مقارنات بين بولس رسول المسيح
ومحمد رسول اإلسالم
Holy_bible_1

دائما يهاجم اخوتنا المسلمين معلمنا بولس الرسول ويتهموه بكل االتهامات الممكنة بما فيها مما
يؤلفونه من كذب وتدليس .وفي هذا الملف أقدم مقارنة سريعة مختصرة بين معلمنا بولس الرسول
وبين محمد رسول اإلسالم فقط كمحاولة للفت نظر اخوتي المسلمين لكي يفكروا
مع مالحظة ان هذا سيكون باختصار في مواقف قليلة ولكن مع هذا الملف من يريد يجب ان
يرجع الى ملف
كيف نفرق بين النبي الكاذب والنبي الصادق؟ تثنية 18
وفيه سيرى أكثر من أربعين صفة التي وضعها الكتاب المقدس لنفرق بين النبي الصادق والنبي
الكاذب ويطبقهم كلهم على معلمنا بولس الرسول ليتأكد انه رسول الرب يسوع المسيح بصدق
وأيضا يرى تطبيقهم على رسول اإلسالم وليتأكد انه رسول كاذب من عند الشيطان

ولن اكررهم هنا في هذا الملف ولكن فقط أقدم امثلة قليلة جدا من حياة كل منهم ليتضح الفرق

معلمنا بولس الرسول وهو عبد يسوع المسيح ورسول المسيح
اما محمد فهو عبد اهلل ورسوله فهو رسول اإلسالم
مواقف متشابهة وضع فيها معلمنا بولس الرسول ومحمد رسول اإلسالم ولكن تصرف كل منهما
اختلف تماما مما يؤكد الفرق بينهم
 -1موقف اختطاف معلمنا بولس الرسول واسراء رسول اإلسالم
معلمنا بولس الرسول لم يكن ينوي ان يتكلم عن هذا االمر على االطالق تواضعا منه ولكن عندما
اجبر ان يدافع عن نفسه اعلن هذا الموقف ليس لالفتخار بل اكبر دليل على هذا انه حتى عندما
ذكره بعد  14سنة لم يذكره عن نفسه
الرسالة الثانية إلى أهل كورونثوس 2 :12
ارج ا ْلج ِ
شرةَ س َن ًة .أ َِفي ا ْلج ِ
ت
سا ًنا ِفي ا ْل َم ِس ِ
َع ِر ُ
سُ
سُ
تأْ
أْ
سد؟ لَ ْ
سد؟ لَ ْ
َعلَ ُم ،أ َْم َخ ِ َ َ َ
َ َ
يح قَ ْب َل أ َْرَب َع َع ْ َ َ
ف إِ ْن َ
السم ِ
ِ
اء الثَّالِثَ ِة.
َعلَ ُم .اهللُ َي ْع َل ُمْ .
اختُ ِط َ
أْ
ف ه َذا إلَى َّ َ
زمن كتابة الرسالة  57ويقول من اربعة عشر سنه اي  43م
كتم لمدة  14سنه يعني لم يكن يريد ان يذكره وذكره بدون أن يفتخر
سبب الكتابه هو لكي يخجل مقاوميه وقدر

لم يذكره اسمه من شدة التواضع
هو اعالن دليل علي انه كان في ارتباط شديد باهلل
وصف السماء بدقه السماء الثالثة
وصف الكلمات المسائية بانها ال ينطق بها فلم يخترع ولم يذكر اساطير
لم يفتخر باإلعالنات ولكن يفتخر بالضعفات ومحبة اهلل له
حزنه النه ذكر هذا االعالن الذي ذكره بسبب الزامهم له
وهذا من سياق الكالم
آتي إِلَى م َن ِ
َن أَفْتَ ِخر .فَِإ ِّني ِ
ب َوِا ْعالَ َن ِات ِه.
الر ِّ
اظ ِر َّ
 1إِ َّن ُه الَ ُيو ِافقُِني أ ْ
َ
َ
ارج ا ْلج ِ
شرةَ س َن ًة .أ َِفي ا ْلج ِ
ِ
ِ
ت
َع ِر ُ
سُ
سُ
تأْ
2أْ
سد؟ لَ ْ
سد؟ لَ ْ
َعلَ ُم ،أ َْم َخ ِ َ َ َ
َ َ
سا ًنا في ا ْل َمسي ِح قَ ْب َل أ َْرَب َع َع ْ َ َ
ف إِ ْن َ
السم ِ
ِ
اء الثَّالِثَ ِة.
َعلَ ُم .اهللُ َي ْع َل ُمْ .
اختُ ِط َ
أْ
ف ه َذا إلَى َّ َ
ارج ا ْلج ِ
ان :أ َِفي ا ْلج ِ
ف ه َذا ِ
َعلَ ُم .اهللُ َي ْعلَ ُم.
َع ِر ُ
سُ
س َ
تأْ
َ 3وأ ْ
سد؟ لَ ْ
سد أ َْم َخ ِ َ َ َ
َ َ
اإل ْن َ
س ،وس ِمع َكلِم ٍ
ِ
اختُ ِط َ ِ
سٍ
َن َيتَ َكلَّ َم ِب َها.
 4أ ََّن ُه ْ
ان أ ْ
ات الَ ُي ْنطَ ُ
سوغُ ِإل ْن َ
ق ِب َهاَ ،والَ َي ُ
ف إلَى ا ْلف ْرَد ْو ِ َ َ َ َ
ِ 5م ْن ِجه ِة ه َذا أَفْتَ ِخر .و ِ
ض َعفَ ِاتي.
لك ْن ِم ْن ِج َه ِة َن ْف ِسي الَ أَفْتَ ِخ ُر إِالَّ ِب َ
َ
ُ َ
لك ِّني أَتَحا َ ِ
ون َغ ِبيًّا ،أل َِّني أَقُو ُل ا ْلحقَّ .و ِ
َح ٌد ِم ْن
ت أْ
 6فَِإ ِّني إِ ْن أ ََرْد ُ
َن أَفْتَ ِخ َر الَ أَ ُك ُ
شى ل َئالَّ َيظُ َّن أ َ
َ
َ َ
ِ
س َمعُ ِم ِّني.
ِج َه ِتي فَ ْو َ
ق َما َي َراني أ َْو َي ْ

أوالً :واضح أنه تصرف هكذا كما استلزم األمر.
ثيرا.
ً
ثانيا :دعى نفسه مختل العقل واستخدم تعبيرات مماثلة ك ً
ثالثًا :لم يفصح عن كل شيء ،بل احتفظ بالجزء األعظم وأخفاه.
ابعا :أخفى شخصيته قائالً" :أعرف إنسا ًنا".....
رً
خامسا :لم يظهر كل فضائله بل فقط ما تتطلب األمر إظهاره.
ً

في المقابل رسول االسالم في قصة االسراء
اوال رسول االسالم ذكرها في الصباح والتالي لليلة مباشرة ولم يكن له اي نية اخفاء وال يوجد اي
نية للتواضع بل أعلنها افتخا ار بل ونزلت فيها سورة السراء مباشرة
ثانيا اعتبر نفسه فيها سيد الخلق بأسلوب في منتهى التكبر الشيطاني
ثالثا بمساعدة ابو بكر اجبر الناس على تصديقها
رابعا من معه مثل السيدة عائشة وغيرها اختلفوا على حدوثها ونعرف االختالف في األحاديث
خامسا اختلفوا على مكان االقصى كما نعرف في السير الن المسجد االقصى الحالي لم يكن له
وجود اصال
سادسا كانت مليئة باألساطير مثل نهران ظاهران ونهران باطنان والذين معقين من شعورهم او
اثدائهم وغيره من تخاريف وايضا ابواب الجنة التي يقف عليها حراس

بل فوق كل هذا خرافة البراق الطائر الذي انطلق في الفضاء برسول االسالم مثل االساطير
الفارسية والرومانية وغيرها
وهذه القصة لها ما لها في الفكر االسالمي من اشكاليات

 – 2الضعفات
معلمنا بولس الرسول الذي كان يعلن عن ضعفاته بل وشوكة الجسد
في نفس االصحاح
رسالة بولس الرسول الى أهل كورونثوس الثانية 12
ِ
اإل ْعالَ َن ِ
َ 7ولِ َئالَّ أ َْرتَ ِف َع ِبفَ ْر ِط ِ
س ِدَ ،مالَ َك َّ
طِ
ان لِ َي ْل ِط َم ِني ،لِ َئالَّ أَْرتَ ِف َع.
الش ْي َ
يت َ
ُع ِط ُ
ات ،أ ْ
ش ْو َك ًة في ا ْل َج َ
ث م َّر ٍ
َن ُيفَ ِ
ارقَِني.
الر ِّ
ت إِلَى َّ
ات أ ْ
ض َّر ْع ُ
ِ 8م ْن ِج َه ِة ه َذا تَ َ
ب ثَالَ َ َ
َن قُ َّوِتي ِفي الض ِ
س ُر ٍ
ي ِفي
يك ِن ْع َم ِتي ،أل َّ
ور أَ ْفتَ ِخ ُر ِبا ْل َح ِر ِّ
 9فَقَ َ
ال لِي« :تَ ْك ِف َ
ْ
َّعف تُ ْك َم ُل» .فَ ِب ُك ِّل ُ
يح.
ض َعفَ ِاتي ،لِ َك ْي تَ ِح َّل َعلَ َّي قُ َّوةُ ا ْل َم ِس ِ
َ
الضيقَ ِ
اد ِ
الشتَ ِائِم والضَّرور ِ
 10لِذلِ َك أُس ُّر ِبالضَّعفَ ِ
ات َو َّ
يح .أل َِّني ِحي َن َما
ات َو ِّ
َج ِل ا ْل َم ِس ِ
االض ِط َه َ
ات َو ْ
ات أل ْ
َ
َ
َ ُ َ
ي.
يف فَ ِحي َن ِئ ٍذ أََنا قَ ِو ٌّ
ض ِع ٌ
أََنا َ

في المقابل رسول االسالم كان يفتخر بقوته الجسدية وقوته في القتال وقوته في الجماع والكفيت
وتاثيره وغيره من التكبر البشرية بل كما قلت هو كان يعتبر نفسه سيد الخلق جميعا وسيد ولد ادم
اليس هذا ينطبق علي رسول االسالم نفسه المتكبر ؟؟

 3موقفهما اما السحرة والشياطين
معلمنا بولس الرسول في موقف يقارن مع رسول اإلسالم أمام السحرة و الشياطين  ,فأنكشفت
العملة الحقيقية من األخري المزيفة  ,فرأينا موقفه مع الساحر اليهودي " باريشوع " الذي تحداه
ولكن بولس حكم عليه بان يكون اعمي وال يبصر الشمس إلي حين  ,فصار اعمي في الحال ,
فبولس الرسول بذلك اثبت رسوليته عمليا واثبت سلطانه الرسولي الذي تسلمه من السيد المسيح
علي الشياطين ,
سفر اعمال الرسل 13
از ا ْلج ِزيرةَ إِلَى بافُوس ،وج َدا رجالً ِ
اح ار َن ِبيًّا َك َّذ ًابا َي ُه ِ
شوعُ،
اس ُم ُه َب ْارَي ُ
َ 6ولَ َّما ْ
وديًّا ْ
َ َ ََ َُ َ
س ً
اجتَ َا َ َ
ِ
س َم َع
يم .فَه َذا َد َعا َب ْرَن َابا َو َ
س أْ
َ 7ك َ
َن َي ْ
ش ُاو َل َوا ْلتَ َم َ
وس ُبولُ َ
س ْر ِج ُي َ
ان َم َع ا ْل َوالي َ
سَ ،و ُه َو َر ُج ٌل فَ ِه ٌ
َكلِم َة ِ
اهلل.
َ
الس ِ
ِ
َن ُي ْف ِس َد ا ْل َوالِي َع ِن ِ
يم ِ
ان.
يم َّ
اس ُم ُه ،طَالِ ًبا أ ْ
اح ُر ،أل ْ
َن ه َك َذا ُيتَْر َج ُم ْ
اإل َ
 8فَقَ َاو َم ُه َما َعل ٌ
َ
ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
ص إِلَ ْي ِه
الر ِ
امتَألَ ِم َن ُّ
َ 9وأ َّ
س َو َ
َما َ
س أ َْي ً
ش َخ َ
ش ُاو ُل ،الَّذي ُه َو ُبولُ ُ
ضا ،فَ ْ

ش و ُك َّل ُخ ْب ٍث! يا ْاب َن إِ ْبلِيس! ياع ُد َّو ُك ِّل ِبر! أَالَ تََاز ُل تُ ْف ِس ُد سب َل ِ
ِ
ِ
اهلل
َ 10وقَ َ
ُُ
َ َ َ
َ
ال« :أَي َ
ُّها ا ْل ُم ْمتَلئُ ُك َّل غ ٍّ َ
ّ
ا ْلم ِ
يم َة؟
ُ ْ
ستَق َ
َعمى الَ تُْب ِ
ين» .فَ ِفي ا ْل َح ِ
ص ُر َّ
س إِلَى ِح ٍ
ط َعلَ ْي ِه
الر ِّ
سقَ َ
اآلن ُه َوَذا َي ُد َّ
ب َعلَ ْي َك ،فَتَ ُك ُ
 11فَ َ
ال َ
الش ْم َ
ون أ ْ َ
ِ
ودهُ ِب َي ِد ِه.
سا َم ْن َيقُ ُ
َ
ض َب ٌ
ور ُم ْلتَم ً
اب َوظُ ْل َم ٌة ،فَ َج َع َل َي ُد ُ
ِ ِ ٍِ
ب.
الر ِّ
شا ِم ْن تَ ْعِل ِيم َّ
آم َن ُم ْن َد ِه ً
 12فَا ْل َوالي حي َنئذ لَ َّما َأرَى َما َج َرىَ ،
في حين سقط رسول اإلسالم صريعا أمام الساحر اليهودي " لبيد بن االعصم " الذي جاز سحره
فيه  ,فأتاه عقله واسقط شعر رأسه وتخاريف المشطة والمشاطة والمعوزتين ,وهو بهذا الموقف
المقارن كشف زيف نبوة رسول اإلسالم وضعفه أمام الشيطان .
وبالطبع لن أتكلم عن بداية الوحي بما فيها انه اعتقد انه مسحور وأيضا جبريل الذي فزعه وقال
زملوني واعالن الوحي التي لن اتطرق اليها وأيضا الشياطين التي كانت تركب الرسول في البرية
وأيضا ليلة الجن التي بسببها نزلت سورة الجن وغيرها الكثير من األمور الشيطانية
فكيف يقارن هذا بذلك

 4بالنسبة للمرضى والموتى
في مواقف كثيرة وضع فيها معلمنا بولس الرسول امام مرضي فشفاهم بل اقام موتى
سفر أعمال الرسل :20

ِ
ِ
ِ
ب ِخطَ ًابا
ش ٌّ
ان َ
سا ِفي الطَّاقَ ِة ُمتَثَقِّالً ِب َن ْوٍم َع ِميقَ .وِا ْذ َك َ
َ 9و َك َ
س ُي َخاط ُ
اب ْ
ان ُبولُ ُ
وس َجال ً
اس ُم ُه أَفْتي ُخ ُ
ِ َّ ِ ِ
النوم فَسقَ َ ِ
ِ
َس َف ُلَ ،و ُح ِم َل َم ِّيتًا.
َ
ط ِويالًَ ،غلَ َ
ط م َن الطَّ َبقَة الثالثَة إِلَى أ ْ
ب َعلَ ْيه َّ ْ ُ َ
َن َن ْفس ُه ِف ِ
يه!».
اعتََنقَ ُه قَ ِائالً« :الَ تَ ْ
س َو َوقَ َع َعلَ ْي ِه َو ْ
ضطَ ِرُبوا! أل َّ َ
 10فَ َن َز َل ُبولُ ُ
ير إِلَى ا ْلفَ ْج ِرَ .وه َك َذا َخ َر َج.
س َر ُخ ْب ًاز َوأَ َك َل َوتَ َكلَّ َم َك ِث ًا
ص ِع َد َو َك َّ
 11ثُ َّم َ
س ْت ِب َقلِيلَ ٍة.
َ 12وأَتَْوا ِبا ْلفَتَى َحيًّاَ ،وتَ َع َّز ْوا تَ ْع ِزَي ًة لَ ْي َ
فبولس الرسول كان صاحب معجزات كثيرة أثبتت رسوليته عمليا ,
في حين عجز رسول السالم عن تقديم معجزة واحدة تثبت رسوليته ونبوته .فإننا نرى أيات وسور
قرانية نزلت تُعلن بكل وضوح وبمنتهى الصراحة أن رسول اإلسالم لم يفعل أى معجزة قط  .ونجد
أن المشركين كانوا يطالبونه بعمل معجزة حتى ُيثبت نبوته لهم ولكن موقفه من طلبهم كان سلبي
جداً ولم يستطع أن يقدم لهم أى برهان معجزى على صدق نبوته .وقبل أن نطرح سؤالنا بخصوص
هذا األمر دعونا نقدم الدليل على هذا الكالم أوالً .
االسراء 59
ات إَِّال أ ْ َّ
َن ُنر ِس َل ِب ْاآلَي ِ
ون .
ب ِب َها ْاأل ََّولُ َ
َن َكذ َ
َ
َو َما َم َن َع َنا أ ْ ْ
االسراء 93-90
ون لَ َك َج َّن ٌة ِم ْن َن ِخ ٍ
قَالُوا لَ ْن ُن ْؤ ِم َن لَ َك َحتَّى تَ ْف ُج َر لَ َنا ِم َن ْاأل َْر ِ
يل َو ِع َن ٍب
وعا ( )90أ َْو تَ ُك َ
ض َي ْن ُب ً
ِ
سفًا أ َْو تَأ ِْت َي ِباللَّ ِه
فَتُفَ ِّج َر ْاألَ ْن َه َار ِخ َال لَ َها تَ ْف ِج ًا
س ِقطَ َّ
اء َك َما َز َع ْم َ
ير ( )91أ َْو تُ ْ
ت َعلَ ْي َنا ك َ
الس َم َ
السم ِ
ِ
ٍ
ون لَ َك ب ْي ٌ ِ
اء َولَ ْن ُن ْؤ ِم َن لِ ُرِق ِّي َك َحتَّى تَُنِّز َل
َوا ْل َم َال ِئ َك ِة قَ ِب ً
يال ( )92أ َْو َي ُك َ
َ
ت م ْن ُز ْخ ُرف أ َْو تَْرقَى في َّ َ
ِ
سوًال (. )93
ت إَِّال َب َ
ان َرِّبي َه ْل ُك ْن ُ
س ْب َح َ
ش ًار َر ُ
َعلَ ْي َنا كتَ ًابا َن ْق َر ُؤهُ ُق ْل ُ

سورة الحجر7-6
وقَالُوا َيا أَيُّها الَِّذي ُنِّز َل َعلَ ْي ِه ِّ
ين
ت ِم َن َّ
ون ( )6لَ ْو َما تَأ ِْتي َنا ِبا ْل َم َال ِئ َك ِة إِ ْن ُك ْن َ
الص ِاد ِق َ
الذ ْك ُر إِ َّن َك لَ َم ْج ُن ٌ
َ
َ
(. )7
الفرقان 8-7
ِ ِ
َّ
الر ُ ِ
َوقَالُوا م ِ
َس َوا ِ
ير ()7
ون َم َع ُه َن ِذ ًا
ال َه َذا َّ
ق لَ ْوَال أُْن ِز َل إِلَ ْي ِه َملَ ٌك فَ َي ُك َ
ام َوَي ْمشي في ْاأل ْ
َ
سول َيأْ ُك ُل الط َع َ
ور (. )8
س ُح ًا
ون لَ ُه َج َّن ٌة َيأْ ُك ُل ِم ْن َها َوقَ َ
ون إِ ْن تَتَِّب ُع َ
ال الظَّ ِال ُم َ
أ َْو ُي ْلقَى إِلَ ْي ِه َك ْنٌز أ َْو تَ ُك ُ
ون إَِّال َر ُج ًال َم ْ
القصص 48
ِ
َفلَ َّما جاء ُهم ا ْلح ُّ ِ ِ ِ
وسى ِم ْن
َ َ ُ َ
وسى أ ََولَ ْم َي ْكفُُروا ِب َما أُوِت َي ُم َ
ق م ْن ع ْند َنا قَالُوا لَ ْوَال أُوِت َي مثْ َل َما أُوِت َي ُم َ
اه ار وقَالُوا إِ َّنا ِب ُك ٍّل َك ِ
قَ ْب ُل قَالُوا ِس ْح َر ِ
ون (. )48
ان تَ َ
اف ُر َ
ظ ََ َ
األنبياء 5
ش ِ
ون (. )5
َض َغ ُ
َح َالٍم َب ِل افْتََراهُ َب ْل ُه َو َ
َب ْل قَالُوا أ ْ
اعٌر َف ْل َيأ ِْت َنا ِبآ ََي ٍة َك َما أ ُْر ِس َل ْاأل ََّولُ َ
اث أ ْ
الرعد 38
ولَقَ ْد أَرس ْل َنا رس ًال ِم ْن قَْبلِ َك وجع ْل َنا لَهم أ َْزواجا وُذِّريَّ ًة وما َك َ ِ
س ٍ
َن َيأْ ِتي ِبآ ََي ٍة إَِّال ِبِإذ ِ
ْن اللَّ ِه
ول أ ْ
ان ل َر ُ
ُْ َ ً َ
َ ََ
ْ َ ُ ُ
َ
ََ
َ
لِ ُك ِّل أ ِ
اب (. )38
َج ٍل كتَ ٌ
َ
فكيف يصدق هذا رسول اإلسالم الذي بإعالن القران لم يفعل معجزات

 5القديس بولس الرسول كان بتوال عفيفا قضي حياته في خدمة في أعمق ما يكون ولم يلتفت
الى أي شهوات وال يوجد أي ذكر ألمور نسائية في حياته ال من قريب وال من بعيد وختم حياته
باالستشهاد من أجل االيمان بالمسيح
بينما نري مدي كان انشغال رسول االسالم بالنساء لدرجة ملفتة جدا تجعل كل من هو محايد
ومنصف أن يتساءل عن السبب لدرجة انه كان يطوف على نساؤه بغسل واحد في ساعة واحدة
في الليل

 6معلمنا بولس الرسول من بعد أن ظهر له السيد المسيح ودعاه للخدمة ترك ما كان له ولخص
هذا الترك في آية في منتهي الجمال عندما قال في رسالة فيلبي
خسرت كل االشياء وأنا أحسبها نفاية لكي اربح المسيح وأوجد فيه
بل رفض يأخذ مقابل لخدمته وكان يعمل اثناء الخدمة
سفر اعمال الرسل 20
َن أُْن ِذر ِب ُدموٍع ُك َّل و ِ
ِِ
اح ٍد.
ين أ َِّني ثَالَ َ
ث ِس ِن َ
اس َه ُرواُ ،متَ َذ ِّك ِر َ
 31لذل َك ْ
َ
ين لَ ْيالً َوَن َه ًارا ،لَ ْم أَفْتُْر َع ْن أ ْ َ ُ
اآلن أَستَوِدع ُكم يا إِ ْخوِتي ِ
يع
َن تَ ْب ِن َي ُك ْم َوتُ ْع ِط َي ُك ْم ِم َا
يرثًا َم َع َج ِم ِ
هلل َولِ َكلِ َم ِة ِن ْع َم ِت ِه ،ا ْلقَ ِاد َرِة أ ْ
َ 32و َ ْ ْ ُ ْ َ َ
ا ْلمقَد ِ
ين.
َّس َ
ُ
ِ
شتَ ِه.
ِ 33ف َّ
َح ٍد لَ ْم أَ ْ
اس أ َ
ض َة أ َْو َذ َه َ
ب أ َْو ل َب َ
َن حاج ِاتي وحاج ِ
ان ا ْل َي َد ِ
ين َم ِعي َخ َد َمتْ َها َهاتَ ِ
ان.
ات الَِّذ َ
 34أَ ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُم َ
ََ َ
ون أ َّ َ َ

أما رسول اإلسالم فلم يكن له اي شيء ٌيذكر فكان فقير في البداية وتزوج السيدة خديجة األكبر
منه بمقدار  15سنة لغناها ,واستغل الوحي المزعوم ليكون زعيما وقائدا وصاحب نفوذ وقد كان
يأخذ خمس الغنائم له ويقبل الهدايا بل كان يأخذ سهم أي نصيب من الرقية الشرعية التي يقوم
بها الصحابة

 - 7الفرق الكبير جدا بين طريقة خدمة كال منهما
نجد القديس بولس وطريقة الحوار في خدمته كان يجادل ويناقش ويقنع وكان يدخل المدينة هو
ومعه شخص أو إثنين علي االكثر ( مع نعمة ربنا وقوته ومعجزاته ) فتجد الكثيرون يؤمنون
وسالحه كان المحبة والصالة والتواضع وطول االناة والتحمل والفرح كل حين والشكر علي كل
االحوال
لكن رسول االسالم استخدم مبدأ االرهاب  ,وارسال سراري ليغتالوا من خالفه او لم يقبل كلمه مثل
ام قرفة وغيرها الكثير جدا
ويخيرهم واما االيمان أو الجزية أو القتل مبدأ القوة وسمل اعين الرعاة وقطع أيديهم وارجلهم
وتركهم يتفرج عليهم في الحر وهم يموتوا

 8الفاظ كل منهما
فمعلمنا بولس الرسول الذي تعلم من الرب يسوع كان يبارك باستمرار

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس :4
 12وَنتْعب ع ِ
شتَ ُم فَ ُن َب ِ
ط َه ُد فَ َن ْحتَ ِم ُل.
ضَ
ين ِبأ َْي ِدي َناُ .ن ْ
ار ُكُ .ن ْ
امِل َ
َ َُ َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 14 :12
ط ِه ُدوَن ُك ْم َ .ب ِ
َب ِ
ارُكوا َوالَ تَ ْل َع ُنوا.
ضَ
ين َي ْ
ارُكوا َعلَى الَِّذ َ

اما عن الفاظ رسول اإلسالم فحدث وال حرج
فهو كما جاء في باب كامل في صحيح مسلم بعنوان باب من لعنه النبي صلى اهلل عليه وسلم أو
سبه أو دعا عليه ان الرسول شتاما وسبابا ولعانا بل كما نعرف االلفاظ الجنسية البذيئة التي كان
يشتم بها االخرين

واخير بولس الرسول قبل الشهادة فرحا الجل اسم المسيح
محمد رسول اإلسالم مات مسموما
هذه امثلة قليلة جدا من الكثيرة ولكن كل منها يوضح أي روح يعمل في معلمنا بولس الرسول واي
روح يعمل في رسول اإلسالم
الروح القدس بولس  ............اله اإلسالم جعل محمد

ُيعطي سالم  ..........يزرع ارهاب
يمنح الحرية  ..........يستعبد الناس
يبشر النفوس  ............ينشر الشكوك
التوبة عن الخطايا ُ .............ي َو ِرط في الخطايا
اقماع الشهوات  .............وينشر الشهوات
يشفي األجساد ُ .............يفسـد األجسـاد
يفتح العيون  ........يعمي العيون
يقيم الموتي  .........يقتل الناس
يرفع من االرضيات الي السماويات  ...........يجعل السماويات ارضيات

فبولس الرسول كان بالفعل يبشر كما تعلم من تعاليم الرب يسوع وحسب ارشاد روح اهلل القدوس
في داخله وتصرفاته تشهد على هذا
اما محمد رسول االسالم فكما تعلم من جبريل وحسب االمور الشيطان االبيض الذي كان داخله
وتصرفاته تشهد على هذا
انجيل متى 7

اخل ِذ َئاب َخ ِ
لك َّنهم ِم ْن َد ِ
ِ
ِ
ِ« 15ا ْحتَ ِرُزوا ِم َن األَ ْن ِبي ِ
اطفَ ٌة!
اء ا ْل َك َذ َب ِة الَِّذ َ
ٌ
َ
ين َيأْتُوَن ُك ْم ِبث َياب ا ْل ُح ْمالَ ِنَ ،و ُ ْ
ِ
ون ِم َن َّ ِ ِ
ِ 16م ْن ِث َم ِ
س ِك ِتي ًنا؟
ارِه ْم تَ ْع ِرفُوَن ُه ْمَ .ه ْل َي ْجتَُن َ
الش ْوك ع َن ًبا ،أ َْو م َن ا ْل َح َ
ٍ
َما َّ
ار َرِديَّ ًة،
ص َنعُ أَثْ َم ًا
ص َنعُ أَثْ َم ًا
الش َج َرةُ َّ
ار َج ِّي َدةًَ ،وأ َّ
 17ه َك َذا ُك ُّل َ
الرِد َّي ُة فَتَ ْ
ش َج َرٍة َج ِّي َدة تَ ْ
ار َج ِّي َدةً.
ص َن َع أَثْ َم ًا
ص َن َع أَثْ َم ًا
ار َرِد َّي ًةَ ،والَ َ
 18الَ تَ ْق ِد ُر َ
ش َج َرةٌ َرِد َّي ٌة أ ْ
ش َج َرةٌ َج ِّي َدةٌ أ ْ
َن تَ ْ
َن تَ ْ
ص َنعُ ثَم ار َج ِّي ًدا تُ ْقطَعُ َوتُ ْلقَى ِفي َّ
الن ِ
ار.
ُ 19ك ُّل َ
ش َج َرٍة الَ تَ ْ
ًَ
 20فَِإ ًذا ِم ْن ِث َم ِ
ارِه ْم تَ ْع ِرفُوَن ُه ْم.

والمجد هلل دائما

