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محاولة محمد أن يحل محل يسوع
ب لم :كين فيرج الن

يحتل محمد المكانة األكثر تكري ًما بين جميع البشر في اسالي .ي يي ي
اعتراف اسيمان اسال.م " :ال إله إال هللا ،ومحمد رال هللا"ي هذا اسقيرار
ينطق باالم محمد بجرأة ف نفس الجملة مع هللاي عند دخ اليميديجيد ،عيادة
ص ِّل االم هللا ومحمد مكت بين معًا على جدران المدجيد اليييمينيى
ما يرى ال ُم َ
واليدرى بخط عرب جميل ،مما يؤكيد أهيمييية كي .االاليمييين ليدى جيميييع
المدلميني
"نبي" اإلسالم
لدى معظم المدلمين التة معت دات ف قائمة معت داتهم الت لييدييةي األو
واألهم ه اسيمان باهلل – الذي ال إله إال هي ي تيتي يمين الي يائيمية بيعيد لي
معت دات ف الم.ئكة واألنبياء والكتب الم دالة واأليا األخيييرة واليميصييير
النهائ أو ال دري ال ف يركز هذا الم ا على الع يدة الثالثة  -أنبياء هللا ،ميع
التركيز بشكل خاص على محمدي يعت د اليميديليمي ن أن هللا أوبيى ألنيبييياء
آخرين ،لكن ال رآن الذي أُعط لمحمد ه آخر وب وه يبطل كيل وبي
آخري بتعبير آخر ،كان ال رآن ه آخر وب ومحمد خياتيم األنيبييياءي يي ي
ال َ َّ
َّللاِّ َوخَات ََم النَّ ِّب ِّييييينَ
ال رآنَ " :ما َكانَ ُم َح َّمد ٌ أ َ َبا أ َ َب ٍد ِّم ْن ِّر َجا ِّل ُك ْم َو َٰلَ ِّك ْن َر ُ
َو َكانَ َّ
ش ْ ءٍ َع ِّلي ًما" (ال رة األبزاب آية )٠٤ي بالندبة للمدلميين ،ال
َّللاُ ِّب ُك ِّل َ
يمكن ألبد منذ محمد أن يدَّع أنه نب ي باو البعض ل  ،لكنهم وأتباعيهيم

اعتُبروا ف النهاية غير مدلميني
على مدى أجيا  ،كان الناس ين ل ن شف يا ً ميعيلي ميات تيتيعيليق بيحييياة
محمدي بعد أكثر من  ٠٧٤عا ًما من وفاة النب  ،جمع ابين إاليحيام (مي اليييد
 ٧٦٧ي) أو اليرة لمحمدي كتب ُكتاب الديرة ال.ب ن تفاصيل عن شيكيل
محمد وبياته وعاداته الي مية ،وقام ا بيتيدويين بيعيض أعيمياليه اليحيربيييةي
دب والديرة عن النب وميعياصيرييهي مين وجيهية نيظير
أضاف آخرون النَّ َ
العلماء الحاليين ،تُعتبر معظم الدير الذاتية لمحمد غيير مي قي م بيهياي أقيار
البابث ن المعاصرون أالئلة خيطيييرة بي مصيداقييية تيارييخييية رواييات
محمد ،بما ف ل مكان نشأته وصحة االتجاه الميفيتيرن أن يصيلي فيييه
المدلم ني بعض العلماء يشكك ن بتى ف وج د محمد تاريخيياي بيالينيديبية
للبابثين األكاديميين والمؤرخين الدينيين والمدافعين ،تعتبير هيذه الي ي ياييا
بمثابة االتفدارات ف محلها فيما يتعلق بالروايات الت يمكن التح يق مينيهيا
بالندبة إلى محمد واسال .ي
يدعى هذا الم ا إلى ت ضيح ما يؤمن بيه اليميديليمي ن بياليفيعيل بيتيى
يمكننا مشاركتهم بالح ي ة عن المديحي وبالتال  ،اليتناو هذا المي يا كييي
ينظر مدلم الي إلى تاريخ نبيهم وكي يميكينينيا ،كيميديييحييييين ،مي يارنية
تص رهم لمحمد بالشهادة الكتابية عن يد ع المديحي ونحن نحياو الينيظير

الب ية ص ٠
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مارك برينك
المدير الدول

Global Initiative
ال ص

للشع ب اسال.مية

نحن ف معركة! يؤكد الكتاب الم دس المفيهي األالياالي أن هينيا
مملكتين روبيتين تعم.ن ف عياليمينيا :ميليكي ت هللا وميميليكية الشيييطيان
الزائفةي إن مملكت الن ر والظلمة واضحتان للغيايية (كي لي الي )٠٣ :٠
ف عالمنا الي  -وبشكل متزايد ف الدياقات اسالي.مييية بييير نصيارع
من أجل ت صيل ن ر اسنجيل إلى المدلميني تيتيراوح ميعيارضية ميميليكية
الظلمة من اعتراضات طفيفة إلى اضطهادات شديدةي يعرف الشيطان أن
وقته قصيري ولذا ،يشن هج ًما شام ً.على أرواح البشر األبديةي
كمديحيين ،يجب أن نك ن مدتعدين ومجيهيزيين ليليحيرب اليروبييية
المدتمرةي كمؤمنين ،نحن ندتند على ب ي ة أن م ت يدي ع وقييياميتيه قيد
أنجزا الهزيمة المطل ة للشيطان (ك ل ال )٠١-٠٣ :١ي وميع لي  ،إليى
أخيييرا تيحيت األقيدا  ،في نينيا
أن يأت الي الذي يي ضيع فيييه الشيييطيان
ً
مشتبك ن ف المعركة الك نية من أجل خ.ص الهالكيني عيادة ميا ييكي ن
العدو غير مرئ وغالبًا ما يظهر ك ى روبية ليليظيليميةي يصي بي ليس
مصارعتنا بأنها هزة عنيفة  -ويدتخد التيشيبيييه بيميبياراة مصيارعية ميع
عدونا (أفدس )٠١:٦ي ف وص بشاعة المصيارعية الييي نيانييية ،يشييير
بعض المفدرين إلى أن الخاالر كانت أبيانا ت ُ تلع عينيه برفيًياي تيعيطييينيا
هذه الص ر فكرة عن ب ي ة وخط رة المعركةي
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ع نَ بِّ َم ْن لَ ْم يُؤْ ِّمنُ ا بِّ ِّه؟
فَ َك ْي َ يَدْ ُ
َو َك ْي َ يُؤْ ِّم ُن نَ ِّب َم ْن َل ْم َي ْد َم ُع ا ِّب ِّه؟
رومية ٠٠ :٠٤

نعم ،ال زا إبليس كأالد زائر يج ملتمدا فريدته ،لكن الخبر الديار
ه أننا غير متروكين ب .تأهيل للمعركةي إن قائدنا الرب يد ع المديح ،قد
أعطانا األاللحة الروبية المطل بة للمعركة مع الشيطاني نحن نشكر اليرب
ألن كثيرين منكم معنا ف المعركة ونحن نتشفع من أجل نف س المدلميييني
ف أفدس  ، ٠٧-٠٠ :٦يدرد بي ليس قيائيمية بيأاليليحية اليميعيركية :الصي.ة
والص  ،الحق ،البر ،اسنجيل ،اسيمان ،الخ.ص ،وكيليمية هللاي في ر ييا
 ،٠٠ :٠١يشير ي بنا إلى واليلة انتصار ال ديدين ف الي اليعيظيييم اليذي
ش َهادَتِّ ِّه ْمي" ككنيدية
يُطرح فيه إبليس أخيراَ " ،و ُه ْم َغلَبُ هُ بِّدَ ِّ ْال َح َم ِّل َوبِّ َك ِّل َم ِّة َ
هللا ،ندتطيع أن نعمل أم را كثيرة لمحاولة االنتصار على مملكة اليظيليمية،
نصل ونص ونشتب ف الحرب الروبية ،عادة ال يحدث تغيير
لكن ل لم
ِّ
مدتديمي
ش َّف ْع عن محمد ،الترى أن اسال .ي د
وأنت ت رأ هذا العدد من تَ َ
رجا ًء كا بًا ف دين يعتمد على األعما والجددي ل د أعمى اسال.
المدلمين وبجب عنهم ر ية المديح (١ك ر  )٠-٣ :٠وهم يحتاج ن أن
نتشفع من أجلهمي إن كنا نريد أن نرى المدلمين يأت ن إلى المديح ،الخط ة
األولى وأف ل ال.ح ه الص.ةي ان م إلينا ونحن نحارب لك نرى
ب ومخلصي
كر ٍ
المدلمين يأت ن إلى يد ع َ

مل

الص.ة الشخص

شعب التيدا من التشاد
تعداد الدكان٧٧٠٤٤٤ :
 ٪٠٤٤مدلم ن
التيدا ،وه مجم عة فرعية من مجم عة الت ب العرقية ،ه ال.لة من محارب الصحراء الذين يعيش ن ف الصحراء الكبرى الشرقية
وال الطىي ت جد الغالبية منهم ف جبا التبدت على الحدود الليبية التشاديةي إن البيئة ال االية ،والف ر المدقع ،والم قع النائ كلها أم ر تجعلهم شعبًا
صلبًا للغاية ،وغالبًا ما كان لديهم اشتباكات عنيفة مع ال بائل المجاورةي
معظم التيدا رعاة ،ب ال قلثهم من البدو ،والب ية شبه ُربلي إنهم يعيش ن ف مخيمات تأوي عائ.ت ممتدة أو عشائري معظم مجتمعات التيدا ال
يتجاوز عدد الكانها ب ع مئات من الدكان ي
جميع التيدا مدلم ن ،بعد أن اعتن ا اسال .ف ال رن التاالع عشري ومع ل  ،قبل
تح لهم ،كان ا روبانيين ،يعت دون أن الجماد له أرواحي ل د قام ا بدمج خلفيتهم الروبانية
ف ممارالاتهم اسال.ميةي
ن اط الص.ة:


اطلب ا من الرب أن ي يم خداما إضافيين لين م ا إلى ال ليلين الذين يعمل ن بالفعل بين
التيدا ف التشادي



اطلب ا أن يعط الروح ال دس بكمة للهيئات اسرالالية الت تركز على التيداي



صل ا أن ي يم الرب جيشا من محاربين الص.ة ي ف ن ف الثغر من أجل التيداي



صل ا من أجل أن تأت أب .ور ى لشعب التيداي



صل ا من أجل إتابة المطب عات والبرامج المديحية للتيداي
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محاولة محمد أن يحل محل يسوع
تابع ص ٠
بنظرة مفاجأة شديدةي يشير صحيح البيخياري ،وهي جياميع أبياديير
معروف ،إلى أن هذه الحادقة كانت ف ال اقيع زييارة مين مي.كيييني
أمد رج.ن يرتديان م.بس بيي ياء وييحيمي.ن وعياء مين اليثيليج
محمد ،وفتح ا صيدره ،أخيرجي ا قيليبيه وأزالي ا مينيه كيتيلية الي داء
وغدل ه بالثلجي ي محمد ،ف بديير جيميعيه صيحيييح مديليم ،أن
الم .جبريل ه الذي فتح قلبه وغدله ،ليس بالثلج بل بماء مي يدس
من بئر زمز ي يشير آخرون إلى أن هذا الحدث وقع ف وقيت البيق
من بياته ،قبل "ليلة المعراج" (الربلة الليلية) إلى ال دس والديمياءي
(صفحة )٧٤
االعت اد اسال.م الشائع هي أن اليمي.ئيكية طيهيروا قيليبيه مين كيل
الش ائب قم أعادوه إلى جددهي يعت د بعض علماء اسال .أن هذه الحيادقية
لم تؤكد ف ط نب ة محمد ،بل تؤكد أي ًا على االعت اد بأن محمدًا لم يخطئ
قط ،ولم تمده خطيئةي يشير البعض إلى أن أي خطيئة قد تك ن لديه قيبيل
هذا الحدث تم تطهيرها بغدل ال لب ،وأنه كان ب .خطيئة منذ تل اللحظة
ف بياته ،مما يجعل هنا ابتما أنه لم يكن دائ ًما ب .خطيئةي من المثيير
ل.هتما  ،كما كرنا ،أن علماء مدلمين آخرين يندبي ن هيذا اليحيدث في
وقت البق من بياة محمد ،قبل "ليلة المعراج" إلى ال دس والدماءي
بين كان محمد ف ب ال الدادالة من عمره ،مرضت أمينة وماتت
أقناء الفرها إلى المدينةي هب محمد ليب ى ف رعاية جده عيبيد اليميطيليب
البالغ من العمر قمانين عاما آنذا  ،وقد مات بعدها بدنتيني أب طالب عيم
محمد ه الذي رباه بعد ل ي
إلى النب من خ .عي ن المدلمين ،النُ َ ِّيمه بدقة في ضي ء اليميديييح وبيق
الكتاب الم دسي
لمحة تاريخية موجزة عن حياة محمد
بحدب المؤرخين اسال.ميينُ ،ولد محمد ف  ١٧٤ي ف مكةي كان أبي ه
عبد هللا ع ا محترما ف قبيلة قريش ،إبيدى الي يبيائيل في شيبيه اليجيزييرة
العربيةي ألنهم من الكان مكة ،كان ال رشي ن هيم األوصييياء عيليى اليكيعيبية،
البناء الذي يشبه المكعب ويحت ي على ص ر لمختل اآلليهية واسليهيات مين
ال بائل العربية ال ُم ْش ِّركةي قيل ألمينة ،أ محمد ،ف بلم أن تدع طفلها محمد،
ومعناه "شخص يُمتدح جداي"
يشير المدلم ن إلى العديد من الح ادث غير اليعياديية مين بييياة ميحيميد
المبكرة والت تشير إلى النب ةي ف كتاب بعن ان "الرد على اسالي ،" .يشييير
ن رمان جيزلر وعبد الصليب إلى بيعيض األالياطييير اليخيرافييية بي والدة
محمد وبدايات بياته:
ت األالاطير ال ديمة أنه بمجرد والدته ،ال ط على األرن ،وأخذ
طياهيرا،
بفنة من التراب ،ونظر إلى الدماء معلنا" ،هللا أكبر"ي ل يد وليد
ً
مخت نًا ،م ط ع الحبل الدري بالفعلي ووقع بدث آخر عينيدميا كيان في
الخامدة من عمره وتحت رعاية مرضعته بليييميةي الي يط ميحيميد عيليى
األرن بدبب ن بة أو جلطة دماغيية ،وعينيدميا تيعيافيى ،أشيرم وجيهيه
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ف الن الثانية عشر من عمر محمد ،أخذه أب طالب ف ربلة عيميل
إلى ال رياي ف ربلة الع دة إلى مكة ،مرا بمدينة البصرة الد رية ،بير
كان يعيش راهب مديح يُدعى بحيرة وقد ت الم ف محمد شيئيا ميميييزاي
بدبب ع.مة بين كتفيه ،تنبأ بحيرة أن محمد الييكي ن نيبي اليعيرب اليذي
ي دهم من عبادة األصنا ي ف  ٦٠٤ي ،بحدب ق له ،رأى ميحيميد ر ى
وكانت له خبرات غير عادية بين كان يتأمل ف جبل براء خارج ميكيةي
ف هذا الكه  ،تل ى أو وبي مين هللا عين طيرييق اليمي .جيبيرييلي
يدتشهد المدلم ن بهذه األبداث كدليل على دع ته ليك ن نبياي
كان بداخل الكعبة ب ال  ٣٦١صنما وص رة للعيرب اليميشيركيييني
كانت ال بائل العربية تدافر إلى مكة كل عا ل.بتفا  ،وللتجارة وليعيبيادة
آلهتهم الخاصةي كانت قريش تربح معيشتها من األعما الت كانيت تي ي
على الحجاج اآلتين إلى مكة كل عا ي بين بدأ محمد ييتيلي يى الي بي  ،ليم
تكن رالالته أن هنا إله جديد لكن أن هنا إله وابد ف ط واالمه هللاي علَّيم
محمد ضد تعدد اآللهة للعرب الذين من خ.لهم كان أقربا ه ي تياتي ني بيدأ
االضطهاد من قبيلته وأخيرا ارتد محمد ومئتان من أتباعه إلى المدينة في
 ٦١١ي كانت الهجرة بداية اليتي ي ييم الي يميري اسالي.مي  ،وبيدايية األمية
اسال.ميةي بل الدين محل الع.قات األالرية كالرابط اليذي ييربيط األمية
معاي ف المدينة أصبح محمد أكثر من "نب  "،ل د أصبح ال يائيد الدييياالي
والعدكري لألمةي

محاولة محمد أن يحل محل يسوع
محمد يسعى للكرامة من قِبل أتباعه
يحب المدلم ن أن يدم ا أوالدهم بأالماء األنبياء ،وأهال األنبياء،
وأصحاب األنبياء وباألخص محمدي ف الدو اسالي.مييية ،واآلن بيتيى
ف بعض الدو األوربية – االم محمد ومشت اته مثل أبمد ومحم د هي
أكثر األالماء الت يدم ن بها األوالدي
يصل المدلم ن" ،اهدنا الصراط المدت يم "،وه ص.ة مي جي دة
ف الد رة االفتتابية لل رآني يطلب المدلم ن الهداية ليكي ييعيرفي ا ميا
يرض هللا وما ال يرضيهي يريد المدلم ن أن يتجنيبي ا ق ياء هللا ،وهيم
يؤمن ن أنه بربمة هللا ،يمكنهم أن ييجيدوا اليهيدايية في الي يرآني كييي
يحصل المدلم ن على هيذه اليربيمية؟ هللا ييراليل اليربيمية مين خي.
األنبياء ،وهم يؤمن ن أن محمدا خاتم األنبياءي هذا اليدور اليهيا ييعيطي
محمد أعلى ابترا من كل المدلميني
أي ا يحب المدلم ن محمد ويحترم نه بدبب الصفات المتيصي رة
عن شخصيتهي االالم "محمد" يعن "ال ُممتدحي" يبين اليميديليمي ن بيبيهيم
وابترامهم لمحمد بالطرم التالية :تذَ ُّكر الحديير اليذي يديجيل ميا قياليه
وفعله ،واالبتفا بم لده (م لد النب ) وت.وة ال يصيص عين بيطي التيه،
وبتكرار الص.ة عليه وعلى آ بيتهي بين يذكره أبد باسنجليزية وي ي
االالم محمد ،ي يف ن "عليييه الدي .ي" وبييين ييظيهير االيميه ميكيتي بيا
باسنجليزية ،ي اف  pbuhبين أق اس وه اختصيار "عيليييه الدي .ي"
بالندبة للمدلمين ،يُرى محمد كمثل أعلى لكل البشري في بيعيض اليدو
اسال.مية ،تمنع ق انين التجدي أقل تدنيس الالمهي
تكش الت اليد واألالاطير عن الغم ن اليميحيييط بيمييي.د ميحيميد،
مؤكدين أن هللا قد اختار النب بالتحديد وأن شخصيته تط رت بيطيريي ية
مميزةي يعت د معظم المدلمين أن والدته كانت تح ي ًا لنب ة قيرآنيييةَ " :وإِّ ْ
ال ُ َّ
ص ِّدقًا ِّل َما َبيْينَ
دى ا ْبنُ َم ْر َي َم َيا َب ِّن ِّإال َْرا ِّئي َل ِّإ ِّن َر ُ
قَا َ ِّعي َ
َّللاِّ ِّإلَ ْي ُك ْم ُم َ
ْ
ال ٍ يَأتِّ ِّم ْن بَ ْعدِّي االْي ُميهُ أَبْ ي َميد ُي" (الي رة
ي ِّمنَ الت َّ ْ َراةِّ َو ُمبَ ِّش ًرا ِّب َر ُ
يَدَ َّ
الص آية )٦ي تمت ترجمة أبمد ف بعض النيديخ اسنيجيليييزيية بيااليم
"المحم د أو الممتدح"ي باو محمد أن يحل محل المديح بيعيدة طيرمي
هنا ،وضع كلمات نب ية على فم يد عي يصر اليدفياعييي ن اسالي.مييي ن
على أن هذه ترجمة خاطئة للكلمة الي نانيية اليميتيرجيمية "اليميعيزي" أو
"المحام " أو "المداعد" ف م اطع من الكتياب اليمي يدس ميثيل يي بينيا
٧ :٠٦ ،١٦-١١ :٠١ ،٠٦:٠٠ي يزعم الدفاعي ن اسال.مي ن أن كيليمية
"المعزي" يجب أن تُترجم "المحم د"  -وبالتال فه تشير إليى أبيميد،
وه االم مشتق من محمدي الرعان ما يت ح أن هذه المحاولة الميليتي يية
لتحديد تنبؤ كتاب عن أبمد (محمد) ه ش ء من الديخي اليمينيطي ي ي
ُعرف يد ع "المعين" ب ض ح في يي بينيا  ٧ :٠٠عيليى أنيه اليروح
ي ِّ
ال دسي
ف أكت بر ،اليحتفل المدلم ن ب العالم بالم لد النب يي كثيييرون
اليحتفل ن بيهيدوء بيتي.وة أجيزاء مين الي يرآن بييينيميا ييحيتيفيل آخيرون
بابتفاالت ومهرجانات وتبجيل شيدييد ليليشيخيص األكيثير ابيتيراميا في
اسال .كلهي المدلم ن المتشددون ال ييحيتيفيلي ن بشيكيل ميفيرط كي ال

١

يجازف ن بالتجدي إ يبعدون التركيز عن هللا بالرغم من أن محمد نفده شجع
هذا التبجيلي إن ظاهرة محاكاة الل المجتمع المدلم لدل نبيهم شيئا زرعه
محمد نفده فيهمي ف ال اقع ،طلب محمد من جميع المدلمين أن يتبيعي ه" :لَّي َيدْ
دنَةٌ (ف الدل ) ِّل َمين َكيانَ يَ ْير ُجي َّ
ال ِّ َّ
َكانَ لَ ُك ْم فِّ َر ُ
َّللاِّ أ ُ ْال َ ة ٌ َب َ
َّللاَ َو ْالييَي ْ َ
ْاآل ِّخ َر َو َك ََر َّ
يرا"(ال رة األبزاب آية )١٠ي
َّللاَ َكثِّ ً
بما أن المدلمين يؤمن ن أن محمد ه متل ال ب  ،فهم ييؤميني ن أي يا
أنه مفدر هذا ال ب ي تم التناقل الشف ي ل صص وت اليد ما قاله وفعيليه ميحيميد
من جيل إلى جيل وف النهاية تمت كيتيابيتيهيا وجيميعيهيا في ميجيليدات تديميى
الحديري بينما يفهم المدلم ن ال رآن على أنه ك .هللا ،يتطلع ن لليحيديير كي
يفهم ا كي يفدرون ال رآن ويعيش نهي وألن محمد جعل مين نيفيديه اليميفيدير
ال بيد لل رآن ،كان من الطبيع أن يتجذر الحدير ف أق ا وأعميا ميحيميدي
ل د اتخذ لنفده مكانة تجعل كلمته باالمة ف كل ال ايا بربط االمه بااليم هللاي
يار الَّي ِّت ي أ ُ ِّعيد ْ
ال ي َ لَ ي َعيلَّ ي ُك ي ْم
َّت ِّلي ْيل ي َكييا ِّفي ِّيرييينَ َوأ َ ِّطييي يعُي اْ َّللاَ َوالي َّير ُ
" َوات َّي ُي ا ال ينَّي َ
ال َ فَ َدْ أَ َ
ع
الر ُ
طيا َ
ت ُ ْر َب ُم نَ ي" (ال رة آ عمران آية  ٠٣٠و)٠٣١ي " َّمن ي ُِّطعِّ َّ
ال ْلنَا َ َعلَ ْي ِّه ْم َب ِّفي ً
َّ
ظا" (الي رة الينيدياء آيية )٧٤ي فيحيتيى
َّللاَ ۖ َو َمن ت َ َ لَّ َٰى فَ َما أ َ ْر َ
غفران الخطايا يعتمد على اتباع محمد أو رف ه وأي ا اتيبياع أو رفيض هللاي
لذل فاسيمان يتداوى مع طاعة محمدي
سعي محمد لتجريد المسيح من الكرامة التي يستحقها
أكد محمد أن يد ع ليس ابن هللا وأنه لم يكن أكثر من نب َ " :ما ْال َمدِّي ُح

ال ٌ قَدْ َخلَ ْ
اللُ" (ال رة المائدة آية )٧١ي
الر ُ
ا ْبنُ َم ْريَ َم إِّ َّال َر ُ
ت ِّم ْن قَ ْب ِّل ِّه ُّ
َّللاُ أ َ َبد ٌ َّ
"قُ ْل ُه َ َّ
ص َمد ُ لَ ْم يَ ِّلدْ َولَ ْم يُ لَدْ َولَ ْم يَ ُك ْن لَهُ ُكفُ ً ا
َّللاُ ال َّ
أ َ َبدٌي" (ال رة اسخ.ص آيات  ٠إلى )٠ي
بتى الحدير ف اسال .يؤكد أن يد ع مجرد وابد من األنبييياءي
تتفق مجم عتا الحدير األكثر م ق قية عيليى ميا بيدث عينيدميا صيعيد
محمد إلى الدماوات الدبع وعبرهاي الت ى محميد بيييدي ع في الديمياء
الثانية ،وأقناء وج ده هنا  ،الت ى بأنبياء آخرين ف الدمياوات اليعيليييا
(صحيح البخاري ،بدير ٣١٠؛ صياليح مديليم ،بيديير )٠٦٠ي مين
ال اضح أن هذا يعن أن يد ع كان محص ًرا ف الماء أقل أو أدنىي



صنع يد ع معجزات خلق (مرقس  ،)٠٠ -٣١ :٠وميعيجيزات شيفياء
وطرد أرواح شريرة (مرقيس )٠٣-٠ :١
من المرن (ل قا ،)٠٤ :٦
ْ
وإقامة م تى (ي بنا )٠٠-٠ :٠٠ي مات يد ع ألجل اليخيطياة (يي بينيا
)١٤ :٠؛ لم يمت عيدى (ال رة النداء آية  ،)٠١٧ومحمد قتل الخطاة
(ال رة النداء آية ٧٤؛ ال رة األنفا آية ٠١؛ ال رة اليتي بية آيية ١٤؛
ال رة محمد آية )٠ي

تذكيرا مدتمرا بأن يد ع كان مجرد نب ي بيتيشيجيييع
أعطى محمد
ً
محمد المدتمر للناس على تبجيله ،أصبح ميحيميد اليني يطية اليميركيزيية
لل الء اسال.م ي مع الكثير من التركيز على بديثه وشخصيته ،كيانيت
مدألة وقت ف ط بتى أصبح كثير من اليميديليمييين ييؤميني ن بيعيصيمية
شخصيته وخل ها من الخطيئةي من هذا المنطلق ،كانت الن لة صيغيييرة
لكثير من المدلمين بتى يصل ا إلى عبادة محمد فعليًا بم الي ى تعبديةي
يكره المدلم ن المعتدل ن مثل هذه األعما  ،لكن هذا ه االتجاه اليذي
قادهم محمد فيه ،مع إصراره ط ا ال قت على أنه ه نفده ليس إل ًهاي
ف ال اقع ،باو محمد خلع يد ع من المل  ،واالتبدا يد ع بينيفيديه
الل صم ئيل زويمر ،اليذي يُيعيتيبير اليميراليل
كأف ل وابدي كتب المر َ
للمدلمين" :إن خطية العالم المحمدي ه أنهم يعيطي ن ميجيد اليميديييح
آلخر" (الصفحة )٠١٧ي



يد ع يغفر الخطايا (متى  )٧-٠ :٤ويعط ي ين الخ.ص لكيل اليذيين
يؤمن ن (ي بنا  ،)٠٧ -٠٠ :٣بينما ميحيميد ليم ييكين ليدييه يي ييين في
خ.ص نفده (ال رة األب اف آية )٤ي



لم يُعبد محمد؛ لكنه اعت د أنه ال بد أن يُطاع إلى جانيب هللا (الي رة آ
عمران آية ٣١؛ ال رة الن ر آية ١٦؛ ال رة األبزاب آية )٣٦ي ييعيبيد
عيدى إلها يُدعى هللا ،وي إنه ال ه وال أمه آلهة (ال رة آ عمران
آية ١٠؛ ال رة المائدة آية )٠٠٦ي ف اليكيتياب اليمي يدس يدي ع ييأخيذ
العبادة ويُعبد (متى ٠٠ :١؛ ٣٣ :٠٠؛ ٠٧ ،٤ :١٧؛ يي بينيا -٣١ :٤
٣٧؛ ر يا )١ي



ي ال رآن إن عيدى كان بارا (ال رة مريم آية )٠٤ي يُعلمنا اليكيتياب
الم دس أن يد ع لم يكن بارا وقدوس فحدب (عب ١٦ :٧؛ ٠بيط :٠
 ،)٠٦ -٠١بل كان ب .خطية (عب )٠١ :٠ي

الخاتمة
هل محمد نب بي ييي ي ؟ األدلية اليتي يديتيشيهيد بيهيا اليدفياعييي ن
اسال.مي ن تت من:
٠ي يحت ي العهدان ال ديم والجديد نب ات واضحة عنهي
١ي لغة وتعليم ال رآن ليس لهما مثيلي
٣ي معجزات محمد ختم من هللا تعالى على مزاعم محمدي
٠ي بياته وشخصيته يثبتان أنه خاتم وأعظم األنبياءي
١ي الرعة انتشار اسال .ي
ال يشير الكتاب الم دس إلى محمد البتةي تبهت تعاليم ال يرآن بشيدة
إ ا ق رنت بتعاليم الكيتياب اليمي يدسي كيان يدي ع صيانيع اليميعيجيزات
األعظم ،أما محمد فلم يصنع وال معجزة وابدةي كان اليلي كيه مي ضيع
شك كثيرة ،والرعة انيتيشيار اسالي .ال تيثيبيت أي شي ءي ييعيتيميد
المدلم ن على أبداث أالط رية ف بياة محمد ك يعتبروه نبيا ،ليكين
الكتاب الم دس يذهب إلى أبعد من األبداث ف م الطبييعييية بشيأن هيذا
األمري على البيل المثا  ،ي ضح تثنية  ٠٧أنه بين يتكلم النب الح ي
بكلمة باالم الرب ،التك ن صادقة وتتح ق بالفعلي
يدتخد ال رآن الكلمة العربية عيييديى ليشيشيارة إليى يدي عي في
م ارنة مختصرة بين يد ع الكتاب الم دس وعيدى المكت ب عنيه في
ال رآن ومحمد يظهر الريعا تف م طبيعة يد ع:


٦

(ال رة آ عمران آية )٠٤ي شفى يد ع العم (لي قيا ،)٠٣-٣١ :٠٧
ومحمد أعمى المبصرين (صحيح البخاري الجزء الدابع كتاب اليطيب
بدير )١٦٧٦ي

عيدى شفى بدماح من هللا (ال رة المائدة آية )٠٠٤؛ يد ع شيفيى
من تل اء اته ب رادته (متى  ،)٣-١ :٧ومحمد لم يش ِّ أبداي شفى
يد ع ا اليد اليابدة ف الدبت (متى  ،)٠٣-٠٤ :٠١لكن ميحيميد
قطع أيادي أعداء هللا (ال رة المائدة آية )٣٣ي شفى عيدى العمي

لم يشرع محمد ف االرت اء إلى مدت ى النبي بيحيديب اليكيتياب اليمي يدس،
ناهي عن أن يدتحق الم ارنة بيد عي ف بين أن هينيا بيعيض األشييياء
الرائعة الت قيلت عن عيدى ف الي يرآن ،إال أنيه ال ييرقيى إليى مديتي ى
طبيعة يد ع المديح الممجدة ف الكتاب الم دسي العى ميحيميد أن ييرفيعيه
اسندان ،لكن هللا رفع يد عي ال يمكن إنكار أن محمد كان مخطيئًيا في كيل
ن طة باالمة ،بما ف ل إيحائه بأن يد ع كان محص راً في "اليميديتي ى
الثان من الدماء"ي يخبرنا الرال ب لس أن يد ع جياليس عين ييمييين هللا
(أفدس ١٤ :٠؛ ك ل ال  !)٠ :٣ي ب لس ف فيلب ِّ " :٠٠-٤ :١ليذَ ِّلي َ
َرفَّعَهُ هللاُ أ َ ْي اًَ ،وأ َ ْع َ
ع ُك ُّل ُر ْكيبَي ٍة
طاهُ االْما ً فَ ْ مَ ُك ِّل اال ٍْم ِّل َك ْ تَجْ ث ُ َ بِّاال ِّْم يَ ُ
د َ
يان
ِّم َّم ْن فِّ ال َّ
د َم ِّ
ن َو َم ْن تَحْ تَ األ َ ْر ِّ
اء َو َم ْن َعلَى األ َ ْر ِّ
ف ُك ُّل ِّل َ
د ٍ
نَ ،ويَ ْعت َِّر َ
بي" له الكرامة والتدبيح والمجد إلى
أ َ َّن َي ُ
د َ
ع ْال َمدِّي َح ُه َ َربٌّ ِّل َمجْ ِّد هللاِّ اآل ِّ
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طلبات الصالة
َ َ َّ
تشفعْ
البتمبر١٤١٠
فَأ َ ْ
ش ُّك َراتٌ ألَجْ ِّل َج ِّميعِّ النَّاس.
صلَ َ اتٌ َوا ْب ِّت َهاالَتٌ َوت َ َ
طلُبُ أ َ َّو َ ُك ِّل َ
ش ْ ءٍ أ َ ْن ت ُ َا َ ِّط ْل َباتٌ َو َ

)٠تيم قاوس )٠ :١

الجمعة  ٣سبتمبر  - ٠٢٠٢رجا ًء ،صلوا من أجل:
يييبكمة للمجتمع المديح ف باب ا غينيا الجديدةي مع التأقير الدع دي والما  ،ازداد عدد المدلمين بشكل ملح ظ ف الع دين األخيريني مديحي باب ا يدع ن لرد فعل
فيه محبة وص.ح تجاه هذا التحديي
يييالحماية للمجتمعات المديحية ف منط ة أوم رو الجن بية ( ٪٦٤مدلم ن) ف إقي بيا وقد عان ا من الدمار والتخريب بدبب هجمات المدلمين المتشددين ف
الدن ات ال ليلة األخيرةي
ييي ال ة بالروح ال دس لعائلة راع مصري/أمريك يشعر أنه مدع لخدمة مجتمع متحدث العربية ف مدينة أمريكية كبيرةي مؤخرا ،ماتت ابنة هذا الراع الكبرى
إقر بادث تصاد اليارةي
الجمعة  ٢٢سبتمبر  - ٠٢٠٢رجا ًء ،صلوا من أجل:
يييال س باالم الذي له ر يا ف ال ص بالكرازة لمدينة بريزرن المتشددة اسال.مية ف ك ال ف ي تلت
عدد الكان ك ال ف  ٠،٧ملي ن ندمة ٪٧٧ ،منهم مدلم ني

مجم عة ف بيته ،وأي ا ف أماكن مختلفة ف المدينةي يبلغ

يييخدا ي م ن ب نتاج ترجمة كاملة للكتاب الم دس بالعربية الد دانيةي يبلغ عدد الكان الد دان  ٠٠ملي ن ندمة ٪٤٠ ،منهم مدلم ني
ييي مهمد ف تركيا ،الذي أرالل هذه الرالالة ل ناة الات ٧-التليفزي نية" :أنا مؤمن جديد وعائلت غاضبة جداي الاعدون ك يك ن ل إيمان ق ي ،بتى ل طردون ب.
مكان ألجأ إليهي"
الجمعة  ٢١سبتمبر  - ٠٢٠٢رجا ًء ،صلوا من أجل:
يييال س أليمجان يمت ،عابر من اسال .من األوغ ر ،ل د ق ى  ٠١عاما من الحكم بـ  ٠١عا ف الجن ينيانج بالصيني ي
أشار اسنجيل وأعيشه ف هذا المكاني"

" :أشكر الرب أنه أراللن هنا بتى

يييالجه د الكرازية المهدفة للمدلمين الذين لم تصلهم البشارة ف غينيا بيداوي يبلغ عدد الكان غينيا بيداو  ٠،٤ملي ن ندمة ٪١١ ،منهم مدلم ني
ييياالنتصار على الظلمة الروبية ف به .بعُمان ،مركز الدحر األال د اسال.م للجزيرة العربيةي المؤمن ن ال ليل ن العامل ن هنا ي ص ن قصصا عن الدحرة
الذي يل ن باللعنات ،واألرواح الشريرة الت تتكلم من خ .أفراد العائلة المدك نين بهاي
الجمعة  ٠٢سبتمبر  - ٠٢٠٢رجا ًء ،صلوا من أجل:
يييعبد الباكر من كينيا ،الذي مرن مرضا خطيرا وشعر أنه قارب الم تي صلى من أجله أبد الرعاة و ُ
شف بمعجزةي عندما قَبِّل اسيمان المديح  ،أعلن ال ادة
الديني ن المدلم ن ارتدادهي ه وعائلته اآلن ف أبد "بي ت الملجأي"
يييمجم عة نامية من العابرين من اسال .ف الريان بالدع دية – ك يشارك ا باسنجيل بجرأةي يبلغ عدد الكان الريان  ٧،٣ملي ن ندمة ٪٤٧ ،منهم مدلم ني
يييعشرات اآلالف من العرب المدلمين ف الشرم األوالط تصلهم ي ميا برامج الرادي واسنترنتي صل ا من أجل مدحة الروح ال دس على ف َِّرم الخدا المدربين
المتحدقين العربية الذين ي م ن بالمتابعة على اسنترنتي
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شفَّ ْع
تَ َ
أكت بر ١٤١٠
الجمعة  ٢أكتوبر  - ٠٢٠٢رجا ًء ،صلوا من أجل:
يييبركة مدتمرة للروح ال دس على جزيرة منتاوي ب ندونيدياي كنتيجة الالتشهاد راع أمين كان مدج نا قم ضُرب بتى الم ت ،بدقت نه ة وعشرات المدلمين أت ا إلى المديحي
يييال س شمش ن من نيجيريا الذي ينظم برامج تلمذة للعابرين الف الن من اسال .ي ل د تشجع جدا ب ج د عابر من الف الن أصبح اآلن راعيا بال رب من مدينة أب جاي
يييعاب َرين من اسال .إلى المديحية ،إالماعيل ومحمد ،قد قُبض عليهما منذ ق.قة أشهر من قِّبل هيئات مخابراتية ف دفزو ب يران واتُّهم ا بتهمة "هداية غير شرعيةي" ال يدتطيع
الرج.ن الت اصل مع عائلتيهماي
الجمعة  ٨أكتوبر  - ٠٢٠٢رجا ًء ،صلوا من أجل:
ييياسقمار المدتمر لراع أوزبكدتان شهد "عشرات المدلمين يأت ن للرب" مؤخراي ف ماي  ١٤١٠اعتمدت عائلة مدلمة مك نة من  ١٠شخص بأكملها للمديحي يبلغ عدد الكان
أوزبكدتان  ٣٠ملي ن ندمة ٪٧٣ ،منهم مدلم ني
يييالحماية والمدحة للذين يداوم ن على إ اعة العظات الكرازية ي ميا ف غرب النيجري يبلغ عدد الكان النيجر  ١١ملي ن ندمة ٪٤٣ ،منهم مدلم ني
يييالمؤمنين من خلفية إال.مية ف تركمندتان ،بلد "مغلق"ي برغم االضطهاد ،العابرون التركمان من اسال .يتمتع ن بملء الفرح ولديهم عطش لكلمة هللاي يبلغ عدد الكان تركمندتان ٦
ملي ن ندمة ٪٤٠ ،منهم مدلم ني
الجمعة  ٢١أكتوبر  - ٠٢٠٢رجا ًء ،صلوا من أجل:
يييفاعلية ت زيع الكتاب الم دس ف ال رياي قا أبد الخدا متحدقا عن المدلمين الذين يطلب ن نُد ًخا من اسنجيل" :نحن نجد أن لديهم ج عا شديدا لمعرفة هللا وعطشا للعث ر على الحقي"
يبلغ عدد الكان ال ريا  ٠٧ملي ن ندمة ٪٤٤ ،منهم مدلم ني
يييالمؤمنين ف آتشيه ،أكثر المحافظات إال.مي ًة ف إندونيدياي أتى الكثير من المدلمين إلى المديح ،لكن عصابات المدلمين المتشددين تجاوبت بتدمير الكثير من الكنائسي يبلغ عدد الكان
آتشيه  ١،١ملي ن ندمة ٪٤٧ ،منهم مدلم ني
يييطالب اللج ء ف الي نان ،أالاالا من أفغاندتان وال ريا ،ووصل ا بالدفن من خ .تركياي معظمهم مدلم ن ،لكن كثيرين أت ا إلى اسيمان خ .وقتهم ف الي ناني
الجمعة  ٠٠أكتوبر  - ٠٢٠٢رجا ًء ،صلوا من أجل:
يييآالر ،الذي يرعى قطيعا من المؤمنين من خلفية إال.مية ف مدينة كبيرة بباكدتاني بعد محاوالت عديدة الغتياله ،يظل ممتلئا بالفرح بدبب العدد المتزايد من المدلمين الذين اختاروا أن
يتبع ا المديحي
يييعمر ،الذي نشأ ف جزء من أوزبكدتان يُعتبر ’األكثر إال.ما‘ي ل د زار كنيدة والمع عظة عن يد عي بعد إيمانه بالمديح ،باولت عائلته قتلهي ل د ربل عمر إلى منط ة أخرى من
البلد ،بير يريد أن "يخد الربي"
يييأمادو من مال  ،الذي ينتج برامج مديحية للرادي تدتهدف المدتمع المدلمي ي
الكان مال  ١٠ملي ن ندمة ٪٧٧ ،منهم مدلم ني

أبد الرعاة" :ف كل مكان ف األال ام والش ارع ،يدمع الناس هذه البرامج اس اعيةي" يبلغ عدد

الجمعة  ٠٢أكتوبر  - ٠٢٠٢رجا ًء ،صلوا من أجل:
يييالمؤمنين ف إريتريا ،والذين يشمل ن عددا كبيرا من العابرين من اسال ، .وهم يعان ن اضطهادا شديدا من بك متهمي ق ى البعض شه را ف الحبس االنفرادي ف ظ .تا ي يبلغ
عدد الكان إريتريا  ٣،١ملي ن ندمة ٪٠١ ،منهم مدلم ني
يييالمدلمين الداب ين ف دولة كازاخدتاني نشر اسنجيل غير مصرح به بحدب ال ان ن ،لكن تتم الشهادة للمدلمين ويؤمن ن بيد عي ي جد ابتياج كبير لم اد للتلمذةي يبلغ عدد الكان
كازاخدتان  ٠٤ملي ن ندمة ٪١١ ،منهم مدلم ني
يييجه د الكرازة للخمدة م.يين الجئ ص مال الذين االت روا ف شرم إقي بياي األغلبية مدلم ن ،وال ليل ن الذين ترك ا اسال .ليتبع ا المديح كثيرا ما يعان ن من ال رب والنبذ ،إن
لم يُ تل اي
* كل األسماء الشخصية المستخدمة هنا ليست األسماء الحقيقية لألشخاصْ
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