
 األخ أحمد

أعزائى المشاهدين فى تليفزيون قناه الحياه وكل الموجودين فى غرفه البال توك أهالً

وسهالً بكم فى برنامجنا حوار الحق معنا فى البرنامج جناب القمص زكريـا بطـرس أهـالً

  .وسهالً قدس أبونا 

  القمص ذكريا

  .مرحبتين أهالً وسهالً مرحباً 

  األخ أحمد

م خالل حوار بناء هو حوار الحق ولكـن قبـل أىفى الساعه القادمه سوف نصتحبك

شيئ دعونا نطلب البركه من رب المجد ونصلى لكى يباركنا اهللا فى حوارنا لكى نعرف إراده

  .اهللا لكى توضح فى حيات كل شخص يطلبها منه وكالعاده سيتقدمنا قدس ابونا بالصاله 

  القمص ذكريا

واحد أمين يا من أحببتنا محبـه اباديـهأمين بسم األب واألبن والروح القدس االله ال

فأدنت لنا الرحمه ويا من تدعو الكل إلى الخالص ألجل الخيرات المنتظره فأعطينا ياربنـا أن

نأتى بقلوب خاشعه تائبه نادمه واثقين فى محبتك ورحمتك وغفرانك لكل خطايانا من أجل الدم

تلم البرنامج مـن بدايتـه إلـى نهايتـهالغالى الذى سال على الصليب كفاره وفدائاً ألثامنا أس

  .وليتمجد اسمك القدوس مع كل أنسان أمين 

  األخ أحمد

أمين دعونا األن نستمع إلى أختبار أحد األخوه الذى أختبر الرب فى حياته أخونـا أدم

  .سوف يتقدم ويتلوى أختباره أدمن الرب يبارك حياتكم أتفضلوا أدولو المايك 

  أدمن
ا مساءمساء الخير ليكو ك   ا أبون ر ب الترانيم مساء الخي دينا ب روم معلش أبت ا فى ال يكم معان لكو برحب ب

  .الخير يا أحمد أخونا أدم أتفضل نسمع أختبارك الجميل علشان نمجد عمل المسيح معاك أتفضل معاك المايك 
  أدم

أوكيه شكراً سالم ونعمه الرب معكم  جميعاً اقبل األيادى يا قدس ابونا ربنـا يبـارك    

حياتك ويخليك لينا دايماً صوت صارخ فى البريه سالم  لكل الذين يسمعونى سواء فى البـال

توك أو على قناه الحياه أحب أقدم نفس ادم شاب مغربى نشات وترارعت فى بيئـه إسـالميه

صحيح فى بلد يعتبر نوعاً ما متحرر وغير متذمد دينياً لكن مع األسف أنا لم أكن أحظى بهذا

ألنى تربيت فى عائله مسلمه جداً وكانت أمى هى القائده فى البيت كانت تحدونا منـذاألمتياز 

الصغير على أننا نصلى فى األوقات ونحفظ القرأن وكانت تربيتى تربيه مسـلمه جـداً جـداً

تحضرنى بعض القصص العجيبه اللى ما كونتش بفهمها منذ صغيرى وإذاى كانت أمى يعنى



ين متبعين لكتاب اهللا وسنه رسوله تربيت فى هذه النشأه على إعتقادكل هدفها أننا نكون مسلم

تام أنى األسالم هو دين للحق أن الرسول هو اشرف خلق اهللا وهو خاتم النبـين والصـديقين

فتربيت فى هذه البيئه لكن كان دايماً كل ما كان بيجيلى سؤال كانو بيقولولنا حتى وأنا سـنى

ى جبتلنا شيخ علشان يحفظنا القرأن فكونا كل مـا بنسـألهسنه كونت جبت كانت أم 16-17

على سؤال بيقولنا عليه إختالف علماء وال تسألو عن أشياء أن تبدو ليكم تسيئكم صحيح الـرد

كان بيزعلنى لكن مكنش يخدنى لنقطه أنى أقول أن فى حاجه غلط فى اإلسالم تربيـت علـى

ى دوله فى أمريكا الشماليه تعرفت على واحدهذه النشأه لغايت ما هاجرت للغرب واستقريت ف

صحبى مسيحى فأبتدى بيقولى إيه اإلسالم فى كذا وفى كذا فأنا طبعاً كونت دائماً انس فا بقول

ليه ده بيقولى الكالم ده ويعنى مش عارف فى حاجه غلط يا إما هو بيكذب عن اإلسالم يا أما

كمبيوتر وعملت داون لـود للبـال تـوكالزم األمر أخدو بشويه عنايه فالمهم روحت جبت 

وإبتديت أسمع حاجات غريبه عن اإلسالم كونت أول مره أسمعها فخت كل الـنقط ودونتهـا

ورحت عن الشيخ فى المسجد هنا فى البلد اللى أنا مقيم  فيها فقالى فعالً الكـالم ده صـحيح

عند اهللا ال يمكن أن يحـد فقولتله لو كان الكالم ده صحيح فيبقى اإلسالم ده غلط ألنه دين من

على القتل األبرياء ورسول من عند اهللا ال يمكن أن يكون قد قام بهذه األعمال فـده ميـنفعش

يكون دين رجعت وأنا فى حاله إنهيار كامل فى حاله إنهيار كامل جداً لغايت ما دخلت لغايت

الفاضله أمنا الحبيبه ما دخلت على واحد صحبى فقالى هديك أختبار تسمعه كان أختبار السيده

ناهد متولى فا سمعته وبعدين جيت عند أبونا القمص زكريا بطرس كان على برنـامج البـال

توك وقولتله يا أبونا أنا عايز أخد خطوات لتعليم المسيحيه فنصحنى أنى أتوجه إلى الكنيسـه

لغايـت 2003أكتوبر  21وأخد اإلنجيل وأبتديت فى دراسه اإلنجيل فى دراسه المسيحيه من 

أختبـارى يكـاد 20/7/2004لغايت ما عمدنى القمص زكريا بطرس فى يوم  20/7/2004

يكون بسيط جداً ألنى أختبرت المسيحيه وأختبرت يسوع المسيح عن طريـق البحـث وعـن

طريق العقل وده اللى كان خالنى أنا عمرى ما شفت رؤيه أو عمر السيد المسيح له كل المجد

بالعين المجرده لكن كونت دايماً حاسس أن أيده بتتمـدلى فـى األوقـاتما ظهرى أو شوفته 

الصعبه بعد اللى أنا مريت بها بعد ما خت قرار التنصير بكده أنا عايزه أوجه رسـاله لكـل

أخواتى وحبيبى المسلمين أقول لهم أن أدم الشاب المغربى اللى نشاء فى بيئه إسالميه ال هـو

لقرار يعنى القرار الصعب ده كل اللى عملتـه أنـى روحـتقديس وال هو نبى علشان خد ا

درست وللحظه وقفت األيه اللى بتقول ال تسألو عن أشياء أن تبدو لكم تسيئكم قولـت هوقفـه

شويه لغايت ما ادرس واعرف كتابى فى إيه وعقيدتى بتئولى إيه لو كان الكالم اللى بيقولـوه

ستغفره لو كان الكالم ده صحيح فده ال يمكنالناس ده غلط فا األسالم صح وهرجع لربى وه

يكون دين من عند اهللا ده أختبارى إذاى تركت اإلسالم وكيف إعتنقك المسيحيه فـى عنـاوين



قصيره داً لكن الحاجه اللى عايز أعترف بها قدام ربنا وقدام حضرتكم أن أنـا صـحيح مـا

ر وقابلته مخلـص شخصـىشوفتش المسيح لكن بختبره فى كل لحظه منذ يوم ما أخت القرا

لحياتى أنه لم يتركنى ولو للحظه واحده فكان كل ما تكون مشكله كانت إيده الرحيمه بتتمـدلى

وبتقولى أنا معاك متخفش مانكرش أنى شوفت أضطهادات كثيره سواءاً من عائلتى سواءاً من

بيا لكن عمر مـاأهلى سواءاً من أصحابى سواءاً بالنسبه لكل المجتمع المسلم اللى كان محيط 

سنين مع األسف طلقت لكن كان الـرب لكـن كـل مـا 6ربنا ما تركنا كونت متجوز لمده 

الشيطان يحاربى فى حاجه أو بياخد منى حاجه دنياويه كونت بالقى ربنا يسوع المسيح بيدينى

العوض إذا كان خد منى أم بعتلى أم تانيه إذا كان خد منى الشيطان مرا فـا ربنـا عوضـنى

حده تانيه عمر إيد ربنا ما سبتنى ونشكر ربنا أشكركم علـى سـعه صـدركم وده يعتبـربوا

  .إختبارى فى عناوين بسيطه شكراً وأتفضلوا مع حضرتكم المايك 

  األخ أحمد

شكراً أخويا أدم الرب يبارك حياتك وطبعاً هنستمع طعليق قدس ابونا علـى أختبـار  

  .حضرتك أتفضل قدس ابونا 

  القمص زكريا

ا بستمتع قوى باإلستماع إلى األختبارات ألن ده بيخلينا نخرج من الناحيه النظريـهأن  

إلى الناحيه العمليه ناس كتير بتتكلم عن ربنا وكأن ربنا شخص غائب ما لوش وجود حقيقـى

فى حياه البشر لكن األختبار بيخلينا نلمس عمل اهللا ووجود اهللا حقيقاً فى حياه األنسان الحقيقه

ر ممكن أن يكون له طريق من األثنين طريق الرؤى أو طريق البحث فافى ناس كتيـراألختبا

ظهرلهم المسيح وكشفلهم عن شخصه وفى ناس كتير أبتدو يدرسو لحد ما اشرقت النعمه فـى

قلوبهم وليس فى رؤيه عالنيه فايضاً أختبار أخونا أدم ونشكر الرب من أجلك يا أدم كرسـاله

يحظو حظوك ألن درست وبحثت ركنت األيه اللى بتمنع السؤال اللى حيه اليوم لكل مسلم أن

هى ال تسألو عن أشياء أن تبدو لكم تسيئكم يعنى لو عرفتو اإلجابه هتنضرو فا إنتـى شـلتها

ما قاله السيد المسيح فتشوا الكتب التى تظنون أن لكم فيها حياه إبديه وهى التـىجانباً وأتبعت 

بحث وبيدور وربنا بيدى إشراقه نور ونعمه ومعرفه بس أنتى أطلبتشهد لي فإذن األنسان بي

منه وبالتأكيد أنتى يا أخ أدم طلبت من ربنا نتيجه البحث أنه هو يعرفك الطريق ويكشف ليـك

عن شخصه إيمانياً وليس فى الرؤى وده الخط الحقيقى والرئيسى أن األنسان بيطلب من ربنـا

ه اهدينى يا رب إلى ملكوتك أكشف ليا يارب وحتـه جميلـهأنه يعرفه السكه يهديه إلى ملكوت

لمستها فى إختبارك وهى محاربه الشيطان عملت األنسان أنه يبقى مسيحى ماهيـاش نهايـه

الخط بالعكس دى بدايه الطريق يدوبك األنسان حط رجله علـى بدايـه الطريـق الشـيطان

ان بصارع بتقـوى فـى المسـيحهيحارب والعالم هيغرى والخطيه راح هتشد لكن بقوه اإليم



بحارب الشيطان وبحارب الخطيه وتستمر الحياه هكـذا من نعمه إلى نعمه ومن نصـر إلـى

نصر وربنا يستخدمك ويكون هذا اإلختبار سبب بركه لكثيرين من الذين يسـمعون األن فـى

أو على ال الغرف المفتوحه على البال توك أو على الراديو الذى يذاع ليه هذا البرنامج اليوم

TV يشفوها عندما يبث هذا البرنامج ربنا يجعلك سبب بركه وخالص لكثيرين شكراً ليك مره

  .ثانيه 

  األخ أحمد

الكتاب المقدس وإنجيل برنابا ومحمد هو موضـوع اليـوم الـذىشكراً يا قدس أبونا   

  .سيحدثنا عنه جناب القمص قدس ابونا زكريا بطرس أتفضل حضرتك 

  القمص زكريا

الحقيقه يعنى الكتاب المقدس من المواضيع الساخنه فى الحوار المسيحى اإلسالمى ألن  

دايماً يقولولنا أن الكتاب المقدس بتاعكم محرف والقرأن قال أنه هو محرف وكمان قاللونـا أن

إنجيل برنابا هو األنجيل السليم غير المحرف وهكذا فـا موضـوع سـاخن فـى النقاشـات

كده أنا عايز اقدم فكره عن ما هو الكتاب المقدس أوالً ما هو الكتـاب والحوارات وعلى شان

المقدس وهل هو موحى به من اهللا وال أل شهاده القرأن أيضاً لذلك محتويات الكتاب المقـدس

إيه علشان خاطر نعرفه هدف الكتاب المقدس إيه علشان ندركه وبعدين طريقه األستفاده مـن

تهامات ضد الكتاب المقدس بأنه محـرف وخالفـه أوالً الكتـابالكتاب المقدس روحياً ثم اإل

المقدس موحى به من اهللا وحى من اهللا بشهاده رساله معلمنا بـولس الرسـول إلـى تلميـذه

تقول إيه كل الكتاب هو موحى بيه من اهللا ونافع 16وعدد  3تميثاوس الرساله الثانيه إصحاح 

فى البر موحى بيه وهل يشهد القرأن ان الكتاب المقدس للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذى

أن أنزلنا التوراه فيها هـدى ونـور 44موحى بيه أيضاً من اهللا بالتأكيد فى سوره المائده أيه 

تقـول 46يحكم بها النبيون إنا أنزلنا التوراه شهاده حقيقه من القرأن وفى سوره المائده ايـه  

مصدقاً لما بين يديه من التوراه وأتيناه األنجيل فيـه هـدىوقفينا على أثارهم عيس ابن مريم 

ونور أتيناه األنجيل إذاً الكتاب المقدس أتوراه وإنجيل موحى بيه من اهللا بحسب شهاده القـرأن

طيب يا ترى علشان خاطر أخونا المسلم اللى بيسمع واللى بيشاهد الكتاب المقدس ده فيه إيـه

العهد القديم والعهد الجديد العهد القديم اللى هـو التـوراه الكتاب المقدس يحتوى على عهدين

واألنبياء والعهد الجديد اللى هو الكالم بتاع المسيح وحياه المسيح ده الكتاب المقدس ده عهدين

ده العهد القديم لحد هنا اللى هو التوراه وكتب األنبياء وده العهد الجديد اللـى هـو البشـاير

القديم ده كله نبوات عن ما جيئ المسيح إعداد البشر لمجيئ المسـيحوالرسائل فعهدين العهد 

العهد الجديد البشاير حديث عن شخص المسيح متى ومرقس ولوقا ويوحنا ثم الرسائل تعـاليم

المسيح تعاليم من خالل تعاليم المسيح ده الكتاب المقدس اللى أحنا بنؤمن بيه العهد القديم بتاع



ائيل الحديثه أحنا مالناش دخل بيها والعهد الجديـد هـدف الكتـابإسرائيل القديمه مش إسر

المقدس ده كله إيه إيه الهدف الخالص خالصى وخالصك خالص البشر كلها معلن فى هـذا

الكتاب المقدس إذاى اهللا خلق األنسان وإزاى الخطيه دخلت العالم وإزاى العقوبه وإزاى الفداء

ه وكفاره عن خطايانا بتسلسل عجيب تـاريخى تسلسـلكل ده وإزاى المسيح  جاء ليكون فدي

مش زى القرأن بيجيب حتت من هنا ومتقدرش تطلع وراه بتسلسل أل ده مسلسل من البدايـه

إلى النهايه من أجمل ما فى الكتاب المقدس حاجات رائعه جداً يعنى كفايه أن أحنا نقراء بعض

ه ناموس الرب كامل يرد النفس وصايايقول إي 19أعداد من مزمور بتاع داود النبى مزمور 

119الرب مستقيمه تفرح القلب أمر الرب طاهر ينير العيناين ده الكتاب المقدس وفى مزمور 

أيـه 175يعنى حدث وال حرج كل حاجه فى الدنيا ذاكرها الكتاب المقدس ذاكر عنها حوالى 

ك فى قلبى لكـيال أخطـئده حاجات جميله جداً يقول مثالً ايه خبأت كالم 119فى المزمور 

إليك دى حاجه من الحاجات الجميله اللى يقولك أما أنا فبكل قلبى أحفظ وصاياك لكـل كمـاالً

رايت حداً اما وصيتك فواسعه جداً واألكثر من كل معلمى تعلمت وتعقلت ألن شهاداتك هـى

الحياه مع اهللا إذاىتالوتى ده الكتاب المقدس بيعلم األنسان بيرشد األنسان بيفهم األنسان طريق 

استفاد أنا بقى من الكتاب المقدس فى ناس بتقرأ الكتاب المقدس للمعرفه وده شيئ جميل أقـرا

واعرف هو بيتكلم عن إيه وفى ناس بتقرأ الكتاب المقدس علشـان خـاطر دراسـه يـدرس

موضوع معين من الدراسات لكن أنا بفضل جداً أن أنا أدرس الكتاب اقرأ الكتـاب المقـدس  

لتطبيق الروحى على حياتى فمثالً هقرأ حته واشوف اطبقها فى البدء كان الكلمه اللـى هـو

المسيح والكلمه كان عند اهللا فى البدء كان الكلمه هل أطبقها بقى هل أنا فى بدء حياتى أنا بحط

المسيح فى بدء حياتى مبتديش حاجه إلى باسم يسوع ومن أجله وأطلب إرشادته دى حته سؤال

يق وبعدين أقوله يا رب من فضلك خلينى أحطك أنتى فى األول ذكرنى لو أنا نسيت تكونتطب

أنتى فى بدايه حياتى كلها مثالً يقول إيه فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس يعنـى فـى

المسيح توجد الحياة يعنى الحياة اللى بره المسيح ما هياش حياه لكن الحياة الحقيقـة الفاضـله

اميه هى حياه فى المسيح إن كان أحد فى المسيح يسوع فهو خليقه جديده األشياء العتيقـهوالس

قد مضت هو ذا الكل قد صار جديداً فباقوله يارب خلينى قريب منك وملتصق بيـك علشـان

تثرى الحياه فى داخلى وأعيش الحياة الفاضله اللى أنتى جيت وقلت أتيت لتكـون لكـم حيـاه

ضل فأطبق كل حاجه وأحولها إلى صلوه اطبق كل حاجه واحولهـا إلـىفاضله بل وحياه أف

صلوه يبقى أنا بتغذى الكتاب يبقى غذى والصاله يبقى اإلتصال باهللا علشان تسير هذه الكلمـه

حقيقه فى حياتى دراسه تطبيقيه وحديث مع اهللا نأتى إلى النقطه األخيره وهى اإلتهامات التـى

مين بخصوص الكتاب المقدس يقولون هو كتاب محرف وأيات كثيرهيواجهها إلينا أحبئنا المسل

قرأنيه أتكلمت عن كده وإنجيل برنابا فين هو وفين النبوه عن أحمـد أو محمـد اللـى كـات



موجوده وتقالت وأنا مش هخرم فى المواضيع ديه ألن أنا بتركها لألسـئله بتاعـت أحبائنـا

ع حديث ونقاش مع بعض فده ملخص عايزالسامعين والمشاهدين علشان  خاطر تكون موضو

ألخصه تانى الكتاب المقدس موحى بيه من اهللا بشهاده القرأن أنا أنزلنا التوراه وأتينه األنجيـل

محتويات الكتاب المقدس عهد قديم وعهد جديد هدف الكتاب المقدس هـو خـالص األنسـان

اإلستفاده أن أنا أطبـق كـل روعه الكتاب المقدس يعلم األنسان طريق الحياه السليمه طريقه

  .حاجه على نفسى اعملها صلوه أحولها إلى صلوه والموضوع األخير نسيبه للمناقشه 

  األخ أحمد

أمين يا قدس ابونا أدمن أتفضلى حضرتك الرب يبارك حياتك وأدينى أول سؤال مـن

  حضارات المشتركين معانا فى غرفه البال توك أتفضلى 

  أدمن

معمدان رافع ايده أول واحد بطلب منكم بس لو سمحتو اللى زى الحلقـات اللـىكان   

فاتت اللى يحب يسال أى سؤال لو ممكن يبعته لألدمن اليف تى فى شكراً ليكم وعلى تعـبكم

  .أتفضل يا معمدان المايك معاك 

  المعمدان 

سألونى دايماًشكراً ليكم شكراً يا ابونا على الموضوع كان ليا أصحاب مسلمين كان بي  

أنتو عندكم أنجيل واحد وال أربعه يعنى هو أنجيل واحد نزل على سيدنا عيس وال أربع اناجيل

اللى هو متى ومرقس ولوقا ويوحنا فاكونا عايزين يا أبونا توضح النقطه دى علشان أخوانـا

  .المسلمين أتفضلوا معاكو المايك متشكر جداً على المشاركه 

  القمص زكريا

س جداً شكراً يا معمدان الحقيقه دى سؤال بيتردد كتير وعلشان كده أنا سبتهطيب كوي

متوقع أنه راح يتسأل ألن األسئله كلها عن الحاجات دى أنا متوقعها من البدايه 100ال  100

وخصوصاً البرامج اللى فاتت علينا كتير وكررنا مثل هذه األسئله وجتلنا هذه األسئله أو أكثر

كيد لها ردود على طول أنا عايز أضيف حاجه كمان يا معمدان يعنى فى سـورهمنها فا بالتأ

وسوره الحديـد 47بيتكلم على أتيناه األنجيل المسيح وفى سوره المائده ايضاً ايه  46المائده 

بيتكلم على نفس هذه األمور لكن التساؤل على أربع أناجيل من أنجيل واحد هى الحقيقـه 27

اير بشاره ألن األنجيل واحد أنجيل واحد وهو إنجيـل الخـالص لكـنالصح بتاعها اربع بش

البشارين األربعه متى ومرقس ولوقا ويوحنا بيبشر يعنى يعلن خبر سار فهما خـدو إنجيـل

الخالص بتاع المسيح واعلنوه للناس فبقى اسمه أربع بشاير ألنجيل واحد علشان نثبـت أنـه

يقول السيد المسيح بيقول لقـد تـم 15-14ايه   1أنجيل واحد نجد فى بشاره مرقسي اصاح 

أيـه 4الزمان واقترب ملكوت اهللا فتوبوا وامنوا باألنجيل دى واحد وفى بشاره متى أصحاح 



عن المسيح بيقول كان يطوف فى الجليل كله يعلم فى مجامعهم ويبشر بإنجيل الملكـوت 23

ولس الرسول يقول ألنى لستمعلمنا ب 16وعدد  1وحده إنجيل الملكوت وفى روميا إصحاح 

استحى بأنجيل المسيح ألنه قوه اهللا للخالص أنجيل المسيح أنجيل الملكـوت واحـد قـوه اهللا

للخالص فكل واحد من البشارين راح بشر حته فسمناها بشاره وكلمه بشاره هى هـى نفـس

س بشـركلمه إنجيل فى اليونانى كلمه واحده متى قال بشاره اإلنجيل لليهود بشـرهم ومـرق  

الرومان بنفس األنجيل اللى هو البشاره ولوقا بشر اليونان بهذا األنجيل والبشاره ويوحنا كتب

للعالم كله هذه البشاره المفرحه فإذاً هو إنجيل مفرح أنجيل الخالص والملكـوت لكـن أربـع

الحقيقهبشائر نتيجه أن ده بشر ده هنا وده هنا وده هنا فحنا بردو كنايه بنقول بشاره متى دى 

لكن الكنايه أنجيل بحسب متى األنجيل بحسب مرقس األنجيل بحسب لوقـا مـش أنجيـل ده

وأنجيل ده وأنجيل ده أل حاجات كتيره طيب الحته التانيه اللى انا عايز أثرها وهـى مفهـوم

الوحى مفهوم الوحى فى اإلسالم أن النبى بيجيله وحى وهو ينطق بهذا الوحى أو يقرائه أحنـا

سيحيه معندناش كده أحنا عندنا فى المسيحيه يقول تكلم اناس اهللا القدسـون مصـوقينفى الم

بالروح القدس الوحى يوحى للقديس أو النبى رجال اهللا القدسين وينطقو بهذه الكلمات اإللهيـه

تعبيرات بشاريه مفهوم الوحى عندنا مختلف علشان كده بالنسبه لإلسالم لمـا يقولـك أن دى

بيدخل فى مشكله كبيره ممكن نعرض لها فى وقت تانى طب هل ربنا بيغلط أملي على محمد

فى النحو طب هل ربنا بيغلط فى اللغه هل ربنا بيغلط فى التاريخ دى دخلـت الحكايـه فـى

موضوع طويل قوى قوى لكن أحنا بنقول أن الكتاب المقدس كالم اهللا موحى بيـه م األنبيـاء

غاتهم حاجه تانيه لما المسلم بيقول أن معندكوش غير إنجيـلبيتكلمو ويعبروا عنه بألسنتهم ول

واحد صح مش ده السؤال أنتى بتؤمنو بإنجيل وال أربعه بأنجيل واحد طب ليه يا اخ يا مسـلم

بتيجى تقولنا دنتو عندكم إنجيل برنابا اهللا هو أنجيل بقى ربنا المسيح وال أنجيل برنابا مـاهى

فى حاجه أسمها أنجيل المسيح فمتقولناش أن فى أنجيل برنابا ياواحده من األثنين يا تؤمنو أن 

اما انتو بيتؤمنوا بتعدد أناجيل وتقولو أن فى أنجيل برنابا فا لو ترسو على راى فى الحكايـه

دى يبقى شيئ جميل قوى لكن القضيه هى أن المسلم دائماً ملخبط ويسأل أسـئله هـو مـش

م يقولك أنجيل برنابا طب أنتى بتقول فى أنجيل المسـيحعارفها فين ويقولو ايه والشيوخ بتعه

بس أش جاب برنابا طب قادمت فى انجيل برنابا أنتى معترف بيه طب بتعترض ليـه علـى

متى ومرقس ولوقا ويوحنا فده يا معمدان الرب فى أختصار كـده علشـان وقـت البرنـامج

بيه باربعه فى بالد مختلفهبخصوص انجيل واحد أو اربعه انجيل واحد أى خبر مفرحو يبشر 

  .األنجيل بحسب ده بحسب ده بحسب ده فى الوطن وفى البلد اللى بشر فيها شكراً 

  األخ أحمد

شكراً يا قدس ابونا أتفضل يا أدمن الرب يبارك حياتك يا ريت أى حد يدينى السـؤال



  .الذى يليه 

ا بصفتى طبعـاً مسـلمهشكراً أه شكراً يا أبونا الحقيقه فى سؤال قدامى والسؤال ده أن

سابقه كونت بسأله دايماً ومتأكده منه كونت اساله واألجابه كانت جوايا وهو أن الكتاب المقدس

اللى موجود بين أيد الناس دلوقتى المسيحين يعنى بين اياديكم هو كتاب محـرف وده حاجـه

ا المسـلمين كلهـمبتأكده القرأن ده فى فكرى وانا مسلمه قبل كده ولسه لغايت دلوقتى أخواتن

بيعتقدو هذا اإلعتقاد أنه محرف بناء على كالم القران هل الكـالم ده صـحيح وال أل شـكراً

  .جزيالً 

  القمص زكريا

شكراً جزيالً مسلمه سابقه ومستنيره حالياً أحنا سعداء بوجودك ويانا وسعداء بسـؤالك

مش بس قطـاع كبيـر وأنـتوده بيعبر فعالً عن قطاع كبير أل ده كل المسلمين بيقولو كده 

عارفه طبعاً كمسلمه سابقه األيات اللى بتخليهم يقولو كده األيات القرانيه اللى بتخليهم يقولـو

كده أزاى فى سروه البقرى يقول يسمعون كالم اهللا ثم يحرفونه يقوله أه بيحرفوه وفى سـوره

عـدين يقولـك ايـهالنساء من الذين هدو يحرفون الكلمه عن مواضعهم أهه يحرفون أهه وب

وبعدين يقولك إيه فى سوره المائده ايضاً يحرفون الكلمه عن مواضعها ونسو حظاً مما ذكرو

ومن الذين هادو سمعون للكـذب يحرفـون الكـالم عـن بعـض 41بيه وفى سوره المائده 

مواضعهم يقولك أهه أيات فيها تحريف تحريف معناه إيه الحقيقه أن يا جماعه الحقيقـه اللـى

مل فى هذه األيات مايلقيش أنها بتقول عن تحريـف الـنص الكتـابى أل أل أزاى شـوفمتأ

يسمعون كالم اهللا ثم يحرفون يبقى إذاً كالم اهللا موجود وبيسمعوه وبعد كده بيحرفوه بيحرفـو

معناه يحرفونه من بعد ما عقدوه وهم يعلمون يعنى كالم اهللا موجود ومحفوظ بس هما بيحرفو

ير بردو  من الذين هادو يحرفون الكلمه عن مواضعهم من الذين هادو مش كلالمعانى والتفس

الذين هادو يبقى إذاً الكل عنده الكتاب لكن بعض منهم بيحرف التفسير والتقويل وكذلك ايضـاً

الذين كل األيات بتقول كده دى ناحيه الناحيه التانيه اللى أنـا عـايزه أقولهـا شـوف كـالم

كالم البيضاوى وكالم بردو لكل أحبائى المسلمين الموجود فى هـذه البيضاوى شوف يا أختى

الغرف المفتوحه وأيضاً للى هيشوف البرنامج على التليفزيون يقول البيضاوى أفا تطمعون أن

يصدقونكم أى اليهود وقد كانت طائفه من أسالفهم يسمعون كالم اهللا أى التوراه ثم يحرفونـه

ه ويفسرونه بما يشتهون من بعد ما عقلوه أى فهامُوه بعقولهم دهأى وهو اللى بيفسر أى يأولون

كالم الشيخ البيضاوى بيتكلم على أن التفسير هو التقويل لكن مش ممكن ابداً يكون النص هـو

الذى يحرف التحريف ممكن يتم فى المعنى فى المفهوم فى التقويل لكن الـنص األساسـى ال

عرفون ويعقلوه وبعض اليهود بس هما اللى بيعملو كدهيمكن ان يكون محرف ألنهم يعلمون وي

دى نقطه وممكن نرجعلها لو شاء ربنا فى فتره أخرى أو سؤال أخر لإلجابه الموسعه فى هذا



  .األمر والمايك معاكم 

  األخ أحمد

شكراً يا قدس ابونا أتفضلى يا أدمن الرب يبارك حياتك لو فى حد عنده سؤال تـانى

  .فضل ويرد عليه  علشان قدس أبونا يت
  

  أدمن 

شكراً جزيالً يا ابونا وشكراً يا أحمد أنا الحقيقه وصلنى سؤال يا ابونا بيقول طب ايـه

األدله الى بتبرهن على أن األنجيل مش محرف هل فى أدله بتبرهن على أن األنجيـل مـش

  .محرف أتفضل مع قدسك المايك  

  القمص زكريا

له عندنا وال معندناش أدله ده طبعاً الزم يبقـىأه سؤال جميل قوى سؤال جميل فى أد

فى برهان ودليل بالتأكيد والحاجه اللى معلهاش برهان ودليل تبقى مرفوضه تماماً طبعاً فـى

السماء واألرض تـزوالن 35أيه  24أدله أوالً الكتاب المقدس بيقول فى بشاره متى إصحاح 

احد أو نقطه واحده من الناموس وفىال يزول حرف و 18: 5ولكن كالمى ال يزول وفى متى 

سفر الرؤيا  إن كان أحد يزيد على هذا كالمى يزيد اهللا عليه الضربات المكتوبه وإن كان أحد

يحذف من أقول كتاب هذه النبوه يحذف اهللا نصيبه من سفر الحياه مين يرضا يعرض نفسـه

رايكم تفتكرو الكتاب المقـدسللحاجات دى تانى حاجه أدله منطقيه يقولولنا األدعياء التحريف 

أتحرف قبل ما يجى محمد وال بعد زمن محمد نخدها واحده واحده لو قبل زمن محمد ماكنش

النبى محمد شهد له وقال ال تجادلو أهل الكتاب إال باللتى هى أحسن وقولو أمنا بالذى أنـزل

عند اهللا هو أهدى من هما إلينا وأنزل أليكم وإلهنا وإلهكم واحد وقال تانى قل فأتينى بكتاب من

فأتبعه إذا النبى محمد كان بيشهد بالكتاب المقدس فى زمنه أنه لم يحرف طب يمكن أتحـرف

بعد زمن محمد  بعد زمن محمد ليه هو مش كالم ربنا بقى الكتاب المقدس مش كـالم ربنـا

كالمات اهللا تبديالوكالم ربنا بيتحرف اهللا طب ما القرأن قال ال مبدل لكالمات اهللا وال تجدنا ل

يبقى اشمعنا بقى القرأن اللى هيحفظه واألنجيل والتوراه ده كوخه ميحفظحمش ده عجيب قوى

ماهو بيحفظ كالمه توراه وإنجيل وإذا كان بقى زى ما بيقولو فإذاً حته مهمه قوى أنه ال يمكن

ومن الـذى قـامأن اهللا يفرط فى كالمه على اإلطالق وبعدين سؤال تانى أين تم التحريف ؟ 

بالتحريف ؟ بعد محمد يعنى بعد القرن الثامن الميالدى كان الكتاب المقدس اتوزع فـى كـل

الدنيا فى كل مكان هيجمعوا الكتب من هناك ويعملولها توليفه جديده  مش ممكـن مـا فـيش

إمكانيه لهذا ومن اللى قام بالتحريف اليهود حرفو لوحدهم والمسـيحين حرفـو لوحـدهم وال

ثنين أتفقوا مع بعض يحرفو الكتاب المقدس مع بعض األمر المسـتحيل وثانيـاً لـو قـاماأل



بالتحريف طب ليه ما صلحوش وشالو الحاجات اللى أنهارده المسلمين بيمسكوها ويقولـو اهللا

دى شبوهات شبوهات بس هما مش فهمنها كانوا فسروها لو كان فى أدنا تحريف واختم هـذا

358ألستاذ احمد أمين فى كتاب ضحى اإلسالم الجـزء األول صـفحه   السؤال بشهاده قويه ل

شوف بيقول إيه أن التوراه قد طبقت مشارك الشمس ومغاربها قبل ظهور محمد والقرأن فمـا

بالك بيما بعدها وال يعلم عدد نسخها إال اهللا ومن الممتنع أن يقع التواطئ على التبديل والتغيير

بردو بحيث ال طبقى فى األرض نسـخه إال مبدلـه ومغيـره فى جميع تلك النسخ ده بيكمل

والتغير على منهاج واحد وهذا ما يحيله ويستحيله العقل ويشهد ببطالنه هتغير فين ويجى منين

هذه هى شهاده الشهاده المنطقيه وصحه الكتاب المقدس وعدم تحريفه على اإلطالق وشـكراً

  .للسؤال وصاحب السؤال أتفضل 

  األخ أحمد

راً يا قدس أبونا اتفضل يا أدمن الرب يبارك حياتك وأدينى السؤال اللى يليه وقدسشك

  أبونا هيتبارك ويرد عليها 

  أدمن 

عنـدها سـؤال 3شكراً جزيالً يا أبونا وشكراً ليك يا أحمد أعتقد أن اليف تى فـى    

  .أتفضلى معاكى المايك 

هال بيك يا أحمد الحقيقه بردو أنـاواهالً بيك يا ابونا وأ 8شكراً ليكى يا اليف تى فى   

جالى سؤال السؤال بتاع النهارده سؤال حلو خالص ألنه هيفيد أخواتنا المسلمين ويمكن يفيـد

كمان بعض المسيحين اللى عندهم تشكوكات السؤال بيقول إيه موقف العلم من الكتاب المقدس

  .رد على السؤال ده هل يشهد العم أن صحة الكتاب المقدس أتفضل يا أبونا أدينا ال

  القمص زكريا

شكراً جزيالً سؤال فى المليان فهل فى شهاده للعملم بهذا أعتقد بكل تأكيد فعلم األثـار

يشهد فى أكتشافاته األثاريه عن المخطوطات القديمه للكتـاب المقـدس فعنـدنا مـثالً مـن

الفاتيكـان ويعـودالمخطوطات مش كولها هقول علشان الوقت النسخه الفاتيكانيه موجوده فى 

سنه ولسه محفوظه لحد النهارده فى 250تاريخ هذه المخطوطه القديمه إلى ما قبل اإلسالم ب 

الفاتيكان وممكن األنسان يشوفها ويلقيها مطابقه تماماً للكتاب المقدس اللى بين إيدينا النسـخه

ما قبل اإلسالم بالسينائيه ألنها موجوده فى دير سانت كاترين فى مصر يرجع تاريخها إلى 

سنه تقراها تلقيها نفس الكالم اللى بين إيدينا النسخه األسكندريه هى نسبه إلى األسكندريه 200

سنه موجوده النهـارده فـى 200اللى كانت موجوده فيها وتعود أيضاً إلى ما قبل اإلسالم ب 

األكثر من هذا أنالمتحف البريطانى وأى واحد يروح يقدر يشوفها ويطلع عليها نفس الكالم و

تعليقاً على لفائف وادى القمران قـال 1959عباس محمود العقاد فى كتاب الهالل فى ديسمبر 



قال إيه قـال 1959بالنص الواحد وممكن الرجوع إلى هذا الكتاب كتاب الهالل عدد ديسمبر 

ـ    واىكنوز وادى القمران أن هذه اللفائف األثاريه أكتشفت فى أحد كهـوف وادى القمـران ب

سنه أى قبل ظهور اإلسالم 600قرون   6سنه طبعاً قبل اإلسالم ب  2000األرن لفائف من 

قرون وتبين بعد تهيئه اللفائف المكشوفه لإلطالع أن أهم ما تحوى نسخه كامله من 6بحوالى 

كتاب اشعياء وعددت كتب مقدسه أخره وأن شوفت بقى النتيجه اللى وصل إليها محمود العقاد

وجد بينها وبين الكتب الموجوده بين أيدينا األن أى إختالف أو تبديل دى شهاده قويه دىوأنه ت

شهاده علميه عن األثار بالنسبه لصحه الكتاب المقدس وايضاً هناك شهاده علماء كثيرين منهم

البخارى البخارى يقول إيه فى صحيح يقول الواقع أن ليس أحد يزيل لفظ من كتب اهللا ولكنهم

ن أو يتقولون على غير تقويله ألنه ال تبديل إال فى المعنى ده البخارى فـى الصـحيحيحرفو

بتاعه تفسيراً لأليه ديه والعالمه شاه ولى اهللا فى كتاب الفوز الكبير فى أصول التفسير يقول قد

حرف اليهود معنى بعض األيات ولكنهم لم يحرفو النص األصلى وده اللى قالو األستاذ أحمـد

يقول كده أن التبديال وقع فى التقويل ال فى 358ى ضحى اإلسالم الجزء األول صفحه أمين ف

التنزيل التنزيل يعنى النص التقويل يعنى التفسير وهذه الكتب موجـوده األن ومنتشـره فـى

األسواق ومعندناش أدله بقى تبقى فى أكتر طبعاً أختصر األدله فى أدله كتير لكن أنا بختصـر

  .ت البرنامج علشان خاطر وق

  األخ أحمد

  .مخطوطات وادى القمران هى مخطوطات البحر الميت   

  القمص زكريا بطرس

  .ايوه بالظبط كده تمام تمام اللى أكتشفت حديثاً 

  األخ أحمد 

  .اشكرك يا قدس أبونا اتفضلى يا أدمن الرب يبارك حياتك السؤال الذى يليه   

  أدمن

حمد طب أستاذ صوت الحق عندك سـؤال أتفضـلشكراً جزيالً يا ابونا وشكراً يا أ  

  .معاك المايك 

  

  

  

 صوت الحق

هو الحقيقه فى سؤال هام دايماً بنتسأله فى هذا الموضوع أن اهللا ينسخ الشوائع بمعنى  

أن األنجيل عندما جاء نسخه للتوراه وعلى ذلك المنوال القرأن أيضاً ينسخ األنجيـل وينسـخ



  .رأى قدسك فى هذا الموضوع شكراً يا أدمن المايك مع حضرتك التوراه فما 

  أبونا زكريا بطرس

شكـراً جزيالً الناسخ والمنسوخ هو من خصائص القرأن فقط زى ما هنعـرف فـى  

برامج جايه إن شاء اهللا  لكن المسيحيه ال تنسخ واإلنجيل ال ينسخ واألدله على كده مش فـى

48دق لما بين يديه من التوراه واإلنجيل أقولك سوره المائده أيات قرأنيه بتقول أن القران مص

وأنزلنا اليك الكتـاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه مصدقاً يقول اإلمام

البيضاوى شاهد على صحته وايه تانيـه سوره يونس فإن كنت فى شـك مما أنزلنـا إليـك

ك وعندهم التوراه فيهـا حكم اهللا إلى أخـره القـرأن لـمفاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل

ينسخ ألن النسخ من خصائص القرأن فقط ينسخ بعضه لكن ما ينسخش اللى قبله بـل صـدق

  .على ما قوله 

  األخ أحمد 

  .أمين شكراً يا قدس ابونا أتفضل يا أدمن يا ريت السؤال الذى يليه 

  أدمن

أتفضلى معاكى المايك قوللنا السـؤال 10تى فى شكراً يا أبونا وشكراً يا أحمد اليف 

  .اللى وصلك معاكى المايك 

سالم المسيح يا قدس أبونا وسالم المسيح يا أخ أحمد وكل 9شكراً ليكى اليف تى فى   

الموجودين والمستمعين الحقيقه السؤال اللى وصلنا وصلنى هنا يعنى أنا بعتبره فعـالً سـؤال

ين األحباء دايماً هما عندهم اإليمان أن أحنا أن السيد المسيح قـالمهم جداً ألن أخوانا المسلم

سيأتى من بعدى نبى أسمه أحمد فالسؤال اللى وصلنى بيقول أين إنجيل برنابا الذى يتنبئ عن

محمد رسول اإلسالم اين إنجيل برنابا الذى يتنبئ عن محمد رسول اإلسالم وشكراً لـيكم يـا

  .قدس ابونا والمايك معاكم 

  أبونا زكريا بطرس

شكراً جزيالً ده سؤال فعالً بيخطر على بال الكثيرين وبيعرض لكن أنـا عـايزه ارد

عليه بحاجه صغيره قوى من الموسوعه العربيه الميسره الموسوعه العربيه الميسره صـفحه

فبتقول إيه عن إنجيل برنابا بتقول إنجيل برنابا كتاباً مزيف خدى بالك مش إنجيالً مزي  354

وفى وصفه للوسط السياسـى والـدينى فـى 15أل كتاباً مزيف وضعوه أوربى فى القرن ال 

القدس أيام المسيح  أخطاء جسيمه ويصرح على لسان عيس أنه ليس المسيح وإنما جاء مبشراً

بمحمد الذى سيكون المسيح هذا هو إنجيل برنابا اللى بيقوله الكالم ده وثانياً طب لمـا إنجيـل

اإلنجيل الصحيح طب ليه مطبعهوش يعنى أحنا بنقول أن العهد القديم ده بيتنبأ عـن برنابا هو

المسيح فجينا حطينو رغم أنه قد العهد الجديد مرتين ثالثه طب ليه المسلمين ميجبوش إنجيـل



برنابنا ويطبعوه ويحطوه مع القرأن ألن ده فى نبوه عارفه ليه علشان بـيطعن فـى القـرأن

عايز يحطم 15م أكثر ما بيطعن فى المسيحيه ألنه كتبوه يهودى فى القرن وبيطعن فى اإلسال

الدينين وتفضل اليهوديه هى السائده واخد بالك فا يجبولنا برنابا أنا عندى إنجيـل برنابـا ده

ومستعد أن أنا اقرالكم منه فا مفافهش الكالم ده إطالقاً وعمر ما حد أتنبأ عن محمد فى الكتاب

  .طالق المقدس على اإل

  األخ أحمد 

شكراً يا قدس ابونا الرب يبارك حياتك ودلوقتى قدسك هتكرمنا وتباركنا بدرس كتابى

  .اليوم 

  أبونا زكريا بطرس

هو تأمل بسيط يعنى علشان ميبقاش قعدتنا كلها متبقاش حوارات وكالم حوارى لكـن

لمسه روحيه بردو عن المحبه اإللهيه بولس الرسول يقول أحنى ركبتى لـدى أبـىعايز أخد 

ربنا يسوع المسيح لكى تدرجو مع جميع القديسين ما هو الطول والعرض والعلو والعمق الذى

لمحبه المسيح الفائقه المعرفه محبه المسيح تفوق العقل واإلدراك إذاى يسوع يحـب الخـاطى

عدو حاجه غريبه حبه علشان خالص نفسه وحرره هذا هو الحـبحاجه غريبه إذاى يحب ال

الفائق طب إيه طوله بالزمن كله لألبد وإيه عرضه بعرض العالم كله وإيه عمقه عمق األنسان

الذى فى حضيض الخطيه بيحبه وإيه علوى يرفعه إلى علوى السموات ويجلسه مـع شـرفاء

بيحبك وأنتى مـش دريـان تعجبنـى قـوىشعبه هذه هى محبه المسيح الفائقه اللى بتغمرك 

الترنميه الجميله اللى بتقول أحبنى وأنا خاطى أحبنى وأنا عاتى أحبنى فى مماتى أحبنى لذاتى

حب سما فوق كل حب حب دنا منى يصب هل يا ترى يوجد حب أعظم من إله أحـب مـش

لخالص نفسـك ممكن هذا هو الحب الفائق اللى أنا عايز أبشرك بيه واقول يسوع يحبك وجاء

أن كونت تقبل حبه تنجى نفسك وتخلص قوله دلوقتى معايا يارب يا من أحببتنا محبـه فاقـت

عقلى وإدراكى رغم أننا خاطى وشرير ودنس وفاجر لكن أحببتنى لتخلصنى وأنا يارب أفـتح

قلبى لقبول حبك وقبول خالصك فأقبلنى أمين أمين أمين يا رب باإليمان والثقه إن كانت لـك

  .ن هذه الثقه تنال نعمه وخالص فى الحال أمين األ

  

  

  األخ أحمد 

أمين الرب يبارك حياتك يا قدس ابونا أشكر لكل اللى شاركوا معانا باألسـئله اليـوم  

أشكر أعزائى على وجودكم معنا فى هذا اليوم المبارك ونطلب من رب المجـد أن يبـارككم

رسلتمونا على العنوان الذى سوف سيظهر بعدوأود أن أذكركم أن الكتاب المقدس موجود إذا 



قليل على الشاشه أو رسلونا عن طريق البريد اإللكترونى الموجود شكراً لكم ونشكر جنـاب

  .القمص زكريا بطرس الرب يبارك حياتك 

  أبونا زكريا بطرس

أنا مبسوط جداً بهذه اللقائات أنا الحقيقه مبسوط بيك والحقيقه أنا بشـجع كـل واحـد

النهارده بشجعه أن هو يفتح ودانه قوى ويفتح عقله ويفتح ذهنه معلش أنا بعد البرنامج موجود

بس بدى نصيحه ختاميه ألنى مش هاين عليا أن أنا أسيب الناس من غير نصيحه حب أخيره

يعنى فبتمنى أنتى تفتح عقلك وتفتح ذهنك وتفتح قلبك للمسيح عارف المسيح بيقول إيه ها أنـا

الباب واقرع أن سمع أحد صوتى وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معىذا واقف على 

لو تسمح صوت ربنا الحب اللى ليك النهارده حب لو تسمع هذا الصوت وتفتح قلبك بإراتـك

وبرغبتك تنال حياه روحيه المسيح مستعد يقبلك أنت مستعد تقبله المسيح أتى لخالص الخاطى

ذين أولهم أنا أولهم أنا وأنا ابقى فين تحت الرجلين لكن يسـوعبولس الرسول يقول الخطاه ال

أيضاً بيحبنى هكذا أحب اهللا العالم بكل اللى فيه حتى بذل أبنه الوحيد لكى ال يهلك كـل مـن

يؤمن بيه بل تكون له الحياه األباديه هذا هو الحب يقولك اهللا بين محبه لنا ألنه نحـن بعـض

زيزى الفاضل المسيح بيحبك يا أخى المستمع ويا أخى المشاهدخطاه مات المسيح ألجلنا يا ع

الكتاب المقدس يؤكد لنا محبه اهللا لك عارف المرأه الخاطيه اللى جت إليه وغسـلت رجليـه

بالدموع ومسحتها بشعر راسها قالها مغفوره لكى خطاياكى إيمانك قد خلصك أذهبى بسالم اهللا

كان عندك إيمان فى محبه تقبل فدائه وكفارته فتعيشمستعد أن يغفر لك الخطايا ويخلصك لو 

فى سالم أنت عايش فى سالم أنتى عايش تعبان تعبان عقده الذنب عقده الذنب الشعور بـاألثم

الخوف من العقاب دعنى أقول لك الخوف من عذاب القبر والثعبان األقرع اللى بيقولو عليـه

مخاوف ورعب أنتـى مـش عـايش ومش عارف بيخش منين وبيطلع منين وينهش من فين

مرعوب وخايف من الموت لكن المسيح يستطيع أن يخلصك وينقذك وينجيك من كل خطيه أن

كونت أن كونت تقبله األن تنال حياه قوله قوله يارب أنا بقبلك مخلص وفادى ليا فأدخل إلـى

ن خـاطرحياتى وقبلى ونور عنيا علشان أعرفك أكثر أنا مجرد يعنى أنتهزت الفرصه علشـا 

  .محبتنا لألحباء 

  

  

  األخ أحمد

الرب يبارك حياتك يا قدس ابونا وتشرفنا بوجود حضرتك معانا أعزائى المشـاهدين

 .إلى القاء فى حلقه أخرى من برنامجنا حوار الحق شكراً وإلى اللقاء 
 


