
 األخ أحمد

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

وسهالً بكم فى برنامجنا حوار الحق يسعدنا اليوم أن تواجد جناب القمص زكريا بطرس أهـالً  

  .وسهالً قدس أبونا 

  القمص ذكريا

  .أهالً وسهالً بيكم 

  أحمداألخ 

سوف نصحبكم خالل الساعه القادمه لفتره حوار بناء صريح يأخذ فيه الرأى والـرأى  

األخر وكل الشواهد ستكون مثبوته وأراء سديده قبل أن نبدأ هذه الحلقه نسأل اهللا أن يعيننا وأن 

  .يرينا إرادته فينا وفيكم وسوف نسأل جناب القمص أن يبدأنا بالصاله 

  القمص ذكريا بطرس

بسم األب واألبن والروح القدس االله الواحد أمين يا من تعلمنا ما خفيا عنا قولت أمين 

أعلمك أرشدك الطريق التى تسلكها عينى عليك فعلمنا يا ربى الطريق التى نسلك فيها إرشدنا 

إلى الصواب إلى الحق بطريق النعمه وعمل النعمه فى حياتنا أنتى إله الحق إله النعمه فإعطنا 

نتالمس معك وأن نتمتع بشخصك فى هذه الفرصه المباركه ال تحرم أحد يارب مـن  يارب أن 

باركتك ومن نعمتك لكن أعطى بحسب غناك فى المجد سكيب من النعمه علـى الموجـودين   

ولمسات فى القلب ياسيدنا وروحك القدوس يكشف للقلوب يبكت على خطيـه ويشـجع علـى    

ن يديك يارب نسالك أن تتعامل مع كل نفس ماثلـه  اإليمان والثقه فيك والعمل بيك ها نحن بي

  .أمامك بحسب أحتياج كل فرد فينا لك كل مجد وعظمه إلى األبد امين 

  األخ أحمد

أمين األن سنستمع إلى إختبار أحد األخوى العابرين من الظلمه إلى النور األخ بـور  

  مان أرجو من األدمن أعطائه المايكرفون الرب يبارك حياتكم 

  أدمن
ار    ه دى وھنسمع أختب شكراً جزيالً يا أحمد واحنا مبسوطين كمان أن أحنا قادرين نكون معاكم فى الحلق

  .أخونا بيير مان أتفضل يا بيير مان معاك المايك 
  بيير مان

سالم المسيح ربنا وإلهنا الحبيب مخلصنا معكن سالم المسيح ابونا زكريا أقبل األيادى   

عطيت الفرصه ألحتى أحكى واقول خبرتى خبرتى كتيـر أنـا    أنا بصراحه كتير مبسوط أنوه

بشوفها أن الزم كل أناس خاصاً كل أنسان شاب هو بعمرى الزم يسمعنى ويفكر بالكالم اللى 

راح بدى أقوله كل أنسان لما بيعيش جاين على ها الحياة جاين أحنا على ها الدنيا طبعاً فـى  



بس الزم األنسان دايمـاً بغـض النظـر عـن كـل       إيدنا كتير متطلبات فى إيدنا كتير أحالم

المتطلبات بغض النظر عن كل األهواء اللى هو بيعيش فيها الزم يكون عايش مـع اهللا الزم  

يكون عايش مع الرب يكون معه لحتى يوصل لهاى المتطلبات ولهاى اإلحالم اللى هـو بـدو   

ن عائله مسـلمه بصـراحه انـا    إياها أنا بصراحه إنسان من عائله مسلمه أنا من بالد الشام م

بحياتى بدى اقول ما حسيت أنى يوم من األيام أنى أنا مسلم ليش بقول هيك بقول هيك ألنه انا 

بحياتى ما كونت بكرهه بحياتى ما كونت بعادى شخص بحياتى ما كونت اإلنسان اللى بينفـذ  

قه بعمر بكير كتيـر وأنـا   الكالم اللى طبعاً الدين اإلسالمى بيؤمرنا فيه أنا أنسان عرفت الحقي

بلشت معى ها الطريق هذا بلشت بهذا الطريق وعرفت الحقيقـه عـن    16أو ال  15تقريباً ال

طريق رفيق إلى أنا بشكره وبصليله دايماً عرفنى عن السيد المسيح حكالى عن السيد المسـيح  

تنعت فيه اإلسالم وانا انسان مسلم كونت بازوره انا بدى أحكى شويه عن اإلسالم اللى أنا ما أق

بحياتى مثل منا قولت هال ما حسيت أنه هو دينى ما حسيت أنه فيه اإلله اهللا اكبر هـو اإللـه   

الحقيقى طبعاً بدى احاول أختصر المداخله تبعى وبدى اقول انا انسان لما حسيت بهذا النقص 

د ما كان فـى  أفتقت اإلله الحقيقى بإحساسى وبشعورى وبحياتى حاولت أنى اتقرب لإلسالم بع

عندى رفيقى مثل ما قولت كان بيحكيلى عن الديانه المسيحيه بعد ما أنا كونت شوف الحيـاه  

عنده والعادات عنده يعنى فى كتير شغالت بتختلف بينا حاولت أنى أبحث عن الحقيقـه بـس   

شوفت أن الحقيقه غير الشيئ غير الشيئ اللى عما كونت أبحث عنه شوفت اإلسالم بكل بكـل  

ته اللى ما بدى أعطى صفات يعنى بكل صفات اى دين أنا قرأت التوراه بعد األسفار أنـا  صفا

قرأت اإلنجيل وأنا قرأت القرأن بس لألسف اإلسالم اللى أحنا كونـا دايمـاً بنصـلى دايمـاً     

بااإلسالم لإلله اهللا أكبر وللرسول محمد طلع له دين وال له عالقه باألديان وال له عالقه بـاهللا  

يقى طلع دين بيحرض على القتل طلع دين أياته كله بتحكى عن القتل أياته كلـه بتحكـى   الحق

على األهواء رسول اإلسالم محمد وبتحكى عن الجنس بدى أذكر الكلمه اإلسالميه اللى هيـا  

النكاح أنا بصفتى شاب أنا ما بقبل هذا الكالم أنا ما بقبل إله بيحللـى الشـيئ بيحليلـى إليـه     

نسوان أنا ما بقبل أنا وكل المسلمين األخوه المسـلمين   4ما اقبل أبى يكون عنده  باإلسالم أنا

الغالين بعد حياه جهيده وحرب كتير مع الشيطان والصاله والركعات الدايمه للرب بعد كل هذا 

الكالم يطل المسلم للجنه ويشوف الشغالت الموجوده بالجنه ويشوف حوريات ويشوف قصص 

هاى الشغالت لما قرأت بصفتى أنا مسلم أنا بس بسمع أنا بس أسمع أنـا  أنا بصراحه أكتشفت 

ابى شو قالى عمى شو قالى أخى شو قالى قالى أنا بعرفه بس أى أنسان ما بيروح يقرأ أنا لما 

قرات ولما كونت أروح أسال الشيخ عنا بالبلد كان دايماً واكتر كتير كتير مرات سمعت ايـه  

أن تبدو لكم تسيأكم هاى األيه أنا برفضها أنا ماشـى باإلسـالم أى    بتقول ال تسألوا عن أشياء

شيئ بيربطنى باألله أى شيئ بيربط بيعطينى الشبع الروحى بيعطينى الشبع الروحى اإلسـالم  



هو دين مادى دين مادى كل شيئ فيه بيتعلق باألرضيات كل شيئ فيه أنا كشفت هذا الشـيئ  

األيات اللى مكتوبه عن األهواء الجسد وأولهـا الجـنس   كل شيئ بيتعلق بأهواء الجسد وأكيد 

المكتوبه بالقرأن بتثبت هذا الشيئ كله مكتوب عن األهواء كله مكتوب يعنى كالم ما فـى أى  

ربط باهللا الحقيقى يسوع المسيح كشفت أن الرسول محمد كان إنسان ما له عالقه أبداً بـالنبوة  

كتيره اللى سواها محمد رسول اإلسالم اللى هو على األحاديث كتيره واأليات كتيره واألحداث 

أساس أنه هو أشرف الخلق وسيد المرسلين هذا الكالم كذب أنا أنخدعت بهذا الكالم بس اشكر 

الرب انا أنا انكشفت الحقيقه وأنا عمرى لستنى ما بلغت وما راح الوقت عليا كشفت أن محمد 

لى بتذكر هذا الشيئ كشفت أن محمد أنسـان  إنسان زانى وكتير مرات وكتير من األحاديث ال

قاتل وبيحرض على القتل وحتى إله محمد أنسان قاتل ومجرم وبيحرض على الفسـق وهـو   

مضل طبعاً كلتنا بنعرف اسماء اهللا الحسنه المضل وبدى أذكر كمان المكار أنال برفض أعبد 

ستسلمت ألنه فعالً فـى إلـه   إله مكار الحقيقه كانت مره بالنسبه أللى بس انا ما أستسلمت ما ا

حقيقى خلقنا وفعالً فى إله حقيقى أنا كت أتأكد أنا هو بحضنا شوف االله هذا بشخص السـيد  

المسيح حياه السيد المسيح كانت حياه عفيفه حياه طاهره حياه نظيفه حياه كل أياتها روحيـات  

مسيح ما قتل ما حـرض  كل كل روحيات السيد المسيح ما أتزوج السيد المسيح ما زنا السيد ال

على القتل بأياته أنا بدى أذكر سوره التوبه قاتل الذين ال يؤمنون باهللا وباليوم األخر ويحرمون 

ما حرم اهللا ورسوله وال يدينون الحق أى دين حق كونت بسال دايماً بس مـا كونـت باخـد    

ودوران أكتيـر   الجواب الحقيقى كونت بحس دايماً الشيوخ بيضحكو عليا دايماً كله كالم لـف 

أتعزبت بالعائله عنا اللى طلعوا ووقفوا فى طريقى وهاجمونى واستخدمو معى كـل الطـرق   

والوسائل لحتى ما أفكر بهاى األمور ما شوفت أى أنسان حاول أنه يوعينى حاول أنه يفهمنى 

دين بيحرض على الكرهه دين بيحرض على الكرهه دين بيحرض على القتل دين مـا فـى   

خر أى قيمه فيه ما فى غير الجنس ومثل أنا بدى أذكر الكالم اللـى قـالوه محمـد    الجنس األ

رسول اإلسالم اللى هو بيقول على السنه سنه النكاح طبعاً هذا الحديث معروف وكتير مشهور 

أنا ما بردا رسول هو كله الكالم اللى هو بيقولو ما فى حديث اغلب األحاديث أغلب األقاويـل  

ى على الجنس وكمان بالجنه فى الجنس كالم ما هو معقول أنا بحـب كـل   اغلب األيات بتحك

أنسان مسلم يفكر بهاى األمور أنا كشف أنا إله اإلسالم ما بيصلى كمان يعنى إلـه اإلسـالم   

بيصلى صبوحاً وقدوساً يعنى كشفت كتير شاغالت باإلسالم اإلسالم مانو دين اإلسـالم هـو   

كل المواهب اللى عنده لحتى يسـيطر فيهـا علـى دول     عباره عن طريقه أستخدم فيها محمد

العرب ها دول العرب اللى كانوا طبعاً ما عندهم ثقافه وما عندهم شيئ أغـراهن بالحريـات   

وأغراهن بالنساء وايات وايه المتعه أكيد معروفه أستمتعوا وهذا الكالم أنا برفض دين نصـه  

ما بنتجوز أن برفض أن هذا يكـون ديـن   مثل ما عندنا نحن بيقولو أكملت نص دينك عندما ل



بالنسبه أللى اآلله هو قدوس األله هو أنسان هو إله بار إله محب إله خلقنا مو عشان ينتقدم منا 

إله خلقنا مو عشان يتالعب فينا إله خلقنا مو عشان يضحك علينا ويقول أن الـدين عـن اهللا   

دين بنشوف أنه هو بينسخ كل األديـان  اإلسالم ومن يبتغى غير اإلسالم دين فلن يقبل منه وبع

اللى قبل وبينسخ كل الكالم هات وكل الشرائع اللى نزلت قبل السيد المسيح إله قدوس السـيد  

المسيح إله أنا شوفت فيه اإلنسان الشخصيه اللى أنا فيا أخد منها المعنى الروحى فينـى أخـد   

فدانى السيد المسيح أنسان حبنى وهو  منها المحبه فينى أحسن أن أنا أنسان السيد المسيح أنسان

  .اللى لقانى بتمنى كل أنسان مسلم يفكر باألمور اللى عم تتقال ويفكر 

  األخ أحمد
  .الصوت راح   

  القمص ذكريا

  الصوت راح وال   

  بيير مان

بتمنى كل أنسان مسلم يفكر ويبحث عن الحقيقه ويشوف الحقيقه ألنه األسالم مانو دين   

واالله الحقيقى بريئ من اإلسالم ومن شرائع اإلسالم ومن رسـول اإلسـالم    راح يودينا للنار

سنه الرب يسوع معكم أبونـا   1425ومن صحابه رسول اإلسالم ومن كل سيره اإلسالم عبر 

زكريا بشكرك أكتير الرب يبارك حياتك ويعطيك الصحه ويعطى قناه الحياه النجاح ويعطـى  

ها الكالم اللى عم يسمعوه عن طريقكن عن طريـق قنـاه   كل أنسان النعمه والفهم لحتى ياخد 

  .الحياه اللى كتير عظيمه عظيمه بهذا العمل بتقوم فيه وبتمنالكم الخير سالم المسيح معكم 

  القمص ذكريا

  ومعك أيضاً   

  األخ أحمد

السالم والنعمه الرب يبارك حياتك أخى الحبيب طبعاً كلنا طواقين أن نستمع إلى تعليق   

  .نا زكريا على هذا اإلختبار أتفضل يا قدس ابونا قدس ابو

  القمص ذكريا

شكراً بييو مان أنا سعيد النهارده أن اسمع صوتك وأختبارك والحقيقـه لـو حطيـت      

عنوان لألختبار بتاعك أحطو تحت كلمه وشعار انا أرفض أنا أرفض تكـررت كثيـراً فـى    

هذا الدين أرفض إله القتل أرفض إله الجنس أرفض إلـه  عباراتك أرفض هذا الطريق أرفض 

الجنات أرفض إله األرضيات أرفض إله األهواء الجسديه أرفض ان يكون اهللا مضالً ومكاراً 

وإلى أخر كلمات الرفض التى ترفضها أرفض وأنا بشكر اهللا اللى نور قلبك وفكرك وعقلـك  

قيقـى األلـه القـدوس علـى إلـه      ولمس روحك علشان خاطر تتعرف على اإلله المحب الح



الروحيات أنا بحط هذا األختبار بردو قدام أحبائنا الموجودين فى الغرفه اللى موجـودين فـى   

الغرفه واللى هيشوفو وهيشهدو هذا البرنامج أن ربنا يفتح العنين على الحقائق ويـديهم فكـر   

يـو مـان وكـل    سليم ففكر يا عزيزى الفاضل بنفسك وابحث بذاتك زى ما عمـل أخونـا بي  

األشخاص اللى أنتا سمعتهم فى الحلقات السابقه وربنا يتمجد وياهم ربنا يبارك حياتكم جميعـاً  

  .أمين 

  األخ أحمد

أمين األن سنستمع إلى طرح اليوم وموضوع اليوم الذى سيقوده معنا جناب القمـص    

ـ    اب زكريا بطرس عن القرأن المصاحف تعدد المصاحف وحرق عثمان لها فـا أتفضـل جن

  .القمص 

  القمص ذكريا

شكراً جزيالً سالم لكم أيها األحباء من جديد وأنا سعيد أنى أنا أتشارك معكم وكل مـا    

سنين مـن   4هو أقدمه هو نتيجه أبحاث فى الكتب اإلسالميه بالذات ومع حوارات على مدى 

عليهم هذه خالل البال توك مع أحبائنا المسلمين والشيوخ الذين حضروا والواقع أننى طرحت 

األراء وهذه األفكار سواء فى قناه الحياه سواء فى البال توك سواء فى كل شيئ اللى يصـلنا  

األنترنت وكتب يصلنا ردود مقنعه ومنطقيه ومقنعه لكن لألسف الشديد ال جواب ال رد تعالى 

نشارك األحباء إذا كان مسمعوش أو إذا كانو سمعوا يزدادوا معرفه وعن تعـدد المصـاحف   

بعاً الفكره العامه عند أحبائنا المسلمين أنه القرأن هو المصحف الوحيد قران واحد متمسكين ط

بيه هو القرأن ده هو قرأن عثمان أبن عفان فا يبقى هو القرأن الوحيد هو ده القـرأن الصـح   

وهو ده القرأن اللى بيقال أنه أنزل على محمد لكن أنا عايز أناقش وياكم ثالث حاجـات أوالً  

اك مصاحف اخرى كثيراً هنشوفها دلوقتى ثانياً األختالفات الكثيره بـين هـذه المصـاحف    هن

المتعدده ثالثالُ حرق عثمان ابن عفان لكل المصاحف واألبقاء على مصـحفه هـو مصـحف    

عثمان أبن عفان نخدها واحده واحده وبتثلثل وبراحه أوالً تعدد المصاحف مش قرأن واحد ده 

زاى ده بقى إنتى هتقلف ما عيشين طول عمرنا على قرأن واحد ال هناك فى مصاحف كتير إ

بس مبحستوش وال قرأتوش شوفو يا جماعه الموسوعه العربيه دى أو الموسوعه اإلسـالميه  

دى دائره المعارف اإلسالميه أعود واقول اإلسالميه ولو كرهه الكارهون دائـره المعـارف   

بتقول إيه كان النص القرانى الـذى   8175فحه وص 26اإلسالميه هذه الدائره جاء فى الجزء 

اعتمده عثمان أبن عفان رض اهللا عنه مجرد نص واحد بين نصوص أخرى وجـدت خـالل   

القرون األربعه األولى للهجره نص واحد بين نصوص أخرى ومش وجدت فى عهد محمد أل 

طـب بـص    خالل األربعه القرون األولى يعنى الحكايه كل واحد يألفله مصحف غريبه قوى

تقول دائره المعارف اإلسـالميه بتـتكلم كـده     8176معايا أيضاً فى ذات الجزء وفى صفحه 



بتقول تتحدث المصادر عن قرات مختلفه بل وتتحدث عن إختالف المصاحف فقد عـدا أبـن   

عمـل دول مـنهم    11عمل فى هذا المجال وهو إختالف المصاحف إيه ال  11النديم عناوين 

احف الشام والحجاز والعراق لمين اللى كتبوا أبن عـامر اليحصـوبى   هقولهملك أختالف مص

كتاب أختالف أثنين بقى كتاب أختالف مصاحف أهل المدينه والكوفه واهـل البصـره لمـين    

للكسائى ثالثه كتاب أختالف أهل الكوفه والبصره والشام فى المصاحف مين اللى كتبوه ألبـى  

حف أختالف المصاحف وجـامع القـرأت للمـدائنى    زكريا الفراء اربعه كتاب أختالف المصا

خامسه خامسه وسته وسبعه كتب تحمل المصاحف لمؤلـف واحـد وهـو أبـن ابـى داواد      

الساجستانى وده من اكابر المحدثين كتبته األحاديث سونن أبى داواد ثالث كتب عن أخـتالف  

ى أخـتالف  المصاحف ثمانيه ابن األنبارى أختالف المصاحف تسعه ابـن أشـتى األصـفهان   

مرجـع   11والمحتسب ألبـن جنـى    11المصاحف عشره المختصر الذى ألفه ابن خاالويه 

بيتكلموا عن أختالفات المصاحف شيئ غريب وعجيب لكن هل أختالفات المصاحف أختالفات 

نسخ يعنى مجرد نسخه ونسخه ونسخه ما الواحد عنه كذا نسخه من المصاحف أل مش نسـخ  

الكالم اللى فى ده غير اللى فى ده غير اللى فى ده إزاى الكالم ده دى مصاحف مختلفه تماماً 

بردوا وصفحه  26تثبتوا منين أه أثبتوا منين تانى ونرجع إلى دائره المعارف اإلسالميه الجزء 

تقول معظم ما تردده المصادر متعلق بااألختالف بين مصحف ابن مسعود الذى كـان   8177

ى الذى كان شائعاً فى الشام ومصحف ابى موسى األشعرى شائعاً فى الكوفه ها ومصحف قوب

الذى كان شائعاً فى البصره يبقى البصره كان فيها قرأن والشام كان فيها قرأن تانى والبصره 

فيها قران تالت والمدينه فيها قرأن رابع وهكذا وبردو تقول إيه فا عبد اهللا ابن مسعود تـوفى  

ل اهللا فى حله وترحاله والذى كان من أوائل من فسروا هجريه الذى كان رفيقاً لرسو 33سنه 

سوره مباشرة من النبى وكان من أوائل من دخلوا فى اإلسالم ومـن   70القرأن يقال أنه سمع 

العشره المبشرين بالجنه وكان من كتاب الوحى فى زمن محمد وكان إيمماً فى الفقه والحديث 

أوامر عثمان ابن عفان بإتالف مصحفه رفض  شوفت وقد رفض عبد اهللا أبن مسعود هذا تنفيذ

هجريه وبايع رسول اهللا وشـهد بـدر    18قاله مش ممكن أما أوبى ابن كعب الذى توفى سنه 

والغزوات كلها وأصبح أيضاً من كتاب الوحى فى عهد محمد وكان يفتى فى عهد الرسول ده 

على عهد الرسـول وكـان   كله ده بتقولوا دائره المعارف اإلسالميه واشترك فى جمع القرأن 

مصحف اوبى فى بعض األحيان يذكر بدالً من مصحف حافصه بنت عمر ابن الخطـاب أدى  

مصحف عبد اهللا ابن مسعود وأدى مصحف أوبى ابن كعب ثالثه أما أبو موسى األشعرى وده 

كان يمانياً من اليمن وكان مصحفه مقبوالً فـى   42بردو فى دائره المعارف بتقول توفى سنه 

بصره وطلب من أتباعه عند وصول مندوب عثمان أبن عفان حامالً منه النسخه المعتمده من ال

القرأن إال يحذفو من مصحفه شيئاً ما يشلوش حاجه من مصحف موسى األشعرى حتى ولـم  



يجدوه فى مصحف عثمان اللى هو ده أما ما يجده فى مصحف عثمان ولم يجده فى مصحفه فا 

انت موجوده هنا ومش موجوده هنا لذا كان مصحف ابى موسـى  ليضيفوه يعنى فى حاجات ك

األشعرى ضخماً وأنه يحتوى على السورتين الذائدتين فى مصحف أوبـى باألضـافه أليـات    

أخرى غير موجوده فى المصاحف األخرى يعنى إذاً كان فى مصاحف متعدده ومختلفه طيب 

فى دائره المعارف اإلسالميه  يجينى سؤال طب إيه كام مصحف كانو موجودين وبالبحث ايضاً

يقول كده باألضافه لهذه المصاحف الثالثه  8179بردو ألنه مختص بالقرأن صفحه  26جزء 

لعبده ابن مسعود وأوبى أبن كعب وابى موسى هناك مصاحف منسوبه ألثنى عشر صحابياً هم 

وثالثه منهـا   أربعه الخليفه الثانى عمر ابن الخطاب وكان مصحف الرابع على ابن أبى طالب

لزوجات النبى حافصه بنت عمر وعيشه بنت أبو بكر وام سلمى كل دولت كانـت مصـاحف   

من أهل المدينه زيد بنت زايد زيد ابن زايد مصحف عب اهللا ابن عباس وانس  9مصحف رقم 

ابن مالك ومصحف عبد اهللا ابن زوبير ومصحف سالم مول  أبى حزيفه ده اللى رضـع مـن   

الكبير يعنى وعبد اهللا أبن عمر ابن العاص ومصحف عبيد ابن عميـر   مرات حزيفه رضاعه

الليثى دى فى دائره المعارف اإلسالميه كتاب الساجستانى للمصاحف اضاف بقـى مجموعـه   

أخرى ومصحف عطاء بن أبى رباح مصحف عقرمه مصحف مجاهد مصحف سـعيد ابـن   

أبـى موسـى الشـامى     جبير مصحف األسود ابن يزيد وعلقمه ابن قيس مصحف محمد ابن

مصحف حطان أبن عبد اهللا الرقاشى مصحف صالح ابن كيسان مصحف طالحه ابن مصرف 

األيامى مصحف سليمان أبن مهران األعمش وكمان مصحف ابو زيد ومصحف معازى ابـن  

جبل ده كله باإلضافه إلى المصحف اللى أتجمع فى عهد محمد على الركوك والجلد والعظـم  

اده ومصحف الحجاج أبن يوسف الثقفى اللى غير فى مصحف عثمان ومصحف عثمان بن زي

مصحف شيئ غريب  31مصحف  31كلمه مذكوره يبقى إذاً مجموع المصاحف دى كلها  11

جداً عثمان أبن عفان أل الدنيا هتخش فى عركه حروب كل قبيله وكل مدينه بتعتـز بـالقرأن   

م فا عمل إيه طلع بفكره غريبـه جيـه   بتعها قال ال ده كده بقى هيحصل فتنه وهيضيع اإلسال

جمع الكل وجمع كل المصاحف وجيه مختار مصحف منهم وجيه حارق الباقى حرق بـس ده  

عمل كبير دفع عليه حياته فى الموسوعه العربيه الميسره ومراجع أخرى يقولك أنهم قتلوه ألنه  

كتاب اهللا طـب ليـه    حرق كتاب اهللا أنا مش عارف قتلو الخليفه عثمان أبن عفان ألنه حرق

ترجوع النهارده تقولو أن كتاب عثمان ابن عفان هو كتاب اهللا لما الرجل فقد حياته واللى قتله 

محمد ابن ابى بكر الصديق قتله ألنه حرق كتاب اهللا يبقى نرجع النهارده ننسـى الحادثـه دى   

قرأن بتـاع النبـى   ونقول أن القرأن ده هو القرأن السليم طب ليه يعمل قران جديد طب فين ال

محمد اللى جمعه على الركوك وعلى الجلد وعلى البتاع فين هو ما لوش ذكر وفينـه القـرأن   

اللى جمعه أبو بكر الصديق بعد موت محمد فين هو مكتفوش بيه ليه ابو بكـر وعمـر ابـن    



ن الخطاب أشمعنا بقى النهارده بيقولو أن القرأن بتاع عثمان ابن عفان هو القرأن الصحيح مـي 

يقدر يثبت ذلك ليه ميكونش القرأنات التانيه اللى أتحرقت هى القرأن بتاع محمد اشمعنا قـرأن  

عثمان ابن عفان دى المشكله ودى القضيه فى موضوع المصاحف وتعـددها أيهـا األحبـاء    

المشاهدين والمستمعين حقيقه المصحف الحقيقى أين هو مش اتجمع المصحف فى أيام محمـد  

فيش خبر عنه ليه مش اتجمع المصحف فى عهد أبو بكر الصديق تانى طب  طب فين اثاره ما

ليه مكتفوش بالتجميع األوالنى عمله تجميع تانى ليه طب وجمعه طب وفين هو محدش عارف 

راح فين وبعدين لما جيه عثمان ابن عفان حرق كل المصاحف وخلى مصحف واحد قالولو أه 

يقول أه أه هو ده المصحف أصل لو ما قـالوش   هو ده بعد ما قتلوه علشان حرق المصاحف

كده ما يبقاش فى قران فا هما الزم يقبلو األمر الواقع واألمر الواقع القران ثبت أنـه مليـئ   

باألخطاء التاريخيه والعلميه والجغرافيه وأيضاً األخطاء اللغويه يبقـى الموضـوع بمنتهـى    

دى ماهى لو كانت المواضيع مناقشات الصراحه كده على كل مسلم ان يبحث عن مستقبله األب

وحوارات عن أى مواضيع ما فيش مشكله لكن أنتى ده بيترتب عليه مستقبلك األبدى هل أنتى 

بتعبد اهللا بالحقيقه هل أنتى بتدبع كتاب اهللا حقيقة وال الموضوع فلت الزمام بتاعه وأنتى فـى  

الوحيد المسئول عنهـا فـدور    موضوع تانى وبره العالم حياتك األبديه عزيزى الفاضل أنتى

على حياتك األبديه واعرب طريق ربنا قوله يارب انا عايز أعبدك أنتى عايز اعرفك يـا رب  

أرشدنى إلى طريق العباده أرشدنى إلى ما هو الحق ألن حياتك غاليه والمسيح عارف طريـق  

الح عـود  حياتك وخايف عليك للتوتر وراء طرهات وطرق مختلفه ال ترى فيها الطريق الص

إلى السبل القديمه وإسأل عن الطريق الصالح سير فيه تجد راحه لنفسك أمين اشكركم لحسـن  

  .األصغاء وشكراً جزيالً لهذا البرنامج 

  األخ أحمد

شكراً يا قدس أبونا الرب يبارك حياتك وطبعاً أحنا طواقين لسماع األسئله ورد قدسك   

  .ك وابتدى باول سؤال عليها أدمن الرب يبارك حياتك أتفضلى الماي

  أدمن

شكراً جزيالً يا أحمد وشكراً يا ابونا على الموضوع بتاع الحلقه النهارده رغم أن كتير   

من أخواتنا المسلمين الحقيقه بيحولو ينكروا أو يتهربو من قصه تعدد المصاحف ولكن حقيقـه  

  .تفضل معاك المايك واقعه الزم يعترفوا بيها طب أستاذى صوت الحق أعتقد أنه عنده سؤال أ

  

  

  صوت الحق 



شكراً لألخت العزيزة وشكراً لألستاذ أحمد محاضره جميله من قـدس ابونـا علـى      

موضوع تعدد المصاحف وحرق عثمان بس سؤالى يعنى جيه هنا حضرتك استشد كتير فـى  

ـ  و محاضره النهارده بدائره المعارف اإلسالميه ممكن أى واحد من أخواتنا المسلمين يقول أنت

بتستشهدوا بمؤلفات من تأليف مستشفقين حاقدين على اإلسالم ال نعتد بكلمهم فما رأى قدسـك  

  .فى هذا الموضوع المايك مع حضرتك 

  القمص ذكريا

أيوه يا عزيزى الفاضل أن عارف الموضوع ده راح يسار بالتأكيد وعلشان كده جايب 

األحباء المسلمين هو كالم قاله جمـال  إيه الكالم بتاعه الكالم اللى قولته حضرتك ده وبيرددو 

بيقول إيه تحت عنـوان الكـاهن    2005يناير سنه  27بدوى فى جريده الوفد بتارخ الخميس 

المزور ده مين ده أنا أنا مزور اهللا يسمحك اهللا يسمحك ويباركك ويعرفك طريقه أنا مبهـتمش  

التليفزيون كاهناً مسـيحياً  باإليهانات بيقول إيه كانت صدمتى عنيفه عندما شاهدت على شاشه 

جعل رسالته اإلعالميه الطعن على اإلسالم ونبى اإلسالم وكتاب اإلسالم فيبدو على شاشه قناه 

فضائيه اسمها الحياه وقد وضع امامه كتباً واوراقاً يزعم أنها مؤلفات إسالميه لكى يبعد عـن  

جع وجت كـم هـو كـداب    نفسه شبهه اإلنتحال والكذب اهللا يسمحك وعندما رجعت إلى المرا

وأفاق ومزور اهللا يباركك ألنه يخفى عن الناس أن هذه المقوالت من نسج المستشرقين أعماهم 

الحقد والجهل عن رؤيه الحقيقه أو من تأليف كتاب مسلمين ويتعمد الكاهن تلوينها لتبدو أمـام  

يكمـل يقـول   الناس على أنها أعتراف بنقائص اإلسالم بإعتراف بعض أهل اإلسالم وبعدين 

يقلب الكاهن الحقود فى الكتب التى أمامه ثم يستدير إلى المشاهدين فى حركه تمثيليه صـارخاً  

بأنه ال يأتى بشيئ من عنده وأنما يستمد معلوماته من دائره المعارف اإلسالميه ثم يكرر كلمه 

 23قـو  اإلسالميه اإلسالميه اإلسـالميه ب  23اإلسالميه عشرين مره وعلشان خطرك هخليهم 

الثالثه دول علشان خاطرك أنتى بس يا أستاذ جمال بدوى انا مش عارف بيشتغل إيه الراجل 

ده زياده فى اإلمهان والخداع والذى يعلمه أى قارئ لدائره المعارف أنها بضـاعه أوروبيـه   

طبخها المستشرقون يا حالوه وعند ترجمتها إلى اللغه العربيه قام عدد من العلماء المسـلمين  

صحيح ما جاء فيها من معلومات خاطئه والرد على المطاعن واألكاذيب التى جاءت علـى  بت

أقالم المستشرقين ولكن الكاهن المزور يتخلى عن أبسط مبـادئ العلميـه وال ينسـب هـذه     

المطاعن ألصحابها ويتغاضى عن التصويبات التى كتبها علماء اإلسالم لكى يستقر فى أذهان 

وم معتمده وموثوق بيها وا إلى أخره طبعاً أنا هـرد رد دقيـق علـى    المشاهدين أن تلك السم

المقال ده فى جريده الوفد وهبعته لجريده الوفد علشان خاطر تنشره ولو أنى أعلم ومتأكد يقيناً 

أنه لم ينشره ألنهم مش عايزين الحقائق تظهر وال تبان لكن هنشره على الموقـع بتعنـا فـى    

لى انا هرد بيه فى قناه الحياه أيضاً لكن مبدئياً بيقول بيقول أن أنا الويب سايت وهنقوله الرد ال



بمسك دائره المعارف وهى بضاعه إسالميه وهى بضاعه مستشرقين وبضاعه أوروبيه طبخها 

المستشرقون طب لما طباعه أوروبيه طبخها المستشرقون ليه إمام الجامع األكبر اهه مقدمـه  

م األكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ األزهـر الشـريف   دائره المعارف بقلم فضيله اإلما

بيقول فيها إيه أنا علشان البرنامج ديق بس فا انا هقرأ شويه حاجات صغيره لكن هعمـل رد  

كامل عن كل نقطه ذكرها هذا الرجل بس هتغاضى على كلمه مزور وافـاق وبتـاع ألن دى   

لعيب من أهل العيب ما هواش عيب اهللا حاجات صغيره ال تليق أن أحنا نرد عليها وإذا خرج ا

يسمحه بس يقول إيه أن دائره المعارف اإلسالميه التى قامت الهيئه المصريه العامه للكتـاب  

بنشرها بالتعاون مع مركز الشارقه لإلبداع الفكرى شوف اسمع تعد على رأس المشـروعات  

على قمه ويقولـك طبخـه    العلميه الضخمه التى تهدى العقول إلى كنوز من المعارف الجليله

أوروبيه طب ومين اللى كال الطبخه كالتها أنا وال كالها األزهر أنتى بتتكلم أزاى يا عمو انتى 

بتطعن دولقتى فى األزهر وفى هؤالء الناس ويقولك وخير طريق لألستزادا من العلم النـافع  

هضـه نشـر دائـره    الذى عن طريقه ترقى األمم وتتقدم وتأخذ مكانها بين مصاف األمم النا

المعارف اإلسالميه التى تتناول جوانب متعدده من الحضاره اإلسالميه والعلوم اإلسالميه فـى  

شتي أدوارى تاريخها أدى عمو أدى ده توقيع شيخ األزهر الشـريف دكتـور محمـد سـيد     

ثم سـمو الـدكتور    1998يناير سنه  30الموافق  1418من رمضان سنه  22طنطاوى بتايخ 

ان ابن محمد القاسمى حاكم الشارقه وهو شيخ ودكتور يقول بقى فى الكالم يقـول  الشيخ سلط

إيه وال شك فأن هذا العمل عمل متفرج يعتبر من أضخم الدوائر فى المعرفه اإلسالميه علـى  

مستوى العالم ومن ثما فأن التصدى لترجمه عمالً ضخماً ومن ثما فهنيئـاً لعالمنـا العربـى    

ز الذى نسأل اهللا أن يتقبله كعلم ينتفع بيه كعلم ينتفع بيه شـيخ الجـامع   واإلسالمى هذا األنجا

األزهر كال الطابخه وحاكم الشرقه كال الطبخه األوروبيه بتتكلم أزاى يا عمو متخلى كالمـك  

علمى يا حبيبى خلى كالمك علمى هرد عليك رد كافى وشافى وهذا رد بسيط أيهـا الحبيـب   

م واحنا بنحب نسمع اإلعتراضات لألننا بنحب نقول الحـق  صوت الحق لهذا المعترض الكري

  ونوضح النور من الظلمه أمين 

  األخ أحمد

  شكراً قدس ابونا أدمن الرب يبارك حياتك لو سمحتى السؤال التانى   

  أدمن

شكراً جزيالً يا أحمد وشكراً يا أبونا السؤال التانى بولس عايز يقولهونا أتفضـل يـا     

  بولس معاك المايك 

  

  القمص زكريا بطرس



  بولس والمايك بتاعه أتفضل يا بولس عا هللا ربنا يديك أتصال   

  بولس

شكراً يا أدمن أول شيئ بدى أشكر الرب أشكر الرب اللى نقلنى من الظلمه إلى النور   

النور ومن عباده األوثان اإلسالميه إلى عباده اإلله الحى سؤالى هـو  أنتشلنى من الظلمه إلى 

ألن يدون القرأن فى عهد النبى محمد وإذا كان دون لماذا القـرأن العثمـانى ولـيس القـرأن     

  المحمدى شكراً يا أدمن والمايك أللك 

  

  القمص زكريا بطرس

حقيقى دون القرأن فى عهد محمد وكل اللى نعرفه عـن هـذا   شكراً جزيالً يا بولس   

التدوين ما قالته عائشه أن أيه رضاعات الكبير اياها كانت مكتوبه على ورقه لما كان النبـى  

مريض وقعت تحت السرير ده رغم أن ربنا بيحفظ كالمه دى وقعت كده بقـدره قـادر مـا    

رفش وبصينا لقينا معزه جايه من بـره  تفهمش أزاى يظهر الشيطان خدها ورماها يعنى ما تع

أو شاه أو دبه من دواب البيت دى عيشه اللى بتقول كده ودخلت تحت السرير وأكلـت هـذه   

األيه بتاعت الرضاعات رضاعه الكبير ده كل ما نعرفه بعد ما أتجمع القران فى عهد محمـد  

حته لحد ما خلص القرأن أن الشاه كلتها هل يا ترى الشاه أستعذبت الكالم وجت كل يوم تكلها 

أنا مش عارف لكن ده بحث عايزين نعرفه وعايزين نبحث فى الكتب اين ذهب القرأن الـذى  

جمع فى عهد محمد ولماذا يعتمدون األن على قرأن عثمان أبن عفان مش كان باألوله القرأن 

  .اللى أتجمع أيام محمد شكراً يا بولس لهذا السؤال 

  القمص زكريا بطرس

  ا أدمن معاكى المايك أتفضل ي  

  األخ أحمد

  .أتفضلى يا أدمن المايك مع حضرتك السؤال التانى   

  أدمن

عندها جالها سؤال بردو بشجع كل الناس ممكـن   3شكراُ جزيالً يا ابونا اليف تى فى   

تبعتو ألى أدمن من اليف تى األسئله بتاعتكم وأحنا بنوصلها ألبونا علشان يتجـاوب عليهـا   

األسئله بره الموضوع بس بنأجلها لحد ما يجى الموضـوع بتاعهـا ألن أنتـو     أحياناً بتكون

عارفين أحنا ماشين فى مسلسل حلقات كتيره فا بنحط بس كل سؤال فى مكانه أتفضلى اليـف  

  .معاكى المايك  3تى فى 

  

   3اليف تى فى 



ؤال اللـى  وشكراً ليك يا ابونا وشكراً ألحمد الحقيقه الس 8شكراً ليكى يا اليف تى فى   

جالى ده بيقول إذا كان عثمان قد أحرق كل المصاحف فلما تدعى وجود مصحف أبن مسعود 

  .ومصحف أخر أتفضل يا ابونا ورد قدسك أنا واثقه أنه هيكون شافى 

  القمص زكريا بطرس

شكراً جزيالً سؤال غريب قوى وعجيب سؤال غريب بيقول أن كان عثمان قد أحرق   

قولك فلماذا تدعى وجود مصحف ألبن مسعود ومصحف أخر انـا  كل المصاحف دى حقيقه ي

اللى بدعى وال دى الكتب اللى بتقول حقيقه يا جماعه اهللا يا أحبائى المسلمين أرجوكو أن أنتو 

تفهمو عن طريق الودان والعقل لكن ماتفهموش عن طريق التعصب يعنى كمان مش تعصبوا 

ما بدعيش انا بتكلم من دائره المعارف اإلسـالميه  عنيكم وتعصبوا ودانكم وتقولو أى كالم أنا 

وأن معجبتكش دائره المعرف اإلسالميه فعندك أبو جعفر النحاس وعندك األسيوطى وعنـدك  

األسماء دى كلها اللى أحنا قولناها سابقاً أرجع لهذه الكتابات ابن النـديم وكتاباتـه األنبـارى    

للسجستانى اقرأ وشوف أن ده كـالم أحنـا    األسفهانى أبن خالوى اقرأ فى كل هذه المواضيع

مش بندعيه لكن دى الكتب اإلسالميه هى اللى بتقوله واوعى تصدق جمال بدوى فـأن هـو   

يقولك أن أنا مزور وافاق وبتاع لو عايز تعتبره كده أعتبر ودى حريتك وأنا بحترم حريتـك  

  .المايك يا أدمن  بس دور على خالص نفسك دى أهم حاجه ال أكثر وال أقل أتفضلى معاكى

  أدمن 

شكراً جزيالً يا أبونا ومعلش األسئله كتيره يا أبونا عنـدنا الحقيقـه النهـارده بـردو       

والموضوع سخن فا بييو مان عنده سؤال نفسه أنى قدسك تجاوب عليه أتفضل يا بييـو مـان   

  .معاك المايك 

  بييو مان 

كتير عظيم وفعالً كتيـر الزم  سالم المسيح بشكرك ابونا زكريا على هذا الشرح اللى   

األنسان يفكر بس ابونا أنا بصراحه عندى سؤال اللى هو طبعاً أحنا بنحكى عن القرأن وكيف 

أنجمع القرأن وين القرأن وين المصاحف اللى كانت موجوده وانتى ذكرت المصـاحف اللـى   

يه بس أنا عندى كانت موجوده ومن أين جبت الكالم هذا وكله الكالم مذكور بالمراجع اإلسالم

مصحف بيقولو ألبونا ذكريا ومنين جاب أبونا ذكريا يعنى هـذا   31األخواه المسلمين بيقولو 

مصحف يعنى هذا السؤال بيسؤلو كل المسلمين وهو فعالً السؤال يعنـى   31الكالم يعنى كيف 

ا بيستغرب األنسان المسلم لما ما بيعرف بهى القصص كلها وبهى المراجع وكل الكـالم هـذ  

  .مكتوب بالمراجع أتمنى من أبونا ذكريا أنه يتعلق بهذا الموضوع ترد عليه أتفضل 

  

  القمص زكريا بطرس



شكراً جزيالً بييو مان ده سؤال بيطرح نفسه طبعاً وكل واحد الزم يتسائل مـن ايـن   

مصحف دى موجوده فـى المراجـع    31مصحف أوالً أنا مش اللى اقترحت ال  31أتت ال 

 31ا ذكرتها فى دائره المعارف اإلسالم وفى كالم أبو داواد الساجستانى ذكر ال اإلسالميه وأن

مصحف ودولت كتابات كل واحد من الصحابه كان بيكتبلـو مصـحف وعيشـه أحتفظـت     

بمصحف وأم سلمه أحتفظت بمصحف وعمر أبن الخطاب كان عنده مصحف وعلى بن أبـى  

جات منين مـن الصـحابه كـل     31 طالب عنده مصحف وهكذا مصاحف متعدده وأنا قولتها

صحابى كان بيكتبلو مصحف ويكتب فيه الكالم اللى هو عايزه على أنه هو ده الوحى ويقولك 

الحافظه حافظين كده وقالولنا كده وأختلفوا الحافظه مع بعض ومـن هنـا أتـت المصـاحف     

بيقـول أن  المتعدده وفى سؤال بردو بيرد إلينا مبدئياً هنا واحد بيسأل سـؤال مكمـل لكـده    

مصاحف الصحابه دى عباره عن نسخ من مصحف واحد وكانوا بيكتبو تعليقات على الهوامش 

على الحاشيه فا عثمان ابن عفان حرق المصاحف دى علشان الحواشى أحسن تخطلت بالقرأن 

هذا الكالم قاله الدكتور العالمه الدكتور عماره يا سالم طـب فـين اإلختالفـات اللـى بـين      

ا ده واحد من اإلختالفات بيقولك من مراجع بيقـول علـى اإلختالفـات دى أه    المصاحف كله

يقول كده يضم المصاحف دى  8176صفحه  26هجبهالك فى دائره المعارف اإلسالميه جزء 

بضعه أالف أختالف بضعه أالف أختالف فلو كانت مجرد على الشـواهد تعليقـات مبـأتش    

ذا األمر فى العجاله ومنتهيقلى أنتى عايز تقـولى  مشاكل داخليه وبهذا نستطيع أن ننتهى من ه

  .أن أنها أخوش على لمحه روحيه وتأمل روحى مش كده برودو وال إيه 

  األخ أحمد

  أنتى قارئ األفكار يا قدس ابونا   

  القمص زكريا بطرس

 33طيب فرصه طيبه خالص فى العجاله الباقيه نقرأ جزء من سفر أيـوب إصـحاح     

ول إيه وجد عنده مرسل وسيط واحد من ألف ليعلن لإلنسـان إسـتقامته   إلى أخره يق 23وايه 

يترأف عليه ويقول أطلقه عن الهبوط إلى الحفره قد وجدت فديه يصير لحمه أغضر من لحـم  

الصبى ويعود إلى ايام شبابه يصلى إلى اهللا فيرضى عنه ويعاين وجه بهتـاف فيـرد علـى    

خطات وعوجت المستقيم ولم أجاز عليه ليه ألنه فـدى  األنسان بره ويغنى بين الناس قائالً قد أ

نفسى من العبور إلى الحفره فترى حياتى النور يا سالم هذا ما فعله المسيح هذا هو الوسـيط  

الوحيد هذا هو الفادى الوحيد الذى أعطانه بره وفدانا أحظر من أن تحرم نفسك من هذا البـر  

ب اشكرك ألنك دبرت خطه فـداء ليـا وجـاء    أطلب بر المسيح ليملئ قلبك وحياتك قوله يار

المسيح ليموت عوضاً عنى يأخذ خطيتى ويعطينى بره األن أطلب هذا البـر فـأعطينى إيـاه    

  .اشكرك ألنك سامع الصاله أمين 



  األخ أحمد

أمين شكراً يا قدس ابونا أعزائى المشاهين واألخوه المشاركين فى البال توك شـكراً    

استمعكم اشكر المشاركين بأسئلتهم القيمه عسى اهللا أن ينفعنا بها واياهم نذكركم أننا نود لحسن 

أن نرسل لكم نسخه من الكتاب المقدس وعنوان المراسله سيكون على الشاشه فى وقت قصير 

ايضاً البريد اإللكترونى للمراسله وللمناقشه فى الحوار البناء نشكر جنـاب القمـص زكريـا    

  .فى تواجدكم معانا فى برنامجنا حوار الحق وإلى اللقاء  بطرس شكراً
 


