت بيدونى كتب وحاجات أقرأھا وأضحك عليھم واقول قرتھا وانا بصراحه مقرتھاش كونت برميھ

الم ورا ظھرى  رة أفتكر كل الع ه كبي د حادث ان مؤك لحد ما جية اليوم اللى أنا كان تقريباً ربنا نجانى من الموت ك
ى كنت  م ألن ى الحل ى ف رب المجد بنفسه جيل اً حلمت ب ا تقريب ه دى وقبلھ ى الحادث ا ھكون ف ا كونت أن سمع عنھ

ة  ا فجي ا قرأتھ ولتلھم أن يھم وق ا وضحك عل يحيين أقرأھ ن المس ا شوفت الصوره بتاعت رفضت كتب م الى لم ق
ى  ولى روحى أقرئ ى كتفى بيق دة عل المسيح بنفسه بذاته طلعلى من الصوره بيكلمنى واقف ورا ظھرى حاطت إي
ا عارفين أن رب المجد  لمين وقتھ ا كمس ه ألن أحن ات وفت ه أن وندھلى بإسمى ندھلى بإسمى وانا كونت واقفه خايف

تير وأحيا أموت من القبور وكونت واقفه خايفه قدامه فى الحلم وھو عمل معجزات كتير أو كنبى عمل معجزات ك
ى علشان تعرفي دى  ى روحى أقرئ شاف نظرتى أن أنا خايفه طبطب عليه وقال لي متخفيش أنا معاكى بس إقرئ
كانت فكرتى عن المسيحيين ولألسف بردو مختش الموضوع بجديه بعد وجوده معايا فى الحلم لكن لما جت حادثه 

ى  اللى ا حاسه أن ان وان ا من زم انا كونت أنا عليھا وربنا نجانى من الموت قولت فى حاجه فى الموضوع ده أن
ق  ة أو بطري ق رؤي مختلفه عن أخواتى وعن قرايبى وعن أصحابى دايماً كل حاجه بتنكشفلى بطريق حلم أو بطري

دى من وانا صغيرة وانا ملسمه كونت إحساس أن الطريق بتاع النھاردة دة مش ھتوفق فيه لكن جت عالقتى بربنا 
دأ  ى أب ر خالن وقتھا بس لما جالى رب المجد فى الحلم وكلمنى حاسيت أن فى حاجه ھتتغير فى حياتى قريب التغي

ى  ى ھ ا الل ت عنھ اس أتكلم ل الن ر وك ف كتي لمة حصل مواق ه مس ت لس س كون الم ب ى اإلس ك ف بتمر  11أش س
د والمتفجرات اللى بتحصل فى كل البالد ال ه فى بل دأت فى الشغل وكونت مقيم عربيه واألجنبيه من المسلمين فا ب

د  لم الزم يجاھ لمين ألن المس أجنبية بدأت يقولولى ھو اإلسالم بيقولكو كده وبيعلموكو تعملوا كده وإال متكنوش مس
لمه صح  فى سبيل هللا والجھاد فى سبيل هللا فى اإلسالم بيقول إن أنا الزم أعمل كل الحاجات دى علشان أكون مس

دأت اشك فى اإلسالم وفى  يعنى القرأن ھو اللى علمنى أعمل كده لئال لو معملتش كده أنا مش مسلمه مظبوط فا ب
ى  د مش نب محمد وبدأت أجيب الشريط بتاع أصحابى فى الذاكره اللى ھما كانوا دايماً يقولوى محمد مش نبى محم

د محمد كان متزوج من عايشه وھى طفلة محمد كان  د محم بيأومر بالقتل محمد كان بيقتل اليھود والنصارى محم
ن من  و ده دي ارب ل ول ي ا بق ه ف ايتات غريب محمد فا بدأت فعالً أخش على النت وأشوف على األزھر حاجات وس
دين  ودى وال دين اليھ ى وال ى قبل دين الل ه ال ات دى ولي ل الحاج ل ك ا نعم ه بيقولولن ل ولي ا نقت ه بيقولولن د هللا لي عن

ا ا لمسيحيى بيقول ما فيش قتل ما فيبش ده ما فيش ده ويجلى اإلسالم يقولى أعمل كل الحاجات دى بدأ الشكل جواي
ه  وبدأ فى نفس الوقت الغرور لوحده مسلمه حاسه أنھا أحسن من المسيحيين واليھود حاسه من جوايا أن أحسن أئم

رأ فى زى ما محمد بيقول علمنا الخزعبالت بتاعت المسلمين لكن الش دأت أق ا ب اً لم ام تقريب ك بدأ يبقى يقين بعد اي
الوا عليك مقدس ألن  ده ق الكتاب المقدس حاسيت أن ھو ده الرب اللى بيكلمنى من خالل الكتاب المقدس علشان ك
ة دى  ة هللا محب ة كلم د هللا محب يش حق ا ف ره م يش ك ا ف ه الحب الحب السامي العطاء م ا من ى علمن رب المجد الل

زتني ھوني كالم جميل فى الكتاب المقدس لما كان بيقولى أنا ھو نور العالم كان عنده سلطان فى كل كلمه تقريباً ھ
اب  ا الكت ط وضللونا وقالولن بيقولھا مش كالم نبى ھنا اللى بيتكلم زى ما فھمونا المسلمين فھمونا غلط وعلمونا غل



وا  و حرف ان محرف ألن ل ه المقدس محرف والكتاب المقدس عمره مك و في و حرف ود مش ھيسكتوا ألن ل ه اليھ في
ن  م وتعسف م ن التحريف وده ظل وع م ا فھوش أى ن د م ديم للجدي د الق ة العھ ده تكلم كتوا ف يحيين مش ھيس المس
ا  المسلمين أن ھما يضللونا بالطريقه بتعتھم عن الدين الحق وعن إلھنا اللى جية وأتصلب علشنا ونظفنا من خطايان

ه وذنوبنا علشان ھو عاي اتى واحده ورا التاني ر فى حي ر بتتغي دأت أحس حاجات كتي ه ب ر شبه من ا ب زنا نكون فين
دى مش باخد  ى طول كل حاجه عن وع عل ا من الن ده األول أن تش ك ا مكن ا أن بدأت أحس بھدوء نفسي دخل جواي

اً فى حد ذا ط قرارات بسرعه بس كونت تقريباً مبحبش بشوف نفس أحسن من غيرى من كل شيئ وده طبع ه غل ت
وفى المسيحية أكبر غلط خصوصاً بدأت أحس أن فية تواضع بدأت أحس أن نفسى أرتاحت أتغيرت كتير جداً جداً 
ى سفر كامل كونت بخلصه  فى وقت قليل لما بدأت اقرأ فى الكتاب المقدس فى كل يوم كونت بقرأ سفر كامل يعن

ى الزم وكونت بتمنى أخلص الكتاب المقدس بسرعه علشان أعرف لكن ربن درى وحسيت أن ق ب ورلى الطري ا ن
ى  د الل أتعمد والزم أخلص زى ما قالى الكتاب المقدس من أئمن وأعتمد فخلص فا بدأت أكلم ناس اصحابى فى البل
انا فيھا أن أنا عايزه كاھن يجى يساعدنى فى بعض النقط المھمة علشان أخلص من اإلسالم تماماً اللى ھى إيه ھى 

ى ليله القدر فا لقتھ ا مجرد حدوته مسخة ألن أحنا كمسلمين فى كتير ميعرفوش حاجة عن اإلسالم بالتفاصيل يعن
ه يضحك  ه متعلم تعلم أو واحده مثقف داً مش ممكن واحد م ده ج دأت اسأل ضربات جام ا ب أنا واحده منھم بس لم

ى الم حت أخر الع ى م اء وجھل فعالً فعالً فعالً الل رأن ده غب ى  عليھا بالسھوله دى من الق اب الل ذا ھو الكت ا ھ وقتن
ه بشخصياته  ه بذات ريم وال حاجه واألحاديث كشفت اإلسالم بعين ريم وھو وال ك رأن الك ى ھو الق بيقولو عيله الل
ى  اھن يعلمن ى الك دأ يجيل ا ب ة لم ا بسرعه رھيب ر معاي م التغي ا األحاديث الشريفه ت األحاديث اللى ھى بيقولو عليھ

الم ث اإلس ن األحادي ى م در  ويطلعل ه الق اع ليل خ بت ريج الماس ب والتھ زعبالت واألكاذي ه الخ رأن إي ن الق وم
ة  ى فھم ا أنت ة مش سھله زى م نفعش المعمودي الى مي د ق ايزه أتعم ا ع ميخشھوش عقل بدأت أقوله طب يا ابونا أن

اس أجانب وعرب مسيحين عل شان افتكرت أفتكرت زمان لما كونت فى بلد عربى كانوا بيدو فلوس قدام عينى لن
اب الحمالن  أتون بثي ه رب المجد ي ال علي يغيروا لإلسالم بدأت أحس فعالً فعالً وقتھا أن ده ھو ده الشيطان اللى ق
ين  ال لكن المسيحية شيئ غالى شيئ ثم اع وبيشترى بالم ومن داخلھم ذئاب خاطفة حسيت فعالً أن اإلسالم بيتب

ى وقولت اه  صعب صعب تكون أنتا مولود مسيحى بالنعمه تمشيئ ومتبصش ا بيحبن ه صعب حسيت أن ربن علي
ه ھو رب  علشان كده ربنا خالنى مختلفه عن أخواتى فى كل شيئ وكان مختارنى أنا من العيله كلھا أن انا أئمن بي
اً سنة  المجد إلھى ومخلص يسوع المسيح حياتى بعد المسيح كانت جميله جداً وطبعاً ابونا مشى معايا مشوار تقريب

ايزن ان سنة مش ع اتى فى كل شيئ ك ان ظھر فى كالمى فى تصرفاتى فى معلوم ا يحس باإليم د إال لم ى أتعم
ا  اد أن ده جاھزه للعم ا ك موجود وقت ما ھو معايا ھو فى المشوار ده بعد سنة تقريباً وشھر قالى خالص يا بنتى أنت

ا كونت نفسى أسمع الكلمه دى سعتھا بكيت وقولته أمته يا ابونا قالى الشھر اللى  ك أبلھ جاى ھنحددلك ميعاد وھقول
ع  ه يحصلى حاجه أموت أطل ا أتولت وكونت خايف بالتليفون وتكونى جاھزة أنا حسيت ساعتھا قبل ما أتعمد أنا أن
ا  د فخلص حسيت أن أن ال من أمن وأعتم اد ق ى وصانا العم د ألن ھو الل ا أتعم ل م من البيت حاجه تحصلى قب

وع عروسة يوم المعمودية وانا دخله جور ن المعمودية حسيت بحاجه غريبه بتقولى رأقبى أحساسك ألن أنا من الن
ا أول  اللى ببص على نفس براقب نفسى وانا دخله جورن المعمودية حسيت بح معايا بس مش شايفاه بس ھو معاي
غطسه أنا عايزه أحس بالشيئ ده وشيفاه تقريباً تانى غطسه شفت شيئ وضحكت ثالث غطسه طلعت وحاسه أن 

وم بحب أن ارده كل ي داً لحد النھ داً ج ل ج ان إحساس جمي ا حد بيحضنى بس مش شيفاه بس حاسه بيه بيحضنى ك
وقتى  ر دل ى وأجمل من االول بكتي اتى أحل أفتكره علشان ميروحش من ذاكرتى وأحس أن ھو معايا والحمد  حي

ر ان األق ه من الموت زى األول فى اإلسالم من الثعب ى خايف ا مش حاسه ان ا أن ى ھلموھلن ه الل ع والحجات الھبل
د ورسوله  أمنوش بمحم والكالم الوحش اللى علمھولنا الكورة والظلم وأن أحنا نعملھم معملة قاسية علشان ھما مبي
يش  ا ف محمد اللى حط نفسه بنفس ربنا حط راسه براس إلھه قال هللا ورسوله كل كالمه هللا ورسوله هللا ورسوله م

رأن وفى األحاديث حد من األنبيا قبله قا ل هللا ورسوله لكن محمد حط نفسه أعلى من ربنا أحياناً لو تلحظو فى الق
ه ياخد سجن  ى يسب فى اإلل حتى فى مصر حطيت حد الرده اللى يسب فى محمد تتقطع راسه شوفو الجھل وال

ى مؤبد شوفت الجھل بعينه فعالً بجد اإلسالم ھو اللى مأخر العالم ومأخر بلدنا اللى ھى م اريخ ابل رأت ت صر لما ق
ما أمشى واسلم المايك حاجه كمان عايزه أقولھا الظلم اللى قرأئته وخالنى أفضل أبكى كل يوم تاريخ ارض مصر 
وا  اب ودفع وا الرق وا اللسان وقطع وا وقطع ا وقتل دلوھا وحرقوھ دو الھمج بھ وا الب أرض جدى وجد جدى لما دخل

ن رب الجزية وذلونا ھما دول اللى الزم ينقضو دين الحق دي ا عليھم ويعرفوا الحقيقة المسلمين والمغيبين أن ھو ال
وا أن ھو ده  ا ھيعرف روا فيھ و فك ھا ل ذراء دى نفس ول الع المجد يسوع المسيح اللى من يوم ما جية وتجسد فى البت

اكم ور ا سالم المسيح مع وق علشان بيحبن ه ف ى األرض وساب ملكوت ا عل ا نزلن ة لين رة حب ديكم إلھنا من كث ا ي بن
ر  ى غي الزل لل ال وب و بالقت ى أمرك د الل م ومخلصكم وتسبكوا من محم ين إلھك وينور قلوبكم وطريقكم وتعرفوا م
د  و مش ممكن مش ممن يكون ده كالم من عن وا ھتقول فوا وتكتب المسلم وبالنكاح اللى تعددوا كل الكالم ده لو تش

دكو ضمير ربنا أستخدموا عقولكم اللى ربنا ميزكم عن جامع مخلو و عن ره ل ه بب ا صوره من ا خلقن الم ربن ات الع ق
اكى  ا وخلصنا ورب المجد ھو يسوع المسيح مع وا أن يسوع المسيح ھو إلھن ه ھتعرف روا في للحظة واحده ھتفك

  المايك يا أستاذة أمون 



  

  أدمن

  شكراً بيج ماوس وشكراًُ على أختبارك الجميل أتفضل يا أحمد المايك معاك   

  األخ أحمد

اً يا أدمن الرب يبارك حياتك شكراً أخت بيج ماوس الرب يبارك حياتك مبـروك  شكر

عليكى الخالص أختبار رائع شفنا فيه إزاى المسيح واقف وراكى بيعضتك وجـودة وراكـى   

بيقولك متخفيش وبيقولك إزاى هو بيحبك ودلوقتى قدس ابونا هيتكلم على اإلختبـار بتاعـك   

  .فى اإلختبار بتاعك أتفضل يا قدس أبونا ويقولنا العظمة بتاعت رب المجد 

  القمص ذكريا

شكراً جزيالً ربنا يبارك حياتك يا بيج ماوس وربنا يحافظ عليكى وبنشوف عينة أحنا   

بنشوف عينة من الناس المتشددين إزاى ربنا أتعامل وياهم ونور حياتهم وإزاى الناس المغيبين 

أتعرفوا على شخص الرب يسوع المسيح أختبـار   أو الناس المعتم عليهم حقيقه اإلسالم وإزاى

تختلط بيه الفكر مع العاطفة ومع اإلحساس بحضرة اهللا ووجود ربنا كويس أنك أنتى لحقتنـى  

نفسك فى األخر وقولتى ربنا مديكى عقل أحنا بنحبش أن أحنا نحث المسلم على أنـه يسـيب   

مجرد بنقول للناس الحقائق وكل اإلسالم ويقبل المسيحية مش ده مدخلنا ومش ده وضعنا أحنا 

أنسان يفكر بحسب ما أتيا من فكر لكن أحنا مش بنحس حد أنه هو يسيب ويجى ألن العمليـة  

ملهاش تنافس زى ما المسلم بيحس المسلم بيدعو لدينه على أنها منافسة لكن أحنا مبنعملش كده 

يح بيحبك قد إيه ميهمنـاش  أحنا مبندعوش لدين أحنا بنقول لإلنسان فكر يا أبنى وبنقولك المس

الناس تبقى مسيحين ما هياش دى القضية خليك مسلم زى ما أنتا بس ارتبط مع المسيح بعالقة 

حقيقية حبية فا كويس انك أنتى لحقتى نفسك فى األخر وقولتوا ربنا مديكم عقل تفكروا بيه ألن 

الحس لكـن يبـدوا لسـه    انا بميل ألن األنسان يترك لحريته ولتفكيره أفضل بكتير من عمليه 

  األثار بتاعت الماضى مأثره عليكى فى حديثك لكن نشكر بنا أهالًَ وسهالً بيكى 

  األخ أحمد
ا    رب أحن الد الع ى ب ل ف ى بيتعم ش زى الل ا م ك أن أحن ب أقول ردوا أح ى ب ا أخت دس أبون ا ق كراً ي ش

حبة المسيح نشكر الرب من أجلھا دلوقتى مبنشتريش بالمال ألن اللى بيشترى بالمال بيتباع بالمال أحنا بندى بس م
ى اإلصحاح  وب فى مت -28وعدد  11ھنتكلم على موضوع النھارده جناب القمص ھيشركنا عن صفات هللا مكت

ع  29 ى ودي ى ألن وا من يكم وتعلم رى عل وا ني م أحمل ا أريحك ال وأن ي األحم ين وثقيل ع المتعب ا جمي ي ي الوا إل تع
ا ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوس ا ھيكلمن وقتى قدس أبون كم صفات إيجابية على سبيل المثل وليس الحصر دل
  .عن صفات هللا أتفضل يا قدس ابونا 

  

  القمص ذكريا بطرس



شكراً جزيالً عزيزى الفاضل والحقيقة دة موضوع مهم قوى بعد ما بنتعـرف علـى     

ة لنعرف صـفات اهللا  طبيعة اهللا ومن هو اهللا زى ما عرفنا فى الحلقة الماضية فا بنتقدم خطو

وزى ما بقول أن المسيحين مبيقدروش يفهموا المسلمين بيفكروا أزاى والمسلمين مبيقـدروش  

يفكروا أن المسيحيين بيفكروا أزاى وصفات اهللا فى المسيحية أى وصفات اهللا فى اإلسالم إيه 

بنعرف المسلم  فحنا بننتهزها فرصه حيث حرية التعبير من خالل وسائل التكنولوجيا الحديثة فا

ما هو ما هى المسيحية وبنعرف المسيحى ما هو اإلسالم وبنسيب اإلنسان بيفكر ويتعامـل اهللا  

وياه علشان خاطر ياخد القرار اللى لمصلحته هو مش لمصـلحة المسـيحية لمصـلحتة هـو     

شخصياً صفات اهللا فى المسيحية صفات رائعه وزى ما قال المقدم أنه صفات إيجابية إيجابيـة  

نها اهللا الخالق القدير المحب الحكيم الوديع والمتواضع القلب الفادى الغافر المـنعم المحيـى   م

المدبر المعطى إلى أخرة من صفات وبنشوف من كده كلها صفات إيجابية وأعظم ما فى هذه 

الصفات تفتكر إيه الحب لما جية تعبر عن اهللا فى المسيحية قال اهللا محبة اهللا محبة الحب فـا  

بإختصار الصفات فى المسيحية عن شخص اهللا الذى نعبدة ونعرفه جميعـاً فـا ياريـت    دى 

نتعرف على افله الذى فى اإلسالم أيضاً وبأرجوا بأرجوا رجاء خاص لو حـد مـن األحبـاء    

الشيوخ والفقهاء والعلماء شفنى قصرت فى حاجه بصفات اهللا فى اإلسالم يتفضل ويتصل بينا 

كمان كده وكده وكده يسعدنا جداً الحوار على الهواء صفات اهللا فـى   ويجى يقولنا دنتوا نسيته

وهللا األسـماء   180اإلسالم تعرف بأنها األسماء الحسنة كما ذكرت فى سورة األعراف ايـة  

الحسنة فا أدعوه بها وجية فى األحاديث عن ابى هريرة أن األسماء لحسنة محصورة ومعدوده 

البخارى مع فتح البارى طبعة دار المعرفه بيروت الجزء  اسم الكالم ده نالقيه فى صحيح 99

اسم فـى   99وتقدر تركز الكاميرا لو سمحت عليه صحيح البخارى فا ذاكر  214صفحة  11

ويقول الدكتور أحمـد مختار عمر وده تالقيـه فـى الموقـع بتـاع األزهـر       214صفحة 

 mizhar.co-www.al  فى باب مفاهيم إسالمية وعن اإلسماء الحسنة بيقول أن قائمة أسـماء

هى كما جاءت فى قائمة اإلمام الترميزى وقال ابن كثير فى تفسيرة أيضاً يـا   99اهللا الحسنة 

 5000ريت الكاميرا تتركز عليه ابن كثير التفسير بتاعه بيقول ذكر الرازى فى تفسيرة أن هللا 

 1000أسم فى الكتاب والسنة الصـحيحة و   1000صلها كاآلتى أسم وف 5000 99أسم مش 

أسم فـى اللـوح    1000أسم فى الذبور و  1000اسم فى اإلنجيل و  1000أسم فى التوراة و 

المحفوظ يبقى اللى أنا بندهشله هو مش القرأن موجود فى اللوح المحفوظ وقال له اقرأ طـب  

قرأن ده بنطرحه تسأل ويا ريـت أحبائنـا   بتوع ال 1000غير  1000يبقى اللوح المحفوظ فى 

لـم نجـد    5000المسلمين يقولونا إيه رايهم فى الحتادى المالحظة التانية أن فى كل األسماء 

المذكورين على النت اللى انا قولتهم يخلو  99صفة المحب فى أسماء كتير أخرى على األقل 

مى األسـالمى دوت كـوم   تماماً من النت ورغم أن موقع أخر على النت أسمة موقـع إسـال  



األسالمى دوت كوم يقول عن صفات اهللا اإلعتقاد الجازم بأن اهللا عز وجل متصـف بجميـع   

صفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص الحقيقة دى شدتنى قوى يعنى صفات الكمـال  

حلو منزه عن صفات النقص يعنى ما فيش نقص طب امال بقى فى قائمه اسماء اهللا الحسـنة  

هو اهللا الذى  23فى القرأن ما هو أتى صفة الجبار المتكبر موجوده فى سوره الحشر أية و 99

المذل ويذل من يشاء وفـى   26ال إله إال هو العزيز الجبار المتكبر وفى سوره أل عمران ايه 

الضار قول فمن يملك من اهللا شيئاً إن أراد بيكم ضراً يبقـى ضـار وصـفة     12سورة الفتح 

لرعد قول اهللا خالق كل شيئ وهو الواحد القهار والمكار فى سورة أل عمـران  القهار سورة ا

ومكروا ومكر اهللا واهللا خير الماكرين يعنى بعد كده ما فيش مكر صب قوى ال ده أكتـر   54

وسـورة   8وسوره فاطر ايـه   4وسوره إبراهيم أيه  27من كده بردو المضل صوره الرعد 

كل السور دى موجود فيها األية األتية اهللا يضل من يشاء  31وسوره المدثر أيه  94غافر أيه 

لكن فيه صفات فى القرأن موجوده من  99اهللا يضل دى من الموجودين فى أسماء اهللا الحسنة 

يقول إيه إن المنافقين يخادعون اهللا  142اللى قال عليها ابن كثير فى سوره النساء إيه  1000

ال يتخـذ المؤمنـون    28ادع وفى سورة أل عمران أيه وهو خادعهم يبقى أسمه هنا إيه المخ

الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذالك فليس من اهللا فى شيئ إال أن تتقوا منهم تقه 

لما تخاف منهم يبقى هنا اإلله المنافق األمر بالكذب والنفاق وفسر القرطبى هذا الكالم وقال أن 

فلهم أن يداريهم باللسان إذا كان خائفاً على نفسة ينافق صـفة   المؤمن إذا كان قائماً بين الكفار

غريبة قوى بتقول إيـه بتقـول وإذا    19تانية من صفات اهللا فى القرأن فى سورة اإلسراء أية 

أرادنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها فا فسقوا فيها أمراً بالفسق صعب قوى تبقـى اهللا صـفته   

ونفس وما سواها فألهمها فجورها  8،  7سورة الشمس أيه  األمر بالفسق هو اللى بيؤمر وفى

إلهام اهللا يلهم بالفجور شيئ صعب يا عم فكر فى المواضيع دى وأسأل من تسأل من األحبـاء  

المشايخ ويا ريت كل المشايخ وعلى رأسهم الطنطاوى يفسرونا الكـالم ده إذاى صـفه مـن    

وكذلك جعلنا فى  123فى سورة األنعام أيه صفات اهللا الملهم بالفجور فألهمها فجورها صعب و

كل قرية أكابرا مجرميها ليمكروا فيها مين اللى حط أكابر المجرمين مين اللـى حـط أكـابر    

المجرمين هو اللى حطيتهم يعنى بن الدن هو اللى حطه أكبر المجرمين مصعب الزرقاوى هو 

لى حطه أكبر المجرمين شيئ اللى حطه أكبر المجرمين عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن هو ال

صعب الجاعل المجرمين فى كل قريه صعب خالص أحبائى أنا عايزك تفكر معايا يمكن أنـا  

غلطان وأتمنا أنى أكون غلطان بس دى الدراسة اللى بتقولنا عليه الكتب اإلسـالمية الكتـب   

لمذل الضـار  التراثية والقرأن لكن مين اللى بيتصف بصفات النقص بقى مين الجبار المتكبر ا

القهار المكار المضل المخادع إلى اخر القائمة مين المضل والمكار أليس هو الشيطان ألـيس  

هو الشيطان هذا مجرد تسأل وأتمنى أن أحصل على رد ثانياً يوصف اهللا هنا بالجبار المتكبر 



يدرج فى قائمه من لهم عذاب القبر مين مـن   106-105وفى كتاب الروح ألبن القيم صفحة 

الصفات اللى ليهم عذاب القبر الجبارون والمتكبرون وأنى أتسأل كيف يعاقب اهللا المتجبـرين  

والمتكبرين وهو نفسه يتصف بالصفاتين جبار ومتكبر صعب دى أمور صعبة ثالثاُ أنا وضعت 

أمامك يا عزيزى المشاهد والمستمع صفه اهللا فى المسيحية وصفات اهللا فى اإلسالم وربنا أدانا 

وصاحب العقل يميز حط قدامك القائمتين إله محب وديع متواضع بازل مضحى وحـط  عقول 

التانية جبار ضار متكبر إلى أخرة فكر وشوف من مين األلهين تريد أن تعبد ومن من اإللهين 

يسعدك أن تتبع عايز تتبع مين وعايز تعيش مع مين وعايز مين اللى يكون إلهك فكر وقـرر  

لبى إلهى أشكرك يا إله الحب والحنان يا إله النعمه والسالم يـا مـن   لكنى أشكر اهللا من كل ق

أشرقت بنورك فى حياتى وفى حيات الكثيرين لتعلن عن سمو صفاتك التى تعاملنا بها أسأل أن 

تكشف عن شخصك لكل النفوس ليعرفوك ويتمتعوا بيك ويتبعوك من كل قلوبهم ليجدوا راحه 

ك كل مجد إلى األبد أمين شكراً ليكم يا أحبائى علـى  لنفوسهم اسمع وارتضى بأن تستجب ول

حسن اإلصغاء وأنى أضع هذه الكلمات فى يد الروح القدس ليتعامل بها مع كل فرد على حده 

وإلى اللقاء فى األرض أو هناك فى السماء وتذكر حلقة اليوم أنها كانت سبب تحول وتغير فى 

  .حياتك أمين 

  األخ أحمد
دنا شو   ا ريت أمين أكيد عن دى وي لئه علشان نبت دھم أس ى عن ئله أدمن أتفضلى حضرتك وأدى الل يه أس

  نراعى اإلختصار وتكون فى ٌصلب الموضوع 
  أدمن

أوكيه شكراً يا أحمد طيب أستأذن ليورد وسيف وأبانون أدم أتفضل معاك المايك يـا    

  أدم 

  أدم

سالم ونعمه إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يكون مع جميعكم شكراً يا أدمن سالم شكراً   

والنعمه ينسبها إلى اهللا أنا عايز اسأل سؤال ولونه هيكون سؤال بسيط لكـن عميـق المسـلم    

بنشوفو كتير بيسمى عبد اهللا عبد الرحمن هل يا ترى المسلم يستطيع يسمى ابنه عبد الجبـار  

فإذا كان ميقدرش يسمى أبنه أزاى بينسبها هللا شكراً يا قـدس ابونـا    عبد المضل عبد المتكبر

  وأتفضل المايك يا أدمن 

  األخ أحمد

  أتفضل يا قدس أبونا يا ريت تجاوب على السؤال ده  

  

  القمص زكريا بطرس



حلو قوى يا عبد المذل وعبد المضر وعبد المضل على كل حال يعنى أحنا بنحول هذا   

أحبائنا المشاهدين وخاصاً أحبائنا المسلمين فا ربما يتفاءل أحدهم بتسـمية أبنائيـه   السؤال إلى 

بأسماء إلهة ويبقى ده شرف كبير لية ألن أنا متهيقلى بن الدن ممكـن يتسـما عبـد الضـار     

ومصعب الزرقاوى عبد المكار ممكن يعنى تبقى األسماء بالنسبالهم تفائل كبير قوى وسـؤال  

  كك حلوة قوى ربنا يبار

  األخ أحمد

  .أدمن يا ريت السؤال اللى وراه أتفضلى حضرتك 

  أدمن

  شكراً جزيالً طيب لوير أتفضل معاك المايك تقولنا سؤالك 

  لوير

طيب شكراً ليك يا أدمن مساء الخير يا ابونا نقبل األيادى هو الحقيقة فى سـؤال أنـه     

معنى المحب فما رأى قدسك فيمـا  ورد يا أبونا من ضمن األسماء اسماء اهللا الحسنه الوادود ب

هذا الكالم هل الكالم ده مظبوط الوادود بمعنى المحب وال لها معنى تانى شكراً ليكى يا أدمن 

  .والمايك معاكى 

  األخ أحمد 

  أنتا لها يا قدس ابونا أتفضل   

  القمص زكريا بطرس

لمحب لكـن  شوف يا عزيزى طبعاً الوادود جاية من الود الود ممكن تبقى قريبه من ا  

الناس بتنسيى سياق الحديث لما قيال عن اهللا انه وادود فى القرأن نست سياق الحديث والكلمـة  

تعرف بسياقها معانى أخرى عزيزى الفاضل قواالً ليه لو كانت المحب متذكرتشى صراحاً هل 

أن محمد كان ينقصة معرفة اللغه فا بدل الوادود يحط المحب وال إله محمد الذى أوحى بـالقر 

كان ال يعرف كلمة محب ليذكرها دى واحده الحته التانيه تعالى بينا لسياق الحديث كلمة وادود 

اللـى بتقـول وهـو     14والقرطبى علق على السوره اللى انا هقرأها دى سورة البروج  ايه 

الغفور الوادود وهو الغفور الوادود ماذا قال القرطوبى عن تفسير هذا الكالم قال حكى المبرد 

ن إسماعيل ابن إسحاق القاضى أن الوادود الذى ال ولد له له القرطبى الوادود هو الـذى ال  ع

ولد له له وأنشد قول الشاعر واركب فى الروع عرياناً زالول زالـول الجنـاح لقاحـاً وادوداً    

وفسرها أى ال ولد لها بيركب حصان فرسه أنثى فى المعارك ما بدورش على أبنها وتحن ليه 

مالهاش عيال فا بتبقى ماشيه فى الحرب مش هممها حاجه هو قال كده قال ال ولـد   دى وادود

لها تحن إليه ويقول معنى األيه هو بيقول كده أنه يغفر لعباده وليس له ولداً يغفر له من أجلى 

أه أهى دى المسيحية تقول اهللا غفور بس على فداء حساب المسيح فا القرأن بينفى هذا األمـر  



ر لكن مالوش اوالد ده علشان يفدوا ويغفروا لكن صحابنا يخدوها إيه وادود مـن  بيقولك غفو

الود ال عزيزى الفاضل وادود عكسها والود فا والود كثيـره الخلفـه واألوالد وادود يعنـى    

  .معندهاش أوالد يبقى هذا هو المعنى الحقيقى الذى يخفية المغرضين شكراً 

  األخ أحمد 
ا ريت حضرتك تخدى شكراً قدس ابونا أدمن ل   ه أتفضلى حضرتك أدمن ي ذى يلي و سمحتى السؤال ال

  المايك 
  أدمن

شكراً جزيالً يا أبونا أنا الحقيقة جالى سؤال ثرى أم بيقولى هل يوجـد فـى اللـوح      

المحفوظ ألف أسم زياده عامه فى القرأن يا ابونا ياريت تقولنا رأى قدسك إيه فى الموضوع ده 

  أتفضل معاك المايك 

  لقمص زكريا بطرس ا

محنا قولنا كده ابن كثير نقل الكالم وقال اللوح المحفوظ ألف وفى القرأن ألف إذاً فكأن   

القرأن ليس هو اللوح المحفوظ طب فين اللوح المحفوظ فين كالم اللوح المحفـوظ القـرأن ال   

ى كان ذكرلنا يعبر عن اللوح المحفوظ ألنه لو بيعبر عنه وقال هو اللى فى اللوح المحفوظ يبق

  األلف التانيين كالم تخبط تخبط 

  األخ أحمد

طب يا قدس ابونا مش اللوح المحفوظ ده المفروض يكون فـى الزابـور والتـوراه      

  واإلنجيل ألن فى أمهات للكتب 

  القمص زكريا بطرس 

  المفروض وال اللوح المحفوظ ده القرأن اهللا أعلم ما تقدرش تفسرها   

  األخ أحمد

يا قدس ابونا أدمن لو سمحتى السؤال اللى بعده أتفضلوا يا ترى الصوت واضح شكراً   

طيب يا ريت لو الصوت مش واضح يا ريت تبعتلنى فايل نعرف السؤال السؤال هل يفهم من 

القرأن أن اهللا هو الذى وضع مصعب الزرقاوى وبـن الدن وعمـر عبـد الـرحمن أكـابر      

  المجرمين ليمكروا فى األرض 

  يا بطرس القمص زكر

يعنى أنا بعتقد أن هما بيامروا بكده ده إعتقاد لسبب بسيط ألن لو مكنوش بيامنوا بكده   

كانت طلعت الفتاوى اإلسالميه علشان خاطر تدينهم لكن حيث ال فتوى تدين أسامة بـن الدن  

 وال تدين مصعب الزرقاوى وال تدين عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن إذاً هما مقتنعين أن اهللا

  هو اللى حط أكابر المجرمين فى األرض ليفسدو فيها أكيد 



  األخ أحمد

يا ترى األدمن موجود علشان يدينا السؤال اللى بعديه أتفضلى حضرتك لو موجـوده    

هو أكيد اإلتصال بس قليل هيوصلنا على طول لو مش كده هيبعتلنا فايل أو هيبعتلنـا فـاكس   

كيه طيب حضرتك قول هل التقيى التى تكلـم  بيوصل على طول يا ترى فى سؤال موجود أو

  .هى أن اهللا يشجع المسلمين على الكذب عنها القرأن 

  القمص زكريا بطرس 

هذا بالفعل ما فسره الفقهاء من أن هناك حديث لمحمد بنفسة يتكلم صراحة عن تحليل 

 2495الكذب فى ثالث حاالت الكالم ده بنالقيه فى شرح البارى على صحيح البخارى حديث 

يا ريت الكاميرا تركز كتـاب شـرح    2495كتاب شرح البارى على حديث البخارى حديث 

يقول لم اسمع الرسول يرخص فى شيئ مما يقول  2495البارى على صحيح البخارى حديث 

الناس أنه كذب إال فى ثالث حاالت إيه الثالث حاالت دول اللى رخـص فـيهم الكـذب أوالً    

ع أمراته ثالثاُ الصلح بين الناس دول مش يجوز فـيهم الكـذب ده   الحرب ثانياً حديث الرجل م

محلل فيهم الكذب الحرب خدعه والكذب فيها مسموح الراجل مع مراته يلعب بديله بره ويعمل 

اللى هو عايز يعملة ويرجع يجذب عليها كلمتين ويا حبيبتى وخلصت القصة والصـلح بـين   

ما يبقى صلح قائم على كذب يبقى إيه مـا لـوش   الناس يصالح على أساس النفاق والكذب فا ل

رجلين فا بكل أسف شديد هذه صفات اهللا فى اإلسالم وبنشوفها صعبه ويحض علـى الكـذب   

 35213يحض على النفاق يحض على القتل والضرر ده فى فى القرأن إله اإلسـالم القاتـل   

ريبـاً نصـف القـرأن    كلمة عن القتل واإلرهاب فى سور القرأن واألحاديث النبوية يعنـى تق 

فا اللى أنا عايزه أقوله يا عزيزى الفاضل المشاهد والمستمع إليك هذه المقارنه هـذا   35213

هو إله اإلسالم بهذه الصفات وهذا هو إله إلهنا المعبود بهذه الصفات الرائعـه بتفضـل إيـه    

وينفعـك   وبتفكر فى إيه وحط األمور قدام عنيك علشان تقدر تقرر القرار الذى يصـلح ليـك  

  ويفيدك ويعطيك حياة أبدية 

  األخ أحمد 

  أمين شكراً يا قدس ابونا يا ترى فى أى أسئله تانية مع األدمن دلوقتى   

  أدمن

شكراً جزيالً يا ابونا وشكراً يا أحمد أنا عارفه أن وقت البرنامج خلص هناخد سـؤال    

  واحد بعد أذنك أبانوب ناخد الف بيرد أتفضلى معاكى المايك 

  

  ف بيردال



شكراً يا حنا الرب يبارك حياتك سالم المسيح مع الجميع سالم إلى كـل الموجـودين   

وإليك يا قدس ابونا احلى أبونا فى الدنيا كله الرب يبارك حياتك ويخليك دايماً صـوت للحـق   

عندى سؤال يا قدس ابونا هل التقية اللى حكى عنها القرأن هى أن اهللا يشجع المسلمين علـى  

  ا سؤالى هل التقية اللى فى القرأن تجرء المسلمين على الكذب أتفضلوا المايك معاكم الكذب هذ

  القمص زكريا بطرس 

هو حصل إنقطاع حقيقى بالفعل فى اإلتصال فا وصلنا هذا السؤال وأحنا جاوبنا عليه   

األيـة  دلوقتى يا الف بيرد وأهالً بيكى وأهالً بيكم جميعاً وأحنا جوبنا وقولنا أعتقـد أن هـذه   

بتحرض على الكذب بدليل أن هناك حديث فى شرح البارى على صحيح البخارى حديث رقم 

أن الرسول حلل ورخص للكذب فى ثالث حاالت الحرب ، والحديث الرجل مع أمرأته  2495

والصلح بين الناس فا أياً كان الدافع لكن الحقيقة هى كذب والكذب الكتاب المقدس عندنا يقول 

هم فى البحيرة المتقضه بالنار والكبريت كذبين ألن اللـى بيكـدب ورا الكـذب    الكذبون نصيب

إجرام فا عشان كده أنا بعتقد أن المسيح لما قال ليقول كالمك نعم نعم والكتاب يقول ال تكذبوا 

بعضهم على بعض فا ده المثاليه فى السلوك وفى الحياة فا إلهنا صادق وأمين وأيضـاً يـأمر   

لكن الذى يأمر بالكذب والتقية فا بيبقى عليه عالمة إستفهام كبيـره وعلـى   بالصدق واألمانه 

اإلنسان أن هو يفكر فى الموضوع أنا كان ليه تعليق بسيط على الصفات الصفاتين اللى أنتـا  

قولتهم من البداية لما السيد المسيح بيقول تعلموا منى ألنى وديـع ومتواضـع القلـب وديـع     

وقاسي جبار آل وديع ومتواضع القلب فا اهللا فى تواضعه اهللا فـى  ومتواضع القلب غير متكبر 

تواضعه ظهر لنا فى صورة البشر ليتنازل ويتواضع ويظهر لنا وعلى فكره بالمناسبة فى قول 

فى القرأن سبحانه وتعالى أحنا مش عندنا وتعالى أحنا عندنا سبحانه وتنازل تنازل لنا ألن هو 

كن يتنازل علشان يظهر لينا وتنازل يعنى تواضع تواضع وأخذ أصالً عالى بعيد عن افكارنا ل

شكل جسد عبد وأنسان ووجد فى الهيئه وأطاع حتى الموت فى الصـليب ومـات حبـاً ألن    

مكتوب كده اهللا بين محبة لنا ألن نحن وبعد خطاه مات المسيح ألجلنا فا حب حـب لدرجـة   

كى ال يهلك كل من يؤمن بيه بل تكـون لـه   البذل هكذا أحب اهللا العالم حتى بذل أبنه الوحيد ل

الحياة األبدية صفات الكمال صفات الحب والحنان والبذل والعطاء صفات التواضع والتخلـى  

واإلقتراب من البشر وإظهار محبة فى وداعة فى وداعة ال يجرح أتت إليه إمرأة ممسكة فـى  

قال لهم من منكم بال خطية ذات الفعل والناس جايبه حجارة علشان ترجمعها فى وداعه وحبة 

فليرميها أوالً بحجر رموا الحجارة وأنصرفوا من المكان فنظر للمرأة بكل حب وتواضع أمـا  

دانك أحد قالت له ال يا سيد قال لها وال أنا أدينك أذهبى وال تخطئى يسوع مستعد أن يغفر لك 

ن ينسى لك كـل الماضـى   قال أغفر لهم يا ابتاه ألنهم ال يعرفون ماذا يفعلون يسوع مستعد أ

ويغفر لك كل ماضيك مهما كان كئيب انا أنا هو الماحى ذنوبك من أجل أسمى وخطايـاك ال  



أذكرها فيما بعد هل تقبل إليه قوله انا بعترفك يا رب بخطاياى وعايز أعيش ويـاك يـا إلـه    

  .المحبة والتواضع والوداعه أمين 

  األخ أحمد 

كالم وشفتوا البراهين فتشوا فيها جربوها شوفوا أذا أخى المسلم أختى المسلمه سمعتم ال

كانت صح وال غلط حكموا عقولكم حكموا المنطق اللى فيكم شوفوا أنتوا عـايزين اهللا يكـون   

وادود وال يكون محب عايزين اهللا يكون جبار أم وديع عايزين اهللا يكـون غفـور وال قهـار    

ين كتاب نبعتلك كتـاب وبالنسـبة لإلئمـه    ومنتقم األمر ليكم فتشوا فى الكتب وإذا كان عايز

المسلمين السؤال واضح اللى قالوا قدس ابونا قوللنا إذا كانت فى حاجه إتقالك غلط أو مش من 

كتب موجوده وبراهين معتمده من عندكم ألن كلمنا كله هو عنوان البرنامج حوار الحق والحق 

يسوع لي ولكم ولكـم ولنـا حسـن     أحق ان يتبع كما علمونا من قبل أقول قولى هذا وأستغفر

  .المئاب بإذن الرب شكراً لكم وإلى اللقاء شكراً يا قدس ابونا 
 


