سرقات محمد رسول اإلسالم من
رسائل معلمنا بولس الرسول
Holy_bible_1

االخوة المسلمون يكرهون جدا بولس الرسول ويلقبونه بولص كما شرحت سابقا في ملف
لماذا يكره المسلمين معلمنا بولس الرسول
وشرحت فيه أيضا تغير الفكر اإلسالمي من جهة معلمنا بولس الرسول بين الفترة المكية من مدح
والفترة المدنية من ذم شديد وكره
ولكن ما هو غريب ان رسول اإلسالم الذي اساء في الفترة المدنية الى معلمنا بولس الرسول هو
سرق منه مقوالت كثيرة من رسائل معلمنا بولس الرسول ونسبها لنفسه رغم انه اتى بعد معلمنا
بولس الرسول بسبع قرون وكان رسائل معلمنا بولس الرسول منتشرة في كل مكان
وشرحت سابقا في ملف

تكوين الجنين بين الفكر المسيحي و االسالمي
ان رسول اإلسالم كان له مصادر كثيرة يستطيع ان ينقل منهم ما قاله الكتاب المقدس مثل ورقة
ابن نوفل حسب صحيح البخاري حديث رقم  3وسلمان الفارسي والحارث بن كلدة الثقفي
وأيضا زيد ابن ثابت الذي تعلم السريانية في سبعة عشر يوم ويق ار كتب ال يحب الرسول ان يقراها
احد .وأيضا المسيحيين والنسطوريين في زمن الرسول باإلضافة لما يسمعه شوفويا اثناء رحالت
التجارة

واقدم هنا امثلة مما سرقه رسول اإلسالم من كالم معلمنا بولس الرسول
وهو منقول من عدة مواقع

ان القرآن والحديث النبوى سرقوا اقوال بولس الرسول حرفيا وذكرها محمد على انها اقواله وهى
من كتابات بولس الرسول نذكر منها على سبيل المثال فقط ال الحصر:
اوال1( :كو ()9:2بل كما هو مكتوب ما لم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على بال انسان ما
اعده اهلل للذين يحبونه )
وهو نفس حديث ينسبه محمد لنفسه فى وصف الجنة
أعددت لعبادي الصالحين ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر
حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن األعرج عن أبي هريرة رضي اهلل عنه
قال
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال اهلل أعددت لعبادي الصالحين ما ال عين رأت وال أذن
سمعت وال خطر على قلب بشر فاقرءوا إن شئتم
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ان َح َّدثََنا أ َُبو ِّ
َع َر ِج َع ْن
(البخارى كتاب بدء الخلق َ 3005ح َّدثََنا ا ْل ُح َم ْي ِد ُّ
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ال َر ُ
َ َ َ
ِ
س
َّ
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ين َما َال َع ْي ٌن َأر ْ
الصالِ ِح َ
ش ٍر فَاق َْرُءوا إِ ْن ش ْئتُ ْم ( فَ َال تَ ْعلَ ُم َن ْف ٌ
َت َوَال أُ ُذ ٌن َ
َع ُي ٍن ) * ..وتوجد مخطوطات عمرها قبل محمد بمئات السنين بها اقوال
َما أ ْ
ُخ ِف َي لَ ُه ْم ِم ْن قَُّرِة أ ْ
بولس هذة حتى اليقول المسلمون ان المحرفون اخذوها من محمد فلماذا ينطق محمد بنفس اقوال

بولس ؟
ثانيا  :فى رسالة بولس الشهيرة االولى الى كورنثوس اصحاح  14 ( 12فان الجسد ايضا ليس
عضوا واحدا بل اعضاء كثيرة 15ان قالت الرجل الني لست يدا لست من الجسد افلم تكن لذلك
من الجسد  16و ان قالت االذن الني لست عينا لست من الجسد افلم تكن لذلك من الجسد 20
فاالن اعضاء كثيرة و لكن جسد واحد 26فان كان عضو واحد يتالم فجميع االعضاء تتالم معه و
ان كان عضو واحد يكرم فجميع االعضاء تفرح معه  27و اما انتم فجسد المسيح و اعضاؤه
افرادا)
ومن يق ار هذا الكالم يرى ان نبى االسالم سرقه كما فى الحديث الصحيح
س ِائ ُر
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سلَّ َم ِب َن ْح ِوِه*
اللَّهم َعلَ ْيه َو َ
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ثالثا :رسالة بولس الرسول الثانية الى تسالونيكى اصحاح  ...2وفيها تحدث بولس عن ما يعرف

اسالميا بالمسيح الدجال وهو اول من تكلم عنه ومنه سرقت االحاديث انه سياتى المسيح الدجال
ليضل البشر
يقول بولس الرسول ( :ال يخدعنكم احد على طريقة ما النه ال ياتي ان لم يات االرتداد اوال و
يستعلن انسان الخطية ابن الهالك  4المقاوم و المرتفع على كل ما يدعى الها او معبودا حتى انه
يجلس في هيكل اهلل كاله مظه ار نفسه انه اله  5اما تذكرون اني و انا بعد عندكم كنت اقول لكم
هذا 6و االن تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته 7الن سر االثم االن يعمل فقط الى ان يرفع
من الوسط الذي يحجز االن 8و حينئذ سيستعلن االثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه و يبطله
بظهور مجيئه  9الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة و بايات و عجائب كاذبة 10و بكل خديعة
االثم في الهالكين النهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا

سؤال هام :لم يتكلم احد عن المسيح الدجال نهائيا فى التوراة وفى االنجيل  ..ثم تنبا بولس عن
المسيح الدجال وهو الوحيد الذى تكلم عنه فى رسائله ....ثم بعد  600سنة ظهر محمد وتكلم
عن المسيح الدجال مؤكدا ظهورة ومجيئة...
والسؤال هنا ان كان بولس مدعى وكاذب وليس من عند اهلل فكيف عرف وتنبا عن المسيح الدجال
وهو مااكده نبى االسالم فى الحديث التالي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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رابعا :ان قصة اإلسراء والمعراج التى قالها محمد للمسلمين بدون شاهد واحد على هذا الحدث ..

سرق فكرته من رسائل بولس حيث بولس هو الذى اتم االسراء والمعراج وسرق محمد هذا منه
جاء فى رسالة بولس الرسول الثانية الى اهل كورنثوس
( 1انه ال يوافقني ان افتخر فاني اتي الى مناظر الرب و اعالناته 2اعرف انسانا في المسيح قبل
اربع عشرة سنة افي الجسد لست اعلم ام خارج الجسد لست اعلم اهلل يعلم اختطف هذا الى
السماء الثالثة و اعرف هذا االنسان افي الجسد ام خارج الجسد لست اعلم اهلل يعلم 3انه اختطف
الى الفردوس و سمع كلمات ال ينطق بها و ال يسوغ النسان ان يتكلم بها)4

محمد سرقها:
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المزيد من األمثلة:

ادوا َك ْف ارً لَ ْن تُ ْق َبل تَْوَبتُ ُه ْم َوأَولَ ِئ ًك ُه ُم الضَّـالُّو َن " (سورة آل
ين َكفَُروا َب ْع َد إِ ْي َم ِان ِه ْم ثُ َّم ْازَد ُ
"إِ َّن الَِّذ َ
عمران)90 :3
مسروق سرقة مباشرة من (الن الذين استنيروا و سقطوا ال يمكن تجديدهم ايضا للتوبة (العبرانيين
)6 - 4 : 6

انظر الى هذه االقوال التى ذكرها بولس قبل االسالم ب  600سنة وتجدها فى القران ..فإليك

اماكنها برسائل بولس واماكنها بالقران :
1.مبدا رد االساءة باإلحسان ( رو  ()21-17 :12فصلت )34

2.البوق االخير( 1كو ()52 :15النمل  87الزمر  68المدثر )8

3.كل واحد سيحمل حمل نفسة ( غل  ()5 :6فصلت )46

4.مايزرعة االنسان اياة يحصد ( غل  ( )7 : 6الشورى )20

5.اخلى المسيح نفسة اخذا صورة عبد ( فيلبى  ()6 :2النساء )172

6.اهلل قريب( فيلبى  ()5 :4هود )61

7.غضب اهلل على اليهود ( 1تس 15 :2و ()16ال عمران )112

8.اهلل ليس بظالم ( عب  ()10 :6فصلت )46

9.ومن الناس من يعبد اهلل على حرف ،فإن أصابه خير اطمأن به ،وان أصابته فتنة ،انقلب على
وجهه ،خسر الدنيا واآلخرة .ذلك هو الخسران المبين [ ( الحج ).11
لقد ورد المعنى نفسه في رسالة بولس ،ومنها سرق رسول االسالم"  :إن الحرف يقتل ،والـروح
ُيحيي " (  2كورنثوس 6:3

َن َال تَ ْع ُب ُدوا َّ
ان إِ َّن ُه لَ ُك ْم َع ُدو
آد َم أ ْ
َع َه ْد إِلَ ْي ُك ْم َيا َب ِني َ
الش ْيطَ َ
10سورة يس االية  :60أَلَ ْم أ ْتسمى عبادة االصنام  " عبادة الشيطان  " كما عند بولس الرسول (  1كورنثس ).20 :10

المزيد من األمثلة ·:
جاء فى الحديث ( صحيح مسلم كتاب مقدمة)  8و حدثني حرملة بن يحيى بن عبد اهلل بن حرملة
بن عمران التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول
أخبرني مسلم ابن يسار أنه سمع أبا هريرة يقوال قال رسول اهلل صلى اللهم عليه وسلم يكون في
آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من األحاديث بما لم تسمعوا أنتم وال آباؤكم فإياكم واياهم ال
يضلونكم وال يفتنونكم*
وقال بولس( و لكن الروح يقول صريحا انه في االزمنة االخيرة يرتد قوم عن االيمان تابعين ارواحا
مضلة و تعاليم شياطين (تيموثاوس األولى  ( )1 : 4و لكن ان بشرناكم نحن او مالك من
السماء بغير ما بشرناكم فليكن اناثيما اى مرفوضا (غالطية )8 : 1

·وعن النعمان بن بشير رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ( :المسلمون
كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله  ،وان اشتكى رأسه اشتكى كله ) مسلم ((2586
وهذا تجدة حرفيا فى رسالة بولس حيث يقول ( ال تقدر العين ان تقول لليد ال حاجة لي اليك او
الراس ايضا للرجلين ال حاجة لي اليكما (كورنثوس األولى  26 )21 : 12فان كان عضو واحد
يتالم فجميع االعضاء تتالم معه و ان كان عضو واحد يكرم فجميع االعضاء تفرح معه.

فضل اليهود على العالم اى ان اهلل فضلهم على العالم
روميه  1 : 3اذا ما هو فضل اليهودي او ما هو نفع الختان 2كثير على كل وجه اما اوال فالنهم
استؤمنوا على اقوال اهلل 3فماذا ان كان قوم لم يكونوا امناء افلعل عدم امانتهم يبطل امانة اهلل
وهنا نرى ان بولس يقول ان فضل اليهود كثير والدليل االول لذلك هو النهم استؤمنوا على اقوال
اهلل
والقران يقول ان اهلل فضل بنى اسرائيل على العالمين كما قال بولس
اهم ِم َن الطَّ ِّيب ِ
)ولَقَ ْد آتَ ْي َنا ب ِني إِسر َ ِ
ُّ
ين)
ات َوفَ َّ
ض ْل َن ُ
اه ْم َعلَى ا ْل َعالَ ِم َ
َ
ائيل ا ْلكتَ َ
َ
ْ
َ
اب َوا ْل ُح ْك َم َوالن ُب َّوةَ َو َرَزْق َن ُ ْ
(الجاثـية) 16:

المالئكة
و عن المالئكة يقول الصانع مالئكته رياحا و خدامه لهيب نار (العبرانيين )7 : 1

اهلل خلق المالئكه وهى خدامه لهيب بنار  ..ومن هذة المالئكه سقط ابليس واعوانه فصاروا
شياطين ..
ال ما م َن َع َك أََّال تَ ْ ِ
ال أََنا َخ ْيٌر ِم ْن ُه َخلَ ْقتَِني ِم ْن
َم ْرتُ َك قَ َ
س ُج َد إ ْذ أ َ
والقران بقول وفي األعراف ("  :)12قَ َ َ َ
ار َو َخلَ ْقتَ ُه ِم ْن ِط ٍ
َن ٍ
ين "

الصيام العائلى
قال بولس بان اثناء الصيام يتم االمتناع عن المعاشرات الجنسيه  ..وهذا ما قاله القرآن ايضا ..
االمتناع اثناء الصيام
(ال يسلب احدكم االخر اال ان يكون على موافقة الى حين لكي تتفرغوا للصوم و الصالة ثم
تجتمعوا ايضا معا لكي ال يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم (كورنثوس األولى )5 : 7
فهل بولس هو مؤلف المسيحية ام هو مؤلف االسالم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

انظر الى تنبؤات بولس الرسول النبوية فى كتاباتة ((تيموثاوس األولى )4
1و لكن الروح يقول صريحا انه في االزمنة االخيرة يرتد قوم عن االيمان تابعين ارواحا مضلة و
تعاليم شياطين ( وهو مايحدث االن وتنبا بة بولس بارتداد المسيحيين عن المسيحية فى االيام
االخيرة)
2في رياء اقوال كاذبة موسومة ضمائرهم
3مانعين عن الزواج ( وهو مايحدث اآلن فى اوربا وامريكا حيث يعزف الكثيرين عن عن الزواج

مفضلين الزنا)و امرين ان يمتنع عن اطعمة قد خلقها اهلل لتتناول بالشكر من المؤمنين ( وهو ما
عمله االسالم بتحريم اكل الخنزير ) و عارفي الحق
واكتفي بهذا القدر القليل من امثلة كثيرة
فهل بعد هذا ال تزالوا تكرهون معلمنا بولس الرسول رغم ان رسولكم اقتبس منه وكان يسرق مما
قاله؟

والمجد هلل دائما

