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مقدمة

أحد وسلم عليه الله صلى محمد نبينا نبوة أن ريب ل
.العالمين إلى المسلم يحملهما مسألتين أهم

عليه الله صلى نبوته إثبات في يرون فالمسلمون
ًا كان لذا دينهم، أصول من الول الصل تمام وسلم لزام
عليه نبوته إثبات في وبرهانهم بحجتهم يدفعوا أن عليهم
والسلم.  الصلة

كثيرة وسلم عليه الله صلى نبوته إثبات وطرق
صدرت التي الطرق: البشارات هذه أهم ومن ومتنوعة،

خاتم نبي بمقدم تبشر وهي السابقين، النبياء عن
ًا.  الساعة قيام إلى ارتضاه الذي الله دين يؤسس دين

على المسلمون حرص - الذي الطريق هذا أهمية وتأتي
بمتتا الكتتتاب أهل على الحجة يقيم كونه - في به الهتمام
النتتبي هتتذا مبعتتث إلتتى أشتتارت التي الكتب من يعتقدونه

البعد.  في متفاوتة قرون قبل
هذه بوجود مقرون ونصارى يهود من الكتاب وأهل

النبي أو الخاتم النبي على بدللتها ومقرون البشارات،
بني من رجل أنه على يصرون لكنهم القادم، العظيم

ما بينما مريم، ابن عيسى أنه النصارى يزعم إسرائيل،
النبي هذا أن إثبات إلى هنا ونهدف ينتظرونه، اليهود زال

من غيره وليس وسلم، عليه الله صلى محمد هو المنتظر
الكرام. النبياء

لنا سبق فقد البشارات هذه بها وردت التي الكتب أما
هو إنما لها، تزكية ليس بها واستشهادنا بحالها، التعريف

هذا سطورها، في النبوة أثارة من القليل عن بحث
أيدينا، بين لما مصدق هو إذ نكذبه، ول به نؤمن القليل

ًا وسلم عليه الله صلى قال وقد هذه في حق وجود مثبت
فتكذبوا بحق فيخبروكم شيء، عن تسألوهم الكتب: (( ل

).3/387 مسنده في أحمد رواه" ( به فتصدقوا بباطل أو به،
القرآن آيات له تشهد ما الكتب هذه في جاء إذا أما

التحريف من سلم قد ذا بأن شهادة فهذه السنة، ونصوص
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المقدس الكتاب لنبوءات مدخل

أسماء القادم النبي على المقدسة السفار تطلق
تلقبه وتارة النبي، وأخرى الملك، تارة فتسميه ، شتى

ّيا هذه فكل المخلص، بمعنى المسيح، وأخرى المس
ذات في وهي القادم، النبي على تدل مترادفات السماء
العظيم. النبي لهذا أوصاف الوقت
من اللقب لهذا لما أشهرها بالمسيح تسميته يبقى لكن
إسرائيل. بني عند أهمية

بهذا السلم عليه عيسى بأحقية بعضهم يتمسك وقد 
والسلم، الصلة عليه به لقب حيث غيره، من السم

تسمية بالمسيح السلم عليه عيسى تسمية فنقول: إن
يسمون اليهود كان حيث به، خاصة ليست اصطلحية

السم، بهذا غيرهم وملوك بل وملوكهم، أنبياءهم
استمروا ثم بالزيت، وأنبيائهم ملوكهم مسح في لعادتهم

يمسحوا.  لم ولو بالمسيح، تسميتهم في
ًا فارس ملك كورش سمي وقد الرب يقول " مسيح

).1/45 " (إشعيا لكورش لمسيحه
رحمة "والصانع مسيحين كانا وداود طالوت وكذا

)1( صموئيل ) (وانظر18/50 لداود" (المزمور لمسيحه
9/16، 10/1.(

ًا، سمي الملك وشاول قتل أبيشاي أراد لما إذ مسيح
تهلكه ل لبيشاي: داود " فقال داود نهاه نائم وهو شاول
)1( ويتبّرأ" (صموئيل الرب مسيح إلى يده يمد الذي فمن
26/7-9.(

ول مسحائي، تمسوا "ل المزامير سفر في جاء وكذلك
حديث ). وانظر105/15 أنبيائي" (المزمور إلى تسيئوا

)2( الملوك المسحاء. (انظر الكهنة عن الملوك سفر
1/10 .(

ًا ليس الشريف اللقب فهذا  ابن عيسى بالمسيح خاص
يستحقه لقب هو بل وسلمه، الله صلوات عليه مريم
والبركة والظفر الملك من الله يؤتيه لما القادم النبي
بالزيت. الممسوحين بركة فاقت التي

بنو تنتظره كانت الذي القادم للنبي لقب والمسيح
إن المعمدان يوحنا رأوا لما اليهود تساءل لذا إسرائيل،

وأقر: إني ينكر، ولم " فاعترف القادم المسيح هو كان
ًا المسيح. فسألوه لست 1/21 " (يوحنا أنت؟ إيليا ماذا؟ إذ

 –22 .(
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معجزات رأوا حين اليهود جموع السم هذا استخدم كما
القادم) (أي المسيح فقالوا: " ألعل السلم، عليه عيسى

هذا! " عملها التي هذه من أكثر آيات يعمل جاء متى
).31 - 7/30 (يوحنا
ّيا، القادم النبي على يطلق كما مرادف وهو المِس
" يوحنا إنجيل في ذلك بيان في جاء فقد المسيح، للفظة
ّيا فالكلمة )،1/41 " (يوحنا المسيح تفسيره الذي مِس

فيها ليس التي اللغات في تنطق "، السريانية: "ماشيح
ّيا" . الحاء حرف يسمى: "المس

ًا يهتف البعض ولعل الصريح النص عن بالكشف مطالب
بجلء ويبين وسلم، عليه الله صلى بمحمد يبشر الذي

ذلك. له وحق أحد، فيها ينازعه ل التي وصفته اسمه
المقدس بالكتاب متعلقان أمران دونه يحول لكن

كتب في المتضلعين فهم عن يعزبان ل وهما وتراجمه،
أو أضاع الذي السبب يدركون الذين المقدسة، القوم
ًا أغمض الكتابية.  البشارات من كثير

إلى السماء ترجمة في عادة الكتاب لهل أولهما: أن
وقد السم، دون المعنى الترجمة في فيوردون معانيها،
ًا يزيدون النص. في ويقحمونه للعبارة، تفسير
منها واضحات، دللت من الصنيع هذا بسبب ضاع ولكم

التراجم تسميه والذي البارقليط، عن المسيح نبوءة
بمقدم حجي النبي بشارة ومنها الحديثة: المعزي،

فضاعت بمشتهى، المترجمون ترجمها (محماد) التي
المم" (حجي كل مشتهى "ويأتي دللتها من الكثير

2/7.(
ذكرت ).عندما84/6( المزامير في جاء ما ونحوه
فترجمها (بكة)، القادم المسيح مدينة اسم المزامير

دللتها لتضيع ، البكاء وادي إلى العربية إلى المترجمون
عليه الله صلى محمد بلد هي بكة أن يعرف عربي كل على
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المنتظر الملك

بيد وفلسطين القدس وقعت  ق. م63 عام في
منه عانى آخر اضطهاد جديد من ليبدأ الوثنيين، الرومان

ًا يترقبون كانوا الذين إسرائيل بنو إسرائيل، بنو مخلص
ًا طال الذي والسؤدد الضائع الملك إليهم يرد عظيم
إليه. لهفهم
وداود وموسى يعقوب أخبرهم بما يعلمون كانوا لقد

الظافر الملك النبي بمقدم يعلمون النبياء، من وغيرهم
لما لذا الخرة، وسعادة الدنيا عز إلى أتباعه يقود الذي
المعجزات من الله أعطاه ما ورأوا العظيم، المسيح بعث
هو يكون أن راجين المسيح، بشخص منهم الكثيرون تعلق
يراه أمر وهذا المخلص، النبي العظيم، المظفر النبي
اليهود. من المسيح معاصري أقوال يتتبع الذي بجلء

الذين أولئك بعض قصص المقدسة السفار لنا وتنقل
سمعان، هؤلء من المنتظر، المظفر الملك يترقبون كانوا
اسمه أورشليم في الرجل "كانلوقا:  وصفه الذي

ًا كان الرجل وهذا سمعان، ًا بار إسرائيل، تعزية ينتظر تقي
أحد هذا فسمعان )،2/25  (لوقاعليه" كان القدس والروح

الخلص. منتظري
" وظنه بشعوره المسيح صارح الذي نثنائيل ومنهم

ّلم يا له: وقال نثنائيل أجاب ملك أنت الله؟ ابن أنت مع
لك.. قلت لني آمنت هل له: وقال يسوع أجاب إسرائيل؟

).50-1/49 " (يوحنا
لتخلف بعضهم حزن صلب المسيح أن أشيع ولما

المسيح تعرض إذ المسيح، شخص في المنشود الخلص
هذا  ما:لهما فقال" متنكر وهو لتلميذين القيامة بعد

فأجاب عابسين، ماشيان وأنتما به تتطارحان الذي الكلم
متغرب أنت هل: له  وقال- كليوباس اسمه الذي-  أحدهما
في فيها حدثت التي المور تعلم ولم أورشليم في وحدك

بيسوع  المختصة:فقال ؟هي  وما:لهما فقال ،اليام هذه
ًا كان الذي الناصري والقول الفعل في ًمقتدرا ًنبيا إنسان

الكهنة رؤساء أسلمه كيف الشعب، وجميع الله أمام
هو نهأ نرجو كنا ونحن وصلبوه، ،الموت لقضاء وحكامنا
ثلثة له اليوم كله هذا مع ولكن ،إسرائيل يفدي أن المزمع

كانوا ). لقد21-24/17 " (لوقاذلك حدث منذ أيام
النصوص وعدت قد كانت كما يديه على الخلص ينتظرون
شعبه يخلص الذي الظافر الملك بمقدم التوراتية
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بقتله يسمعون بهم إذا المم، على للنصر ويقودهم
وصلبه.
هذا في هل رب يا القيامة: " بعد التلميذ له وقال
أن لكم ليس لهم: فقال إسرائيل؟ إلى الملك ترد الوقت
سلطانه" في الب جعلها التي والوقات الزمنة تعرفوا
المنتظر. الملك وقت هو ليس هذا أن ). أي7-1/6 (أعمال
الرسل لعلقة المتفحصين سمعان: " إن عوض يقول

أنه على إل إليه ينظروا لم أنهم يجد بالمسيح والحواريين
ّيا، ينتظرون كانوا… إنسان إلى بالنسبة المسيا لكن المس

رسول سوى يكن لم أجدادهم عن توارثوها التي أفكارهم
." هالل عند من يأتي ممتاز
لظهور - المتلهف إسرائيل شعب ظن أن سبق وقد
المسيح هو المعمدان يوحنا - أن المظفر العظيم النبي

في يفكرون والجميع ينتظر، الشعب كان "إذ المنتظر
).3/15 المسيح" (لوقا لعله يوحنا، عن قلوبهم
قالوا المسيح رأت لما للخلص المتربصة الجموع وهذه

للمرأة: "قالوا المعمدان يوحنا عن قبل من قالوه ما فيه
سمعنا قد نحن لننا ،نؤمن كلمك بسبب بعد لسنا إننا

ّلص المسيح بالحقيقة هو هذا أن ونعلم العالم" (يوحنا مخ
4/42.(

ًا: " سمعان لخيه قال وأندرواس  وجدنا قد مبشر
ّيا ).1/41 المسيح" (يوحنا تفسيره الذي ،مِس

المرأة: له " قالت أعاجيبه رأته لما السامرية والمراة 
فمتى ،يأتي - المسيح له يقال - الذي مسيا أن أعلم أنا

). 30-4/25 شيء" (يوحنا بكل يخبرنا ذاك جاء
رؤساء خشي حتى إسرائيل بني في الخبر هذا وشاع
المنتظر المسيح أن عرفوا إن الرومان بطش من الكهنة

فسارعوا عيسى، شخص في ظهر قد المظفر العظيم
أنه وادعاء المة بإفساد إياه متهمين به، اليقاع إلى

والفريسيون الكهنة رؤساء " فجمع المنتظر، المخلص
ًا، آيات يعمل النسان هذا فإن نصنع، ماذا وقالوا: مجمع
الرومانيون فيأتي به، الجميع يؤمن هكذا تركناه إن كثيرة،

وأّمتنا؟ موضعنا ويأخذون
ًا كان قيافا، وهو منهم، واحد لهم فقال  للكهنة رئيس

ًا، تعرفون لستم السنة: أنتم تلك في إنه تفكرون، ول شيئ
المة تهلك ول الشعب، عن واحد إنسان يموت أن لنا خير
وجدنا إننا لبيلطس: " ). فقالوا50-11/47 " (يوحنا كلها
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إنه قائلً: لقيصر جزية تعطى أن ويمنع المة، يفسد هذا
اليهود؟ ملك أنت قائلً: بيلطس فسأله ،ملك مسيح هو

الكهنة لرؤساء بيلطس فقال ،تقول أنت وقال: فأجابه
ّلة أجد ل إني والجموع: -23/2 النسان" (لوقا هذا في ع

يدع لم هو إذ اتهموه، مما براءته لبيلطس ثبت فقد )،4
المنتظر. اليهود ملك أنه
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المسيح لنبوءات التلميذ فهم عدم

في وعمدوا التوراتية، بالنبوءات الناجيل كتاب شغف
النصوص من الكثير معاني تحريف إلى ظاهر تكلف

محبتهم إن المسيح، عن نبوءات منها ليجعلوا التوراتية،
في يخطئون جعلهم قد للتحريف امتهانهم أو للمسيح

ّيا عن تحدثت التي النبوءات من كثير فهم المنتظر. المس
القادم النبي عن المزامير في جاء أنه ذلك صور ومن 

أعداءك أضع حتى يميني عن لربي: اجلس الرب "قال
ًا النبوءة وهذه )،1/ 110 لقدميك" (المزمور موطئ

من بحال مريم ابن المسيح منها يراد ل المنتظر بالمسيح
الحوال.

داود فقال: " لن بذلك، فسرها حين بطرس أخطأ وقد 
الرب يقول: قال نفسه وهو السموات، إلى يصعد لم

ًا أعداءك أضع حتى يميني عن لربي: اجلس موطئ
ًا فليعلم لقدميك، جعل الله أن إسرائيل بيت جميع يقين

ًا أنتم صلبتموه الذي هذا يسوع ًا رب " (أعمال ومسيح
2/29-37 .(

من النصارى فهم وكذا بطرس، فهم في الخطأ ودليل 
على الموعود المسيح هو يكون أن أنكر المسيح أن بعده

سألهم مجتمعين الفريسيون كان "فيما داود، لسان
قالوا هو؟ من ابن المسيح، في تظنون قائلً: ماذا يسوع

ًا بالروح داود يدعوه لهم: فكيف قال داود، له: ابن رب
أضع حتى يميني عن لربي: اجلس الرب قائلً: قال

ًا أعداءك ًا يدعوه داود كان فإن لقدميك؟ موطئ فكيف رب
ذلك ومن بكلمة، يجيبه أن أحد يستطع فلم ابنه؟ يكون
).46-22/41 بتة" (متى يسأله أن أحد يجسر لم اليوم

بشر الذي المنتظر المسيح عن اليهود سأل فالمسيح 
ابن المسيح؟ في تظنون النبياء: "ماذا من وغيره داود به

وقال: " فإن فخطأهم داود"، هو؟" فأجابوه: "ابن من
ًا، يدعوه داود كان القادم فالمسيح ابنه! "، يكون فكيف رب

سيدي. أو بقوله: ربي وصفه الذي داود أبناء من ليس
من هو ولوقا متى - حسب المسيح أن المعلوم ومن

ًا -، داود النبي ذرية داود" (انظر ابن "يا نودي ما وكثير
) 19/38 ولوقا ،9/27 ،1/1متى

إن الكتبة يقول قال: " كيف المسيح أن مرقس وفي
القدس: بالروح قال نفسه داود لن داود؟ ابن المسيح

أعداءك أضع حتى يميني عن لربي: اجلس الرب قال
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ًا ًا، يدعوه نفسه فداود لقدميك، موطئ هو أين فمن رب
).12/37 ابنه؟! " (مرقس

ًا لوقا ذكره ما وهو أن يقولون لهم: كيف " وقال أيض
المزامير: كتاب في يقول نفسه وداود داود، ابن المسيح

أعداءك أضع حتى يميني، عن لربي: اجلس الرب قال
ًا ًا يدعوه داود فإذا لقدميك، موطئ ابنه"، يكون فكيف رب
إلى النصارى يصر البيان هذا ورغم )،44-20/40 (لوقا
به بشر من هو السلم عليه عيسى المسيح أن هذا يومنا
داود! ابن بأنه قولهم مع نبوءته في داود
الله بشارة العبرانيين إلى رسالته في بولس نقلو

عليه بالمسيح نبوءة جعلها لكنه سليمان، بابنه لداود
ابنه في الخيرة اليام هذه في فيقول: "كلمنا السلم،

ًا جعله الذي ًا .. شيء لكل وارث الملئكة، من أعظم صائر
ًا ورث ما بمقدار الملئكة ِمن لمن لنه منهم، أفضل اسم

ًا ،ولدتك اليوم أنا ابني، أنت قط: قال له أكون أنا وأيض
ًا، ًا" لي يكون وهو أب . )1/5 عبرانيين (ابن
صموئيل سفر في الواردة العبارة بولس اقتبس وقد 

أنا": ففيه المسيح، عن نبوءة وجعلها ،)7/14( الثاني
ًا له أكون ًا لي يكون وهو ،أب هذه أن بولس ظن قدف " ابن

في فنقلها ،السلم عليه المسيح عن نبوءة العبارة
.رسالته

سياق في جاء فالنص ،صحيح غير القتباس هذا أن لإ
يقول أن ناثان النبي الله أمر فقد داود، إلى الحديث

أيامك كملت داود...متى لعبدي تقول لداود: "فهكذا
أحشائك، من يخرج الذي نسلك أقيم آبائك مع واضطجعت

ًا يبني هو مملكته، وأثبت كرسي أثبت وأنا لسمي، بيت
ًا، له أكون أنا البد، إلى مملكته ًا، لي يكون وهو أب وإن ابن

كلم آدم...كذلك بني وبضربات الناس بقضيب أودبه تعوج
).17-7/8) 2( داود" (صموئيل ناثان

أحفاده، من وليس داود، أحشاء من يخرج عنه فالمتنبئ 
موته، أي داود اضطجاع بعد إسرائيل بني على يملك وهو
دين عن مال إن بالعذاب متوعد وهو الله، بيت باني وهو
التوراة. تذكر كما سليمان في تحقق قد هذا وكل الله،
ًا إن عليه المسيح في يتحقق لم المواعيد تلك من أي

الله، من بالعذاب يتوعد أن يصح ل إله عندهم فهو السلم،
ًا، لله يبن لم أنه كما أصلً، يخطئ ل لنه على يملك ولم بيت
ًا إسرائيل بني ًا، يوم ل لنه مملكته، كرسي يثبت ولم واحد
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ً له مملكة فقال: "أجاب هو، أخبر كما العالم، هذا في أصل
مملكتي كانت لو ،العالم هذا من ليست مملكتي يسوع:

ّلم ل لكي يجاهدون خدامي لكان العالم هذا من إلى أس
هنا" (يوحنا من مملكتي ليست الن ولكن ،اليهود
18/36.(
صاحب اسم أن الول اليام أخبار سفر في جاء وقد كما

ابن لك يولد لداود: "هوذا قال فقد سليمان، يكون النبوءة
لن حواليه، أعدائه جميع من وأريحه راحة، صاحب يكون
ًا فأجعل ،سليمان يكون اسمه إسرائيل في وسكينة سلم

ًا يبني هو ،أيامه في ًا، لي يكون وهو لسمي، بيت له وأنا ابن
ُا، (  (اليامالبد" إلى إسرائيل على ملكه كرسي وأثبت أب

1( 22/9(.
في خطئهم أو التوراة لنبوءات النجيليين تحريف ومن
من وعودته المسيح عن قوله في متى صنعه ما فهمها

لكي هيرودس، وفاة إلى هناك  " كانطفولته: إبان مصر
ابني دعوُت مصر القائل: من بالنبي الرب من قيل ما يتم

النبوءة يحقق ذلك أن زعم فقد ،)15-2/14 " (متى
.)2-11/1( هوشع سفر في التي التوراتية

فالنص بالمسيح، له علقة ل هوشع في الذي النص لكن
موسى، مع مصر من إسرائيل شعب عودة عن يتحدث

للحديث ينتقل ثم ،يعقوب عن السياق أصل في الحديثو
ذلك بعد للوثان عبادتهم ثم مصر من وعودتهم أبنائه عن

كان  لمافيقول: " لهم، الله دعوات عن وإعراضهم
ًا سرائيلإ دعوا كلما ،ابني دعوت مصر ومن أحببته، غلم

للصنام" (هوشع وقربوا لبعاليم، وذبحوا وجوههم، ولوا
11/1-2(.

التي الصنام فعبادة بالمسيح، له علقة ل فالنص
على تنطبق لو المسيح، قبل حصلت النص عنها يتحدث

توبة الوثان عبادة عن تابوا اليهود لن المسيح، معاصري
،سنة وثلثين وست بخمسمائة المسيح ميلد قبل جيدة
تلك بعد حولها يحوموا لم ثم بابل، أسر من أطلقوا بعدما
.التواريخ كتب في مصرح هو كما التوبة

سرائيلإ بني شعب (ابني) في الصيغة هذه واستخدام
لترجع تذهب  "عندما:فيها جاء فقد التوارة، في معهود

سرائيلإ :الرب يقول لفرعون: هكذا  فتقول... مصر إلى
4/21 " (الخروج ليعبدني ابني لك: أطلق قلت البكر، ابني

 -23.(
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ً المسيح عانى لقد لكلمه، التلميذ فهم سوء من طويل
ًا لهم صحح حياته وإبان فهم في أخطائهم من الكثير مرار

البسيط فهم عن عجزوا الكلم. لقد وسائر بل النبوءات،
النبوءات؟ يفهموا أن لهم فأنى كلمه، من

خمير من وتحرزوا انظروا قائلً: " أوصاهم مرة فذات
بعضهم قائلين ففكروا هيرودس، وخمير الفريسيين

لماذا لهم: وقال يسوع، فعلم. خبز عندنا ليس لبعض:
ول بعد تشعرون أل خبز؟ عندكم ليس أن تفكرون

ول أعين ألكم غليظة؟ قلوبكم الن أحتى تفهمون؟
تذكرون؟" (مرقس ول تسمعون ول آذان ولكم تبصرون؟

الحقيقي الخبز عنيت ما أني تفهمون ل كيف ،)8/15-18
 بكلمي؟
كثيرون " فقال يفهموه فلم كلمهم، أخرى مرة وفي

أن يقدر من صعب، الكلم هذا سمعوا: إن إذ تلميذه من
 ).6/60 يسمعه" (يوحنا

ثم ، كلمه من البسيط فهم يسيئون كانوا لقد
زعمه ما ذلك من عليهم، أعجم عما سؤاله عن يستنكفون

ّلم كانقال: " حين مرقس ابن إن :لهم ويقول تلميذه يع
يقتل أن وبعد ،فيقتلونه ،الناس أيدي إلى يسلم النسان

،القول يفهموا فلم هم وأما ،الثالث اليوم في يقوم
).32-9/31 " (مرقسيسألوه أن وخافوا

كلم فهم في الذهن وغلظة الفهم سوء ويمتد
بني من والصفوة المتعلمين أولئك إلى حتى الناموس
المسيح كلم فهم يسيء نيقوديموس هو فها إسرائيل،

يولد ل حدأ كان إن ،لك أقول الحق  الحقله: " قال حين
له الله. قال ملكوت يرى أن يقدر ل ،فوق من

؟شيخ وهو يولد أن النسان يمكن  كيف:نيقوديموس
يسوع أجاب ؟..ويولد ثانية أمه بطن يدخل أن يقدر ألعله
ّلم أنت :له وقال !" (يوحناهذا تعلم ولست إسرائيل مع

عساه فماذا إسرائيل معلم حال هذا كان فلئن )،3/3-10
وبطرس، السمك صياد يوحنا أو العشار متى حال يكون
سفر بذلك شهد كما العلم، عديما عاميان تلميذان وهما

ويوحنا، بطرس مجاهرة رأوا " فلما الرسل أعمال
" تعجبوا وعاميان العلم عديما إنسانان أنهما ووجدوا
 ).4/13 ( أعمال
إبان التلميذ يفهم لم وأفعاله المسيح كلم من وكثير

رفعه بعد ظنوا ثم التوراتية، بالنبوءات صلته المسيح حياة
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ًا، يسوع "ووجد المسيح عن نبوءات كان أنه فجلس جحش
ملكك هوذا ،صهيون ابنة يا تخافي ل مكتوب: هو كما عليه
ًا يأتي يفهمها لم المور وهذه ،أتان جحش على جالس

ً تلميذه هذه أن تذكروا حينئذ يسوع تمجد لما ولكن ،أول
-12/14 له" (يوحنا هذه صنعوا وأنهم عنه، مكتوبة كانت

16.(
شوقهم لفرط إسرائيل بني من كثير على غلب فقد

أنه ظنهم على غلب المظفر، الغالب المخلص إلى
لما الجمع من "فكثيرون السلم، عليه عيسى المسيح
آخرون ،النبي هو بالحقيقة هذا قالوا: الكلم هذا سمعوا
من المسيح ألعل قالوا: وآخرون ،المسيح هو هذا قالوا:

ومن داود نسل من إنه الكتاب: يقل ألم يأتي؟ الجليل
المسيح؟" يأتي فيها داود كان التي القرية لحم بيت

).41-7/38 (يوحنا
ًا فالجموع تحاول كانت ثقافاتها اختلف على أيض

"أما السلم عليه المسيح خلل من الخلص عن البحث
ألوف بين تكوني أن صغيرة وأنت أفراتة لحم بيت يا أنت

ًا يكون الذي لي، يخرج فمنك يهوذا، على متسلط
لذلك ،الزل أيام منذ القديم، منذ ومخارجه إسرائيل،
ّلمهم بقية ترجع ثم والدة، ولدت قد تكون حينما إلي يس

الرب بقدرة ويرعى ويقف ،إسرائيل بني إلى إخوته
إلى يتعظم الن لنه ،ويثبتون إلهه الرب اسم بعظمة
ًا هذا ويكون ،الرض أقاصي في أشور دخل إذا ،سلم
رعاة سبعة عليه نقيم قصورنا في داس وإذا أرضنا،

بالسيف أشور أرض فيرعون ،الناس أمراء من وثمانية
أرضنا دخل إذا أشور من فينقذ أبوابها، في نمرود وأرض

). 6-5/2 تخومنا" (ميخا داس وإذا
التي النبوءة هذه يحقق لم المسيح أن المعلوم ومن

عليهم يملك عمن يبحثون كانوا فقد يريدون، كانوا
في السلم ويحل الشوريين، من شعبه ويخلص وينتقم

اليهود. ربوع
عنه نقله السلم- فيما عليه المسيح عن بري يقول

ًا له يجذب أن بفصاحته -: واستطاع شلبي أحمد من كثير
ًا الصل في هم (الذين أتباعه المسيح)، ينتظرون يهود
اللقب.  هذا منحوه وهم

معنا سيمر كما يقله، لم ما عندياتهم من منحوه لقد
حينه. في
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 المنتظر المسيح أنه المسيح ادعى هل 

ًا هؤلء كان وإذا هو السلم عليه عيسى أن ادعوا جميع
فهل المعمدان، يوحنا عن قبل من قالوا كما المنتظر،

حقق وهل المنتظر، أنه لتلميذه قال أو المسيح ادعى
المنتظر؟ المسيح نبوءات السلم عليه عيسى
سألهم ثم عنه، الناس يقوله عما تلميذه سأل يوم ذات

بطرس فأجاب أنا؟ إني تقولون من وأنتم لهم: فقال "
عنه، لحد يقولوا ل كي فانتهرهم ،المسيح أنت له: وقال
ّلمهم وابتدأ ًا، يتألم أن ينبغي النسان ابن أن يع كثير

ويقتل" والكتبة الكهنة ورؤساء الشيوخ من ويرفض
ذلك يقولوا أن ونهاهم نهرهم لقد )،31-8/29 (مرقس

بل وهي والقتل، للمؤامرة سيتعرض بأنه وأخبرهم عنه،
أفهمهم أنه الظافر. أي المسيح من يتوقع ما عكس ريب
والذي تنتظرون، الذي المنتصر المسيح هو ليس أنه

اللم ل والديمومة، والظفر الغلبة صفاته من أن يوقنون
أن الناموس من سمعنا  نحن:الجمع "أجابه لذا والموت،
أن ينبغي نهإ أنت: تقول فكيف ،البد إلى يبقى المسيح

النسان" (يوحنا ابن هذا هو من ،النسان ابن يرتفع
12/34( .
وقال: بطرس "فأجاب ذلك تأكيد لوقا رواية وفي
لحد، ذلك يقولوا ل أن وأوصى فانتهرهم، ،الله مسيح
)،21-9/20 يتألم" (لوقا النسان ابن أن ينبغي إنه قائلً:

عليه اللقب على إطلق عن ونهيهم التلميذ وانتهاره
ًا ليس وقوع تحقق عن تلميذه أخبر فقد اليهود، من خوف

كان لو حقيقته إنكار من فائدة فل وعليه واللم، المؤامرة
هو ليس يقولونه ما لن منعهم لكنه المنتظر، المسيح هو

الحقيقة.
بعد مرة الفكرة هذه نفي على حرص السلم عليه وهو

إن قالوا: يسوع صنعها التي الية الناس رأى "فلما مرة
فإذ يسوع وأما ،العالم إلى التي النبي بالحقيقة هو هذا
ًا ليجعلوه ويختطفوه يأتوا أن مزمعون أنهم علم ملك

ًا انصرف ). لماذا15-6/14وحده" (يوحنا الجبل إلى أيض
على مصرون وهم المنتظر، الملك ليس لنه هرب؟
يجدونه وما السلم، عليه معجزاته من يرونه بما تمليكه

الرومان. ظلم من بالخلص وأمل شوق من
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الذي وجدنانثنائيل: " لصديقه فيلبس قال مرة وذات
يوسف ابن يسوع والنبياء الناموس في موسى عنه كتب
".الناصرة من الذي

وقال"  وسأله السلم عليه المسيح إلى نثنائيل فجاء
ّلم  يا:له يسوع أجاب  إسرائيل؟ ملك أنت ؟الله ابن أنت مع

،التينة تحت رأيتك إني :لك قلت لني آمنت  هل:له وقال
أجابه فقد )،50-1/45 " (يوحناهذا من أعظم ترى سوف

ولم المعجزات، من المزيد سيرى أنه وأعلمه بسؤال،
المنتظر. الملك أنه له يصرح

المنتظر الملك يكون أن نفى بيلطس بلط وفي
ليست مملكتي يسوع: "أجاب وأشاعوا زعموا كما لليهود،

لكان العالم هذا من مملكتي كانت لو ،العالم هذا من
ّلم ل لكي يجاهدون خدامي الن ولكن ،اليهود إلى أس
فمملكته )،18/36 هنا" (يوحنا من مملكتي ليست

المنتظرة، اليهود مملكة وليست الجنة، في روحانية،
الرومان. يخشاها التي المادية، الزمانية المملكة
بيلطس بلط في التهمة هذه من براءته ثبتت لذلك

ً سأله الذي أنت وقال: فأجابه اليهود؟ ملك أنت ": قائل
ل إني والجموع: الكهنة لرؤساء بيلطس فقال ،تقول

ّلة أجد ل فجوابه )،4-23/2 النسان" (لوقا هذا في ع
ًا، الحوال من بحال اعتباره يمكن له: يقول فهو إقرار

أنا. ولست ذلك، تقول الذي أنت
مستدلين المنتظر المسيح ليس أنه أدركوا آخرون وثمة

بينما وقومه، ونسبه عيسى المسيح بأصل بمعرفتهم
أهل من قوم "قال اليهود يعرفه ل غريب القادم المنتظر

هو وها ،يقتلوه أن يطلبون الذي هو هذا أليس أورشليم:
ًا، يتكلم ًا له يقولون ول جهار عرفوا الرؤساء ألعل ،شيئ
ًا ًا؟ المسيح هو هذا أن يقين ،هو أين من نعلم هذا ولكن حق
هو" (يوحنا أين من أحد يعرف ل جاء فمتى المسيح وأما

إسرائيل. بني عن غريب المسيح أن ذلك )،7/25-27
للمسيح ذكروها التي العلمة صدق المسيح أكد وقد

ّلم وهو يسوع السياق: "فنادى نفس في فقال الغائب، يع
ومن أنا، أين من وتعرفون تعرفونني، قائلً: الهيكل في

لستم أنتم الذي حق، هو أرسلني الذي بل آت، لم نفسي
به ... فآمن أرسلني وهو منه لني أعرفه أنا ،تعرفونه
يعمل جاء متى المسيح ألعل وقالوا: الجمع من كثيرون

)،31-7/25 هذا!" (يوحنا عملها التي هذه من أكثر آيات
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الذي ليس وأنه الله، عند من رسول أنه المسيح فذكر
يعرفونه. ل فذاك ينتظرونه،

المسيح ليس أنه وفهموا كلمهم، الذين به آمن وقد 
الجمع من كثيرون به يوحنا: " فآمن قول فتأمل المنتظر،

هذه من أكثر آيات يعمل جاء متى المسيح ألعل وقالوا:
).31-7/30 هذا؟" (يوحنا عملها التي

الذي نسبه في كما داود ابن هو السلم عليه وعيسى
ًا دعي وقد ولوقا، متى ذكره داود" ابن يسوع " يا مرار

ولوقا ،20/31 ،1/1 متى (وانظر )،10/47 (مرقس
وغيرها). ،18/28

ذرية من فليس القادم الملك المنتظر، المسيح أما 
الفريسيون كان "فيما بذلك المسيح شهد كما داود،

المسيح، في تظنون قائلً: ماذا يسوع سألهم مجتمعين
يدعوه لهم: فكيف قال داود، له: ابن قالوا هو؟ من ابن

ًا بالروح داود يميني عن لربي: اجلس الرب قائلً: قال رب
ًا أعداءك أضع حتى يدعوه داود كان فإن لقدميك؟ موطئ

ًا بكلمة، يجيبه أن أحد يستطع فلم ابنه؟ يكون فكيف رب
-22/41 بتة" (متى يسأله أن أحد يجسر لم اليوم ذلك ومن

المنتظر. المسيح ليس أنه بصراحة يشهد ).فالمسيح46
ًا يصبح أن يمكن ل المسيحو داود كرسي على ملك

أجداد أحد يوشيا، بن يهوياقيم الملك ذرية من لنه وغيره،
 البكر:يوشيا  بنو" الول اليام سفر في كما المسيح
ّلوم. الرابع ،صدقيا الثالث ،يهوياقيم الثاني ،يوحانان ش

)1( " (اليامابنه وصدقيا ،ابنه  يكنيا:يهوياقيم وابنا
نسبه من متى أسقطه اسم فيهوياقيم )،3/14-15

يكنيا. وحفيده يوشيا بين للمسيح،
" التوراة ذكرت كما ذريته على الملك الله حرم وقد

جالس له يكون يهوذا: ل ملك يهوياقيم عن الرب قال
ًا للحر مطروحة جثته وتكون داود، كرسي على نهار

بأن النصارى يقول فكيف )،36/30 ليلً... " (إرميا وللبرد
المسيح؟!  هو النبوءات ويحقق سيملك الذي
يمنع وأحواله وأقواله المسيح سيرة في التأمل إن ثم

لم فالمسيح المنتظر، الملك القادم، الملك هو يكون أن
ًا إسرائيل بني على يملك ًا، يوم رسالته حملت وما واحد

الذي النبي كذاك إسرائيل، لبني دنيوي خلص أي
ًا بل ينتظرونه، ًا المسيح هرب ما كثير بطش من خوف



بمحمدبمحمد  المقدسالمقدس  الكتابالكتاب  بشربشر  هلهل
 )18( ؟؟  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى

 

ِطئه الذي الظافر الملك من هو فأين اليهود، الله يو
ولمته. له الرض وتدين أعدائه، هامات

أخبر كما زمانه وشعوب ملوك يسحق التي فالنبي
شعوب" (التكوين خضوع يكون وله شيلون، "يأتي يعقوب
أيها فخذك على سيفك داود: "تقلد عنه وقال )،49/10
أجل من اقتحم. اركب وبجللك وبهاءك، جللك الجبار،

المسنونة نبلك مخاوف، يمينك فتريك والبر، والدعة الحق
يا يسقطون. كرسيك تحتك شعوب الملك، أعداء قلب في
" ملكك قضيب استقامة قضيب الدهور، دهر إلى الله

). 6 - 45/1 (المزمور
الجزية يدفع فكان السلم عليه عيسى المسيح أما

يأخذون الذين تقدم ناحوم كفر إلى جاءوا "ولما للرومان
معلمكم يوفي أما وقالوا: بطرس إلى الدرهمين

قائلً: يسوع سبقه البيت دخل فلما ،بلى قال: الدرهمين؟
أو الجباية الرض ملوك يأخذ ممن ،سمعان يا تظن ماذا

من بطرس: له قال الجانب؟ من أم بنيهم أمن الجزية
لئل ولكن ،أحرار البنون فإذا يسوع: له قال ،الجانب
تطلع التي والسمكة صنارة وألق البحر إلى اذهب نعثرهم

ًا، تجد فاها فتحت ومتى خذها، أولً وأعطهم فخذه أستار
الجزية دافع حال فاين )،27-17/24 وعنك" (متى عني
ذليلة خاضعة شعوب قدميه تحت تسقط الذي الملك من

لسلطانه.
ًا يكون أن رفض السلم عليه والمسيح اثنين بين قاضي
له "قال والسلطان، الملك يدعي تراه فهل يختصمان،

ّلم، يا الجمع: من واحد يقاسمني أن لخي قل مع
ًا عليكما أقامني من إنسان يا له: فقال ،الميراث أو قاضي

ًا!؟" (لوقا ).14-12/13 مقّسم
الموعود الملك هو المسيح أن على النصارى أصر ولئن
حال سيحققه ذلك وأن الشعوب، له تخضع الذي الظافر
ذكرها التي النبوءة تدحضه مما ذلك فإن الثانية، عودته
بيت على سيملك المسيح أن أخبرها حيث لمريم، الملك
شعب هو عليه يملك أن يمكن ما فغاية فحسب، يعقوب

الله الرب  ويعطيهالملك: " لها قال فقد إسرائيل،
ول البد، إلى يعقوب بيت على ويملك أبيه، داود كرسي

الموعود المسيح فيما )،1/33 " (لوقانهاية لملكه يكون
" شعوب و )،49/10 شعوب" (التكوين خضوع يكون "له
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من أعظم فملكه )،45/5 " (المزمور يسقطون تحتك
إسرائيل. بني مملكة

القادم بالملك إسرائيل لبني الله وعد أن هنا ويجدر
وعملهم لله بطاعتهم مشروط وعد داود كرسي على
عهدي نقضتم " إنبقوله:  الله أخبرهم كما مشيئته، وفق

ابن له يكون فل ، نقضُي عبدي داود مع عهدي .. فإن
ًا تراهم فهل ، )21 - 33/20 " ( إرميا كرسيه على مالك

الوعد على كانوا أم المسيح قتل يحاولون وهم نقضوا
.العظيم والعهد

المرأة قصة في جاء ما الباب هذا في يشكل وقد 
وآياته، أعاجيبه ورأت المسيح أتت التي السامرية
هو أنه لها جوابه فكان المسيا، بمجيء بإيمانها فأخبرته
له يقال الذي مسيا أن أعلم أنا المرأة: له " قالت المسيا،
لها قال ،شيء بكل يخبرنا ذاك جاء فمتى ،يأتي المسيح
).26-4/25 هو" (يوحنا أكلمك الذي أنا يسوع:

العبارة، هذه في التحريف وقوع في أشك ولست
وبدليل المسيح، من عهدناه ما يخالف النص هذا أن بدليل

ًا أن - لم القصة كاتب يوحنا فيهم - بما التلميذ من أحد
عن يعرفون فل ،المرأة مع يتحدث وهو حديثه، يسمع يكن

أكلمك الذي أنا يسوع: لها " قال بينهما الحديث موضوع
مع يتكلم أنه يتعجبون وكانوا تلميذه جاء ذلك وعند هو،

تتكلم لماذا أو تطلب؟ ماذا أحد: يقل لم  ولكن.امرأة
ولم حديثهما يسمعوا لم فهم )،27-4/26 " (يوحنا معها

بينهما. جرى عما يسألوه
أن القصة هذه في التحريف وقوع على الدلة وأوضح

المدعى، القول هذا لها وقال أعاجيبه، رأت التي المرأة
منه تسمع لم لنها المنتظر، المسيح أنه تؤمن تكن لم

به، تبشر انطلقت فقد وصدقت، لمنت سمعته ولو ذلك،
المرأة "فتركت المنتظر المسيح أنه متيقنة غير وهي

انظروا هلموا للناس: وقالت المدينة إلى ومضت جرتها،
ًا المسيح؟" هو هذا ألعل ،فعلت ما كل لي قال إنسان
).29-4/28 (يوحنا

ًا ظهر تقدم ومما المسيح أنه يدع لم المسيح أن جلي
الذين معاصريه، بعض ذلك زعم وإن اليهود، تنتظره الذي
على الله يسلطه الذي العظيم للمخلص يتوقون كانوا

أعدائه.
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قط يدع لم "المسيح :قال حين جنيبر شارل صدق وقد
الله، ابن بأنه نفسه عن يقل ولم المنتظر، المسيح أنه

عن التعبير في بعد فيما المسيحيون استخدمها لغة فهذه
عيسى".
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المنتظر؟ النبي أنه نفسه عن ل محمد قال هل

المنتظر، النبي أنه يدع لم السلم عليه المسيح أن رأينا
النبي ذلك أنه وسلم عليه الله صلى محمد أخبر فهل

النبياء؟ به بشرت الذي الموعود،
كتب في وسلم عليه الله صلى بالنبي البشارة وجود إن

والنبوية، القرآنية النصوص عليه أكدت ما أهم من النبياء
ّكر إل نبي من ما أنه أخبرت التي النبي، هذا بأمر أمته وذ
الله صلى محمد بعث لئن الميثاق ذلك في عليهم وأخذ
للللل لللل للل  للل}تعالى:  قال به، ليؤمنن وسلم عليه

لللل للل لللل لللل للللل لل للللل لللل لل لللللل للل للللللل
للللل لللل لللل للل لللللل للللللل للل لللللللل لل لللللل
:   (لل{ لللللللل لل لللل لللل للللللل للل لللللل لل ل ل لل )ل
 لللل للل للل: ( لل لللل للل للل لللل

ل
للل للل لللل للل للل لللل

لل لللللل لل للل لللل لللل لللل للل لللل للل للللللل: للل لللل
لللللللللل). ( لللللللل ل للل ل ل لل للل لل ل ل لل ل/ ل ).ل

للللللل للللل لللللل لللللل لللللللل لللللللل للللل للل
 لللل للللل  لللل} للل للل للللللل لللل

ل
للللل لللل لللل للللل

لللللل لللللل للل للل للللللل للللللل لللللل للللللل للللل
).للل (لللللل: {

للل لل لللل للل لللل للل  للل} لللللل لللل لللل للللل 
 للللل لللل لللل للل للللللل

ل
 للللللل لل للل للل للل للللل

ل
لللللل

).ل(لللل:  { لللل لللل لللل لل لللل للللل
لللللللل للللل لللل للل لللل: ((للل لللل لللل للل للل للل 
لللللللل لللل لللل: للل لللل لللللللل لللللل لل لللللل للل للل

لللل للل لللل للل للل لللللل للل للل لللل للل للللل للللل لللللل
ل لللل)) ( للللل لللل للل للللل ل ل لللللل لل لل ل/ ل لل لللل لللل لل
ل لل ل ل ل ل ل ل ).ل

 لللللل لللللل لللللللل لللللل للل لللل
ل
للللللل لل للل للللل

للللللل. للللل للل للل للللل للللل لل
لللللل للل لل لللللل للللللل لللل للل لللللل لللللل للل للل

لللللل لللل للللل للللل لللللل لللللل  للللل}لللل:  لللللللل ل
لل للللللل لللللللل لللللل لللللللل للللللل لل للللل لللللل
للللل لللل لللل للللللل للللل للللل للللللل للل لللل لللللل

ل(للللللل:  { للللل لللل لللل لللللللل ل ).ل
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 للللل لللل لللل
ل
لللل لللل للل لللل لل لللللللل لللل للللل

لللل لللل  لللل}لللللللل:  للللللل لل للللللل لللل للل لللل
 للللل للللل للللل لللللل للل للللل للل لللللل

ل
 لللل

ل
لللللل لللل ل

 لللل لل لللل
ل
لل للللل للل لللللل للل لل لللللل لل لللللل للللللل

لللللل للللللل للللل لللل لللل لللل للللللل لل لللللل للللللل
للللل للللل لللل للل لللللل للل للللل لللللل لللل لللل للل

 للللل لللل لللللللل لللللل
ل
 للللل

ل
)لل (للللل: { للللل

لللل لللل لللل - لل لللللل- للللللللل لللللل لللل للل
للللل للللل لل لللل لللل للللللل للل للل لل لللللللل للللللل

للللللل لللل لللل لللل للل لللل لللل لللللل لللللل للل لل للل
لللل لللل لللل للل للل لللللل لللللللل لللللل لل للللل لللللللل

 للل للللللل لللللل للل للللللل لللللل للللللل  للللل}
ل
للللل

)للللللللل:( { لللللل للل لللل للللللل لللل
لل للللللل لللللللل لللل لل لللل لل لللل للل للل للللللل لللل
للللللل. لللللل لللل للل للللل

لل للللل للللللللل للل للل لللل للللللل للللللل لللل للللللل
لل للللللل لللللللل لللل لل لللللل للل لللللل للللل لل لللل

لللللللل.  للل للل لل للللللل للل للل لللل للللل للل لل لللللل
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 المباركة إسماعيل ذرية

إلى واتجه العراق أرض من السلم عليه إبراهيم خرج
عمره أن التوراة وتذكر فلسطين، أرض المباركة، الرض

بعد وخرج ولد، له يولد ولما والسبعين، الخامسة حينذاك
وأباركك عظيمة أمة قال: "أجعلك بأن الله بشره أن

قبائل جميع فيك ... وتتبارك بركة وتكون اسمك وأعظم
).3 - 12/2 الرض" (التكوين

- سارة - مولة هاجر حملت فلسطين أرض وفي 
وقد هاجر من سارة ِغيرة التوراة وتذكر إسماعيل، بابنها

حتى والذرية الولد سارة حرمت فيما ذرية، لها أضحى
الحين. ذلك
مولتها وجه من هاجر فهربت هاجر، سارة أذلت عندها 

واخضعي مولتك إلى الرب: ارجعي ملك لها " فقال
ًا ملك لها يديها. وقال تحت فل نسلك أكثر الرب: تكثير
حبلى أنت الرب: ها ملك لها وقال الكثرة، من يعد

ًا، فتلدين سمع قد الرب لن اسمه: إسماعيل، وتدعين ابن
ًا يكون وإنه لمذلتك، ًا إنسان واحد، كل على يده ،)1(وحشي

" (التكوين يسكن إخوته جميع وأمام عليه، واحد كل ويد
على يسود عظيم بابن الملك بشرها لقد )،12 - 16/11

ًا لكنه أحد، كل عليه فيتسلط ذلك، خلف على يكون أحيان
أحد. كل

ًا فكان إسماعيل، ابنها هاجر وولدت لبراهيم، بكر
هاجر ولدت لما سنة وثمانين ست ابن أبرام "وكان

).16/16 إسماعيل" (التكوين
من البركة تجددت والتسعين التاسعة إبراهيم بلغ ولما 

وكن أمامي القدير. سر الله له: أنا " قال لبراهيم الله
ًا وأكثرك وبينك، بيني عهدي فأجعل كاملً، ًا كثير .. جد
ًا أجعلك ًا وأثمرك المم، من لجمهور أب ًا، كثير وأجعلك جد
ًا، وبينك بيني عهدي وأقيم يخرجون، منك وملوك أمم
ًا أجيالهم في بعدك من نسلك وبين ًا عهد ... " أبدي

). 8 - 17/1 (التكوين
يومذاك، الوحيد ابنه بذبح فأمره إبراهيم، الله وابتلى

وحينها الله، لمر وامتثل وابنه، فاستجاب إسماعيل،
بذاتي وقال: السماء، من ثانية إبراهيم الرب ملك "نادى

ًا ما استخدم القديمة العبرانية النصوص ) وفي(1 معناه: إنسان
ًا، ًا؟!  تجعله المتداولة الترجمة فيما مثمر وحشي



بمحمدبمحمد  المقدسالمقدس  الكتابالكتاب  بشربشر  هلهل
 )24( ؟؟  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى

 

المر هذا فعلت أنك أجل من إني الرب، يقول أقسمت،
نسلك وأكثر مباركة أباركك وحيدك، ابنك تمسك ولم

ًا، ،البحر شاطئ على الذي وكالرمل السماء كنجوم تكثير
).17-22/1 أعدائه" (التكوين باب نسلك ويرث

إسماعيل: " ابنه في الصلح الله من إبراهيم وطلب
أمامك" (التكوين يعيش إسماعيل لله: ليت إبراهيم قال

17/18 .(
آخر ابن وفي فيه بالبركة وبشره له الله فاستجاب

سارة زوجه من إسحاق بميلد بشره فقد له، الله يهبه
ًا وأعطيك فقال: " وأباركها ًا، منها أيض فتكون أباركها ابن

ًا، اسمه ... وتدعو يكونون منها شعوب وملوك أمم
ًا معه عهدي وأقيم إسحاق، ًا عهد بعده.  من لنسله أبدي
أباركه أنا ها فيه، لك سمعت فقد إسماعيل وأما

ًا وأكثره وأثمره، ًا، كثير ًا عشر اثني جد وأجعله يلد، رئيس
).20 - 17/16 " (التكوين كبيرة أمة
سنة عشر بأربعة إسماعيل من أصغر إسحاق كان وقد 

ابنه" إسحاق له ولد حين سنة مائة ابن إبراهيم "وكان
).21/5 (التكوين

لكن قطورة، زوجته من آخرون أبناء لبراهيم ولد وقد
زوجة فأخذ إبراهيم "عاد فيهم بالبركة يعده لم الله

ومديان ومدان ويقشان زمران له فولدت ،قطورة اسمها
من يخرج ولم )،2-25/1 وشوحا" (التكوين ويشباق
بالبركة. فيهم الوعد لعدم أنبياء نسلهم
ما مع كبير حد إلى يتفق التوراة تذكره الذي وهذا
ًا بركة يقرر فالقرآن القرآن، يقوله في لبراهيم وعهد

وإسحاق، إسماعيل المباركين ابنيه من ذريته صالحي
للل للل لللللل لللللل للل للللللل للللل  للل}يقول:  حيث
 للللل للللل

ل
لللللللل لللل لللل لل للل للللل للل للل للللل

).للل (لللللل: {
لللللل للللل لللل للللللل لل للل للللللل لللل لللل لللل 

لللل لللل  للللللل}للللللل:  لل لللل للل للللل لل لل للل للللل
).للل(للللللل:  { لللل للللل للللل لللل للللللل للل للللل

للللل لل للل للل لللل للللللل لل للل لل لل لللل لللل
ل لللل للللللل للللللل لللللل للللل للللللللل لل ل ل

ل
للللللل ل

للل لل لللللل للل لللل لللل لل لللللل" للللللل لللل لللل لل لللل
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"للللللل للللللل لللللل لل لللل لل لللل لللللل للل للللللل لل
).ل/لل (للللللل

 للل للللل "لل للللل للل للل للللل لل لللللل للللللل
ل
للللل

للللل للل للل للل لللل )لل - ل/لل .. " (للللللل لللل للللل
للل لللل لل للللللل لللللل للللل للل لللل لللللللل: " للللللل

لللل لللللل لل لللل لل للللل لللل لللل للل لللللل لللل لللللل
 للللللل للللل

ل
ل للل

ل
" لل لللل للل لللللللل لللل لللل للل للللل

للللللل للل للل لل لللل لللللل لللللل )للل – لل/لل (للللللل
للل لل لللللل للل لللل لللل لل للللللللللللللل: " لللل للل للل
).لل/لل " (لللللللللللل لللل للل

للللل للل " لللل لللللل لللللل لللللل لللل للللل للل لللل
للل لللل لللللل. للل لل للل لللل لل لللل لللل للللللل للل للللل
للللل لللل للل لللللللل للللللل لللللل للللللل لللللللل لللللل

لل للل للل لللللل لل لللل لل لللل لللل لل لللل لللل للللل للل
).ل-ل/ل " (للللل للللل لل لللللل للللل للللللللللل لللللل

للل للللللللل لللل لل لللللل للللللللل لللل لللل لللل للللل 
لللللل لللل للللل لللللل لللل  للل لللل."للللل:  لللل للل

لللللل للل لللللل للل لللل للللل لللل لللللل للللل للل لللللل
لللل لللللل لل للللل للللل لللل لللللل لللللل لل للل للللللل

"للللللل لل لللل لللل لللل للللللل لللللل للل لللللل للل
 ).لل-لل/لل (للللللل

: " لل لللل للل للل
ل
لللل لللللللل لللللللل للللللل للللللللل

للللللل للل لللللل لللل للل للل لللللللل للللل للللل للل
لللل لللللل لللللللل للللل لللل لللل لل لللل لللللللللل للللللل
" لللل للللل لللل لللل لللللل للللللل للللللل للللل للللللل

لللللللللل لللل للللل لللللل للللللل للللل )للل-لل/ل (للللللل
ل لل لللل للللل للل

ل
لللللل للللل لللل لللل للللللل للل لل

للللللل.
لللل لل لللل لللللل لللللل للللل للللللل لللل لللل للللللل

لللللل لل للللل لللل "لللل لللللل لل للللل لل للللللل للللل
" (للللللل لللللل للللل لل لللللل للل لل لللل لل لللل لللل
). لل/لل

" للللل لللللل لللل للللل لللللل لللل للل للل للللللل للللل 
للللل لللل لللللل لل للللل للل لللل لللل للل لللل لل للللل للل
للللللل للللل لللل.. لللل لللل لللل .. للللل للللللل لللل للل



بمحمدبمحمد  المقدسالمقدس  الكتابالكتاب  بشربشر  هلهل
 )26( ؟؟  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى

 

للل لللللل لللللل لللل لللل لللللل للل لللللل لللل للل للل لللل
لللل لللل لللل للللللل لل لللل للللل لللللل لل لللل .. لللل للل
" (للللللل للل للل لل لللل للل لل للللل لللللل لللل لل لللل لللل
).لل-لل/لل

لللل للل للل لل للللللل لللللل لللللللل لللل للللللل 
لللل للل للل للللل لل لللللل للل لللل لللللللل للل لل للللللل
.)ل(للللل لللل لللللل لل للللللل
لللل لللللل لل للل لللللللل لللل لل لللللللل لللللل للللل

للللللل لللللل لللل للل للل لل للللللللل للللل لل لللل للللل
لللللل للللللل للل للللل  لللل} للللل للللللل لللل لللل لللللل
لللللللل للل لللللللل للللللل لل لللللللل للللللل لللللل

).لل (للللللل: {
لل لللل للل للللل لل للللل لل للللل لل لللللللل لللللل لللللل

لل للل لللللل لللل لل لللل: للل: "لللل للل لللللل للل للللل
ل
ل
 للل لللل  للللل.للللل لللل للللل لللل

ل
ل لللل

ل
لل للللل للللل

للللل للل لل لللل لل لللل لللل لللل لل للللل لللل لللل. .. لللل
) لللل لل للللل للل )للل-لل/لل لللللل" (للللللل للللل لل

ل
(للللل

للللل للل للللل للل لللل لللللللل للل للل للللللل لللل للللل لل
لللل. لللل للللللللل للللللل
للللللل لللل للل للللللللل لللللللل لللل لل للللل لللل للل

لللللللل لل للللل للللللللل للل لللل للللل لللللل للل لللل لل
للللل" (لللللل للل لللللل لل لللل للللل لللللل: "لللل للل لللل

للللل للللل للل لل للل لللل للللللل للل للل لللللللل )للل/ل) ل(
لللللل.  للللل لللللل للللل للل

لللل لللل لل للللل لللللل لل لل: "لللل لللللل للل للل
ل لل لللللل لللل للللللل

ل
ل لل لللل لللل لللل

ل
للل لللللل للللل للل

للل لللل لل للل للللللل للللل للل )لل/لل) ل( للللل" (لللللل

وغيرها الجغرافية الخطاء على عودنا المقدس الكتاب )  لكن(1
وهو يقول، أن جوهرة صبري كتوردال دعت وكثرتها فيه، المتكررة

السفر) بأن (كاتب للنسان يسمح الله :" إن الكنيسة رأي يلخص
النصوص في وميوله وحساسياته وخبراته إحساساته كل يضع

الخلقية السفر معاني من الله قصده ما يغير ل ذلك مادام
معلوماته في الكتاب دقة بعدم الكنيسة تعترف وبالتالي والدينية،
فالمقصود والجيولوجية..الخ، والتاريخية والجغرافية الفلكية
إلى الوصول على ويساعد والخلق، الدين يعلم أن هو بالكتاب
 ".  والسعادة الصلح طريق
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لللللللل للللللل لللللللل لللللل لل للل للل لللللللل للللل
لللل. لللللل للللل ل

ل
لللل: "لل لللللل لللل للللل للل للللللل للللللل للل لللل

لللل لل للللللل للللل للل للللل للللل لل للللل للل للللل لللل
لللللل للللللل لل لللل للل لل لللللل للل لللل للللل لل للل لللل

للللل للل للللللل للل لللللل لللللل )لل-ل/لل لللللل" (للللللل
لللللللل. للللل للل للل للللل للللل لل

لل للللل: لل لللللل للل: "للللل لللللل لللللل للل للللل
.  لل لل )للل/ل للللل" (لللللل للل لل للللل لللل

ل
للللل

لللل للللل للل للللللل لللللل لللللل للللللل للل للل
للل للللل  للللل" للللل للللل لللللل لل للل لللللل للللللللل

للللل لل لللللل للل لللللل لل لللل لل للللللل لللل لللللل
للللل لللللل للللل لللل للل ل:لللللل لل للل لللللل للللل لللللل
لل للل لل لللللل لل لللللل لللل للللل لللللل لل لل لللللللل

 لللللل للل للللل
ل
).ل-ل/ل " (للللللللللل للل للللل لللل

للل لللللل لللل للل للل للللللل للل لل للللل لللل: لل للللل
لللللللل للل لل للللللل لللل للل للل لل لل للل لللللل للللل
لللل للللل للل لللللل للللللل لللللل لللللل للللل للللل

للل. للل للللل للللل للل للللل لللللللل
للللل للللل لللل لل لل لللللللل لل لللللللل لللللل للللل
للل للللللل للللل لللللللل للللللل للللللل لللللل لللللل
.للل لل لللل للل للللللل " لللل لللل لللللل لللل لللللل للللللل

 لللللل لللللل لللللل للل لل
ل
ل للللل

ل
 للل لللل للل

ل
لللل للللل

).لل/لل " (للللللل للللل للل لللللل
 للللللل لللل

ل
لللل لل لللل لللللل لل للل لل للللل لللل

للللللل للللل للللل لللللللللل للللللل للل لللللللل لللللللل
للللللللل للل لللل للللل. لللل لللل للللل للللل: لللل للللل لل
لللل لل للللل للل

لل لللل لللل لللل للل للللل لللل لل للل للل لل للللل لللل: لل
للل لللل للل للل للللللل لللللللل لللل للللل لللللل لللللل
لللل للل لل للللل لللللللل لللللل لللللل للل لللللل للللللل
للللللل. لللللل لل للللل للللللل
للللل لل لللل لللل لللل للللللل لل لللللل للللل لللل لللل

 لللل: " لللل
ل
 لللللل

ل
" لللل لللل لل للل للللل لل للل للل للللل
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لللللل لللل للل لللللل للللل لللل لللل للل ) لللل/ل (للللللل
لللل. لللل لللل
للل للللل للللللل لللل للللل للللل لللللللل للللل للل للل 
 لللللل لل لل للللللل للللللل للللل للل للللل للل

ل
للللل لللل

للللللل للللل للل لللللل للللل للللل لل لللل لل لل للللل
لللل.  لللل لل لللللل لل للللل لللل للللللل
للللللل لل للللل لللل للللللل للللللل لللللل للل لللل لللل

لللللل للل للل. لل لل لللل للل للللللل " لللل للللللل لللل للل
 لللللل لللللل

ل
 للللل

ل
 للل للل) لللل (لللل للل

ل
لللللل لللل للللل

للل) ل (للل ) للللللل/لل لللل) (للللللل للللل" (لللل للل
للللل لللل لللل للل للللل للل للل لللل للللل لللل) للل (لللل
ل لللل للل) - للل (للل للللل

ل
لللللل لل لللل  لللل)ل( لللل

لللل " لللل لللل للللل للل للللل للللللللل للللل لل لل للللللل
". " لللل لللل للللل لل " للل

للل للل لل للللللل للل لللللللل لللللل للللل للل لللللل لللل 
" للللللل لللللل لل لللللل للل للللللل للللل للل للللل لللل

للللللل" .
للللل للللل لل لللل لللل لل للللللل للل لل للل لل للللل: لل

للللللل لللل لللللل لللللل لل للللل لل لللل لللللل لللل للللل
لل لل للللللل لللللل للللللل للللل لللللل للل للللللل للل لللل ل
للللللل لللللل لللللل للللللل لللل لل لللللللل للللل للل للللل
 للللللل للللل لللللل للل لل لللل للللل لللل لللل للل

ل
لللل

للل لللل لل للللللل للللللل لللللل لل لللل لل للللللل لللللل
للللللل.  للل لل لللللللل

للللللللل للللل لل لللل لللللللل لللللل لل لل
ل لللللل لللل لللل للللللل لللل للل للل لل للللللل للللل  ل

 لللللل للللل للللل لللللللل للللل لل لل للللل
ل
لللل للللل

للللل. لل للل لللل للللللل لللللل لللل للللللل
لللللل لللل لللل للللل لللل " لل للللللللل للللل لل للل لللل 

.. لللل للل للل لل للللل .. لل لللل لللللل. للل للل للل لللللل.

ً الحروف من حرف لكل اليهود ) يجعل(1 الرقام، من مقابل
ويعطى البجدي، الترتيب حسب ..وهكذا …،2والباء= ،1= فاللف
يعطى .... فيما30و(ل) = ،20(ك) الرقم عشر الحادي الحرف
...وهكذا200(ص) = ثم ،100 (ف) الرقم عشر التاسع الحرف
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ل لل لللل للل للللللل
ل
لللل للل لللل لللل للل لللل لللل لللل لللل

لللل" للل لللللل: "لللل للل للللللل ... لللل للل للللل لللل
للل للل لل لللل: للل ... لللل للل لللل للل للللل: لل لللل للل
... " (للللللل لللللل لللللل للللل لللل لللل للل للللل للل لللل
). لل - ل/لل

للللل لللل لللل للل للللل للللل لللل لللللل للل لللل للللل
لللللللل. للل للل للللل للللللللل للللللل لل لللل

 للل لل لللل للللل للل للللل للللل للللللل للل
ل
لللللللل للللل

للللللل لل للللل للل للللل لللل للللللل لللللل للل لللل للل للل
 للل

ل
للل. لللل لللل لللللللل للللل

- لللل - للللل لللل للل للل للل لللللل لللللللل للللللللل
للللل لللللل لل لللل لل لللل لللللل لللل لللل لللل لللللل لللل
للللللل للللللل لللل للل للللللل: " للل لل للل للل للللللل للل

لللل للللللللل للللل للللل للل للل للللللل للللللل للللللل
 لللللللل للل لللل لل لل للل لل لل للل لل للللل لللل

ل
للل للل لللل

 لللللللل للل لللل للللل. لل لللللللل
ل
لل للللل لللل لللللل لللل

" (للللللل لللللللل لل لل للللل للل لل لللل للللل لللل لل لل
للللل للل لل لللل للللللل لللل لللللل للللل لللل )للل - لل/لل
لل للللل لللللللل للل للللللل للل لللل لللل للل للللل لل للل

للللل.  لل لللللل لللللل
للللللل للل للل لل للللللل لل للللل لللللل لللل لل لللل لللل
لللللل. (لللل لللل لللل للللل لللل للللللل للل للل للللللل
للللل للل لللل لللل لللل لللللل لل للللل ) لللللللل/لل للللللل

. للل للللل لللل . . للللل.
لل للللللللل لللل لللل لللللل للللل للل لللللل لل للل لل للل ل

لللل لل للل لللل لللل لللللللل: "لل لل للل للل لللل لللللللل
: للل لللل لللل للللللل للل للللل لللل: لل

ل
لللللللل لل لللللل

لللل. لللللل لل للللل للللللل لل للللل للل للللل لل لللل لللل
للللل لللللل لللل لل للللل لللللل للل للل: لللل لللل لللل

للل للل للل للللل للللل لللل .. للل لللللللل لللللل للل لللللل
للللللل للل )للل - ل/لل لللل" (لللللل للل للل للللللل للل

).ل/لل للل/لل للللللل (لللل للل لللل للللل لللللل لل للللللللل
للل لللل للللل لل لللل لللل لللللللل لل للللللل للل للل للل
لللللللللل للل لل للل لل لللللل للللل لل لللللللل للللللل للللل
 للللل لللل

ل
لللللل. لللل لللل للل
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لللل لللللل لللللل للل لللللل للللللل للل لللللل للل للل للل
للللللل " للللل لللللللل للللللل لللللل لللللل للللل للل للل

" للللل للللل للللل "ل " لللللل للللللللل للللللل لللل ". لللل
للللللل للل لل لللللل لللللل لللل للل لللل للل للل "ل لللللل
للللللل.  للل للل لللل لللللل لل لل لللللل
"للل لللللل للل للللل للل لللللللل لللللل لللللل لللل للل
 للللل للل للل للل "ل لللل

ل
للللل للل للللللل للللل للللل للللللل

 للللل للللل لل لللللل
ل
ل للللللل

ل
للل للللللللل: لل لللل لللل

لللللل لللل للل لللل للللللل للل لل لللللللللل: لل للللل. لللل
).ل/ل) ل( (لللللل لللل لللل للللل للل

لل لللللللل لللللل: "للل لللللل للللل لل لللل للللللل لللل
لللللل للللل لل للللللل للل للل لللل لللللل للل لل لللللل لللل

للل لللللل للللل لللل لللل: لل للللللل للللللل لل للل لللللل
للللللللل". للللللل لللل لللللل للل للل

للل لللللللل للل للل لللللللل للللل لل للل للللل للل لل للللل
للل للل لللللللل لللل للل للل لللل للللللللل لللللل لللل لل للل

للللل للل للللللل لل للللللل للللل للللل لللل لللل لللللل
لللل لللللل للللل لللللللل لللل للللل للللللل للل لللل للللللل

لل لللل للللل للل للل للللل للل للللل للللللل لللللل للل لل للل
لللل. للل لللللل للل

لل للللللللل لللل لللل لللللللللل للل لل لللللللل للل لللل
لللل لللل للل لللل للللللل للل لللللل لللل للل للللللللللل

للللل لللللللل للللل للللللل لللللل لل لللللل للللللل للللل
للللل للل للل لللللللل للللل للل للل لللللل لل لللللل للل

للل للل لل لللللل: لل لللل " للللللل لللل للل لللل لللللللل
للللللل لل لل لللللل للللل لللللل للل لل للللل لللللل لللل للل

للللللل للللل لل لللل: للل للل لللل لللل لل للللل لللل لللللل
لللل للللل لللللل للللللل لل للل للللل للل لل لل لللل لللل للل

لل لل لللللل للل للللل للل للللل للل للل للللللل لللل للل لللللل
لللللل.

لللللل للللللللل لللللللل للل للللل للل للللل لللل لللل 
لللل للل لللللللل للللل للل لللل لللل للل لللللل لللللل لللل
لللللل" (للللل لل للللل للللل للللللل لل لللللل لللللل لللل
).لل-لل/ل
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للللللللل لللل للل لل لللللل للللل للللللللل لللللللل لل للل
للل لل لل لللل للل لللل لللل للللللل للللل لللل لللللللللللل

لللللللل لللللل للللل للل لللل للللللل للل للل لللللل للللل للل ل
للللللل. للل لل للللل

للل لللل لللل  لللل" للللللللل لللللللل لللل لللل لل للللل
للل: لل للل: " لللل لل للل للللللل لل لللللللل لللل "للللل
 للللللل للل لللللل لللل

ل
 لللللل لللل لل للللل

ل
لللل للل للللل

 لللل للل لللللل للللللللل للل للل )للل/لل لللللل" (للل
ل
لللل

لللللل.  لللل للل
لللل لللل لل لللل لللل لللل لللل لل: لللللل: "لللل للل للللل
للللللل" للل للل للللللل لللللل لللل للللللل للللللل لللللل
).لل/لل) ل( لللللل (للللل ل) لل/ل (للللل
لللل للللل للللل للل لللللل لللللل للل لل للللل لللل للل للل

 لللل للل لللللل للل لل للللل: " لللل للل للل
ل
للل للل للللل

للللللل: لللللل لللل للللل للللللل لللل لللل للل للللللل
).ل-ل/ل لللل" (لللل للل للل لللل لللللل
لللللل لل للللل لللللللل للل لل لل لللل للللل للللل للل للل

لللل: " لللللل للللللل للللللل لللللل لللللل لللل لللل للللللل
لل لللل للللل للللللل للللل لللل لل لللل لللللل للللل للللل
للللل لللل: للل لللللل للل للل لل لللل للللللللل للل للل للللل
للللل لللللل للللل لللللل لل للللللل للل لللللل للللل لللل

ل لللل لللل للللللل لللل لللللل للل لللللل لللل للللللل
ل
لللل

 للللل
ل
لل لللل للللل للل لللللل لل لللل للللل لل للللل لللل

. للللللل لل للللل لللل للللل للل للللل لللل للللللل للل.
للللل للللللللل للل لللللللل للللللل للللل لللل: للللل للل
 لللل للللل لللللل لللللل للللللللل للللللل للللللل لللل

ل
لللللل

لللللل لللل للل لللللل للللل للللل للل لللللللل للللل للللللل
 لللل للللل لللل

ل
للللللل للل للللل لل للللل لللللل للللل لللللل

 للللللل لللل لل لللل لللل للل لللللللل للل
ل
للللل لل للل للللللل

للللل لللل لللل لللللل لللل لل للللل للللل للللل لللل للللل لل
للل لللل للل لل للللل لللللل لللل لللل لللللل للل للللل للللل لل
للللل لل للل للللل لللللل لللللل لل لللل لللل لللل للل للللل لل

).لل-ل/لل لللل" (للللل لل للللل لللل لللل
للل لل للللل للللللل للل لللل للللللللل لللل لللللل لللل لل
للل للللللل لللل لل لللل للل للللل لللل لللل للل للللل لللل للل



بمحمدبمحمد  المقدسالمقدس  الكتابالكتاب  بشربشر  هلهل
 )32( ؟؟  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى

 

لللل لل للل لللل للل لللللل للللل لللللللل للل لللل للللللل
ل لللللل لللل للل لللل لل لللل للللللل

ل
للل لللللل للل للللل

للللللل.  لللللل لل للللل لللللل
لل للل لللل للللل"ل للل للل لل لللل للللللللل للل للللل: "للل

لللللل للل لللللل لللل للللللل لللل لل لللل للللللل لل لللللل
للللللل للللل لللل لللللللل لللل لللل لللل للللللللل للل للللل
لللللل لللل للل لللل: لل لللل للل " لللل لللل للل- لللل - للل ل
لللل لللل للللللل للل لل لللل للل لللل: لللللللل لللللل لللل ل

ل لللللل
ل
لل/لل لللل" (للللللل لللل لل للل للللل لل للل للل للللل

.)لل- 
لللللللل للللللل للللللل لللللل للللل لل لللللللل للللل للل
لللل لللل لللللل لللللللل لللل لللللل للللل للللل للل لللل لللل

لللل: " لللل لللل (للل)ل لللللل للللل للل لللللل لل لللللل
 لللل لل لللللللل

ل
للل للل لللل للللل لللل للللل لللللللل لللل

لللللللللل: " للللللل (لل لللللل لللل لل لللللل للللللل لل لللل
through the valley of Ba'ca make it a wellللللللل لللل للللل لل " لللل

ل لللللل) للللللل للل للللللل لل لللل لللللل لللل للل
ل
لللللل ل

لل لللل لللل لللل لللل للل للل لل لللللل للللل للللل لللللل لللل
لل للللل لللللل للل لل لللل للللل لللل لللللل للل لل لل لللللل
 للل لللللل للل للل لللللل لللل لل لللل للللل

ل
 لللل

ل
للللل لل للللل

لللل لل للللل للل لللل للل لل لللللل للل لللللل للللل لللل لل للل
).لل-ل/لل " (للللللل للللللل
ֶמֵמקֶلللل: [ لللل لللللل لللل للللل للل ֵעְּע ּב ָכָּכאָ ְ ּב ָכָּ : وتقرأ ]،ַה

بكة. وادي أي )،هبكا بعيمق(
كالتالي: "يجتازون الكاثوليك ترجمة في جاء كما والنص

المشترع لن ماء، ينابيع فيجعلونه البكاء، وادي في
أن إلى قوة، إلى قوة من فينطلقون ببركاته، يغمرهم

).8-83/7صهيون" ( في اللهة إله لهم يتجلى
الله صلى محمد بلد اسم (بكة) هو العظيم السم وهذا

}الحرام للبلد القرآن استخدمه الذي السم وسلم، عليه
 للل لل

ل
 لللل لللل للللل للل للل

ل
 (لل{ لللللللل للللل لللللل

).للللللل: 
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فقط؟ إسرائيل بني في الصطفاء هل

موضوع عن اهرظ بتناقض النجيلية النصوص تتحدث
للسامرية قال المسيح فإن يوحنا فحسب التي، الخلص

اليهود" من هو الخلص المسيا: "لن عن حديثه سياق في
النصوص من الكثير ترده المر هذا ). لكن4/22 (يوحنا

الشك بظلل تلقي والتي الخرى، والتوراتية النجيلية
أنها خاصة المسيح، من العبارة هذه صدور صحة على

فيه. وردت الذي السياق في الدراج ظاهرة
الكتاب نصوص نذكر أن بمكان الهمية من هنا ونرى

بني عن النبوة انتقال احتمالية على تدل التي المقدس
 كالعرب؟ سواهم أمة إلى إسرائيل

فكفروا إسرائيل، بني إلى كثر أنبياء الله أرسل لقد
المة هذه عن النبياء قاله ما ولنتأمل وقتلوهم، بهم

البركة لدوام مستحقة كانت إن لنَر المتمردة،
عديمة أمة موسى: "إنهم عنهم قال فقد والصطفاء،

وتأملوا بهذه لفطنوا عقلوا لو ،فيهم بصيرة ول الرأي
).32/28 آخرتهم" (التثنية

ًا يا بهذا تكافئون ألرب ،ملتو أعوج وقال: "جيل شعب
ًا ).6-32/5 حكيم؟" (التثنية غير غبي

الجنود، إله للرب غيرة ِغرت قد ": إيليا النبي قال وكذا
وقتلوا مذابحك ونقضوا عهدك تركوا قد إسرائيل بني لن

نفسي يطلبون وهم وحدي، أنا فبقيت بالسيف، أنبياءك
.)19/10) 1( الملوك( ليأخذوها"

حزقيال: النبي سفر في لهم الله وصف كان وكذا
إلى إسرائيل، بني إلى مرسلك أنا آدم، ابن يا لي: "وقال

إلى علّي عصوا وآباؤهم هم علّي، تمردت قد متمردة أمة
والصلب الوجوه، القساة والبنون. اليوم هذا ذات

السيد قال هكذا لهم: فتقول إليهم، مرسلك أنا القلوب،
.متمرد بيت  لنهم.امتنعوا وإن سمعوا إن وهم الرب،
ًا أن يعلمون فإنهم فل آدم ابن يا أنت أما بينهم، كان نبي
بين ساكن ... وأنت تخف ل كلمهم ومن منهم، تخف

ترتعب، ل وجوههم ومن تخف، ل كلمهم من العقارب،
وإن سمعوا، إن بكلمي، معهم وتتكلم متمرد، بيت لنهم

).8-2/3 متمردون" (حزقيال لنهم امتنعوا،
السماوات أيتها إشعيا: "اسمعي النبي عنهم قال وكذا
بنين ربيت يتكلم، الرب لن الرض، أيتها وأصغي

قانيه، يعرف الثور علّي، فعصوا هم أما ونشأتهم،
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ل شعبي يعرف، فل إسرائيل أما صاحبه، معلف والحمار
نسل الثم، الثقيل الشعب الخاطئة، للّمة ويل يفهم،
استهانوا الرب، تركوا مفسدين، أولد الشر، فاعلي

موضع أي على وراء، إلى ارتدوا إسرائيل، بقدوس
ًا، تزدادون.بعد تضربون وكل مريض، الرأس كل زيغان

فيه ليس الرأس، إلى القدم أسفل من. سقيم القلب
ولم تعصر، لم طرية وضربة وإحباط، جرح بل صحة

).6- 1/1 بالزيت" (إشعيا تلين ولم تعصب،
عنهم، البركة رفع حتى بهم الله غضب يزال وما 

ّلهم الوصية هذه إليكم  والنولعناته" وانتقامه غضبه وأح
القلب في تجعلون ول تسمعون ل كنتم إن ،الكهنة أيها

عليكم أرسل نيإ ف:الجنود رب قال ،لسمي ًمجدا لتعطوا
جاعلين لستم لنكم ،لعنتها قد بل ،بركاتكم وألعن ،اللعن

ّد الزرع لكم نتهرأ ذا انأ ها ،القلب في على الفرث وأم
).3-2/1 " (ملخيوجوهكم

" النبياء قاتلة أورشليم: " يا نادى المسيح جاء ولما
الله أنبياء من ثراها على قتلوا َمن لكثرة )،13/37 (متى

الكرام.
أيها لكم جموعهم: " ويل يخاطب وهو المسيح وقال 

القادة أيها لكم .. ويل المراؤون والفريسيون الكتبة
أولد الحيات .. أيها والعميان الجهال .. أيها العميان
أرسل أنا ها لذلك جهنم، دينونة من تهربون كيف الفاعي

وتصلبون، تقتلون فمنهم وكتبة، وحكماء أنبياء إليكم
أورشليم، يا أورشليم ... يا مجامعكم في تجلدون ومنهم

). 37 - 23/13 المرسلين" (متى وراجمة النبياء قاتلة يا
القادم الموعود النبي يكون أن من الله حرمهم لذا
القادم يكون فلن وميثاقه، الله عهد نقضوا لنهم منهم،

عليه المسيح هو يكون لن أي السلم، عليه داود ذرية من
.. عهدي نقضتم " إنلهم:  قال فقد وسلمه، الله صلوات

ًا ابن له يكون فل ينقض، عبدي داود مع عهدي فإن مالك
 ).21 - 33/20 كرسيه" ( إرميا على

كان وإن فيها؟ والنبوة البركة بقاء تستحق أمة أفهذه
ومصطفاة؟ مختارة تكون التي المة ذا فمن الجواب: ل،

ًا بالبركة الموعودة المة سوى تكون عساها من من مرار
ّدع لم المم من أمة إن السلم؟ عليه إسماعيل نسل أنها ت
المصطفاة.  المة تلك
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الجديد الملكوت أمة صفات

النبوة عنهم الله نزع وغيروا إسرائيل بنو بدل لما
النبياء كان ما وحصل أخرى، لمة ودفعه والكتاب،
إلى الخيرية انتقال وهو أل إسرائيل، بني منه يحذرون

صفاتها؟ وما الجديدة، المة هي سواهم. فمن
الكتاب أسفار نتأمل الهام السؤال هذا عن الجابة في

الجديدة. المة هذه صفات على منها لنقف المقدس
لم الذين إلى الوحي: " أصغيُت لسان على إشعيا يقول
ها أنذا قلت: ها يطلبوني، لم الذين من ُوِجدت يسألوا،

باسمي.  تسّم لم لمٍة أنذا
في سائر متمرد شعب إلى النهار طول يدي بسطت

بوجهي يغيظني شعب أفكاره، وراء صالح غير طريق
ًا.... " (إشعيا ). 3 - 65/1 دائم

القاسية المة عن والمر النبوة انتقال النص ذكر فقد
الله. باسم تسم ولم قبل، الله تطلب لم أمة إلى العاصية

كتاب.  عليها ينزل لم التي المية المة إنها
إسرائيل، بني من والشريعة الملك رفع حزقيال ويؤكد

الرب أنا فيقول: " إني وضيعة، مهملة لمة ودفعه
الوضيعة، الشجرة ورفعت الرفيعة، الشجرة وضعت

أنا اليابسة، الشجرة وأفرخت الخضراء، الشجرة وأيبست
). 17/32 " (حزقيال وفعلت تكلمت الرب

إسرائيل بني تحذيره سياق في المعمدان يوحنا وقال
قد  والن: " عليهم الله سيسلطه الذي التي الغضب من

تصنع ل شجرة فكل ،الشجر صلأ على الفأس وضعت
التوبة، بماء أعمدكم أنا ر،النا في وتلقى تقطع ًجيدا ًثمرا

ً لست الذي مني، أقوى هو بعدي يأتي الذي ولكن أن أهل
ونار" (متى القدس بالروح سيعمدكم هو حذاءه، أحمل
على للبقاء الخيرة الفرصة المسيح كان ) لقد3/10-11

أصل على الفأس وضع فقد والختيار، الصطفاء
الشجرة قطعت قتله، وحاولوا به كفروا فلما الشجرة،
اللهي الغضب نار للنار، ودفعت ويبست الخضراء

يابسة. كانت أخرى شجرة وأزهرت والضلل،
وأحرقها، إسرائيل بني شجرة الله أيبس لقد نعم، 

النبوات فيها تظهر لم يابسة كانت أخرى شجرة وأفرخ
التي المة هي فكانت السلم، عليه إسماعيل لدن من

على يخفى ل أمر وهو إسرائيل، بني على الله سلطها
النضير بني يهود مع والسلم الصلة عليه حاله تأمل من
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على وقضاؤه قريظة، ببني فتكه ثم قينقاع بني يهود ثم
خيبر. غزوة في العرب، جزيرة في تجمعاتهم آخر
ًا: " أنت حزقيال النبي ويقول  الشرير النجس أيها أيض

النهاية، إثم زمان في يومه جاء قد الذي إسرائيل رئيس
ل هذه التاج، وارفِع العمامة الرب: انزِع السيد قال هكذا
ًا، الرفيع، وضِع الوضيع، ارفِع تلك، ًا، منقلب ًا منقلب منقلب

إياه فأعطيه الحكم، له الذي يأتي حتى يكون ل هذا أجعله،
).27 - 21/25 " (حزقيال

المور، تنقلب الخاتم، النبي الحكم، صاحب جاء فإذا 
إسرائيل، بني من الشريعة تنسخ أي العمامة وترفع

الشريعة بأمر الموكلين الهارونيين للكهنة رمز فالعمامة
خاصة، بملبس أمروا والذين إسرائيل، بني أسباط في

التاج يرفع ) كما37-28/36 الخروج العمامة. (انظر منها
(الملك).

والمة مختارة، أمة المرذولة المة تصبح وحينئذ 
رفضه الذي داود: " الحجر قال كما مرذولة، أمة المختارة
هذا، كان الرب قبل من الزاوية، رأس صار قد البناؤون

) لكنه23 - 118/22 " (المزمور أعيننا في عجيب وهو
حقيقة.
سيأتي - كما الكرامين مثل للتلميذ المسيح ضرب وقد

رأس صار قد هو البناؤون رفضه الذي قال: " الحجر - ثم
أعيننا، في عجيب وهو هذا، كان الرب قبل من الزاوية،

لمة ويعطى منكم، ينتزع الله ملكوت لكم: إن أقول لذلك
).43 – 21/42 " (متى أثماره تعمل

ً عليهم قص أن بعد لتلميذه المسيح قال وقد من مثل
،تسمعون كيف  فانظرواالزرع): " (مثل الملكوت أمثال

يؤخذ له يظنه فالذي له ليس ومن ،سيعطى له من نأل
).8/18 " (لوقا منه

أمة صفات من صفة أول ذكرت النصوص فهذه وهكذا
ترسل ولم لله تتعبد لم وضيعة مرذولة أمة إنها الملكوت،

لها تتحول أن إسرائيل بنو يعجب أمة شرائعه، إليها
والختيار. الريادة

ًا الرب ويقول المة صفات من أخرى صفة موضح
بني من والنبوة البركة ميراث ستنال التي الجديدة

،وبناته بنيه الغيظ من ورذل الرب إسرائيل: "فرأى
،آخرتهم تكون ماذا وانظر عنهم، وجهي أحجب وقال:

بما أغاروني هم ،فيهم أمانة ل أولد متقلب، جيل إنهم
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ًا، ليس ليس بما أغيرهم فأنا ،بأباطيلهم أغاظوني إله
ًا المة إن )،21-32/19 أغيظهم" (التثنية غبية بأمة ،شعب

الجاهلة المة هي مرذولة، كانت التي المة المصطفاة،
الله قال وقد إسرائيل، بني بها الله يغيظ التي الغبية أو

}الكرام:  وأصحابه وسلم عليه الله صلى محمد عن تعالى
).لل(للللل:   { لللللل للل للللل

لللل لللللل: " لللل للللللل للللل لللل للللللل للل للل للل 
لل لللللل لللل للل لللللل لل لللل لل لللللل للل لل " لل لللللل
لل للل لللل للللل لللل لللللل لل للللللل للللل للل للل للللللل

 للللللل لل للل لللل  لل} للللل للل لللل لللللللل للل
ل
لللل للللل

لل للللل للل للللللل لللللل للللللل للللللل للللل للللل لللل
).ل (لللللل: { لللل لللل للل للل

 للللل لللللللل للل لللللل للللل للل للللل لللل لللل للل
ل
للللل

للللللل للللل للللل لل لللل لللل لللللللل للل لل للللللل لللللل
 للل لللللللللل للللللل للل للل للللللل: "لل

ل
 للل

ل
للللللل للللل ل

. لل للللل للللل للللل لللل . للللل لل للللللل لللل لللل: لللل . ل
لل للللللل لللل لللل لللل للل للل لللللل للل لللل لللل لللل

 لللل للللللل لل للللل لل لللل للللل: لللللل لللللل
ل
للللل للللل

 لللل للللللل للل للللل: للللللل للل لل للل لللل لللللل لل
ل
للل

للللللل لللل للل )للل-لل/لل لللللل" (للللل للللل للل للل
للللللل للل للللللل للللل لللل لللل لللللللل للل لل للللللل
للل للل لللللل لللل للل للل لل للللل للل لللللللل لللل للللل

للل للللللل للللللللل لل للللللل للللل لللل للللللل للل للللللل
 لللل لللل

ل
للللللل. للللللل للل لللل لل للللل للل للللل

 
ل
للل لللل لللللل للللل لل للللللل للل لللل لل للل لل للللل
لل لللل لللل للللل للللل للللل للل للللللل للل لللللللل

لللل" لللللل للللللللللل لللل لللللل لللللل لللللللللل: "للل
لللللل! لل للللللل لللللل لللل لللل لللل )للل/ل) ل( (للللللل

للللللل لللللللل للللل - للل للل - للل لل للللللل لللللل 
 للللل لللل لل للل للل لللللل لللل للل

ل
لللل لللل لللللل لللللل

للل للللل للللل لللللل للللل لل للللل لل لللل للل لللل للللل
لللل لللل للل لللل لللل للللل للل للللل للل للللل للللل للللل
لل للللل: "للل لللللللل لللللل للللل للل لللللل للللللللل لللل

 لللل لللل للل للللل للللللل للل للللل: لللل
ل
لللللل للللل للللل

ل للللل للللل للللل لللل للللل لللل
ل
لللل لللل: للل لل للللل
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 لللللل للل لللل للل للللل
ل
لللللل للل لللل لللل للللللل لل للللل

لللل: للللل.للللللل لل للللل للللللل لل لللل للللل لللللللل لل
للللل. للل للللل لللللللل لللللل لللللل للللل لللل لللل للللل

للللللل للل لللللل لل لل للللل لل لللللل لللل لللللل لل 
 للل.لللل للل لل للل للل للللللل

ل
لل لل لللل لل لللل: لل لللل للل

 لللل للل لللللل: للل. للللل لل لل لللل لل لللللل
ل
لل لللل للللل

لل لللللل لللل للل لل للل للللللل  لللللل.للللللل لللللل لللل
للل للللل لللللللللل للللل لل لللللل للللل لللل لل للللل

لل للللل لللللل لللللل للللل للللل للل لللل لل لللللللل للللللل
... للل لل لللللل لللل للللللل لللل للل للل للللل: لل لل للللل.

).لل - ل/ لل " (للللل للللل للل لل
لل للللللللل للل لللللل لللل لللل لللل لل للللل للل للللل 
للللللل للللللل لللللل للل لللللل للللل لللل للللل لللللل للل

للللل.  لللل للل للللللل لل للللل للللل للل للللل
لللل لل للللل لللل لل لللللل لللللل لللل للل للل لللللللللل

لللل للللل للللللل للل لللللل لل للللللل لللل للل للللللل
للل للل للل لل للل للللل لل لللل لل للل للل لللللللل للللللل
لل للللللل لللللللل. (لللل لللللل للللل لل لللللل لللللل للللل

).لل/ 
 لللل للللل لللل 

ل
للللل لللل للللل للل لللل لللللل للل لللل

/لل للللل" (للللل للل لللللل لللل: للللل لللل: "للل لل للل
للللللل لللل للل للللل" ل للل لل " لللل للللل لللللل للل )للل

للللل.  لللل للللل للل لللللللل
لللل لللللل لل لللل للللل: " لل للل للل لل للللل للللل
ل للللل للل للللل للل للللل لللللل

ل
للللل للللل لللل لللل لللل

 لل لللللل لللللل للللللل لللللل لللللل للللللل
ل
لل لللل لل للللل

 لللل للل لل للللللل للللل
ل
لللل للللل. للل لل للللللل للللل

لللل للل ) للللل - ل / لل " (للللل لل للل للللللل للل لللللل
لللل للل لل لللللل للل لللللل لل للل لللللللل للللل لللل للللل
لللللل لل للل للل للللل لللل للل لللل لل لل للل للللللل لل للللل

). لل/لل " (لللللل لللللل للل لللللل لللللل للل "لللللل
للل للللللل للل لللل للل لللل للللل لل لللللللل للل لللل
لللللل لل للللل للللل " للللل لللللل لل للل للللل لل للل لللللل

للللل للل لللل للل للل للل للل لل لللللللل لللل للللل للللللللل
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لل لللللل للللل للللل للللللل لللللل للل للللل لللل للل للل
).لل-لل/ل " (للللللللللل

لللل للل لل لللل لل للل لللل للل لللل لل للللل لللل للللل 
للل لل لللل لللل لل للل لل "لل للللل لللللل للل للل لللللل
لللللل لللل لل للل للللل لللل لل للللل لللل للللل لللل لللللل
 للللل للللللل لل لللل

ل
لللللل لل للللل للل لللل لللل للل لللللل

للللل لللللللل لللل للللل للل لللللللل للل لللل للل لللللل للل
لللللللل لللل للللل للللل للللللل للللل للللل للللللل لللللل

لللللل للللللل لللللللل لللللللل للللل للل للللللللل لللللللل
للل لل للللل للللل للللل للل للللللللللل لللللللل للللللل
لل لللللل للللل لللل للللل للللل للل للل للل لللللل للللل للللل
للل لللللل للللل لللل للل لللل )للل-لل/ل " (للللل لللللل لللل
للللل للل لللللل لللل لللل لللل }لللل:  للل للل لللل لللل لللل
 للللل للللل للللل لللللل للل

ل
 لللل

ل
 لللللل لللل

ل
لللل لل لللل ل

للللللل لل للللل للل لللللل للل لل لللللل لل لللللل للللللل
).لل (للللل:{

لل لللل لللل للللل للللللل للللل لل للللل للللل للل لل للل
لللللل لللللل لللللل للللل.." للللل للل لللللل لل للللل لللل

لللللل لللل لل للللل لللل للللل. لللللل للللل لللل لللللل
ل لللل لللللل لللللللل

ل
لللل لللللللل لل للللللل للللللل لللل

لللللل" (للللل للل للللل للللل لللل لللللل لللل لللل لللللللل
).لل - لل / لل

لللل للل للل لللللل لللل لللل لللل للللل لل للللل لللل لللل
للللل لل للل لللل لللللل لللللل لللل لللل لل " لل للللللل للللل
لل لللل للل لللل للل لللل لل لللللل لللل للللل للللل لللل لللل

للل للللل لل للللل لللللل للللل لل لللللل لللل. لللل لللللل
لللللل لللللل لل لللل للل للل للللل للل للل لل للللل لللل لللللل
للللللل لللل لللللل لل للل )لل - ل/لل " (للللل لللللل للللللل

للل لللل للل لللللل للل للل لللل لللل لللل لل لل لللللل لل لللل
لللل. لللل لللل

للل لللل لللل لللللل للللل للللللل للل للللل للللل لللللل
لللل للللل لللللللل للللل لللل لللللل للللللل للللللل للللللل

للللل لللل للل للللل للل لل للللل: "لللل لللللللل لللل لل
لللل لللللللل لللللللل لللللللل للللللل

ل
لللل لللل للل للللل لل

لللللل: لللل للللللل للللل للللللل لللل للللللل للللل لللل للل
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لللل لل للل لللللل لللل لل لللللل لللل لللللل للللل: لل لللل
 .)ل(للللللل لللل للللل: لل لللل لل: لللل للللل للللللل

للللللل للللللل لللل للل للللل لل للللل للل للللل: للل لللل 
لللل لللللل للللل لللل للل للللللل للللل لللل لللللل لللل لللل
 للللل لللل لللل لللل للللل

ل
ل لللل

ل
للللللل لللل للللل لللللل

للللل لل للللل للللللل للللللل للللل للل للللللل للل لللللل
لل للللللل للل لللللل للللللل: لل لللللل لل للللللل للللل

للللل: لل لل للللللل لللل للل لللللل لللللل لللل لل للللللللل
 للللل للل لل لللل للللل لللللل: لل لل لللللل لللل لل للللللل

ل
للل

ل للللل للللل
ل
ل لللل لللللللل لللللل

ل
 للللل للل لل للللل لللل

ل
لللل

)للل-لل/لل " (للللل لللل للللللل لللللل لل للللل للللل للللل
للللل للللل للللل لللل للللللل للل للللل لللل لللللل للل للل

للللل لل للل للللللل للللل لللل للل لللل لللللل لللل للللل
.
ل
للللل

لل: لللل للللل للللللل لللل لل للل لللللل لللل للللل: " لل
لللل لللل للللللل لللللل لللل "ل للللللل لللل للللل: لل لللل
( للللللل لللل للل للللل لللل لللل للل للللل للل لللل للللل لللل

للللل للل لل للل لللل  لللل:..لللل لللل لللللللل لل للللل لل) ل
للللل ل لللللل:للل لللللل للل  لل:للل ل لللل:لللل للللللل للللل
لللللل للل  لل:للل ل لللل:لللل للللللل لل لللللل للل للل للل

ل لللل:لللل لللللل لل لللللل للل للل للل للللللل للللل لللللل
لللل }:لللل لللللل لل للللللل للللل لللللل لللللل للل  لل:لللل
{لللللل لللل لللل ل للل لل للللللل للل ل للل لللل للل لللل

).ل-ل(للللل:
لللللل: للل للل للللللل للل لللل لللللل للل لل للللل لللل للل
 للللللل لل لللللللل لللل لللل لللل لللللل "للل

ل
لللل لللل لللل

: للللل لللللل
ل
لللل للللللل للللللل للللل للللل للل للل للللل

أعرف : "ل العالمية: بمعنى الترجمات جميع في ) النص1(1
من أريد أنه يخفى ول العربية، الترجمة سوى القراءة" فيما

القراءة) أعرف (ل من العبارة وتحويل العربية، الترجمة تحريف
القارئ صرف منه أريد التحريف من الكتابة) نوع أعرف (ل إلى

. حراء غار في بألفاظها القصة تحقق عن العربي
ּתןַּ: [ العبراني النص وفي ַּתִ ִנְנ ְוו ַּתִעלַ   ֶפֵּפרֶ,  ֵּסַּס ַּתִדעַ ֲאשֲֶפֵּרֶׁ ַּתִה ָיי ֶפֵּפרֶ ֹלַא- ֹמרֶ-- ֵּסַס ֵּסַלַא
ָירֶא ֹלַא ְוק ַּתִמרֶ,  ָיא ְוו ֶפֵּזה;  ּתי ָינא- ִנְ ְוע ַּתִד ֶפֵּפרֶ ָיי ) العبرانية קרֶא ( :   ولفظة ] ، ֵּסַס

الكتابة. ل القراءة، (كرا) تعني تلفظ والتي
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 للل لللللل لللل
ل
 لللللل

ل
لل لللللل لللللل للل للللللللل لللللل

).ل-ل/لل للللل" (للل للللل
لللل لللللل للل للل للللل لل للللل للللل للللللل لللل 

 للللل لللل لللل لللل للللل " لللل للللللل
ل
ل لللل

ل
للللل لللللل

 للللل للل لل .. لللل لللللل للل لللللل لللللل لللل
ل
للللل للل

ل للللل
ل
ل لللل لللللللل لللللل

ل
 للللل للل لل للللل لللل

ل
للللل لللل

للل )للل-لل/لل " (للللل لللل للللللل لللللل لل للللل لللللل
للللللل لللل لل لللل للللل لللللللل للللل لللل لللللل للللللل

لللللل لللل لل لللل لللللل للللل لل لللل لللللل لللللللل للل
-لل/ل لللل لللللل. (لللل لللل لللل لل لللللل لللللل لللللل لللل
لللل لل لللل للللل لللللل لللل للللللل للللل لللل لل لللل )للل

لللل للللللل للللل لللل للل لللل لللل للل "للللل للللللل
للللللل للللل: لل لللل لللللل: لللل للللللل للللل للللللل

لل: لللل للللل للللللل لللل لل للل لللللل لللل لل لللللل لللل
للللللل". لللل للللل: لل لللل
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 بشيلون السلم عليه يعقوب بشارة

آخر نبي بمقدم يبشرون وهم النبياء توالى وقد
أنه أهمها من والتي وأحواله صفاته ويذكرون الزمان،

إلى تدوم شريعة صاحب أنه كما إسرائيل بني من ليس
ُته أعداءه، يسحق البد، المم. جميع لخير تكون ودعو

سواه، النبوة ادعى أحد في تتوافر لم الصفات وهذه
في يقرون التي النبوءات تلك حمل للنصارى يمكن ول

لللل لل لل غيره على يحملوها أن لهم يمكن ل نبوءات، أنها
للللل لللل لللل لللل لللل للللللل للل للل للللل لللل للللل
لل للللللل لللللل لللل للل لللل لللل لللللللل للل لللللل للللل

للل للل للللل لللللللل: " للل لللللللللل لللل لللللل للل لل
)للل/ل للللل" (للل لل للللل للل لل للللللللل لل للللللل للللل

للل لللللل لللل للللللل لللل لل للللللل للل للللل لل لل لللل للل
لللللل للللللل لللللل لللل لللل للللللل لللل لللل لللللل. لللل

لللللل للللل لل للللل لللل للللللل لللللللل لللللللل للللل
للللل للللللل: " للل للل للللل للل للللل للللل لللل لل لللل
للللللل للللللل للل لل لللللل للل للللللل  للللللل:لللل للللل

. للللل للللللل للل لللللل لللللل للل لل للللللل لللل لللل  لل..
لللل لللل لللل للل لللللل لللل للل للللل للل لل لللللل للللل لل

لللل لللللللل للللل لللل للل لل لللللل للل )للل/لل " (للللللل
لللللل. للل لل

لللل للللل لللل للل للللل للللل لل لللل لل للللللل لللللل
لللل للللل لللل للللل للللل للللل للللللللل لل "لللل" لللللل

لللل للللللل لللل للللل للللللل للل لللللللل "للللل" للللللل
لللل. 
لللل لللللل "للللل" لللل لللل لل لللل للللل لللللللل لللل

لللل لل للل: " للل لللل للللللل للللل للل لللللل للل لللللللل
لللللللل "للللل" لللللللل لللل للللللل لللل للل للل "ل لللللل
وذكرت ]،שִׁיִׁלֹה[ لللل " لللللللل " للللل للللل للللل للللل

" كلمة أن هامشها في المقدس للكتاب المريكية الطبعة
له.  أو: الذي " تعني: المان، شيلون
تدور (شيلون) التي للكلمة الدقيق المعنى هو فما
 النبوءة؟ حولها
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والخبير السابق القس يرى السؤال هذا عن الجابة في
" ل " شيلون كلمة أن داود الحد عبد القديمة اللغات في

أهمها:- معان، عن العبري أصلها في تخرج
كلمتي من مكونة سريانية الكلمة من تكون ) أن1

"الذي"، منهما: "هو" أو الولى ومعنى "لوه"، "بشيتا" و
حسب النبوءة معنى ويصبح "، " له (لوه) معناها والثانية
لن المتنبئ الملكي الطابع المفسرة: " إن ترجمته
هذا يخصه الذي الشخص يجيء أن إلى يهوذا من ينقطع

".  الشعوب خضوع له ويكون الطابع،
" " شيلواح كلمة من محرفة الكلمة تكون ) أن2

ًا بالكلمة يعبر " كما الله ومعناها: " رسول عن مجاز
ًا، ترسل لنها المطلقة الزوجة الكلمة وتفسير بعيد

" ذلك العبارة فترجم جيروم، القديس إليه مال بالرسالة
". أرسل الذي

ًا  شخص عن تتحدث النبوءة فإن المعنى كان وأي
"شيلون" المسمى المكان عن تدعوه: شيلون. وليس

 شيلون؟ هو فمن المفسرين، بعض ادعى كما
زوال بل حقيقة، زواله الملك بزوال المقصود وليس

اليهود من الملك زوال لن الله، قبل من وموجبه أحقيته
ًا نبي، ظهور يوافق لم زوال فالمقصود النبي، هذا كان أي

والبركة. الصطفاء
ملوك لن موسى، هو شيلون بأن القول يمكن ول
سليمان، بأنه القول يمكن ول بقرون، بعده كانوا يهوذا

كما الشريعة، به ترفع ولم ذريته في بعده دام الملك لن
تخضع ولم الناموس لنقض جاء ما الذي بالمسيح ترفع لم
فقال: إليهم بعث الذين اليهودية شعب ول بل شعوب، له

15 " (متى الضالة إسرائيل بيت خراف إلى إل أرسل " لم
 /24.(

بني على يملك لم والسلم الصلة عليه والمسيح 
ًا إسرائيل ًا، يوم تمليكه أرادوا لما منهم هرب بل واحد

ويختطفوه يأتوا أن مزمعون أنهم علم " لما عليهم
ًا، ليجعلوه ًا انصرف ملك " (يوحنا وحده الجبل إلى أيض

6/15.(
عن يقول أنه بيلطس عند اليهود عليه ادعى ولما
روحية مملكة عن وتحدث ذلك، نفى ملك بأنه نفسه

هذا من ليست فقال: " مملكتي حقيقية غير مجازية
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خدامي لكان العالم هذا من مملكتي كانت لو العالم،
).18/36 " (يوحنا اليهود إلى أسلم ل لكي يجاهدون

لن إسرائيل، بني من النبي هذا يكون أن يمكن ول
من يفهم كما إسرائيل وشريعة صولجان يقطع مبعثه
شيلون؟ يكون ذا فمن النص،

كل على " يده وإبراهيم هاجر به بشرت الذي النبي إنه 
حزقيال: النبي عنه قال والذي )،16/12 " (التكوين واحد

).21/27 " (حزقيال إياه فأعطيه الحكم له الذي " يأتي
ًا المسيح قال وقد  الشرائع ينسخ بالذي مبشر

،النبياء أو الناموس لنقض جئت أني تظنوا بشريعته: "ل
أن إلى لكم: أقول الحق فإني ،لكمل بل لنقض جئت ما

واحدة نقطة أو واحد حرف يزول ل والرض السماء تزول
). هذا18-5/17 الكل" (متى يكون حتى الناموس من

". الحكم له " الذي هو الكل"، له "الذي
فقط ومجيئه بالكامل، بولس يسميه الذي النبي وهو 

فستبطل، النبوات "وأما وينسخها الشريعة يبطل
بعض نعلم لننا ،فسيبطل والعلم فستنتهي، واللسنة

فحينئذ الكامل، جاء متى ولكن ،التنبؤ بعض ونتنبأ العلم،
).10-12/8) 1( بعض" (كورنثوس هو ما يبطل
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ورسول نبي بظهور يبشر السلم عليه موسى
 مثله

فيقول ربه، كلمه ما بعد الطور جبل عن موسى وينتزل
ًا ما في أحسنوا الرب: قد لي إسرائيل: " قال بني مخاطب
ًا لهم أقيم تكلموا، وأجعل مثلك، إخوتهم وسط من نبي
أن ويكون به، أوصيه ما بكل فيكلمهم فمه، في كلمي

أنا باسمي به يتكلم الذي لكلمي يسمع ل الذي النسان
ًا باسمي فيتكلم يطغى، الذي النبي وأما أطالبه، لم كلم

أخرى، آلهة باسم يتكلم الذي أو به، يتكلم أن أوصه
النبي. ذلك فيموت

يتكلم لم الذي الكلم نعرف قلبك: كيف في قلت وإن 
ولم يحدث ولم الرب باسم النبي به تكلم فما الرب؟ به

تكلم بطغيان بل الرب، به يتكلم لم الذي الكلم فهو يِصر،
). 22 - 17 / 18 " (التثنية منه تخف فل النبي، به

بعد يأتي عظيم نبي عن يتحدث واضح هو كما والنص
والتي النبي، هذا صفات ويذكر السلم، عليه موسى

يكون.  من معرفة خللها من نستطيع
عليه عيسى وهو جاء، قد النبي هذا أن النصارى ويزعم
" المسيح عن حديثه سياق في بطرس قال فقد السلم،

ًا للباء: إن قال موسى فإن الرب لكم سيقيم مثلي نبي
به، يكلمكم ما كل في تسمعون له إخوتكم، من إلهكم
الشعب، من تباد النبي لذلك تسمع ل نفس كل أن ويكون
ًا النبياء وجميع الذين جميع بعده، فما صموئيل من أيض
)،26 - 3/22 " (أعمال اليام بهذه وأنبأوا سبقوا تكلموا

المسيح.  شخص في متحققة موسى نبوءة يرى فبطرس
ل إذ وسلم، عليه الله صلى نبينا على دال النص لكن

يظهر بينما بالمسيح، تخصيصه على النصارى عند دليل
هو به المقصود بأن تشهد ُكثر أدلة تحليله عند النص في
التوراتي النص يذكر وسلم. إذ عليه الله صلى نبينا

به:  المبشر المبعوث هذا أوصاف
ًا لهم " أقيم نبي ) أنه1 يدعون والنصارى "، نبي

نفسه، الله أنه الرثوذكس يدعي بل اللهية، للمسيح
ًا، لهم: أقيم يقول فكيف أو نفسي، يقول: أقيم ول نبي
ًا.  أقيم إله
أي إخوتهم بين من هو بل إسرائيل، بني غير من ) أنه2
بني وعمومة إخوتهم"، وسط "من عمومتهم أبناء
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بن إسماعيل وبنو إسحاق، بن عيسو بنو هم إسرائيل
إبراهيم.
ابن " على " الخ لفظ إطلق التوراة في المعهود ومن

مارون إسرائيل: " أنتم لبني موسى قول ذلك ومن العم،
بن عيسو وبنو )،2/4 " (التثنية عيسو بنو إخوتكم بتخم

إسرائيل، لبني عمومة أبناء - هم سلف - كما إسحاق
"وأرسل عيسو ذرية من وهو أدوم، وصف في نحوه وجاء

ً موسى أخوك يقول هكذا ،أدوم ملك إلى قادش من رسل
(العدد أصابتنا" التي المشقة كل عرفت قد إسرائيل:

أخوك" لنه ًدومياأ تكره ل" آخر موضع وفي )،20/14
ًا،  فسماه).23/7 (التثنية عمومة أبناء من أنه وأراد أخ

 إسرائيل.
ًا صدقيا الملك اليام سفر سمى ومثله للملك أخ

(أي به فأتى ناّصر نبوخذ الملك فقال: "أرسل يهوياكين،
،الثمينة الرب بيت آنية مع بابل إلى يهوياكين) الملك
)2( وأورشليم" (اليام يهوذا على أخاه صدقيا وملك

سفر عليه نص كما عمه، الحقيقة في وهو )،36/10
ّلكفقال: " الملوك، ّتنيا بابل ملك م ،عنه ًعوضا عمه م

)،18-17/ 24) 2( صدقيا" (الملوك إلى اسمه وغير
هذا صحة يؤكد مما العم، ومراده الخ، لفظ فاستخدم

عمومتهم.  أبناء ومراده قوله: "إخوتهم"، في الستخدام
ًا العرب من يكون أن يحتمل النبي فهذا وعليه تحقيق

بني من يكون وقد إسماعيل، نسل في الموعودة للبركة
ًا إسحاق. لكن بكر عيسو أنه يدع لم عيسو بني من أحد
المنتظر.  النبي

لم الذي لموسى مثل أنه خصائصه من النبي ) هذا3
في نبي بعد يقم ولم" مثله نبي إسرائيل بني في يقم

ه"لوج وجها الرب عرفه الذي موسى مثل إسرائيل
من السامرية النسخة في جاء وقد )،34/10(التثنية: 

ًا يقوم تعريبه: "ول ما التوراة إسرائيل بني في نبي أيض
). 34/10 الله" (التثنية ناجاه الذي كموسى
نبينا في متحققة لموسى المثلية أي الخصلة، وهذه

نرى حيث المسيح، في ممتنعة وسلم، عليه الله صلى
الله صلى ومحمد موسى بين التشابه أمثلة من الكثير
ذلك من المسيح، في نجدها ل والتي وسلم، عليه

شريعة، صاحبا وكونهما وزواجهما، الطبيعي، ميلدهما
أمته، قاد وكلهما عدوه، على بالسيف بعث منهما وكل
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بأن النصارى تزعم بينما بشر، وكلهما عليها، وملك
كان. لو مثل كل ينقض وهذا إله، المسيح
ًا موسى، بمثلية القادم النبَي المسيُح وصف وقد صارف

،الب إلى أشكوكم أني تظنوا ل فقال: " نفسه عن إياه
،رجاؤكم عليه الذي موسى وهو يشكوكم، الذي يوجد
هو لنه تصدقونني، لكنتم موسى تصدقون كنتم لو لنكم
فكيف ذاك كتب تصدقون لستم كنتم فإن ،عني كتب

موسى فسماه )،47-5/45 كلمي" (يوحنا تصدقون
له. لمشابهته المنتظر، أو المرجو
المسيح: " يقول إسرائيل بني يشكو الذي هذا وعن

وأنتم أبي أكرم لكني شيطان، بي ليس أنا يسوع: أجاب
ويدين" يطلب من يوجد ،مجدي أطلب لست أنا ،تهينونني

).50-8/49 (يوحنا
يكتب، ول يقرأ ل أمي أنه النبي هذا صفات ) من4

النبياء جاء ما يغاير شفاهي، وحي يأتيه الذي والوحي
وقد "، فمه في كلمي " وأجعل مكتوبة صحف من قبله
ًا السلم عليه المسيح كان ).18-4/16 لوقا (انظر قارئ
ما بكل " يكلمهم فهو دينه، كامل بلغا من يتمكن ) أنه5

عليه الله صلى محمد على منطبق وصف ". وهو به أوصيه
صلى عليه القرآن من نزل ما أواخر من كان فقد وسلم،

لللللل للللل للل للللل للللل }تعالى:  قوله وسلم عليه الله
 للللللل للل للللل للللل للللل

ل
).ل(للللللل:  { لللل

لللل: لللللل لللل لللل لللللللللل للللل لل لللللل لللل للل 
للل للل لللللل لللل لللللل لللل للللل للللل لللللل لللل "

ل
لل للل

).لل/لل " (لللللللل لللل لل للل للللللل للل
لل لللل لللل للللل للل لل لللللل لللل لللللل لللل لل لللل للل 
للل لللللل للللل للللللل لللل لللللل للل للل لللل لل للللل لل
للللل لللل لللللل لل للللل لل لللل لللللللل للل للللل لل للل

للل للللللل لللل لللل للللل لللل للللل للل للللللل لللل للللللل
لل لل لللللل: " لللل لللل للللل للللل لل لللل لللللل للل لللل
 للللل لللللل

ل
للللل للللللل لل لللللللل لل لللل لللل للللل لللل

لل لللل للللل لللل للل لللللل للل لللل للل للل للل للل لللل
).لل-لل/لل " (للللللل للللل لللل لل لل لل للللل لل للللل
" للللل للللللل لللل للل للللل للل للللل لللل لل لللل ) للل
لللللل للل لللللل لل للللل لللل لللللل لللل لل لللل للللللل لل
للللل لللل لللل لل للل لل لل لللل: " للللل للللل للللل للل "ل
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لل للل. للل لل للل للللللل للللل لللل للل للل "ل للللل لل لللل
لللل للل للللل للللل للللل للل لل للل للللل لللللل لللل لل لللل
للللللل للللل للللل لل لللل لل لل لل لللل للللل للل للللل لللل
: "للل - للللل لللللللل للللل لل للل لللللل للل للل للل للللل-
للل )للل/لل " (للل للللل لللل لل للل للل لللللل للللل للل للل

للللل لللللل للل للللل للللللل لللللل لللل لللل للللل للللل
ل للللل لل للللل لللللللل للل لللل للللل لللل "للل لللللل

ل
لللل

ل ل ل
ل
ل
ل
للل لل لل

ل
لللل للل لللللللل للل لل للللل للللل لللل لللل ل

لللللل لللل لللللل لل للل لل للل للل لل للل لللل لللل لللللل للل
).لل - لل/ل لللللل" (لللللل لللللل لللللل للللللل
للل للللللل لللل للللل للل لل للل للل لللللل لللل لللللل لللل
للل للل لللللل لللللل لل للللل لللللل لللل للللللل للل للللل
،لهم اغفر بتاهأ  يا:يسوع فقال " للللل للل لللل لل لللل

هو فأين )،23/34 " (لوقايفعلون ماذا يعلمون ل لنهم
يتكلم الذي لكلمي يسمع ل الذي " النسان ذاك خبر من
أطالبه". أنا باسمي به

دمه الله يعصم بل يقتل، ل أنه النبي هذا صفات ) من7
الكذاب فالنبي بالقتل، السفهاء عليه يتسلط أن عن

منه، نوع فالقتل يقتل، أي النبي"، ذلك "يموت عاقبته
المسيح بأن النصارى يزعم وهنا يموت، أحد كل ولن
الموعود. النبي هو يكون أن يمكن فل قتل،

ثمة أن نرى للنص القديمة التراجم إلى وبالرجوع 
ًا " م1844 طبعة في جاء فقد ، الترجمة في وقع تحريف
التحريف.  هذا سبب يخفى ول "، النبي ذلك فليقتل

وهذا كلمه، الواقع ويصدق الغيوب عن ) يتحدث8
يطول - مما والسنة القرآن في يكثر المعجزات من النوع

تنبأ مما واحدة نبوءة أورد أن هنا ويكفي -، بذكره المقام
أخبر. كما فكان ، وسلم عليه الله صلى به

تزيل أن الفرس دولة كادت  م617 عام ففي
وصلت فقد الدنيا، خارطة من الرومانية المبرطورية

له ودانت النيل، وادي إلى الثاني أبرويز كسرى جيوش
معدودة سنوات ففي الرومان، مملكة من عظيمة أجزاء
وبعض الشام بلد على السيطرة من الفرس جيش تمكن
بنهاية يؤذن مما شمالً، أنطاكيا جيوشهم واحتلت مصر،

من يهرب أن هرقل وأراد الرومانية، للمبرطورية وشيكة
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أقنعه الروم أساقفة كبير أن لول القسطنطينية،
الفرس. من الذليل الصلح وطلب بالصمود

ًا الحداث، هذه ووسط أعلن التوقعات لكل وخلف
على سينتصرون الروم أن وسلم عليه الله صلى النبي

سنين، تسع عن يزيد ل فيما أي سنين، بضع في الفرس
للل للللل لللل لل ل الروم لبتغللقوله:  عليه نزل فقد

للل للل قبل لل للللل للل لللل للل لل ل للللللل للللل للل لل
ل ل المؤمنون يفرح ويومئٍذ ).5-2(الروم:  لللللل للل

استطاع م625 ،624 ،623 عام ففي ، تنبأ كما وكان
حملت ثلث وشن ومجونه، لهوه من يتخلص أن هرقل
م627 عام وفي الرومان، بلد من الفرس أخرجت ناجحة
دجلة ضفاف إلى وصلوا حتى زحفهم الرومان واصل
لطلب الفرس واضطر الفارسية، الدولة حدود داخل

الذي المقدس الصليب لهم وأعادوا الرومان، مع الصلح
ًا أخبر الذي ذا فمن بأيديهم، وقع قد كان الله صلى محمد
تنبأ الذي النبي إنه العظيمة؟ النبوءة بهذه وسلم عليه
السلم. عليه موسى عنه

تنبأ حين الوقت، ذلك ِجبن: "في إدوار المؤرخ يقول
ًا، منها أبعد نبوءة أية تكن لم النبوءة، بهذه القرآن وقوع

كانت هرقل حكومة من الولى عشر الثنتي السنين لن
الرومانية". المبرطورية بانتهاء تؤذن

في عباس ابن عن) 3193( سننه في الترمذي روى
لل لل ل الروم لبتغلل :تعالى الله قول للل لل ل لل ل ل لل ل لل
ل للل لللل ل لل أن يحبون المشركون كان: قال لل لللل للل لل ل ل
،الوثان أهل وإياهم لنهم ،الروم على فارس أهل يظهر
فارس على الروم يظهر أن يحبون المسلمون وكان
بكر أبو فذكره ،بكر لبي فذكروه ،الكتاب أهل لنهم

إنهم  أما:قال وسلم عليه الله صلى الله لرسول
وبينك بيننا  اجعل:فقالوا ،لهم بكر أبو فذكره ،سيغلبون

لكم كان ظهرتم وإن ،وكذا كذا لنا كان ظهرنا فإن ً،أجل
فذكروا ،يظهروا فلم ،سنين خمس ًأجل فجعل ،وكذا كذا
إلى جعلته  أل:فقال وسلم عليه الله صلى للنبي ذلك
.العشر دون

.العشر دون ما  والبضع:سعيد أبو قال 
:تعالى قوله  فذلك:قال ،بعد الروم ظهرت  ثم:قال 

للل لل ل للللللل للللل للل لل للل للللل لللل لل ل الروم لبتغلل
.لل لللل
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عنه تنبأ الذي النبي أن منصف ناظر لكل ظهر وهكذا 
عليه العظيم المسيح في أوصافه تتحقق لم موسى
الله صلى محمد أخيه في وتحققت والسلم، الصلة
ًا وسلم عليهما ًا. تسليم كثير
في تتوافر لم  مجتمعة الصفات هذه أنه ذلك يؤكد ومما

هذا بمجيء يقولون ل اليهود فإن النبياء، من غيره
ينتظرونه. مازالوا بل سبق، فيما المسيح

النبي اليهود ظنه السلم عليه يحيى بعث لما إذ 
فأجابهم: ل أنت؟ " النبي يسألونه عليه وأقبلوا الموعود،
اليهود. تنتظره الذي النبي لست أي )،1/21 " (يوحنا

المسيح، في النبوءة تتحقق أن المسيح تلميذ أراد ثم 
بالحقيقة هذا " قالوا: إن معجزاته رأوا لما مرة فذات
العالم.  إلى التي النبي

ويختطفوه يأتوا أن مزمعون أنهم علم فإذ يسوع وأما
ًا، ليجعلوه ًا انصرف ملك " (يوحنا وحده الجبل إلى أيض

ًا تنصيبه المسيح تلميذ أراد فقد )،15 - 6/14 ملك
الذي المنتظر النبي عن لديهم الموجودة النبوءة ليحققوا

عليه المسيح علم فلما لشعبه، النصر ويحقق يملك
أيديهم. بين من هرب الموعود النبي ليس أنه السلم

ً ثمة أن النصارى ويرى التوراتي النص في إشكال
في جاء فقد المسلمين، قول ) يمنع22-18/17 (التثنية
قال: " يقيم موسى كلم لما الله أن النص سياق مقدمة

ًا إلهك الرب لك ... قد مثلي إخوتك من وسطك من نبي
ًا لهم تكلموا: أقيم ما في أحسنوا إخوتهم وسط من نبي

بأنه النبي وصفت فقد )،18 - 18/15 " (التثنية مثلك
حمل ينبغي ولذا إسرائيل، بني من وسطك" أي "من

الول، المقطع في جاء ما على النص من الثاني المقطع
"من التراجم بعض في جاء كما " أو وسطك " من فالنبي

إسرائيلي.  أنه بينك" أي
المحققون يراها التي الزيادة هذه يرد التحقيق لكن

ًا، النبي خبر يعيد وهو يذكرها، لم موسى أن بدليل تحريف
قد الرب لي فقال: " قال إسرائيل، بني مسامع على

ًا لهم أقيم تكلموا، فيما أحسنوا إخوتهم وسط من نبي
لما الله كلم من كانت ولو )،18-18/17 " (التثنية مثلك
يهملها. أن صح
بطرس اقتباس في ترد لم الزيادة هذه أن كما 

قال الرسل أعمال في جاء كما للنص واستفانوس
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ًا للباء: إن قال موسى بطرس: "فإن سيقيم مثلي نبي
ما كل في تسمعون له ،إخوتكم من إلهكم الرب لكم

هو استفانوس: "هذا وقال )،3/22 به" (أعمال يكلمكم
ًا إسرائيل: لبني قال الذي موسى لكم سيقيم مثلي نبي

)،7/37 تسمعون" (أعمال له ،إخوتكم من إلهكم الرب
سائر في لذكرت أصلية كانت ولو الزيادة، تلك يذكرا فلم

المواضع. 
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أرض في الموعودة البركة عن موسى نبوءة
 فاران

إسرائيل لبني ساق السلم عليه موسى وفاة وقبيل
ًا ًا خبر البركة التثنية: "هذه سفر في جاء فقد ، مبارك
موته، قبل إسرائيل بني الله رجل موسى بها بارك التي

وتلل سعير، من لهم وأشرق سيناء، من الرب فقال: جاء
نار يمينه وعن القدس، ربوات من وأتى فاران، جبل من

وهم يدك، في قديسيه جميع الشعب، فأحب شريعة،
-33/1 أقوالك" (التثنية من يتقبلون قدمك، عند جالسون

3.(
ًا ذكر حيث حبقوق، النبي النبوءة هذه وأكد  أفزعه، خبر

ًا النبوة انتقال إلى يشير لنه بني قومه عن بعيد
يا ،فجزعت ،خبرك سمعت قد رب يايقول: " إسرائيل،

السنين وسط في ،هِْيأح السنين وسط في عملك رب
تيمان، من جاء الله ،الرحمة اذكر الغضب في ،عّرف

السماوات، غطى فاران. سله. جلله جبل من والقدوس
من كالنور. له لمعان وكان تسبيحه، من امتلت والرض

وعند الوبأ، ذهب قدامه قدرته، استتار وهناك شعاع، يده
فرجف نظر الرض، وقاس وقف الحمى، خرجت رجليه
).6 - 3/3 .... " (حبقوق المم

الختلف مع نتوقف النص تحليل في نمضي أن وقبل
المختلفة.  الترجمات في النص هذا له تعرض الذي الكبير
جبل من السبعينية: "واستعلن الترجمة في جاء فقد
فوهب يمينه، عن الملئكة أطهار من ربوة ومعه فاران،

على وبارك وباركهم شعبهم، ورحم وأحبهم، لهم
كلماتك. من ويقبلون رجليك، آثار يدركون وهم أظهاره،

ًا وأعطاهم مثله، موسى لنا أسلم ". يعقوب لجماعة ميراث
جبل من اليسوعيين: "وتجلى الباء ترجمة وفي
شريعة قبس يمينه وعن القدس، ُربى من وأتى فاران،
لهم" .
فاران، جبل من العربية: " شرف م1622 ترجمة وفي

ومعنى "، الشريعة يمينه من القدس، ربوات مع وجاء
في كما الطهار، القديسين ألوف أي القدس ربوات
ألوف ومعه فاران، جبل من " واستعلن م1841 ترجمة

".  نار من سنة يمينه في الطهار،
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الكثيرة الجماعات أو ألوف بمعنى ربوات واستخدام
وربوات تخدمه، ألوف "ألوف المقدس الكتاب في معهود
قوله: "كان ومثله )،7/10 قدامه" (دانيال وقوف ربوات
إسرائيل" (العدد ألوف ربوات إلى رب يا ارجع يقول:
الجماعات هم فاران من القادمين فالربوات )،10/36
في تلل الذي قدوسهم مع التين القديسين، من الكثيرة
فاران.

منها تخرج أماكن ثلثة عن يتحدث التوراتي والنص
موسى. وثانيها: الله كلم حيث سيناء أولها: جبل البركة،
يشوع يهوذا. (انظر أرض في يقع جبل وهو ساعير،
فاران.  جبل وثالثها:هو )،15/10

" في " فاران ذكر فيها ورد التي المواضع وتنبئ
في فلسطين صحراء في تقع أنها المقدس الكتاب

جنوبها.
ًا التوراة تذكر لكن برية في نشأ قد إسماعيل أن أيض

ًا المعلوم ومن )،21/21 التكوين فاران. (انظر أنه تاريخي
الحجاز. في المكرمة مكة في نشأ

عيسى ظهور عن نبوءة النص أن المسلمون ويرى
الله صلى محمد ثم فلسطين، في سعير في السلم عليه
من اللف ومعه يأتي حيث فاران، جبل في وسلم عليه

وجل.  عز الله من بالشريعة مؤيدين الطهار
لمور: الله رسول في متحقق وذلك

إسماعيل، سكن حيث مكة، جبل هو فاران جبل ) أن1
فكبر، الغلم مع الله إسماعيل: " كان عن التوراة تقول

في وسكن قوس، رامي ينمو وكان البرية، في وسكن
" مصر أرض من زوجة أمه له وأخذت فاران، برية

).21-21/20 (التكوين
التوراة: " فتقول المنطقة، هذه في أبناؤه انتشر وقد 

" شور إلى حويلة من ... وسكنوا إسماعيل بنو هم هؤلء
قاموس في جاء كما وحويلة )،18 - 25/16 (التكوين

بينما اليمن، أرض شمال في منطقة المقدس الكتاب
فإن وعليه )،329 ص فلسطين. (انظر جنوب في شور

الحجاز جنوب الممتدة البلد هذه سكنوا وأبناءه إسماعيل
إسماعيل. سكنها التي فاران أرض يشمل وهو وشماله،

هي فاران أن على التاريخية الدلة قامت وقد كما
تفجر وحيث الكعبة، وأبوه إسماعيل بنى حيث الحجاز،

المؤرخين من عدد به اعترف ما وهو قدميه، تحت زمزم
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بأن فقال يوسبيوس واللهوتي جيروم المؤرخ منهم
مكة. هي فاران

ل سيناء جنوب في فاران اسمها منطقة وجود ) أن2
سكنها التي تلك هي أخرى، فاران وجود من يمنع

ً ورد فقد إسماعيل، المنطقة على سعير اسم إطلق مثل
ًا هي والتي أدوم أرض في تقع التي الردن، في حالي

ولم الكتاب، في عديدة مواضع في الطلق ذلك وتكرر
وسط في جبل على السم ذات يطلق أن كثرتها تمنع

يهوذا. (انظر سبط أرض في القدس غربي فلسطين
)ز15/10 يشوع

هي فاران أن على يصرون الذين أولئك نسأل أن ولنا 
الجبل ذلكم من تلل الذي القدوس هو سيناء: من فاران
النسانية أحداث من بأي علقة بأدنى يرتبط ل الذي

عليه؟ تلل الذي فمن المهمة،
ماٍض، أمر عن يحكي النص بأن القائل قول يقبل ) ل3

معهود الماضي بصيغة المستقبلة المور عن التعبير إذ
الكتاب اسبينوزا: " أقدم المقدس. يقول الكتاب لغة في

وعلى الحاضر، على للدللة المستقبل الزمن استعملوا
على للدللة الماضي استعملوا كما تمييز بل الماضي

المتشابهات". من كثير ذلك عن المستقبل... فنتج
سائر دون بالذكر فاران جبل خص ) ونقول: لم4

كما الله مجد انتشار إلى إشارة مجرد المر كان لو الجبال
عند يتوقف لم الله مجد فإن اليهود، كتاب بعض زعم

سعير.  جبل أو فارن حدود
آلف عن الحديث بنبوءة متعلق المر أن يؤكد ) ومما5

" أطهار التراجم بعض تسميهم والذين القديسين،
به: ويراد اللفظ هذا يطلق إذ التباع، أطهار " أي الملئكة
وملئكته " ميخائيل أن الرؤيا سفر في جاء كما التباع،
ُته التنيُن وحارب التنين، حاربوا ." (الرؤيا …وملئك
12/7.(

إل الطهار من اللوف هذه مثل فاران شهدت فمتى 
لل محمد ظهور عند للل ل لل   ل
لل ) لللل لل لللللللل للل لللل للللل للل لل ل لللل: " ل
ل لل للل لللل لل ل للللل. لللل. للللل للل لل للللللل للل ل ل

لل للللللل لل لللللل لللللل للللللللل ل لل لللللل. لل للللل ل
ل للل للل للللل لللل لللللل للل للللل لللللل لللللل للللل ل

للل ل لللللل لللل للل لللللل ل ل ... " (للللل للللل لللل لل ل/
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ل للل للل لللل للللل لل للللل للللللل لللل للللل لللل لل لل لل
لللللللل.  للللل للل لللل للل

لللللل: " للللل لللل لل لللللل لللللل للللل لللل للل لللللل
". لللللل
ل للل لل للللل لللل لل لللللللل للللللل للل للل للل لل ل لل لل

لل لللل لل للللل للل لللل لللللل للللل لللل لللللللل لللللل للل
لللللل. لللللللل
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 الزمان آخر نبي بصفات تبشر المزامير

أحد ويصفه الخاتم، بالنبي تبشر المزامير هي وها
ًا فيقول مزاميرها، قلبي الملك: "فاض باسم إياه مخاطب

كاتب قلم لساني للملك، بإنشائي أنا متكلم صالح، بكلم
ً أبرع ماهر: أنت النعمة انسكبت البشر، بني من جمال

البد.  إلى الله باركك لذلك شفتيك، على
وبهاءك، جللك الجبار أيها فخذك على سيفك تقلد

والبر، والدعة الحق أجل من اقتحم. اركب وبجللك
ُلك مخاوف، يمينك فتريك ُب أعداء قلب في المسنونة ُن
دهر إلى الله يا يسقطون. كرسيك تحتك شعوٌب الملك،

البر ملكك. أحببت قضيب استقامة قضيب الدهور،
الثم.  وأبغضت

من أكثر البتهاج بدهن إلهك مسحك ذلك أجل من
عن الملكة جعلت حظياتك، بين ملوك ... بنات رفقائك

أوفير.  بذهب يمينك
شعبك انسي أذنك، وأميلي وانظري، بنت يا اسمعي

سيدك هو لنه حسنك، الملك فيشتهي أبيك، وبيت
ًا له فاسجدي تقيمهم بنوك، يكون آبائك عن ... عوض

فدور. من دور كل في اسمك أذكر الرض، كل في رؤساء
" (المزمور والبد الدهر إلى الشعوب تحمدك ذلك أجل

45/1 - 17 .(
التي، بالنبي نبوءة النص بأن النصارى ويسلم
المسلمون يرى فيما السلم، عليه عيسى أنه ويزعمون

محمد إلى تعود إنما النص في رمزت التي الصفات أن
عيسى به المعني يكون أن وتمنع وسلم، عليه الله صلى

لهذا أوصاف تسع النص ففي الكرام، النبياء من غيره أو
وهي:  النبي،

في " بهي البشر في يعدل ل حسن صاحب ) كونه1
القول للنصارى يجوز ول "، البشر بني من أفضل الحسن

المسيح في يقولون: تحققت الذين وهم المسيح، بأنه
جمال ول له صورة "ل به المتنبئ أن وفيها إشعيا، نبوة

وهذا )،52/2 " (إشعيا فنشتهيه منظر ول إليه، فننظر
فقال علماؤهم، أكده) 1( عليه نوافقهم ل الذي المعنى

ًا الله يبعث ) ل(1 لتصديقهم أدعى فذلك الحسن، في غاية إل نبي
السلم عليه عيسى الله رسول وصف وقد بخلقهم، عيبهم وعدم

ًا " الكعبة عند رؤيا في رآه فقد الحسن، في غاية كان بأنه خصوص
ً فرأيت لتّمة له الرجال، آدم من راء أنت ما كأحسن آدم رجل
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وفي روحه في كان جماله السكندراني: " إن كليمندوس
ًا فكان منظره وأما أعماله، ترتليان: " أما " وقال حقير

ًا كان وبالحري الجسماني، الحسن عديم فكان شكله بعيد
وأوريجانوس مارتير قال " ومثله جسدي مجد أي عن

وغيرهما.
بأنه يقول أن له يحق ل بالمسيح قوله هذا كان فمن

ًا:" أبرع ً أيض ". البشر بني من جمال
جماله وفيض نبينا حسن عن تتحدث الثار جاءت وقد

منه. ففي أجمل ير فلم النبوة، بلباس الله كساه أن بعد
كانمالك: ( بن البراء ) يقول3549( البخاري صحيح
ً،وجها الناس أحسن وسلم عليه الله صلى الله رسول

ر).بالقصي ول البائن بالطويل ليس ً،قاَْلخ وأحسنه
النعمة "انسكبت شفتيه من يخرج وكلمها النبوة ) أن2
ًا، كان فقد شفتيك"، على فيما مكتوب، غير ووحيه أمي
ًا، وموسى لبراهيم كانت ًا. عيسى كان كما صحف قارئ

).4/16 لوقا (انظر
القادم النبي أمية تؤكد عدة كتابية نصوص جاءت وقد 

" فمه في كلمي " أجعل التثنية سفر في سبق ما منها
لمن الكتاب يدفع " أو إشعيا في جاء وما )،18/18 (التثنية

أعرف فيقول: ل له: اقرأ، فيقال القراءة، يعرف ل
).29/12 " (إشعيا الكتابة

القراءة أعرف " ل المتداولة العربية الترجمة غير وفي 
عليه الله صلى النبي - قول سبق - كما تماثل " وهي
)). بقارئ أنا حراء: (( ما غار في وسلم

" باركك خالدة رسالة صاحب البد، إلى مبارك ) كونه3
".  الدهور دهر إلى الله يا ... كرسيك البد إلى الله
الحق لقامة أعداءه به يقهر سيف صاحب ) كونه4

الجبار... بجللك أيها فخذك على سيفك " تقلد والعدل
يمينك فتريك والبر، والدعة الحق أجل اقتحم. من

ُبلك ُن شعوب الملك، أعداء قلب في المسنونة مخاوف. 
".  يسقطون تحتك

ًا يحمل لم السلم عليه والمسيح أسقط ول سيف
الحق، دعوة لنشر أعدائه قلوب في نبله صوب ول أعداءه،

ًا يكن لم كما قومه.  في ملك

ًء تقطر فهي رجلها، قد اللمم، من راء أنت ما كأحسن  …ما
مسلم " (رواه مريم بن المسيح هو فقيل: هذا هذا؟ فسألت:من

).169 ح
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جميع كحال للثم مبغض للخير، محب النبي ) وهذا5
بدهن إلهك الله " مسحك عليهم فضله الله لكن النبياء،
". رفقائك من أكثر البتهاج

يكن الملوك وبنات لعزه، بالهدايا النبي لهذا ) يؤتى6
حظياتك.. بنت بين ملوك " بنات نسائه في أو خدمته في

.. ". بهدية وجهك تترضى الشعوب أغنى صور
سيد أخطب بن حيي بنت بصفية النبي تزوج وقد 

شهربانو وكانت القبطية، مارية إليه أهديت كما قومه،
. ل الحسين ابنه تحت فارس ملك يزدجر بنت
" للللللل لللل لللل لل للللل للللل لللللللل للللل لل ) للللل

للل لللللل للللللللل للللل للللل لل لللللل للل للللل لل
للللل".  للل للل للللل للللللل لللل للللل للللل لللللل
 لللل للل للللل لللل ) للللللل

ل
ل لل للللل لللل للللل لل " ل

للللل".  لل لل للللل لللللل
لل للللل للل لللل " لللل للللل لللل لللللل للللل لل ) للللل
لللل للل للللل لللل " للل لللللل للللل للل لللللل للللل للل للل
لللل. لللل

 ذريته غير من بنبي يبشر السلم عليه داود
الرب فيقول: " قال القادم النبي عن داود ويتحدث

ًا أعداءك أضع حتى يميني عن لربي: اجلس موطئ
تسلط صهيون، من عزك قضيب الرب يرسل لقدميك،

زينة في قوتك يوم في فتدب شعبك، أعدائك وسط في
البد إلى كاهن يندم: أنت ولن الرب .. أقسم مقدسة

يوم في يحطم يمينك، عن صادق. الرب ملكي رتبة على
ًا رجزه ًا، مل المم، بين يدين ملوك ًا جثث سحق واسعة أرض

). 6-110/1 رؤوسها.." (المزمور
من القادم بالمسيح نبوءة النص في النصارى ويرى

داود. ذرية من سيكون أنه واليهود يرون الذي اليهود
القادم أن وأفهمهم قولهم، لليهود المسيح أبطل وقد 
الفريسيون " كان متى ففي داود، ذرية من يكون لن

ابن المسيح؟ في تظنون يسوع: ماذا سألهم مجتمعين،
داود يدعوه لهم: فكيف داود. قال له: ابن قالو هو؟ من

ًا بالروح حتى يميني عن لربي: اجلس الرب قائلً: قال رب
ًا أعداءك أضع ًا يدعوه داود كان فإن لقدميك، موطئ رب

" بكلمة يجيب أن أحد يستطع فلم ابنه؟ يكون فكيف
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يدعوه نفسه " فداود مرقس ) وفي46 - 22/41 (متى
ًا. فمن لوقا ) و(انظر12/37 " (مرقس ابنه هو أين رب

20/41 – 44.(
سبق بالمسيح للنبي السلم عليه عيسى وتسمية

عليها. التنبيه
ويسحق يملك بمسيح المنتظر" يتعلق "المسيح فلقب
في له السلم عليه المسيح تنكر رأينا ما وهو أعداءه،
ليست لبيلطس: " مملكتي قال أنه منها عديدة، مواطن

روحية. مملكة أنها أي )،18/36 " (يوحنا العالم هذا في
مزاميره، في داود بها يبشر التي المملكة غير وهي 

ًا أعداءك قال: "أضع حيث الرب يرسل لقدميك، موطئ
َبك أعدائك وسط في تسلط صهيون، من عزك قضيب شع

ًا رجزه يوم في .. يحطم ًا، مل المم، بين يدين ملوك جثث
ًا ..".  رؤوسها سحق واسعة أرض

" شعوب خضوع يعقوب: " له عنه قال الذي وهو
). 49/10 (التكوين
اللهوت كلية عميد عزيز فهيم الدكتور القس وينقل

" أن إنكارهم الغرب علماء عن مصر في للبروتستانت
الذي المسيا أو لليهود كمسيح ويتكلم يتصرف كان يسوع

القديم". العهد ينتظره كان
ًا سليمان وبشر تنبأ وقد بالنبي المزامير في أيض
البحر من فقال: " ويملك وسلم، عليه الله صلى الملك،

تجثو أمامه الرض، أقاصي إلى النهر ومن البحر، إلى
ترشيش ملوك ،التراب يلحسون وأعداؤه البرية، أهل

،هدية يقدمون وسبإ شبا ملوك ،تقدمة يرسلون والجزائر
ينجي لنه ،له تتعبد المم كل ،الملوك كل له ويسجد
على يشفق ،له معين ل إذ والمسكين المستغيث الفقير

الظلم من ،الفقراء أنفس ويخلص والبائس المسكين
ويعيش ،عينيه في دمهم ويكرم أنفسهم، يفدي والخطف
ّلي ،شبا ذهب من ويعطيه ًا لجله ويص كله اليوم ،دائم
،الجبال رؤوس في الرض في بر حفنة تكون يباركه،
مثل المدينة من ويزهرون ثمرتها لبنان مثل تتمايل
الرض. عشب

،اسمه يمتد الشمس قدام ،الدهر إلى اسمه يكون 
الله الرب مبارك ،يطّوبونه الرض أمم كل ،به ويتباركون

مجده اسم ومبارك ،وحده العجائب الصانع إسرائيل إله
" آمين ثم آمين ،مجده من كلها الرض ولتمتلئ الدهر إلى
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وذلت وأذعنت سجدت الذي هو فمن )،19-72/8 (المزمور
محمد أنه ريب ل الدهور؟ كل في الله ومجده الملوك، له

ممالك أعظم لسلطانه دانت الذي وسلم، عليه الله صلى
والفرس. الروم عصره،
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 بالملكوت البشارة

في وأتباعه الجديد للدين أعطيت التي اللقاب ومن
"، السماوات " ملكوت " أو " الملكوت المقدس الكتاب

أمة إلى اليهود أمة عن انتقاله عن المسيح أنبأ الذي
لمة ويعطى منكم ينزع الله ملكوت فقال: " إن أخرى،
).21/43 " (متى أثماره تعمل

كان"  به البشارة على النبياء تقاطرت الملكوت هذا 
يبشر الوقت ذلك ومن ،يوحنا إلى والنبياء الناموس
" (لوقا إليه نفسه يغتصب واحد وكل ، الله بملكوت
16/16-17(.

يوحنا النبي عصره باقتراب بشر قد والملكوت 
في يكرز المعمدان يوحنا متى: " جاء يقول المعمدان،

ملكوت اقترب قد لنه قائلً: توبوا اليهودية برية
).2 - 3/1 " (متى السماوات

لليهود فقال القادم الملكوت عن المعمدان وتحدث 
ًا: " يا من تهربوا أن أراكم من الفاعي أولد متوعد

صلأ على الفأس وضعت قد  والن... التي الغضب
في وتلقى تقطع ًجيدا ًثمرا تصنع ل شجرة فكل ،الشجر

هو بعدي يأتي الذي ولكن التوبة، بماء أعمدكم أنا ر،النا
ً لست الذي مني، أقوى هو حذاءه، أحمل أن أهل

يده، في رفشه الذي ونار، القدس بالروح سيعمدكم
التبن وأما المخزن، إلى قمحه ويجمع بيدره وسينقي
إلى الجليل من يسوع جاء تطفأ. حينئذ ل بنار فيحرقه
). 13 - 3/1 منه.... " (متى ليتعمد يوحنا إلى الردن

ًا ولنتوقف يوحنا ذكرها التي الصفات مع سريع
الملكوت. لصاحب المعمدان

التي هذا يكون أن يمكن فل بعده، يأتي فأولها: أنه 
المعمدان. يوحنا أيام في أتى الذي المسيح هو بعده

المعمدان، يوحنا قوة تفوق وقوته قوي، وثانيها: أنه 
يزعم الذي المسيح على ينطبق ل الوصف هذا ومثل

ًا الصليب على مصرعه النصارى ليوحنا جرى مما قريب
عليه الله صلى الله رسول غلبة من هذا وأنى المعمدان،

طهر أنه القوة من بلغ أعدائه! ثم سائر على وسلم
بدعوته أي والنار بالروح الوثنية رجس من الرض

أحد على ينطبق ل تقدم ما وكل القاهرة، وقوته العظيمة
وسلم.  عليه الله صلى الله رسول سوى
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باقتراب البشارة يسوع جدد المعمدان يوحنا وفاة وبعد
اقترب قد لنه ويقول: توبوا يكرز يسوع " ابتدأ الملكوت،

يطوف يسوع " وكان )،4/17 " (متى السماوات ملكوت
" الملكوت ببشارة ويكرز مجامعهم، في يعلم الجليل كل

ويبشر يكرز وقرية مدينة في يسير  كان" )،4/23 (متى
.)8/1 شر" (لوقاع ثناإال ومعه ،الله بملكوت

بالملكوت البشارة السلم عليه المسيح اعتبر وقد
نهإ :لهم  فقال"فقال:  الوحيدة، بل الولى، مهمته

ًا الخر المدن بشرأ أن لي غيبين لني ،الله بملكوت أيض
).4/34 " (لوقاأرسلت قد لهذا

فقال: " الملكوت باقتراب يبشروا بأن تلميذه وأمر
" (متى السماوات ملكوت اقترب قد قائلين: إنه اكرزوا
10/7.(

تلك صلتهم في يقولوا أن تلميذه المسيح علم ثم 
" أبانا اليوم إلى يرددونها النصارى يزال ما التي العبارة

). 10/2 " (لوقا ملكوتك السماوات.. ليأت في الذي
عيسى رسالة بأن نقول أن نستطيع كله هذا خلل ومن

المعمدان، يوحنا به بشر الذي بالملكوت بشارة كانت
المسيح بعد هو الملكوت وهذا يكتنفه، ما بعض ووصفا

اليهود. أضاعه كما تضيعه ول أثماره، تعمل أمة في
 الملكوت؟ هذا هو فما

المسيحية الملة "شيوع الملكوت بأن النصارى يجيب
المسيح"، نزول بعد الدنيا كل وإحاطتها العالم جميع في

الملحدين. على الكنيسة انتصار بأنه آخرون وفسره
معنى عن النصارى لنصراف المسلمون ويعجب
انتصرت فلقد وراءه، طائل ل بما وتعلقهم الملكوت
ًا أوربا وحكمت الكنيسة أن يستحق ما نر ولم عدة، قرون

ًا يكون والتلميذ.  والمسيح المعمدان به يبشر أمر
مجيء قبل تحدث أن النصوص وعدت أمور ثمة لكن

بينها ومن الملكوت، حلول قبل علمات الملكوت،فهي
قبل يتحقق لم ما وهو جديدة، ومملكة جديدة أمة قيام

متى: "فسألوه يقول العالم، في المسيحية انتشار
ّلم يا قائلين: عندما العلمة هي وما هذا؟ يكون متى مع

 هذا؟ يصير
باسمي سيأتون كثيرين فإن ،تضلوا ل انظروا فقال:
،وراءهم تذهبوا فل ،قرب قد والزمان هو، أنا إني قائلين:
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أن بد ل لنه تجزعوا، فل وقلقل بحروب سمعتم فإذا
ً هذا يكون ًا. المنتهى يكون ل ولكن ،أول سريع

،مملكة على ومملكة أمة، على أمة تقوم لهم: قال ثم 
وتكون ،وأوبئة ومجاعات أماكن في عظيمة زلزل وتكون

.. السماء من عظيمة وعلمات مخاوف
،الشجار وكل التين شجرة إلى مثلً: انظروا لهم وقال 

قد الصيف أن أنفسكم من وتعلمون تنظرون أفرخت متى
ًا، أنتم هكذا ،قرب صائرة، الشياء هذه رأيتم متى أيض

.. قريب الله ملكوت أن فاعلموا
يكون حتى الجيل هذا يمضي ل لكم: إنه أقول الحق

،يزول ل كلمي ولكن تزولن والرض السماء ،الكل
وسكر خمار في قلوبكم تثقل لئل لنفسكم فاحترزوا

كالفخ لنه ،بغتة اليوم ذلك فيصادفكم الحياة، وهموم
اسهروا ،الرض كل وجه على الجالسين جميع على يأتي

ًا ً تحسبوا لكي حين، كل في وتضرعوا إذ من للنجاة أهل
النسان" ابن قدام وتقفوا يكون، أن المزمع هذا جميع
).36-21/6 (لوقا

يربط النسان" ما ابن قدام قوله:" وتقفوا وفي 
عن يتحدث ل فهو القادم، النسان ابن بشخص الملكوت

ابن الخاتم النبي ظهور عن يتحدث بل المسيحية، انتشار
للقائه. للستعداد ويدعوهم النسان،

صاحب ورضاء إرادة وفق تعمل أمة هو فالملكوت
جلله.  جل الملكوت

:العمال لسفر تفسيره في يباركل وليم يقول
ُذ الرض، على مجتمع هو الملكوت" الله إرادة فيه ُتنّف

ًا ".السماء يف كما تمام
عن لتلميذه أبان للملكوت المسيح تشبيهات أحد وفي

ً فقال: "اسمعوا إسرائيل بني عن انتقاله سبب آخر، مثل
ًا، غرس بيت، رب إنسان كان وحفر بسياج، وأحاطه كرم
ًا، وبنى معصرة فيه وسافر.  كرامين إلى وسلمه برج

الكرامين إلى عبيده أرسل الثمار وقت قرب ولما
ًا وجلدوا عبيده، الكرامون فأخذ أثماره، ليأخذ وقتلوا بعض
ًا ًا، ورجموا بعض ًا إليهم أرسل ثم بعض ًا أيض آخرين عبيد
كذلك.  بهم ففعلوا الولين، من أكثر

ًا وأما ابني، قائلً:يهابون ابنه إليهم أرسل فأخير
هو بينهم: هذا فيما قالوا البن رأوا فلما الكرامون
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وأخرجوه فأخذوه ميراثه، ونأخذ نقتله هلموا الوارث،
وقتلوه.  الكرم، خارج

الكرامين؟ بأولئك يفعل ماذا الكرم صاحب جاء فمتى
ًا يهلكهم الردياء له: أولئك قالوا ًا، هلك الكرم ويسلم ردي
أوقاتها.  في الثمار يعطون آخرين كرامين إلى

الذي الكتب: الحجر في قط قرأتم يسوع: أما لهم قال
الرب قبل من الزاوية، رأس صار قد هو البناؤون رفضه

لكم: إن أقول لذلك أعيننا، في عجيب وهو هذا، كان
ومن أثماره، تعمل لمة ويعطى منكم ينزع الله ملكوت
عليه هو سقط ومن يترضض، الحجر هذا على سقط

يسحقه. 
أنه عرفوا أمثاله والفريسيون الكهنة رؤساء سمع ولما

 -20/9 لوقا (وانظر )،45 - 21/33 " (متى عليهم تكلم
أمة غزت إذا التي العظيمة المة تكون تراه فمن )،19

أنها ريب ل عقبيها؟ على نكصت أمة أرادتها وإذا سحقتها،
عصرها: الروم في دولتين أعظم هزمت التي المة

واحد قرن خلل وملكت الرض، في وانساحت والفرس،
السلم. أمة إنها وفرنسا، الصين بين ما

النبياء، كتب في نبوءة على تحيل السالفة متى ونبوءة
الرب باسم التي عن داود مزامير في جاء ما وهي

ًا لي وصرت لي، استجبت لنك "أحمدك الذي الحجر ،خلص
كان الرب قبل من ،الزاوية رأس صار قد البناؤون رفضه

صنعه الذي اليوم هو هذا أعيننا، في عجيب وهو هذا،
ّلص رب يا آه ،فيه ونفرح نبتهج ،الرب ،أنقذ رب يا آه ،خ

). 25-118/21 الرب" (المزمور باسم التي مبارك
النبياء ومثل مثلي(( :وسلم عليه الله صلى قال وقد

وأجملها فأحسنها ً،بيوتا ابتنى رجل كمثل قبلي من
فجعل ،زواياها من زاوية من لبنة موضع إل وأكملها

وضعت  أل:فيقولون البنيان ويعجبهم يطوفون الناس
عليه الله صلى محمد فقال ،بنيانك فيتم ،لبنة هاهنا
ومسلم ،3535ح البخاري " (رواهاللبنة أنا  فكنت:وسلم

النبوات.  به تمت الذي الحجر إنه )،2286ح
إلى ننوه أن بنا يحسن النبوءة شرح إلى نتقل أن وقبل

هو المسيح أن زعم حين بطرس فيه وقع الذي الخطأ
الناصري فقال: "يسوع ، البناؤون رفضه الذي الحجر
أيها احتقرتموه الذي الحجر هو هذاأنتم...  صلبتموه الذي

غيره بأحد وليس ،الزاوية سأر صار الذي ،البناؤون
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بين أعطي قد السماء تحت آخر اسم ليس نأل ،الخلص
أن مع )،12-4/10 " (أعمالنخلص أن ينبغي به الناس
وأمة غالبة، نبوة المسيح ثم داود عنه أخبر الذي الحجر

شهد كما إسرائيل بني في ليست النبوة وهذه ظافرة،
. السلم عليه المسيح

عديم عامي إنسان فهو خطئه، في عذر ولبطرس
وتعجبوا لحديثه استمعوا الذين أولئك له شهد كما العلم

"السياق:  ذات في قال فقد صنعها، التي المعجزات من
إنسانان أنهما ووجدوا ويوحنا، بطرس مجاهرة رأوا فلما

 ).4/13 " ( أعمال تعجبوا ،وعاميان العلم عديما
الكرامين) يحكي (مثل المسيح من العجيب المثل وهذا

أنبياءه بقتلهم لهم واصطفائه الله لنعم اليهود تنكر
تقوم أمة إلى الملكوت انتقال ويحكي شريعته، وهجر
وتسحقهم. أعدائها على وتقوى تعالى الله بأمر

رفضه الذي "الحجر محتقرة مرذولة المة وهذه
رغم اختارها الله لكن ،الزاوية" رأس صار قد البناؤون

المرذولة، المة هذه إلى الملكوت تحول من اليهود عجب
عجيب وهو هذا، كان الرب قبل "من العظيم الله قدر لكنه
أعيننا"..  في

أبناء العرب، أمة إنها المرذولة؟ المة هذه تكون فمن
قالت فقد المقدس، الكتاب يزدريها التي هاجر، الجارية

يرث ل الجارية ابن لن وابنها، الجارية هذه سارة: "اطرد
).21/10 " (التكوين إسحاق ابني مع
ًا بولس وقال  ًا العرب على مفتخر لهم: " ماذا محتقر

ابن يرث ل لنه وابنها، الجارية اطرد الكتاب؟ يقول
ًا الحرة، ابن مع الجارية جارية، أولد الخوة: لسنا أيها إذ

).31 - 4/30 " (غلطية الحرة أولد بل
القادم، للملكوت المثال من المزيد المسيح ضرب وقد
ّين التي المة إسرائيل، بني في ليس أنه آخر مثل في فب

يسوع متى: "جعل يقول لها، الله اصطفاء تستحق لم
ًا يكلمهم ًا السموات ملكوت يشبه قائلً: بأمثال أيض إنسان

ًا ًا صنع ملك المدعوين ليدعوا عبيده وأرسل ،لبنه عرس
ًا فأرسل ،يأتوا أن يريدوا فلم العرس، إلى ًا أيض عبيد

،أعددته غذائي هوذا للمدعوين: قولوا قائلً: آخرين
إلى تعالوا ،معد شيء وكل ذبحت قد ومسمناتي ثيراني

العرس.
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إلى وآخر حقله، إلى واحد ومضوا، تهاونوا ولكنهم 
وقتلوهم. وشتموهم عبيده أمسكوا والباقون ،تجارته

أولئك وأهلك جنوده، وأرسل غضب الملك سمع فلما 
العرس أما لعبيده: قال ثم ،مدينتهم وأحرق القاتلين

فاذهبوا ،مستحقين يكونوا فلم المدعوون وأما فمستعد،
إلى فادعوه وجدتموه من وكل الطرق مفارق إلى

العرس.
الذين كل وجمعوا الطرق، إلى العبيد أولئك فخرج 

ًا وجدوهم ،المتكئين من العرس فامتل ،وصالحين أشرار
ًا هناك رأى المتكئين لينظر الملك دخل فلما يكن لم إنسان

ًا إلى دخلت كيف صاحب يا له: فقال ،العرس لباس لبس
الملك قال حينئذ ،فسكت العرس؟ لباس عليك وليس هنا

في واطرحوه وخذوه، ويديه رجليه اربطوا للخدام:
لن ،السنان وصرير البكاء يكون هناك ،الخارجية الظلمة
).14-22/1 ينتخبون" (متى وقليلين يدعون، كثيرين
الملكوت قبول في الناس أنواع لهم بين آخر مثل وفي

فقال: "فكلهم له، والذعان لقبوله ودعاهم له، والذعان
ًا هو وفيما ،ليزرع خرج قد الزارع هوذا قائلً: بأمثال كثير
وأكلته. الطيور فجاءت ،الطريق على بعض سقط يزرع

له تكن لم حيث المحجرة، الماكن على آخر وسقط 
لما ولكن ،أرض عمق له يكن لم إذ حالً، فنبت ،كثيرة تربة

جف. أصل له يكن لم وإذ ،احترق الشمس أشرقت
وخنقه. الشوك فطلع الشوك على آخر وسقط 
ًا فأعطى ،الجيدة الرض على آخر وسقط  بعض ،ثمر

للسمع أذنان له من ،ثلثين وآخر ستين، وآخر مائة،
... فليسمع

الملكوت كلمة يسمع من كل ،الزارع مثل أنتم فاسمعوا
،قلبه في زرع قد ما ويخطف الشرير فيأتي يفهم، ول
الطريق. على المزروع هو هذا
الكلمة يسمع الذي هو المحجرة الماكن على والمزروع 

هو بل ذاته في أصل له ليس ولكن ،بفرح يقبلها وحالً
الكلمة أجل من اضطهاد أو ضيق حدث فإذا ،حين إلى

يعثر. فحالً
هذا وهم ،الكلمة يسمع الذي هو الشوك بين والمزروع 

ثمر. بل فيصير الكلمة، يخنقان الغنى وغرور العالم
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يسمع الذي فهو الجيدة الرض على المزروع وأما 
مائة بعض فيصنع بثمر يأتي الذي وهو ،ويفهم الكلمة
).23-13/1 ثلثين" (متى وآخر ستين وآخر

ضربه الذي المثل مع النجيلي المثل هذا ويتطابق
دعوته، مع الناس لحوال وسلم عليه الله صلى النبي
كمثل والعلم الهدى من به الله بعثني ما مثل(( قال: حيث

الماء قبلت نقية منها فكان ً،أرضا أصاب الكثير الغيث
أمسكت أجادب منها وكانت ،الكثير والعشب الكل فأنبتت

وزرعوا ،وسقوا فشربوا ،الناس بها الله فنفع ،الماء
ماء تمسك ل قيعان هي إنما أخرى طائفة منها وأصابت

ما ونفعه الله دين في فقه من مثل فذلك ،كل تنبت ول
ً،رأسا بذلك يرفع لم من ومثل ،وعلم فعلم به الله بعثني

ح البخاري ) (رواهبه) أرسلت الذي الله هدى يقبل ولم
79 .(

هو الذي الملكوت انتشار عن تلميذه المسيح وحدث
ًا أعظمها لكنه البذور، أصغر متى: "قدم يقول ، انتشار
ً لهم خردل، حبة السموات ملكوت قائلً: يشبه آخر مثل

جميع أصغر وهي ،حقله في وزرعها إنسان، أخذها
شجرة، وتصير ،البقول أكبر فهي نمت متى لكن ،البزور

أغصانها. في وتتآوى تأتي السماء طيور إن حتى
ً لهم قال  خميرة السموات ملكوت آخر: يشبه مثل

اختمر حتى دقيق أكيال ثلثة في وخبأتها امرأة أخذتها
مثل وبدون ،بأمثال الجموع يسوع به كلم كله هذا ،الجميع

-4/30 مرقس ). (انظر34-23/31 يكلمهم" (متى يكن لم
32.(

يوحنا: "لكل لنجيل تفسيره في أثناسيوس النبا يقول
يعلمنا الزوان فمثل درس، المسيح السيد أمثلة من مثل
عن يعلمنا الخردل وحبة الملكوت، لبناء العدو حروب عن
الملكوت..". نمو

على الجديدة الشريعة هيمنة عن يتحدث آخر نص وفي
ًا فيقول: " لها، ونسخها السابقة الشرائع سائر يشبه أيض

ًا السموات ملكوت ًا كنز إنسان، وجده حقل في مخفي
واشترى له كان ما كل وباع مضى فرحه ومن فأخفاه،

الحقل. ذلك
ًا  ًا السموات ملكوت يشبه أيض ًا إنسان للئ يطلب تاجر

وباع مضى الثمن، كثيرة واحدة لؤلؤة وجد فلما ،حسنة
).46-13/44 واشتراها" (متى له، كان ما كل
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ًا المسيح قال وقد الشرائع ينسخ الذي بالقادم مبشر
،النبياء أو الناموس لنقض جئت أني تظنوا بشريعته: "ل

أن إلى لكم: أقول الحق فإني ،لكمل بل لنقض جئت ما
واحدة نقطة أو واحد حرف يزول ل والرض السماء تزول

هو فمن )،18-5/17 الكل" (متى يكون حتى الناموس من
بولس يسميه الذي النبي ذات إنه الكل، له الذي هذا

"وأما وينسخها الشريعة يبطل فقط ومجيئه بالكامل،
،فسيبطل والعلم فستنتهي واللسنة فستبطل النبوات

جاء متى ولكن ،التنبؤ بعض ونتنبأ العلم بعض نعلم لننا
-12/8) 1( بعض" (كورنثوس هو ما يبطل فحينئذ الكامل

10.(
زمان تأخر عن تحدث النبي هذا عن المسيح تحدث وكما
عظيم يمنع لن ذلك لكن السابقة، النبوات عن ظهوره

وقال: " فإن المثل هذا فضرب لمته، والثواب الجر
ً يشبه السماوات ملكوت الصبح مع خرج بيت رب رجل

في دينار على الفعلة مع فاتفق لكرمه، َفَعلة ليستأجر
الثالثة، الساعة نحو خرج ثم كرمه، إلى وأرسلهم اليوم
ًا آخرين ورأى لهم: فقال بطالين، السوق في قيام

ًا أنتم اذهبوا لكم، يحق ما فأعطيكم الكرم إلى أيض
فمضوا. 
ًا وخرج ذلك. وفعل والتاسعة السادسة الساعة نحو أيض

ًا آخرين ووجد خرج عشرة الحادية الساعة نحو ثم قيام
النهار كّل ههنا، وقفتم لهم: لماذا فقال بطالين،
 بطالين؟
أنتم لهم: اذهبوا أحد. قال يستأجرنا لم له: لنه قالوا

ًا لكم.  يحق ما فتأخذوا الكرم إلى أيض
الفعلة لوكيله: ادع الكرم صاحب قال المساء كان فلما

ًا الجرة وأعطهم الولين. إلى الخرين من مبتدئ
ًا وأخذوا عشرة الحادية الساعة أصحاب فجاء دينار
ًا، فأخذوا أكثر، يأخذون أنهم ظنوا الولون جاء فلما دينار

ًا هم ًا أيض ًا، دينار رب على تذمروا يأخذون هم وفيما دينار
وقد واحدة، ساعة عملوا الخرون قائلين: هؤلء البيت

والحر. النهار ثقل احتملنا الذين نحن بنا ساويتهم
أما ظلمتك، ما صاحب منهم: يا لواحد وقال فأجاب 

أريد فإني واذهب، لك الذي فخذ دينار؟ على معي اتفقت
أريد ما أفعل أن لي يحل ما مثلك. أو الخير هذا أعطي أن

صالح! أنا لني شريرة عينك أم بمالي
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لن آخرين، والولون أولين، الخرون يكون هكذا
 -20/1 " (متى ينتخبون وقليلون ُيدَعون، كثيرين

والثواب. بالجر الخرون فاز ).وهكذا16
المسيح قال كما السابقون الولون هم فالخرون

لللللللل)) (لللل للللللل  للللل: ((لللل الله رسول وأكده
للل لللل لللللللل للل لللل للللل: ((للللل )لللل ل للللللل
لللللل للل لللللل للل للل لللل لل لللل لللل: لل للللل لللللل
للللل لللل للل لللللل للل لل لل لللل  لل:للل لل للللللل للللل
لللل لل للل للللل لل لل لللل لل للل لل لللللللل للللل لللللل للل

لللللل: لللللللل لللللل لل. للللل للللل لللللللل للل للللل
 لللل للللل

ل
ل لللل لللل

ل
للللل: لل. للللل لل لللللل للل: لل لللل

ل ل للللللل لللل)) (لللل لل للللل لللل للل: لللل ل ل ). ل
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 الملكوت بزمان يتنبأ دانيال النبي

عن النبياء نبوءات بعض المقدس الكتاب نقل وقد
رؤيا رأى بختنصر أن ذلك ومن الملكوت، هذا ظهور زمن

تعبيرها، المنجمون ول العرافون يعرف ولم أفزعته
كنت الملك أيها فقال: "أنت دانيال النبي له ففسرها

ًا البهي العظيم التمثال هذا عظيم، بتمثال وإذا تنظر جد
ذهب من التمثال هذا رأس هائل، ومنظره قبالتك، وقف
نحاس، من وفخذاه بطنه فضة، من وذراعاه وصدره جيد،

من والبعض حديد من بعضها قدماه حديد، من ساقاه
خزف.

فضرب يدين، بغير حجر قطع أن إلى إليه تنظر كنت 
فسحقهما، وخزف حديد من اللتين قدميه على التمثال

والذهب والفضة والنحاس والخزف الحديد حينئذ فانسحق
ًا، الريح فحملتها الصيف، في البيدر كعصافة وصارت مع
مكان.  لها يوجد فلم

أعطاك السماوات إله لن ملوك، ملك الملك أيها أنت
ًا مملكة ًا واقتدار ًا، وسلطان البشر بنو يسكن وحيثما وفخر

من الرأس هذا السماء... فأنت وطيور البر ووحوش
ذهب.

ثالثة ومملكة منك، أصغر أخرى مملكة تقوم وبعدك 
مملكة وتكون الرض، كل على فتتسلط نحاس من أخرى
شيء، كل يسحق الحديد لن كالحديد، صلبة رابعة

رأيت وبما هؤلء، كل وتكسر تسحق يكسر الذي وكالحديد
حديد، من والبعض خزف من بعضها والصابع القدمين

ًا يكون المملكة فبعض ًا، والبعض قوي رأيت وبما قصم
ًا الحديد بنسل يختلطون فإنهم الطين بخزف مختلط

الناس.....
تنقرض لن مملكة السماوات إله يقيم هؤلء أيام وفي 

ًا، ِلكها أبد هذه كل وتفنى وتسحق آخر، لشعب ُيترك ل وَم
قطع قد أنه رأيت لنك البد، إلى تثبت وهي الممالك،

ف والخز والنحاس الحديد فسحق بيدين، ل جبل من حجر
سيأتي ما الملك عرف قد العظيم والذهب. الله والفضة

).45 - 2/21 " (دانيال يقين وتعبيره حق هذا. الحلم بعد
 :"الكتب كل يف المسيح" كتابه يف هودجكن  يقول

العظيم التمثال ويسحق يدين بغير قطع الذي الحجر وأما
المنتظر. المسيح ا": أي"المسي مملكة عن فكناية
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بين ستقوم التي الممالك عن هي يظهر كما فالرؤيا
يرأسها التي بابل مملكة فأولها الملكوت، بني يدي

الذهبي. بالرأس الحلم في لها يرمز والتي بختنصر،
وتسلط خسرو، أقامها قامت التي فارس مملكة ثم 

في لها ورمز  ق.م)،593( سنة بابل على قورش ملكها
فضة. من والذراعين بالصدر المنام

مملكة على قضت والتي مقدونية مملكة تلتها ثم 
 ق.م)،336( المقدوني السكندر وأسسها الفرس،

النحاس. من والفخذين بالبطن المنام في لها ويرمز
أسسها والتي الرومان امبراطورية تلتها ثم 

المنام في لها ورمز  ق.م)،63( بوفبيوس المبرطور
من وأخرى خزف من إحداهما وقدمين حديد من بساقين

انقسام أو والروم فارس دولتي أراد ولعله حديد،
. الرومانية المبراطورية

لن مملكة السماوات إله يقيم هؤلء أيام "وفي 
ًا تنقرض وقد البناؤون رذله الذي الحجر جاء فقد "، أبد

الفرس على ليقضي السماء من جاء إذ يدين، بغير قطع
ًا الدنيا في الموعود الملكوت وأقام والروم، طويلة، قرون

الخير. القرن هذا في إل المة هذه بأس ينقطع ولم
الكسوف هذا بكون يبشر ما النبوءة هذه في ولعل

ًا ً عرض السلم أمة شمس فتشرق يزول، أن يلبث ما زائل
جديد.  من

ًا الحيوانات رؤيا دانيال رأى بختنصر رؤيا من وقريب
رياح بأربع وإذا ليلً، رؤياي في أرى "قال: كنت الربع

أربعة البحر من وصعد ،الكبير البحر على هجمت السماء
.. وإذا.كالسد الول ،ذاك مخالف هذا عظيمة حيوانات
...النمر مثل بآخر .. وإذا. بالدب شبيه ثان آخر بحيوان

ًا، وشديد وقوي هائل رابع بحيوان وإذا من أسنان وله جد
وكان ،برجليه الباقي وداس وسحق أكل ،كبيرة حديد

ًا ... قرون عشرة وله قبله الذين الحيوانات لكل مخالف
مثل السماء سحب مع وإذا الليل، رؤى في أرى كنت

،قدامه فقربوه اليام، القديم إلى وجاء أتى، إنسان ابن
ًا فأعطي ًا سلطان ًا، ومجد ّبد وملكوت الشعوب كل له لتتع
يزول، لن ما أبدي سلطان سلطانه ،واللسنة والمم

).18-7/3 ينقرض" (دانيال ل ما وملكوته
البابلية هي الربعة الممالك أن على النصارى ويوافق

الملكوت ويرون الرومانية، ثم اليونانية ثم الفارسية ثم



بمحمدبمحمد  المقدسالمقدس  الكتابالكتاب  بشربشر  هلهل
 )72( ؟؟  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى

 

ًا في الكنيسة وتأسيس المسيح دين ظهور في متحقق
التلميذ على القدس الروح نزل عندما الخمسين يوم

أورشليم.  في المجتمعين
يمكن ل الحواريون أسسها التي الروحية المملكة لكن

أربع عن يتحدث دانيال لن الموعود، الملكوت تكون أن
" روحي ل حقيقي، ملٌك آخَرها سحق حقيقية، ممالك
لن مملكة السموات إله يقيم الملوك هؤلء أيام وفي

ًا، تنقرض وتفني وتسحق آخر، لشعب يترك ل وملكها أبد
).2/44 الممالك" (دانيال هذه كل
الشعوب كل له ونبيها: " لتتعبد المملكة عن وقال 

).7/14 " (دانيال واللسنة والمم
القادمة المملكة هذه أن المسيح من التلميذ فهم وقد 

على تقوم أنها يظنون وهم فسألوه روحية، ل زمنية
" إسرائيل؟ إلى الملك ترد الوقت هذا في يديه: " هل

مملكته أن إفهامهم في المسيح اجتهد وقد )،1/6 (أعمال
حقيقية.  مملكة القادمة المملكة بينما روحية،

إن بل الرومانية، الدولة تقهر لم التلميذ مملكة إن ثم
وثنياتهم أدخلوا حين حين، بعد المسيحية قهروا الرومان

فيها.
وهم الرومان، بقهر يقولوا أن للنصارى وكيف 

روماني. صليب أعواد على مات المسيح أن يزعمون
الدولة على قضوا الذين فهم المسلمون أما 

بلد بقية ثم فلسطين، أرض من واقتلعوها الرومانية،
عاصمة القسطنطينية عاصمتها أضحت ثم ومصر، الشام

الملكوت.. دين للسلم
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 المم بت(محماد) مشتهى البشارة

ًا السبي، من إسرائيل بني عودة وبعد وتخفيف
فيها: "ل الله من بشارة حجي النبي لهم ساق لحزانهم،

قليل، بعد مرة هي الجنود، رب قال هكذا لنه تخافوا،
كل وأنزل واليابسة، والبحر والرض السماوات فأزلزل
ًا البيت هذا فأمل المم، كل مشتهى ويأتي المم، مجد

من عظمأ يكون خيرأال البيت هذا مجدالجنود....  رب قال
أعطي المكان هذا وفي ،الجنود رب قال ولأال مجد

).9 - 2/6 الجنود" (حجي رب يقول السلم
به وعد الذي القادم عن تتحدث ريب ل النبوءة وهذه 

الصلة عليهم داود ثم وموسى يعقوب به وبشر ، إبراهيم
والسلم. 

كل من المشتهى هذا شخصية تحديد في نلج أن وقبل
وهو داود، الحد عبد السابق القس مع نتوقف المم

بالعبرانية: " النص لنا يسوق إذ القديمة، باللغات الخبير
(محماد) لكل يأتي وسوف الرض، كل أزلزل لسوف
في جاء فقد "، السلم أعطي المكان هذا ... وفي المم

قراءة في " كما " حمدت " أو "محماد لفظة العبرية
ْد ولفظة حديثة، أخرى تستعمل العبرانية " في " مِحْما
والنص "المشتهى"، " أو الكبيرة لتعني: " المنية عادة

كل حمدت : (وباو المتداولة العبرانية الترجمة حسب
رجويم). 

ينبغي كما ترجمة، دون حاله على السم أبقينا لو لكن
" هي " محماد لفظة واجدون فإنا ، السماء في يكون أن

المترجمون أضاعها والذي أحمد، لسم العبرية الصيغة
ًا. السماء ترجموا عندما أيض

لله، الخير البيت عن الحديث النبوءة تمام في وجاء 
ًا أعظم هو والذي يقول: " في ثم الول، البيت من مجد

الترجمة استخدمت وقد "، السلم أعطي المكان هذا
تعني أن الممكن من " والتي "شالوم لفظة العبرية

)1(واحدة.  لفظة من مشتقان والسلم فالسلم السلم،

تتحدث قد "، السلم أعطي المكان هذا وقوله: " في
عمر أعطاه والذي الرض تلك عم الذي المان عقد عن
النبوءة فتكون فتحها، عندما القدس لهل الخطاب بن

ل لل }قوله:  في القرآن في هذا ) ومثل(1 لل للل ل للل لل ل لل لل للل
لل لل ل للل لل : { ل ل ل ل (لللل ل ).ل
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تم المر أن ذلك للمشتهى، تنسبه ولم السلم إعطاء عن
الكرام.  وأصحابه أتباعه في وفاته بعد

تقارب ل إذ المسيح، عن تتحدث ل البنوءة أن ريب ول
عنه عهد وما معانيه بين أو واسمه، النبوءة ألفاظ بين

بعثته، حال القدس في المن يستتب لم إذ السلم، عليه
ً كان كما حين، بعد هيكلهم بخراب اليهود بشر بل رسول

هو والقادم المم، لكل وليس فحسب، إسرائيل بني إلى
ًا، المم مشتهى ًا وليس جميع جاء كما يعقوب ببيت خاص

ًا. المسيح وصف في مرار
" " السلم " بمعنى " السلم لكلمة الستعمال وهذا

ًا داود الحد عبد يراه الكتاب من آخر موضع في لزم
عند ترنموا الملئكة أن لوقا إنجيل في جاء فقد المقدس،

وعلى العالي، في لله قائلين: " المجد المسيح ميلد
).2/14 " (لوقا المسرة وبالناس السلم، الرض

حّل سلم أي داود الحد عبد السابق القس ويتساءل
والحروب القتل تتابع فقد المسيح، ميلد بعد الرض على

الترجمة فإن ولذلك الساعة، قيام وإلى تطحن، تزال ما
العبرانية: " شالوم في " اليونانية "إيرينا لكلمة الصحيحة

".  " السلم " كما " السلم العربية في وهي "،
" بالسلم، " إيرينا كلمة تفسير على النصارى أصر وإن

ًا عيسى من جعلوا فقد قال: " جئت إذ لنفسه، مناقض
ًا للقي لعطي جئت أني ... أتظنون الرض على نار
ًا ًا بل لكم، أقول الرض. كل على سلم ... " (لوقا انقسام

للقي جئت أني تظنوا متى: " ل وفي )،51 - 12/49
ًا ًا، للقي جئت ما الرض، على سلم ًا بل سلم " سيف
). 10/34 (متى

ًا هم السلم صانعي أن داود الحد عبد يرى لهذا وتبع
لصانعي المسيح: "طوبى قول في وذلك المسلمون،

أن فيرى )،5/9 " (متى الله أبناء يدعون لنهم السلم،
وليس "، للمسلمين " طوبى هي الدقيقة الترجمة
الرض. على يوجد ولن لم الذي الخيالي، السلم صانعي

المختلفة النصارى فرق إلى ينتمي أحد يستطيع ل كما 
يقول أن يستطيع ل النصرانية، تاريخ طوال والمتباغضة

الحقاد إذ المؤمنين، نفوس في تحقق قد السلم بأن
كله.  ذلك تكذب بينهم المتطاولة

للملئكة: " المزعومة النشودة تمام في وجاء
كلمة اليوناني النص واستخدم "، المسرة وبالناس
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" دوكيو اليوناني الفعل من مشتقة كلمة " وهي "يودكيا
الغريقي: "لطيف، القاموس في كما ومعناها "،

ًا معانيها دمث... " ومن محسن، - - المحبة السرور أيض
الشهرة... - الرغبة، الرضا

" " يودوكيا كلمة ترجمة في تصح الطلقات هذه فكل 
ًا يصح التي ما (محماد، إلى العبرانية في تترجم أن أيض

" ومعناه: المرغوب " حمد الفعل من حامود) المشتقة
ًا، فيه اللطيف، أو المحبوب أو الرائع أو البهيج، أو جد

محمد كلمة تفيدها التي المعاني مع يتفق كله وهذا
و (حمدا كلمتي الشتقاق في تقاربان واللتان وأحمد،

لهما أن على يدل التقارب هذا ومثل محماد) العبرانيتين،
كلمات من كثير في الحال هو كما مشترك واحد أساس
السامية.  اللغات

النص هذا وجود إلى داود الحد عبد السابق الب وينبه
فيه كانت الذي الوقت في اليوناني، لوقا إنجيل في

بذل مع - حتى يمكن ول مقالها، حين سريانية العبارات
من ما كلمة تترجم - أن الترجمة في المانة وفرض الجهد

للكلمة. ومع الصلية المعاني نفس وتفيد أخرى، إلى لغة
الترجمة. هذه دقة من التحقق يمكن ل الصول ضياع

داود الحد عبد يرى كما للترنيمة الصحيحة والترجمة
إسلم، الرض وعلى العالي، في لله هي: " الحمد

 ". أحمد وللناس
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بإيلياء البشارة

ل النبي إلى بها المقدس الكتاب رمز التي السماء ومن
ل لللل للل " للل " لللللل

ل
ل ل للللل للللللل للل ل= لل (ل=ل

ل لل= للل= لل(ل= لللل لللل لللللل لل للل )لللل= لل ).لل= لل
 للل

ل
لللللللل للل للل للل لل لللل للللل لللل لللل للل لللل

لللللل للللل لللل للل لللللللل للل لللللل للللل لل للل لللل
للللل.
لللل لل للللل للللل للللل للللللللل للللللل للللل للل للل
للللللل لللللل لللللل لل للللل للل للللللل للل للللل لل لللللل

للل للللل للللل للللل لللل للل لللل لل للل لللل للللل للل للل
لللل للللل لللللل لللللل للللل لللللل لللل لللل: " للللل لللل
 للللل للل

ل
لل لل لل للل للللل لللل للللل للللل لللللللل لللل للل

لللللل.  لل للل للللل
للللللل للل للل لللل لللللل للل لللل للل لللللل للل للللل لل
). ل - ل/ل ... (للللل لللللل للللل لللل

لللل لللل لللللل لللللل لل للللل للللل للللل للل لل للللل
لللل.  للل لل لللللل لللل لللللل

للللل لللللل: لللللل للللللل للل لللل لللل لللل لل للللللل
للللللللل.  للللللل للل للللل لللل للللل. للل

 للللل لللللل لللللل لللل لللل للل للل
ل
للل لللللل للل لل للللل

لللل لللل لللل للللل للللل: " لللللل لللللل للللللل للل للللل
لللل لللللللل. للللل للللللل للللللل لل للل للللل لل للل للللل
للل للللل

ل
لللل لللللللل لللللل للللل لللل للل لللل للل للللل لل

للللل للل لللل للللللل للل للللللل لللل للللللل للل لللللل للل
).ل - ل/ل " (للللل لللل للللل
للل لللل للللل للللل لل للل للللل لللللل للللل للللل للل للل

للل لللل للل لل لللل لللللل للللل لللل لللل للل للللل للللل للل
لللللل لللللل للللل": " لل "لللل لللل لللللل للل لللللللل
لللل لللل لللللل للل لل لللل لللللل لل للللل للل للل لل للللللل

". لللللل للل لل
لللللللل للللل لل لللللل لللل لللل للللل لل للللللل لللل 

لل لللللللل لل للللل لل لللل: " للل لللل لللل لل لللللل لللللل
لللل لللللللل للللل .. للل للللل للللل لللل لللل للللل لللل للل
: لللل لللل ... لللل لللللل لل

ل
للل لللل لللل لللل لل لللل للللل ل

لل لللل للللللل لللللل للل لللللل لللل لللل للللل لل لللل
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للللل لل لللللل للللل لل لللل لللللل لل للللل لللللل. للل للللل

). لل - ل/لل " (للل لللللل للللل للللل لل لل
 للل للللل

ل
 لللل للللل للل: " لل لللللل للل لللل

ل
لل لللل لللل

للل ... للللل لللللل للل للل لل للللل للل: لل لللل للللل لللل
). لل - لل/لل " (للل لللللللل للللل لل للل للل للل لللللللل
ل لل للللللل للل للللل

ل
(للللل)ل للللل لل لللللل لللللل للللل

ل
ل
لل للل للللللل للللل للل للللل لل لللللل. للللللل لل لل ل
لللللل. لللللل للللل لللل

 للل للللللل للل للللل لللل للل لل لللل
ل
لل لللل لللل لل للللل

لل للل "ل للللل " لللل للللل للل لللللل لل لللللل للل لل للللل
لللل: للللللل للللللل للل لللللل"ل للللللل: "لللل لللللللل

للللللل: " للل للل "ل للللل للللللل: " لللل للل للللل"ل "لللل
". لللل: " للللل للل "ل للللل: " للللل " للل للللل لللل

لللل لللللل لللل للللل لل لللللللل للللل لللللللل لللل للل
 لللللل لللل لللللللل للل للللل"ل " لللللل للللللل

ل
للل للللل

". للللل للللل " لللل لللللل
للل للل للللللللل لللللل لللل لللل لل للللللل لل للل للل

لل "للل لللللل لللللل لل لللللللل للللل لللللل لل لللللللللل
للللل للللل لللل لللل للللل لللل لللل لللل للل لل للل: للل لللل

للل: لل لللل للللل" للللللل للللل لللل لللل )للل/ل " (لللل



بمحمدبمحمد  المقدسالمقدس  الكتابالكتاب  بشربشر  هلهل
 )78( ؟؟  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى

 

لل للل للل للل لللللللل للل ... للللل لللللل للل للل لل للللل
). لل - لل/لل " (للل لللللللل للللل

لللللل للل لللل للللل لل لللل لللللللل لل للللل للللللل للل 
لللل لل لللللللل لللل لللل لللل للللل لل "لللل لللللل لل لللل
. للللل لللل للل لل لللللل للل لللل لللللل للل لللل لللل لللل .
 لللل للللل للل لللل للل

ل
لللل لللل لللل للل لللل لللل: لللل للللل

لللل لللللل للل للل لللل لللل للل: للل لللل لل للل للللللل لللل
). لل-لل/ل لللل" (للللل للل

للللللل لل لللللل للل للللل للل للللل للل للللللل للللللل
لل لللل لل لللل لللللللل للللل لل لللل لل لللللللل لللل للل لللل
لللل لل للل لل للل للل للللللل للللل للل للل لللللل للللل للللل
لللل لل " للللللل للللللللل لللللل لل لللللل للل لللل للل

لللللل.  للل للل لللل: للل للللل للل لللللل
 لللللل

ل
للللل: لللل للل. للللل لللل: للل لللل للللل للللل للل

للللل للل للللل للل لللل لللل لل لللل )للل - لل/ل " (للللل لل
لللللل. للللل لل للللللل لللللل للل لل للل ل لللللل لللللل

للل لل للللل للل لللل لل لللللل للللل لللللللل للل لل للللل
 لللللللل لللل لل لل

ل
للل للللل لللل لل لللللل للل لللل للل للللل

لللل للل للللللل لل لللللل لللل للللللل لللل لللللل لل لللللللل
للللل لل للل للل للل لللللللل للل للل: " للللل للل للل

للللللل لل لللل للللللل للللل لللللل لللل لللل للل "ل لللللللل
لللللل لللل لللل لللللل للللل للل للللل لل لللللل للل للل

للللل لللللل لللللل للللل لللللل لللل " للللل للللللل لللللل
 للللل للل لللل

ل
للل للللل لللل للللل للللل لللللللل لللل للللل

لللللل". لل للل للللل لل لل
للل لللل لللل للللللللل للل للللل لل للللل لللل لل لل 

لللل" للللللل لل لللللل للل: " للللل لللللل للل للل للللللل
لللللللل.  للللللللل
لللللل للل " لللل ل "ل للل لل " للل لللل للللل لللل لللللل

لل لللل لل للل لللل "ل لللللل للل للللللل لللل لللللللل للل
للل لللللل للللللل لللللل للللل لللللللل لل للل لللل لللللللل
. (لللل لللل لل للللل لللل لل للللل لللللل

ل
). ل - ل/ل للل للللل

 للل لللللللل للل للللللل لللل للل
ل
لللل للل لل للللللل لللللل

للللل لللل - لل لللللللل - للل للللل لللل للللللللل لللل
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للللل لل للللل لل " للل لللللل للللللل للللللل للللل للللللل
). ل/لل " (للل للللل

للل لللل لل للللللل لللل لل للل للللل للل لللل لللل لللل لللل
 للل لل للللللل لللل للل للل للللل

ل
لللل للللللل للللل لللل

 للل لللللللل لللللل
لللل. لللللل لل للل للل لللللللل للللللل للل للل للل لل 

لللللللل. للللللل لللللل للللل لللل للل ) لللل/ل للل (لللل
ل لللللل لللل لللل لللل )لل/ل للل (لللل

ل
لل لللل لل للل لللل

للل لللل لللل لللل للل لللللل للللللل للل للل لللللل للللللل
للللل للللل لللل لل لل للللل للل :للل  للللللل: " للل لللللللل ل

لللل للل )للل/ل " (للللللللل لل لللل لللل للللل لللللل لللل
لللل.  للل للللل لللل للل للللللل لللللللل للللللل

للل لللللل لل لللللل لللل للللل للللل لللللللل لل للللل  ل
للل لللل للللللل لللللل للللل

ل
للللل للللل للللللل لللللل للللل

للللل للللل لللل للللللل للل للل للللللللل لللللل للل
: لللللللل لللل لل لللل لللللللل للللل " للل للللللللل

ل
للللل

).ل - ل/ل " (للل لللللللل للللل للللل لل لللل للللل
" للللل للللللللل للللللل لللل للل لللللللل للللل لللل لللل

" (للل لللللللل للللل للللل لل لللل للللل: للللل لللل لللل
لللللل للللل للللللل لل لللل لللللل لل لللل لللل " لللل )للل/ل

).لل/ل " (للل للللللل
لللل: " لللللل للللللل للللللل لللللل للل للللللل لللل 

لللل للل )لل/لل " (للل لللللللل للللل للللل لل لللللل: للل
لللللل. للللل لللللللل للللللل للل لللللل للللللل
للل للللللل للللل لللللل لللل لللللللل لل للللل لل لللل
للللللل لل للللل لل لللل للللل لللللللل للللل للللل لللل لللللل

لللل لللل لللل للللللل لللل لللللل لللللللل: " للل للل للل
 للل لللل لللل لللل لل لللل

ل
لللللل للللللل لل لللللل لللل لل لللل

للل لللل للللل لللللل لللللل لللل لل لللل لللل للللل للللل
 للللل لل لللل لللللل للللل لللل للللللل

ل
لللللل لل لللل للل للللل

.)لل - لل/ل " (للل للل لللللل للللل للل لللللل للل
لل لللل للل"ل " لللل لللل لللل لللللل للللل لللللللل للل للل
لل للللللل لللللل للل للل لللل لل للللللل للللل لل لللللل لللل
لل لللل للللل للل للل للل للللل للل لللل لل للل للللل لللل لللل



بمحمدبمحمد  المقدسالمقدس  الكتابالكتاب  بشربشر  هلهل
 )80( ؟؟  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى

 

 للللللل لللل لل لللللل
ل
 - لل - للللل

ل
! لللل للل للللل للل

ل
لللللل

 للللللللل للللل لللل للللل
لللل لل للللللل لللللل لللل لللل للللل لل لللللللل لللل
لل للل للللللل للل لللللل لللللل لللللل للللللل للللل للللل
لللل لل للللللل للللللللل للللل لللللللل للللللل لللل لل للللل
للل (للللل) لل للللل للل لل لللل لل للللللل للللللل لللللل
للللللل للللللل لل للللل لل لللل لللللل للل للل لللللل للللل
للللللل للللللل للل لللل لللللل لللللل لل للللللللل للل لللل
 –لل/ل للللل للل. (لللل لل لللللللل لل لللللللل للللل للل
).لل

للللل لللللللل للل للل لللللل لللللل لللل للللللل لللللل
للللل  لل:للل للل لللللل للل للل للللل للل للل للل لللل للل لللل
للللل لللل للل للللل  للل:لل للللل للللل. للل للللل للللل

للللل.  لللللللل:لللللل لللللللل  لللللل:للل للللل. لللل
لللللل لل للللل لللللل لللللل لللللللل للل للللل لل :لللل لللل
لللل لللل للللللل للللل لللل  للللل للللللل لل للللل لللل للللل
للللل لللل لل للللل للللل لللللل للل للل )لل-ل/لل " (للللللللل

.لللل لللللللل للل لللل لللللللل
لل للللل: "لللل للللل لل لللللللل للل لللللل لللل لل للل 
لللللل للللل لللل للللللل للل لللل للللل لللللل لللللل لللل
للللل: " للل لللل للللللل لللللل للللل " لللل لللل لل لللل
للللللل: للل لل للللل لللل لل للللل لللل للللل للللل لل للللل

لل لل لللللل"ل للل لل للل لللللل للللل لللل للللل للل للللللل
لل لللل للللل لللل لللل لللللل لللل لل لللل لل لللل للللل لللل
للللللل. للللللل للللللل للللل لللل للل للل للللللل للل لللل
للل للل للللل لللل لللل للل لللل لل لل لللللل لللللل للللل 
للللللل للل للل لل لللل للل لللل للللللل للللل للل للل للل لللل
لللللل. لللل لل لللللل لللللل للل للللل
للل لل للل لل للللللل للللل لللللللل للل لللل لللل للللل للل
لللل.  لللللللل للللللل لللللل للل لل للل للل لللل لللل
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الله ملكوت في الصغر

تبشر المسيح لسان على جاءت أخرى بشارة وثمة
النبي وأنه النبياء، أعظم أنه وتؤكد المنتظر، بالمسيح
البشارة على النبوات تقاطرت الذي وأنه إيليا، المسمى

بين يقم لكم: لم أقول الحق المسيح: " الحق يقول ، به
ولكن المعمدان، يوحنا من أعظم النساء من المولودين

جميع .. لن منه أعظم السماوات ملكوت في الصغر
تقبلوا أن أردتم وإن تنبؤوا، يوحنا إلى والناموس النبياء

للسمع أذنان له من يأتي، أن المزمع إيليا هو فهذا
ملكوت في فالصغر )،15 - 11/11 " (متى فليسمع

النبياء، به تنبأ الذي يأتي، أن المزمع إيلياء هو السماوات
ًا المعمدان.  يوحنا آخرهم وكان نبي، تلو نبي

محمد إنه السماوات؟ ملكوت في الصغر إيليا، هو فمن
لللل للللللللل لللل لل لللللل لل لللللل للل  للللل الله رسول
 للللل

ل
 للللل لللل لللل لللللل للللللل للللل

ل
 لللل

ل
لللل للل للللل

 للل لل للل للللللل
ل
 للللل لل  لللل للللل

للللللللل للللل للل لل لللل للل لللل لل للللللل لللل للل
لللللل لللل لل للل لللللل لللللل لل للللللل لللللل لللللللل

لل للللل للللللللل للللل لللل لللللل للللللل للللل لللللل لللل
للللللل لللللللللل للل للللللل لللل للللل لللللللللل لللللل
للللللل. لللللل للل لللللل للللللل

للل للل لللل "ل " لللللل لللل لللللل للل لللل للل للللل 
للل لللل لل للللل للل للل لللل للل لللل لل للل للل للللللللل

لللل .. للل للل لللل لللللللل للللل لل لللللل للل: " لللل
لل لللل لللللل لل للللل للل للللللل للللل للل لللللللل لللللللل

 -لل/لل " (للل لللللل للللل للللل لل لل للللل لل لللللل للللل
).لل

لللل لل للل لل لللل لللللللل للللل لل لللل لللل لللللل لللل
.ل لللل للل لللل للل لللل لللل لل لللل للل للللللل
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 بالبارقليط يبشر المسيح

هي الخاتم بالنبي الجديد العهد بشارات أعظم لكن
البارقليط. مجيء عن المسيح نبوءات

المتوالية البشارات هذه بذكر إنجيله في يوحنا وينفرد
المسيح يقول حيث المنتظر، النبي بهذا المسيح من

ًا وصاياي، فاحفظوا تحبونني كنتم تلميذه: " إن موصي
ًا فيعطيكم الب من أطلب وأنا معكم ليمكث آخر، معزي
لنه يقبله، أن العالم يستطيع ل الذي الحق روح البد، إلى

معكم، ماكث لنه فتعرفونه أنتم وأما يعرفه، ول يراه ل
أبي ويحبه كلمي، يحفظ أحد أحبني ... إن فيكم ويكون

منتزلً.  نصنع وعنده نأتي، وإليه

تسمعونه الذي والكلم كلمي، يحفظ ل يحبني ل الذي
وأنا كلمتكم بهذا أرسلني، الذي للب بل لي، ليس

الب سيرسله الذي القدس الروح المعزي وأما عندكم،
. …لكم قلته ما بكل ويذكركم شيء، كل يعلمكم فهو
ل تؤمنون، كان متى حتى يكون، أن قبل الن لكم قلت

ًا أتكلم ًا، معكم أيض وليس يأتي، العالم هذا رئيس لن كثير
).30 – 14/15 " (يوحنا شيء فّي له

ًا تلميذه المسيح يعظ يليه الذي الصحاح وفي طالب
الذي المعزي جاء يقول: " متى ثم وصاياه، حفظ منهم

الب عند من الذي الحق روح الب، من إليكم أنا سأرسله
ًا أنتم وتشهدون لي، يشهد فهو ينبثق، معي لنكم أيض

البتداء.  في
من سيخرجونكم تعثروا، ل لكي بهذا كلمتكم قد

أنه يقتلكم من كل يظن فيها ساعة تأتي بل المجامع،
لكم أقول لكني قلوبكم، الحزن مل ... قد لله خدمة يقدم

يأتيكم ل أنطلق لم إن لنه أنطلق، أن لكم خير الحق: إنه
إليكم.  أرسله ذهبت إن ولكن المعزي،
وعلى بر وعلى خطية على العالم يبكت ذاك جاء ومتى
بر على وأما بي، يؤمنون ل فلنهم خطية على أما دينونة،
ًا، ترونني ول أبي إلى ذاهب فلني دينونة على وأما أيض
دين.  قد العالم هذا رئيس فلن
ًا لي إن ًا كثيرة أمور ل ولكن لكم، لقول أيض

روح ذاك، جاء متى وأما الن، تحتملوا أن تستطيعون
من يتكلم ل لنه الحق، جميع إلى يرشدكم فهو الحق،
ذاك آتية، بأمور ويخبركم به، يتكلم يسمع ما كل بل نفسه
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 -15/26 ويخبركم" (يوحنا لي مما يأخذ لنه يمجدني،
16/14.(

التي صفات عن المسيح يتحدث النصوص هذه ففي
 التي؟ هذا هو فمن بعده،
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النصارى عند البارقليط

نزل الذي القدس روح هو التي بأن النصارى يجيب
للسيد فقدهم في ليعزيهم الخمسين يوم التلميذ على

من كما صوت السماء من بغتة " صار وهناك المسيح،
جالسين، كانوا حيث البيت كل ومل عاصفة، ريح هبوب

واستقرت نار، من كأنها منقسمة ألسنة لهم وظهرت
القدس، الروح من الجميع وامتل منهم، واحد كل على

أن الروح أعطاهم كما أخرى بألسنة يتكلمون وابتدءوا
). 4 - 2/1 " (أعمال ينطقوا

ًا الجديد العهد أسفار تذكر ول - سبق ما - سوى شيئ
المسيح.  قيامة من الخمسين يوم حصل الذي هذا عن

يوحنا: " لنجيل تفسيره في أثناسيوس النبا يقول
المعزي، نفسه القدوس الله روح هو البارقليط

الب يرسله الذي القدس " الروح البارقليط: المعزي
يوم عليهم نزل الذي وهو )،14/26 " (يوحنا باسمي

للتبشير، وخرجوا به ) فامتلوا4 - 2/1 (أعمال الخمسين
لليمان ملزمة هبة وهو المؤمنين، وفي الكنيسة مع وهو

 ". والعماد

المسلمين عند البارقليط
المعزي، عن يوحنا في جاء ما أن المسلمون ويعتقد

وسلم، عليه الله صلى بنبينا المسيح من بشارة هو إنما
أمور:  من يظهر وذلك

استبدلتها حديثة " لفظة " المعزي لفظة أن منها
العربية التراجم كانت فيما الجديد، للعهد الجديدة التراجم
اليونانية الكلمة م) تضع1844 م،1831 م،1820( القديمة

التراجم من كثير تصنعه ما وهو هي، (البارقليط) كما
العالمية.
هذا نقول: إن " اليوناني " بارقليط كلمة تفسير وفي
أنه الول حالين، أحد من يخلو ل الصل، اليوناني اللفظ

بمعنى: النصارى قول حسب توس". فيكون "باراكلي
والوكيل.  والمعين المعزي

ًا فيكون "، " بيروكلوتوس أنه والثاني معنى: من قريب
وأحمد.  محمد

في أثناسيوس النبا سويف بني أسقف ويقول
نطقه حرف إذا بارقليط لفظ يوحنا: " إن لنجيل تفسيره
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ً وهو الشكر، أو ومعناه: الحمد "بيركليت"، يصير قليل
أحمد".  لفظ من قريب

- نيلنو كارلو الدكتور النجار الوهاب عبد ويسأل
القديمة اليونانية اليهود آداب في الدكتوراه على الحاصل

حمد له " فيقول: " الذي " بيركلوتس كلمة معنى - عن
". كثير

اليونانية اللفظة أن الترجمة خطأ يؤكد ومما
اليونانيين عادة من كان فقد صفة، ل ) اسم (بيركلوتس

في يصنعونه ل ما وهو السماء، آخر في السين زيادة
الصفات. 

بأنه للبارقليط الكنيسة تفسير أن داود الحد عبد ويرى
" وسيط أو محام أو شفيع أو للمساعدة يدعى " شخص

ًا تفيد ل اليونانية بارقليط كلمة فإن صحيح، غير من أي
أو (باركالوف يدعى اليونانية في فالمعزي المعاني، هذه

وأما (سانجرس)، للفظة تعريب والمحامي باريجوريس)،
وعليه "، " ميديتيا لفظة له فتستعمل الشفيع أو الوسيط
هذه من أي إلى الحمد معنى عن الكنيسة فعزوف
التحريف. من نوع هو إنما المعاني

القدس "الروح كتاب في سميسون الدكتور ويوافقه
ليس المعزي فيقول: "السم العالي"، في قوة أو

ًا". دقيقة ترجمة جد
ًا ثمة أن يتضح سبق ومما المسلمين بين خلف

" حيث " بارقليط لكلمة اليوناني الصل في والنصارى
ثمة " وأن " بيركلوتوس أصلها أن المسلمون يعتقد

ًا اسم على الكلمة دللة لخفاء النصارى به قام تحريف
لللل.  للل لل  لللل: للللل النبي
لل للللل لللللل للل لل للللل لللللل لل للللللل للل لللل
للللل.  للللل " لل " للللللللل لللل للللل لللل للل لللللل
للل للللللل للل لللل للللللل لل للللللل للللللل لللل لل للل
لل للللللللللللل للللللل "لللللل" لل لللل لللللللل للل لللللل

للللل) ل(لللللل (للللللل لللل "ل " لللللل للللللللل لللل لل
للل للللللللل لل " لللللل " للللللللل للللل لللل للللل) لللل

للللللل. للل للللللل للل للل للل لل لللل للل للللللل لللللل
" لللل للللل لل لللل للللل للل لللللل للل لل للللللل لللللل 

لللل لللل للللللللل: للللل لللل للل " للللل لللللللل للللللل
ل للللل للللللل

ل
للل للللل للللللللل للللل للل للل للللل لل لللل
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 للللل للللل لل للللل للل لللللل للللللللل
ل
لللل للل لللل لللل

لللللللل. للللللل لللللللل للللللل للللللل

القدس روح وليس نبي، بشر البارقليط
ًا فإن المعزي أو للبارقليط: أحمد المعنى كان وأي

تمنع للبارقليط المسيح ذكرها التي والمقدمات الوصاف
بشري كائن أنه وتؤكد القدس، روح به المقصود يكون أن

في التأمل خلل من واضح النبوة. وذلك الله يعطيه
البارقليط. عن يوحنا نصوص

ً البارقليط عن حديثه في استعمل يوحنا - فإن أفعال
ما قوله: " كل والتوبيخ) في والسمع، (الكلم، حسية
اللسنة على تنطبق ل الصفات " وهذه به يتكلم يسمع
ينقل لم إذ الخمسين، يوم التلميذ على هبت التي النارية

الروح وأما بشيء، يومذاك تكلمت النارية اللسنة أن
فهو الكلم وأما القلبي، اللهام هو إنما يصنعه ما فغاية
روحية.  ل بشرية، صفة

بكائن بشارة بأنه يوحنا قول النصارى أوائل فهم وقد
م) أنه187( الثاني القرن في مونتنوس وادعى بشري،

الرابع القرن في ماني صنع ومثله القادم، البارقليط
عشر اثنا فاختار بالمسيح وتشبه البارقليط، أنه فادعى
ًا ًا وسبعون تلميذ ولو المشرق، بلد إلى أرسلهم أسقف

تجرؤوا لما الثالث القنوم أنه للبارقليط فهمهم كان
الدعوى.  هذه على

من المسيح ذهاب بعد يجيء أنه التي صفات - ومن
في يجتمعان ل يالمعز الرسول وذلك المسيحف الدنيا،
أن يمكن ل المعزى أن أخرى مرة يؤكد ما وهذا ،الدنيا
بينما ،حياته طيلة المسيح أيد يالذ القدس الروح يكون

ل أنطلق لم " إن فيها والمسيح الدنيا يأتي ل المعزي
المعزي". يأتيكم

وموجود المسيح، على الوجود في سابق القدس وروح 
ًا كان فقد المسيح، ذهاب قبل من التلميذ في عند شاهد

له كان ) كما1/2 التكوين والرض. (انظر السماوات خلق
من حبلى " وجدت أمه أن حيث عيسى ولدة في دور

).1/18 " (متى القدس الروح
ًا اجتمعا كما عليه "نتزل حين المسيح، تعميد يوم سوي
)،3/22 حمامة" (لوقا مثل جسمية بهيئة القدس الروح
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" المعزي وأما وقبله، المسيح مع موجود القدس فالروح
القدس.  الروح ليس فهو "، يأتيكم ل أنطلق لم إن

نوع نفس من أنه القدس الروح بشرية على يدل - ومما
ًا، كان والمسيح المسيح، أطلب عنه: "وأنا يقول وهو بشر

ًا فيعطيكم الب من النص يستخدم وهنا آخر"، معزي
من آخرال على للدللة تستخدم ي وه)allon( ةكلم ياليونان
آخر على للدللة )hetenos( كلمة تستخدم فيما ،النوع نفس

آخر رسول ذلك من المقصود إن قلنا إذاو .مغاير نوع من
قلنا: إن إذا المعقولية هذه ونفتقد ً،معقول كلمنا أصبح

واحد القدس روح لن الخر، القدس روح هو المقصود
متعدد. وغير

والتلميذ، اليهود قبل من للتكذيب عرضة التي إن - ثم
وأتباعه، به باليمان الوصية من يكثر المسيح فإن لذا

"، وصاياي فاحفظوا تحبونني كنتم لهم: " إن فيقول
"، تؤمنوا كان إذا حتى يكون، أن قبل لكم ويقول: " قلت

كل بل نفسه، من يتكلم فيقول: " ل صدقه على ويؤكد
به".  يتكلم يسمع ما

الروح هو التي كان إن لها معنى ل الوصاة هذه فكل
أثرها فكان نارية، ألسنة شكل على نزل حيث القدس،

يحتاج ل هذا فمثل مختلفة، للغات معرفتهم نفوسهم في
في يقوم لنه صدقه، على والتأكيد به لليمان وصية إلى

تكذيبه.  على قدرة أو لرده حاجة غير من القلب
وينبغي الثالوث، أطراف أحد القدس الروح أن - كما

فلم به، مؤمنين التلميذ يكون أن النصارى عقيدة وفق
 به؟ باليمان أوصاهم

في للب مساو إله النصارى كلم وفق القدس - وروح
وروح نفسه، عند من يتكلم أن يقدر فهو وعليه ألوهيته،

يتكلم يسمع ما كل بل ،نفسه من يتكلم  ل" التي الحق
".به

فقد البارقليط، إتيان زمن تأخر على يوحنا نص - ودل
ًا لي لهم: " إن المسيح قال ًا كثيرة أمور لكم، لقول أيض

ذاك جاء متى وأما الن، تحتملوا أن تستطيعون ل ولكن
أمور فثمة "، الحق جميع إلى يرشدكم فهو الحق روح
لن إدراكها، التلميذ يستطيع ل النبي هذا بها يخبر

الدين هذا فهم في التام الرشد لحالة تصل لم البشرية
غير ومن المختلفة، الحياة مناحي يشمل الذي الكامل

خلل اختلفت قد التلميذ إدراكات تكون أن المعقول
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في وليس السماء، إلى المسيح صعود من أيام عشرة
التغيير. هذا مثل على يدل ما النصوص

الروح نزول بعد أنهم عنهم ينقلون النصارى إن بل 
ًا أسقطوا قد عليهم وأحلوا الشريعة أحكام من كثير

ما زيادٍة من أهون عندهم الحكام فسقوط المحرمات،
المسيح. فالبارقليط زمن يطيقوها أو ليحتملوها كانوا
الضعفاء، المكلفين على تثقل أحكام ذات بشريعة يأتي
 لللل للللل  للل}الله:  قال كما

ل
 لللل

ل
:  { للللل لل ل للل ).ل(

للللل لللل للللللللل لللل لل للل للل لللل لللللل لل للل- 
لل لل للل لللل لللل لللل لل لللللللل لل " للللللللل لللللل لللل

لل لللللللل للل للل لللل للللل لللل للل"ل لللل لللل للل لللللل
لل للللللل لللللل لل للللل لل للللل للللللل للل لل لللل للل

للللللل لللللل لللللل لل للللل للللل للللللل لللللل لللللل
لللل - للللل للللللل لللل - لل للل للللللللل لللللل لللللل
ل لللللل لللل

ل
للل للللللل للللل لللللل للل لللل للللللل لللل

للللل لللللل ل للللللل للللللل لل لللللللل لللللللللل للللل
للل للل لللللل لللللل لللللللل لللللل لللللللللل لللللللل
للللللل.  لللل لللل لللللللل
ل لللللل لل للللل - لللل

ل
للللل لللللللللل لللللل للللللل لل

لللل للل لللللللل للل لللللللل للل للللل للللل لللللل للللل لل
للل لللل " للل لللللل لل لللللللل للللل للل لللللل للللل

 لللل للللللل
ل
لللل للل للللللل للللل للللل للل " لللل لللل

لللللللل لللللل للل لللل لللل لللل للل لللل لللل لل للل لللل 
للل للل لللللل للل للل لللل للللللل لللللللل لللللل للللل لل

 لللل للل لللللل للللللل } لللللل لل للللل
ل
 لللللل

ل
للللل

لل:  ({ للللل ل ).ل
لللل للللللل للللللل: " للل للللل للللل لل لللللل - للللل

لللل للل لللل لللل للل للللللل لللل  للل"للللللل لل للل لللل
لللللللل. لللل للل لللل للللل للللل لللل للل ل للللللل للل

للللل للل لل لللللل للللل للللل لل لل للل لللل لل للل للل لل
للللل للل للل للل للل لللللللل للل لللل لل لللللل للل لللل

للللل.
لللللللل لللل لل لللللل للل لللل للللللللل لل لللللل - للللل

- لل - لل للللللل للل للللل لل لللللللل للللل لل لل للل لللل
للللل. لللل للللللل لللللل لل لللل لللل للل لللللللل للللل
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لل للل لللللللل للللل للللل للل للللل لللل لللل لللل للل لللللل
للللل.  للل لللل للل

لللل لل " لللل للل لللل لل للل " لللللل للللللللل لل - للل
لللللل للللل لللل للل لللللللل للل للل للل لللل للللل لللل للل
لل لللل لللللللل لللللللل للل للل لل للللل للللل للللل للل لل
لللللل لللل لللللللل لللل لللللل لللللل للللل للللل للل للل

للل لللل لل للل لللل لللل لللل للل لللل لللل للل للللل للللل
لللل لللللل للللل للللللل للل لللللل لللل لللل للللل لل للللللل
لللللل. 

للل للللللل للل للللل للللل للل للل لل للللل لل - لللللللللل
" للل لللللل لللل للل لللل للللل للل لللللل لللل للل للل " للل
 للللل للللل لللل

ل
للل لللل لللل لللل لل للل لل لللللللل للل لللل

للللللل.  للللللل لل لللل لللل لللل
للللل لللللل لللل لل لللل للل للللللل لل لللل للللل للل لللل

للل لللللل "ل لللللل للل للل للل لللل للللل لل للل لللل: " لللل
لللللل للل للللللل للل لل لللللل لللللللل لللللل لللللللل للللل
للل لللللل  لل" للللللل للل للللل لللل لللللل للل لللللللل للل
 لللللل لللل

ل
لل للل لللل للل لللللل للل لللل لللللللللل لللل للللل

).لل/لل ..." (للللل لللل لللل للل لللل لللللل لل لللل لللللل
لللل للل لل لللل للل لللللل للللللل للللل للللل للللل للل 

للل". لل لللللل للل لللل لللل لللللل للل "لللل
للل للل لللل لللل لللللللل للل لل للللل لل للللللل لللل

لللللل.  للللل لللل لللللل لللللللل
لللللل لللللل للل للللللل لللللللل لل لللل لللل لللللل لل
لللل. للللل للللل

للل لللل لللللل لللللل للللللل للل لللل لللل لللللل لل للل 
لل للللل لل لللللللل)ل للل للللل للللل لللل (لللل لللل لللل
لل. لللل لللل للل للللللل للل لللللل لللللل لللللل لللل
للللل لللللل للل لللللل للل للللللل لل للللللل لللل لل لل 

للللللل لللللللل لللللل للل لللللل لل لل للللللل لللللل
لل للل للللللل لللللل للللل للللل لل لللل لللللل لللللللل
للللللل. لللللل للللل لللل للللل للللل للللل للللللل لللللللل

للل لللللللللل لل للل للللل للل للل للل للل لل للللللل للل
لل للل لللل للللل للل للللل للل لللل لللل لللل للللللللل لللل
لللل لل لل لل للللل لل للللل " لل لللللللللل للللللل لللل لللل
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للللللل لللل لل للللل " لللل لللل لل للل لللل لللل "ل لل للللل
لل لللل  للل} لللل للل  لللل للللل للل للل "ل لل للللل لل للل

:  ({ للللل لللل لللل ل لللل للل للل لل لل ل للللل ل ).ل - للللل
للل لللل لللللل لللللل لل للللل لل للللللللل لل للل لل لل لل 

لللللل لل لل لللللللل للل لللل لل لللل لللل لللل للل لللللل
لللل للللل للل للللل للل لل لللل لللللللل لللللل للل للللللل

. لللللل لللل للل لللل .
ل
لللل

عليها الهندي العلمة وردود فندر القس اعتراضات
تمنع يراها أسئلة المسلمين وجه في فندر القس ويثير

.ل محمد النبي إلى البارقليط صرف من
للل للل للللل لللل لللل للل للل للللللللل لل للل للللل: للل

للللللل للللل لللل لللل لللل للل  للل)ل(للللل للل للل للل للللل
للللل. للللل للل للل
لللل" لللل "للللل لللللل للللل لل لللللل لللل لللل لللللللل 

لللللللل للل لللل) لللل (للل لللل لل للللل لللللللل للل لللللل
ل
ل
للللللل لللل لللللل للل" :لللللل للللل للللل لل للل للل لللل
للل لل لل لل لللللل للل للللللل للللللل لل لللللللل لل للل للل
لللللل للل للل للللل لللللل لللللللل لل لللللل للل ل لل لل لللل

للللل للل لل لللللللل للللللللل ل )ل-ل/ل )ل(  ( للللل"
. للللللل للل لل لللللل للللللللل

للللل لل للللللل للل لل لللل للل للللل للللل للللل لللل
لللل: " لللل للللللل لللللللل لل لللللللل لللللللل لللللللل
للللل لل للل لل للل لللللل للللل للللل للل لللل: لل للل لللللل

للللل لل للل لل للل لللللل للللل للللل لل للل للل للللل لل للل
لل للللل للللل للل للللل لللل لللللل لل للل لل لللل للللل لل لللل
). ل - ل/ل) ل( لللللل" (للللل لل

للل للللللل للللل لللل لللللل للل للللل لللل للل لل للللللل
لل لل للللل لللل للل لللل لل لللل لللل لللل للللل للل لل لللل
لللللل للللل لللل لللللل للل لل للللل. للللل لللل لل لل للللل
ل
ل
لللللل.  لللللل لل للللللل للل لللل

في النص أن السعد أبو الحليم عبد ومحمد بوكاي موريس ) يذكر(1
القدس. التوراة الروح ذكر فيه ليس السينائية المخطوطة

نقدية دراسة ،132 ص بوكاي، موريس والعلم، والقرآن والنجيل
.192 ص السعد، أبو الحليم عبد محمد مرقس، لنجيل تحليلية
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لللل لل للل للللللللل لللل للللل للللل لل لللللل لللللل: لل
.. للللل " للللل " ل " لللللل . لللل لل لللللل للللل".
للللل. لل للللللللل
للللل. لللللل: للللللل لل لللللل للل لللللل لللل لللل للللل
للللل للللل لل للللل للل للل للللللللل لللل لللللل للللللل
" للللللل للللللل لللللل للللل لللل لل للل لل للل للل للللللل

 للللللل للل لللللل لللل للل: لل لللل
ل
 لللللل لللل لل للللل

ل
للللل

للل لللللل للللللللل للل للل )للل/لل لللللل" (للل لللل للل
 لللل

ل
لللللل.  لللل للل لللل
لللل للل: لل لللل لللل لللل لل: لللللل: "لللل للل للللل

للل للل للللللل لللللل لللل للللللل للللللل لللللل لللل
).لل/ل للللللل" (للللل

"لل للل للل لللللل للل لللللل لللل لل للللللللل لللللل: لل
لللل لللل لللللل للل لللل لل لللل لللللل لل لللللل لللللل

لللل  للل لللل لللل" للللل للللل للللل لللل لللل لللللللل
للللل.  للللل

للللل للل للل للللل للل للل للل لللللل لللل لللل للللللل لللل
لللللل لل لللل للل لللل للللللل للللل للل لل لللل لل للللل
لللل.  للللللل للل لللل لل للل لللللل
لللل لل لللللل لل لل للللل للللللل لل لللللل لللل لللل لللل

للللللل لللل للللل) للل (لل لللللللل للللللل للللل للل
للل. للل للللللللل لللللل لللللل للللللللل

لل لللللل لللللل: " للللل للل للل للل للللل لللل لللل
).لل/لل " (للل لللللل للل لللللل لل للللللل للللللل
لل لللل لللللل لل لللللل لللللل للللل: " لل للللللل لللل

 لللل" للل لللل لللل لللللللل لللل لللل لللللل للل لللل
ل
لللللل

لل للللللللل. للللل للللللل لل للللللل لللللللل للللللل لللللل
لل لللل للل لللل لللللللل  لللل:لللل للل"ل للللل لل للل

" (للللل للل لللللل لللللللل
ل
لللل. لللللللل لل ) للللللل/ل لللل

لللل (للل) لل لللل للللل: لل لللللل لللللل لل لللل للل لللل
للللللل. لللل لل لللللل لللل لللل لل لللللللل
لل لللل لللل للل لللللل لللللللل للللللل للل للل لللللل
لل" (للللل للل لل للل لللل لل للل لللل لللللل لللل " لللللل
).لل/ل
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لللل"ل للللل للللل " لللل للل للللللللل للل لل لللللل: للل
للل لللل للل لللللللللل لل للللل - للل لللل لللل للل - للل للل
لللل.  لللل لللل للل لللل للل

لللل: " للللل لللللل للللل لل لللل لل لللللل لللل لللل لللل
".  لللل للللل لللل للللل: " لللل للل لللل"ل لللللل لللل

للللل للل للللل للللللل لللل للللللللل للل للل لل للللللل
للللل لللل لللل للل لللل للل لل لللل لل للللل. للل لللل لل للللل
لللللل للل للل للل للل للللل لل للل للل للل " لل للللل للل للللل

للللللل للللل لل ". للل للللللللل للللل لل للللل لل " لل ل "ل
للللللل.  للل لل للل لللللل للللل لل لللللل للل

لل للل للللللل للللل لللللل للللل لللل لل لللللل لللل للللل
للللل لل لللل: للل لللل للللل للل لل لل لللل: "لل للل لللللل
). لل/ل (للللل لل للللل )لل/لل " (لللللل للل للل لللل

لللللل لللل للللل لل للللللل: " للللل لللل لل لللللل: للل
لللل للللللل لللل لللل لللل للللللل لل للللللل لل لللللل لل لل
للل للل لللللل لللللل للللللللل لللل لللل لللللل للل للللل للل
للل " للل للل لل لللل لللل )لل - ل/ل " (للللل للللل لللللل للل
لل لللل للللل لللللل للل لللللل للل لللللل للللل لل للللللل لل

".  للللللل
لل للل للل للللللل لل للل لل لل لللللل لللل لللل لللل للل للل
للللل للللل للل للللل للللل للل لللل لللل لللللللللل لل للللل
للللللل. لل لللل للل للل للللللل للللل لللل للل لل للللل للللل
للللللل. لللل لل للل للل للللللللل لللل لل للللل لللل لل للل

لللللل للللل لللل للللللل للللللللل لل للل للللل للللل
للللل لللل لللل للل للللللل للل لل لللل لل لللل للل  للل} لللللل ل
 للللللل لل للل للل للل للللل

ل
لللل لللل لللل لل لللل للللل لللللل

} )  : ل ).لللل
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خاتمة

ًا الخاتم بالنبي يبشرون النبياء رأينا وهكذا نبي. تلو نبي
الوقت ذلك ومن ،يوحنا إلى والنبياء الناموس كان" 

".الله بملكوت يبشر
به يؤمنوا بأن الميثاق عليهم أخذ الذي بالنبي يبشرون

لل لللللل للل للللللل للللل لللل للل للل } وينصرونه جاء إن
للل لللللللل لل لللللل لللل للل لللل لللل للللل لل للللل لللل

لللل لللل للللللل للل لللللل للللل لللل لللل للل لللللل للللللل
).للللللل:   (لل{ لللللللل لل

لللللللل " لللل للللل للل للل للللللل للللل لللللللل لللل
لللللل لل لللل لللللل لل للللل للل للللللل للللل للل لللللللل
". لللل لل لللللل

 للللللل لل لل لللل لل للل – لللللل لللللل للل لللل 
ل
لل - لللل

لللل للل لللل لللل للللل للل للللللل للللل للل لل لللللللل للل
" لل لللل للل لللللللل للللل لل للللللل لللل للللل لللللللل

". لللل لللل
للل لللللللل للل لللل لل لللل للللل لللل لللل للللل للل 

لللل لللل للل لل للللل لللللل لللل للل للللل لللللل لللل للللل
لللللل لللل لللل " للللل للللللل للل لل للللل لللل لللل للللل

لللللللل لللللللللل لللللللل لللل لللل " للللللل للللل لللل "ل
 لللل

ل
". لللللل لللل للللل لللل لللل لللللل لللل

" لللللللل للللل للل للل للللللللل لللللل لللللل للللل 
".  للللللل للل للل لل لللللللل لللل لللل للللل

للل للللللل للللل للل لللللللللل للللللللل لللللل للللل
لللللللل لل للللل للللل للللل للل "ل " للللللللل لللللل لللل
للل لللللل لللل للللل لللل" (للل لللللل لللللللل للللل "لللل
لللل).  للللل

للللل لل لللللل لللل للل لل "للل للللل للل لل للللللل لللللل
للللل للللل للل لللل "لل لللللللل لللللل لللل للللل"ل لللل لل

للللل".  لللللل
للل لل للللل لللل للل لللللل للل لللللل لل لللللل للللل للل
لللل لللل لللل "لل ل لللل"ل لل للل "للل لللل للل لللللللل للللل

 لللل للل لل لللل للللل لل "لللل ل لللللل"ل لللل "لللل ل "ل
ل
للللل

ل للل للللل للل لللل
ل
 لللل

ل
للل للل "لل "ل لللللل للل للللل لللل

للللل". لل لللل للل للل للللل
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للللل للللل للللل لللللل للللل للللللل للل للللل للللل للل 
للللل لل لللللل لل للللل لل للللللل للللل لللل: "لل لللللللل

لللللل لللل لل لللل لللل للللل للللل لللللل للللللل … للللل
لللل"ل لل لللل لللللل للللل لللل للللللل للل لللل للللل لللللل

للللل".  لللل لل للل للل لللللل للللل للل للل للل " لل ل
 للللللل للللل

ل
للل للللللللل للل لل لللللل للل للل لللل

لل للللل لللللللل للل "لللل للللل للل لللل لللللل لل لللللل
 للللل

ل
للللللل للللل للللل " للل ل "ل للللل للل لللل ... للل لللل
" لللل للللللل للل لللل للللل للل للللللل لللللللل لللللللل

للل لللللل لللل لل للللل لللل لللل: ((لل لللل لللل للل للل
لللل لللل: ((للل للللل للل لللللل))ل للل لللل للل لللللل

للل لللل للل )للللل ل للللل  لللللل للللللل لللللل)) (لللل
 للل: "للللللل للل لللللل لللللل

ل
للللل للل لللل للللل للل للللل

 ."
لللل لل لل لللللللل للل لل لللللل لللل لللل للللل للل لللللل

لللل"ل لللل لللل "لل ل لللل"ل للل لللللل "لللل للل للللللل للل
لللللل لللللل لل لل "لللللل لللل للللل"ل لل "للللل للل

لللللللل".
للللل "للللل لللللللل للللللل للل لللل لللل للللل للللل للل 
لللللل لللل "لل لللل للل لل للللللل لللللل للللل للل للل"ل لل
للللللل".  لللل لل لل: لللل. لللللل للللل للللللل لللل لل للل

لللل لل لل لل للللل لل للللل " لل للللل لل لللل لل لللل للل
للللل للل للللل لل للللل لللل للل لللللل لللل للللل "ل لل للللل

لل". للللل لل للل "للللللل
للللللل لللللل"ل للللللل "للللل لللل للل للللل لللل للل
للل للللل للللللل "ل للل للللل للل للللل "للل لللللل للللل
لللل"ل لللل للل "للللللل ل للل"ل لل "لللللل للل لللللل للللل
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------------------------------------
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لللل لل محمد عن الغرب و المقدس الكتاب يقول * ماذا 
. لللللل ل . للللللل لللللللل للللل للللللل  . لللللل. ل للللل

. لللل لللل . للللللل للللللل لللللللل للللللل لل * لللل 
.  لللللل ل للللللل . للل لللللللل للللللل

لللل) . للللل (للل للللللل . للللل لللللل لللللل لل * لللل 
لللللل . للللل لللللل لللل : لللل . لللللل للل : لللل للللل

.  للللللل
للل . لللل للللللل لللللللل للللللل لل للللللل للل * لللل 

.  للللل . للللل لللللللل
للللل  لل. ل للللل للللل . للللل للللللل للل للللللل لل* للللل 

.  لللللل . للل للللللل للللللل
. للللل للللل . لللل لللللللللل للللللل للل لللللللل للللل*  
.  لللللل ل لللللل لللللل  . للللل



بمحمدبمحمد  المقدسالمقدس  الكتابالكتاب  بشربشر  هلهل
 )96( ؟؟  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى

 

للللللللل لللل

لللللللللل
لللللل

1مقدمة
3المقدس الكتاب لنبوءات مدخل

المنتظر الملك  7
9المسيح لنبوءات التلميذ فهم عدم

المنتظر المسيح أنه المسيح ادعى هل  14
محمد قال هل  النبي أنه نفسه عن ل 

المنتظر
18

المباركة إسماعيل ذرية  21
31فقط؟ إسرائيل بني في الصطفاء هل 

الجديد الملكوت أمة صفات  33
بشيلون السلم عليه يعقوب بشارة  39

 بنبي يبشر السلم عليه موسى
مثله ورسول  

42

 في الموعودة البركة عن موسى نبوءة
فاران أرض  

48

51الزمان آخر نبي بصفات تبشر المزامير
بالملكوت البشارة  55

الملكوت بزمان يتنبأ دانيال النبي  63
المم بت(محمادا) مشتهى البشارة  66

69بإيليا البشارة
74الله ملكوت في الصغر
75بالبارقليط يبشر المسيح

84خاتمة
86والمراجع المصادر


	هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم ؟
	( 96 )
	سلسلة الهدى والنور (5)
	( 95 )
	
	
	هل بشَّر الكتاب المقدس
	بمحـمد صلى الله علـيه وسلم؟

	مقدمة
	مقدمة
	مدخل لنبوءات الكتاب المقدس
	الملك المنتظر
	عدم فهم التلاميذ لنبوءات المسيح
	هل ادعى المسيح أنه المسيح المنتظر
	هل قال محمد r عن نفسه أنه النبي المنتظر
	ذرية إسماعيل المباركة
	صفات أمة الملكوت الجديد
	بشارة يعقوب عليه السلام بشيلون
	موسى عليه السلام يبشر بنبي ورسول مثله
	نبوءة موسى عن البركة الموعودة في أرض فاران
	المزامير تبشر بصفات نبي آخر الزمان
	البشارة بالملكوت
	البشارة بـ(محمادا) مشتهى الأمم
	البشارة بإيليا
	الأصغر في ملكوت الله
	المسيح يبشر بالبارقليط
	خاتمة
	المصادر والمراجع

