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 بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم

 أما بعد: ،والصالة والسالم على مجيع رسل اهلل ،احلمد هلل
كالم أم   الم اهللـحوار يف مسألة )هل اإلجنيل ك (مسيحينيـال) 1لنصارىافقد حصل بيين وبني بعض املثقفني 

ويرون فيه من التناقض والغموض الشيء  ،وال يفهمونهاإلجنيل يقرءون حيث أن مجهور النصارى  ،(البشر؟
من جترأ بطرح ف ،بب وجود ظاهرة اإلرهاب الفكريوليس بوسعهم توجيه األسئلة إىل رجال الدين بس ،الكثري

إذ أنه سأل سؤاال  ،هو يف نظرهم قد ارتكب إمثا عظيما وذنبا كبريافعلى رجال الدين والـُمحرجة القوية سئلة األ
هؤالء املثقفني يعيشون يف  مما جعل ،والتعذيباليت رمبا تئول إىل العقوبة مصريه املراقبة ومن مث ف ،ليس من حقه

عزوف عن بطبيعة احلال ذلك  تبعي،  ،«اقتناع الال»حالة انفصام فكري وازدواجية يف الشخصية وحالة 
، يتضح ذلك العزوف من خالل ظاهرة عدم الذهاب  «دين اليسوع»التمسك بدينهم الذي يعتقدون أنه هو 

 .إىل الكنيسة ، أو الذهاب ُمكرها

فيها أنه ضاق ذرعا الواحد منهم  يذكرالنصارى من الرجال والنساء  رسائل من بعضوقد وصلتين بعض ال
، وهم «رعية»على من وصفوهم بأهنم بالقوة الفراغ الروحي والعقائد الغري مقنعة، واليت يفرضها رجال الكنائس ب

تلك ، حىت ولو كانت للقساوسة السمع والطاعة الـمطلقة واجبإزاء ذلك ليس هلم حق السؤال، وإمنا عليهم 
 إىل رجل دين!غري منطقية، وخمتلفة من كنيسة إىل كنيسة، ومن رجل دين  العقيدة

عرضون ي   كأن ،وبالرتغيب تارة –كما تقدم   –بالرتهيب تارة « الرعية»يفرضون قناعاهتم على رجال الدين و 
ويعرضون عليهم  ،الدول األوربية فيما يسمى بالبعثات التبشرييةأمريكا و السفر للخارج إىل  على الشباب فرصة

كل هذا اإلغراء اخلسيس حتت مظلة   ،ن يف الكنيسةوالرقص معهاخلمر واالستمتاع اجلنسي بالنساء أيضا 
واالستمتاع الرخيص  ،داللة الناس على الفواحشالعربدة و هذه ع بريء من و واليس ،التمسك بدين اليسوع

 .لغرف الفندقيةلسيارات واكا  وجعلهم وسيلة استمتاع ،بنصف اجملتمع وهم النساء

                                                           
تناصرهم هو « نصارى»ووجه تسميتهم هبذه التسمية  ،وهم أتباع عيسى ابن مرمي ،هم املعروفون اآلن باملسيحيني النصارى 1

 .فيما بينهم
ـوا بذلك تبعا للحواريني الذين وصفوا أنفسهم بذلك اهلل قال  من أنصاري إىل﴿كما قال عيسى عليه السالم:   ،وقيل إهنم ُســــمُّ

 .﴾حواريون حنن أنصار اهللــــال
ـوا بذلك من أجل أهنم نزلوا أرضا يقال هلا  إهنموقيل  ـوا بذلك ألن  ،بفلسطني« ناصرة»ُســــمُّ  عيسى خرج منها.وقيل إهنم ُســــمُّ

 وهي صفة مدح وثناء. ،أصلها من النصرة« نصارى»وعلى كل حال فكلمة 
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اليت تبني أن الذي يسري عليه النصارى اآلن املادة العلمية هذه مجعت فما كان مين إزاء هذه املعطيات إال أن 
ليس هو دين املسيح األصلي يف احلقيقة ، بل هو دين مـحرف عنه تــــماما ، وأثبت ذلك بداللة العقل وبداللة 

 .رمن أصحاب الفكر احلواملثقفات ملن أراد أن يطلع عليها من املثقفني اإلجنيل املتوفر بأيدي النصارى اآلن ، 

من  – موهنا أتباعهمعل  ـــــفقلت يف نفسي إن من حق هؤالء املثقفني أن يعرفوا احلقيقة اليت كان مجيع األنبياء يُ 
 تحتاج وال ،أسرار ليس فيهي لـههاإلالقائم على الوحي فالدين الصحيح  -1صلى اهلل عليه وسلم(آدم إىل حممد )
احلكيم فيما ُيشر ع العظيم من عند اهلل الرب  هألن ،عقول الناسإلدخاله يف « كريالف اإلرهاب»إىل تطبيق مبدأ 

 للناس. 

بعد أن ضاق بعضهم ذرعا باحلياة الفارغة اليت كان  ،املثقفني وحبمد اهلل فقد القى هذا البحث قبوال يف أوساط
ة أبعد من خطا خطو  وبعضهم ،مشروبات الـُمــسِكرةـحاول اخلروج منها عن طريق تعاطي الـفراح ي ،يعيشها

 .، فرتاجع ملا عِلم احلقيقة، ورأى طريق النور واهلدايةفراح يُفك ر يف االنتحار ،ذلك
 

ونا على الدين ــــــلُّ ود   ،ورضي عن مجيع األنبياء واملرسلني الذين أناروا لنا الطريق ،وفق اهلل اجلميع ملا تحب ويرضى
 الصحيح الذي جيب على مجيع الناس اتباعه.

 4112 ،ديسمرب 6 ،يمانماجد بن سل

                                                           
مإل األعلى وهم املالئكة، وهذا فيه زيادة تشريف وثناء عليه، وهو ـثناء اهلل عليه يف ال وهحممد  النيبمعىن الصالة على  1

 يستحق ذلك، ألن اهلل هدى الناس به إىل الدين الصحيح.
ــل مه اهلل من اآلفات، مثل الطعن فيه أو يف زوجاته وحنو ذلك.  ومعىن )وسلَّم( هذا دعاء أيضا أن يُــس 

 على نبيك حممد وس ل مه من اآلفات.  جلملة )صلى اهلل عليه وسلم( أي: اللهم اثنِ فيكون املعىن اإلمجايل
وهذه اجلملة مجلة توقري واحرتام، وجيب على املسلم أن يقوهلا كلما مر بذكر النيب حممد، فال يليق باملسلم أن مير عليه اسم النيب 

 حممد فال يدعو له، وكأنه يتكلم عن إنسان عادي.
 الصالة والسالم. عليهمكر هذا الدعاء عند ذكر باقي األنبياء، يستحب ذ كما 
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 بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم

 مقدمة

النصارى المعاصرون )المسيحيون( ال يتبعون في الحقيقة والواقع دين المسيح اليسوع الذي جاء به من 
وقد  ،الرسول سشاول، الذي ُعِرف باسم بولبل يتبعون الدين المحرف الذي ابتدعه اليهودي  ،عند اهلل

 أن رفع اهلل يسوع إلى السماء. بعدحصل ذلك التحريف 

  وجوه عشرةمن التحريف  ذلك إثباتو: 

من التناقض  ااملعاصرين لوجد فيه 1النصارىأيدي لو ذهب الباحث املنصف يبحث يف األناجيل اليت ب: األول
الكتاب »فاإلجنيل األصلي  ،الذي كان بيد املسيح ال متثل اإلجنيل األصلي اعلى أهن يدلواالختالف ما 

مل تُحفظ ، وليس له وجود بعد رفع املسيح ، عيسى ابن مرمي واحلواريني املسيح بيد الذي كان « قدسامل
ــلَّ مكانه  كتبها أربعة أشخاص )مىت، مرقس، لوقا، يوحنا( ، وملحٌق معها ثالثة  أربعة أناجيلوقد ح 

تدوين  بدأ وقدسفرا، رين كلها قد أُلـ ـفت بعد رفع املسيح، فيكون اجملموع سبعة وعش،  رسالة  وعشرون
لحظة ل ولوباملسيح  التقوا أن يثبت مل األربعة وهؤالءم، 111م إىل سنة  73من سنة  األناجيل األربعة

 .، بل كتبوها بعد رفعه إىل السماء ، وبينها من التناقض واالختالف الشيء الكثري واحدة
ن التوراة وغريها( إىل أسفار العهد اجلديد العهد القدمي الستة وأربعني )الـمكونة م أسفاروإذا ُأضيفت 

)اإلجنيل( السبعة وعشرين صار جمموع األسفار ثالثة وسبعني ، يؤمن الربوتستانت بستة وستني منها ، 
 والكاثوليك هبا كلها. األرثوذكسوال يؤمنون بالبقية ، بينما يؤمن 

، ِمن قِـب ـل متخصصني يف األناجيليضاف إىل ذلك أن هذه األناجيل األربعة يتم حتديثها بشكل مستمر 
قحمة يف النص األصلي منها ، ــأن هناك عبارات مُ  -حبسب قوهلم  –املتخصصون هؤالء ويكتشف 

منقحة من تلك العبارات اليت اكتشفوا يقولون إهنا  revisionمن األناجيل خرجون نسخة جديدة فيُ 
أو عامل منصف أن يقول إن األناجيل األربعة أهنا مقحمة يف النص ، فبناء على هذا فال يستطيع باحث 

ـثـ ل النص األصلي تُ  -أو واحد منها  –حمفوظة كما هي كما كتبها مؤلفوها ، فضال عن أن يقولوا إهنا  ـم 
 لإلجنيل الذي كان بيد املسيح واحلواريني.

                                                           
 صفة مدح وثناء.تقدم قريبا بيان معىن هذا اللقب ، وأنه  1
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ة رسالة املسيح الرجوع إىل هذه الكتب اليت تسمى أناجيل واالعتماد عليها ملعرفإن فبناء على هذا ف
فهي واخلطأ ،  الصوابعيسى ابن مرمي األصلية خطأ فادح ، ألنه رجوع إىل كالم البشر الذي يعرتيه 

على اهلل (( الذي أنزله األصلي إىل كتاب اهلل املقدس ))اإلجنيل امثل كتب التاريخ وحنوها ، وليس رجوع
اإلجنيل  عالا هي فِ  ((نو املسيحيالنصارى ))ا املسيح عيسى ابن مرمي ، ولو أن هذه األناجيل اليت يتداوهل

ا تناقضت فيما بينها ، ألنه من املعلوم قطعا أن اإلجنيل الذي كان بيد املسيح م  ـا تعددت ول  م  ـاألصلي ل  
 بالنسبة للتوراة.يقال إمنا هو كتاب واحد ، وكذلك األمر 

*** 

وبينها من  ،غري متطابقةاألناجيل  هذهأن  :يرعلى أن دين المسيح قد أصابه التحريف والتغي الثانيوالدليل 
بل من ، من عند اهللالكتب ليس  هذه التناقض واالختالف الشيء الكثري، وهذه نتيجة طبيعة لكون مصدر

هذه  شيء معلوم باملشاهدة، وليس ِسرًّا، وإن كان القساوسة ال يقولوناالختالف بينها وهذا عند البشر، 
 ، ألنه يهدم املسيحية من األساس.ا من أحدأن يسمعوهللناس، وال تحبون  احلقيقة

األناجيل املنتشرة بني أيدي النصارى اآلن متثل اإلجنيل األصلي الذي ن إ :ن يقالوبناء عليه فإنه ال يصح أ
حاشا اهلل أن يكون كالمه مضطربا، أو فيه خطأ، هذا كالم اهلل، هنا  اهلل على عيسى عليه السالم، أو إ أنزله

عترب من الكذب على اهلل، وخيانة علمية للناس، بل إن هذه الكتب تشبه إىل حد كبري كتب التاريخ، الزعم ي
 .اخلطأ ، وفيهاالصواب  وفيهافيها الصحيح، وفيها الكذب، 

أن كل واحٍد منها يصور املسيح بصورة مناقضة لإلجنيل األدلة على تناقض األناجيل األربعة  أوضحأقول: ومن 
 «.إنسان البشرية»يصور املسيح على أنه « مىت» فإجنيل اآلخر،

 «.الـمـل ـكية»، وأصحاب هذا التصور هم طائفة «األسد»وإجنيل مرقس يصور املسيح بصورة 

احرتام للمسيح  ، )فأيُّ نه يذكرهم بوجه الذبيحة والصليبإيقولون ، «الثور»وإجنيل لوقا يصور املسيح بصورة 
 يف هذا التصوير؟(

 وأنه املعبود.« األلوهية»، عبارة عن «النسر»يصور املسيح بصورة  «يوحنا»وإجنيل 

*** 

 النصارىاليهود و اليت بأيدي  التوراةأن  ؛على أن دين المسيح قد أصابه التحريف والتغيير الثالث والدليل
هذه  تاحملال أن يذم الرب نفسه لو كان منو  ،الربيف بعضها ما يناقض تعظيم  يوجد( القدمي)العهد اليوم 
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يدل داللة قاطعة أهنا  مما ،اليت هي كالم اهلل حقاو  ،ِفعال املسيحموسى و التوراة هي األصلية اليت كانت بيد 
 بل كالم بشر. ،ليست كالم اهلل

بكالم نقارهنا مث  ،تنقص هلل سبحانه وتعاىل يف صفاتهمن  التوراةوسنضرب لذلك أمثلة لبعض ما هو مذكور يف 
  القرآن:ذكور يفاهلل احلقيقي امل

 .«ط من اخلمريَّ ــــع  ـــكجبار مُ  ،فاستيقظ الرب كنائم»: (67:36سفر املزامري ) كما يفتقول التوراة   .1

 صوته بالصراخ والبكاء. ومعىن ُمـع ـيَّط أي مدَّ 

حاشا اهلل أن ينام، فالنوم ؟ الكون ومجيع خملوقاته بال تدبريرب ينام و يرتك التعليق: هل من املعقول أن الو 
 فة نقص.ص

 .﴾وال نوم نة  ال تأخذه سِ : ﴿اهلل ال إله إال هو احلي القيوم فقال القرآن الكرمييف نفسه اهلل  وصف

 ومعىن ِسـن ـٌة أي غفوة.

 وهل من املعقول أن يتنقص اهلل نفسه الكرمية ويشبه حاله بشارب مخر؟!

 .﴾علىاألوهلل املثل : ﴿أعظم وصف فقال القرآن الكرمييف لقد وصف اهلل نفسه 

*** 

أصرخ إليك من الظلم  أدعو وأنت ال تسمع؟يا رب حىت مىت »: (4:1كما يف سفر حبقوق )  تقول التوراة .4
 «؟صـــل  ــــخ  ـــوأنت ال تُ 

وهل هذا النوع من اخلطاب الئق باهلل سبحانه  الصَّمم؟!ب يتصف الربالتعليق: هل من املعقول أن 
 وتعاىل؟

 ص، يأنف منها الناس، فكيف يليق وصف رب العاملني هبا؟!هذه الصفة عند املخلوقني صفة نق

إذا سألك و ﴿قال تعاىل: و  ،﴾لسميع الدعاء: ﴿إن ريب فقال القرآن الكرمييف لقد وصف اهلل نفسه 
 .﴾أجيب دعوة الداعي إذا دعانعبادي عين فإين قريب 
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*** 

ويف اليوم  ،ب السماء واألرض: ألنه يف ستة أيام صنع الر ( 13:71كما يف سفر اخلروج )تقول التوراة   .7
 .السابع اسرتاح وتنفس

 باالسرتاحة؟أن يصف الرب نفسه  التوراة كالم اهلل فعال تالتعليق: هل من املعقول لو كان

 أال يتضمن هذا معىن أن اهلل تعب بعد خلق السماوات واألرض؟ حاشا اهلل من صفة التعب.

 ما الفرق إذن بني اخلالق واملخلوق؟

 وماولقد خلقنا السموات واألرض وما بينهما يف ستة أيام ﴿: فقال القرآن الكرمي نفسه يف لقد وصف اهلل
 اللُّغوب هو التعب واإلرهاق.و ، ﴾مّسنا من لغوب

*** 

 : (26-76: 68)كما يف سفر املزامري تقول التوراة   .2

 مسيحك غضبت  على ،لكنك رفضت ورذلت 76

 ابست  تاجه يف الرت جَّ ـن ،نقضت  عهد عبدك 78

 هدمت كل جدرانه جعلت حصونه خرابا 21

 أفسده كل عابري الطريق صار عارا عند جريانه 21

 رفعت ميني مضايقيه، فرحت مجيع أعدائه 24

 أيضا رددت حد سيفه، ومل تنصره يف القتال 27

 أبطلت هباءه، وألقيت كرسيه إىل األرض 22

 قصرت أيام شبابه غطيته باخلزي. ساله 27
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 قد كالنار غضبكـــتَّ ـــب ختتبئ كل االختباء ؟ حىت مىت ي  ر  حىت مىت يا 26

يصف نفسه بكل هذه األوصاف الرديئة من نكث للوعد، واختباء من التعليق: هل من املعقول أن الرب  
 خلقه عن نصرة أولياءه، وغري ذلك مما هو مذكور.

 ولكّن أكثر الناس ال ف اهلل وعدهال ُيخلد  اهلل ــــع  و  ﴿: فقال القرآن الكرميلقد وصف اهلل نفسه يف 
 .﴾يعلمون

 .﴾املتني ذو القوةإن اهلل هو الرزاق ﴿قال و 

ُهو  ﴿ومعىن العزيز أي الغالب، قال اهلل يف القرآن الكرمي  ،وصف اهلل نفسه بأنه العزيز اجلبار املتكرب كما
مُ  بـ ُر ُسب ح ان  اللَِّه ع مَّا  اْلَجبَّارُ  اْلَعزِيزُ  ال ُمؤ ِمُن ال ُمه ي ِمنُ  اللَُّه الَِّذي ال  ِإل هه  ِإالَّ ُهو  ال م ِلُك ال ُقدُّوُس السَّال  ال ُمت ك 

رُِكون  .﴾ُيش 

لو فعل ذلك لسقط  ،وخيتبئوقال فيه إنه ينقض العهد  ،لو أن أمريا أو رئيـــــــــسا أو مِلكا كتب للناس كتابا
فإذا كان هذا غري الئق مبلك من ملوك الدنيا  ،اولقالوا هذا ال يستحق أن يكون مِلك ،من عيون الناس

 به لو كان هذا الكتاب من عنده حقا؟!افكيف يليق أن يصف ملك امللوك نفسه بذلك يف كت

 فرة بأيدي اليهود والنصارى كالم البشر وليست كالم اهلل.اهذا كله يدل على أن التوراة املتو 

*** 

ولكن مل يطرد سكان  ،ك اجلبلان الرب مع يهوذا فمل  : وك(18:1كما يف سفر القضاة )تقول التوراة   .7
 .هلم مركبات حديد ألنالوادي 

الذي خلق احلديد وخلق كل شيء عاجز عن طرد سكان اجلبل اهلل التعليق: هل من املعقول أن يكون 
 ألن عندهم مركبات حديد؟

 أليس هذا من التالعب بالعقول والتالعب بدين اهلل؟

غالب على واهلل ﴿، وقال اهلل ﴾على كل شيء قدير: ﴿واهلل فقال لقرآن الكرميالقد وصف اهلل نفسه يف 
 .﴾فال غالب لكم ينصركم اهللإن ، وقال ﴾ولكن أكثر الناس ال يعلمون أمره
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*** 

إىل  ؟تنساين كل النسيانيا رب : إىل مىت (1:17يقول كما يف سفر املزامري )تقول التوراة على لسان داود  .6
 .مىت حتجب وجهك عين

هل من املعقول أن خياطب نيب كرمي ربه هبذا اخلطاب الذي ليس فيه توقري واحرتام، ويصف اهلل التعليق: 
فيه بأنه نساه، وأنه حجب وجهه عنه؟ من املعلوم أن اهلل تحب أنبياءه ورسله، وينصرهم ويتوالهم، وإال 

 فمن يتوىل إذا كان سينسى أنبياءه الذين هم ُخــلَّص خلقه؟

، وأوىل الناس ﴾والذين هم حمسنون مع الذين اتقواإن اهلل : ﴿فقال القرآن الكرمياهلل نفسه يف  لقد وصف
 بوصف التقوى واإلحسان هم األنبياء بالطبع. 

*** 

وقد كان رجل دين برتبة )قمص( مث هداه اهلل  ،أقول: وقد علق على هذه املقارنة أحد اإلخوة امسه بدرات
 لإلسالم فقال:

ومدى الفرق الكبير والواضح بين ما في كتاب القرآن المقدس وبين ما في   ،ذا الكالمكم أدهشني ه)
 متهن به.والذي أرى اآلن بأن الرب يُ  ،كتاب اإلنجيل المحرف الذي كنت أعتبره كتاب الرب

هذه فروقات واضحة بين الكتاب الصحيح )القرآن( وبين الكتاب المنسوب للرب زورا )األناجيل 
ذا ما جعل محبتي تزداد لديانتي الجديدة اإلسالم ومن قناعتي للقرار الذي اتخذته بأن وه ،المعاصرة(

 .(أنتقل إليه دون ندم

*** 

 ،على حتريف دين اليسوع بعد رفعه إىل السماء هو انقسام النصارى يف اعتقادهم باملسيح الرابعوالدليل 
وهم يف هذا االعتقاد نهم من يقول إنه ثالث ثالثة. م ،ومنهم من يقول إنه ابن اهلل ،فمنهم من يقول إنه هو اهلل

إذ كيف  ،يف وجهه وصلبوه على خشبة الصليب وبصقواوهو أن اليهود قتلوه  ،مناقضني العتقادهم اآلخر فيه
 عليه؟!ات العظيمة اإلهانهذه مع وقوع  ،جيتمع كونه ربا هلذا الكون أو ابنا هلل
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دق الناس هذه المقالة، فكيف يُعقل وُيصدق وقوعا على لو قيل هذا في ملك من ملوك الدنيا لما ص
 لو كان هو ربه فعال؟! –رب هذا الكون 

 لو كان ابنه حقا؟! ،أفال دافع اهلل عن ابنه

 فهذا التناقض اخلطري يدل داللة واضحة على وجود حتريف عظيم يف دين املسيح.

بقوا ف ،وهم احلواريون ،الصحيح بعيسى ابن مرمي ولكن طائفة قليلة من أتباع عيسى ابن مرمي بقيت على إيـماهنا
هذه املقولة وغريها من املقوالت وهم بريئون من إىل أن توفاهم اهلل،  ،إىل السماء رفعهمتمسكني بدينه حىت بعد 

 الباطلة اليت قيلت فيه.

ـلَّـــــى حقيقة األمر  ،لك أن اهلل رحـيم بعبادهوذ ،وكان هذا بعد رفع املسيح بنحو سنة قرون ،مث جاء اإلسالم فـج 
بين إسرائيل وغري  ،فأرسل نبيه حممدا إىل مجيع الناس ،مل يرتك بين إسرائيل يسريوا مضطربني بال هداية وال إرشاد

والذي تسبب يف اضطراب عقيدة  ،وتكفل حبفظه من التحريف والتبديل ،وأنزل عليه القرآن ،بين إسرائيل
 ،فبنيَّ القرآن حقيقة عيسى ابن مرمي عليه السالم ،يف فهم ذاته ماهيته واختالفهم ،يف املسيح نفسه النصارى

أرسله اهلل ليأمرهم  ،وبني أنه نيب عظــــيم من أنبياء بنـــــي إسرائيل ،وال حقيقة إال أباهنا ،فلم يدع شبهة إال أزاهلا
وبـ ـنيَّ  ،اهم عن عبادة ما سواهوهن ،وأنزل معه اإلجنيل فيه هدى ونور ،بعبادة اهلل وحده وترك عبادة ما سواه

وجعلها جعلها مهيمنة على ما قبلها  ،القرآن أن اهلل نسخ شريعة املسيح ومن قبله من األنبياء بشريعة اإلسالم
 وحِفظ دستورها وهو القرآن من التحريف والضياع. ،من الشرائع

كما ورد   ،مرات 8بوصفه )الـمسيح( وورد ذكره  ،مرة 47ورد ذكر اسم عيـسى يف القرآن من اللطائف أنه قد و 
بدون اعتقاد  ،كلها يف مقام االحرتام والتعظيم والتبجيل الالئق بأمثاهلما من البشر  ،مرة 71ذكر اسم أمه مرمي 

ويرجوانه اجلنة  ،يعبدان اهلل كما نعبده حنن ،بل مها بشر مثلنا ،أن هلما شيء من صفات الربوبية أو األلوهية
 ما نرجوه حنن.والنجاة من النار ك

 والعزم أي الصرب واحلزم. ،بل قد جاء وصف عيسى بأنه من أويل العزم من الرسل ،ليس هذا فحسب

صلوات اهلل عليهم  ،وهم مخسة )نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد( ،وأويل العزم من الرسل هم أعظم الرسل
 مجيعا.
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*** 

السماء هو انقسام النصارى يف اعتقادهم يف أمه مريـم على حتريف دين اليسوع بعد رفعه إىل  الخامسوالدليل 
ومثل األنبياء  ،حيث يرى فيها األرثوذكس أهنا ُولِـــدت كأي إنسان آخر حاملة للخطية ،اختالفا كبرياا  العذراء

 والقديسني.

 ، السماءويعتقدون أهنا صعدت حية إىل ،وأما الكاثوليك فيعتقدون أهنا بريئة من اخلطية مثل املسيح وبال دنس
ـــر يـ ـــِمي حىت يف الصلوات ،صلون هلاويُ  ،وصنعوا هلا التماثيل يف كنيستهم ويدجموهنا مع  ،ويعتقدون بالثالوث الـم 

 الثالوث األقدس عندهم.

وزوجة الرب  ،وأم اإللـهه ،«اإللـهه»ويعرتضون على تسميتها  ،وأما الربوتستانت فيعتربوهنا خملوقة عادية كغريها
وقال بعضهم إهنا  ،وإمنا ولدت جسداا فقط ،فهي مل تلد الالهوت ،ويعتقدون أنـها أم يسوع فقط ،وصاحبته

 قشرة البيضة اليت خرج منه الكتكوت.

وعدم وجود إخوة  -أي انقطاعها عن الرجال  –وقد اتفق األرثوذكس والكاثوليك على بُــــتولِـــــية العذراء 
 للمسيح باجلسد.

لني فنادوا بأن مرمي منزهة عن اخلطيئة األصلية مثل املسيح، ويرون أن مكانتها تتلخص يف  وأما القساوسة األو 
ــــر موهنا ويقومون بعمل صوم هلا وأعياد يف الوقت نفسه.  كوهنا أم اهلل، فهم يُــــك 

 وأما اليهود فهم على اجلانب اآلخر متاما، فهم يرون أهنا ارتكبت الزنا، ومحلت باملسيح وولدته.

أن مرمي بنت عمران كانت مث جاء اإلسالم فحسم هذا االضطراب املشني يف االعتقاد يف مرمي العذراء، فبني القرآن 
وقد جاء  ،ومل تدعو الناس إىل عبادهتا وال عبادة ابنها ،مل تعبد غري اهلل ،شريفة ِصــــد يقة تقية نقية ،عابدة هلل

وورد ذكر اسم ابنها املسيح عيـسى ابن مرمي يف  ،موضعا من القرآن 71ذكـــرها يف مقام االحرتام والتبجــيل يف 
ولكن هذا  ،كلها يف مقام االحرتام والتعظيم والتبجيل  ،مرات 8وورد ذكره بوصفه )الـمسيح(  ،مرة 47القرآن 

 ،األلوهيةفال يتضمن اعتقاد أن هلما شيئا من صفات الربوبية أو  ،االحرتام والتعظيم هو بالقدر الالئق بالبشر
ويرجونه  ،ويعبدون اهلل كما نعبده حنن ،ليس هلم من خصائص الربوبية وال األلوهية شيء ،بل مها بشر مثلنا

 اجلنة والنجاة من النار كما نرجوه حنن.
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 ،كما ينص دستور اإلسالم على أن مرمي بنت عمران محلت باملسيح بكلمة اهلل )كن( فكان املسيح يف بطنها
 مث ولدته كما تلد النساء أبناءهن. ،لبقاء يف مراحل تكون اجلنني كغريهوبقي يف بطنها ا

*** 

والذي يعتبر قاصمة ظهر للمسيحية المعاصرة ويدل أيضا أعظم الداللة على أن دين  السادس والدليل
أنه دخل يف دين اليسوع رجل يهودي امسه شاول، ُعِرف باسم بولس المسيح قد أصابه التحريف والتغيير 

فيما بعد األصلي، فصار النصارى )املسيحيون(  دين املسيح الصايفيف  اوأدخله أفكارا وعقائدول، فابتدع الرس
ال يتبعون يف احلقيقة والواقع دين املسيح اليسوع الذي جاء به من عند اهلل، بل يتبعون الدين احملرف الذي 

 ابتدعه بولس.

عدم  –ذان العامالن ـه يـــــسوع إىل السماء، فاجتمع هوكما تقدم فقد حصل ذلك االبتداع بعد أن رفع اهلل 
مع بعضهما فتحول دين اليسوع إىل دين وثين، يدور على  -حفظ اإلجنيل ودخول شاول يف دين املسيح 

تغري دين املسيح بعد رفعه وانقسم الناس فيه إىل عدة طوائف، كل طائفة و عبادة غري اهلل باسم تعظيم اليسوع، 
ــف ر ال  .طائفة األخرىتُــك 

 نقاط: مخسوميكن تلخيص دور اخلبيث بولس يف حتريف دين املسيح يف 

 أنه رسول معني من ِقبل يسوعبولس اّدعى  .1

 أ وحى إليه إجنيالا ادعى بولس أن اليسوع  .4

 يسوع ابن اهللأن ادعى بولس  .7

قرون، وهي املعروفة بـــ ادعى بولس أن خطيئة أبينا آدم وأمنا حواء مل تُغفر، وأن البشرية توارثتها عرب ال .2
 .«املعصية األوىل»أو « اخلطيئة»

ُيصلب ويتعذب فداء للبشرية من خطيئة أب ويهم آدم ـــنزل إىل األرض لِ أدعى بولس أن يسوع أرسله اهلل ف .7
 وحواء
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 النتيجة المؤلمة لدور بولس

دين املسيح رأسا على عقب،  وهبذه األكاذيب اخلبيثة واملكر اليهودي العظيم استطاع اخلبيث بولس أن يقلب
وأن يُدخل فيه ما ليس منه، فما كان من مجهور النصارى إال أن ُيصد قوا بولس فيما زعمه، وابتدأ التقليد 

وهو  -إىل عبادة املخلوقني  -وهو اهلل  -األعمى له إىل يومنا هذا، وانسلخ أتباع املسيح من عبادة اخلالق 
ن تعظيم اهلل ووصفه بالغِـــن ـــى عن خملوقاته، إىل وصفه باحلاجة هلم بأنه اختذ ، وم-املسيح عيسى ابن مرمي وأمه 

 زوجة وولدا من خملوقاته! 
وهكذا أخرج اخلبيث بولس مجاهري النصارى من دين املسيح احلقيقي إىل دين ال ميت لدين املسيح بصلة، أال 

والصور والقبور األحجار مثل تدب فيها احلياة،  اليت الوهي اجلمادات  األوثان،هي عبادة وهو الوثنية، اليت 
وعبادة أمه عند بعض الطوائف، و مسيح ــالالبشر، كإىل عبادة أيضا وتدعو فهي مطابقة هلا،  والصلبان.
حتول وبعبارة خمتصرة فقد إىل دين خمتلف متاما، بفعل التدخالت البشرية حتول احلقيقي ، فدين املسيح القساوسة

 ة اهلل وحده( إىل التثليت )وهو قول إن اهلل ثالث ثالثة(.من التوحيد )عباد

سية لرجال ـــن  ــوتنظيمات ك   ،من عقائد وعبادات وطقوس وأسرار ،فكل ما تراه يف املسيحية اليوم ،ويف اجلملة
هو شيء طارئ على ومظاهر واحتفاالت ... اخل،  من بابوات وبطارقة وقساوسة ... اخل،املسيحي، الدين 
  1رسالة السيد املسيح عليه السالم، مل يفعله ومل يأمر به.ديانة و 

*** 

أخذ دين املسيح عليه السالم يف على حتريف دين اليسوع بعد رفعه إىل السماء هو أنه ملا  السابعوالدليل 
ثم يتفرقون على االختالف  ،اع  مَ جْ تزيد على ثمانين مَ عدة جمامع عقدت التغيري والفساد اجتمعت النصارى 

عشرة من النصارى يتكلمون يف  اجتمعحىت قال فيهم بعض العقالء: )لو  ،يلعن بعضهم بعضا ،لتالعنوا
  7من اجلزائر 4آِخر ذلك 1كملِ ـسطنطني القُ معهم ـحىت ج ،قوا عن أحد عشر مذهبا(حقيقة ما هم عليه لتفرَّ 

                                                           
، وهو منشور يف شبكة املعلومات هبذا «هل املسيح رب؟»انظر تفصيل الكالم يف دور بولس يف حتريف دين املسيح يف كتايب:  1

  االسم.
 أي آخر ذلك األمر. 4
 مجع جزيرة. ،ُجـُزرـــأي ال 7
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فقال: )أنتم اليوم  ،مئة ومثانية عشر ثنوا ثالفكا ،مٍ ـوعالِ  4فٍ سقُ وأُ  1كٍ ر  ــت ـب   كلَّ   فجمع   ،والبالد وسائر األقطار
 ،متموه(ومن خالفها لعنتموه وحر   ،جتتمع عليه كلمة النصرانية قوا على أمرٍ فاتفِ  ،علماء النصرانية وأكابر النصارى

نة س« نيقية»وكان ذلك مبدينة  ،اليت بأيديهم اليوم 7األمانة واتفقوا على وضعِ  ،رواروا وقدَّ فقاموا وقعدوا وفكَّ 
 سطنطني.لك قُ مخس عشرة من مُ 

فهــل يصــح بعــد هــذا أن  ،فالشــاهد أن األمانــة الــيت بأيــدي النصــارى اليــوم حــدثت بعــد رفــع املســيح بثالثــة قــرون
 يقال أن الذي عليه النصارى اليوم هو دين املسيح؟

 كيف يصح هذا بالعقول؟

نوا أن األب ـــيَّ ــوب ،اجملمع األول من بعد ثمان وخمسين سنةبل إهنم عقدوا جممعا ثالثا  ،ليس هذا فحسب
وزادوا  ،حدةوتثليث في وِ  ،حدة في تثليثوِ  ،وجوه وثالثة خواص ةوثالث 2وروح القدس ثالثة أقانيمواالبن 

 .ونقصوا يف الشريعة

فيتفرقـوا  ،ليتفقـوا فيـه علـى عقيـدةإىل أن عقدوا عشرة جمـامع كبـار  ،وهكذا كلما مضى زمن عقد النصارى جممعا
أساقفة الكنـائس ملـا تغيري فلو كانت عقيدة املسيح كما هي مل تتعرض لتحريف بولس و  ،بني العن وملعونوهم 

وملـا تفـرق النصـارى علـى خلفيـة هـذه اجملـامع إىل  ،عقيـدة املسـيح الـيت كـان عليهـا لتقريراحتاجوا إىل تلك اجملامع 
وهــذا هــو  ،عي أنهــا هــي التــي علـى الحــ كــل واحــدة تـدَّ  ،وآراء متباينــة ،متناقضـةتعتقـد عقائــد  ،متعــددةفـرق 

 .الشاهد

هو أن االعتقاد السائد بني على أن املسيحية املعاصرة ليست يف احلقيقة مطابقة لدين املسيح  الثامنوالدليل 
 إلـههٌ وال ابن الرب، وال  وليس رب   ،ملا جاء يف األناجيل من أن املسيح بشر املسيحيني بأن املسيح رب خمالفٌ 

مجعتها يف  وقد ، من ثالثني وجها ، بل هو خمالف ملا جاء يف التوراة واألناجيل والعقل والتاريخ والقرآنلـههوابن اإل
 .هبذا االسم كتايب: )هل املسيح رب؟(، وهو منشور يف شبكة املعلومات

                                                           
 «.املعجم الوسيط»قدم النصارى. انظر ومُ  ،وهو رئيس رؤساء األساقفة ،البرتك ويسمى البطريق والبطريك 1
 «.املعجم الوسيط»انظر اأُلسُقف رئيس من رؤساء النصارى فوق القسيس ودون املطران.  4
 األمانة أي القرارات اليت خرج هبا اجملمع. 7
 الم على تعريف األقنوم.تقدم الك 2
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السائد بني على أن املسيحية املعاصرة ليست يف احلقيقة مطابقة لدين املسيح هو أن االعتقاد  والدليل التاسع
املسيحيني بأن خطيئة أبينا آدم متوارثة عرب القرون خمالفة أيضا ملا جاء يف التوراة واألناجيل والعقل والتاريخ 

 والقرآن من عشرين وجها.

وكذلك األمر بالنسبة لالعتقاد السائد بني املسيحيني بأن املسيح ُصِلب وقُِتل، فإنه خمالٌف ملا جاء يف التوراة 
 والعقل والتاريخ والقرآن من عشرين وجها.واألناجيل 

 وقد مجعت الدالئل على بطالن العقيدتني )توارث اخلطيئة وقتل املسيح( يف كتايب: 

أربعون وقفة علمية ومنطقية، للمثقفين » - «على بطالن عقيدة توارث اخلطيئة وصلب املسيح دليالأربعون »
 .ذا االسمهب وهو منشور يف شبكة املعلومات، «والمثقفات فقط

هو ما تحصل يف الكنائس على أن املسيحية املعاصرة ليست يف احلقيقة مطابقة لدين املسيح  والدليل العاشر
وملزيد من التوضيح ملسألة اإلجرام فإن الكنائس فيها غرف خاصة من ممارسات إجرامية وأخرى تنايف اآلداب، 

ــــو ل ل واإلرعاب اإلرهابميارس فيها  ه نفسه التفكري يف طرح أسئلة حمرجة على رجال الكنيسة، أو ملن تُــــس 
ــــو ل له نفسه التفكري يف االنتماء لديانة أخرى، السيما ديانة اإلسالم، وأعين  هو  واإلرعاب باإلرهابتُــــس 

اغتصاهبا الضرب والتعذيب الذي رمبا يصل إىل القتل، وإذا كان املتهم امرأة فالعقوبة تزيد عند رجال الكنيسة ب
 من قِـب ـل عدد منهم، وهتِك عرضها، ال لشيء إال ألهنا تريد تسأل عن دينها وتقتنع مبا تعتقده.

 فباهلل عليكم أيها املثقفون واملثقفات، هل هذه املعاملة من تعاليم وآداب املسيح؟ 

  فيها  ئة الرعيةلفهو احلاصل يف الكنائس التابعة للدول العربية اليت ليس أقول وبكل حسرة وأسى، هذا
 حرية رأي ...

  ِمـمَّن تيسر هلم االطالع على مبادئ اإلسالم،  –الذي جعل كثريا من اليهود والنصارى وهذا هو السبب
جعلهم ينتقلون إىل دين اإلسالم، طواعية من أنفسهم،  –وكانوا جادين يف البحث عن احلق واهلداية 

حملفوظ من عند اهلل، وليس دينا قد تعرض لتحريف البشر وأنه الدين احلقيقي ا ،قمعتقدين أنه الدين احل
هيمنون على ـــ، يتسلط فيها القساوسة ويوختبط صارت مراكز تسلطقد الكنائس فهم وهم يرون وتغيريهم، 

ويفعلون الفواحش  من وصفوهم بالرعية، ويبتزون البنات اجلميالت لتحقيق رضا الرب عنهم )بزعمهم(،
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ون اخلمر ويرقصون على املوسيقى يف األعياد، ومل تعد ختتلف الكنائس عن دور سرا مع الراهبات، ويشرب
 أحد ...يوم البغاء وأماكن الدعارة إال بوجود الطقوس اليت ميارسوهنا يف كل 

 املعاصرة،من املسيحية  مهذا التخبط يف دين املسيح نفرت عقوهل واملثقفات املثقفون هؤالءرآى لما ف 
أن تكون مطابقة لدين املسيح األصلي، وأن يد التحريف قد طالت أهم أصل فيها  وعِلموا أهنا ال ميكن

د ومل يعُ وهو اإلجنيل، وأن اإلجنيل املعاصر ال ميكن أن يكون كالم اهلل، بل كالم بشر منسوب إىل اهلل، 
تناع عدم الذهاب للكنيسة، أما االقإىل الذهاب إىل الكنيسة إال اخلوف من  هممهور ـج هناك شيء يدعو

العلمي العقلي فليس له أرض صلبة يف عقوهلم وقلوهبم، فالدافع لالنتماء هو إما التقليد األعمى للمجتمع 
 .وليس االقتناع باالنتماءوما كان عليه اآلباء واألجداد، أو اخلوف من عدم االنتماء، 

*** 

  دين المسيح؟ضاع اإلنجيل وتحرَّف ماذا فعل الرب )اهلل( لما تغير 
أرسل بل حق، ويدهلم إىل طريق اجلنة، ـال بال كتاب يرشدهم إىل الالَّ مل يرتك الناس يعيشون ضُ يم بعباده، رحاهلل 

أرسله إىل الناس كلهم، بين إسرائيل  عيسى بنحو ستمئة سنة، رفعبعد بن عبد اهلل حمد ـالنيب مكلهم إليهم  
قرآن، وتعهد حبفظه من أمرين: األول الضياع وغري بين إسرائيل، اجلن واإلنس، وأنزل عليه أفضل كتبه، وهو ال

 والثاين هو التحريف.

القرآن بنفس النص سواء كنت يف روسيا أو مصداق ذلك، جتد حفظك اهلل  أنت ترى أيها القارئ الكرميوها 
حن نزلنا الذ كر وإنا له ـإنا ن﴿يف أدغال اهلند، وسواء كنت يف اليابان أو يف أمريكا، وصدق اهلل إذ يقول 

 ، والذ كر هو القرآن.﴾حلافظون
 –يف أحد متاحف تركيا وهي موجودة  قرنا، 12حفوظة منذ ـــــــــومن اللطائف أن نسخة القرآن األصلية م

 .، وعليها تطبع مجيع مصاحف الدنيااسطنبول
ناس إىل  أقول: ومن حكمة اهلل أن اهلل حفظ القرآن، ولو أنه مل تحفظه وتعرض للضياع أو التحريف الحتاج ال

، وهبذا صار ، ولكن اهلل حفظ القرآن- عبادة اهلل وحده -كتاب آخر ورسول آخر جيدد هلم الرسالة األصلية 
دين اإلسالم هو الدين احلقيقي احملفوظ من العبث والتحريف، والذي يتثقف فيه ويقرأ عنه جيد يف نفسه 

ن تعاليمه سليمة من التناقض واالختالف، فاحلمد هلل اجنذابا طبيعيا إليه، ألنه الدين املوافق للعقل والفطرة، وأل
على نعمة اإلسالم، وكلُّ دين غريه من األديان املنتشرة فقد حتولت رسالته من عبادة اخلالق إىل عبادة املخلوق، 
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فصارت كل األديان اآلن وثنية إال دين اإلسالم، وهلذا السبب فإن املسلم يعتقد أن الدين اإلسالمي هو الدين 
 احلق وكل ما سواه من األديان يف وضعها املعاصر باطلة.

*** 

 فائدة في بيان االعتقاد الصحيح في الكتب التي أنزلها اهلل على أنبياءه 
وموسى، والتوراة اليت أُنـزلت على موسى، واإلجنيل  ،صحف إبراهيم ؛ه ستةئالكتب اليت أنزهلا اهلل على أنبيا
، وبعض صلى اهلل عليه وسلمالذي أنـزل على حممد  لذي أُوتيه داود، والقرآنالذي أُنـزل على عيسى، والزبور ا

 .فتكون مخسةا  ،إن صحف موسى هي التوراة :العلماء يقول

، فنؤمن يف اجلملةه ئاإلميان بالكتب األصلية اليت أنزهلا اهلل على أنبيا :على املؤمن اإلميان به هو جيبوالذي 
على موسى، ونؤمن باإلجنيل الذي أنزله اهلل على املسيح عيسى ابن مرمي، وتلك  مثال بالتوراة اليت أنزهلا اهلل

ِإنَّا أ نز ل ن ا التـَّو ر اة  ِفيه ا ُهداى ﴿هي اليت وصفها اهلل بأهنا هدى ونور، قال اهلل يف القرآن عن التوراة الكتب 
ن ا ع ل ىه آث ارِِهم بِ ﴿، وقال يف القرآن عن اإلجنيل ﴾و نُور ي ِه ِمن  التـَّو ر اِة و قـ فَّيـ  قاا ل م ا بـ ني   ي د  ِعيس ى اب ِن م ر مي   ُمص د 

ي ِه ِمن  التـَّو ر اِة و ُهداى و م و ِعظ ةا ل ل   قاا ل م ا بـ ني   ي د  جِنيل  ِفيِه ُهداى و نُوٌر و ُمص د  ن اُه اإل ِ  .﴾ُمتَِّقنيو آتـ يـ 

إال القرآن، وقد تقدم بيان هذه الكتب ليس هلا وجود اآلن، ية من النُّسخ األصلإىل أن  هُ بُّ ن  ولكن ينبغي التـَّ 
 ذلك.

ولكن اهلل رحيم بعباده، فإنه ملا مل تحصل احلفظ للتوراة واإلجنيل، أبدل اهلل الناس كلهم بكتاب آخر وهو 
ر   ن انـ زَّل   حن  نُ  ِإنَّا﴿القرآن، فيه هدى ونور، وح ِفظ ه من التحريف والضياع كما قال اهلل تعاىل:   ل هُ  و ِإنَّا الذ ك 

، وهو متمم لرسالة عيسى الصحيحة األصلية، فدعا القرآن الناس لعبادة اهلل وحده، وعدم اختاذ إلـهه ﴾حل  اِفُظون  
مع اهلل، وبيَّـــن أن األنبياء بشر كلهم، ليس فيهم إلـهه، وال ابن إلـهه، وأن اهلل مل يلد ومل يولد أصال، وليس له 

ولد، ولو كان األمر كذلك ألخرب هبذا األمر كل األنبياء قبل املسيح، ومل يكن خافيا إىل ما بعد صاحبة وال 
 عصره بقرون.

ا طريا مل تتغري منه كلمة واحدة منذ غضًّ  ،على هيئته كما هو –اإلسالم دستور الذي هو  –بقي القرآن وقد 
ذلك احلني، وهي موجودة إىل األصلية حمفوظة منذ  تهونسخ إلى يومنا هذا،قرنا  أربعة عشرأُنزِل قبل أكثر من 

من الصني شرقا إىل  ،كلها الدنيايف  نسخ القرآناسطنبول، وعليها تطبع مجيع  –يف أحد متاحف تركيا  اآلن
يف من التحريف والضياع ق اهلل وعده حبفظ القرآن بالد املغرب غربا، ومن أمريكا مشاال إىل اهلند جنوبا، فصد  

 ، والذ كر هو القرآن.﴾ن نزلنا الذ كر وإنا له حلافظونإنا حن﴿ قوله
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وتلك الكتب ليس هلا وجود أن اهلل أمر باإلميان بالكتب األصلية اليت أنزهلا اهلل على أنبياءه،  وخالصة القول
 بواسطة –صلى اهلل عليه وسلم  –اآلن إطالقا إال القرآن، فهو باق على نصه منذ أنزله اهلل على نبيه حممدا 

ـل ـك جربيل.  الـم 
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 تم البحث بحمد اهلل، أسأل اهلل للجميع الهداية والتوفي ،

 وأن يدلنا على طري  الجنة وُيجنبنا طري  النار

 وأن يدلنا إلى طري  الخالص الحقيقي الواضح الصافي

 وأن يجنبنا الطرق الـُمــِضلة

 ماجد بن سليمان

majed.alrassi@gmail.com 

00966505906761 

 هجري 2342شعبان، لعام  12

 ميالدي 1027مايو، لعام  12المواف  

 وصلى اهلل على نبينا محمد، وعلى جميع أنبياءه ورسله

mailto:majed.alrassi@gmail.com
mailto:majed.alrassi@gmail.com


www.saaid.net/The-clear-religion 

 

19 

 

  «الدين الواضح»وهي منشورة في موقع  –والفائدة  االستزادةمراجع علمية لمن أراد 

religion-clear-www.saaid.net/The 

 

 القرآن –الكتاب املقدس  .1

 القرآن – املقدس بالكتاب موجز تعريف .4

 اهلل؟ خلقنا ملاذا .7

 القرآن يف آدم أبينا قصة .2

 اإلسالم دين يف مرمي ابن عيسى املسيح العظيم النيب وابنها العذراء ملرمي العظيمة املكانة .7

 اللحد إىل املهد من املسيح قصة .6

 األذى من وتـ ــــنِجـــــيته السماء إىل مرمي ابن عيسى املسيح العظيم النيب رفع قصة .3

 «ثالثون وقفة علمية ومنطقية، للمثقفني واملثقفات فقط» -املسيح رب؟ هل  .6

قية، أربعون وقفة علمية ومنط» - صلب املسيحعقيدة على بطالن عقيدة توارث اخلطيئة و  دليالون أربع .8
 «للمثقفني واملثقفات فقط

 قرون عدة مدى على رفعه بعد يسوع لرسالة حدثت اليت التدرجيية والتطورات التغيريات .11

 اإلسالم تسيب ال....  الدكتورة أيتها مهال .11

 القساوسة مع هادئ علمي حوار .14

 اإلرهاب من اإلسالم موقف .17

12. Who Deserves to be Worshipped 

17. The Amazing Prophecies of Muhammad in the Bible 

*** 

 

http://www.saaid.net/The-clear-religion
http://www.saaid.net/The-clear-religion

