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يحب الكثير من الناس اللغز الجيد، لكن عندما يتعلق اللغز بأممأو  
إيمانية أو مصيرية يزيد مستوى الشغف أكثر. بالتمكيد هذا هأو الأحأا  
فيما يتعلق بجوانب اإلسالم الغامضة التأ  انأكأشأالأ  لأال  السأنأوا  
القليلة الماضية. على سبيل الأمأثأا ، عأذيأي اأالأييأا الأعأديأد مأن مأوا أي 
يوعيوب الت  يتابعها عشرا  األلوف من المشتركين القا  أسبأوعأيأة 

 ععرض اكتشافا  جديدة عن أسس اإلسالم.

التركيز هو على الرواية القأيأاسأيأة الأتأ  يأقأدمأهأا اإلسأالم عأن   
ل العديد مأن  ِّ عا يخه وأسسه والتى يستخدمها ليدعم ادعائاعه. بينما ياُلض 
المدافعين عناو  اإلسالم ببساطة على أساس  وايته الأقأيأاسأيأة، يأتأابأي 

ونتيأجأة لأذلأك   –عدد متزايد باستمرا  من المشاهدين علك االكتشافا  
يتحو  المسلمون إلى المسيح. وبما أن وعيرة االكتشافا  الأجأديأدة فأ  
زيادة متسا عة مي اشتراك ف رق بااثين ُجدد، من المهم أن نأتأذكأر أن 

 فهمنا  د يتغير مي اكتشاف اقائق جديدة.  

اإلسالمية القياسية ةالرواي  

الرواية اإلسالمية معروفة لدى شخص وااد عقريبيا مأن بأيأن كأل 
عألأى اأيأاة إيمأانأهأم أ بعة أشخاص على هذا الكوكب الذين يؤسسون 

   ُمحمد وأ واله وإعالنا  هللا ف  القرآن. عتوالى الرواية هكذا:
 

 I N T E R C E D E عَأَشأال أي  

 لغز اإلسالم

 بقلم ستيف كرستولوفيتش

٤البقية ص   

ولد ُمحمد ف  مكة ويعيش ف  إ ليم الحجاز  م. ٠٧٥
 بالجزيرة العربية .

المالك جبريل )جبرائيل( يعطيه األجزاء  م. ٠٦٦-٠١٥
 "المكية" من القرآن.

يصعد محمد إلى السماء من أو شليم على  م. ٠٦١
 اصان مجنح.

يهرب ُمحمد وأعباعه من االضطهاد ف  مكة  م. ٠٦٦
 ويذهبون إلى المدينة.

يعطيه المالك جبريل األجزاء "المدنية" من  م. ٠٣٦-٠٦٦
 القرآن.

 ُمحمد يالتح مكة. م. ٠٣٥

 يمو  ُمحمد بدون عدوين القرآن. م. ٠٣٦

 أبو بكر وعمر هما أو  "الخلالاء الراشدين." م. ٠٤٤-٠٣٦

عثمان ثالث"الخلالاء الراشدين"  يُصد   م. ٠٠٠-٠٤٤
م. للمدينة والكوفة  ٠٠٦مصااف ف  عام 

والبصرة ودمشق ومكة ويقض  على جميي 
 النسخ األلرى.

 عل  هو  ابي وآلر"الخلالاء الراشدين"  . م. ٠٠١-٠٠٠



 

 

اضطهاد الكنيسة.  ستكون بُغضة إ سالية المسيح وشخصه أمرا 
(، ويقود نمط اياة ١١:  ١٠طبيعيا ف  العالم الشرير )يوانا 

(. ١٦:  ٣عيموثاوس  ٦المسيحيين األعقياء إلى المعاناة واالضطهاد )
 –وأايانا كثيرة بسبب االضطهاد  –آلالف السنين، برغم االضطهاد 

(. التبر  ١:  ١  –  ٠٤:  ٧عستمر الكنيسة ف  النمو )أعما  الرسل 
ا مضاعالا  مليون مؤمن  ٠٣من   –الكنيسة الخمسينية/الكا يزماعية نموي

. يلخص هذا ٦٥٦٠مليون ف   ١٥٥إلى عقديريا  ١٧٧٥ف  عام 
االمتداد النتيجة بين عمكين الروح واالضطهاد واإلعالن ف  عقدم 

 ونمو كنيسة يسوع المسيح. 

ف  هذه األيام الصعبة، دعونا نُثبِّ  أعيننا على  ئيس إيماننا 
ومكمله يسوع المسيح. ال عدعوا االضطهاد أو هموم هذا العالم أن 
عُشتتكم عن اإل سالية العظمى. امتلئوا بالروح القدس واعملوا ما دام 
نها ، ألن الرب سيعود إلى كنيسته، والذين ليس لهم المسيح 
سيهلكون إلى األبد. شا كونا ف  مهمتنا التشالعية وعوصيل البشا ة 

 إلى المسلمين. 

 مارك برينك

  المدير الدول 

Global Initiative 

 الوصو  للشعوب اإلسالمية

؟ نُوا ب ه  م   فََكي َف يَد ُعوَن ب َمن  لَم  يُؤ 

؟ َمعُوا ب ه  نُوَن ب َمن  لَم  يَس  م   َوَكي َف يُؤ 

 ١٤: ١٥ ومية 

 إلى أن يسمع الجميع

٦  

بالنظر إلى أاداث العالم السا ط من اولنا، شغل عالكيري جدا 
ا ألبا  عن دولة شرق أوسطية  المعاناة واالضطهاد.  رأ  مؤلري
عتم جح على اافة االنهيا ، وعتربص الكيانا  اإلسالمية لتمأل 
الالراغ. بنقرة ألرى على الالم ة  رأ  عن اغتيا   ئيس منتخب 
اديثيا وانتشا  األصولية اإلسالمية ف  أفريقيا. على فيسبوك  أي  
ا مسيحييا يشا ك بمحاكما  عابر من اإلسالم يواجه اعهاما   لادمي
باطلة من جانب معا ض  إيمانه الجديد. عُذكرن  علك المقاطي 
اإللبا ية بالعداء الذي يواجهه ملكو  هللا وكنيسة المسيح. ف  لطة 

ا   –امل هللا الكامل   –هللا السيادية، يسوع  ااتمل الصليب، محتقري
عا ه، مااييا لطايا العالم. ممساة الصليب المالترضة عصبح لالص 
الكنيسة ومجدها. كذلك معاناة واضطهاد عالميذه ف  الو   الحال  

 يتحوالن إلى نصرة مي انتشا  اإلنجيل. 

عمتلك الكنيسة أهم اإلمكانيا  لتناليذ وصية المسيح بتلمذة جميي 
عمكين الروح القدس والتشالي. ععا ض  وى الظالم امتداد   –األمم 

الكنيسة، من لال  القوى الشيطانية الظاهرة  واييا ومادييا ف  



 

 أبخاز تركيا 

 نسمة ١٠٤,٥٥٥عداد السكان: ع

 % منهم مسلمين١٥٥

 

أبخازي ف  عركيا. يتركز أكبر عدد من األبخازيين عألأى طأو  سأااأل  ١٠٤,٥٥٥يعيش معظم أبخاز العالم ف   وسيا وجو جيا، ومي ذلك يسكن 
 البحر األسود ف  شما  وسط عركيا. 

اافظ األبخازيون على لغتهم األصلية وه  من أعقد اللغا  ف  العالم. عحتوي هذه اللغة على أكثر من      
 لمسين ارف ساكن، كل منهم يُنطق بالعديد من  الطرق. 

الغالبية العظمى من األبخازيين مزا عون ويربون الماشية. محصولهم الرئيس  هو التبغ، ولكنهم      
ا. ُاسن الضيافة جزء مهم من ثقافتهم.   يز عون الشاي والالواكه والخضروا  أيضي

%. هم ١٥٥برغم أن معظم األبخاز ف   وسيا وجو جيا مسيحيون، عبلغ نسبة المسلمين منهم ف  عركيا      
 ف  أَمسِّ الحاجة للسماع عن المخلص. نقاط الصالة ه : 

  اطلبوا من الرب أن يدعو األبخاز المسيحيين من  وسيا وجو جيا لمشا كة المسيح مي إلوانهم
 وألواعهم ف  عركيا.

  .اطلبوا من الرب أن يُليِّن  لوب القادة الحكوميين ف  عركيا عجاه الكرازة باإلنجيل 

 .اطلبوا من الرب أن يحالظ كبا   ادة األبخاز الذين سوف يجاهرون باإلنجيل بشجاعة 

 .صلوا من أجل إعااة المطبوعا  المسيحية واإلعالم المسيح  لألبخاز 

   .اطلبوا من الرب أن يقيم ُشالعاء يقالون ف  الثغر من أجل األبخاز 

  ملف الصالة الشخص 
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https://www.globalroar.org/


 

يزُعم اإلسالم أن ُمحمد هو آلر وأعظم األنبياء وأن القرآن ُاالأظ 
على نحٍو عام. لذلك، يرى اإلسالم نالسه أنه الدين األلير المبن  عألأى 

. عألأك الأحأديأثععاليم القرآن وأ وا  ُمحمد وايأاعأه الأمأذكأو يأن فأ  
 ( والتا يخ اإلسالم  والتالسير. السيرةعكملها السيِّر الحياعية لُمحمد )

ن  بعأد  ومي ذلك، المصاد  اإلسالمية الت  عدعم علك المزاعم دوِّ 
و ٍ  طويل جديا وبعيديا جديا عن الجزيرة العربية لتكون ببساطة غأيأر 

فصأالي  ١١٤أهل بالثقة. أ أدم  أرآن مأعأروف الأذي يأحأتأوي عألأى 
( الت  عظهر ف  النسخ الحديثة منه وه  مخطوطة طوبأقأابأ ، سو ة)

والت  ُكت بَ  بعد أكثأر مأن  أرن بأعأد ُمأحأمأد وعأحأتأوي عألأى آالف 
ُمحمد بمكثر من  رنين، جمي الأبأخأا ي )عأوفأى فأ   بعد االلتالفا .

( من أوزباكستان مجموعة الحديث الُمسند األو  المأحأتأوي ١٧٥عام 
على اياة ُمحمد وأ واله المستندة إلى  صص شالأويأة. يأنأطأبأق نأالأس 

( عأن ُمأحأمأد الأتأ  ١٣٣األمر على سيرة ابن هشام )عوف  ف  عأام 
( ٧٦٣ُكتب  ف  العراق، والتا يخ اإلسالمأ  لألأطأبأري )عأوفأى فأ  

 ُمحمد.  بعدوالتالسير الذي ُكت ب ف  إيران اوال  ثالث  رون 

على نقيض ذلك، جميي ُكتِّاب العهأد الأجأديأد  أد عأرفأوا يسأوع  
شخصييا أو سمعوا عنه مأن شأهأود عأيأان  أوه شأخأصأييأا. عأحأتأوي 
األناجيل األ بعة على كلما  يسأوع وسأيِّأره، سأالأر أعأمأا  الأرسأل 
نأوا  يحتوي على التا يخ المسيح  والرسائل عأقأدم الأتأالأسأيأر. لأقأد دوِّ
كتاباعهم ف  لال  عقود  ليلة من بعد موعه، ويتحدث لو ا عن كثيرين 

ا )لو ا  (. معنأى ذلأك أن شأهأود ٤-١:  ١آلرين كتبوا عن يسوع أيضي
عيان آلرين كثيرين واتى أعداء المسيح كانوا ال يزالأون عألأى  أيأد 

 ١؛ ٣٦-٦٦:  ١٦الحياة ليؤكدوا أو يحاججوا اقيقة مزاعمهأم )مأتأى 
 (.  ١-٣: ١٠كو نثوس 

 إلقاء نظرة أعمق على اإلسالم

كان  د ة الكتابا  اإلسالمية األولى موضعا للشك لالترة طويلأة، 
لاصة وإن السجال  المكتوبة من ذلك الو   كان   ليلة. سمأح ذلأك 
لإلسالم أن يدافي عن نالسه باالدعاء بأمن الأنأقأاد كأانأ  اأجأتأهأم مأن 
الصم ، بينما أابطوا المسلمين عن السؤا  بشمن القرآن أو ُمأحأمأد. 
لذلك، يميل معظم المدافعون للدفاع عن المسيحية دون الأتأسأاع  عأن 

 الرواية اإلسالمية القياسية. 

بدأ  األمو  عتغأيأر عأنأدمأا بأدأ كأا   فأانأد  )عأوفأى فأ  عأام 
( ينقد الأمأصأاد  اإلسأالمأيأة األولأى. بأدأ آلأرون بأالأتأد يأ  ١١٠٠

يد سون ذلك النقد لال  القرن العشرين. شأكأك إجأنأاز جأولأدزيأهأر 
( ف  الحديث، شكك ثيودو  نولديك )عوفى فأ  ١٧٦١)عوفى ف  عام 

( ف  التا يخ اإلسالم ، اكتشف آ ثر جيالري )عأوفأى فأ  ١٧٣٥عام 
( مصاد  ما  بل اإلسالم للقرآن ود س جوزيف شكأاكأ  ١٧٠٧عام 

 أصل الشريعة اإلسالمية وا عباطها بالحديث. 

مهِّد ذلك المنصة لبااث  "المد سة التنقأيأحأيأة" فأ  سأبأعأيأنأيأا  
القرن الماض ، محاولة إلعادة بناء  واية ععتمد على اقائق التأا يأخ 
اإلسالم  من أدلة القرن السابي والثامن بدالي من الأمأصأاد  األلأيأرة 

( ٦٥٥٦الت  استخدمها اإلسالم. عثر جون وانسبروه )عوفى ف  عأام 

على دالئل أن ال الأقأرآن وال اإلسأالم جأاءا مأن ُمأحأمأد. شأراأ  
( كيف أن مكة لم عكن المدينأة ٦٥١٠باعريشيا كرون )عوف  ف  عام 

الت  يدِّع  اإلسالم أنها كان  فأ  عصأر ُمأحأمأد، وبأحأث جأيأرالأد 
هاوعين  البيئة الدينية الخاصة بإسالم القرن السأابأي. هأاوعأيأنأ  كأان 
آلر أستاذ عنقيح  بمد سة الد اسا  الشر ية واألفريأقأيأة بأجأامأعأة 

 لندن  بل أن عغلق المعا ضة اإلسالمية ذلك البرنام . 

برغم من ذلك، عول ى آلرون العأمأل فأ  أمأاكأن ألأرى. عأثأر 
 وبر  هويالند على أوصاف لإلسالم أعأدِّهأا غأيأر مسألأمأيأن فأ  
القرنين السابي والأثأامأن. كشأف نأو مأان كأالأد  )عأوفأى فأ  عأام 

( أدلة عن عزوير نسب الشريعة اإلسالمية من القرن الأتأاسأي ١١٧١
( كأتأابأا  ١٧٧٦للقرون السابقة. نشر يهودا نيالو )عأوفأى فأ  عأام 

محالو ة ف  الصحراء عد  على عا يأخ مأتأملأر لأُمأحأمأد واإلسأالم. 
ف جنتر لولين  على عرانيم ما  بل اإلسالم ف  القرآن. لم يأكأن  وععر 
كال جيرد بوين وهاينز أولي  من التنقيحأيأيأن، لأكأنأهأمأا اكأتأشأالأا أن 
النسخ األولى المعروفة من القأرآن عأخأتألأف عأن الأنأسأخ الأالاأقأة. 
 –آلرون واصلوا العمل على المزيد من االكتشافا ، ونتيجة لأذلأك 

٤  

 لغز اإلسالم
١عابي ص   



 

ا ما يُترك اإلسالم بحج  من الصم  أمام الأدالئأل الأو أائأعأيأة  كثيري
ا عن أسسه.     الت  عشير إلى أوصاف مختلالة عمامي

 أين تقع مكة؟

على سبيل المأثأا ، يأزعأم اإلسأالم بأمن مأكأة الأتأ  عأقأي فأ  
الجزيرة العربية ه  أ دم وأشهر مدينة ف  التا يخ ايث عأا  آدم 

(، وهدَم إبراهيم األصنام ف  الكعبأة )سأو ة ٦٤:  ٧واواء )سو ة 
م. فأ   ٠٦٦( وايث ولد ُمحمد وعأا  اأتأى عأام ٧١-٠١:  ٦١

مركز الطرق التجا ية. برغم من ذلأك، ال يأظأهأر اسأم مأكأة فأ  
ايث ببأسأاطأة  ٦٤:  ٤١القرآن العرب  سوى مرة واادة ف  سو ة 

يربط بين مكة وأاد األودية. من المثير لالهتأمأام أن مأكأة لأيأسأ  
واديا. أُضيال  مكة ف  النسخ اإلنجليزية من القرآن لأتأربأط بأيأنأهأا 

المذكو  لمس عشر مرة، والت  يُطلق عليهأا المسجد الحرام وبين 
االييا الكعبة. لكن وصف هذا المكان يشمل ااأتأوائأه عألأى جأدو  
مياه واقو  واشائش وأشجا  وفواكه وزيتأون وجأبأا  جأمأيأعأهأا 
عطل على الكعبة، مما لم يوجد ف  مكة. ومي ذلك، كان يأوجأد فأ  

ا لألأطأرق  -المدينة القديمة  -بتراء  جميي علك األشياء وكان  مركزي
التجا ية القديمة. عظهر أو  إشا ة معروفة لمكة بعد ما يأزيأد عأن 

م.، لكن من الغريب أنأهأا عشأيأر إلأى  ٧٤١ رن من ُمحمد ف  عام 
مو ي ف  عركيا مأرعأبأط بأجأنأة عأدن 
بالقرب من مدينة اا ان، ايث عا  

 أ ا ب إبراهيم. 

ااو  البعض أن يجد دليالي عألأى 
وجود مكة ف  موا ي  أديأمأة ألأرى، 
ولأأكأأن دون جأأدوى. "مأأعأأبأأد كأأل 
العرب" الذي ذكره أجاثا شيدس فأ  
 –القرن الثان  ثُبَ  أنه وادي عينونأة 

ميل.  ٠٥٥الذي يبعُد عن مكة اوال  
كأر بألأيأنأيأوس  على نالس الأمأنأوا ، ذ 
األكبر لمنطقة دابانجو يس ف  القرن 
األو  أشا  إلأى مأو أي فأ  السأااأل 
الشر   من الجأزيأرة الأعأربأيأة عأبأر 
الأأبأأالد. مأأكأأو ابأأا الأأتأأ  أشأأا  إلأأيأأهأأا 
بطليموس ف  القرن الثان  اعضح أنها 

 عجمي محابشة الصغير بالقرب من اليمن.  

من المثير لالهتمام أن الأبأااأثأيأن  أامأوا بأتأصأويأر وفأهأرسأة 
مأيأالي عأن  ٤٠الكتابا  المحالو ة على صخرة على بُأعأد اأوالأ  

الأمأسأجأد يشير ذلك إلى أن الكأعأبأة )الطريق من مكة إلى الطائف. 
أر  عألأك  ٠٠ُمحمد بـ بعد، أو ٠٧٧( بُني  ف  عام الحرام سنة. دُمِّ 

 الكتابا  المحالو ة ف  العام الماض ، لكن السجال  با ية.  

 أين القرآن؟

يزعم اإلسالم بمن عثمان  د أ سل مصااف  سميأة فأ  عأام 
عألأى الأرغأم  -م. ومي ذلك، لم يظهر أي أثر لهذه المصااف ٠٠٦

من أنه مسجل إ سالهم إلى المدن الت  ظل  عح  سيطرة المسلمين مأنأذ 
ذلك الحين. على النقيض، لدينا كتب العهد الجديد كاملة وه  أ دم بمئأا  
دوا ف  أماكن لم عكن عح  سيطأرة الأمأسأيأحأيأيأن.  السنين، برغم أنهم ُوج 
يرجي عا يخ المصااف األولى المعروفة إلى القرنأيأن الأثأامأن والأتأاسأي 
وبها آالف االلتالفا . بعضها يحتوي فأقأط عألأى بضأعأة سأو  بأيأنأمأا 
البعض اآللر يحتوي على عدد من السو  أكأثأر مأمأا هأو مأوجأود فأ  
المصااف الحديثة. عالوة علأى ذلأك، ال عأزا  الأعأشأرا  مأن الأنأسأخ 
العربية المختلالة للقرآن مستخدمة اليوم او  العأالأم. اضأطأر  جأامأعأة 
األزهر أن عواد ععاليمها مستخدمة نسخة الالا وق من الأقأرآن فأ  عأام 

َ  على اسم ملكهم  ١٧٦٤ لتقديم عأعألأيأم مأواأد لألأطأالب فأ   -الذي ُسم 
مصر.  ام  المملكة العربية السعودية فيما بعأد بأالأتأقأاط عألأك الأنأسأخأة 

وعم اإلعالن عنه ألو    –على اسم ملكهم   –وعغيير اسمها إلى نسخة فهد 
 . ١٧١٦مرة كنسخة  سمية عالمية من القرآن ف  عام 

القرآن أبعد مأا يأكأون عأن الأحأالأظ الأتأام الأمأزعأوم. اأتأى أوائأل  
المصاد  اإلسالمية عأتأحأدث عأن آيأا  فأ  الأقأرآن مأالأقأودة، مأنأسأيأة، 
محذوفة، نا صة، عم عغييرها، مهملة، معدلة ومستبدلة. ف  الأوا أي، إنأهأم 

( مختلالأة. كأيأف أاُرفلُمحمد بسبي أساليب ) أوا يزعمون بمن القرآن 
أمكن االظها بينما عخلص عثمان من جميي النأسأخ إال نسأخأتأه فأ  عأام 

 م.؟٠٠٦

كشأأف الأأبأأااأأثأأون عأأن عأأدة لأأطأأوا  
متعلقة بتجميي القرآن. الأتأا  ابأن مأجأاهأد 

. ثأم ٧٣٠سبعة نسخ  سمية مختلالة ف  عام 
أضاف الشطيب  أ بعة عشر نسخة  سمأيأة 

. بأعأد ذلأك أضأاف ١١٧٤ألرى ف  عأام 
الجزا ي عسي نسخ  سمية ألرى فأ  عأام 

، وبأذلأك يأكأون الأمأجأمأوع ثأالثأيأن ١٤٦٧
نسخة  سأمأيأة مأن الأقأرآن عأحأتأوي عألأى 
عشرا  اآلالف مأن االلأتأالفأا . ثأمأانأ  
نسخ فقط من علك النسخ الرسمية عأمعأ  مأن 
مكة أو المدينة، بينما عمع  إثنا عشأر نسأخأة 

 من الكوفة بالعراق. 

عأأأالوة عأأألأأأى ذلأأأك، أن جأأأمأأأيأأأي   
المخأطأوطأا  األولأى لألأقأرآن نصأوصأهأا 
مكتوبة باللغة العربية النبطية الشمأالأيأة الأتأ  ال عأحأتأوي عألأى أاأرف 
متحركة. إن كان  ُكتب  باللغة العربية السبئية الجنوبية المستأخأدمأة فأ  

لكان  أوجد  اأالي   –الت  ااتو  على أارف متحركة   –مكة والمدينة 
 للمشكال  العديدة ف  فهم نص القرآن.  

 أين ُمحمد؟

لم يتم العثو  على أدلة اقيقية لُمحمد اإلسالم من القرنين السابي 
والثامن بخالف عدة وثائق عذكر  جالي يدعى محم ، لكن  يل عنه إنه 
كان ملكيا ذو سلطة عظيمة من  بيلة الطائيين العربية. عشمل علك 

م.(، بقايا  مخططا   يعقوب  الرهاوي ٠٤٥المصاد   عوما  الكاهن  )
 –  ٧٤١م.(، الو ائي البيزنطية العربية )٧٥٠.(، آد أنوم )م٠٧٦)

٠  

 لغز اإلسالم



 

م.(. البحث الحديث يبدو أنه ٧٧٠م.( وو ائي زو نين )٧٠٤
ا آلر أ رب لهذا الوصف. ينطبق نالس األمر على  يقترح شخصي

كتابة واادة محالو ة على فيماعدا "الخلالاء الراشدين" األ بعة، 
الذي  د يشير إلى أي شخص بهذا االسم.  -صخرة بها اسم عمر

ف  الوا ي، عشير السجال  إلى أن أوائل القادة العرب لم يلقبوا 
اتى بالخلالاء، بل "أمراء المؤمنين". القرآن نالسه ال يوجد به إال 

"المحمود". على النقيض، عشير   –أ بعة أيا  عشير إلى ُمحمد 
(. عيسىثالثة وعسعون أية ف  القرآن لالسم اإلسالم  ليسوع )

وهو الخليالة األو    –م. ٠٧١بنى عبد الملك  بة الصخرة ف  عام 
الذي ُعرف باستخدام مصطلح اإلسالم. محالو  عليها مقوال  
عهاجم اإليمان المسيح  بملوهية المسيح، لكنه يذكر "المحمود" 
أو ُمحمد عرضييا. على نحو مماثل، عذكر بروعوكوال  الخالفة 

   م. ألو  مرة. ٠٧١فجمة ُمحمد ف  عام 

ا ما، كان  بعض النصوص عأعأتأبأر دلأيأالي فأ  مأحأاولأة  يومي
فاشلة لسد الالجوة. إاداهم هو "لطاب السالم" وهو عأزيأيأف مأن 
القرن السادس عشر استخدمه الرهبان بدير سان  كاعرين ليأنأالأوا 
الحماية من المسلمين. دليل آلر هو ميأثأاق الأمأديأنأة الأذي ظأهأر 

ابن هشام ف  القرن التأاسأي، والأذي يأنأا أض  سيرةألو  مرة ف  
نظرة القرآن لليهود. دليل ثالث هو "ععاليم يعقأوب" الأتأ  عأتأكألأم 
عن نب  بال اسم يُعلن عن المسيح اآلع ، مما يتعأا ض مأي زعأم 

 ( بمن مُحمد هو لاعم األنبياء. ٤٥: ٣٣القرآن )سو ة 

 نظرة على بعض األدلة الجديدة

إذيا، ماذا عقو  لنا بأعأض عألأك األدلأة الأجأديأدة الأوا دة مأن 
القأرنأيأن السأابأي والأثأامأن عأن أسأس اإلسأالم؟ بأاإلضأافأة إلأى 
السجال  المعرضة للتلف الت  أُعل ال  بالالعل لأال  هأذه الأالأتأرة، 
هناك المزيد من السجال  القوية الكثيرة التأ  بأدأ  مأؤلأرا فأ  
الحصو  على عقدير كامل ف  البحث لحل هذا اللغز. إاأدى عألأك 

( الت  ُعثرعليهأا فأ  أسأاسأا  الق بلةالسجال  ه  اعجاه الصالة )
المساجد األولى. منذ أوائل عصر أسرة األمويين واتأى سأيأطأرة 

. الأق أبألأةالعباسيين، كان يبدو أن هناك أ بعة اعجاها  عشير إليأهأا 
ف  المساجد األولأى عأبأدو أنأهأا عشأيأر إلأى بأتأراء  الق بال كان  

المدينة القديمة بدالي من مكة. لم عظهر أو    بلة ُعرف  بمنها عشيأر 
بعد ُمحمد بقرن. لال  هذه الالتأرة   –م.  ٧٦٧إلى مكة إال ف  عام 

االنتقالية، عوجه  العديد من المساجد إما نحو ما بين بتراء ومكأة 
 أو بالتوازي مي االعجاه من بتراء إلى مكة. 

هناك سجالي  وييا آلر  دمته العمال  المعدنية التأ  أُصأد    
ف  أثناء اإلمبراطو ية اإلسالمية. كان للعمال  المعدنيأة أهأمأيأة 
كبيرة ف  القرنين السابي والأثأامأن كأوسأيألأة إلعأالن ُاأكأام ُجأدد 
أا لأتأسأجأيأل أيأن ومأتأى عأم  واإلدالء بتصريحا  سياسيأة، وأيضي
صكها. مما يثير االهتمام أن جأمأيأي الأعأمأال  الأمأعأدنأيأة أثأنأاء 

م. كأانأ  إمأا عأمأال   ٠٠٥اإلمبراطو ية اإلسالمية اتى عام 
مسيحية مصكوكة ف  سو يا أو لأبأنأان أو إسأرائأيأل أو عأمأال  
ز ادشتية مصكوكة ف  العراق. أو  مسألأم يأقأوم بصأك عأمألأة 

م. ولأكأن عأمأالعأه كأانأ   ٠٠١معدنية كان الخليالة معاوية عأام 
عحمل صلبان مسيحية ف  الطرف الغرب  إلمبراطو يته ومأذابأح 
نا ية ز ادشتية ف  الشرق. لم يتم إصدا  أولى العمال  المعدنيأة 

م. مأن نأالأس الصأكأوك أثأنأاء  ٠٧٠اإلسالمية الحقيقية اتى عام 
اكم عبد الملك. لم يتم صك أي عأمأال  مأعأدنأيأة فأ  الأجأزيأرة 

 العربية. 

 
٠  

كتأابأا  مأحأالأو ة عألأى  ١٥٥،٥٥٥هناك سجالي  وييا آلر  دمته 
مأنأهأا.  ٣٥,٥٥٥الصخو  المنتشرة عبر الصحراء، ايث عم فهرسة 

ر أي منها إلى ُمحمد أو مكة أو اإلسالم أو المسلميأن أو الأقأرآن  لم عش 
م.  ٧١٥م. عندما ظهر اسم ُمحمد ألو  مرة. بعد عأام  ٠٧٥ بل عام 

بدأ  عظهر الشعائر اإلسالمية مثل الح  والصالة والصأوم. ثأم بأعأد 
م. بدأ  مصطلحا  مسلم واإلسالم ف  الظهو . بأرغأم أن  ٧٦٥عام 

دَ ف  منطقة المدينة ومكة كان باللغة العربيأة السأبأئأيأة  النص الذي ُوج 
الجنوبية، نص علك الكتابا  المحالو ة مكتوب باللغة العربية النأبأطأيأة 
ا ه  المأسأتأخأدمأة فأ   الشمالية المستخدمة ف  بتراء. هذه الكتابة أيضي

 مصااف القرآن األولى. 

عبدأ علك التالسيرا  المبدئية لبعض االكتشافا  الجديأدة فأ   سأم 
صو ة لإلسالم مثيرة لالهتمام لال  القرنين السابأي والأثأامأن والأتأ  
عجتذب العديد من البااثين الجدد. عُجرى عأحأقأيأقأا  جأديأدة بشأمن مأا 
ذكرعه السجال  الصينية عن العأرب الأذيأن أ أامأوا مأعأهأم عأال أا  

 عجا ية  وية جديا لال  هذه الالترة.   

 أساس راسخ

الدو  البا ز الذي عواله اإلسالم على مسأتأوى الأعأالأم  أد  ضأى 
على الرفاهية الت  كان يتمتي بها سابقيأا وهأ  عأو أي  أبأو  اآللأريأن 
مزاعمه التمسيسية دون نقد. بالنسبة لنا نأحأن الأمأسأيأحأيأيأن، يأخأضأي 
ا للتد يق الصا م مأن الأنأقأاد. بأرغأم  األساس الكتاب  الخاص بنا أيضي
ذلك، عرك هللا بحكمته المطلقة سلسلة من األدلة الوا عأيأة الأتأ  عأدعأم 
بناء أساس متين لإليمان المسيح  والت  عبدأ بكتابأا  شأهأود الأعأيأان 
المدونة ف  آالف المخطوطا . ف  بعض الحاال  يرجي عا يأخ عألأك 
المخطوطا  إلى عقود  ليلة من عا يخ األاداث وعستند إلى عحقأيأقأا  

 علمية وأثرية جادة. 

 عية المعضلة الت  يواجهها المسلأمأون عأحأثأنأا عألأى الأتأحأرك  
نحوهم إللبا هم بمن هللا  د  دِّم دليالي  اطعيا ف  السجل التا يخأ . هأو 
عن كل منا ليس ببعيد، وهو يبحث عنأا لأيأكأون لأنأا عأال أة اأقأيأقأيأة 

-٦٣:  ١٧وُمحبة معه من لال  الرب يسوع المسيح )أعما  الأرسأل 
٣١ .) 



 

 رجاًء، صلوا من أجل: – ٠٢٠٢يوليو  ٠الجمعة 

أنتاكا ان  اإلسالم  ٠٥,٥٥٥... فريق مترجمين يترجمون إنجيل لو ا لألنتاكا انا، وهم  بيلة على جزيرة مدغشقر لم عصل إليها الكرازة باإلنجيل. يتبي 
 الشعب  الممتزج بالعبادة المو وثة. 

 % من الليبيين مسلمون. ٧١،٠مليون نسمة.  ٠،١% من التعداد البالغ ٥،٠مسيح  ف  ليبيا، اوال   ٣٤,٠٥٥... ما يقرب من 

كمة" ف  البوسنة والهرسك الذي يستمر ف   راءة الكتاب المقدس ويقو  إنه يريد أن يتبي يسوع كمخلص، ولكن يتملكه الخوف بسبب "ا ا ب لعو... "ا 
مليون نسمة.  ٣،٣% من ععداد البوسنة والهرسك الذي يُقد  بـ ٠٥العائلية". عبلغ نسبة المسلمين   

 رجاًء، صلوا من أجل: – ٠٢٠٢يوليو  ٩الجمعة 

مليون طا ق، معظمهم مسلمون، نوعيا من اإلسالم ممتزج  ٣... برام  البشا ة الت  عُعد باللغة التماشقية من أجل الطوا ق الراالة ف  أفريقيا. يما س 
 بمما سا  شعبية وسحر.  

ا لوجه.   ... "اليقة" سيدة مسلمة ف  دولة اإلما ا  العربية المتحدة.  رأ  إنجيل متى وعريد أن علتق  بشخص مسيح  وجهي

اتى دالل  –... مجموعة مسيحيين من للالية إسالمية ف  كا اج بإيران، عم استجوابهم لدى المخابرا  وأمرعهم المخابرا  أال يلتقوا بمسيحيين آلرين 
 البيو .

رجاًء، صلوا من أجل: – ٠٢٠٢يوليو  ٢١الجمعة   

من الالو  ف  دا فو ، السودان. لقد عانوا من الحرب والجوع. كثيرون منهم أُميون بسبب فترا  الحرب الطويلة. عقريبيا  ٧٤٤,٥٥٥... البشا ة لتخترق 
 معظم الالو  مسلمون؛ ال يوجد سوى  ليلين  بلوا المسيح. 

عن  غبتهم ف  دد ... المزيد من الخدام المسيحيين العرب المستعدين للقاء مؤمنين سعوديين ُجدد ف  مكة بالمملكة العربية السعودية. عبِّر المؤمنون الجُ 
 التلمذة. 

مليون كردي ف  العراق وعركيا وسو يا وإيران مسلمون بمغلبية سااقة، لكن الكنيسة الكردية  ٣٥... إعداد " ادة ناضجين" ف  الكنيسة الكردية. الـ
 الصغيرة عجد ُسباُلي لتشرق بنو  اإلنجيل.

رجاًء، صلوا من أجل: – ٠٢٠٢يوليو  ٠٢الجمعة   

% ٠٦مليون نسمة؛ منهم  ٣١... التوعر المتواصل للوضي ف  موزمبيق. ااو  المتمردون إسقاط  رى الشما  وفرض الشريعة. يبلغ ععداد موزمبيق 
 % مسلمون.  ١٧،٦مسيحيون و

% منهم ٧٣،٣مليون نسمة؛  ٦٤... المالاوضا  الناجحة بشمن ععا دا  الراديو ف  النيجر.  د عصل البرام  المسيحية إلى بيو  النيجر البالغ ععدادهم 
 مسلمون.  

إنهم يستخدمون فيسبوك وإنستاجرام من أجل الوصو  إلى السيدا  المسلما  ف  الشرق األوسط بالبشا ة. أغلبية السيدا  الحرية للممسو ين. ... لدمة  
 المسلما  الالع  يتم التواصل معهن منالتحا  لإلنجيل، و بل العديد منهن يسوع كمخلص. 

 رجاًء، صلوا من أجل: – ٠٢٠٢يوليو  ٢٢الجمعة 

 عراق وسو يا. ال ... الخدام المتحدثين بالعربية الذين  ر وا البقاء ف  اليونان وعلمذة المؤمنين الجدد من الخلالية اإلسالمية الذين معظمهم الجئين من

ا و"الُمجمي دة كنائس. أعط  الحكومة عصريحي ي الكنيسة" الخاص باألجانب ف   طر الذي عتشا ك فيه ع  نمو. يبلغ " ي... اماية الروح القدس على "ُمَجم 
 % مسلمون.    ١٧،٧مليون نسمة؛ منهم  ٦،١ععداد  طر 

مليون بدوي من األ دن؛ أغلبيتهم مسلمون. يوجد ااتياج للعاملين ف   ١،٣... المزيد من المؤمنين المحليين الذين على اياعهم دعوة، ك  يصلوا إلى 
   مجا  الطب من جميي التخصصا . 
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٦٥٦١يوليو   

صالة  الطلبات     
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يي  الن اس.    ل  َجم  َراٌ  ألَج  ل بَاٌ  َوَصلََواٌ  َواب ت َهاالٌَ  َوعََشكُّ ٍء أَن  عُقَاَم ط  َ  ُكلِّ  َش   لُُب أَو   فَمَط 

(١: ٦عيموثاوس ١ ) 



 

 

 رجاًء، صلوا من أجل: – ٠٢٠٢أغسطس  ١الجمعة 

ز الالرق على مساعدة المجتمعا   ١٦،٠... المنظما  المسيحية ف  أفغانستان الت  عساعد ف  إيواء وإطعام  مليون أفغان  يعيشون عح  لط الالقر. عُرك 
 المعرضة للخطر ف  األماكن الت  يصعب الوصو  إليها.  

 جميعهم مسلمون.  –ول   ١٥٥,٥٥٥... الخدام الذين يحاولون الوصو  إلى  بيلة وال ف  غانا. هناك 

مليون نسمة؛  ٧،٠. يبلغ ععداد طاجيكستان ٧... األطالا  المسلمين ف  طاجيكستان الذين يشاهدون برنام  األطالا  المسيح  "جولباند" على  ناة سا  
  % منهم مسلمون.٧٧

 
 رجاًء، صلوا من أجل: – ٠٢٠٢أغسطس  ٢٢الجمعة 

مليون نسمة؛  ٦٦٥... القادة الباكستانيين ليضعوا اديا لجرائم الزواج القسري وإجبا  الالتيا  الصغيرا  على اإلسالم ف  باكستان. يبلغ ععداد باكستان 
 % منهم مسلمون. ٧١،٠

 ... شالاء "االص "، مؤمن محل  من للالية إسالمية ف  عونس. هو نشط جديا ف  مشا كة إيمانه مي المسلمين، لكنه اآلن يعان  من مرض لطير.  

 ... اماية للمسيحيين ف  المنطقة الناطقة باللغة الصومالية ف  إثيوبيا. أ غم  األغلبية المسلمة ف  المنطقة المسيحيين على الهرب. 

 

 رجاًء، صلوا من أجل: – ٠٢٠٢أغسطس  ٠٢الجمعة 

داد عع ... اصن التقليد لينكسر ف  دولة مو يتانيا. اإلسالم متغلغل ف  عمق نسي  مجتمعا  المو يين، ويشعر معظمهم باستحالة الخروج منه. يبلغ
 % منهم مسلمون.  ٧٧،٠مليون نسمة؛  ٤،٠مو يتانيا 

ا اديثيا ما يل : "يتلقى مكتبنا كل عام آالف الرسائل من المشاهدين الذين يخبروننا ٧... مسحة هللا على البرام  العربية المذاعة على سا   . يذكر عقريري
 كيف أعوا إلى اإليمان". 

ن مسلمو  اجبو  اوال   % من ععداد شعب ٦٠... مسلم   اجبو  ف  باكستان والهند ونيبا . ععن   اجبو  بالسنسكريتية "إبن الحاكم أو الملك". يُكوِّ
 مليون نسمة. ال يوجد مؤمنون معروفون وسط مسلم   اجبو .  ١٧الراجبو  البالغ 

 

 رجاًء، صلوا من أجل: – ٠٢٠٢أغسطس  ٠٢الجمعة 

عشام  اإلسالم  ٦٠٦,٥٥٥... المسيحيين الخميريين ف  كمبوديا الذين يبدأون ف  امال  الوصو  إلى الشعب التشام  المسلم باألغلبية بكمبوديا. يما س 
 الشعب ، والذي يحتوي على السحر والخرافا . 

ا شديديا  ٣٧... الخدما  المسيحية الت  عحاو  الوصو  إلى  مليون مسلم من شعب بيسيسير لو  الجاوانيين بإندونيسيا. عتضمن مما ستهم لإلسالم عركيزي
 على عبادة األجداد.  

ا على ال الزيون عن تلي... "أكمل"، عابر جديد من اإلسالم ف  أفغانستان. يقو : "كن  ف  غاية الحزن بسبب الالساد الذي  أيته من اول . شاهد  برنامجي
 يسوع.  بلته كمخلص  واآلن أنا سعيد جديا". يواجه العابرون األفغان عوا ب وليمة. 

 

 كل األسماء الشخصية في طلبات الصالة ليست األسماء الحقيقية لألشخاص *

١  
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