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 1اوما عليه اما له،  الـمسيحية الـمعاصرة
 الرحيم نـ  الرحمبسم اهلل 

 : أما بعد، السالـ عليكم ورزتة ا وبركاته  
وبكتػاب ع ػيم  ػن  مػر عدػد ا  املسػي  عيسػا ابػر مػرء بػان بػدمر ع ػيماملسػلونف أرتعػنف أف  ر  ػػػػقِ ػػػػػيُ ػػػػػػػفَ 

ألنػه مكػذب ملػا بػان ق القػر ف مػر ديػرار  مػر ، فهػن كػافر  اإلجنيل ، ومر أنكر  ذا مػر املسػلوٌن كتاب
 األصلي ، يبل ضياعه ، وكتابة األنابيل األربعة املعروفة مر يِػبَػػل أشخاص عا مٌن.  عيسا 

واملسػػيةية املعاصػػرة ايف ليسػػق ملابقػػة لػػدمر املسػػي  الػػذي بػػان بػػه ق ويتػػه ، بػػل  ػػي مداي ػػة لتعػػاليم 
 سي  بيددا احاراها ، وبياف لل  مر عررة وبن::املسي  دتاما ، ولن كاف امل

هلػذا الكتػاب  مرمػدولػن كػاف ا ، كل طائفة مر الدصارى دتسكق بإجنيػل ،   داؾ أكثر مر دجنيل أف  (ٔ
احفظ اإلجنيل األصلي ، وملا ترتق الداس بٌن أنابيػل ، أربعػة مدهػا معتوػدة ، و ال ػة وعرػرمر البقان 

 غًن معتودة.

كتبهػا أنػػاس ر مػػرو املسػي  ور ملتقػػنا بػػه ، ودحػا  ونػػنا أمسػػدا ا وأيػنا   عن ػػا عوػػر وأمػا املعتوػػدة فقػػد   (ٕ
 يبلهم ، وليس بيدها ياسم مررتؾ ، بل بيدها تدايض واختالؼ ع يم.

وا مػػدؿ علػػػا أف  ػػذا الكتػػػاب ػمػػ، السػػػليم عقػػل ال ا  مقبلهػػػوعقائػػد كالمػػاً   مت ػػػورأف  ػػذا اإلجنيػػل  (ٖ
عقيػػدة مػا مدػايض للػ  و ػن مث مقػرر  أ  و ػن األب ،، وامسػد  لػػ هاإلأنػه مقػرر أف  مػر للػ و ، حمػرؼ 
روح القػدس ، الػ( و بزعوهم األب وا بر )عيسا عليه السالـ: أف ايهلة  ال ةاليت تدص علا  التثليث

وأف ،  لػػػ هاإلمث حيػػاوؿ أف عوػػ  بػػٌن  ػػذا التدػػايض الناضػػ  الػػذي   مقبلػػه عقػػل سػػليم بػػ ف األب  ػػن 
، دل ق اإلجنيػل ااطبػة األب  التدػايضو ػذا مػر ، السػالـ( وروح القػدس صػفاته ا بػر )عيسػا عليػه 

 ب الصفة؟و ل املنصنؼ خياطِ  ، لالبر
بػػػ ف األب الػػػذي ق : ل ، فهػػػل مقنلػػػنفتِ ػػػػػػؿ دىل األرض ويُ زَ ػػػػػػػوفيػػػه أف ا بػػػر )عيسػػػا عليػػػه السػػػالـ( نَ 

 ؟ل أم اً تِ ػػػػالسوان يُ 
ب ف املرفػنع  ػن : ، فهل مقنلنف رفعه ا )األب( دليه يسا عليه السالـ()ع ل ا برتِ ػػػػملا يُ : مث مقنلنف

 ؟الراف  نفسه
  .سبةان   ذا اهتاف ع يم

وامسػػد  شػػينألهنػػم ،  ويتػػلٍ  وصػػعن ٍ  مػػا مسصػػل مػػر نػػزوؿٍ للجويػػ  لػػن كػػاف الثال ػػة شػػي ا وامسػػدا احصػػل 
 عقال ومدلقا. وبلالهنا –عقيدة التثليث  –باعتقا  م ، فبهذا تت   خرافة  ذ: العقيدة 

                                                             
أصل  ذا املقاؿ للدكتنر عبد العزمز بر رمس الرمس بعدناف )الدمر الدصراين ، ما له وما عليه( ، ويد يوق بإضافة بعض الزما ات     ٔ

 وعول بعض التعدمالت ، فجزى ا الدكتنر عبد العزمز خًنا.
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فإف كاف طالبػاً للةػر ربػ  ، د  انكسر وانقلعق مسجته  ٕرض  ذا الكالـ علا نصراينلذل  ما عُ 
   .ود  كابر وبةد،  (التثليث)وأير بفسا   ذ: العقيدة 

و ػػذا ق النايػ  بػػناب ، "اعتقػػد و  تفكػر" : ج بعػض الدصػػارى  ػذ: العقيػػدة الفاسػدة بقػنهلمويػد رو  
فكيف م يت مبا خيالف العقل ومداي ه مث  ؟أليس اإلجنيل نزؿ هلدامة اخللر وديداعهم: ؿاملدهـز ، دل مقا

أـ  ػن التالعػػب  ؟فكر ون ػػرػػػػػػمػدعن الدػاس لاديػػاف بػه؟ و ػػل رأمػق أمسػد العقػػالن معتقػد شػػي اً بػدوف تَ 
 ؟واملخا عة بالعقنؿ

ـّ مػر  فوػدهم، أف الدصارى م لربنف ق عقيدة التثليث م  أهنػا أصػل  مػدهم  (ٗ مػزعم أف الثالػث مػرء أ
و ػػػذا رابػػػ  دىل تدػػػايض  .مػػػر مدكػػػر التثليػػػث أصػػػالً  مػػػر مػػػزعم أنػػػه بهمػػػل ، ومػػػدهم عيسػػػا ، ومػػػدهم

 .اواضلرااه األنابيل اليت ب مدمهم
 -فهذا الكػالـ ، ب ليكفر خلاما املذنبٌن لِ ل وصُ تِ ػػػيُ  – عليه السالـ -ق اإلجنيل ارؼ أف عيسا  (٘

ألنػػه ملػػـز مػػر  ػػذا ا عتقػػا  ،   مػػتقر مهدػػة التةرمػػف  هُ ػػػػػفُ ر  ػةَ ػفػػإف مُ  -حترمًفػػا و زمػػا ة علػػا كننػػه كػػذباً 
وللػػ  مت ػػ  ب ػػرب املثػػاؿ ، والػػدعنة دىل فعػػل الرػػر   فعػػل اخلػػًن ، دضػػافة ال لػػم دىل ا سػػبةانه 

 : التايل و ن

املليػ  ألبػل العفػن  لَ ػػػػتِ ػػػػمث يُ ، أمسػد م مليػ  والبػاينف عصػاة ، كاً له أربعة مر اخلػدـ لن أف  داؾ ملِ 
 ال لم؟  ذا التصرؼ معته مر أظلم ليس أ عر البايٌن العصاة ،

 ؟ ل القاتلنف لعيسا عليه السالـ فعلنا خًناً أـ شراً : مث مقاؿ ألصةاب  ذ: العقيدة ارفة
  (؟عيسا عليه السالـ)فكيف مكنف لل  م  يتل ا بر  (فعلنا خًناً ): فإف يلتم
 ػذا  ػل و  ؟!م  كننه سبباً ق تكفًن الذننب واخللامػاشرٍّا فكيف مكنف لل   (نا شراً فعل): ودف يلتم

  ؟ ن اخلًن املدرن 
بػان ق سػفر فقػد ،  ف املسػي  يػد يُتِػل د مػدؿ علػا بلػالف مقنلػةعلم أف ق بعض األنابيل ما يُ ػػػػمث لِ 

علػا خرػبة فػال تثبػق  ػػػػػػَتهُ قْ عل  تل و قُ ػػػػػودلا كاف علا دنساف خلي ة مسقهػا املػنت ف: (ٖٕ: ٕٕالتثدية )
دفده ق لل  اليـن ،ألف املعلر ملعنف مر ا فال تدجس أرض  اليت معليػ  بثته علا اخلربة بل تَ 

  .دلػ هالرب 
                                                             

و م أتباع املسي  عيسا ابر مرء ، ووبه تسويتهم اهذ: التسوية وعها نصارى ، ػػوبوسيةي ، ػػػبالالدصراين  ن املعروؼ ايف    ٕ
  ن تداصر م فيوا بيدهم.« نصارى»

ا ياؿ  مر أنصاري دىلوييل دهنم ُسػػػػو ػنا بذل  تبعا للةنارمٌن الذمر وصفنا أنفسهم بذل  ، كوا ياؿ عيسا عليه السالـ: 
 .الػػػػةنارمنف حنر أنصار ا

 بفلسلٌن.« ناصرة»ُسػػػػو ػنا بذل  مر أبل أهنم نزلنا أرضا مقاؿ هلا  دهنموييل 
 بذل  ألف عيسا خرج مدها. ُسػػػػو ػناوييل دهنم 

 أصلها مر الدصرة ، و ي صفة مدح و دان.« نصارى»مساؿ فكلوة  كلوعلا  
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عنف ، ومساشا املسي  أف مكنف كذل  ، فبللق اهػذا عقيػدة علا أنه   ُمصلب د  مل مدصفاإلجنيل 
 ة الصليب وتع يوه وتعليقه علا الرياب وحنن لل .الصلب وما متبعها مر خرافات كعبا 

ب  عليها عيسا عليػه و ن عبارة عر اخلربة اليت لُ  -لبسننه ػػػومَ الدصارى ع وننه أف الصليب الذي مُ  (ٙ
فعلػا  ػذا فػإف ،  مصػلنباتػل يُ  -بػزعوهم  –ا  دَ لَػألف وَ  وسػخ  مسػزفٍ  رمزُ  –كوا مزعونف  السالـ

مػػنا أف ُمكر     ، ألنػه مُػػذك ر بػػذكرى مسزمدػة و ػػي يتػػل املسػي  ود انتػػه ، كر ػػنا الصػػليباألوىل اهػم أف م
ربػػل وثػػل كمػػثلهم ق للػػ   فػػإف ،  الصػػليب ومقدسػػن: وحيرتمػػن: ومتفػػاخروا بػػه ومعلقػػن: علػػا صػػدور م

فصػنروا  لػػة القتػل وعلقن ػا ق بيػػتهم ، وبعلػنا صػػنر ا املقتػػنؿ قػاـ أبدػان ف، بآلػة يتػػل    خػػرربػال يتػل
 ، فهذا   مقبله عقل و  لوؽ.علا صدور م 

حبجػػػة أنػػػه   أب لػػػه ، ومثػػػل  ػػػذا   ،  دلػػػػ هوأنػػػه ، ا  دُ أف عيسػػػا ولَػػػأيػػػناؿ الدصػػػارى مػػػر عجيػػػب  (ٚ
  ؟فلم  ذا التةرمف والتدايض، مقنلننه ق   ـ عليه السالـ م  أنه   أب و  أـ له 

َن  لَـ   َولَـ ثـم نن اهلل ـ  ْ ََ َو ي ـ َْ ََ  ،  ،  ٍ ـ ش َيـ  ُ  ُ ـنَـي نق َخـالق َق َن  نقاب بـَـي َن َيـي َْـي نق م ََـَِا ـ  ْ  ٌد ، َوال ََلَـد  َا َو
َوالل ُه تَػَعاىَل َ  َنِ ًَن لَُه ، َوَ  َشبِيَه لَُه ، َوَ  َعِدمَل لَُه ، َوَ  َصامِسَبَة لَُه ، َفاَل َمُكػنُف  !ومن جِس  واحد

وََرْ َمُكػػْر لَػػُه ُكُفػػًنا * َرْ مَلِػػْد وََرْ ُمنلَػػْد *  الل ػػُه الص ػػَود*  َأمَسػػد لَػػُه َولَػػٌد ، َكَوػػا يَػػاَؿ تَػَعػػاىَل:  يُػػْل ُ ػػَن الل ػػهُ 
 َوُ َن الس ي ُد ال ِذي َكُوَل ِق ِعْلِوِه َومِسْكَوِتِه َوَرزْتَِتِه َورتَِيِ  ِصَفاتِِه.  ، َٖأمَسٌد{

  َرْ مَِلْد{ َأْي: َرْ ُمنَبْد ِمْدُه َولٌَد. وينله عر نفسه 
  وََرْ ُمنلَْد{ َأْي: وََرْ مَػتَػَنل ْد َعْر َشْيٍن يَػبػَْلُه. ه وينل

 القرمػػب وََرْ َمُكػػْر لَػػُه ُكُفػػًنا َأمَسػػد{ َأْي: َولَػػْيَس لَػػُه ِعػػْدٌؿ َوَ  ُمَكػػاِفٌ، َوَ  ُمَسػػاٍو ، فَػَقلَػػَ  الد ِ ػػًَن وينلػػه 
ٌد ، ِدْل َ  َمُكػنُف اْلَنلَػػُد ِد   ُمتَػَنل ػًدا بَػػػٌْنَ َشػْي َػٌْنِ ُمتَػَعػػاِ َلٌْنِ َواأْلَْعلَػا َواْلُوَسػاِوي ، فَػػانْػتَػَفا َأْف َمُكػنَف لَػػُه َولَػ
 َأْو ُمتَػَقارِبَػٌْنِ ، َوتَػَعاىَل الل ُه َعْر َلِلَ  ُعُلنًّا َكِبًنًا.

  كػػاف كػػاف صػػ ًناً  ملػػا  ومػػ  للػػ  معتقػػدوف أنػػه ،  دلػػػ هأهنػػم مزعوػػنف أف عيسػػا ومػػر أيػػناؿ الدصػػارى  (ٛ
  .ديي  األلى عر نفسه وم كل ومررب مستلي  أف

و ػن حمتػاج  ادلػػ هكيػف مكػنف   ؟عبػدمُ مسػتةر أف الكامػل الػذي  لػ هاإل ل  ذ: صفة ، فيا سبةاف ا 
  ؟دىل غًن:

مػػػر ، ألنػػػه مدتقصػػػنف الػػػرب سػػػبةانه و  مع وننػػػه الدصػػػارى باعتقػػػا  م أف  ولػػػدا  ػػػم ق ااحقيقػػػة  (ٜ
فلػن كػاننا مع وػٌن للػرب سػبةانه مسقػاً ملػا زعوػنا ، ابػة وضػعف املعلـن أنػه   أمسػد متخػذ ولػداً د  اح

 .وكل شين دليه مفتقر سبةانه، دل  ن ال ين عر كل شين ، أف له ولداً 

                                                             
 سنرة اإلخالص . ٖ
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ؼ بػ ف مقػراوا علػيهم نصنصػاً مػر ر  ػػػػػةَ وُ ػس الدصارى علا غًن م عدد  عن م لػدمدهم الػػػػب  ػػػػػلَ كثًناً ما مػُ  (ٓٔ
ل املػػدعن ر تثبػػق عدػػد: صػػػةة و ػػذا خلػػ  ، دل املقابَػػ، الدصػػنص  فيةتجػػنف علػػيهم اهػػذ:، اإلجنيػػل 
 .مث حيتجػػنا بػػه –ولػػر عػػدوا دىل للػػ  سػػبيالً  -كػػالـ ا اإلجنيػػل   أف أف مثبتػػناأو  علػػيهم ف، اإلجنيػػل 

غامة ما عدد م ق د بات صةته أنه لكر يصصاً ر تكر ويعق مث ويعػق بعػد ، و ػذا     لػة فيػه و 
بعػد وينعهػا مث  كتبهػامػا  لػيلكم علػا أف كاتػب  ػذ: األمسػداث  : دل مقػاؿ، جنيػل علا صػةة اإل ةلبتا

 ؟أ خلها ق اإلجنيل

الػػػػذمر بػػػػٌن أمػػػػػدمهم ومعتوػػػػدوف عليػػػػه ق أنرػػػػػلتهم الدصػػػػػارى باإلجنيػػػػل  معتػػػػزمث دين ألعجػػػػب كيػػػػف 
 ػػن كوثػػل مػػا ،   باألنبيػػان  ػػن واضػػ  الػػبلالف والكػػذب وا سػػتخفاؼمػػ  امستنائػػه علػػا مػػا التبرػػًنمة 

أف لنطػػػاً عليػػػه السػػػالـ  ٖٛدىل  ٖٓايمػػػات مػػػر  – ٜٔاإلصػػػةاح  –سػػػفر التكػػػنمر مػػػذكنر فيػػػه ق 
ف ػػالً عػػر أمسػػد أنبيػػان  شػػخص عػػا يقػػاؿ مثػػل  ػػذا ق مُ مليػػر أف فهػػل ، شػػرب اخلوػػر مث زن ببداتػػه 

 ا؟
 تِني 

َل:  وهِا قد وسأل َائ  مِصَ مَجرد ٍَ النحث عن الحُ َيق
وحتػػنؿ دىل مػػا  ػػن عليػػه ايف ، فكيػف كػػاف  مػػر املسػػي  األصػػلي ق  دلا كػاف  مػػر املسػػي  يػػد حتػرؼ
 ويته يبل أف مرف  دىل السوان؟

 فاجلناب مر ذتانية وبن::

مر أـ بال أب ، ، مسنع  ن الديب عيسا ابر مرء عليه الصالة والسالـ ، خلقه ا مبعجزة ربانية  .ٔ
، فخلر أبا م   ـ مر  ع ق خلقهمن  ػػػػػػنَ ، الذي ا   لة وعالمة للداس علا يدرة ليكنف ق  ذا 

، د  عيسا  ، وخلر بقية الذرمة مر لكر وأنثا ، وخلر مسنان مر لكر بال أنثا غًن لكر و  أنثا
، فتوق القسوة الرباعية الدالة علا كواؿ يدرته وع يم سللانه فال  فإنه أوبد: مر أنثا بال لكر

 .دله غًن: و  رب سنا:

هذه هٍ ،  بعبا ة ا وترؾ عبا ة ما سنا: مف مر  ،  أمة ع يوة ، و م بدن دسرائيلدىلبعثه ا مث  .ٕ
الة المسيح عيسى ابن مروم الصحيحة ، وكاف معه كتاب اإلجنيل ، فيه تفاصيل العبا ات اليت  َر

 ، مث دلا بعثه ا ٗشرعها ا علا بين دسرائيل ، وأمر م باإلدياف بالديب حمود )صلا ا عليه وسلم(

                                                             
وا األعلا و م املالئكة ، و ذا فيه زما ة تررمف و دان عليه ، ػ دان ا عليه ق ال نالة علا الديب حمود  معىن الص  ٗ

 و ن مستةر لل  ، ألف ا  دى الداس به دىل الدمر الصةي .
  .ومعىن )وسل م(  ذا  عان أم ا أف مُػػَسػػل وه ا مر ايفات ، مثل اللعر فيه أو ق زوباته وحنن لل

 علا نبي  حمود وَسل وه مر ايفات. فيكنف املعىن اإلرتايل جلولة )صلا ا عليه وسلم( أي: اللهم ا رِ 
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قيامة ػػػػ، وسًنب  ق  خر الزماف يبل مـن الملا أرا  اليهن  يتله وصلبه دليه مبعجزة ربانية ا رفعه 
 ، مث دينت كوا دينت الداس.  ي أف ل أماـ الدنيا،  سدة ٌنوحيكم الداس أربع

أوصاؼ رء   مقبل أف متنبه دليه أمسد بالعبا ة أو أف مصفه برين مر ػػػواملسي  عيسا ابر م .ٖ
ودل ياؿ ا ما  ﴿الربنبية ، وسنؼ متهأ ممر مفعل لل  مـن القيامة ، كوا أخه ا بذل  ق ينله 

َن لٍ أن   وف ا ياؿ مر ٌنأنق يلق للداس اختذوين وأمي دلػ هنعيسا ابر مرء  َنحانك ما وْ
َل ما ليس لٍ بحُ دف كدق يلته فقد علوته تعلم ما ق نفسي و  أعلم ما ق نفس  دن   أق

أمرتين به أف اعبدوا ا ريب وربكم وكدق عليهم شهيدا ما  ما يلق هلم د  ما* أنق عالـ ال ينب 
 .﴾ مق فيهم فلوا تنفيتين كدق أنق الرييب عليهم وأنق علا كل شين شهيد

، واألنابيل  «حمود»وكوا تقدـ فإف الديب املسي  عيسا ابر مرء يد برر بديب م يت بعد: ا ه  .ٗ
فيها تل  البرارات ، ويد ظهر فعال  ذا الديب  املدتررة ب مدي الدصارى )املسيةيٌن ايف( مذكنرة

بعد رف  املسي  بدةن ستو ة سدة ، وبان بررمعة خاتِػوة هنائية عامة للداس كلهم ، بين دسرائيل 
جد  ما فيها مر األمسكاـ وناسخة ػُ وغًن بين دسرائيل ، تنافر ما ق الررائ  األوىل مر العقائد ، وت

أ ركها فيجب عليه الدخنؿ فيها م  دديانه بعيسا ومنسا هلا ، و ي شرمعة اإلسالـ ، فور 
ودبرا يم وغًن م مر األنبيان ، ألف مر شرط اإلدياف با  ن اإلدياف جبوي  األنبيان وعدـ التفرمر 

 بيدهم ق لل .
 مراب  ملعرفة برارات العهد القدء واجلدمد بدبنة حمود )نيب اإلسالـ( كتاب:

The Amazing Prophecies of Prophet Muhammad in the Bible٘ 
وللعلم فإف رتي  الرسل أرسلهم ا ل امة وامسدة و ي أف م مروا أينامهم بعبا ة ا ومسد:   شرم   .٘

وما أرسلدا مر ﴿له ، وأف مُػةذ روا الداس مر دشراؾ غًن: معه ق عبا ته ، ياؿ ا تعاىل ق القر ف 
 .﴾أنا فاعبدوف د دلػ ه رسنؿ د  ننمسي دليه أنه   

ه ، وال لن  لن فيُمَسن غ ألمسد مر الداس ، كائدا مر كاف ، أف م  القدر الرفي  لعيسا ابر مرء  ذا و  .ٙ
ا أو ابر ا أو  الث  ال ة ، بل نقنؿ دنه جاوزة ااحد ق التع يم ، ك ف منصف ب نه  ن ػ ن م

                                                                                                                                                                              

و ذ: اجلولة رتلة تنيًن وامسرتاـ ، وعب علا املسلم أف مقنهلا كلوا مر بذكر الديب حمود ، فال ملير باملسلم أف دير 
 عر دنساف عا ي.عليه اسم الديب حمود فال مدعن له ، وك نه متكلم 

 الصالة والسالـ. عليهممستةب لكر  ذا الدعان عدد لكر بايي األنبيان ، كوا 
  ذا الكتاب مدرنر ق شبكة املعلنمات اهذا العدناف.  ٘

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=437#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=437#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=437#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=437#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=437#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=437#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=437#docu
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تقلب ق رزتها ، مث ا ق بلر أمه ، مث فكاف عيس، « كر»ب مر ا برر ، زتلته أمه مرء البتنؿ 
 .ولدته كوا ُولِد بايي األنبيان وبايي الداس ، مث أرسله ا باإلجنيل دىل بين دسرائيل

مسلكٌن مذمنمٌن ، مػػسل  ال ُػػػػُلن  واهذا متبٌن أف  مر اإلسالـ مسل  مسلكا متنسلا بٌن .ٚ
لدصارى )املسيةيٌن( ، وال لن  ن الزما ة ق ومسل  الػػػػػػػجفان ، ف ما مسل  ال لن فسلكه عامة ا

التع يم ، فالدصارى رفعنا املسي  مر مكانته ااحقيقية البررمة دىل مستنى الربنبية ، نعم ، رفعن: مر 
، وكذل  يالنا ق أمه مرء ، فعبدومها م  ا ، دلػ ه  مستنى البررمة والدبنة يالنا دنه رب وابر الرب و

 يلهوا.وعبدوا صنرمها ودتا 
وأما مسل  اجلفان والذـ فهن مسل  اليهن  الذمر مسلنا مر يدر املسي  ، فنصفن: ب نه ولد زنا ، 

 مساشا: مر لل  ، ور معرتفنا بدبنته.
أما اإلسالـ فهن الدمر النس  ، الدمر ااحقيقي افنظ مر عدد الرب مر حترمف البرر وعبثهم ، 

اليهن  ، فبٌن ااحقيقة ال ائبة عر  ؤ ن و ؤ ن ، افنظ مر عبث ر باف الدصارى ومساخامات 
ووض  أف عيسا ابر مرء برر رسنؿ ، م كل اللعاـ وديري ق األسناؽ ، ياؿ ا تعاىل أل ل 

 أي املسيةيٌن(: –الكتاب )و م اليهن  والدصارى 
َا اْلَوِسيُ  ِعيَسا اْبُر َمْرَءَ َرُسنُؿ  مَا َأْ َل اْلِكَتاِب َ  تَػْ ُلنا ِق ِ مِدُكْم َوَ  تَػُقنُلنا َعَلا الل هِ ﴿ ِد   ااحَْر  ِدح 

َا الل ُه ِدلَ هٌ الل ِه وََكِلَوُتُه أَْلَقاَ ا ِدىَل  َمْرَءَ َوُروٌح م ْدُه فَآِمُدنا بِالل ِه َوُرُسِلِه َوَ  تَػُقنُلنا َ اَل ٌَة انتػَ  ًرا ل ُكْم ِدح  ُهنا َخيػْ
 .﴾َأف َمُكنَف لَُه َولٌَد ل ُه َما ِق الس َواَواِت َوَما ِق اأْلَْرِض وََكَفا بِالل ِه وَِكيال َوامِسٌد ُسْبَةانَهُ 
َر ااحَْر  َوَ  تَػت ِبُعنا َأْ َناَن يَػْنـٍ يَْد َضل نا ِمر يَػبْ وياؿ تعاىل ﴿ ُل ُيْل َما َأْ َل اْلِكَتاِب َ  تَػْ ُلنا ِق ِ مِدُكْم َغيػْ

 ﴾.ِثًنًا َوَضل نا َعر َسَناِن الس بِيلِ َوَأَضل نا كَ 
 أَرَا َ  ِدفْ  َشْيً ا الل هِ  ِمرَ  دَيِْل ُ  فََور يُلْ ل َقْد َكَفَر ال ِذمَر يَاُلنا ِدف  الل َه ُ َن اْلَوِسيُ  اْبُر َمْرَءَ وياؿ تعاىل ﴿

دَػُهَوا َوَما َواأْلَْرضِ  الس َواَواتِ  ُمْل ُ  َولِل هِ رتَِيًعا ِض اأْلَرْ  ِق  َوَمر َوأُم هُ  َمْرءََ  اْبرَ  اْلَوِسي َ  مُػْهِل َ  َأف  بَػيػْ
 يَِدمٌر﴾. َشْينٍ  ُكل   َعَلا َوالل هُ  َمَرانُ  َما خَيُْلرُ 

 اْعُبُدوا يلَ ِدْسَرائِ  َبيِن  مَا اْلَوِسي ُ  َويَاؿَ لََقْد َكَفَر ال ِذمَر يَاُلنا ِدف  الل َه ُ َن اْلَوِسيُ  اْبُر َمْرَءَ وياؿ تعاىل ﴿
 أَنَصاٍر﴾. ِمرْ  لِل  الِِوٌنَ  َوَما الد ارُ  َوَمْ َوا:ُ  اجْلَد ةَ  َعلَْيهِ  الل هُ  مَسر ـَ  فَػَقدْ  بِالل هِ  ُمْررِؾْ  َمر دِن هُ  َورَب ُكمْ  َريب   الل هَ 

ا مَدتَػُهنا ر ْ  َوِدف َوامِسدٌ  ِدلَ هٌ  ِد    ِدلَ هٍ  ِمرْ  َوَمال َقْد َكَفَر ال ِذمَر يَاُلنا ِدف  الل َه  َاِلُث َ اَل ٍَة وياؿ تعاىل ﴿  َعو 
 .أَلِيٌم﴾ َعَذابٌ  ِمدػُْهمْ  َكَفُروا ال ِذمرَ  لََيَوس ر   مَػُقنُلنفَ 

مؤمر باألنبيان والذي   مر أركاف اإلسالـ ،  اباألنبيان معته ركد اإلدياف ومما مدب ي التدبه دليه  ن أف .ٛ
مر  مر  انه مكنف خاربإ( فمغًن أو  امنسا أو حمودمدهم )اليسنع أو  او مكر: وامسدأأو مكر هم 
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رسله و ن أي ذنه مكر: الفإ الرسنؿمكر:  والذيأرسله ا اىل الداس ،  رسن مكر:  ها سالـ ، ألن
 ا سبةانه وتعاىل.

 َص 
معػػػي  الأيػػػبِ اإلنسػػػانة العايلػػة ، ومػػػا أمتهػػا أمهػػا الربػػػل العايػػل املدصػػػف البامسػػث بتجػػػر  عػػر الػػػدمر ااحػػر ، 

ما مدؿ علا أف  مر اإلسالـ  ن الدمر ااحر الذي   ديكر أف مكنف د   وار لكػػػػبي  أُ  واكيويلب واكيبعقل
 :  و ذا متلخص فيوا ملي، مر عدد ا 

انه   عبػػد و  ُمصػػلا د   ومسػػد: سػػػبةفػػال مُ ، / أنػػه  مػػر مػػدعن دىل عبػػا ة ا ومسػػد:   شػػرم  لػػه  أواا 
كػػاف ولػػن  فلػػيس مبسػلم ،  ا بػد غػػًنومػػر عَ ، دل   خػػالر مػر العػػدـ د   ػػن سػبةانه وتعػػاىل ، شػرم  لػػه 

 .(وسل م مصلا ا عليه) أو غًن م حمودٍ مر األنبيان كاملسي  أو منسا أو الرخص املعبن  
 –علػيهم السػالـ  –حموػد جبويػ  األنبيػان كػآ ـ ودبػرا يم ومنسػا وعيسػا و دف  ذا الدمر م مر باإلديػاف مث 
 م مر باإلدياف ببع هم والكفر ببع هم ايخر.فلم 

مث دنػػه  مػػر وسػػ  ، مػػ مر باإلديػػاف باألنبيػػان علػػا أهنػػم برػػر مثلدػػا ، ومدهػػا عػػر سػػبهم والكفػػر اهػػم ، فلػػم 
كوػػا فعلػػق ة  باألوصػػاؼ الرػػديع فهُ ِصػػومَ  هُ ػػػػػم  ذُ ور مَ ، كوػػا فعلػػه الدصػػارى ابػػر مػػرء  عيسػػا الػػػوسي  ه ػػػػػػػؤل  مُ 

 .ألنه حمفنظ كوا  ن مر عدد ا فهن  مر وس ، اليهن  
أي الدسػػا األصػػلية مدهػػا ، ، والزبػػنر الكتػػب السػػواومة كػػالتنراة واإلجنيػػل  جبويػػ  ػػذا الػػدمر  مػػ مروكػػذل  

واملنبػن  مدهػػا ايف ، أهنػا مدسػنخة بػالقر ف ه بػٌن لكدػوالػيت كانػق بيػد األنبيػان عيسػا ومنسػا وسػليواف ، 
و ػػػن دىل مػػػـن القيامػػػة كوػػػا  ػػػن ، بقػػػاا: ورا  ػػػػػػػال كتػػػابِ ويػػػد أبػػػدهلا ا بال، داولتػػػه األمػػػدي بػػػالتةرمف يػػػد ت

 .حمفنظاً وبعله ، القر ف 
ومدهػػا عػػر يبائةهػػا ، ومػػػر ، / أف  ػػذا الػػدمر مػػدعن الدػػاس دىل مكػػاـر األخػػالؽ وحماسػػر األفعػػاؿ  ثانيــاا 

 ر  ِسػػ رِ ػػػػػبَ ػػػػعصػػي األبدػػان ايبػػان   سػػيوا بعػػد كِ أف مَ كػػم  ػػن لنػػب ع ػػيم ق اإلسػػالـ للػػ  بػػر النالػػدمر ، و 
   .أو مذ ب اهوا أو ب مسدمها دىل امللج  ليقـن برعامتهوا أمسدمها

فإلا زاؿ عقل ، زمل العقل ػػػأهنا تُ ، والعلة ق لل  اخلور  ع يم ق اإلسالـ أف مررب أمسدٌ  وكم  ن لنبٌ 
  .اإلنساف  ي  لفعل كل شر

مػر تػدقٍص أو سػبٍّ ،  بكػالـ   مرضػا:يبة مسػلم ػػػػػق اإلسػالـ أف مػتكلم مسػلم ق غَ وكم  ن لنب ع يم 
و ػذا الػدمر الكػرء  مػر األخػنة والتعػاوف علػا رضػا ا ، ألف  ػذا مسػبب العػداوة والب  ػان وحنن لل  ، 

 .سبةانه
، األفػر وبعيػدة املػدى  ةاسر تعاليم وأمسكاـ  ذا الدمر أنه مد ر لألمنر ن رة مشنلية واسعةػمر مو  / ثالثاا 

بػػ كثر مػػر امػػرأة ز للربػػل أف متػػزوج أنػػه بػػن  : فوػػر للػ ،   ن ػرة خصنصػػية ضػػيقة األفػػر ويصػػًنة املػػدى 
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، بػػٌن الدسػػان ق الدفقػػة واملبيػػق والسػػفر العػػدؿ ، ووضػػ  لػػذل  شػػرطا و ػػن أربػػ  نسػػان ولكػػر   متعػػدى 
 : ولل  مت   مبا ملي، املدى  كم مر  ذا الدمر مسكم مشنيل واس  األفر وبعيدػػػةُ ػو ذا ال

وامسػػدة فلػػن أف كػل ربػل تػػزوج امػرأة ، األرض أكثػػر مػر الربػاؿ  أف تعػدا  الدسػان ق كثػػًن مػر بقػاع - أ
مػػػ  ر شػػػرعية ػػػػػػػػأـ تكػػػنف لات عاليػػػة غي، أتبقػػػا عانسػػػاً   زوج هلػػػا  ؟فوػػػر للدسػػػان الباييػػػاتفقػػػ  

واألمسسػر مػر  ػذا كلػه أف تكػنف زوبػة   ش  أف األف ػل  ؟الرباؿ ، ععلنهنا بيدهم كنسيلة ترفيه
 . انية

فهػػل األرمسػػم هلػػذ: أف ، عػػرض هلػػا مػػرض بعػػد الػػزواج أو تكػػنف عقيوػػة   تلػػد أف كثػػًناً مػػر الدسػػان مَ  - ب
 تكنف زوبة  انية.األف ل هلا أف   ش  أف  ؟أو أف تكنف زوبة  انية، بال زوج  وتبقار ػػػل  ػػػػلتُ 

فهػل األف ػل أف متػزوج  انيػة دىل الرابعػة ، ة لق ػان رغبتػه أف بعض الربػاؿ يػد   تكفيػه امػرأة وامسػد - ت
    ؟وامسدة ، فيةصل اهذا فسا  اجملتو كل مـن م  والداعرات  أو مصامسب الفابرات  –دف شان  –

 .لالختصارطلبا و داؾ حماسر أخرى كثًنة تركتها 
ذورة ق للػ  ل لبػة و ػي معػ، لكر يد تقنؿ بعض الدسان أهنا م  لل    ترغب أف متػزوج زوبهػا عليهػا 

، أف معلم كل أمسد علم اليقٌن أف التعدا  منافر للعقل و  الذي مهم  ن املصلةة العامة ،لكر ، العاطفة 
فػػإف اإلنسػػاف مقلعهػػا خرػػية ، و ػػذا مثػػل اليػػد الػػيت اهػػا مػػرض السػػرطاف ، وأنػػه مػػر بػػاب ااسػػر العامػػة 

ومعػرتؼ أنػه منافػر للةكوػة والد ػرة ،  صػديعه  ػذا مرػكر لػه ل  ػػػػوالكُ ،   كر ه لذل  ػػػت رر بايي البدف م
 الرونلية. 

وعلػا اتبػاع  (صػلا ا عليػه وسػل م)ؿ علػا رسػنله ز  ػػػػدَ ػػػوُ ػ/ أف  ذا الدمر يائم علػا اتبػاع كتػاب ا ال رابعاا 
املقػػػدس أف كتابػػه  زمػػد مقيدػػ  بػػ ف  ػػػذا الػػدمر مسػػر  وممػػا مَ ، ق العبػػػا ة  (صػػلا ا عليػػه وسػػل م)رسػػنؿ ا 

ولػػيس ،  بتةرمػفٍ  ر تدلػه مػدٌ ، ألػف وأربعوائػػة سػدة  القػر ف حمفػنظ علػا مػدى  ػذ: السػػدٌن مدػذ أكثػر مػر
ود  مػػػا تفسػػػًن بقائػػػه وعػػػدـ تدػػػاوؿ األمػػػدي لػػػه ، فيػػػه شػػػين مػػػر التعػػػارض وا خػػػتالؼ علػػػا كثػػػرة أعدائػػػه 

أفلػػيس  ػػذا  .لػػه مػد بتةرمػػففػػان ر  ػػذا القػر ف املبػػارؾ ق أي بقػػاع األرض ًػد: وامسػػداً ر تد بػالتةرمف ،
  ليالً علا أنه كتاب ا املقدس املرا  بقاا: للبررمة؟

ألهنػػػا دمػػا مدسػػػنخة ُمل ػػاة كػػػدمر الػػػوسي  و مػػػر ، قػػػرر بلػػالف كػػل  مػػػر سػػنا: / أف  ػػػذا الػػدمر مُ  خامســاا 
ر املسػي  منسا ، ودما مر وض  البرر كدمر اهلددوس ُعبا  البقر ، والبنلمٌن ُعبا  بنلا ، وللعلػم فػإف  مػ

يػػد حتػػنؿ مػػر عبػػا ة ا دىل عبػػا ة املسػػي  نفسػػه وعبػػا ة أمػػه وعبػػا ة الصػػليب وعبػػا ة الهاومػػز والصػػنر ، 
مهيودػػػنف علػػػا الرعيػػػة ، ومبتػػػزوف البدػػػات ، مزعوػػػنف أهنػػػم أبدػػػان ا ، و  الػػػذمروعبػػػا ة القساوسػػػة والر بػػػاف 

ور عبػا ة فصػارت ايف  ور عاليػات ومرتكبنف الفنامسش معهر ق الكدائس اليت كانق ق عهػد املسػي   
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بٌن القساوسة والرا بػات ، و ور ُمرػرب فيهػا اخلوػر ق األعيػا  ومريصػنف فيهػا ومسػوعنف املنسػيقا ، فلػم 
 معد  داؾ فرؽ بٌن الكدائس وبٌن  ور الدعارة.

صػةي  فلهذا فإف رتي  األ ماف غًن  مر اإلسػالـ دمػا مػر اخػرتاع البرػر أو مػر حترمػف البرػر ، والػدمر ال
البايي كوا  ن علا  ي ته مدذ أنزلػه ا  ػن  مػر اإلسػالـ ، والسػبب ق للػ   ػن مسفػظ  سػتنر: األصػلي 

 و ن القر ف كوا  ن.
فػػال مصػػ  ألمسػػػد أف معيػػب أمسكػػػاـ ، أف  دػػاؾ فريػػاً بػػػٌن اإلسػػالـ واملسػػػلوٌن  –أمهػػا القػػػران  –مث اعلوػػنا 

وا أنه   مصػ  ألمسػد أف ك،    ذا   مص  أبداً  .اإلسالـ ألبل أف بعض املسلوٌن مقصروف ق القياـ اها
، لبقهػػا مػر مُ بػٌن فػػإف  دػاؾ فريػاً بػٌن األمسكػاـ و ، اللػب لكػنف بعػض األطبػان أخلػ وا ق العػالج  مَعيػب

أمسٌد لل  ، ألف ا كامل ق صفاته ، فهػن   ولر مستلي ،  هبعيٍب فيفور أرا  أف معيب اإلسالـ فلي ت 
 .كامل ق أمسكامه وق تررمعاته

ه بعػػد ألنػػ، غػػًن   اإلسػػالـ  وفػػر مػػده أنػػه ملػػـز كػػل أمسػػد أف متعبػػد ا ومرػػكر:  –كػػل نػػاظر   –يعلم ػػػػػػلِ و 
ومػر مبتػػ  بعثػة الدػيب حموػد )صػػلا ا عليػه وسػلم(    مػػر مقبػنؿ د   مػر اإلسػالـ ، يػػاؿ ا ق القػر ف 

 .غًن اإلسالـ  مدا فلر مُقبل مده و ن ق ايخرة مر اخلاسرمر
 والتػػػنراة ومػػػرتؾعلػػػا طرمقػػػة الكتػػػب ارفػػػة كاإلجنيػػػل دنسػػػاٌف عبػػػد ا أف م لػػػا  ػػػذا فوػػػر اخللػػػ  الع ػػػيمفع

و  مرمػد التعبػد ، الكتاب افنظ و ن القر ف ،  ل معقػل أف ا مرمػد التعبػد بلرمقػة اإلجنيػل مث   حيف ػه 
 .بل العكس دتاماً  .كال  ؟بلرمقة القر ف وحيف ه

 و ػن  خػنؿوقيم أ  ػػػفله الدعػيم ال  مرمر ،  ار بزان ، عد  ذ: الدار  ار أخرى ف بَ أ مث ليعلم كل ناظرٍ 
بػػزاًن ومسسػػابا وعػػدـ اإلديػػاف بػػ ف  دػػاؾ ، الدػػار  و ػػن  خػػنؿفلػػه العػػذاب املقػػيم أ   ر مػػؤمرومػػر ، اجلدػػة 
 خلر الداس عبثا ، و ذا باطل عقال ونقال.ا أف مستلـز 

و ػػػذ: صػػػفة نقػػػص متدػػػز: ا عدهػػػا ، ألنػػػه سػػػيرتتب علػػػا للػػػ  أف اإلنسػػػاف ، ظػػػار مث دنػػػه مسػػػتلـز أف ا 
الدتيجة   تلير  و ذ، ق الدهامة ق  ذ: الدنيا مستني  ن والفاسد الررمر السارؽ القاتل  رَ ػػػي  ػػخَ ػػالصاحل ال
 .ى كل بعولهدل مقت ا العدؿ أف عازَ ، جبداب ا 

، مػا مػرا: مسسػداً حبسػب مصػ  لػه أف متعبػد ا علػا  ػنا: و كػل دنسػاف   وأعجب مر  ذا كله مر مػزعم أف
، ر ػػػسَ ػػفبعض الداس مرى أف شػرب اخلوػر مسَ ، ر سَ ػػػةَ ػألف الداس متفاوتنف ق تقدمر ال، و ذا خل  شدي  

 .و كذا، ر ػػسَ ػػمسَ وبع هم مرى أف الزنا 
ألبػػل  أف نعبػػد: وخيلقدػػاا د دل كيػف مرمػػو ػػذا باطػػل ، ، مث ملػـز علػػا  ػػذا أف ا مقصػػر ق دبانػة ااحػػر 

مػػا رأمكػػم ق دنسػػاف  عػػاكم دىل وببػػة طعػػاـ ور مصػػف لكػػم الػػدار  ؟طرمػػر عبا تدػػا لػػهلدػػا  ٌن  ػػػػػبَ ػػػػللػ  و  مُ 
  ؟بالتقصًنالداس سيصفننه ليس أ، اليت فيها اللعاـ 
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ح ااحجػة ق بيػاف افػنظ مػر حترمػف األمػدي  وف غػًن: مػ  وضػن  بػالقر فمث ملالا   متوس  أمثػاؿ  ػؤ ن 
  .صديه

ق دجنيػػل كوػا و مدػػه ،   (صػػلا ا عليػه وسػل م)البرػػارة مبةوػد لِكػر ف ق بعػػض األنابيػل أيعلم الكػل لِػ مث
 .هم كل شينوُ ػػػػل  ػػػػعَ ػػػػالباريلي  الذي مرسله أيب ق  خر الزماف  ن مُ : (ٕٙ: ٗٔ)منمسدا 

 . خر للديب )حمود( ( ، و ن اسمأزتد)كلوة مننانية مبعىن والباريلي   

َل بعضهم   ؟لماذا اهلل خلقِا: ثم أخيراا قد وق
احكوة ع يوة وغامة بليلة ، و ي  –اجلر واإلنس  –سبةانه وتعاىل خلر اخللر  دف ا: فاجلناب

عبا ته سبةانه وتعاىل ، والدليل علا لل  ينله تعاىل ﴿وما خلقق اجلر واإلنس د  ليعبدوف﴾ ، وياؿ 
د   ن رب   دلػ ه أحا خلقداكم عبثا وأنكم دليدا   تربعنف * فتعاىل ا املِل  ااحر  تعاىل ﴿أفةسبتم

العرش الكرء﴾ ، وياؿ تعاىل ﴿أحيسب اإلنساف أف ُمرتؾ سدى﴾ ، أي: َأمسِسب اإلنساف أف ُمرتؾ 
 وال ،   ُمؤمر و  مُدها ، و  مُػةاسب و  مُػػعايب؟ػ 

 أ ن ق مسابة ألف نعبد:؟ ، لا ا خلقدا لعبا ته بع هم: ملالرمسه يد م و دا سؤاؿ

دف ا غين عر العاملٌن ، ومر صفات ا )ال ين( ، ياؿ ا ق القر ف عر نفسه ﴿ ن ال ين له فيقاؿ: 
أف العبا ة مَسػػػق ػػػُه كم ع يوة مدها: ةِ ػػػخلقدا ا لعبا ته لِ ما ق السواوات وما ق األرض﴾ ، ودحا 

تعاىل ، ألنه  ن اخلالر الرازؽ الػُوػدبر هلذا الكنف ، فبهذا استةر ا العبا ة ومسد: ، و  أمسد سبةانه و 
 غًن: مستةر العبا ة معه ،   نيب و  َمػَلػ  و  صدم و  دتثاؿ و  صليب و  غًن لل  مر املخلنيات.

خًن اجلزان ، و ن  خنؿ اجلدة ، فإلا عبد اإلنساف ربه كوا أمر: فإف ا عازمه مـن القيامة علا لل  
 . ار عقابه )الدار(الػُوعرض عر عبا ة ا ومسد: سين وللوُ ، ةسر  ار كرامته )اجلدة( للوُ  فقد بعل ا

و ذا مر عدؿ ا سبةانه وتعاىل ، أف مر ياـ حبر ا )و ن عبا ته ومسد:   شرم  له( فإف ا 
رض عر عبا ة ا فإف ا معايبه بدخنؿ نار بهدم ، عيالا مكاف ه ق ايخرة  بدخنؿ اجلدة ، ومر أع

 با مر لل . 

َم العنادة ٍَ اإلَالم  مفه
العبا ة  ي التذلل  عز وبل حمبة وتع يوا ، بفعل أوامر: وابتداب ننا يه علا النبه الذي بانت به 

مسدفان ومقيونا الصالة ومؤتنا الزكاة  وما أمروا د  ليعبدوا ا الصٌن له الدمر﴿شرائعه ، كوا ياؿ تعاىل 
، أي: ما أُِمر الداس ق سائر الرػػػػػرائ  د  ليعبدوا ا ومسد: ، ومكنننا مسدفان ، أي  ﴾ولل   مر القيوة

مائلٌن عر اإلشراؾ م  ا ق العبا ة دىل التنمسيد واإلخالص  ق سائر العبا ات ، ومقيونا الصالة ، 
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يها مر الفقران واملساكٌن وحنن م ، ولل   مر القػي وة ، أي  مر ا ستقامة ، و ن ومؤ وا الزكاة ملستةق
 اإلسالـ.

 واإلسالـ  ن ا ستسالـ  بالتنمسيد ، وا نقيا  له باللاعة ، واخللنص مر الررؾ.
 .دنه ويل لل  سبةانه، والسًن ق طرمر رضنانه ، ا نس ؿ أف مررح صدورنا لادياف  

وػػد ا ، والػػذي مت فيػػه بيػػاف الفػػرؽ بػػٌن املسػػيةية األصػػلية الػػيت بػػان اهػػا الػػػوسي  عيسػػا ابػػر مت املقػػاؿ حب
مرء ، واليت تػدعن دىل عبػا ة ا ومسػد: وعػدـ اإلشػراؾ بػه ق عبا تػه ، وبػٌن املسػيةية املعاصػرة الػيت تػدعن 

، وعبػػا ة اجلوػػا ات   اىلدىل عبػا ة البرػػر ومهػا املسػػي  وأمػه ، ووصػػفهوا بصػػفات الػرب )ا( سػػبةانه وتعػ
 كصنرمها ودتا يلهوا ، وعبا ة الصليب ، الذي مصدعه الداس مث معبدونه.

كوا مت بياف الدمر اإلسالمي اخلادتي الذي بان به الديب حموػد )صػلا ا عليػه وسػلم( دىل الدػاس كلهػم ، 
)التػنراة الكتػب مػر  ) مر املسػي  و مػر منسػا وغًنمهػا( ، وناسػخا ملػا م ػاناسخا ملا م ا مر األ ماف 
 ومهيودا عليها.واإلجنيل والزبنر وغًن م( ، 

 وكتبه ، مابد بر سليواف الرسي

ajed.alrassi@gmail.comm 

 00966505906761هاتَ: 

mailto:Majed.alrassi@gmail.com
mailto:Majed.alrassi@gmail.com
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َقع  –والفائدة  ااََزادةمراجع علمية لمن أراد  َرة ٍَ م َاضح»وهٍ مِش  «الدون ال
religion-clear-www.saaid.net/The  

 

 القر ف –الكتاب املقدس  .ٔ

 القر ف – املقدس بالكتاب منبز تعرمف .ٕ

 ؟ا خلقدا ملالا .ٖ

 اإلسالـ  مر ق مرء ابر عيسا املسي  الع يم الديب وابدها العذران ملرء الع يوة املكانة .ٗ

 اللةد دىل املهد مر املسي  صةي .٘

 األلى مر وتَػػػػػدِجػػػػػيته السوان دىل مرء ابر عيسا املسي  الع يم الديب رف  يصة .ٙ

 « ال نف ويفة علوية ومدلقية، للوثقفٌن واملثقفات فق » - رب؟ املسي  ل  .ٚ

مدلقية، للوثقفٌن أربعنف ويفة علوية و » - علا بلالف عقيدة تنارث اخللي ة وصلب املسي   ليالأربعنف  .ٛ
 «واملثقفات فق 

 يروف عدة مدى علا رفعه بعد مسنع لرسالة مسد ق اليت التدرعية والتلنرات الت يًنات .ٜ

 السوان دىل رفعه بعد اليسنع  مر حترمف علا الد ئل .ٓٔ

 اإلسالـ تسيب  ....  الدكتنرة أمتها مهال .ٔٔ

 القساوسة م   ا ئ علوي مسنار .ٕٔ

 اإلر اب مر اإلسالـ منيف .ٖٔ

ٔٗ. Who Deserves to be Worshipped 

ٔ٘. The Amazing Prophecies of Muhammad in the Bible 
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