




 رسول اإلسإلم

 في

 الكتب السماويةّ





 المقدمة





 االهداء



 المدخل:



                                           



                                           



 بشارات الوحف يي حاور

 ... اة اعلششيألبدية:

 األدلة المزعوةم عأ ىلبدية التورات:



ال ٌاكمُسخ قلياًع قووعه قلناًي:  إ

                                           



 األدإلإللعة اإلية اإلسرائيلية على أبدية التورات:

                                           



 االدإلة اإلنإللية اإلسرائيلية على أبدية التورات

                                           



                                           



                                           



 لاميراث الزائل!

 (ل هللاصلى اعيه آلوه سلوم) اشاراالب ىلإ تشارات المدمحية

                                           



                                           



]

[



 التورات:األأللة الكتابية على زوال شريعة 

 انلراض إسرائيل بششيتهاع:

                                           



                                           



 صنه:  سنة بوة نمن داالين في ه٤٩اختتام شريعة التورات دعب 

                                           



 كيبن موسى:

] [



 غلطة أدبية أو خطاع أمد!



برا يف اهريرات  انتلال الرريعإس نم ةراغ ىلإ ليئ

 

 البشارة األلوى

]

[



                                           



                                           





                                           



][

                                           





 الثانية البشارة

                                           



 البشارة الثالثة



 البشارة الرابعة



 ةعششي تلق التحورات غ نمير إسرائيل:



 البشارة الخامسخ

 بني أ نمقرباء إخوة بني إسشائيل:

][

]

[



][

]

[

]

[





 تريف بحّين:

                                           



                                           



 كيبن موبآ ىسايت النبة الوصادقة:



                                           



                                           



 البشارة السادسة

 مئِدُْ مئِدُْ: ا يبنلاإلسامعليي

]

[

                                           





]

[

                                           





 البشارة الساةعب

 قحر الو من ارافن: (حشى):ظه

]

[







 البشارة الثامنة

 ظهور القفا نم سدران:

]

[

ا ِذآليات:  نظرة إجالمية في ه







 ارافن التورات يف:



أ ّلمة كبيرة«  »جا ينافع

                                           



 أوقام ببرية ارافن...

                                           



 جبل فاران س ال ـهأ هلو بريته:



                                           





 البشارة ةعالتاس

 التسبيح السديد والسيفذ و حدين:







 اشعالبشارة الرة

 القدرة البالغة اولمدمحية في الزبور:

                                           



                                           





 البشارة الادحششع ةي

لع يه آلوه سلمو) بمولده وثعمبه  ذكرى الرسول مدمح (هللالى اهللا
تعاليق الوةعششي الجديدة األحديةم المصطفوية من   سبنوه في الدهع

 قيدار





                                           



                                           





 البشارة الثانششع ةي

 ... قم استنر، نورِّ وأنذر





                                           



                                           



                                           



 البشارة الثالششع ثة

 لاوالدة الروحية المكية:





][



                                           

 



                                           



 البشارة الراششع ةعب

 :من وحي الطفل

][

][

][

][

                                           



][

][

][

][

][



                                           



 البشارة الششع خامسخ

]

[



 »محمدَّ«تريفاحت بينة في لفظة 







 االالالادعق مي:



 تفسير اجمالي لهاهذ آليات:

]

[



                                           





 البشارة السادسة ششع

 (لعيه اللسالم) الشالوال الالالمع بش يفارة سليمان

 (هللالهللاى هللا عآل هيلوه سلوم): كلومّّ حّمد



][

إلإل إلسوإل اإلسالم خير توصيف: سليمان  (لعيه السالم) ي





                                           



 سةعاب ششعالبشارة ال

]

[

 مد كل االمومحم في ِحجاهي:



][



 الزعزعة والثورة المحديةم:

][

][



][

]

[





ْ َْيلِِّْد  ِنبوئت

 فصول في

                                           





 نبِتئوُ َهيلِّدِْ = وحي الطفل، في رموز أقلوسنية:

ّ بشارام تحمتّية  (لصى هللاهللا عآل هيلوه سلمو): كتاب وحي فُذ كل

][



][

 ا يبنإلسإلم لقيي النسيان:



 وحي الطفل وتفََتُّح الكحبة:

][



                                           



 البشارة الثامششع ةن

][



]

[

 اوحر مع الحداكتا يف دبه: الاروح اإلسإلمي السميحي

 لع(يها السمالم) في ِقران المس نيبيح ومدمح

 فيك يعم ربتحمد أفضل ا نييبنلاولع لتاجى رئسهمو؟

                                           



                                           



 إ لهن كثرة ذإلإل إلإلإلم إلليل على األفضلية؟

                                           



 الشك بين الخمسخ الوواحدة!

 ١و ٩٩الشك بين 





                                           



                                           



                                           



                                           



 ٌم لها؟!المسيح علمٌِ للساعة أو علََ



                                           



                                           



دوع لعى بدء في اسراضعت آيات من نبُِوِئْت ِهيلِّدِْ قحب الرسلو 
 (هللا ىألهللاهللا عأل ّيألولّ ألألوم) األعم مظحمدّ

                                           



][

][



                                           



 

 

][



][



 البشاةعرة التاس ششع

آشٌ أشيف عياء بصفات خاصخ تمميزة:  الق

]

[



]

[

                                           



                                           



قْ الكتال القوح برآن:  آراء نفر من أ

                                           







][

][

                                           



][

]

[

]

[

                                           





 ادحف فطلا ةثي وحي الطفل

][



][

]

[

 ذبيح الفرات:

 في وحي الطفل: حرق خيام الطف



][



 البشاششعرة الون

 الَحمبذملا لَوح أ يفرميا:

]

[

 الَحمبذملا لَوح في يوحان:





                                           



 ل إهن مد امحإلسإلم هوال مودوع؟





                                           







 اإلس يبإلم؟له اإلَجيل يبشش بن

                                           



                                           



 إ لهن المسيح خاتم النبيين؟

                                           



 ه:نظراتم ن لعماء اإلنجل التوح ليورات ونبي

                                           



                                           



 البشارة الادحششعة اليون

 من هو إيليا والنبي؟



(S)

                                           



 البشارة الثاةين الوششعون

][

][

]

[





 (عالس هيلالم) ما هو اللكموت؟ المستدعى في ا ناسللمسيح





                                           



 البشارة الثالثة ششعالوون

 أنباء الملكوت وأبائنه:

                                           





                                           



 البشارة الرةعاب اوششعلون













 اإلجيلن هو بشارة الملكوت:

                                           



EV



 لخامسخ ششعالوونالبشارة ا

 الالالال أنالال ياليل:» دمحأ م ـحمد«الفارقليط 

][

]

[



]

[

 اوصاف الالال ال الاليلالالنطبق حلى روح القدس:

                                           



 الفارقليطا صفا يفت



 فارقليطا آخر:

                                           



 فارقليطا رئيس المعال ـ الروحي الرسالي:





 ارقليطا في عالمات خسم:ف



 ال يستطيع الالم أعن قبيله:

 إنه بيكالعت الم...



 (هللا ىلهللاهللالع يه آلوه وسلم): فارقليطا: خاتم النبيين



 پارقليطا ق يفحتقي لغوي تارويخي:

                                           



 I I E P t X       U t O S

 I I a P X        U t ò S

                                           



                                           





 حارو مع الداد فحي فارقلطاي

 فار قيلط إله أم لأموه؟

                                           





 في اإلنجيل» أدمح«الرسول «

 »الق يفالس نآرويرة» أدمح«توطئة: قصة 

                                           





                                           



 له يا ىرلقالمس نآريح خاتم الرسل؟





 

 



                                           





                                           





 اوحر آخر مع الحداد في الفارقليط:

                                           











 حارو مع الداد فحي

 االم يبنلاي

 ... ااآلت يبنلي! أو: النبي االمني؟

                                           









                                           





 البشارة السادسة ششعالوون

 أحدم = ايودكيا:







QnQ=



                                           



 البشارة السةعاب ششعالوون

 ء الخمسة الطاهرةاسما

 لعى

 فس ضاقناينة نوح



                                           



 فسينة نوح البشاورة الحةيدم عأ ىلنقاضها:



 

)

                                           

 O my God my heiper

 Keep my hands with mercy

 And with your holybodies

 Mohamed

 Alia

 Shabbar

 Shabbir

 Fatma

 They are all biggest and honourables

 The world established for them

 Help me by their names 



                                                                                                   
 you can refor to right





                                           



 البشارة الثامنة اوششعلون

      

][

                                           



][

]  [

  

][

 (هللا ىلهللاهللالع يه آلوه وسلم) ألي ألنأليأل ألألنألبا: ألألألألوأل األعم مظحمد



                                           





 البشاةعرة التاس ششعالوون



 البشارة الثالثون



 البشارة الاودةح اولثالثون

(صلى اهللا عليه آلوه وسلم) رحةم العللمين ـ  الرسول األعظمم حّمد
 تحى بالنسبة ألله النار في حين!



                                           



 البشارة الثانة والثيالثون

 انكار الصليب التثلويث بشناب يفا

                                           



                                           





 البشارة الثالثة والثالثون

                                           



                                           



 ة الشةعاب اولثالثونالبشار

                                           





                                           



 البشارة الخامسخ الوثالثون

                                           



 البشارة السادسة الوثالثون

                                           





 البشارة السةعاب الوثالثون





 البشارة الثامة والثنالثون

دًح! العت سرياًع لخالص الالع  م:اي م

                                           





 البشاةعرة التاس الوثالثون

 »محبن دمي األمم«



                                           





 البشارة األربعون

 جاماجب في تصريحات ديةمحم مدهوةي:

                                           

  



                                           



                                           





 البشارة الاودة واألرحبعون

 زردشت ت يفصاريح بق الدولحة األخيرة

 الخاتم يبنلا أوس يفتا

                                           

 



 البشارة الثاةين اوألربعون

 



 البشارة الثالةث واألربعون

                                           

 

 





                                           



                                           



 البشارة الرة واألرعاببعون



 البشارة الخسماخ واألربعون

                                           



                                           



 البشارة السادسة واألربعون





 البشارة السابعة واألربعون

 (العيه الالالال) الدولة المدهوية

                                           
KASHAN



 البشارة الثامنة اوألربعون

 :)١(القائم جام يفاسب انمج

                                           



 البشارة ساتلاعة واألربعون

 )١(»ديد«القائم في 

                                           



 البشارة الخمسون

)١(القائم في باسك
 

 (لعيه الالالال) ال يفدهعين: القائم المهدي

                                           



 البشارة الاودةح اولخمسون

                                           



 البشارة الثاةين اولخمسون

                                           



                                           





                                           



 البشارة الثالثخ الخمسوون

الثبور  القائم في 

                                           







 البشارة الرةعاب اولخمسون



 اللك وابمنه في الزبور:



                                           



 السلطة المدهول يف ةيد ناساود:



 ... توصطلح في ملكه السباع:

                                           





 البشارة الخامسخ الخمسوون

 القائم أشيف عياء:



                                           



                                           



 البشارة السادسخ الخمسوون



 (العيه الالالالم) أشيف عياء: خلود القائم



                                           



 لسخعاب الخمسوونالبشارة ا

 (لعيه السالم) في دانيا ناسلل: القائم



 نظرة إجالمية إلى هذه اآليات:



 (لعيه السالم): الرجعة دول يفة المهدي

                                           

  

  

  

  

  



                                                                                                   
  

  

  

  

  

  





 البشارة الثامنة اولخمسون

 (عالس هيلالم) (لعيه اللسا يالم( فسن المسيح القائم بالسيف

]

[

                                           





                                           



 البشاخعرة التاس الخمسوون

 (لعيه السالم) و... في اإلنجيل: ائم وخفائاه وغيبته وكحمهوالدة الق



 نظرة إجالمية في ها هذآليات:





                                           



                                           



 :)١((عالس هيلالم) (لعيه اللسا يالم( فسن المسيح صاحب الدار

                                           



 البشارة الستون

                                           







 (عالس هيلالم) إال نالن االنساا١أم إ ناننا هنا ١امهدح؟ المسيح



 قومي آ يفخر الزمان:

 كذب الوقاتون:

                                           



 (لعيه السالم): صاحب الدار

 يركب الاحسب:

                                           

  



 »:زمانًا ماونين ونصَف زمان«





 (لعيه السالم) في روايات اإلإلإلإل: القائم المهدي

                                           

  



                                                                                                   
  



إلإلإلم للقيام الثوورة العالمية الزم يفن اآلتي:  إل اوعمو





                                           





 (لعيه الالالال) من إلهسأر ى قدمه: القائم المهدي





 كيف قومي بالسيف؟!







 سيف القائم وأابحصه:



 كلمة الختم وختم الكلمة:

                                           



 األسقف، الخوري، القس، ربي، الطالب الكتابيون:





 فرسه المتحايوت
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