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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :أما بعد.. .السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

اين دين جاء من عند اهلل وأن رسوله الرسول الكريم فيقر املسلمون أمجعون أن الدين النرص

 ألنه كافر فهو املسلمني من هذا أنكر ومن ،اإلنجيل الكتاب  وكتابه – السالم عليه –عيسى 

 أن  يريد اهلل كان  ملا لكن .النسخ قبل املحرف غري عيسى دين إقرار من القرآن  ف  جاء ملا مكذب 

 عليه – موسى بعد -السالم عليه– عيسى أرسل كام – السالم عليه– عيسى بعد رسوًل  يرسل

 جاء  الذي الرسول  دين حفظ بل .قبل من التوراة حيفظ مل أنه كام اإلنجيل حيفظ مل فإنه -السالم

 جل  واضح وهذا وسلَّم عليه اهلل صىل حممد رسوله الذي اإلسالم دين وهو أل عيسى بعد

  :يل بام يتضح

 :فوظ ويدل عىل ذلك أمران أن هذا اإلنجيل حمرف غري حم  (1

هناك أكثر من إنجيل كل طائفة من النصارى متسكت بإنجيل ولو كان اهلل مريدا هلذا الكتاب  -أ 

 .غري حمرف االبقاء ملا جعل األيدي تتطاوله بتحريف ولكان واحدً 

 ل يقبله عقل مما يدل عىل أن هذا الكتاب حمرف من اأن ف هذا اإلنجيل املوجود كالمً -ب 

  :ذلك

ثم بعد ذلك يقرر عقيدة التثليث وهي أن اآلهلة  ،أنه يقرر أن اإلله واحد أل وهو األب -1

ثم حياول أن جيمع بني هذا التناقض  ،وروح القدس (عيسى عليه السالم)األب والبن  :ثالثة

وروح  (الواضح الذي ل يقبله عقل سليم بأن األب هو اإلله وأن البن )عيسى عليه السالم

وهل  إذ ف اإلنجيل خماطبة األب لالبن، ،القدس صفاته وهذا من التالعب بعقول الناس

فهل  ،وفيه أن البن )عيسى عليه السالم( نزل إىل األرض وقتل ؟املوصوف خياطب الصفة

 )عيسى عليه السالم(  ثم يقولون: ملا قتل البن ؟ ايقولون: بأن األب الذي ف السامء قتل أيًض 
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 .سبحانك هذا هبتان عظيم ؟فعه اهلل )األب( إليه، فهل يقولون: بأن املرفوع هو الرافع نفسهر

للحق رجع  الذلك ما عرض هذا الكالم عىل نرصاين إل انكرس وانقطعت حجته فإن كان طالبً 

ج بعض النصارى هذه العقيدة وقد روَّ  .وإل كابر وجحد (التثليث)وأقر بفساد هذه العقيدة 

إذ يقال: أليس اإلنجيل نزل  ،وهذا ف الواقع جواب املنهزم "اعتقد ول تفكر" :اسدة بقوهلمالف

فكيف يأيت بام خيالف العقل ويناقضه ثم يدعو الناس لإليامن به؟ وهل  ؟هلداية اخللق وإقناعهم

 ؟أم هو التالعب واملخادعة بالعقول ؟بدون تفكر ونظر ارأيت أحد العقالء يعتقد شيئً 

أن النصارى مضطربون ف عقيدة التثليث مع أهنا أصل دينهم فمنهم: من يزعم أن الثالث  - 2

وهذا راجع إىل  .من ينكر التثليث أصاًل  :ومنهم ،ومنهم: من يزعم أنه جربيل ،مريم أّم عيسى

 .تناقض اإلنجيل واضطرابه

خطايا املذنبني فهذا ر كف  قتل وصلب لي   -عليه السالم-ف اإلنجيل املحرف أن عيسى  - 3

ألنه يلزم من هذا العتقاد إضافة   ؛تقن مهنة التحريففإن حمرفه ل ي   االكالم زيادة عىل كونه كذبً 

الظلم إىل اهلل سبحانه والدعوة إىل فعل الرش ل فعل اخلري وذلك يتضح برضب املثال التايل وهو: 

عصاة ثم قتل املطيع ألجل العفو له أربعة من اخلدم أحدهم مطيع والباقون  الو أن هناك ملكً 

أفليس الكل يصفه بالظلم؟ ثم بعد ذلك ينترش عنده العصيان دون الطاعة  ،عن الباقني العصاة

هل القاتلون  :ثم يقال ألصحاب هذه العقيدة املحرفة ،ألن املطيع يقتل والعايص يعفى عنه

فكيف يكون ذلك مع قتل البن  افإن قلتم: فعلوا خريً  اأم ًش  العيسى عليه السالم فعلوا خريً 

ف تكفري الذنوب  افكيف يكون ذلك مع كونه سببً  اوإن قلتم: فعلوا ًش  ؟ (عيسى عليه السالم)

 ؟ واخلطايا وهذا هو اخلري املنشود

ثم ليعلم أن ف بعض األناجيل ما ينكر هذا ويقرر ما قرره املسلمون بأن املسيح عيسى مل يصلب 

 ، ن العصاة ولكن شبه هلم عقوبة له إذ كان من الساعني ف قتل املسيحوأن الذي صلب غريه م
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وإذا كان عىل إنسان خطيئة حقها املوت فقتل وعلقته عىل خشبة  :(22:23جاء ف سفر التثنية )

ألن املعلق ملعون من اهلل فال تنجس أرضك  ،فال تثبت جثته عىل اخلشبة بل تدفنه يف ذلك اليوم

ليس املسيح وإنام  افهو قطعً  ،املعلق ف هذا اإلنجيل ملعون إذن ا.هـ  إهلكالتي يعطيك الرب 

 .املتسبب ف قتل الذي شبه هلم أنه املسيح

أن الصليب الذي يعظمونه ويلبسونه وهو شعار من شعاراهتم عبارة عن اخلشبة التي ذبح  (2

فكان  ، قتل عليهااهلل ولد ألن  وسخط حزن  رمز – يزعمون  كام – عليها عيسى عليه السالم

األحرى هبم لو كانوا يعقلون كرسه ونبذه ل تعزيزه واحرتامه وذلك مثل أن يقتل رجل بآلة قتل 

 هبا  ألن  - األحوال أقل عىل –فإن أبناءه يكرهون هذه اآللة ويبغضوهنا وحيتقروهنا ل يعظموهنا 

  .أبوهم قتل بمثلها أو

ومثل هذا ل  ،لد اهلل وأنه إله بحجة أنه ل أب لهو عيسى أن  – زعمهم –من عجيب قوهلم  (3

 ؟يقولونه ف آدم عليه السالم مع أنه ل أب ول أم له فلم هذا التحريف والتناقض

ل يستطيع أن يميط األذى  ا( أهنم يزعمون أن عيسى إله ومع ذلك يعتقدون أنه كان صغريً 4

كيف يكون  ؟ ة اإلله الكامل الذي يعبدفيا سبحان اهلل هل هذه صف .عن نفسه ويأكل ويرشب 

 ؟وهو حمتاج إىل غريه اإهلً 

ومن املعلوم أنه ل  ،ا( أهنم ينتقصون الرب سبحانه ول يعظمونه وذلك بدعواهم أن له ولدً 5

إذ  املا زعموا أن له ولدً  اإل حلاجة وضعف فلو كانوا معظمني للرب سبحانه حقً  اأحد يتخذ ولدً 

 .يشء وكل يشء إليه مفتقر سبحانههو الغني عن كل 

 اس النصارى عىل غريهم عند دعوهتم لدينهم املحرف بأن يقرؤوا عليهم نصوًص لب  ما ي   اكثريً  (6

إذ املقابل املدعو مل تثبت عنده صحة  ،من اإلنجيل فيحتجون عليهم هبذه النصوص وهذا خطأ 

 حيتجوا ثم – جيدوا إىل ذلك سبياًل  ولن -صحة ما ف اإلنجيل  عليهم أن يثبتوا اإلنجيل فأوًل 
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 ل وهذا ،بعد وقعت ثم وقعت تكن مل اقصًص  ذكر أنه صحته إثبات ف عندهم ما غاية وإن .به

 أن  عىل دليلكم ما :يقال إذ أيدهيم بني الذي اإلنجيل هذا ف ما وصدق صحة عىل ألبته فيه دللة

ثم أدخلها ف اإلنجيل وكذب وزعم أهنا  وقوعها بعد يكتبها مل وقعت التي األحداث  هذه كاتب

من اإلنجيل ثم إين ألعجب كيف يدعو النصارى إىل دينهم باإلنجيل املحرف مع احتوائه عىل 

 فهل ببناته زنى ثم اخلمر شب  السالم عليه الوطً  أن  – اوزورً  اكذبً  –ما ينفر كمثل ما ذكروا فيه 

 ؟ حد أنبياء اهللأ عن فضاًل  الصاحلني الناس أحد ف هذا مثل يقال

وبعد أن اتضح لك بعض ما ف الدين النرصاين وكتابه اإلنجيل من حتريف وتناقض وهناك 

أقبل معي بعقلك وقلبك أبني لك ما يدل عىل أن دين اإلسالم  ،االيشء الكثري تركته اختصارً 

من عند اهلل  الذي رسوله حممد صىل اهلل عليه وسلَّم هو الدين احلق الذي ل يمكن أن يكون إل

  :وهذا يتلخص فيام يل

فال يعبد ول ي صىل إل هلل وحده سبحانه  ،/ أنه دين يدعو إىل عبادة اهلل وحده ل شيك له أوًل 

 اإذ ل خالق من العدم إل هو سبحانه وتعاىل ومن عبد غريه معه ولو رسوله حممدً  ،ل شيك له

 .صىل اهلل عليه وسلَّم فليس مسلاًم 

 عليهم –لدين احلق يؤمن بجميع األنبياء كآدم وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد ثم هذا ا

 فهو ،اليهود فعلت كام بالشناعة ويصفه  يذمه ومل النصارى فعله كام عيسى هيؤل   فلم – السالم

 أهنا يعتقد لكن واإلنجيل كالتوراة الساموية الكتب بكل الدين هذا يؤمن وكذلك ،وسط دين

وجود منها اآلن قد تناولته األيدي بالتحريف فلم حيفظها اهلل ألنه سيأيت وامل بالقرآن  منسوخة

 .ابعدها كتاب مراد بقاؤه أل وهو القرآن لذا كان حمفوظً 

/ أن هذا الدين يدعو الناس إىل مكارم األخالق وحماسن األفعال فكم هو ذنب عظيم ف  اثانيً 

وكم هو ذنب عظيم ف اإلسالم أن  .سن أحدمهااإلسالم أن يعيص األبناء اآلباء ل سيام بعد كرب 
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وكم هو ذنب  .يرشب أحد اخلمر ألهنا تزيل العقل فإذا زال عقل اإلنسان هتيأ لفعل كل ش 

عظيم ف اإلسالم أن يتكلم مسلم ف غيبة مسلم بام ل يرىض ألن هذا يسبب العداوة والبغضاء 

 .هلل سبحانهوهذا الدين الكريم دين األخوة والتعاون عىل رضا ا

/وإن من حماسن تعاليم وأحكام هذا الدين أنه ينظر لألمور نظرة شمولية واسعة األفق  اثالثً 

وبعيدة املدى ل نظرة خصوصية ضيقة األفق وقصرية املدى فمن ذلك: أنه جوز للرجل أن 

يتزوج أربع نساء لكن برشط العدل بينهّن قدر الستطاعة وهذا احلكم من هذا الدين حكم 

 :شمويل واسع األفق وبعيد املدى وذلك يتضح بام يل

األرض أكثر من الرجال فلو أن كل رجل تزوج امرأة   أن تعداد النساء ف كثري من بقاع -أ

ل زوج هلا أم تكون ذات عالقة غري شعية لعبة ف  اأتبقى عانًس  ؟فمن للنساء الباقيات 

 .له أن تكون زوجة ثانيةل شك أن األفضل واألحسن من هذا ك ؟أيدي الذئاب 

 األرحممن النساء يعرض هلا مرض بعد الزواج أو تكون عقيمة ل تلد فهل  اأن كثريً   -ب 

 ل شك أن تكون زوجة ثانية. ؟هلذه أن تطلق وتكون بال زوج أو أن تكون زوجة ثانية

ىل أن بعض الرجال قد ل تكفيه امرأة واحدة لقضاء رغبته فهل األفضل أن يتزوج ثانية إ  -ت 

 أثر عىل يكون  ثم فمن  ؟فاجرة مع يوم كل الفاجرات  يصاحب أو – شاء إن  –الرابعة 

  .للامل املحتاجات  بالنساء والتالعب والفساد األمراض انتشار من كثرية أرضار ذلك

وهناك حماسن أخرى كثرية تركتها لالختصار لكن قد تقول بعض النساء مع وضوح هذه  

أن يتزوج زوجها عليها وهي معذورة ف ذلك لغلبة العاطفة لكن  احلجج أهنا مع ذلك ل ترغب

هيمني أن يعلم كل أحد علم اليقني أن التعداد موافق للعقل وأنه من باب املحاسن العامة وهذا 

مثل اليد التي هبا مرض الرسطان فإن اإلنسان يقطعها خشية ترضر باقي البدن مع كرهه لذلك 

 رتف أنه موافق للحكمة والنظرة الشمولية. ويع والكل يشكر له صنيعه هذا
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/ أن هذا الدين قائم عىل اتباع كتاب اهلل املنزل عىل رسوله صىل اهلل عليه وسلَّم وعىل اتباع  ارابعً 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلَّم ف العبادة ومما يزيد يقينك بأن هذا الدين حق مرٍض هلل أن كتابه 

ألف وأربعامئة سنة مل تنله يد بتحريف  هذه السنني منذ أكثر من املقدس القرآن حمفوظ عىل مدى

عىل أنه كتاب اهلل  يس هذا دلياًل ل  أف   ،وليس فيه يشء من التعارض والختالف عىل كثرة أعدائه

فانظر هذا  ،وإل ما تفسري بقائه وعدم تناول األيدي له بالتحريف ؟املقدس املراد بقاؤه للبرشية

 .مل تنله يد بتحريف ابقاع األرض جتده واحدً  القرآن املبارك ف أي

/ أن هذا الدين يقرر بطالن كل دين سواه ويعتقد أن األديان األخرى باطلة كفرية وأن  اخامًس 

 .(القرآن)الدين اإلسالمي هو الدين احلق الناسخ ملا سواه لذا حفظ كتابه 

ملسلمني فال يصح ألحد أن يعيب أحكام وا اإلسالم بني افرقً  هناك أن  – القراء أهيا –ثم اعلموا 

كام أنه ل يصح   اهذا ل يصح أبدً  .كال .اإلسالم ألجل أن بعض املسلمني مقرصون ف القيام هبا

بني األحكام ومن  األحد أن يعيب الطب لكون بعض األطباء أخطأوا ف العالج فإن هناك فرقً 

 .أت بيشء يتعلق بأحكامهفلي -ولن يستطيع-يطبقها فمن أراد أن يعيب اإلسالم 

 ألن  غري ليس اإلسالم طريق عىل ويشكره اهلل يتعبد أن أحد كل يلزم أنه – ناظر كل –ليعلم 

 ويدع كاإلنجيل املحرفة الكتب طريقة عىل اهلل يتعبد من وعجيب املحفوظ الكتاب  هو كتابه

اإلنجيل ثم ل حيفظه ول  بطريقة التعبد يريد اهلل أن  يعقل هل ،القرآن  وهو أل املحفوظ الكتاب

 .ابل العكس متامً  .كال ؟يريد التعبد بطريقة القرآن وحيفظه

 أل املقيم النعيم فله أحسن من جزاء دار أخرى دار  الدار هذه بعد أن  – ناظر كل –ثم ليعلم 

 انارً  أو جنة هناك بأن اإليامن  وعدم ،النار وهي أل املقيم العذاب فله أساء ومن اجلنة وهي

إذ الصالح اخلري ف هذه الدنيا يستوي هو والفاسد الرشير السارق  ،يستلزم منه أن اهلل ظامل

 .القاتل وهذا ل يصح إذ مقتىض العدل أن جيازى كل بعمله
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وهذا خطأ  اوأعجب من هذا كله من يزعم أنه يصح له أن يتعبد اهلل عىل هواه وما يراه حسنً

حلسن فبعض الناس يرى أن شب اخلمر حسن وبعضهم شنيع ألن الناس يتفاوتون ف تقدير ا

ثم يلزم عىل هذا أن اهلل مقرص ف إبانة احلق إذ كيف يريد أن نعبده  .وهكذا ،يرى أن الزنا حسن

ما رأيكم ف إنسان دعاكم إىل وجبة طعام ومل  ؟ألجل ذلك ول يبني طريق عبادتنا له وخيلقنا

   ؟الكل يصفه بالتقصرييس ل  يصف لكم الدار التي فيها الطعام أف  

ثم ملاذا ل يتمسك أمثال هؤلء هبذا الكتاب املحفوظ من حتريف األيدي أل وهو القرآن دون 

بل ليعلم الكل إن ف بعض األناجيل البشارة بمحمد  .مع وضوح احلجة ف بيان صدقه ؟غريه

 ( كلمة يونانية بمعنى أمحد) البارقليط :(14:26)ف إنجيل يوحنا  ،صىل اهلل عليه وسلَّم ودينه

 .ا.هـ الذي يرسله أيب يف آخر الزمان هو يعلمهم كل يشء

خلقنا اهلل  :فيقال ؟ملاذا اهلل خلقنا لعبادته أهو ف حاجة ألن نعبده :قد يقول بعضهم اثم أخريً 

يسء حتى يظهر عدله سبحانه بأنه مل يسو بني املحسن واخلري وامل :لعبادته حلكم عظيمة منها

ثم إنه لو وضع  ،(وللميسء دار عقابه )النار (إذ جعل للمحسن دار كرامته )اجلنة ،والرشير

املحسن مباشة ف اجلنة وامليسء مباشة ف النار لحتج امليسء بأنه لو جعلت له فرصة من 

الدهر ألحسن فألجل ذلك وضع هذا الختبار الدنيوي ليظهر للعباد كامل عدله سبحانه 

  .وتعاىل

 .اهلل نسأل أن يرشح صدورنا لإليامن والسري ف طريق رضوانه إنه ويل ذلك سبحانه 

 وسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  
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