
 :االخ احمد 

اعزائى المشاهدين فى تليفزيون الحياه وفى غرف البال توك اهال وسهال بكـم فـى   

برنامجنا حوار الحق يشرفنا اليوم بالحضور كالعاده القمص زكريا بطرس اهال وسهال يا قدس 

  .ابونا 

  :ابونا زكريا 

  .اهال بك وبالمشاهدين جميعا 

  :االخ احمد 

حوارنا اليوم بناء وفعال كما اعتدم وكما تعودنا منكم وكما توقعتو منا وقبل ان نبـدأ  

برنامجنا اليوم يباركنا قدس ابونا بصاله يرفع فيها قلوبنا امام عرش النعمه تفضل يـا قـدس   

  .ابونا 

  :ابونا زكريا 

شكرا سالمى لكم ايها االحباء من جديد ونحن فى غاية السعاده وقمة االنبساط بتواجدنا 

معكم فى محضر الرب باسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين كم نحـن سـعداء   

يارب بأن تكون لنا عالقه شخصيه بك وفى الواقع انت صاحب الفضل فيها النك انت الـذى  

قه عندما ظهرت فى صورة انسان وجدت فى الهيئه كعبد اطعـت حتـى   بدأت معنا تلك العال

الموت موت الصليب اجتاز الجسد فى الموت لكنك لن تموت الى االبد انت حى موجود تعلن 

لنا حبك وتعلن لنا حنانك االن يا سيد نريد ان تكون بيننا وبينك عالقه حبيه المحرومين مـن  

لوك وينشأ بينك وبينهم الحب فى الداخل فتسود محبتك حبك يا سيد اقرع على باب قلوبهم فيقب

فى داخل قلوبهم بارك انفسنا الماثله قدامك بارك كل نفس تشاهد وتستمع الى صوتك بـاركن  

بكل بركه روحيه نحن فى حاجه اليها الجل الدم الكريم وطلبات جميع قديسك اسمعنا عنـدما  

اسمك ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كمـا فـى    نناديك بالشكر يا ابانا الذى فى السموات ليتقدس

السماء كذلك على االرض خبزنا كفافنا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا ونجنا من الشرير الن لك 

  .الملك والقوة والمجد من االن والى االبد امين الرب يبارككم تفضل 

  :االخ احمد 

كيف انار اهللا قلوبهم من شكرا طبعا يحلو القول عندما نسمع اختبارات العابرين ونعلم 

الظلمه التى كانت موجوده بالقلب ويحولها الى نور شعاع جبار يرى لنا محبه اهللا كم هى لنـا  

  .سوف نذهب لالدمن فى الغرفه ونسمع اختبار احد العابرين الو تفضلى المايك معك 

  

  أدمن



لرب شكرا جزيال على المايك معك حبيب الرب وسوف نسمع اختباره اتفضل حبيب ا

  .معك المايك 

  :حبيب الرب 

نعمة وسالم الرب معاك ياقدس ابونا سوف احاول ان اختصر اختبارى النى اعـرف  

ضيق الوقت الى نقط اساسيه مهى حالتى قبل التعرف على رب المجد كيف تعرفت على رب 

انه المجد والتغيير الذى تم فى حياتى بعد التعرف على رب المجد االسم حبيب الرب ال اعتقد 

سيكون فارق كبير اذا عرف اسمى النشأه فى اسره مسلمه متدينه ولكنها غير متزمته كان لدى 

حب كبير فى البدايه ان اعرف عن االسالم وتخبطت كثير جدا ولم اكن اعرف من اين ابـداء  

من العقيده او السنه بدأت اتعرف على الجماعات االسالميه كان اول لقاء مع جماعة االخوان 

مين كان معظم الكالم فى ذلك الوقت عن السيره النبويه وشعرت ان فى امور واضـحه  المسل

وغريبه جدا تعظيم وتأليه الرسول بدون سبب مع ان الرسول قال ما انى سوى بشـر مـثلكم   

يوحى الى الحظت الخالفات الواضحه بين الرسول وايات القران واصحابه الخلفاء الراشـدين  

نيه اليهود والنصارى فى هذا الوقت تكونت لدى فكره عن ان اى ديـن  والعداء الهل الملل الثا

انه دين محقور وذمه محقوره وهذا وصف قاله عمرو ابن العاص عندما كتب كتب عمر ابن 

الخطاب فى وصف اهل مصر يقول بالنص اهل المله الحقوره والذمه المطمـوره يحرثـون   

ت لهم ولغيرهم هذا موجود فـى كتـاب   بطون االرض ويكثرون بها الحرث يرجون بها الغال

النصوص الخفيه والظاهره للكاتب أبو المحاسن هذه هى الفكرة التى كانت لـدى عـن اهـل    

الكتاب بجانب انه صارت لدى مشكله النى رايت ايات القران تتحدث عن اهل الكتاب ايـات  

وعظه الحسنه ايات تذكر انهم مؤمنين وايات تذكر انهم كفره وايات تقول ادعو لسبيل ربك بالم

تقول قاتلوهم فبدأت اسأل وحدث اول صدام معهم فطلب منى ان ال اسأل ورد على بايه قرانيه 

يا ايها الذين امنوا ال تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم فلم يكن امامى خيـار ثـانى ولـم    

ه بالـدين  احاول ان اعرف عن دين اخر وقلت ربما تكون هذه الجماعه ليست على درايه كافي

االسالمى فبدأت انتقل للجماعه السلفيه والجماعه السلفيه لديه امور اخرى فبدأت أسـمع عـن   

امور لم اسمع عنها قبل ذلك مثل رضاعة الكبير زوجات الرسول وقصص الزواج ومفارقات 

زواج الرسول امور كثيره جدا ال اريد ان ادخل فى تفاصيلها ولكن من االمور التى جـذبتنى  

ه الفتره هى تجسد اهللا فى القران واننى كنت عندما اسأل عن تجسد اهللا فى القران كمـا  فى هذ

كـل   27&  26ورد فى ايات القران لكنى ال اريد ان اطيل مثال وجه اهللا سورة الرحمن االيه 

من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو االجالل واالكرام اعين اهللا ايدى اهللا اهللا يتكلم ايات كثيـره  

تؤكد ان اله االسالم اله متجسد وعندما بدأت أسال فى هذه النقطه وجاء الرد غير مقنـع  جدا 

بالنسبة لى وكان الرد كالتالى الكم معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه وبدأت اسـال ان  



االمر يتطلب ان اعبد اله مجهول ولم يكن مسموح لى ان اسال فى اى امر يخـتص بـاهللا ال   

ائه انا من اعبد اسئله كثيره كانت تدور فى ذهنى فترة وبعد ذلك ابتدأت اتجنب صفاته وال أسم

الصوم والصاله وبدأ حوار بينى وبين صديق مسيحى فبدأ يسأل عن ما بى طبعـا فـى هـذه    

الفترة كنت ادافع دفاع مستميت حتى االسئله التى كنت اسأل فيها كنـت ادافـع عنهـا دفـاع     

ايه طلب منى ان اعمل مقارنات بين الـرب المجـد يسـوع    مستميت وكأننى ذو علم وذو در

المسيح ومحمد من قلب القران وبدأت اعمل المقارنه وطبعا ال يوجد وجه للمقارنه بين المسيح 

فى القران وبين محمد فالمسيح كلمة اهللا وروح منه وعندما سألت ما المقصود بكلمه اهللا وروح 

قصود بها ازلية اهللا ام كلمة اهللا مخلوقه لم تكن هنـاك  منه لم يكن هناك ردود هل كلمة اهللا الم

ردود وعندما سألت هل هذا القران مخلوق بأعتبار القران كلمة اهللا فقـالوا ال القـران غيـر    

مخلوق فقلت بالتالى اذا المسيح غير مخلوق فوجدت نفسى بأتهم بـالكفر وباالبتـداع وانـت    

شايخ االسالم مع احترامى الشديد لهم ولكنى صرت على الجهنيه وغير الجهنيه وان ارى ان م

اراهم عاجزين عن الرد على ابسط االمور واالسئله التى يمكن ان تدور فى عقـل اى مسـلم   

يفكر والمطلوب منى كمسلم ان اقبل كالم القران او الكالم الذى يقولونه دون ادنى تفكير طبعا 

المقدس وبـدأت اسـال وبـدأت     انا رفضت هذا الموضوع رفض تام وبدأت اقرا فى الكتاب

اعرف من ضمن المفارقات العجيبه يا قدس ابونا انا فاكر هذا اليوم جيدا كنت طفـل صـغير   

وكنت ساكن بجوار كنيسه وكان معى مصروفى وكأى طفل صغير ذاهب لشراء حلوى وعائد 

وجدت نفسى بجانب الكنيسه وكان هذا يوم احد السعف والمسيحين مرتـدين مالبـس جديـده    

معيدين ووجدت نفسى بأشترى سعف واقف فى وسطهم وممسك السـعفه ورافعهـا وانـا ال    و

اعرف لما افعل هذا يمكن رب المجد كان يتعامل معى بأسلوب مختلف عن االختبارات العاديه 

ومن قرأتى للكتاب المقدس اتعرفت على شخص ربنا وايضا الشيطان كان يحـاربنى كيـف   

سلم وبدأت اسأل كنت اسال المشايخ االن اسال رجال الـدين  وكيف وكيف ومثلما فعلت وانا م

االخ احمـد لـدينا   [ المسيحى وعلى رأسهم القس ابونا زكريا بطرس المسيح يطول فى عمره 

وبدأت اطلب الرب يسوع واخبره انى غير قادر على ] مشكله فى الصوت من على االنترنت 

محدود وبدات تتراى لى مجموعـه مـن   الوصول بفكرى البشرى المحدود لطبيعة اهللا غير ال

العالمات عندما كنت ارفع وجهى بالدعاء كنت ارى صورة رب المجد تتراى لى وعندما كنت 

اتواجد فى مكان يوجد به اشجار كنت ارى صورة رب المجد بين اوراق الشجر بدات اقـراء  

اختبارى ان االخوه الكتاب المقدس وبداء الرب يلمسنى النقطه التى ارغب فى التأكيد عليه فى 

المسلمين يقولون ان هذه حمالت تبشيريه وغير تبشيريه عندما تحدث مع ابونا اننـى اتعمـد   

ليال وقبـل   10صباحا فى هذا اليوم تأخر عمادى الى الساعه  11ابونا حدد لى ميعاد الساعه 

تى بـه  ان اتعمد ظل ابونا يسألنى اكثر من ساعه انا عرفت ليه المسيح وكم مضى على معرف



اسلئه كثيره جدا وكأنى انا دارس الهوت وبعد ما ابونا عمدنى سالت ابونا سـؤال يـا أبونـا    

عصرتنى ساعه ونصف بتسألنى اسلئه فى الهوتيه او لست تعلم انى انسان جديد فى االيمـان  

فقال لى ابونا كلمه هذه الكلمه لن اقدر ان انساها انا باعمدك هذه امانه فى هذا احترمت قدس 

بونا فى هذا اليوم قدرت قدس ابونا اذا الكالم الذى يقال من اخوتنا المسلمين ويرددوه العامـه  ا

والذى يردد فى الجرائد والتليفزيونات ان هناك حماالت تبشيريه هذا الكالم غير صحيح بالمره 

فـى  الن ابونا قبل ما يعمدنى تأكد تماما انى مؤمن التغيير الذى ظهر على بعد قبولى للمسيح 

امور كثيره جدا اولها نظرتى للبشر عموما واعتقد اننى كنـت عنصـرى بدرجـه ال يمكـن     

للشخص ان يتخيلها متعصب لكل ماهو عربى متعصب لكل ما هو مسلم بغض النظر عما هو 

نظرتى للمراءه نظرتى للمراءه وانا مسلم ان المراءه شؤم طبقا للحديث النبوى الـذى يقـول   

المرأة والفارس هذا الكالم تغير وبدات انظر للناس نظره كلها حـب  الشؤم فى ثالث الضال و

بدات انظر للناس كلها انها متساويه بدأت اصلى وأطلب من اهللا ان ينير عقول وابصار نـاس  

كثير وبدات اتابع حلقات قدس ابونا والحوارات على البال توك وان الناس الزم يعرفوا الحـق  

ه ولكنها ليست سهله وكنت اسال ابونا سؤال فى انجيل متـى  والعشره مع المسيح جميله ورائع

االصحاح الخامس وخصوصا التطويبات التسعه وكنت اقول له مـن الصـعب يـا ابونـا ان     

االنسان يوصل للمرحله دى صعب جدا انا كنت ارى فى هذا الوقت انه صعب صعب جدا رد 

للمسيح وطلبت من المسيح انـه  ابونا رد فى منتهى الروعه والجمال وقال لى لو فتحت قلبك 

يدخل قلبك ويعيش فيه سوف تجد هذا الكالم سهل جدا وفعال المسيح لما يغير انسان بيغيـره  

تغيير كلى وجزئى االنسان بيحب الحياه لكن مش بيحب شهواتها بيحب الناس على اخـتالف  

ـ   ذا اختبـارى  طباعهم وبيحب الناس على خالف ديانتهم وملتهم وعقيدتهم وفعال اهللا محبـه ه

بشكل مبسط وانا اعلم ان الوقت ال يسمح بأكثر من هذا وانا اشكركم من اجـل اتاحـة هـذه    

  .الفرصه لى وسالم ونعمة رب المجد تكون معكم سالم ونعمة رب المجد لقدس ابونا 

  : االخ احمد 

شكرا الرب يباركك اخى الحبيب مبروك عليك الخالص وبالرغم من المشاكل التقنيـة  

والهاتف الغير واضح لكن الرب معاك ويبارك خدمتك سوف نسمع تعليق مـن قـدس    الكثير

  .ابونا عن هذا االختبار الرائع وكيفية عمل يسوع فى قلوب البشر تفضل يا قدس ابونا 

  :ابونا زكريا 

شكرا جزيال انا معجب بأختبار حبيب الرب الننا نرى االن اختبارات متنوعـه نـاس   

الدين االسالمى معتم عليها وناس قادمـه مـن عمـق الجامعـات      اتيه وهى التعلم شئ عن

االسالميه والفرق االسالميه المختلفه نشكر اهللا من اجل لمسات اهللا الن اهللا فـاتح قلبـه لكـل    

الناس ومستعد ان يقدم محبته لكل الناس وهذا يرينا فعال أينما كنت شكلك ايه علمك ايه صفتك 



هللا اب للجميع محب للكل يستطيع ان يغير بمثل هذا واعجبنى ايه وضعك ايه انت فين ال يهم ا

فى ما قال انه تاب عن كرهه وصار محبا لكل الناس وهذه عالمه مهمه جدا لعشرة المسـيح  

القويه وعمل المسيح الداخلى ربنا يباركك ويذيدك من النعمه ويجعل اختبارك سبب خـالص  

  .لكثيرين من السامعين 

  : االخ احمد 

ن لموضوع الحلقه كما تعودنا قدس ابونا سوف يحدثنا عن موضوع يخصنا ونأتى اال

كمسيحين ويقارن ايضا باالسالم ويقرب وجهات النظر وموضوع اليوم يتقارب الـى قلوبنـا   

اكثر من اى قيمه ثانيه وهو العالقه مع اهللا عالقة المسلمين مع اهللا وسوف نرى هـل توجـد   

  .ابونا  عالقه وما هى العالقه تفضل يا قدس

  :ابونا زكريا 

شكرا جزيال الحقيقه بعد ان عرفنا اسماء اهللا وصفات اهللا نأتى بالتبعيه لحقيقة العالقـه  

مع اهللا ما كنه هذه العالقه مع اهللا ما طبيعة هذه العالقه مع اهللا كيف تكون نراها فى المسيحيه 

مـا الـذى فـى االسـالم     ثم نراها بعد ذلك فى االسالم كما اقول هناك مسيحين ال يعرفون 

ومسلمون ال يعرفون ما الذى فى المسيحيه يقولون عليهم كفره ومشركين باهللا ونجسين كمـا  

سمعنا لكن اهم ما فى العالقه بيننا وبين اهللا انها عالقة حب كامل مشاعر حبيـه كمـا يقـول    

بـذل ابنـه   يقول النه هكذا احب اهللا العالم حتى  16وايه  3الكتاب فى انجيل يوحنا اصحاح 

الوحيد لكى ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة االبديه حب هكذا احب وفى روميـه  

اهللا بين محبته لنا والنه واذ نحن بعد خطاه مات المسيح الجلنا وفى سـفر   8وعدد  5اصحاح 

 يقول محبة ابدية احببتك الجل ذلك ادمت الرحمه محبه ابديه ال تنتهى 3عدد 31ارميا اصحاح 

يقول انا اشفى ارتـدادهم   14والتتغير الن اهللا ال يتغير وحبه ال يتغير والجل هذا فى اشعياء 

احبهم فضال عباره قويه جدا انا احب الذى يحبنى لكن اهللا يحب االنسان فضال مـن غيـر ان   

يفعل اى شئ الن اللله حب وال يعرف اال ان يحب والجل هذا اوصانا ان نحب حتى االعداء 

عدائكم اهللا محبه اهللا حب والجل هذا نحن نحبه النه احبنا اوال النه لكل فعل رد فعـل  احبوا ا

مساو له فى القوه ومضاد له فى االتجاه ما عدا الروحيات فال يمكن ان يكون لدينا حب مساو 

لحب اهللا فأنا انسان محدود حبى محدود قلبى محدود لكن اهللا قابل نحن نحبه النه هـو احبنـا   

سيحيه عالقة حب تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل قدرتك وتحب قريبك كنفسك اوال الم

حب من اين اتى هذا الحب من اهللا نفسه محبة اهللا انسكبت فى قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا 

حب اهللا ينسكب فى قلوبنا فنحب به اهللا والناس اما العالقة فى االسالم ماذا تقول هذه العالقـه  

رض عليها االسالم فال يرغب فى مثل هذه العالقة الحبيه بين اهللا واالنسان نعم فانا الحبيه يعت

قالت اليهود والنصارى نحن ابنـاء اهللا واحبائـه صـارت     18ال اؤلف ففى سورة المائده ايه 



قضيه وليست مقبوله قالت اليهود والنصارى وسوف نناقش تلك االيه الحقـا ونـرى وجـه    

ن اننا نحب اهللا حتى الى هذه الدرجه اليريد ان يـرى احـد بهـذه    االعتراض لدى القران ع

العالقه الن ربنا مكار وجبار وليس اله الحب اذا ما هى العالقه بين االنسان واهللا فى االسالم 

هى عالقة فرائض فريضه هى امر واجب عليك البد من تنفيذه فى سورة التحريم لقد فـرض  

مكن ان يكون له تحليل فرض اهللا فى صحيح البخارى يقـول  اهللا تحلة ايمانكم يعنى الحلفان ي

عن هذا عن جابر عن رسول اهللا فى صحيح البخارى ها هو امـام الكـاميرا فـى صـحيح     

عن جابر يقول قال اذا اراد الفريضه استقبل القبله فريضه وايضا فـى   402البخارى حديث 

لت يارسول اهللا ان فريضة عن ابن عباس قال جاءت امراءه قا 1538صحيح البخارى حديث 

اهللا على عباده فى الحج مع ان الحج كان موجود قبل االسالم وكان يسمى الحك النهم كـانوا  

يذهبوا ليحكوا انفسهم بالحجر االسود فريضة الحج صارت فريضه قالت اذا ادركت ابى وهو 

ها فصال ففـى  عاجز عن ركوب ارحيل افا احج نيابة عنه فقال نعم فريضه والفريضه دائما في

فريضة الصاله فى االسراء والمعراج نزل محمد من سدرة المنتهى فقابل موسى فقال له ماذا 

قال لك ربك قال له قال لى دع امتك تصلى خمسين صلوه فقال ارجع وقل له شعبى ال يقـدر  

ان يصلى خمسين صلوه وكأن اهللا ليس بفاهم فذهب وقال له خمسين صلوه كثير فهل ممكن ان 

فقابله موسـى  % 10فنزل فرحا فقد حصل على دسكونت  45ضهم فقال له المانع اجعلهم تخف

وقال له ماذا فعلت فأخبره فقال له هذا كثير جدا وكأن موسى يفهم اكثر من اهللا  فرجع محمـد  

حتى وصلوا الى خمس فصـال النهـا    20 – 25 – 30  - 35وظل الدسكونت مستمر من 

ذا فعلت فقال اوصلتها الى خمس فقال له كثيره لن تستطيعها فريضه فوصل لموسى فقال له ما

امتك فقال له لقد خجلت من اهللا لن اعود نحن ال نمزح ولكن شر البليه مـا يضـحك النهـا    

فريضه فبيها فصال اين المسيح الذى يتكلم عن صلوا دائما صلوا كل حين هذا حب والحب ال 

العالقة االولى فى االسالم هى عالقة الفريضـه  يشبع منه لكن فرق بين الفريضه والمحبه اذا 

العالقه الثانيه هى عالقة الخوف خافوا من عقاب اهللا انا بحثت بعـض الشـئ فـى القـران     

واالحاديث وجدت ان عدد الكلمات التى فى القران واالحاديث عن العقاب والعذاب وعن النار 

عن السعير والعذاب والمـوت   كلمه يعنى فوق العشرين كلمه 2253والسعير وجهنم وجدتها 

مثال ومن لم يؤمن باهللا ورسوله فأنا اعددنا للكافرين سعيرا  48وعذاب القبر فى سورة الفتح 

ومنهم الذين يؤذون النبى الم يعلموا  61اال يكفى اله ال البد ان يكون رسوله فى سورة التوبه 

الخوف سـوف تـذهب لجهـنم    ان من يحاجج اهللا ورسوله له جهنم خالدين فيها يؤذون النبى 

واعتقد هذا الخوف هو الذى يجعل اخوتنا المسلمين خائفين ان يفكروا النهم لو فكروا سـوف  

يتركون الرسول فيؤذونه فيذهبوا للسعير المتقده حقيقة الدكتور احمد الطيب فى موقع االزهـر  

الخوف مـن اهللا  على االنترنت عن الحب االلهى يقول كانت الحياة فى االسالم يحركها عامل 



وعقابه هذا على الموقع األزهر دوت نيت يقول لك فى باب مفاهيم ان الحيـاه فـى االسـالم    

يحركها عامل الخوف العالقه مع اهللا فى االسالم اوال عالقة فرائض ثانيا عالقة خوف ثم ثالثا 

ـ   ن عالقة مصلحه عالقة طمع طمع فى جناته وحورياته وخمره وولدانه فبدال من التحـدث ع

الوجود فى محضر اهللا واالنشغال به نجد انفسنا امام هذه االمور لكن محمد اغـرى الرجـال   

فى جنات النعيم على اجـر منظومـه    38 – 11بالجنه يقول فى سورة الواقعه عن الجنه ايه 

يعنى مشغوله بالذهب وااللى يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكأس من معـين  

ون ولحم طير ممن يشتهون وحور عين من امثال اللؤلـؤ المكنـون فأنـا    وفاكهة ممن يتخير

انشأنهن ابكارا يعنى بعد كل لقاء يعودون ابكار من اول وجديد ان الرجل همه األفتراس فهـو  

يعطى صوره بشعه لهذا االمر انت تعرف بهذا االغراء يعطى كم حوريه للمؤمن فـى كنـز   

يقول لكل واحد زوجتان من حور العـين يـرى    2184العمال لمتقى الدين الهندى فى صفحة 

مخطاطتها من وراء اللحم الحى وعندما يرى االنسان عظم لن يحب المنظر لكن يشوف مـخ  

الصقر شيئ حتى رهيب فى سنن ابن ماجه فى كتاب الذهد وركز معى انـه الذهـد حـديث    

من  72زوجه  72ل عن ابى امامه قال ما من احد يدخل الجنه اال وزوجه اهللا عز وج  4181

من ميراثه من اهل النار ما منهن واحدة اال ولها انا اسف ال استطيع مع انه  70& حور العين 

ال حياء فى الدين تحديدا فى الدين االسالمى دعك من كل ذلك واليك اخر ما قرأت فى المعجم 

اهللا  حديث يقول عن عمر ابن الخطاب قـال رسـول   6805االوسط للطبرانى فى باب العين 

حرف فمن قراءه صاغرا محتسبا كان له فـى   27000القران الف الف حرف يعنى مليون و

كل حرف زوجه هنئيا لك يا ابنى ياحبيبى لكن هل من العقول ان تكون الحياه مع اهللا مثل الف 

طبعا هل عزيـزى  ] االخ احمد هذا حديث صحيح [ ليله وليله وهذه احاديث صحيحه ومسنده 

هللا بالفرض تصنع الفرض وتحرث االرض تعبد اهللا بالطمع فيما سيعطيك تعبـد  الفاضل تعبد ا

اله بالخوف من ان يلقيك فى النار وال تفضل ان تكون مع االله المحب الذى احبك ومستعد ان 

يغفر لك خطاياك وكل اثامك ويطهرك لتعيش فى عالقة حب وقداسه معه فكر اهللا اعطى لنـا  

ول عن تفكيرك فأن اهللا سوف يسالك لماذا سرت فى هذا الطريـق  العقل لنفكر به وانت المسئ

هل سوف تقول له انت الذى جعلتنى اسير فيها انت جعلت اكابر القريه مجرميها فيها ال لست 

انا يا ابنى يا حبيبى ان اعطيت عقل لتفكر به وضعت امامك طريق الحياه والمـوت الخيـر   

ر الحياه لتحيا فكر ونحن سوف نصلى لك ورحب بـك  والشر البركه واللعنه لتختار بينهم فأخت

  .معنا والرب يبارك حياتك 

  

  

  :االخ احمد 



شكرا يا قدس ابونا سؤال بسيط قبل ان نذهب للغرفه اذا كان عدد حـروف القـران   

الف هل هناك قران اخر ال نعرف  27000الف وقليل فمن اين اتوا بالمليون و 300المعروفه 

  . عنه شئيا

  :ا ابونا زكري

  .يبدو ان هذا هو المذكور فى اللوح المحفوظ 

  :االخ احمد 

ادمن اتفضلى المايك ونبدا بالرد على اسئلة الناس بالغرفه والرب يكون معاك ونسمع 

  .الناس ابونا يتفضل يرد على االسئله يا ترى االدمن موجود معانا 

  :أدمن 

شكرا جزيال احمد فى الحقيقه لدينا اسئله كثيره لكن نحاول اختيار االسـئله المناسـبه   

لموضوع الحلقه الجل ان ال نخرج خارج الموضوع كونوا حكماء عندها سؤال عذرا لالخرين 

احنا بنختار االسئله المناسبه وانتم ستاخذون دوركم اول ما ياتى سؤال مناسب اتفضلى كونوا 

  حكماء 

 54يف تى فى انا عندى سؤال محتارة فيه بعض الشئ فى سورة المائده ايـه  شكرا ال

تقول يا ايها الذين امنوا من يرتد عن دينه سوف يأتى له اهللا بقوم يحبهم ويحبونه وانا لى وقت 

  .كثير مندهشه من المقصود بااليه فارجو االفادة وشكرا جزيال معك المايك 

  :االخ احمد 

  .اتفضل يا قدس ابونا 

  :ابونا زكريا 

هنا رد على فكرة ان اهللا ال يحب فى االسالم فما هذا ها هو يقول ياتى بقـوم يحـبهم   

ويحبونه ولكن العجيب هنا انه اذا ارتد عن االيمان فا باالولى يحب الذين امنوا فلماذا تقولون 

نه فكان من ال يوجد حب فى االسالم فالسؤال لماذا عندما يرتد هؤالء ياتى بناس يحبهم ويحبو

باب اولى ان يحب الذين معهم فال يرتدوا فلماذا عندما يرتدوا فأن كان اله محب حقيقى كـان  

يهديهم اوال السر المخفى فى السؤال انه كان يحدثهم عن من يحبون اهللا واهللا يحـبهم اليهـود   

ون والنصارى فهو يخبرهم ان ارتدتم عن االسالم سوف يأتى اهللا باليهود والنصـارى يأخـذ  

بلدكم كالم له معنى ومغزى مش الن اهللا بيحب ال لكن سوف يأتى باليهود والنصارى وياخذوا 

ارضكم وهذا هو الرعب الذى يرعب المسلمين اليوم يخافوا ان يتخلوا عن الدين فياتى اليهود 

والنصارى الصهاينه واالمريكان فيأخذوا ارضهم كما حدث فى االندلس فسوف يحدث فى كل 

هذا ليس طبيعة اهللا ان يحب ولكنه يرعبهم ان لم تتمسكوا بالدين سيأتى اهللا بـاليهود   مكان اذا

  .والنصارى الذين يحبونه ويحبهم 



  :االخ احمد 

نعم والدليل على ذلك قوله قوم اشداء على الكفار اليخشون فى اهللا  لومة الئم شكرا يا 

  .ادمن لو سمحت المايك معك اتفضلى قدس ابونا السؤال الثانى يا 

  :ادمن 

شكرا قدس ابونا لالجابه شكرا احمد للتعليق فى الحقيقه ابن ابو لهـب طلـب الـدور    

  اتفضل معك المايك 

ابن ابو لهب شكرا واطلب نعمة وسالم الرب يسوع مع قدسك يا ابونا ونشكر ربنا انه 

الواحد والعشرين انا سؤالى يا ابونا لقد  لرسل لكنا اثناسيوس الرسولى الثانى اثناسيوس القرن

كنت ادرس لفتره كبيره من حياتى االديان فوجدت ايه مشهوره جدا فى القران اريد من قدسك 

ان تفسرها لى فى سورة ال عمران يقول رسول اهللا او القران اى كان من قال قـل ان كنـتم   

يه وما تفسيرك وسالم المسيح معكم تحبون اهللا فأتبعوننى يحببكم اهللا ما راى قدسك فى هذه اال

  .جميعا

  :االخ احمد 

  .شكرا 

  :ابونا زكريا 

شكرا تقول فى القران الكريم هذا جيد وهذه ايه عن المحبه يقول ان كنتم تحبـون اهللا  

فأتبعونى الذى هو محمد دائما تجد محمد متداخل مع ربنا حبوا ربنا حبونى فربنا يحبكم وهذه 

تحبون اهللا فأتبعونى يحبكم اهللا لو انتم تبعتونى اذا انتم تحبونى فربنـا  محبه مشروطه ان كنتم 

سوف يحبكم محبه مشروطه والمحبه االلهيه غير مشروطه يقول انه يحـبهم فضـال المحبـه    

المشروطه محبتنا انا وانت بشر والجل هذا قال السيد المسيح ان كنتم تحبون الذين يحبـونكم  

خطاه يفعلون هكذا لكن احبوا الذين ال يحبونكم احبوا اعـدائكم  فاى فضل لكم ان العشارين وال

باركوا العنيكم احسنوا الى مبغضيكم احبوا الكل وتتجلى هذه المحبه عنـدما صـلب النـاس    

المسيح ولم تتبعه ما الذى صنعه بالحب قال له اغفر لهم يا ابتاه النهم ال يعلمون ماذا يفعلـون  

رهم انهم يتبعوه يلزمهم بنفسه مع اهللا بمعنى تحب ربنا اتبعنى اما االخر فيريد ان يقهرهم ويجب

  .حبنى لكن ال من غير التزامات اهللا محبته غير مشروطه اتفضل 

  :االخ احمد 

  .شكرا قدس ابونا ادمن الرب يبارك حياتك اتفضلى المايك معاك السؤال التالى 

  

  :ادمن 



كم اليف تى فى جاء لديها سؤال شكرا جزيال يا احمد شكرا يا قدس ابونا طيب استأذن

اتفضلى معاك المايك شكرا لك يا تى فى وان لقد اتانى سؤال غريب جدا السؤال يقـول مـن   

يحب الذين يقاتلون فى سبيله يعنى هنا ان اهللا يحب الذين يقـاتلون   4القران سورة الصفح ايه 

قة حب بين اهللا وشـعبه  فى سبيله فما هو رايك يا قدس ابونا فى هذا الكالم وهل هذه هى عال

  .كما هم معتبرينها اتفضل يا قدس ابونا 

  :االخ احمد 

  .اتفضل يا قدس ابونا 

  :ابونا زكريا 

لحقيقه فى الحقيقه الحب الحقيقى هو حب مسالم الحب الحقيقى بال خنجـرا او سـيف   

ـ  ون لـه  الحب الحقيقى تؤام للسالم وال يعيش الحب مع االرهاب اذا كيف يقبل هذا الكالم ويك

معنى يحب الذين يقاتلون ال هذا ليس حب حقيقى هناك حب ولكن ليس اهللا الذى يحـب بهـذه   

الطريقه اهللا بأمر بالحياه ال بالموت يقول هكذا هل مسرة اسر بموت الخاطى يقول السيد الرب 

اال برجوعه عن طرقه فيحيا اهللا اليتسلط على االنسان بل يعالجه الن االنسان مريض بالخطيه 

محتاج الى عالج لو واحد مريض بالخطيه مريض حتى بالجسد نقتله هذا غير ممكـن هـذه   

جريمه فما بالك انسان مريض بالروح كيف تقتله هل االله يحض على القتل وهو الذى يحـى  

ليس ممكن يكون اذا الذى يحب الذين يقاتلون اله اخر غير االله الحقيقى االله الحقيقى اله حب 

الوهيم والبد ]  GOD[ء وليس مع اهالك اذا هم يتحدثون عن اهللا وليس عن مع سالم مع عطا

  .ان نفرق بين شخصيه اهللا هنا وهنا فهذا اله قتل يحب القتله مختلف تماما عن اهللا الذى نعرفه

  :االخ احمد 

  .معنى هذا اننى اذا كنت غير قادر على القتال معناه انه يكرهنى 

  :ابونا زكريا 

ال فهذا االمر له فتوى كان هناك شخص لم يستطيع ان يحارب النه كان عاجز فعندما 

  ] .هاند ميد [ نزلت االيه قال له وانا يا رسول اهللا فانزل له ايه ثانيه انت مقبول وما شابه 

  :االخ احمد 

  .شكرا يا قدس ابونا السؤال التالى يا ادمن الرب يبارك حياتك المايك معاك 

  :ادمن 

را جزيال فى لدينا سؤال ثانى مهم ايضا اخونا رينو يريد ان يساله تفضل يا رينـو  شك

  معاك المايك 

سالم ونعمة الرب يسوع لك ياقدس ابونا نقبل  9شكرا لك اختى العزيزه اليف تى فى 

االيادى الرب يبارك فى خدمتكم الحقيقه يا قدس ابونا يوجد فـى االسـالم فـرائض خمسـه     



لصاله والذكاه وصوم رمضان وحج بيت اهللا لمن استطاع اليه سـبيال هـذه   الشهادتين طبعا ا

الفرائض اذا اتمها المسلم يدخل بها الجنه فهل لدينا فى المسيحيه فرائض مقابله لتلك الفرائض 

  .الموجوده فى االسالم شكرا ابى الحبيب واقبل االيادى مره اخرى والرب يبارك خدمتك  

  :االخ احمد 

  .ابونا  اتفضل يا قدس

  :ابونا زكريا 

هو فى الحقيقه الفريضه هى الواجب واالجبار مفروض عليك ان تفعل ذلك وحيث ان 

اهللا فى المسيحيه هو اله المحبه فال يوجد هذا لكن يوجد تحب الرب اله من كل فكرك ومن كل 

ـ   ا قلبك ومن كل قدرتك وواحد تعليقا على هذا الكالم القديس اوغسطينوس قال حب وافعـل م

شئت الن محبة المسيح تحصرنا المسيحيه حب وعالقة محبه وشركة محبه بين االنسـان واهللا  

اما الواجب والفرض واعمل الفرض وانقض االرض والذى ال يعمل الواجب يـذهب لجهـنم   

غير مقبوله ربنا نفسه قال هكذا هذا الشعب يكرمنى بشفتيه يعمل الفريضه بشفتيه امـا قلبـه   

يعبدوننى العمليه ليست بالفرض وبعد ذلك يتحـدث عـن النـاس الـذين      فمبتعد عنى وباطال

يصومون فرض اهذا صوما اختاره ان تحنى مثل االسله راسك وتمارس االعيب الصوم التى 

تمارسها ليس هذا الصوم الذى اختاره انا اريد صوم من اجل عالقه شخصيه تربطك بى صوم 

الروح هذه ليست فرائض هذه وسائل لدينا فـى   الجل ان تنمو بالنعمه صوم الجل ان تنمو فى

  .كنائسنا وسائل نعمه وليست فرائض قهر اشكرك جدا رينو من اجل سؤال الجميل 

  :االخ احمد 

  .شكرا قدس ابونا ادمن اتفضلى المايك مع حضرتك ويا ريت السؤال التالى 

  :ادمن 

هى فى الحلقـه فبعـد   شكرا جزيال احمد شكرا قدس ابونا انا اعلم طبعا ان وقتكم بينت

  اذنك ستريت مان عند سؤال اتفضل 

شكرا اخت حنه شكرا يا ابونا نقبل االيادى يا قدس ابونا كنت قدسك ذكـرت سـابقا   

  .عذاب القبر فما هو عذاب القبر واشكرك يا ابى والمايك معاك

  :ابونا زكريا 

اهللا هذه شكرا عزيزى هى عالقة الخوف من العذاب عذاب الموت عذاب القبر عذاب 

سمة التعاليم االسالميه عذاب القبر بالذات التى انت تسأل عنها جاء فى فتح البارى للعسـقالن  

يقول يضيق عليه القبر حتى تختلف فيه اضـالعه بمعنـى ان    850الجزء االول من صفحة 

تتداخل اضالعه معا اى تتشابك اى ان القبر يضيق يانهار ابيض انا اتذكر انسانه مسلمه كانت 

تخبرنى انها من هذا المنظر كانت ال تنام الليل كيف سوف تدخل عظامها فى بعضها كيف ال 



استطيع تصورها رعب ويقول لك يقيد اهللا معه اعمى ابكم معه مرزبه من حديد لو ضرب بها 

جبال لصار ترابا فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب فيصير ترابـا ولكـن   

ويقول له انتظر مازال امامك عذابات اخرى ويقول عن ابى هريـرة عـن   اليتركه بل يقيمه 

رؤؤس يلسعونه  9حيه ولكل حيه  70تنين اتدرون ما هو التنين هو 99الرسول ال يسلط عليه 

تسـاوى   9×  70×  99ويخدشونه الى يوم يبعثون الثعبان االقرع فكم عدد هـذه الـروؤس   

يا ابنى ليس بالرعب ولكن بالمحبه انا اصـلى  راس ثعبان ما هذا الرعب القصه حب  62370

الى اهللا ان يعطى اهللا نور الحبائى المسلمين ليخرجوا من هذا الخيال والخداع ليروا النور نور 

  .المسيح الرب معكم امين 

  :االخ احمد 

شكرا يا قدس ابونا شكرا يا جماعه فى الغرفه لالسف الوقت انتهى رسالتى الى اخى 

اريدكم ان تعرفوا ان يسوع يحبكم والذى نقوله هذا ليس الننا احسن منكم لكن واختى المسلمين 

يسوع من حبه فينا جعلنا نحبكم فيه لكن ارجوكم فكروا فى الكالم واطلبوا من اهللا ان يـريكم  

  .فضل وجهه امين والى اللقاء فى حلقه اخرى شكرا يا قدس ابونا 
 


