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كما شّددوا  ؛بإ+ھية المسيح لقرون مضت ، عارض باحثون إس"ميون إيمان المسيحّيين 
ت الواردة في كتابھم والتي تشير إلى قدوم آأن المسيحّيين ليسوا على دراية بالنبو على التأكيد

 .في ھذا الشأنواضح  ِمثال" محّمد في الكتاب المقدس"جمال بدوي تحت عنوان . وكتي5ب د. محّمد

، حسب رأيه ، ادعاء  ُتَؤي5دقّدس من الكتاب الم فقرات وحل�ل في سرده بدوي. أشار دفقد 
د كان النبّي الموعودحَ بفكرة أن مُ  الفقراتحاول جاھداً ربط ھذه كما . المسلمين ھذا غير أن . م�

، ولو عن غير عمد ،  تستعِرضوعديدة  أساسي�ةر أخطاء ھِ ظْ بحثاً أعمق في محتوى دراسته يُ 
 .بشكل خاطئ سالوقائع الواردة في الكتاب المقدّ 

المحددة التي يستعين بھا بدوي لدعم ادعائه وتقدم للقارئ  الفقراتعرض ھذه الدراسة تست
اعتراضاتنا والنقاط المضادة ، مرشدين  َنْطَرحُ كما . دحضاً مختصراً ومنتظماً لھذه اJعاءات

M القارئ إلى التحليل المنطقي لكلمة. 

دس ، حصل على معلومات وسھولة الكتاب المق روعةفإذا ما واجه القارئ الموضوعي 
سنا؛ وإذا ما  هرؤياھامة عن عمق  أطل�ت   -الكتاب المقّدس  -شمولية ھذه الرائعة اNلھية ب تفر�

التي قام وعلينا صورة جميلة للمخطط اNلھي لخ"ص الجنس البشري من خ"ل التضحية بالنفس 
 .بھا سيدنا يسوع المسيح

 :طة بدوي نقطًة نق. بتفحص كتّيب د ھنا نبدأ

د ، كونه النبيّ حَ ة مُ و� بُ يّدعي المسلمون أن الوعد بمباركة إسماعيل يؤكد نُ  -١ الوحيد الذي  م�
ر منه حَ تَ   )٢٠: ١٧ – تكوين (د�
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 لم تكن َنُبوأَةسماعيل اغير أن قراءة النص في موضعه تظھر بشكل واضح أن مباركة 
يكونون  إبناً اثنا عشر ُيْرَزق اسماعيل وبس"لة وِرفعة في المركز السياسي ؛ فيتبارك بل  بمحّمد

 :أمراء أقوياء ويحكمون إلى الشرق من إسرائيل ، محققين بذلك وعد M له 

َھْل ُيولَُد Jِْبِن ِمَئِة َسَنٍة؟ َوَھْل َتلُِد «: َفَسَقَط اْبَراِھيُم َعلَى َوْجِھِه َوَضِحَك َوَقاَل ِفي َقْلبِهِ 
  .»َن َسَنًة؟َساَرةُ َوِھَي بِْنُت ِتْسِعي

 ِ�Yِ لَْيَت اْسَماِعيَل َيِعيُش اَماَمكَ «: َوَقاَل اْبَراِھيُم!«  

َواِقيُم َعْھِدي َمَعُه َعْھدا . َقاَل Mُ َبْل َساَرةُ اْمَراُتَك َتلُِد لََك اْبنا َوَتْدُعو اْسَمُه اْسَحاقَ فَ  
  .اَبِدّيا لَِنْسلِِه ِمْن َبْعِدهِ 

ا اْسَماِعيُل   اْثَنْي . َھا اَنا اَباِرُكُه َواْثِمُرهُ َواَكث5ُرهُ َكثِيرا ِجّدا. َفَقْد َسِمْعُت لََك ِفيهِ َوام�
ًة َكبِيَرةً  ال�ِذي َتلُِدهُ لََك  َولَِكْن َعْھِدي اقِيُمُه َمَع اْسَحاقَ  .َعَشَر َرئِيسا َيلُِد َواْجَعلُُه ام�

 Jَْنِة ا   }٢١-١٧: ١٧ تكوينال ِسْفرُ   { - »ِتَيةِ َساَرةُ ِفي َھَذا اْلَوْقِت ِفي الس�

  :ءةالنبو قُ ق] حَ تَ 

ُة َجاِرَيُة َساَرَة Nِْبَراِھيمَ ال�ِذي َولََدْتُه َھاَجُر اَوَھِذِه َمَوالِيُد إِْسَماِعيَل ْبِن إِْبَراِھيَم  . ْلِمْصِري�
َنَباُيوُت بِْكُر إِْسَماِعيَل َوِقيَداُر : مْ َوَھِذِه أَْسَماُء َبِني إِْسَماِعيَل بِأَْسَمائِِھْم َحَسَب َمَوالِيِدھِ 

ا َوَحَداُر َوَتْيَما َوَيُطوُر َوَناِفيُش َوِقْدَمةُ  َھُؤ'َِء . َوأََدْبئِيُل َوِمْبَساُم َوِمْشَماُع َوُدوَمُة َوَمس�
َرئِيساً َحَسَب  ْثَنا َعَشرَ إ. ُھْم َبُنو إِْسَماِعيلَ َوَھِذِه أَْسَماُؤُھْم بِِدَياِرِھْم َوُحُصونِِھمْ 

َوأَْسلََم ُروَحُه َوَماَت . ِمَئٌة َوَسْبٌع َوَث"َُثوَن َسَنةً : َوَھِذِه ِسُنو َحَياِة إِْسَماِعيلَ . َقَبائِلِِھمْ 
ل�ِتي أََماَم ِمْصَر ِحيَنَما َتِجيُء َنْحَو اَوَسَكُنوا ِمْن َحِويلََة إِلَى ُشوَر . (ْنَضم� إِلَى َقْوِمهِ اوَ 

 ١٦تكوين ِسْفُر ال { ١٨-١٢: ٢٥ تكوينِسْفُر ال –أََماَم َجِميِع إِْخَوِتِه َنَزَل  ).أَش]ورَ 
:١٨, ١٣: ٢١, ١٥-٧ {  

ة إبراھيم من سارة ھي المباركة بملوك ل"يؤكد ِسفُر التكوين مراراً وبوضوح أن سُ 
قارن (  .كون كنعان ويصبحون قوم Mوأنبياء ، يخدمون في ب"د غريبة مدة أربع مئة عام ، يملِ 

 ٢٦؛ ١٨-١٧: ٢٢؛ ١٢: ٢١؛ ٢١, ١٩, ١٦-١٥: ١٧ ؛١٦-١٣: ١٥ ؛٣-١: ١٢تكوين ِسْفَر ال
 ) ١٢-١١: ٣٥؛ ١٥-١٣:  ٢٨؛ ٢٤:

  :القرآن أيضاً أن إسحاق ، وليس اسماعيل ، ھو من أُختير ليكون نبّياً وملكاً يشھد كما 

ْنَيا َوَجَعْلَنا ِفي َوَوَھْبَنا لَُه إِْسَحَق َوَيْعقُوَب "  َة َواْلِكَتاَب َوآَتْيَناهُ أَْجَرهُ ِفي الد] ُبو� تِِه الن] ي� ُذر5
الِِحينَ    } ٢٧: ٢٩سورة  { " َوإِن�ُه ِفي اْ+ِخَرِة لَِمَن الص�

ِتهِ  "وواِقُع أن  ي�   :ه ا+يات والسور التاليةحُ شير إلى إسرائيل توضِ تُ " ُذر5

ْلُتُكْم َعلَى اْلَعالَِمينَ َمِتَي ال�تِي أَْنَعْمُت َعلَْيُكْم َيا َبِني إِْسَرائِيَل اْذُكُروْا نِعْ "   { "  َوأَن5ي َفض�
  } ٤٧: ٢سورة 



  

ةَ اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم َولََقْد آَتْيَنا َبِني إِْسَرائِيَل "  ُبو� ْلَناُھْم  َوالن] ي5َباِت َوَفض� َن الط� َوَرَزْقَناُھم م5
َن اdَْْمِر َفَما اْخَتلَفُوا إ�Jِ ِمن َبْعِد َما َجاءُھْم اْلِعْلُم َبْغًيا َوآَتْينَ  َعلَى اْلَعالَِمينَ  اُھم َبي5َناٍت م5

- ١٦: ٤٥ سورة{  " َبْيَنُھْم إِن� َرب�َك َيْقِضي َبْيَنُھْم َيْوَم اْلقَِياَمِة ِفيَما َكاُنوا ِفيِه َيْخَتلِفُونَ 
١٧ {  

ْلُتُكْم َعلَى اْلَعالَِمينَ نِْعَمِتَي ال�ِتي أَْنَعْمُت َعلَْيُكْم َيا َبنِي إِْسَراِئيَل اْذُكُروْا "  "  َوأَن5ي َفض�
  } ١٢٢: ٢سورة {

ق اسماعيل وتفضيله على و] فَ ثم يحاول بدوي اللجوء إلى أحّقية الولد الِبكِر لمساندة فكرة تَ 
  ١٧-١٥: ٢١التثنية  ِسْفرُ  – .إسحاق

داً بقوانين موسى وقد ُوِجدت ي� قَ ھيم لم يكن يومھا مُ غير أن ھذه المحاولة فشلت dن ابرا
 داً بقوانين موسى ھذه ، لكان مجبراً على مراعاة شعائري� قَ فلو كان إبراھيم مُ . هُ بأربع مئة عامٍ دَ عْ بَ 

) وھو ما قام به يعقوب(السبت ويوم الغفران وواجبات اdضاحي وعدم تزاوج اdنسباء  يوم
وھكذا ، سقطت حجة المسلمين dن قوانين موسى J . دته وأبناؤهقي� قد ووصايا أخرى كثيرة كانت 

  .تنطبق على إبراھيم

 رِ كْ ختار M أوJداً غير البِ احيث  ، كما أن بدوي تجاھل اdمثلة الواردة في الكتاب المقدس
  :اختياره يعقوب على أخيه البكر عيُسَو  وأحداھا ،

ب] اَفَقاَل لََھا  َتاِن َوِمْن أَْحَشاِئِك َيْفَتِرُق َشْعَبانِ ِفي َبْطنِ «: لر� َشْعٌب َيْقَوى َعلَى : ِك أُم�
  } ٢٣: ٢٥تكوين ِسْفر ال {» َوَكِبيٌر ُيْسَتْعَبُد لَِصِغيرٍ َشْعٍب 

  : رِ كْ أخيه البِ  لىليتقدم مرتبة ع ، أبناء يوسف أحد ، كما اختار M إفرايم

ا َرأَى ُيوُسُف أَن� أََباهُ َوضَ  ْلُيْمَنى َعلَى َرْأِس أَْفَراِيَم َساَء َذلَِك ِفي َعْيَنْيِه اَع َيَدهُ َفلَم�
ى لَْيَس «: َوَقاَل ُيوُسُف dَِبيهِ . َفأَْمَسَك ِبَيِد أَِبيِه لَِيْنقُلََھا َعْن َرْأِس أَْفَراِيَم إِلَى َرْأِس َمَنس�

َعلِْمُت َيا «: َفأََبى أَُبوهُ َوَقالَ . »َعلَى َرْأِسهِ  َضْع َيِميَنكَ . ْلبِْكرُ اَھَكَذا َيا أَِبي dَن� َھَذا ُھَو 
ِغيَر اَولَِكن� أََخاهُ . ُھَو أَْيضاً َيُكوُن َشْعباً َوُھَو أَْيضاً َيِصيُر َكِبيراً ! ْبِني َعلِْمتُ إ لص�

  } ١٩- ١٧: ٤٨ِسْفُرالتكوين  { .»dَُممِ اَوَنْسلُُه َيُكوُن ُجْمُھوراً ِمَن  َيُكوُن أَْكَبَر ِمْنهُ 

وواقع أن قوانين موسى بالنسبة للولد البكر لم تكن قد ُوِجدت بعد  ھذه الفقراتعلى ضوء 
  .لم ينجح في الدفاع عن موقفهو الولد البكر ضعيف عِ ضْ ، فإن لجوء بدوي إلى وَ 

د ھو ، كما موسى ، النبي] المنتظر -٢ عي بدوي أن محم�   :يد�

إِْخَوتِِھْم ِمْثلَك َوأَْجَعُل َك"ِمي ِفي َفِمِه َفُيَكل5ُمُھْم ِبُكل5 َما أُوِصيِه أُِقيُم لُھْم َنِبّياً ِمْن َوَسِط 
 }١٨:١٨ِسْفُر التثنية  { ِبهِ 



 

ً ما ُتفْ   ُمَحم�دعلى أنھا تعني  بشكل خاطئ" نبياً مثل موسى " ر كُ ذْ ا+يات التي تَ  مُ ھَ غالبا
  :لiسباب التالية

ھم  والُمشاُر إليھم) اNسرائيليين أيً " (مإخوتھ"كان النبّي ليأتي من وسط  .١
  اNسماعيليون

د بكلمات M حَ نطق مُ  .٢  لٌ أن النبي� فاعِ  الفقرةكما ُذِكَر في ) القرآن أي( م�

د ، كمثل موسى ، من قومه وھرب إلى المدينة  .٣ كما ھرب موسى إلى (ُرِفَض محم�
قائداً رئيساً مدنياً واً ويكون قانونيضع ، وعاد منتصراً ليؤسس وطناً و) ميديان

  عسكرياً 

ِ◌◌َ ك5 شَ مشكلة ھذه النقاط أنھا J تُ   كما وردت في الكتاب المقّدس ، زةل الخصائص الُمَمي5
على ھذا النبّي أن يكون نظير موسى في موضعين ، قد َوُجَب ف. موسى يرِ ظِ لتحديد ھوية النبّي نَ  ،
  :التالية اNستشھاداتشير إليھما تُ 

ُجلُ َصاِحَبهُ اب5 ُموَسى َوْجھاً لَِوْجٍه َكَما ُيَكل2ُم لر� اَوُيَكل2ُم  َوإَِذا َرَجَع ُموَسى إِلَى . لر�
ِسْفُر الخروج  {ْلَخْيَمِة اْلُغ"َُم Jَ َيْبَرُح ِمْن َداِخِل اْلَمَحل�ِة َكاَن َخاِدُمُه َيُشوُع ْبُن ُنوَن ا

١١: ٣٣ { 

ب5 َوْجھاً لَِوْجٍه فِي َجِميِع الِذي َعَرَفُه ايل ِمْثُل ُموَسى َولْم َيقُْم َبْعُد َنِبيk ِفي إِْسَرائِ  لر�
ب5 لَِيْعَملَھا فِي أَْرِض ِمْصَر التِي أَْرَسلُه الَعَجائِِب ا8َياِت وَ ا ِبفِْرَعْوَن َوبَِجِميِع َعِبيِدِه لر�

ِديَدِة َوُكل2 الَيِد اَوفِي ُكل2 َوُكل5 أَْرِضِه  لتِي َصَنَعَھا ُموَسى أََماَم اَعِظيَمِة لالَمَخاِوِف الش�
  } ١٢-١٠: ٣٤ِسْفُر التثنية  { أَْعُيِن َجِميِع إِْسَرائِيلَ 

راح معجزات كتلك التي قام بھا موسى ، وكان عليه أيضاً النبّي اجتِ  ھذا لذلك ، كان على
آن يؤكد أن رْ ن القُ ومن الم"حظ أ. ف M وجھاً لوجه ، أي أن تكون له صلة مباشرة مع Mأن يعرِ 

  :M تكل�م مباشرة مع موسى 

ِبي5يَن ِمن َبْعِدِه َوأَْوَحْيَنا إِلَى إِْبَراِھيَم َوإِسْ  ا أَْوَحْيَنا إِلَْيَك َكَما أَْوَحْيَنا إِلَى ُنوٍح َوالن� َماِعيَل إِن�
وَن َوُسلَْيَماَن َوآَتْيَنا َداُووَد َوْإْسَحَق َوَيْعقُوَب َواdَْسَباِط َوِعيَسى َوأَي]وَب َوُيوُنَس َوَھارُ 

َوَكل�َم ّ?ُ َوُرُس"ً َقْد َقَصْصَناُھْم َعلَْيَك ِمن َقْبُل َوُرُس"ً ل�ْم َنْقُصْصُھْم َعلَْيَك  َزُبوًرا
  } ١٦٤-١٦٣: ٤سورة  { ُموَسى َتْكلِيًما

د ھذه اdفعال dنه لم يَر M أبداً كما أنه لم يجترح العجائب إط"قاً ، وھذا ما  لم يأِت محم�
  :ه ا+يات القرآنية التالية تُ بِ ثْ تُ 

ْثَل  لَْو'َ ُيَكل2ُمَنا ّ?ُ أَْو َتأْتِيَنا آَيةٌ َوَقاَل ال�ِذيَن Jَ َيْعلَُموَن  َكَذلَِك َقاَل ال�ِذيَن ِمن َقْبلِِھم م5
ن�ا ا+َياِت لِقَ    } ١١٨: ٢ سورة { ْوٍم ُيوِقُنونَ َقْولِِھْم َتَشاَبَھْت قُلُوُبُھْم َقْد َبي�

  



ا َتبُِعوْا قِْبلََتَك َوَما أَنَت بَِتابٍِع ِقْبلََتُھْم َوَما  َولَئِْن أََتْيَت ال�ِذيَن أُْوُتوْا اْلِكَتاَب بُِكل2 آَيةٍ  م�
َبْعَت أَْھَواءُھم م5ن َبْعِد َما َجاءَك مِ  َك إَِذاً َبْعُضُھم ِبَتاِبٍع قِْبلََة َبْعٍض َولَِئِن ات� َن اْلِعْلِم إِن�

الِِمينَ    } ١٤٥: ٢ سورة { ل�ِمَن الظ�

هِ َوَقالُوْا  ب2 ن ر� لَ َعلَْيِه آَيٌة م2 ٍل آَيًة َولَـِكن� أَْكَثَرُھْم Jَ  لَْو'َ ُنز2 قُْل إِن� Mَّ َقاِدٌر َعلَى أَن ُيَنز5
  } ٣٧: ٦ سورة { َيْعلَُمونَ 

َما ا+َياُت ِعنَد Mِّ َوَما َوأَْقَسُموْا ِباYِّ َجھْ  َد أَْيَماِنِھْم لَِئن َجاءْتُھْم آَيٌة ل�ُيْؤِمُنن� بَِھا قُْل إِن�
َھا إَِذا َجاءْت Jَ ُيْؤِمُنونَ    } ١٠٩: ٦ سورة { ُيْشِعُرُكْم أَن�

ا َجاءُھُم اْلَحق] ِمْن ِعنِدَنا َقالُوا  أََولَْم َيْكفُُروا ِبَما وَسى لَْوَ' أُوتَِي ِمْثلَ َما أُوتَِي مُ َفلَم�
ا ِبُكلm َكاِفُرونَ    }٤٨: ٢٨ سورة{ أُوِتَي ُموَسى ِمن َقْبُل َقالُوا ِسْحَراِن َتَظاَھَرا َوَقالُوا إِن�

  : ا+تيكما أن اdحاديث تدعم حقيقة أن محّمد لم يَر M ولم يعلم 

ثَ        :، قال مسروق َحد�

ُ َعْنَھا َرضِ    لَِعاِئَشَة    قُْلُت   �M َتاْه َھْل َرأَى    َيا    َي ٌد    أُم� ُ َعلَْيِه َوَسل�َم    ُمَحم� �M ُه    َصل�ى َرب�
َثَكُھن� َفَقْد َكَذَب    َقف�    َفَقالَْت لََقْد  ا قُْلَت أَْيَن أَْنَت ِمْن َثَ"ٍث َمْن َحد� َثَك َشَعِري ِمم� َمْن َحد�

ُ َعلَْيِه َوَسل�َم    ًدا ُمَحم�    أَن�  ُه َفَقْد َكَذبَ    َصل�ى ?� Jَ ُتْدِرُكُه اdَْْبَصاُر   ُثم� َقَرأَْت  َرأَى َرب�
ُ إ�Jِ َوْحيً   اْلَخِبيُر    الل�ِطيُف    َوُھَو ُيْدِرُك اdَْْبَصاَر َوُھَو  �M ا أَْو َوَما َكاَن لَِبَشٍر أَْن ُيَكل5َمُه

ُه َيْعلَُم َما فِي َغٍد َفَقْد َكَذبَ   َراِء ِحَجاٍب ِمْن وَ  َثَك أَن�  َوَما َتْدِري  ُثم� َقَرأَْت  َوَمْن َحد�

ُه َكَتَم َفَقْد َكَذَب ُثم� َقَرأَْت   َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا  َثَك أَن� ُسوُل   َوَمْن َحد� َھا الر� َما    َبل5ْغ    َيا أَي]
ُه   ْيَك ِمْن َرب5كَ أُْنِزَل إِلَ  َ"م    ِجْبِريَل    َرأَى    اْ+َيَة َولَِكن� َتْينِ    َعلَْيِه الس�  ِفي ُصوَرتِِه َمر�

  )٣٧٨رقم  – ٦٠كتاب  – ٦مجل�د  –صحيح البخاري (

  :ويقول مسروق أيضاً 

ُ َعْنَھا    َعاِئَشَة    َعْن    �M َثَك أَ    َقالَْت    َرِضَي ًدا    ن� َمْن َحد� ُ َعلَْيِه َوَسل�َم    ُمَحم�   َصل�ى ?�

ُه َفَقْد َكَذبَ   ُه َيْعلَُم اْلَغْيَب   Jَ ُتْدِرُكُه اdَْْبَصاُر    َوُھَو َيقُوُل  َرأَى َرب� َثَك أَن� َوَمْن َحد�
ُ  َفَقْد َكَذبَ  �M �Jَِيْعلَُم اْلَغْيَب إ Jَ كتاب  – ٩مجل�د  –خاري صحيح الب(  َوُھَو َيقُوُل

  )٤٧٧رقم  – ٩٣

 اطبَ سْ أَ ، إذا ما قُِرأَ في موقعه من النص ، يشير فقط إلى " إخوتھم"ثانياً ، إن تعبير 
  : ٢-١: ١٨إسرائيل اNثنتي عشرة كما تظھره ا+يات اNفتتاحية من ِسْفِر التثنية 

ب5 اَيأُْكلُوَن َوَقائَِد . ْسٌم َوJ َنِصيٌب َمَع إِْسَراِئيلُكل5 ِسْبِط Jِوي قِ ل"ِوي5يَن الِلَكَھَنِة  J َيُكونُ « لر�
ب] ُھَو َنِصيُبُه َكَما َقال لهُ ا. َف" َيُكوُن لُه َنِصيٌب ِفي َوَسِط إِْخَوِتهِ . َوَنِصيَبهُ    لر�

، J " إخوتھم"اNسرائيلّيون بتنصيب أحد  رُ ؤمَ يُ من ِسْفِر التثنية ،  ١٥-١٤: ١٧في الفصل 
ب يوماً طوانَ الواقع أن إسرائيل لم تُ و .على اNط"ق ، ملكاً عليھم أجنبياً اناً إنس " أخاً "ل تاريخھا ص5



، في سياق " إخوتھم"ھذا ما يبرھن أن . مث"ً  داوودكلقد كان دائماً إسرائيلياً . إسماعيلياً ملكاً عليھا
  .عشرةاNثنتي إسرائيل  أسباطشير إلى أية أُمة خارج ھذا النص ، J تُ 

  :لiسباب التالية ، النبوءة ھو سيدنا يسوع المسيحھذه  تنطبق عليهالشخص الوحيد الذي 

  ) ٤٦: ٥يوحنا ( يقول المسيح أن موسى كتب عنه  .١
 )٢٤-١٧: ٣لِ سُ الرُ  الُ مَ عْ أَ  ٤٥: ١يوحنا (المسيح ب تتحقق الفقرة هيقول الرسل أن ھذ .٢

 ١ِسْفُر الخروج  (كور مواليد الذُ ، َصَدرت أوامر بقتل ال موسى والمسيح زمن مي"د .٣
 ) ١٣: ٢متى إِْنِجْيُل ؛  ٢٢, ١٦-١٥:

  ) ١٣: ٢متى  إِْنِجْيلُ ؛  ١٠-٢: ٢ِسْفُر الخروج (  +ھيإأُنقذ اNثنان بتدخل  .٤

في .  كذلك موسى من قبله –" وجھاً لوجه " كون المسيح إبن M ، فإنه قد عرف ا+ب  .٥
M ١يوحنا  إِْنِجْيلُ  ؛ ٢٧: ١١متى  إِْنِجْيلُ  (ورمزه التام  الواقع ، فإن المسيح ھو صورة 

 ) ٣, ٢: ١عبرانيين ال َرَسائِلُ ؛  ١٧- ١٥: ١كولوسي َرَساِئُل  ٩: ١٤؛ ١٨, ١٤, ٣-١:

رَ حَ  .٦ (  مدة أربعين عاماً ؛ والمسيح أربعين يوماً  البرّيةبھيامه في  لبِْعَثِتهM موسى  ض�
 )١: ٤متى  إِْنِجْيلُ  ؛ ٧:٧ِسْفُر الخروج 

ج المسيح ، نظير موسى ، بأضواء  .٧  ٢٩: ٣٤ِسْفر الخروج ( على جبل التجلّي  ةرَ ي5 نَ توھ�
  )  ٢: ١٧مّتى  إِْنِجْيلُ ؛ 

 إِْنِجْيلُ (مثال ذلك أنه أحيى اdموات . كانت عجائب المسيح أعظم من عجائب موسى .٨
 ) ٤٤-٤٣, ٢٦-٢٥: ١١ يوحنا

 ) ٢٨: ٨يوحنا  ِجْيلُ إِنْ  (ق المسيح ك"م M وحده طَ نَ  .٩

ط المسيح ، مثل موسى ، عن شعبه  .١٠  َرَسائِلُ  ؛ ٣٢-٣٠: ٣٢ِسْفُر الخروج ( توس�
 ) ٥: ٢اdول تيموثاوس 

؛  ٨-٤: ٢٤ِسْفُر الخروج ( M به  تعھ�دلما وسيطاً  كان المسيح ، مثل موسى ، .١١
 ) ٢٥-٢٣: ١١ اdول كورنثوس؛  ٢٤: ١٤مرقس  إِْنِجْيلُ 

ر موسى واح .١٢ والثاني من الخطيئة  الِرقاdول من :  من العبودية اھميلمسيح شعبر�
 ) ١: ٥غ"طية  َرَسائِلُ  ؛ ٣٦-٣٢: ٨يوحنا  إِْنِجْيلُ  ؛ ٥٣ِسْفُر الخروج ؛ أشعياء (

لوقا  إِْنِجْيلُ  ؛ ٥٩: ٢٦ِسْفُر العدد ( يھوذا  طِ بْ المسيح ، مثل موسى ، إسرائيلي من سِ  .١٣
٣٨-٢٢: ٣ (  

من الباحثين اNس"ميين اdوائل ، مثل ابن اسحاق في سراط  ثيرالكمن الم"حظ أن 
  : يسوعرسول M ، شھدوا أن موسى كتب عن 

 ِMّ َعلَْيِه َوَسلَّم  -َولَّما َقِدَم أَْھُل َنْجَراَن ِمْن الّنَصاَرى َعلَى َرُسوِل ُMّ أََتْتُھْم  -َصلّى
َفَقاَل َراِفُع ْبُن ُحَرْيِملََة  -َصلّى Mُّ َعلَْيِه َوَسلَّم  -وِل Mِّ أَْحَباُر َيُھوَد َفَتَناَزُعوا ِعْنَد َرسُ 

َما أَْنُتْم َعلَى َشْيٍء َوَكَفَر بِِعيَسى َوبِاNِْْنِجيِل َفَقاَل َرُجٌل ِمْن أَْھِل َنْجَراَن ِمْن : 
َسى َوَكَفَر ِبالّتْوَراِة َفأَْنَزَل Mُّ الّنَصاَرى لِْلَيُھوِد َما أَْنُتْم َعلَى َشْيٍء َوَجَحَد ُنُبّوَة ُمو

َتَعالَى ِفي َذلَِك ِمْن َقْولِِھْم  َوَقالَِت اْلَيُھوُد لَْيَسِت الّنَصاَرى َعلَى َشْيٍء َوَقالَِت الّنَصاَرى 
ِمْثَل َقْولِِھْم  لَْيَسِت اْلَيُھوُد َعلَى َشْيٍء َوُھْم َيْتلُوَن اْلِكَتاَب َكَذلَِك َقاَل الِّذيَن Jَ َيْعلَُمونَ 

أَْي ُكّل َيْتلُو ِفي ِكَتاِبِه َتْصِديَق َما  َفاYُّ َيْحُكُم َبْيَنُھْم َيْوَم اْلقَِياَمِة ِفيَما َكاُنوا فِيِه َيْخَتلِفُونَ 
َعلَى لَِساِن ْم َكَفَر ِبِه أَْي َيْكفُُر اْلَيُھوُد بِِعيَسى ، َوِعْنَدُھْم الّتْوَراةُ ِفيَھا َما أََخَذ Mُّ َعلَْيھِ 



َوفِي اNِْْنِجيِل َما َجاَء بِِه  - َعلَْيِه الّسIَمُ  -بِالّتْصِديِق بِِعيَسى  - َعلَْيِه الّسIَُم  -ُموَسى 
َوَما َجاَء بِِه ِمْن الّتْوَراِة  -َعلَْيِه الّسَ"ُم  -ِمْن َتْصِديِق ُموَسى  - َعلَْيِه الّسَ"ُم  -ِعيَسى 

  .ُكّل َيْكفُُر ِبَما ِفي َيِد َصاِحِبهِ ِمْن ِعْنِد Mِّ وَ 

  : ٦١: ٦إذ يقول في تفسيره للسورة ،  يوافق الرأي باحث إس"مي آخر ھو ابن كثير

ًقا لَِما َبْين َيَدي�  َمْرَيم َيا َبِني إِْسَرائِيل َقاَل ِعيَسى ِاْبنَوإِْذ  إِن2ي َرُسول ?� إِلَْيُكْم ُمَصد2
ْوَراة  َرْت بِي َبش5ًرا ِبَرُسوٍل َيأِْتي ِمْن َبْعِدي ِاْسمه أَْحَمد َيْعِني َومُ ِمْن الت� ْوَراة َقْد َبش� الت�

ق َما أَْخَبَرْت َعْنهُ  ّي اْلَعَربِّي  َوأََنا ُمَصد2 ِبّي اdُْم5 ُسول الن� َوأََنا ُمَبش5ر بَِمْن َبْعِدي َوُھَو الر�
ّي أَْحَمد    ٢اْلَمك5

  :ي الرازي أن التوراة بش�رت بقدوم يسوع المسيح ويقول الباحث اNس"م

سبب ذلك أنھا . المتأِخرة تتناقض مع سابقاتھا التصريحاتمن الممكن أن ُنجادل أن 
عه التوراة ع بعض ما لم تشر5 يعني أن ھذا ما . ُتشير بوضوح إلى أنه أتى ليشر5

ق على التوراة أنا مص: "ما يتناقض مع قوله متشريع التوراة ،  ضَ اقَ تشريعه نَ  د5
ك بأن ". التي أتت قبلي ليس ھناك تناقض بين التصريحين  "غير أن الرازي َتَمس�

. dن التصديق على التوراة J يعني إJ اNيمان بأن كل ما تحويه صادق وصحيح
غير مذكور في التوراة ، فإن ) من تبشير يسوع ( كما أنه ، لو كان الھدف الثاني 

ع فيھا J يتناقض مع تصديقه على التوراة تشريعه لبعض ما كان نتابع . غير مشر�
وJ  ، ف" قدومهبما أن التوراة تحوي على نبوآت بقدوم يسوع أيضاً أنه ، 

  .٣تشريعاته تناقض التوراة

  

إلى ِسيَناء وَسِعير وَفاَران ھي  ٢: ٣٣إفترض بدوي خطأً أن اNشارة في ِسْفِر الَتْثِنية  -٣
عاكما . ة والمسيحية واNس"مَتَنُبؤ باليھودي يسوع في فلسطين  تبشيربدوي أن َسِعير تشير إلى  ىد�

د رسالته  ة حيث بدأ ُمَحم�   .التبشيرية، في حين أن َفاَران ھي َمك�

                                                 
٢
  سورة الجاثية  حتى نھاية سورة المنافقون  - ٩تفسير ابن كثير ، مجلَّد   

٣
  :النص ا,نجليزي  كما ورد   

Mahmoud M Ayoub, The Qur’an and Its Interpreters, Volume II, The House of Imran, State University of 

New York Press, Albany 1992. p. 150 — 

It may be argued that latter statement contradicts the one before it. This is because it clearly indicates 

that he came to make lawful some of the things which were unlawful in the Torah. This would mean that 

his legislation was contrary to that of the Torah, which would contradict his saying, "I shall confirm the 

Torah which was before me."’ Razi, however, holds that ‘there is actually no contradiction between the two 

statements because confirming the Torah can only signify the belief that all that is in it is true and right. If, 

moreover, the second purpose [of Jesus’ apostleship] is not mentioned in the Torah, his making lawful 

some of the things which are unlawful in it would not contradict his having confirmed the Torah.  

Furthermore, SINCE THE TORAH CONTAINS PROPHECIES CONCERNING THE COMING OF 

JESUS, then neither his coming nor his law would be contrary to the Torah. 



ھذا التأويل أن َفاَران وَسِعير تقعان قرب ِمْصر في شبه جزيرة سيناء ، كما يظھره ُمشكلة 
 رُ اوِ جَ أن َفاَران تُ  وأ ، َسِعير تشير إلى رعّية يسوع في فلسطينواNدعاء أن . أي مخطط توراتي

ة  في حين أنھا تبعد عنھا مئات اdميال وتقع شمالي شرقي سيناء قريباً من جنوبّي فلسطين ، َمك�
  .بما نرغب أن يكون مٍ ھْ ھذا اNدعاء ھو مجرد وَ 

ة في الكتاب المقدس   :نفسه  ويمكن إيجاد الدليل أن َفاَران ليست َمك�

ي�ِة  ِة َفاَرانَ \َفَحلِت َ◌ ِسيَناءَفاْرَتَحل َبُنو إِْسَرائِيل ِفي ِرْح"ِتِھْم ِمْن َبر5 ي� َحاَبُة فِي َبر5  .لس�
  } ١٢: ١٠ِسْفُر الَعَدد  {

ْعُب ِمْن َحَضْيُروَت َوَنَزلُوا \ْرَتَحل \َوَبْعَد َذلَِك  ِة َفاَرانَ لش� ي�  ١٢ِسْفُر الَعَدد {  .فِي َبر5
:١٦ {  

ِة َفاَرانَ َفأَْرَسلُھْم ُموَسى ِمْن  ي� ب5 اَحَسَب َقْوِل  َبر5 ُكل]ُھْم ِرَجاٌل ُھْم ُرَؤَساُء َبِني . لر�
إِلى َفَساُروا َحت�ى أَُتوا إِلى ُموَسى َوَھاُروَن َوُكل5 َجَماَعِة َبِني إِْسَرائِيل ...  إِْسَراِئيل

ِة َفاَرانَ  ي�   } ٢٦, ٣: ١٣ِسْفُر الَعَدد {  .. .إِلى َقاِدَش  َبر5

ِة ِفي اdُْرُدن5 ِفي الِذي َكلَم بِِه ُموَسى َجِميَع إِْسَراِئيل فِي َعْبِر \لَك"ُم اَھَذا ُھَو  ي� لَبر5
ِسْفُر  { .َوُتوَفل َوJَباَن َوَحَضْيُروَت َوِذي َذَھبٍ  َبْيَن َفاَرانَ لَعَرَبِة قَُبالَة ُسوٍفَ◌ ا
ْثنَِيةِ ا   } ١:١ لت�

ة وإنما ھي موقع قرب سيناء ،  ُتْثِبت ھذه ا+يات جميعھا أن َفاَران J يمكن أن تكون َمك�
ةذلك أن موسى واNسرائيليين  وھكذا ، َضُعفت تأكيدات بدوي على ضوء . لم يسافروا أبداً إلى َمك�

  .وقائع الكتاب المقدس

. ركة من d Mبناء إسرائيلمة وبثانياً، قُِصَد من مجيء النبّي المنتظر أن يكون ِنع
دائماً وشوكة  راً طَ فكرة أن النبوة كانت باNس"م ، خاصة وأن اNس"م كان خَ  ھذا أيضاً  ضُ حَ ضْ يَ 

  !في خاصرة إسرائيل ، وليس نعمة 

عي بدوي أن ِسْفَر الَتْثنِية  ر اNشارةَ ين ٢: ٣٣كما يد� ة ؛ وُيَفس5 د على َمك�  بئ باستي"ء ُمَحم�
M ف قّديس"آتياً بنفسه على رأس ) ىيحي( إلىJة " عشرة آ د على َمك� على أنھا ُتْنِبئ باستي"ء ُمَحم�

  .بعشرة آJف مقاتل

عاء بدوي  ة ، وبذلك يكون اد5 كما أن . سند أي من دونلقد بي�نا سابقاً أن َفاَران ليست َمك�
في إشارة إلى أطياف الم"ئكة " فعشرات ا+J"بل " عشرة آJف"النص� الِعبري J يذكر الرقم 

  )١١: ٥رؤيا ِسْفُر ال ؛٢٢: ١٢عبرانيين َرَساِئُل ال ؛١٠: ٧دانيال  . (التي تحوم حول الرب

إسرائيل ومعه  ليعينأخيراً ، J يشير النص] إلى حلوٍل نبويm مستقبليm  ، بل إلى M آتياً 
  .أرض الميعاد الم"ئكة ، فيقود شعبه خارج مصر وِعبر الصحراء إلى

د  ُيْنِبئ  ١٣- ١: ٤٢يؤكد بدوي أن أشعياء  -٤   .بقدوم ُمَحم�



. إن قراءة دقيقة لنص العبد في أشعياء تظھر أن أشعياء ُينبئ بقدوم المسيح المنتظر
 ٥٣- ١٣: ٥٢؛ ١١-٤: ٥٠؛ ٩- ١: ٤٩؛ ١٣-١: ٤٢ويحوي كتاب أشعياء أربع مقاطع عن العبد 

:١٢.  

اً أن العبد المقصود J يمكن أن حكوحدة متكاملة ، أصبح واض اتالفقرفإذا ما قُِرئت ھذه 
ث عن  ٥٣وتتأكد ھذه النقطة بشدة أكبر بعد قراءة الفصل . يكون إJ يسوع المسيح الذي يتحد�

  .ضحية لم يِف بھا سوى المسيحتھذه ال –صلب وموت وقيامة العبد نيابة عن اNنسانية الساقطة 

ذلك أن ھذه ا+ية .  آخر على أن يسوع  ھو العبد المقصوددلي"ً  ١: ٤٢كما يقدم أشعياء 
  :أخرى من أشعياء ھوية العبد  فقرات ُتَبْرِھنكما . تعلن أن روح M سوف تحل] على العبد

ى َوَيْنُبُت ُغْصٌن ِمْن أُُصولِِه َوَيِحل] َعلَْيِه ُروُح  ب5 اَوَيْخُرُج َقِضيٌب ِمْن ِجْذِع َيس� لر�
ِة ُروُح اْلَمُشوَرِة وَ اْلَفْھِم ُروُح اْكَمِة وَ ْلحِ اُروُح  ب5 اْلَمْعِرَفِة َوَمَخاَفِة اْلقُو� ُتُه َتُكوُن . لر� َولَذ�

ب5 َف"َ َيْقِضي بَِحَسِب َنَظِر َعْيَنْيِه َوJَ َيْحُكُم ِبَحَسِب َسْمِع أُُذَنْيِه َبْل اِفي َمَخاَفِة  لر�
dَْرَض اdَْرِض َوَيْضِرُب ايِن َوَيْحُكُم ِباNِْنَصاِف لَِبائِِسي َيْقِضي ِباْلَعْدِل لِْلَمَساكِ 

dََماَنُة ِمْنَطَقَة اْلبِر] ِمْنَطَقَة َمْتَنْيِه وَ اَوَيُكوُن . ْلُمَنافَِق بَِنْفَخِة َشَفَتْيهِ اِبَقِضيِب َفِمِه َوُيِميُت 
  }  ٥-١: ١١أشعياء  { .َحَقَوْيهِ 

ى ْليَ اَوَيُكوُن ِفي َذلَِك  اهُ َتْطلُُب اْوِم أَن� أَْصَل َيس� dَُمُم َوَيُكوُن اْلَقائَِم َراَيًة لِلش]ُعوِب إِي�
  } ١٠: ١١أشعياء  { .َمَحل]ُه َمْجداً 

ي5ِد اُروُح  ب5 َعلَي� dَن� الس� ب� َمَسَحِني dَُبش5َر الر� ْلَمَساِكيَن أَْرَسلَِني dَْعِصَب الر�
dَُناِدَي ِبَسَنٍة َمْقُبولٍَة . ِب dَُناِدَي لِْلَمْسِبي5يَن بِاْلِعْتِق َولِْلَمأُْسوِريَن ِباNِْط"َقِ ْلَقلْ اُمْنَكِسِري 

ب5 َوبَِيْوِم  َي ُكل� . ْنتَِقاٍم Nِلَِھَناالِلر� ائِِحينَ اdَُعز5   } ٢-١: ٦١أشعياء {  .لن�

ف أشعياء  ى أي أنه يَ من يَ  نٌ صْ على أنه غُ  دَ بْ العَ   ٢- ١: ١١يعر5 ُر منهحَ تَ س� ى ھو والد . د� َيس�
 ؛٢٢: ٤راعوث َسْفُر  (إلى العبد الذي سوف يأتي من بيت داوود  الفقرةشير توالملك داوود ، 

  ) ٦: ١متى إْنِجيُل  ؛٣-١: ١٦اdول  لصموئيَسْفُر 

د ، مَ  ر من داوودحَ ن تَ لقد كان يسوع ، وليس ُمَحم� على يسوع ل�ت كما أن روح M حَ . د�
د   ) ١٧-١٦: ٣متى إْنِجيُل  .  (بعد ِعماِده ، وليس على  ُمَحم�

  : ٢-١: ٦١في الواقع ، أعلن يسوع بنفسه أنه جاء لتحقيق أشعياء 

اِصَرِة َحْيُث َكاَن َقْد َتَرب�ىاَوَجاَء إِلَى  ْبِت َوَقاَم اْلَمْجَمَع َحَسَب َعاَدتِِه َيْوَم اَوَدَخَل . لن� لس�
ِبي5 اأَ َفُدِفَع إِلَْيِه ِسْفُر إَِشْعَياَء لَِيْقرَ  ا َفَتَح . لن� ْفَر َوَجَد اَولَم� ل�ِذي َكاَن َمْكُتوباً اْلَمْوِضَع الس5
ُه َمَسَحِني dَُبش5َر اُروُح «: ِفيهِ  ب5 َعلَي� dَن� ْلُمْنَكِسِري اْلَمَساِكيَن أَْرَسلَنِي dَْشِفَي الر�

ي�ِة اْلُمْنَسِحِقيَن فِي الِْلَمأُْسوِريَن ِباNِْط"َِق ولِْلُعْميِ بِاْلَبَصِر َوأُْرِسَل ْلقُلُوِب dَُناِدَي ا ْلُحر5
ب5 اَوأَْكِرَز بَِسَنِة  ْفَر َوَسل�َمُه إِلَى اُثم� َطَوى . »ْلَمْقُبولَةِ \لر� َوَجِميُع . ْلَخاِدِم َوَجلَسَ الس5

ْلَيْوَم َقْد َتم� َھَذا اإِن�ُه «: َفاْبَتَدأَ َيقُوُل لَُھمْ . وُنُھْم َشاِخَصًة إِلَْيهِ ْلَمْجَمِع َكاَنْت ُعيُ ال�ِذيَن ِفي ا
  } ٢١-١٦: ٤لوقا  إْنِجيلُ {  .»ْلَمْكُتوُب ِفي َمَساِمِعُكمْ ا



  . ١٧-١٣: ٢١بمعركة َبْدر في أشعياء  بدوي نبوأةيرى  -٥

د في َبْدر ، الدقيقة ر القراءة ظھِ ھنا أيضاً ، تُ  إنما أن ما ورد J ع"قة له البتة بمعركة ُمَحم�
لقد . لجزيرة العربية من خ"ل جيوش آشور وبابل الجبارةا ُيَطب�ُق على M ِبُحْكمھو نبوأة 

ر ، ملك بابل ، . م.ق ٧٣٢حاصرت جيوش آشور العرب عام  خ"ل فترة فھزم وتبعھم نبوخذنص�
  ) ٣٣-٢٨: ٤٩أرمياء  . (م.ق ٥٩٨ – ٥٩٩ عاميبين  ِقيَدارَ  شعبحكمه 

د َزَمَن تحق]ِق النبوءة  التاليةكما أن ا+ية    :ُتَحد5

ُه َھَكَذا َقاَل لِي  ي5دُ اَفإِن� ِة َسَنٍة َكَسَنِة «: لس� أشعياء {  dَِجيِر َيْفَنى ُكل] َمْجِد ِقيَدارَ افِي ُمد�
١٦: ٢١ {  

، . م.ق ٧٣٢م ا+شوريين على العرب عام وھذا يدل] أن أشعياء كان يشير إلى ھجو
  .متزامناً مع فترة رعاية أشعياء

 ،حوالي اdلف سنةعد ب ، شير إلى حدٍث أتى Jحقات الفقرة هلذلك ، فإن محاوJت جعل ھذ
  .مرفوضة تماماً إذا ما قُِرئت في موضعھا 

 "بلغة غريبة " ُتْنِبُئ بتنّزل القُْرآن ، الذي ھو  ١١: ٢٨يشُعُر بدوي أن أشعياء  -٦

ل القُْرآن ،  أشعياء بكل بساطة إلى سيطرة ا+شوريين يشير بعيداً تماماً عن كونه ُيْنِبُئ بتنز]
  ) ٢٩-١: ٢٨أشعياء . ( على أْفَرايِم 

تھم لiذىبسبب ه على إسرائيل مَ أصدر M ُحكْ  ة  مَ كْ وقد نف�َذ ھذا الحُ . محب� ُمسَتعِم"ً أُم�
دمَ تَ وتعاقب شعبه المُ لتھِزم ) ا+رامية ( ريبة غريبة تتكلم لَُغة غ  عن إسرائيل الفقرة هكما أن ھذ. ر5

ة ولَُغةتحاكمھا  ،   :قبل قرون من الزمن ضمن شريعة موسى  تورد ، غريبة أُم�

ب] َوِبَملِِكَك اَيْذَھُب ِبَك  ٍة لْم َتْعِرْفَھا أَْنَت َوJ آبَ الر� اُؤَك َوَتْعُبُد لِذي ُتقِيُمُه َعلْيَك إِلى أُم�
  } ٣٦: ٢٨ِسفُر التثنية {  ُھَناَك آلَِھًة أُْخَرى ِمْن َخَشٍب َوَحَجرٍ 

ُھْم إِلى  ْبيِ َيْذَھُبونَ اَبنِيَن َوَبَناٍت َتلُِد َوJ َيُكوُنوَن لَك dَن�   } ٤١: ٢٨ِسفُر التثنية {  .لس�

  

ًة ِمْن َبِعيٍد ِمْن أَْقَصااَيْجلُِب  ب] َعلْيَك أُم� ًة J َتْفَھُم اdَْرِض َكَما َيِطيُر اِء لر� ْسُر أُم� لن�
ًة َجافَِيَة  ْيَخ َوJ َتِحن] إِلى الَوْجِه J َتَھاُب الَِساَنَھا أُم� َوُتَحاِصُرَك ِفي َجِميِع  ... لَولدِ الش�

اِمَخُة اأَْبَوابَِك َحت�ى َتْھبَِط أَْسَواُرَك  . بَِھا ِفي ُكل5 أَْرِضكَ لِتي أَْنَت َتثُِق الَحِصيَنُة الش�
ب] إِلُھكَ التِي ُيْعِطيَك اُتَحاِصُرَك ِفي َجِميِع أَْبَوابَِك ِفي ُكل5 أَْرِضَك   ِسفُر التثنية{. لر�

٥٢ , ٥٠-٤٩: ٢٨{  

  .وھكذا ، فإن محاولة رؤية اNس"م في أي من ھذه النبوآت مجرد حلم سعيد



د يقول بدوي أن وعد يسوع بإرسال روح الحق ھ -٧   .و إشارة بقدوم ُمَحم�

وروح الحق لدى يوحنا J . غير أن كل� من يقرأ النص يرى أنه تنبؤ بحلول الروح القدس
د لiسباب التالية   :يمكن أن تكون إشارة إلى ُمَحم�

إِْنِجيُل (ت الرسل وفيھم نَ اكَ لم تكن عيون البشر لترى روح الحق ، غير أنھا سَ  .١
د dن البشر ھنا كن أن تكون اNشارةومن غير المم). ١٧: ١٤يوحنا   قد إلى ُمَحم�

الجماعة في الوقت نفسه ، مما جعلھا غير  نُ اكِ سَ كانت روح الحق تُ  ثانياً ،. وهؤر
 .وكون ھذه الصفات إJھية يوحي بأن روح الحق ھي M. مادية ودائمة الحضور

 حسبالقدس الروح و).  ٢٦: ١٤يوحنا  إِْنِجيلُ  (روح الحق ھي الروح القدس  .٢
وھكذا تضحض ھذه الحقيقة فكرة . المعتقد اNس"مي التقليدي ھو الم"ك جبرائيل

د ھو روح الحق د ھو نفسه الم"ك جبرائيل أن ُمَحم�  !وإJ أصبح ُمَحم�

د عَ ِوْفَق الكتاب المقدس ،  .٣ م يسوع المسيح ، ولكن ُمَحم� م ظ� كانت روح الحق لُِتَعظ5
 M)  ُد ھو روح الحق إلى ).  ١٥-١٣: ١٦يوحنا  إِْنِجيل ولو تمادينا بفكرة أن ُمَحم�

 ، M دعاء عندھا أن يسوع المسيح ھوNد  إلهُ نھايتھا ، أمكننا ا  !ُمَحم�

عام ولكن بعد عشرة أيام من صعود يسوع  ٦٠٠حل�ت روح الحق كما النبوءة ، ليس بعد 
  ) ٣٣-١: ٢ لِ سُ الرُ  الُ مَ عْ أَ . ( إلى السماء

الملكوت الذي ُنِزَع عن إسرائيل ليبرھن أن  ٤٣ ,٢١-١٩: ٢١ح بدوي إلى متى لم�  -٨
ة اNس"م   .وأُعطي dُمة مثِمرة يشير إلى أُم�

غير اليھود الذين يتكل�م عن  فيسوع. ليس ھناك ما ھو أبعد عن الحقيقة من ھذا التلميح
د  دٍ ھْ دخلوا في عَ    :مع M ، وليس عن المسلمين أو ُمَحم�

ْلَخ"َُص لiَُِمِم اْل ِبَزل�ِتِھْم َصاَر بَ  !اأَلََعل�ُھْم َعَثُروا لَِكْي َيْسقُُطوا؟ َحاشَ : أَقُولُ فَ 
 { إِْن َكاَنْت َزل�ُتُھْم ِغنًى لِْلَعالَِم َوُنْقَصاُنُھْم ِغنًى لiَُِمِم َفَكْم ِباْلَحِري5 ِمْلُؤُھْم؟ فَ  .Nَِغاَرِتِھمْ 
  } ١٢-١١: ١١رومية َرَسأِئُل 

  

ُكْم أَْنُتُم اَذلَِك لِ  ِخَتاناً  ْلَمْدُعو5 اَن ُغْرلًَة ِمَن يْلَمْدُعو5 اْلَجَسِد، ا dَُمُم َقْب"ً ِفياْذُكُروا أَن�
ُكْم ُكْنُتْم ِفيأَ ْلَجَسِد، اَمْصُنوعاً ِباْلَيِد ِفي  ِة اَذلَِك  ن� ْلَوْقِت ِبُدوِن َمِسيٍح، أَْجَنِبي5يَن َعْن َرَعِوي�

+َن الَِكِن وَ . ْلَعالَمِ اْم َوبِ"َ إِلٍَه ِفي كُ ْلَمْوِعِد، Jَ َرَجاَء لَ اْسَراِئيَل، َوُغَرَباَء َعْن ُعُھوِد إِ 
ُه ُھَو dَ . ْلَمِسيحِ اِصْرُتْم َقِريبِيَن ِبَدِم  ل�ِذيَن ُكْنُتْم َقْب"ً َبِعيِدينَ اْلَمِسيِح َيُسوَع، أَْنُتُم اِفي  ن�

يَ اJِْثَنْيِن َواِحداً، َوَنَقَض َحاِئَط اي َجَعَل ل�ذِ اَس"َُمَنا،  َط ا اجِ لس5 ُمْبِط"ً . ْلَعَداَوةَ ايِ أَ ْلُمَتَوس5
ِفي َنْفِسِه إِْنَساناً َواِحداً َجِديداً،  Jِْثَنْينِ اْلَوَصاَيا ِفي َفَراِئَض، لَِكْي َيْخلَُق اِبَجَسِدِه َناُموَس 
لِ Jِ ِMَْثَنْيِن ِفي َجَسٍد َواِحٍد َمَع اُيَصالَِح وَ َصاِنعاً َس"َماً،  . ْلَعَداَوَة ِبهِ ا، َقاِت"ً يبِ  ِبالص�

َرُكْم ِبَس"ٍَم، أَْنُتُم فَ  َنا ِكلَْيَنا قُُدوماً ِفي ُروٍح َواِحٍد ن� ِبِه لَ dَ . ْلَقِريبِينَ اْلَبِعيِديَن وَ اَجاَء َوَبش�
ُسولِ اَسالَُة ُبولَُس رِ  { .+بِ اإِلَى    } ١٨-١١: ٢  إِلَى أَْھِل أََفُسسَ  لر�



  وأخيراً 

ْفَر َوَتْفَتَح ُخُتوَمُه، اُمْسَتِحقk أَْنَت أَْن َتأُْخَذ «: َوُھْم َيَتَرن�ُموَن َتْرنِيَمًة َجِديَدًة َقاِئلِينَ  لس5
ِ بَِدِمَك ِمْن ُكل5 َقبِيلٍَة َولَِساٍن َوَشْعبٍ اوَ dَن�َك ُذِبْحَت  �Yِ ِلَِھَنا  ْشَتَرْيَتَناNِ ٍة، َوَجَعْلَتَنا َوأُم�

 } ١٠-٩: ٥ ل"�ُھوِتي5 اُرْؤَيا ُيوَحن�ا {  .»dَْرِض اُملُوكاً َوَكَھَنًة، َفَسَنْملُِك َعلَى 

 ,٤٢:  ٢١متى إِْنِجيُل  –يرى بدوي في اNشارة إلى الحجر الذي رفضه البّناؤون  -٩
د  –٤٤   .نبوأة بُمَحم�

د ، بل إلى رفض اليھود لمسيحية يسوع إن الحجر المرفوض J يش   :ير إلى ُمَحم�

ُه ِباْسِم َيُسوَع  ْلَيُكْن َمْعلُوماً ِعْنَد َجِميِعُكْم َوَجِميعِ فَ  لن�اِصِري5 اْلَمِسيِح اَشْعِب إِْسَرائِيَل أَن�
َذا ھَ . َھَذا أََماَمُكْم َصِحيحاً  dَْمَواِت ِبَذاَك َوَقفَ ا ِمَن Mُ ل�ِذي أََقاَمُه اُموهُ أَْنُتُم تُ ل�ِذي َصلَبْ ا

َھا ال�ِذي اْلَحَجُر اُھَو  اؤُ اْحَتَقْرُتُموهُ أَي]  الِ مَ عْ ِسْفُر أَ  { .َيةِ اوِ لز� ال�ِذي َصاَر َرْأَس اوَن ْلَبن�
  } ١١-١٠:  ٤ لِ سُ الرُ 

ٌة َمَع فَ  ي\لَْسُتْم إِذاً َبْعُد ُغَرَباَء َوُنُزJً، َبْل َرِعي� ْبِني5يَن َعلَى مَ ، Mَِ أَْھِل َبْيِت يَن وَ سِ ْلِقد5
ُسِل وَ اأََساِس  ِرَسالَُة ُبولَُس  {  .ِوَيةِ الز� ا َحَجرُ ْلَمِسيُح َنْفُسُه اdَْنبَِياِء، َوَيُسوُع الر]

ُسوِل إِلَى أَْھِل أََفُسسَ ا   } ٢٠-١٩: ٢ – لر�

،   َكِريمٌ Mِ لن�اِس، َولَِكْن ُمْخَتاٌر ِمَن اَن َحَجراً َحّياً َمْرفُوضاً مِ ل�ِذي إِْذ َتأُْتوَن إِلَْيِه، ا
ساً، لَِتْقِديِم َذَبائَِح  ٍة، َبْيتاً ُروِحّياً، َكَھُنوتاً ُمَقد� ً َمْبِني5يَن َكِحَجاَرٍة َحي� ُكوُنوا أَْنُتْم أَْيضا

ٍة َمْقُبولٍَة ِعْنَد  ُن أَ . ْلَمِسيحِ ا بَِيُسوَع Mِ ُروِحي� َھَئَنَذا أََضُع «: ْلِكَتابِ اْيضاً ِفي لَِذلَِك ُيَتَضم�
َفلَُكْم أَْنُتُم .  »ل�ِذي ُيْؤِمُن ِبِه لَْن ُيْخَزىاِفي ِصْھَيْوَن َحَجَر َزاِوَيٍة ُمْخَتاراً َكِريماً، وَ 

ا لِل�ِذيَن Jَ ُيِطيُعوَن َفاْلَحَجُر ال�ِذيَن ُتْؤِمُنوَن ا ن�اُؤوَن ُھَو َقْد ْلبَ ال�ِذي َرَفَضُه اْلَكَراَمُة، َوأَم�
اِوَيِة، َوَحَجَر َصْدَمٍة َوَصْخَرَة َعْثَرةٍ اَصاَر َرْأَس  ل�ِذيَن َيْعُثُروَن َغْيَر َطائِِعيَن ا. لز�

ُسوِل اِرَسالَُة ُبْطُرَس  { . ل�ِذي ُجِعلُوا لَهُ اdَْمُر الِْلَكلَِمِة،    }٨-٤: ٢ dُولَىالر�

عي بدوي أن ِسْفَر المزامي -١٠ ة ،  ٦: ٨٤ر يد� يشير إلى حج5 المسلمين إلى الكعبة في َمك�
ة في القرآن"  ْلُبَكاا" ذلك أن كلمة    .ھي إسم آخر لَمك�

فالعھد  .ر القراءة الدقيقة للنص اNعتقاد الخاطئ من وراء ھذا التفكيرھِ ظْ ة أُخرى تُ ر� مَ 
  :وھذا ما ُذِكر في النص لّي إسرائيل ، J تقع في الجزيرة العربية بل شما" الُبَكا"أن  َيْذُكرُ القديم 

ةٍ  ٍة إِلَى قُو� اَم . َيْذَھُبوَن ِمْن قُو�   } ٧: ٨٤المزامير  {  .فِي ِصْھَيْونَ  Mِ ُيَرْوَن قُد�

 نَ كَ مْ أَ لذلك ". شجر البلسم " أو " اNنتحاب " تعني باللغة العبرية "  ْلُبَكاا" كما أن كلمة 
مكان في وادي  ھكذا ونجد إشارة إلى. أنه وادي أشجار البلسم على"  ْلُبَكااوادي " ترجمة 

  :أميال جنوبّي غربّي أورشليم  ٤ – ٣وھي منطقة تبعد حوالي  نيئي5 فار� ال



َفائِي5ينَ اِدي اْنَتَشُروا ِفي وَ اْلِفلِْسِطينِي]وَن َفَصِعُدوا أَْيضاً وَ \ُثم� َعاَد  َفَسأََل َداُوُد ِمَن . لر�
ب5 َفقَ ا ِسْفُر  { ْلُبَكااأَْشَجاِر Jَ َتْصَعْد، َبْل ُدْر ِمْن َوَراِئِھْم َوَھلُم� َعلَْيِھْم ُمَقاِبَل «: الَ لر�

انِياَصُموئِيَل    } ٢٣- ٢٢: ٥ لث�

J يبعد أكثر من خمس أميال عن أورشليم ، أمكن لكاتب المزامير أن  ْلُبَكاا وبما أن وادي
  ) ٧- ٥ا+يات  (للمثول أمام M في صھيون  ْلُبَكاااجاً يجتازون وادي ج� حُ  رَ كُ ذْ يَ 

ة ومن ثَ  لُمراجعةوالقارئ مدعّو  ق ليستنتج طِ نْ ستعمال المَ ا م� المسافة بين أورشليم وَمك�
ة في طريقھم إلى موسم  جوا على َمك� إحتمال دعوة كاتب المزامير للحجاج اNسرائيليين أن يعر5

  ) !اً على اdقدامسير . (الحج السنوي في جبل صھيون

عي خطأً أن كما أن بدوي يَ  د ي ٣:٣َحْبقُْوَق د�   :شير إلى ُمَحم�

سُ قَ جاء M من تيمان ، والمُ "  وقد غّطى بھاؤه السماوات ومiت . من جبل َفاَران د�
  "التسابيح اdرض 

يرة يفترض المسلمون ، مثل بدوي ، أن تيمان وَفاَران تشيران إلى حلول اNس"م في الجز
 ص] النَ  ولم يأتِ . من تيمان وجبل َفاَرانھو ا+تي  Mغير أنه من الواضح في النص أن . العربية

ة بل تبعد عنھا مئات . يm بِ على ذكر أي نَ  كما أن َفاَران ، وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً ، J تقع قرب َمك�
  .٤أرض عيدومفي  أريحااdميال ، في حين أن تيمان مدينة قريبة من 

ون"حظ أن بدوي ، في سعيه Nثبات أن تيمان واحة شمالي المدينة ، إستشھد خطأً بكتاب 
ون أن تيمان تقع ل5مُ عَ عى أن الباحثين المسيحيين يُ واد�  - قاموس الكتاب المقدس -" ھيستينغ. ج"

ير إلى ، ذلك أنه كان يش J يقول أن تيمان تقع شمالّي المدينة" ھيستينغ"غير أن . قرب المدينة
  .اdمر على بدوي سَ بَ ، وقد التَ  "تيما "ب"د 

  :من كتابه نقرأ  ٨٩٧في الصفحة 

  عيدوممن ) ومنطقة(قبيلة  – تيمان

  :كما نقرأ في الصفحة نفسھا 

ل (  ١٥: ٢٥في ِسْفِر التكوين  – يماتِ  . ، أحد أبناء إسماعيل) ٣٠: ٧أَْخَباُر اdَياِم اdو�
، واحة كبيرة تبعد حوالّي  َتيماحديث  –اNسم نفسه بعرفان زاJ يُ  والبلد والشعب المقصودان ما

  .ميل جنوَب شرقّي خليج العقبة والمسافة نفسھا شمالي� المدينة في غرب الجزيرة العربية ٢٠٠

دة  ائه ،  معلوماتنشر يكشف ھذا محاولة بدوي المتعم� لبية ايعلم أن غ فھوخاطئة على قُر�
اء ، وخاصة المس يتقب�لون كتاباته دون التشكيك بھا ودون مراجعة مصادره لمين منھم ، القر�

  .بأنفسھم
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تتحقق في اNس"م ر� المسلمون أن تيمان إذا ما أصَ وت العكس ، بِ ثْ رغم كل البراھين التي تُ 
 ٧: ٤٩أرمياء فمث"ً ، في . ھا، َوُجَب عليھم اdخذ بعين اNعتبار شھادة الكتاب المقدس في مصير

وفي . طعانھم، يقسم M على إت"ف مراعيھم وقُ  ٢٠ساءل M عن ِحْكَمة تيمان وفي ا+ية ، يت
سيمد يده ليقطع اNنسان والحيوان ويصّيرھا خراباً فتلتھمھم ن M أنه لِ عْ ، يُ  ١٣: ٢٥حزقيال 
م فاشل ما سبق يعني أن اNس").  ١٠-  ٨عوبديا ( ، وJ ينجَو منھا أحد ) ١٢: ١عاموس (النيران 

ر في النھاية لتلتھمه النيران   !dنه يفتقر إلى الحكمة وأنه سيدم�

ت أن اNسرائيليين ، أيام يسوع ، كانوا بِ ثْ ليُ  ٢٣-١٩: ١يلجأ بدوي إلى يوحنا  -١١
ج بدوي من ذلك أن اليھود كانوا بانتظار تِ نْ تَ سْ يَ  . وبالتحديد المسيح ، أيلي�ا والنبيّ ،  أفراداً ينتظرون 

 mإحساس بدوي أنه ، بما أن ).  ١٨:١٨ِسْفُر التثنية ( ه موسى إسماعيليٍ ، وبالتحديد نبياً شبي نبي
. فإن ھذه ا+ية تشير إلى أن النبي� لم يأِت بعدما زالوا بانتظار النبّي رغم مجيء المسيح ،  اليھود

د ، dنه النبي] الوحھ] كَ تَ ُتم] الوھكذا ي   .يد الذي ت" يسوعن أن ھذا النبي� ھو ُمَحم�

  :ھناك ث"ث حجج لدفع ھذا الخط من التفكير الخاطئ 

لو كان صحيحاً أن النبّي َوُجَب أن يكون من اNسماعيليين ، لماذا سأل اليھود  .١
ثبت يوحنا ، وھو إسرائيلي ، إن كان ھو ھذا النبّي ؟ أن واقع سؤالھم إسرائيلياً يُ 

ة ر من  إسرائيل أن النبّي الُمنتظر كان ليأتي من أُم� ولم يكن باNمكان أن يتحد�
 .إسماعيل

٢.  Jيإنما ھ. يسوع تبشيرإلى أن النبي� لم يأِت خ"ل فترة  ةالمذكور الفقرةشير ت 
ةشير إلى واقع أنه ، وحتى بداية فترة تبشير يسوع ت ، لم يكن ھناك من  بين العام�

َل يوحنا ھذا السؤال، لم كما تجدر اNشارة إلى أنه ، عندما ُسئِ . نبّي نظير موسى
وبعدما باشر المسيح . يكن المسيح قد باشر التبشير بعد أو أتى أياً من عجائبه

 :و النبّي الذي تكل�م عنه موسى ھ، أدرك العامة دون أي شكm أنه  هتبشير

ا َرأَى  اُس اَفلَم� ِبي] اَحقِيَقِة إِن� َھَذا ُھَو بِالْ «: ل�ِتي َصَنَعَھا َيُسوُع َقالُواا+َيَة الن� +تِي الن�
  } ١٤: ٦ا ن� وحَ يُ  يلُ جِ نْ إِ  { .»!ْلَعالَمِ اإِلَى 

  

ا َسِمُعوا َھَذا اَفَكِثيُروَن ِمَن  ِبي] اَھَذا ِباْلَحِقيَقِة ُھَو «: ْلك"ََم َقالُوااْلَجْمِع لَم� إِْنِجيُل  {. »لن�
ا   } ٤٠: ٧ُيوَحن�

٣. J ء اليھود كمصدر موثوقJستشھاد بھؤNيقبل الخطأ يشك5ل مشكلة ، خاصة ا 
لكتاب المقدس ، ليصلوا أكثر اdحيان ل ھميخطئون في تفسيركانوا أنھم غالباً ما 

أن الكتاب المقدس ذكر أن  مٍ لْ فمث"ً لم يكن ھؤJء على عِ . إلى استنتاجات خاطئة
 : المسيح سوف يخرج من الجليل

 { ْلَجلِيِل َيأِْتي؟اْلَمِسيَح ِمَن اأَلََعل� «: آَخُروَن َقالُواوَ . »ْلَمِسيحُ اَھَذا ُھَو «: آَخُروَن َقالُوا
  } ٤١: ٧إِْنِجيُل ُيوَحن�ا 



ُه لَْم َيقُْم َنِبيk ِمَن ! ْنُظرْ اْلَجلِيِل؟ َفت5ْش وَ اأَلََعل�َك أَْنَت أَْيضاً ِمَن «: أََجاُبوا  .»ْلَجلِيلِ اإِن�
  } ٥٢: ٧إِْنِجيُل ُيوَحن�ا {

  :تنبأ بھذا اdمر تماماً  كان قد عام ، ٨٠٠بي� أشعياء ، وقبل حوالي غير أن الن

َماُن اَكَما أََھاَن . َولَِكْن Jَ َيُكوُن َظ"ٌَم لِل�ِتي َعلَْيَھا ِضيقٌ  ُل أَْرَض َزُبولُوَن الز� dَو�
ْعُب . dَُممِ اَل َجلِيdُْرُدن5 اْلَبْحِر َعْبَر اdَِخيُر َطِريَق اَوأَْرَض َنْفَتالِي ُيْكِرُم  الُِك ااَلش� لس�

ْلَمِة أَْبَصَر ُنوراً َعِظيماً اِفي  ْلَمْوِت أَْشَرَق َعلَْيِھْم اْلَجالُِسوَن ِفي أَْرِض ِظَ◌Jَِل ا. لظ]
ةَ اأَْكَثْرَت . ُنورٌ  ْمَت لََھا . dُم� َن َكال�ِذي. ْلَحَصادِ اَيْفَرُحوَن أََماَمَك َكاْلَفَرِح ِفي . ْلَفَرحَ اَعظ�

ِرِه . َيْبَتِھُجوَن ِعْنَدَما َيْقَتِسُموَن َغنِيَمةً  dَن� ِنيَر ِثْقلِِه َوَعَصا َكِتِفِه َوَقِضيَب ُمَسخ5
ْرَتُھن� َكَما فِي َيْوِم ِمْدَيانَ  ْلَوَغى َوُكل� ِرَداٍء ُمَدْحَرٍج اْلُمَتَسل5ِح ِفي اdَن� ُكل� ِس"َِح . َكس�

َماِء َيُكوُن لِ اِفي  ارِ لد5 ُه ُيولَُد لََنا َولٌَد َوُنْعَطى . ْلَحِريِق َمأَْك"ً لِلن� َياَسُة اْبناً َوَتُكوُن اdَن� لر5
"َمِ اَرئِيَس  إِلَھاً َقِديراً أَباً أََبِدّياً ْسُمُه َعِجيباً ُمِشيراً اَعلَى َكِتفِِه َوُيْدَعى   ٩أََشْعَياء  { .لس�

:٦ ,١ {  

كان اNستشھاد من ھنا ، . جوناثان ا+رامي ، بالمسيح –غوم يتنّبأ ھذا المقطع ، حسب تر
قة في تفسيرھم للكتاب المقد�س ، بيھود دJلة على نوعية إثباتات بدوي  ، ُعِرف عنھم عدم الد5

  .وتفسيراته للمعلومات الواردة في الكتاب المقد�س

د ، حسب المسلمين ، يأتي من يوحنا -١٢   :نفسه  لمعمدانا َزْعٌم آخر بنبوأة ُمَحم�

ْوَبِة َولَِكِن  ُدُكْم بَِماٍء لِلت� ل�ِذي لَْسُت أَْھ"ً أَْن ال�ِذي َيأْتِي َبْعِدي ُھَو أَْقَوى ِمن5ي اأََنا أَُعم5
وِح . أَْحِمَل ِحَذاَءهُ ُدُكْم بِالر]   } ١١: ٣إِْنِجيُل َمت�ى {  .ْلقُُدِس َوَنارٍ اُھَو َسُيَعم5

د ، وليس يسوع ، تJ يمكن أن  الفقرة هھذ نيعتبر المسلمون خطأً أ شير إJ إلى ُمَحم�
  :لiسباب الث"ثة التالية 

 .لم يأِت يسوع بعد يوحنا بل كان معاصراً له .١

بِعهلو كان يسوع ھو من أشار إليه يوحنا ، فلماذا  .٢ فيما بعد ، لو أن يسوع  لم يت�
 المسيح كان فع"ً أعظم منه ؟

اثنين من الرسل لqستع"م إن كان فع"ً ھو  فَبَعثَ  شكك يوحنا يوماً بيسوع ، .٣
  ) ٣-١: ١١ْنِجيُل َمت�ى إِ ( الُمنتَظر 

د   .J تترك ھذه العوامل أي شك لدى المسلمين أن يوحنا كان يشير إلى ُمَحم�

  :كما يلي على ھذه النقاط الث"ثة  نُرد] 

أن كان يوحنا  بعديسوع ، لم يبدأ المسيح التبشير إJ عاصر رغم أن يوحنا  .١
يوحنا " بعد"لذلك ، فإن المسيح أتى بالفعل . المعمدان قد باشر تبشيره بين العامة

 ) ١٧ ,١٢: ٤؛ ١٦ ,٣ ,١: ٣إِْنِجيُل َمت�ى (



ر له الطريق .٢ إِْنِجيُل ( لم يكن على يوحنا المعمدان أن يتبع يسوع بل أن يحض5
قبل أن يباشر يسوع  كان قد أُلقي القبض عليه كما أن يوحنا). ٢٣: ١يوحنا 

. ( باعه ليسوع المسيح مستحي"ً ، وھذا ما جعل ات5  بفترة وجيزةتبشيره في الجليل 
 )  ١٧-١٢: ٤إِْنِجيُل َمت�ى 

و  ١٨: ٢٩تحقيق أشعياء  هأن المسيح يوحنا المعمدان أنه ھو الُمْنَتظر ، وناشدمْ طَ  .٣
٦-٤: ٣٥. 

ا ِبَما َتْسَمَعاِن َوَتْنُظَرانِ ْذَھَبا َوأَْخِبرَ «ٱ: َفأََجاَبُھَما َيُسوعُ  اَْلُعْمُي ُيْبِصُروَن : ا ُيوَحن�
م] َيْسَمُعوَن وَ اْلُبْرُص ُيَطھ�ُروَن وَ اْلُعْرُج َيْمُشوَن وَ اوَ  ْلَمَساِكيُن اْلَمْوَتى َيقُوُموَن وَ الص]

  } ٦-٤: ١١إِْنِجيُل َمت�ى  { .»َوُطوَبى لَِمْن Jَ َيْعُثُر ِفي� . ُيَبش�ُرونَ 

ولو تكھّنا أن يوحنا ، وقد حل� فيه الروح القدس ، ما كان  ، إلغاًء لھذه البرھان اdخير
 mن الروح القدس يكون قد أعلمه بأمر المسيح ُمسَبقاً ، يجب أن يساوره أي شكd . ھذا المنطق

َس J يقول أن النبي� يجب أن يملك معرفة تامة  ، إنما فقط ما  معي�نٍ  بوضعٍ خاطئ dن الكتاب المقد�
 ١أَْعَماُل الُرُسل ؛  ٣٦: ٢٤إِْنِجيُل َمت�ى ؛  ١٢- ١٠: ١إِْنِجيُل ُبْطُرس اdول ( أراد M له أن َيْعلََمه 

:٨-٦ (  

أضف إلى ذلك أن حلول الروح القدس J يعني أن النبي� معصوم عن اdخطاء الشخصية 
ه من قوة فائقة الطبيعة، لكنه يعني    .لُيَبش5ر بكلمة M دون خطأ أن النبي� موج�

  :ثالثاً ، شِھد يوحنا بنفسه أن يسوع ھو الُمْنَتَظر 

ا َيُسوَع ُمْقبِ"ً إِلَْيِه َفَقالَ اَوِفي  ِ ُھَوَذا َحَمُل «: ْلَغِد َنَظَر ُيوَحن� �M ل�ِذي َيْرَفُع َخِطي�َة ا
ُه َكاَن َقْبلِيل�ِذي قُْلُت َعْنُه َيأِْتي َبعْ اَھَذا ُھَو . ْلَعالَمِ ا اِمي dَن� َوأََنا لَْم .. .ِدي َرُجٌل َصاَر قُد�

َد بِاْلَماِء َذاَك َقاَل لِياأَُكْن أَْعِرفُُه لَِكن�  وَح َناِزJً ال�ِذي َتَرى ا: ل�ِذي أَْرَسلَنِي dَُِعم5 لر]
وِح اَوُمْسَتِقّراً َعلَْيِه َفَھَذا ُھَو  ُد ِبالر] َوأََنا َقْد َرأَْيُت َوَشِھْدُت أَن� َھَذا ُھَو . ُدسِ ْلقُ ال�ِذي ُيَعم5

  } ٣٤-٣٣ ,٣٠-٢٩: ١إِْنِجيُل ُيوَحن�ا  {  .  »�Mِ ْبُن ا

  } ٣٠: ٣إِْنِجيُل ُيوَحن�ا  {  .َوأَن5ي أََنا أَْنقُصُ َيْنَبِغي أَن� َذلَِك َيِزيُد 

في ! يسوع ويكون نذيراً له قُ بِ سْ والمدھش أكثر أن القرآن نفسه يشير إلى أن يوحنا يَ 
ه إبناً من دُ عِ ا+ية الثالثة عشرة ، يظھر م"ك الرب على زكرّيا ويَ  –حديث لوقا ، الفصل اdول 

زكريا  دعتكذلك يذكر القرآن أن م"ئكة الرب ).  يحيى( أليصابات ويكون إسمه يوحنا زوجته 
). يسوع(ن شاھداً على حقيقة كلمة M يكو ىتزف]ه الخبر السار أنه سوف ُيرَزُق إبناً يدعى يحيل

وھكذا ، فإن القرآن ُيعلن أن يوحنا سبق .  ٤٥: ٣والكلمة المسيح عيسى قد وردت في السورة 
  .د لهِه◌ِ يسوع المسيح وشَ 

َبًة إِن�َك َسِميُع الد]  ًة َطي5 ي� ُه َقاَل َرب5 َھْب لِي ِمن ل�ُدْنَك ُذر5 َفَناَدْتُه  َعاءُھَنالَِك َدَعا َزَكِري�ا َرب�
 ِMّ َن ًقا ِبَكلَِمٍة م5  اْلَمtِئَكُة َوُھَو َقائٌِم ُيَصل5ي فِي اْلِمْحَراِب أَن� Mَّ ُيَبش5ُرَك ِبَيْحَيـى ُمَصد5

الِِحينَ  َن الص�  }٣٩-٣٨: ٣ سورة آل عمران {َوَسي5ًدا َوَحُصوًرا َوَنِبّيًا م5



ْنُه اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم إِْذ َقالَِت اْلَمtِئَكُة َيا َمرْ  َيُم إِن� Mَّ ُيَبش5ُرِك ِبَكلَِمٍة م5
ِبينَ  ْنَيا َوا+ِخَرِة َوِمَن اْلُمَقر�   } ٤٥: ٣ سورة آل عمران { َوِجيًھا ِفي الد]

س كلياً فكرة نبيm يأتي بعد  ي واضح تماماً ف وھو المسيح ،أخيراً ، أنكر الكتاب المقد�
د ،  وھذا واضح . موافقته مُ تْ وخَ الوحي لبني البشر  مخاتِ ھو اNشارة إلى أن يسوع المسيح ، J ُمَحم�

  :من ك"م يسوع نفسه 

إِْنَساٌن َغَرَس َكْرماً َوأََحاَطُه بِِسَياٍج َوَحَفَر َحْوَض َمْعَصَرٍة «: ْبَتَدأَ َيقُوُل لَُھْم ِبأَْمَثالٍ ٱوَ 
اِميَن َوَساَفرَ َوَبَنى ُبْرجاً َوَسل�  اِميَن ِفي اُثم� أَْرَسَل إِلَى . َمُه إِلَى َكر� ْلَوْقِت َعْبداً لَِيأُْخَذ اْلَكر�

اِميَن ِمْن َثَمِر اِمَن  ُثم� أَْرَسَل إِلَْيِھْم أَْيضاً . ْلَكْرِم َفأََخُذوهُ َوَجلَُدوهُ َوأَْرَسلُوهُ َفاِرغاً اْلَكر�
وهُ َوأَْرَسلُوهُ ُمَھاناً َعْبداً آَخَر َفَرَجُموهُ َوشَ  ُثم� آَخِريَن . ُثم� أَْرَسَل أَْيضاً آَخَر َفَقَتلُوهُ . ج]

ْبٌن َواِحٌد َحبِيٌب إِلَْيِه اَفإِْذ َكاَن لَُه أَْيضاً . َكِثيِريَن َفَجلَُدوا ِمْنُھْم َبْعضاً َوَقَتلُوا َبْعضاً 
ً إِلَْيِھْم أَِخيراً  ُھْم َيَھاُبوَن إِ : َقائِ"ً  أَْرَسلَُه أَْيضا اِميَن َقالُوا فِيَما اَولَِكن� أُولَئَِك . ْبِنيإن� ْلَكر�

وا َنْقُتْلُه َفَيُكوَن لََنا ! ْلَواِرثُ اَھَذا ُھَو : َبْيَنُھمْ  َفأََخُذوهُ َوَقَتلُوهُ َوأَْخَرُجوهُ ! ْلِميَراثُ اَھلُم]
اِميَن َوُيْعِطي اَيأْتِي َوُيْھلُِك ْلَكْرِم؟ اَفَماَذا َيْفَعُل َصاِحُب . ْلَكْرمِ اَخاِرَج  ْلَكْرَم إِلَى اْلَكر�
َرْأَس ْلَبن�اُؤوَن ُھَو َقْد َصاَر ا َرَفَضهُ ل�ِذي ا ْلَحَجرُ ا: ْلَمْكُتوبَ اأََما َقَرْأُتْم َھَذا . آَخِرينَ 

اِوَيِة ا ب5 َكاَن َھَذا َوُھَو َعِجيٌب ِفي أَْعُينَِنااِمْن ِقَبِل لز� -١: ١٢ْنِجيُل ُمرقُس إِ {  » !لر�
١١ {  

 يؤكد يسوع المسيح أنه اNبن اNلھي الوحيد ، ويثب5ت حق�ه في اNرثَمَثِل في ھذه ال
  .تفّوقه على باقي المخلوقات كونه رسول أ+ب اdخيرو M لملكوت

َعاِم  َعاِم اِاْعَملُوا Jَ لِلط� Nِْنَساِن dَن� اْبُن إل�ِذي ُيْعِطيُكُم اِة dََبِدي� اْلَباِقي لِْلَحَياِة اْلَباِئِد َبْل لِلط�
ُ َھَذا  �M ا  { . »+ُب َقْد َخَتَمهُ ا   } ٢٧: ٦إِْنِجيُل ُيوَحن�

مھا الكتاب المقدس ، أصبح واضحاً أن يسوع ھو خاتُِم اdنبياء  على ضوء الحقيقة التي ُيقد5
  .وآخر وحي من M إلى العالم

  الختام

اسفح] تبعد  المنطقية  بالُمغالطاتيمكننا أن نستنتج بسھولة أنه مليء بدوي ، . د ص كر�
ھا كما أن عمله يحاول جعل . واNستنتاجات والقراءات الخاطئة والموضوعة خارج سياق نص5

د رغم عدم وجود مثل ھذه النبوآت من السھل قراءة الكتاب المقدس و .الكتاب المقدس يتنبأ بُمَحم�
نالمُ قراءة برنامجنا و غير أن المقاربة العلمية . نتناولهمسبقاً في مخيلتنا من خ"ل أي نص  َدو�

  .عن ذاته في أي موضوع كان رُ ب5 عَ يُ  لm كُ واdمينة تكمن في جعل الكتاب المقدس كَ 

ِل ما إذا كان  ھا وتأم] ونحث] القارئ على البحث في مختلف الفقرات ضمن سياق نص5
دالكتاب المقدس يأتي على ِذكر مُ  على ضوء تفسير صحيح للكتاب  ،أن القارئ نحن على ثقةو. َحم�

د  ااستخ"ص المعنى الصحيح للنص ، سيحكم بنفسه ما إذوالمقدس  كان الكتاب المقدس تنّبا بُمَحم�
  .أو أنھا محاولة متحّمسة أُخرى لفرض تفسير إس"مي على الكتاب المقدس، 
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