
 :االخ احمد 

البال توك اهال وسهال اعزائى المشاهدين فى تلفزيون قناة الحياه احبائى المستمعين فى غرف 

بكم فىبرنامجنا وبرنامجكم حوار الحق يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص زكريا بطـرس  

  .اهال وسهال يا قدس ابونا 

  :ابونا زكريا 

  .اهال وسهال مرحباً بك وبالمشاهدين جميعا 

  :االخ احمد 

ويـب سـايت   اهال وسهال ياقدس ابونا برنمجنا كما تعودنا به براهين وحوار وادلـه  

معلومات كافيه ارجوكم انتبهوا لها واكتبوا السايت بتعنا الجل ان نسيتم شئ يمكنكم الرجـوع  

اليه وقبل ما نبداء الحلقه بنطلب من قدس ابونا انه يرفعنا فى الصاله امام عرش النعمه الجل 

  .ان نبداء بالبركه فى هذه الحلقه تفضل ياقدس ابونا 

  : ابونا زكريا 

بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين يا من احببتنا محبة ابدية فأدمت لنا 

الرحمه ويا من دبرت لنا خالصاً هذا مقداره عندما خلقتنا على صورتك ومثالك فكم هو رائع 

ان نكون على صورتك ثم انك اعددت لنا خطة الفداء لنا عندما شوهنا الصوره الرائعه اعددت 

الخالص يا من احببتنا حتى خلصتنا كما هو مكتوب اهللا بين محبته لنا النه ونحن بعد لنا خطة 

خطاه مات المسيح الجلنا اسألك يارب ان تكشف عن عيوننا لنعرف خطتك لحياتنا ونعرف كل 

االمتيازات التى لنا فى شخصك نعرف مدى حبك الباذل والمضحى بارك فى انفسنا بارك فى 

يارب ليتمجد اسمك القدوس فى كل حياتنا الجل الدم الغـالى الكـريم    كل نفس سامعه وشاهده

وطلبات كل قديسيك اسمعنا عندما ندعوك بالشكر قائلين ياابانا الذى فـى السـموات ليتقـدس    

اسمك لياتى ملكوتك لتكن مشئيتك كما فى السماء كذلك على االرض خبزنا كفافنا اعطنا اليوم 

ايضا للمذنبين الينا وال تدخلنا فى تجربه لكن نجنا من الشرير  واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن

  .بالمسيح يسوع ربنا الن لك الملك والقوه والمجد الى االبد امين 

  : االخ احمد 

شكرا ياقدس ابونا كما تعودنا نبداء الحلقه بالصاله ثم االخبار الساره عن العابرين من 

ين اتوا ليعرفوا شخص الرب يسوع المسيح سوف الظلمه الى النور المتنصري المنتصرين الذ

يباركنا ويشارك باالختبار اليوم االخ جان دارك ويقول لنا خبرته وشهادته كيف عبـر الـى   

المسيح ادمن الرب يبارك حياتك ياريت لو سمحت تاخذى المايـك االن ونبـداء المشـاركه    

  .باالختبار اتفضلى 

  :ادمن 



شكرا جزيال احمد وشكرا اننا متواجدين معكم فى هذه الحلقه ايضا وبنستمتع بوجودنا 

معكم ونستمتع بخبرات اخوتنا العابرين جان دارك سعيده جدا اننى سـوف اسـمع اختبـارك    

  تفضل معك المايك 

  جان دارك

الرب يبارك حياتك والرب يبارك حياة كل الموجودين باشكركم وباشكر ابونـا علـى   

ة الفرصه لى انى اقول اختبارى انا من اسره متدينه بمعنى انهم كلهم مصلين كل البيـت  اتاح

بيصلى فى فتره من الفترات وجدت ان اختى الكبيره تغيرت فجاءه وشـعرت انهـا غريبـه    

وشعرت انها ليست طبيعيه وانا كنت بحترمها جدا وبحبها جدا وكنت بعتبرها امى الثانيه ولـم  

قتها فى الحياه اتغيرت كان يهمنى انى اعرف السبب وراء ذلك اكتشفت وجدتها اتغيرت وطري

انها بتقول انها ليست مسلمه وانها صارت شئ اخر ال اعرفه فظللت احترمها واحترم فكرهـا  

وبدات اعجب بطريقة تفكيرها وبشكل الحياه الجديده التى هى تحياها فاكتشفت مع االيام انهـا  

تكون مسيحيه فى بيت كله متدين فهذا يعتبر امر صـعب   صارت مسيحيه فصدمت طبعا انها

هذا كفر وصارت كافره وليست مؤمنه وصارت شئ سيئ والنه امر غير جيـد ان االنسـان   

يكون كافر فاالمر سبب لى فتور فى العالقه ومن هنا بدأت احاول ان اعرف دينى بشكل جيد 

يدها احاول ان اهـديها صـدمت   حتى استطيع ان احاول معاه او اتناقش معها واحاول ان اع

صدمة ثانيه اختى االصغر منها ايضا بحبها جدا اتغيرت فجاءه واكتشفت ايضا انها صـارت  

مسيحيه وهذه قد صنعت بى صدمه كبيره جدا لدرجة انى اخذت قرار وخطوه انى التزمت مع 

انـى  جماعه اسالميه والتزمت التزام سلفى وصارت اختى كافره بالنسبه لى وخفت وقـررت  

اتعمق فى دينى وانى اعرف ربنا واتقرب منه وبدات اتحرك نحن ربنا بكل الطـرق بـدات   

اكون شخص جيد بدأت اذهب للمساجد بدأت اعتكف فى المساجد فى رمضان وخاصة العشرة 

األيام االخيره وبدات اقوم بكل الفروض الواجبه على واكثر وكان كلى غرضـى ان اردهـم   

ى فى فتره من الفترات كانت امنية حياتى ان استشهد فى سبيل اهللا وارضى وجه ربنا لدرجة ان

اخرج للحرب وكان بالنسبه لى هذا االمر حلم ان استشهد فى سبيل اهللا  حاجه ممكن الواحد لو 

قدمها ينول بها الجنه وينول بها رضاء اهللا بالكامل لكن بعد فتره انه رغم كل هـذا التوجـد   

يعاملنا كمجموعه من البشر بانه يحسن علينا بالنعم وكلها امور عالقه شخصيه شعرت ان اهللا ب

ماديه وانه بيعاملنا كمجموعه من البشر وليس كفرد فلم اشعر بعالقه شخصيه معه طبعا فـى  

اوقات كنت بكون روحانى بصالتى لكن كان فيه اوقات كنت اقضى فرض انا اقضى فـرض  

جد عالقه شخصيه بينه وبينى وبـدات  وخالص باعمل حسنات مقابل السئيات وخالص ال يو

اتعمق مع ربنا اكثر فصدمت صدمه كبيره جدا فى االسالم النى وجدت ان اهللا فى االسالم اله 

متعالى به غرور ونرجسيه شئ مثل هذا شئ غريب مئات االحاديث والمواقف التى حدثت لى 



اقف وافكر انه عندما  تشعرنى بهذا الشعور منها اذكر الموقف الذى استدعى انتباهى وجعلنى

يموت البشر جميعا وتقوم القيامه فيهز اهللا االرض وهى ليس عليها شئ ويقول لمـن الملـك   

اليوم ويقولها ثالث مرات لم الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم وبعد ذلك يرد علـى  

ذا لنفسـه هـل اهللا مـع    نفيه هللا الواحد القهار ففيما بينى وبين نفسى هل اهللا يحتاج ان يقول ه

وجود بشر اليوجد خلق هل يحتاج ان يقول هذا لنفسه هنا شئ من البارانويا هو لما يفعل هذا 

لماذا حب العظمه جدا حتى مع نفسه وليس معنا نحن وكانت هذه صدمه كبيره جدا بالنسبه لى 

ما جعلنى افكر فـى  فى االسالم لم اجد ان هناك عالقه اوعالقه حقيقيه بين االنسان واهللا وهذا 

ان كل ما اقوم به من صوم وصاله وعباده هو فقط خوفا من عذاب القبر الن الرسول فى احد 

سيف فى الرقبه والرسول ينصح االنسان  600االحاديث يقول ان سكرات الموت هذه كضربة 

ان يصنع حسنات كثيره وامورا صالحه كثيره استعدادا لليوم الذى سوف يمـوت فيـه يعنـى    

نسان يصنع هذه االمور النه الزم يموت وليس النه يحيا مع اهللا وكان دائما الفكر المسيطر اال

على اننى يجب ان استمر فى عمل كل هذه الفروض خوفا من الموت وليس لدى اى امان فى 

اهللا واننى مهما فعلت فسوف يصيبنى عذاب لدرجة انه كان هناك حديث عن ابى بكـر وهـو   

ه ومن اقرب الصحابه يقول لو لى قدم فى الجنه واخرى فى االرض لـن  احد المبشرين بالجن

أأمن مكر اهللا حتى ابو بكر الذى كان اى امر يقوله الرسول هو اول من يقول امين وبالنسـبة  

لنا ابو بكر من الشخصيات العظيمه جدا فى االسالم وكان يتبع الرسول فى كل امر حتى هذا 

ن الحياه اين االمان وحتى الوعود للذين يؤمنون بالجنـه انهـم   الرجل ال يأمن مكر اهللا اذا اي

سينالون كل ما يشتهونه من اكل وشرب وملذات ماديه حتى فـى االخـره ال يوجـد عالقـه     

شخصيه مع اهللا اين اهللا فى حياتنا ال يوجد اهللا امر فى حياتنا وهناك امور هو يصنعها البد ان 

اهللا فى االسالم وهذه مـن االمـور التـى صـدمتنى      اخاف منها المهم انه التوجد عالقه مع

فأوقفتنى النى لم اجد نفسى اقيم عالقه مع اهللا بردد نفس الكالم وبصنع نفـس الحركـات وال   

توجد اى بوادر لوجودى مع اهللا ال توجد عالقه واضحه او حقيقيه بينى وبين اهللا وفـى هـذه   

عها بشكل سيئ اال اننى وجدت نفسـى  الفتره بدات اختى تتحدث معى رغم انى كنت بتعامل م

اسمع لها ورغم قسوتى وعنفى معها كانت تصبر على وتحدثنى بطريقه جميله جدا فبدا حبـى  

يزداد لها وكذلك اعجابى بها وبدات اسمع لها بشكل مختلف وبدات تتكلم معى وبدات اختـى  

اقراء بجد وبعقل  االخرى تتكلم معى وبدات فعال افكر كويس وبدات فعال اراجع نفسى وبدات

وبدات اتخيل اهللا فى االسالم ما هى صورته وبداوا يحدثونا عن اهللا فى المسيحيه كيف هـى  

صورته وبدات اطلب من اهللا ان يساعدنى ولم اتخيل ان اهللا سريع جدا واهللا حقق لى امور لم 

قه شخصيه اكن اظنها تتحقق بهذه السرعه والذى يطلبه من القلب فعال هو فعال يصنع معه عال

حقيقيه مش عالقه اضحك على نفسى فيها النه هو صادق وكانه يقول لى لن اجعلك تضـحك  



على نفسك او تضحك على وبالفعل كانت هناك قيود كثيره فى حياتى لكن ربنا فعال لما طلبته 

بصدق بسرعه استجاب لى وفعال شعرت انى حر وانى فى امان وان اهللا رائع فى المسـيحيه  

هللا حقيقى وعالقه جديه حقيقيه معه وال يطلب منا ان نضـحك علـى انفسـنا او    شعرت ان ا

نضحك عليه وهذه امور رائعه جدا انا اتمن من الناس انهم يسمعوا شئ عـن االخـر الـذى    

يخبرهم عن اهللا الحقيقى ويفتحوا عقولهم وقلوبهم لنور الحق بجد ويبحثوا عن اهللا بجد ويحالوا 

ه انها تنير داخلهم ويشعروا بالحقيقه ويارب الناس كلها تستوعب ربنا ان يتركوا انفسهم للحقيق

الحقيقى وانها تدرك النور وفعال ربنا لن يرفض طلب اى شخص امين والرب يباركم وابونـا  

زكريا ربنا يبارك حياتك ويباركك على الفرصه التى قدمتها لى ان اقدم اختبارى والرب يكون 

  .معكم 

  :االخ احمد 

ركك اخى الحبيب مبروك عليك الخالص مكتوب سلم للرب طريقـك وهـو   الرب يبا

يجرى ويخرج مثل النور برك وحقك مثل الظهيره الرب يباركك ومبروك عليـك الخـالص   

قدس ابونا سوف يعلق لنا على الخبر السار الذى وصلنا منك واالختبار الرائع الذى اختبرتـه  

  . مع الرب يسوع اتفضل يا قدس ابونا 

  :زكريا ابونا 

اشكرك كثيرا اخى جان والرب يزيدك فى النعمه نحن سعداء انك تأتى الينا وتخبرنـا  

وتحدث عن عمل اهللا فى حياتك لكن النقله اخذت منك وقت طويل وصراع شديد جدا ولكنـى  

كنت ارغب قبل ان تعطى لى المايك العلق على االختبار هو شرح لنا كيف رفـض العقيـده   

حياته ونريد ان نعلم كيف فتح قلبه للمسيح وقبله شخصيا الن هذه نقطـه   االولى النها التشبع

مهمه جدا حتى الحبائنا السامعين الن الناس تريد ان تتحقق من النقطه التى انت وصلت اليها 

  .النقطه الرئيسيه فى تحولك فارجو لو سمحتى ان تقدمى له المايك مرة ثانيه 

  :ادمن 

  يك حاضر يا ابونا جان معاك الما

الشخص عندما يطلب ربنا الحقيقى بقلب صادق فعال يسوع المسيح يمالء قلب الواحد 

والشخص الذى يقر ان يعرف عن نفسه او يحكى لك عن يسوع المسيح هو يسـوع المسـيح   

نفسه فعال لو الواحد سلم له نفسه سوف يمالء قلبه بصدق فعال انا لم يحدثنى احد عن المسيح 

عالقتى معه وشعرت انه قريب منى جدا وشعرت كانه شخص حقيقـى  كثير انا شعرت به فى 

وانى اعرفه من زمان وكانى مولود به وعارفه بطريقه رهيبه وشعرت به فى حياتى وانه هو 

عرفنى بنفسه لدرجة انى انام واصحو اشعر انه معى انه بداخلى وانه يمألنى وانه هو قادران 

الذى يستطيع ان يعرف االنسان مـا هـو الحـب     يمالء االنسان حب ومعرفه عنه هو الوحيد



الحقيقى ان لو فعال الشخص طلبه بجديه وصفى عقله وذهنه وقلبه هو سوف يمالئه لو شخص 

طلبه اليتاخر عنه ابدا اعتقد ان هذا هو الحل بعد ان الشخص الذى يصدم باله االسـالم انـه   

  .يطلب فعال االله الحقيقى وربنا لن يتاخر عليه ابدا 

  :نا زكريا ابو

شكرا جزيال عزيزى الفاضل انت طلبت الرب فاستجاب لك هو قرع على قلبك وانت 

قتحت له وهذه هى النقطه المهمه ان االنسان يفتح قلبه لربنا فه و يقول انا واقف على البـاب  

واقرع ان سمع احد صوتى ادخل اليه وهذه هى الخطوات انك استجبت لقرع الرب على بابك 

اليك بعد هذا الصراع الطويل فى حياتك ان نقطه التالمس هى انك طلبت الرب  فتحت له دخل

  .واستجاب لك والرب يباركك ويعطيك نعمه 

  :االخ احمد 

تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك سوف ننتقل االن الى موضوع الحلقه وهو موضـوع  

ـ  دثنا عنهـا  قريب الى قلوبنا ويعز علينا جميعا وهو موضوع الخالص خطة الفداء سوف يح

ابونا زكريا وسوف يرينا ماهى خطة اهللا للفداء والخالص ما معناه فى المسيحيه وفى االسالم 

  .ان وجد تفضل يا قدس ابونا 

  :ابونا زكريا 

شكرا جزيال هذه النقطه هامه بالفعل فالفداء هو العمود الفقرى فى المسيحيه وفى عمل 

كر الموضوع من بدايته البدايه عندما خلقنا اهللا فى المسيح وحتى ندرك خطة اهللا للفداء اذا فلنذ

ابدع خلقه واجمل تصوير نتكلم االول عن المسيحيه تقول ماذا وماذا يقول الكتاب المقدس ابدع 

عن صورته ومثالـه   2&1مثال خلقنا على صورته ومثاله كما يقول فى سفر التكوين اصحاح 

فماذا حدث الذى حدث ان الشيطان اغوى ادم  ويعنى فى البر والقداسة والنعمه هذا واضح جدا

وحواء انهم يأكلوا من الشجره المنهى عنها بصرف النظر عن كونها مـاهى هـذه الشـجره    

ولكنها محك اختبار للطاعه اكل منها ادم وحواء فدخلت الخطيه الـى حياتنـا الخطيـه هـى     

سان واضح جدا من سـفر  العصيان واالنفصال عن اهللا كانت النتيجه ودخول الفساد لحياة االن

التكوين اصحاح اثنين اوصى الرب االله ادم من جميع شجر الجنه تأكل ام من شجرة معرفـة  

الخير والشر فال تأكل منها فجاء الشيطان قائال لماذا ال تأكلوا منها فقالوا الرب قال لنـا اننـا   

اكلت واعطـت ادم  سنموت فقال لهم لن تموتا يكذب اهللا والذى حدث اخذت حواء من الثمره و

رجلها فانفتحت اعينهما وعرفا انهما عريانان وكانت النتيجه انهم طـردوا مـن حضـرة اهللا    

والنتيجه انهم انجبوا فى ارض المنفى وهذا النسل منفصل ايضا عن اهللا وعوامل الخطيه فيـه  

ان  وانتجت ايضا فسادا الن نتيجة االنفصال عن اهللا الموت العقوبه موت النتيجه مـوت يـوم  

تاكل منها موتا تموت واجرة الخطيه هى موت والموت هو االنفصال عن اهللا وحيـث ان اهللا  



هو الحياه فاالنفصال عن الحياه هو موت موت جسدى وموت روحى موت لكن هل يا تـرى  

اهللا فى محبته الذى خلق االنسان بالحب ينتهى به االمر انه يترك الناس ليهلكوا وتتوقف محبته 

ليست مؤقته بل محبته دائمه وكما قلنا فى حلقة سابقه محبته ليست الننا نستحق كال  اهللا محبته

بل هو احبنا فضال مثلما يحب االب واالم ابنهم والولد اليسير جيدا لكن طول عمرهم يحبونـه  

ويعطفون عليه ويحسنوا اليه اهللا فى محبته لنا اراد ان يدبر لنا طريقه بها يخلصنا من عقوبـة  

دبر لنا خطة الفداء يقول فى هوشع من يد الهاويه افديهم ومن الموت اخلصهم وفـى  الموت ف

يقول الرب الصالح يكفر عن خطايا كل من هيئ  18وفى عدد  30اخبار االيام الثانى اصحاح 

قلبه لطلب اهللا يكفر هو الذى يكفر والمزمور يقول اثامنا قد قويت علينا معاصينا انت يـارب  

ى خطته يقدم وسيله للتكفير للفداء للخالص لكن هناك شروط للفداء الفادى هذا تكفر عنها اهللا ف

البد ان يكون لديه شروط اول شرط ان البد ان يكون الفادى انسان النه سيفدى االنسان فالبد 

ان يكون من طبيعة االنسان ومساو له فى القيمه ومن طبعه طبيعته مثال لـو انـى اسـتلفت    

اخذته وكسرته اذهب لمن اخذت منه الكمبيوتر واقدم لـه جيمـز لعبـه    كمبيوتر بهذا الشكل و

واقول له خذ هذه بدال من الكمبيوتر ال يجوز فهو يقول لى ياسيد انت اخذت كمبيوتر هاى تك 

فكيف تعطينى لعبه اطفال ال يقبل اهللا ليفدى االنسان البد ان يفديه انسان لذلك كان ضـروريا  

مولود من العذراء وسيله للفداء الشرط الثانى والبد ان يكون هـذا  ان يتخذ من المسيح البشر ال

االنسان طاهر النه لو لم يكن طاهر يكون واقع تحت العقوبه ويحتاج لمن يفديه والمسيح هـو  

االنسان الطاهر الوحيد من بين البشر جميعا لقد قال من منكم يبكتنى على خطيـه والبـد ان   

لماذا طبعا الن االنسان خطيته المحدوده كانـت ضـد اهللا    يكون هذا الفادى ايضا غير محدود

غير محدود فاصبحت غير محدوده واحد فى ما ال نهايه يساوى ما النهايه خطيه فى حـق اهللا  

غير المحدود تكون خطيه كبيره جدا لذلك عقوبتها كبيره جدا النها غير محدوده اذا تحتاج الى 

ير المحدود اال اهللا وحده ومن هنا فى خطة الفداء فداء غير محدود كفاره غير محدوده ومن غ

كانت حتمية تجسد اهللا غير المحدود فى انسان ليفدى االنسان ويكفر عن الخطيه غير المحدوده 

والجل هذا الكتاب يقول هكذا احب اهللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكى ال يهلك كل من يؤمن 

فى الكتاب الن اهللا بين محبته لنا الننا ونحن بعد خطاة  به بل تكون له الحياة االبديه يقول هكذا

ان كان واحد قد مات من اجل الجميـع   14مات المسيح الجلنا وفى كوةرنثوس الثانيه والعدد 

فالجميع اذا ماتوا المسيح هو الواحد فالمسيح هو الواحد الذى مات من اجل الجميـع فـالجميع   

ء وماذا يوجد فى االسالم نمشى معاهم فى االسـال م  ماتوا هذه فكرة المسيحيه عن خطة الفدا

 4فى اللخلقه اذا بدانا بالخلقه فاالسالم فيه خلقه وخلقه على ابدع مثال فى السوره التـين ايـه   

يقول لقد خلقنا االنسان فى احسن تقويم احسن تقويم وفى االحاديث القدسيه وهذا هـو كتـاب   

ليه لو سمحت كاميرا مان ها هو االحاديث القدسـيه  االحاديث القدسيه ياريت الكاميرا تركز ع



ماذا يقول يقول ان اهللا خلق ادم على صورة الرحمن صورة الـرحمن ابـدع    93وفى صفحة 

صوره اعظم مثال وليس ان اهللا الرحمن له عينين وهكذا ال فى القداسه والبر والطهاره علـى  

ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكال صورة الرحمن والخطيه موجوده فى صورة البقره وقلنا يا 

منها رغدا حيث شئتما وال تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين ويكمل فى سورة طه يقـول  

وسوس اليه الشيطان ايا ادم هل اادلك على شجرة الخلد وملك اليبلى فاكال منها فبـدت لهمـا   

بـه فغـوى اذا هـذه    سؤتهما اى عورتهما فبداء يخفقان عليهما من ورق الجنه وعصى ادم ر

دخول الخطيه ايضا كما يشهد القران طيب انتم يا جماعة النصارى تقولون ان ذرية ادم وارثة 

لخطية ادم كيف طبعا كيف ببساطه ها هو ايضا كتاب االحاديث القدسيه االحاديـث القدسـيه   

يقول جحـد ادم   101واضح ها هو لوسمحت كاميرا من فضلك ركز الكتاب يقول فى صفحة 

حدت ذريته ونسى ادم فنسيت ذريته واخطا ادم فخطأت ذريته خطا ادم فخطأت ذريتـه اذا  فج

الذريه ورثه للخطيه وفى سورة طه تاتى العقوبه اهبطا منها جميعا اهبطا اذا كالكما ال لكنـه  

يقول جميعا ماذا تعنى جميعا هل هما اثنين االمام النسقى يقول المراد هما وذريتهما اذا جميعا 

ر اذا العقوبه عمت البشر يا حبيبى المسلم تفطن للكالم والتسـمع الكـالم الـذى يقـال     البش

كمسلمات فكر فيه ثم افهم ما معناه فى سورة البقره يقول من كسب سيئة واحاطت به خطئيته 

فاولئك هم اصحاب النار هم فيها خالدون اذا المخطئ يذهب للنار وادم اخطأ اذا مصيره فـى  

النار والجل ان يتغير حكم الخلود فى النار يحتاج الى خطة فداء والجل هـذا   النار وخالدا فى

يقول ربنا فاغفر لنا ذنوبنا  195&  193دبر اهللا خطة الفداء ويقول القران فى ال عمران ايه 

يقول الكفران عـنهم سـيئاتهم اذا اهللا الزم    195وكفر عنا سيئاتنا كفر كفاره ايوه وفى االيه 

فاره فاين الفداء فاين الفداء فى االسالم فيه فداء فى االسالم عن فيه فـداء فـى   يكفر فاين الك

االسالم اذا حلت المشكله ماهو هذا الفداء الفداء فى االسالم عندما نرى فى البخارى ومسـلم  

عن انس ضحى محمد بكبشين املحين هذه الكفاره بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وقال يا 

على كل اهل بيت فى كل عام اضحية البد ان يقدموا ضحيه وفى سنن ابى داود  ايها الناس ان

والترمذى قال الرسول اللهم هذا عنى وعن من لم يضحى من امتى وفى كنز العمـال يقـول   

ليكن لحمكم عوض لحمى وال بيتى ومن لم يضحى من امتى وليكن عظمكما عوض عظمـى  

مكما عوض دمى وال بيتى وكل من لم يضحى ومن لم يضحى من ال بيتى ومن امتى وليكن د

من امتى يعنى فداء ولكن فداء خروف هل الخروف يفدى االنسان هل قيمة االنسان من قيمـة  

الخروف هل سوف يفدى االنسان هذا الحيوان الخروف الخراف كانت مجوده لـدى اليهـود   

ى حد ذاته المسيح الذى لكنها كانت رمز لذبيحة المسيح اشاره لذبيحه المسيح لكن ليست فداء ف

ياتى كحمل وديع ليفدى ويموت عن العالم كله الجل هذا فى سورة المائده ايه مطابقـه انـت   

تعرف ان محمد كان ياخذ ايات من العهد القديم والعهد الجديد ويضعهم معا فيصـيرا كايـات   



هه سـابقا  القران وبعضا من االقاصيص الشعبيه وبعض الخرافات وهى تشبه االيه التى ذكرنا

كتبها كما هى كتبنا على بنى اسرائيل ان  32ان كان واحد مات عن الجميع سورة المائده ايه 

من قتل نفسا بغير نفس او فساد فى االرض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكمن احيـا  

ايـن  الناس جميعا لدى تعليق لماذا كتبنا عل بنى اسرائيل لماذا ال يكون على الناس كلها ثـم  

النفس التى قتلت بغير نفس اى لم ترتكب جريمه اى بريئه وبغير فساد فـى االرض اى لـم   

ترتكب شر اى طهاره من النفس البريئه الطاهره غير واحد فقط وهو المسيح الذى شـهد لـه   

القران انه مسيح النه مسح من االوزار والذى ذكر عنه فى حديث الشفاعه انه لم يكتـب لـه   

ده وبنى اسرائيل قتلوه مكروا ومكروا اهللا واهللا خير الماكرين وانت الرقيـب  خطيه المسيح وح

عليهم فمن قتل هذه النفس كانه قتل الناس جميعا ان كان واحد مات من اجل الجميع فـالجميع  

ماتوا هذا هو الفداء ومن احياه هل راينا نفسا احييت بعد الموت اال المسيح ومن احياه فانمـا  

ا اذا فالمسيح قتل على الصليب ومات انما مات الكل واقيم من االموات فكانما احيا الناس جميع

اقيم الجميع فهذا هو قمة الفداء الذى حدث فى المسيحيه احبائى سؤالى هل تقبل فداء المسيح ام 

تكتفى بفداء الخروف هل الخروف يساوى حياتك وبعد ما تضحى فى العيد الكبير عيد الضحيه 

م عليك ويقول اهال بالخروف باشا ماذا بالخروف ما هذا هـل تسـتهزاء   ويقابل شخص ويسل

الست انت الذى ضحيت بالخروف وقلت ان الخروف مكانك هل يجوز هذا هذا اليجوز انـت  

قيمتك من قيمة الخروف انت قيمتك فى قيمة المسيح الطاهر القدوس هل تقبل فداء المسـيح ام  

واتمنى ان اهللا يفتح قلوبنا لخطة فداءه يسـوع يحبـك    تقبل دم الخراف تفديك القرار بين يديك

يسوع مات من اجلك ليكفر عن خطاياك هل تقبله بالحب ان قبلـت فتكـون لـك بركـه وان     

رفضت الكتاب يقول كيف ننجو نحن ان اهملنا خالصا هذا مقداره والموضوع معك وقرر كما 

  .تريد حتى تنال الحياة االبديه شكرا 

  :االخ احمد 

ا قدس ابونا السؤال انطرح هل تقبل ام ال واالن االسئله ستطرح علـى قـدس   شكرا ي

ابونا حتى يجيب عليها ادمن لو سمحت نبداء وياريت االسئله تكون فى عجاله الن فعال الوقت 

  .المتبقى قليل اتفضلى 

  

  

  

  :ادمن 

  شكرا جزيال يا احمد شكرا يا قدس ابونا ونظرا لضيق الوقت مرتده معاك المايك



شكرا ادمن هو موضوع الحلقه عن الفداء ليه قدسك بتتكلم عن الخطيه والعقوبـه اال  

  .يمكن ان يفهم اخوتنا المسلمين اننا نتهرب من الموضوع وبنتكلم فى موضوع تانى اتفضل 

  :االخ احمد 

  .ممكن تكون حضرتك بتتهرب يا قدس ابونا 

  :ابونا زكريا 

االمور هذا ليس معقول بالطبع افهمـوا يـا    طبعا فى الحقيقه الواحد بيتهرب من هذه

جماعه العمليه مكونه من مجموعه من الحلقات ياتى الفدا فى نهاية السلسله االول حلقة الخلق 

ثانيا حلقة العقوبه ثالثا حلقة الرحمه ثم الفداء اذا كيف نتحدث على الفداء من دون ان نعـرف  

لتى يجب ان نعاقب بها ثم ناتى للحلقه الخاصـه  الجذور االصليه للخلقه ثم الخطيه ثم العقوبه ا

  .بالفداء هذا ليس هروب ولكنه تحليل وتفصيل شكرا 

  :االخ احمد 

  .شكرا ادمن الرب يبارك حياتك السؤال الثانى لو سمحت تفضلى الميكرفون معاك 

  :ادمن 

  شكرا جزيال يا احمد فانى ديت اتفضلى معك المايك 

بونا لدى سؤال يا قدس ابونا ما ذنـب نسـل ادم ان   سالم ونعمة رب المجد يا قدس ا

  .يرث الخطيه التى هى خطيه ادم هذا سؤالى رجاء الرد عليه شكرا يا قدس ابونا 

  :ابونا زكريا 

سؤال مهم ونحن مستعدين للرد عليه النه ال يوجد عندنا ايه تقول ال تسألوا عن اشياء 

لتى تظنون ان لكم فيها حياه وهى التى ستجيب تبدى لكم لكن عندنا اسألوا تعطوا فتشوا الكتب ا

السؤال هو ما ذنب نسل ادم ان يرث الخطيه نحن نريد ان نفهم من البدايه ماهو مفهوم الخطيه 

الخطيه هى االنفصال عن اهللا اهللا خلق االنسان حتى يحيا فى حضرته كابن له ويتمتع بخيراته 

ياه هو الموت فالخطيه هى االنفصال عن اهللا قال له ال تاكل لئل تنفصل عنى االنفصال عن الح

فعندما اخطأ ادم طرد من الجنه واتى الى ارض الشوك الجهاد والعمـل فـاتى الـى االرض    

وانجب اوالده اين خارج الجنه اى اتولدوا فى انفصال عن اهللا بما انهم منفصلين عـن اهللا اذا  

الترمذى فى االحاديـث القدسـيه   هم ورثوا هذه الخطيه وولدوا فى ارض المنفى ولهذا حديث 

يقول واخطأ ادم فأخطأت ذريته سوف اضرب لكم مثل بسيط تتـذكرون الثـوره المصـريه    

ناس  1952للجماعه المخضرمين او للجماعه الجدد درسوا التاريخ عن الثوره المصريه سنة 

ست رجـال  يسمونها ثورة العسكر وناس يسمونها ثورة االخوان المسلمين مقنعه وايا كان انا ل

سياسيا انا رجل اتحدث عن ربنا ليكن ما الذى فعلته الثوره الثوره قبضت على الملك فـاروق  

ورحلته ونفته الى ايطاليا ذهب الى ارض المنفى وعاش هناك الملك فاروق كان عنـده ولـد   



اسمه احمد فؤاد ذهب مع ابوه اليطاليا احمد فؤاد طلب انه يزور مصر فقالوا له نحن اسـفين  

ك يا ابنى منفى هل نسيت ان ابوك منفى انت من النسل الشرير الخائن للبلد ال تستطيع ان ابو

تدخل ارض مصر ورفض طلبه ولم يدخل فان كان هذا بسيطا فى الدنيا ان ابن الخائن يصبح 

خائن فما بالك بناموس اهللا الكامل العادل كيف يسمح البناء الخائن الـذين ولـدوا فـى ارض    

  .دوا الرض الفردوس والجل هذا ورثوا الخطيه شكرا المنفى ان يعو

  :االخ احمد 

  .شكرا يا قدس ابونا ادمن ياريت السؤال الثانى فى عجاله 

  :ادمن 

  شكرا يا احمد  ايجيبت معك المايك اتفضل ايجيبت معاك المايك 

 سالم الرب معاك يا قدس ابونا شكرا جدا يا حنه قضية الفداء او خطة الفداء ادم اخطأ

وبعد ذلك تاب ربنا غفر له فى الحال البعض يظن ان االمر اليحتاج للفداء وشـكرا المايـك   

  .معاك 

  :ابونا زكريا 

كما هو موجود فى القران فتاب الى ربه اذا ما الحاجه للفـداء انـا اسـأل أحبـائى     

ى لى امـر  المسلمين الذين يقولون هذا الكالم ان يردوا على السؤال التالى ام ال اسال لئال يتبد

يسؤنى ال انا اسال لو كان اهللا غفر الدم فى الحال فلماذا لم يعيده للجنه فى الحال لمـا تركـه   

يعانى فى المنفى اذا االمر ليس كما يبدو لنا تاب عليه وغفر له تعنى وضع خطة فداء يعنـى  

يرين من يوجد فداء وكفاره بدون فداء ال يوجد غفران للخطايا على االطالق وانا اخشى ان كث

احبائى المسلمين ان يكتشفوا االمر لكن يكون فات االوان اكتشف االمر االن وحـدد موقفـك   

  .االن اتقبل الفداء الذى يقدمه لك الرب ام تتركه شكرا السؤال التالى 

  :االخ احمد 

  .اتفضلى يا ادمن السؤال التالى 

  :ادمن 

  شكرا اتفضلى يا مجدليه معك المايك 

سالم المسيح يا قدس ابونا اقبل يا يديك يا ابى لماذا المسيح البرئ يصـلب عـن ادم   

  .المايك مع قدسك 

  

  

  :ابونا زكريا 



سؤال جميل وكثيرا ما نسئل فيه فعال المجدليه تعبر عن كثير من الناس ففى غـرف  

لهـذه االيـه    البال توك سؤلنا هذا السؤال كثيرا ما ذنب المسيح البرئ ان يقتل ويتألم فلننظر

تقول يكفرون بايات اهللا ويقتلون االنبياء بغير حق يقتلون   113القرانيه سورة ال عمران ايه 

االنبياء بغير حق يعنى االنبياء اشخاص ابرياء لماذا يقتلونهم ها هم ابرياء يقتلونهم من غيـر  

حق لماذا عنـدما   ذنب هل اتت عند المسيح وتوقفوا لماذا لم يسالوا عن الذين قتلوا بدون وجه

قتل المسيح وصار االمر غريبا وكانه امر عجيب يقتلون االنبياء بغير وجه حق قتلوا المسـيح  

بغير وجه حق فما ذنب االنبياء انتم التعلمون ان المسيح فعل هذا بحب حب بين المسيح صلب 

سـالم فهـم   بارادته ليكفر عنا حمل ذنوبنا وهو البرئ حبا يبدو انه لعدم وجود الحب فـى اال 

  .اليدركون معنى ان ياتى االمر نتاج حب وعمل محبه السؤال التالى 

  :االخ احمد 

لالسف يا ابونا ليس لدينا وقت لسؤال اخر لكن ياريت قدسك تصلى الجل ان يفهمـوا  

  .الفداء 

  :ابونا زكريا 

بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين يارب يامن احببتنـا فادمـت لنـا    

لرحمه ويا من دبرت لنا خطة الفداء كفارة عن خطايانا حبا فينا محبة ابديه احببتنا شكرا لـك  ا

يارب طلبتى اليك وصالتى اليك انك تشرق بنور حبك فى قلوب الجميع ليعرفوك انـك الـه   

المحبه والفداء والخالص فيقبلونك فاديا ومخلصا لهم االمر يحتاج الى لمسه من روحك تغيـر  

القلب تغير الفهم المس االن يارب جميع السامعين وجميع المشاهدين المس لمسـة   الفكر تغير

اشراقه لمعرفتك ولمعرفة الفداء نتيجة الحب االلهى اسمع واستجب الهى ولـك كـل الحمـد    

  .والشكر الى االبد امين 

  :االخ احمد 

فع فيك غالى اقبل اعزائى المشاهدين احبائى من المسلمين الفداء مقدم لك مجانا فقط اقبل اتد

الثمن الذى دفع فيك دم غالى وثمين دفع الجلك ال تكن مثل ادم وتعصى ال تكن مثل ادم االول 

تتكبر ال تكن كادم وحواء تشرك الن ادم االول فضل محبته لزوجته عن محبته هللا ال تفكر 

ع لمحضر فيما سيقوله الناس عندما تعلن ايمانك بالمسيح تذكر اخرتك وفكر فى المسيح ارج

اهللا الجل ان تتقدس فى محضره ارجع للصوره االصليه التى ولدت فيها انسى كلمة وما 

صلبوه وما قتلوه النها ليست معقوله وليست موجوده االدله كثيره تاريخيه ومن القران نفسه 

واحاديث قتل وصلب المسيح ان كنت تريد ان تعرف اكثر عن هذا الموضوع سنرد عليك 

لم نقدر على االجابه عليها لضيق الوقت ارسلها وسوف نرد عليها ان كنت تريد  واالسئله التى

كتاب مقدس او استفسارات راسلنا وقدس ابونا سوف يرد عليك فى الحال واذا كان هناك اى 



امر نستطيع ان نساعدك فيه فارجوك ال تتردد نحن نحبك ليس المر جيد فينا ولكن الجل 

تى لكم جميعا ان رب المجد يتفقدكم برحمته وتعرفوا معنى المسيح الذى مات الجلك صلوا

  .الخالص والفداء سالم لكم والى اللقاء 
 


