
 األخ أحمد

أعزائى المشاهدين فى تليفزيون قناه الحياه وأعزائى الموجودين فى البال توك أهـالً  

جنـاب القمـص زكريـا    وسهالً بكم فى برنامجنا حوار الحق يشرفنا فى الوجود اليوم معانا 

  .بطرس أهالً وسهالً 

  القمص ذكريا

  .أهالً بيك 

  األخ أحمد

فى الخالل الساعه القادمه سوف نصتحبكم فى حوار الحق حوار العقل حوار القلـب  

ليتمجد اهللا وسطنا لكى نعرف ما هى إراده اهللا فينا وفيكم وكيف نتبعه وقبل أن نبدأ ذلك نسال 

  صاله  جناب القمص أن يتقدمنا بال

  القمص ذكريا

أمين بسم األب واألبن والروح القدس االله الواحد أمين يا غافر الخطايا ومانح العطايا 

نأتى إليك يا رب بخطايانا تأبين نادمين معترفين أخطأنا وعوجنا المستقيم قـدامك فنسـالك أن   

نا يا رب عطيـه  تغفر خطايانا من أجل الدم الذى سال كفاره وفداء عن ذنوبنا وخطايانا وأعطي

السالم عطيه النعمه أحسبنا كابناء ليك يا سيد ألنه مكتوب وأما كل الذين قبلوه فأعطاه سلطاناً 

أن يصيرو أوالد اهللا أى المؤمنون باسمه وها نحن قد فتحنا قلوبنا لنقبلك يا سيد فأعطنا هـذه  

من كل شر وشبه شـر   النعمه وهذه البركه أن نصير لك ابناء وتهتم بحياتنا وتحفظنا وتحمينا

أضع أمامك كل نفس ماثله قدامك تسمع هذا الكالم وهذه الصاله موجوده فى هذا اللقاء أنك يا 

رب تطرق على األبواب وأنك تسمع صوتك داخلياً وأن تحرك األرواح لتتجه نحـوك طالبـه   

نأتى خالصك ونعمتك وأنتى تسمع وتستجيب قولت أسئلو تعطو أطلبو تجدو اقرعوا يفتح لكم ف

إليك سائلين اعطى قارعين أفتح لنا طالبين أعطنا من خيرك يا معطياً بسخاء وال تعير لك كل 

  مجد وكرامه من األن وإلى األبد أمين 

  األخ أحمد

أمين كما جرت العاده هنستمع إلختبار عزاء من أخت أتيه من الحظيره األخره أختنا 

لمسيح أدمن الرب يبارك حياتك أتفضلى أديها مصريه قوى هتعزينا اليوم بأختبارها مع السيد ا

  .المايك 

  

  

  أدمن



لى    وى أتفض ار مصريه ق مع اختب وطه أن ھس ان ومبس ه دى كم ى الحلق اكم ف ون مع ا نك عدا أن أحن س
  .مصريه معاكى المايك وشكراً يا أحمد 

  القمص ذكريا
  .الصوت واطى قوى   
  أدمن

عقبال ما تتصلح مشكله المايك ممكن يا بولس تاخـد المايـك   طب هستأذنك مصريه   

  . تقولنا  ختبارك أتفضل معاك المايك 

  القمص ذكريا

  أتفضل يا أخ بولس قولنا أختبارك لو سمحت معاك المايك   

  بولس 

  .وال أل  Good Voiceشكراً سالم المسيح للجميع مش عارف أزا كان عندى   

  القمص ذكريا

  .شويه  جود فويس بس عالى  

  بولس 

يعنى منى عارف بالظبط منين بدى أبتدى فا أنا قبل هالا قولت أختبارى طبعـاً عنـد     

غرفه أبونا ولكن فى بعض األشياء اللى أنا ما تكلمت فيها فأنا حابب أنـى أتكلـم بـى هـا     

الموضوع إذا سمح قلى الوقت أنا طبعاً قولت قبل هالا أنا كونت من الناس الملتـزمين جـداً   

ى كونت ملتزم فى الصاله كونت ملتزم فى الصوم ربيت وأنشات بعائله يعنى متدينه مـش  يعن

متدينه جداً يعنى عندى ابى ال يعرف معنى الصاله لكن عندى أمى عندى عمى كـان إمـام   

جامع فا كونت مشيت فتره مع الناس اللى يسمون أهل الدعوى اهل الجماعـه والسـنه أهـل    

ن أحنا نبشر الناس ونطلع حتى يوم الجمعه وندعى الناس للصـاله  الدعوى فأبتدينا من هناك أ

ونعلم األحاديث والسنه طبعاً ما بدى أتكلم عن مواضيع األحاديث والسنه وأنا بعد ما دخلـت  

الباك توك وتفاجأت باألمور دى كانت مخفيه عنا نحن كمسلمين يلى ال يسـتطيع أى أنسـان   

تفاسير من شيوخ اإلسالم فا أبتـدت القصـه معـى    مسلم أنه يحصل على األمور هادى أو ال

كالتالى كونت فى يوم من األيام كونت معتكف بالجامع نايم بالجامع هناك كونت أنا وشـخص  

فإذا بيشوف رؤيا وبيقولى أن فى نور صاعد من األرض من مكان أخر يعنى من مكان غيـر  

ذالك اليوم يعنى فا أبتـديت كـان   المكان اللى كونا نحنا مطجعين فيه أو نيمين فيه فى الجامع 

عندى طبعاً شخص صديقى لقلى كان هذا الشخص مسيحى وأظن أنـا علـى مـا أعتقـد أن     

بس انا طبعاً  Nek Nameالشخص اللى هو وصلنى إلى المسيحيه هو موجود معنا فى الروم 

تبعه هو أنسان مسيحى قبطى مصرى فا أبتدى من هون ابتدت  Nek Nameمش راح اقول 

ى من هون با السؤال وعالمات اإلستفهام بالنسبه للقرأن واألخطاء اللى هيا موجوده فـى  رحلت



القرأن األخطاء اللغويه واألخطاء التاريخيه والسنه واألمور اللى كانت مخفيه عنـا كلهـا فـا    

تزوجت بعد أنا الفتره هذه تزوجت أنا من أمرأه أجنبيه وكان بالوقت هادا بالفتره هادا كان فى 

ى صديق مسيحى فا ما كونا طبعاً ممكن نتكلم فى أمور الدين إال إزى شـاءت الظـروف   عند

لبضع دقائق ال أكثر كان أنسان حساس أكتير كان بيلفتلى نظرى أنيه كان أنسان صادق أكـان  

أنسان أمين فانا تفاجات مره أن أنا داخل عنده على البيت فلقيت األنسان هـذا سـاجد علـى    

نت هذه مفاجاه بالنسبه لقلى بأن أنا أول مره أشوف أنسـان مسـيحى   األرض عم بيصلى وكا

ساجد إلى األرض بيصلى فا أبتدت بقى األسئله فكيف أنتى مسيحى وكيف تعبـد اهللا وكيـف   

بتسجد ما كان عندى الفكره هادا ابداً بأن المسيحى يسجد ويصلى هللا الواحد فا أبتدى الحـوار  

يالى ونجيب كتب واألمور هذا كله وتعب وسهر معى أيام من هون فأبتدى طبعاً نسهر ايام ول

  . كتيره وخلفت زوجتى وجابت صبى فا راح الولد هذا على فتره أن هو يتعمد 

  القمص ذكريا

  .الصوت بيقطع يا بولس   

  بولس 

بعتت الولد حتى يتعمد فصارت مشكله كبير ه بعد ما أنا انتهرتـه ال ال تعتـل هـم      

بر الموضوع وتسيب البيت عندك طفل بدك تربيه فقولته أنـا بـس   الموضوع هذا كتير ال تك

لحديت هون مهمتك أنتهت كلياً لكن لما توصل إلى الدين فا أنا ال أسمح ألى أنسان أنه يتدخل 

فى األمر هذا فقال أعتبر أن حمام وأبتدى الموضوع من هون فأنا كونا من الناس اللى ما كان 

ت أقدر افهم موضوع كلمه المسيحيه وكونت دايماً أتمسـخر  عندى كره للمسيحيه ولكن ما كون

فى موضوع الصليب وأقول لألنسان المسيحى وأقول لألنسان المسيحى كيف يصـلب إلهـك   

ويضعه فى الشارع على الصليب هل هذا هو األنسان اللى أنتى عم تعبده فا طبعاً حصل معى 

صل معى رؤيه وإذا برأيت السما كانـت  رؤيه فى يوم من خالل األيام اللى كونا نتكلم فيها ح

ملئانه صلبان على شكل صلبان صغار وبين الصلبان كان بى صليب بالنوص كان منور على 

السما كله فأنا طبعاً قومت مرعوب واتكلمت مع األخ الصديق المسيحى وقولته أنا نظرت هك 

وبعدين شاهت أنا  هك فقالى صلى وأطلب من الرب وهو اللى هيعرفك وكان هذه رحلتى طبعاً

  بأختصار شديد وامام الناس اللى بالجامع 

  القمص ذكريا

  الصوت أتقطع يا بولس   

   

  بولس 



دين الحق المسيح هو اهللا أنا ما كونت مأمن فيه وحرمونى من كل شيئ أنـا كونـت     

  .أملكه بقلب البلد فا أبتدت رحلتى طبعاً مع السيد المسيح 

  القمص ذكريا

  . تقطيع كتير   

  لس بو

من المنطلق هذا فا هذا بأختصار كاترين فويس ما بعرف فا خطط طبعـاً بعـد هـذه      

األمور بصراع رهيب بينى وبين نفسى لفتره من الزمن كيف أنا أتنقل يعنى من دين ومن أهل 

مسلمين حتى اليوم ال حتى أتنقل إلى دين أخر كان فى ظهور الرب لى فى رؤيه ده كان بعـد  

السيد المسيح ضمنى إلى صدره بحنان يعنى لم أشعر ما شعرت فيه من قبله المعموديه مباشره 

محبه كان كلمه لقلى بعد أذكرها بالتفصيل تمضى بأذنى حتى اليوم قال لى عندما ضمنى إلـى  

صدره أرتحت كانت كلمه بسيطه كتير ولكن ملت قلبى بالسالم الكامل والمحبه وأتغيرت مـن  

  أعتقد أنه بدين من عند اهللا إلى أنسان  أنسان كونت أؤمن بدين أو كونت

  القمص ذكريا

  .تقطيع كتير يا بولس تقطيع كتير كاتنج فويس   

  بولس 

وأتيت بالكتب واألحاديث وابتديت أبحث فى القرأن وفى األسالم ما بعـرف عنـدى     

ألنى أنا شايف أن المايك عندى عمال يقف فا  4اليف تى فى  5كاتنج فويس يا اليف تى فى 

ا أبتديت أنى أنا أدرس القرأن فا وجت عجب العجايب وجت أنه ليس هذا هو الكالم الـذى  لم

كونا نسمعه بأنه القرأن هو كالم اهللا ولوح محفوظ واصول وبالغه اللغه العربيه وتوضـحلى  

األخطاء الموجوده فى واألخطاء التاريخيه واألخطار الكثيره الموجوده حتـى فـى أحاديـث    

ا بكل أختصار أنا حبيت بس قول بأختصار طبعاً توصلت وعملـت بحـث   وسيره محمد فا هذ

صغير بعض األخطاء اللى انا لقتها فى البحث والقرأن واألحاديث والسنه وتأكدت تماماً بـأن  

هذا اإلسالم ال ينفع ال ينفع على اإلطالق أن يكون دين سماوى مرسل من عند اهللا فقط أتفضل 

  .يا أدمن شكراً لقلك 

  أحمداألخ 

أمين شكراً الرب يبارك حياتك أتعزينا كتير بأختبارك ودلوقتى الوقت أتا ان يباركنـا    

  .جناب القمص زكريا بطرس بموضوع اليوم وعجباً هيكون عن األخطاء فى القران 

  

  

  القمص زكريا



شكراً جزيالً بس اتهيقلى قبل ما ناخد الموضوع أحب أعلق بردو أختبار أخونا بولس   

أن أحنا نسمع اخوتنا مصريه جداً أو مصريه قوى لكن بقيا جلسات تانيه إن شاء اهللا  كان بودنا

أختبار بولس بتخطلت فيه الرؤيه بالمنطق العقلى والدراسه فا اهللا أشتغل وياه بـالطريقتين فـا   

عن طريق الرؤيه يرى السماء والصليب اللى كان بيسخر منه ثم يرى فى رؤيه أخرى المسيح 

يه الراحه ألنه بيقول تعالو إليى يا جميع المتعابين وثقيلى األحمال وأنا اريحكـم  يحتضنه ويعط

% 100فا هو أختبر الراحه دور البال توك واضح ايضاً فى أختبار األخ بولس وتاثيره وفـى  

ناس كتير البال توك معهم أدوار تفتح وتناقش هذه األمور اللى عمرهم مـا سـمعوها واللـى    

خه بيعتموا عليها لكن البال توك فتح كل شيئ وأعطى حريه لإلنسان أن معلمى اإلسالم وشيو

يسمع الكثير والغريب من كتب اإلسالم نفسها ويظهر أيضاً فى أختبار بولس تأثير الصـداقه  

الصادقه والحقيقيه والمسيحيه والمثل العليا لما شاف صديقه بيصلى وأتأثر بهذا األمر وأنشغل 

لصراع الداخلى فى األختبار ألن البد أن األنسان يمر فى صـراعات  بيه ثم يأتى أيضاً دور ا

داخليه بين قديم وبين جديد فا علشان كده بيخش فى صراع واضح أوى هـذا الصـراع ثـم    

الدراسه ليصل فيها إلى معرفه الحق من الباطل والنور من الظالم وزى ما قولت حضرتك يا 

انت األخت قوى كانت راح هتـتكلم يمكـن   أخونا أحمد أن ترتيب إلهى عجيب شوف يعنى ك

أختبارها يبقى بعيد عن الموضوع اللى أحنا هنتكلم عنه النهارده لكن شوف ربنا بيرتب أزاى 

ترتيب جديد قوى وجميل أن نفس الموضوع اللى كان السبب فى إنتباه أخونا بولس إلى معرفه 

يه إلى أخره فى القـرأن اللـى   الحق هو من خالل موضوع األخطاء اللغويه والتاريخيه والعلم

  .بعتبر أساس البالغه وده موضوعنا تحب نبتدى فيه دلوقتى 

  األخ أحمد

  .أتفضل يا قدس ابونا   

  القمص زكريا

قرن بيأكـدوها أعالميـاً    14طيب شكراً جزيالً بيقولو أن القرأن هو كالم اهللا مقوله و  

قرأن هو كالم اهللا وأحنا بنتسائل ما فيش وكتابياً وفى األذاعات وفى الجرائد وفى الجوامع أن ال

اخ مسلم تسائل زى أخونا بولس هل ممكن اهللا يغلط فى النحو وأساليب اللغه يغلط فى التاريخ 

يغلط فى الحقائق العلميه طبعاً األمور دى معتم عليها محدش بيقدر يبصلها وال يفكر فيها وال 

كن أحنا بنفتح أحنا فى عالم الحريه أحنا مـا  يشوفها وال تسألو عن أشياء أن تبدو لكم تسأكم ل

بنقولكش انتى ماشى غلط لكن بنقولك بس وشوف أنتى ماشى فين ومن حق األنسان أنه هـو  

يبص ويشوف ويتعرف على طريقه فا بقولك يا أخى المسلم يا من تصـغى أو تشـاهد هـذا    

بنقوله ولما تشوف أن أحنا البرنامج فكر جيداً أفتح ودانك معانا شويه وشوف الكالم اللى أحنا 

ألى حد أبعتلنا جوابات على العنوان  pmماشين غلط وماشين غلط رد علينا أرفع أيدك أبعت 



اللى هتشوفه تخاطب معانا ولنتناقش وأنتى أبحث وأدرس وأسال أيضاًُ شيوخ اإلسالم علشـان  

الصح ها كلمك النهارده علشان خاطر ضيق البرنامج وقت البرنـامج  خاطر يقولولك أيه هو 

يعنى هتكلم فى أربع حاجات واحد األخطاء اللغويه والنحويه فى أساس البالغه وهو القـرأن  

ثانياً الكلمات األعجاميه أو األجنابيه الغريبه وهو موجود فى القرأن وهو بلسان عربى مبـين  

موجوده فى القراء وال يمكن أن اهللا يخطأ فى هـذه األخطـاء   ثالث حاجه األخطاء التارخيه ال

رابعاً األخطاء العلميه الموجوده فى القرأن عزيزى المشاهد وعزيزى المستمع فكـر براويـه   

أكتب عندك مذكره بالكالم ده ورد على كل حاجه لو تحب ترد بص يا حبيبى األخطاء اللغويه 

ألبتدائى األبتدائى علمونا فى تلته أبتدائى أسـم أن  والنحويه أحنا مقدمه صغيره فى المدارس ا

أن تدخل على الجمله األسميه فتنصب المبتدأ وترفع الخبر أن بعكس كان كان تـدخل علـى   

الجمله األسميه فترفع مبتدئها وتنصب خبرها أن طفل فى تلته أبتدائى مـيغلطش فيهـا وأزى   

لنحو ماش طب أنا عايز بقـى حـد مـن    غلط فيها يسقطوه فى اللغه العربيه يقولو ساقط فى ا

سوره طه أيه  63مشايخ اإلسالم وللسامعين أن هما يروحو يسالو فى هذا األمر سوره طه أيه 

بتقول أن هذان لساحران أن هذان لساحران أن هذان أن بتنصب المبتدء تبقى المفـروض   63

النـون ألنـه مثنـى    يعنى طفل أبتدائى يعرفها أن هذين ألن هذين أسم أن منصوب باألياء و

لساحران ساحران مرفوعه باألف والنون ألنها مثنى فإذا القرأن وهو أساس البالغـه يغلـط   

الغلطه الفحشاء هذه ويقول أن هذان أن هذان مرفوعه باألف والنـون هـل تتصـور أن اهللا    

ده سبحانه وتعالى يغلط فى اللغه العربيه ومنزل قرأن بلسان عربى مبين يعنى األصيل ديه واح

بردو أسم أن يقولك أن الذين أمنوا والـذين   69سوره المائده أيه  69التانيه سوره المائده أيه 

أمنوا جمله فى محل نصب اسم أن والذين هادوا كذلك و و حرف عطف فبتعطف والصابؤون 

الصابؤون اسم معطوف على أسم أن والمفروض الصابئين يقولك الال أنتوا مبتفهمـوش فـى   

ه ده هى الصابؤون كده صح طيب يا حبيبى متستعجلش شوف سوره البقرى أيـه  اللغه العربي

مذكوره نفس العمليه ويقولك أن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئين منصوبه باليه والنون  62

وفى سوره المائده مرفوعه بالواو والنون طب هى الصابئين بقى وال الصابؤون طـب قولنـا   

ن صح يبقى سوره المائده غلط ولو كانت الصـابؤون زى سـوره   الصح أيه لو كانت الصابئي

المائده يبقى سوره البقره غلط يبقى أنهى سوره من األثنين غلط ده سؤال بيفرض نفسه علـى  

تقول ال ينال عهدى الظالمين ال ينهال الظالمين يعنى  124مائده البحث طيب سوره البقره ايه 

ألف اللى هى النفى نقول أيه ينال عهدى الظـالمون ألن   الظالمين ال ينال عهدى لو شلنا الالم

الظالمون فاعل بتاع ينال فإذا بقدر قادر الفاعل يجى منصوب ال ينـال عهـدى الظـالمين ال    

الصح ال ينال عهدى الظالمون آلنها فاعل الفعل هى نفس إذاى ربنا يغلط فـى النحـو مـش    

اطر اللى مالفه غلطان فى النحـو ده دى  معقول إذاً هذا القرأن مش من تأليف ربنا علشان خ



ثالث امثله علشان ضيق وقت البرنامج أنا بتكلم بإختصار لكن لو رصيط ما هـى األخطـاء   

اللغويه والنحويه تفوق المائه مثل فى القرأن دى حاجه نمسك الحاجه التانيه الكلمات األعجميه 

ين عربى مبين عربـى مبـين   بتتكلم عن القران بلسان عربى مب 195فى سوره الشعراء أيه 

يعنى ايه واضح يعنى عربى يعنى عربى طيب ليه بنالقى فيه أسماء وألفاظ وكلمات أجنبيـه  

تقول إيه بالقرأن  8224إلى  8222وصفحه  26وأعجميه ليه دائره المعارف اإلسالميه جزء 

بيه تقـولى  كلمه أجن 275كلمه أجنبيه ده مرجع إيه دائره المعارف اإلسالميه تقول  275نحو 

فين الكالم األجنبى اللى فى القرأن ده بسيطه تعالى واحد الثور كلمه سريانيه معناها إيه معناها 

جبل الثور طب كويس اللوح جيه اللوح عربى لكن جايه اساساً فى القران بأسم الراكيم وهـى  

بـى لـوح   كلمه روميه الركيم دول بتوع أهل الكهف فا اللوح جايب اسمه الركيم طب ما العر

جايب ركيم ليه رومى بدخلها ليه طيب السجل سجل كلمه فاريسيه العربى بتاعها كتاب طـب  

ليه مقالش كتاب قال ليه سجل كلمه إيه فاريسيه طيب األستبرق األستبرق مالها مش عربيـه  

دى كالمه فاريسيه طب وبالعربى يعنى إيه يعنى غليظ قماش تخين األستبرق سميك كلمه مـا  

ه طيب بالش السوندس السوندس كلمه هنديه معناها الرقيق يبقى األستبرق عكس هياش عربي

السوندس بس ديه فاريسيه وديه هنديه لكن جابها القران طيب المشكاه اهللا نور السموات فـى  

األرض مثل نور كمشكاه  فيها مصباح الناس مش فاهما مشكاه لحد النهارده عارف ليه ألنها 

اها إيه طاقه فى الحائط كمشكاه فيها مصباح طيب سوره سور القرأن كلمه حباشيه مشكاه معن

سوره التوبه وسوره الفتحه وسوره وسوره السوره نفسها مش عربى سـوره أصـالً كلمـه    

حتى السوره اللى فى القرأن ماهياش عربيه ماهياش عربيـه   Chapterسريانيه معناها فصل 

ا األنداد بالش فردوس فردوس مش كلمه طاغوص الطاغوص أو الطاغوط كلمه حباشيه معناه

عربيه كلمه فاريسيه المعنى العربى بتاعها بستان حديقه الكالم ده كله موجـوده فـى كتـاب    

وذكرين  6التأريخ تأريخ القران ألبراهيم األبيارى وموجود فى دائره المعارف اإلسالميه جزء 

بى بلسان عربـى مبـين إزاى   كلمه ماهياش عربيه إزاى يقال عنه أنه قران عر 275بأسماء 

وفى كلمات أعجميه مشكله يبقى أحنا شوفنا أخطاء لغويه فى النحو وشوفنا أخطاء فى الكلمات 

األجنبيه التى أدخلت إلى القرأن ثم هناك أخطاء تاريخيه ودى بقى مشكله كبيره قوى أخطـاء  

عمران دى تبقى تاريخيه مثالً مريم أخت هارون وبنت عمران إزاى مريم أخت هارون وبنت 

سنه يبقى إزاى بقى يجيـب مـن   1500مريم أخت موسى وهارون وبنهم وبين العذراء مريم 

الشرق والغرب ويقول مريم ديه تبقى بنت عمران وأخت هارون كمان حتى من النحيتين يـا  

أخت هارون وبنت عمران وبالمناسبه عمران ماهياش بالميم فى األخر دى بالنون عمران فى 

مقدس مختلفه تماماً عن العذراء مريم دى كانت نبيه دكهه هى  للى رنمت وسـبحت  الكتاب ال

لما خرجو من البحر األحمر منتصرين وغالبين حاجه تانيه هامان هامان بيقولك هامان وزير 



فرعون فى حين أن هامان فى الكتاب المقدس وزير أحشاويرش ملك الفورس وبـين األثنـين   

امان عايش أمته والحاجات دى أخطاء مش ممكن يغلط فيهـا  ألف سنه ربنا ماكنش عارف ه

ربنا اهللا مش ممكن يغلط طيب بالنسبه لوالده المسيح تقرأ القران يقولك إيه أنتبزت بـه مكنـاً   

قاصيا بعيد فى البريه وفى نخل فى البريه فى الصحرا وهز إليك بجزع النخله تساقط عليكـى  

مسيح متولدش فى بريه وال تحت نخله المسيح أتولـد  رطب هنيه الكتاب المقدس بيورينا أن ال

فى بيت لحم قريه وفى مزود أو حظيره للبقر مش تحت نخله ربنا ماكنش عـارف الحاجـات   

ديه إزاى يكون فى أخطاء بهذا الشكل ما فيش تحديد للمواضيع هل يمكـن اهللا يخطـأ مـش    

فى الكلمـات األجنبيـه    عارف المسيح أتولد فين مش معقول يبقى دى أخطاء لغويه وأخطاء

وأخطاء تاريخيه وكثير من األمثله أنا بس  ختصر علشان وقت البرنامج معندناش وقـت ثـم   

نأتى أيضاً إلى األخطاء العلميه أخطاء إيه علميه والقرأن مليئ باألخطاء العلميـه كـل أسـى    

ـ   وره واسف الذى يثبت أنه ال يمكن أن يكون كتاب من عند اهللا إزاى غروب الشمس فـى س

الكهف عن زى قرنين أنه بلغ فى مغرب الشمس فوجدها تغرب فى وجه عين حميه تغرب فى 

عين حميه عين مليانه طين شمس تغرب ما كنش معروف طبعاً فى ذلك الحين أنها أكبر مـن  

األرض بمليون وثالثين ألف مره يا خبر أبيض وهتنزل فى عين حميه خطأ علمى ال يمكن أن 

ل إلى مغارب الشمس ورأها تسقط فى عين تغرب فى عين حميه مشكله يخطأه اهللا إزاى وص

خلقنا األنسـان   14إلى  12خطأ تانى علمى عن أطوار نمو الجنين فى سوره المؤمنون من أيه

من سالله من طين ثم جعلناه نطفه وا وا وإلى أخره فخلقتنا المضغطه عظمه فكسونا العظـم  

ويفتخر بيها المسلمون أنها إعجاز علمى شوفت بقـى   لحماً والسوره واأليات ديه على بعضها

القرأن يورينا ألول مره فى التاريخ أطوار نمو الجنين واللى أنا عايز أقوله ليسـت هـذه أول   

مره فى التاريخ لكن قبل محمد ما يقول الكالم ده بألف سنه قاله ايوب الصديق فـى إصـحاح   

ده ألم تصبنى كالبن وخثرتنى كـالجبن  سنه يقول ك 1000قبله ب  12على  10ومن أيه  10

كسوتنى جلداً ولحماً فنسجتنى بعظام وعصب منحتنى حياه ورحمه وحفظت عنايتـك روحـى   

شوف الكالم شوف الكالم كسوتنى جلداً ولحماً فنسجتنى بعظام ده اللى يتقـال عليـه إعجـاز    

يعنى ربنا عمل هيكل علمى مش القرأن اللى بيقولك فخلقنا المضغه عظماً فكسونا العظم لحماً 

عظمى األول وكساه باللحم علمياً غلط ده أكبر دليل عمرك شوفت وحده فى المستشفى حصلها 

إجهاض سقط وسقطت وراحو الناس يعزوها فلقوها مسكه السقط هيكل عظمى لبيبى صـغير  

حصل عمره ما يحصل فى التاريخ حادثه عمرها ما حصلت فى التاريخ أن واحده تسقط هيكل 

ويبقى فاضله الكسوه كالم مش ممكن يبقى إزاى بقى فخلقنا مضغه عظماً وبعد العظم  عظمى

فكسونا العظم لحماً مش كده ما بتجيش بالمنظر ده ده بيتكون كله من خاليا بيطلـع نسـختنى   

شوف النسيخ نسجتنى عظماً مع الكالم فا األمور محتاجاً إلى أخونا المسلم أنه هو يفكر جيـداً  



ذا األمر ويعرف هذا الموضوع كيف يكون إزاى اللى بيتشضـقو أن ده سـبق   ويتريث فى ه

وإعجاز لغوى كان قبل منه بألف سنه الكتاب المقدس يتكلم عن هذا األمـر يبقـى كـده ألـم     

الموضوع القرأن هل هو كالم اهللا إزاى وفيه أخطاء لغويه ونحويه فيه كلمات أجنبيه وأعجميه 

  .ميه وأنا أختصرت الموضوع علشان الوقت فا شكراً فى أخطاء تاريخيه فى أخطاء عل

  األخ أحمد

شكراً يا قدس ابونا طبعاً أكيد هيكون فى أسئله كتير أدمن الرب يبارك حياتـك مـن   

  .فضلك نبتدى بأول سؤال 

  أدمن

شكراً جزيالً يا أبونا على الموضوع األخطاء فى القران ألن الحقيقه أخواتنا المسلمين   

رأن منزه عن الخطأ فا موضوع فا بتمنى أن كل أخواتنا اللى بيسمعوه يحولـو  بيعتبرو أن الق

يبحثو ويشوفو مدى حقيقه الكالم اللى أتقال أخويا بولس متهيقلى أن عندك سؤال أتفضل معاك 

  .المايك 

  األخ أحمد

  أتفضل يا أخ بولس   

  أدمن

  بولس ممكن ترفع أيدك لو سمعنى   

  القمص زكريا

  يا أدمن   cating voiceيبقى عنده   

  أدمن

طب غالباً عنده مشكله هو بعتلى السؤال يا ابونا بيقول أنه أخواتنا المسـلمين دايمـاً     

بيقولو أن غالباً قواعد اللغه العربيه صعب علينا شويه أن أحنا نفهما على أسـاس طبعـاً أن   

ن أحنا بنقول أن فى العربى لغه القرأن وربما أن عدم فهمنا للغه وللقواعج بتاعتها هو السبب أ

  .أخطاء فى القرأن لغويه يا ترى أى رد قدسك على الموضوع أتفضل معاك المايك 
  القمص زكريا  
كالم منطقى كالم منطقى وأحنا لغتنا القبطيه وبنتعلم منهم اللغه العربيه بس انا عارف   

مناهم كان يوم اسـود  أنهم راح يندمو ندم شديد أنهم علمونا اللغه العربيه هيقولو يا رتنا ما عل

ليه ألن فى كشف للموضوع شوفو يا جماعه أنا مبألفش وال بأفتى لكـن أنـا هجبلـك كـالم     

القرطبى على تفسير سوره طه فبيقول أن هذان لساحران ولكن قرائها أبو عمر قال أن هـذين  

لساحران يبقى أن هذين قرائها صح ويقول وكذلك قرأ الحسن وسعيد أبـن جبيـر وابـراهيم    

نخعى وغيرهم من التابعين ومن القراء أيضاً عيس أبن عمر وعاصم الجحدى وهذه القـراه  ال



موافقه لإلعراب وتختلف عن قراءه المصحف العثمانى موافقه لإلعراب وتختلف عـن قـراه   

المصحف العثمانى يبقى هما اللى بيقولو مش أحنا بيقولو أن ديه غلط فى المصحف العثمـانى  

العربيه تقول أن هذين أرجو أن يكون هذا رداً يعنى علـى األخ اللـى    ألن العربى والقواعد

  .بيسأل 

  أدمن 

وصـلها بـردو اسـئله     3شكراً جزيالً يا أبونا على الرد متهيقلى أختى اليف تى فى   

  .معاكى المايك  3أتفضلى اليف 
   3اليف 

ا أن يظھر أن أن كان عليا ريد دوت يظھر فعالً  9معلش معلش يا اليف تى فى    ول بم ه بيق فى سؤال جي
ى اإلسالميات  زى ما فھمنا كده أن لغه الجنه كانت العربيه وأن كل اللغات أتفرغت من اللغه العربيه إى وضع بق

  .األعجاميه يا أبونا ھل اإلسالميات اإلعجاميه بالعربى المايك معاك يا أبونا 
  القمص زكريا

الدكتور عماره  قال رداً على هذا الكالم الكالم ده أنا سمعته فى شريط للدكتور عماره   

أن اللغه العربيه كانت لغه الجنه وهى لغه اهللا فى الجنه فإذا كل الكلمات العجاميه دى أصـلها  

عربى أصلها عربى وإنتهى الموضوع فبقول للدكتور عماره أصالً ما هى مراجعك يا دكتور 

ه منطقيه تتقال الحاجه التانيه اللى فى ذلك هو الكالم مجرد تفسير المفروض يكون حاجه علمي

أنا عايز اقولها طب لما اهللا بيتكلم عربى ولغه فى الجنه كانت عربى ليه حول ونزل التـوراه  

بالعبرى وكمان حول ونزل األنجيل باليونانى اهللا أو األرامى مش لو كان عربى ولغه عربـى  

يف يكون هذا اللى بيرود ممكن ولغه الجنه عربى كانت كل الكتب المنزله من فوق بالعربى ك

يرود أى كالم يسد خانه علشان ميبقاش أسمه ايه توقف عن الرد لكن برود اللى بيسمع عنـد  

عقل الكالم ده منطقى ومعقول وال أل فين المراجع تانى حاجه طـب ليـه أوحـى بالعبريـه     

بالعربى دى مشـكله   واليونانيه ولم يستمر فى اللغه العربيه أفتكر لما جيه القرأن أن هو يتكلم

  .مشكله لذلك ارجو أن هو ده يكون فى الرد السليم لصاحب هذا الرأى معاك المايك 

  األخ أحمد
  .أتفضل يا أدمن السؤال الذى يليه   

  أدمن 
ده أتفضل    ى عن انى الل شكراً جزيالً يا ابونا على اإلجابه وشكراً يا أحمد بولس رجع وھيقولنا السؤال الت

  .مايك تقولنا السؤال اللى وصلك يا بولس معاك ال
  بولس

سؤالى أنا هون هيكون بتلقيب مريم بابنـه عمـران واخـت     9شكراً يا اليف تى فى   

هارون وسميت حتى السوره القرأنيه بى ال عمران فأنا بدى اسأل ابونا شو األرتباط بين هـا  

  .النسب هذا يعنى هل هى من سبه هادى السؤال أتفضل المايك 



  االقمص زكري
ارون وبنت    ريم أخت ھ زى م ا عزي ى شوف ي ولس كويس أن المايك بتاعك أشتغل يعن شكراً جزيالً ب

ى موجود  عمران دولت من نسل الوى ھارون من نسل الوى طبعاً محمد مبيفھمش فى األنساب لكن ده النسل الل
ا من نسل فى الكتاب المقدس ھارون وعمران من نسل الوى أما العذراء مريم فال تمت لصبط الو ى بصله لكنھ

ه من قريب أو  ين ال عالق ين األثن ه ب يھوذا فإذاى يقولو أنھا من نسلھم إزاى يتقال الكالم ده وإزاى يبقى فى عالق
  .من بعيد والمايك معاكى يا أدمن وشكراً لألسئله أتفضلى 

  األخ أحمد

  أتفضلى المايك يا أدمن   

  أدمن
ان شكراً جزيالً يا أبونا لإلجابه وصلنى س   ه ك ول أن ر فرعون وتق ان وزي ان ك ول ھو ھام انى بيق ؤال ت

ابه أسماء مش أخطاء  دك ده مجرد تش ى عن ه ھى المشكله الل ابه أسماء إي ذا تش ارس فھ وزير أحشاويرش فى ف
  .أتفضل معاك المايك يا ابونا 
  القمص زكريا بطرس 

تاذ لطيف بت   ان فى سؤال جميل ده بيفكرنى با يرحمه الشيخ لطيف أو األس ا ك ق الرياضى لم اع المعل
اب  دام الب ا ق ا ھ الملعب فى مباره واحد كان أسمه مسعد نور لعيب يعنى طلع بالكوره طلع يجرى أه مساعد نور ھ
ه  ا دى عملي ابه اسماء ف ور أه ال ده تش قدام الجون شوط يا مسعد أه طلعت أوت طيب ھو مسعد نور أخو عمود الن

ه فارسى  غريبه ھامان يبقى تشابه اسماء مع ھامان بتاع أحشاويرش للمعرفه أن كلمه ھامان اسم ھامان ده أسم إل
اً  فإزاى واحد مصرى يبقى كمان وزير فرعون مصرى يبقى ياخد أسم واحد إله فارسى إزاى المصرين يسمو تبع

و ه أم ذا أللھتھم يسمو أمون ، حتب ، منقرع االله رع ومنتسبين إليه منقرع واآلله أمون ومنتسب إلي ن حتب وھك
ه المصرين دول  ى إل ه فارسى ويخش عل يعنى بيتسمو باسماء إلھتھم ومش ممكن يسيبو واحد بأسم فارسى أو إل
ر شرعيه  يدبحوه كل واحد متعصب أللھته فإذاً النقله ماھياش مظبوطه وتشابه األسماء ماھواش مظبوط فتوى غي

  .ك المايك وغير منطقيه وغيره من األسئله تانى أتفضل يا أدمن معا
  

  أدمن

شكراً جزيالً يا أحمد وشكراً يا ابونا على اإلجابه أستاذى صوت الحق أتفضـل مـع     

  حضرتك المايك تقولنا السؤال اللى عندك معاك المايك 

  صوت الحق 

أستاذ أحمد الحقيقه قدس ابونا ذكـر سـوره   شكراً أدمن سالم المسيح لقدس ابونا مع   

على األسكندر عندما بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حميـه بعـض    86الكهف أيه 

المفسرين ومعض المسلمين يقولو هذا هو ما بدى ألعين أسكندر أنها تغرب فى األفق فى ماء 

  . فما المشكله فى ذلك لماذا ال تعتقدون هى الحقيقه المايك مع حضرتك

  القمص زكريا بطرس 

شكراً جزيالً يا أخ صوت الحق اسئله طبعاً ممكن يسالها المسـلمين وبتتقـال كتيـر      

وبتتردد كتير طبعاً ومعقول قوى ممكن يكون شافها فى األفق زى ما أحنا مبنشوف الشـمس  

كده لكن األيه تكذب هذا المنطـق إزاى  تسقط وتغرب فى البحر أو المحيط فممكن قوى تكون 

ألن من البدايه يقول أتبع سبباً واتبع سبباً يقول عنها المفسرون أنه تبـع العلـم األلهـى زى    



القرنين تبع سبباً سبب اللى هو أسباب العلميه بتاعت ربنا العلم األلهى وليس مجـرد رؤيـه   

ن حميه لكن وجدها تغرب فى بالعين فلما وصل إلى مغرب الشمس مئلكش رأها تغرب فى عي

عين حميه إذا بالعلم األلهى هذا وأين هو العلم األلهى الذى نراه فى شمس تكبر عن الكـوره  

األرضيه ما يزيد عن المليون مره وتغرب فى عين حميه عين فيها طين مش ممكن تكون إذا 

علق عليـه حياتـه   الموضوع بإختصار كده القرأن ينبغى ألخونا المسلم أن يسأل نفسه ألنها يت

األبديه أين سيقضى ابديته هل يتبع سبباً سليماً ومنطقياً ووحياً إلهياً وال بيتبع قرأناً من صـنع  

أنساناً وحاول أن هو يقول للناس أن ده الحقيقه أن هو ده كالم ربنا موضـوع محتـاج إلـى    

  .مراجعه وفهم كثير أمين 

  األخ أحمد

ه لهذا الوقت لضيق وقت البرنامج علشـان يكـون   شكراً يا قدس ابونا بنكتفى باألسئل  

عندنا وقت أن قدس ابونا يباركنا فى عجاله فى درس كتابى فى هذه الحلقه أتفضل يـا قـدس   

  .ابونا 

  القمص زكريا بطرس 

امين أحنا دايماً ماشين أحبائى اشكرك يا أحمد فى تأمالت لطيفه بسيطه خفيفه علشان   

المحبه اإللهيه وفى هذا الموضوع راح أخد بعض األيـات  خاطر تالمس مع قلوبنا من خالل 

يقول من هو إله مثلك غافر األثم وصافح عـن   18ومن عدد  7من سفر ميخا النبى إصحاح 

الذنب وال يحفظ إلى األبد غضبه فإنه يسر بالرأفه يعود يرحمنا يدوس أثامنـا وتطـرح فـى    

لهيه من هو إله مثلك غافر األثم اهللا أعماق البحر جميع خطاياهم شوفت أزاى شوفت المحبه األ

يبغفر اهللا ال ينتقم منك اهللا مستعد أنه يغفرك خطاياك إزى كونت تأتى إليه وصافح عن الذنب 

عقده الذنب اللى تعبه كل أنسان ومدوخاه وتقض مضجعه ومتنيموش الليل وهو شايل خطايـاه  

لذنب ال يحفظ إلى األبـد غضـبه   ويمكن يحلم بيها اهللا مستعد انه هو يغفرها لك صافح عن ا

مبارك أسمك يارب ال يدوم غضبه بل فى وسط الغضب يـذكر الرحمـه ألن اهللا يحـب أن    

يرحمك ويحب أن يغفر خطاياك ألن هو اللى خلقك أنتى أبنه وعزيز وغالى عليه مش ممكـن  

فيـه   يسيبك تعانى إطالقاً لكن بيدور عليك ويقرع على باب قلبك ويريد أن يخلصك مما أنتى

شوف بقى كمان يعمل إيه يسر بالرأفه يفرح أنه يترأف على األنسان يعود يرحمنا يـا سـالم   

مش يرحمنا ال يعود يرحمنا يعنى إيه يعنى قد يخطأ األنسان فى حياته إما عن جهل وإما عن 

هفوه يسقط اهللا مستعد يرحمه تانى وثالت ورابع يدوس اثامنا وبعدين يطرح فى أعماق البحر 

طايانا أنا أذكر قصه لطيفه عن الحكايه دى لما أراها واحد فا أتبسط قوى قوى وأتهلـل  كل خ

قوى وبقى فرحان كل شويه يقول مجداً هللا اشكرك يا رب هللويا وبعدين مراته لقته مش على 

بعضه فا خدته وديته لقيت دكتور واحد نفسانى وديتهولو فا الدكتور عنـده طربيـزه زى دى   



كتير وبيرقبهم من جوه قبل ما حد يخشله فلقى واحد بيبص فـى الكتـاب    وحاطت عليها كتب

وعمال يصرخ ويقول مجداً ليك يارب هللويا فا طلعله مسك الكتاب قاله أنتى إيه اللى قرأتـه  

قاله قرأت هنها ده كتاب جغرافيا قاله أه قاله إيه اللى عجبك فيه قله لقيت عنها أبعاد المحـيط  

قاله طب وإيه اللى عجبك فده قاله هه المسيح رما خطايـاى فـى    طوله فى عرضه فى عمقه

  محيط أكبر من ده مجداً للرب فا المسيح مستعد يطرح خطاياك فى بحر النسيان أمين 

  األخ أحمد

أشكراً يا قدس ابونا أعزائى المشاهدين أخوانى وأخواتى المستمعين فى البـال تـوك     

اً للى سالو فى الطرح بتاع أبونا وشكراً لألدمن اللى الرب يبارك حياتكم شكراً لمشاركتكم شكر

تعبنين معانا النهارده إزا كـان حد عايـز الكتـاب المقـدس العنـوان البريـدى والعنـوان      

المراسالت هيبقى على الشاشه بعد قليل وايضاً البريد األليكترونى هيكـون موجود ورسـولنا  

اب القمص زكريا بطرس الرب يبارك حياتك وأسئلو ونتشارك فى الحوار ومعنا قدس أبونا جن

  .وشكراً 

  القمص زكريا بطرس 

شكراً جزيالً ليكم وشكراً للمشاهدين شكراً لألدمنز وشكراً لكل العاملين فى األستوديو ربنا 

  .يعوض الكل خير ويتالمس مع جميع المستمعين والمشاهدين أمين 
 


