
 :االخ احمد 

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

وسهال فى برنامجكم حوار الحق يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص زكريا بطـرس اهـال   

  .وسهال يا قدس ابونا 

  :ابونا زكريا 

  .اهال وسهال 

  االخ احمد 

وه على الحوار الصحيح البناء وتقديم حوار الحق هو برنامجنا وبرنامجكم الذى عودتم

الحقيقه بكل محبه وقبل ان نبداء هذه الحلقه نسال ابونا زكريا ان يرفعنا بالصاله لجوار عرش 

  .النعمه تفضل يا قدس ابونا 

  :ابونا زكريا 

اشكرك بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين يا محباً مات عـن جـنس   

الخالص وخطة الفداء للضالين والضائعين والهالكين شكرا لك مـن   البشر يا من دبرت خطة

اجل هذا الحب االلهى الذى دبر لنا الفدية والكفارة والفداء اسألك يارب ان تعلن عن خطتـك  

وان تجذب الجميع الى محبتك ليعرفوا طريق الحب وطريق الخالص وطريق الحياة االبديـه  

رك جلستنا وتبارك هذه الحلقه كما باركتنـا فـى كـل    وطريق البر الكامل اسألك الهى ان تبا

الحلقات الماضيه من اجل الحب االلهى اقبل يارب طلباتنا عندما ندعوك بالشكر قائلين يا ابانا 

الذى فى السموات ليتقدس اسمك ليات ملكوتك لتكن مشئيتك كما فى السماء كذلك على االرض 

كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا وال تـدخلنا فـى   خبز الكفاف اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا 

  .تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا الن لك الملك والقوه والمجد الى االبد امين 

  :االخ احمد 

امين يا قدس ابونا اعزائى المشاهدين معنا اليوم اختبار رائع من االختبارات التى تهز 

ن الظلمة الى النور وروعة االختبار وهو اختبار االخ سـعيد  المشاعر اختبار احد العابرين م

المغربى انه دارس فى مقارنة االديان وهو من الناس العارفين او بحسـب الـدعوه باالتجـاه    

السلفى العارفين والملمين بعلوم الدين نتجه االن الى البال توك ونسمع اختباره ونـرى عمـل   

  .ياريت تاخذى المايك االن شكرا الرب فى حياته ادمن الرب يبارك حياتك 

  

  

  :ادمن 



شكرا جزيال يا احمد شكرا لك يا ابونا مبسوطين اننا نكون فى حلقه جديده معكم ياريـت يـا   

  سعيد تاخذ المايك معاك المايك 

معقول انا ] مسموع كويس : احمد ] [شكرا انا فقط اريد ان اتاكد ان الصوت مسموع 

اختبارى المسيح قال اذهب وخبر بما صنع اهللا معك بك وان سعيد ان اكون معكم اليوم احكى 

سعيد جدا اننى اخبر باالمور التى حدثت معى واالمور التى صارت فى حياتى بعد ان عرفت 

رب المجد يسوع المسيح له كل المجد انا فقط متخوف من المقدمه االخ مقدم البرنامج قال انى 

مقارنة اديان تخرجت من الجامعه ولكـن هـذه   دارس كبير وانا احب ان اخبركم انى درست 

االمور ال تقود االنسان لشئ كثير من االمور عرفتها من دراستى الشخصـيه وليسـت مـن    

الجامعه انا من خلفيه محافظه يعنى اسره محافظه مسلمه طبعا اسره ربتنـى علـى االسـالم    

افظ كل القران بعد سنه كنت ح 12والدين وعلى االخالق االسالميه ولما كنت صغير فى سن 

ذلك حفظنا انا واخواتى احاديث من االمام مالك وبعض االحاديث من االمام البخارى وبعض 

الكتب مثل جاز المرام وكتب اخرى بالنسبة لمعرفتنا باالسالم فى هذا السن المبكـر خاصـة   

م الن كانت تعتبر اكثرمن معرفة طفل تفوق الذى هم فى سن او اكثر اردت ان اقول هذا الكال

كثير من اخوانى المسلمين ينظرون الى شخص امن بالمسيح يفكرون انه امن بالمسـيح النـه   

جاهل باالسالم وهذه حقيقية مغالطه كبيره النى انا شخصيا اعرف كثير من االخوه المسيحين 

الذين كانوا فى الديانه االخرى وصاروا مسيحين مولمين وبشكل عجيب بتعاليم االسالم اكثـر  

يعرف عامة المسلمين فهذا شئ فنحن لم نؤمن الننا جاهلين باالسالم ال بل الننـا نعـرف   مما 

االسالم ونلم به ولم نجد فيه طريق الخالص ولم نجد فيه طريق السعاده لم نجد فيه راحة البال 

وهذا هو المهم بمعنى اننا لم ناتى عن جهل بل اتينا عن علم والحمد هللا فقط اول مره كان لى 

له مع كلمة اهللا انا امنت وعندى فقط االنجيل كما رواه البشير لوقا كانت عنـدى صـديقه   مقاب

وحدثتنى عن المسيحيه واخبرتنى ان هناك اناس يقومون بدراسه عن االنجيل فقلت ادخل هذه 

الدراسه من باب الدفاع عن االسالم من باب معرفة شئ اجهله وفى نفس الوقت ادافع به عـن  

لمفاجاءه ان اول رساله وصلتنى هى هذه انجيل لوقا وكانت هناك مفاجـائتين  دينى ومعتقدى ا

االولى ان هذا االنجيل كان باللغة العربيه الن هؤالء نصارى االوروبين يعنى رغم انى كنت 

اعلم فى هذا الموضوع اال انى كنت جاهل كانت هذه هى المفاجاءه االولـى لكـن المفاجـاءه    

قراء فى انجيل لوقا وجدت ان هناك تطابق كبير حتى من الناحيـه  االكبر كانت عندما بدات ا

الكونولوجيه ما بين انجيل لوقا وسورة مريم خاصة المقاطع االولى كال المقطعين يحكى عـن  

ان المالك ياتى الى مريم ياتى الى زكريا ويبشره بيحيى يوحنا المعمدان وبداء زكريـا يشـك   

نت اؤمن ائنذاك ان القران كلمة اهللا فان الذى يـرد فـى   بعد ذلك وال يتكلم كذلك بحكم انى ك

سورة مريم هو كلمة اهللا اذا الذى يرد فى االصحاحات االولى من انجيل لوقا هـو كلمـة اهللا   



ايضا فان كانت سورة مريم كالم اهللا فما المانع ان تكون تلك االصحاحات من اهللا فهذا جعلنى 

مسبقه مشكلة اخوتنا المسلمين عندما يقراؤن االنجيـل   اقراء االنجيل بذهن متفتح  بدون احكام

عندهم حكم مسبق ان االنجيل محرف او هو مجرد قصص وروايات وهذا غير صحيح علـى  

االطالق انا اعتقد ان الرب قادنى النجيل لوقا الن الرب اراد ان يرينى كيف ان هذا صـحيح  

الف السنين فالبد ان يكون هذا كالم وانا اعرف ان مخطوطات االنجيل كلها اقدم من القران با

اهللا وان كان كالم اهللا فما المانع من ان تكون االصحاحات التاليه كالم اهللا فاستمريت فى قراءة 

االنجيل وبصراحه اعجبنى كثيرا تفاصيل انجيل لوقا يعنى نحن عندنا فى القران نتكلم عنهـا  

لتفاصيل المسيح ذهب الـى هنـا   بشكل مختصر بشكل مقتضب لكن فى االنجيل يحتوى على ا

وذهب الى هناك وهكذا صور تقرب للمسيح ليس هذا النبى العظيم بل هذا االنسان الذى صار 

مع الناس وترى تعاليمه فى سياقها البيئى والمجتمعى اعجبنى تلك التفاصيل واعجبت كثيـرا  

بنى للمسيح هو تعاليمـه  بتعاليم المسيح وانا استطيع ان اقول اليوم ان النقطه او الشئ الذى جذ

فلم اقراء عن احد يقول احب عدوك ال يوجد هذا التعليم فى اى دين او فى اى حزب سياسـى  

اوفى اى حركه ثقافيه او اى شئ المسيح وحده هو الذى امر ان نحب اعدائنا نبارك العنينـا  

ـ  خص سـامى  من يلعنا نحن نقول له اهللا يبارك فيك وهذه تعاليم ال يمكن ان تصدر اال عن ش

فهى تعاليم فعال الهيه ليست بشريه ان التعاليم البشريه التى تعاملنا معها فى حايتنا السابقه هى 

تعاليم تغذى غرائز االنسان وتشبع رغبة االنسان لكن تعاليم المسيح هى تعاليم ساميه ال تكون 

ادتى ان مع ذات االنسان بل هى على العكس هى ترفع االنسان وتقوده للصواب والحـق شـه  

تعاليم المسيح كانت شئ الى االن مازلت اقراء تعاليم المسيح وهو يقول قيل لكم اما انا فاقول 

لكم اشياء رائعه هذا جعلنى اهتم كثيرا باالنجيل وبالمسيح لكن هناك نقط اى شـخص مسـلم   

هنـاك   بيجدها مثال تعاليم صعبه يعنى مسألة ابن اهللا كيف يمكن ان يكون المسيح ابن اهللا كان

شخص كنت اتراسل معه شخص عربى قال لى اعطنى فرصه حتى اشرح لك وبالفعـل كنـا   

نراسل بعضنا فاحيانا كانت الرساله تصل الى سبع صفحات من النقاش والكالم وقت طويـل  

وقد شرح لى ماذا يعنى ابن اهللا يعنى يحمل خصائص اهللا تكلمنا فى موضع الصـليب لمـاذا   

ح على الصليب لماذا كان موضوع الفداء وقارناه باالسالم وكل هذه كمان البد ان يموت المسي

االشياء وبصراحه كان وقت مفيد جدا واستفدت من هذا الشخص كثير جدا وانا مدين له بامور 

كثيره فى حياتى تحدثنا عن موضوع الثالوث كثير من المسلمين يعتقدون ان المسيحين يؤمنون 

ب الموجوده لكنهم يؤمنون ان المسيحين يؤمنون بثالثـة الهـه   بثالثة الهه الى االن رغم االكت

وخاصة ان القران قال هذا ال تقولوا ثالثه ورغم ان الكتاب ال يتحدث عن ثالثة الهه اال انهـم  

يتحدثون عن اقنوم ما معنى كلمة اقنوم فى حد ذاتها هذه االمور صارت مقنعه على مسـتوى  

قبلت المسيح فى قلبى ولكن بعد سنتين ونصـف مـن    عقلى ولكنى حتى ذلك الوقت لم اكن قد



الدراسه سنتين ونصف قبلت خالص المسيح واتذكر فى هذا اليوم صليت الى الرب بكلمـات  

بسيطه وقلت يايسوع تعالى الى حياتى واملك عليها وانا اعطيك حياتى واشكرك على خالصك 

ويفتح بصـيرتى علـى اشـياء     لى وكانت هذه بدايه رائعه فى حياتى وبداء الرب ينير حياتى

كثيره ومألنى محبه الصدقائى واقاربى المسلمين والحمد هللا حتى االن لدى اصدقاء مسـلمين  

وعالقه طيبه بعائلتى وانا اصلى من اجلهم كل يوم اخر امر اريد ان اختم به وهذا استفدته من 

الكتاب المقدس الكثير من اختبارى هى قوة كلمة اهللا كثير من البالد االسالميه يمنعون انتشار 

المسلمين ليس عندهم الكتاب المقدس وال يمكن ان يقتنوا الكتاب المقدس النه ال يوجد ممنـوع  

ولكنى اقول انه من المفروض ان يكون متاح للناس ان يقرأوا الكتاب المقدس وان يقرروا من 

جيل كلمة اهللا الن االنجيل انفسهم ان كان من عند اهللا ام ال وان يكون لهم الحق ان يسمعوا االن

الن كلمة اهللا حيه وفعاله وانا اشهد بهذا الن الذى غيرنى كلمة اهللا لم يغيرنى شـخص ولـم   

يبشرنى شخص قط الذى غيرنى هو كلمة اهللا المقدسه وبهذا اختم كالمى واشـكركم والـرب   

  .يبارككم ويكون معكم 

  :االخ احمد 

الص مبروك عليك النعمه اختبار رائـع  الرب يباركك اخى الحبيب مبروك عليك الخ

  .وسنسمع تعليق ابونا زكريا على هذا االختبارالرائع اتفضل يا قدس ابونا 

  :ابونا زكريا 

هو فعال اختبار رائع واحنا بنشكر الرب كثير جدا ونحن نشكر الرب من اجلك ايهـا  

سعيد باختبار الرب وبخالصه ونالحظ فـى هـذا االختبـار    االخ سعيد المغربى انك صرت 

العقالنيه والمنطق وليس بغريب على انسان درس االديان ومقارنة االديان وكما قـال بعـض   

االحباء المسلمين يخدرون ضمائرهم قائلين انه اليعرف المسيحيه ويتنصر اال جماعه الجهلـه  

طفوهم نحن النخطف احد نحـن نضـع   والذين اليفهمون وهؤالء سهل على النصارى ان يخ

الحقائق امام االنسان لخيره ماذا سناخذ من الناس نحن ال يفيدنا اى شئ لكن الفائده هى له هو 

شخصيا فأمر جيد انه بدا بالمقارنه وتفتح العقل وهذا هو المهم تفتح العقل لو العقل بداء فـى  

يريد ان يفكر تكون الشمس ساطعه التفتح فسوف يصل الى النور ان كل القضيه ان االنسان ال

على كل الدنيا وهو مغلق للشبابيك كيف تدخل الشمس ولكن عندما فتح فكره وذهنه الجـل ان  

يفهم صارت الحوارات واالخذ والعطاء والمشاكل التى ظهرت امامه ولكن الجميل جـدا انـه   

حصل علـى الكتـاب   يقول ان الكتاب المقدس يتحدث الى الكتاب المقدس كلمة اهللا المباشره ا

المقدس البرنامج يمكن ان يرسل لك كتاب مقدس لو ترغب فى امتالكه ولكن ان كنت تخشـى  

]   www.arbicbible.net.com[ان يراك احد فنحن نخاف عليك ايضا على االنترنت اكتب 

سوف يظهر لك الكتاب المقدس بكامله على االنترنت وتستطيع ان تقـراء مـن وراء النـاس    



دك النى اخاف على حياتكم فالكتاب المقدس والعالقه المباشره به هـو كلمـة اهللا   مختفى لوح

ورساله خاصه به والجل هذا نشكر اهللا من خالل كلمته وصلت الـى النـور ونحـن نهـدى     

اختبارك الحبائنا المسلمين ايضا مع االختبارات السابقه كباقه من الزهـور المتفتحـه التـى    

  .تعرفت بالرب امين 

  :مد االخ اح

امين يا قدس ابونا يسر القلب عندما نسمع اختبار شخص اتى الى المسـيح ونشـكر   

الرب النه تفقد واحد من خرافه الضاله من عبيده الذين كانوا يحيون فى الظالم ثم راوا النور 

واالن نتحدث عن رسالة الخالص ويحاضرنا جناب القمص عن مفهوم الخالص وايضا كمـا  

  .ن التبرير يتفضل جناب القمص اتفضل حضرتك ذكر فى حلقات اخرى ع

  :ابونا زكريا 

شكرا جزيال يا عزيزى اهال بكم ايها االحباء ان الموضوع الذى تحـدثنا عنـه فـى    

تلميحات سابقه نريد ان نتحدث عليه باكثر تدقيق واكثر تفصـيل وهـو موضـوع التبريـر     

اء كفاره وفيه ايضا تبرير ما هـو  والخالص العظيم الذى قدمه اهللا للبشر يعنى الخالص فيه فد

تبرير تحدثنا سابقا اننا نبداء بالفرق بين التبرئه والبراءه البراءه اظهار حق االنسان المظلـوم  

انه لم يرتكب اى جريمه تكون هذه براءه يثبت برائته انه لم يفعل شئ لكن االنسان الذى فعل 

يتبراء على حساب اخر وفداء اخر  والذى اخطأ تبريره بمعنى انه رغم خطيئته وبرغم جرمه

وكفارة اخر يبراءه بما له من بر يعطيه له ويقدسه كما قلت مثل شخص مديون وحكم عليـه  

وهناك اخر دفع عنه الدين فتبراء من الحبس او تبراءه من الحبس هذا معنى التبريـر وهـذا   

جاء وصـلب علـى   مفهوم التبرير وهذه هى اول نقطه نريد التحدث عنها والجل هذا المسيح 

الصليب واعطانا بره حمل ذنبنا واعطانا بره بمعنى انه تبدل الموقف اخذ الذى لنا واعطانـا  

بره الذى هو فى تبادل مباشر وتحضرنى الذاكره لقصه واقعيه كنت واعظ فى السجون وانـا  

جن فى المحروسه المحبوبه مصر هذا الكالم منذ اكثر من اربعين سنه فكان هناك باشكاتب للس

فاحببت ان اعرف القصص الغريبه التى تحدث فى السجن الن السجن تحدث به امور غريبـه  

فقال لى انه ذهب اليه احد الذين محكوم عليهم باالعدام فاخذ يقلب فى اوراقه فوجـد ان هـذا   

الرجل عمده كريم جدا فقال لى انى اعرف المجرم من مجرد ان انظر اليه فحاولت ان اشبهه 

و الحشاشين والقتله فلم اجدهناك وجه تشابه وعندما ارتاح الرجل وشرب فنجـان  بالحراميه ا

من القهوه وسرح بفكره وجده يقول اذهب يا ابنى ولتكن حرا وانا اموت عوضا عنك القصـه  

ان الولد ابنه ارتكب جريمة قتل واتى فى نصف الليل اقتحم الباب ودخل فـانزعج االب مـن   

غارقا فى دمه فعرف انه ارتكب جريمه وهنـا حـدث التبـادل    دفعة الباب وخرج فوجد ابنه 

فارتدى مالبس الولد واعطى له مالبسه النظيفه وبمجرد انتهاء التبادل كلن البـوليس اقـتحم   



المكان وقبض على من على من يرتدى مالبس الجريمه فاخذوه وحاكموه على ان ينطق بكلمه 

زم الصمت حالوا معه فى كل درجات القضاء بال هو اليريد ان يكذب واليريد ان ابنه يقتل فالت

فائده اليريد ان ينطق بكلمه فصدر عليه حكم االعدام وكان هذا بسب انه قام بالتبادل مع ابنـه  

اخذ ثياب جريمته واعطى له ثياب بره وبرائته وبهذا نجا ابنه القضيه بهذه الصوره مع طبعـا  

ه المسيح اخذ ثيـاب جرمنـا وهـو البـرئ     الفوارق الجوهريه الالهوتيه لكن مع هذه الصور

واعطانا ثوب بره الروحى والجل هذا يقول اشعياء النبى البسنا ثوب الخالص وكسـانا رداء  

البر المسيح على الصليب تعرى من ثوبه عندما اخذ الثوب وغطانا نحن العرايـا الن ادمـن   

نفسه ورق الجنـه لكـن   عندما اخطأ اكتشف انه عريان وكما يقول القران انه اخذ يخفق على 

الورق يجف فتظهر العوره واهللا صنع لهم جلدا وكساهم حتى يغطيهم وبعـدما خاطـا اوراق   

التين صنع اقمصه من جلد وهذه االقمصه كانت مجرد رمز لفداء المسيح وانه سوف يغطينـا  

ل ببره والجل هذا كان الفداء وتغطية عورة الخطيه وخزى الخطيه ببر المسيح الجل هذا يقـو 

اشير عليك ان تشترى منى ثياب بياض حى ال يظهر خزى عورتك المسيح يريد ان يغطيـك  

يريد ان يغطى خزيك وخزى االنسان يغطيه يغطى خزى المسيح يغطى االنسان الذى يرفض 

بر المسيح يرفض الغطاء وتنكشف عورته وخطيته وجرمه وهنا كمـا يقـول الكتـاب يـرد     

اخرى لكن مهم جدا كيف تم التبرير سؤال كيف تم التبريـر   علىاالنسان بره يقدم له بره مرة

من الثابت ان البشر جميعا خطاه الجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صالحا ليس وال واحد 

الجميع خطاه وذكرنا فى الحلقه السابقه انه الجل هذا دبر اهللا خطة الفداء وخطـة الخـالص   

ليب ماذا فعل الناس الـذين صـلبوه عـروه    وحمل ذنبنا وصار كفاره عن خطايانا على الص

اقتسموا ثيابه قطعوها وكل شخص اخذ قطعه الرداء قطعة واحده التقطع اخذوه وعملوا عليـه  

قرعه وتركوا المسيح عريانا على الصليب الن ذلك عرى خطاينا وخزينا اخذوا الرداء رمـز  

جانـا بنعمتـه بالفـداء    انه ترك لنا ثياب خالصه لنكتسى به والجل هذا  يقول متبريـرين م 

متبريرين مجانا بنعمته بالفداء الذى بيسوع المسيح الذى قدمه اهللا كفارة بااليمان بدمه الظهار 

بره الظهار بره من اجل الصفح عن الخطايا السالفه بمهال اهللا اذا المسيح عندما صلب يعطى 

خطئيه خطئيه الجلنا  بره للناس ليس هذا فحسب بل اعطانا ايضا برائته جعل الذى لمن يعرف

لنصير نحن بر اهللا فيه نحن نصير بر اهللا فيه ماذا يعنى بر اهللا فيه ماذا يعنى بـر اهللا فيـه ال   

نكون مجرد ابرار ال هذا بر اهللا فى الحقيقه هذا االمر شغلنى كثيرا وفى احد المـرات كنـت   

يأتى اللؤلؤ من المحار اقراء كتاب فى سلسله اقراء كتيب صغير بعنوان حيوان اللؤلؤ من اين 

الماس اصله فحم ثم يتحول الى ماس فى باطن االرض ولكن اللؤلؤ محار اسمه حيوان اللؤلؤ 

ما الذى يحدث ان هذا الحيوان عندما يقترب من الشأطى وهو يعيش فى المحيطـات ليأكـل   

 فتدخل زره من الرمل فتجرحه نحن عندما نجرح نفرز دم هذا الحيوان عندما يجـرح يفـرز  



ماده تغطى الجرح هذه الماده تتحوصل حول ذرة الرمل وتصير لؤلؤه وبعد ذلك تثقل فتسـقط  

فى قاع المحيط فيغطس الصيادين ليحضروها اذا ذرة الرمل صارت لؤلـؤه ونحـن تـراب    

ومذدرى وغير موجود وبخطايانا نحن الذين جرحنا المسيح فافرز برا واحاط بنا فصرنا بـر  

برنا الرب مستعد ان يغطيك ببره وبعدما كنت خاطى واشـر الخطـاه   اهللا فيه هو برنا الرب 

ممكن ان تكون بار واعظم االبرار موسى االسود كان مجرم قبل المسيح وقبل بـره فصـار   

القديس موسى واغسطينوس كان زير نساء قبل المسيح غفر له وغطاه ببره فصرنا نقول عليه 

ماضيك الرب مستعد ان ينسـى الماضـى    القديس اغسطينوس مهما كانت حياتك ومهما كان

ويقبلك ويغطيك ببره ويصير برا لك كيف هذا قل لى كيف هذا اوال ان تكون راغب فقط تريد 

ان تتغير تريد ان تتغطى وتريد ان تتوب عن ماضيك وخطاياك تتوب ةاالمر الثانى ان تثـق  

 هذا وتعبر لـه وتقـول   فى خطة اهللا وتبريره الن هذه هى الخطه االلهيه ثم ان تطلب من اهللا

يارب انا خاطئ انا خاطئ يارب واثق انك ستبررنى وتغطينى ببرك فاقبلنى يارب وغطينـى  

استرنى وهذا هو الستر االلهى يستربثوب بره ويغطيك ياتى فى الكتاب المقدس قصه جميلـه  

مـن سـفر    16عن نفس بشريه يشبهها بنفس بشريه ساقطه وهذا الكالم نجده فى اصـحاح  

سفر حزقيال النبى اما ميالدك يوم ولدت فلم تقطـع   16ال النبى ماذا يقول يقول اصحاح حزقي

سرتك ولم تغسل بالماء للتنظف ولم تقمطى تقميطا ولم تشفق عليك عين لتصنع لك واحدة من 

هذه فطرحت على وجه الحقل بكراهة نفسك من التى تطرح على وجه الحقل هـل توجـد ام   

انها لقيطه فقط تغطية للجريمه يتخلصون من الجنين يرموه فنفوسـنا  تفعل مثل هذا  فى حالة 

ميته بالخطئيه ونتاج الخطئيه ولكن الرب اشفق علينا ولكن انظر ماذا يقول الرب فمررت بك 

ووجدت زمانك زمن الحب فبسط ذيلى عليكى وسترت عورتك اى القيت ثوب برى وسـترت  

تقميطا والبستك حلى فصلحت لمملكه وخرج  عورتك وبعد ذلك غسلتك بالماء للتنظف وقمطك

اسمك فى االمم بجمالك الذى صار كامال ببهائى الذى وضعته عليك هذا هو الـذى يمكـن ان   

يصنعه يسوع معك الليله يسوع سيمر بك ويقول لك اننى من الممكن ان اغطيك اغطى خزى 

تقبل المسيح الجـل  عورتك ليست مشكله ما الماضى لكن المشكله ما الحاضر والمستقبل هل 

ان يغطيك بثوب بره هذا هو الخالص تقر بخطيتك تعترف بجرمك فى المحـاكم ومـن يقـر    

بخطئته يدان الن اكبر دليل واهم دليل هو االعتراف لكن لدى اهللا ليس هكذا عند من يعتـرف  

اهللا يبرره ويبراءه ويعطيه نعمه اطلب تاخذ االن قل له يارب طهرنى بررنى غطينـى النـى   

زى غطينى يارب المسيح يغير حياتك ناتى االن االى الجانب االخر ماذا يقول االسالم عن مخ

 123الـى ايـه    114البر بر اهللا بهذا المفهوم قصة الورق مذكوره فى االسالم سورة طه ايه 

فماذا يقول يقول فبدت لهما سؤاتهما اتعروا وطفقا يخفقان عليهما من ورق الجنه هـذا البـر   

كان كلما ظهرت الشمس يجف ويسقط ويحتاجان لورق جديد سؤالى هل مازلـت  يغطى لكنه 



ياعزيزى تغطى خزيك بالورق هل الورق يغطى خزى عوره انت تحتاج لهذا الجلـد الـذبيح   

الجلد الذبيح اى نعم فمن اين لتى اهللا بالجلد صنع ذبيحه واخذ جلدها وغطى به عورتهم رمـز  

لنا ثيابه الجل ان يغطى خزى عورتنا اتحب ان المسـيح  لذبيحة المسيح على الصليب اذ ترك 

يغطى خزى عورتك ما الذى ورد فى القران عن البر والتبرءه الم يرد شئ ورد فانـا رجـل   

باحث وصادق وامين اقول كل شئ فى مكانه بحثت فى معجم المفرز اللفاظ القـران البحـث   

يقول براءه من اهللا الجل هذا  1به ايه عن البراءه والتبرءه ومثلها فوجدت هذه االيه سورة التو

زمان كانت سورة التوبه تدعى براءه النها اوكلمه فى السوره براءه من اهللا ورسـوله لـذين   

عاهدتهم من المشركين هذه براءه هذه براءه فى القران هاهى اذا فلنرى ما معناه فى تفسـير  

ى تبراء اهللا ورسـوله مـن الـذين    ابن كثير وكما اريتكم تفسير ابن كثير سابقا يقول براءه ا

عاهدهم من المشركين بمعنى كان معاهدهم على السلم وعدم الحرب فجاء اهللا وفض المعاهده 

وتبراء من السلم للحرب كال ليس هذه البراءه التى نتحدث عنها نحن نتحـدث عـن تبريـر    

مة البـراءه او  االنسان من خطاياه وليس تبرر اهللا من عهوده فى سورة النور وردت ثانية كل

الخبيثين للخبيثات والطيبين للطيبات والطيبات لطيبون اليس هـذا   26التبرير سورة النور ايه 

قران وكنت تحفظه ما الغريب فى ذلك مجرد حفظ اولئك مبرأون مما يقولـون لهـم طيبـات    

رى ورزق كريم اولئك مبرأون مما يقولون ومغفره هاهى وكالم جميل ما الذى تريده انت ال لن

التفسير نرى ماذا يقول فى تفسير ابن كثير يقول نزلت هذه االيه نزلت هذه االيه فى عائشـه  

واهل االفك االفك يعنى الكذب عندما اتهموا عائشه انها كانت مع صفوان عندما تأخروا فـى  

ليله فى الصحراء مع بعض فخرجت اشاعه من اصدقاء الرسـول واصـحابه عـن عائشـه     

ك واهل االفك فيقول الكالم القبيح اولى باهل القبح من النـاس والكـالم   وصفوان فعاهد باالف

الطيب اولى بالطيبين من الناس فما نسبه اهل النفاق من كالم الى عائشه هم اولى به هم امـا  

هى فاولى بالبراءه والنزاهه هم مبرأون مما يقولون اى هم بعداء عمـا يقولـه اهـل االفـك     

لبراءه هنا هى براءه من اتهام عائشه وليس البر الذى نتحـدث عنـه   والبهتان  اذا ماذا تكون ا

عزيزى المشاهد عزيزتى المشاهده هل فى االسالم وسيله ليتبر االنسان امـام اهللا كمـا فـى    

الكتاب المقدس فكر وهل هناك طريقه للعوده لحاله البر االولى هل من وسيله لستر خطايـاك  

غافال عن هذه النعمه المجانية المعطاة له هذا اليوم اهللا عزيزى الفاضل ام سيظل هذا االنسان 

يعرض عليك هذا العرض التبرير التبرير يغطيك ويسترك ويخرجك مبرر ياخذ ذنبك ويعطيك 

بره هل تقبل االن الدعوه مقدمه من اهللا لك انا لن استفاد شئ وال يهمنى شـئ لكـن يهمنـى    

صكم خالص النفوس لو وجدت فى االسـالم  خالصك وتهمنى نفسك الغاليه ونائلين غاية خال

تبرير بهذا المعنى وتبرئه وعودتك لحالة البر التى خلقت عليها هنئيا لك وان لم تجد فـاقراء  

الكتاب المقدس وهو يعلمك الطريق للبر فى الرب والقداسه والخالص اتمنى لـك كـل خيـر    



ل له يارب انا اخطـأت انـا   وبركه واتمنى هذه الليله ان تكون دعوه مفتوحه لكل انسان ويقو

مذنب انا مجرم انا ذنوبى كثيره طوال عمرى احملها على ظهرى واشعر بعقدة الذنب وال انام 

ليال ارجوك بررنى وغطينى بثوب برك وبثوب خالصك وانى اقبل خطتك للفـداء والتبريـر   

  .فاقبلنى امين الرب يسمع ويستجيب ان كنت تصلى بثقه وايمان والرب معاك امين 

  :االخ احمد 

امين يا قدس ابونا شكرا على الجلسة اللطيفه دى واالن نحن نبداء االسئله من المستمعين مـن  

دقيقه ياريت نضع فيهم اكبر قدر  16االخوه واالخوات المتواجدين معنا على البال توك امامنا 

اء ممكن من االسئله لكن فى عجاله وفى صلب الموضوع ادمن لو سمحت خذى المايك ونبـد 

  .بأول سؤال 

  :ادمن 

  شكرا احمد انا اسفه النه حدث اختالل فى االدوار سالم محبه اتفضل معك المايك 

  سالم محبة

شكرا سالم ومحبة الرب لكم من االراضى القبطيه المحتله انا سؤالى يا ابونا اننا فـى  

ا هل االنسان بعض االحيان بنعتمد على محبة الرب لنا وبنعتمد اعتماد كلى على تبرير اخطأن

يبيح لنفسه االشياء بسبب فكرة التبرير بمعنى اخر هل فكرة التبرير تشـجع االنسـان علـى    

االستباحه استباحة الخطئيه شكرا والرب يبارك حياتكم وسالم محبه لكم مره ثانيه من االرض 

  .القبطيه المحتله 

  :ابونا زكريا 

وانشأ اهللا الرب يحررها امين  شكرا لك عزيزى وسلم لى على االرض القبطيه المحتله

ولو انه ليس هذا هدفنا وال موضوعنا اليوم فنحن اليوم نتحدث عن تحرير النفس البشريه مـن  

استعمار الشيطان والخطيه وهذا هو االساس وعندما تتحرر النفوس تتحرر الدنيا كلها حكايـة  

اله لسببين االول انـه ال  التبرير وهل هذا مدعاه للتمادى فى الخطيه على حساب التبرير استح

يتحرر االنسان ان لم يقدم توبه فى ندامه على الخطيه الماضيه شخص نادم وتاب تمـام عـن   

الخطيه هل هذا من الخارج فقط االمر الثانى االنسان يقدم توبه عن حياة الخطيه ليحيا فى حياة 

داسه فيعـيش النجاسـه   جديده تسمى حياة القداسه فالتبرير باب القداسه هل يوجد من يدخل للق

ثانية فهو يخرج نفسه من السكه فالتبرير نعمه معطاه لالنسان ال ليخأذها لألبد ويخطـئ كمـا   

يريد ال بل يأخذ التبرير دافع قوى ليبداء حياه مقدسه جديده وينسى الماضى النسى مـا هـو   

واحـد اخطـأ   وراء وامتد الى ما هو قدام عالمة انه قبل المسيح العمليه ليست عملية حساب 

ناقص واحد تاب يساوى صفر ال لكن العمليه حب الهى فى القلب حب القداسه حـب طريـق   

  .المسيح محبة المسيح تحصرنى شكرا لك ولسؤالك والرب يبارك حياتك امين 



  :االخ احمد 

  .شكرا لك يا قدس ابونا مع ادمن لوسمحتى السؤال الثانى 

  :ادمن 

  مايك شكرا جزيال احمد تفضل فرحه معك ال

  فرحة

حقيقه الكالم الذى قاله ابونا يجعلنى اسأل سؤال ادم تلقى من  9شكرا يا اليف تى فى 

ربه كلمات فتاب عليه بعد الخطيه التى فعلها فهو يعتبر تاب والمفروض ان اهللا غفر له وبناء 

 عليه بما ان اهللا غفر له لن تكون هناك ضروره لنظرية الفداء والتبرير كما تقـول حضـرتك  

  .اليس هو تلقى الكلمات من ربنا وتاب عليه وغفره وانتهى شكرا جزيال 

  :ابونا زكريا 

شكرا جزيال اختنا الفاضله وهذا يكون سؤال منطقى انه تلقى كلمات من ربه وتـاب  

وانتهى االمر وعلى هذا االمر نجيب بعدة حقائق الحقيقه االولى كيف ان اهللا يغفـر لمجـرد   

يف اضرب مثل بسيط شخص استعار سياره من شخص ووقعت لـه  التوبه دون فداء كيف ك

حادثه كبيره والسياره فقدت تماما فيعود لصاحب السياره ويقول له أنا تبت ولم اعد ان احطـم  

لك سيارات مرة اخرى ويقول له خذ كل السيارات التى فى الشركه وحطمها ما هـذا الكـالم   

ا كان هناك تعويض وفداء سوف اقدم لكـم مثـل   كالم غير منطقى التوبه التوبه التقبل اال اذ

بسيط ابراهيم ذهب ليقدم ابنه ذبيحه ولما وتله للجبين ورفع السكين قف مـاذا وفـديناه بـذبح    

عظيم واتى بكبش وذبحه عوضا عنه لماذا فانت قد عرفت انه مخلص لك وسمع كالمك فكنت 

تجدن لكلمات اهللا تبديال هو قـال   تقل له صدقناك اذهب وعد ال ال يمكن ال رد لكلمات اهللا وال

يذبح تعنى يذبح اما هو او فداء له لكن اهللا حر ال اهللا تحده صفاته المطلقه فهو رحيم اى نعـم  

وهو عادل ايضا والبد للعدل ان يأخذ مجراه ان لم يكن فى االنسان ففى فداء اذا مبداء الفـداء  

  .دل اهللا موجود للغفران الجل ان اهللا يسامح الن هذا يستوفى ع

  :االخ احمد 

  .لكنهم يقولون ان رحمته سبقت عدله 

  :ابونا زكريا 

سبقت عدله وليست الغت عدله هناك فرق بين سبقت وبين الغت سبقت عدلـه تـدبر   

الفداء لكن لم تلغى عدله اذا حكم على ادم بالعدل وال تبديل لكلمات اهللا والبد ان يكون هنـاك  

  .فادى حتى تقبل التوبه شكرا 

  :االخ احمد 

  .دقائق فياريت نضع اكبر قدر من االسئله تفضلى يا ادمن  9امامنا 



  :ادمن 

  حاضر اتفضل ابن ابى لهب معاك المايك 

  ابن ابى لهب 

تفضل المايك الجل الوقت على العموم هو عنده مشكله وهو ارسل لى السؤال وسؤاله 

يقولون انهم يتوبون الـى اهللا كـل    بيقول ابونا يتحدث عن ضرورة التوبه والتبرير والمسلمين

  .يوم اذا ما هى المشكله اتفضل معاك المايك 

  :ابونا زكريا 

المسلمين يتوبون الى اهللا كل يوم هذا جميل واحيانا بعد كل صاله وهذا جميل ايضـا  

التوبه امر جميل ال نقبل فيه شئ ولكن التوبه على اساس اين الفداء والغفران اين مبداء الفداء 

  .غفران سأذكر لكم مثل ثانى حتى تتضح االمور وال

  :ادمن 

  .اتفضل يا ابونا المايك 

  :ابونا زكريا 

طيب حاضر اذا لم يسمع الكالم الذى تكلمته نعيد مرة اخرى هـل تعرفـون العقـد    

االجتماعى فى العقد االجتماعى لو انسان اخطأ الى المجتمع سرق وبعد ما سرق فى المحكمه 

ى انا معترف بما سرقت وانا اسف وهذا ما سرقت تفضـل يـا حضـرة    قال ياحضرة القاض

القاضى وسامحنى هل يقول له القاضى اذهب ال طبعا لماذا حق المجتمع العقد االجتماعى حق 

المجتمع ما هو حق المجتمع انت لص البد ان تنال العقوبه ممكن الرجل الذى سرقته يسامحك 

محك النك كسرت قانون اذا التوبه ليست كافيـه النـه   النه استرد اشياءه لكن المجتمع ال يسا

هناك حق ليس اجتماعى لكنه حق سماوى ضد مملكة السماء والمجتمع االلهـى اذا البـد ان   

  .يكون هناك فداء شكرا وان كان هناك اى اسئله اخرى اتفضلوا 

  :االخ احمد 

  .كثر ادمن السؤال الذى يليه نحن لدينا وقت لسؤال واحد اة اثنين على اال

  :ادمن 

  شكرا طاسونى ريتا اتفضلى معك المايك 

سالم لك يا أخت حنه سالم لك يا أحمد سالم لك يا ابونا زكريا الرب يبارك حياتـك  

يارب الحقيقه يا قدس ابونا االخوه المسلمين يقولون ان القران والتوراه اتحرفوا كما يقول لهم 

سله اال يعتبر هذا تناقضا يا ابى وشـكرا لـك   القران وفى نفس الوقت المسلم بيؤمن بكتبه ور

  .واذكرنى فى صالتك المايك معاك 

  :ابونا زكريا 



بالنسبه لمسألة تحريف الكتاب المقدس فنحن قد تعرضنا لهذا االمر بالتفصيل الشـديد  

فى برنامج اسئله عن االيمان فيمكن الرجوع الى هذه الحلقات المذاعه على قناة الحياه ولكـن  

بسيط لو كان الكتاب المقدس محرف فلماذا كان يستشهد به نبى االسالم قل فأتنى  رد مختصر

بكتاب من عند اهللا هو اهدى منهما التوراه واالنجيل فاتبعه فااليه التى اتت فى سوره التحـريم  

يحرفون الكلم عن مواضعه هذه االيه جاء فى صحيح البخارى توضيحا لتفسيرها وقال هكـذا  

واقع ان ليس احد يزيد لفظ كتاب اهللا ولكنهم يتأولنه على غيـر تاويلـه اى   صحيح البخارى ال

يفسرونه على غير تفسيره واحمد امين قال فى ضحى االسالم قول صائب قال اليمكن ان يتم 

التأويل التحريف فى التنزيل لكنه فى التأويل اى التفسير اذا ال يقدر احد ان يحرف كـالم اهللا  

اهللا صادق واالن اضع تحدى اضع تحدى اريد افضل شيخ من الشيوخ  على االطالق الن كالم

االفاضل شيوخ االسالم او الجماعات االسالميه المتعصبين او اى عالم من العلماء او الفقهـاء  

ان يقدم لى ايه واحده من القران تقول ان االنجيل تم فيه تحريف او تأويل كل االيات االربعه 

حريف التأويل كانت عن العهد القديم لليهود وبصرف النظر عـن  التى اتت قاطعه تطعن فى ت

كونها صحيحه من عدمه لكن اتحدى ايه واحده من القـران ان تطعـن بالعهـد الجديـد اى     

  .المسيحيه وانتظر الرد واالجابه فى وقت 

  :االخ احمد 

  .سمعتم التحدى ادمن لو سمحتى سؤال اخير وبمنتهى السرعه اتفضلى 

  ادمن 

سؤال لكن راسله اليريد ان يقوله من المايك مباشرة خوفا من زعـل ابونـا   طيب فى 

لكن السؤال يقول انت تتحدث من مفردات وتعاليم انجيلك وفى القران مفردات وتعاليم اخـرى  

  .فلماذا تريد للمسلم ان يتقيد بتعاليم انجيلك اتفضل احمد معك المايك 

  :االخ احمد 

  .شكرا تزعل ليه يا ابونا 

  :ابونا زكريا 

انا ال ازعل يا اخى من االسئله ابدا الن االنسان الذى يسأل هذا يعنـى انـه انسـان    

بيبحث وما دام يبحث فهو ذكى وانا احب االذكياء واحب الذين يفهمون ويعقلون امور ديـنهم  

حب كبير جدا كل القصه انى استخدم مفردات من االنجيل طيب محمد اعتـرض وال صـدق   

واولئك الذين اتيناهم الكتاب  92ا قال واولئك الذين اتيناهم الكتاب سورة االنعام ايه االنجيل ماذ

والحكمة والنبوه فأولئك هم الذين هدا اهللا فبهداهم اقندى اذا يطلب منه ان يتبع الهـدى الـذى   

 لالنجيل والتوراه فبهداهم اقتدى اذا كان محمد نفسه يريد منه الهدى ان يقتدى بتعاليم الكتـاب 



ناتى االن ونقول انه له مفرادته االنسان يجب ان يكون صريح مع نفسـه ويقبـل كلمـة اهللا    

  .لخالص نفسه 

  :االخ احمد 

امين شكرا يا قدس ابونا اعزائى المشاهدين احبائى المستمعين فى البال توك احبـائى  

مثلما المستمعين فى كل مكان ما سمعته ابحث فيه ابحث عن الخالص اذا اردت كتاب مقدس 

قال قدس ابونا نرسل لك كتاب مقدس تريد معرفة الويب سايت ادخل علـى الويـب سـايت    

وسوف تجد اللنك لكل الويب سايت التى قالها ابونا ]  www.hewarelhaq.com[الخاص بنا 

ان اردت ان تعرف من اين اتى الكالم ستعرف ان الذكر هو الكتاب المقدس كما هو موجـود  

الذكر بعد الزبور والذكر هو التوراه وانا انزلنا الذكر وانا لـه لحـافظون    فى القران ان اتينا

  .والرب يحفظكم ويبارك حياتكم ويسوع معكم سالم ونعمه 
 


