
 األخ أحمد

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

القمص زكريا بطرس أهـالً  أهالً وسهالً بكم فى برنامجنا حوار الحق معنا فى البرنامج جناب 

  .وسهالً قدس أبونا 

  القمص ذكريا

  .مرحباً أهالً بيك أهالً وسهالً 

  األخ أحمد

وصلتنا رسائل من بعض المشاهدين والمستمعين فى تليفزيون الحيـاه والبـال تـوك    

وبيقولو ده بعضكم أن يتنصر أى مسلم كل دى مسرحيات وما إلى ذلك من الكالم فـا عـايز   

وأختى المسلمه وماذا عن اإلختبارات اللى أنتو سـمعتوها مـاذا عـن اللكنـات     أقولهم أخى 

واللهجات اللى أنتو سمعتوها اللى أتت تعبد رب المجد من مشارق األرض ومغاربها إذا كـان  

حتى هذا الشيئ مستحيل أن يترك أى شخص دينه وهو اإلسالم فلماذا وجد حـد الـرده فـى    

ا كان كده نقدر نقول حاشا للمسـيح أن يقبـل أن يـدعى لـه     اإلسالم لماذا وجد حد الرده وإذ

وألسمه كذبه فنحن نحتاج إلوهيته وهو ال يحتاج عبوديتنا هو ال يحتاج لمحبتنا ألن ليس بنـا  

شيئ صالح لكننا أحنا نحتاج إلى محبته ألنه مكتوب أحببناه ألنه أحبنا أوالً بالبلدى المسيح مش 

ألن اللى بيتشرى بالفلوس بيرجع ويتباع مـره تانيـه    محتاج عدد والمسيح مش محتاج كدب

بالفلوس أو بأى شيئ أخر لكن رب المجد هو عايش فينا وهـو اختبـار شخصـى وعالقـه     

شخصيه بين كل أنسان يعرفه ويصل إليه بإذن الرب سنصتحبكم خالل الساعه القادمه فى هذه 

ها حاجه إجابيه أنكم بتشركونا الحلقه فى حوار بناء ونحن ال نغضب من مثل هذه الرسائل لكن

حتى وإن كانت المشاركه سلبيه والحوار البناء بنطلب من خالله البركه وبنطلب مـن خـالل   

الصاله ربنا يورينا إراده فى كل شخص فينا وإيه اللى نقدر نعمله ليتمجد أسم الـرب دائمـاً   

  .ويقودنا فى الصاله لهذه الحلقه جناب القمص زكريا بطرس أتفضل 

  مص ذكريا بطرسالق

شكراً بسم األب واألبن والروح القدس االله الواحد أمين يا من ترشد خطوات األنسان 

فى دروبه كأب حنان تعتنى بيه يارب امامك الطريق طويل وبريه قاحله ال نعـرف دروبهـا   

معرفه الحق إلـى النـور   لكننا ننظر إليك يا سيدنا أنتى التى ترشد خطواتنا وتقود طريقنا إلى 

أعطنا يا سيد أن نرى نورك خلف هذا النفق المظلم الذى نسير فيه أشرق بنور معرفتك ألمس 

القلوب لتتمتع بيك ولتشبع بشخصك ولتسلمك الحياه كامله ولتتكل عليك كأله تخلص وتعطـى  

حياه وتعطى حياه أفضل تمجد مع كل نفس ماثله قدامك وموجوده وحاضـره وتصـغى إلـى    



صوتك بصوت الحب والحنان تعامل مع كل أنسان وإدعى كل أنسان لشركه النور ونعلم أنـك  

  .تسمع الصاله وتستجيب للدعاء ولك كل المجد أمين 

  األخ أحمد

أمين كما جرت العاده األن سنستمع إلى إختبار أخر ممن أتو من الظلمه إلـى النـور   

إلى أختبارها أدمن الرب يبارك حياتـك  أخت سمرا قوى أختبرت المسيح فى حياتها فالنستمع 

  .أتفضلى أديها الميكرفون 

  القمص ذكريا بطرس

  .أمين مرحب 

  أدمن
ات    ا للحلق ا أبون كراً ي وا وش ى الھ ه عل ره تاني اكم م ى مع ا نبق د ومبسوطين أن أحن ا أحم كراً جزيالً ي ش

ا وشكراً للقائمين على العمل ولكل الموجودين فى األستوديو أحنا مقدرين تع بكم سمرا قوى مبسوطه خالص أن أن
  .ھسمع أختبارك وبتفكرينى باأليه انا سمراء وجميله أتفضلى معكى المايك 

  سمرا قوى

مساء الخير جميعاً أنا سعيده جداً أن أكون معاكم النهارده سعداً جداً جـداً بالبرنـامج     

بيذلو فيه مجهود غير عادى مش بسي مجهود جسدى لكن ذهنى عالى جداً ربنـا  لكثيرين فيه 

مبارك ابونا زكريا بشكل رائع ربنا مديك أكيد قوه وشجاعه وتركيز الـرب يبـارك ذهنـك    

ويبارك روحك دايماً يعنى ويبارك كل العاملين ورا البرنامج ده أخواتى كلهم اللى سمعنى وأنا 

سنين تقريباً مع الرب الرب أفتقـدنى   8و بسيط جداً أنا بقالى بقدرهم بشكل خاص أختبارى ه

سـنه   14ووجدنى فى وقت أنا كونت محتجالو جداً فيه أنا ببحث عن الرب من ونا عمـرى  

كونت مسلمه متدينه جداً كونت طبعاً محجبه كونت بصلى قيام الليل والتهجد وبـروح أعلـم   

سنه أو أخوات صديقاتى كانوا أطفال  14ى بنات صغيرين من جرانى بنات صديقاتى وأنا عند

صغيرين كونت بجبهم عندى البيت وبديهم دروس قرأن وشرح كونت حد بيبحـث عـن اهللا   

كونت بعمل كل حاجه ممكن تقربنى من ربنا كونت بعيش حياه تقدر تقول تقوى أو لكن بفتكر 

وجواها صعب قـوى  دلوقتى كل األعمال دى وبفتكر الفرسين والناس اللى كانت قبور مبيضه 

يعنى لكن كان األمر مجهد جداً بالنسبالى أعت فتره طويله لغايت نهايه ثانوى وأنا بدور عـن  

ربنا وبحاول وبعمل كل جهدى لكن المجهود كان فوق طاقتى بشكل صـعب ألن ربنـا فـى    

نا اإلسالم مش بيمد إيده يغيرك مش بيمد إيده ياخد بأيدك لكن أنتى اللى بتسعى طول الوقت رب

مش واقف على البابا وبيقرع ومستنيك تفتحله فى اإلسالم لكن انتى اللى واقف على بـاب اهللا  

وبتقرع طول الوقت وهو مش بيفتح يعنى ألنه أنتى متستحقش أنه يفتحلك أنتى مجـرد عبـد   

طول الوقت مذب وطول الوقت قاتم وطول الوقت متذلل باألثام واهللا مابيقبلكش يعنـى فـأنتى   

ل أعمال جباره وفظيعه علشان يقبلك ده إذا قبلك وممكـن أل يعنـى يعنـى أنتـى     محتاج تعم



وظروفك فا األمر فى اإلسالم شاق ومجهد للغايه ألنه باألعمال األنسان المفروض يقرب مـن  

ربنا واألنسان فى جسده ضعيف مهما عمل يعنى تشاء الظروف وربنا يرتب أن أنا أقبل حـد  

مسيح وتتغير أفكارى بدايتاً أفكارى بتتغير بطلب من الـرب أن  أتعامل معايا وأشوف محبه ال

يتعامل معايا فى الوقت ده والرب أتعامل معايا هو يقدر يعمل معجزات وأنا اللى حصل معايا 

فعالً معجزه أنا رأيت الرب فى مجده وأخد بإيدى بدون تفاصيل طويله إلى أنى أنـا شـوفته   

ونه من تحته الرب طمنى جداً ودى كانـت بدايـه   متوج ملك عالى فوق جبل يرى كل المسك

التفاعل مع روحى روحياً مع المسيح الرب أتعامل معايا كتير فى وحدتى فى ايام وحده صعبه 

وايام شقه جداً الرب أخذ بإيدى وانقذى من مواقف كتير وطلعنى من فكر كان صعب جداً بعد 

كـر إزاى أحنـا كمجتمعـات    ما طلعت بدأت أفكر إزاى سورى الصوت مش واضح بدأت أف

عربيه ومجتمعات إسالميه عايشين تحت ظلمه الفكر ده إزاى مستحملين هذا الظـالم الشـديد   

جداً اللى أحنا عايشين فيه أكتشف حاجات كتير جداً أكتشف أنه اإلسالم ما هو إلى فكر فكـر  

 الجزيره العربيه يعنى حتى دوله متحضره صاحبه حضاره زى مصـر وزى العـراق وزى  

الشام دى دول من أصحاب الحضاره إزاى قدرو بتقبلو الحضـاره البدويـه ويدوسـو علـى     

حضارات عمرها مأت وأالف السنين ويتقبلو فكر بدوى عقيم فكر بدوى ال يمس أو ال يمتلك 

أى حضاره وال يمتلك أى رقى وال يمتلك أى شيئ يعنىأكتشف أن اإلسالم ما هو إلى أفـراظ  

إلى أفراظ لهرطقات كتيره قوى هرطقات مسيحيه وهرطقات يهوديـه   للحضاره البدويه ما هو

وفكر صابقى وافكار العرب مثالً هما مؤمنين طول عمرهم األخوه العرب بوجود الكعبه وأنها 

مسجد مقدس وده مكان مقدس من قبل اإلسالم بكتير جداً ولما جيه اإلسالم أفقى على قداسـه  

بل وزاده قداسه عادات كتير وتقاليد كتيـر جـداً كانـت     الصنم ده اللى هو الكعبه أفقى عليه

موجوده فى الوقت ده عند القبائل العربيه قريش وغيرها هذه العادات والتقاليد افقى اإلسـالم  

عليها زى الحج زى الصوم دى حاجه من الصابئين على ما أتذكر كانوا بيقوموا بيهـا أحـد   

بجديد كل اللى أتى بيه هو تأكيد على بعض العادات الممارسات إزاً القرأن أو اإلسالم لم يأتى 

اللى كانت موجوده عند العرب مع أضافه أمور بسيطه جداً قد تكون أسوء من أيـام العـرب   

يعنى تعدد الزواج فى اإلسالم سلب حقوق كتير قوى من حقوق المـرأه كانـت المـراه فـى     

اللى هيه عايشه فيهـا خاصـاً لـو     الجاهليه ليها حق أنها تطلق جوزها بانها تقفل باب الخيمه

كانت وحده تنتمى إلى قبيله كبيره ولها نسب رفيع فى الحاله دى أرجو من األدمـن ينبهـونى   

بالوقت فى الحاله دى كانت المرأه بتسدل باب الخيمه وبأسدالها باب الخميه بـتعلن خـالص   

بالنسبه لإلسالم يعتبـر  بترفض هذا الزوج أنه بتنفصل عنه وكان بيحترم هذه الرغبه طبعاً ده 

تحضر المرأه كانت ليها حق النسب كان األوالد بينسبون للمرأه قبل اإلسـالم وطبعـاً أحنـا    

عرفين أن النسب ده جزء من التعبير عن مكانه المرأه فى المجتمـع المجتمعـات الذكوريـه    



خاصـه وكانـت    بينسب فيها األطفال أو األبناء للرجل أما فى الوقت ده كان المرأه ليها مكانه

رمز اإلستقرار الرجل بيتحرك كتير والمرأه مستقره فا األبناء بينسبون إليها وده كان جزء من 

مكانتها الرفيعه فى الوقت ده وليها حق إختيار الزوج زى ما خديجه أختارت محمد أرسلت له 

جرئه بعـد  نفيسه وقالت له تتجوزنى فا وافق فكان ليها حق طلب يد الرجل اإلسالم أعتبر دى 

كده وده مبيحصلش فى مجتمعتنا فا أحنا بنالقى المرأه حتى المرأه كان وضعها فى الجاهليـه  

أفضل من ذاك الوضع اللى بيدعى اإلسالم أنه عززها بيه وكرمها بيه أفتكر البـداوى اللـى   

كانت موجوده فى الجزيره العربيه سلبت دول كتير حضارتها المرأه كانت ليها وضع رائع فى 

لد صاحبه حضاره زى مصر فا الموضع أختلف بعد اإلسالم أصبح تعدد الزوجات أضع على ب

حتى الثقافه المسيحيه اللى كانت موجوده فى مصر من أنه الزوجه واحـده قداسـه العالقـه    

الزوجيه المقدسه جداً فى المسيح المسيح بيقول أن الزواج ده من أقدس من أقـدس العالقـات   

يسه والمسيح قد ايه هى عالقه ابديه مقدسه رائعه طاهره بينمـا اإلسـالم   وبتشبه الزواج بالكن

بيعتبر العالقه الزوجيه فيها نجاسه بدليل أنه بعد العالقه الزوجيه البد أن يتطهر الزوجان طبعاً 

الطهاره هنا بمعنى الغسول والميا بما أن الميا موضوع الطاهره فى اإلسالم هو الميـا بعيـده   

وه القلب وطهاره األحشاء وطهاره القلب يعنى فا بإعتبار أن العالقه الزوجيـه  عن القلب ونقا

عالقه غير مقدسه أو عالقه فيها نجاسه إذا الزم نتطهر بعد العالقه الزوجيه بينمـا العالقـه   

الزوجيه فى المسيح هى عالقه فى غايه الطهاره عالقه مقدسه فى غايه القداسه وعالقه أبديـه  

لموت يعنى من الحاجات الرائعه جداً فى المسيح الجسد الواحد يترك الرجل أباه ال يفصلها إال ا

وأمه ويلتصق بأمرائه ويكونان جسداً واحداً فعالً طبعاً األسره األسره ده معناه األسـره فـى   

المسيح هى أكثر أستقراراً برغم كل اللى بنشوفو فى مسلمين كتير بيقولولنا الغـرب الغـرب   

ى والغرب الغرب هو ليس المسيح الغرب ال يعبر عن المسيح المسيحى هـو  نسبه الطالق عال

األنسان اللى يختبر المسيح وبيحيا المسيح وبيحيا األنجيل لكن أى حد بيرتـدى صـليب فـى    

صدره ليس مسيحياً مش هطلع بره أختبارى كتير لكن كل دى حاجات أضافه لحياتى معنـى  

عايا جداً أن أنا أرى أرى أرى المسيح محبتـه  وأضافت لنموى ولنضجى معنى كبير فرقت م

أرى قدسته وأرى يده الممدوده دايماً وأنه واقف دايماً على الباب ويقرع عايزنـا بـس نفـتح    

قلوبنا ونخده فى قلبنا وهو بيشلنا بعد كده بيشلنا طول الطريق زى ما أحنا عايشين دلوقتى بس 

رجانا فى المسيح ثقتنا فى المسيح كل يوم  متشلين فى حدقه عينه ومن يمسنا بيمس حدقه عينه

بنختبر عمق جديد وكل يوم بنختبر حمايه حقيقيه فى شخصه كل يوم بنختبر روعـه جديـده   

وبنختبر األله الحى الحقيقى اللى عايش معانا عايش فى وسطينا فى وسط بيتنا وفـى وسـط   

ذا بيسـمعونى دلـوقتى إذا   حياتنا بيشلنا من األزمات بيرفعنا من كل ضيق أخوانا المسلمين أ

بيقولولى تمثليات ومسرحيات بتتقال لكن الواحد مش هيدافع ويقول ال دى مش تمثيليه ويقـول  



أحنا حقيقين لكن أنا مؤمنه أنه الكالم اللى بيطلع من إيمـان حقيقـى يصـل بشـكل حقيقـى      

تكـون مسـيحيه   واإليدعاءات بتبان والتمثليات بتبان بجد يعنى أحنا مبنتمناش أن الناس كلها 

مجرد انه يبقو معانا ومش ضدنا مش هو ده الموضوع الموضوع هـو أنـه نفسـنا عائلتنـا     

وأخواتنا المسلمين ابويا وأمى وأخوتى يختبرو الخالص ويختبرو الرجاء ويختبـروا السـعاده   

 الحقيقه اللى أحنا عشناها الفرحه والسالم اللى أحنا عيشينه األمل فى بكره األمل أن أحنا لـو 

موتنا النهارده أن عشنا فى الرب نعيش وان متنا فا للرب نموت وأن عشنا وأن متنا فا نحنوا 

للرب األحساس ده رائع جداً أحساس أن أنتا هتموت وملكش أبديه أحتمال تكون فـى النـار   

وأحتمال تكون فى الجنه مش عارف راسك من رجليك مش عارف حياتك دى كلها هتنتهـى  

يع بيخليك خايف دايماً من الموت لكن فى المسيح لينا رجاء فى المسيح وتروح فين أحساس شن

يعنى أفضل جداً من الحياه نفسنا النهارده قبل بكره نقبله معندناش أزمه لو النهارده موتنا لـو  

دلوقتى لو فى الثانيه دي لو أى حد مات من أحببنا هنحزن على الفراق لكن بنبقى سعداء أنـه  

دى حاجات فرقت فى حياتى كل دى حاجات نقلت حياتى من الضـلمه   هو سعيد مع الرب كل

إلى إله الرجاء إلى أله األمل إلى أله المحبه صوره الرعب والخوف بعد الموت كانت وعذاب 

القبر والصرات اللى هنمش عليه يا عالم هنقع فى النار وال هنكمل كل دى صـوره شـنيعه   

عمل رعب فى حياتى مع المسيح بننتظـر الرجـاء   مؤلمه للمسلم بتملى ذهنى كانت وقلبى وبت

وبننتظر القيامه من األموات وبننتظر الملكوت الرائع اللى هنحيا فيه نسبحه وننظر إلى وجهه 

الرائع الجميل ونسجد تحت قدميه مرنمين مهللين فارحين سعداء بوجودنا معاه مـش هطـول   

ككم جميعاً يلمس كل شخص بيفـتح  أكتر من كده أشكركم من أجل الوقت الرائع ده الرب يبار

قلبه النهارده ويسمعنا أصلى من أجل أخواتى ومن أجل أبويا من أجل أمى ربنا يتعامل معاهم 

يتعامل فى حياتهم يلمس قلبهم بكل صدق النهارده بصلى بصلى بكل صدق بكـل إيمـان ألن   

نى يفتقد أهلـى والـرب   الرب قادر دائماً أن يلمس ويفتقد كما أفتقدنى يفتقد أخواتى يفتقد جرا

معاكم يبارككم ويشجعكم يجعل كل عمل مثمر بتعملوه يحمى حياتكم وأوسركم وأوالدكم مـن  

كل شر وشبه شر فى المسيح نحن نحيا ونموت ونحيا لألبد معاه فى ملكوته العـز والكرامـه   

  .ألهنا ومخلصنا مستحق كل المجد وكل التسبيح معاكم المايك اشكركم 

  

  

  

  األخ أحمد

الرب يبارك حياتك شكراً على األختبار الرائع وقدس ابونا طواق أنه يعلق عليه الرب   

  .يبارك حياتك اتفضل يا قدس ابونا 



  القمص ذكريا 

شكراً جزيالً يا سمرا قوى ونعمه ربنا واضحه فيكى قوى وربنا يباركك قوى الحقيقه   

المسيح بال معنى بال هدف بـال  كلمه لطيفه قوى قولتيها أن أصبح لحياتك معنى الحياه بدون 

طعم بال مذاق لكن من أجمل تلخيص للموضوع أنك وجتى المسيح فوجـدتى معنـا لحياتـك    

عرفتى محبته قدسته قربه الرجاء الفرح والحب اللى خالكى تصلى لألخرين أحبائى المسلمين 

نفعك لكن ينفك أرجو أنكو تنتفعوا بهذه األمثله وسبكو من حكايه أن دى تلفيق وتمثليات مش هت

  .أنك تفكر جيداً فى الكالم اللى انتى بتسمعه وتصلى علشان ربنا يلمس قلبك أدعى يعنى أمين 

  األخ أحمد

أمين شكراًُ يا قدس ابونا بننتظر األن كلمه منفعه من قدس ابونـا وموضـوع اليـوم      

  .هيكون القرأن وحى مين من 

  القمص ذكريا

رنامج نلخص الموضوع ده معروف عند أحبئنا تمام فى عجاله علشان خاطر وقت الب  

إن هو إال وحـى   4المسلمين وثابت األعتقاد بأن القرأن وحى من عند اهللا فى سوره النجم ايه 

يوحى لكن الحقيقه على هذه القاعده فى شويه حاجات عايزين نحطها قدام المشاهد والمسـتمع  

فه إيه الحاجات دى إزى بنالقى فى علشان يفكر فيها ويبحث فيها ويسأل فيها ويصل إلى معر

القرأن أجزاء ما هياش وحى اهللا ماهياش كالم من عند ربنا فى دائره المعـارف اإلسـالميه   

يقول أنه فى بعض األيات القرأنيه يبدو وكأن محمد هو المتحـدث   8167وصفحه  26الجزء 

يتكلم وكالم المالئكـه  يبدو وكأن محمد هو المتحدث فا فى عندنا كالم يبدو أن محمد هو اللى ب

تتكلم وكالم أوحى بيه عمر ابن الخطاب وثابت وموجود أنه كالم عمر وفى كالم من الصحابه 

وحتى فى أمرأه قالت حاجات لمحمد فنزل بيه وحى وفى الشيطان قال كالم لمحمد فنزل وحى 

ويـوحى  فا الحقيقه دى مشكله كبيره قوى وهنخش فى إزاى الشيطان يبقالو سلطان على نبى 

على لسانه بكلمات فا نخدهم بإختصار كده وحده وحده أوالً حتته أجزاء قالها محمد فى القرأن 

يقولك وما أنا عليكم بحفظ اهللا ده مين بيقول أنا ده ده ربنـا أل   104زى إيه سوره األنعام ايه 

بقـى ده  مش ربنا يبقى ده كالم مش من وحى ربنا وما أنا يعنى محمد وما أنا عليكم بحفيظ ي

أفغيـر   114كالم محمد مش كالم ربنا ده حته فى سوره األنعام وكمان فى سوره األنعام أيه 

اهللا أبتغى حكما أفغير اهللا أبتغى مين اللى يبتغى محمد ابتغى أنا محمد إذاً ده كالم بردو بتـاع  

ره هـود  محمد مش بتاع ربنا مشكله ده القرأن كله كالم ربنا أل ده كالم من عند محمد فى سو

يقول  أال تعبدو إال اهللا ها وأننى لكم منه نذير وبشير اهللا أكبر وأننى لكم منـه مـين    3-2ايه 

اللى بيتكلم ده محمد مش كالم ربنا ده كان ينفع فى األحاديث النبويه لكن مينفعش فى القـرأن  

أخـاف علـيكم   مش لغه القرأن لغه القرأن كالم اهللا إزاى يقول كده أل وكمل األيه يقولك فإنى 



أنتى مين أنا محمد خاف عليكم يبقى أننى لكم منه نزير وأننى أخاف عليكم فى سوره النمل أيه 

أنما أمرت أن أعبد اهللا رب هذه البلد أمرت وأمرت أن أكون من المسلمين كالم مين  91-92

القـران  وأن أتلو  92اللى أمرت المفروض كالم ربنا أل اهللا ما يتأمرش طب سوره النمله أيه 

فمن أهتدى فإنما يهتدى لنفسه أمرت أن أتلو القران سوره الشورى يقول وأما أختلفتم فيه مـن  

شيئ فحكمة إلى اهللا ذلكم اهللا ربى عليه توكلت واهللا أنيب كالم مين ده دى عباره بتاعت محمد 

إلى أى  إزاى بقى محمد يتكلم فى قلب كالم ربنا إزاى أتقال دى عالمه استفهام كبيره محتاجه

أخ مسلم أو أخت مسلمه تبحث وتسأل إيه الحكايه دى إزاى يتقال أنا وأنى ومنه وإليهكم وإلى 

أخره طيب دى كلمات تنم على أن محمد قال كذا أل دى فى كلمات تنم على أن الماليكه قـالو  

 بردو كالم فى القرأن مش وصلو كالم ربنا لمحمد أل هما بقا قالوا عن نفسهم زى إيه سـوره 

يقولك وما نتنزل إال بأمر ربك وال نتنزل إال بأمر ربك المفسـرين بيقولـو أن    64مريم أيه 

جبريل أتأخر على محمد فزعل منه وبيعتبه فقاله ال متزعلش وما نتنزل إال بـأمر ربـك اهللا   

وأنتو مين أنتو تقولو مثالً كات تتقال مثالً فى صياق الحديث اهللا ارسل بردو متجـيش إنـى   

مالئكه أليكم وقتما أشاء لكن مش أحنا اللى بننزل بحسب امره ما يبقاش التعبير كـده  أرسل ال

وما منا إال له مقام معلوم وأنا لنحن الصافون وأنـا لـنحن    164فى سوره الصافات أيضاً ايه 

المسبحون أنا لنحن المفروض يبقى كالم ربنا أن المالئكه هما المسـبحون لكـن مـش انـا     

يغه المتحدث ابداً الجالالن قال قال جبريل للنبى وما منا معشر المالئكه المسبحون متجيش بص

أحد إال له مقام معلوم والقرطوبى قال كذلك المشكله والقضيه كبيره قـوى إزاى النـاس دول   

ينطقول بكلمات المفروض أن ما فيش كالم غير كالم ربنا طب ده أكتر من كده بقى تعالى بينا 

رح كبير لحقيقه اإلسالم أن عمر بن الخطاب له كالم أوحى بيه هـو  لقضيه كبرى والحقيقه ج

اللى قاله قبل الوحى يعنى ربنا اللى كان بيطبعه حاجه غريبه تعالو شوفو السيوطى يقول إيـه  

يقولك أخرج التلمذى عن أبن عمر أن رسول اهللا  38فى كتاب األتقان فى علوم القرأن صفحه 

عمر وقلبه وقال أبن عمر وما نزل باالناس أمر قط إال ونزل  قال أن اهللا جعل الحق على لسان

القرأن على نحو ما قال عمر وأخرج بن مردويه عن مجاهد قال كان عمر يرى الرأى يـرى  

الرأى فينزل بيه القران هو مين اللى بيوحى اهللا وال عمر دى حكايه وأخرج البخارى وغيـره  

يه وافقنى ربى فى ثالث يعنى أنتـى وافـق   عن أنس قال عمر وافقت ربى فى ثالث أل دى ه

ربك يعنى لما يكون ربنا قالها األول وأنتى بعدين أل ده أنتى قولتها األول ونزلت بيها ايـات  

وبيحكيهم قولت يا رسول اهللا لو أتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت وأتخـذو مـن مقـام    

سول اهللا أن نساءك يدخل عليهم إبراهيم مصلى يعنى هو اللى قال شاور على محمد وقلت يا ر

البار والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت أيه الحجاب يعنى هو اللى صاحب الرأى واستمع 

على رسول اهللا النساء فى الغيره كانو غايرنين فقولت لهن عسى ربه أن طلق أن يبدله أزواجاً 



ق بتاع زوجاته وايضاً فـى  خير من كن فنزلت األيه لذلك يبقى الحجاب ومقام إبراهيم والطال

اسرا بدر لما أشار على النبى فتبارك وبعدين فتبارك اهللا احسن الخالقين فنزلـت وتبـارك اهللا   

احسن الخالقين رغم ما فيها من كالم غريب قوى أحسن الخالقين يعنى فى خالقين تانى غيـر  

 3+ حاجـات   7ربنا دى مشكله إلى أخره فا فى عمر عمر لوحده عمر لوحده قال حـوالى  

عشر حاجات قالها عمر ونزلت بيها ايه بعد عمر نزلها زى الخمر وتحريم الخمر وزى أيـه  

األستئزان استئزنو وهكذا يبقى إذاً أدى محمد قال كلمات والماليكه قالو كالم وعمر قال كـالم  

ـ  ن ونزل بيه القرأن كالم ربنا وال كالم عمر طب بعدين الصحابه كمان عندنا من الصحابه م

عمل إيه  434اقترح ايات كالم فنزلت بيه أيات ابو ايوب األنصارى فى كتاب الوقتى صفحه 

أبو ايوب هو صاحب فكره أن ما قيل عن عائشه وإتهمها بالخيانه صفوان قال إيه قال هذا هو 

قالو هذا افكو مبين واللى قالهـا األنصـارى    12كذب وافك فنزلت األيه فى سوره النور إيه 

تاب المغازل الوقتى والسيوطى ذكر حاجات تانيه رجالن من أصحاب النبى إذا سمع بشهاده ك

من ذلك قال سبحانك هذا هذا بهتان عظيم زيد ابن حارسه وابو أيوب فنزلت األيه هذا بهتـان  

عظيم وذكر تانى السيوطى أمرأه بيقول أخرج ابى حاتم من عقرمه قال لما أبطئ على نسـاء  

ستخبرنا فإذا رجالن مقبالن على بعير فقالت أمره ما فعل رسـول اهللا  الخير فى أحد خرجنا ي

قال حياً فقالت فال أبالى يتخذ اهللا من عباده الشهداء ها فنزلت أيه ويتخذ منكم شهداء وابن سعد 

فى الطبقات عن مسعب ابن عمير وما محمد إال رسوالً قد خلت من قبله روسل افا أن مات أو 

بكم ونزلت أيه بهذا الكالم اهللا ده كالم بشر يا جماعه مش كالم ربنا بقـى  قتل أنقلبتو على أعقا

هما اللى بيوحو بيه غريبه قوى وأيضاً ابو طلحه عن عدم دخول البيـوت بيـوت النبـى وأم    

سالمه أم سالمه دى كمان قالت إيه يا رسول اهللا ال نسمع اهللا ال نسمع أن اهللا ذكر النساء فـى  

 تعالى فاستجاب لهم ربهم أنى لن أضيع عمل عامالً منكم من ذكـر أو  الهجره بشيئ فأنزل اهللا

يعنى أم سالمه كانت صاحبه الفضل فى هذا الموضوع الشيخ خليل  195أنثى ال عمران أيه 

قال تلكى أمثله على بذوخ ايات من  243عبد الكريم فى النص المؤسس الجزء األول صفحه 

حدهم أو أقتراحات طرحوها أو توقعوها وقد تجيـئ مـره   القرأن إما موافقه لجمل تكلم بيها أ

باللفظ وأخره بالمعنى شيئ غريب جداً واألغرب أن تأتى كلمات فـى الـوحى علـى لسـان     

أنـه   161الشيطان منتهى العجب غريبه قال اإلمام النسفى فى تفسيره الجزء الثالث صـفحه  

قراء سوره النجم والنجم إذا هوا عليه السالم كان فى نادى قومه يعنى فى مجلس قومه محمد ي

ما ضل صاحبكم وما غوى اللى هو محمد مضلش يعنى فلما بلغ قوله أفرائيت الالتا والعـزه  

وأمنات الثالثه األخرى جرى على لسانه ده الكالم ده بيقولو النسفى جرى على لسـانه تلقـى   

ل أن ده مش كـالم مـن   الغرانيق العال أن شفاعه ال ترتجى والنسفى بيكمل يقولك فنبهه جبري

عنده مش من عند ربنا فا أخبرهم أن ذلك كان من الشيطان يا نهـار أبـيض وزى بعضـه    



الشيطان بينطق على لسان نبى والنبى ميعرفش انه ده كالم ربنا وال كالم الشيطان دى شغالنه 

ديه قبل إيه الشغالنه دى يا أحبائى المسلمين يا اصحاب العقل والفهم والمنطق أدرسو األمور 

فوات األوان شوفو اللى أنتو ماشين عليه صح وال ما هواش صح دى مشكله دى قضيه كبيره 

قوى فا هذا هو الكالم اللى بيتقال عن الوحى مشكله وحى الشيطان بقى وسلطانه على محمـد  

شوفو يا جماعه الحقيقه دى مشكله وقضيه كبيره إزاى الشيطان ينطق على لسان نبى ويبقالو 

يقول فإذا قرأت القران فاستعذ باهللا من  99-98عليه فى سوره النحل سوره النحل ايه سلطان 

الشيطان الرجيم حلو يعنى قول أعوذ باهللا أنه ليس له سلطان ده الشيطان ليس له سلطان على 

الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون ليس له سلطان على اللى أمنو واللى بيتوكلو على ربنا أمـال  

ى مين بقى أه أستنى وإنما سلطانه على الذين يتوالنه والذين هم بيه مشركون الذين سلطانه عل

يتوالنه يعنى يدولو السلطان عليهم دول الشيطان سلطان عليهم ويشركون بالشيطان يعنى يأمنو 

بيه مع ربنا أهه أل ده الكالم ده خطير شوفت أنما سلطان الشيطان هو على الذين يتوالنه اللى 

الى عليهم سلطانه عليهم والذين هم به مشركون أشركو بالشيطان يبقى الشيطان ليـه  يخلوه و

سلطان عليهم وينطق على لسانهم اهللا طب أمال محمد لما قال الغرانيق العلى إذاى الشـيطان  

بقالو سلطان عليه وخاله ينطق الكالم ده فهل كان محمد قد والا الشيطان عليه وخضع لـه أو  

يطان مع اهللا سؤال كبير جداً يحتاج إلى بحـث ودراسـه وسـؤال ومعرفـه     سار مشركاً بالش

وتعرف أنتى ماشى فين ورايح فين ده ملخص انا ألخص تانى الموضوع أعتقاد المسلمين بأن 

القرأن هو وحى وكالم من عند اهللا ولكن أتضح لنا أن فى كالم من محمد كالم من الماليكـه  

الصحابه يعنى من نساء الصحابه وكمان زوجات النبى وكالم من الصحابه ونسوان كمان فى 

وكمان كالم من الشيطان أمور غريبه وصعبه هذا هو القرأن أحبائى زى ما هو موجود بـين  

يديكم  تقدروا تشوفوه وتتدرسوه دور وشوف وأقرأ والكالم ده موجود صح وال أحنا بنـدعى  

ك السعيده أنا بكتفـى بهـذا القـدر    واسأل وأقرا كتب وأعرف الحقيقه ألجل خير نفسك وابديت

  .بإختصار علشان خاطر أتيح فرصه لألسئله 

  األخ أحمد

أمين يا قدس أبونا أمين أدمن أتفضلى حضرت خدى المايكرفون وأديها للناس اللـى    

  .بيسالوا 

  

  

  أدمن

شكراً جزيالً يا أبونا على موضوع وحى عمـر واللـى بتكثـر حواليـه األقاويـل        

من أخواتنا المسلمين لما بيحسو أن فيه حاجات ممكن أنها تكون دخيلـه   واإلعتراضات كمان



على اللى هما بيعتبروه اللى هو كالم اهللا طب بولس كان جاله سؤال أتفضل يا بولس معـاك  

  . المايك 

  بولس

شكراً يا أدمن يعنى السؤال هو ما هو الكلمات التى تقول أنها من كلمات محمد يا أبونا   

مقدره هى قل فما المشكله فى ذلك هذا السؤال يطرحون أيضاً المسلمين شكراً يا  بتسبيقها كلمه

  . أدمن 

  القمص زكريا

شكراً جزيالً كلمه مقدره تقديرها قل طيب يبقى دى بقى إضافه على القرأن وال زياده   

وال طب أزاى الناس هتضيف على القرأن يبقى ده كالم أل ربنا مكانش عاجز أنه يقول قـول  

وصاً كلمه قل مذكوره فى القرأن مئات المرات فا كان ممكن يقولها قل لكن ديته سـهوه  وخص

يعنى محمد وهو بيكتب وبيملى الحاجات فا سهى وأتكلم بلسان نفسه ومافأش ليها وأحنا اللـى  

من اإلسالم من الهجرى فا قولنلها ووجدناها لكن هو مات مـش   14فؤنلها دلوقتى فى القرن 

لمه قل دى تبقى إضافه على الوحى وهل موجوده فى اللـوح المحفـوظ وال   هيعرف يدافع وك

  .مقدره من دماغتنا أل أل هذه إجابه غير منطقيه على اإلطالق أتفضلى يا ادمن معاكى المايك 

  أدمن

عندها بردو جالها سؤال أتفضلى  3شكراً يا ابونا على اإلجابه ومتهيقلى اليف تى فى   

  . 3 اليف تى فى معاكى المايك

  3اليف تى فى 

وفعالً جالى سؤال ويظهر فعالً جالى سـؤال مـن أخواتنـا     9شكراً يا اليف تى فى   

المسلمين بيقول كالم الماليكه اللى قدسك أشرت عليه أليس القرأن كله نقلته المالئكه إلى النبى 

  .محمد يا ترى إيه تعليق قدسك يا أبونا على الكالم ده 

  القمص زكريا بطرس

بيقولو أن القرأن نقله جبريل إلى محمد لكن األسلوب اللى بيقولو بتاع القـرأن  ماشى   

بيقول أنا اهللا أنا اهللا فأعبدونى فكل كالم بلسان اهللا سبحانه وتعالى كما يدعون لكن لما الماليكه 

قالت الكالم بتاعها دهه ماكنش بلسان اهللا لكن كان بلسانهم هما بدليل بيقولو إيه بيقولـو ومـا   

تنزل إال بأمر ربك لو كان كالم ربنا كان يبقى إيه اهللا امر المالئكه أن تنزل أو أنـا أمـرت   ن

المالئكه أن تنزل لكن وما نتنزل ضمير المتكلم الجمع يبقى إذاً الماليكه هما اللى بيتكلموا مش 

كل الحاجـات  اهللا اللى بيتكلم وهكذا أيضاً فى بقيه وما منا إال له مقام وأنا لنحن الصافون إذاً 

دى عباره عن أسلوب المتكلم ضمير المتكلم وهم المالئكه لكن مش بلسـان اهللا نفـرق قـوى    

باالكالم اللى جى من عند ربنا بلسان ربنا والكالم اللى محشور على أنه كالم مالئكه يبقى إذاً 



كتب على العمليه كلها تأليف فتأليف مره يجبوها على لسان ربنا ومره يكتب على لسانه ومره ي

لسان ماليكه ومره يكتب على لسان صحابه ومره يكتب على لسـان عمـر و تـأليف كـده     

بصراحه العباره بدون مغاربه يعنى تأليف ألنه لو كالم ربنا متلقيش يخر المايه قله مظبـوط  

يبقى اللسان حال ربنا واسم ربنا وصوت ربنا لكن ماهواش تشكيله وتفنيطه كـالم اهللا كـالم   

عمر كالم الماليكه كالم الصحابه كل واحد بيقول حاجه بلسانه وضمير اهللا مـش  محمد كالم 

موجود فى هذا األمر دى مشكله كبيره لو الكتاب نقل المالئكه لكن كان كالم بلسان ربنا بلسان 

ربنا لكن ده بلسان المالئكه فعشان كده دورو على إجابه تكون أكثر منطقيه أو أرجعـو إلـى   

  ى المايك يا أدمن الحق أتفضلى معاك

  أدمن

  شكراً جزيالً يا أبونا أستاذى صوت الحق أتفضل مع حضرتك المايك   

  صوت الحق 

شكراً يا أدمن سالم المسيح معاكم قدس ابونا هو فى سؤال دايماً بيتردد مـش ممكـن     

نوع من توارط الخواطر أو ما يسمى بالطب النفسـى بيتنبـأ فيـه    يكون اللى قاله عمر كان 

ويكون هذا توارط خواطر مع الوحى ذاته بعض الناس بتقول هذا الكالم إيه اللى يحصل لـو  

  .كان توارط الخواطر ومش أنزل عليه الوحى المايك مع حضرتك 

  القمص زكريا بطرس

صوت الحق يعنى بالنسـبه   ماشى توارط خواطر توارط الخواطر يا عزيزى الفاضل  

لألحباء اللى بعتين السؤال ده توارط الخواطر ده يبقى بين البشر لكن فى توارط خواطر بـين  

أنسان واهللا يبقى األنسان خد فكر اهللا وعرف وجهه نظر اهللا وإذا كان األمر كذلك يبقـى مـا   

و أن ياتى بجديـد  فيش داعى للوحى ألن األنسان راح يوصل بالطبيعه إلى فكر اهللا الوحى ه

الوحى هو أن يقول كالم ال يعرفه البشر ولكن حيث أن البشر سبقو اهللا فى الكالم فهذا غيـر  

مقبول وغير معقول يبقى إذاً الكالم ده تأليف مش وحى من عند اهللا بصراحه كده والزم تتفهم 

  .ببساطه سؤال تانى غيره 

  أدمن

مان جالو سؤال اتفضل يا مرسل معـاك  شكراً يا ابونا على اإلجابه متهيقلى مرسل ك  

المايك طب غالباً مرسل عنده مشكله فى كتير يا أبونا من أخواتنا المسلمين بيعترضـو علـى   

الموضوع بجملته موضوع أن أحنا بنشكك فى الوحى وبيقولو وحى الشيطان ده مش صـحيح  

يه فا رأى قدسك إيه وأن النسفى هو اللى غلط مش محمد وألنه غلط ال يعتد برأيه ال يعتد برا

  .فى الموضوع ده أتفضل معاك المايك 

  القمص زكريا بطرس



جميل قوى قوى قوى النسفى غلط طب ميحكمه ويشوفو إزاى الراجل ده بيغلط طـب    

والتانى الناس اللى غيره بقى يعنى إذا كان النسفى غلط طب وبقيت المفسرين وبقيت الفقهـاء  

أسباب نزول القرأن هرجـع لكالمـه وعنـدنا الجـالالن      يعنى عندنا مثالً الوحدى فى كتابه

كمفسران وبعدين اإلمام فى كتاب الناسخ والمنسوخ وبعدين أبن سالمه فـى كتابـه الناسـخ    

والمنسوخ وبعدين ابن سعد فى الطبقات الكبرى وبعدين القرطوبى فى مواقع على األنترنـت  

يذكر هذا فى كتاب الفصل فى الملل  مرات فى كتابه 3مواقع يذكر هذا ابن حزم  6تفسيره فى 

واألهواء والمحن الشيخ القلبانى فى كتابه نص المجانيق تعالو بينا ناخد حاجه واحده علشـان  

ده موجود فـى   111ضيق الوقت ناخد ما قاله الوحدى فى كتابه أسباب نزول القرأن وصفحه 

ـ  ت حـد يكتـب علـى    موقع الوراق على األنترنت أى واحد ممكن يخش موقع الوراق يا ري

التكست الموقع علشان خطار يفتحوه ويخشو ويشوفو الكالم اللى أنا بقوله قال لما رأى رسول 

اهللا تولى قومه عنه يعنى ماشو وسبوه تولى قومه عنه وشق عليه ما رأى من عما جائـه بـه   

رصه على تمنى فى نفسيه أن يأتيه من اهللا تعالى ما يقارب بيه بينه وبين قومه تمنى ولذلك لح

إيمانهم فجعل ذات يوم فى نادى فجلس ذات يوم فى نادى من أنديه قريش وأحب يـوم إذاً أن  

يأتيهم من اهللا تعالى شيئ وتمنى ذلك أحب وتمنى مش عارف الوحى حسب ما بيحب الواحـد  

وال ربنا هو اللى بيدى فلما سمعت قريش ذلك ففرحو أه لسه فانزل اهللا تعالى والنجم إذا هـو  

ئها رسول اهللا حتى بلغ أفرايت الالت والعزه وأمنات الثالثه لغه ألقى الشيطان على لسانه فقرا

تانى لما كان يحدث بيه نفسه وتمناه تلك الغرانيق العلى وأن لشفاعه هن لترتجى فلمـا سـمع   

القوم سجدو وسجد محمد وتفرقت قريش وقد سرهم ما سمعه وقالو قد ذكر محمد ألهتنا بأحسن 

ما أمسى رسول اهللا أتاه جبريل عليه السالم فقال ماذا صنعت تلوت على الناس ما لـم  الذكر فل

أتيك بيه عن اهللا وقلت ما لم أقله لك فحزن رسول اهللا حزناً شديداً وخاف من اهللا خوفاً كبيـراً  

إال فأنزل اهللا تعالى هذه األيه وما أرسلنا من قبلك رسوالً وما أرسلنا من قبلك رسوالً وال نبياً 

وتمنتى فوضع الشيطان فى أمنيته فقالت قريش ندم محمد على ما ذكر من منزله ألهتنا عند اهللا 

فإذدادو شراً إلى ما كانو عليه اهللا ده مش بس النسفى ده الوحدى ذكرها بالتفصـيل وذكرهـا   

ى أيضاً الجالالين واإلمام النحاس وابن سالمه وابن سعد والقرطبى وأبن حزم والشيخ األلبـان 

يبقى النسفى اللى غلط طب ودول كلهم ده دول اللى أنا وصلتلهم لو أعت أبحث كمان أكتـر  

هالقى أكتر القضيه ملعبكه وال منفز منها وال مخرج وعلى األنسان أن يواجه الحق ويعـرف  

الباطل أنا بقول وبشهد أمام اهللا بكل امانه وعلى كل مستمع المسئوليه فى يوم من اليام هيقوله 

سمعت ومفتشتش ليه أنا مش بقولك سيب اإلسالم بقولك أبحث فتش اقرأ أدرس وشـوف   أنتى

  .ده تلخيص للفكره والقضيه قبل أن ننهى البرنامج يعنى فا تفضل حضرتك 

  األخ أحمد



شكراً يا قدس ابونا شكراً على المشاركات وكل اللى سألو أرجو أن يكون فيها منفعـه    

كما عودنا قدس ابونا زكريا سيشارك معنا بكلمه منفعه عـن  وأن تصل كلمه الحق إلى قلوبكم 

  .المحبه األلهيه فى هذا اليوم 

  القمص زكريا بطرس

بكل الحب : هكذا قال الرب  6أمين من كلمات المحبه األلهيه فى سفر أرميا إصحاح 

قفوا على الطرق وأنظروا واسألوا عن السبل القديمه أين هو الطريق الصالح وسـيروا فيـه   

تجدوا راحه لنفوسكم شوف الحب ربنا حتى بيقول لألنسان بيحترم أختياره وبيحترم تفكيـره  ف

يقولو قفوا على الطرق وأنظروا ياما طرق المسيحيه طريق واألسالم طريق واليهوديه طريق 

كل حاجه طريق وكل شيخ وله طريقه فإذاً قف على الطرق وابحث وشوف انظر واسأل عن 

و الطريق الصالح فين الطريق الصالح الزم تعرف الطريق الصالح فـين  السبل القديمه أين ه

هو طريق محمد هو الصالح طريق المسيح هو الصالح المسيح قال أنا هو الطريـق والحـق   

والحياه سيروا فيه فتجد راحه لنفسك عايز راحه سير فى الطريق لكنهم قالوا ال نسير فى يـا  

تكون واحد من دول وتندم بحيث ال ينفع الندم تنـدم  خساره ياما ناس بتسمع وبترفض أوعى ل

بعد زله القدم تندم بعد العدم فال يستجاب لكن فكر وشوف المواضيع تيجى أزاى واقف قـدام  

ربنا قوله يارب ورينى الطريق أين هو الطريق الصالح يارب أنا عايز أصل إلى راحه النفس 

الحنان فا أرتاح أدنو إليه ترتاح ويشيل يا سيد عايز نفسى ترتاح عايز أضع راسى على صدر 

عنك كل األطراح قوله يارب أنا أفتح قلبى إليك أقبلك إلهى نير قلبى ونـور حيـاتى علشـان    

  خاطر أعيش معاك من األن والرب يسمع ويستجيب امين

  األخ أحمد

شكراص يا قدس ابونا شكراً أعزائى على وجودكو معنا هذا اليوم ونطلب من رب   

يبارككم أود أذكركم إذا ارت أن تحصل على نسخه من الكتاب المقدس فعليك المجد أن 

بمراسلتنا على العنوان البريدى الذى سوف سيظهر الشاشه بعد قليل وأيضاً إذا أرت مراسلتنا 

على البريد اإللكترونى ونحن نكون سعداء بالمشاركه والحوار ونشكر جناب القمص زكريا 

  .رب يبارك حياتكم وإلى اللقاء فى برنامج حوار الحق بطرس شكراً يا قس ابونا ال
 


