
 :االخ احمد 

اهال ومرحبا بكم فى برنامجنا وبرنامجكم حوار الحق حوارانا يبدا دائمـا بالمجادلـه   

السمحه والحوار البناء يشرفنا اليوم كالعاده جناب القمص زكريا بطرس اهال بك يا قدس ابونا 

  :ابونا زكريا 

  .يا اهال وسهال مرحب 

  :االخ احمد 

وكما تعودنا دائما نبداء الحوار الحقيقى والحوار البناء بصاله يرفعنا بها قدس ابونـا  

  .الى جنب عرش النعمه 

  :ابونا زكريا 

امين بسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد امين يا اله المحبه يا الـه الحنـان   

له الحب اهللا محبه اشكرك النك تسكب حبك فى قلوبنـا وقـد   نحن نشكر الننا نتعرف على اال

اعلنت حبك لنا فى شخص المسيح الفادى والمخلص النه مكتوب اهللا بين محبته لنا النه ونحن 

بعد خطاه مات المسيح الجلنا وهكذا احب اهللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكى ال يهلك كل من 

شكرا لك شكرا للحب االلهى الذى غمرتنا بـه وليغمرنـا    يؤمن به بل تكون له الحياة االبديه

حبك كل حين الجل الدم الغالى الكريم والجل طلبات قديسيك اسمعنا عندما نناديـك بالشـكر   

قائلين يا ابانا الذى فى السموات ليتقدس اسمك ليأت ملكوتك على قلوبنا لتكن مشئيتك كما فـى  

ا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمـذنبين  السماء كذلك على االرض خبزنا كفافنا اعطن

الينا وال تدخلنا فى تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا الن لـك الملـك والقـوه    

  .والمجد من االن والى االبد امين 

  :االخ احمد 

امين شكرا قدس ابونا احبائى كما تعودنا فى البرنامج اننا نحب ان نستمع الى اختبار 

د العابرين من الظلمه الى النور احد العابرين من الحظيره االخرى اخ عزيز الشـيخ ابـو   اح

عطا اهللا سيكون معنا على التليفون وسيشاركنا باختباره ونعرف كم هو عمل الرب معه وكيف 

يتمجد الرب فى حياة كل منا حتى وان كنا الننتبه لها دائما يتضح مجد اهللا فى النهايه عنـدما  

  .ه ونجيب على سؤاله اتفضل اخ ابوعطااهللا اهال بك نسمعه ل

  :االخ ابو عطااهللا 

اشكركم من اجل هذه الفرصه واطلب ان الرب يتمجد معظم الناس يقولو انهم تعرفوا 

سنه رحلـه طويلـه    28على المسيح لكن ان احب ان اقول ان المسيح تعرف على من خالل 

هو وان كنت اشارك بهذا االختبار فهذا لمجـد  واشكر الرب انه تعامل مع حياتى الجل مجده 

المسيح والجل عمله فى حياتى والنه اختارنى ان اكون فى حظيرته انا بـدات حيـاتى فـى    



الحظيره االخرى فى السبعينات مع االخوان االحبه فى الحظيره االخرى وبعد ذلك ربنا فـتح  

ن وكنت اضرب االطفـال  عيناى من كذا امر طبعا وانا صغير كنت اضطهد االخوه المسيحي

وكان فى دائما تلميذ يشكو منى النى كنت دائما اشتمه واسبه واقول له اشياء كثيره لمجرد انه 

مسيحى وهناك امر اخر عندما بداء االخوان يخرجون من السجون ويستولوا علـى النقابـات   

ت المصريه هناك كذا امر تعرفت على مجموعه مسيحيه وهذه المجموعه كانـت مـن شـابا   

وشباب من خلفيه مسيحيه وكانوا يصلون بطريق غريبه الننا لم نتعود ان االخوات يصلون مع 

االخوه فى نفس الجامع وهذا كان شئ غريب بالنسبة لى واالمر االخر انهم كانوا يغنـوا انـا   

كنت اعتقد انهم يغنوا ولم اعرف ان هذه ترانيم اال بعد ذلك فالحظت ان حياتهم تختلف تمامـا  

ما اعتدت عليه كانوا يصلوا ويقولون نشكرك يارب من اجل الواجبات المدرسيه ومـن  على 

اجل كذا وكذا فكنت اقول لهم ان اهللا ليس لديه وقت ان يساعدكم فـى المدرسـه انـه لديـه     

مشغوليات كثيره من تظنون انفسكم طبعا انتم تعرفون ان عندنا عالقة الشخص المباشره مـع  

 20&  19ى الصوفيين او المتصوفيين واننى قد رايت اشخاص صغار اهللا غيره موجوده اال ف

سنه يصلون هللا بهذه الطريقه يمكن كان امر مختلف بالنسبة لى لكن فى نفس الوقت احترمـت  

كيف يصلون االمر االخر الذى احدث معى فارق ان حياتهم فعال مختلفه سلوكهم كان مختلف 

الكتاب المقدس وهو كان موجود عندنا فى البيت انـتم  ان حياتهم كانت مختلفه انا عندما قرات 

طبعا تعرفون البيوت من الحظيره االخرى ال يوجد بها الكتاب المقدس لكن اخـى كـان لـه    

صديقه من خلفيه مسيحيه اعطت له انجيل فالقى به فى درج السفره فوجدته انا وبدات اقـراء  

ا نفس االمر ومن االمـور السـلبيه   الكتاب وجدت ان الكتاب يتحدث عن امر والمجموعه تحي

التى رايتها انه كانت الجماعات االسالميه تضهد االخرين فى السبعينات فـى أم الـدنيا فـى    

جامعه القاهره ولقد حدث هذا الموقف امامى ان فتاه مسيحيه كانت تقف فى الكافتيريا فى كلية 

على وجهها وبصـق عليهـا    التجاره اتى اليها واحد من الجماعات االسالميه وضربها بالكف

ونزع الصليب الذى كانت ترتديه والقاه على االرض وقال لها انت ذاهبه الى جهـنم وبـئس   

المصير يا كافره وانا كنت من االخوان ولم اكن اتوقع ان شخص يقدر على فعل ذلك وهـذا  

ايتهم جعلنى انظر بشكل سلبى على هذا الشخص وعلى ما يؤمن به وقارنته بالمسيحين الذين ر

ورايت حياتهم ورايت امر سلبى اخر ان اعز اصدقائى كان معى فى االخوان الن والده مـن  

جماعة االخوان وانا كنت مع صديقى ومع والده فى نفس المجموعه ووجدت والده يتغير رغم 

انه شخص طيب اال انه بداء يتغير وحجب كل عائلته وبداء يضرب زوجتـه وبـداء ينجـب    

يمنع الشخص االنجاب وهذا فى حد ذاته غير الشخص الذى كـان هادئـا    ويقول انه حرام ان

وطيبا ومحترم الى انسان صعب التعايش معه فقلت اذا كان االسالم يفعل ذلك فهناك فرق بين 

المسيحيه والكتاب المقدس الذى يغير االنسان وبين االسالم الذى يغيره بطريقه سلبيه لكن هذا 



الكتاب المقدس واقراءه اكثر واكثر فى النهايه خفت بعض الشئ  طبعا غير كافى فبدات اقراء

لئال اصير انا مسيحى والجل ان ابنى قلعتى التى تحفظنى من هذا اشتريت كل الكتب وطابت 

من االخرين ان يرسلوا لى كل الكتب التى تسب وتنتقض المسيحيه وقراتها كلها بسبب خوفى 

ت البد من ان اقراء الكتاب المقدس فقرات الكتاب من كونى اصير مسيحيا وفى نفس الوقت قل

المقدس قليال فاكثر فاكثر فصار جزء من حياتى ولكن الخوف وقراءة الكتاب المقـدس كانـا   

متالزمان معا والجل هذا بدات افكر واسال كذا سؤال وبدات اذهـب لمجموعـات مسـيحيه    

عن االسالم وبعد ذلك حدث معى واسالهم اسال وبدات اذهب الى اهلى واقاربى واسالهم اسئله 

امور اخرى فكنا دائما يوم الخميس او االجازه او العطله كنا نسير وراء بعـض بالسـيارات   

فالسياره التى كنت اقودها غرزت فى الرمل فقلت اصلى مثل المسيحين وارى ماذا سـيحدث  

فدخلت فى السياره من الخلف وجلست وصليت بصوت منخفض وواضع يداى داخل بعـض  

وصليت مثل المسيحين وخرجت الى الطريق ووقفت فاوقفنا سياره نقل وجرت السياره ودارت 

وعدنا وقلت صلى على النبى كل شئ جيد بمعنى ان صالة المسيحين ال تفـرق كثيـرا عـن    

صالة المسلمين وربنا يستجيب للكل هذا كان اول امر االمر الثانى كان صديقى يعلمنى كيـف  

المكان انا كنت مسرور جدا بالموتسيكل وكنت ارغب بالجرى به فـى  اقود موتسيكل فى نفس 

الصحراء والقياده بسرعه فلم اسمع باقى التعليمات كيف اوقف الموتسيكل او اخفض سـرعته  

واخذت الموتسيكل وسرت به فى الصحراء عامل زى لورانس العرب هل الحظتم واكتشـفت  

لموتسيكل وفقدت السيطره على الموتسـيكل  فى نفس الوقت اكتشفت انى لن اقدر ان اتوقف با

وقلت يا مسيح ساعدنى لماذا قلت هذا انا ال اعرف فوقف الموتسيكل فجاءه جائنى  صـديقى  

الذى كان ملحد قال لى ربنا انقذك قلت له ربنا ماذا وانت ال تؤمن بربنا وغير ذلك انا طلبـت  

ر اول مره كانت صدفه هل ثانى المسيح والمسيح ليس اهللا وبعد ذلك عدت للمنزل واخذت افك

مره صدفه الكتاب المقدس يقول اطلبوا تعطوا اطرق على الباب يفتح لك ونفـس المسـيحين   

الذين يعيشون معى يحيون نفس االمر وبعد ذلك حدث فى حياتى فالكتاب المقدس والمسـيحين  

بدات اتخذ خطوه  وانا كلنا مؤمنين بنفس االمر فعدت فى البيت اقراء الكتاب المقدس وبعد ذلك

فى ان اكون مسيحيا فحدثت ظروف اخرى وان الناس عرفوا وكنـا فـى رمضـان فخـالل     

شخص يريدون قتلـك انـا كنـت     12بالليل وقال لى يوجد  12رمضان اخى ايقظنى الساعه 

خائف بصراحه وقلت يارب اعطنى سالم انا لم اناله قبل اليوم وانت قلت سالمى اعطيكم ربنا 

من اليوم التالى كل اهلى غاضـبين   2بالليل الى الساعه  12ظيم ومن الساعه اعطانى سالم ع

وساخطين انت مجنون انت حمار كيف تصير هكذا انهم يعبدون ثالثة الهه والكتاب المقـدس  

وهـو ياكـل   ] [ وعذرا ان يسمع هذا الكالم على الهواء [ محرف وكيف يكون المسيح هواهللا 

ه سالوها وكانوا غاضبين جدا وانا لدى سالم عجيب لم اشعر به كانت هذه اسئل] ويتبرز وينام 



سابقا وبعد ساعتين قالوا اذا البد ان تغادر البيت فقلت لهم امركم فقالو لى سنكون طيبين معك 

لن نقتلك لكن البد ان تترك البيت فاخذت مالبسى وحقيبتى وخارج فقالوا لى انتظر سنتصـل  

البوليس لياخذنى وقلت لهم كل االشياء التى قلتها لكم فظنـوا  بالبوليس اتصلوا بالبوليس وجاء 

انى مجنون اخى كان فى الشرطه فى رتبه عاليه فقالوا له ان اخوك هذا ممكن نتخلص منـه  

بسهوله ممكن نضربه بالنار او نصدمه بسياره وتثبت ضد مجهول ونقول حادثه وال نعـرف  

لك بناس يتحدثون معـك فاجلسـونى تحـت     من الذى فعلها فجاء اخى وقال لى البد ان ناتى

الحجز فى البيت لمدة اسبوع واتوا بكل الناس االرهابيين والذى يعرف اى شـئ خطـأ عـن    

المسيحيه واجلسوه معى من الصباح الى المساء وفى اخر االمر قال لى اخى البد ان نرسـلك  

كون مجنون طبعا لطبيب نفسى لماذا هل انا جننت فالظاهر ان الشخص الذى يصبح مسيحيا ي

فقلت له ال يا اخى انا لن اذهب لدكتور نفسى انا سابقى فى البيت وشعرت ان اهللا يريـدنى ان  

اذهب لدكتور واثبت لهم اننى لست مجنونا وذهبت الخى وقلت له انى سوف اذهب للـدكتور  

تظـن  للنفسى فقال لى لما غيرت رايك فقلت له انى شعرت ان ربنا قال لى هذا فقال لى نعم ا

نفسك نبى تكلم ربنا وربنا يكلمك فقال لى ال هذا كالم فارغ انت البد ان تقرر امـا ان تتـرك   

سنه ولم انهـى   19المسيحيه او تترك البيت فكان بالنسبه لى اصعب قرار فى حياته وانا كنت 

تعليمى الجامعى وليس لدى عمل فصليت وقلت يارب ماذا افعل ماهى ارادتك فى حياتى ومـا  

وهو يقول مـن   10يجب ان افعله فالرب اعطانى انجيل المسيح كما دونه متى اصحاح الذى 

احب ابا او اما اكثر منى فال يستحقنى ومن احب ابنا او ابنه اكثر منى فال يستحقنى ومـن ال  

ياخذ صليبه ويتبعنى فال يستحقنى من وجد حياته ليضيعها ومن اضاع حياته من اجلى يجـدها  

ررت وتركت البيت وبعد ذلك طردت من الكليه بسبب ايمانى مثـل مـا   قلت له يارب انت ق

طردت من البيت ولم يكن لدى عمل واخيرا الرب فتح لى فرصـه ان اخـرج وادرس فـى    

  .الخارج  وهذه هى القصه التى افتقدنى الرب بها واختارنى من الخلفيه كى اكون ابنا له 

  :ابونا زكريا 

ن قبلت الر ب بهذا الشكل وخرجت الـى الخـارج   كنا نريد ان نسال لو سمحت بعد ا

ماهى اخبار اهل بيتك واقاربك واصدقائك القدامى وماهى مشاعرك من جهتهم وما الذى فعلته 

  من اجلهم تفضل عزيزى 

  

  

  

  :االخ ابو عطااهللا 



على احسـن  سنه وفى االخر عدت اليهم وعالقتى بهم االن  19انا لم ارى اهلى لمدة 

سنه انا ارسلت اليهم خطابات تؤكد عالقتى بهم وانى ابنهم والظفـر ال   19مستوى وفى خالل 

  .يخرج من اللحم والدم ال يصير ماء ورغم انى صرت مسيحيا اال انى مازلت احبهم واكثر 

  :ابونا زكريا 

ـ   ر لكن هل قدمت لهم رسالة المسيح مباشرة او ظهر عليهم اى تاثير ناتج عـن التغي

  .الذى شهدوه فى حياتك 

  :االخ ابو عطااهللا 

ال يوجد واحد منهم صار مؤمنا مثلى لكن الحمد هللا انهم ينظرون للمسـيحيه بمنظـار   

مختلف بمعنى انى رغم انا اصغرهم ولكنى اعتبر نفسى كبيرهم وهم يعرفون ان هناك امـر  

ون ان يعترفوا ان المسـيح  تغير فى حياتى فياتون بكل مشاكلهم واحتياجتهم لى لكنهم ال يقدر

  .هو الحق والحياه 

  :االخ احمد 

  .ان اول الغيث قطره ان اول الغيث قطره 

  :االخ ابو عطااهللا 

  .انهم ال يشتمون وال يسبون فى المسيحيه 

  :االخ احمد 

طبعا انت ستظل ذاكرا اياهم فى صالتك الجل ان يتغمـدهم اهللا برحمتـه ويعطـيهم    

وجهه الجل ان يعرفوه اتفضل يا قدس ابونا وايضـا لنـذكره فـى    النعمه ويريهم جالل نور 

  .الصاله وحضرتك تعلق لنا على االختبار اتفضل حضرتك 

  :ابونا زكريا 

امين انا سعيد جدا بهذا االختبار الممتلئ بالصراعات والمواجهات الصعبه جدا لكـن  

الول القدوه الحسنه مـن  اعجبنى جدا فى اختبارك ان التاثير واضح من امرين عاملين االمر ا

اصدقائك وفى المقابل القدوه السيئه لالخرين العامل الثانى هو دور الكتاب المقدس فى حياتـك  

الن كلمة اهللا حيه وفعاله وامضى من كل سيف ذى حدين كلمة اهللا سراج منير تهدى السائرين 

امعين فى البال تـوك  فى الظالم والجل هذا انا اوصى جميع االحباء المشاهدين للبرنامج والس

انهم يبحثون عن الكتاب المقدس فهو سهل ويسير الوصول اليه الجل ان يتعرفوا على المسيح 

اكثر وعلى هذه الحياه الجميله الرائعه هذه اكثر وقصة ان كل مـن يـاتى للمسـيح مجنـون     

الم يكون ويعتبروه مجنون فهذا صحيح النهم يعتبرون العاقل هو المسلم فاذا قدر ان يترك االس

مجنون مليون فى المئه وهذا ليس فقط فى االسالم ولكن فى اليهوديه ايضا كـان هكـذا الن   

بولس الرسول عندما بدا ان يتعرف على المسيح ويتغير من واحد من الجماعـات اليهوديـه   



المتشدده الى كان ارهابى بولس الرسول ارهابى فعندما تحول الى شخصـيه جديـده ويحـب    

ان يضطهده فقالوا عنه مجنون فقال هكذا ان كنا مختلين فلله وان كنا عـاقلين  المسيح الذى ك

فلكم والمسيح نفسه قالوا عنه انه مجنون ومختل العقل هذه انا اعتبرها عالمه مـن عالمـات   

قبول المسيح امام الناس ومع الناس الذين ال يعرفون المسيح الف مبـروك عليـك الخـالص    

  .يباركك ويستخدمك لمجد اسمه امين والمسيح يزيدك من النعمه و

  :االخ احمد 

امين اخى الحبيب مبروك عليك الخالص ونسأل اهللا ان يتفقد اهلـك واهلنـا جميعـا    

ويعرفهم طريق الحق احبائى المشاهدين اعزائى المستمعين والمحاورين فى غرف البال تـوك  

واليوم قدس ابونا سوف واالن وقت وموضوع الحلقه ومازلنا نتحدث فى موضوع ثمار النعمه 

  .  يحدثنا عن موضوع محبة االخرين اتفضل يا قدس ابونا 

  :ابونا زكريا 

سالم لكم ايها االحباء من جديد سعادتى ان التقى بكم اينما كنتم الن وجودنا هو فـى  

حضرة اهللا الذى قال حيثما اجتمع اثنان او ثالثه باسمى فهناك اكون فى وسطهم واهللا يجمعنـا  

ى غرفة واحده فى البال توك او فى اتجاه واحد فى قناة واحده من خالل التلفيزيون فبكل كلنا ف

تاكيد اهللا موجود معنا بروحه احبائى من ثمار الروح او ثمار النعمه كما قال االخ أحمد النعمه 

لها ثمار كثيره كثيره ال تحصى والتعد يقول باركى يا نفسى الرب وال تنسى كل حسناته كـل  

ته فنعم اهللا جديده علينا فى كل صباح الثمره اليوم هى المحبه نحن تحدثنا عن المحبه قبل حسنا

ذلك ولكن سناخذ فوكس اكثر على الحب اوال محبة اهللا لنا وبعد ذلك محبتنـا هللا وبعـد ذلـك    

محبتنا لالخرين هكذا تكون اضالع المثلث متكامله محبة اهللا لنا فى انجيل معلمنا يوحنا البشير 

هكذا احب اهللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد حتى ال يهلك كل من يؤمن بـه   16عدد  3صحاح ا

يقـول اهللا بـين    8وعدد 5بل تكون له الحياة االبديه احب اهللا العالم كله وفى روميه اصحاح 

محبته  لنا النه ونحن بعد خطاة مات المسيح الجلنا تعجبنى جدا كلمة بين تعنى اظهر تعنـى  

ر حبه لنا الن اوقات كثيره االنسان يحب لكنه اليعرف كيف يظهر هذا الحب والجـل  اهللا اظه

هذا فان الذى امامه ال يفهم هذه المحبه كمثل اب صارم يخرج ويدخل مـن البيـت ويصـدر    

اوامر اسكت يا ولد اصمتى يا بنت هذا هل يحب اوالده ام ال يحب يحب غير ظاهر ياعم حب 

د اب ال يحب اوالده فلماذا انت مهموم لتظهر لهم الحب اظهـار  اوالدك يقول بحبهم وهل يوج

المحبه لزوجتك الوالدك اظهار المحبه الصدقائك اظهار الحب اهللا اظهر محبته لنا النه ونحن 

بعد خطاه مات المسيح الجلنا هذا هو اظهار الحب واسمى اسلوب الظهار الحـب ان يمـوت   

يقول محبة ابدية احببتك الجـل ذلـك    3وعدد  31واحد عن احبائه وفى سفر ارميا اصحاح 

ادمت لك الرحمه رحمة اهللا ابديه لن تتوقف فى وقت من االوقات وال تحد لماذا النها نابعه من 



المحبه االبديه محبه ابديه اهللا بيحبك ربنا بيحبك وليس شرطا ان تكون قديس او بار اهللا بيحب 

ب وجاذبية المحبه اذا هذه هى محبة اهللا لنا وبعـد  الخطاه ليتوبوا ويرجعوا اليه نتيجة هذا الح

ذلك محبتنا نحن لربنا هى رد فعل رد فعل لحدثك عن مثل صغير البيبـى الصـغير حـديث    

الوالده هذا البيبى متعلق بمن اكثر بامه ام بابيه متعلق طبعا بامه احيانا بعض االبـاء بعـض   

ك بابنه حديث الوالده ويضعه على كتفـه  االباء الذين ال يفهمون يغتاظون جدا جدا عندما يمس

والطفل ال يتوقف عن البكاء يعطيه المه فيصمت فبعض االباء الجهله فيقول ان هذا الولد ليس 

ابنى لماذا يقول ايوجد طفل من لحمى ودمى وال يفرح النى احمله يا عم الطفل اليستوعب هذا 

حه ورائحة االم التى يشمها وهـو  الطفل يفهم ان الشخص الذى يرضعه ويهتم به وينظفه ويري

يرضع يصنع ارتباط بينه وبين هذا القلب الحنان والموسيقى التى سمعها لمدة تسعة اشهر فى 

احشائها وعندما تحمله لترضعه نفس الموسيقى الصادره من نبضات القلب يستمع اليها فيرتاح 

فعل ربنا بيحبنا بتحبه لكن  فحبه لالم هو رد فعل لمحبة االم واهتمامها ورعايتها لكل فعل رد

محبة اهللا انسكبت فى قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا نحن نحبه النه هو احبنا اوال هل تثـق  

ان اهللا يحبك الكتاب المقدس قال هذا والكتاب اصدق من كل شئ اصدق مـن كـل شـئ اهللا    

وف تحبه بيحبك هل انت مصدق انه يحبك وقت ان تصدق ان اهللا يحبك رغم كونك خاطئ س

رغم كونك خاطئ سوف تقول له انا احبك يارب هذه المحبه التى تربطنا باهللا الجل هذا كانت 

فى وصية اهللا تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قـدرتك  

لماذا النه يحبك هكذا تماما فى كل شئ الحب المتبادل الحب المتبادل بيننا وبين الرب نتيجـة  

الحب المتبادل جعلنى احبه وايضا جعلنى احب الذين حولى والجل هذا يقول تحب قريبك  لهذا

كنفسك قريبك كنفسك اخوك كل انسان تحبه كنفسك لماذا الن محبة اهللا انسـكبت فـى القلـب    

بالروح القدس المعطى لنا فيكون هناك حب متبادل مع الكل يقول ليس فقط محبة قريبك بـل  

ا اعداكم باركوا العنيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا الجـل الـذين   محبة عدوك يقول احبو

يسيئون اليكم ويطردونكم نعم احب عدوى ماذا يعنى احب عدوى بمعنى التختزن لـه الشـر   

بمعنى ال تبادله عداء بعداء تحب خالص نفسه تحبه ان يعرف طريق ربنا تحب انـه يتمتـع   

ه وبغضه النه انسان مسكين جدا لم يذق محبة ربنا بالنعمه التى تتمتع انت بها ال تختزن له كر

التى تفيض فتحب االخرين ومن هنا نحن نحب اعدائنا مهما كانوا حتى ولو اضطهدونا وحتى 

لو عايرونا حتى ولو ظلمونا حتى ولو اخذوا الجزية منا حتى ولو قطعوا رقابنا نحن نحـبهم  

ا عن الشيخ احمد عندما قتل عمه والـده  نحن نحب اعدائنا لقد تحدثنا من قبل عن اختبار سابق

الشيخ عند قبوله للمسيح ذهب اليه السجن وقال له نحن نغفر لك نغفر لـك نحـن نحبـك الن    

المسيح علمنا ان نحب ونحن نصلى لك حتى تعرف المسيح ما هذا هذه قوه غريبه قوه عجيبه 

نحن ان نحب االخرين ليس ممكنا اتعرف ما السبب فليسالنى احدكم ما السبب وكيف نستطيع 



ما الطريقه ما هى الطريقه التى بها احب عدوى واحب الناس من اين أجيب بقوه وكيف اعمل 

 5مثل هذا االمر وما الذى يجعلنى اقدر ان احب انظر يا عزيزى فى رسالة روميه اصـحاح  

اخذ سـكيب  الن محبة اهللا قد انسكبت فى قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا اذا البد ان ت 5وعدد

الحب وسكيب الحب ياتى مع سكيب الروح الن اهللا محبه وروحه حب فعندما ينسكب روح اهللا 

اى حب اهللا فى القلب الحب البشرى ال يكفى الحب البشرى ال يفيد احب الذى يحبنى واكـره  

من يكرهنى المسيح قال هكذا ان كنتم تحبون الذين يحبونكم فاى فضل لكـم فـان العشـارين    

يفعلون هكذا اللصوص يحبون بعض والقتله يحبون بعض وكل عصابه تحب نفسـها   والخطاه

لكن التحدى هو انك تحب عدوك عندما تنسكب محبة اهللا فى قلبك انت تشعر بمحبـه غـامره   

واالختبار الذى استمعنا اليه االن الشيخ ابو عطا اهللا هل رايت كم الحب الغامر الذى فى قلبـه  

لى اليوم يقول لهم انا لحم من لحمكم ودم من دمكم الحـب المسـيحى   نحو اقاربه ونحو اهله ا

ومع هذا يوجد امر اخر وهو اتباع خطوات المسيح فالمسيح ترك لنا مثـاال لنتبـع خطواتـه    

فالمسيح على الصليب قال اغفر لهم يا اباتاه النهم ال يعرفون ماذا يفعلون الحب الغافر اتبـع  

تستطيع ان تحب االخرين هذه وجهة نظـر المسـيحيه   خطوات المسيح واطلب روح المسيح 

ويمكن ان يكون المشاهدين المسلمين ال يعرفون تلـك االمـور يمكـن ان يعرفـوا بعـض           

فيقولون ان النصارى لديهم محبة االعداء ويمكن من قراء الكتاب ووجد احبوا اعـدائكم هـذه   

ب الحب مع اهللا الحب مع النـاس  تبهرهم  وعندما ناتى لسالم نجد شئ عن هذا النوع من الح

التاكد من اهللا يحبنى وانى انا احبه واحب الناس هل يوجد هذا الثالوث الحبـى فـى االسـالم    

لنجرب لنظر اخذت افتش فى المواقع عن المحبة الخالصه بهذا الشكل وعن محبة اهللا لالنسان 

صفه هللا فى  99هذا ابدا  ومحبتنا للناس ومحبة االعداء ماذا بالضبط صدقونى لم اجد شيئا من

االسالم اسماء اهللا الحسنى ال يوجد بها صفة المحب لو كان هذا الرجل ذكى الم يكـن يجعـل   

اسماء اهللا مئه واوالهم المحبه ال المحبه ضد القتل واالمور التى يعملهـا كيـف محبـه اذا ال    

االعـداء   اليوجد محبه وعلى العكس النقيض وجدت عوض ذلك عن البغضة لالعداء وقتـل 

واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومـن ربـاط الخيـل     60الشئ الكثير ففى سورة االنفال ايه 

ترهبون به عدو اهللا وعدوكم ترهبون االرهاب فى االسالم ال ليس فى االسالم نحن لدينا سالم 

سالم ياعم اذا ما ترهبون هذه ترهبون وفى تفسير القرطبى يقول امـر اهللا سـبحانه وتعـال    

مؤمنين باعداد القوه لالعداء تخيفون به عدو اهللا وعدوكم من اليهود وقريش وكفار العـرب  ال

وفى سيرة محمد ماذا فعل مع اعدائه الشخصيين المسيح مع اعدائه الشخصيين قال لهم اغفـر  

لهم يا اباتاه النهم ال يعرفون ماذا يفعلون سماح غفران حب اما النبى محمد كان هناك واحـده  

سنه كانت شاعره ومحترمه فى قبيلتها وكانت شاعره  120قرفه سيده عجوز عندها  تدعى ام

فكتبت تعبر عن رايها بحريه رايها فى النبى محمد مثل مسيلمه الكذاب ومثل الذين ظهروا فى 



هذا الوقت فارسل اليها سريه وامسكوا بها وربطوها بجملين كما ذكرنا سابقا وانشقت المسيكنه 

فل اهللا ما تغفر يا عم اال تسامح يا حبيبى ال اغتيال وهكـذا عصـماء بنـت    من اعلى الى اس

مروان نفس الشئ الذى حدث لقرفه حدث لها ولكن تم بالسيف كانت ترضع فاخـذ الرضـيع   

وطعنها بالسيف فى صدرها فخرج من ظهرها انتقاما لرسوله ثم هناك شـخص اسـمه ابـى    

بصراحه فى محمد كانت النتيجـه انهـم    سنه فقال رايه 120عسس يهودى شيخ ايضا عمره 

قتلوه وعد ايضا ابن شيبينيه اليهودى فى احد المرات محمد قال اليهودى الذى تجـدوه اقتلـوه   

فخرج شخص مسرعا وقابل المدعو شيبينيه هذا وقتله بطوله قال اى يهودى اقتلـه اال يوجـد   

ال انهم كافرون اذا اقنعهم او حب لليهود ال هم كفره والنصارى كفره لماذا اليس من خلق اهللا 

كلمهم او بشرهم او ارشدهم ليس تقتلهم فلتترك اهللا يتصرف معهـم ال هـو الـذى البـد ان     

يتصرف فى البشر وغيرهم كعب ابن االشرف وهذا مسكين كان متزوج حـديثا لقـد كانـت    

خرجت العروسه المراءه ترضع ابنها او بنتها فقتلها هذا كان متزوج حديثا فذهبوا اليه ليقتلوه ف

فقالوا لها نحن قادمين له فظنت انهم قادمين لتهنئتهم فدخلوا عليه وسحبوا السيف فـارادت ان  

تصرخ فوضع واحد يده على فمها وسحب سيفه وقال لها لو نطقت سوف اقتلك ودخلوا علـى  

فقـط  الرجل وقطعوا راسه وقدموها للرسول فى المسجد انا اريد فقط ان احبائنا نحن ال ننتقد و

نحن نريد من احبائنا المسلمين ان يفكروا مجرد تفكير ربنا قد اعطاك عقل اعمل به هل نبيـا  

من عند اهللا يفعل مثل هذا وينتقم لذاته وبابشع صور وعندما راى الراس على االرض ضربها 

بقدمه وقال هكذا نصرة االسالم بمعنى ان االسالم انتصر هكذا ينصر دينك ياريس وغير هذا 

ال ابى رافع ايضا واحد من اليهود مزق جسده خمسه من رجال محمـد امـام زوجتـه    اغتي

المسلمه واغتيال سالم ابن ابى الحقيق يهودى هذا ذهب اليه شخص ليقتله وضع السيف بينـه  

وبين الرجل ووقع عليه اى يد السيف فى جسم القاتل ونصل السيف فى جسد المقتـول سـالم   

ف من جسده بجوار عموده الفقرى حتى انه سمع صوت قرقعة ابن ابى الحقيق حتى عبر السي

العظام فتيقن انه مات وعادت السريه الى الرسول وكان ينتظرهم خـارج البلـده علـى اول    

الشارع فقالوا له نحن قتلناه فكل منهم يتسابق فى انه قتله فقال لهم ارونى سيوفكم كان ذكـى  

وف فقال هذا هو ما هذا اتشتم فما الذى تعرفـه  فاخذ سيف واشتمه فقال ال حتى اشتم احد السي

من خالل الشم طبعا الن عندما دخل السيف فى احشاء الرجل دخل فى الـبطن فـى البـراز    

فخرج بقذارته وهو ذكى اشتم القذاره فقال صاحب هذا السيف هو الذى قتله فاخبرون ما معنى 

الكالم الذى يقال  يحتاج الى ] تلوه منين اجيب ناس لمعناة الكالم ي[هذا اخبرونى ما معنى هذا 

عقول حتى تفهم هذا الكالم ما ابعد الفارق ايها االحباء بين شريعة المسيح وتعاليم محمد وانت 

امام اختيار من اثنين اتتبع محمد هذا السفاح سامحونى انا اصف انا ال اتهجم ايـاك ان احـد   

ل محمد رسول دعـوكم مـن موضـوع    يقول انى اتهجم على الرسول وال اله اال اهللا والرسو



التهجمات نحن نطرح االمر على بساط البحث اليس هذا كالم شخص سفاح سفاح شيخ منصر 

اتتبع هذا السفاح وتترك اله السالم ستسأل امام اهللا هذا السؤال وربنا سيذكرك فى يـوم مـن   

ول لك هـذا  االيام ويقول لك انك حضرت حلقه واعتبرت الرجل الذى يتحدث مجنون عندما يق

سفاح تعال انظر اين يجلس وعقلك كان فين وعملت ايه هذا الكالم سيدينك ان لم تفكر جيـدا  

وتتخذ قرارا المسيح مستعد ان يقبلك بصرف النظر عن الذى فعلته فى حياتك الماضـيه مـن   

كره ومصائب وافعال مختلفه مستعد يقبلك قل له يارب انا افتح قلبى الجل ان تسكب فيا حبك 

ى استطيع ان احبك كما تحبنى واستطيع ان احب االخرين حتى االعداء يعرفـوا طريقـك   حت

ويعرفوا محبتك قلوبنا جميعا الموجودين امام الكاميرات ووراء الكاميرات والـذين ال تـراهم   

والذين فى غرف الكنترول الكل يصلى الجل انه بالحب يصل اليك هذا الكـالم ليعمـل فيـك    

ته ويسكب فيك محبته مثل االختبارات التى تسمعها فى طـوال الحلقـات   ويفتقدك المسيح بنعم

الرب يكون معك ويبارك حياتك يارب تعال وادخل قلبى واسكب روحك فيا ومتعنى بك ياسيد 

  .حتى احبك واحب االخرين امين 

  :االخ احمد 

امين شكرا قدس ابونا احبائى احبائى فى الحديث النبوى ليس القوى بالصـرعه بـل   

قوى من يملك نفسه عند الغضب وتفسير االئمه ان القوى عن االيمان اين يكون هذا النبـى  ال

عندما غضب على بعض هؤالء والقائمه كما ذكر قدس ابونا كبيره اين قوة ايمانه هل هو من 

دقيقـه   15او  14االيمان فى شئ ال يوجد لو سمحت يا ادمن ناخذ االسئله االن وياريت لدينا 

  .ن االسئله فى عجاله وفى صلب الموضوع اتفضلى حضرتك ارجو ان تكو

  :            ادمن 

  شكرا جزيال اتفضل معاك المايك  

سالمى للجميع وانا سؤالى فى الموضوع ان قدس ابونا يقول ان االسالم ليس فيه محبه كيف [ 

ونا يجيب نقول ان ليس به محبه وقد ذكر فى االحاديث عن الرسول انه يحب النساء ياريت اب

  .على السؤال السالم لكم 

  :االخ احمد 

  .لديه حق يوجد محبه 

  :ابونا زكريا 

اهللا يكرمك مشكله كبيره جدا الناس ال تستطيع ان تفرق بين امرين الحـب والشـهوه   

والشهوه الحب الحقيقى فيه تضحيه االنسان يضحى بنفسه وحتى سعادته الجل اسعاد االخرين 

ال انا اضحى باالخرين السعاد نفسى هذا هو الفرق بين الحب والشهوه ساخبرك عـن امـر   

هناك مثال شخص يقول انا احب الديك الرومى جدا جدا انا اموت فيه يعنى ماذا يقصـد بانـه   



يحب الديك الرومى يقصد انه يحب لحمه يحب ان يلتهمه فحب النساء كحب الـديك الرومـى   

ط مجرد انه يستمتع شخص يقول لخطيبته انى احبك جدا احبك موت فقالت لـه  ياحبيبى هو فق

يعنى تتمنى لى الخير فقال لها اقولك انى احبك جدا اتمنى لك الخير جدا ما رايك انى ال اريد 

ان اتزوج بك انا اريد ان اتزوج فالن الفالنى هذا لو تحبنى دعنى اتزوجه يقول لها كيف هذا 

لى انا احبك الناس تخلط بين ما هو حب باذل مضحى وبين ما هو شـهوه   انا اقتلك الم تقول

وشهوة امتالك وشهوة جنس هذا من النوع الذى تقول عنه يا عزيزى كان يحب النساء كمـا  

كان يحب الطعام كما كان يحب البرفان يقول لك ثالثه كان يحبها النساء والطعام والبرفان ولو 

ه واحده الطعام قوه الجل النساء والبرفان لجذب النساء هـذا  تالحظ ان كلهم يشتملون على قو

حب ايه اللى انت جاى تقـول  [ [ هو الحب صدقنى هذا يحتاج الى ان نقدم له اهداء اغنيه   

  .يا عم هل هذا حب يا عم اهللا يصلح حالك ] عليه 

  :االخ احمد 

  .دقيقه اتفضلى  11ادمن ياريت السؤال التالى لدينا 

  :ادمن 

  جزيال اتفضل سلطان معاك المايك  شكرا

السالم على من اتبع الهدى االب زكريا السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته كيف تقول [ 

انه اليوجد حبا لالعداء فى االسالم بينما اعتاد يهوديا ان يليقى بقمامته امام منزل رسـول اهللا  

هللا وسالمه عليه لم يجد القمامـه  صلى اهللا عليه وسلم وفى احد االيام لم يجد الرسول صلوات ا

فزار اليهودى فوجده مريض وحينما راى اليهودى محبة الرسول صلوات اهللا عليه وسـالمه  

  امن باالسالم واعتنق االسالم دينا وقال اشهد ان ال اله اال اهللا وان محمد عبده ورسوله شكرا 

  :ابونا زكريا 

بدو انك شيخا عتيقا لغتك تظهرك احسنت يا فضيلة الشيخ احسنت يا عزيزى الفاضل ي

ارغب ان اقول لك شيئا عزيزى الفاضل بالبلدى دعنا نتحدث بالبلدى ان كان هـذا الحـديث   

صحيح ليس احادى وليس مزيف وليس موضوع وليس مرفوع وليس مقطوع وليس مشـفوع  

ـ  63الى ايه  61كما يقولون كيف نفهم هذه السماحة على ضوء سورة التوبه من ايه  ذين ان ال

يؤذون النبى لهم نار جهنم خالدون فيها ذلك الخزى العظيم يؤذون النبى اليس تلـك القمامـه   

الذين يؤذون النبى ليس يؤذون اهللا بل يؤذون النبى لهـم   63الى  61تؤذى النبى سورة التوبه 

ه جهنم خالدين فيها فاذا كان هذا اليهودى القى بالقمامه فعال امام النبى ليؤذيه يكـون مصـير  

جهنم خالدا فيها فال يذهب ليبحث عنه وكيف نفهم سماحة الرسول على ضوء انتقامه مـن ام  

قرفه وعصماء وابن شيبينه وابن الحقيق وعسس اذا فلنضع هذه امام هذه لماذا لم يعتبرهم مثل 

الرجل اليهودى الذى كان يلقى بالقمامه امام بيته لكن يبدو ان الواقع يا عزيـزى الفاضـل ان   



المفسرين لم يذكر لنا متى حدث ذلك فى مكه ام فى المدينه واال يكون السبب امر اخر ال احد 

اريد ذكره لئال يقولون اننى امزح لربما يكون الرجل له وجهة نظر فى هذه القمامه انها تمثل 

بالنسبة له رائحه مميزه فكان الرجل يقدم له هذه الهديه كل يوم والجل هذا كان الرجل يبحث 

وعندما لم يجدها افتقدها ولكل مجتهد نصيب وان اصاب فله اجران وان لم يصب فكفـاه   عنها

  .اجره وانى ال اكتفى باجرى والحمد هللا واهللا اعلم 

  :االخ احمد 

اهللا اعلم نعم اهللا اعلم نريد ان نعرف هل حدث ذلك فى مكه ام فى المدينـه السـؤال   

  .ق دقائ 7الذى يليه ادمن لو سمحتى وباقى لدينا 

  :ادمن 

  حاضر وشكرا سم سم اتفضلى معاك المايك 

سالمى قدس ابونا سالمى الحمد ولجميع العاملين فى برنامج الحوار والرب معـاكم  [ 

ويوفقكم ابونا فى سؤال لو سمحت نحن نسمعه من اصدقائنا المسلمين يقولون ان فـى العهـد   

  .بغضهم العدائهم  القديم عندنا تحب قريبك وتبغض عدوك فلماذا نستكثر عليهم

  :ابونا زكريا 

حق صحيح فى العهد القديم تحب قريبك وتبغض عدوك هذا صحيح وهذا كلـه مثـل   

ايات السيف فى العهد القديم وايات الحرب ولكن لماذا يتناسون عهد النعمه النعمه هل المسيح 

وامـا  قال احب قريبك وابغض عدوك المسيح قال سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك 

انااقول لكم احبوا اعدائكم باركوا العنيكم احسنوا الى اخره اذا عهد الناموس كان عهد القصر 

اطفال ليس لديهم امكانيه للكمال العهد الجديد عهد النعمه عهد الكمال ففيه قوه الهيـه تعطـى   

عليكم  لالنسان ان يفعل ما ال يستطيع ان يفعله قوه من فوق تنالون قوه متى حل الروح القدس

المشكله ان الناس معتقده ان المسيحيه مثل االسالم االسالم بال قوه من االعالى وبال نعمه من 

اهللا وهو مجهودات بشريه فقط لكن المسيحيه تتميز بانها نعمه من االعالى واليهوديـه ايضـا   

يه كانت مجهودات بشريه بال لكن فى المسيح يسوع اعطى لنا نعمه الهيه فوق القـدره البشـر  

  .استطيع كل شئ فى المسيح يسوع الذى يقوينى التوارى فى العهد القديم لن يفيد المسلم تفضل

  :االخ احمد 

  .ادمن السؤال التالى لو سمحتى ولدينا خمس دقائق تفضلى 

  :ادمن 

  شكرا وحاضر يا احمد تشاو اسالم اتفضلى معك المايك 



يل الذى حضرتك تقـوم بـه   السالم لحضرتك قدس ابونا واشكرك على العمل الجم[ 

وجميع العاملين مع حضرتك بصراحه انا لدى سؤال ماذا عن استغالل الناس لمحبه فيسـئيون  

  .اليك النهم يعرفون ان يدينك يمنعك من تسئ اليهم شكرا ارجو اجابة السؤال 

  :ابونا زكريا 

العـابرات  هذه عابره شاو اسالم تعنى نهاية االسالم السالم عليك يا اسالم عابره من 

الجزائريات الحذرين جدا مرحب بك اهال وسهال بك فى الغرفه وبسؤالك انه يتـردد كثيـرا   

استغالل الناس للمحبه فعال يظنون ان المسيحين ضعفاء فيصفعونهم على قفاهم ويضـربوهم  

والمفروض ان يقبل ايديهم بعد ان يضربوهم المسيحيه ليست مزله االسالم هـو الـذى قـال    

ه وهم صاغرون اذالء النهم كانوا شاهرين السـيوف وكـم مـن االالف مـن     يعطون الجزي

المسيحين استشهدوا بحد السيف االسالم او بسيف االسالم لكن الذى اريد ان اقوله واقوله للكل 

وانه هناك فرق بين التسامح والضعف والزله ال ان كان المسيح يعلمنا التسامح فهو ال يعلمنـا  

ا بدليل انه عندما كان يحاكم اتى واحد عبد رئيس الكهنه شـرع يديـه   الضعف والزله ابدا ابد

وصفع المسيح بالكف على خده لو كان المسيح فى ضعف ومزله كان صمت ولم يتكلم لكنـه  

قال له هل انت يا ابنى يا حبيبى رايت انى افعل امر خطأ ان رايت انى فعلت امر خطأ قل لى 

اذا تلطمنى وقفه المسلمين غير مصـدقين اننـا بالحـب    ما هو اما ان كنت لم افعل فقل لى لم

نتسامح المسلمين فاهمين اننا بالضعف نذل ال ال انت واهم انت واهم نحن بالحب لك بالحـب  

النابع من الهنا يعلمنا ان نغفر ونتسامح لكن ليس عن ضعف وعن مزله بمعنـى ميـز بـين    

دره اليس هذا مثال اسالميا العفو عند الضعف وبين التسامح او ليس عندك ايضا العفو عند المق

المقدره وليس عن ضعف ومزله وان كان المسيحى يسامح ويغفر ليس عـن ضـعف وازالل   

وانما عن قوه الحب السماوى وبهذا الحب نقول لك يسوع يحبك يسوع يريدك يسـوع يقـرع   

فـى  على بابك هل تحب ان تتمتلئ بروح الحب احذر ان تضيع الفرصه اليوم وانت جـالس  

البال توك وامام التلفيزيون وقل له يا رب يا اله المحبه يا من تسكب الحب فى القلوب ها قلبى 

مفتوح لك ياسيدى اسكب روح حبك فى اعماقى اعطنى انا احبك كما احببتنى واحب اقربـائى  

  .واحب ايضا اعدائى ليخلصوا ويعرفوك الرب معك ويبارك حياتك امين الى اللقاء 

  :االخ احمد 

 77347ايـه   6236سوره فى القران  114عزائى المشاهدين احبائى من المسلمين ا

حرف اين منهم تجد احبوا اعدائكم ارنى فى واحده منهم عد وهذه االرقام التى  332588كلمه 

حصلت عليها االن حسب رواية على ابن ابى طالب النها كانـت تسـتخدم الجـل حسـاب     

م ميم حرف بل الف حرف الم حرف ميم حرف حديث الحسنات الحرف بحسنه ال اقل الف ال

صحيح والحسنة بعشرة امثالها ويضعاف اهللا لمن يشاء انظر انظر فى هذه الحروف وقل لـى  



اننا ليس مفروض علينا الزله والمهانه ولكن نحن نزل هللا ومساكين بالروح ونعفو عند المقدره 

وليست ضعف نحن نحبك ونعمل بمـا   نحن ندير الوجه االخر لكن فقط الوجه االخر وهذه قوه

قاله المسيح لنا وليس ضعف او خوف ولكن تذكر ان محبة المسيح فائقه لكل محبه هل لـديك  

محبة المسيح هل عرفت المسيح فى حياتك اطلبه اكتب لنا اسالنا سنجيب عليك تريـد كتـاب   

ا على الحوار مقدس سنرسله لك هل تريد ان تعرف اسئله اكثر نحن موجودين نشكر قدس ابون

  .الرائع الذى سمعناه اليوم ونشكركم لحضوركم والى اللقاء 
 


