
 : االخ احمد 

البـال تـوك   احبائى المشاهدين فى تلفيزيون قناة الحياه اعزائى المستمعين فى غرف 

اهال وسهال بكم فى برنامجنا حوار الحق يشرفنا بالحضور اليوم كالعاده جناب القمص زكريا 

  .بطرس اهال وسهال بك يا قدس ابونا 

  :ابونا زكريا 

  .اهال وسهال بك وبالمشاهدين جميعا 

  :االخ احمد 

 ونبحث كما تعودنا برنامجنا هو حوار للحق والقلوب المفتوحه نبحث فيه فى كلمة اهللا

بالشواهد والبيانات والدليل والبرهان الجل ان نعرف ارادة اهللا لنا ولكم وفينا وفيكم قبل ان نبدا 

  .البرنامج يرفعنا قدس ابونا زكريا فى صاله اتفضل يا قدس ابونا 

  :ابونا زكريا 

ه يا بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين ايها االله القدوس المعتز بالقداس

من دعوتنا دعوة مقدسه للبر والطهاره لنحيا معك اسألك يارب ان تكشف عن عيوننا لنعـرف  

الطريق السليم المؤدى الى الحياة االبديه طريق القداسه طريق المفديين بارك فى كـل نفـس   

ماثله امامك سواء فى غرف البال توك او امام التليفزيون االن اعطنا يارب نعمـه لنتعـرف   

عرفه الحقيقيه لنتحد بك وننال روح القداسه الجل الدم الغالى الثمـين وطلبـات كـل    عليك الم

قديسيك اسمعنا عندما ندعوك بالشكر قائلين يا ابانا الذى فى السموات ليتقدس اسـمك ليـأت   

ملكوتك لتكن مشيئتك كما فى السماء كذلك على االرض خبزنا كفافنا اعطنا اليوم واغفر لنـا  

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

  .يسوع ربنا الن لك الملك والقوة والمجد الى االبد امين 

  :االخ احمد 

شكرا يا قدس ابونا كما تعودنا نبداء الحلقه بسماع شهاده للمسيح وعمله فـى حياتنـا   

ابره اليوم من الحظيره االخرى من الظلمـه الـى   واختبار الحد العابرين والعابر اليوم او الع

النور االخت مصريه وستشاركنا عبر التليفون عن اختبارها وعمل المسيح فى حياتها اتفضلى 

  .يا اخت مصريه 

  :مصريه 

مساء الخير يا جماعه انا مسروره جدا ان اتواجد معكم وانا ارغب ان اشارك مشاركه 

حد ان اشارك باختبارى كنت ال اعرف يمكن النه اليوجد سريعه دائما عندما كان يطلب منى ا

به نقطة تحول مرة واحده يمكن اننى كثيرا اشعر انى الرب تسرب الى تسرب الى بكل رقـه  

وهذا كل ما استطيع ان اقوله اكثر امر فرق معى فى حياتى كلها اختبار شخص اهللا فى حياتى 



ا الحر الذى ال يكبت ارادتنا وال مشاعرنا الهنا الشخص الحقيقى الهنا الرقيق الهنا القدوس الهن

الذى بقدسيته وطهارته يطهرنا نحن ايضا ويحترم فى نفس الوقـت خصوصـية شخصـياتنا    

وخصوصية افكارنا فعال محترم جدا وال يقتحم حياتنا اال عندما نطلب منه ونقول له ارجـوك  

برته ولمسته واراه فى كل يوم انـا  تعال اتفضل ادخل لهذا القلب هذا هو االله الذى رايته واخت

لو عدت فتره للخلف انا لم اكن متدينه جدا وفى نفس الوقت لست شريره نحن عائله متوسطه 

عائله محافظه نصلى ونصوم كما يقولون نرضى ربنا يعنى نعمل الذى يمليـه ربنـا علينـا    

زال يثقل اكتـاف  ونؤدى الفرض الذى له علينا الفرض الذى كان طول عمرنا يثقل اكتافنا وال

اهلى لالسف الفرض الذى يعذبنا ويبقى حياتنا دائما فى خوف ورعب من الغضـب االلهـى   

والنار االلهيه ونظل طول عمرنا نحيا فى رعب من المالكين الـذين فـوق اكتافنـا والـذين     

يسجلون علينا كل زله وكل سهوه وكل غلطه والجل ان ندفع حساب كل هذا لاللـه الجـالس   

لى منتظر الزالت ومنتظر السهوات نحن عائله نخاف اهللا كما يقولـون وان كنـت   فوق متعا

بالنسبه لعائلتى اكثر شخص متشدد فيهم وحتى اهلى كان ال يريضيهم هذا الموضوع وان كنت 

شخصيه متدينه اكثر من الالزم اعمل كل ما هو مطلوب منى بزياده ليسـت الفـروض بـل    

ذين يحفظون ويقراءون وهذه االمور وصلت ال اقـدر ان  النوافل وغيرها وكنت من الناس ال

اقول انها نقطة تحول لكن وصلت لمرحله انى لم اجد شئ عملت كل شئ مقابل انى لم اجـد  

اى شئ اكثر امر كان يحدث هو راحة الضمير ليس اكثر كنت اعمل الذى على حتى ارضى 

أى نهاية فصرت مثلـى مثـل    ربنا االله الجبار الجالس فوق عملت كل الواجب على ولم اجد

الناس العاديين الذين يعيشون ويقولون ان ربنا موجود وجيد لكنى ال استطيع ان افعل اكثر من 

هذا ولنبقى هكذا جيدين واالمور جيده ولكن واضح ان اهللا كان له خطه ثانيه واهللا لم يرغـب  

عتقـد ان االحـداث   ان اظل هكذا الذى حدث اننى لن اتحدث كثيرا فى االحداث خاصة انى ا

ليست لها اهميه فى مقابل النور الذى يضئ اهللا به فى داخلنا الناس يقولون عليها فطره لكنـه  

روح اهللا روح اهللا الساكن فى داخلنا الذى يظل ينقد فينا ينقد فينا الى ان يخرج امر جيد فينـا  

السنين العالم وضعه  يطلبه روح اهللا الذى يظل ينير داخل السواد ويزيح التراب الذى على مر

واهالينا وضعوه والتى وضعته الثقافه الخاصه بن يظل يزيح الى ان يلمع فى داخلنـا ويـوقظ   

الشوق فينا لالله حتى نطلبه ونقول له يارب نحن نريدك يارب الشوق الذى وضعته فينا مـن  

ء اهللا يضـعه  وقت ما خلقتنا هذا الشوق تنبه يارب وهذا ما حدث فى هذه الفتره هذا الشوق بدا

فى داخلى مع ارساله ناس لى ينيروا عيناى وتسرب الى جزء جزء اكثر شئ صدمنى اكثـر  

شئ اجهدنى فى هذا االله هو التجسد التجسد عندما اسمع اختبارات اخـرين اجـد ان االمـر    

بالنسبة لهم كان صعب جدا لماذا يفعل اهللا هذا انه يصير بشر مثلنا ويسير وسطنا  لمـا فهـو   

ع ان يقدم رسالته بصوره ثانيه لكن هذا اكثر شئ جذبنى لالله بمعنى يارب كـم انـت   يستطي



تحبنا يارب كم انت رائع ورائع جدا انك انت تاخذ جسدنا وتاتى وتحيا معنا انك تتنفس معنـا  

وتاكل وتشرب معنا وانه ال يكن لك مكان تسند فيه راسك ان الحياه المبهره التى عاشها الرب 

رتنى االكتشاف الرائع لالله االمين لالله العظيم لالله القدوس البـر كلـه لـه    على االرض به

الجمال الحق المطلق ياتى ويعيش على ارضنا ياتى ويعيش على ترابنا وسط الطين الذى لنـا  

وسط خطايانا شئ مبهر جدا جدا شئ فوق الخيال فعال شئ حقيقى والمفروض ان هذا اكثـر  

االله يتجسد وهذا فعال ان كان هو محب لنا لماذا يظل فـوق   شئ منطقى عقولنا تستوعبه ان

لماذا يظل ينظر الينا نحن االصاغر والخطاه من تحته وال يريد ان ينزل من سماه ما المنطق 

فى هذا ما الحب فى هذا ما القداسه فى هذا ال شئ منتهى المحبه انه يتجسد التجسـد بهرنـى   

فارق جدا جدا زمان فى حياتى اقولها االن بكل حريه  ووصلت الى ان اهللا يحيا معى وهذا امر

بكل صراحه انا لم يكن لدى اله كنت اسير فى الظالم اتحسس ابحث عن كيان جبار متسـلط  

اما االن فانا احيا مع االله انا اكثر امر فرق فى حياتى الرجاء اننى لى رجاء انى ارى قـوه  

ن عظيم طاهر جدا جدا ينظر الـى طـول   عظيمه اكبر منى تسندنى وتسير معى ان هناك كيا

الليل يحرسنى ويحرس افكارى انا ال اتحدث فقط عن االمور الدنياويه انا ال اقول الننا مؤمنين 

لن نواجه شر فى حياتنا وان اهللا سيسير ورائنا طول الطريق يربت علينا طول الوقـت واننـا   

ا الاتحدث عن هذا مطلقا نحن سنكون اغنياء واصحاء وطول الوقت مسرورين ومبتهجين ال ان

نواجه ضيقات وممكن نواجه صعوبات اكثر من اى شخص نحن ال نحيا فى عالم كريسـتالى  

بمفردنا وان هناك من يقدم لنا الطعام والشراب ال نحن نوجد فى العالم نحن محفوظـون فـى   

خطه عظيمه حتـى  العالم وهذا هو الفارق اننا موجودين فى العالم لكننا نحيا برجاء اننا نحيا ب

لو هناك ضيقات تحدث حتى لو ان وضعنا احيانا يكون ضعيف ونكون فى فقر ومرض لكـن  

لنا خطه واهللا يستخدمنا وسط الظروف مهما كانت ظروفنا سئيه ومهما كانت ظروفنا نحن لنا 

خطه لنا رجاء لنا فرح فى قلوبنا لنا سالم وهناك امر عظيم يصنعه لنا هناك عمل عظيم هـو  

ريد ان اقول انه بيشركنا فيه لكن انا اريد ان اقول اننا نقف نشهد عمل عظيم ويقول لنا انا ال ا

اريدكم معى هذا هو الفارق الرجاء الفارق نحن غير العالم هذا هو الفارق فى حياتى الفـارق  

فى حياتى اننى اسير معه ان االله بعظمته يحيا معى حياتى المتواضعه يحيا معى فى عملـى  

معى فى بيتى يحيا معى فى فكرى فى مشاعرى هذا هو االله الذى انا احيـاه هـذا هـو    يحيا 

  .الرب هذا هو المسيح يا جماعه لست اقدر ان اقول اكثر من هذا 

  

  

  :االخ احمد 



اذا يا اخت مصريه هل ممكن تخبرينا كيف كان رد فعل االهل واالصـدقاء عنـدما   

  .اعلنت المسيح رب ومخلص فى حياتك 

  :مصريه االخت 

  .انا لم اعلن امام االهل فى الحقيقه 

  :االخ احمد 

هذا ايضا يتطلب فى الحقيقه حكمه وباذن الرب فى الوقـت المناسـب ربنـا سـوف     

يعطيكى الحكمه متى وكيف تعلنيها حتى يرى كم انت تتنعمى فيه ولكن كيف اختلفت حياتـك  

  .من بعد معرفتك بالمسيح 

  :االخت مصريه 

انا اريد ان اعلق تعليق بسيط عل الموضوع ده  انا لم اعلن لكن هناك احداث كثيـره  

واحداث حدثت على مدى السنين وانا لى مع الرب حوالى سبع او ثمانى سنوات انـا اهلـى   

خصوصاً والدتى هى على يقين انى ماذا صرت والموضوع ليست متاح بصوره علنيه لكـن  

هذا االساس حتى وقت العيد تقول لى انا اعرف انك اتيـه  هى متاكده جدا وتتحدث معى على 

لتعيدى هنا لكن الرب يعطى نعمه ان االختالف الذى حدث فينا وفى قلوبنا بعد ان قبلنا االيمان 

جعالهم يحبوننا جدا  وهم يشعرون بقيمتنا ونحن هكذا ويحبوننا ونحن هكذا حتى لو االمر غير 

ا ويحبوننا على هذا رغم انهم يرون اننا مختلفين نشـكر  معان هم استقروا فى قلوبهم على هذ

  .ربنا فقط 

  :االخ احمد 

الرب يباركك يا اختى الحبيبه ويعطى لك نعمه فى اعينهم انهم يرون عمل المسيح فى 

حياتك ويرون كيف هو متصرف فى حياتك فيقدسوا اسمه بسبب اعمالك بسـبب تصـرفاتك   

لمسيح قدس ابونا سيعلق على االختبار ويصف لنا كـم  كمسيحيه تابعه البيك السماوى يسوع ا

  .هى قدرة اهللا ظاهره فى عمل االخت مصريه اتفضل يا قدس ابونا 

  :ابونا زكريا 

انا اشكر اهللا من اجل نوعيه اخرى جديده يقدمها لنا اهللا الشخاص قبلوا المسيح لـيس  

تحول واضحه فى الحياه لكن  على غرار العينات التى راينها لكن بطريقه جديده ال يوجد نقطة

كشروق الشمس التى تبدد الظالم هكذا اشرقت شمس البر فى حياتها والشفاء فى اجنحتها انواع 

مختلفه وطرق مختلفه يتعامل بها اهللا مع كل انسان يا ترى من اى نوع انـت يـا عزيـزى    

سيح معـه مفـاتيح   المستمع والمشاهد مليون فى المئه بابك له مفتاح باب قلبك له مفتاح و الم

القلوب كلها ويستطيع ان يدخل الى قلبك ولكن فقط ال تغلقه من الداخل  افتح بابك الجـل ان  

يدخل المسيح لحياتك اكبر شئ يغلق الباب ويحكم اغالقه العقل المغلق العقل الـذى يريـد ان   



االنسـان   يفهم ال يريد ان يتفتح هى هكذا وكفى ال تناقش والتجادل يا على فقط هكذا هـى ال 

عندما ينفتح للتفكير اهللا قدم لنا عقل لنفكر فيه فنعرفه من اجمل االمور التـى قالتهـا االخـت    

مصريه انها شعرت باشراقة النعمه فى حياتها ومع اشراقة النعمه ايقظ الشوق الذى بـداخلها  

كنها نحو اهللا الشوق الحب الداخلى كانت تحاول ان تحب اهللا عن طريق الطقوس والفرائض ول

لم تجد فيها شبعا فايقظ الشوق الذى فى داخلها نحوه ووجهها التوجيه السليم ضـبط البوصـله   

التى لها الى االتجاه السليم واهم ما ابهر اختنا مصريه هو حادثة التجسد عمل التجسد النقطـه  

ل المطعونه فى ذهن االسالمى المتشدد هى نقطة االنفتاح للمعايشه مع المسيح اهللا ياخـذ شـك  

بشر ويعيش بيننا منتهى الحب والحمايه واالمان والعطف مجد الرب الحديث عن مجد الـرب  

فى حياتها وبيتها وحكمه نحن ال نشجع االنسان بانفعال انه يذهب ويعلن بعدم حكمه وهمجيـه  

لكن نشجع االنسان انه يصلى ويسمع من الرب كالم الجل انه يتصرف بشكل صحيح الـيس  

ئل االنسان مباشرة انت مسيحى ام ال حتى يجيب بنعم او ال لكن يحيا بهذه هذا انكار ال هل س

الصوره امامهم ولكنه متمتع بعشره اهللا الحى ومحبته مبروك عليك الخالص الخالص المتجدد 

اختنا مصريه وربنا يباركك ويستخدمك لمجد اسمه وعلى فكره انا ارى بعين االيمان ان هناك 

الوقت المناسب عندما تخرج الى العالنيه لنرى مجد اهللا يسـمو   تحت السطح براكين وسيأتى

  .ربنا يباركك ويزيدك من نعمته 

  :االخ احمد 

الرب يباركك اخت مصريه مبروك عليك الخالص والنعمه امين امين يارب تظهـر  

البراكين ونرى مجد اهللا فى كل االرض وكل انحاء المعموره سوف نتحدث االن عن موضوع 

موضوع شيق جدا وفيه لذه فى الحوار فيه ويخلب القلب عند التحدث عنه قـدس   الحلقه وهو

  .ابونا اليوم سيحدثنا عن التقديس اتفضل يا قدس ابونا 

  :ابونا زكريا 

شكرا عزيزى الفاضل فى الحقيقه موضوع حلقة اليـوم مـرتبط بموضـوع الحلقـه     

موضوع هو الطريق بعـد هـذا   الماضيه الحلقه الماضيه هو التحرر من سلطان ابليس وهذا ال

التحرر هو طريق القداسه او تقديس الحياه بمعنى اهللا يخلص حياتك ويشـفيك ببـره ويجـدد    

طبيعتك من الداخل وبعد ذلك يحررك من سلطان الخطيه فتحيا فى طريق القداسـه القداسـه   

وس الجل يقول من مثلك معتز بالقداسه اهللا قد 11ايه  15احبائى اوال هى صفه هللا فى خروج 

انى انا الرب الهك انى انا قدوس اهللا قدوس الجل هذا يسبحه  44ايه  11هذا يقول فى الويين 

ويقول الن الرب الهنا قدوس قدوس قدوس تسبحه المالئكـه بهـذه    99داود النبى فى مزمور 

شركه التسبحه لهذا فان اهللا القدوس دعوته لنا هى دعوه للقداسه الجل ان نعايش اهللا وتكون لنا 

مع اهللا ونعايش اهللا اهللا قدوس فال بد ان يكون ابنائه ايضا متمتعين بهذه القداسه يعيشون فيهـا  



نظير القدوس الذى  18الجل هذا معلمنا بطرس الرسول يقول فى الرساله االولى واالصحاح 

ى دعاكم كونوا انتم ايضا قديسين كونوا انتم ايضا قديسين وبولس الرسول يقول فى تسـالونيك 

الن اهللا لم يدعونا للنجاسه بل فى القداسه يدعونا ليس للنجاسه اهللا يـدعونا   4االولى اصحاح 

مكملين القداسه فى خوف اهللا  7وعدد  5كى نحيا فى القداسه لذلك يقول فى كولوسى اصحاح 

الطريق نكمله هذه مسيره مسيره االيمان هذه مسيرة قداسه وطهاره ونقاوه هذا هو الطريق مع 

مسيح مفهوم القداسه ماذا يعنى ماذا يعنى قداسه قداسه تكريس اول معنى للقداسه هو الطهاره ال

واما غاية الوصيه فهى المحبـه مـن قلـب طـاهر      5عدد  1فى تسالونيكى االولى اصحاح 

وضمير صالح وايمان بال رياء ومحبه من ماذا قلب طاهر القلب من الداخل ياجماعه البد ان 

من النجاسه التى فيه ومن الشهوات التى به ومن القذاره التى به القلب مـن  يتطهر وان ينقى 

الداخل الن القلب نجيس من يعرفه ومن القلب تخرج االفكار الشريره والجل هذا الحياه مـع  

المسيح تطهير من الداخل طهر اوال داخل الكاس ليظهر خارجها نظيفا الطهاره مـن الـداخل   

من الخارج كما ذكر لنا اخينا على انه كان يرتدى قنـاع لكـن    اوال الطهاره ليست هى قناع

القداسه شئ داخلى ينبع من الداخل طهاره الجل هذا يقول داود النبى يطلبها وياليتك تطلب مع 

داود النى االن صلى وقال قلبا نقيا اخلق فيا يا اهللا قلب من الداخل تعنى من العمق الطهـاره  

قلب والكيان الداخلى ومع طهاره القلب يعلمنا الكتـاب المقـدس   تنبع من الداخل اذا طهاره ال

اخيـرا ايهـا    8ايه  4طهارة الفكر قلب طاهر فكر طاهر يقول فى رسالته الى فليبى اصحاح 

االخوه كل ما هو طاهر ففى هذه افتكروا ال تفكر فى النجاسه التفكر فى الشهوه كـل مـاهو   

اره حياة القداسه اذا من القلب الـى الفكـر الـى    طاهر استمتاع االنسان ان يعيش حياة الطه

الحواس االنسان لديه كم حاسه خمس حواس حاسه النظر حاسه السمع حاسـة الشـم حاسـة    

التذوق حاسة اللمس البد ان يكونوا فى قداسه العين مقدسه الجسم واالعضاء كلهـا مقدسـين   

ـ  19عدد  6يقول فى رسالة روميه اصحاح  دكم للبـر للقداسـه   قدموا اعضائكم اعضاء جس

قدموها اعضاء للبر للقداسه والجل هذا قال المسيح ان من نظر المراءه ليشتهيها فقد زنى بها 

فى قلبه طاهرة العين عندما تكون العين طاهره ان كانت عينك بسيطه فجسدك كله يكون نيرا 

داخـل   وان كانت عينك شريره فجسدك كله يكون مظلما فالمسيحيه تطهر كيان االنسان مـن 

ايه  6ومن خارج الحياه من انجيل معلمنا متى وضح جدا االيه التى تحدثت عنها فى اصحاح 

حتى تكون معروفه ان كانت عينك شريره فجسدك كله يكون مظلما اذا طهـاره الـداخل    23

طهارة الفكر طهارة العين طهارة االعضاء طهارة الحياه فى كل شئ يعـيش االنسـان حيـاه    

ك بسيطه االنسان الشرير عندما ينظر المراءه يبدو وكانه يريد ان يلتهمهـا  طاهره مقدسه عين

بعينيه يشتهيها بعينيه ويتتمتم وعندما يريدها يقول سبحان مقلب القلوب االنسان الروحانى الذى 

يحيا حياه مقدسه اذا نظر الى امراءه فبمسحه مقدسه ويعتبرها اخته فى المسيح النهـا بنـت   



ليها بال يضعها فى مكانه مقدسه وعواطف مقدسه بعيده عن الشهوه والمتعه المسيح فال يسئ ا

كيف ناتى للسؤال المهم كيف احصل على القداسه لقد علمنا ان اهللا قدوس وان االنسان يتحـد  

بالمسيح فيحيا فى طريق القداسه من الداخل والخارج فكيف يحصل االنسان على هذه القداسه 

اعيش قديس البد من القداسه نعود ونشدد على الخطـوة االولـى    وهذا هو السؤال االهم كيف

والشرط االول ان تكون لديك الرغبه ان تعيش طاهرا لكن شخص يريد ان يحيـا نجـس اهللا   

كيف يقدسه انسان يريد ان يحيا نجس كيف يقدسه لكن لو انت تريد ان تعيش حيـاة القداسـه   

ى شخص المسيح القدوس الذى يعطيـك هـذه   والطاهره سنأتى للخطوه الثانيه وهى انك تثق ف

القداسه كنعمه وهبه ليس منك لكن هو الذى يقدمها لك دعيتم للقداسه ثق ان المسيح يستطيع ان 

يعطيها لك وعندما يكون لديك الرغبه ماذا يتبقى بعد ذلك طلبه يارب انت قدوس وانا اعلم انك 

انك قادر ان تعطى هذه النعمه وانا احتاج قدوس وانا اريد ان احيا هذه القداسه يارب انا اعلم 

اليها يارب يسوع فقدس كيانى وقدس حياتى اعطنى روح القداسه روح القداسه يحل فيا ويحيا 

فيا فاحيا فى هذه القداسه وبعد هذا كما قالت مصريه ان االنسان سيحيا معصوم من الخطيـه  

ه لك ربما قبل ان تتعـرف علـى   وال يوجد تجارب وال الالم ال ان الشيطان سيزيد من تجارب

المسيح كنت انت الذى تجرى وراء النساء لتفوز بواحده منهم وتجد ان االمر صعب جدا وتاكد 

ان تخرج روحك وتجد ان القصه مغلقه وبعد ان تاتى للمسيح تجد الشيطان يقول لك لك هـذه  

لم تكن هكذا من  وان لم تكن هذه لك هذه ويسهل لك الطريق ويسهل لك الوسيله وتجد االمور

قبل الن الشيطان كان يذلك سابقا لكنه االن يسهل لك بدال من ان كان يذلك يسهل لـك لمـاذا   

الجل ان يذلك يأسرك فى الفخ اتعلم مثل ماذا شخص يضع بعض القمح فى فـخ فالعصـافير   

جل تقول ان هذا الرجل كريم جدا انظروا كيف قام بوضع لنا هذه البقول فى هذا المكان هذا ر

طيب هذا رجل جميل وتنزل العصفوره لتأكل من الحبوب فى الفخ فيغلق عليهـا سـقط ولـم    

يسمى عليك احد الشيطان يضع بعض الشهوات والخطايا السهله والمتخلف يظن ان الشـيطان  

كريم جدا يسقط فخ الشيطان يغلق عليه لذلك بعد ان تقبل روح القداسه فـى داخلـك تحفـظ    

نى وقل له ال وقل مع يوسف الصديق كيف اصنع هـذا الشـر   واحترس من اى عرض شيطا

العظيم واخطئ الى اهللا طبعا السور القرانيه اياك ان تصدق هذه السور عذرا هم بها وهمت به 

يا الكارثه لو كان يوسف هم بها وهى همت به كان استطاع الهروب من فخ الشيطان يوسـف  

مالبسه تركها لها ورحـل يقـول    اول ما عرضت عليه رفض وخرج يهرول امسكت به من

هوذا الثوب خذيه ان قلبى ليس فيه هو من مالك انت ولك ان تسترجعيه لكن القلـب واعـى   

ومتحفظ ومتحذر فالبد ان يقاوم عروض الشيطان فاصرخ واقول له يارب الشيطان يعـرض  

 على خطيه انجدنى يارب انقذنى روح القداسه يتفاعل فى داخلك وغير انـت مجـرى الفكـر   

وضع نفسك فى محضر اهللا القدوس وارفع نفسك لمستوى اعلى من الخطيه هذه هـى نظـرة   



المسيحيه ماهى نظرة االسالم عن القداسه وعن الطهاره انا اقول هـذا الكـالم النـه يوجـد     

اشخاص مسيحين ال يعرفون االسالم واشخاص مسلمين ال يعرفون المسيحيه فانا اوفـق بـين   

يه قالت هكذا واالسالم قال هكذا ويجوز انى ال افهم فى االسالم جيدا الرؤيتين اقول لك المسيح

سنه ادرس اسالميات ويجوز جدا النه يمـوت   55سنه ادرس اسالميات  55وانا لى بالضبط 

المعلم وال يتعلم جائز جدا ان كالمى هذا يكون فارغا غير صحيح بمعنى ان هذه الكتب التـى  

فهمتها بشكل خاطئ اذا اال يوجد احد من العلماء االفاضـل  اقراء فيها التكون صحيحه او انا 

والفقهاء يفهموننا ان هذا الكالم كيف يفهم فقط انا اعرض الذى افهمه نتيجة الدراسه وصدقنى 

يا ابنى انى درست اللغه العربيه فى الجامعه لمدة اربع سنوات ثم بعد الجامعه ذهبت الى سور 

غة العربيه كلها من على سـور االزهـر وانقطعـت    االزهر سور االزهر احضرت كتب الل

لدراستها عشر سنوات وقمت بتدريسها لطلبة الثانويه العامه فى مصر واجيد اللغـة العربيـه   

اجادة تامه ولكنى ال احب التحدث بها الن الضرورى بالنسبة لى المعنى وليس ان اقول قـال  

توجد القداسه بهذا المعنى فى االسـالم  اهللا ان الخطية ال ارغب فى ذلك ناتى الى االسالم هل 

وبحثت فى جميع المواقع االسالميه على االنترنت االزهر واسالم دوت نت والـوراق اننـى   

ابحث عن القداسه او التقديس تكون النتيجه زيرو زيرو زيرو زيرو وهذه النتيجه ال يوجد اى 

اره وليس القداسه وجـدت  شئ عن القداسه يا حرام وبالبحث عن الطهاره قلت ابحث عن الطه

فى كنز العمال للمتقى الهندى الفصل االول فى الطهاره وما يتعلق بها امر جيد امر جميل ان 

يقول كان النبى اذا توضـأ   17834االنسان يعيش فى الطهاره ويحيا بها ماذا يقول فى حديث 

نعم هذا كـان   ]احمد لقد صدقت انك ستتحدث فعال عن الطهاره [ اخذ كفا فنضح به ف رج ه 

توقعى فوجدته يتكلم عن طهارة الوضوء وياخذ ماء ويمسح به ذكرت فى كتـاب األنتضـاح   

البى داود وكتاب الطهاره للنسائى هذا واحد من انواع الطهاره التى يتحدث عنهـا االسـالم   

الوضؤ هل الماء الذى يطهر االنسان من الخارج نحن نريد طهارة من الداخل ليس مجرد من 

ج بعض الماء امر ثانى هناك توضيح اخر وجدته هذه المره فى القران فى سورة البقره الخار

فيسألونك عن المحيض فقل هو اذى افعتزلوا النساء فى المحيض حتى يطهرن فـاذا   222ايه 

يا عم يكف يكفى ] احمد اكمل االيه يا قدس ابونا [ تطهرن فأتيهن ايضا االمر متعلق بالجنس 

االسالم ال تتعدى الوضوء وطهارة المراءه الجل ممارسة الجنس ال اكثـر وال  اذا الطهاره فى 

اقل وبالبحث عن ما يناقض القداسه عندما لم اجد قداسه قلت الابحث عن االمور االخرى ففى 

باب ن ك ا ح وجدت عدد االيات المذكوره فى القران واالحاديث فلتذكر معى فى القداسه لـم  

كلمه فى القران واالحاديث فى المقابـل الـدين ديـن     10600 اجد شئ فى ن ك ا ح وجدت

القداسه ام دين المهم ولم يقتصر معنى هذه الكلمه على الزواج فحسب ن ك ا ح يقولون لـك  

هذا هو الزواج بل تعداها الى الفعل الجنسى المباشر وهذا هو اصل الكلمه لغويا فـى اللغـه   



اليه الكاميرا المعجم الوسيط مجمع اللغه العربيـه  وهذا الكتاب ارجو من كاميرا مان ان يوجه 

يقول ان الجماع هو ن ك ح يعنى ن ك ح المراءه باضعها  951الجزء الثانى يقول فى صفحة 

تزوجها باضعها اذا المباضعه اذا هذا هو المعنى اسمحوا لى ان الذين يقولون ان هذه الكلمـه  

احد من احبائى المسلمين ان يقال له يا ابـن   القبيحه التى هى النكاح هى الزواج اذا هل يقبل

المن     صعب ذكرها قبيح الذى ال يعجبك قصه شريط الرقابه المهم ولكننا نتحدث فى الدين 

ال حياء فى الدين االسالمى مع التحفظ ثم تكلم ايضا فوجدنا ايـات  ] احمد ال حياء فى الدين [

تقول فما استمعتم بهـن فـاتيهن    24ء ايه كثيره عن نكاح المتعه واسف للفظ ففى سورة النسا

اجورهن باجره تستمع بواحده تدفع لها ماال اليس هذا ما يعرف بالـدعاره الحـالل تسـتمتع    

ثم ايضا االستمتاع بالجنس من السبايا ومالكـت   24وتعطى ماال هذه ايه قرانيه سورة النساء 

مضطر فانكحوا ما طاب لكم مـن  سامحونى فى اللفظ فانا  3اليمين يقول فى سورة النساء ايه 

النساء مثنى وثالث ورباع وما ملكت ايمانكم وما ملكت ايمانكم التى تقدر ان تحصل عليها ال 

تتركها الجل هذا كانوا يخرجوا فى الغزوات حتى يتصيدوا النساء ماذا يعنى يـا جماعـه ان   

بان تحل له النسـاء  يحض دين على مثل هذه االمور اهللا يرحمكم الناس مغروره وتفرد محمد 

وامـراءة   50الذين يهبون انفسهم له لمتعته الشخصيه وهذا نص قرانى فى سورة االحـزاب  

مؤمنة ان وهبت نفسها للنبى ان اراد النبى ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين لكى ال 

اسف  يكون عليك حرج من االله الذى يصرح بهذا لكى ال يكون عليك حرج يوجد له تبرير انا

ان اقول مثل هذا الكالم انا اتمنى ان احد يرد على هذا الكالم الن هذا الكالم يختـرق ذهنـى   

عندما اقراءه احتاج الى رد لتحليل الموقف ولنرى الرد ماذا سيكون شكله عالوة علـى مـن   

استولى عليهن من نساء شئ غريب اخذ زينب بنت جحش من زيد ابن الحارثه واخذ صـفيه  

ضحيه الكلبى واخذ دريه بنت الحارث من ثابت ابن قيس واخذ الفتاة الغجريـه  بنت حيي من 

من سلمى ابن ام سلمى انظر كتاب              لسيدات بيت النبوه للـدكتوره عائشـه عبـد    

الرحمن بنت الشاطئ فرق شتان ياجماعه تعاليم تحض على القداسه وتعاليم اخرى تحض على 

مامك االمور حتى ال تاخذها قضيه مسلمه او تريح ذهنـك  عكسها عزيزى الفاضل انا اضع ا

وتقول ان الرجل يهاجم االسالم ال يا حبيبى انا اطرح على بساط البحث هـذا وذاك وفـتش   

وانظر واتخذ الطريق التى تناسبك وصالتى ان الرب يقودك الى الى القداسه والطهاره وقل له 

  . قلبا نقيا اخلق فيا يا اهللا الرب يباركك امين

  :االخ احمد 

شكرا يا قدس ابونا نريد لفت نظر المستمعين والمشاهدين ان هناك فرق بين النكـاح  

واالستنكاح هناك فرق عظيم وسنذهب الى غرف البال توك الذين لديهم اسئله ادمـن ياريـت   



نتحكم فى هذا االمر ويكون فى عجاله وفى صلب الموضوع والرب يبارككم معنا ثالثة عشر 

  .ريت نضع فيها اكبر قدر من االسئله اتفضلى حضرتك دقيقه يا

  :ادمن 

حاضر يا احمد انا اسفه اخذت المايك النى اعتقدت انك تركته ياجماعه ياريت نطرح 

سالم ونعمه لكم جميعا قدس ابونا انا لدى سؤال [ اسئلتنا فى عجاله اتفضلى احالم معك المايك 

  .ارجو االجابه وشكرا  هل معنى القداسه ان االنسان ال يخطئ ابدا

  :ابونا زكريا 

شكرا جزيال الناس يخلطون ما بين القداسه والعصمه العصمه حاله منفرده لالنسـان  

الذى ال يخطى وكما ذكرنا فى الحلقه الماضيه ان هذه العصمه هللا وحده وحيث ان المسيح هو 

حا النه ممسوحا من روح الذى ظهر للبشر فهو ايضا لم يخطئ بشهادة االسالم نفسه سمى مسي

االوزار كما قال المفسرون وايضا فى حديث الشفاعه يقول ان كل نبـى يتشـفع بـه ليغفـر     

خطاياهم يقول ال استطيع انى لدى خطيه الى ان يتكلم عن المسيح ولم يذكر لـه خطيـه الن   

المسيح ممسوح من االوزار معصوم لكن باقى البشر غير معصومين امـا القداسـه فمعناهـا    

ه السليمه االنسان الذى لديه صحه جسديه سليمه معرض انه يمرض وعنـدما يمـرض   الصح

يعالج اذا فالقداسه الروحيه هى صحه روحيه معرض االنسان ان يصيبه ميكروب من الخطيه 

  .لكن يعرف العالج ياتى للمسيح ففيه عالج لحياته امين 

  :االخ احمد 

  .فى صلب الموضوع امين السؤال الذى يليه لو سمحتى وياريت ايضا 

  : ادمن 

سالم لكـل الموجـدين   [ شكرا حاضر اتفضلى معك المايك وانا اسفه ان الوقت يمر 

سالم لقدس ابونا ابونا الحقيقه فى سؤال يحضرنى فكرنى بابنة اختـى التـى جـاءت اليهـا     

صديقتها ونظرت لصورتها وقالت لها الذى ينظر الى صورتك يسقط فى الشـهوه فالبـد ان   

وبنت اختى هذه مسيحيه السؤال هل ممنوع ان االنسان ينظر الـى امـراءه الـيس     تتحجبى

  .الحجاب قدم وسيله للقداسه ارجو االجابه يا قدس ابونا لو سمحت وشكرا 

  :ابونا زكريا 

الحقيقه هو النظر للمراءه غير ممنوع لكن المسيح يقول من نظر الى امراءة ليشتهيها 

وه ال يمنعها الحجاب الن ممكن العين تخترق الحجاب قرات فى الشهوه نابعه من القلب والشه

احد الجرائد كاتبه مصريه كتبت مقال فى الجريده عن الحجاب والنقاب والنقاشات الضـخمه  

التى دارت حول هذا االمر ان امراءه منقبه ركبت تاكسى وكان سائق التاكسى ملتحى وعالمة 

فى الكرسى االمامى منتظره ان يـاتى زبـائن   الصاله واضحه جدا فى جبينه جلست بجواره 



فالملتحى قال لها اهللا واكبر وتحياتى وكذا وكذا وقال لها وايضا منقبه فقالت له نعم احمـد اهللا  

فقال لهال ها اذا تحت النقاب دلع ففتحت الباب وتركت التاكسى اذا ليس الحجاب هـو الـذى   

يره تخترق الحجاب وتشتهى ايضا اذا مـا  سيمنع الشهوه لكى يكون وسيله للقداسه العين الشر

القضيه القضيه داخليه عالج داخلى اذا كان شخص مصاب بخراج وممتلئ بالصـديد نقـوم   

بخياطة الجرح اما نعالجه اوال ونخرج اصل الصديد حتى ينظف العالج من الداخل نقـى اوال  

  . داخل الكاس حتى يظهر الخارج نظيفا فهذا هو احتياجنا احبائى للقداسه

  :االخ احمد 

امين شكرا يا قدس ابونا ياريت السؤال التالى يا ادمن وايضا فى عجاله نحن معنا اقل 

  .من خمس دقائق 

  :ادمن 

يـا قـدس   سالم المسيح [ حاضر يا احمد انا اعتذر اتفضل استريت مان معاك المايك 

ابونا استمتعنا بالكالم الجميل اليوم والسؤال يا قدس ابونا هل هناك تعارض بين حياة القداسـه  

والزواج بمعنى هل ممكن اعيش حياة القداسه واتزوج واذا كانت االجابه بـالنفى اى انـه ال   

ا هـو  يوجد تعارض اذا لماذا ال اتزوج اثنين واعيش حياة القداسه وانا ال ازنى لست بزانى م

  .راى قدسك فى هذا الكالم 

  :ابونا زكريا 

ببساطه جدا اهللا خلق االنسان ادم وحواء ذكرا وانثى وباركهما ليتزوجا وقال اثمـروا  

واكثروا واملئوا االرض الحرام والزنى هو ما هو خارج هذا الرباط الرباط بين رجال واحـد  

وحا واحده لكن االرتباط خـارج هـذا   وامراءه واحده ليباركهما اهللا فيلتصقا ويتحدا ويصيرا ر

  .الزواج هو الزنى والقداسه هى تقدس هذا الزواج تفضل السؤال الذى يليه 

  :ادمن 

ياريت هذا السؤال يكون اخر سؤال ولالسف سيكون اخر سؤال اتفضـلى يـا ادمـن    

  .المايك معاك

  :ادمن 

دس ابونا سـالم  سالم المسيح يا ق[ شكرا جزيال يا احمد اتفضل غليون معاك المايك 

المسيح لجميع الموجودين مبروك لكل من نالوا الخالص ارجوك يا ابى الحبيـب لـن اطيـل    

واتمنى ان كالمك يكون سبب خالص لكثيرين ومبروك لالخ على و لالخت مصريه ولكل اخ 

واخت نالوا الخالص وتحرروا من قيود ابليس االسالم بدال من ان يرتقى باالنسان ويحـرره  

ابليس انحدر به الى الجنس واالرهاب وجواز المتعه والمحلل وتعاليم شيطانيه فهـل  من قيود 



النبى والتصريح له بنكاح اى امراءه ولو كانت مؤمنه اال يكون هذا امتياز لـه لكونـه نبـى    

  .ويفوق كل البشر ارجو االجابه على هذا السؤال وسالم المسيح يكون معاك 

  :ابونا زكريا 

نكاح النساء ام يتميز بالقداسه واحده من اثنين فهذا النبى اسوة حسنه هذا النبى يتميز ب

اسوة حسنه فى ماذا فى النكاح ام اسوه حسنه فى القداسه سيفوق الناس فى القداسه وليس فـى  

النجاسه فالنبى رسول ومثل اعلى من عند اهللا يحتزى به اما اذا كان النبى فاتحها على البحرى 

لدف قارعا فشيمة اهل البيت كلهم الرقص اذا كان نبى البيـت بالـدف   فاذا كان رب البيت با

قارعا فشيمة اهل البيت كلهم الرقص واحذف بالدف قارعا وضع الكلمه التى تريد ان تضعها 

وانظر هل يستقيم المعنى اسف وكلى اسف وياليت احبائى المسـلمين يعقلـوا هـذه االمـور     

نحن نطرح على بساط البحث ومائدة البحـث هـذه    ويفكروا فيها نحن ال نتهجم على االسالم

القضايا الفكريه والدينيه حتى نفكر ونجيب على هذه االمور وياريت تراسلونا على السايت كما 

  .يقول االستاذ احمد امين اتفضل 

  :االخ احمد 

نحن اسفين جدا النه ال يوجد وقت كافى لالسئله لكن كل اسئلتكم سيجاب عليها بمعونه المسيح 

عن طريق قدس ابونا راسلونا على السايت حوار الحق دوت كوم وان كنتم ايضا تحتاجون 

لكتاب مقدس او ترغبون فى اسئله اخرى وتتسألوا فى مواضيع اخرى تناقشنا فيها قبل هذا 

راسلونا ايضا قبل ان نختم اريد ان اخبرالكم بامر ان الطاهره والقداسه ليست طاهرة جسد او 

يجب ان يكون هذا الجسد طاهر ومقدس لكن ليس من الخارج البد ان يكون قداسة جسد نعم 

الشخص طهارته داخليه نابعه من القلب نفس القلب الذى قيل عليه سبحان مقلب القلوب فى 

رواية اخرى ال ان هذا القلب يجب ان يكون ثابت وعينه على محبة المسيح البد ان نتقدس ان 

البد ان نفكر فى الشخص الذى امامنا كونه انسان كونها انسانه نكون قديسين مثلما ابانا قدوس 

اختى فى المسيح اختى فى االنسانيه وليس الزاما اختى فى المسيح ليس انها اداة متعه ليست 

انها شهوه عابره ليس يستنكح للنكاح الن االستنكاح هو مؤقت لقضاء الحاجه واالنصراف 

ختاروا لها اسم اخر فلتسموها زواج ما الذى يعيب النكاح حتى لو هى تعنى الزواج عيب لت

اسم الزواج فكروا وانتبهوا واذا وجدتم امور خطأ راجعونا فيها ونحن على اتم االستعداد 

نشكر يا قدس ابونا على فتح هذا الموضوع وبنشكرك على وقتك الثمين والرب يبارك خدمتك 

  .  امــــين  .والى اللقاء صلواتى لكم وسالم المسيح الى اللقاء 
 


