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�لتاسع  �لقر'   ¬
عشر تكاثر �ملبشر"' 
كالوبا·  �%ند   ¬
�لساحق، "جا·"� ينشر"' �ملد��� 
"�جلامعا> "�ألöا� "�لد��سا>، 
"جحافلهم  تتهم �إلسال� "�سوله 
 Ìجتتذ" �لتهم،  بأبشع  "كتابه 
�لفقر�· "بسط �لكثافة �لسكانية ¬ 
مسلمي بال� �%ند، "� يكن هنا} 

(سر�ئيل "ال �"لتها "ال äزنو'.
يصر�  �إلسال�  كا'  "عندما 
جنبا>   ¬ ير'  بصو>  مستغيثا 
ما�تن   vهنر "�لدكتو�  �لكو' 

هل   fعقو  ¬ يعيث  كال�} 
شيو�  يكن   � فسا��،  �إلسال� 

cلك  عن  يد�"'  مصر   ¬ �لدين 
 òلصر�� لغا>  عن  "ال  شيئا، 

�أل��ية "�إلجنليزية "ال يعلمو'. 
"¬ تلك �أليا� � يكن 
حد يبكي 
يبكي  كما  �إلسال�  مصيبة  على 
�هللا ¬  عبا��  نشأ ¬  غيو�   Ìشا
قرية ¥هولة يشكو () �هللا طوفا' 
من  �ملرتدين  عد�  بلغ  ح�  �لر�� 
"حدهم  "�ملشايخ  �لعلما·  كبا� 
 vلعا�� �لشعب  "من  �لسبعني، 

 .Úمئا> �أللو
"عندما قا� cلك �لغيو� يد�فع عن 
 Ìيذ 
حد  يكن   � �لعظيم  �ينه 
 Ìيذ  "
 قليال،  (ال  �إلسال�  عن 
cبا هزيال، فقا� هذ� �لرجل "حد  

يستعني باهللا �ملعني "يناجيه، فناجا  
  òلصر��  ¬ يلزمه  مبا  
عانه " �هللا 
�ملقاال>،  فكتب   ،òلدفا�"
�ملطابع، "حتد� كل من  "طبعتها 
���هم،  عقر   ¬ �إلسال�  يهاجم 
�لقر�' "بني بضاعتهم  "قا�' بني 
"كتبهم.  �يا�هم  من  
خذها  �ل° 

ثبت تفوU �لقر�' "تعاليم Tمد "
فبهت   ،fخليا�  Uيفو بشكل   �
�لذv كفر، "عا� 
غلب من كا' 
يلعن  ممن  
حد  يكن   �  " تنصر، 

�إلما� �ملهدv �آل' قد "لد.  
� يؤلف كتابا يف° فيه فتو� �لقتل 
ضد �لعلما·  �ملرتدين، "� يثر عليهم 
�لنا� ليمزقوهم (�با كما هي عا�� 
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�ملفلسني، "� يكوِّ' عصابة لتتبعهم  
بقلم  
مسك  
�"�حهم،.   Uها®)"
�ين  �إلسال�  هو  ها  يقولو�:  لئال 
�لعنف "�لقهر "�إلكر�  "�لسيف.. 
صا�  ح�  "بر� ،  بالقلم  
مسك 

حا�� قاطعا "كتب "�هللا يرعا . 
�لو�حد   Uلصد� بقلم  
مسك 
"سطر ضد 
قال� �لكذÌ �ملتكاثر� 
يتالشو'  ֲדم   �cفإ يسطر"'،  "ما 
مذهلة  �لنتيجة  "كانت  "يذ"بو'. 
يكن   �"  ،fلبا� على  Ðطر  ال 
�لضعف  ֲדذ�  �لعد"   '
 باحلسبا' 
 .fلر"حي "ال ֲדذ� �%ز��" vلفكر�
�حلق  قلم  "فا®  �لقلما'   òصطر�
قتلهم  كأنه  "كا'  مؤ®��.  فو®� 

"عا� منتصر�.  
 Ìلف كتا
 :'
فعندما 
"حى �هللا 
�لقر�'  
حقية  إلثبا>  �ل��هني 
�هللا  يكن   � �ملحمدية،  "�لرسالة 
ليعبث "ال ليلعب مع �ل�"تستانية، 

"ال مع �جلحافل �لتنص�ية.

علن   vلذ�  Ìلكتا� نشر  "عندما 
�هللا 
نه سيعينه ¬ تأليفه، ֲדر �خللق 
"ظهو�  "حلله  
سلوبه " �ماله، 
كا'  خالله،  من  �إلسال�   fاI
هذ� �لرجل يومئذ بطل �إلسال� بال 
 Jله �لقاصي "�لد� Úعتر�" ،ò®منا
(®�·ها  ميلكو'  ال  عاطفية  �ذبة 

مقا"مة "ال ���. 
لظهر  قاصمة  ضربة   Ìلكتا� كا' 
لقسس  حاطمة  "طرقة  �لتبش�، 
�لعلنية  �ملناقشا>  تلته  �لتنص�. 
بني  مشهو��  "مناظر�  �ملسجلة، 
"خرجت  "�ملسيحية،  �إلسال� 

�لنصر�نية من �ملناقشا> فاشلة. 
"بعد مباهلة "مطا��� من �هللا لزعيم 
�ملناظر� ضد �إلسال�،  ما> �ملتنصر  
�لذv كا' من علما· �ملسلمني عبد 

�هللا �ִדم. 
بطل  مكانة  ثبتت  "قد  هنا   ()
يليق  "ال  �ألبد.   ()" �إلسال�، 
بعدها 
' تسمع ¬ حقه غيبة "ال 
حد�  "مهما  كيًد�،   "ال  منيمة 
فكله  بعد cلك من حقد "حسد، 

شبها> "%ا ��. 
"كما 
نه ¬ حيا� Tمد � ال ع�� 
بكل تا�يخ �لتكذيب �لالحق،  بعد 
يوما  قريش  من  �ملبكر   Úالعتر��

�هللا  �لصا�U، حني 
خذهم   Uبصد
ما ëبئه  يد�"'  على غر� "هم ال 
يصدقونه  
�م  "�عترفو�  �لقد�، 
فهم  مغ�،  جيش  عن  
خ�هم  لو 
"لذلك  �ألمانة  غ�  عليه  Åربو�   �

سيصدقو' �لنذير.
 ،fلعذ� �لسيف  سبق  هنا  فكذلك 
بليل،   Úالعتر�� منهم  �هللا  
خذ "
 vملهد� �هللا   &"" �لصبا�  
صبح "
يعلن تصحيح ما 
عو³ من تفس� 
�ين �هللا "تقومي كل ميل. "كالمه 

حدَّ من �لسيف �لقاطع، "نو� �حلق 

¬ بر�هينه ساطع "��ئع. 

� علما· �ملسلمني 
' �هللا قد 
بلغ �
بدلو�،  ما  �لنصا�� على  تقريع   ¬
 <
"�لر� على ما �فتر"� "سبو�،  "بد
�ملسلمني  لتقريع  تعا)  �هللا  خطة 
 '
 Åب  "كا'  قلد"�..   ما  على 
سا�عو�  "لكنهم  هللا،  يتو�ضعو� 
"ضاهو�  �ينهم   Jمعا حتريف   ¬

فعندمـا أوحـى اهللا أن: ألف كتـاب الXاهني إلثبات 
أحقية القرآن والرسالة احملمدية، | يكن اهللا ليعبث وال 
ليلعب مع الXوتسـتانية، وال مع اجلحافل التنص�ية.
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خر�فا> من قبلهم.    
عليه،  كانو� ¬ "ضع ال äسد"' 

نفسهم 
ما� �جل يوحي �هللا  �"
�

نفسهم  �"
(ليه بالفهم "�لتفس�، �

ما� طريق شديد �ملر��� عليهم "¬ 
تالميذ  سيعو�"'  حيث  نظرهم،  
¬ قاعة �لد��، "�ملد�� ال ميلك 
شها��> �جلامعا> بل معه شها�� 

تعليم �هللا �لذv يلهم �لنفس. 
 '

"� �لرجل ماضيا يشر� كيف �"
عيسى   '
" �هللا سا� "كامل،  �ين 
 '
" يعو�،  "لن  ما>  قد   �
�إلسال� سيصلحه �جل منهم ال من 
�سل �ليهو�،  "
' �لدجاf قد حل 
�لبال�، ""جب �لد�� "�الجتها�، 
قتل  "ليس  �جلها�،  حق  "�جلها� 
�لنا� بغ� �حلق من 
جل �الشتفا· 

�"ò �ألناشيد عن  fلعنا�،  "قا�"
�النتشا�  �عو�  من  �إلسال�  بر�·� 
بالسيف، "
' �حلرية �لدينية مقدسة 

¬ �إلسال� كل �لتقديس. 
فلسفة   ¬ �إلسال�  �"حانية  "بني 
كل  تعيد  بطريقة  �إلسال�،  تعاليم 
"تنوير  �لد��سة  (عا��   () �لعلما· 

�ألفها�.
cلك  يتجنبو'  به  لشي·  فهرعو� 
 ¬ سهال  حال  ""جد"�  �ملص�، 
"�حد�  �فعة  ليخلصهم  �لتكف�. 

بعيد  
فق  لطيف من  بسيط  "�هد 
«يف. 

"�Ðذ"� من �لعبث مبعØ ختم �لنبو� 
cلك   ·��"  '
 يد�"�   �" مهنة، 

خطا� �لغضب �لرباJ "�حتماال> 

�للعنة. 
فأðلوها  فجا·ִדم  �آليا>  "طلبو� 
فجا·  �ملزيد  "�نتظر"�  
نكر"ها "
�لطاعو' شر منتظر، "با�} �هللا ¬ 
�لتك�  �غم  �لصا�  �لرجل  Iاعة 

"�لبطر. 

 � عيسى  �ي�  تعايش  كيف 
نبيا مع نصو� �خلتم؟؟  

 ûمة �إلسال� كلها متعايشة مع ن

عيسى  �ýه  �لزما'،  �خر   ¬  êيأ
"ال  مبني،  لنصر  يقو�ها  مرمي،  بن 
مشكلة بيـن ¥يئه "بني �ية ختم 

 Ñ�طم ¥يئه "ال يعاä لنبو�، "ال�
 .vبعد ûحديث ال ن

مع  �خلتم  نصو�  تعايشت  ملا�9 
�يئه؟؟ 

نبيا  ليس  �لوعي   Uعما
  ¬ ألنه 
بقيو�  مقيد   ûن بل  مطلقا،  

مشد��. 
عليه  Tد��  "ظيفة  %ا  نبوته  أل' 
تنفيذ  حسن  "هي:  يتعد�ها،  
ال 
�لقر�'، "حسن فهم �لقر�'، "عد� 
 fو" fعلى حفظ "كما vلتعد�
 ûن "سنة  �لقر�'  شريعة  "هيمنة 

�لقر�' Tمد �. 
ما ��� هو ملتز� ֲדذ  �حلد"� فهو 
 ûنؤمن به، "ال يعت� هو �لن" fمقبو
عاشت   .� Tمد  بعد   Ñملرفو�
عا�  "ثال�ائة  
لفا  �إلسال�  
مة 

منهم  اهللا  وأخذ  العذل،  السيف  سبق  هنا  فكذلك 
االعاف بليل، وأصبح الصباح وو¬ اهللا املهدي يعلن 
تصحيح ما أعوج من تفس� دين اهللا وتقومي كل ميل. 
وكالمه أحد من السيف القاطع، ونور احلق ! براهينه 
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 Üنصو �لثالثة  هذ   جوفها   ¬"
متعايشة. 

نصوÜ ختم �لنبو� مبحمد �.
نصوÜ : النû بعد Tمد �.

نصوÜ ¥ي· نý� ûه عيسى � 

مة Tمد �.  ¬

 u كيف تعايشت تلك �لنصو�
تصنع   �# c#cحشائها  �ألمة  بطن 

c^ مغص؟؟
�لسبب 
بسط من �لبساطة نفسها 

"هو: 
(' ¥ي· نû بعد �سوf �هللا هو ¥ي· 
له حد"� حديدية، "هو يتحر} ¬ 
��ئر� "ظيفة مرسومة بدقة، ال ميس 
عصمة �لقر�' "مطبق �لقر�' Tمد 
�،  "ال  ميس كماله "ال �شتماله 
على كل صال� ممكن للبشر، بل 
فيه   Úبكل حر ملتزما  به  "äكم 

ح� تقو� �لساعة. 
(�ملوجو�   � عيسى  فإ�c كا'   
¬ �لنص) يؤ�v "ظائفه �لنبوية ¬ 
قيا�� 
مة �إلسال� ¬ حد"� "قيو� 
"شر"ÿ هذ� شأ�ا،  فليست نبوته 
 ûن  fلقو "ال  للختم   'c) مناقضة 

 .vبعد ûهللا: ال ن�
عيسى  "جو�  يلغ   � �خلتم   'c)
 �  vبعد  ûن ال  "حديث    ،ûلن�

 .ûيلغ "جو� عيسى �لن
"قد جا· �ملهدv �، بعد 
' ýا  
�هللا �ملسيح "ýا  عيسى �بن مرمي، 
متطابقا  
�د،  غال�  �مل�®�  "هو  
مع هذ  �لقيو� "�حلد"� "�لسد"� 
متعايشا  "�لرسو�،   "�لضو�بط 
�لوظيفة  مع  �لصر�مة  بالغ  بشكل 
 Üملنصو� �هللا عيسى   ûلن �ملنسوبة 
�لتوصيف  öد"�  ملتزما  عليها، 
 ،� لعيسى  �ملرسو�  �لوظيفي 
 Jحا"� بر"®  
نه " هو،  
نه   fقا"
 ،� عيسى   Uخال
  fمثا على 
"هو �ملر�� من 
حا�يث سيد �ألنا�، 
توضيح  على  �هللا  جنو�  مع  "قا� 
هو  
نه  "(ثبا>  �لنبيني،  خامت  �ين 
حق �لدين، "فصل قو�نني تشريف 
عصمتهم  على  "برهن  �ملرسلني، 
من �خلطيئة "كل ما يشني..  "قا� 

يضا على حرÌ �ملنصرين، فأتى �هللا 
بنيا�م من �لقو�عد، ¬ بال� �%ند، 
فوقهم،  من  �لسقف  عليهم  "خر 

فلست خططهم بل "
سلم بعض "

من كا' من �ملسيحيني.
 "هكذ� 
لقى موسى عصا . 

�لوظيفة  بنفس   vملهد� قيا�   ')
�ملكتوبة لعيسى ¬ كتب �إلسال�، 
 '
 مؤهال  Åعله  �لسال�،  عليهما 
 Jلربا� �لوعد  حتقيق  هو  يكو' 

�لعظيم. 
 Uلصد� فإ'  öث  هنا}  كا'  "لو 
مع �لنفس Åعل �ملشكلة تنحصر ¬ 
�هللا  قضية:  هل عيسى �جل ýا  
ֲדذ� �السم من 
مة �إلسال� 
" هو 

 .Ú"سر�ئيل �ملعر) àب ûن
"حل cلك بسيط ¬ بيا' مو> �بن 

مرمي "عد� عو�� �ألمو�>. 
 fلكن "ضو� هذ  �لقضية ¬ عقو"
�ملنصفني، قد صنع "ضوحا �خر ¬ 

عقوf �لر�فضني.
جتعله  �ل°  عيسى  "ظيفة  فحد"� 
متعايشا مع �لنصوÜ �آلنفة �لذكر،  
كشفت %م �ألقو�f �ل° Åب قو%ا 
ملعاند� �ملسيح �ملوعو� "حرمانه من 

�لتصديق.
�ل°  �جلديد�   fحلبا� ما��  "عرفو� 
 fشكا
Åب 
' تلقى هذ  �ملر�، "

�لعصي �لبديلة. 
 � 
نه  على  �لتركيز  سيتم  ببساطة 
من  بدال  �لوظيفة،  مع  يتعايش 
من  شخص  ضر"��  على  �لتركيز 
 Ìبكذ "سيقولو'  (سر�ئيل.   àب
�لكتب  من  �ديد  جا·  "مكر: 
غ�نا  قبلة  "له  غ�نا،  قر�'  "له 
"هكذ�.. ليخرجو  من ��ئر� �لتقيد 
%م  �هللا  "لكن  �لقـر�'.   òبشـر

باملرصـا�. 




