
 األخ أحمد

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

أهالً وسهالً بكم فى برنامجنا حوار الحق يشرفنا اليوم جناب القمص زكريـا بطـرس أهـالً    

  .وسهالً قدس أبونا 

  القمص ذكريا

  .أهالً بيك أهالً وسهالً 

  األخ أحمد

سنصتحبكم خالل الساعه القادمه فى حوار بناء غرضه هو بناء العقل والقلب لمعرفه 

الحق وهو معرفه المسيح دعونا نطلب البركه من رب المجد ونصلى لكى يباركنا اهللا فى هذا 

الحوار ونعرف ما هو المقصود بموجودنا هنا فى الحياه وأن نعرف غرض اهللا فى وجودنـا  

  .مص بالصاله فاليبدء معنا جناب الق

  القمص ذكريا

أمين بسم األب واألبن والروح القدس االله الواحد أمين يا إله الحق نسألك أن تعرفنـا  

طريق الحق الذى يحررنا ألنه مكتوب وتعرفون الحق والحق يحرركم فنسألك يارب أن تعرفنا 

يودها حتـى  الحقيقه التى تحرر النفس من أثرها وتحرر الذهن من ظالمه وتطلق الروح من ق

نستطيع أن نسبح فى سماء الروح ونتهلل بالقاء معك فى هذه الحلقه يا سيدنا نسالك أن ترشـد  

عقولنا إلى معرفه الحق وأن تدع قلوبنا أن تختبر حريه الحق نسال هذا من أجل محبتك الفائقه 

ك األن أنت المعرفه ولنا ملئ الثقه أنك تسمع الصاله وتستجيد للدعاه اذكر كل نفس ماثله قدام

تعرف إحتياجات كل أنسان فأشبع إحتياجات كل فرد يا رب خلص على كل حال قوم ألمـس  

القلوب فتمتع بيك أكشف عن العيون فترى عجائب من شريعتك بركنا بكـل بركـه روحيـه    

  .تشوفنا فى إحتياج إليها لكل كل مجد وعظمه من األن وإلى األبد أمين أمين 

  األخ أحمد

نستمع إلى أختبار أخ عزيز هو األخ أبو عزه أختبر المسـيح فـى    أمين دعونا األن

  . حياته أختبار شخصى أختى األدمن الرب يبارك حياتك أتفضلى أديلو المايك 

  أدمن
اره    و عزه ونسمع أختب ارده أب ا النھ ا سعدا أن يكون معان شكراً جزيالً ليك يا أحمد وشكراً يا ابونا وأحن

  .مسيح فى حياته أتفضل أبو عزه معاك المايك اللى بيورينا فعالً عمل ال
  

  أبو عزة



مساء الخير عليكو جميعاً شكراً أدمن شكراً ليكم جميعاً بحب أرحب أوالً بابونا زكريا   

واشكره على وجوده معانا وعلى كل الحاجات الجميله اللى أحنا سمعناها منه الفتره اللى فاتت 

بشكرك على المجهود الرائع من الدراسـه اللـى   واللى فرقت مع حيات كتير قوى من الناس 

سنه كان وقتها عمـرى يمكـن    17أنتى أفتنا بيها أنا من أنا كونت مسلم وعرفت المسيح من 

سنه تقريباً وده كان من خالل صديق عزيز ليا صديقى ده مسلم زى وهو قبـل   17بردو كان 

أنا أسمع أن فى حد مسلم بيعرف  المسيح ودى كانت البدايه بالنسبالى كان فى البدايه صدمه أن

بيغير دينه وبينتقل للمسيحيه فا الوقت دة أبتديت أفكر جامد ليه هو عمل كده وأبتديت أحـاول  

أفهمه أن أل يعنى أحنا دينا دين حق ومحمد هو خاتم األنبياء والمرسلين وأنه فى األخر أه أحنا 

الدين الخاتم هو اإلسالم وهـو أصـح   مؤمنين بكل األديان اللى جت قبلنا لكن الدين األخير و

حاجه فا أبتديت أحاول أتناقش معاه مراراً وتكراراً النقاش ده أخد سنين طويله هو كان طـول  

الوقت بيتكلم معايا عن المسيح والكتاب المقدس وفكر المسيح وأنا كونت بحاول أقول أن كـل  

بيديه وجاب حاجات أعمق وأكثر  الكالم اللى أنتى بتقوله ده كالم مش جديد لكن كالم األسالم

نضجاً بما أنه ده أخر حاجه يعنى ده مكمل ومتمم لكل األشياء يعنى لكل األديـان كمـان فـا    

وأبتديت أحس ان أنا مش مستوعب قوى دينى أنا أنسان مسلم عادى جداً كبيرى أصلى الجمعه 

ثر لما أبتديت اقـرأ  يعنى مكونتش عندى إلتزام فظيع لكن حسيت بعد شويه أنى محتاج أقرأ أك

أكثر فى اإلسالم علشان أقدر ارد على أسئله صديقى ابتديت أحس أن اإلسالم اللى أحنا بنعيشه 

ده واللى البعض يطلق عليه اإلسالم الشعبى مش هو حقيقه اإلسالم وحتى األعـالم بيوصـلنا   

ـ  رف أكتـر  إسالم غريب يعنى مش هو ده اإلسالم اللى موجود فى أمهات الكتب وابتديت أتع

وأكتر على ناس عايشين بإلتزام ودول كانوا من ضمن الجماعات األسالميه بس كانت جماعه 

سالفيه وكانت مش جماعه بتدعو للعنف قوى زى بقيت الجماعات الجهاد والجماعه اإلسالميه 

فا إبتديت أتعرف عليهم وأبتديت أدرس أكتر وأبتديت أحس أن حقيقه اإلسالم ووصـوله فـى   

كتب وأن اإلعالم بيوصلنا صوره سطحيه جداً عن كل حاجه عن اإلسالم وعن حتـه  أمهات ال

المسيحيه إبتديت أكتشف أن المسيحيه اللى أحنا عرفنها مش هى المسيحيه الحقيقيه المسـيحيه  

اللى أحنا بينادى بيها المسلمين أو يتكلمو عنها الشيوخ أو حتى بيعكسها اإلسالم كصوره مش 

قيه وكذلك المسيحيه اللى بيرفضها اإلسالم بردو هى مش المسيحيه الحقيقيه هى المسيحيه الحقي

يعنى أتعلمنا كتير عن المسيحين بيشركو باهللا وبيؤمنو بثالث ألهه ملقتش الكالم ده فين ثـالث  

ألهه المسيحين غير طاهرين وناس نجسين وبيصلو بالجذم ومش عـارف لقيـت أن مفهـوم    

خالص ومفهوم وليها عمق مختلف وعلى رأى أحـد أصـدقائنا    الطهاره والنجاسه مفهوم تانى

اللذاذ يعنى قال ربنا لما بنقف قدامه يعنى بيسمعنا لكن ما بيشمناش فا قضيه ربنا يسمع كالمتنا 

وهى خارجه من قلبنا وال مش خارجه من قلبنا خارجه من قلب نقى وطاهر وبعيد عن الخطيه 



يان بالحقد والكراهيه هو ده اللى يهم ربنـا لمـا أجـى    وبعيد عن فعل األثم والشر وال قلب مل

اصلى وأجى أقف قدامه هو ده المحتاج يخليه يتوضا إذا جاز التعبير محتاج يتنقى لكن مـش  

القضيه غسل أرجل وال رجلين فا أكتشفت بعض أخر لكل حاجه لكل حاجه مفهـوم الصـاله   

فى الوقت ده كونت بتصدم يـوم   أعمق مفهوم الصوم أعمق اهللا ليه صوره تانيه خالص يعنى

بعد يوم بافكار جديده عليا وأفكار فيها عمق مختلف وكونت بتصدم أكتر فى اإلسالم وأنا كـل  

يوم بدرس وبتفتح أكتر على أمهات الكتب يمكن ابونا يعنى كلمنا الفتره اللـى فاتـت وجـاب    

ى موجـوده فـى   حاجات يمكن أظن أول مره يسمعها المسلمين فى حياتهم رغم أن الكتـب د 

المكتبات وعلى ومتغرقه بالتراب محدش بيقرأ لكن بنعرف اإلسالم بسطحيته حاجات غريبـه  

كونت بتصدم بيها يعنى بغض النظر عن محمد وافعاله وزوجاتـه والقصـص اللـى أنتـو     

بتسمعوها وهتسمعوها وبتقروها اهللا فى اإلسالم إله غريب ودى أكتر حاجه أتصـدمت بيهـا   

بلت معاها هذا األله المتعالى الذى طول الوقت بيطلب مـن عبـاده أن همـا    وأكتر حاجه أتق

يسترضوه وكل تعاليم اإلسالم ما هى إال إسترضاء هللا علشان ننال هذه الجنه الحلم العربى أو 

الحلم البدوى من وجهه نظرى هو ليس حلم متمدن بالمره يعنى لو جبت حد النهارده قولتلـه  

حاجه غير الجنه اللى قالها محمد يعنى فكان يعنـى كـان كانـت     نفسك فى إيه أكيد هيشتهى

القضيه فى األخر هذا األله اللى طول الوقت بيفرض عليا من أجل أن أنا أسترضيه من أجـل  

أن أنا أخد السواب أنا ما ظنش أن ده اهللا وكانت صوره غريبه قدام صـوره األلـه المحـب    

لشان يقرب مننا وعلشان يصنع عالقه معانا فرق المتجسد الذى أخلى نفسه علشان حبه لينا وع

وشتان واسع ما بين عالقه وعالقه ما بين صوره وصوره وأبتديت شـويه بشـويه اشـوف    

حاجات تانيه يعنى تبص تالقى ماليكه مثالُ فى الخلق فى اإلسالم مصيرين رقاعاً قياماً سجوداً 

شخص سوى نفسياً يصنع يعنى أله  يسبحون اهللا ليالً ونهاراً حسيت أنه مش ممكن يكون هناك

أو أالت تردد طول الوقت يا أمور يا جميل يا عسل يا لذيذ سبحانك أنا ما أعظم شانك يعنـى  

كانت صدمه بالنسبالى أن الماليكه فى اإلسالم مخلوقات مصيره وليست مخيره ومش ممكـن  

بح اهللا ده شيئ رائع أنـا  اهللا يعنى أنا ممكن أقبل أن ماليكه مخيره أنسان مخير يختار اهللا ويس

بختار واهللا مش ممكن يقبل هذا التسبيح إال بإختيار ده مش ممكن يقبل صالتى ويقبـل دعـاه   

ويقبل محبتى إال بإختيار مش ألن أنا مصير كأنه عمل إله بالظبط فلقيت مناطق غريبه قـوى  

م وفـى العقيـده   فى صوره اهللا وكتير وكتير وكتير من الحاجات اللى أتصدمت بيها فى التعلي

وإزاى أن اهللا بيأمر والده أو بأمر عباده ويحرضهم على القتال ويحرضهم على كرهه األخر 

ويحرضهم على أنه يدفعو عنه يعنى إى إله هذا يعنى ده أشبه بحكمنا المستبدين يعنـى أشـبه   

بصدام حسين أشبه بغيره من الحكام العرب لكن مش ممكن يكون ده إله يعنـى دى صـوره   

يه متخرجش بره ثقافه الجزيره العربيه بالمره ويوم بعد يوم أتصدمت وبصراحه خت وقت بدو



طويل خت أربع سنين اربع سنين دراسه وبحث وحياه فى اإلسالم أنى أالقى هذا األله الـذى  

يغيرنى الذى يصنع عالقه معى الذى يعنى يعرفنى يعنى عمق األنسانيه الحقيقى الذى يعرفنى 

لحقيقيه ما هو قبول األخر المحبه تجاه األخر مالقتش مالقتش الكالم ده كله لكن ما هى المحبه ا

لقيت موضوع تانى خالص وصديقى أربع سنين أربع سنين لم ييأس أن يكلمنى عن المسـيح  

أربع سنين لم يياس أن يكلمنى عن هذا االله المحب أربع سنين لم يتوانا أن هو يعرفنى ما هو 

ه طول الوقت كان بيصليلى طول الوقت كان بيتناقش بكل حريه لدرجه الطريق والحق والحيا

أن أنا أتصدمت أتصدمت وفجأت أن هو لما دخلت وقت الجماعات اإلسالم تخيلت أنـه هـو   

يدايق ويقولى أل تعالى وأنا بقولك على المسيح تقول أروح جماعات إسالميه بالعكس شجعنى 

قى إيه وشجعنى أن أنا أستوعب وأفهم وأختـار  أن أدرس وهو كان عارف كان عارف أنا هال

كان عنده ثقه غريبه غريبه أنه فى األخر أن أنا هعرف الحق وأنا بصراحه بعد أختبارى وبعد 

ما وعيت للموضوع حسته على هذه الثقه لكن كونت عارف بعد كده أن هى دى الثقه اللى اهللا 

أنـا أروح أدرس بـالعكس دفعنـى أن     وضعها فيه وده النور اللى اهللا أدهوله وأنه مخفش أن

أعرف والمعرفه حاجه مهمه جداً زى ما النهارده بنسمع أبونا بيتكلم فارق معايـا أن النـاس   

تعرف وأن الناس تبحث وتقرا وبعديها بعد كل السنين وبعد كل هذا اإلكتشاف أكتشف أن مش 

إله بالمره مـا هـى إال    ممكن أمشى فى هذا الفكر وورا هذا االله ألنه بصراحه ملقتش أن ده

صوره مشوهه عن اهللا وإبتدى المسيح يتعامل مع حياتى وأبتديت أبتديت أشوف قد أيـه لمـا   

تقف وتطلب اهللا بجد قد إيه المسيح يتدخل كأله حى وقد إيه هو حقيقى وقد إيه قد كلمته مـش  

يه أو الكتاب مجرد كالم مش مجرد فكر مش مجرد عقيده أحنا بنقرأها ونقتنع بيها فى المسيح

المقدس وإن كان ده جميل تعاليمه كانت جميله  أفكار المسيح كانت فيها عمق جديد التجسد فى 

حد ذاته إبداع لم أتخيله لم أتصوره ولكن هذا هو اهللا الذى ال تتخيله الـذى ال تتوقعـه الـذى    

يمكـن أى  يفاجأك ويفاجأك بالحب ويفاجأك بالكمال ويفاجأك بالتضحيه ويفاجأك بكـل مـا ال   

أنسان يصنعه اإلسالم دين يصنع ببساطه ويصنع بأفضل وافضل وافضل لكن المسيح شخص 

ال يتكرر ولم يتكرر بشهاده الجميع وبشهاده اإلسالم ولم يتكرر وال تسـتطيع أن تصـنعه وال   

تستطيع أن تكرره حتى األن حتى يومنا هذا لم نستطع أن نكرر المسيح وال حتى لمسات ُهدب 

وقت ما طلبته شوفت يعنى إيه إله يتعامل معاك صليت مراراً وتكراراً فى اإلسالم  ثوبه ومن

بإلتزام صلى وصوم وعباده وكل الفروض وكل األدعيه كونت ملزق على ببان بتنا وحطانـه  

كل األفكار اللى ممكن يقولها التعليم اإلسالمى كل حاجه كونت بنفذها لم أختبر لحظه واحـده  

مع المسيح من وقت ما طلبت المسيح وفاض اهللا بحب غريب فى حياتى وقد من اللى أختبرتها 

إيه فرق صديقى ألنه دايماً كان نموذج حى قدامى كان نموذج حى حقيقى حقيقى وده كان اللى 

مسببنى فى التحدى ماكنش كالمه هو التحدى مرات كونت بدايق من كالمـه مـرات كونـت    



ه ماكنش كالمه هو التحدى حياته هو التحدى كونت بسمع لكالمه ومرات كونت بفكر فى كالم

بشوف الكالم فى حياته كونت بشوف الحب فى حياته كونت بشوف التغيير اإلنسانى فى حياته 

لكن أنا المسلم الملتزم المؤمن الذى ينفذ كل الفروض حياتى تـزداد تـدهور بـذداد عـداوه     

أخواتى علشان ينزلـو يصـلى ألن   لألخرين المختلف معايا الذى هو عدو اهللا فعدوى ضربت 

الدين يؤمرنى بكده ألنه الزم ينزل ويصلى أنكرت على أبويا صالته فى البيت والزم يصـلى  

فى الجامع مش محسوب عليك دى صاله الستات فى البيت يعنى أتغيـرت حيـاتى أتغيـرت    

هو بيطـور  أبعادى األنسانيه لقيت نفسى بنأدم تانى كونت بشوف فى هو كان بينضج أنسانياً و

وهو الحب والسالم يملئ حياته وهو بيقولى عندى عالقه باهللا كانت مش كالم كونت بشـوفها  

بشوفها فى كل حاجه فى سلوكياته فى دنيته وكونت غيران جداً من ده كونت بروح أصـرخ  

قدام ربنا وقوله مش ممكن اكون أنا معاك أنتى االله الحق وهو مع أبلـيس المرتـد الكـافر    

إلسالم وحياته مليئه بهذا السالم وحياتى مليئه بهذا اإلكتئاب وبحاول ليـل ونهـار أن   بمفهوم ا

أرضيك وأن أصنع ما كل ما هو يعطينى حسنات وأنا بالشكل ده لم أتحرر أخوانى لم أتحـرر  

إال لما تركت هذا الفكر التعيس إال لما قبلت المسيح إال لما طلبته وأختبرت ألول مره فـيض  

خلو حياتى من وقتها وأنا بحيا مع المسيح وأنا بعيش كل يوم عمق مختلف وانا حب وسالم بيد

بدوق كل حالوه أنك تحيا مع اهللا وإله حقيقى ليس كالم وليس زى تتطوع معناها أنـك علـى   

المستوى الفكرى والوعى وروحك تتحرر وقيودك تتحرر وتختبر ما معنى أنك تتخلص مـن  

أن تحيا مع اهللا وأنك تحب األخر وانك حياتك تفـيض علـى   الخطيه وأنك تحيا مع اهللا كلمه 

األخرين وأنك تقبل األخر وده كان أختبارى أنا طولت عليكم لكن أنا بشكركم ألستمعاكم وربنا 

  .يباركم جميعاً ربنا ينور عينكم جميعاً لتعرفو الطريق والحق والحياه معكم المايك 

  األخ أحمد

ه ويبارك حياتك جناب القمص زكريا بطرس يا ريت أمين الرب يباركك اخويا ابو عز  

  .تعليق قدسك على الموضوع ده 

  القمص زكريا

الحقيقه أنا وأنا بأصغى إلى هذا األختبار بكل تفاصيله وحزافيره بشكرك جداً عزيزى   

أبو عزه وربنا يخليلك عزه ويطول عمرها ويباركلك فيها والحقيقه األختبار وضع نقاط علـى  

منقطع النظير حاجه رائعه أنا عايزه أسمى أختبارك ده الصدمات والمفاجـأت   الحروف بشكل

صدمات فى اإلسالم وإله اإلسالم وفكر اإلسالم وجنه اإلسالم ودور المالئكه ودور اإلنسـان  

مصيرين غير مخيرين صدمات صدمات صدمات صدمات ثالثها مفاجأت مفاجأت مفاجـات  

الحرب مفاجأه بإنفتاح على األنسان فى سالم وفى نعمـه   مفاجأه بإنفتاح على إله الحب ال إله

وبركه وأنا أحيى أيضاً صديقك الحقيقه اللى كان بيشجعك على الدرس والبحـث واألختبـار   



واألختيار وصديقك الذى كانت حياته تحدى ليك شيئ جميل قوى اخى المشاهد والمستمع يـا  

يه بهدوء واعرض الموضوع علـى إلهـك   ريت تفكر فى الكالم اللى قاله األخ أبو عزه فكر ف

الذى تعبده أن كونت مسلماً أو مسيحياً وقوله يارب أنا عايز من ده عايز أكون زى كده أبحث 

ثم طلب الرب ليـدخل  ألنه بحث فتشو الكتب تجدو فيها حياه أبديه واربع سنين دراسه وبحث 

ختبار ورغبه طيبه للجميـع  إلى قلبه وكان اللقاء ألف مبروك عزيزى الفاضل وشكراً لهذا األ

  .أنهم ينالو ما ناله أخونا ابو عزه أمين 

  األخ أحمد

ودلوقتى طبعاً هو موضوع اليوم اللى جنابك هتكلمنـا عنـه   أمين شكراً يا قدس أبونا   

  .وهو الناسخ والمنسوخ فى القرأن فا تفضل 

  القمص زكريا

موضوع أحبائى الناسخ والمنسوخ فى القرأن وقضيه هذا الناسخ والمنسـوخ  أشكرك   

قضيه كبرى شغلت الفكر اإلسالمى سنين عديده وأزمنه طويله من أين أنا عايز اشارككم فـى  

ثالث حاجات علشان ألم الناسخ والمنسوخ ده قضيه الناسخ والمنسوخ ألمها كـده أحـب ألـم    

ن أين نشاء قضيه الناسخ والمنسوخ من أين نشات ثم أنواع األمور فى نقط الناسخ والمنسوخ م

الناسخ والمنسوخ ثم خطوره الناسخ والمنسوخ ثالث مواضيع رئيسيه تتفرع منها نقاط فرعيه 

علشان يبقى الموضوع ملموم كده ألن مشكله كبيره فى كتب اإلسالميات لما تيجـى تـدرس   

لعه ما بتقدش توصل لنتيجه فيها من كثـره  الواحد يخش على كتابات وقراءات ودنيا داخله وط

ما هو مكتوب فيها ما فيش تركيز أنا بحب التركيز قوى قضيه الناسخ والمنسوخ فى القـرأن  

أثنين أنواع الناسخ والمنسوخ وأمثله ليه ثالثه خطوره الناسخ والمنسوخ أوالً مـن أيـن نشـأ    

اللى بتقول مـا   106ى البقرة ايه قضيه الناسخ والمنسوخ نشأت من أربع أيات األيه األولى ف

ننسخ من ايه أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ننسخ أو ننسى السوره الثانيه فى سوره النحـل  

وإذا بدلنا أيه مكان ايه واهللا أعلم بما ينزل قالوا كذا كذا بدلنا ثالثه فى سوره الرعـد   101ايه 

يعنى اصل الكتـاب واللـى هـو اللـوح      ويمحو اهللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 39ايه 

فينسخ اهللا ما يلقى الشيطان ودى ليها قصه جايز نأتى إليها فيما بعد  22المحفوظ سوره الحج 

من هنا كانت نشأت الناسخ والمنسوخ بهذه األيات تانى حاجه عايزين نعرفها عدد الصور اللى 

عايز أنقل بس ما جاء فـى كتـب   فيها ناسخ واللى فيها منسوخ واللى فيها ناسخ ومنسوخ أنا 

اإلسالم عن هذا الموضوع وما أجمع عليه علماء اإلسالم قسمو الصور إلى ثالث إلى أربـع  

صور أنا مش عايز أقولهم علشان  6أقسام القسم األوالنى فيه ناسخ وما فهومش منسوخ ودول 

صوره فيهم  25خاطر الوقت بس بتاع البرنامج النوع التانى صور فيها ناسخ ومنسوخ ودول 

الناسخ وفيهم الحاجات اللى أتنسخت الجزء الثالث نسخ فيها صور فيها منسوخ ومـا فهـاش   



صوره يبقى فاضل كام من  40حاجه نسختها يعنى المنسوخ جيه عليها فى صور تانيه ودول 

القرأن كلـه   71فيها المنسوخ بس يبقى أدى  40فيها ناسخ ومنسوخ  25فيها ناسخ  6القرأن 

صوره ما فهمش ال ناسخ وال منسوخ أما السور اللـى فيهـا الناسـخ     43بقى فاضل ي 114

كتبت كـده   100لو طلعت فى ال  114سوره القرأن كام  71والمنسوخ أو فيها األثنين سوا و

شـوف النسبه تسـاوى كـام أنا حسبتها النسـبه تسـاوى    100على 100فى  114على  71

من القرأن ناسخ ومنسوخ يعنى حاجات بتلغى % 62يض من الميه فى الميه ينهار أب 62و 28

من الميه فى الميه ناسـخ ومنسـوخ    26و 28بعضها تتناقض مع بعضها حاجه غريبه قوى 

واحد يسألنى طب إيه أهميه الناسخ والمنسوخ ما هو ده كالم أتقال وده كالم متقلش وخـالص  

لما يجـوا دلـوقتى يـدو حكـم     يعنى يعنى مش مشكله يعنى إيه األهميه أل فى أهميه خطيره 

ويستشهدوا بأيه مش جايز األيه دى تبقى منسوخه هو ده اللى حصل عمر بن الخطاب بيحكى 

أن على أبن أبى طالب على أبن أبـى   12فى كتابه الناسخ والمنسوخ ل هبه اهللا البغدادى ص 

كده وبعدين طالب دخل إلى جامع الكوفا ولقى واحد ناس حوليه كتير وعمال يفتى فقعد يسمع 

مسكو قالو أنت  يا عم بتفتى قالو أه أنا مفتى قالو أنتى تعرف الناسخ والمنسوخ فى القرأن قاله 

إيه الناسخ والمنسوخ ده قالوه متعرفش قالو أل قالو طب تعالى جيه ماسكه من ودنه وفركهاله 

ألنها لخبطهـا  وشده كده لحد باب الجامع وجيه زقه وقالوا أوعى أشوفك تانى مره فى الجامع 

هيحكم حكم مش جايز يكون أتنسخ إذاً الناسخ والمنسوخ دى قضيه فإذا ده مجـرد تلخـيص   

صغير عن قضيه الناسخ والمنسوخ من أين نشات وأيه الحاجات المنسوخات ثم أهميه معرفـه  

الناسخ والمنسوخ فى القرأن ماش ننقل بقى إلى ثانياً أنواع الناسخ والمنسوخ أنـواع الناسـخ   

لمنسوخ كام نوع ثالث أنواع أنا هقولهم زى ما بيقولهم العلماء لكن هفسرهم هفسره يقـول  وا

إيه يقول ما ننسخ بيقول كده ثالث أنواع النوع األوالنى ما نسخ حرفه وبقى حكمه مـا نسـخ   

حرفه وبقى حكمه النوع الثانى ما نسخ حكمه وبقى حرفه والنوع الثالث ما نسخ حكمه وحرفه 

هم ما نسخ حرفه يعنى مش مكتوب فى القرأن وبقى حكمه الزال بيعملو بيـه اهللا  طب إيه معنا

طب مش موجود وبيعملو بيه أه فى أمثله على كد أه هقولك بس بعد ما اشرحلك الناحيه التانيه 

يقولك ما نسخ حكمه وبقى حرفه يعنى كالم موجود لكن ماعدش بيتعمل بيـه الحكـم بتـاعو    

ثالث بقى ما نسخ حكمه وحرفه ال هو موجود وال بيتعمل بيه اهللا طب مالناش دخل بيه النوع ال

إزاى عرفوه منين أه نشرح بقى الحكايه ديه ببساطه سنه سنه ما نسخ ما نسخ حرفـه وبقـى   

حكمه عندنا مثالين صارخين المثل األوالنى رجم الزانى والزانيه رجم الزانى والزانيه ملهـم  

لقرأن أل مش موجود فى القرأن اللى بين إيدينا دلـوقتى  دول بيرجموهم طب فين حكمهم فى ا

قال إيه قال عمـر أبـن    35ليه طيب ده ليهم قصه أبن الجوزى فى كتاب نواسخ القرأن ص 

الخطاب بعث اهللا محمد وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه أيه الرجم فقرأنها ووعيناهـا  



ى األيه أيه هى يا حضرت الخليفه عمر أبـن  وعقلناها ورجم رسول اهللا ورجمنا بعده وهذه ه

الخطاب يقولك األيه نصها كده الشيخ والشيخه إذا زنيا فأرجموهم البته وأكد عمر ذلك وقـال  

إيه ولوال أن يقول قائل زاد عمر فى كتاب اهللا لكتبتها بيدى يعنى مش موجوده بـس عرفهـا   

ش موجوده فى القرأن بـس الزال  وحفظها فا أدى واحده حته إيه رجم الزانى والزانيه بس م

بيعملو بيها بيرجمو الزانى والزانيه يعنى نسخ الحرف بتاعو لكن الحكم موجود األيه الثانيـه  

أيه رضاعه الكبير وده زكرها اإلمام أبو جعفر النحاس فى كتاب الناسخ والمنسوخ وجائت فى 

الكبيـر دى مشـكله   إيه الحكايه دى الحكايه ديه رضاعه  167صحيح مسلم جزء أربعه ص 

بنتمنى من شيوخ اإلسالم يفسروهنا وميضربوش الناس اللى يروحوا يسألو عليهـا بـص يـا    

سيدى عن السيده عائشه ده الكالم ده فى نواسخ القرأن ألبن الجوزى قالت أيه رضاعه الكبير 

رضاعات الكبير كانت فى ورقه تحت سرير بيتى فلما أشتكى رسول اهللا يعنى مرض تشاغلنا 

بأمره فأكلتها ربيبه لنا يعنى معزه وال شاه كلتها كانوا مربينها فتوفى رسول اهللا وهى مما يقرأ 

فى القرأن وقصه رضاعه الكبير غريبه قوى مذكوره أيضاً فى الناسخ والمنسوخ بتـاع أبـو   

كان فى وحده أسمها سهله ابنه سهيل مرات أبو حزيفه فكان عنـدهم   124جعفر النحاس ص 

نه فلما محمد لغى التبنى علشان ياخد زينب بنت جحش مرات أبنـه بـالتبنى فلغـى    عبد متبني

التبنى علشان متبقاش عيبه يعنى فبقت مشكله فى البيوت كلها ألنهم متبنين عبيد فا الراجل أبو 

حزيفه قال لمراته الوالد ده مش أبننا فميخشش البيت وأنا مش موجود قالتلو أزاى ده متربـى  

ا بقولك أهه ما يؤممش جانبه قدام دلوقتى مش أبننا فراحت للرسول سالته فا قـال  عندنا قلها أن

لها بسيطه ممكن يكون ابنك بطريقه تانيه قالتلو إيه قال لها أرضعيه قـالتلو نعـم قـال لهـا     

أرضعيه أرضعه أزاى ده كبير يا رسول اهللا قالها لى أنا مكونتش عارف أنه كبيـر روحـى   

ته وجت وقالتلو الحمد هللا دلوقتى ابو حزيفه ما عدش بقى وشـه  رضعيه فراحت الست ورضع

مكتأب وال حاجه الكالم ده موجود فى الكتب رضاعه الكبير دى مأساه مأساه رضاعه كبير ده 

واحد كاتب معلق على الحكايه دى وهل وكاتب وبيقول طب وهل لما يرضعها ترضعه ممكن 

يمسك الثدى وهـو بيرضـع زى األطفـال     تكون قدام الناس وال تختلى بيه طب وحو ممكن

الصغيرين وال مش ممكن ووصل أنه لو حصل حمل بين الراضع والمرضوعه يعملـو إيـه   

مشاكل مشاكل حاجه صعبه قوى ومشاكل صعبه قوى أدى كانت من األيـات اللـى كانـت    

موجوده وكالتها المعزه أو الشاه أسئلو فى هذا يا جماعه وأدرسوا فـى الكتـب يـا أحبـائى     

المسلمين الذين تشاهدوننى األن على شاشات التليفزيون أو تسمعوننى فى الغرف اسئلو فيها يا 

أحبائى وفى بعض األشخاص الموجودين وأنا فى الغرفـه النهـارده سـالوا فيهـا المشـايخ      

وأنضربوا علشان خاطر الحكايه دى ليه ألن مالهاش تفسير هذا ما نسخ حرفه وبقـى حكمـه   

تعمل فى رضاعه الكبير حتى بعد ما أتكلت األيات عايزه تقابل حـد مـن    السيده عايشه تنت



الرجاله الكبار تخلى أختها ترضعهم أو والد أخوها بنات أخوها وهى تبقـى تقـابلهم مشـكله    

مشكله طب ننقل إلى النقطه التانيه بسرعه ما نسخ حكمه وبقى خطه أو حرفه زى إيه بقى أل 

عـددا   168بيارى فى كتابه تاريخ القرأن تأريخ القرأن ص دى حاجات كتير قوى إبراهيم األ

موقع بس فيها  60موقعاً ذكر منهم  144موقعه  144يقول كده عد الناظرون نحو من هذا من 

حكم منسوخ منسوخات كتير مثالً من ضمن الحاجات اللى أتنسخت ايه السيف اللى هى  229

ينجح لها ال أتنسخت بالسيف كل أيات السلم أيه سلم أن جانح للسلم ف 124نسخت  5التوبه ايه 

فى المدينه لغت كل محاوالت السلم السابقه ولها نماذج  5اللى نزلت فى مكه نزلت أيه التوبه 

كتيره وما فيش داعى أن أحنا نخوض فيها لكن دى عدد كبير قوى طب ما نسخ حكمه حالفه 

نين ده بقى اما أمر غريب بتشـموا  ال هو موجود فى القرأن وال بيكم بيه اهللا طب وهنعرفه م

على دهر أيدكو أل ده فى تاريخ للحاجات دى فمثالُ عندنا ابن الجوزى فى نواسخ القـرأن ص  

بيحكى قصه بيقول إيه أخبرنى أبو إمامه عن الزهرى أن رهطاً من أصحاب النبـى قـد    33

ا فلم يقدر علـى  أخبروه أن رجل منهم قام فى جوف الليل يريد أن يفتتح صوره كان قد وعاه

شيئ منها إال بسم اهللا الرحمن الرحيم أه أيه بعدها ما فيسش وقفت فأتى إلى النبى فى الصباح 

ليسال النبى عن ذلك الصوره دى شكلها ايه وجاء أخرون لنفس الغرض ثم أذن النبى فسـألو  

خـرا مـن   را delatedعن الصوره صوره كات إيه يا رسول اهللا اللى أحنا تعلمناها أمباح أه 

عند الرسول أنسيها فا يقولك فسكت ساعه ال يرجع إلهم شيئ لم يرجع إليهم شـيئ ثـم قـال    

نسخت أمبارح وإيه  33نسخت البارحه الكالم ده موجود فى نواسخ القران ألبن الجوزى ص 

اللى نسخها هى كانت طلعت على وش الدنيا علشان تتنسخ هو كان عمل بيها وال حد عـارف  

كله محتاجه إلى دراسه وعندك سوره األحزاب سوره األحزاب عن شريك ابـن  أحكامها أه مش

أو أحدى وسبعين  70عاصم قال لى أبى أوبى أبن أبى كعب كيف تقرأ سوره األحزاب قولت 

أيه قال والذى أحلف بيه لقد نزلت على محمد وأنها تعادل سوره البقرة او تزبد عليها سـوره  

ايه طب والباقى راح فين نسخ أتشال أتنسا وعائشـه   71ير ايه ما فضلش منهم غ 286البقرة 

نفسها قالت هذا الكالم وعمر ابن الخطاب قال نفس هذا الكالم يبقى إذاً فـى حاجـات كانـت    

موجوده واتنسخت يبقى هذا هو الناسخ والمنسوخ ما نسخ حكمه وبقى حرفه ما نسـخ حرفـه   

المنسوخ ده اللـى قولناهـا خطـوره    وبقى حكمه وما نسخ حكمه وحرفه طب أنواع الناسخ و

الناسخ والمنسوخ إيه بقى هل فى هذا خطوره طب إيه يعنى حاجات جت أحاكم وأتنسخت فى 

مشكله يعنى أه طبعاً فى مشكله ليه بقى أول حاجه علم اهللا السابق إزاى اهللا بعد ما ينزل ايـه  

ا ما كانش عارف ايه اللـى  يقولك الالالال دى الزم ننسخها ونجيب واحده غيرها تانيه هو ربن

هيحصل بعد كده علشان يغير كالمه كل شويه فده طعنه فى علم اهللا السابق الحته التانيه اللوح 

المحفوظ اللى هو مكتوب منذ األذل القرأن فيه أم الكتاب يـا تـرى فيـه األيـات الناسـخه      



 ايه اللوح المحفـوظ  والمنسوخه وال الناسخه بس والال المنسوخه بس اهللا يعنى ربنا عامل مثالُ

موديل سنه كذا وبعدين اللوح المحفوظ موديل الحديث هل ممكن يكون كده مـش ممكـن أو   

التعديل معدل اللوح المحفوظ معدالً هى لغه عربيه علشان يعدل فيه ويغير فيه فده طعن فـى  

ـ   الم اللوح المحفوظ إذاً ما فيش لوح محفوظ  لو فى لوح محفوظ يبقى الكالم محفوظ لكـن ك

متغير ده يسيئ إلى ما قوله اللوح المحفوظ طيب أن نحن نزلنا الـذكر وأن لـه ال حـافظوا    

حافظو إزاى لما بينسيه وبيغيره دى قضيه ومشكله بتطعن فى هذا األمر ثم حكايه النسيان وما 

زى  ننسخ من أيه أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها اهللا خير منها أو مثلها طب ما تخللنا التانيه

ماهى ليه تنسيها ما تفكره بيها بدل ما تجيب خير منها وبدل ما تجيب مثلها طب ما تفكرو بيها 

هى هى راحت وال أيه بردو عالمه إستفهام محتاجه إلى تساؤالت خطيره وأخطـر مـا فـى    

الموضوع فى موضوع الناسخ والمنسوخ أخطر ما فى موضوع الناسخ والمنسوخ األيه األتيه 

أخطر ما فى الموضوع بتقول إيـه بتقول لو كان مـن عنـد غيـر اهللا     82ايه  سوره النساء

لوجدوا فيه أختالفاً كثيراً لو القران مش من عند ربنا كونـت لقيت فيه إيه أختالفات كتيـره  

من الميه فى الميه يا ترى أختالفات كتيره وال قليلـه الناسـخ والمنسـوخ أو     628و 28طب 

يعنى أكتر من نصـف القـرأن   %  62فات الموجوده دى يا ترى الناقض والمنقوض واألختال

تناقضات وإختالفات وسموها لتحسين الحال الناسخ والمنسوخ عارفين زى إيه أيام جمال عبد 

فبدل ما يطلـع جمـال    67الناصر وكان فى معركه مع إسرائيل وحصلت فيها هزيمه منقره  

ت نكسه تغير ألفاظ نكسه إيه دى ياعم عبد الناصر ويقول حصلت هزيمه طلع وقال إيه حصل

دى وكسه دى وكسه فغيرو كلمه الناقض والمنقوض إلى كلمه الناسـخ والمنسـوخ وبقيـت    

وأكتر من القرأن تناقضات أليس هذا كفيل أن يكون القران ليس من عند %  62المشكله وهى 

كثيراً وجدنا اإلخـتالف  اهللا بحسب نص هذه األيه لو كان من عند غير اهللا لوجداو فيه أختالفاً 

الكثير يبقى الشطره األولى بتاعـت فعل الشرط تبقى إيـه فعل الشرط وجواب الشرط فا دى 

مشكله وخطوره القرأن وأنا بكتفى بهذا العرض المبسط عـن قضيــه الناسـخ والمنسـوخ    

لـيس   ونشأتها أنواع الناسخ والمنسوخ الثالثه خطوره الناسخ والمنسوخ خاصاً األيـه بتاعت

  .من عند اهللا 

  األخ أحمد

شكراً يا قدس ابونا والرب يديك حكمه وخصوصاً األسئله اللى جيه أنا متوقـع أنهـا   

  .تكون فى غايه األهميه أختى األدمن الرب يبارك حياتك أتفضلى أبتدى بالسؤال األول 

  

  

  أدمن



جزيالً يا أحمد وشكراً يا ابونا على الموضوع اللى من يوم ما أنطرح فى قنـاه  شكراً   

الحياه وعلى البال توك وهو شاغل ناس كتير قضيه الناسخ والمنسوخ اللى كتير من الشـيوخ  

الحقيقه فى اإلسالم مش قادرين يرودو على الناس إجابه شافيه على القضيه دى وأكيد هنسمع 

ن المسيح فعالً ينور للكل ويعرفو أو يقدرو يدركوا إيه الحقيقه فى كلمه اسئله صعبه دلوقتى لك

  .معاكى المايك  7اهللا اليف تى فى 

  

أهالً يا أبونا فى سؤال الحقيقه مهم خالص فى سـوره   9شكراً يا أخت اليف تى فى   

سـتغبره  بتقول ما من ننسخ من أيه أو ننسها نأتى بخير منها أو مثلها أنا م 106البقرى األيه 

جداً على كلمه بخير منها إيه معنى كلمه بخير منها يعنى إزاى هو ربنا كان جايب حاجه أقل 

  .من حاجه يعنى وال إيه أنا مش فاهمه شكراً جزيالً ومعاكم المايك 

  القمص زكريا

سؤال جميل جداً سؤال جميل جداً حقيقى بيلفت النظر فعالً برافو عليكى وما ننسخ من   

ها ناتى بخير منها اهللا طب كانت فين دى من زمان ومجبهـاش ليـه مـن األول    أيه أو ننسي

ماجبهاش ليه من األول ربنا هو عنده فصال بنفاصل مع ربنا ونقوله ال معلـش طـب هتلنـا    

حاجه احسن من كده طب غيرلنا دى لو تشوف صنف أعلى احسن خير منها مش معقول كالم 

رى فى محل يقولنا طب هتلنا صنف أحسن منـه دى  مش إلهى أبداً ده كالم بشرى واحد بيشت

حاجه غريبه الشئن الحته التانيه هل فى الوحى مفاضله طب ما إذا كان فى خير وفـى أخيـر   

يبقى بالتالى فى إيه أوحش أدام دخلنا فى باب المفاضله ففى حاجه حلو وحاجه أحلى وحاجـه  

مشكله طب قولى اللوح المحفوظ  أوحش فهل هذا ينطبق دين من عند ربنا وايات من عند اهللا

فى اليات العاديه أكنومك وال فى األيات اللوكشرى وال كالب كالس الحاجات دى غريبه قوى 

طب اللوح المحفوظ فيه إيه طب ما تورونا اللى فى اللوح المحفوظ أن يبقى فى حاجه وفـى  

ظ دليل أن الوضـع  حاجه خير منها وفى حاجه أخير من الخير وشغالنه ماذا فى اللوح المحفو

فيه إنه فى حاجه مش ممكن ده ينطبق على كالم اهللا لكن كالم اهللا واحد ال فيه خيار وال فيـه  

  .فقوس فى كلمه اهللا صادقه من البدايه ده ردى وحسب واهللا أعلم 

  األخ أحمد

  .أتفضلى يا أدمن السؤال التانى الرب يبارك حياتك   

  أدمن 

يا أبونا األسئله الحقيقه كتير قوى عنـدنا عـن الناسـخ    شكراً جزيالً يا أحمد وشكراً   

  .أتفضلى معاكى المايك  10والمنسوخ وصلتنا وفى سؤال عند اليف تى فى 



أهالً مره أخرى قدس ابونا وأهالً األخ أحمد أهالً بالجميع  9شكراً ليكى اليف تى فى   

لكن يمكن ألنه اإلسـالم فـى   الحقيقه السؤال التانى أنا مش قادره أفهم المقصود منه بالظبط و

أخوانا المسلمين لديهم تعاليم أن هناك كبائر أسم وصغائر أسم فمعنى أيضاً أن يكـون هنـاك   

أيضاً وصايا كبيره ووصايا صغيره لكن هو السؤال بيتوجهه إلينا بيقول إال يوجد فى اإلنجيل 

عندكم فى اإلنجيل  ايات عن أيضاً أيات عن الوصايا العظمى والوصايا الصغيرى يعنى بردو

  .وصايا عظمى ووصايا صغيرى هل يوجد ذلك شكراً يا قدس ابونا والمايك معاكم 

  القمص زكريا

شكراً جزيالً طبعاً الكالم ده ممكن أى واحد من أحبائنا المسلمين اللى عايز يدافع يقرأ   

مجرماً فى فى الكتاب المقدس ويمسك فيه يقول من أخطأ فى أحد الوصايا الصغيرى فقد صار 

كله أهه وصايا صغيرى أهه وصايا صغيرى أهه مش كده الوصيه األولى والعظمى اهللا طب 

ما فيه وصيه أولى ووصيه عظمه أهه يبقى إذاً فى عظمى وفى صغيرى امال ليه بتضـحكو  

عليا ونقول من يأتى بخير منها أو مثلها الكالم وارد طبعاً بس الفرق شاسع لمـا أتكلـم عـن    

ظمى هى ما يختص باهللا تحب الرب إلهك من كل قلبك ده األوالويه وصايا تختص الوصيه الع

باهللا األولى طب والصغيرى أخطى فى أحد الصغيرى بتختص بالمواشى والحيوانات األنسان 

ال تكم الثور فى دراسه ال تكم الثور فى  4أيه  25والمواشى فمثالً يقولك إيه فى تثنيه إصحاح 

دى حاجه بسيطه بس بردو رغم أنها وصيه صغيره عن واجباتك يا  دراسه يدرس متكمكموش

مؤمن لو أخطئت فيها يبقى أخطأت فى كل الوصايا إذا هنا ما فيش عظمى لها وضع خـاص  

وفى صغيرى لها وضع أل هو العظمى فيما يختص با اهللا والصغيرى فيا يختص بالتعامل مع 

ئت فى دى كأنك أخطأت فى العظمى فـا  البشر تحب قريبك كنفسك أو حتى الحيوان ولو أخط

العقوبه واحده أى تساوى بس مجرد أنها توضيح الوصيه العظمـى الخاصـه بـاهللا العظـيم     

والوصايا الصغيرى بالبشر والحيوان األنسان والحيوان ورغم هذا تعاقبتهـا متسـاويه ألنهـا    

  .واحده ما فيش خيار شكراً جزيالً من أجل سؤالك وللسائل أيضاً بنشكره 

  األخ أحمد

  شكراً قدس ابونا أختى األدمن الرب يبارك حياتك السؤال الذى يليه   
  

  أدمن 

أعتقـد أن عنـدك سـؤال     3شكراً يا أحمد وشكراً يا أبونا على اإلجابه اليف تى فى   

  أتفضلى معاكى المايك 



لـى  فعالً أنا عندى سؤال يا أبونا لفت نظرى فى األيه ال 9شكراً ليكى يا اليف تى فى   

بتقرائها ما ننسخ من أيه أو ننسها نأتى بخير منها أو مثلها ايـه معنـى    7كانت اليف تى فى 

  ننسها إيه المقصود بيها وإيه معناها يا أبونا أتفضل المايك معاك 

  القمص زكريا

وما ننسخ من ايه  106شكراً جزيالً شكراً جزيالً دى واقعه قوى فى سوره البقرى ايه   

قال ابن كثر من هذا الموضوع نقالً عن جرير عن الحسن قوله أن النبى قـرأ  أو ننسها ننسها 

قرأناً ثم نسيه وعن أبى عباس قال كان مما ينزل على النبى الوحى بالليل وينساه بالنهار الكالم 

وفى صحيح البخارى عائشه قالـت   104ده موجود فى تفسير ابن كثير الجزء األول صفحه 

عليه وسلم رجل يقرا فى سوره باليل فقال يرحمنى اهللا لقد أذكرنـى   سمع رسول اهللا صلى اهللا

 5092هذا كذا وكذا ايه كونت قد نسيتوها من سوره كذا وكذا فى صحيح البخارى حديث رقم 

إذاً النبى كان بينسى اهللا طب ولما النبى ينسى يا جماعه أمال حافظه القرأن يعملو إيـه طـب   

زلنا الذكر وأن اهللا لحافظون حافظو من النسيان أل ده الراجل ولما بينسى تروح فين أنا نحن ن

بينساه وايضاً الرواه وحافظه القرأن بينسو لما النبى بينسى بينسمو يعنى القرأن اللى موجـود  

بين إيدينا األن محتاج إلى تساؤالت كبيره هل يا ترى فى حاجه منسيه وفى حاجـه اتحطـت   

واه مش هينسو سؤال وشكراً للسائل ووضح لنا مثل هـذه  محل حاجه لما النبى كان بينسى الر

  األمور شكراً جزيالً 

  األخ أحمد

  شكراً يا قدس أبونا السؤال التالى من فضلكم   

  أدمن 

شكراً جزيالً يا أحمد شكراً يا أبونا على اإلجابه أعتقد أستاذ صوت الحق عنده سـؤال    

  أتفضل معاك المايك 

  صوت الحق 

شكراً يا أستاذه أدمن هو الحقيقه السؤال بيقول يعنى الناسخ والمنسوخ ده عباره عـن    

تحديث أحكام اهللا حب ما تحكم الظروف أو ومقتضيات الظروف فا أيه المشكله يبقى فى ناسخ 

  .ومنسوخ فى األيات حسب هذه الظروف التى تحتم أن تنسخ ايه بأيه أخرى شكراً 

  القمص زكريا

صوت الحق وده الكالم اللى أحنا بنسمعه كتير يقولك أن القـرأن نـزل    شكراً جزيالً

موجزءاً وكان كل ما تيجى الظروف جديده يشيل األحكام القديمـه ويجيـب أحكـام جديـده     

للظروف الجديده فا إيه المشكله المشكله كبيره يا حبيبى المشكله كبيره إزاى هل ربنا مـاكنش  

يدى عنها األيه بتاعتها كان لسـه عـايز يسـتنا لمـا     عارف الظروف اللى حتجد ديه وكان 



الظروف تحصل ويعدل األحكام بناقص دى دى واحده لكن شوف غيره أيه رايك فى األحكام 

بتاعت األيات المتعلقه بالكتب المقدسه السابقه يوافق عليها يقول فأتونى بكتـاب فهـو أهـدى    

ن هادو يحرفون الكلم وفريـق مـنهم   منهما فأتبعه وبعدين يرجع يقول دول نسخوها من اللذي

يسمعون إلى أخره يبقى أدى نسخ للكتاب المقدسه وال يبقى إال القرأن إيه رايـك فـى نسـخ    

مثالً أن الدين عن اهللا اإلسالم يقولك قاتلو الذين ال يؤمنـون   49الديانات كلها سوره التوبه أيه 

يدينون دين الحق فى اإلسالم من أهل باهللا واليوم األخر وال يحرمون ما حرم اهللا ورسوله وال 

الكتاب أقتلوه يبقى دى أحكام يعنى كان معترف باألديان السماويه ولغاها وبعدين كان معترف 

باإليمان بتاع الناس دولت ولغاه هل دى مجرد أحاكم واألمور المتعلقه بحريه الدين لكم دينكم 

بعدين يرجع ينسخها ويقولك فى سوره ألى وليا دينى افا أنتى تكره الناس ال أكراها فى الدين و

عمران افغير دين اهللا يبغون وله اسلم من فى السموات واألرض طوعاً أو كرهـاً أزاى لمـا   

بيقول ما فيش إكراه فى الدين إلى أخره من األمثله العديده التى تتكلم عن هذا األمر متناقضـه  

لى أخره حريات وهكذا فا ده فكره مش مجرد أحكام لكن دى أوضاع ثابته أديان كتب مقدسه إ

إلمامه بسيطه أنا أسف جداً علشان ضيق وقت البرنامج فا يعنى نكتفى بهذا القـدر فـى هـذا    

  .الموضوع 

  األخ أحمد

أمين يا قدس أبونا هنكتفى باألسئله دى وقدس ابونا هيبركنا ويدينا موضـوع كتـابى     

  لهذه الحلقه فى عجاله 

  القمص زكريا بطرس 
أمين الحقيقه بردو فى سلسله المحبه اإللھيه فى رساله معلمنا بولس الرسول إلى أھل روميه واإلصحاح   

بيقول محبه كبيره قوى عملھا لينا ربنا ولكن هللا بين محبته لنا ألنه ونحن بعد خطاه مات المسيح ألجلنا  8وعدد  5
ي ا بس الزم يب ا بيبينلوش حب إلھى حب كبير هللا بين محبه لنا اله بيحبن ه لكن م ن الحب ممكن فى أب بيحب أبن

د خطاة  المحبه يبقى زى عدمھا هللا بيحبنا حلو لكن الزم يبين ھذا الحب وتوضح ھذا الحب يقول إيه ألنه ونحن بع
أحنا خطاة واشرار مات المسيح ألجلنا فموت المسيح عالمه الحب ودليل الحب وبرھان الحب الذى لنا فى المسيح 

ا أخى المستمع والمشاھد إذاً لكن  ر خطايان ا علشان يغف هللا بين محبته لنا آلن ونحن بعد خطاة مات المسيح ألجلن
ذا ھو الحب  المسيح بيحبك والمسيح مات من أجلك ليغفر كل خطاياك ويكفر عن كل ذنوبك ويمحى كل أثامك ھ

  بتنى هللا يتمجد فى حياتك أمين اإللھى ھل تقبل قوله يا رب أنا بقبل محبتك أحبك ياربى يا قوتى كما أحب
  

  

  األخ أحمد 

أمين يا قدس ابونا نشكر قدس ابونا ذكريا وعلى تواجده معانا على كلمه المباركه اللى   

أنتفعنا بيها أشكركم أعزائى المشاهدين على تواجدكم معنا وأعزائى فى البال توك أشكر كـل  

نت فى حاجه إلى كتاب مقدس راسـلنا فـى   اللى شاركونا بأسئلتهم الرب ينفعنا وينفعكم إذا كو



العنوان الذى سيظهر على الشاشه بعد دقائق وايضاً إرسل إلى اإليميـل اإللكترونـى تبعنـا    

  .ويوصلك الكتاب المقدس بإذن الرب شكراً والرب يبارككم شكراً يا قدس ابونا 
 


