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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 أما بعد.. الصالة والسالم ىلع عبده املصطىف احلمد هلل وكىف و 

أن ( سالالمه شبكة مشاكة اإل)لقائمون ىلع موقع فقد طلب مين األخوة الفضالء ا
أذكر هلم شيئاً مما ُكتب عن نبوة نبهنا حممد صىل اهلل علهال  وساللم ك كتالب أ ال  

مساللمو أ ال  الكتالاب وأمالر م ك : )الكتاب فنقلت هلم بعض ما أوردت  ك كتايب
و ذه البشارات نقلتها من مسالل  أ ال  الكتالاب ( ادلفاع عن القضايا القرآنهة

بمعىن أنين لم أدون أي نص أو بشارة إال ما شهد عله  مسلم من أ   الكتاب أن  
وقد أرشت ك نهاية لك بشالارة إ  اسالم املهتالدي ا ي . وجد  ذا انلص ك كتاب 

ىلع الطبعات املحدمة من ما يسىم نقلتها من  ورقم الصفحة من كتاب  مم طابقتها 
ونتهجت  ألن بعض  ؤالء املهتدين ينقلون نلا من نسخ قديمالة " بالكتاب املقدس"

جداً اكلطربي ا ي اكن معارصاً للمتولك وألن ايلهود وانلصالار  يقومالون بعمال  
تصحهح لكتابهم بني آونة وأخر  ويضهفون وحيذفون من العبارات مالا يشالانون 

صعوبة املقارنة بني انلص ا ي أورده املهتدي وانلص املوجود ك فقد جيد ابلاحث 
الطبعات احلديثة للكتاب املقدس املزعوم لكن العربة بشالهادة  الؤالء املهتالدين 

 .ونقلهم هلذه انلصوص
ويلعلم القارئ أن  ذه البشارات موجودة ك كتب كثالةة سالواء ك بعالض  

كتالاب مثال  كتالاب ادالواب دواوين السةة أو ك مصالنفات ادالدم مالع أ ال  ال
 .الصحهح البن تهمهة و داية احلهار  البن القهم 
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وإظهار احلق لرمحة اهلل اهلندي والفارق بني املخلوق واخلالالق لعبالدالرمحن  
باج  يج أو كتاب أمحد السقا البشارة بنيب اإلسالم وكذلك مصالنفات املهتالدين 

 :من أ   الكتاب مث  كتاب
 .ن الطربيادلين وادلولة لعيل بن رب   .1
 .حتفة األريب ك الرد ىلع أ   الصلهب لعبد اهلل الرتمجان .2
 .انلصهحة اإليمانهة ك فضهحة امللة انلرصانهة للمتطبب .3

 .إفحام ايلهود للمسئوم بن حيىي املغريب .4

 .مسالك انلظر ك نبوة سهد البرش لسعهد بن احلسن االسكندراين .5

 .بد األحد داودحممد صىل اهلل عله  وسلم ك الكتاب املقدس لع .6

 .حممد نيب احلق ملجدي مرجان .7

خله   حممد صىل اهلل عله  وسلم ك اتلوراة واإلجنه  والقرآن إلبرا هم .8
 .أمحد

وقد مجعت مجهع األدلة والبشارات اليت اسالتدم بهالا  الؤالء . وغة ا كثة
 .وغة م وضمنتها كتايب السابق ذكره

اب األديالان كما أن  ناك من صالن  مصالنفات خاصالة ببشالارات أصالح 
السابقة بهذا انليب اخلاتم صىل اهلل عله  وسلم وكالذا صالنفت مصالنفات خاصالة 
حتم  بني دفتهها شهادات الكتاب املعارصين املعتربين نبهنا حممد صىل اهلل علهال  

تأيل  مبرش الطرازي احلساليين مالن .. إ  ادلين الفطري األبدي: وسلم ككتاب 
 .القا رة –ة اخلانيج و و من منشورات مكتب. علماء تركستان

 
 حممد بن عبد اهلل السحهم. د
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 بشارات العهد القديم
رنيا رآ ا يعقوب علهال  السالالم ك منامال ذ وذلالك أنال  رأ  ساللماً   :البشارة األوىل 

منصوباً من األرض إ  السماءذ وهل مخس درجاتذ ورأ  ك منام  أمالة عظهمالة صالاعدة ك 
يا يعقوب أنا : أبواب السماء مفتوحة فتجىل هل رب  قائالً ذلك ادلرج واملالئكة يعضدونهمذ و

يا رب من أوئلك الصاعدون ك ذلك ادلرج ؟ فقالام : فقام. معك أسمع وأر ذ تمن يا يعقوب
خبمس صاللوات فرضالتهن : فقام يا رب بماذا وصلوا إيلك ؟ فقام.  م ذرية إسماعه : اهلل هل

لما اسالتهق  يعقالوب مالن منامال  فالرض ىلع علههم ك ايلوم واللهلة فقبلو ن وعملوا بهن ف
ذريت  اخلمس الصلواتذ ولم يكن اهلل سبحان  وتعا  قد فرض ىلع بين إرسائه  صالالة ك 
اتلوراة إال القرابني يقربونهاذ وما زالت بنو إرسائه  وعلمان م يصاللون الصاللوات اخلمالس 

  علههم السالم يبرشون إتبااعً لسنة جد م يعقوب عله  السالمذ ولم تزم أنبهاء بين إرسائه
 .ذ ويتمنون أن يكونوا ك زمان  صىل اهلل عله  وسلمبظهور حممد 

تقربوا : )أن يعقوب عله  السالم ملا دنت وفات  مجع أوالده وقام هلم  :البشارة اثلانهة 
مالا تعبالدون مالن بعالدي ؟ قالالوا : فلما اجتمعوا قام هلم. إيل  أقوم لكم ما يظهر آخر الزمان

ولم يوجالد : )وهلإ آبائك إبرا هم وإسماعه  وإسحاق إهلاً واحداًذ قام اإلسكندراين نعبد إهلك
ك اتلوراة أن  ُذكر يشء مما وعد ب ذ ب  مكتوب ك اتلوراة أن  داع هلم وتوىفذ علالم مالن ذلالك 

 .من  ذه اآلية صىل اهلل عله  وسلمأنهم حموا اسم انليب حممد 
من وصالهة يعقالوبذ  صىل اهلل عله  وسلم إن اهلل رصفهم عن حمو اسم انليب: قلت 

فيف  ذا اإلصحاح وبعد  ذه الفقرة بفقرات يسةة يرد إخبار يعقوب ألبنائ  بما سهكون ك 
آخر الزمانذ وقد بىق  ذا اإلخبار إ  اآلن حيم  بعض ألفاظال  العربيالةذ و الو قالوم يعقالوب 

العم مالن بالني قدم: )عله  السالم هال  حالي يالأي شالهلوهذ ال يزوم صودان من يهالوذا أو مرش 
ذ وقد من  اهلل ىلع املهتدي عبد األحد داود فكش  اللثام عن (ويكون هل خضوع الشعوب

 ذه الوصهةذ ويف األسطر اتلايلة اقتبس بعض استدالالت  واستنتاجات  ىلع أن  ذه البشالارة 
 :ذ و ذه االستدالالت يه صىل اهلل عله  وسلمخاصة برسونلا حممد 
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لكمة فريدة ك العهد القديمذ وال تكرر ك أي ماكن آخر ك العهالد " شهلوه"أن لكمة  .1
 .القديم

ذ "ويه"ذ "المهالد"ذ "يالود"ذ "شالني: "أن لكمة شهلوه تتكون من أربعة أحرف عربيالة يه .2
ذ و لالك ال يمكالن أن "يالود"وتوجد بدلة اسمها شهلوه ولكن ال يوجد فهها حالرف 

لكمة حهثما وجالدت ششالة إ  شالخص يكون االسم مطابقا أو مشةاً للبدلةذ إذاً فال
 .وليس إ  ماكن

أن  الالذه العبالالارة اشالالتملت ىلع ضالالمة لغالالة العاقالال ذ وقالالد يشالالة إ  القضالالهب أو  .3
الصودانذ أو املرشع بصورة منفصلة أو جمتمعةذ وربما يشة للطاعالةذ وعلهال  فال ن 

خص إن الطابع املليك املتنيب لن ينقطع مالن يهالوذا إ  أن جيالل الشال: )معىن العبارة
 (.ا ي خيص   ذا الطابعذ ويكون هل خضوع الشعوب

يمكالن : بعد أن أورد بعض حتوالت الرتمجة هلذه اللكمة بني العربية والرسيانهة قالام .4
 ..(حي يأي الشخص ا ي ختص : )أن تقرأ  ذه العبارة بالصورة اتلايلة

اي والوديالع ويه تعين املسالم واهلال" شل "مشتقة من الفع  العربي " شهلوه"أن اللكمة  .5
 .واملوموق

فحهنئالذ يكالون " شالوه"من املحتم  أن  تم ىلع  ذه العبارة حتري  متعمد فتكون  .6
و و نفس اللقب املوصوف ب  " رسوم ياه"و ذه العبارة مرادفة للكمة " شهلوح"معنا ا 
 .رسوم اهلل: تعين" وشهلواح إلو هم" صىل اهلل عله  وسلمحممد 

ة ىلع املسهح حي لالو آمالن ايلهالود بنبوتال ذ ألنال  ال ال يمكن أن تنطبق  ذه البشار .7
توجد أي من العالمات أو اخلصائص اليت توقعهالا ايلهالود ك  الذا انلاليب املنتظالر ك 
املسهح عله  السالمذ فايلهود اكنوا ينتظرون مسهحاً هل سه  وسلطةذ كما أن املسهح 

 .ايلهودرفض  ذه الفكرة القائلة بأن   و املسهح املنتظر ا ي تنتظره 
ذ فاتلعالابة  صىل اهلل عله  وسلمأن  ذه انلبوة قد حتققت حرفها وعملهاً ك حممالد  .8

قد أمجع الرشالاح املعلقالون ىلع أن معنا الا الساللطة " املرشع"و " الصودان"املجازية 
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و ذا يعين علمهاً أن  صاحب الصالودان والرشاليعةذ أو ا ي يملالك . امللكهة وانلبوة
 .لشعوبحق الترشيع وختضع هل ا

ال يمكن أن تنطبق  الذه البشالارة ك حالق مالونذ ألنال  أوم مالنظم ألسالبا  بالين  .9
 .إرسائه ذ وال ك حق داودذ ألن  أوم ملك فههم

 ادي ومسالم وأمنيذ و الذا يتفالق : اآلرامهة فيه تعين" شاال"بال " شهلوه"لو تم تفسة  .11
لرسالالة  الو قبال  ا صىل اهلل عله  وسلموقد اكن حممد . العربية" شل "مع تفسة 

وبعالد  الذه املحالاوالت . األمنيذ و و حم  اثلقالةذ و الو املسالالم اهلالادي الصالادق
اتلفسةية والرتمجة ينتقال  املهتالدي عبالد األحالد إ  إلالزام اخلصالم بهالذه انلبالوة 

 :ومدلوالتها ويه ما ييل
 .أن الصودان واملرشع سهظالن ك سبط يهوذا طاملا أن شهلوه لم يظهر .1
ف ن شالهلوه لالم يظهالرذ وأن الصالودان " الشهلوه"ك  ذا بموجب اداعء ايلهود  .2

املليك واخلالفة ختصان ذلك السبطذ وقد انقرضنا منذ أكرث من مالمة عرشال 
 .قرناً 

أن سبط يهوذا اختىف مع سلطت  امللكهة وشالقهقتها اخلالفالة انلبويالةذ ومالن  .3
إبقاء السبط ىلع وجال  األرض يعالهض ك " الشهلوه"الرشو  األساسهة لظهور 

 .رض آبائ ذ أو ك ماكن آخر بصورة مجاعهةأ
قالد " شهلوه"إما التسلهم بأن : ايلهود مضطرون أن يقبلوا واحداً من اخلهارين .4

أو أن يتقبلوا أن سبط يهوذا لم . جاء من قب ذ وأن أجداد م لم يتعرفوا عله 
 ".شهلوه"يعد موجوداًذ و و السبط ا ي ينحدر من  

عاكسالالة جالالداً لالعتقالالاد ايلهالالودي أن انلالالص يتضالالمن بصالالورة واضالالحة وم .5
غريب تماماً ىلع سبط يهالوذا وبقهالة األسالبا ذ ألن " شهلوه"أن  –وانلرصاين 

فال ن الصالودان واملرشالع سالوف " شالهلوه"انلبوة تدم ىلع أن  عنالدما ياليجء 
غريباً عن يهوذاذ " شهلوه"خيتفهان من سبط يهوذاذ و ذا ال يتحقق إال إذا اكن 
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من يهوذا فكه  ينقطع  ذان العنرصان مالن ذلالك منحدراً " شهلوه"ف ن اكن 
منحالدراً مالن أي سالبط آخالرذ ألن " شالهلوه"السبطذ وال يمكن أن يكون 

. الصودان واملرشع اكنا ملصلحة إرسائه  لكهاذ وليس ملصلحة سالبط واحالد
ذ "شهلوه"و ذه املالحظة األخةة تقيض ىلع االداعء انلرصاين ك أن املسهح  و 

 .ن يهوذا من جهة أم ألن املسهح منحدر م
أكالرب  –أن انلبوة تبىق ك سبط يهالوذا : وقد أورد  ذه البشارة انلجار وقام إن املعىن

 .أي اإلسالمذ وختضع هل األمم" شهلون"حي يأي  –أوالد سهدنا يعقوب 
انظروا كوكباً قد : )ما ورد ك قصة بلعام بن باعوراء أن  قام :بشارة سفر العدد: أوالً  

وقام ( م إسماعه ذ وعضده سبط من العربذ ولظهوره تزلزلت األرض ومن علههاظهر من آ
ذ ومالا  صىل اهلل عله  وسلمولم يظهر من نس  إسماعه  إال حممد : )املهتدي اإلسكندراين

حقا إن  كوكب آم إسماعه ذ و الو ا ي . صىل اهلل عله  وسلم تزلزلت األرض إال لظهوره
ذ فقالد حرسالت السالماء مالن اسالرتاق السالمعذ    وساللمصىل اهلل علهالتغة الكون ملبعثال  

 .وانطفأت نةان فارسذ وسقطت أصنام باب ذ ودكت عروش الظلم ىلع أيدي أتباع 
يالربز كوكالب مالن يعقالوبذ ويقالوم : )وقد حرف  ذا انلص ك الطبعات املحدمة إ  

 (.قضهب من إرسائه ذ فهحطم موآبذ ويهلك من الوىغ
 :بشارات سفر اتلثنية: ثانياً  
ملا ُ زمت جهوش بين إرسائه  أمام العمالقالةذ توسال  مالون إ  اهلل   :البشارة األوىل 

اذكالر عهالد إبالرا هم ا ي : )قائالً  صىل اهلل عله  وسلمسبحان  وتعا  مستشفعاً بمحمد 
وعدت  ب  من نس  إسماعه  أن تنرص جهوش املؤمننيذ فأجاب اهلل داعءه ونرص بين إرسائه  

وقالد اسالتبدم  الذا انلالص بالعبالارات ( صىل اهلل عله  وساللم اكت حممدىلع العمالقة برب
اذكر عبهدك إبرا هم وإسحاق ويعقوبذ وال تلتفت إ  غالظة  ذا الشالعب وإممال  : )اتلايلة

قد صدر من مالون  –ا ي ك انلص األوم  –وال يمكن أن يكون  ذا ادلاعء ( وخطهئت 
 .عله  السالم ذ ألن  يناك كمام اتلوحهد
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إن الالرب : )ك الفص  احلادي عرش أن مالون قالام بلالين إرسائهال   :بشارة اثلانهةال 
وقد ورد ك  ذا اإلصحاح ما ( إهلكم يقهم نبهاً مثيل من بينكمذ ومن إخوتكم فاسمعوا هل

إين مقهم هلم نبهاً مثلك : )يؤكد  ذا القوم ويوضح ذ و و ما ورد ك اتلوراة أن اهلل قام ملون
( وأيما رج  لم يسمع لكماي اليت يؤديها ذلك الرج  باسال  أنالا أنالتقم منال من بني إخوتهمذ 

وتكاد أن تكون  ذه البشارة حم  إمجاع من لك من كتب ك  ذا ادانبذ وقد بني  ؤالء 
من خالم الوجوه  صىل اهلل عله  وسلماملهتدون كه  تنطبق  ذه البشارة ىلع نبهنا حممد 

 :اتلايلة
مجهع األنبهاء ا ين اكنوا ك بين إرسائه  مالن بعالد مالون لالم ايلهود جممعون ىلع أن  .1

واملراد باملثلهة  نا أن يأي برشع خالاص تتبعال  علهال  األمالم مالن  . يكن فههم مثل 
ذ ألن  من إخوتهم العربذ وقالد  صىل اهلل عله  وسلمبعدهذ و ذه صفة نبهنا حممد 

علههاذ فهو كمالونذ  الذا جاء برشيعة ناسخة دمهع الرشائع السابقةذ وتبعت  األمم 
الواردة ك البشالارة قالد أكالدت وحالددت الشالخص ( من بينهم)فضاًل عن أن لفظ  

 .املراد
 ذا انلص يدم ىلع أن انليب ا ي يقهم  اهلل بلين إرسائه  ليس من نساللهمذ ولكنال   .2

من إخوتهمذ ولك نيب بعث من بعد موس اكن من بين إرسائه  وآخر م عيىس علهال  
 .صىل اهلل عله  وسلم ق رسوم من إخوتهم سو  نبهنا حممدالسالمذ فلم يب

أن إسماعه  وذريت  اكنوا يسمون إخوة بلين إبرا هم عله  السالالمذ ألن اهلل قالام ك  .3
بأن  قبالة إخوتال  : )عن ابنها إسماعه  –حسب رواية العهد القديم  –اتلوراة هلاجر 

 .ذريت كما دىع إسحاق وذريت  إخوة إلسماعه  و( ينصب املضارب
أن ك  ذه اآلية إشارة خفهة غة رصحيةذ فائقة احلكمالةذ ألن مالون لالو اكن قصالد  .4

(: مالن إخالوتكم)بانليب املوعود أن  من بين إرسائه ذ لاكن ينبيغ أن يقوم بدال مالن 
منكمذ أو من نسلكمذ أو من أسباطكمذ أو من خلفكالمذ وبمالا أنال  تالرك  الذا 

 .  من بين إسماعه  املباينني هلماإليضاحذ علمنا أن  قصد بهذه اإلشارة أن
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إشتم   ذا انلص ىلع مفردة اكفهة للتديل  ىلع أن  ذه انلبوة خاصة بسالهدنا حممالد  .5
ولك نفالس ال )ويف بعالض الرتمجالات ". انتقم منال : "ويه قوهل صىل اهلل عله  وسلم

فيه تدم ىلع أن من ال يسمع هل ويطعال  ينالتقم (. شسمع  لك انليب وتطهع  شستأص 
صالىل اهلل علهال  و ذا ينطبق تماماً مع حام املخالفني لرسالوم اهلل . ستأص من  وي
ذ وال يمكن أن تنطبق ىلع عيىس عله  السالم ا ي طارده وحاربال  ايلهالودذ  وسلم

ولم يقع علههم اإلنتقام من  أو من أتباع ذ و ذه املفردة اكفهالة للتالديل  ىلع صالدقها 
 .صىل اهلل عله  وسلم ىلع نبهنا حممد

أن الرب جاء من طور سيننيذ وطلع نلالا : )جاء ك الفص  العرشين   :ارة اثلاثلةالبش
من ساعةذ وظهر من جب  فارانذ ومع  عن يمهن  ربوات القديسني فمنحهم العزذ وحبالبهم 

و ذه البشارة اكليت قبلها اكدت أن تكالون حمال  ( إ  الشعوبذ وداع جبمهع قديسه  بالربكة
 .ذا ادانبإمجاع وقبوم ممن كتب ك  

وفاران يه مكة وأرض احلجازذ وقد سالكنها إسالماعه ذ ونصالت ىلع ذلالك اتلالوراة 
وإذا اكنالت اتلالوراة أشالارت إ  ( وأقام ك برية فارانذ وأنكحت  أم  امرأة من أرض مرصال)

 .نبوة تزنم ىلع جب  فاران لزم أن تلك انلبوة ىلع آم إسماعه ذ ألنهم ساكن فاران
فلاليس  –لواردة ك  ذه البشارة يه اليت بقرب جبال  ساليناء أما من تو م أن فاران ا

. و نالا ذكالر جالهالً . ظن  صحهحاًذ ألن فاران تلك يه برية فاران كما أفادت عنهالا اتلالوراة
ولفظة فالاران عربيالة حتتمال  الالوجهنيذ . ودعهت تلك فاران بسبب أنها ظلهلة من األشجار
ينبيغ أن يفهم بأن  جب  ذو اغرذ ويف  الذه ف ذا ذكرت الربية لزم أنها ظلهلةذ وإن ذكر ادب  

كما أن لفظالة فالاران مشالتق  مالن . البشارة ذكر جب  فعلم أن  جب  فاران ا ي فه  املغارة
و الذه ادبالام قالد تملالت . أي املتجم  بوجود بهت اهلل. املتجم : فاري بالعربية وعربيتها

 .ببهت اهلل
 نالا تقالع ىلع " رب"كما أن لفظالة . أي ظهر دين  وديع إ  توحهده: ومعىن جاء الرب

مون وعيىس وحممد ويه مستعملة بهالذا اإلطالالق ك اللغالة الرساليانهة والعربهالة فتقالوم 
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ومالار " مالار"العرب رب ابلهت بمعىن صاحب ابلهت ويقالوم الرساليان ملالن أرادوا تفخهمال  
 .بالرسيانهة  و الرب

مالم ترمجهالا إ  اللغالة وقد أورد املهتدي اإلسكندراين  ذه البشالارة باللغالة العربيالة 
جاء اهلل من سيناء وأرشق من سالاعةذ واسالتعلن مالن جبالام : )العربهة ونص ترمجت   كذا

فارانذ وظهر من ربوات قدس  عن يمهن  نور وعن شالماهل نالارذ إيلال  تتمالع األمالمذ وعلهال  
إن علماء بين إرسائه  الشارحني للتوراة رشحوا ذلك وفرسالوه بالأن : )وقام( تتمع الشعوب

 .صىل اهلل عله  وسلم ار يه سه  حممد القا رذ وانلور يه رشيعت  اهلاديةانل
 إن مون تكلم بهذه البشارة بصهغة املايض فال تنطبالق ىلع حممالد: وقد يقوم قائ 
وادواب أن من اعدة الكتب اإلهلهة أن شسالتعم  املالايض ك معالىن . صىل اهلل عله  وسلم

 ذه البشارة كذلك بصهغة املايضذ ف ن قبلت  الذه  املستقب ذ ألم تر أن  أخرب عن عيىس ك
 .البشارة ك حق عيىس فيه ك حق حممد ادىع للقبوم

ويف اإلشارة إ   ذه األماكن اثلالمة اليت اكنت مقام نبوة  ؤالء األنبهاء ما يقتيض 
وقالد ربالط املهتالدي . للعقالء أن يبحثوا عن املعىن املراد من  املالؤدي بال  إ  إتبالاع ديالنهم

را هم خله  بني  ذه البشارة وبني صالدر سالورة اتلالني واسالتنته منال  تطابقالاً اكمالاًل ك إب
 .الوسهلة واتلعبة

ملالا بعالث املسالهح علهال  السالالم إ  بالين إرسائهال ذ وأظهالر هلالم   :البشارة الرابعالة
ال نالؤمن بالك وال : )املعجزاتذ نهض إيل  اعلم من علمائهم يقام هل شمعون بلقيش وقام هل

هما ادعهت ذ وال فهما أتهت ب ذ ألن مون عله  السالم أخربنا ك رشيعت  عن اهلل نسلم لك ف
. عز وج  أن انليب املبعوث ك آخر الزمان  و من نس  إسماعه ذ وأنالت مالن بالين إرسائهال 

وأفتالوا بقتال  ( ال يقوم ك بين إرسائه  مث  مون: )واستدم ىلع ذلك بقوم مون ك اتلوراة
عيىس لم يدع أن  مث  مالونذ وإنمالا داع الم إ  عبالادة اهلل وحالدهذ و. عيىس عله  السالم

 .والعم  واتلصديق بما ك اتلوراة
 :بشارة ايلأس: ثاثلاً 
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ذكر املهتدي اإلسكندراين أن  جاء ك صح  إيلالاس علهال  السالالم أنال  خالرج ك 
ء انظالروا  الؤال: سهاحت  وصحب  سبعون رجاًلذ فلما رأ  العرب بأرض احلجاز قام ملن مع 

مالا ا ي يكالون معبالود م ؟ فقالام ! يا نيب اهلل : ا ين يملكون حصونكم العظهمة فقالوا
مالن ! يوحدون اهلل تبارك وتعا  فوق لك منرب اعمذ فقام هل أتباع  يا ناليب اهلل : عله  السالم

ودل يودل من نس  إسماعه ذ اسم  مقرون باسم اهللذ حهث يذكر اسم : يدهلم ىلع ذلك ؟ فقام
صىل اهلل عله   ولم يكن ذلك إال ملحمد: قام املهتدي اإلسكندراين. عا  يذكر اسم اهلل ت
 .وسلم

 :بشارات املزامري:  رابعا
مالن أجال  : )قوم داود عله  السالم ك املزمور اخلالامس واألربعالني  :البشارة األوىل

هالاء الغالالبذ  ذا بارك اهلل علهك إ  األبد فتقدل السه  أيها ادبارذ ألن بهاءك ومحدك ابل
وأركب لكمة احلقذ وسمهت اتلأهلذ ف ن ناموسك ورشائعك مقرونة بههبالة يمهنالكذ وسالهامك 

وقد أورد  الذه البشالارة املهتالدي الشالهخ زيالادة ك ابلحالث ( مسنون ذ واألمم خيرون حتتك
الرصيح بصورة أطوم من  ذهذ ولك الصفات الواردة ك الك انلصني تنطبق تمامالاً ىلع سالهدنا 

 .اهلل عله  وسلم صىل حممد
إن ربنا عظهم : )قوم داود عله  السالم ك املزمور اثلامن واألربعني  :البشارة اثلانهة

فقالد رصح ( حممود جداًذ ويف قرية إهلنا ويف جبل  قدوس وحممدذ وعمت األرض لكها فرحالا
وأبان عن اسم ذ وذكر مبعث  ويه أم القر ذ ووص  حام الكون بعد مبعث  و و االستبشالار 
والفرحذ ألم تتلق الشعوب املغلوبة ىلع أمر ا جنوده بالفرح واالستبشار كما  الو مالدون ك 

عظهم  الو الالرب : )وقد حرف  ذا انلص ك الطبعة اليت بني يدي إ . كتب السة واتلأريخ
وقد يتضح القصد من إبدام القرية باملدينةذ حي تنطبالق ( ومحهد جداً ك مدينة إهلنا قدس 

وقد أعما م اهلل عن حتري  ادزء . ىلع أنبهاء بين إرسائه  املبعومني ك مدنهم ذه البشارة 
 .األوم من  هللف احلمد واملنة
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إن اهلل صههون إلكهاًل : )قوم داود عله  السالم ك املزمور اخلمسني  :البشارة اثلاثلة
وقالام ( راماً حمموداًذ فاهلل يأي وال يهم ذ وحترق انلةان بني يديال ذ وتضالطرم حوايلال  اضالط

أفما ترون أن  ال خيىل داود عله  السالم شيئاً من : )املهتدي الطربي تعلهقاً ىلع  ذه البشارة
أي أنال  رأس وإمالام : نبوات  من ذكر حممد أو حممودذ كما تقرءونذ ومعىن قوهل إلكهاًل حمموداً 

لكهال  مالثاًل حممد حممودذ ومعىن حممد وحممود ومحهد يشء واحد ك اللغةذ وإنمالا بب باإل
من صههون كمالام ادمالام اهلل أرشقذ يالأي : )وقد حرف  ذا انلص إ ( للربانهة واإلمامهة
 (.إهلنا وال يصمت

إنال  جيالوز مالن ابلحالر إ  : )قوم داود ك املزمور اثلالاين والسالبعني  :البشارة الرابعة
ىلع ركالبهمذ ابلحرذ ومن دلن األنهار إ  منقطع األرضذ وأن  خيالر أ ال  ادزائالر بالني يديال  

وتلحس أعدانه الرتابذ تأته  ملوك تاريس وادزائر بالالقرابنيذ وتقالر ب إيلال  ملالوك سالابا 
القرابنيذ وشسجد هل امللوك لكهمذ وتالدين هل األمالم لكهالا بالطاعالة واالنقهالادذ ألنال  خيلالص 
املضطهد ابلائس ممن  و أقو  من ذ ويفتقد الضالعه  ا ي ال نالارص هلذ ويالرأف بالضالعفاء 

كنيذ وينيج أنفسهم من الرض والضهمذ وتعز عله  دمالان مذ وأنال  يالبىق ويعطال  مالن واملسا
ذ ب سبأذ ويصىل عله  ك لك وقتذ ويبارك عله  لك يوم مثال  الالزروع الكثالةة ىلع وجال  
األرضذ ويطلع مماره ىلع رنوس ادبامذ اكليت تطلالع مالن بلنالانذ وينبالت ك مدينتال  مثال  

ذ وأن اسم  ملوجود قب  الشمسذ فاألمم لكهم يتبكالون عشب األرضذ ويدوم ذكره إ  األبد
وال نعلم أحداً يصالىل علهال  ك لك وقالت غالة : )وقام املهتدي الطربي( ب ذ ولكهم حيمدون 

وغين  ذا انلص عن زيادة تعلهق أو رشحذ فلم تتحقق  الذه ( صىل اهلل عله  وسلم حممد
مثال  مالا حتققالت هلذ  لمصالىل اهلل علهال  وسالالصفات متاكملة نليب أو ملك قب  حممالد 

وبمقارنة رسيعة بني اآليات اليت سأورد ا و ذا انلص يتضالح اتلمامال  اتلالام بينهمالاذ قالام 
لقد جاءكم رسوم من أنفسكم عزيز عله  ما عنتم حريص علالهكم بالاملؤمنني : )تعا 

حممد رسوم اهلل وا ين مع  أشداء ىلع الكفار رمحالاء بيالنهم : )وقام عز وج ( رءوف رحهم
م ركعا سجداً يبتغون فضاًل من اهلل ورضواناً سهما م ك وجو هم من أمر السجود ذلالك ترا 
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مثلهم ك اتلوراة ومثلهم ك اإلجنه  كزرع أخرج شطأة فآزره فاستغل  فاسالتو  ىلع سالوق  
 (.يعجب الزراع يلغه  بهم الكفار

مرشالقة  وقد تضمن املزمور ا ي وردت فه   ذه البشارة بعض األلفاظ اليت ال تزام
( ويرشق ك أيام  الصالديق وكالرثة السالالم إ  أن يضالمح  القمالر: )وشا دة ويه قوم داود

ونلفاسال   الذا اللفال  ..( إن  جيوز من ابلحر إ  ابلحالر: )و ذا اللف  يقع مبارشة قب  قوهل
بالشلك ا ي نقلت ذ فهال  بعالد  الذا اإليضالاح " الصديق"وقد ُضبطت لفظة . أحببت إيراده
ي عق ؟ وقد ذكر صاحب  الصديق ريض اهلل عن ذ وذكر سنة مالن سالد دينال  يبىق إشاكم  

ويه كرثة السالم إ  أن يضمح  القمرذ واضمحالم القمر تعبة عن الساعة يشالهد هل أوم 
أن من عالمات السالاعة   صىل اهلل عله  وسلم سورة اتلكوير واالنفطارذ وقد أخرب انليب

 .أن يكون السالم ىلع اخلاصة
: قالام يهالوه لسالهدي: )قام داود ك املزمور احلادي عرش بعد املائة  :اخلامسةالبشارة 

ويربر املهتدي عبالد األحالد داود ( اجلس ىلع يمهين إ  أن أجع  أعداءك مسنداً لقدمهك
 :بما ييل" سهدي"إطالق داود عله  السالم هلذا الوص  

 .برشي أن داود اكن ملاكً قوياًذ وال يتأىت أن يكون خادماً ألي اكئن .1
 .ال يمكن أن نتصور أن  اكن يعين بهذا اللقب أحد األنبهاء املتوفني .2
ذ ألن اللقب املعقوم حهنئالذ "سهدي"ال يمكن دلاود أن يدعو أحداً من سالتل   .3

 .يا بين: سهكون
ال يمكن أن يكون املسهح علهال  السالالم  الو ا ي عنالاه داود بسالهديذ ألن  .4

 .نص إجنه  برنابااملسهح قد استثىن نفس  من  ذا اللقب ب
ك  ذا انلالص  الو " سهدي"أما احلجه اليت احته بها عبد األحد ىلع أن املوصوف بال 

 :ك اكتلايل صىل اهلل عله  وسلمنبهنا حممد 
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الر  .1 أن  أعظم نيبذ ألن   و ا ي نرشال اتلوحهالدذ وقىلعال ىلع الرشالكذ وطه 
دلاود  الكعبة من األصنامذ وأخالرج انلالاس مالن الظلمالات إ  انلالورذ إذاً لاليس

 .فحسبذ ب  سهد األنبهاء وال فخر
صىل اهلل أن عيىس اعرتف أن  لم يكن سهد داودذ فلم يبق سو  حممد  .2

 .سهداً دلاود عله  وسلم
للبرشية مع ما قدم  اكفة  صىل اهلل عله  وسلمبمقارنة ما قدم  حممد  .3

 صالىل اهلل علهال  وساللماألنبهاءذ خنرج بنتهجة تفرض نفسالها ويه أن حممالد 
 .و ا ي يستحق  ذا اللقب املمزيوحده  

ك اتلنديالد بالرشالك والومنهالة وباثلالالوث  صىل اهلل عله  وساللمتفوق   .4
 .انلرصاين

 .أن  ذا الترشي  قد تم يللة املعراج .5
: قوم داود عله  السالم ك املزمور اتلاسالع واألربعالني بعالد املائالة  :البشارة السادسة

ساكني باخلالصذ فلهتعزز األبالرار بالكرامالةذ من أج  أن الرب أتاح لشعب  وتطوم ىلع امل)
ويسبحون  ىلع مضاجعهمذ ويكرمون اهلل حبناجر مذ ألن ك أيديهم الساله  ذا الشالفرتني 
مههم بالسالس ذ  لالنتقام من الشعوب وتوبهخ األممذ وإمقام ملوكهم بالقهودذ وعله تهم ومكر 

صىل ألم حتقق  ذه انلبوة ك حممد ( ارهيلحملهم ىلع الَقَدر املكتوب املربمذ فاحلمد دمهع أبر
ا يالن يالذكرون اهلل قهامالاً وقعالوداً وىلع : )وصحب ؟ ألم يق  احلالق عالنهم اهلل عله  وسلم

فهذا من أخص خصالائص  الذه األمالةذ و الو . ويكرمون اهلل حبناجر م: أما قوهل( جنوبهم
: قاً ىلع  الذه البشالارةوقام املهتدي الطربي معل. األذان واإلقامة واتلكبة والتسبهح وا كر

وألمتال  ؟  صىل اهلل عله  وساللم ذه الصفات خالصة للنيب  –يهديكم اهلل  –أما ترون )
فهو ا ي مع  السه  ذو الشفرتنيذ و و املنالتقم بأمتال  مالن جبالابرة فالارس وطغالاة الالروم 

 (.وغة مذ و و ا ي قه دت أمت  امللوكذ وساقت جل تهم وأوالد م ك السالس  واألغالم
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: قوم داود عله  السالم ك املزمالور اثلالاين واخلمسالني بعالد املائالة  :لبشارة السابعةا
لرتتاح ابلوادي وقرا اذ وتلرص أرض قهدار مروجاًذ وليسبح ساكن الكهالوفذ ويهتفالوا مالن )

قل  ادبام حبمد الربذ ويذيعوا شسابهح  ك ادزائرذ ألن الرب جيل اكدبارذ اكلرج  املجرب 
من قهدار؟ إال ودل : )قام املهتدي الطربي( ذ فهو يزجر ويتجربذ ويقت  أعداءهاملتلظي للتكرب

إسماعه  عله  السالمذ و م سالاكن الكهالوف ا ي حيمالدون الالرب ويالذيعون شسالابهح  ك 
ولم خيتص أبناء إسماعه  بسكىن الكهوفذ وإنما ذكر ك  الذه البشالارة ( اهلواجر واألسحار

صالىل اهلل   ادبام وادزائر إشارة إ  شالموم رسالاتل  ساكن ابلوادي والقر  والكهوف وقل
اكفة أرجاء املعمالورةذ ودمهالع األمالاكن املمكنالة لسالكىن البرشال اكبلالوادي  عله  وسلم

والقر  والكهوف وادزائر وقل  ادبامذ وليس وراء  ذه األماكن ما ينفالع إلقامالة البرشال 
 .فهها واختاذ ا مسكناً 

طوىب لكالم يالا بالين إسالماعه  ساليبعث : )  السالمقوم داود عله  :البشارة اثلامنة
وعلالق اإلسالكندراين ىلع ( منكم نيب تكون يده اعيلة ىلع لك األممذ ولك األمم حتت يالده

ومن املعلوم أن إسماعه  عله  السالالم لالم يكالن ظهالر هل ملالكذ وال : ) ذه البشارة بقوهل
صالىل اهلل ال ملحمالد علت يده ىلع إخوت ذ وال نزم إ  الشام وال سكنذ ولم يكن ذلالك إ

و الذه البشالارة ( ذ وأمت   م ا ين سكنوا بمساكن بين إرسائه  بمرص والشام عله  وسلم
 .وقد سبق إيراد ا ك  ذا املبحث –مماملة للبشارة األوىل ك سفر اتلكوين 

عظموا اهلل يا لك األممذ ووحدوا اهلل يا أ ال  : )قوم داود ك املزمور  :البشارة اتلاسعة
صىل فه  بعد  ذا اتلرصيح من ترصيح؟ ومن غة حممد ( سيبعث لكم نيب الرمحةاألرضذ 

 .نيب الرمحة ؟  اهلل عله  وسلم
 

 :بشارات إشعياء:  خامساً 
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اسميع يا سمواتذ وقر ي يالا أرضذ : )قوم إشعهاء ك اإلصحاح األوم  :البشارة األوىل
فق انلبوة املاضهة ك مالزامة داود و ذه انلبوة توا( وملاذا تقليق؟ سيبعث علهك نيب ب  ترح 

 .سيبعث لكم نيب الرمحة: عله  السالم اليت قام فهها
إين رافع آية لألممذ مالن بالدل بعهالدذ : )قوم إشعهاء ك الفص  اثلالث  :البشارة اثلانهة

وأصفر هلم من أقايص األرض صفةاًذ فهأتون رسااعً عجالااًلذ وال يمهلالون وال يتعالرثون وال 
نامون وال حيلون منالاطقهمذ وال ينقطالع معقالد خفالافهمذ سالهامهم مسالنونةذ ينعسون وال ي

وقسههم موترةذ وحوافر خهلهم اكدالمهد صالبةذ وعجلهم مرسعة مثال  الزوابالعذ وزئالة م 
كنههم اللهوثذ وكشب  األسد ا ي يزأر وينهم للفريسةذ فالال ينجالو مالنهم نالاجذ ويالر قهم 

بأبصار م إ  األرض فالال يالرون إال انلكبالات يومئذ مث  دوي ابلحر واصطاكك ذ ويرمون 
وقد استنبط املهتالدي الشالهخ زيالادة مالن ( والظلماتذ وينكش  انلور عن عجاج مجوعهم

 : ذا انلص ادلالالت اتلايلة
من لك وج ذ  صىل اهلل عله  وسلم ذه البشارة منطبقة ىلع نبهنا حممد  .1

 و العالمالة املرفوعالة  صىل اهلل عله  وسلموحممد . بديل  قوهل رابع آية لألمم
 .لسائر األمم

من بدل بعهدذ إشارة إ  أن  ذه العالمة ترفع لألمم مالن خالارج : أن قوهل .2
: فكأنال  قالام. من أقايص األرض: أرض بين إرسائه ذ ويتضح ذلك من قوهل بعده

صىل اهلل علهال   إن أقىص أرض إرسائه  يه األرض اليت خيرج منها ذلك انليب
 .وسلم

هاء وانلوم عن جهوش ذ وإمبات الرسعةذ بر ان ظا ر ىلع نىف اتلعب واإلع .3
ذ ألن املالئكة اكنت ششالارك  صىل اهلل عله  وسلمأن املراد بهذه انلبوة حممد 

كما أن نيف انلوم عن  يالدم أيضالا .. ك جهوش ذ و م ا ين ال ينامون وال يسأمون
 . تورمت قدماهىلع نبهناذ ألن  اكن يقيض الله  ك العبادة وا كر والصالةذ حي



 17 

الشهادة حلوافر خهل  بأنها مث  الصوانذ مطابق لوص  اهلل هلا ك القرآن  .4
وال يمكن أن تنطبق  ذه البشالارة ( والعاديات ضبحاذ فاملوريات قدحا: )بقوهل

 .ىلع عيىس عله  السالمذ ألن  لم يكن هل خه 
 و انلالداء . جاالً وأصفر هلم من أقايص األرض فهأتون رسااعً ع: ولع  املراد من قوهل

وأذن ك انلاس بالاحله يالأتوك رجالاال وىلع لك : )باحله إ  بهت اهلل احلرام الوارد ك قوهل تعا 
 .وعرب بالصفة عن انلداء واألذان(. ضامر يأتني من لك فه عمهق

إن : )قوم إشعهاء ك الفص  اخلامس مفرسالاً مالا تقالدم مالن نبواتال   :البشارة اثلاثلة
ك الظلمات رأت نوراً با راًذ وا ين اكنوا ك ادلىج وحتت ظالم املوت سطع األمة اليت اكنت 

علههم الضوءذ أكرثت من اتلبع واألحزابذ ولم شستكرث بهمذ فأما  م ف نهم فرحوا بني يديك 
كمن يفرح يوم احلصادذ واك ين يفرحون عند اقتسام الغنائمذ ألنك فككت انلة ا ي اكن 

نت ىلع أكتافهمذ وكرست القضهب ا ي اكن يستبعد بهم مث  كرسالك أذهلمذ والعصا اليت اك
وذلك شالبه  بمالا وصال  اهلل تعالا  عالن انلاليب ك : )من كرست ك يوم مدين وقام الطربي

 (.القرآن وقام إن  يضع عنهم إرص م واألغالم اليت اكنت علههم
الرشالكذ و ذا انلص يصور حام أمت  قب  بعثت ذ فقد اكنت ترتع ك ظلمات ادهال  و

مم أضاء هلا نور الوحدانهة فاتبعت ذ وبعد أن اكنت أمالة مستضالعفةذ كالرث أتباعهالاذ وفرحالوا 
بانضمامهم إيلهاذ وبسبب  ذه الرسالة رفع اهلل عنهم استبعاد األمالم هلالمذ وانقلبالت حالاهلم 

 .ف ذا  م املسهطرون ىلع بين البرش
 نلا مولودذ وو ب نلالا ابالن إن  ودل: )قوم إشعهاء ك الفص  اخلامس  :البشارة الرابعة

إن : ) ذا انلص عن الرتمجة الرسيانهةذ أما ترمجت  عن اللغة العربية فهالو( سلطان  ىلع كتف 
 (.ىلع كتف  عالمة انلبوة

وقد أورد املهتدي الشهخ زيادة  ذه البشالارة بالانلص العالربي مالم ترمجهالا إ  اللغالة 
واستنته منهالا األدلالة اتلايلالة ادلالالة ىلع العربهةذ واكنت بصورة أطوم مما ذكره الطربي  ناذ 

 :ويه صىل اهلل عله  وسلمنبهنا حممد 
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 .أن اسم  عجهبذ فلم يتسم أحد بهذا االسم الرشي  من قب  .1
 .أن  من ساللة إسماعه  ا ي لم يظهر منهم سواه .2
و الو " رسالوالً "اليت تضمنتها البشارة قد وجدت ك اتلوراة ايلونانهة " عجهباً "أن لفظ   .3

 .صىل اهلل عله  وسلم م املتغلب عله االس
ذ ولم يكن أحالد أكالرث منال  مشالاورة "مشاوراً " ذه انلبوة تضمنت أن إشعهاء سماه  .4

 .صىل اهلل عله  وسلم ألصحاب 
ذ و ذا يالدم ىلع أنال  رئاليس اإلسالالم واملساللمنيذ "سهد سالم: "أن إشعهاء قام عن  .5

 عيىس عله  السالالمذ ألنال  وال تنطبق  ذه األوصاف ىلع. وخاتم األنبهاء واملرسلني
ال توجد ىلع كتف  عالمة انلبوةذ ولم يكن اسم  عجهباً فقد سبق  من شسالىم بمثال  

 .اسم ذ ولم يأت برشيعة مستقلة
واملقصود بهذه البشارة اإلشارة إ  خاتم انلبوة ا ي اكن ىلع كتفال  الرشالي ذ وقالد 

كالذلك القصالص واحلالوادث استفاضت كتب السنة والسةة وادلالئ  بذكر خربه وصالفت ذ و
 .املتعلقة ب  كقصة إسالم سلمان الفاريس ريض اهلل عن ذ وقصة حبةا الرا ب

 كذا يقوم الرب إنالك تالأي مالن : )قوم إشعهاء ك الفص  العارش  :البشارة اخلامسة
جهة اتلهمنذ من بدل بعهدذ ومن أرض ابلادية مرساعًذ مقداً مث  الزاعزع من الريالاحذ ورأينالا 

وتلقالم السالادة والقالادة إ  أترسالتهمذ ... رائعاً  الائاًل ظاملالاً يظلالمذ ومنتههالاً ينتهالب منظراً 
 كذا أمض فأقم الربيئة ىلع املنظرةذ يلخرب بما ير ذ فاكن ا ي : فهد نو ا ألن الرب قام يل

فبينمالا أنالا كالذلك إذ أقبال  أحالد .. أحد ما راكب محارذ واآلخر راكب مجال : رأ  راكبني
 وت باب  وتكرسالت مجهالع آهلتهالا املنجالورة ىلع األرضذ فهالذا ا ي : قومالراكبني و و ي

ويستنته من  ذا انلص ادلالالت اتلايلة (. سمعت من الرب هلإ إرسائه  العزيز قد أنبأتكم
 : صىل اهلل عله  وسلماملؤكدة ىلع أن املعىن بهذه البشارة  و نبهنا حممد 
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 بعهدذ مالن أرض ابلاديالةذ ئلالال يالدع ستأي من جهة اتلهمنذ من بدل: أن إشعهاء قام .1
حجة ملحتهذ ألن  لم يأت أحالد بهالذه انلوبالة مالن أرض اتلالهمن الواقعالة ك ابلاديالة 

 .صىل اهلل عله  وسلم ابلعهدة عن أرض إرسائه  سو  حممد
ولم تزم األومان تعبالد ك بابال  حالي (.  وت باب  وانكرست مجهع آهلتها: )أن  قام .2

ذ فأطفأ نةانهمذ و دم أومانهمذ واذعنوا دليالن اهلل  لمصىل اهلل عله  وسظهر حممد 
 .طواعً أو كر اً 

إذا اكن راكب احلمار ينطبق ىلع املسهحذ فليس ك ادلنها راكب مج  أوىل بهذه انلبوة  .3
وقد أورد املهتالدي اإلسالكندراين انلالص العالربي . صىل اهلل عله  وسلم من حممد

فالرأ  : )ع  بالرتمجة العربهة وجالاء فهال املتعلق براكب احلمار وراكب ادم ذ مم اتب
 الذه حالام جهوشال  : وقالام( ركب ردي  خه ذ ركب ردي  محارذ ركب ردي  مج 

ذ خالالف عسالاكر امللالوكذ ألن امللالوك ال تركالب جهوشالها  صىل اهلل عله  وسلم
 .مرادي ذ وال يركبون احلمة وادمام

 .ورية الفارسهة والرومانهةفقصد ب  اإلمرباط(. ظاملاً بظلمذ ومنتهبا ينتهب: )أما قوهل
تلفالرح أ ال  ابلاديالة : )قوم إشالعهاء ك الفصال  السالادس عرشال  :البشارة السادسة

العطىشذ وتلبتهه الرباري والفلواتذ وتلخرج نالوراً كنالور الشساللبذذ ولتسالرت وتالزه مثال  
الوع ذ ألنها ستعط  بأمحد حماسن بلنانذ وكمث  ادلساكر والرياضذ وسةون جالم اهلل عالز 

وقد اشتملت  ذه البشارة ىلع ذكر بالدله وحالام أمتال ذ ورصحالت باسالم ذ ( وبهاء إهلنا وج 
 .وتضمنت ما وعدوا ب  من انلظر إ  وجه  تعا  ك اآلخرة

:  ت   ات  ك ابلدو وقالام: )قوم إشعهاء ك الفص  اتلاسع عرش  :البشارة السابعة
تلل األودية لكها مها اًذ وتالنخفض خلوا الطريق للربذ وسهلوا إلهلنا السبه  ك القفرذ فستم

ادبام اخنفاضاًذ وتصة اآلاكم داك داكًذ واألرض الوعرة ملساءذ وتظهر كرامة الربذ ويالراه لك 
ولم تدع أم  من ابلادية وتكرم  الذا اتلكالريم سالو  (. أحدذ من أج  أن الرب يقوم ذلك
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ة ىلع أنهم امللوك وادبالابرةذ وقد أوم الطري ادبام والروايب ك  ذه البشار. األمة اإلسالمهة
 .وأن األودية الواردة  نا حقهقهة

ولع  األوىل أن يتم تأوي   ذه األوديالة ىلع معالىن معنالوي كمالا أوم ادبالام واآلاكم 
فهكون املقصود بفهضان األودية باملاء  و انتشار اإلسالمذ وإشالاعة العلالم الرشاليع ا ي ال 

مالا  صىل اهلل عله  وساللمعن املاءذ وقد شب  انليب شستغين عن  األمةذ كما أنها ال شستغين 
 .بُعث ب  بالغهث أصاب األرض

من ا ي نب  الرب من املرشقذ : )قوم إشعهاء ك الفص  اتلاسع عرش  :البشارة اثلامنة
.. وداعه إ  موطل قدم  ليسلم إيل  األممذ ويذ   عن  امللوكذ وجيع  سهوف  ك عدد الالرث  

ملنثورةذ فهو يغلبهم ويرضب وجو همذ مم حيدث سلماًذ وال يطأ برجلال  وقسه  ك عدد احلزم ا
ومعالىن قالوهل (. ف ن احلجاز والعراق وما وال ا عند أ   الشام مرشالق: )قام الطربي(. سفراً 

لعل  بمعىن من ا ي نب  ابلار من املرشقذ أو لع  املقصود بالرب اإليمالانذ . من ا ي نب  الرب
ليس الرب أن تولوا وجو كم قب  املرشق واملغرب ولكن الرب مالن ): كما جاء ك قوهل تعا 
ذ فهالو  صىل اهلل عله  وساللمأما بقهة انلص فهو متحقق ك انليب (. آمن باهلل وايلوم اآلخر

ا ي سلمت إيل  األمم قهاد اذ وذ   من  امللالوكذ واكنالت سالهوف  بعالدد الالرث ذ و الو ا ي 
صىل اهلل علهال   ه الصفات ألحد سو  رسوم اهللتغلب ىلع الكفار وخذهلمذ ولم تتمع  ذ

 .وسلم
يالا آم إبالرا هم خلالهيل ا ي : )قوم إشالعهاء ك الفصال  العرشالين  :البشارة اتلاسعة

إنك عبالدي : قويتكذ ودعوتك من أقايص األرضذ ومن جنود ا وعوايلهاذ ناديتك وقلت لك
أنالا إهلالك أيالدتك مالم  وأنا اجتبهتكذ ولم أسرت ذلكذ فال خت ذ ألين معكذ وال تر الب فهالا

أعنتكذ وبهمهين العزيزة الالربة مهالدت لالكذ و لالك يبهالت وخيالزي املسالتطهلون علهالكذ 
ويضمح  ويتالىش ا ين يمارونك ويشاقونكذ ويبهد القوم املنالازعون لالكذ وتطلالبهم فالال 
حتس منم أمراًذ ألنهم يبطلونذ ويصالةون اكلنسالل املنأال أمامالك ألين أنالا الالرب قويالت 

: لك ال خت ذ ف ين أنا عونك وخملصكذ  و قدوس إرسائهل ذ يقوم اهلل الالربيمهنكذ وقلت 
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أنا جاعلك مث  ادرجر احلديد ا ي يدق ما يأي عله  دقاًذ ويسحق  سحقاًذ وكذلك تفعال  )
أنت أيضاًذ تدوس ادبامذ وتدقهاذ وتع  املدائن واتلالم  شهماً تذروه العواصال ذ وتلالو  

وقالد (. حهنئذذ وترتاح بالربذ وتكون حممداً بقدوس إرسائه  ب   وج الرياحذ وتبتهه أنت
وأما أنت يا إرسائه  عبديذ يا يعقالوب ا ي اخرتتال  مالن نسال  )استبدم أوم  ذا انلص بال 

 (.وأنت تلبتهه بالرب بقدوس إرسائه  تفتخر)كما استبدم آخره بال (. إبرا هم
قايص أرض إرسائه ذ أمالا وقد تقدم ك البشارات السابقة أن أرض احلجاز واقعة ك أ

فهو متفالق مالع قالوهل (. فال خت  ألين معكذ وال تر ب فها أنا إهلك أيدتك مم أعنتك: )قوهل
فهالو متفالق (. يبهت وخيزي املستطهلون علهك: )أما قوهل(. واهلل يعصمك من انلاس: )تعا 

كمالا ( العلالهمفسهكفهكهم اهلل و و السمهع : )وقوهل( إنا كفهناك املستهزئني: )مع قوهل تعا 
تالدوس : )ومعىن قالوهل. أن  متفق مع حام املناوئني هل واملخالفني ألمره ممن اكنوا أمما أو أفراداً 

فقد سبق تأوي  ادبام بامللوك وادبابرةذ وقد سحقوا أمام جهوش  وجهالوش ( .. ادبام وتدقها
 .أصحاب ذ وأصبحوا  شهماً تذروه الرياح

إن تفسالة : اغب فالأكرث مالا يمكنال  أن يقالوموإن شغب شال: )وقام املهتدي الطربي
ومن عالرف اللغالة وفهالم او الا لالم . أن يكون حمموداً وليس بمحمد: اللفظة الرسيانهة  و

 (.خيالفنا ك أن معىن حممود وحممد يشء واحد
إن املسالالاكني والضالالعفاء : )قالالوم إشالالعهاء ك الفصالال  العرشالالين :البشالالارة العالالارشة

ألسنتهم من الظمأذ وأنا الرب أجهب حهنئذ دعالوتهمذ  يستسقون ماء وال ماء هلمذ فقد جفت
ولن أ ملهم ب  أفجر هلم ك ادبام واألنهار وأجري بني القفار العهالونذ وأحالدث ك ابلالدو 
آجاماًذ وأجري ك األرض ماء معهناًذ وأنبت ك القفالار ابلالقالع والصالنوبر واآلس والزيتالونذ 

ا مجهعاًذ ويلعلموا ويتدبروا مم يفهموا معالاً وأغرس ك القاع الصفص  والرسو ابلههةذ لةو 
وقد ذ ب الطربي إ  أن األلفالاظ الالواردة ( أن يد اهلل فعلت ذلكذ قدوس إرسائه  ابتدع 

فأين لكم يا بين ع  املحهد عن  ذه انلبالوة الواضالحة : )ك  ذه انلبوة ىلع حقهقتهاذ فقام
  املعاطش والقفار ابلالقالعذ ومالا انلاطقة؟ وما عسيتم تقولون فهها؟ وقد سىم ابلالد ووص

فجر فهها من العهونذ وأجر  من األنهارذ وغرس فهها من أنواع األشالجارذ وسال  العطالاش 
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ولكنالين أر  أن املقصالود بهالذه األلفالاظ يه املعالاين ..( املساكني من أ   ابلوادي واحلجاز
والواقعذ ال أن املقصود املجازية اليت يمكن تأوي   ذه األلفاظ إيلها استئناساً بقرينة احلام 

بهذه األلفاظ املعاين احلقهقهةذ يؤكد ذلك أن األرض اليت أرشقت بنور الرسالالة املحمديالة ال 
تزام منذ أن سكنها إسماعه  عله  السالم إ  يوم انلاس  ذا واد غة ذي زرعذ كمالا قالام 

تنبالت الزيتالون  ذلك اخلله  عله  السالمذ فلم تنعم باألنهارذولم تتفجر فههالا العهالونذ ولالم
إن املساكني والضعفاء يستسقون وال ماء هلالم أن  الذا كنايالة : ولع  املراد من قوهل. واآلس

عن سؤاهلم اهلل أن يغهثهم بالرسالةذ ويزكههم بالكتاب واحلكمة ويزنم ىلع قلوبهم السالكهنة 
اهلل عنال  ك  كما أخرب بذلك –والطمأنينةذ امتداداً دلعوة أبههم إبرا هم عله  السالم ملا قام 

ربنا وابعث فههم رسالواًل مالنهم يتلالوا علالههم آياتالك ويعلمهالم الكتالاب : )-حمكم تزنيل  
 (.واحلكمة ويزكههم إنك أنت العزيز احلكهم

ويه إحالد   –" دومالا"وقد أورد املهتدي الشهخ زيادة نصاً عن إشالعهاء يتضالمن أن 
ث بلسالان حاهلالا إ  اهلل شسالتغه –ابلالد اليت عمر ا أحد أبنالاء إسالماعه  علهال  السالالم 

ذ يلخرجهالا مالن الظلمالات إ   صىل اهلل عله  وساللمسبحان  وتعا  أن يرس  إيلها انلاليب 
فعىل ذلك يتيرس تأوي  بقهة انلص الوارد إ  املعاين املجازيةذ فهكالون املالراد باألنهالار . انلور

الةذ وعموم نور اإلسالمذ  و انتشار الرس... والعهونذ وازدياد اخلة وانلماء وتبدم حام القفار 
وكرثة العلماء وادلاعة ا ين يرد إيلهم انلاس لسؤاهلم واالستفادة من علمهم ا ي  و للالروح 

وقد يكون من حكمة اهلل أن تظ   ذه انلصوص بهالذه األلفالاظذ ألنهالا لالو . اكملاء للجسد
 .وردت ظا رة تللقفتها أيدي ايلهود انلصار  باتلحري  واتلغهة

دااًل ىلع نبوة حممالد  –سواء اكن ظا راً أم مؤواًل  –ذلك يكون  ذا انلص وبناء ىلع 
ذ ألن  ذكالر الضالعفاء واملسالاكني ك ابلاديالة العطىشال بالني ادبالام  صىل اهلل عله  وسلم

والقفارذ وقد اكنت أمت  قب  بعثت  ىلع  ذه احلام من الضع  واملسكنة وابلداوة والسالكىن 
 .ة العطىشبني ادبام ويف القفار واألودي
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لتسبحين وحتمدين : )قوم إشعاء ك الفص  احلادي والعرشين  :البشارة احلادية عرش
حهوانات الرب من بنات آو  حي انلعائمذ ألين أظهرت املاء ك ابلدوذ وأجريت األنهار ك بدل 

ومالا ورد ك  الذه ( أشهمونذ لترشب منها أميت املصطفاة فلترشب من  أميت اليت اصالطفهتها
 .ة يؤكد ما جاء ك انلبوة السابقةذ ويؤكد أيضاً تأوي  املاء بالرسالةانلبو

 قوم إشعهاء ك الفص  اثلالث والعرشين متحالدماً عالن انلاليب :البشارة اثلانهة عرش
اسميع أيتها ادزائرذ وتفه  يا أيتها األممذ إن الرب أ اب يب مالن : )صىل اهلل عله  وسلم

جع  لساين اكلسه  الصارم وأنا ك ابلطنذ وأحالاطين بظال  بعهدذ وذكر اس  وأنا ك الرحمذ 
فرصيف وعالديل . إنك عبدي: يمهن ذ وجعلين ك كنانت  اكلسهم املختار وخزنيت لرسهذ وقام يل

قالام ( قدام الرب حقاذ وأعمايل بين يدي إليهذ ورصت حممداً عند الربذ وب ليه حويل وقويت
فلهكن حمموداًذ فلالن جيالد إ  غالة .  ابلابف ن أنكر منكر اسم حممد ك: املهتدي الطربي

 .ذلك من ادلاعوي سبهالً 
 كالذا يقالوم الالرب : )قوم إشعهاء ك الفص  الرابع والعرشين  :البشارة اثلاثلة عرش

قدوس إرسائه  لذلي اكنت نفس  مسرتذلة مهانةذ وملن اكنت األمالم شسالتخ  بال ذ وأتبالاع 
وشسجد هل السالطنيذ ألن وعالد اهلل حالقذ و الو  السلطان يههنون ذ ستقوم هل امللوك إذا رأوهذ

قدوس إرسائه  ا ي انتخبك واختاركذ و و ا ي يقوم أجبتك عند الرىضذ وترث تواريث 
ويتالوا  القالوم .. أخرجوا وانفكواذ وللمحبسني اظهروا وانطلقالوا: اخلراباتذ وتقوم لألرس 

. عالض مالن حبالر سالنهمبعض من جهة ادريباءذ وبعض مالن ابلحالرذ وب: من بدل شاسع بعهد
فسبيح أيتها السماءذ وا زتي أيتها األرض فرحاًذ وابتهيج أيتها ادبام باحلمالدذ فقالد تالال  

صىل  ولم تتحقق  ذه املعاين جمتمعة إال نلبهنا حممد( الرب شعب ذ ورحم املساكني من خلق 
 اهلل صالىلذ فقد اكنت أمت  قب  بعثت  أمة مسرتذلة مستضالعفةذ وببعثتال   اهلل عله  وسلم

أذعنت هلالم امللالوكذ واستساللمت هلالم ادبالابرةذ وقضالوا ىلع اإلمرباطوريالات  عله  وسلم
 .القائمةذ وحكموا ابلالد والعباد
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وإذ أخالذ اهلل مهثالاق : )فهو متفق مع قوهل تعالا (. جعلتك مهثاقاً للشعوب: )أما قوهل
مد بال  انلبهني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مم جاءكم رسالوم مصالدق ملالا معكالم تلالؤ

وتلنرصن  قام ءأقررتم وأخذتم ىلع ذلكم إرصي قالوا أقررنا قام فاشهدوا وأنا معكم مالن 
: بديل  قالوهل تعالا  صىل اهلل عله  وسلموا ي جاء مصدقاً ملا معهم  و حممد ( الشا دين

 (.وأنزنلا إيلك الكتاب باحلق مصدقاً ملا بني يدي  من الكتاب ومههمنا عله )
فا ين آمنوا ب  وعزروه ونرصالوه : )فهو متفق أيضاً مع قوهل تعا . لألممنوراً : أما قوهل

اهلل نور السالموات واألرض : )وقوهل تعا (. واتبعوا انلور ا ي أنزم مع  أوئلك  م املفلحون
مث  نوره كمشاكة فهها مصباح املصباح ك زجاجة الزجاجة كأنهالا كوكالب دري يوقالد مالن 

وال غربهة يكاد زيتها يضل ولو لم تمسس  نار نور ىلع نالور  شجرة مباركة زيتونة ال رشقهة
ما كنت تالدري مالا الكتالاب وال اإليمالان ولكالن : )وقوهل تعا ( يهدي اهلل نلوره من يشاء

 (.جعلناه نورا
ا ين آمنوا وتطمالنئ قلالوبهم : )ذ فهو ممام  لقوهل تعا (تلطمنئ بك األرض: )أما قوهل

 (.القلوبيذكر اهلل أال بذكر اهلل تطمنئ 
فتستطهع أن تلمالح منال  وعالد اهلل لذليالن آمنالوا ( وترث مواريث اخلرابات: )أما قوهل

وعد اهلل ا يالن آمنالوا مالنكم وعملالوا : )وعملوا الصاحلات باالستخالف كما ك قوهل تعا 
الصاحلات ليستخلفهم ك األرض كما استخل  ا ين من قبلهم ويلمكد هلالم ديالنهم ا ي 

أما بقهة  ذه البشارة فيه تصوير تلوافد األمالة اإلسالالمهة ك موسالم احلالهذ .. (. ارتىلع هلم 
 .. وإقامة شعائر اهلل ك تلك ابلقاع الطا رة املباركة

: قوم إشعهاء ك الفص  الرابع والعرشين خماطباً مكة و الاجر  :البشارة الرابعة عرش
ك مالن ااعذ وخيرج عنالأنا رسمتك ىلع كيف فأسوارك أمايم ك لك وقتذ وسهأتهك ودلك رس)

بكذ فارفيع برصك إ  ما فوقكذ وانظري ف نهم يأتونك وجيتمعون عن  أراد أن يتحه فك وخير 
إين أنا اليحذ تللبسنهم مث  احللةذ وتلزتينني باإللكهال  : آخر م إيلك يقوم اهلل مقسماً باسم 

مث  العروسذ وتلضهقن عنك قفارك وخراباتكذ واألرض اليت أدئوك إيلهاذ وضغطوك فههالا 



 25 

كرثة ساكنها والراغبني فههاذ ويلهربن منك من اكن يناويك ويهتضمكذ ويلقولن لك ودل من 
أيتها الزنور الرقوبذ إن  قد ضاقت بنا ابلالالد فزتحزحالوا وانفرجالوا فههالا تلتسالع ك : عقمك

و الذه البشالارة ال . من رزقين  ؤالء لكهمذ ومن تكف  يل بهم: فهافههاذ وستحدمني فتقولني
علهق لوضوحهاذ كما أنها ال تقب  أن تؤوم ىلع غة مكة أو  الاجرذ فمالن تتطلب الرشح واتل

ا ي تكف  اهلل حبمايتها غة مكة؟ ومن ا ي تكالامر عالدد ا ونساللهاذ وضالاقت عالنهم 
 .أرضهاذ سو   اجر ؟؟

 كالذا يقالوم : )قوم إشعهاء ك الفصال  الرابالع والعرشالين  :البشارة اخلامسة عرشة
ألممذ وناصالب هلالم آيالةذ ويه أن انلالاس يأتونالك بأبنائالك ىلع  ا أنا رافع يدي ىلع ا: الرب

أيديهمذ وحيملون بناتك ىلع أكتافهم وتكون امللوك ظؤوتكذ وعقائال  نسالائهم مرضالعاتكذ 
وخيرون ىلع وجو هم سجداً ىلع األرضذ ويلحسون تراب أقدامكذ وتعلمني حهنئالذ أين أنالا 

تقريالر خلضالوع األمالم هلالذه األمالة ويف  الذا انلالص (. الرب ا ي ال خيزي الراجون يل دل 
اإلسالمهةذ فهكون أبنان ا وبناتها خدماً ألبناء األمة اإلسالمهةذ وتكون نسان م مرضالعات 
ألطفام املسلمنيذ وقد حدث ذلك نتهجة الفتوحات اإلسالالمهة الاليت أممالرت عالن انتشالار 

حلالام الصالغار تصوير (. ويلحسون تراب أقدامك: )الرقهق من سبايا الكفارذ كما أن ك قوهل
(. حي يعطوا ادزية عن يد و م صاغرون: )وا م ا ي يالزم دافع ادزية كما ك قوهل تعا 

وقد وافق إشعهاء داود ك  ذه انلبوةذ ولم الذ واملصدر واحالدذ واملوضالوع واحالدذ والوصال  
 (.ويلحسون تراب أقدامك: )واحدذ و و قوهل

من ا ي أقب  من : )  الرابع والعرشينقوم إشعهاء ك الفص  :البشارة السادسة عرش
أدوم؟ ومهاب  أشد محرة من البرسذ وأراه بههاً ك حلل  وبلاس ذ عزيزاً لكالرثة خهلال  وأجنالادهذ 
وإين أنا انلاطق باحلق واملخلص لألقوامذ وإن دلينا يلوم الفتنة نكاًلذ ولقالد اقرتبالت سالاعة 

يعهنينذ وتعجبت إذ ليس من ينهب انلجاةذ وحانت ساعة ختلهيصذ ألين نظرت فلم أجد من 
إ  رأييذ فخلصين عند ذلك ذرايعذ ومبت بالغضب قديمذ ودست األمم برجالزيذ وأشالقهت 

تورد  ذه انلبوة بعضاً مالن صالفات  (. حدود م بغهظي واحتدايمذ ودفنت عز م حتت األرض
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هلال  ك  هبت  وجالهلذ وطرفالاً مالن ذكالر بهائال ذ وإشالارة إ  كالرثة خ صىل اهلل عله  وسلم
وأجنادهذ وأن بمقدم  تتخلص األقوام من قهد العبودية لغة اهللذ وتقرتب ساعة جناتهاذ كمالا 

ذ وأنها ال شسالمع لال م  صىل اهلل عله  وسلمتضمنت  ذه انلبوة صفة البرشية قب  مبعث  
صالىل اهلل اهللذ وال تنرص املؤمنني ب ذ فاستحقت بذلك غضب اهلل ومقتال ذ فاكنالت بعثتال  

عقاباً ألمم الكفرذ إذ ناصبهم العداوةذ وشهر السه  ك وجالو همذ وأرغمهالم  عله  وسلم
 .ىلع اإلذاعن هلذ ودفن جمد الاكفرين حتت األرض

صالىل اهلل علهال  وحممد . إن  ذه البشارة ذكرت أن  أقب  من أدوم: وقد يقوم قائ 
ن الصالفات أ: وادالواب ىلع ذلالك. اكن ك أرض احلجازذ فال تنطبق عله   ذه انلبالوة وسلم

أقبال  : وأمت ذ أمالا قالوهل صىل اهلل عله  وسلمالواردة ك بقهة انلبوة ال تنطبق إال ىلع حممد  
فمن املعلوم أن املتحدث ك  ذه البشارة  و أحد أنبهاء بين إرسائهال  املقهمالني ك " أدوم"من 

 ال بالد أن إقلهم يقع بني احلجاز وفلسطنيذ إذ القادم من احلجاز إ  فلسطني" أدوم"أرضهاذ و
يتحالدث عالن أمالر  –و و إشالعهاء  –ذ وجيب أن ال نغف  أن املتحدث "أدوم"يعرب من خالم 

أيالن منالا : ألن  سهقام هل. من ا ي أقب  من احلجاز: غهيب مستقبيل فال يمكن إذاً أن يقوم
ولكن  يتحدث عن  ذا انليب القالادم بهقالني ال شالك فهال ذ حالي لكأنال  يالراه ك . احلجاز ؟؟
من  ذا ا ي أقب  من أدوم؟؟ و و علىهقني من ذ ألن  ذكر : ض إرسائه  فهقوم هلمأطراف أر

 .صفات ذ ولكن  طرح اخلرب بصهغة التسانم حي شسترشف انلفوسذ وتهفو األرواح للقائ 
قوم إشعهاء ك الفص  الرابع والعرشين عن اهلل عز وج  أن    :البشارة السابعة عرش

إين جعلت اسمك حممداًذ فانظر من حمالالك : )اهلل عله  وسلم صىل قام خماطباً نبه  حممداً 
فالذكر اسالم  مالرتني ك  الذه ( واسمك موجود منالذ األبالد.. ومساكنك يا حممدذ يا قدوسذ 

ك جبلال  : )انلبوةذ و ذه مماملة ملا ورد ك نبوة داود عله  السالم عن  ك املزامة من قوم داود
 .أن يتمح  أو جيادم فليس وراء  ذا جم  ملدع  (. قدوس وحممد
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فال ن اغلالط ... الرجال  الالرب الطالا ر : إن القدوس ك اللغة الرسيانهة: )وقام الطربي
ف ن الكتاب الرسالياين . ذ إنما يقع ىلع املساكن اليت ذكر ا(يا حممد يا قدوس: )مغالط فقام

 .مداً ولم يق  قدوساً وحم. يا قدوسني وحممدين: يكذب ذ ألن  لو أراد بذلك املساكن لقام
اعالربوا اعالربوا : )قوم إشالعهاء ك الفصال  الرابالع والعرشالين  :البشارة اثلامنة عرش

ابلابذ وردوا الطريق ىلع األمةذ وسهلوا السبه  وذللو اذ واوا احلجارة عن سبهلهاذ وارفعالوا 
لألمة علماً ومناراًذ ف ن الرب أسمع نداءه من ك أقطار األرضذ فق  البن  صالههون إنال  قالد 

ء من خيلصكذ وأجره مع ذ وعمل  قدام ذ ويسمون شعباً طالا راًذ خيلصالهم الالربذ قرب ميج
و الذه البشالارة ( وشسمني أنت أيتها القرية اليت أدام اهلل هلا من أعالدائها ولالم خيالذهلا ربهالا

 .شا دة ومؤكدة للبشارة السابقة إلشعهاء اليت سبق إبراد ا حتت مسىم البشارة اتلاسعة
 صىل اهلل علهال  وساللمقالوهل . ع نداءه من ك أقطار األرضويمام  قوم إشعهاء أسم

ال يبيق ىلع ظهر األرض بهت مدر وال وبر إال أدخلال  اهلل لكمالة اإلسالالمذ : )عن  ذا ادلين
 .إما يعزه اهلل فهجعلهم من أ لهاذ أو يذهلم اهلل فهدينون هلا: بعز عزيزذ أو بذم ذيل 

فهو شالا د ىلع أن  الذا . من خيلصك فق  البنة صههون إن  قد قرب ميجء: أما قوهل
ذ ألن  ذكر شيئا من صفات ذ و و أن أجره مع   صىل اهلل عله  وسلماملخلص  و رسوم اهلل 

فهو ال يبتيغ ىلع رساتل  أجراً من أحد سو  اهللذ كما أن  ال يعم  دلنهاه بال  يعمال  آلخرتال  
مالن ربقالة  –ملقالدس ولع  ذلك تعبة عن بهالت ا –فعمل  أمام ذ ولم تتخلص ابنة صههون 

 صالىل اهلل علهال  وساللمالسهطرة ايلهوديةذ وضالم الومنهالة انلرصالانهة إال ىلع يالد حممالد 
وأصحاب ذ فهو ا ي ألبسها حلة اإليمالانذ وكسالا ا رونالق اتلوحهالدذ وكشال  عنهالا سالتار 

وشسالمني ... ويسمون شالعبا طالا راً : )ويؤكد اختصاص  ذه األمة بهذه البشارة قوهل. ادهالة
فذكر حاهلم و و الطهارةذ ولعنالايتهم بال  جعلال  (. لقرية اليت أدام اهلل هلا من أعدائهاأيتها ا

وأشار (. أنتم الغر املحجلون يوم القهامة من إسباغ الوضوء: )اسماً هلمذ و ذا موافق لقوهل 
 .إ  موطنهم و و مكةذ فيه القرية ويه أم القر 
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سالادس والعرشالون خماطبالاً  الاجر قوم إشعهاء ك الفص  ال  :البشارة اتلاسعة عرش
سبيح أيتها الزنور الرقالوبذ واغتبطالي باحلمالد أيتهالا العالاقرذ فقالد زاد ودل : )علهها السالم

وقام هلا الالرب أوساليع مواضالع خهامالكذ ومالدي . الفارغة املجفهة ىلع ودل املشغولة احلظهة
يل أطنابكذ واسالتوميق مالن أو تالادكذ مالن ستور مضاريكذ ألنك ال تنفأ وال تضينذ ب  طو 

أج  أنك تتبسطني وتنترشين ك األرض يمهناً وشالمااًلذ وتالرث ذريتالك األمالمذ ويسالكنون 
وبرش  اجر بهذه اآلمالام العظهمالة . فذكر حام  اجر علهها السالم(. القر  املعطلة ايلبات

اليت شستحق احلمد والشكر واالغتبا ذ وما ينتظر ذريتها من اتلوسع والسهطرة والغلبالة ىلع 
مع الفتوحالات  –ممذ وبمقارنة  ذا الوعد ا ي وعد ب  إشعهاء  اجر علهها السالم سائر األ

جنالد أنال   صىل اهلل عله  وسلماليت حتققت لألمة اإلسالمهة ىلع أيدي صحابة رسوم اهلل 
قد حتقق فعاًلذ وليس بعد شهادة الواقع وتصديق  هلالذه انلبالوة جمالام ملجالادم أن جيالادم أو 

ويكاليف ك  الذه .. بشارة ال تصدق  ناذ وأنها دالة ىلع قوم آخالرين يغالط فهديع أن  ذه ال
انلبوة حجة وديلاًل أن  نص ىلع أن أبناء املجفهة قد زادوا ىلع أبناء املشالغولة احلظهالةذ ومالن 

ولم حتص   ذه الزيادةذ ولم تتحقق  ذه الغلبة إال . املجفهة إال  اجر؟ ومن احلظهة إال سارة؟
 .عله  وسلم صىل اهلل بعد بعثة حممد

قام إشعهاء ك الفص  اثلامن والعرشالين خماطبالاً  الاجر علههالا   :البشارة العرشون
أيتها املنغمسة املتغلغلة ك اهلموم اليت لم تن  حظوة وال سلواذ إن جاعال  حجالرك : )السالم
ويعرفين  نالك مجهع ودلك وال ينكرونينذ وأعلم أبناءك بالسلمذ وتكالونني مزينالة .. بلوراً 
الح والربذ فتنيح عالن األذ  واملالاكرةذ ألنالك آمنالة منهالاذ فالااريف عالن االنكسالار بالص

واالخنذام فلن يقرباكذ ومن انبعث من بني يدي ف يلك يكالون وفهالك حلالوهلذ وتصالةين 
 لقاطنهك وسااكنك

ً
فأي شهادة أعظم من شالهادة اهلل هلالم أنهالم : )قام الطربي(. وزراً وملجأ

 للناسذ أي حرماً آمناً مجهعاً يعرفون  وال جيهلون ؟ 
ً
 (.وأن  صة  بدل م وزراً وملجأ

يالا معرشال : )قوم إشعهاء ك الفصال  اثلالامن والعرشالين  :البشارة الواحد والعرشون
العطاش توجهوا إ  املاء والورودذ ومن ليس هل فضة فلهذ ب ويمتار ويستسيق ويأكال  مالن 
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فهذا مالن نبالوة إشالعهاء دام ىلع مالا : )قام املهتدي الطربي(. اخلمر واللنب بال فضة وال ممن
ذ وىلع أنهم صالائرون إ  مالا  صىل اهلل عله  وسلمأنعم اهلل ب  ىلع ودل  اجر من أمة انليب 

وعد م اهلل تعا  ك اآلخرة من أنهار من مخرذ وأنهار من لنب لم يتغة طعم ذ وأنهار من مخر 
و ذا إشالارة منال  (. بني انلبوتني مجهعاً فانظروا إ   ذه املشالكة واملوافقة اليت .  ة للشاربني
مث  ادنة اليت وعد املتقون فهها أنهار من ماء غة آسن وأنهار مالن لالنب لالم : )إ  قوهل تعا 

يتغة طعم  وأنهار من مخر  ة للشاربني وأنهار من عس  مصىف وهلم فهها من لك اثلمالرات 
 (.ومغفرة من ربهم

إين أقمتالك : )هاء ك الفص  اثلالامن والعرشالينقوم إشع  :البشارة اثلانهة والعرشون
شا داً للشعوبذ ومدبراً وسلطاناً لألممذ تلدعو األمم ا ين لم تعرفهمذ وتأتهك األمم ا يالن 
لم يعرفوك  رولة وشداًذ من أج  الرب إهلك قدوس إرسائه  ا ي أمحدكذ فاطلبوا ما عنالد 

لةجالع عالن خطهئتال ذ والفالاجر عالن الربذ ف ذا عرفتموه فاستجهبوا هلذ وإذا قرب منكم ف
فقالد : )قالام الطالربي( سبهل ذ ولةجع إيل  ألرمح ذ ويلنب إ  إهلنا ا ي عم ت رمحت  وفضل 

ف ن آمر املخالال  أن . إن اهلل جعلك حممداً : باسم ذ وقام صىل اهلل عله  وسلمس  انليب 
 (.ليس بمحمدذ ب  حممود وافقناه فه ذ ألن معنا ما واحد: يقوم

وكذلك جعلنالاكم أمالة : )فهو ممام  لقوهل تعا (. أقمتك شا داً للشعوب: )وهلأما ق
يلكالون : )وقوهل عز وج ( وسطاً تلكونوا شهداء ىلع انلاس ويكون الرسوم علهكم شههداً 

فكه  إذا جئنالا : )وقوهل عز من قائ (. الرسوم شههداً علهكم وتكونوا شهداء ىلع انلاس
 (. ؤالء شههداً من لك أمة بشههد وجئنا بك ىلع 

فهحتم  أن يكون املراد منال  املعالىن املتبالادر لذل الن و الو . سلطاناً لألمم: أما قوهل
وحيتم  أن يكون . السهادة والقهادةذ وقد حتققت هل  ذه ىلع األمم ك حهات  وحهاة أصحاب 

 .جةاملراد من  أن  سلطان بمعىن حجة ىلع األممذ ألن السلطان ك لغة اتلزني  تأي بمعىن ح
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صىل اهلل علهال  فقد حتقق ذلك ب رساهل (. تلدعو األمم ا ين لم تعرفهم: )وأما قوهل
الرس  والكتب إ  امللوك كهرق  وكرس  واملقوقس وغة م ممن ال يعرفهم كمالا  الو  وسلم

 .مشهور ك كتب السنة والسةة
واء األمم فمصداق ذلك ك انض. تأتهك األمم ا ين لم يعرفوك  رولة وشداً : وأما قوهل

كمالا أن . اليت لم تكن تعرف  من قب ذ واليت ال تعد وال حتىص حتت لوائال ذ واإلذاعن ألمالره
 ذه البشارة ال تنطبق ىلع األنبهاء قبل ذ ألنهم دعوا أقوامهم و م يعرفونهمذ واستجابت هلم 

من  فقد داع من لم يعرف ذ واستجاب هل صىل اهلل عله  وسلماألمم اليت تعرفهمذ أما حممد 
 .ال يعرف 

وبقهة انلص تتعلق بالرمحة واملغفرة واتلوبةذ ويه معان ظا رة ك رشيعت ذ أظهر مالن 
الشمس ك رائعة انلهالارذ وال يمكالن أن تكالون  الذه البشالارة دالالة ىلع ايلهوديالة أو ىلع 

 .انلرصانهة ملا يأي
أن ايلهودية تعتقد أنها دين خالاص ببالين إرسائهال ذ و الذه البشالارة قالد  .1

 .ن  يدعو األمم ذ وتأته  األممذ و ذا يناقض اعتقاد اتضمنت أ
أن  ذا انلص تضمن أن صاحب  الذه الرسالالة يبرشال باتلوبالة واملغفالرة  .2

فالايلهود تعتقالد أن مالن حالق : والرمحةذ و ذا خيال  اعتقاد ايلهالود وانلصالار 
الاك ن املغفرة وحمو اخلطايا كما أن انلرصانهة تعتقد أن البرشالية اكنالت مثقلالة 

مم غفلت  –كما زعموا  –ئة املورومة اليت رفعت عنهم بعد صلب املسهح باخلطه
انلرصانهة عن كونها حمت اخلطهئة املورومة فمنحت رجالام ادليالن حالق مغفالرة 

 .اخلطايا
املسهحهة ديانة خاصة ببين إرسائه ذ ألن املسهح عله  السالم أرسال  إ   .3

واذ وإ  مدينالة إ  طريالق أمالم ال تمضال: )بين إرسائهال  حهالث يقالوم تلالمهالذه
 (.ب  اذ بوا باحلر  إ  خراف بهت إرسائه  الضالة. للسامريني ال تدخلوا
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قالوم إشالعهاء ك الفصال  اثلالامن والعرشالين عالن اهلل   :البشارة اثلاثلة والعرشالون
إين أقسمت بنفأ وأخرجت من ف  لكمة احلق اليت ال خل  هلالا : )سبحان  وتعا  أن  قام
إن انلعمالة مالن عنالد :  لك ركبةذ ويقسم يب لك لسالانذ ويقولالون معالاوال تبدي ذ وإن  ختر  يل

فمن  ذه األمة اليت تقسم باسالم اهلل؟ ومالن ذا ا ي خيالر ىلع : )قام املهتدي الطربي(. الرب
الركب السم الفرد الواحدذ وحيدث بنعم اهلل صباحاً ومساءذ ويفرده بادلاعء واالبتهالام غالة 

 (.ف نهم ينسبون انلعم إ  املسهح  ذه األمة ؟ فأما مجاعة انلصار 
إن اهلل نظالر : )قام إشعهاء ك الفص  اثلامن والعرشالين  :البشارة الرابعة والعرشون

ولم ير عداًلذ وأنكر ذلكذ ورأ  أن  ليس أحد يعني ىلع احلقذ فعجب الالرب منال ذ وبعالث 
سال  سالنور ويل  فأنقذه بذراع ذ ومهد هل بفضالل ذ فاسالتألم العفالاف اكدلرعذ ووضالع ىلع رأ

اإلاعنة والفلحذ ولبس بلاس اخلالصذ يلنالتقم مالن املبغضالني هل واملعالادينذ وجيالازي أ ال  
ويف ( ادزائر جزاء م أمجعنيذ يلتيق اسم اهلل ك مغارب األرضذ ويلخشع ك مشارقها دالهل

 ذه انلبوة تصوير لواقع البرشية قب  مبعث  عله  الصالة والسالمذ كمالا أن فههالا إشالارة إ  
صالىل اهلل علهال  ذ ووصفاً دهاده  صىل اهلل عله  وسلمتهار اهلل سبحان  وتعا  لرسوهل اخ

دخوم األمالم ك ديالن : الاكفرين واملعاندينذ وبهاناً للنتهجة اليت حتققت ىلع يدي  ويه وسلم
 .اهلل أفواجاًذ حي شم  ذلك املرشق واملغرب

ر علهها السالم وبالد الا ويه قوم إشعهاء خماطباً  اج  :البشارة اخلامسة والعرشون
قويم وأز ري مصباحك فقد دنا وقتالكذ وكرامالة اهلل طالعالة علهالكذ فقالد ختللالت : )مكة

األرض الظالمذ وغطي ىلع األمم الضبابذ فالالرب يرشالق علهالك إرشاقالاًذ وتظهالر كرامتال  
 علهكذ وشسة األمم إ  نوركذ وامللوك إ  ضوء طلوعكذ ارفيع برصك إ  ما حولك وتالأميلذ
ف نهم سهجتمعون لكهم إيلك وحيجونكذ ويأتهك ودلك من بدل بعهالدذ وحتاله إيلالك عسالاكر 
األمم حي تعمرك اإلب  املربلةذ وتضهق أرضك عن القطالرات الاليت تتمالع إيلالكذ ويسالاق 
إيلك كباش مدين وكباش أعفاذ وتأتهك أ   سبأ ويتحدمون بالنعم اهلل ويمجدونال ذ وشسالة 

مك رخالت نبايوتذ ويرفع إ  مذبيح مالا يرضالهينذ وأحالدث إيلك أغنام قهدار لكهاذ وختد



 32 

فذكر  اجر وذكر ابلدلذ ورصح باحله وما يصالاحب  مالن توافالد (. حهنئذ بلهت حممدي محداً 
األممذ وسوق اهلديذ كما رصح بأسماء بعض  ذه األمم الوافدة إ  احله كأ   سبأ ومالدين 

 . ما من أوالد إسماعه  عله  السالم: فقام الطربي(. قهدار ونبايوت: )أما قوهل. وغة ما
ساليرتجاين : )قام إشعهاء ك الفص  اثلامن والعرشالين  :البشارة السادسة والعرشون

أ   ادزائرذ ومن ك سفن تارسيس كما فعلوا من قب ذ ويوردون علهك أبناءك من بدل بعهد 
وأكرمالكذ ومعهم فضتهم وذ بهمذ من أج  اسم الرب إهلك قدوس إرسائهال  ا ي أمحالدك 

ويبين أبناء الغرباء سوركذ وملوكهم خيدمونكذ وتفتح أبوابالك ك لك وقالت وأوان مالن آنالاء 
الله  وانلهار فال تغلقذ ويدخ  إيلك أرسام األممذ ويقاد إيلك ملوكهم أرس ذ ألن لك أمالة 
ومملكة ال ختضع لك تتبدد ستور اذ وتصطلم الشعوب بالسه  اصطالماًذ وتأتهك الكرامالة 

ر بلنان ابليهذ ومن أبهلها يلبخر ب  بييتذ ويعظم ب  موضع قديم ومستقر كراميتذ من صنوب
وتأتهك أبنالاء القالوم ا يالن اكنالوا يالذلونكذ ويقبال  آمالار أقالدامك مجهالع مالن اكن يؤذيالك 
ويضطهدكذ وأجعلك كرامة إ  األبدذ وغبطة وفرحاً إ  د ر ادلا الرينذ وسرتضالعني أبلالان 

وأجعال  السالاملة ... مللوكذ وتتمالززين مالن اغراتالك علالههم الشعوبذ وستصهبني من غنائم ا
فلالم تتحقالق (. مدبركذ والصالح والرب سلطانكذ ويكون الرب نورك ومصباحك إ  األبد

 ذه الصفات جمتمعة إال هلذه األمة اإلسالمهةذ فتغلبت ىلع األممذ وقالادت ملالوكهم أرس ذ 
هلا الغلبة والظهور إ  قهام الساعة و و وكتب اهلل . وتبدد من أمامها األمم اليت لم تذعن هلا

وعالد اهلل : )و و ممام  لقوهل تعا . إ  األبد.. إ  د ر ادلا رين : ما أشار إيل  أشعهاء ك قوهل
صالىل اهلل علهال   وقالوهل(. ا ين آمنوا منكم وعملوا الصالاحلات ليسالتخلفنهم ك األرض

 (.هلل و م ظا رونال يزام ناس من أميت ظا رينذ حي يأي أمر ا: )وسلم
إن عبالدي : )قام إشعهاء ك اإلصحاح اثلاين واألربعني  :البشارة السابعة والعرشون

 (.املجتىب عنديذ ابن حبييب اخرتت  وأرسلت  إ  األمم بأحاكم صادقة
وقد أورد املهتدي الرتمجان وغةه  ذا انلص بصورة أطومذ واشالتم  ىلع صالفات يه 

إن الرب سبحان  وتعالا  ساليبعث : )من غةه و و قوهل لمصىل اهلل عله  وسألصق بمحمد 
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ك آخر الزمان عبده ا ي اصطفاه نلفس ذ ويبعالث هل الالروح األمالنيذ يعلمال  دينال ذ ويعلالم 
انلاس ما علم  الروح األمنيذ وحيكم بني انلاس باحلقذ ويميش بينهم بالعدمذ ومالا يقالوم 

فتكم ما عالرفين  للناس  و نور خيرجهم من الظلمات اليت اكنوا فههاذ وعلهها رقودذ وقد عر 
 و املبعوث ك آخالر الزمالانذ  صىل اهلل عله  وسلمفمحمد (. الرب سبحان  قب  أن يكون

و و ا ي نزم عله  الروح األمنيذ و و ا ي حكالم بالني انلالاس بالعالدم وأخالرجهم مالن 
 .الظلمات إ  انلور

لرتفالع : )اين واألربعالنيقالوم إشالعهاء ك اإلصالحاح اثلال  :البشارة اثلامنة والعرشون
الربية ومدنها صوتهاذ وادليار اليت سكنها قهدارذ وتلرتنم سالع مالن رنوس ادبالامذ يلهتفالوا 
يلعطوا جمداًذ وخيربوا بتسبهح  ك ادزائر الرب اكدبارذ خيرج كرج  حروب ينهض غةتال ذ 

ية قهدار تضمن  ذا انلص اإلشارة إ  مساكن العرب و م ذر(. يهت  ويرصخ ىلع أعدائ 
أحد أبناء إسماعه  عله  السالمذ واتلرصيح بذكر جبام املدينة املنورة و الو سالالعذ إذاً فالال 

 .صىل اهلل عله  وسلم تقب   ذه البشارة أن تنطبق ىلع غة رسوم اهلل
وقب  االنتقام إ  نبوات إرمها ال بد يل مالن اإلشالارة ىلع أن انلبالوات الاليت أورد الا 

املبالارشة ك الطالرح واتلرصاليح بالذكر األسالماء : ابعالاً معهنالاً و الوإشعهاء تكاد أن تأخذ ط
ذ وإسماعه ذ ومكة والعربذ أو اإلشارة إ  صفت  وصالفات  صىل اهلل عله  وسلمكمحمد 

 .كما مر سابقاً .. أمت  وأصحاب  كذكر ادلروع والسهوف وادهاد 
 :بشارات إرميا: سادساً 

ىلع لسالان إرمهالا ك  اهلل علهال  وساللمصىل خاطب اهلل بها انليب   :البشارة األوىل
من قب  أن أصورك ك الرحم عرفتكذ ومن قب  أن ختالرج مالن ابلطالن : )الفص  األوم فقام

قدستكذ وجعلتك نبهاً لألممذ ألنك بك  ما آمرك تصدعذ وإ  لك من أرسلك تتوج ذ فأنالا 
ساللطتك  وأفرغت الكيم ك فمك إفالرااغًذ فتأمال  وانظالرذ فقالد: معك خلالصكذ يقوم الرب

قالام املهتالدي ( ايلوم ىلع األمم واململاكتذ تلنس  وتهدم وتترب وشسحقذ وتغرس من رأيت
إن : )و و يقصالد قالوم إشالعهاء( يه شبههة بنبوات إشعهاء وغةه: )الطربي عن  ذه البشارة
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و الذه يه ( الرب أ اب يب من بعهدذ وذكر اس  وأنا ك الرحمذ وجع  لساين اكلسه  الصارم
 .رابعة عرشة من بشارات إشعهاء حسب ترتهب  ذا ابلحثالبشارة ال

وإذ أخذ اهلل مهثاق انلبهني ملا آتيالتكم مالن : )ويتفق أوم  ذه البشارة مع قوهل تعا 
صىل ورسالوم اهلل ( كتاب وحكمة مم جاءكم رسوم مصدق ملا معكم تلؤمد ب  وتلنرصن 

ب  جاء باحلق : )قوهل تعا  عن   و ا ي جاء باحلق مصدقاً ملا معهم بديل  اهلل عله  وسلم
ق املرسلني  (.نزم علهك الكتاب باحلق مصدقاً ملا بني يدي : )وقوهل تعا ( وصد 

فاصالدع بمالا : )فهصدق  قالوهل تعالا (. ألنك بك  ما أمرك تصدع: )أما قوم إرمها
ومالا : )قالوهل تعالا (. وأفرغالت الكيم ك فمالك: )ويشهد لقوهل(. تؤمر واعرض عن املرشكني

وبقهة انلص متوافق مع البشارات اليت حتدمت عن (. إن  و إال ويح يوىح. ق عن اهلو ينط
 .صىل اهلل عله  وسلم جهاده

: قام إرمها ك الفص  اتلاسع عرش خمرباً عن اهلل عز وجال  أنال  قالام  :البشارة اثلانهة
هلالاذ إين جاع  بعد تلك األيالام رشيعاليت ك أفالوا همذ وأكتبهالا ك قلالوبهمذ فالأكون هلالم إ)

ويكونون يل شعباذ وال حيتاج الرج  أن يعلم أخاه وقريب  ادلين وامللةذ وال إ  أن يقالوم هل 
أعرف الربذ ألن مجهعهم يعرفون  صغار م وكبار مذ وأنا أغفر  لك ذنالوبهمذ وال أذكالر م 

وقد صدق وعالد اهللذ وازدرع حبال  : )قام املهتدي الطربي معلقاً ىلع  ذه انلبوة(. خبطايا م
قلوب  ذه األمة صغار ا وكبار اذ وأنطق ألسالنتهم برشالائع  وحتامهالدهذ ولك اعرف بالاهلل  ك

ايلوم أكملت لكم دينكم وأتممت علهكم نعميت ورضالهت : )واقرأ قوهل تعا (. مؤمن ب 
كنتم خة أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهالون : )ذ وقوهل تعا (لكم اإلسالم ديناً 

: ذ وقوهل عالز وجال (وا ين آمنوا أشد حبا هلل)وقوهل عز من قائ  (. اهللعن املنكر وتؤمنون ب
ة ( حيبهم وحيبون ) وتأم  ما وص  اهلل ب   ذه األمالة ك  الذه انلصالوص مالن صالفات خالة 

 .مباركةذ فستجد أنها مماملة ملا وصفها اهلل ب  ىلع لسان إرمها
انلاليب ا ي تنبالأ ) :قالوم إرمهالا ك اإلصالحاح اثلالامن والعرشالين  :البشارة اثلاثلالة

 ذه انلبالوة أورد الا (. بالسالمذ فعند حصوم لكمة انليب عرف ذلك انليب أن اهلل أرسل  حقاً 
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إن انلاليب ا ي تالدور نبوءاتال  حالوم : )املهتدي عبد األحد داود باملعىنذ وير  أنهالا بمعالىن
( هلل احلالقعند ورود لكمة انليبذ ذلك انليب املعروف أن  املرسال  مالن قبال  ا" شالوم"اإلسالم 

 :وبعد دراست  للنص السابق خرج من  بانلتائه اتلايلة
إن ادليالن )أن  ال يمكن أن يكون انليب صادقاً إال إذا برش بدين اإلسالالم ونرشالهذ  .1

 (.عند اهلل اإلسالم
العربهة " إسالم"الرسيانهة و " سالم"العربية و " شالوم"من احلقائق املسل م بها أن لكمة  .2

وحتم  نفس املعىنذ و ذا أمر يعالرتف بال  مجهالع " شالم"السايم لكها من نفس ادذر 
يالدم ىلع اخلضالوع أو االستسالالمذ وال يوجالد " شالم"علماء اللغات السامهةذ وفع  

فادلين احلالق هلل . نظام ديين ك العالم حيم  اسماً أو وصفاً أفض  وأشم  من اإلسالم
 .احلق

" شالالوم"الم ا ي اسالتخدم لكمالة أن إرمها  و انليب الوحهد قب  املسهح علهال  السال .3
بمعىن ادلينذ و و انليب الوحهد ا ي يستخدم  ذه اللكمة بهدف إمبات صالدق أحالد 

أي أن إرمها  و الوحهد قب  املسهح ا ي جع  اإلسالالم  الو املقهالاس . من رس  اهلل
ا ي يعرف من خالهل انليب الصالادق مالن الالاكذبذ وإال فال ن إبالرا هم وإسالماعه  

 .ب واكفة الرس  علههم السالم اكنوا مسلمنيذ واختذوا اإلسالم ديناً وإسحاق ويعقو
 و وحده القادر ىلع حتديد اخلصائص املمزية للنيب  –أي اإلسالم  –أن دين اإلسالم  .4

الصادق من انليب الاكذبذ كما أن  ال يوجد ك العالم ديالن يتبالىن ويالدافع عالن  الذه 
 .الوحدانهة املطلقة سو  اإلسالم

صىل اهلل علهال   قام إرمها ك الفص  اثلاين واثلالمني خماطبا انليب  :رابعةالبشارة ال
اعدوا يل آالت احلربذ ف ين أبدد بك الشعوبذ وأبدد بك اخله  وفرسانها وأبدد بك : )وسلم

. الطغاة والوالةذ وأجازي باب ذ ومجهع ساكن بالد اللكدانيني جبمهع أوزار م الاليت ارتكبو الا
قارنة انلهاية اليت آلت إيلها اإلمرباطورية الفارسهة ىلع أيدي املساللمني وبم(.  ذا قوم الرب

بما ورد ك  ذه انلبوةذ جند أن  ذا الوعد هلذه األمة اإلسالالمهةذ وذلالك الوعهالد املتوعالد بال  
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األمة الفارسهة قد حتقق فعالذ وأقام  اهلل شا داً من شوا د اتلاريخ مصدقاً ملا وعالد اهلل بال  
 .لسنة رسل  وأويلائ املؤمنني ىلع أ
 :بشارة حزقيال: سابعاً 

إن أم ك مغروسة ىلع املاء بدمكذ فيه اكلكرمة اليت : )قام حزقهام ك الفص  اتلاسع
أخرجت ممار ا وأغصانها من مهاه كثةةذ وتفرعت منها أغصان اكلعىص قويالة مرشالفة ىلع 

نت أقالدار ن أغصان األكابر والساداتذ وارتفعالت وبسالقت أفنالانهن ىلع غالة نذ وحسال
بارتفاعهن واتلفاف سعفهنذ فلم تلبث الكرمة أن قلعت بالسالخطذ ور  بهالا ىلع األرضذ 
وأحرقت السمائم ممار اذ وتفرق قوا اذ ويبس عيص عز اذ وأتت علهها انلار فأكلتهاذ فعند 
ذلك غرس ك ابلدو ويف األرض املهملة العطىشذ وخرجت من أغصان  الفاضلة نار أكلالت 

فتأم  مالا (. ي لم يوجد فهها عصا قوية بعد ا وال قضهب ينهض بأمر السلطانممار تلك ح
ك  ذا انلص من بالغة ك اتلصالويرذ ودقالة ك اتلعبالةذ فشالب  األمالة ايلهوديالة إبالان عز الا 

بالكرمة احلسالنةذ وبعالد أن نزعالت منهالا  –ملا اكنت تعيش حتت مظلة األنبهاء  –وسؤدد ا 
فتهاذ واقتلالع جالذور اذ فالذرتها الريالاحذ وأكلتهالا انلالارذ انلبوةذ وأغضبت ربها استأص  شأ

واستبدم اهلل بها أمة يه خة أمة أخرجت للناسذ وشبهها بشجرة قد غرست . وانتىه جمد ا
ك أرض ابلادية العطىش من املاء املعنوي واحلأذ فأممرت  ذه الشجرة األغصان الفاضاللة 

و ذا حام األمة ايلهوديالة . عصا وال قضهباً اليت قضت ىلع تلك الشجرة األوىل ولم تبق فهها 
 .واألمة اإلسالمهة اليت أرشق عز اذ وتوسع نفوذ اذ حي شم  بالد بين إرسائه  وغة ا

إن ملكوت اهلل وعظمالة اململكالة : )قام دانهام ك اإلصحاح السابع  :البشارة األوىل
وسهكون ملكوتهم  ذا . ائ املمتدة حتت رقعة السماء لكها سوف تعطي لعباد اهلل تعا  وأويل

إن  ذه البشارة تلدم بوضالوح ( مملكة أبديةذ ختدمها مجهع املمالك األخر ذ وتعم  بطاعتها
فاإلسالم ليس ديناً فحسبذ . ىلع أن ك اإلسالم توجد وحدة ال انفصام هلا بني ادلين وادلولة

اتلأرييخ هلذا امللكالوت  وال بد من إلقاء نظرة خاطفة ىلع اتلدرج. ب  أيضاً اململكة ادلنهوية
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ذ و ذا اتلدرج  الو  صىل اهلل عله  وسلمحي بلغ اغيت ذ واكتم  بنانه ىلع يد سهدنا حممد 
 :كما ييل
لالم تمثلال  دولالة حتكالم  صىل اهلل عله  وساللمأن اإلسالم قب  حممد  .1

باسم  وتدافع عن ذ وإنما اكن اإلسالم ديناً قائماً ك حهاة األقوام اليت آمنالت بال ذ 
قم هل دولة ك حهاتهمذ ب  اكن السلطان والقوة ك أيدي الكفرة الالومنهنيذ ولم ت

ك العموم الغالبذ ويستثىن من ذلك فرتات حكم لك من سلهمان وداود ويوشع 
 .علههم السالم

و الذا . إن املسهح عله  السالم قد برشال تالمهالذه بالاقرتاب ملكالوت اهلل .2
 باهللذ و ذا املجتمالع يتساللح امللكوت يعين وجود دين وجمتمع قوي من املؤمنني

باإليمان باهلل وبالسه  لقتام أعدائهم ا ين يريالدون أن حيولالوا بيالنهم وبالني 
إذاً . إن ملكالوت اهلل  الو اإلسالالم: تبلهغ لكمة اهلل إ  البرشيةذ أو بمعىن أوضح

صالىل فاملسهح عله  السالم برش تالمهذه باقرتاب ظهور اإلسالم ىلع يالد حممالد 
ذ وأكد للههود أن انليب ا ي تنتظره ايلهالود لاليس يهوديالاًذ وال  ماهلل عله  وسل

من نس  داود عله  السالمذ ب   و من نسال  إسالماعه  علهال  السالالم واسالم  
أمحدذ وسهقهم ادلولة اإلسالمهة وفق املنهه ا ي ارتضاه اهلل هلمذ و الذه ادلولالة 

 .مؤيدة بنرص اهلل مم بسواعد املجا دين ك سبهل 
يتأل   ذا امللكوت من املالؤمنني بالاهلل : امللكوت وتكوين طبهعة  ذا  .3

ا ين يالزمهم ذكر اهلل سبحان  وتعا  ك لك أحواهلمذ فال يقومالون بالأي عمال  
 .إال ويبدءون  بذكر اهللذ وحيمدون  بعد االنتهاء من 

دين صالحهح قالائم : األوم: وطبهعة  ذا امللكوت أن  يتكون ك جو ره من شقني
دولالة : واثلالاين. وفق املنهه ا ي ارتضاه اهلل ك كتابال  القالرآن ىلع وج  األرض

 :إسالمهة تقوم ىلع  ذا املنهه ويتص  املؤمنون بهذا املنهه بما يأي
 .أنهم يكونون أمة واحدة تربطهم أخوة واحدة يه أخوة ادلين( أ 
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و الذه صالفة تنطبالق ىلع حممالد . مجاعة القديسني: أنهم كما وصفهم دانهام( ب
وأصحاب  من املهاجرين واألنصالار وىلع سالائر املالؤمنني   عله  وسلمصىل اهلل

 .باهلل
إن :  ذه احلقهقة أكد ا دانهالام بقالوهل: ديمومة  ذه اململكة ورفعة شأنها .4

ولم تتحقالق . مجهع األمم حتت قبة السماء ختدم شعب األبرار العام  بطاعة اهلل
الاليت خالدمتها األمالم ك  إال لألمة اإلسالمهة –ويه خدمة األمم  – ذه الصفة 

ومن دوايع اسالتمرار  الذه األمالة وديمومتهالا أنهالا ال . مشارق األرض ومغاربها
تعرف اتلمهزي الطبيق ك شرشيعاتها بني أفراد ا فالاللك سالواء أمالام رشع اهللذ ال 

 .فرق بني األبهض واألسود أو بني احلاكم واملحكوم
ن يالدرك األيالام األلال  واثلالممائالة طوىب ملالن أمال  أ: )قام دانهام  :البشارة اثلانهة
فأعملت فهال  الفكالر فوجدتال  يالويح إ   الذا : )قام املهتدي الطربي(. واخلمسة واثلالمني

ادلينذ و ذه ادلولة العباسهة خاصةذ وذلك أنال  ال خيلالو دانهالام مالن أن يكالون أراد بهالذا 
إنال  : ف ن قام قائال  .األيام والشهور والسننيذ أو رسا من أرسار انلبوة خبرج  احلساب: العدد

ف ن  لم حيدث بلين إرسائه ذ وال ك العالم بعد أربالع سالنني فالرح وال حادمالة . أراد ب  األيام
سارةذ وال بعد أل  واثلالممائة ومخسة ومالمني شهراًذ ف ن ذلك مائالة وإحالد  عرشال سالنة 

ن دانهالام إ  ف نما ينتيه ذلك إ   ذه ادلولةذ ألن من زمال. عين ب  السنني: ف ن قالوا. وأشهر
ومن املسهح إ  سنتنا  ذه ممانمائة وسبع وستون سنة ينتيه ... املسهح اواً من مخسمائة سنة

 (.ذلك إ   ذه ادلولة العباسهة منذ مالمني سنةذ أو يزيد شيئاً 
وبمقارنة  ذا اتلاريخ املهالدي باتلاريخ اهلجري تكون السنة الاليت أشالار إيلهالا يه 

ع  ك  ذه البشارة رساً عجهباً و و اإلشارة إ  بلوغ ادلولة اإلسالالمهة ول.  ـهتقريباً 253سنة 
 .اغية جمد اذ وكمام سهطرتهاذ ونهاية فتوحاتها

 :بشارات هوشاع: ثامناً 
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إين أنا الالرب اإلهل ا ي رعهتالك ك ابلالدوذ : قام الرب: )قوم  وشاع  :البشارة األوىل
فلسنا نعرف أحداً : قام املهتدي الطربي(. ويف أرض خراب قفر غة مأ ومذ ليس بها أنيس

 .صىل اهلل عله  وسلم راعه اهلل ك ابلدوذ ويف أرض قفر غة انليب
إنهالا أمالة : )صىل اهلل علهال  وساللم قام  وشاع يص  أمة حممد  :البشارة اثلانهة

ولالم (. عزيزة لم يكن مثلها قط وال يكونذ وإن انلار حترق أمامهاذ وتتوقد خلفها الرضائر
أمة من العز واملنعالة والساللطان ك فالرتة طويلالة وىلع رقعالة واسالعة كمالا نالالت األمالة تن  

 .اإلسالمهة
 

 :بشارة ميخا:  تاسعاً 
إن  يكون ك آخر األيام جب  بهت الالرب مبنهالاً ىلع قالالم ادبالامذ ويف : )قام مهخا

عالالوا نطلالع ت: أرفع رنوس العوايلذ وتأته  مجهع األممذ وشسة إيل  أمم كثالةةذ و الم يقولالون
بينما ير  الرتمجالان أن ادبال  . وير  الطربي أن  ذا انلص يتضمن صفة مكة(. جب  الرب

املشار إيل   و جب  عرفاتذ وأن األمة املشار إيلها ك انلص ا ي أورده الرتمجالان يه األمالة 
هال  صىل اهلل علوىلع الك احلالني فهذه انلبوة شا دة ومبرشة بنبوة سهدنا حممالد . اإلسالمهة
 .ذ ومبينة صفة أمت ذ ومشاعر ملت  وسلم

 لالم نصالعد إ  )... وقد حرف آخر  ذا انلص ك الطبعة اليت بني يدي فصار  كذا 
جب  الربذ وإ  بهت هلإ يعقوب من طرقال ذ ونساللك ك سالبهل ذ ألنال  مالن صالههون ختالرج 

حي يبىق  وقد أعما م اهلل عن حتري  أوم  ذا انلصذ(. الرشيعةذ ومن أورشلهم لكمة الرب
: وقد توقع املهتدي الطربي مثال   الذا اتلحريال  فقالام. شا داً ىلع احلقهقةذ دااًل ىلع انلبوة

واكن ذ فكه  يصح هل ذلك ؟ وقد بني اهلل أن يكون ذلك ك آخالر األيالام. عين بهت املقدس
بهت املقدس ك زمان  ذا انليب موجوداًذ وإنما تنبالأ انلاليب ىلع يشء حيالدثذ ال ىلع مالا اكن 

 (.ومىلع
 :بشارة حبقوق:  اعرشاً 
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لقالد انكسالفت . إن اهلل جاء من اتلهمنذ والقدوس من جبال  فالاران: )قام حبقوق
السماء من بهاء حممدذ وامتألت األرض من محدهذ ويكون شعاع منظره مث  انلورذ حيالو  

 قام فمسالح األرضذ مالم تأمال  األمالم. بدله بعزهذ وشسة املنايا أمام ذ وتصحب الطة أجناده
وحبث عنهاذ فتضعضعت ادبام القديمةذ واتضعت الروايب ادل ريةذ وتزعزعت سالتور أ ال  

فرجزك ك األنهالارذ واحتالدام . مدينذ ولقد حاز املسايع القديمةذ وغضب الرب ىلع األنهار
صوتلك ك ابلحارذ ركبت اخلهومذ وعلالوت مراكالب اإلنقالاذ والغالوثذ وسالترتع ك قسالهك 

ولقالد رأتالك . سهم بأمرك يا حممد ارتواًءذ وحتالرث األرض باألنهالارإغراقاً وتراعًذ وترتوي ال
ادبام فارتاعتذ واارف عنك شئويوب السه ذ ونعرت املهاوي نعةاً ورعهاًذ ورفعت أيديها 
وجاًل وخوفاًذ وتوقفت الشمس والقمر عالن جمرا مالاذ وسالارت العسالاكر ك بريالق سالهامك 

ألمم رجزاًذ ألنالك ظهالرت خلالالص أمتالكذ وملعان نهازككذ تدوخ األرض غضباًذ وتدوس ا
 ذا انلص أورده املهتدي الطالربي بهالذه الصالهغةذ وورد دل  لك مالن (. وإنقاذ رشيعة آبائك

بصور خمتلفة طواًل وقرصاًذ مع اختالف يسة : الشهخ زيادةذ والرتمجانذ وإبرا هم خله  أمحد
 من الرتمجان والشالهخ زيالادة واتفق أيضاً لك. ك العباراتذ واتفاقهم ىلع حمتو  السطر األوم

وأشار الطربي والشهخ زيادة إ  أن . وإبرا هم خله  ىلع أن املراد جببام فاران يه جبام مكة
جالاء اهلل مالن : ) ذه انلبوة موافقة نلبوة مون عله  السالم الواردة ك سفر اتلثنهة ويه قوهل

لشهخ زيادة إ  أن  ذه انلبوة كما أشار ا(. سيناءذ وأرشق من ساعةذ وتألأل من جبام فاران
وقد . موافقة نلبوة أشعهاء اليت ذكر فهها أن حوافر خهل  مث  الصوان ا ي ينبعث من  الرشر

وأكد املهتدي الطربي والشهخ زيادة ىلع أن  ذا الوص  الوارد ك  الذه . سبق احلديث عنهما
  اهلل علهال  وساللمصالىلانلبوة عن اخله  والسهام والسهوفذ إنما ينطبق ىلع جهوش حممد 

فال ن . )صىل اهلل عله  وسلم وقام املهتدي الطربي بعد أن أورد تطابق  ذه انلبوة مع حالة
فمالن إذاً ؟ لعلهالم بنالو  – صالىل اهلل علهال  وساللمأي  حممالد  –لم يكن  و ا ي وصفتا 

وكه  يكون ذلك وقد . إرسائه  املأسورون املسببونذ أو انلصار  اخلاضعون املستسلمون
 ...(.هها انليب مرتني ووص  عساكره وحروب  س  ف
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وإن االستفاضة ك تأم   ذه انلبوة ذ واستخراج ما أشارت إيل ذ وبسط ذ تلعجز عنال  
 ذه الصفحات ذ ألن  يستغرق كتاباًذ وليس املجام  نا جمالام البسالط واتلوسالعذ وإنمالا  الو 

م  علهها  ذا انلالصذ ولكن استوقفتين بعض العبارات اليت اشت. االستدالم واإلشارة فقط
ولم أر  ؤالء ا ين مر ذكر م تعرضوا هلاذ فأردت أن أق  عند ا وقفة يسةة تكشال  مالا 

و الذه (. قالام فمسالح األرض: )وأوم  الذه العبالارات يه قالوهل. ك انلفسذ وال تطه  ابلحث
إن اهلل زو  يل األرض فرأيالالت مشالالارقها : )صالالىل اهلل علهالال  وسالاللم العبالالارة حتالالال قالالوهل

ألنالك ظهالرت : )أما اثلانهة فاليه قالوهل...( ذ وإن ملك أميت سيبلغ ما زوي يل منها ومغاربها
فمن أبانه؟ إنهم إبرا هم وإسماعه ذ وما  و إرمهم ؟    (. خلالص أمتكذ وإنقاذ تراث آبائك

إن أوىل انلالاس بال برا هم ) و امللك أم األموام أم ماذا ؟؟ إن  اتلوحهد والرسالالة قالام تعالا  
قد اكنت لكالم أسالوة : )وقام تعا ( و ذا انليب وا ين آمنوا واهلل ويل املؤمنني لذلين اتبعوه

حسنة ك إبرا هم وا ين آمنوا مع  إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم وممالا تعبالدون مالن دون 
 (.اهلل

 :بشارة صفتيا: احلادي عرش
ةذ فقالد حالان أيها انلاس ترجوا ايلوم ا ي أقوم فه  للشهاد: يقوم الرب: )قام صفتها

أن أظهر حك  حبرش األمم لكها ومجهالع امللالوكذ ألصالب علالههم رجالزيذ وأيلالم سالخطيذ 
 نالاك أجالدد لألمالم اللغالة املختالارةذ . فستحرتق األرض لكها احرتاقاً بسالخطي ونكالةي

يلذوقوا اسم الرب مجهعاًذ ويعبدوه ك ربقة واحدة معاً ويأتون با بالائح ك تلالك األيالام مالن 
و ذا صفنها قد نطق بالالويح : قام املهتدي الطربي معلقاً ىلع  ذه انلبوة(. شمعابر أنهار كو

وأخرب عن اهلل بمث  ما أد  أصحاب ذ ووص  األمالة الاليت ششالهد أن ال هلإ إال اهلل وحالده ال 
رشيك هلذ وتتمع ىلع عبادت ذ وتأته  با بائح من سواح  السودان ومعالابر األنهالار واللغالة 

 .ويه اليت قد شاعت ك األمم فنطقوا بها... لعريب املبني املختارة يه اللسان ا
 :بشارة حيج: اثلاين عرش
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لاللك األمالمذ  "Himada"" محالدا"ولسوف أزلزم لك األممذ وسوف يأي : )قام حيج
وسوف أمأل  ذا ابلهت باملجدذ  كذا قام رب ادنودذ ويل الفضةذ ويل ا  بذ  كذا يقالوم 

 كالذا يقالوم رب . األخة يكالون أعظالم مالن جمالد األومرب ادنودذ وإن جمد ذلك ابلهت 
و " محالدا"وقد ترمجت لكماليت (.  كذا يقوم رب ادنود. ادنودذ ويف  ذا املاكن أعط  السالم

وعندئذ تفقد  ذه انلبوة مالا اشالتملت . العربيتني إ  األمنهةذ أو املشتىهذ أو السالم" شالوم"
" شالوم"مجة الصحهحة هلذه العبارات يه أن ولكن الرت. عله  من معىن وتصبح وال قهمة هلا

وتالؤدي نفالس ادلاللالة الاليت تؤديهالا تلالك . ترتجم إ  اإلسالالمذ وأمحالد" محدا"و " شالما"أو 
وبني املهتالدي عبالد األحالد داود أصالوم  الذه اللكمالات . العبارات السابقة وبنفس األ مهة

 :ووضح ما ذ ب إيل  من أنها ترتجم إ  اإلسالمذ وأمحدذ فقام
ك يالافوا محالداث كالوم : )تقالرأ باللغالة العربيالة األصاللهة  كالذا" محدا"إن لكمة ( أ 
وعلهال  فال ن احلقهقالة انلاصالعة (. وسوف يأي محداً للك األمم: )واليت تعين حرفهاً (  اجويهم

العربيةذ و ذا اتلفسة تفسة قاطع ال " محدا"يه الصهغة العربهة للكمة " أمحد"تبىق بأن لكمة 
وإذ قام عيىس ابالن مالريم يالا بالين : )جاء ك القرآن الكريم ك سورة الص ولقد . ريب فه 

إرسائه  إين رسوم اهلل إيلكم مصدقاً ملا بني يدي من اتلوارة ومبرشاً برسوم يأي من بعدي 
 (.اسم  أمحد
باللغالة العربهالة  مالا " إسالالم"و " سالالم"بالعربيالة و " شالما"و " شالوم"إن لكمة ( ب

 .دذ وتعنهان نفس املعىن و و السالم واإلذاعن أو االستسالممشتقتان من أص  واح
وبعد  ذا اتلوضهح من قب   ذا املهتدي هلذه األلفاظ ذكر عدداً من الربا الني الاليت 

 :استند إيلها فهما ذ ب إيل ذ ويه
" أمحالد"و " محالدا"إن القرابة والعالقالة والتشالاب  بالني  الذين اتلعبالةين  .1

اشتق االسم منهما ال يرتك أدىن جزء من الشالكذ وكذلك التشاب  ك األص  ا ي 
أي " أمحالد"إنمالا  الو ( وسوف يأي محدا لاللك األمالم)ألن املفهوم من ادملة  و 

وبني " محد"حممدذ وال يوجد أدىن صلة ك أص  األلفاظ وال ك تعلهلها بني لكمة 
 .األسماء األخر  كمث  يسوع أو املسهح أو املخلص
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وأنهالا جمالرد معالىن اسال  " محالده"العربية للكمة لو سلمنا جداًل بالصهغة  .2
ف ن  الذا ادالدم  الو ك صالالح مالا " أمنهة أو مشتىه أو شهوة أو مدح"للكمات 

نطرح  من حبث  ناذ وذلك ألن الصهغة العربية تكون حبسب أصوم اللكمالات 
وىلع أيالة حالام " محدا"متساوية تماماً باملعىن والتشبه  أو حي ك اتلطابق للكمة 

يه صلة قاطعالةذ ولاليس هلالا عالقالة أبالداً بالال " أمحدية"أو " أمحد"تها بال ف ن صل
 ذ".اليسوعهة"أو " يسوع"
اكن جيب أن يكون أعظم جمداً من  هلك سلهمان " زورو باب "إن  هلك  .3

تنبأ بأن الرسوم العظهم ال بد أن يالزوره فجالأةذ " ماليخ"عله  السالمذ ذلك ألن 
يللالة  صالىل اهلل علهال  وساللمحممالد و ذا احص  فعاًل عنالدما زاره الرسالوم 

 .اإلرساء
ويه الصهغة األخر  السم حممد ومن نفس املصالدر واتلعبالة " أمحد"إن  .4

زار تلالك  صالىل اهلل علهال  وساللمذ ويف خالم رحلت  اللهلهالة "األجمد"ومعناه 
ابلقعة املقدسة كما ينص القرآن الكريم ىلع ذلكذ و ناك أد  الصالالة املباركالة 

اء علههم السالم كما تدم أحاديث  الرشيفةذ وبهالذا يتحقالق حبضور مجهع األنبه
 .املجد

من أعظالم املعجالزاتذ ألنال  " أمحد"أو " حممد"إن شسمهة خاتم األنبهاء بال  .5
 .أوم اسم عرف بهذه الصفة ك تاريخ البرشية

 

 :بشارات زكريا عليه السالم: اثلالث عرش
 كذا يقالوم رب : )صحاح اثلامنقام انليب زكريا عله  السالم ك اإل :البشارة األوىل

ك تلك األيام جيتمع عرشة رجام من لك لسانات الشعوب ويتمسالكون بالذي  رجال  : ادنود
أورد املهتالدي ( نلالذ ب معالكذ ألننالا سالمعنا أن اهلل معالك: محهدذ أعين أبو حهدذ ويقولون

 م حوم  ذه الشهخ زيادة  ذه البشارة بلفظها العربي مم ترمجها إ  اللغة العربهةذ وأطام ال
وبني أن  ظال  سالنني طويلالة و الو يقالرأ  الذه انلبالوة " محهد وأمحد"البشارة واشتقاقات اسم 
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واكنت شالب   –ويفهمها ىلع وفق الرتمجة ايلهوديةذ حي يرس اهلل هل كتب أصوم اللغة العربية 
وأنال  إذا تالرجم إ  اللغالة " يالا أودي"فوق  من خالهلا ىلع حقهقالة  الذا اللفال   –معدومة 

 ".محهد: "عربهة صارال
 :بشارات ماليخ: الرابع عرش

انظالرواذ إنالين أبعالث برسالويلذ : )قام ماليخ خمرباً عن اهلل أنال  قالام :البشارة األوىل
وسوف يمهد السبه  أمايمذ وسوف يأي فجأة إ   هلك  السهد ا ي تبحثالون عنال ذ ورسالوم 

ويالر  املهتالدي ( أو ادمالوع كذا يقوم رب ادهوش . انظروا إن  قادم. العهد ا ي ترغبون
عبد األحد داود أن اتلحديد ادلقهق ملوضوع  ذه انلبوة أمر ك اغية األ مهالةذ ألن الكنالائس 

وممالا يالدحض  الذا الالزعم انتهجتال  . املسهحهة اعتقدت منذئذ أن املقصالود بهالا شخصالان
 :الكنائس ما ييل

وملكال  ب زالالة أن السهد أو الرسوم املوعود لك  بتأسيس وإقامة دين قويم صالحذ  .1
اكفة العقبات اليت حتوم بني البرشية وربهاذ وملك  أيضاً بأن جيع  الطريالق سالهاًل 

وباتلأكهد ف ن الرسوم الرفهع الشأن املبعوث من اهلل لم يكن قادماً ... ممهداً مستنةاً 
إلصالح الطريق من أج  حفنة من ايلهودذ ولكن من أج  إقامة ديالن اعم ومابالت 

دليانة ايلهودية ديانة خاصالة لشالعب خالاصذ  الذا باإلضالافة إ  مالا للناس اكفةذ وا
ششتم  عله  من طقوس وتضحهاتذ وخلو ا مالن العقائالد اإليمانهالة اإلجيابهالةذ لك 
ذلك يفقالد  الذه ادليانالة جو ر الاذ وجيعلهالا غالة مالئمالة إطالقالاذ وغالة واقعهالة 

لسبعةذ واعتقاد ا باحتهاجات الشعوب املختلفةذ أما ادليانة انلرصانهة ف ن طقوسها ا
ويه أمور لم تعهد ك ادليانات السالابقة  –باخلطهئة األصلهةذ وتسد اإلهل واتلثلهث 

باإلضافة إ  افتقاد ا إ  كتابها األصيل ا ي أنزم ىلع مؤسسها عله  السالمذ لك  –
وإذا اكن الرسوم اخلاتم ملكفالاً ب لغالاء . ذلك جيعلها غة مؤ لة ألن تقدم خةاً للبرش

ين ادليننيذ وإقامة دين إبرا هم وإسماعه  ودين اكفة األنبهاء ىلع أسس وتعالايلم  ذ
تصلح للبرش اكفةذ ف ن  ذا ادلين ا ي أقام  وداع إيل   و الرصالا  املسالتقهمذ و الو 
أقرب الطرق املوصلة إ  اهلل عز وجال ذ وأساله  األديالان لعبادتال ذ وأساللم العقائالد 
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إذا اكن منوطاً بهذا الرسالوم املبرشال بال  ك  الذا . ديابلاقهة ىلع طهارتها ونقائها األب
انلص أن يرسخ  ذا ادلينذ ويقهم الوحدانهةذ وحيالوم دون تالدخ  الوسالطاء بالني اهلل 

 .وانلاس
 ذا انلص أكد ىلع أن  ذا الرسوم املبرش ب  ال بد أن يص  بصورة مفاجئة إ  بهالت  .2

يللة اإلرساءذ و الذا يعالين  و ذا ما حتقق ك" مكة"املقدسذ منطلقاً من احلرم األوم 
أن مهمة  ذا الرسوم تطهة  الذه ابلقالاع مالن الومنهالةذ ويلقالن رواد الا الوحدانهالةذ 

وإذا حتقق  ذا فهو بمثابالة بنالاء طريالق جديالد يالربط . واإليمان باهلل الواحد األحد
العبد برب ذ و ذا الطريق ا ي رشع   و دين اعل  شام  يدعو إ  إلغالاء الوسالائط 

و ذا لم يتحقق إال ىلع يالد . عبادهذ فال قديس وال قسيسذ وال رس مقدسبني اهلل و
 ". صىل اهلل عله  وسلمحممد "الرسوم املنعوت بأن  

 اأنذا أرس  إيلكم إيلها انليب قب  ميجء يوم الالربذ : )قوم ماليخ :البشارة اثلانهة
 آبالائهمذ ئلالال آي ايلوم العظهم واملخوفذ فةد قلب اآلبالاء ىلع األبنالاءذ وقلالب األبنالاء ىلع

واملعىن أن اهلل يرس  قرب الساعة انليب أمحالد : )قام املهتدي انلجار(. وأبب األرض بلعن
أعمام بين إرسائه   –يرد بين إسماعه  " فةد قلب اآلباء ىلع األبناء" صىل اهلل عله  وسلم

ويرد " ىلع آبائهم وقلب األبناء"إ  حقهقة ويح األنبهاء واملرسلني من أبناء أخههم إسحاق  –
ايلهود وانلصار  ىلع دين آبائهم األنبهاء نوح وإبرا هم وإسماعه  وإسحاق ويعقوب ومون 

رشع لكم من ادلين ما وىص ب  نوحا وا ي أوحهنا إيلك ومالا وصالهنا : )وعيىسذ قام تعا 
 (.ب  إبرا هم ومون وعيىس أن أقهموا ادلين وال تتفرقوا فه 

قب  يالوم القهامالة  صىل اهلل عله  وسلمرة من الوعد بمجهئ  تأم  ما ك  ذه البشا
 (. ويشة بأصبعه  فهمد بهما. بعثت أنا والساعة  كذا: )صىل اهلل عله  وسلم مع قوهل

ذ شهادة ال تقبال   صىل اهلل عله  وسلم ذه أسفار العهد القديم شا دة بنبوة حممد 
تم  اتلأوي ذ فمن اكن طابلاً للحالق اتلضله ذ مرصحة باسم  ولغت  وصفة أمت  رصاحة ال حت

اتبع  إذا قام عله  ادليل ذ فكه  إذا تظافرت عله  األدلالة والربا النيذ واحلالق  نالا شالهادة 
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فمن أراد أن يدفع ايلقني بأو ن الشكوكذ . صىل اهلل عله  وسلم العهد اتلقديم بنبوة حممد
شالهادات وردت ك حالق أن  الذه انلبالوات وال –مماحكة وجمادلالة  –وأفسد اتلأوي ذ ويديع 
 –فهقام هل ليس بعد اتلرصيح بذكر اسم  وصفت  وخربه وبدله وأمتال   –عيىس عله  السالم 

كه  وقد شالهد املسالهح علهال  السالالم بنبوتال  وأخالرب تالمذتال  . جمام للتأوي  واالحتمام
؟؟ و ذه الشهادة ما يماملها من شهادات العهالد  صىل اهلل عله  وسلمباقرتاب ظهور حممد 

 .ديد يه ما سهكون احلديث عن  ك املطلب اتلايلاد
 

 


