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ق اُلوا و  » :عالوة على ذلك ال توجد معجزة مادية واحدة حملمد ىف القرآن
ُت ِعند  اَّللَِّ و ِإَّنَّ ا أ ن   ٌت مِ ن رَّب ِِه ُقْل ِإَّنَّ ا اآلَي  ن ِذيٌر مُِّبنٌي.  ل ْوال أُنزِل  ع ل ْيِه آَي 

ل ى ع ل ْيِهْم ِإنَّ ِف ذ لِ  ر   أ و َل ْ ي ْكِفِهْم أ نَّ أ نز ْلن ا ع ل ْيك  اْلِكت اب  يُ ت ْ ْْ ْْ ة  و ِذ ك  ل ر 
زد على ذلك أن احلديث ينكر {. 51، 50 }سورة العنكبوت« لِق ْوٍم يُ ْؤِمُنون  

)البخار  ان يكون حممد قد أتى أب  معجزة ما عدا القرآن نفسه 
(. و الكتاب ليس مبعجزة، املعجزة البد أن تكون امر فائق 6846

تاب معجز  ابستطاعتك قراءة  نت تظن أن القرآنْ  للطبيعة. و اذاْ 
النبذات بعنوان "تناقضات ىف القرآن" )اجلزئني األول والثاين( وأيضا 
  اإلطالع على هذا الرابط:

islam.org/Quran/Contra-http://answering 

 حمتوى الرسالة ( 4)

ان حممد مثال  جيدا  ألتباعه؟: 1س  هلْ 

سر حممد ذات الوصاَي الىت أمر اتباعه أن يطيعوها،  ال!  اإلجابة: فلقدْ 
ْان إبمكاهنم الزواج أبربعة من النساء )سورة النساء   مثال على ذلك: 

( أو 286: 1امرأة )البخار   11أو  9(، و مع ذلك تزوج النىب ب  3
(. تستطيع املرأة أن تتزوج مرة أخر  918 رقم، 792)السرية، ص  13

 (53بعد وفاة زوجها، إال زوجات النىب ) سورة األحزاب 

انت رسالة حممد متناغمة مع: 2س ه الرسائل الىت أتى هبا من سبقو  هلْ 
 من األنبياء؟

ل اشكال الكذب. و يسوع عل م  ال!  اإلجابة: فاإلله احلقيقى هو ضدْ 
ذاب و ابو الكذاب )يوحنا  (، رغم ذلك مسح حممد 44: 8ان ابليسْ 

ان حممد2065ابلكذب ىف ثالث حاالت )مسلم  هو أول نىب  (.ْ 
ل من االنس {. فقط حممد هو 29}سورة األحقاف اجلن و  يبعث اىلْ 

 (5059و  5057اإلميان )مسلم من ادعى انه اصبح أخ للجن ىف 

 خالصة

فشل حممد نىب اإلسالم ىف أن يوىف األربعة شروط األساسية الالزمة 
للتحقق من صدق النبوة . فلم يكن صحيح العقل، و استغل ادعاءه النبوة 

عالنه الوثنية و هرطوقى  إللتحقيق مكاسب شخصية. استند اىل زوجته 
نبيا . َل يؤي د حممد أب  معجزات و أخريا  َل تتسق رسالته و رسائل من 
 سبقوه من األنبياء ممن ارسلهم اإلله احلقيقى الواحد الوحيد.

هل فعال  إبمكانك أن تعترب حممد نىب تستطيع من خالله أن جتد طريقك  
 اىل هللا القدير؟

 
ََياُة. لَيح  َأنَ »قال يسوع املسيح:  َقُّ َواْلح ََحِِ ُهَو الطَّرِيُق َواْلح   ٌ ََ َس َأ

نا  «ِإََل اآلِب ِإالَّ ِب   (14:7)يَو

ملعرفة املزيٌ عن الكتاب املقٌس  و عن شخص يسوع 
 املسيح، ميكنك زايرة:

www.mylanguage.net.au 

 

هل كان حممٌ، رسول االسالم، نبياً َقيقياً مرسالً 
 اْلقيقى؟من عنٌ اإلله 

يًعا الَِّذي َلُه ُملحُك السَّ » َماَواِت ُقلح اَي َأي َُّها النَّاُس ِإِّنِ َرُسوُل اَّللَِّ ِإلَيحُكمح َجَِ
 األُمِِيِِ الَِّذي َواأَلرحِض ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ُُيحِيي َومُيِيُت َفآِمُنواح ِِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه النَِّبِِ 

ِمُن ِِبَّللَِّ وََكِلَما ٌُونَ يُ ؤح َت  {158}سورة األعراف  « تِِه َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكمح تَ هح

إلى أقدم المصادر اإلسالمية و أكثرها  تستند هذه النبذه: المصادر
موثوقية: القرآن الكريم، السيرة النبوية إلبن اسحق و ابن هشام، و 

 إبن كثير.الطبرى وتفاسير 
: على موقعيمكنكم ايجاد االقتباسات من القرآن الكريم 

www.searchtruth.com :و التفاسير على 
www.qtafsir.com  )تفسير ابن كثير( 

 www.altafsir.com )باقى المفسرين( 
 السيرة النبوية من الرابط التالى:  نسخة مجانية من كما يمكنكم تحميل

-http://www.archive.org/details/IbnIshaq 
translatorA.Guillaume-SiratRasulAllah 

 و سائر المراجع ملحقة بين األقواس داخل النبذة.

ية مد  مصداقية و حقيقال يوجد أهم من معرفة اخلرب اليقني عن   
النىب الذ  تؤمن به، ألن هذا األمر له صلة مباشرة بتحديد مصريك 
األبد ! و ىف هذه النبذة نفحص و ندرس مصداقية نبوة حممد ، 
ان ابلفعل  نيب االسالم، ملساعدتك عزيز  القارئ ىف حتديد اذا ماْ 

 نبيا  صادقا  وحقيقيا  مرسل من عند اإلله احلي احلقيقى.

 جد اربعة اختبارات من خالهلم يستطيع املرء أن مييز النىب احلقيقىيو 
 من النىب املزيف الكاذب، و هم:

http://answering-islam.org/Quran/Contra
file:///C:/Users/dina/Desktop/www.searchtruth.com
file:///C:/Users/Shoukry/Documents/Downloads/www.qtafsir.com
file:///C:/Users/Shoukry/Documents/Downloads/www.altafsir.com
http://www.archive.org/details/IbnIshaq-SiratRasulAllah-translatorA.Guillaume
http://www.archive.org/details/IbnIshaq-SiratRasulAllah-translatorA.Guillaume


 
( الشهادات 3( املصاحل الشخصية، )2( الصحة العقلية، )1)

 ( حمتوى الرسالة.4اخلارجية و )

 دعون نطبق هذه اإلختبارات على حممٌ، نىب اإلسالم. 

 الصحة العقلية( 1)

اثريت بعض األسئلة خبصوص الصحة العقلية لنىب اإلسالم. ففى عقب 
ان قسا  ابيونيا  )نصراىن، يؤمن أن يسوع هو  وفاة ورقة بن نوفل و الذ ْ 
املسيح املنتظر ولكن ينكر الوهيته( و ابن عم خلدجية ح زِن النىب حزن 
شديدا و اقدم على اإلنتحار ثالث مرات مبحاولة القاء نفسه من رؤو س 
شواهق اجلبال )البخار  6982(. و حيكى أن النىب ىف اثناء صالته مد 
أنه حياول اإلمساك بشئ ىف حني َل يكن هناك شيئا  ) البخار   ذراعيهْ 
1004(. و ىف وقت الحق ُسِحر حممد بتعويذة سحرية و بدأ ىف ختيل 
أمور )البخار  8: 89(. و ادعى حممد إنه دخل اىل مجيع نساءه ىف ليلة 
و احدة و لكن نساءه انكرن األمر )البخار  7: 6(. هذه األمور و 
صوت صلصلة اجلرس ىف اذنيه جعلت  أعراض اخر  منها مساعه الوحىْ 
ت يستنتج أن هالوس حممد السمعية والبصرية  وْر  ْ تور ديد  الْد
 والشمية و حماولته اإلنتحار هى أعراض
بة  "واضحة لنوع من أنواع الصرع يعرف ب  "النوابت اجلزئية املْر
"Complex Partial Seizure"  (D. Korkut, Life Alert, The 

Medical Case of Muhammed, Winepress, 2001, p. 39) 

 املصاحل الشخصية (2)

أميا شخص قرر أن يستخدم ادعاءه النبوة ليحقق مكاسب شخصية 
نساء الال ميكن أن يكون نبيا  حقيقيا . تضمنت هذه املكاسب 

 والسلطة والثروة.

ان حممد قد بلغ  :النساء -أ ادعى حممد أن هللا عني له عائشة زوجة.ْ 
انت  انت هى ىف التاسعة حني أمت زواجه هبا. وْ  الرابعة و اخلمسني وْ 

(. و عن مارية القبطية 24450قد ارأتت له ىف منامه )مسند أْد، 
م األسكندرية املقوقس من  انت هدية أرسلها حْا د مصر اىل حممفقدْ 

م اىل  بعدما أرسل اليه األخري رسالة يدعى فيها النبوة و يدعو فيها احلْا
ال من حممد واملقوقس هنا ىف ضالل. أما صفية  انْ  اعتناق اإلسالم. وْ 
سبية حرب ىف احد  غزواته و  انت قد أخذها حممدْ  بنت حىي فقدْ 

واجه بطليقة ه ز اصبحت زوجته. و لقد أوحى حملمد آَيت ىف القرآن تربر ل
ان ذلك بعد أن رآها نصف عارية )تفسري  ابنه ابلتبىن زيد بن حارث وْ 

 {.37الطرب  سورة األحزاب 

مَّْن ُيِطِع الرَُّسول  ف  ق ْد أ ط اع  »{ 80نقرأ ىف }سورة النساء  :السلطة -ب 
ْلن اك  ع ل ْيِهْم ح ِفيظ ا قول اآلية }سورة األحزاب . و ت«اَّللَّ  و م ن ت  و ىلَّ ف م ا أ ْرس 

ان  ِلُمْؤِمٍن و ال ُمْؤِمن ٍة ِإذ ا ق ض ى اَّللَُّ و ر ُسولُُه أ ْمر ا أ ن ي كُ »{: 36 ون  و م ا ْ 
ُُم اخْلِي  ر ُة ِمْن أ ْمرِِهْم و م ن ي  ْعِص اَّللَّ  و ر ُسول ُه ف  ق ْد ض لَّ ض الال مُّ  . «ِبين اهل 

ما يطاع هللا!فيتضح أنه َل تكن هناك سلطة أعظ  م من أن يطاع حممدْ 

على عكس ما يعتقد اغلبية املسلمني، مجع حممد ثروته من  :الثروة -ت 
رِْزِقي حت ْت  ِظل  ُرحْمِي،  و ُجِعل  »الغزوات الىت قام هبا. و هذا اقره بنفسه: 

لَُّة و الصَّغ اُر ع ل ى م ْن خ ال ف   و  4869)ُمسند أْد  «أ ْمرِي و ُجِعل  الذِ 

بعد وفاة حممد بعثت نساءه بعثمان اىل أىب (. 2831 صحيح اجلامع
بكر، أول اخللفاء املسلمني، ليطلنب نصيبهن من مرياث النىب فرفض أبو 
بكر، ليس ألنه َل يكن هناك ما يورث، لكن ألن النىب ال يُورث ) مسلم،  

 (.1785ْتاب اجلهاد و السري، 

 الشهادات اخلارجية (3)

من غري املمكن أن يرتك اإلله احلقيقى نبي ه احلقيقى تساوره اية شكوك عن 
رسالته و عن هوية الذ  ارسله هبذه الرسالة. و ان َل يعرف النىب من هو 

 الذ  ارسله فهو نىب غري جدير أبن يُتبع. 

ىف أول مرة أوحى فيها حملمد، َل يستطع حممد أن يتعرف على الشخص 
ج زِعا  اىل خدجية زوجته بعد أن أخذ هذا الكائن  الذ  ظهر له. بل هرع

ان ذاك  ه، متسائال  ما اذاْ  الذي ظهر له ِف غار حراء ىف عصره و اهنْا
انت عابدة لألصنام هى الىت أْدت  ا  أم شيطان ! و خدجية و الىتْ  ماْل
ان  حملمد انه مالك هللا. و بعد أخذته خدجية إلبن عمها ورقة بن نوفل وْ 

الناموس الذي هو هذا »الذ  بعدما مسع ما حدث حملمد قال:  مهرطقا  و
 (. 6982)البخار   «، و انك أنت لرسول هللانزل على موسىأُ 

ىف حتديد هوية الشخص الذ  ظهر حملمد اثناء نزول الوحى ألول مرة، 
جلأت خدجية اىل اختبار تضمن فيه جلوس حممد ىف حجرها و على 

 فخذيها. نقرأ تفاصيل هذا اإلختبار ىف أْثر ِسري  النىب انتشارا  وقبوال  

 


