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  إقرأ في هذا الكتاب

 ملاذا حياربون بولس الرسول ؟ 

  ماذا قال القرآن وكبار علماء االسالم عن
 بولس الرسول ؟

  ما هي حججهم ضد هذا البحث والرد عليها
 ؟

  ملاذا مل يوجه حممد أي كلمة نقد ضد بولس
 الرسول ؟

 ، ملاذا  السرقة األدبية من كالم بولس
 يسرقون منه ؟
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  )7:25أعمال الرسل ( 

                                                                                     ..الرسول العظیم  ، إنھ ولسـب

ُبالغ و نتیجة  جنودهمن عداوة ابلیس وبنصیب األسد یحظى بأنھ  لو قلنالن ن
  .الرب الخالصیة الى ارجاء االرض لمجھوداتھ الجبارة التي اوصلت كلمة 

ویفقدھم  واننا األحباء المسلمینمن یقلق راحة أخھو ھذا الرسول بالذات 
ملقین علیھ كل تھمة باطلة وفریة ساقطة   ، أبشع عداوةیعادونھ ب طفقواف .صوابھم

  : من خالل و .وعقائدھا عن طریق الطعن برسولیتھمحاولین النیل من المسیحیة 
  !اتھامھ بأنھ من حرف دیانة المسیح 

  !تعالیم المسیحیة إخترع وانھ من 
 !المسیحیین عن الحق وأنھ من أزاغ 

 ،الصفراء ما ال یحصى من الكتب واالبحاث ضده وألفوا وطبعوا وكتبوا
  !هللا  ةفمخابال و ،موضوعیةال والغیر متسربلة برداء.المطلیة بالسموم والمقاالت

  
  يء ؟ـماذا ال شـل

  :ولو سألناھم أبسط سؤال 
سیسارع المسلم باالجابة دون  !ماذا قال محــمـد والقرآن عن الرسول بولس ؟

  !لماذا ال شيء ؟: وأعید بسؤال !  ال شيء: تروي 
أي بعد بولس .. في القرن السادس  مؤسس الدیانة االسالمیة حمدلقد ظھر مُ 

الرسول بستة قرون ، فكان من المفترض ان یكون محمد ھو المكتشف األول 
  !ولكن ھل فعل ؟ –م كبحسب زعم –وتزویره لدین المسیح  لتحریف بولس
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 !س ـل شيء ما عدا بولـك
من المعلوم بأن محمد قد تحدث عن ما ال یحصى من مواضیع وتفاصیل دقیقة 

النساء عن الجن وحول شتى األمور الدنیویة أو الغیبیة ، عن البشر عن الرجال 
والعفاریت عن الحیوانات ، عن النباتات ، عن الجماد وحتى عن الحشرات 

  ! والنمل والخنافس كالذباب
ً عن من ھو  ً انھ لم یتحدث ابدا  ةناالرئیسي لدی" حرفالمُ " ولكن ألیس عجیبا

  !!عیسى "  أخیھ"
ً ألیس  ان یشن المسلمین الحمالت الشعواء ضد الرسول بولس ، في حین مستھجنا

الیھ من عند ربھ ، لم "  موحى" ان رسولھم وقدوتھم محمد ، والمفترض انھ 
  ؟!ضد الرسول بــــولــس  واحدةیوجھ كلمة نقد 

ھل من المعقول ان یتقدم مشایخ المسلمین بعد مئات السنوات لیكتشفوا ما فات 
  !بولس ؟" ضالل " على رسولھم إكتشافھ حول 

 ؟!ھل عجز نبي االسالم عن اكتشاف بولس أم كان یعلم حقیقتھ وسكت 
 نثر الغبار في الجو فلماذا یواصل المسلمون في كل مكان فإن كان قد سكت ،

  ! عتداءھم على الرسول بولس والطعن بخدمتھ وأعمالھ ورسائلھ ؟با
 

  TURN THE TABLES – !إقـلب الطـاولـة 
  : وأقول لك عزیزي القارئ

ھذا الرسول الجبار قد تمت  الملتھبة ضد المسلمین وسھام جمیع اعتراضات ان
وعن طریق الكتب  في كل مناسبة وتفنیدھا بأوثق األدلة والرد علیھاا مناقشتھ

ھ الذي تمسك أن كتابيلذا ف..  واألبحاث والمقاالت بأقالم خدام المسیح الجبابرة
". دفاعي" ولیس "  ھجومي" ھو نھج  انما..لیس لھذه الغایة  في یدك اآلن

فالنھج الذي سأستخدمھ یُعرف ! واللبیب یفھم بأن خیر وسیلة للدفاع ھي الھجوم 
 -بنعمة الرب  – ثبت للمسلمینوھو تكتیك من خاللھ سأ " !  قلب الطاولة" بــ 

رسول حقیقي ھو الرسول بولس  أن..  الدینیة مصادرھمأوثق و كتبھم ومن واقع
السابقة او الالحقة  جمیع اعتراضاتھمواذا ما تبین لھم ھذا ستسقط !! من عند هللا 

ً الى االبد -!ما تقدم منھا وما تأخر  – ً مدویا   !سقوطا
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  !المسیح قلب الطاوالت 
ان ھذا النھج یتوافق وینسجم مع نھج السید المسیح لھ المجد ، اذ كان الفریسیین 

بحیث لو  –اي سؤال ذو حدین  –یالحقونھ باالسئلة المحرجة ذات الطرفین 
فإما العدو من أمامك أو البحر  ابة منھما فیكون قد سقط في فخھم ،اجاب بأي اج
فحین . علیھم في كل مرة لھ كل المجد " یقلب الطاولة " ولكنھ كان ! من وراءك 

ً اوقفوا امامھ المرأة  موسى : التي امسكت في ذات الفعل وسألوه سؤاال محرجا
فلو سامحھا التھموه بكسر الناموس ، ( انت ؟ اوصانا ان ھذه ترجم فماذا تقول 

ه للسلطات الرومانیة التي كانت قد منعت الیھود من ولو أمر برجمھا ألشتكو
ً  موقففما كان منھ اال ان قلب ال) تطبیق احكام االعدام  ً  موجھا ً واحدا سؤاال

ً "بحجر أوالً  من كان منكم بال خطیئة فلیرمھا": للشھود   .، فانسحبوا جمیعا
وبھذا أنقذ المرأة دون كسر الناموس ، ألن بانسحاب الشھود  )7-3:8یوحنا (

وكذلك قلب علیھم الطاولة حین سألوه عن . )7:17التثنیة (  !تسقط القضیة 
اعطوا ما لقیصر لقیصر وما :  بحكمتھ االلھیة جواز دفع الجزیة لقیصر ، فأجاب

  !إجابة رائعة قلبت اللعبة  .)21- 16:22متى ( 
ً قد  ً  قلب الطاوالتبل المسیح فعال اذ حین دخل الھیكل ورأى كیف حولوه ! حرفیا

ً طاوالت الصیارفة   ! الى سوق وتجارة وصرافة ، قام بطردھم قالبا
 } ذِينال يعمج جخْراو هال كَليى هلا وعسي خَلدي  وونَ فشْتَريونَ وبِيعكَانُوا ي

 ،كَليهدَ الائوم لَبقو ةارِفي12:21متى ( } الص.(  
  

وبحسب نھج الرب یسوع سنسیر ، ونقلب الطاولة على الخصم ، مستخدمین 
  !وسنثبت حجتنا من صفحاتھم . ذات كتبھم ومراجعھم االسالمیة المعتبرة عندھم

  
  جون یونان

2004   
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ً ل..  الرسول  بولسالقدیس العظیم   غیظوغیرة ھو القدیس االكثر تعرضا

ولكن القمم . خفى بالطبع على اللبیب والباحثالسباب ال ت.. الشیطان وعمالئھ 
  !  ..فیھا لھثة الھث او غبرة زاعق ال تخ.. الشاھقة 

  !لفكر وھزل المنطق وضیق االفق طالما بقوا على ركاكة ا.. فلیقولوا ماشاؤا 
  !)ألیس كذلك ؟.. (  فالقافلة تسیرفلندعھم ورائنا یشتمون، ولنواصل السیر ، 

عشر  الثالثالرسول والتلمیذ  !؟"  بولس الرسول" ماذا قال االسالم عن ف
  :ولنبدأ بالقرآن  !)ھو رقمي السعید  13والــ ( للمسیح 

  
  ھل تحدث القرآن عن بولس ؟
ً لدى  – یسفي سورة  دعونا نفتح صفحات القرآن وننظر السورة األكثر حفظا

 –اخوتنا المسلمین ، بل والتي تقرأ في كل جنائزھم ، وتعلق في أعناقھم كعوذة 
جانب من قصة اعمال الرسل اي رسل وتالمیذ  سنقرأ في ھذه السورة الھامة

  : ، ھذه العبارات الجمیلة المسیح لھ كل المجد
  } ً ال اءها  احصاب القریةوارضب هلم م  ارسلنااذ .  املرسلوناذ 

هيم سورة ( } فقالوا ا الیمك مرسلون بثالثفكذبوهام فعزز  اثنني ا

  : ا في ذات السورة بعدھ ذكرو ).14-13:یس 
  } سعى قال  قوم اتبعوا ل  اء من اقصا املدینة ر و

 ).    20: س(}املرسلني
  } ً سالمك اجرا تدوناتبعوا من ال    ).21:س ( } ومه 
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  !القریة انطاكیة والرسول الثالث بولس 
، وارسلوا اثنین ، وال یأخذون  وكانوا رسل من ،من ھم اولئك الرسل.. واالن 

 ً   !؟... اجرا
االسالمي  سنقوم بالرجوع الى التفسیر جابة التي ستقنع اخوتنا المسلمونولال

جالل الدین السیوطي "(  الجاللین" تفسیر لشھیر والمعروف بـوسأبدأ بال ، لدیھم
  :نقرأ !  ھم رسل المسیحن ھؤالء الرسل أب: اذ قاال  )وجالل الدین المحلي 

  

 " "إلى آخره بدل اشتمال من أصحاب " إذ جاءھا" أنطاكیة" القریة
 .)13یس  – تفسیر الجاللین( ".أي رسل عیسى" المرسلون"القریة 

  
  !انھم رسل المسیح : واالجابة من االنجیل  

  )13:6لوقا  " ! (رسالً : "فالمسیح كان لھ تالمیذ دعاھم 
  )7:6مرقس  ! (الى كل قریة  اثنین اثنینوكان یرسل رسلھ 

  )8:10متى  ( أجراً وكان یأمرھم ان ال یأخذوا 
  !  من كان الرسول الثالث الذي عززھم بھ هللا ؟: ھم والسؤال األ

ً لسورة ..  كثیرإبن تفسیر واآلن لننتقل الى تفسیر كبیر آخر وھو  اذ نقل تفسیرا
  :ما یلي  14و 13:یس 

 "  قال ابن جریج عن وھب بن سلیمان عن شعیب الجبابي قال كان اسم
والقریة أنطاكیة  واسم الثالث بولصالرسولین األولین شمعون ویوحنا 

أي من ربكم الذي خلقكم " إنا إلیكم مرسلون " أي ألھل تلك القریة " فقالوا " 
أنھم كانوا یأمركم بعبادتھ وحده ال شریك لھ وقالھ أبو العالیة وزعم قتادة 

  )تفسیر ابن كثیر (  ."رسل المسیح علیھ السالم إلى أھل أنطاكیة
  

   .بولس: ن الرسول الثالث ھوأالواحد یقول المفسرون التابعون ببالحرف ! أرأیتم 
  "  !فعززنا بثالث " ، "  اذ ارسلنا" والنص القرآني یقول بأن هللا ارسلھم   
  ! فباالولى شھادة الحلیف الناطق,  عندھمفاذا كانت شھادة العدو الصامت تقبل 
وال فرق  ، المسیحأو  هللا، انھ رسول ارسلھ اقرأتم یا من تشتمون الرسول بولس

    ).30:10یوحنا ( }  أنا واآلب واحد{ : قال المسیح  ذا
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ً تفسیر البغوي الذي فیھ یقول  ً لسورة : وھذا ایضا   )14:یس ( تفسیرا

 " فكذبوھما فعززنا  وبولس یوحنا: قال وھب . اذ ارسلنا اثنین
تفسیر معالم ( "برسول ثالث ھو شمعون. بثالث. یعني قوینا. بثالث

  .)14و13یس  – التأویل للبغوي
ً بانھ  ان : بل االختالف الصغیر ھو .. الرسل كون بولس من لم ینكر وترى جلیا

  ..!بولس كان مع یوحنا والثالث كان شمعون 
  :الشوكاني  قولھ  تفسیر كذلك جاء في

 "  القدیر للشوكانيفتح تفسیر (. " وبولسسمعان ویحیى : وقیل (  
  ..!القرآن مع بولس  علماءمشكلة لیالحظ ان ال 

..!                                       المشكلة ھي الیوم مع زمرة المكابرین الذین اعماھم الغرض والجھل 
وھو االمام جالل الدین ، لم كبیر اخر من علماء االسالم واالن ناخذ من اقول عا

  :اذ یقول ) االتقان في علوم القرآن: (الشھیر السیوطي ، وكتابھ 
  

 "  والثالث ، شمعون ویوحنا : ھما ,  14:یس " اذ ارسلنا الیھم اثنین
  )النوع السبعون  - فصل  في المبھمات 2االتقان للسیوطي ج ( ".   بولس

  
، شمعون ویوحنا : ھما : فیقول .. الحظوا قولھ وتاكیده على رسل المسیح 

!  علوم القرآن عنیتحدث بتفصیل وكتاب السیوطي ھذا ..  والثالث بولس
یجعلھ بل وال یطعن السیوطي ببولس وال برسولیتھ .. واالتقان بجمع ھذه العلوم 

ً الرسول الثالث من رسل انطاكیةایض فھل ھؤالء األدعیاء من المسلمین الیوم  .ا
ً من االمام السیوطي وغیره من علماء تفسیر  ً وادراكا ً واوسع فھما بأكثر علما

  !؟القرآن 
الدر المنثور في التفسیر (: ولنا شھادة اخرى من كتاب اخر لھذا االمام وھو 

والحظوا كم من المفسرین والتابعین  . من سورة یس 27 -  13اآلیات  ) بالمأثور
  : "  انطاكیة" كانت ھي قد قالوا بان القریة 

  " واضرب  { أخرج الفریابي عن ابن عباس رضي هللا عنھما في قولھ
وأخرج ابن أبي حاتم    . ھي أنطاكیة  : قال  } لھم مثال أصحاب القریة

وأخرج عبد بن حمید    . أنطاكیة  : قال  } أصحاب القریة { عن بریدة 



 

9 

أصحاب  { وابن جریر وابن المنذر عن عكرمة رضي هللا عنھ في قولھ 
وأخرج ابن المنذر عن    . أنطاكیة  : قال  } القریة إذ جاءھا المرسلون

ة إذ جاءھا أصحاب القری { ابن جریج رضي هللا عنھ في قولھ 
بعث عیسى بن ذكر لنا أنھا قریة من قرى الروم،   : قال  } المرسلون

وأخرج ابن أبي حاتم عن شعیب ...   . إلیھا رجلین، فكذبوھما مریم
  . شمعون  } إذ أرسلنا إلیھم اثنین { اسم الرسولین اللذین قاال   : الجبائي قال

ابن المنذر عن سعید وأخرج ..  . بولص  ) الثالث ( واسم   . ویوحنا
اسم   : قال  .  .  .  . إذ أرسلنا إلیھم اثنین { بن جبیر رضي هللا عنھ في قولھ 

، فزعموا والثالث بولص  . الثالث الذي عزز بھ سمعون بن یوحنا
فقال یا قوم  { أن الثالثة قتلوا جمیعا، وجاء حبیب وھو یكتم إیمانھ 

إني آمنت بربكم  { مانھ فقال فلما رأوه أعلن بإی  } اتبعوا المرسلین
وكان نجارا ألقوه في بئر، وھي الرس، وھم أصحاب   } فاسمعون

 .  " الرس " 
  

 ً   !والرسل ھم رسل المسیح  انطاكیة نقرأ كون القریة ھي وایضا
 "..و . والقریة أنطاكیة} َ ُون ل سَ ْ ر ُ ْم إلى  رسل عیسى علیھ السالم} ٱل

  ) 14و13یس  – الزمخشري -تفسیر الكشاف(" ..أھلھا
  

.. وان الرسل ھم رسل عیسى ..  وھذه القریة ھي انطاكیة كما یقول المفسرین 
  " !بولس " وبینھم " رسل هللا "  والذین ھم بدورھم

  :ھكذا جاء في تفسیر الطبرسي 

  "  ..وقیل : ً وھذه القریة } أصحاب القریة { معناه واذكر لھم مثال
أي حین } المرسلون إذ جاءھا {  أنطاكیة في قول المفسرین

أي رسولین من رسلنا } ھم اثنین إذ أرسلنا إلی{ بعث هللا إلیھم المرسلین 
بوھما { َّ بوا الرسولین قال ابن عباس} فكذ َّ ضربوھما وسجنوھما : أي فكذ
یناھما وشددنا ظھورھما برسول ثالث مأخوذ من } فعززنا بثالث { ّ أي فقو

َّ أي من غلب سلب َّ بز قال . العزة وھي القوة والمنعة ومنھ قولھم من عز

.." .واسم الثالث بولسكان اسم الرسولین شمعون ویوحنا : شعبة
  ) 14و13یس  – الطبرسي –فسیر مجمع البیان في تفسیر القرآن ت(
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ً ما جاء في سورة الصف وتفسیرھا من القرطبي    :اقرأ ایضا

 }  ميرم نى ابيسع ا قَالكَم هال ارنصنُوا كُونوا اما ذِينا الهيا اي
 قَال هى اللارِي انصا نم ِينارِيولْحل هال ارنصا نونَ نَحارِيوحال

فَامنَت طائفَةٌ مِن بني اسرائيل وكَفَرت طائفَةٌ فَايدْنَا الذِين امنُوا علَى 
رِيناهوا ظحبصفَا مِهدُو14سورة الصف ( }  ع(.  

  : من تفسیر القرطبي
  "قال ابن . نزلت ھذه اآلیة في رسل عیسى علیھ الصالة والسالم: وقیل

الذي بعثھم عیسى من الحواریین واألتباع فطرس  وكان: إسحاق

واندراییس ومشى إلى األرض التي یأكل أھلھا , إلى رومیة وبولس
وفیلبس إلى قرطاجنة . وتوماس إلى أرض بابل من أرض المشرق. الناس

ویعقوبس إلى أورشلیم . ویحنس إلى دقسوس قریة أھل الكھف. وھي أفریقیة
وسیمن إلى . وابن تلما إلى العرابیة وھي أرض الحجاز. ,وھي بیت المقدس

. فأیدھم هللا بالحجة. س إلى اإلسكندریة وما حولھاویھودا وبرد. أرض البربر
  .)القرطبي  –الجامع الحكام القرآن ( "  ..أي عالین" فأصبحوا ظاھرین"

  
  !أشرف مھنة ھي التفسیر 

، اذ ال تجد مسلمین اثنین " حالة خاصة " كان  في حواراتي وألن كل مسلم قابلتھ
   !یتفقان في دیانتھم ، فالكتب التي یعترف بھا األول یرفضھا الثاني وھكذا 

ً عترضم اتوقع ان یقفز أحدھم لذا مسك أ وحینئذ..لقرآن اعلى تفاسیر كبار علماء  ا
 صوصبخما قالھ علماءكم ي المسلم عالى ھذا الشاھد ، اقرأ عزیز بیده وأحیلھ

  : ، اذ قالاالتقان في علوم القرآن للسیوطي كتاب من،علم التفسیر 
  }من فروض الكفایات  التفسیر وقد أجمع العلماء أن ّ وأجل

أشرف صناعة : وقال األصبھاني. الثالثة الشرعیة العلوم
إما : بیان ذلك أن شرف الصناعة .یتعاطاھا اإلنسان تفسیر القرآن

فإنھا أشرف من الدباغة، ألن موضوع الصیاغة  بشرف موضوعھا مثل الصیاغة
وإما بشرف . الذھب والفضة وھما اشرف من موضوع الدباغة الذي ھوجلد المیتة

غرضھا مثل صناعة الطب، فإنھا أشرف من صناعة الكناسة ألن غرض الطب إفادة 
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وإما بشدة الحاجة إلیھا كالفقھ، فإن . الصحة وغرض الكناسة تنظیف المستراح
إلیھ أشد من الحاجة إلى الطب، إذ ما من واقعة في الكون في أحد ن الخلق إال الحاجة 

وھي مفتقرة إلى الفقھ، ألن بھ انتظام صالح أحوال الدنیا والدین، بخالف الطب فإنھ 
إذ عرف ذلك فصناعة التفسیر قد حازت . یحتاج إلیھ بعض الناس في بعض األوقات

في  –النوع السابع والسبعون  – االتقان (} ..الشرف من الجھات الثالث
 .)معرفة تفسیره وتاویلھ 

  
سورة لو .14 - 13یاتھا وتفاسیر واسباب النزول آل یسھذا ما جاء من سورة 

ً كان من القرآن والتفسیر وما سقناه . 14 الصف قوال التابعین وعلماء أسابقا
ً  ).59:النساء( } اولي االمر منكم{الذین وصفھم القرآن بأنھم  االسالم وھم آمرا

ً قد وصفھم محمد بأنھم ! بطاعتھم كطاعة هللا والرسول    :وھؤالء العلماء ایضا
  ).وغیرھمأبو داود والترمذى رواه وھ األلباني صححّ  صحیح حدیث(  !) ورثة االنبیاء (

.                                                فال یجرؤ مسلم على المزایدة علیھم أو معارضتھم
  .النبویةولنأتي الى كتب السیرة  ،واآلن لنزید الموضوع نفحة اضافیة من التوثیق

  
  !التكلم بألسنة وارسال بولس الى رومیة 

السیرة النبویة البن فاقتبس من اوثق كتاب سیرة عند اھل السنة والجماعة وھو 
  :ما یلي   ھشام

, ان هللا بعثني رحمة وكافة : ان رسول هللا خرج على اصحابھ فقال لھم { 
وال تختلفوا علي كما اختلف الحواریون على عیسى ,فادوا عني یرحمكم هللا 

دعاھم لمثل ما : وكیف یا رسول هللا كان اختالفھم ؟ قال : قالوا , ابن مریم 
فشكا , ھد فكره وابى واما من ب. فاما من قرب بھ فاحب وسلم , دعوتكم لھ 

فاصبحوا وكل رجل منھم یتكلم بلغة القوم الذین , ذلك عیسى منھم الى هللا 
جھ الیھم ُ وكان من بعث عیسى ابن مریم علیھ السالم : قال ابن اسحق .  و

, بطرس الحواري : من الحواریین واالتباع الذین كانوا بعدھم في االرض 
م یكن من الحواریین الى ول وكان بولس من االتباع, ومعھ بولس 

وتوماس الى , واندرائس ومنتا الى االرض التي یاكل اھلھا الناس ,  رومیة
,  وھي افریقیةوفیلبس الى ارض قرطاجنة ,  ارض بابل من ارض المشرق

 اورشلم ویعقوبس الى,ویحنس الى افسوس قریة الفتیة اصحاب الكھف 
وھي ارض  االعرابیة وابن ثلماء الى, وھي ایلیاء قریة بیت المقدس 
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ویھوذا ولم یكن من الحواریین جعل ,  البربروسیمن الى ارض , الحجاز 
, بن ایوب الحمیري المعافري  ھشامبن  ابي محمد عبد الملك (.}مكان یودس 
وبالتحدید )  لبنان  - طبعة دار الكتب  العلمیة بیروت  ھجریة 213المتوفي سنة 

   .)870 الملوك ص خروج رسل رسول هللا الى (: من فصل
  :ذات التفاصیل وذكر بولس كرسول للمسیح ورد في كتاب سیرة اخر وھو 

  .للسھیلي  ) الروض االنف ( 
حقائق التالیة التي ستزعج اولئك المبرجمین ھذه الروایة االسالمیة تثبت الواآلن ،

  : موروثات وھمیةعلى 

  ة  !بأن بولس اكن من اتباع املسیح وقد ارسل مع بطرس اىل روم

قي صادق أمني (   ).فهو رسول حق

  ، املیة لكم رس بألسنة خمتلفة ، و أن رسا املسیح اكنت  ُ وقد  رسلوا أ

ة الشائعة  وهذا یناقض الفكرة. اىل لك بالد العامل القدمي وقهتا سالم

  ) 1 ( !ارسل اىل قومه فقط ال یتعدامه  بأن لك رسول قد
   

*************  
فھل بعد كل ھذا ، ھل یمكن ان یتقدم مسلم للطعن في الرسول بولس وفي 

  :ھناك من مسلم یخبرنا  ھل! ؟..رسولیتھ 

س ملاذا نة أنوب.. الم الناس من بولس مل حيذر محمد رسول  ه هو من حرف د

اوى العریضة اليت   ،املسیح شیعها مسلمي او انه من افسد عقائدها  اىل اخر ت ا
رية    ؟...العصور 

________  
ة فكر، لتكتشف زیف ال"  رسالة المسیح قومیة أم عالمیة: " اطلب الیوم كتابنا  ) 1( 

! ، ماعدا محمد  جاوزھمقد ارسل الى قومھ فقط ال یت االسالمیة الشائعة بأن كل رسول
َا { بینما القرآن نفسھ یثبت بأن المسیح ھو للعالمین  ابْنَھ َ نَاھَا و ْ ل َ ع َ ج َ ً و َة ینَ  آی ِ َم َال ع ْ ِل }  ل

رٌ { : وإن محمد ھو لقومھ ). 91األنبیاء ( ْ ك ِ َذ َّھُ ل ن ِ إ َ َكَ  و كَ   ل ِ م ْ َو ِق ل َ    .)44: الزخرف( }  و
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ایجاد  فبعد ان كان أخونا المسلم یسرح ویمرح في نصوص العھد الجدید محاوالً 
بات االن یحارب على .. بولس الثغرات والشبھات لیلصقھا ضد رسولنا العظیم

ً علیھ ،  من جھة كتبھ ومصادره المعتبرة جبھة اخرى فتحناھا علیھ وامسى لزاما
ً ضعیف الحجة یسد ھذا الجبھةان   ،االخرى التي ستجعلھ منھوك القوى خائرا

التكذیب والتشكیك بالمصادر االسالمیة وھذا ما سیفتح باب  ولیس امامھ سوى
وھو  ،على ما ھي علیھ من ضعف ووھن  زیادة ، المشاكل على مصادره وكتبھ

  !!باب كبیر یصعب سده واغالقھ 
  

 أمامكم وردأستفضلوا معي في جولة بین صفحات التاریخ االسالمي وفیھا 
ً .. من اساطین واكابر علماء وائمة االسالم  شھادات اخرى تعترف ببولس رسوال

والمراجع لم .. فبولس رسول عظیم للمسیح .  مشكلة معھ وال تجد اي.. للمسیح 
وكتب السیرة كابن , غوي والتفاسیر كابن كثیر والقرطبي والب ,تكن فقط القرآن

ً في كتب التاری.. ھشام والروض االنف خ االسالمي بل بولس موجود ایضا
    .الكبیرة والموثقة 

یذكر بولس الرسول مع " ابن جریر الطبري  "وھا ھو كتاب المام المفسرین 
  !؟..دون ان یتھمھ بافساد دین المسیح , الحواریین 

  : 433تاریخ الرسل والملوك ص : نقرأ في كتابھ 
  

 } وكان ممن وجھ من الحواریین واألتباع الذین كانوا في األرض
وكان من األتباع، ولم  - ومعھ بولس بعدھم، فطرس الحواري 

إلى رومیة، وأندراییس ومثى إلى األرض  - یكن من الحواریین
وتوماس إلى أرض  - وھي فیما نرى لألساود  - التي یأكل أھلھا الناس 

بابل من أرض المشرق، وفیلبس إلى القیروان وقرطاجنة، وھي 
إفریقیة، ویحنس إلى دفسوس، قریة الفتیة أصحاب الكھف، ویعقوبس 

ما إلى العرابیة، وھي إلى أوریشلیم، وھي إیلیا بیت المقدس، وابن تل
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ولم  - أرض الحجاز، وسیمن إلى أرض البربر دون أفریقیة، ویھوذا
إلى أریوبس، جعل مكان یوذس زكریا یوطا،  -یكن من الحواریین 

  .}حین أحدث ما أحدث
وھذا تقویة اخرى لموضوعنا عن بولس الرسول وكونھ من رسل المسیح 

 -البدایة والنھایة  :و كتاب ومن مرجع اسالمي تاریخي كبیر وھ.. واتباعھ 
  :وفیھ نجد التالي   الجزء الثاني

  
  }ضینا، : وكان ممن آمن بالمسیح وصدقھ من أھل دمشق رجل یقال لھ

وكان مختفیا في مغارة داخل الباب الشرقي قریبا من الكنیسة المصلبة؛ 
، وكان ظالما غاشما مبغضا للمسیح، ولما خوفا من بولص الیھودي

وكان قد حلق رأس ابن أخیھ حین آمن بالمسیح وطاف بھ في . جاء بھ
ولما سمع بولص أن . البلد ثم رجمھ حتى مات، رحمھ هللا

، علیھ السالم، قد توجھ نحو دمشق جھز بغالھ وخرج لیقتلھ المسیح
أصحاب المسیح جاء إلیھ ملك فضرب  فتلقاه عند كوكبا، فلما واجھ

وجھھ بطرف جناحھ فأعماه، فلما رأى ذلك وقع في نفسھ تصدیق 
المسیح، فجاء إلیھ واعتذر مما صنع وآمن بھ فقبل منھ، وسألھ أن 

اذھب إلى ضینا عندك بدمشق : یمسح عینیھ؛ لیرد هللا علیھ بصره فقال
جاء إلیھ فدعا، ف. في طرف السوق المستطیل من المشرق فھو یدعو لك

، علیھ السالم، وحسن إیمان بولص بالمسیح، فرد علیھ بصره
أنھ عبد هللا ورسولھ، وبنیت لھ كنیسة باسمھ، فھي كنیسة بولص 

المشھورة بدمشق من زمن فتحھا الصحابة، رضي هللا عنھم، حتى 
  }.إن شاء هللا تعالى. خربت في الزمان الذي سنورده

  
  :ھل الحظتم قولھ 

رأى ذلك وقع في نفسھ تصدیق المسیح، فجاء إلیھ واعتذر مما صنع فلما " 
  ! "وآمن بھ فقبل منھ

   " ! وحسن إیمان بولص بالمسیح، علیھ السالم" 
من بھ بعد ان كان یضطھد اتباعھ ویبغض آوقد .. بولس ایمانھ حسن بالمسیح ف

المسیح وحدثت معھ المعجزة المذكورة بالتفصیل في سفر اعمال الرسل 
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الى الغزو وقد بنیت باسمھ كنیسة كبیرة في دمشق دامت .  صحاح التاسع اال
 !ھذا ما سطره كبار مؤرخي االسالم عن بولس . االسالمي 

شاھد تاریخي اسالمي اخر عن  جولتنا في التاریخ الغائر العمق ومع نواصلول 
  :وفیھ  ،  )للمقریزي -المواعظ واالعتبار(: والكتاب ھو .. بولس الرسول 

 }..  وسار بولص الطرسوسي إلى دمشق وبالد الروم
، ونقلھ یوحنا إلى اللغة ورومیھ بعد رفع المسیح بتسع سنین

استجاب لھ الرومیة، وقتل متى بقرطاجنة في ثامن عشر بابھ بعدما 
وسار یعقوب بن حلفا إلى بالد الھند ورجع إلى القدس وقتل . بشر كثیر

وسار یھوذا بن یعقوب من أنطاكیة إلى الجزیرة . في عاشر امشیر
وسار شمعون إلى . فآمن بھ كثیر من الناس ومات في ثاني أبیب

وسار میتاس إلى . سمیساط وحلب ومنبج وبزنطیة وقتل في سابع أبیب
وسار بولص . رق وقتل في ثامن عشر برمھاتبالد الش

الطرسوسي إلى دمشق وبالد الروم ورومیھ فقتل في 
ً .خامس أبیب ق أیضا ً أخر في البالد، فآمن بھم وتفرّ سبعون رسوال

ً : الخالئق، ومن ھؤالء السبعین ال ّ ، وكان اسمھ أو ّ مرقص اإلنجیلي
ّ والعبراني والیونانيّ  ، ومض إلى یوحنا، فعرف ثالثة ألسن، الفرنجي

بطرس برومیة وصحبھ وكتب اإلنجیل عنده بالفرنجیة بعد رفع المسیح 
باثنتي عشرة سنة، ودعا الناس برومیة ومصر والحبشة والنوبة، وأقام 

ً على اإلسكندریة، وخرج إلى برقة فكثرت النصارى في  حنانیا أسقفا
لوقا  ومن السبعین أیضاَ . أیامھ، وقتل في ثاني عید الفسح باإلسكندریة

ّ الطبیب،  ، كتب اإلنجیل بالیونانیة عن بولص تلمیذ بولصاإلنجیلي
 }..باإلسكندریة بعد رفع المسیح بعشرین سنة

  
ً من كتاب     ) 991ص  -البن عساكر  -مختصر تاریخ دمشق (: وایضا

  : " حنینا أحد صدیقي المسیح: " اذ یقول تحت باب 
 }قال وھب بن منبھ: حنینا احد صدیقي المسیح .إنھ كان بدمشق: قیل :

،ً ً في إنكار  كان بولس من رؤساء الیھود وأشدھم بأسا وأعظمھم شأنا
فجمع العساكر . ما جاء بھ المسیح علیھ السالم ودفعھ، ودفع الناس عنھ
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ا وسار إلى المسیح علیھ السالم لیقتلھ ویمنعھ عن دخول دمشق، فلقیھ بكوكب
فضربھ ملك بجناحھ، فأعماه، ورأى من دالئل أمره واألحوال التي لم یصل 

معھا إلى ما أراد من مكروھھ ما اضطره إلى اإلیمان بھ، والتصدیق بما جاء 
كم تسعى : بھ، فأتى المسیح على ذلك، وسألھ أن یفتح عینیھ فقال لھ المسیح

امض حتى : یحثم قال لھ المس.في أذاي وأذى من ھو معي، وتفعل وتصنع
تدخل دمشق وخذ في السوق الطویل الممدود في وسط المدینة، یعني دمشق، 

ً في  حتى تصیر في آخره وتصیر إلى حنینا وكان حنینا قد اختفى منھ فزعا
فأتاه عند الكنیسة المصلبة وھي .مغارة نحو الباب الشرقي حتى یفتح عینینك

ذ ابن أخیھ، وكان وكان بولس قد أخ، الكنیسة المنسوبة إلیھ الیوم
فحلق وسط رأسھ ونادى علیھ ورجمھ حتى مات، قد آمن بالمسیح 

فمن ثم أخذ النصارى حلق وسط رؤوسھم للتأسي بذلك، فیما كان 
 .}عوقب بھ، وإنھ كالتواضع ال كالعیب لمن آمن بالمسیح علیھ السالم

  
من قبل المؤرخین  نقد وال رفض لبولس الرسول ال أثر ألي:  وقلنا ونقول

، بعكس ما یفعل الغارقون في  الذین ذكروه بكل توقیر واحترام .. المسلمین
  ! الجھالة الیوم

  
  : وھذه شھادة تاریخیة اخرى تضاف الى ما سبقھا من كتب وھو 

  ) 31: الصفحة  -تاریخ الیعقوبي (
  }أشد الناس علیھم، وأعظمھم إیذاء لھم، وكان یقتل من  بولس وكان

یقدر علیھ منھم، ویطلبھم في كل موضع، فخرج یرید دمشق لیجمع 
ً ینادیھ ً كانوا بھا، فسمع صوتا ففزع ! یا بولس، كم تضطھدني: قوما

حتى لم یبصر، ثم جاءه حنانیا، فقدس علیھ حتى انصرف، وبرأت 
 ،كر المسیح، ویقدسھفصار یقوم في الكنائس، فیذعینھ، 

فأرادت الیھود قتلھ، فھرب منھم، وصار مع التالمذة یدعو الناس، 
، ویظھر الزھد في الدنیا، والتقلیل ویتكلم بمثل ما یتكلمون بھ

منھا، حتى قدمھ الحواریون جمیعا على أنفسھم، وصیروه 
وكان یقوم فیتكلم، ویذكر أمر بني إسرائیل واألنبیاء، ویذكر حال . رأسھم

ً : میلوا بنا إلى األمم، كما قال هللا للمسیح: المسیح، ویقول إني وضعتك نورا
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ً إلى أقطار األرض، فتكلم كل رجل منھم برأیھ،  لألمم، فتصیر إخالصا
ینبغي أن یحتفظ بناموس، وأن یرسل إلى كل بلد من یدعو إلى ھذا : وقالوا

وخرج بولس .الدم الدین، وینھاھم عن الذبائح لألوثان، وعن الزنا، وعن أكل
ومعھ رجالن إلى أنطاكیة لیقیموا دین المعمودیة، ثم رجع بولس، وأخذ، 

فحمل إلى ملك رومیة فقام فتكلم، وذكر حال المسیح، فتحالف قوم على قتلھ 
  .}إلفساده دینھم، وذكره المسیح وتقدیسھ علیھ 

وال احد .. یوجھ كلمة نقد واحدة بحق بولس الرسول  الالتاریخ االسالمي ، 
   .ف او تزویر ألیة عقیدة مسیحیةاتھمھ بتحری

فالمسلمین االوائل بعلمائھم ومؤرخیھم ومفسري قرآنھم لم یطعنوا بالرسول  *
  . تحریف او تزویر للدیانة المسیحیةبولس ولم یشككوا بتعلیمھ ولم ینسبوا الیھ اي 

حد االتباع الذین بشروا مع رسلھ في االمم أو أبل اعتبروه كتلمیذ للمسیح  *
  !والمدن كارزین باالنجیل 

 

كالم  كانت تعالیمھ تخالف لو بولس على تعالیم محمد لم یعترض رسولھم لماذا
 رب المجد یسوع الذى أفرزه للكرازة والتبشیر ؟

ً عن بولس : وكما سبق وقلنا  بان ھذه الجبھة التي فتحناھا على المسلمین دفاعا
.. ستصیبھم باالرباك والحیرة .. الرسول ومن واقع وثابت كتبھم ومصادرھم 

  .. وما یؤمنون بھ فنحن االن نثبت لھم مما عندھم 
 ،دوانا على یقین بانھم سیتقھقروا مھزومین عن مھاجمة بولس الرسول فیما بع 

ال بل سیقعون في فخ تكذیب علماءھم .. كلما وضعنا امامھم ھذه المراجع 
فأین المفر امام  .االجالء ومصادرھم المعتبرة ورمیھا بالخطأ والزلل وقلة العلم

  !  ؟..ھذا السالح
ً  نصليلذا    ..  ان یفتح الرب عیون المسلمین كما فتح عیني شاول فأصبح قدیسا

  ).19:2أفسس( }القدیسین وأھل بیت هللارعیة مع {  فیتحولوا إلى
  :یقول كتابنا المقدس .. فلیأتوا ببرھانھم ان كانوا صادقین .. وان لم یقتنعوا 

 } { )  اشعیا
21:41(.  
ً نبنعمة الرب ولنبدأ    ..لنقلب الصفحة ف .ونفندھا ،ناقش فیھ حججھمفصال
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 "    !" )8:50شعيا أ(  
  

تخرج عن ذات الفكر ال  – وغیره –ان مجادلة المسلم حول ھذا الموضوع 
  .ردودھم والتي تظھر في معظم،  في كل محاوراتھم الملحوظالمطاطي الزئبقي 
  : من المواقف المتشنجة التالیة في ثالث حاالتوتتجمع حججھم 

وال یجب على المسلم ان یكشف ما  ،القران لم یقل بھذا ولم یصرح  " : اوالً 
والكل یعلم ما لھذا الفكر المطاطي من رواج لدى المسلمین  !" غمضھ القران

الغموض في نصوص القران ومدى التناقض الشدید الذي سیقعون فیھ نتیجة ھذا 
ً  بین المذاھب االسالمیة المتعددة ال   !..بل في المذھب الواحد ایضا

  
   !"لیسوا معصومینو رین وكتاب السیرة النبویة یخطئونان المفس"  : ثانیاً 

كلما اتي المسیحي  ،مدى صدق ھذه الدیباجة االسالمیة على  متیقنوالكل 
فالمفسرین مخطئین فیما ال یعجب المسلم  ..بالحجج من كتب التفسیر والسیرة 

  فلیس لدیھم قاعدة محددة لما ھو  ..وھم مصیبین في ما یقبلھ من موروث 
  ..!فالمقبول عند ھذا مرفوض لدى ذاك وھكذا . صحیح وما ھو مرفوض

  
  !"  وھي اسرائیلیات ومصدرھا اھل الكتاب ،الروایات ضعیفة السند " :  ثالثاً 

.. وحتى لو اتفق الجمیع على صحتھا  ،حتى لو اوردھا كبار علمائھم ومفسریھم 
فسھ فیھ في محاولة لكن المسلم یستعمل ھذه الحجة بحسب الموقف الذي یجد ن

بكلمة واحدة  رفضھ فباستطاعتھوھكذا كل ما ال یقبلھ عقل المسلم  !لسد ثغرة 
بینما محمد قد سمح لھم  !"انھ نص اسرائیلیات " :جاھزة لالستھالك ، معلبة 

  بني إسرائیل    وحدثوا عن  بلغوا عني ولو آیة : " الروایة من بني اسرائیل بقولھ 
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 ما جاء في الحدیث عن بني - العلم عن رسول هللا  -سنن الترمذي ("  حرج وال 
  .)إسرائیل ، وھو حدیث صحیح

  
  !السؤال المربك 

 :بني أحد جولم یُ  فتلعثم الثقیل ،سألت كل مسلم حاورني ھذا السؤال 
   

  
  

   :اذ كتب  مسلممحاور  وجائتني احدى االجابات من
 ھذا حتى یتكلم عنھ اإلسالم ؟ بولس من ھو: و أنا أقول لك 
من أن یذكر  اإلسالم أعظم أن.... فاعلم یا ھذا  صاحب رسالة ؟ ھل كان نبیا أو
الحجر و البشر إلى عبادة  فاإلسالم جاء لیخرج الناس من عبادة .... أشخاصا نكرة

   .... خالق السماوات و رب البشر
 

 :وقد أجبتھ 
لماذا كل ھذا القلق الذي  اذن لماذا تھاجمونھ لیل نھار ؟.. ما دام ربكم لم یذكره

یكون  الاذن .. رسولك قد ذكراه بسوء  اذا كان ال ربك وال جھتھ ؟ینتابكم من 
 !عقیدة فیھا  او عطل ،ھذا الرسول العظیم قد حرف المسیحیة 

ذكره  لكان على االقل قد.. الرئیسي للمسیحیة "  المحرف" ھو  بولس لو كان
ً ایاه بانھ ھذا ھو المحرف لدین عیسى  ! ر بأحمدالذي بشّ  المسلم القرآن محددا

ً في القرآن ن في ذكرأھل ترید ان تقول ب لم یفعل فلماذا ؟ ھولكن ھو  بولس حرفیا
:                                                                                                           ھذه الحالة أسالك  فيف ورقي ؟ تشریف لھ

.. عم محمد الذي سیدخل جھنم مع زوجتھ  " ابو لھب " لماذا اذن ذكر ربك
 ؟ " المسد "وھي سورة   ) 1( سورة خاصة لشتمھویفرد لھما 

_________________  
  : الرازي بأن هللا ھو من تولى شتیمة ابو لھب، اذ قال جاء في تفسیر)  1( 

  "،أسكت أنت فإني  فقال هللا تعالى وفي ھذه السورة طعنوا في محمد
  ).تفسیره لسورة المسد -الرازي -مفاتیح الغیب ، التفسیر الكبیرتفسیر (" أشتمھم
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 ! لقد ذكرھما وشتمھما للعبرة ولتبیان مصیرھما المشؤوم: قد تقول لي 
 ً للعبرة  بولس فلماذا لم ینتقد القرآن او یھاجم الرسول.. اقول لك حسنا

 والتشھیر ؟
 !؟" لھب ابو " بالنسبة الیكم اخطر واشر بكثیر من  وبولس الرسول

ویتبع ھذا الدین الى  ..قد قام بتحریف دین سماوي بأكملھ  - بزعمكم -فبولس 
 واحدویعد ھو الدین الرقم  ، البشر ومن ارقى الدول من بـلیـون 2 أكثر من الیوم

  !ھذا لم یتجاسر مصنف القرآن ان یذكره بكلمة سوء واحدة ومع كل ! في العالم
   ؟ وبأي مقیاس تفعلون.. فكیف یتجرأ البعض منكم ان یذكروه بسوء اذن 

  
  :  كتب محاوري المسلم

  أن اإلسالم أعظم من أن یذكر أشخاصا نكرة.... فاعلم یا ھذا  

  
  :فأجبتھ 

عندما  " جالوت " لماذا اذن قد ذكر القرآن اسم المقاتل الفلسطیني الكافر
 !؟)  251: سورة البقرة(  كما جاء في داودحارب اسرائیل وقتلھ النبي 

ً كان "  جالوت" ھل ذكر اسم الكافر الفلسطیني  یذكره اثناء سرد قصة  لكي مھما
  ؟!ھي بیان وعبرة وموعظة 

ً ال من قریب او من بعید " جالوت  " وھل ذكر اسم كافر مثل ولم ،ال یھم احدا
كان سوى على على احد في اي زمان او م اي تأثیر" الجالوت " یكن لھذا 

اھم عند ربكم لیذكر اسمھ دون ان یھتم  ھل ھذا ... المحیطین بھ فقط دون سواھم
ً  بولس بذكر اسم  بولس ان اذ ؟.. من جالوت) بزعمكم ( والذي ھو اشد كفرا
 !الیوم الملیارات من البشر یتبعھ قد قام بتحریف دین سماوي بزعمھم

 :اسمع یا عزیزي المسلم 
 ! وتتتھمونھ بتحریف دین المسیح .. بولس بالرسولانتم من تطعنون 
ً الذي جاء  مان یذكره ربكم ورسولكم في دینك اذن من الطبیعي لیبین لھم كثیرا

يا اهل الكتَابِ قَدْ جاءكُم {  :ھل نسیت قول كتابك   مما اخفوه من الكتاب
كَثيرا مِمارسولنَا   لَكُم ِنيبي  ونَكُنتُميرٍ تُخْفن كَثفُو ععيتَابِ وكال نم  { )

 )15:سورة المائدة
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حقیقة بولس على المأل ؟             " تبیان " فلماذ لم یقم محمد بإكمال مھمتھ و 
  ؟.. % 100یخفوه كل محمد ما "  نبیّ یُ  "إن ھذا النص القرآني ال یقصد انام 
  

 
 ! 

 
 :  كتب محاوري المسلم

 عبادة  فاإلسالم جاء لیخرج الناس من عبادة الحجر و البشر إلى
 ..ولیس كبولس خالق السماوات و رب البشر

 
  :فأجبتھ  

 االسالم ھو اكثر دیانة تعبد المخلوق وتتقیھ وتشرك بھ ربھا ، بل اننا نجد بأن
                                                                        !ربھ معال بالشھادة بھ إالتوحید  تقبل شھادةالذي ال ُ.. كرسولكم محمد 

 الرسول  من يطع  {ربكم أنھ اطاع ومن أطاعھ فك.. وال إتباع لربكم إال باتباعھ 
على العرش  تجلسونھ بل بلغ الشرك بكم انكم !  )80:النساء ( }  اله اطاع  فَقَدْ

  :قال شیخ االسالم بن تیمیة  !بجانب ربھ
  "وأولیاؤهالمرضیون  حدث العلماء  ً رسول هللا  المقبولون أن محمدا

، 4مجموع الفتاوى، الجزء كتاب " (یجلسھ ربھ على العرش معھ
 ).374صفحة 
ابن القیم  ماماإلقال ! أعظـــم من عرش هللا قبـر محمد وجـثــتھبل تزعمون ان 

 ):136و 135-3/ الفوائد بدائع(الجوزي في كتابھ 

 "فقلت لكعبة؟ا أیما أفضل حجرة النبي أمي سائل قال ابن عقیل سألن :
فال وهللا  أردت مجرد الحجرة فالكعبة أفضل، وإن أردت وھو فیھا إن

األفالك الدائرة ألن بالحجرة  عدن والوالجنھ وال العرش وحملتھ 
ً لو وزن بالكونین لرجح  ."جسدا
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وعبادة المخلوق  قد اخرج الناس من ظلمات الشرك بولس حین ان الرسول في
  : اقرأ ھذه الدرر من كلماتھ الموحى بھا.. الى عبادة الخالق

 
 } يعملَى جع اءمالس نم لَنعم هال بنَّ غَضال  ورِ النَّاسفُج

 مثبِاال قحونَ الجِزحي ذِينال ،هِممثاو.   ،يهِمةٌ فراهظ هرِفَةُ العذْ ما
،مها لهرهظا هنَّ الال  نْذُ خَلْقم تُرى ةورنْظمال رغَي هورمنَّ اال

 ه السرمدِيةَ والهوتَه، حتَّى انَّهم بِالمصنُوعاتِ، قُدْرتَ العالم مدْركَةً 
كَاله النَّهم لَما عرفوا .بِال عذْرٍ   وهشْكُري وا ِدُوهجمي لَم هال ،

يزعمونَ  وبينَما هم  .في افْكَارِهم، واظلَم قَلْبهم الغَبِي  بل حمقُوا
 منَّها،ءالهوا جارص اءكَمنَى  حفي الَّذِي ال هدَ الجدَلُوا مباو

 ةورص هبنَى بِشفانِ الَّذِي ينْساال ،ِابالدَّوورِ، ويالطو ،
 لذلكَ اسلَمهم اله ايضا في شَهواتِ قُلُوبِهِم الى .والزحافَاتِ 

الَّذِين استَبدَلُوا حق   .ة اجسادِهم بين ذَواتهِمالنَّجاسة، الهانَ
، الذِي واتَّقَوا وعبدُوا الْمخْلُوق دونَ الْخَالق اله بِالْكَذِبِ،

  )االول رسالة رومیة االصحاح (.  }آمين .الى االبدِ هو مباركٌ 
 
  

  ! اثینا مكتضة باالصنام مدینةوھو الذي انزعجت روحھ حینما رأى 
 

  ! 

 
  : بولس الموحى الیھ بالروح القدس القدیس العظیم اقرأ ھذه الدرر من
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 }   يا فمهرنْتَظي سولا بنَميبينَاوثدِينَةَ  اى الْماذْ را ،يهف هوحر تَدَّتاح 

اليهود المتَعبِدِين، والذِين  فَكَانَ يكَلِّم في المجمع  .مملُوةً اصنَاما

وقِ كُلي السف ادِفُونَهصي موي. ِينبِيكُورِياال فَةسفَالال نم مقَو لَهفَقَاب 

ضعب قَالو ،ِينياقِوالررِيدُ«:واذَا يى منْ  تُرا ذَارهم؟ هذَا القُولي «

ضعبو:» ةغَرِيب ةها بِآلنَادِيم رهظي نَّها« . نَّهال ةاميقالو وعسبِي مهشِّربكَانَ ي.  

وا بِهبذَهو خَذُوهفَا ينلقَائ ،اغُوسب وسرِيى الا «:ام رِفنْ نَعنُنَا اكمي له

 وه بِه ذِي تَتَكَلَّمدِيدُ الجال يملي .هذَا التَّعتنَّكَ تَاورٍ  المنَا بِاعامسى ملا

  .«تَكُونَ هذِه  غَرِيبة، فَنُرِيدُ انْ نَعلَم ما عسى انْ 

اءبغُرالونَ وعمجونَ اوِيينثا االمغُ اتَفَري نُونَ، فَالطتَوسمال الا ،آخَر ءشَيونَ ل

ارِيوس باغُوس  فَوقَف بولس في وسط  .يتَكَلَّموا او يسمعوا شَيىا حديثًا النْ 

 قَالونَ «:ووِيينثاال الِجا الرهيا !اكُمرا، ايركَث كُلِ وجه كَانَّكُم متَدَيِنُونَ   نم 

مذْبحا  بينَما كُنْت اجتَازُ وانْظر الى معبوداتكُم، وجدْت ايضا النَّني

 هلَيا عكْتُوبول«:مهجم لهنَا  .«الهذَا ا ،لُونَههتَج نْتُماو الَّذِي تَتَّقُونَهف

كُل ما  .لَكُم بِه  انَادِي و الَمالْع الَّذِي خَلَق لههذَا،اال ،يهف  بر وذْ ها

 ةنُوعصم لاكيي هف كُنسي ال ،ضراالو اءمادِي، السيبِاال  خْدَمي الو

تَاجحم نَّهكَا ادِي النَّاسياةً  بِايح يعمي الْجطعي وذْ ها ،ءلَى شَيا

ءشَي كُلا وسنَفو.  مد نم نَعصلَىوكُنُونَ عسي النَّاس نم ةما دٍ كُلاحو 

،ضراال هجو ِكُل  نَةيعمقَاتِ الوبِاال تَمحو ،هِمكَنسدُودِ مبِحوا ولُبطي كَيل 

كُلِ واحدٍ   نع نَّها عم ،جِدُوهفَي ونَهستَلَمي ملَّهعل هال عب سينَّا ليدًام. نَّنَا بِهال
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فَاذْ  .ايضا ذُرِيتُه  النَّنَا: كَما قَال بعض شُعرائكُم ايضا .ونُوجدُ نَحيا ونَتَحركُ 

هةُ الِيذُر ننَح،  وتهنَّ الالا نْ نَظُني اغنْبي ال  وا ةضف وبٍ ابِذَه شَبِيه

ص رِ نَقْشجح اعراخْتو ةانٍ نَاعنْسي  .اف النَّاس يعمج رمااآلنَ ي هالف

ِكُل لهالْج نَةزْما نا عياضتَغوا، متُوبنْ يكَانٍ ام. نَّهال  يهف وا هموي قَاما

مقَدِّما للْجميع ايمانًا اذْ بِرجل قَدْ عينَه،  مزمع انْ يدِين المسكُونَةَ بِالعدْلِ،

نم هقَاماتِ اوم17اعمال الرسل اصحاح ( } اال( 

 
 بولس شھادة للتوحید ونبذ الصنمیة والوثنیة اعظم من شھادة ھل ھناك

ً  بولس ان إال ،باالصنام  ومع ان المدینة كانت مكتضة !؟...یرهوتبش لم یقل ابدا
  !! ترتجى الغرانیق العلى وان شفاعتھن : ھي الصنمیة آلھتھم لالثینین بأن

ً أصنام قریش اثناء تالوتھ لسورة النجم   راجع تفسیر ( !كما قالھا محمد مادحا
 52الحج  تيلسور وابن كثیر والقرطبي والزمخشري والبغوي وغیرھم الجاللین

 !)، لتكتشف كیف وقع محمد في خطیئة الشرك والكفر 45الزمر و
 
  

 ..   
  

  :  كتب محاوري المسلم

  فعلیھ أن یقدم لنا دلیال قویا من  بولس من قال بأن اإلسالم قد ذكر
 . و صریح السنة صریح القرآن أو صحیح

 : أوالً 
.  لیس منھم بولس ال یعني ان الرسول، ف الحواریین كون القرآن لم یذكر اسماء

ورسً قَدْ قَصصنَاهم علَيكَ  {! انبیاء ورسل لم یقصصھم رب محمد علیھفھناك 
لقَب نكَ  ملَيع مهصنَقْص لَم ًسرا ويمى تَكْلوسم هال كَلَّم164النساء (}و(. 
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لمجرد  وارمیا حزقیال واشعیا ودانیالال یعني ھذا ان المسلمون ال یؤمنون بنبوة 
 ! ذكرھم في القرآن باالسمعدم 

ً غیر مذكورین في القرآن كما ان اسماء فھل ھذا ...  ) 1 ( صحابة محمد ایضا
 ؟!لم یكن من صحابة محمد  مثالً  )  2 ( المغیرة بن شعبةیعني ان 

___________________________________  
وھو الذي كان یعرف " الحارثة زید بن " لم یذكر باالسم احد من صحابة محمد اال ماعدا  ) 1 (

ذكر اسمھ في القرآن كرد جمیل لتنازلھ المھین لزوجتھ زینب بنت "! ابن النبي بالتبني " بـ 
ً حاسرة بمعنى قلیلة الثیاب فقال  . سبحان هللا مقلب القلوب: جحش لینكحھا محمد الذي رآھا یوما

  :ھذا الشاھد اقرأ كمثال .في القرآن فطلقھا زید لیضمھا النبي الى مخدعھ النبوي، فسطر اسم زید
  "وقال مقاتل زوج النبي صلى هللا علیھ وسلم زینب بنت جحش من زید فمكثت عنده حینا ,

كانت بیضاء جمیلة , فأبصر زینب قائمة, إنھ علیھ السالم أتى زیدا یوما یطلبھ ثم
فسمعت )! سبحان هللا مقلب القلوب: (وقال فھویھا, أتم نساء قریش جسیمة من

فإن , ائذن لي في طالقھا, یا رسول هللا: فقال ففطن زید, فذكرتھا لزید زینب بالتسبیحة
 أمسك علیك زوجك واتق: (فقال علیھ السالم, تعظم علي وتؤذیني بلسانھا ,فیھا كبرا

 فرأى, متفضلة في منزلھا بعث ریحا فرفعت الستر وزینبإن هللا : وقیل).هللا
ووقع في نفس زینب أنھا وقعت في نفس النبي صلى هللا علیھ , زینب فوقعت في نفسھ

"  یطلقھا فوقع في نفس زید أن, فجاء زید فأخبرتھ بذلك, وذلك لما جاء یطلب زیدا وسلم
  ).37األحزاب  –القرطبي  –الجامع ألحكام القرآن (

اشتھر بشدة . المغیرة بن شعبة صحابي رافق محمد وكان بمثابة الحارس الشخصي لدیھ ) 2 (
اعجابھ بالنساء اذ كان ینكح اربع نساء في وقت واحد ثم یطلقھن دفعة واحدة ویتزوج دفعة جدیدة 

  : الجزء الخامس, البدایة والنھایة البن كثیر  : كتابمن : اقرأ  ! وھكذا 
  ".. السلحدار بین یدي رسول  بمنزلة الثقفي رضي هللا عنھ كان المغیرة بن شعبة

ّ  كان رافعاً السیف، كما  صهللا  َّبي في الخیمة یوم  ص في یده وھو واقف على راس الن
  : یقول وكان ،كان المغیرة بن شعبة رجالً نكَّاحاً للنساء  : مالك وقال االمام... الحدیبیة،

 مرضت مرض معھا، وصاحب الثنتین بینصاحب الواحدة ان حاضت حاض معھا، وان 
تزوج ثمانین امراة،   : ، وقال غیرهویطلقھن جمیعاً  فكان ینكح اربعاً   : قال  . نارین یشتعالن

  ".احصن بالف امراة  : امراة، وقیل ثالث مائة  : وقیل
  ! الشھیرة لعلي بن ابي طالب ، اذ كان یشتمھ من فوق منابر المساجد  ھبمعادات المغیرة واشتھر 

  .. "  فأقام خطباء قال     المغیرة بن شعبة   استعمل    الكوفة    من    معاویة    لما خرج
بن  مسند سعید بن زید -  مسند العشرة المبشرین بالجنة -مسند أحمد ("  علي   یقعون في 

حھ أحمد شاكر .) عنھ عمرو بن نفیل رضي هللا  .والحدیث صحّ
 !قارن بین أفعال صحابة محمد وتالمیذه وبین رسل المسیح لھ المجد كبولس 
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 : ثانیاً 
 ً یسوع مجموعات من  فقد كان للرب .. تالمیذ المسیح عدد القرآن لم یحدد ابدا

 .. التالمیذ
ً :  المجموعة االولى والخصوصیة  .) الرسل( اثني عشر تلمیذا

ً ورسوالً :  المجموعة الثانیة   . السبعین تلمیذا
 ).ویھوذا یعقوب ویوسى وسمعان( االربعة ) اخوتھ ( آل البیت  : المجموعة الثالثة

  .وغیرھم تیطس وتیموثاوس: الرسول وتالمیذه مثل  بولس : المجموعة الرابعة
اي ،من الناحیة الروحیة انما وصفھمحتى ان القرآن لم یصفھم بالتلمذة 

ً )  1 ( اي البیض لصفاء قلوبھم وسریرتھم" الحواریون "  .ولم یحدد عددھم ابدا
 ن بینھمھم من الحواریون وم فلماذا ال یكون المقصود بالرسل في سورة یس

 . یوجد اي مانع او دلیل یدحض ھذا الرأي ال !؟.. بولس
  وعلىمن المفسرین  " شبھ اجماع " فلكي ترفض ھذا التفسیر الذي تكالب علیھ

بأنھم غیر  علیك باحضار دلیل نفي قاطع.. عباس رأسھم صحابي ھو ابن
نفي ان تال  فإنھا.. اسمھم غیر مذكور  حجة انو .حالمقصودین برسل المسی

مفسري القرآن  على ذلك كما اجمع! بولس للحواریین اسماء ، وان من بینھم
لقب ب ،ابن عباس عبدهللا وبعض الصحابة الكبار مثل ُ ترجمان القرآن وحبر الم

 )  2(  محمد ابن عمھ ونبي األمة كما وصفھ االمة

 : ثالثاً 
ویقرأوا لنا ما ورد فیھا حول حادثة .. سورة النور  لو طالبنا المسلمین بأن یفتحوا

ومن  ،من المقصود بتلك الحادثة ع وسألناھم  " األفك" تسمى عندھم بحادثة 
   !.. عائشةفإن قالوا  ؟ ..ھي المرأة التي أتھمت بالزنا

ً وال حتى بالتلمیح في ھذه  اسمھاجانبتم الصواب ، فإن  : قلنا لھم غیر مذكور ابدا
___________________________________  

  :جاء في تفسیر القرطبي )  1(  
  " یریدان . سموا بذلك ألنھم كانوا خاصة األنبیاء : قتادة والضحاك .  الحواریونفھم

والحواري ,  بیضتھاوحورت الثیاب ، البیاضوأصل الحور في اللغة .. لنقاء قلوبھم
 ).52عمران آل  –الجامع ألحكام القرآن (  " ابیضواحور , أي بیض , من الطعام ما حور 

  ). المفسرین في طبقات: النوع الثمانون  -للسیوطي  - نآاالتقان في علوم القر: ( راجع  )2(
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الم تتعرض ؟  القبطیة ماریةفلربما تكون   !غیرھا من السور السورة وال في
ً الى حادثة شبیھة لما تعرضت لھ عائشة ال یوجد ھناك فریق من أ ؟ ھي ایضا

ولیس  حادث االفك ھي ماریة القبطیة یقولون بأن السیدة بطلة.. الشیعة المسلمین 
  )  1(  ) راجع تفسیر القمي(  ؟ عائشة

 
في حادثة االفك  ،السنة بأن عائشة مذكورة في القرآن أتباع مذھب لماذا یؤكد اذن

 بولس ضد ویتطایر الشرر من عیونھم ھیجون ویثورونیبینما .. في سورة النور
من ضمن الرسل بحجة ان اسمھ  سورة یسالمقصود في  الرسول وبأنھ لیس

على ان  في المقابل صرسنُ .. اللولبیة  لو أصروا على ھذه  ؟"غیر مكتوب"
   ! عائشة غیر مذكورة في حادث االفك

  
ً على ذات منطقھم  – وان سألناھم  : بقول القرآن المقصود ھو من –ردا

كَفَروا  {  ذِينال هجخْرذْ اذْاا ننَياث يانارِ ثي الْغا فمه بِهاحصل قُولذْ يا  
  )40: التوبة ( } تَحزنْ انَّ اله معنَا 

 

  ؟ " صاحبھ  " ھذا من ھو
، بناء على روایاتھم وتفاسیر  ابن ابي قحافة"  ابو بكر" ة انھ ھل السنّ أسیقول 

 ) الرسول  بولس بحسب منطقھم الغیر سلیم مع( سنقول لھم حینھا و !علماءھم

  ال سیما بأن الشیعة المسلمین  !في القرآن  حرفیاً  ألن اسمھ غیر مذكور !أخطأتم
  !االدلة والبراھین بأن ابو بكر لم یكن في الغار مع محمد  یقیمون

مجلة المنبر  -  للشیخ نجاح الطائيأبو بكر لم یكن في الغار : راجع كتاب (  
  .)السنة الثانیة 19العدد 

____________________________  
  :ه القمى فى تفسیراالمام الشیعي  نقرأ ما كتبھول ) 1( 

 "ا لكم بل ھو خیر لكم الذین جاؤا باإلفكإن {: أما قولھ ً ٌ منكم ال تحسبوه شرّ فإن العامة } عصبة
ا أنھا نزلت في ْ و َ و َ ْ بھ في غزوة بني المصطلق من ر یَت ِ م وأما الخاصة .خزاعة عائشة وما رُ

ا ْ و َ و َ  .والمنافقات  وما رمتھا بھ عائشة أنھا نزلت في ماریة القبطیة فإنھم ر
حدثنا : حدثنا محمد بن عیسى عن الحسن بن علي بن فضال قال: قال حدثنا محمد بن جعفر
لما مات إبراھیم ابن : سمعت أبا جعفر علیھما السالم یقول: زرارة، قال عبد هللا بن بكیر عن

ما الذي یحزنك علیھ؟ : فقالت عائشةهللا علیھ وآلھ حزن علیھ حزنا شدیدا،  رسول هللا صلى
یْج فما ھو إال َ ر ُ ًا وأمره بقتلھ فبعث رسول. ابن ج تفسیر (  ." ..هللا صلى هللا علیھ وآلھ علیّ

 ).ھـ 4القرن  - علي بن ابراھیم القمي -القرآن
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ً  لم یذكر اسمھ بولس الحجة الھزیلة بأن الرسول صدقوني ان القرآن  في حرفیا
 !ھو دلیل علیھم ولیس لھم 

من ) القرآن رجمان تُ ( كبار مفسري القرآن والصحابة وابن عباس  فما أورده
متوافق مع القرآن والسنة  ھو .. بولس رأسھم اسماء رسل المسیح وعلى

  ! وتلك مشكلة المسلمین ولیست مشكلتنا نحن. واالسالم ككل

  
 :  رابعاً 

ً بأن عیسى ارسل رسلھ .. الثالثة ما جاء في سورة یس عن الرسل لم یرد فیھ ابدا
 " ً بأن بولس  المسلمین تنتفي حجةاذن .. االرض وقتھا وانھ كان على" حرفیا

وبالتالي انكار كونھ ضمن الرسل المذكورین في  كان رسول للمسیح بعد صعوده
او .. فلیكن اذن هللا  .. مبني للمجھول) بكسر السین " ( ل المرسِ " ان  اذ.14یس 

اذ ال ینتفي . او المسیح بعد صعوده ) كما ھو عندنا في االنجیل( القدس  الروح
على ھؤالء الرسل كانوا من تالمیذ عیسى سواء الذین كانوا على زمانھ وھو  ان

 .. االتباع بعد صعوده االرض او من
   ." االتباع بولس من" ولو تالحظون بأن ابن اسحق قد ذكر صراحة بأن 

 " فطرس  الحواریین واألتباعوكان الذي بعثھم عیسى من : إسحاق قال ابن
 . "إلى رومیة وبولس

 !!..المسیح لبولس وبعثھ الى األمم أفلم یظھر 
ً على االرض اثناء بعثتھ لالتباع والقرآن لم  . یحدد ان المسیح كان موجودا
ال مانع فیھ ینفي ) وعیسى مرتفع ( حبیب النجار  من قبل هللا الى قریة فارسالھم

   ! منھم ان بولس لم یكن
  

  إمس بولس أم إمس اسامعیل ؟
 

 ومؤرخي االسالم على علم یقینلیتك تخبرنا یا أخي المسلم كیف یكون علماءك 
 ھنیزكو ومع ذلك الرسول وبأنھ المحرف الرئیسي للمسیحیة بولس بضالل
 ھ بین الرسل الثالثة كالرسول الثالث الذي عززھم بھ هللا ؟نویجعلو

دیانة   -بزعمكم  – فروایة فاسدة واضحة البطالن عن شخص حرّ  كیف ینقلون
ً ؟للتضلیل وھذا بحد ذاتھ  ، سماویة وضلل المالیین  !مسلمین ایضا
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  ؟..العوام منھم  فكیف یكون حال.. اذا كان علماؤكم كذلك 
اذ  ،فھناك طامتكم الكبرى .. وذكرھا" االسماء " وان احتججتم یا مسلمین بحجة 

  .وردنا بعضھاكتلك التي ا .مطبات ال طاقة لكم لالنعتاق منھاستقعون في فخوخ و
 :  الصاعقةلتلقي ھذه  إذن تمالكوا أنفسكمف: وأزیدكم باألثق 

   !انتم تقولون بأن الذبیح ھو اسماعیل ولیس اسحقاذ 
 ً ً جدا  . ) 1( لن أجادلكم عن ھذا إالن اذ تركتھ لكتاب خاص ..حسنا

 : ، بھذا السؤال  بولس لقي علیكم ذات منطقكم مع الرسولبل سأكتفي ان أ

؟                                                  من القرآنالذبیح صراحة  اسماعیل بأنھ إسمھاتوا لنا  
وھذه مساعدة مجانیة (  الحدیث والسنة ؟ فآتونا بھ من.. وان لم یكن من القرآن 

كفون عن ترداد ت ال إنكمومع ذلك ف. ھذا االسم جدواتالطبع لم ولن ب !)مني 
حدیث  بأن اسماعیل ھو الذبیح دون اي سند من قرآن أو سنة او الفطیر مكزعم

 !صحیح
  ؟ لماذا تقیسون بمعیارین ؟ بولس م مع الرسولكناقضون ذات منطقتاذن فلماذا 

 
 :  عزیزي القارئ والخالصة

عوا انكار وجود بولس في فلن یستطی ،باستماتة وأخوتنا المسلمین  جاھدمھما  انھ
 .كبار علماءھم بناء على اقوال ،القرآن 

 : ، أو خیارین أحالھما أمر من العلقم ولذلك تجدھم یقعون في فخین

ورثة " و "  علماھل ال" وھم األفذاذ علماءھم  كبار اما انكار اقوال  - 1
 ! " اولي األمر" و " االنبیاء

 ! أمینالقول بأن بولس ھو رسول صادق  او  - 2
  
  

**********  
  

__________________________________________  

للتفصیل عن . ال القرآن وال محمد قد قاال بأن الذبیح ھو اسماعیل انما ھو زعم المسلمین ) 1( 
  ! مجاناً اطلبھ اآلن  - إسحق أم إسماعیل ؟ :أدلة ذبح اسحق وغیرھا من خالفات راجع كتابنا 
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  !القریة لیست انطاكیة   : مازلوا یشاكسون
ً الحد اوي المسلم في معرض رده حولقد أورد محل  بولس الرسول تفسیرا

 :اذ كتب لي ،  انطاكیةیثیر الظنون حول قریة .. المفسرین وھو السعدي 

 هللا أقرأ ماقالھ العالمة السعدي رحمھ: 
"، ّ لذلك  فالتعرض وتعیین تلك القریة، لو كان فیھ فائدة، لعینھا هللا

 .."والتكلم بال علم، وما أشبھھ من باب التكلف 

 
 :فأجبتھ 

مة "  ّ باقي و ابن عباس لیس بشيء یذكر امام الصحابي السعدي "!العال
یرید .. انھ مفسر معاصر  .فعین ومن فسروا كتاب ربكم من السلالصحابة والتاب

 :نمسكھ علیھ من القرآن وكالمھ الضئیل الجھیل . ان یتجنب الثغرات لیس اال
آمنَةً { 112: اقرأ سورة النحل   كَانَت ياتيها  مطْمئنَّةً وضرب اله مثال قريةً 

 تكَانٍ فَكَفَرم ِكُل  نغَدًا ما را رِزْقُهفِ بِمخَوالو وعجال اسبل ها الذَاقَهفَا هال منْعبِا 
  .} وهم ظالمونَ فاخَذَهم الْعذَاب منْهم فَكَذَّبوهولقَدْ جاءهم رسول , كَانُوا يصنَعونَ 

 :السعدي  عالمتكم وھذا ما فسره 

التي كانت آمنة مطمئنة ال یھاج فیھا  المشرفة وھذه القریة ھي مكة"
 .."الجھالء  أحد، وتحترمھا الجاھلیة

  
لم یذكر مع ان القرآن  !؟ " مكة" فلماذا فسر السعدي بأن ھذه القریة ھي 

ً  اسمھا فلربما تكون قریة . تى ما وصفھ بھا ینطبق علیھا بالذاوال حتحرفیا
على الكثیر من القرى  صفات تلك القریة تنطبقألن  .اخرى  جاءھا العذاب

 لماذا بالذات مكة ؟. ثم جاءھا العذاب وھم ظالمون يوالتي بعث منھا رسول ونب
ً ھناك من فسر  !سؤال منطقي  ؟ " المنورة المدینة" طیب لماذا ال تكون  وفعال

 ! اي قریة: وقیل  .. ولیس مكة المدینة: ھذه االیة بأن القریة تعني 
  :             وھذا ما قالھ القرطبي

 " أي أنھا مع جوار بیت هللا وعمارة مسجده ; البالد  وضرب مكة مثال لغیرھا من
 ، إنھا المدینة  :وقد قیل. بغیرھا من القرى  لما كفر أھلھا أصابھم القحط فكیف
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وما حدث بھا , عثمان بن عفان  ثم كفرت بأنعم هللا لقتل,  صآمنت برسول هللا 
: وقیل عائشة وحفصة زوجي النبي ص وھذا قول. من الفتن  صبعد رسول هللا 

". كانت على ھذه الصفة من سائر القرى مضروب بأي قریة إنھ مثل
 .) القرطبي –القرآن الجامع الحكام (
 

عندما اختار ان " السعدي " وبذلك نرى مدى لولبیة ھذا ! علیھا اذن ھناك خالف
 "!المتكلف" وبذلك یسقط كالمھ. لبینما القرآن لم یفع" القریة  " یحدد اسم

التي أنكر بأنھا ھي المقصودة في سورة یس  " انطاكیة قریة" لسطحي عن ا
" قریة " ان  مع ان القائلین !اءھا رسل المسیح ومن بینھم بولس التي جو 14

  ! " جمیع المفسرین " كانوا  " انطاكیة "الرسل الثالثة ھي 
 

  : اقرأ ما قالھ القرطبي.. نعم 
 "  أمر أن یضرب لقومھ مثال , خطاب للنبي صلى هللا علیھ وسلم

أنطاكیة في قول جمیع ھذه القریة ھي بأصحاب القریة 
   ) القرطبي –الجامع الحكام القرآن (".فیما ذكر الماوردي المفسرین

  
 ً   :  مع صفحات كتب التفسیر المعتمدة لدیھموایضا
   "ْإذ ةيقَرال ابحصا ثَالم مهل رِباضلُونَ وسرما الهآءھذه  ، ج

  ".قول جمیع المفسرین  القریة ھي أنطاكیة من
 ) الماوردي - والعیون تفسیر النكت(
  

 "واضرب لھم{ : قولھ عز وجل  ً ً مثل } مثال یعني صف لھم شبھا

 إذ جاءھا یعني أنطاكیة  حالھم من قصة  أصحاب القریة
 ".والسالم علیھ الصالة یعني رسل عیسى  المرسلون

 ) الخازن  -تفسیر لباب التأویل في معاني التنزیل(
 " بدل القرية بتقديرِ المضافِ أو بـيانٌ له منهوقوله تعالى أصحاب 

 بدل اشتمال من أصحاب لون اذْ جاءها ٱلمرس أنطاكيِةُ والقريةُ
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عيسى القرية سلها وهم رإلى أهل المونسبة إرسالهم إليه عليه الس 
ٱثنَين  بناء على أنَّه كان بأمره تعالى  اذْ :تعالى في قوله  هِميللْنَا اسرا

ولسوهما يحيـى م التَّسلية يالتَّمثيل وتتم لتكميلهمغير ، وقيلوب" .

 ) ابو السعود -الكریم  تفسیر إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب(
 

 " مثل أصحاب ً أي اذكر لھم  ،أي أنطاكیة القریة واضرب لھم مثال
بأنھ وانتصاب . ثاني بیان لألولعجیبة قصة أصحاب القریة، والمثل ال قصة
ٱلقَرية  منبدل   ـٰبحصلُونَ  اسرما ٱلهآءعلیھ السالم إلى  رسل عیسى ج

تفسیر مدارك التنزیل (."أوثان أھلھا بعثھم دعاة إلى الحق وكانوا عبدة
 .) النسفي - وحقائق التأویل 

  

 " بدل من أصحاب القریة، و .انطاكیة والقریة َ ُون ل َ س ْ ر ُ م ْ ھَا ٱل َ اء َ ْ ج ِذ   إ

ُونَ  ل َ س ْ ر ُ م ْ الصالة والسالم إلى أھلھا وإضافتھ إلى  علیھ رسل عیسى ٱل
ٱثنَين إذْ ارسلْنَا :نفسھ في قولھ  هِميلواسرار  تفسیر انوار التنزیل( " ا

 .) البیضاوي - التأویل 
 

  "خالف في قصة أصحاب القریة فال ،أنطاكیة :والقریة." 
 ) ابو حیان -البحر المحیط  تفسیر(

 !خالف في قصة اھل القریة وبأنھا انطاكیة اذن ابو حیان یؤكد ان ال
 : ومن التفاسیر لشیوخ حدیثین نقرأ

 " وفي انطاكیة وعكرمة. وبریدة. كما روى عن ابن عباسوالقریة ،

 )االلوسي -تفسیر روح المعاني( ".إنھا ھي بال خالف البحر
 

ً تفسیر  ! " خالف بال" اذن ھي انطاكیة    : معاصر آخروایضا

 " وھي  (أنطاكیة(ھي  :ابن عباس قال المفسرون عن} القریة { و

ھم من  :والمرسلون إلیھا قال قتادة .بالشام متاخمة لبالد الیونان مدینة
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ِع وكان ذلك  علیھ السالمبعثھم عیسى  الحواریین ف ُ حین ر
 ) ابن عاشور - تفسیر التحریر والتنویر("..عیسى

 
  ". حبیب" تحوي مسجد المدعوانطاكیة  واقرأ كیف ان

 "  صاحب یونس رحمة هللا علیھ  وبھا مسجد حبیب النجار ...انطاكیة
 یعلمون بما غفر لي ربي وجعلني منیا لیت قومي   : الذي قال

وكان بانطاكیة  بصیحة هللا تعالى اھلكھمفلما قتلوه   . المكرمین
فالصیحة ما ایقظت المؤمنین عن  مؤمنون وكفار

ان كانت اال صیحة واحدة   : كما قال تعالى واھلكت الكفارنومھم 
یزور  حبیب في وسط سوق انطاكیة فیھ قبره ومسجد   . فاذا ھم خامدون

 )البالد وأخبار العباد آثار ("    . زكریاء علیھ السالم وبھا قبر یحیى بن الناس
 

 تجرؤ یا عزیزي فھل .انطاكیة عباس قد قال بأن القریة والصحابي الجلیل ابن
  ؟ !عباس بانھ اقتبس من االسرائیلیاتالمسلم على ان تتھم ابن 

  : -ابن عم محمد  –اقرأ ما قیل عن الصحابي ابن عباس 
  "في تفسیره لكتاب هللا أن یرجع إلى ما منھج ابن عباس  كان من

 ً سمعھ من رسول هللا، وما سمعھ من الصحابة، فإن لم یجد في ذلك شیئا
َھْلٌ لذلك، وكان  ًا إلى  -رضي هللا عنھ  - اجتھد رأیھ، وھو أ یرجع أحیان

، ویقف منھا موقف الناقد البصیر، والممحِّص أخبار أھل الكتاب
ل على شيء وراء افق الحقفال یقبل منھا إال ما والخبیر،  ِّ ، وال یُعو

الصحفى   -رضي هللا عنھ من أشھر مفسري الصحابة  عبد هللا بن عباس( ".ذلك 
  )ابراھیم خلیل ابراھیم

ang=Ahttp://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?l&
id=33974  

  
جمعوا على ان أالقرآن قد  نرى ان كبار الصحابة والتابعین ومفسري : اذن

، وان كانوا  القریة ھي انطاكیة وان الرسل ھم رسل المسیح ومن بینھم بولس
إال " ، ألن الصحابة ال ینقلون  فما نقلوه ھو صحیح، نقلوا اسماءھم من االنجیل

 !االسالمي " ما وافق الحق
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والصحابة  ال یستطیعون تكذیب اقوال ھذا الجمع الغفیر من المفسرینوھم 
 . الذین فسروا بأن القریة ھي انطاكیة والرسل ھم رسل المسیح ،والتابعین

كانوا  ألن الصحابة.. وحجة ان اسماء الرسل مأخوذة من االنجیل قد دحضناھا
 !" ما یتوافق مع الحق" یلجأون الى اھل الكتاب لیأخذوا منھم 

اذن ال اعتراض منطقي ،على الرسول بولس كلمةي أترض بمحمد لم یع وكون
 اجمع علیھ المفسرین والصحابة وعلى رأسھم ابن عم محمد ینھض ضد ما

  !ابن عباس الصحابي
 ! القریة ھي انطاكیة والرسل ھم رسل عیسى على ان فاجماع المفسرین

القرآن وال مع  حرف معدون ان یخالف ھذا اي  واسماءھم منقولة من االنجیل
لم یذكروا في القرآن  .. ودانیال وارمیا صموئیل: فھناك انبیاء مثل . االسالم ككل

 ! على تكذبیھممسلم یجرؤ  فال یُعقل أن ،
ورسً لَم نَقْصصهم  ورسً قَدْ قَصصنَاهم علَيكَ من قَبل {: قرآنھ یقول نأل

كفوا عدائكم ،  اذن یا مسلمین .)164: النساء  (} اله موسى تَكْليماوكَلَّم  علَيكَ
  !انھ كالجبل الشامخ ، فرحمة برؤوسكم . بولسالرسول األعظم  ضد

*************  
     آخر مسمل مع حوار 

  :قال كاتباً لي
     فإنھم لن ال تسألوا أھل الكتاب عن شيء: قال رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم "

 123ص األنوار الكاشفة. إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل : یھدوكم وقد ضلوا 
بالعبرانیة،  كان أھل الكتاب یقرؤون التوراة: عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال "

ال تصدقوا  ) :ویفسرونھا بالعربیة ألھل اإلسالم، فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
  "صحیح البخاري -اآلیة } آمنا با وما أنزل إلینا{: م، وقولوا أھل الكتاب وال تكذبوھ

 :فأجبتھ 
أھل  على دینوالمحدثین والمحققین ممن كانوا  اذن ما بال الصحابة والتابعین
ھل  ، واوردوا تلك الروایات، قد اعتنقوا االسالمالكتاب ومن مشركین كفرة و

 ً بكفایة ال أعتقد ؟ ھل تجرؤ على ذلك  ؟"  تكذبھم لن تصدقھم ولن": ایضا
 !شجاعتكم



 

35 

 
" .. ال تصدقوا أھل الكتاب وال تكذبوھم: " محمد  أما ھذه الروایة الغریبة على فم

ال تصدق اھل الكتاب یا مسلم وفي  :عنيفھل ت !فھي مائعة المعنى غیر مفھومة 
 ! بمعنى أمسك العصا من الوسط .. م نفس الوقت ال تكذبھ

فاسق یا ایھا الذین امنوا ان جاءكم  {:  حین قال القرآنف یعقل ؟ھل ھذا كالم 
 }نادمین ماً بجھالة فتصبحوا على ما فعلتمتصیبوا قو بنبا فتبینوا ان

 ال تصدقوه وال: فھل یجوز ان تقول عن الفاسق الذي جاء بنبأ . )6:الحجرات(
ً فال یجب علیك  ، فان كان علیك ان ال تصدق اھل الكتاب تكذبوه ؟  ،تكذیبھم ایضا

 ً ُكذبون بولس الرسول اذن : حسنا   )؟  (لماذا ت

 :  قال محاوري المسلم
 ال تفید -الواردة في الروایات التي تحدثت عن بولس  – )قیل(و معلوم أن صیغة "

 " .التوثیق بل العكس ھو الصحیح
 

  : فأجبتھ

ً تعني عكس التوثیق"  قیل" عبارة    : تقول انھا دائما
ً  حكمت بان جمیع الروایات التي اتىاذن انت  بھا علماءك غیر موثقة النھا جمیعا

كیف تعرف الحق من  اذن ؟ ، فأین الحق" قیل" دون استنثاء سبقتھا عبارة 
كل احداث ھل تجرؤ ان تطبق قاعدتك الغریبة ھذه على  ؟ الباطل في كتبك

قیل وقیل ، وقال : ( اذ ان جمیعھا  والتفاسیر واسباب النزول التاریخ االسالمي
 ؟) !  ویقال

 .قبل ان تلقي الكالم على عواھنھ لیتك تمھلت قلیالً 
تخبرنا كیف یكون علماءك یعلمون بضالل بولس الرسول وبانھ المحرف  ولیتك

ثم یزكوه ویجعلوه بین الرسل الثالثة كالرسول الثالث الذي  .. الرئیسي للمسیحیة
ھل تعتبرونھم على ھذه الدرجة من الجھل ، فلماذا یوصفون  ؟ عززھم بھ هللا

 ؟" علماء " اذن  بأنھم 
كلمة جارحة  أي ناھیك عما اوردتھ لكم من كتب التاریخ االسالمي اذ تخلو من

كیف ینقلون روایة فاسدة واضحة البطالن عن . بولس رسولنا العظیم ضد
ً ؟ علھم، مضللین بفالمالیین  شخص حرف دیانة سماویة وضلل  المسلمین ایضا

وتفاسیر القرآن ملیئة بالدس والحشو والغث  یةاإلسالم الكتبأال یعني ھذا بان 
   ؟..والباطل 
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 !أقاویل عن أھل الكھف 
 ) ویقولون..  ویقال .. قیل: ( من ینقل الحوادث ویقول : كما افھم من كالمك بأن

ً بھیكون كالمھ   !مشكوكا
 ً ً ، اسالك ،حسنا   القرآن ؟ الیس ھذا بالضبط ما فعلھ: ان كان ھذا صحیحا

 309الفتیة الذین ناموا في الكھف لمدة  الحكایة االسطوریة حولألم تسمع عن 
  .ة رواھا القرآن في سورة الكھفعام وتلك حكای

  22:الكھف  ما جاء في سورة دعني أذكرك بھا، افتح واقرأ
 } َقُولُونيس  مهكَلْب  مهابِعةٌ رثَقُولُونَ ثيو  مهكَلْب  مهادِسةٌ سسخَم

كَلْبهم  ويقُولُونَرجما بِالغَيبِ   منُهامثةٌ وعبسلَمعِي ابر لق  هِمدَّتبِع

يلقَل ا مهلَمعا يم{. 
ولكنھ حین یاتي الى .. االسطوریة  القرآن یقص على نبیكم قصة اھل الكھف

 ! قدمینیبدأ یالتخمین ونقل اقوال األ..  عددھم
ل  ! هو اللكب الرابع.. ثالثة :  ق

ل  !هو اللكب والسادس.. مخسة :  ق
ل  !هو اللكب والثامن.. سبعة :  ق

ً قال  ريا مل بعدهتم: " وا   !" ريب ا

لم یحدد عددھم  أعلم، فلماذا ما دام هللاو  ،" هللا اعلم: " یقول  القرآنحتى 
  ؟..الصحیح 

  بل من راوي القصة ؟  ام ان الكالم في سورة الكھف لیس ھو من عند هللا
یا عزیزي ان عداوتكم لرسولنا الكریم بولس اشھر من نار على علم ، لكنھا 

 بقرون وأجیال متأخرة عن زمن رسولكم والصحابة والتابعین وعلماءكم السلف
ولم وأجلوه بألطف الكلمات بل قد اعترفوا بھ ! تقدوه بكلمة واحدةفھوالء لم ین..

الذین لم نسمع منھم  أقرب الى عصر رسولك وصحابتھ  یھاجموه او یعادوه وھم
ً اي كلمة  .سوء بحق بولس الرسول ایضا

ً (  مفاجأةاآلن والیكم  ً ، ولكن الحقیقة مزعجة احیانا فإلى   )ستزعجكم قلیال
 ...الصفحة التالیة 
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!  

 
قد .. ھل تعلم بان الفاسق الذي أتاكم بنبأ وبرمج عقولكم لمھاجمة بولس الرسول 

لكي ال تصیبوا  ،كما أمركم القرآن , صحتھ  " لم تتبینوا " بنبأ كاذب اتاكم
ً بجھالة   !قوما

 : لك اكثر ساوضح
لم یتجاسر على الطعن ) التاسع الھجري القرن  من ( قیم الجوزيالاالمام ابن ان 

االمام الجوزي من حقد شدید على  والھجوم برسولنا بولس مع مااشتھر بھ
والتي تعج بحمالت البغضة والعدوان ضد  وكتاباتھ المنتشرة بینكم.. المسیحیة

ً .. المسیحیة وعقائدھا ومقدساتھا  من توجیھ اصابع االتھام لبولس  تخلو تماما
  ماذا یا ترى ؟فل.. الرسول 

ً من شخص ً غریبا  وقف حیاتھ لمحاربة دین المسیح ؟ الیس ھذا امرا
بأن أول من حرف دین المسیح لم یكن بولس  بوضوح شیخكم ھذا یصرح

 !! انما بولس آخر الطرسوسي
 !)  ھدایة الحیارى في اجوبة الیھود والنصارى ( قیمالفي كتاب ابن  وھذا ورد

ھدایة الحیارى في  - في المسیحیة الطاعن - في كتابھ اقرأوا ما یقولھ ابن قیم 
  : ما یلي : 141صفحة  اجوبة الیھود والنصارى

 "بولس اول من ابتدع الالھوت والناسوت في شأن المسیح   
بتركا یسمى ثم قام بعده قیصر آخر وفي زمنھ جعل في انطاكیة 

وھو اول من ابتدع في شأن المسیح الالھوت  بولس الشمشاطي
والناسوت وكانت النصارى قبلھ كلمتھم واحدة انھ عبد رسول مخلوق 

بولس ھذا وھو اول  مصنوع مربوب ال یختلف فیھ اثنان منھم فقال
 .."من افسد دین النصارى

 
 !إذن بولس الرسول بريء من اتھاماتھم ! ..  ظھر الحق

ً طبل ھو ب ،المسیح لیس بولس الرسول  حرف دینمن یزعم المسلمون بانھ  ركا
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السماموساطي ، وھي عادتھم في إفساد : وقصدھم (  بولس الشمشاطيیسمى 
  . قیم الجوزي تلمیذ شیخ االسالم ابن تیمیةالبھ ابن  وھذا ما اعترف ! )االسماء

لتشابھ  ،البطرك وبولس الرسول بولس فخلطوا بین ،فقد التبس علیھم االمر
 ،والقش والخشب ،الغث والسمینبكتبھم  تكتضاذ  ،علیھم  وال عتب. اناالسم

ً الى جنب   ! " بالعلماء" وھؤالء من یدعونھم .. كلھا تسیر جنبا
  !!  TAXوال! فالكالم لیس علیھ ضریبة

 :بحسب كبار علماء اإلسالم اذن 
 !  الرسول ولیس بولس ،بولس الشمشاطي  : ھو دین النصارىل مفسداول 

قد صدر من لسان  برسولیتھ ان ال عداء لبولس الرسول وال تشكیك: فیتضح لك 
وال حتى من اشد .. مفسري القرآن وكتاب السیر والتاریخ المسلمین  أو قلم

 !مقیالابن تیمیة وتلمیذه ابن  اإلمام امثالعداوة وضرر بالمسیحیة ك المسلمین
 ! } مھبل شبھ ل{ .. اشتبھ علیكم ببولس الرسول .. اخر  ھناك بولساذ 
 

ً على عقب والبدء برحلة البحث عن ھذا  ما علیكم االن سوى قلب ابحاثكم رأسا
ً  وصوبوا سھامكم" الشمشاطي " واتركوا  ، الحاقدة ضده فال یھمنا امره كثیرا

   .بولس الرسول وشأنھ
تصبحوا على ما فعلتم { قبل ان،  عتراف بالخطألالفھل نلقى الشجاعة لدیكم 

  !؟} نادمین
  

   آخر حوار 

  ص ؟ـس أم بولـبول
 في رده  حاور مسلمملي  كتب:  
أن بولص المذكور في الكتب االسالمیة غیر بولس في العقیدة المسیحیة ، ألن ذلك   "

  " بحرف الصاد ولیس السین؟"  صبولـــ" 
  

  :نقاط سریعة  الجواب في
 
اردفت لقبھ  بالصاد) بولص ( ان الكثیر من الكتب االسالمیة حین ذكرت  ـ1
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ً من افعالھ التي تحدد شخصیتھ) ..  الطرسوسي(  . او ذكرت جانبا
 
 !.. فال مشكلة وال فرق.. بالسین "  سبول"  المصادر ذكرتالكثیر من  ـ 2
 
ان  ناآلجرب .. الشبھ في النطق واللفظ حرفي السین والصاد شدیدي  ان ـ 3

 ! .. یمكنك بعدھا ان تكتبھ اما بالصاد او السین".  بولس" تنطق اسم 
 ..یغیر اسم بولص فال یكون ھو بولس الرسول ، اختالف حرفان كان   ـ 4

 ؟ "  حمدأ "أم  " محمد " ھل ھو ؟ مكالمسلم مع اسم نبی ستفعل عزیزيفماذا 
ً من المیم فھناك حرف الف   ؟..بدال

  
األعراف (  "بصطة  "أم  ) 247:البقرة (  "بسطة  : "القرآن اقرأ قول   - 5

   !تارة یكتبھا بالسین وتارة بالصاد ؟  )69
  

  !صیحة في انطاكیا 
  ًاعترض المسلم قائال:  

، فھل انطاكیة قد تدمرت ؟ ھل  هللا ان القریة التي ذكرھا القرآن قد دمرھا
   .اذن ال تكون انطاكیة ذكر التاریخ دمارھا ؟

  
  :فأجبتھ 

ً في الموضوع  فلجأت الى عبارة القرآن .. عزیزي المسلم ، اردت ان تجد مطعنا
ً .. القریة عن الیھا  عثن الرسول الثالث الذي بُ أبالتالي ب نفيبانھا انطاكیة لت منكرا

دمارھا  ، بحجة ان التاریخ لم یذكر او یسطر حادثة" بولس" ھو الرسول الكریم 
بكل  . انطاكیة علماء ومفسري القرآن على ان القریة ھيبینما اجمع   ! وابادتھا

  !  في ظھیرة صحراء مكة وضوح وصراحة وبھاء كبھاء الشمس
 ! ؟ " دمار"   !این قرأت في القرآن خبر دمار ھذه المدینة ؟ :وأسالك  

كَانَت إ{ :  اال تقرأ  ) 29:یّـس( }  فَاذَا هم خَامدُونَ  واحدَةً َِّ صيحةً انْ 
 ھل نزلت علیھا نار من السماء ؟ القریة ؟ ھل دمرت

 ؟ احقو ضربھا بركان سأ غطاھا طوفان ھائل ؟ او ھل
 !أخبرني رعاك هللا صرصر عاتیة قلعت االخضر والیابس ؟ او لفحتھا ریح
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كل ما حدث ان المكذبین للرسل قد ماتوا بسبب   !شیئ من كل ھذا حدث ال
 . صوت قوي  قطع شرایین عقلھم، فھلكوا نعم صیحة اي  !صیحة

 !او عود حشیش ،ولم یقلع منھا جذر بقلة .. لم تدمر المدینة او القریة  :اذن 
سبتدث ان ولم یح  انما قد عوقب المكذبین بالموت ق طاعداد المن فيانطاكیة  حُ

 !وانتھى االمر ،ھلكوا بصیحة من مجھول  كل ما حدث ان المكذبین قد .المنكوبة
 .. وھذا یحدث في كثیر من الممالك واالمبراطوریات والمدن الكبرى والصغرى

ً قولتھ التي القرآن ولم یذكر    "! عیناھلكناھم اجم" یكررھا  ابدا
 !فلم یحدث ھالك جماعي عن بكرة ابي المدینة 

دمار  " المسلم لتسطر وبكل اندفاع عبارة افال ترى مبالغة منك یا عزیزي
 والمفسرون اجمعوا بانھا .. والقرآن لم یقل بذلك ، فالقریة لم تدمر ؟ " !ةالقری

ورود اسم بولس في  فیكفي .االیھ وذكر الكثیر منھم بولس كرسول هللا .انطاكیة
كتابعي  وغیره ،البن ھشام اوثق كتب السیرة النبویة وھو سیرة الرسول 

  .بولس وكان من عدادھم ،للحواریین في ارسالیة المسیح لھم الى العالمین 
 !  في ملعبكم الكرة إن :أخي المسلم فی 

  : نھ أب من دینكم علیكم االثبات فانتم .. انتم من تحاربون بولس

1  ! 

2   ! 

 : 
1  ! 

2  ! 

3 ! 

4 ! 

اشارة في كل تلك المصادر، عن اتھام رسمي او  ومھما فعلت ، فلن تجد ادنى
 ! زور او رسول كاذبحرف او مُ الرسول كمُ  شبھ رسمي او تلمیحي ، الى بولس

محمد قد جاء بعد الرسول بولس فكان  الن.. وتلك نقطتین غایة في الخطورة 
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بولس .. یحدث شیئ من ھذا  ولكن لم .یشیر الیھ كرسول كاذب محرفیھ ان عل
 فلو كان بولس كما.. ال اعتراض علیھ من قبل نبیكم وكتابكم وال مفسري كتبكم

یزعم الجھال ھو المحرف لدین المسیح لكان على محمد ان یذكره ویعرض بھ 
ً للناس ً  .. تحذیرا   :وھو الذي صرح قائال

في رجم  -الحدود  - سنن أبي داود (  !.."أماتوه أحیا أمرك إذاللھم إني أول من   "
 "المحرف الكبیر  "االولى واالجدر ان یشیر كذلك الى ھذا فكان)  الیھودیین

  !عیسى " اخیھ  " دینزور وبدل و" أمات " الذي  صاحب الید الطولى 
 :  علقم رّ كالھما مُ  اختیارین یا مسلمین فامامكم

 یعتبر -م كبولس بزعم –حرف دین النصارى مُ عن  عدم كشف النقاب نا  ـ1
 . والمحمدي قصور شدید في الوحي القرآني

  !  بھ او في سكوتھ عنھ یعني الرضى والقبول  ـ2

  !السكوت عالمة الرضا 
 !القرطبي في تفسیره ان سكوت الرسول عن امر یعتبر تحلیل وقبول قال 

حدیث  في معرض 50:لسورة االحزاب  تفسیر القرطبياقرأ ما جاء في 
  : القرطبي عن نكاح الھبة المحلل لمحمد وحده یقول

  "ة غير جائز فلَوهِبذه الكَانَت هكَتا سمه  ة لول السصر  رقي َ نَّه
 ..." عهسم الْباطل اذَا علَى

 ".اذا سمعھ الباطلال یقر على " : ھو النصف الثاني من عبارتھ اي  ما یعنینا
 عن لم یسمعنستخلص بأن نبي االسالم ..  ولو طبقنا ھذا على صلب موضوعنا
 !! ذكره وأنكره واال لكان قد .. بولس الرسول اي باطل أو ما یشین 

  : الى قولھ ولنتابع القراءة من القرطبي الى ان نصل
  .. "هلَيجِب عى وكان ياذَا ره انْكَرا انْكَرم هرظْهااره ,  ورقنَّ ا

 ."... علَى جوازه يدُل لغيره علَى ذَلك

ً انكره اذا ً ومحمد لم ینكر عل..  راى منكرا  الیھ نزللم ی يیعن.. ى بولس شیئا
ً  هضد " وحي یوحى"  ! ینكره واال كان علیھ ان.. بشئ ولم یسمع عنھ منكرا

 .فأین إنكاره على بولس ؟ صفر. الن اقراره لغیره على ذلك یدل على جوازه
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  ؟ماذا یفعل المحامي 
  :بعد ان فرغت جعبتھ كتب المسلم معترضاً 

  " ؟ " ، وانتم ال تؤمنون بھا لماذا تستشھدون من كتبنا     
  :الجواب 

) تاریخیة  الخقرآن تفاسیر روایات ( كتبكم " أوثق وأصح "استشھادنا بادلة من 
  !ھو من باب الزام الخصم بادلة معترف بھا لدیھ 

ً ب فنحن .  )26:یوسف (  " وشھد شاھد من اھلھا:  "  ــوھو ما یعرف قرآنیا
نتعامل مع عقول تم برمجتھا منذ نعومة االظافر على قبول كل شيء دون سؤال 

المشایخ  وال اعتراض ، فنحن نساعدكم على ازالة نسیج العنكبوت الذي وضعھ
على أدمغتكم لتصلوا الى عمق حقیقة المسیحیة وخالص المسیح ، وصدق رسلھ 

دسھا مشایخ كم والتي یكتبكم التي بین أید استخدامنا وأمانتھم، وذلك من خالل
  ! الدین في حناجركم البتالعھا، من المرحلة االبتدائیة الى الجامعیة

ً  وفعلنا الخصم حتى وان  ما یقبلھ ویسلم بھیتم االستشھاد ب ذا.. مقبول قانونیا
ّ خالف اعتقاد المُ  وھذا بالضبط ما یفعلھ المحامي اثناء مرافعتھ في قضیة .. ل دل

امام قاضي المحكمة ، اذ یوجھ اسئلة الى الشاھد ، ومن ثم یبني مرافعتھ بناء 
ً اعترافاتھ   ).22:19لوقا ( } من فمك أدینك{ .على اجابات الشاھد مستخدما

ولكن ،نحن ال نؤمن بالقرآن واألحادیث وكل ما بنى علیھ من دین وشرع !  فنعم 
لكون .. قانوني و مباح، وھو امر " اللزامكم الحجة " ضروري  ااالستشھاد بھ

رجو ان تكون قد فأ .اوصدقھ انتم الذین تعترفون بصحتھحجة علیكم وا كتبكم
  .في كتبكم الدینیةعن بھ فبولس لم یتم انتقاده او الط ،توضحت لكم االمور 

  .. ال من قبل القرآن او من كاتبھ  
  .. وال من رسول القرآن 

..                                                                                                وال من صحابتھ 
..                                                                                                وال من تابعیھ 

  .. وال مفسري وعلماء القرآن 
فحملتكم ضد رسولنا الكریم .. وه كرسول صادق من رسل المسیح أعتبر انما

  .ال مبرر لھا یا عزیزي المسلم .. بولس 
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 21:2رومیة (  ؟(  
  

سرقة : ، وتدعى ھو سارق أدبي.. یسرق أفكار شخص آخر وینسبھا لنفسھالذي 
  .سرقة مھما كانت الظروف  وتلك  Plagiarism أدبیة 

واألنكى ان اتباع محمد ال یتورعون من مھاجمة الرسول بولس وتعالیمھ ، بینما 
 !رسولھم من نبع وحي بولس دون ذكر المصدر األصلي " یغرف " 

  .باالولىلنبدأ و ،سرقات  بعضسأذكر  اذن! موافقة بالتأكیدھل تریدون الدلیل ؟ 
  

  !سرقة أولى 
  : جاء في رسالة بولس الرسول الى اھل كورنثوس ما یلي 

  } ولم تسمع اذن ولم یخطر  مكتوب ما لم تر عینبل كما ھو
  ) 9:2كو1(}  على بال انسان ما اعده هللا للذین یحبونھ

أصح كتاب بعد القرآن (  صحیح البخاريقارئي العزیز الى  یا اذھب.. واآلن 
وستجد ,  3005: حدیث رقم ) بدء الخلق : ( وافتح على كتاب ) عند أھل السنة 

  :الحدیث الصحیح التالي 
  

  "  عن    األعرج    عن    أبو الزناد    حدثنا    سفیان    حدثنا    الحمیدي    حدثنا  
صلى هللا علیھ وسلم    قال رسول هللا     :قال     عنھ رضي هللا   أبي ھریرة  
 أعددت لعبادي الصالحین ما ال عین رأت وال أذن   قال هللا    

َ (  فاقرءوا إن شئتم سمعت وال خطر على قلب بشر َال ْسٌ  ف ُ نَف َم ل ْ تَع
 ٍ یُن ْ َع ِ أ ة َّ ُر ْ ق ن ِ ْ م َھُم َ ل ِي ف ْ ُخ ا أ َ  ..") م
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أقتبسھا محمد ، بل سلبھا ونسبھا لنفسھ بأنھ قائلھا .. ذات الفكرة ، بل ذات األلفاظ 
  !عن ربھ 

، وال فرق "  وحي "لو قلتم بأن تلك األقوال ھي  فما ردكم احبائي المسلمین ؟ 
  :وحینھا نقول .. ان استخدمھا انبیاء ورسل في فترات متفاوتة 

رسول موحى الیھ ، وإال لما كان وإذن ھذا إعتراف صارخ بأن بولس ھو نبي 
  ؟..منھ قد إقتبس " نبیكم "

فلو كانت لدى محمد ادنى ذرة شك ضد بولس الرسول ، لما كان سیسرق منھ 
  !أفكاره 

ُذكر بأن محمد  ُعد سرقة .. یذكر المصدر الذي نقل منھ  لمومن المفید ان ن وھذه ت
ألن أموال النصارى والكفار ..  !" غنیمة" ولكن یجوز لنا ان ندعوھا .. أدبیة 

  !غنیمة حالل للمسلمین
ُعتبرأما باقي السرقات فھل    توارد خواطر من العیار التقیل ؟ ت

 
  !سرقة ثانیة 

نقرأ ھذه العبارات  12من ذات الرسالة المقدسة لبولس الرسول االصحاح 
  :المباركة 
  }الرجل كثیرة ان قالت  فان الجسد ایضا لیس عضوا واحدا بل اعضاء

قالت  الني لست یدا لست من الجسد افلم تكن لذلك من الجسد و ان
االذن الني لست عینا لست من الجسد افلم تكن لذلك من الجسد فاالن 

فان كان عضو واحد یتالم كثیرة و لكن جسد واحد  اعضاء
عضو واحد یكرم فجمیع  و ان كان فجمیع االعضاء تتالم معھ

 } فجسد المسیح و اعضاؤه افرادا واما انتم االعضاء تفرح معھ
 

ً ونسبھ لنفسھ  .. وكالم القدیس بولس الموحى بھ ھذا ، قد اقتبسھ محمد أیضا
وھو الموازي لصحیح البخاري في الصحة والقبول ( واآلن لنفتح صحیح مسلم 

    :ولنقرأ ھذا الحدیث ) ..  لدى علماء المسلمین 
  "  الشعبي    عن    زكریاء    حدثنا    أبي    حدثنا    محمد بن عبد هللا بن نمیر    حدثنا
المؤمنین  مثل    صلى هللا علیھ وسلم    قال رسول هللا  : قال   النعمان بن بشیر    عن    
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منھ عضو    اشتكى  مثل الجسد إذا وتعاطفھمفي توادھم وتراحمھم 
                                                    ." والحمى بالسھر الجسد لھ سائر تداعى

تراحم المؤمنین وتعاطفھم : ، كتاب البر والصلة واآلداب ، باب صحیح مسلم  (
  )وتعاضدھم 

أم انھ سرقة أدبیة من رسول  ؟ .. مطابق " كربوني" ھل كان ھذا توارد أفكار 
ً فلماذا یسرقون منھ  ؟ یبغضھ المسلمین ؟  ولو كان كاذبا

 
  !سرقة ثالثة 

لن نجاوز الحقیقة لو قلنا بأن محمد قد استوحى فكرة رحلتھ االسطوریة على 
ما سمعھ عن ، م ) 1(  " رحلة االسراء والمعراج" ظھر حمار طائر والمسماة 

اذ ما بین القصة الحقیقیة وبین .. ولكن الفرق شاسع كما سنرى ! الرسول بولس 
ً الزائفة ألوف السنین الضوئیة  ً وبعدا   !فرقا

فاسطورة المعراج االسالمیة تعج بالحوادث المطولة وكالم اللغو والحشو الكثیف 
بینما . والتضاربات وتفاصیل غیر الئقة وال مفیدة ، مع ركام ھائل من التناقضات

 ً ً جدا دون  –مجرد خبر  –الخبر الذي قصھ الرسول بولس كان مختصرا
اذ .. الفخر وتمجید الذات كما یفعل الكذبة  استرسال في التفاصیل لكي ال یقع في

  : جاء فى رسالتھ الثانیة الى اھل كورنثوس
} رفْتَخنْ اي اقُنوافي ال إنَّه .هنَاتالعاو ِبرِ الرنَاظى ملي انِّي آتي .فَاانًا فنْسا رِفعا

. افي الجسدِ؟ لست اعلَم، ام خَارِج الجسدِ؟ لست اعلَم. المسيح قَبل اربع عشْرةَ سنَةً
لَمعي هال .ثَةالثَّال اءمى السلهذَا ا فانَ.اخْتُطنْسهذَا اال رِفعاو : خَارِج مدِ اسجي الفا

لَمعا تسدِ؟ لسجال .لَمعي ها، .البِه قنْطي اتٍ المكَل  عمسو ،سودرفى اللا فاخْتُط نَّها
نْ يانٍ انْسال وغسي الاوبِه تَكَلَّم .رفْتَخهذَا ا ةجِه نم . الا رفْتَخا ي النَفْس ةجِه نم نلكو

  ).5-1:12كورنثوس  2( } .بِضعفَاتي
______  
ً من اساطیر األولین ككتب الدیانة الفارسیة  ) 1 ( تحت  ةالزرادشتیوھذه االسطورة مأخوذة ایضا

  !مع تبدیل األدوار ونسبتھا الى محمد "  ارتیورافمعراج  "اسم ارتیوراف نامك
"  القرآنیین" فمذھب . ال یسندھا أي نص قرآني" المعراج " مع األخذ في اإلعتبار بأن قصة 

ً  – الرافضین للسنة النبویة المسلمین یؤمن باالسراء  –وھو اسرع مذاھب المسلمین انتشارا
   !أھل الروایات والحدیث  ولكنھ ال یؤمن بالمعراج ، ویعتبره من خرافات
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ً  بولس أخفى ذكر نفسھ وارجع العلم للرب -1 بینما محمد تحدث !  تواضعا
عن نفسھ وكیفیة استقبال االنبیاء لھ وكأنھم حاشیة وسفراء یستبقلون 

 ً ً ضیفا  !باحدى وعشرین طلقة ملكا
یرضي  موھي الفردوس ، بینما ھذا لالثالثة بولس صعد الى السماء  -2

ً الذي یرید االتقاء اكثر ، فزعم أنھ صعد الى السماء  !  السابعةمحمدا
 !وفي كل سماء كان ھناك نبي او اثنان یستقبالنھ 

لم یذكر بولس كیفیة صعوده ، ولم یصعد على حمار وال حصان ،  -3
ً دابة تدعى  تشبھ البغل ، وكان لھا "  راقالبُ " بینما صعد محمد ممتطیا

  ! )شبیھة بالتي تُحكى في قصص ألف لیلة ولیلة (  !جناحان 
  

ان یراجع التفاصیل المملة لحكایة  الكریم ادعو القارئعلى العموم ، فاني 
كتاب  –صحیح البخاري ( االسراء والمعراج من المصادر االسالمیة وخاصة 

وبعدھا  .وتفسیر أول سورة اإلسراء من كتب التفسیر )باب المعراج  –المناقب 
ً جمال ورفعة الكتاب المقدس  بنفسك رنقا   !مكتشفا
  

  !سرقة رابعة 
ھو رسول حقیقي " بولس " بل إعتراف من نبي المسلمین بأن .. أخطر سرقة 

  إال قد أنذر أمتھ من المسیح  ما بُعث نبي : "قول محمد  :ھو .. من هللا 
  !" الدجال 

فقد حذر وبكل صراحة من الذي  .. نعم ؟..ھل فعل بولس الرسول ھذا .. واآلن 
اي الحاكم  ،أو الوحش.. أو إنسان الخطیة " ..  ضد المسیح" یدعوه الوحي بــ 

 .وسیجعل العالم یسجد لھ ویتبعھ ،الذي سیضل العالم بآیات وعجائب  ،العالمي 
  :بوحي الروح القدس الرسول بولس یقول
  } ،ام رِيقَةلَى طدٌ عحا نَّكُمخْدَعي نْ  الي اتاي ال نَّهال  ،الوا دَادترتِ االاي مل

 ناب ،ةيانُ الْخَطنْسا لَنتَعسيكِ، والا  الْهم ِلَى كُلع عتَفرالْمو قَاوِمالْم

نَفسه  مظْهِراً او معبوداً، حتَّى انَّه يجلس في هيكَل اله كَالَه  يدْعى الَهاً 

 لَها نَّهدُ   .اعنَا بانِّي وونَ اكُر كُنْت اقُول لكُم هذَا اما تَذْ  كُم واآلنَ تَعلَمونَ ما .عنْدَ



 

47 

 جِزحي  هقْتي وف لَنتَعستَّى يح.  لمعاآلنَ ي مثاال رنَّ سال  نم فَعرنْ يى الا ،فَقَط

واآلنَ،ال جِزحذِي يال طس  بِيدُهي بالَّذِي الر ،يمثاال لَنتَعسيذٍ سينَئحو

 خَةبِنَف  هجِيئورِ مبِظُه لُهطبيو ،همف. لمبِع هجِيىالَّذِي م  ِطَانِ، بِكُلالشَّي

،ةكَاذِب  بائجعاتٍ وبِآيو ،ةوق خَدِيع ِبِكُلوينكالي الْهف ،مثاال ة منَّهال ،

  .}محبةَ الحقِ حتَّى يخْلُصوا لم يقْبلُوا

" ..  المسیح الدجال" لقد تنبأ الرسول العظیم بولس عن ما یُعرف في االسالم بــــ 
 ً ً من منظور اسالمي ( وحین ظھر محمد تكلم عنھ ایضا ً بأ ،)طبعا ن كل نبي قائال

ً أنذر قومھ عن الدجالقد  لنقرأ ما قالھ محمد في أصح ..!، فیكون بولس نبیا
  :األحادیث 

 "  عمر بن محمد    قال حدثني    ابن وھب    قال أخبرني    یحیى بن سلیمان    حدثنا
كنا نتحدث بحجة    :قال   رضي هللا عنھما    ابن عمر    حدثھ عن    أباه    أن    

وال ندري ما حجة الوداع فحمد هللا وأثنى علیھ  ن أظھرنابی   صالوداع والنبي 

ما بعث هللا من    ذكره وقال  فأطنب في   المسیح الدجال    ثم ذكر 
  ..."نبي إال أنذر أمتھ

  )، كتاب المغازي ، باب حجة الوداع  صحیح البخاري( 
  

ً من الحدیث الصحیح من سنن ابي داود    :وایضا
  "  بن  أنس   قال سمعت    قتادة    عن    شعبة    حدثنا    الطیالسي أبو الولید    حدثنا

ما بعث نبي إال قد أنذر    قال  أنھ    ص   عن النبي    یحدث    مالك 
ربكم لیس بأعور  الكذاب أال وإنھ أعور وإناألعور     الدجال   أمتھ 

 ."وإن بین عینیھ مكتوبا كافر
  )خروج الدجال ، كتاب المالحم ، باب سنن أبي داود  (

ً " إعتبره محمد  فلو كان الرسول بولس ھو محرف المسیحیة ، فكیف ال " نبیا
  !؟...أنھ تنبأ وانذر بمجيء الدجال سیما 

**************** 
ً قبل ان نغلق الكتاب ،   :سؤالنا التحدي ھو وأخیرا

   


