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هذا الكتاب

هذا الكتاب من الكتب التي حاولت فيها – من خالل األدلة
الكثرية  -أن أبني الرباهني الدالة عىل صدق رسالة رسول اهلل صىل اهلل
عليه وآله وسلم ،وأن كل ما يف الكون يدل عليها.
وهو خيتص بام ورد يف الكتاب املقدس من النبوءات الكثرية
املتعلقة برسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ،والتي حاول الكثري من
رجال الدين أن يتكتموا عليها ،أو يرصفوها عن حملها ،أو هيونوا من
شأهنا.
ولذلك فإننا يف هذه الرواية حاولنا أن نناقش تلك النبوءات من
خالل حوارات ومناظرات افرتاضية اعتمدنا فيها عىل املصادر التي
اهتمت هبذا اجلانب ابتداء مما كتبه األولون من املهتدين إىل اإلسالم
كعيل بن ربن الطربي ،وانتهاء بام كتبه املعارصون كالشيخ أمحد ديدات
وغريه.
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املقدمة
هذا الكتاب من الكتب التي حاولت فيها – من خالل األدلة الكثرية  -أن أبني الرباهني
الدالة عىل صدق رسالة رسول اهلل  ،وأن كل ما يف الكون يدل عليها.
وهو خيتص بام ورد يف الكتاب املقدس من النبوءات الكثرية املتعلقة برسول اهلل ،
والتي حاول الكثري من رجال الدين أن يتكتموا عليها ،أو يرصفوها عن حملها ،أو هيونوا
من شأهنا.
ولذلك فإننا يف هذه الرواية حاولنا أن نناقش تلك النبوءات من خالل حوارات
ومناظرات افرتاضية اعتمدنا فيها عىل املصادر التي اهتمت هبذا اجلانب ابتداء مما كتبه
األولون من املهتدين إىل اإلسالم كعيل بن ربن الطربي ،وانتهاء بام كتبه املعارصون كالشيخ
أمحد ديدات وغريه.
أما بالنسبة للمصادر اليهودية واملسيحية فقد اعتمدنا فيها عىل الكتاب املقدس املعتمد
لدهيم ،وإن كان هناك فروق بني الطبعات أو الرتاجم وضعنا ذلك يف اهلوامش ،أو يف متن
الرواية.
وهلذا ل نعتمد إنجيل برنابا باعتباره حمل شك لدى املسيحيني ،وال يصح أن نلزمهم يف
االحتجاج بمصادر ال يعتمدوهنا.
وتدور أحداث الرواية حول زيارة البابا للمؤلف ،وهو يف حالة إيامنية عالية ،وخيربه أنه
ـ منذ شبابه ـ تعرض ألشعة كثرية من شمس حممد  ، ولكنه مع ذلك يعرض عنه
لشبهات ،أو ألسباب نفسية ...ولكنه يف األخري قرر أن يعتنق اإلسالم ،ويرتك أخاه التوأم
ـ الذي كان يميل عليه الشبهات ـ بدله عىل كريس البابوية.
والبابا وأخوه التوأم يرمزان لإلنسان بشقيه :العقل والنفس  ...واحلوار يف الرواية مجيعا
بني هذين ...والرصاع فيها مجيعا بينهام.
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وقد حكى البابا للمؤلف يف هذا اجلزء رحلته إىل الشام ،حيث التقى فيها بالكثري من
املهتدين إىل اإلسالم بعد اطالعهم عىل البشارات الواردة يف الكتاب املقدس ،والتي ال
يمكن محلها إال عىل رسول اهلل  .. وقد جرت بينه وبينهم مناقشات ومناظرات هادئة يف
هذه اجلوانب.
وقد حاولت بقدر اإلمكان أن أبسط املادة العلمية الواردة يف الرواية حتى يتيرس عىل
اجلميع فهمها واالستفادة منها ،ألن مثل هذه املعلومات ال يصح أن تبقى حمصورة يف
الدراسات األكاديمية ،وال بني املختصني من الباحثني فقط ،بل ينبغي أن تنزل إىل الناس
مجيعا ،لتخاطب عقوهلم وقلوهبم وأرواحهم ،فتزيدها يقينا وطمأنينة وإيامنا.
باإلضافة إىل ذلك تعلم كل حمب لرسول اهلل  وكل حريص عىل دينه ،كيف جييب
املخالف ،بل كيف يقنعه  ...فهي تبني هلم منهج احلوار مع املخالفني ،وتعطيهم من
القدرات العلمية ،والطرق املنهجية ما ال يملك معه املخالف إال التسليم ...وهدفها من
كل ذلك أن جتعل من كل مسلم داعية إىل اهلل ،وحماميا يذب عن دينه ،وحيمي محى رسوله.
ونحب أن ننبه فقط إىل أن هذا الكتاب املوسوم بـ [أنبياء يبرشون بمحمد] جزء فقط
من سلسلة الرباهني املثبتة لرسالة رسول اهلل  .. وإال فإن كل سلسلة [حقائق ورقائق]
هتدف إىل هذه الغاية ،سواء بالربهنة عليها ،أو برد الشبهات التي تثار حوهلا ،أو بمواجهة
من يزعمون ألنفسهم أهنم أتباع رسول اهلل  مع أهنم ال يزيدونه بسلوكاهتم املشينة
وأفكارهم املتطرفة إال تشوهيا وحتريفا.
.
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البداية
فتحت الباب ،فأرشقت شمسان عظيمتان ،أما إحدامها فمألت جوانب غرفتي بالنور
املضيئ اهلادئ اجلميل ..وأما الثانية ،فمألت جوانب نفيس بالسالم والطمأنينة والسعادة.
سألت الثانية :من أنت أيتها الشمس التي تنكسف ملرآها الشموس؟
أجابني بكالم يشع كام تشع األنوار :أنا لست شمسا ..ولكني رجل بحث عن الشمس،
وأحبها ،فلام ظفر ببعض شعاعها كسته ما تومهته شمسا.
قلت :فأي شمس هذه التي وهبتك من إشعاعها ما أحالك شمسا ،أو قريبا من الشمس؟
قال :إهنا شمس حممد ..وأنا ل أظفر إال ببعض أشعتها.
قلت :أي حممد هذا الذي كان شمسا؟
اعي ًا ِإ َىل ا هِ ِ ِ ِ ِ
قال :أهناك حممد غري رسول اهلل؟ ..أل يصفه اهلل ،فقال  ﴿:ود ِ
ِساج ًا
َ َ
هلل ِبإ ْذنه َو َ
ُمنِري ًا﴾ (األحزاب)46:؟
قلت :أجل ..ولكن ل خصك هبذه األشعة دون غريك؟
قال :ال ..إنه ل خيصني ..كل من يريد أن يظفر بأشعة شمسه ناهلا ..أال ترى الشمس التي
تسقي بأشعتها احلقول واملزارع واجلبال!؟
قلت :وكيف ال أراها ..بل هي تسقي بأشعتها البحار واملحيطات ..بل هي متتد إىل األفالك
التي حتيط هبا ،فتملؤها بالدفء واحلنان..
قال :فمن تبخل عليه الشمس بأشعتها؟
قلت :الشمس ال تبخل ..وال تستطيع أن تبخل إذا أرادت ..فأي صبي يمكنه أن يتحداها
أن حتجب أشعتها عنه؟
قال :وهكذا حممد ..ل يكن بخيال ..بل ظل شمسا متد اخللق بالنور والدفء واحلياة
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واجلامل.
قلت :ولكن هناك من حيتجب عن شمس حممد.
قال :هو الذي حيتجب ..أما شمس حممد فهي ممتدة ال يتحداها يشء ،وال يمتنع منها يشء.
قلت :أنت ال تعلم ..نحن اآلن يف عرص ال يتقن شيئا كام يتقن فن وضع احلجب عىل
الشمس ..وال يكتفي بذلك ..فهو يسب الشمس ويلعنها ويرسم الرسوم الساخرة ليضحك من
وجهها اجلميل.
قال :ولكن الشمس مع ذلك ال تبايل بعبث العابثني ،وال سخرية الساخرين ،فأشعتها
اجلميلة تظل مرسلة لتقول هلم بحنان :نعم أنتم استهزأتم يب ،وسخرتم مني ،ولكني مع ذلك
أدعوكم ألن حتتموا من الربد الذي تعانيه أرواحكم ،والظلمة التي تركد فيها حياتكم.
قلت :إن األمر ال يتوقف عند هؤالء الصغار ..لقد امتد األمر إىل البابا ..بابا الفاتيكان ..أال
تعرفه؟ ..ذلك الذي حيمل الصليب ويطوف به العال ..لقد مد يده إىل األيادي اآلثمة ،وراح
يشجعها عىل وقاحتها ..بل راح ينافسهم يف السباب والسخرية.
قال :والشمس لن تنحجب عن البابا كام لن تنحجب عن غريه ..أليس البابا خلق من خلق
اهلل!؟ ..أليس اهلل هو الرمحن الرحيم الذي جعل شمس حممد رمحة للعاملني!؟
قلت :بىل ..فقد قال اهلل تعاىلَ ﴿:و َما َأ ْر َس ْلن َ
َاك ِإ هال َر ْمح ًَة لِ ْل َعا َملِنيَ ﴾ (االنبياء)107:
قال :فشمس حممد ترشق عىل البابا ،كام ترشق عىل غريه.
قلت :ولكنه مأل قلوبنا أحقادا وضغائن ،فكيف تقول هذا؟
قال :أل يكن هناك أعداء كثريون ملحمد رموه بام رماه به البابا ،وبام ل يرمه به؟
قلت :بىل ..هم كثريون ..فمن قومه من رماه باجلنون والسحر ..ومنهم من رمى القاممات
عىل جسده الرشيف ..ومنهم من مد يده اآلثمة ليقتله.
قال :أليس من هؤالء من نالته أشعة حممد ،فنعم بدفئها وحناهنا؟
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قلت :أجل ..كثريون هم ..يبدأون بسبه ،وينتهون بحبه.
قال :فلم ال يكون البابا مثل هؤالء ..يكون سبهم مقدمة حلبهم ..ويكون شكهم مقدمة
إليامهنم ..بل إليامن املاليني الذين يدخلون يف دين اهلل أفواجا؟
قلت :أجل ..ولكن البابا خمتلف ..إنه خمتلف متاما ..هو يمثل دينا من األديان يرتبع عىل
مساحة هائلة من األرض ..وهو يظفر لذلك من التقدير واملحبة واجلاه ما ال يظفر به مجيع ملوك
الدينا ..وهو ..؟
قاطعني قائال :وهل يمنع كل ذلك من فضل اهلل أن يمتد إليه كام امتد لغريه ..أل يمتد فضل
اهلل إىل السحرة الذين دخلوا بأمنية واحدة هي أن هيزموا موسى ..ولكنهم خرجوا ،وقد نالتهم
أشعة موسى التي أطفأت الظلامت التي تقبع فيها أرواحهم؟
قلت :صحيح هذا ..وقد ذكره القرآن الكريم ،وكرر ذكره.
قال :ل يكرر ذكره إال لتعتربوا ..فكام أن السحرة يمكن أن يؤمنوا ،فغريهم ممن هو دوهنم
أو فوقهم يمكن أن يؤمن ..فال حتجبوا أحدا عن شمس اهلل التي متتد إىل اآلفاق.
قلت :صدقت يف هذا..
قال :فأخرب قومك أن اهلل التواب اهلادي النور الرحيم ال تنحجب شمس نوره ورمحته
وهدايته وتوبته عن الكل ..ولو أنك تصورت أن أحدا من اخللق أعظم من أن يناله اهلل بنوره
ورمحته وهدايته وتوبته ،فقد اهتمت اهلل وعظمت املخلوق.
قلت :أجل ..وكل قومي يؤمنون هبذا ،وال حيتاجون مني أن أذكرهم.
قال :هم يذكرون ذلك ،ولكنهم يغفلون عنه.
قلت :ما تقصد بغفلتهم؟
قال :أراهم يسلمون للقضايا ،وينكرون مستلزماهتا ،بل ويشاحنون فيها.
قلت :ما تقصد؟
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قال :ما كنا نتحدث عنه ..أرأيت لو أنك دعوت قومك إىل استعامل أسلوب آخر مع هؤالء
اجلاحدين الذين واجهوا رسول اهلل باملحاربة؟
قلت :وما هو هذا األسلوب؟
قال :أن ترسلوا مثال ملن رسم الرسوم الساخرة لرسول اهلل  رسالة هادئة مضمخة بمسك
طيب تقولون له فيها :نحن نعذرك يا أخي ..فقد وصلتك أنباء كاذبة عن الشمس التي نستدفئ
بأشعتها ..فلذلك أنت ل تترصف من منابع احلقد ،وإنام ترصفت من منابع اجلهل والشبهة،
فلذلك ندعوك ألن ترى نبينا ،وتتعرض ألشعته ،لرتى احلقيقة من منابعها ..ترصف كام ترصف
السحرة الذين ألقوا حباهلم ،فالتقمتها عصا موسى.
وال تكتفوا بذلك ،بل أرسلوا إليهم بدموعكم تعتذورن إليهم هبا.
قلت :ما تقول؟ ..هم الذين يعتذرون ،أم نحن الذين نعتذر؟
قال :لوال تشوهيكم صورة نبيكم ،وتشوهيكم دفء األشعة التي يرسلها ما وقع الساخرون
فيام وقعوا فيه ..لذلك كنتم أنتم سبب حجاهبم ..وكنتم أنتم سبب سخريتهم ..ولذلك كنتم أنتم
سبب ما وقعوا فيه من اإلثم ..واخللق الذي علمكم إياه رسولكم يدعوكم إىل االعتذار هلم.
قلت :فام نقول هلم يف اعتذارنا ..أو ما عساها دموعها أن تقول هلم!؟
قال :أل يقص عليكم ربكم قصة امرأة العزيز؟
قلت :بىل ..فأي حاليها تريد؟
قال :عندما طلب منها امللك أن تديل بشهادهتا حول يوسف  ..ماذا قالت؟
عَن َن ْف ِس ِه َذلِ َك
احل ُّق َأنَا َر َاو ْد ُت ُه ْ
قلت :لقد قالت ـ كام ذكر القرآن الكريم ـ ْ ﴿:اآل َن َح ْص َح َ
ص َْ
ِ
لِ َي ْع َل َم َأ يِّن َل َأ ُخ ْن ُه ِبا ْل َغ ْي ِ
اخل ِائنِنيَ ﴾ (يوسف 51:ـ )52
ب َو َأ هن ا هَ
هلل ال َ ْهيدي كَ ْيدَ ْ َ
ْ
قال :فهل كان يف كالمها براءة يوسف  مما اهتموه به؟
قلت :أجل ..ولذلك ل يرض يوسف  أن خيرج قبل أن تثبت براءته.
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قال :ل ؟
قلت :حتى ال يتعرض ألي سخرية أو استهزاء.
قال :فقد كانت امرأة العزيز التي خانته هي التي أثبتت براءته؟
قلت :أجل..
قال :بنسبة اخليانة إليها ال إليه.
قلت :ذلك واضح ،وقد رصحت به اآلية.
قال :فكذلك فافعلوا ..وال تكونوا أقل شهامة من امرأة العزيز ..اخرجوا للعال ..وقولوا
بأعىل صوتكم :اعذرونا يامن تسكنون هذا العال ..لقد خنا نبينا ..ل نستطع أن نعطي صورة حسنة
عنه ..ول نف بالعهود التي عهد إلينا هبا ..فلذلك لكم أن تسبونا نحن ..ولكم أن تسخروا منا
نحن ..أما نبينا فهو الطهر والصفاء والصدق واإلخالص ..وال حيق لكم أن تسبوا هذه املعاِّن
السامية.
قلت :أنرسل بمثل هذا الكالم هلؤالء الساخرين؟
قال :أذيعوه عىل العال أمجع حتى ال تكونوا حجبا بينهم وبني أشعة حممد .
قلت :وهل ترى ذلك جمديا؟
قال :ال يرضك أن جيدي ذلك أو ال جيدي ،فاهلداية بيد اهلل ،ال بيدك وال بيد غريك ..واهلل هو
الديان ..فال تزامحوا اهلل دينونته لعباده.
قلت :ولكن قلوبنا الفائضة بحب رسول اهلل ..كيف ترىض أن يدنس أو يسب؟
قال :رسول اهلل أرفع من أن يسب أو يدنس ..هو كالشمس ..تراها ،وتستفيد منها ،وال
تعيش من دوهنا ..ولكنك مع ذلك ال حتلم بأن تصل إليها ،فأشعتها ونورها أعظم من أن تصل
إليه األوهام واألحالم.
قلت :أجل ..ولكن احلرارة التي تتقد يف قلوبنا متنعنا من ممارسة ما دعوتني إليه من أساليب؟
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قال :أليس املحب مطيعا حلبيبه؟
قلت :أجل ..فال حب لعاص ..وقد قال تعاىلُ ﴿:ق ْل ِإ ْن كُ ْن ُتم ُ ِ
هلل َفات ِهب ُع ِ
حت ُّب َ
وِّن ُ ْحي ِب ْبكُ ُم
ون ا هَ
ْ
ِ
يم﴾ (آل عمران)31:
هلل َو َيغ ِْف ْر َلكُ ْم ُذ ُنو َبكُ ْم َوا هُ
ا هُ
ور َرح ٌ
هلل غَ ُف ٌ
قال :فقد مارس رسول اهلل  هذا األسلوب مع الذين رموه بام رموه به من صنوف
السخرية واالستهزاء ..أل يرد يف السرية اإلخبار عن إسالمهم بعد ضالهلم ،وحبهم لنبيهم بعد
بغضهم له؟
قلت :صحيح هذا ..والسرية متتلئ بأخباره.
قال :ليست السرية التي تدرسوهنا فقط ..بل احلياة مجيعا ..فمحال عىل العقل والقلب
والروح التي تتعرض ألشعة حممد  أن ترغب عنها ..إهنا أشعة تأِس الكيان كله.
قال ذلك بلهجة ممتلئة أشواقا ..نظرت إليه ،وهو واقف أمام باب داري ،فاستحييت ،وقلت
معتذرا :اعذرِّن ..لقد انشغلنا باحلديث عن رسول اهلل  عن واجب إكرامي لك.
قال :أال تسألني عني؟
قلت :الشك أنك ويل من أولياء اهلل..
قال :كل من تعرض لشمس حممد  نال من والية اهلل وتقريبه ما ل يكن حيلم به.
قلت :فمن أنت منهم؟
قال :البابا..
قلت :أي بابا؟ … وما بابا؟
قال :بابا الفاتيكان.
قلت :أتسخر مني يا ويل اهلل؟
قال :معاذ اهلل أن أسخر من أحد بعد سخريتي من رسول اهلل  ..فقد جعلت وفاء توبتي
بيني وبني ريب أن ال أسخر من أحد من خلقه.
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كدت أسقط ،وأنا أستمع لكالمه ،قلت :أحقا ما تقول؟ ..أأنت البابا؟ ..بابا الفاتيكان..
الذين يقولون عنه (قداسة البابا)
قال :لقد كانت هذه القداسة التي ينسبوهنا يل هي احلجاب األعظم الذي حال بيني وبني
نور حممد ..ولكني ختلصت منها ..وقد أعطاِّن اهلل أرشف وسام بعد ختليص منها ..لقد أعطاِّن
وسام العبودية ..فأنا اآلن عبد اهلل ..لقد طرحت بطرحي لتلك القداسة مجيع احلجب التي كانت
حتول بيني وبني اهلل ..وبيني وبني الكون ..وبيني وبني حممد.
قلت :ال أكاد أصدق ما أسمع..
قال :من عرف اهلل ،وعرف قدر اهلل ،وعرف فضل اهلل ل يتعجب من يشء..
قلت :ولكن من كان يصدق أن يسلم البابا ..ذلك الذي أقيمت املظاهرات العريضة تندد
به ،وحترق صوره..
قال :دعهم حيرقوا صوره ..فهم حيرقون الكربياء التي كانت حتول بينه وبني أشعة حممد..
لقد قمت بإحراق صوري ..وإحراق ثيايب ..وإحراق كل ذلك اجلاه العريض الذي كان حيول
بيني وبني منابع النور واهلداية واحلقيقة.
قلت :ولكني ال أزال أرى البابا حيمل صليبه ،ويرتدي طيلسانه ..كيف هذا ..هل أنت
شقان ..شق معي ..وشق يف الفاتيكان حيكم رعيته التي متتد يف األقاليم السبعة.
قال :ال ..البابا واحد ..وهو الذي يقف أمامك.
قلت :واآلخر ..الذي تنقل لنا وسائل اإلعالم صوره.
قال :تلك قصة طويلة ..ولن تعرف آخرها حتى تسمع أوهلا.
قلت :فهل ستقصها يل؟
قال :أجل ..لقد أمرت بقصها عليك ليسمعها العال ..لعله يتعرض ألشعة حممد التي
تعرض هلا البابا ..فيعود إىل اهلل كام عاد البابا.
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قلت :ولكن العال سينكر هذه القصة ..وسيضحك عيل.
قال :ال ينبغي ملن تعرض ألشعة حممد أن حيجبه يشء ..لقد حجبتني الكرايس التي كنت
أجلس عليها ..وحجبتني النياشني التي قلدوِّن إياها ..ولكني اآلن حر ..ال يقيدِّن يشء.
قلت :فمن أمرك بقصها عيل؟
قال :من جعله اهلل سببا هلدايتي.
قلت :فهو يعرفني إذن!؟
قال :ال شك يف ذلك.
قلت :فمن هو؟
قال :أنا نفيس ال أعرفه ..لقد كان كالنور الذي نرى به ،ولكنا ال نراه ..وإذا أردنا أن نلمسه
ل نلمس إال اهلباء.
قلت :زدتني حرية.
قال :ال حرية ملن عرفه..
قلت :فصفه يل.
قال :ال يمكن أن أصفه بأكثر مما كان يصف نفسه.
قلت :فبم يصفها؟
قال :بالنقطة التي حتت الباء(.)1
قلت :عرفته ..إنه معلمي ..معلم السالم ..ما أعظم شوقي إليه ..كيف تركته؟
قال :هو يأمرك بأن حتمل قلمك وقراطيسك ،وتكتب كل ما أمليه عليك من قصتي.
قلت :سمعا وطاعة ملعلمي ..فهلم معي إىل حمل صالح نجلس فيه ،لتحدثني عنك..
( )1هذه إشارة كان يستعملها كثري من الصاحلني للداللة عىل العبودية ،وقد جعلناها رمزا ملعلم السالم ،وملن حتقق بمعاِّن
السالم الشامل.
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وحتدثني عن األشعة التي تعرضت هلا.
***
لست أدري … هل كانت هذه القصة التي حدثني حديثها البابا حلام مجيال رأيته وتلذذت
برؤيته … أم هي حلم من أحالم اليقظة أفرزته حالة احلزن التي عشتتها بعد ما سمعت ترصحيات
البابا … أم هي قصة واقعية حدثت يل ،ل تفطن هلا وسائل اإلعالم لتنرشها … أم هي قصة واقعية
ل حتدث بعد ،ولكنها ستحدث بعد حني؟
وال هيمني أي واحد من هؤالء كان … ولكني أعلم أن البابا وغري البابا لو مر بتجربة هذا
البابا الذي جاءِّن وحدثني ،فسينال من أشعة حممد  ما شمل العاملني.
وأنا من منطق األشعة التي نلتها بفضل اهلل من شمس حممد  ال أحب للبابا ،وال لرسامي
الرسوم الساخرة ،وال ملن يبدعون الفنون يف سب حممد  ،ويقيمون املسابقات املغرية ألجل
ذلك ،إال أن يتعرضوا ألشعة شمسه  ..وسيكتفون بالتعرض هلا عن كل جواب أو جدل.
ومن هذا املنطق أخاطب إخواِّن الذين امتألت قلوهبم غرية عىل رسول اهلل ألقول هلم :لكم
أن تغريوا عىل رسول اهلل ..ولكم أن تفعلوا كل ما تنتجه هذه الغرية من نتاج ..ولكن ال تفعلوا
شيئا واحدا ..ال ألنه يؤذي هؤالء الساخرين ،ولكن ألنه يؤذي رسول اهلل ..ال تقفوا حجابا بني
شمس رسول اهلل وبني هؤالء الناس ..فرسول اهلل ليس رمحة خاصة بكم ..ولكنه رمحة للعاملني.
***
اختذنا جملسا صاحلا يف البيت ..وراح البابا يغوص يف حديثه ،قال:
كل قصتي تتلخص يف ثالثة نفر :أنا ورجالن.
أما أنا ..فرجل ولد يف حضارة متتلئ بكل املغريات ..فعزف عنها ووىل وجهه نحو قبلة
العقل والروح والكامل ..فلذلك ل أهتم بام هيتم به أترايب من مغريات حتول بينهم وبني البحث
عن احلقائق.
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ومع ذلك ..فقد كان يل عقل حرون ال يكاد يسلم ليشء ..فهو جيادل ويناقش ويبحث ..ال
يكل يف ذلك ،وال يمل ..ثم ال يقتنع إال بعد أن يرده اليقني الذي ال يشك فيه ..واحلق الذي ال
يامزجه أي باطل.
البعض يشبهني بالعقل املجرد ..ولكني ال أرى نفيس كذلك ..فمع أِّن إنسان عقالِّن
بطبعي إال أن البيئة الدينية والدنيوية التي عشتها جعلت عقيل معقوال عن التسليم ..وهذا ما
جعلني أتأخر مع التسليم للحق ..مع توفر كل دواعي التسليم له.
هذا هو أنا ..وهذا ِس تعريض لتلك األشعة الكثرية من شمس حممد ..فقد كان يل من
الكثافة ما يتطلب أشعة كثرية خترق ذلك اجلدار الصلب الذي جيثم عىل قلبي وروحي.
هذا هو أنا..
أما الرجل األول ،فقد كان أخي التوأم ،وال يعرفه أحد من الناس إال خاصة خاصتي ،وقد
كان له من الشبه يب ما جيعلني أشك يف نفيس ،بل أحيانا أشعر أِّن لست غريه ،فقد كانت خواطرنا
تتوارد يف املواضيع الواحدة ..ولكن أخي هذا مع ما أكنه له من احرتام كان هو احلجاب األعظم
الذي حاول كل جهده أن يمنع ِسيان أشعة شمس حممد للوصول إىل نفيس وقلبي وعقيل
وروحي..
أما الرجل الثاِّن ،فهو صاحبك الذي حدثتك عنه ،وقد كان يأتيني ،فال أعلم من أين جاء،
ويذهب ،وال أعلم أين انرصف ..وفد كان هو النور الذي دلني عىل أشعة حممد ..ول أكن أحترك
إال هبدايته وداللته.
هؤالء هم الذين قامت عليهم حيايت ،وهؤالء هم الذين تدور عليهم رحاليت التي رحلتها
للوصول إىل أشعة حممد.
قلت :عرفت أبطال قصتك ..فمن أين مبدؤها؟
قال :من رؤيا رأيتها ..فأحيانا تتلخص حياة اإلنسان يف رؤيا.
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قلت :صدقت ،وقد ذكر اهلل عن يوسف  أن حياته خلصت يف رؤياه التي قصها اهلل تعاىل
فََ ِ
ِ ِ
كَوكَب ًا َو ه
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر َر َأ ْي ُت ُه ْم ِيل
وس ُ
عَرش ْ
علينا ،فقال ِ ﴿:إ ْذ َق َال ُي ُ
أل ِبيه َيا َأ َبت إ يِّن َر َأ ْي ُت َأ َحدَ َ َ
س ِ ِ
ين﴾ (يوسف)4:
اجد َ
َ
قال :هذه رؤيا يوسف  ..أما رؤياي التي انطلقت منها رحلتي ،فهي أِّن رأيت العذارء..
وهي يف مجال الشمس ،وأنوار القمر ،وحالوة الربيع..
قلت :بورك لك هذه الرؤيا ..فنعم من رأيت.
قال :رأيتها تنظر إيل بنوع من الشفقة والرمحة ،وقد كنت حينها أكابد من الربد والظلمة واألل
ما ال يتحمله البرش ..صحت فيها مستغيثا :يا مريم املقدسة ..دليني عىل أشعة الشمس التي تطفئ
ظلمتي ،وتذهب هذا الزمهرير الذي تكتوي به أعضائي.
فالتفتت إيل ،وقالت :ابحث عن الشمس التي برشت هبا األنبياء ،وحتطمت أمام أشعتها
الطواغيت ..ومن أفواهها سارت الكلامت املقدسة.
ابحث عن الشمس التي فتحت هلا خزائن العلوم ،وخرقت هلا أسوار األقدار ،وامتألت
القلوب حبا هلا ،وشوقا إليها.
ابحث عن الشمس التي هي رمحة وعدل وسالم.
ابحث عن الشمس التي تبرشك بحقيقة الوجود وحقيقة اإلنسان ،وحقيقة احلياة(.)1
فلن ينقذك من بردك وظلمتك إال هذه الشمس.
قلت :من هي هذه الشمس أيتها القديسة املنورة بأنوار احلقائق؟
قالتِ :س ..واخلع نعليك( ..)2فسوف جتد من يدلك عىل الطريق ..فقد جعل اهلل لكل
ضال هاديا ..ولكل جاهل معلام..
( )1يف هذه الكلامت إشارة إىل الكتب املتعلقة هبذا الباب من سلسلة [حقائق ورقائق]
( )2خلع النعلني إشارة إىل التخلص من كل احلجب التي حتول بني الباحث واحلقيقة التي يبحث عنها.
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قلت :فعلميني أنت..
قالت :لكل معلمه الذي يتعلم منه..
ثم انرصفت ..وقد تركتني حمتارا يف رؤياي ،ال أجد هلا تأويال ..وال أجد من أجلأ إليه
ليفرسها يل.
يف الصباح جاءِّن أخي التوأم الذي يشبهني وأشبهه ،فقصصتها عليه ،وسألته عن ِسها،
فسكت برهة ،ثم قال :ليس هناك غري املسيح ..ولن خيلصك غري املسيح ..فال تبحث عن أي
أشعة ..فليس هناك غري شمسه.
قلت :ولكنها ذكرت أشياء كثرية ..أشياء كثرية ال أراها تنطبق عىل املسيح الذي أعرفه.
نظر إيل نظرة فيها بعض القسوة ،وقال :ال تشتغل باألحالم ..واشتغل بام يقربك من
املسيح ..فمن اقرتب من املسيح نال من أشعته ما حيميه من كل ظلمة ،ويدفئه من كل برد.
قلت :فكيف أقرتب من املسيح؟
قال :هو ذا الكتاب املقدس أمامك ..وهي ذي أسفار القديسني متتلئ هبا مكتبة بيتك ..وهي
ذي الكنيسة تعج باملصلني ..فاألجأ إليها ،وتعلم من املسيح كيف تصل إىل اخلالص..
قلت :ولكني ال أجد يف نفيس رغبة يف ذلك ..فأنا عقيل بطبعي ..وليس يل من امليل للتدين
ما جيعلني أغوص فيام تذكره يل.
قال :ال تنحجب بعقلك ..وِس نحو املسيح ليعلم عقلك ماذا يقرأ ،وكيف يقرأ.
قلت :أأعزل عقيل؟
قال :إن عزلك عقلك عن املسيح ،فاعزله ،فال خري يف عقل حيول بينك وبني ملكوت اهلل.
قلت :ولكن عقيل من خلق اهلل ،وما طبع فيه من علوم من تعليم اهلل.
قال :ولكن عقلك قد تعشش فيه الشياطني ،وتنفخ فيه من الوساوس واألوهام ما حيول
بينك وبني اخلالص.
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قلت :أترى من يعتمد عىل عقله لن يصل إىل اخلالص؟
قال :من اعتمد عىل عقل حيجبه عن املسيح لن يصل إىل اخلالص ..فحقائق اإليامن أعظم
من أن تسلم هلا العقول ،أو تصل هلا العقول.
قلت :أنا أوافقك يف عدم وصول العقل حلقائق اإليامن ..ولكن التسليم هلا حيتاج إىل العقل..
وإال جلأنا إىل اخلرافة.
قال :أعظم خرافة هي الركون إىل العقل..
قال ذلك ،ثم انرصف ..لست أدري هل اقتنعت بكالمه ،أو ل أقتنع ،ولكني وجدت نفيس
أسري رغم عقيل ألقرأ كل ما سطر يف مكتبة بيتنا الواسعة ..وكنت إذا ما اشتد عيل يشء ،أو أشكل
عيل أمر ،أجلأ إىل رجال الكنيسة ،فيفرسون يل ما أشكل عيل ..وأقتنع بام يقولون ،وال أبايل بام يقول
عقيل..
ظللت هكذا عرش سنوات ..وأنا ال مهة يل إال البحث يف األسفار ،والتعمق يف حماولة فهم
أِسار املسيحية.
ال أكتمك أِّن أحب املسيح ..ولكني ل أكن أشعر حوله بام يقتضيه اإليامن املسيحي ..لقد
كان يف عقيل من التمرد ما جيعلني يف معاناة مستمرة.
كنت أشعر أن األلوهية وما تقتضيه من صفات ،وما تفعله من أفعال أعظم من أن ختترص
فيام نعتقده نحن من إيامن ..كنت أنظر إىل الكون وامتداده ،فأراه أوسع من التصورات التي
نحملها عنه ،وعن اإلله الذي يمسك به.
لكني ل أكن أجرس عىل الترصيح هبذا ،بل ل أكن أجرس عىل التفكري به ،وكنت أتعذب بذلك
الضعف الذي جيعل روحي تتشتت شتاتا خطريا ..فاملنطق الذي زعمت صلته باإليامن كان
منقطعا يف نفيس انقطاعا ال يطمع معه يف أي وصال.
ذات يوم جاءِّن أخي مستبرشا ،وهو يقول :إن البابا ..بابا الفاتيكان سيزور قريتنا..
19

وسنترشف برؤياه ،ولعلنا ننال من بركاته ما ننعم به إىل آخر الدهر.
يف تلك األيام كانت قريتنا مزدانة بكل أنواع الزينة ،بل كان الناس من القرى املجاورة،
واملدن املجاورة ،والدول املجاورة حيجزون غرفا هلم يف قريتنا ،مما نشط اقتصادها ،ومألها
باحليوية والنشاط.
يف ذلك اليوم املوعود الذي ازدانت له السامء واألرض ،دخل البابا قريتنا يتلك اهلالة التي
حتيط به من الوقار..
كان موكبا فخام اهتزت له القلوب ..وقد كانت الرتاتيل التي ترتدد متأل القلوب بأشواق
عظيمة ..وكنت أرى الرجال الكبار الذي يمألون النفس مهابة صغارا بني يدي البابا ،يتزامحون
عىل رؤيته ،واملحظوظ منهم من نال من بركاته.
يف ذلك اليوم دخل بعد جديد حيايت..
لقد كنت طموحا ..وكان طموحي هو الذي حال بيني وبني التخصص يف الدراسات
الدينية ..ولكني اليوم رأيت ما فيه البابا من اجلاه الذي ال ينعم به إال من هو مثله..
لقد طمحت يف ذلك اليوم أن أصري بابا ..ولذلك حولت مسار حيايت كلها ليسري نحو هذا
االجتاه ..وقد كان هلذا فضله عىل تنعمي بالتعرض ألشعة حممد ..وقد كان كذلك احلجاب الذي
حال بيني وبينها.
يف ذلك املساء ،سألت أخي :كيف يصري املرء بابا؟
ضحك ،وقال :وهل تريد أن تصري بابا؟
قلت :ال أكتمك ..لقد كان للبابا من االحرتام ما جيعل الكل حين ملنصبه.
قال :أنت مثيل ..فالبابا هو أقرب الناس إىل املسيح ..إنه وريث بطرس ..وبطرس تلميذ
املسيح ..ولذلك أحن ألن أصري بابا.
كان أخي خملصا يف طلبه ..ولكني ل أكن أطلب إال اجلاه الذي ينالني من ذلك املقام الذي
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يرتبع عليه البابا.
قلت :فكيف أصل إىل أن أصري بابا؟
قال :ذلك أمر صعب..
قلت :أهو مستحيل؟
قال :ال ..الصعب ليس مستحيال.
قلت :فامذا أفعل؟
قال :أوال ..ال بد أن حتوز من العلوم ما جيعلك أهال هلذا املنصب.
قلت :قد حزت الكثري منها.
قال :ال زال الكثري يف انتظارك..
قلت :هذا يسري ..فام غريه؟
قال :أن تصري حواريا.
قلت :كيف أصري حواريا ..وقد مضت السنون الطوال بيننا وبني املسيح؟
قال :تسري يف األرض كام سار احلواريون ..وتقطع املفاوز والقفار تبرش بام برش به احلواريون.
قلت :أأتغرب عن أهيل؟
قال :لن تثبت صدقك إال بتغربك عن أهلك.
قلت :هذا صعب ..ولكني أطيقه ..فامذا أيضا؟
قال :أن ختدم الكنيسة ..فخدمتك الكنيسة جتعلك ترتقى يف مراتبها ..وهو ما خيول لك
الوصول إىل الفاتيكان ..ومنه إىل كريس البابوية.
قلت :كيف أحصل عىل هذا؟
قال :ال عليك ..هذا اتركه يل ..وسوف أرتقي بك يف درجات الكنيسة ما جيعلك أهال
للوصول إىل ما حتلم به.
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قلت :البابا واحد ..فلامذا تسعى يل ،وال تسعى لنفسك.
قال :أنا أنت ..إن وصلت أنت وصلت أنا ..واملجلس الذي جتلس فيه أنت أجلس فيه أنا..
وإذا مرضت أنت خلفتك أنا ..وإذا أفسدت أنت أصلحت أنا  ..ألسنا توأمني ال يستطيع أحد
مهام أويت من قوة حدس أن يفرق بيننا.
ضحكت ،وقلت :هذا صحيح.
كان ذلك اليوم حمطة مهمة يف حيايت ..لقد ِست مع أخي إىل الكنيسة ،وهناك وظفت
وظائف بسيطة فيها ..ثم تدرج يب األمر ،بعد أن ملسوا يف الصدق واإلخالص إىل أن كلفوِّن
بالسري لبعض البالد العربية ،بالد الشام اجلميلة ..ألنقذ أقلية من املسيحيني هناك تعرضت
لزحف املسلمني.
وقد تعلمت ألجل ذلك اللغة العربية ،وأتقنتها ،وتعلمت من فنون احلوار ما جيعلني أهال
هلذا الوظيفة.
امتطيت الطائرة السائرة نحو تلك البالد ..وفيها تم لقائي بالرجل الذي أرسلني إليك،
والذي كان يظهر متى شاء ،وخيتفي متى شاء.
جلست عىل كريس يف الطائرة ،ال أزال أذكر ذلك ،وال أحسب أِّن أنساه ،وقد ولد يف نفيس
عزم عظيم ،ومهة لست أدري ِسها.
لقد ذكرت رؤياي ملريم ـ والتي ل تكن تغادر ذهني ـ وصممت عىل أن أبحث عن ِسها،
بعد أن ِست يف طريق الدين الذي كانت نفيس وعقيل تنفر منه.
وما استتمت هذه العزيمة يف نفيس حتى التفت إىل الذي هو بجانبي ،فإذا يب أجد صاحبك،
مرشقا كالشمس ،هادئا كصفحة املاء التي ل تعبث بصفائها التيارات.
قال يل :وأخريا ..صممت عىل البحث عن األِسار التي ذكرهتا لك مريم الصديقة.
قلت :كيف عرفت ذلك؟ ..لقد كان هذا احللم بيني وبني نفيس ،ول أبح به إال ألقرب
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الناس إيل ،والذي يكاد يكون نفيس.
قال :ال تسأل عن الكيف ..فالكيف عقال عقل العقول عن الوصول إىل احلقائق.
قلت :فهل تراك تستطيع أن تفرس يل حلمي؟
قال :أنا لست مفرس أحالم.
قلت :فلم سألتني عنه إذن؟
قال :ألدلك ،فقد رأيتك خلعت نعليك ،فسارعت إليك.
قلت :لقد ذكرت يل العذراء هذا ..ول أكن أفهم ما ترمي إليه.
قال :لقد كانت تدعوك لتخلع كل ما تعلمه من علم ورثته ،لتبحث عن احلقائق التي يعقلها
العقل ،ال التي يرثها.
قلت :أتريد مني العذراء أن أصبح جاهال؟
قال :كل من تلقى العلم وراثة أو تقليدا ،فهو جاهل ،ولو اتشح بطيالسة العلامء.
قلت :أراك تريد أن تزين يل ما ال يتزين أبدا.
قال :أرأيت لو دعتك نفسك ألن تكتب شيئا ،فهل تكتبه عىل صفحة بيضاء ،أم تكتبه عىل
صفحة مألهتا كتابة؟
قلت :ال شك أِّن أبحث عن الصفحة البيضاء.
قال :فكذلك عقلك وقلبك لن يفهم احلقائق والعلوم ،ولن يذوقها إال بعد أن يتطهر كام
تتطهر األوراق البيضاء.
قلت :عرفت ِس خلع النعلني ،فام ِس األِسار التي دعتني العذراء إىل البحث عن
صاحبها؟
قال :تلك شمس عظيمة زين اهلل هبا سامء احلقائق ،ال تنال بأشعتها شيئا إال حولته جوهرا
من جواهر النور ،وياقوتة من يواقيت اهلداية.
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قلت :فمن هو؟
قال :لقد ذكرت لك أن دوري هو الداللة ،ال التعريف.
قلت :فام الفرق بينهام؟
قال :الداللة تدعوك إىل البحث واالجتهاد ،فتتعرف عىل احلقيقة بعد أن تعاِّن األمرين يف
الوصول إليها ،أما التعريف ،فهو تلقني ال خيتلف عن التقليد.
قلت :فلم ل تكن معرفا؟
قال :من ل يعان يف البحث عن احلقائق ل يقدرها قدرها ،ول يذقها ..وقد يؤديه اإللف إىل
الغفلة عنها.
قلت :صدقت ..وإِّن أرى الرجل الغني الذي كسب املال بجهده ال يكاد يفرط فيه مع
كثرته ،بينام أرى أوالده الذين جاءهم املال لقمة سائغة ،ل يبذلوا فيه أي جهد ،ال يكادون
يمسكونه حتى يبذلوه من غري فائدة.
قال :فقس العلم عىل املال ،وقس احلقيقة عىل العلم.
قلت :فام هي السبل التي أصل هبا إىل تلك األِسار؟
قال :بالبحث والنظر واالستامع ..احرص عىل أن يكون سامعك أكثر من كالمك..
واحرص عىل أن يكون كالمك بحثا عن احلق ..ال جدال حيول بينك وبني احلق.
قلت :ومن أين يل أن أجد من أستمع له ..أحتسبني ذاهبا للجامعة ألالقي األساتذة والطلبة؟
أنا ذاهب إىل عامة ..هم أحد طعام يأكله ،أو رشاب يرشبه ،أو لباس يلبسه.
قال :لن تصل إىل احلقائق حتى تسمع من العامة واخلاصة ..أال ترى عناية اهلل بعباده متجلية
يف الكائنات ،بل يف أبسط الكائنات؟
قلت :أجل ..فعناية اهلل متتد لكل يشء ،ومتده بام يتطلبه وجوده من حياة
قال :أترى هذه العناية التي وفرت لكل يشء حاجاته تغفل عن أي إنسان؟
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قلت :كال ..لقد أرسل اهلل ابنه الوحيد لينقذ العال ..وهو أكرب رمز لعناية اهلل بعباده.
رأيته وقد اشتد عليه ما سمعه ،لكنه حاول أن يسرت ذلك ،ثم قال :من أراد أن يعرف احلقيقة،
فعليه أن يتخلص من كل حجاب حيول بينه وبينها.
قلت :وما هي هذه احلجب؟
قال :اهلوى ،وطموح النفس ،ونوم العقل.
قلت :أينام العقل؟
قال :النائم قد يستيقظ ..واخلوف من موت العقل ال من نومه.
قلت :ولكن العقل قد يعقلنا عن املسيح.
قال :وقد يقربنا منه..
قلت :يستحيل هذا ..فالعقل أضيق من أن يعرف أِسار املسيح.
قال :وأِسار املسيح أعظم من أن نفهمها بعقول نائمة أو ميتة ..إننا نصري حينها كاملجانني.
قلت :أنت ختالف ما لقنته من علوم ..فمن أنت؟ ..لكأِّن يب أعرفك ..وكأِّن يب ال أعرفك.
قال :من بحث فيام ال يعنيه ،أوشغل عقله بام ال يغنيه ،شغله الفضول عن األصول ،أوقطعه
الفضول عن الوصول.
قلت :عن أي أصول ..وعن أي وصول؟
قال :الوصول إليه ..وأصول التعرف عليه.
قلت :عىل أي عائد تعود اهلاء ،فإِّن ل أرك تذكر قبلها شيئا.
قال :اهلاء ال تعود إال إليه ..فكل يشء يشري إليه.
قلت :دعني من كل هذا ،فإِّن ال أكاد أفهم عنك شيئا ،وأخربِّن من أنت ،وما ترمي من
حديثك إيل؟
قال :أما السؤال األول ،فلن تطيق اجلواب عنه ،ومن احلامقة أن أحدثك فيام ال تعقل.
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وأما الثاِّن ،فلن تعرفه ِسه اآلن ،ولكنك ستعرفه بعد حني.
ما قال هذا حتى جاءت املضيفة تطلب منه أن يعطيها أوراقه ،فسار معها ..ول يعد.
كان أول هدف يل بعد نزويل من الطائرة أن ألتقي هبذا الرجل الغريب ..سألت الكل ..فلم
يدلني أحد ..هرعت إىل املضيفة التي طلبته ألسأهلا عنه ،فضحكت ،وانشغلت عني..
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بشارة إبراهيم
يف اليوم األول خرجت باكرا من البيت ،وِست أجتول يف تلك البالد اجلميلة التي متتلئ
بروائح القداسة التي فاحت هبا أرواح النبيني.
ظللت فرتة الصباح أسري عىل غري هدى ..وقد كان أول ما أفعله ـ عىل حسب ما تعلمت ـ
هو التعرف عىل املنطقة ،ثم عىل أهلها.
يف منتصف النهار دب اجلوع إىل بطني ،فرست طالبا مطعام أتغدى فيه ..لكن رجال يبدو
عليه الكرم ناداِّن طالبا مني أن أتغدى عنده.
ِست إليه ،وحاولت التعرف عليه ،قلت له :من أنت؟
قال :عبد اهلل ..واسمي إبراهيم.
قلت :أأنت مسيحي؟
قال :أجل..
قلت :أنا مثلك ..مسيحي أبا عن جد.
قال :أنا لست مسيحيا فقط ..بل إبراهيمي أيضا ..أال ترى أن اسمي إبراهيم؟
قلت :كل مسيحي ال بد أن يكون إبراهيميا ..فإبراهيم من أنبياء العهد القديم الذين برشوا
باملسيح.
قال :وبرشوا بمحمد..
انتفضت غاضبا ،وقلت :ما تقول يا رجل ..كيف تكون مسيحيا ،وتقول هذا؟
رد عيل هبدوء :ألِّن مسيحي أقول هذا ..فقد تعلمت من املسيح الصدق واإلخالص ،كام
تعلمت من إبراهيم التضحية واإلسالم..
قلت :تعلمت من إبراهيم اإلسالم!؟
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قال :أجل ..فإبراهيم هو رمز اإلسالم األول ..لقد ذكره اهلل تعاىل فقالِ ﴿:م هل َة َأ ِبيكُ ْم

ِإ ْب َر ِاه َيم ُه َو َس هامكُ ُم ا ُْمل ْس ِل ِمنيَ ِم ْن َق ْب ُل﴾ (احلج ،)78 :ورد اهلل عىل تنازع امللل إلبراهيم ،فقال ﴿:
ِ
ِ
كَان ِم َن ا ُْمل ْ ِ
كَان َحنِيف ًا ُم ْس ِل ًام َو َما َ
َرص ِان ّي ًا َو َل ِك ْن َ
َما َ
رش ِكنيَ ﴾ (آل
كَان ِإ ْب َراه ُ
يم َ ُهيود ّي ًا َوال ن ْ َ
عمران)67:
قلت :أراك تكذب ،وأنت تدعي الصدق ..وتغدر وأنت تدعي الوفاء.
قال :ما كذبتك ،وال خنتك.
قلت :فلم زعمت أنك مسيحي؟ ..وهل يرتك املسيحي كتبه ليقرأ كتابا إنام هو هرطقات
وترهات وأساطري؟
قال :رويدك ..فال ينبغي أن نسخر بيشء ال نعلمه ..املسيحية تطلب منا احرتام الكل.
قلت :أجل ..ولكن كيف تزعم انتامءك للمسيحية ،وأنت ترطن بنغمة أهل اإلسالم؟
قال :أنا مسيحي أجل ..ول أكذب يف ذلك ..وإبراهيمي ..وها أنت تراِّن أبحث عن
األضياف ،كام كان يبحث عنهم إبراهيم ..وفوق ذلك أنا حممدي..
قلت :كيف جيمع املرء بني هذه املتناقضات؟
قال :أنا مجعت ببينها ..بل ل أعرف املسيح إال بعد أن عرفت حممدا ..لقد كان حممد هو دلييل
إىل املسيح..
اسمعني يا أخي ..إن الصورة التي حيملها املسلمون عن املسيح أرشف بكثري من الصورة
التي خيملها املسيحيون عنه ..ولذلك ،فاملسلمون أقرب للمسيح وأجدر به من الذين يدعون
انتساهبم للمسيح.
قلت :ما الذي رغبك يف اإلسالم حتى تركت من أجله دين آبائك وأجدادك؟
قال :أنا ل أترك دين آبائي وأجدادي ..ولكني صححت دين آبائي وأجدادي ..أما عن
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سؤالك ..فإن العمر مجيعا ال يفي باجلواب عنه ..ولكني سأحدثك عن ِس اختياري السم
إبراهيم ألتسمى به بعد اإلسالم:
لقد كان إبراهيم هو النبي الذي أعطاِّن املفتاح الذي أدخل به عال حممد ،وهو املصباح الذي
استنرت به للوصول إىل أشعة حممد.
قلت :كيف ذلك؟ ..هل زارك إبراهيم يف الرؤى كام زارتني العذارء؟
قال :الرؤى ختتلط فيها احلقائق باألوهام ..ولكنه ترك وصية يقرؤها الكل ،ويعرض عنها
الكل..
قلت :أين هي؟
قال :يف الكتاب املقدس ..الكتاب الذي تقرؤونه وتنتقون يف قراءته ،وتفهمونه ،وتتملصون
من فهمه.
قلت :أين ذلك يف الكتاب املقدس؟
قال :يف مواضع منه ..وسأذكر لك أمثلة تشري إليه(.)1
( )1رجعت يف هذه البشارات وتفسريها إىل مراجع كثرية من أمهها:
 .1إظهار احلق لرمحة اهلل اهلندي.
 .2الفارق بني املخلوق واخلالق لعبدالرمحن باجه جي.
 .3البشارة بنبي اإلسالم ،ألمحد السقا.
 .4نبي أرض اجلنوب ،ع .م  /مجال الدين رشقاوى.
ومنها مصنفات املهتدين من أهل الكتاب:
 .1الدين والدولة لعيل بن ر ّبن الطربي.
 .2حتفة األريب يف الرد عىل أهل الصليب لعبد اهلل الرتمجان.
 .3النصيحة اإليامنية يف فضيحة امللة النرصانية للمتطبب.
 .4إفحام اليهود للسموأل بن حييى املغريب.
 .5مسالك النظر يف نبوة سيد البرش لسعيد بن احلسن االسكندراِّن.
 .6حممد  يف الكتاب املقدس لعبد األحد داود.
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بركة إسامعيل:
قلت :حدثني ..فلعلك وقعت يف شبهة منعتك من فهم أغراض الكتاب املقدس.
قال :أل خيرج إبراهيم  من أرض العراق إىل األرض املباركة ،أرض فلسطني؟
قلت :أجل ..وتذكر التوراة أن عمره كان حينذاك مخسة وسبعني عاما ،وملا يولد له ولد
حينها ..وقد برشه اهلل بعد خروجه ،فقال( :أجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون
بركة ..وتتبارك فيك مجيع قبائل األرض) (التكوين )3 - 2/12
قال :فقد وعد إبراهيم  بأن يبارك له يف ذريته.
قلت :أجل ..وما ذكرته من سفر التكوين يدل عليه ..بل إنه عندما ابتىل اهلل إبراهيم بذبح
ابنه الوحيد يومذاك ،فاستجاب وابنه ألمر اهلل ،وحينها (نادى مالك الرب إبراهيم ثانية من السامء،
وقال :بذايت أقسمت ،يقول الرب ،إِّن من أجل أنك فعلت هذا األمر ول متسك ابنك وحيدك،
أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثري ًا ،كنجوم السامء وكالرمل الذي عىل شاطئ البحر ،ويرث
نسلك باب أعدائه) (التكوين )17-1/22
وقد ظل هذا الوعد باملباركة مستمرا إىل آخر أيام إبراهيم ،فإنه عندما بلغ إبراهيم التاسعة
والتسعني جتددت الربكة من اهلل إلبراهيم ،وقد جاء يف الكتاب املقدس( :قال له :أنا اهلل القدير.
ِس أمامي وكن كامالً ،فأجعل عهدي بيني وبينك ،وأكثرك كثري ًا جد ًا ..أجعلك أب ًا جلمهور من
األمم ،وأثمرك كثري ًا جد ًا ،وأجعلك أمم ًا ،وملوك منك خيرجون ،وأقيم عهدي بيني وبينك وبني

 .7حممد نبي احلق ملجدي مرجان.
 .8حممد  يف التوراة واإلنجيل والقرآن إلبراهيم خليل أمحد.
وغريها.
ومنها بعض املواقع التي اهتمت هبذا اجلانب ،كموقع (احلوار اإلسالمي املسيحي) ،وموقع (العالمة أمحد ديدات) ،وموقع
(ابن مريم عن املسيح احلق).
باإلضافة إىل كتب كثرية وجدهتا يف هذه املواقع ،وخاصة كتب د .منقذ بن حممود السقار الكثرية ،واملنترشة يف هذه املواقع.
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نسلك من بعدك يف أجياهلم عهد ًا أبدي ًا( )..التكوين .)8 - 1/17
قال :أليس إسامعيل الذي هو جد حممد من نسل إبراهيم؟
قلت :بىل ..بل هو ابنه البكر ..وقد ورد ذلك يف الكتاب املقدس ،فعندما أذلت سارة هاجر،
فهربت هاجر من وجه موالهتا (قال هلا مالك الرب :ارجعي إىل موالتك واخضعي حتت يدهيا.
وقال هلا مالك الرب :تكثري ًا أكثر نسلك فال يعد من الكثرة ،وقال هلا مالك الرب :ها أنت حبىل
فتلدين ابن ًا وتدعني اسمه :إسامعيل ،ألن الرب قد سمع ملذلتك ،وإنه يكون إنسان ًا وحشي ًا يده
عىل كل واحد ،ويد كل واحد عليه ،وأمام مجيع إخوته يسكن " (التكوين )12 - 11/16
قال :لقد برشها املالك إذن بابن عظيم يسود عىل كل أحد ،لكنه أحيان ًا يكون عىل خالف
ذلك ،فيتسلط عليه كل أحد.
قلت :أجل ..وقد ولدت هاجر ابنها إسامعيل فكان بكر ًا إلبراهيم ،كام ورد يف الكتاب
املقدس( :وكان أبرام ابن ست وثامنني سنة ملا ولدت هاجر إسامعيل) (التكوين )16/16
قال :لقد وعد إبراهيم بالربكة يف ذريته ،فهل شملت هذه الربكة ابنه إسامعيل؟
قلت :أجل ..فقد طلب إبراهيم من اهلل الصالح يف ابنه إسامعيل ،ففي الكتاب املقدس:
(قال إبراهيم هلل :ليت إسامعيل يعيش أمامك)(التكوين  ،)18/17فاستجاب اهلل له وبرشه
بالربكة فيه ويف ابن آخر هيبه اهلل له ،فقد برشه بميالد إسحاق من زوجه سارة فقال( :وأباركها
وأعطيك أيض ًا منها ابن ًا ،أباركها فتكون أمم ًا ،وملوك شعوب منها يكونون ..وتدعو اسمه
إسحاق ،وأقيم عهدي معه عهد ًا أبدي ًا لنسله من بعده ،وأما إسامعيل فقد سمعت لك فيه ،ها أنا
أباركه وأثمره ،وأكثره كثري ًا جد ًا ،اثني عرش رئيس ًا يلد ،وأجعله أمة كبرية)(التكوين -16/17
)20
قال :فقد وعد إبراهيم بالربكة يف إسامعيل وإسحق.
قلت :أجل ..وقد ولد إلبراهيم أبناء آخرون من زوجته قطورة ،لكن اهلل ل يعده بالربكة
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فيهم ،ففي الكتاب املقدس( :عاد إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة ،فولدت له زمران ويقشان
ومدان ومديان ويشباق وشوحا)(التكوين )2-1/25
قال :إن كل ما ذكرته من الربكات يتفق فيه الكتاب املقدس مع القرآن الكريم ..فالقرآن يقرر

بركة وعهد ًا إلبراهيم يف صاحلي ذريته من ابنيه املباركني إسامعيل وإسحاق ،حيث يقول ﴿:
َو َب َاركْ نَا عَ َل ْي ِه َوعَ َىل ِإ ْس َح َاق َو ِم ْن ُذ ير هي ِت ِه َام ُحم ِْس ٌن َو َظ ِالٌ لِ َن ْف ِس ِه ُم ِبنيٌ ﴾ (الصافات)113:
ولكن هذه الربكات ترتبط بصالح الذرية ،ال بمجرد كوهنم من نسل إبراهيم ،فقد قال
ت َف َأ َمتهن َق َال ِإ يِّن ج ِ
كَلام ٍ
ِ
ِ
ِ
اع ُل َك لِلن ِ
هاس ِإ َمام ًا َق َال َو ِم ْن ُذ ير هي ِتي َق َال
َ
هُ ه
يم َر ُّب ُه ِب َ
تعاىلَ ﴿:و ِإذ ا ْبت ََىل ِإ ْب َراه َ
ال َين َُال عَ ْه ِدي ال هظاملِنيَ ﴾ (البقرة)124:
قلت :وقد ورد يف الكتاب املقدس هذا الرشط ..ففي الكتاب املقدسِ( :س أمامي وكن
كام ً
ال فأجعل عهدي()..التكوين  ،)2 - 1/17كام قال له(:إبراهيم يكون أمة كبرية وقوية
ويتبارك به مجيع أمم األرض ،ألِّن عرفته ،لكي يويص بنيه وبيته من بعده أن حيفظوا طريق الرب،
ليعملوا بر ًا وعد ً
ال ،لكي يأيت الرب إلبراهيم بام تكلم به)(التكوين )19 - 18/18
قال :فأنت تقر إذن بالربكة يف كل من ذرية إسامعيل وإسحق..
قلت :أجل ..ولكنها تبدأ بإسحاق دون إسامعيل ،وقد ورد يف الكتاب املقدس( :ولكن
عهدي أقيمه مع إسحاق ،الذي تلده لك سارة يف هذا الوقت ،يف السنة اآلتية) (التكوين
)21/17
قال :ال بأس ..ال يرضنا بمن تبدأ ،وال بمن تنتهي.
قلت :أجل ..ال يمكن أن أكابر يف هذا ..فإسامعيل بورك كام بورك إسحق.
قال :فقد ظهر من بركات اهلل عىل ذرية إسحق كثري من األنبياء ،كام قال تعاىلَ ﴿:و َل َقدْ آ َت ْينَا
احلكْم وال ُّنبو َة ورزَ ْقن َُاهم ِمن ال هطيب ِ
ِ
َبنِي ِإ ِْس َ
ات َو َف هض ْلن َُاه ْم عَ َىل ا ْل َعا َملِنيَ ﴾
يَ
ْ َ
ائيل ا ْلكت َ
َاب َو ْ ُ َ َ ُ ه َ َ
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(اجلاثية)16:
قلت :أجل ..فكل أنبياء بني إِسائيل كانوا من ذرية إسحق.
قال :فأين آثار الربكة عىل ذرية إسامعيل الذي وعد يف الربكة يف ذريته؟
قلت :نحن نتفق يف أن بركة إسحاق هي النبوة وامللك والكتاب والكثرة والغلبة ،والتي نص
عليها كتابكم ،ولكن بركة إسامعيل تقترص عىل تكثريه فقط ،كام ورد يف الكتاب املقدس( :وأما
إسامعيل فقد سمعت لك فيه ،ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثري ًا جد ًا ،اثني عرش رئيس ًا يلد،
وأجعله أمة كبرية)(التكوين )20/17
قال :هذه مكابرة ..فالكثرة وحدها ال حتمل أي بركة ..نعم نحن نقر بأن الربكة بدأت
بإسحق ..كام نص عىل ذلك الكتاب املقدس ،فلذلك ل يظهر يف العرب نبي طيلة الفرتة بني
إبراهيم وحممد.
ولكن هذا التأخر ال يعني اإللغاء ..بل هو يعني شيئا أعمق وأكثر داللة.
قلت :وما هو؟
قال :إن قرص النبوة يف ذرية إسامعيل  يف حممد  دليل عىل أمهية هذه الرسالة ..فالربكة
فيها قد مجعت كل الربكات التي فرقت عىل أنبياء بني إِسائيل ..هذه ناحية.
وناحية أخرى هلا أمهيتها هي أنه لو كان يف ذرية إسامعيل من كان نبيا لربام اعتقد املكابرون
بأن الربكات انرصفت إليه ..ولكن اقتصار النبوة عىل حممد  دليل عىل أنه هو املبارك املوعود.
فلذلك يقال للمنكرين :دلونا عىل صدق الوعد الذي وعد اهلل به إبراهيم يف حق إسامعيل؟
فإهنم لو بحثوا ل جيدوا غريه  دليال عىل هذه الربكة ..وقد كان البحث يف سلسلة ذرية
إسامعيل هو الذي هداِّن إىل هذا ،وهداِّن بعده إىل اإلسالم.
لقد ساد العرب املسلمون األمم بمحمد  ودولته ،وفيام عدا ذلك كانوا أذل األمم
وأضعفها وأبعدها عن أن يكونوا حم ً
ال لربكة اهلل ،إذ ال بركة يف قبائل وثنية تكاثرت عىل عبادة
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األوثان والظلم.
قلت :أراك تؤمن ببعض الكتاب ،وتكفر ببعض.
قال :كيف ذلك؟
قلت :لقد نسيت أن تقرأ نصوصا مهمة يف الكتاب املقدس توضح لك هذا اإلشكال الذي
وقعت فيه.
قال :وما هي؟
قلت :لقد نص الكتاب املقدس عىل أن الوعد يف إسحاق وعد أبدي لن ينتقل إىل غريهم،
فقد جاء فيه( :فقال اهلل :بل سارة امرأتك تلد لك ابن ًا ،وتدعو اسمه إسحاق .وأقيم عهدي معه
عهد ًا أبدي ًا ،لنسله من بعده ..ولكن عهدي أقيمه مع إسحق الذي تلده لك سارة يف هذا الوقت
يف السنة اآلتية) (التكوين  ،)21-19/17فقد نص عىل أبدية العهد ،أي أنه يظل يف بني إِسائيل
إىل يوم القيامة.
قال :لقد ذكرت يل أن ذلك مرشوط باستقامتهم.
قلت :أجل.
قال :فقد غريوا وبدلوا ،وقتلوا أنبياءهم ،وأنتم تذكرون أهنم صلبوا املسيح ،فكيف يظل
العهد حمصورا فيهم؟
قلت :ولكن نص الكتاب املقدس ذكر األبدية ،فقال( :وأقيم عهدي معه عهد ًا أبدي ًا)
قال :صحيح هذا ..ولكنه مرشوط بالصالح والطاعة.
قلت :وما تقول يف لفظ األبدية ..أال يفيد االستمرار إىل قيام الساعة؟
قال :ال ..ال يعني ذلك ..وإن عناه فهو مرشوط باالستقامة.
قلت :اسأل أي صبي من الصبية عن األبد ،فسيخربك أنه الزمن الالمتناهي.
قال :لن أسأل الصبية ،ولكني سأسأل الكتاب املقدس.
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قلت :كيف ذلك ..فالكتاب املقدس لن جييبك إال بام أجبتك به.
قال :أل تقرأ يف سفر امللوك( :فربص نعامن يلصق بك وبنسلك إىل األبد) (ملوك ()2
 ،)27/5فهل كان األبد مقصودا هنا؟
سكت ،فقال :ال ..ل يكن مقصودا ..ولو كان كذلك للزم أن نرى ذريته اليوم أمة كبرية
تتوالد مصابة بالربص.
أخربِّن متى انتهت مملكة سليامن.
قلت :انتهت مملكته منذ ما يربو عىل  2500سنة عىل يد بختنرص البابيل.
قال :ولكن سفر األيام يعرب عن تلك الفرتة القصرية التي امتد فيها ملك سليامن باألبد ،أل
تقرأ فيه( :وقال يل :إن سليامن ابنك ،هو يبني بيتي ودياري ،ألِّن اخرتته يل ابن ًا ،وأنا أكون له أب ًا،
وأثبت مملكته إىل األبد) (األيام )6/28
قلت :بىل ..قرأهتا.
وقت سفر التثنية
قال :فاملراد باألبدية هنا الوقت الطويل فحسب ..وأزيدك شيئا ..لقد ه
األبدية بام يساوي عرشة أجيال ،فقال( :ال يدخل عموِّن وال موآيب يف مجاعة الرب ،حتى اجليل
العارش ،ال يدخل منهم أحد يف مجاعة الرب إىل األبد ،من أجل أهنم ل يالقوكم باخلبز
واملاء)(التثنية  ،)4-3/33فاجليل احلادي عرش للمؤايب غري حمروم من مجاعة الرب ،وهو دون
األبد والقيامة.
أخربِّن ..يف أي بلد يسكن اآلن نبوخذ نرص ،فإِّن أرغب يف زيارته؟
قلت :ما بالك ..لقد اختلطت عظامه مع تراب األرض.
قال :فكيف ورد يف الكتاب املقدس إذن( :فتكلم دانيال مع امللك :يا أهيا امللك عش إىل
األبد)(دانيال )21/6؟
سكت ،فقال :إن األبد الذي أراده الكتاب املقدس ليس املقصود منه األبد الالهنائي ،أو
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األبد املرتبط باحلياة الدنيا ..بل هو أبد مرتبط بالفرتة التي تسبق الربكة التي تظهر عىل ذرية
إسامعيل.
وأقول لك :إن سوء فهمكم ملعنى األبد هو الذي جعلكم حتجرون كل البشارات التي
وردت يف الكتاب املقدس عىل املسيح مع أنكم تتكلفون يف ذلك.
قلت :دعنا من هذه ،فهذه البشارة عامة ال خاصة ،فهي ل تذكر اسام وال صفة ،بل وال فردا..
بل هي بركة تشمل شعبا وأمة ..ويمكن تأويل ذلك بسهولة.
قال :أنا ال أريد أن أجادلك يف هذا ..ولو أِّن أعلم أنك تعلم أنه ل يظهر يف بني إسامعيل من
هو أكثر بركة من حممد ..ولكني مع ذلك أجتاوز هذا ألدلك عىل النصوص التي ال يفهم منها غري
حممد.
قلت :حمال هذا ..لقد قرأت العهدين ..ول أجد فيها اسم حممد ،وال أي إشارة إليه.
حساب اجلمل:
قال :أتصدق بام يفعله اليهود من االعتامد عىل حساب اجلمل( )1يف التعرف عىل النبوءات؟
وضـــع فيهـا أحرف اهلجـاء مقـابـل األرقـام ،بمعنى أن يـأخـذ احلرف اهلجـائي القيمـة
اب اجلُ همـل طريقـ ٌة حســــابيـة ُت َ
حســـ ُ
(َ )1
ـمى أي ًضـا حسـاب األبجدية،
احلسـابية للعدد الذي يقابله وفق جدول معلوم ،ويقوم حسـاب اجلُ همل يف اللغة العربية ،والذي يس ّ
عىل حروف أ ْب َجدْ أو احلروف األبجدية ،وهي :أ ْب َجدْ  ،هوز ،ح يطيَ ،ك َل ُم ْنَ ،سـ ْع َفصَ ،ق ََر َشـ ْت ،ثَخَ ْذَ ،ضـ َظغٌ .وجمموعها ثامنية
وعرشون حر ًفا؛ تسعة منها لآلحاد ،وتسعة للعرشات ،و تسعة للمئات ،وحرف لأل ْلف.
اجلمل ّ
أن احلدث قد وقع سـنة ()243؛ ألن احلرف
فإذا قرأت عن حدث وقع يف سـنة (مجر) ،مثالً ،فهذا يعني يف حسـاب ّ
(ج) يقابله الرقم ( ،)3واحلرف (م) يقابله الرقم ( ،)40واحلرف (ر) يقابله ( .)200فمجموع احلروف ج  +م  +ر = 40 + 3
 .243 = 200 +فإذا زاد العدد عىل األَلف (ويقابله احلرف غ) ُوضع قبل احلرف (غ) حرف مناسب ،فاخلمسة اآلالف يقابلها
أي عـدد
(هغ) وهي تســــاوي ( ،)1000 × 5وأربعون أل ًفـا يقـابلهـا (مع) وتســــاوي ( .)1000 × 40وهكـذا يكون تركيـب ّ
باحلروف التي تالئمه.
ويعتقد اليهود ،وخاصـــة القبهاليون منهم أن األبجدية العربية هلا قداســـة خاصـــة ،وهلا دور يف عملية اخللق ،وتنطوي عىل
تكون اسم هيوه (ترتاجرماتون) ،فلكل حرف أو نقطة أو رشطة
قوى غريبة قوية ومعان خفية ،وبالذات األحرف األربعة التي ي
قيمة عددية.
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قلت :هم يفعلون هذا ..وقد خيطئون ،وقد يصيبون..
قال :املهم أنه مسلك من املسالك املعتمدة ..وأنا ال أذكره لك إال تأكيدا لغريه من النبوءات.
أل تقرأ ما جاء يف اجلزء الثالث من السفر األول من التوراة أن اهلل تعاىل خاطب إبراهيم ،

ومن هـذا املنطلق ،فـإن احلروف تنقســـم عنـدهم بصـــفـة عـامـة إىل ثالث جمموعـات :املجموعـة األوىل اهلمزة (رمز اهلواء)،
واملجموعة الثانية امليم (رمز املاء) ،واملجموعة الثالثة الشـــني (رمز النار) .وبإمكان اإلنســـان اخلبري بأِسار الق هبااله أن يفصـــل
قرأ
احلروف ،وجيمع معادهلا الرقمي ليســـتخلص معناها احلقيقي ،كام كان من املمكن َمجْع احلروف األوىل من العبارات ،وأن ُي َ
عكس ًا ال طرد ًا ليصل املرء إىل معناها الباطني ،وكانت هناك أيض ًا طريقة اجلامتريا.
وبذلك تصـبح كلامت التوراة جمرد عالمات ،أو دوال ،تشـري إىل قوى ومدلوالت كونية وبنى خفية يسـتكشـفها مفرسـ النص
الـذى خيرتق الرداء اللفظي ليصــــل إىل النور اإلهلي الكـامن( .انظر :املوســـوعـة العربيـة العـامليـة ،وموســـوعـة اليهود واليهوديـة
والصهيونية ،لعبد الوهاب املسريي)
ونحب أن ننبه هنا إىل أن هناك حروفا اختلف يف أرقامها هيود املرشـــق وهيود املغرب ،واجلدول التايل يذكر الرقم املعرتف
به عند هيود املرشــق ،أوال ،ثم عن يســاره الرقم املعمول به عند هيود املغرب ،مع اعتبار ه
أن اللغة العربية القديمة ال حتتوى عىل
الستة أحرف األخرية (ثخذ ضظع):
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وقد أرشنا إىل هذا هنا ألنا سنعود إىل اعتامد هذا النوع من احلساب يف البشارات التالية.
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1000-0

فقال( :وأما يف إسامعيل فقد قبلت دعاءك ،قد باركت فيه ،وأثمره ،وأكثره جدا جدا) ،ففي التوراة
العربية ورد النص هكذا( :ولشامعيل .شمعتيخا .هني .برياختى .أوتو .وهفريتى .أوتو.
وهربيتي .أوتو بامد ،ماد)
فهذه الكلمة (بامد ماد) إذا عددنا حساب حروفها باجلمل وجدناه اثنني وتسعون ،وذلك
عدد حساب حروف (حممد)  فإنه أيضا اثنان وتسعون.
قلت :أنا ال أؤمن هبذا كثريا ..فقد يكون مصادفة ،فلامذا يرد ُملغّز ًا مع إمكانية إيراده
واضحا؟
قال :هذا أسلوب من أساليب الكتاب املقدس يف نبوءاته ..باإلضافة إىل هذا ،فإنه لو رصح
به لبدلته اليهود وأسقطته من التوراة ،كام أسقطت غريه من النصوص الرصحية.
بل يمكن أن يقال ـ عىل ما نعقتده من التحريف الذي مارسه اليهود مع هذه الكتب ـ بأن اهلل
تعاىل قد رصح به من قبل أن تغري التوراة ،واليهود هم الذين غريوا االسم الرصيح بالرمز يف مدينة
بابل ،ليعرفوه هم أنفسهم إذا جاء ،ويسهل عليهم جحد نبوته إذا جاءهم بام ال هتوى أنفسهم.
قلت :أنت ترمي الغيب بسهام الظنون ..فكل ما تذكره من هذا الباب ال مستند له.
قال :ال ..لدي مستندايت يف ذلك ،وقد كان السموأل( ،)1وهو أحد أحبار اليهود املهتدين إىل
اإلسالم قد نبه إىل ذلك ،ومثله فعل احلرب املهتدي عبد السالم يف رسالته (الرسالة اهلادية)
وقد ذكر هؤالء أن اسم (حممد)  قد ورد يف التوراة ،يف سياق بركة إسامعيل  بحساب
(اجلمل) ليعرف الناس أنه بظهوره يبدأ ملك بني إسامعيل.
قلت :هلم أن يقولوا ما يشاءون ..ولكني امرؤ صاحب منطق وعقل ،وما كان يل أن أستسلم
( )1هو شموئيل بن هيوذا بن أيوب ،الذي سمى نفسه بعد إسالمه  ( :السموءل بن حيي ) ،فقد ذكر يف كتابه ( بذل املجهود
يف إفحام اليهود ) حتت عنوان  :اإلشارة إىل اسمه  «: وحساب اجلمل عرف يف األمم القديمة ،وهو احلساب باحلروف
األبجدية ،فكل حرف أبجدي ُيرمز له برقم .وتكمن أمهيته يف عدم كشف اخلصم لألِسار » [انظر تفصيل ذلك يف كتاب
البشارة بنبي اإلسالم ألمحد حجازي السقا]135/1 :
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ملثل هذه األوهام ..فبحساب اجلمل تستوي الرتهات واألباطيل مع احلقائق واملعارف.
قال :ال بأس ..لن ألح عليك يف االقتناع هبذا ..ولكني سأذكر لك إشارة أخرى تتعلق
ببشارة إبراهيم ،لن يفهم منها إال حممد.
قلت :هاهتا ..لنزيل عنك شبهتها.
قال :أو قل :لنتعلم منك علومها ..فال يصح ملسيحي خيلص ملسيحيته أن يتكرب بام يعلمه.
قلت :قل قولك ،ودعني من نصائحك ،فلوال ثقتي يف ديني ما قلتها لك.
برية فاران:
قال :أتعرف برية فاران؟
قلت :وكيف ال أعرفها ..أل أقل لك :إِّن رجل دين ..لقد ورد ذكرها يف التوراة ،فقد جاء
فيها أنه بعد فطام إسحاق ،هاجرت هاجر وابنها وأهنا (مضت وتاهت يف برية بئر سبع ،وملا فرغ
املاء من القربة طرحت الولد حتت إحدى األشجار ..ونادى مالك اهلل هاجر ...قومي امحيل
الغالم ،وشدي يدك به ،ألِّن سأجعله أمة عظيمة ،وفتح اهلل عينيها فأبرصت بئر ماء ..وكان اهلل
مع الغالم فكرب ،وسكن يف الربية ،وكان ينمو رامي قوس ،وسكن يف برية فاران ،وأخذت له أمه
زوجة من أرض مرص) (التكوين .)21-17/21
قال :فقد سكن إسامعيل بربية فاران.
قلت :هذا ما تنص عليه التوراة.
قال :أنا لن أجدلك يف مكان فاران ،فستجد من يدلك عليها ،ولكن ..أل يرد التبشري بنبوءة
تظهر فيها؟
قلت :أجل ..فقد جاء يف الفصل العرشين( :أن الرب جاء من طور سينني ،وطلع لنا من
ساعري ،وظهر من جبل فاران ،ومعه عن يمينه ربوات القديسني فمنحهم العز ،وحببهم إىل
الشعوب ،ودعا بجميع قديسيه بالربكة)
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قال :هذه بشارة رصحية ال تنطبق إال عىل حممد  ..ولكني لن أرشحها لك هنا ..فأنا
إبراهيمي ..ولكني أريد أن أقنعك فقط بأن برية فاران حمل من حمال النبوة ..وأن ذرية إسامعيل
التي استوطنت فاران حمل صالح هلا.
قلت :فنلرتك هذه اإلشارة للبحث ..فام كان يل أن لزمك بقويل ،وما كان لك أن تلزمني
بقولك.
قال :اسمح يل أن أسألك سؤاال له عالقة بمحل البشارة.
قلت :سل ما بدا لك.
قال :أال تتحدث التوراة عن قصة أمر اهلل إبراهيم بذبح ابنه الوحيد؟
قلت :بىل ..وقد جاء يف القصة التوراتية( :خذ ابنك وحيدك الذي حتبه إسحاق ،واذهب به
إىل أرض املريا ..فلام أتيا املوضع ...ال متد يدك إىل الغالم ،وال تفعل به شيئ ًا ،ألِّن اهلل علمت أنك
خائف اهلل فلم متسك ابنك وحيدك عني ...فدعا إبراهيم ذلك املوضع( :هيوه يراه) حتى إنه يقال
اليوم :يف جبل الرب يرى ..يقول الرب :إِّن من أجل أنك فعلت هذا األمر ول متسك ابنك
وحيدك أباركك مباركة( )....التكوين )18 - 1/22
قال :هل تعتقد حقيقة أن هذا النص ل حيرف؟
قلت :أنا ال أعتقد بتحريف نص يف الكتاب املقدس.
قال :إن هذا النص لو نزعت منه اسم إسحق املقحم إقحاما عىل من ينطبق؟
قلت :ما كان يل أن أنزع لفظا ورد يف الكتاب املقدس ،وإال كنت حمرفا.
قال :بورك لك يف حرصك عىل كتابك ..ولكن أخربِّن :هل حصل يف يوم من األيام أن كان
إسحق وحيدا إلبراهيم ؟
ترددت قليال ،ثم قلت :ال..
قال :وليس لك أن تقول غري ذلك ..فقد كان إسامعيل وحيد ًا إلبراهيم أربع عرشة سنة.
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صمت قليال ،ثم قلت :ولكنه كان ابنا جلارية ،ول يكن ابنا لسارة.
قال :فهل ينفي ذلك عنه كونه ابنا إلبراهيم؟
قلت :ال..
قال :فأنت تقر إذن بام قلت لك..
قلت :ومع ذلك يظل ابن جارية.
قال :مع ما حيمله قولك من عنرصية مقيتة إال أِّن أسلم لك ..لقد كان إسامعيل ابن جارية..
فهل تنتفي عنه البكورية ألجل ذلك حسب الكتاب املقدس؟
قلت :ال ..ال تنتفي عنه ،فمنزلة األم ال تؤثر يف بكورية االبن وال منزلته ،وقد جاء يف التوراة:
(إذا كان لرجل امرأتان إحدامها حمبوبة ،واألخرى مكروهة ،فإن كان االبن البكر للمكروهة،
فيوم يقسم لبنيه ما كان له ال حيل له أن يقدم ابن املحبوبة بكر ًا عىل ابن املكروهة البكر .بل يعرف
ابن املكروهة بكر ًا ليعطيه نصيب اثنني يف كل ما يوجد عنده ،ألنه هو أول قدرته له حق البكورية)
(التثنية )17 - 15/21
قال :باإلضافة إىل هذا ،فإن إبراهيم تزوج من هاجر.
ل أحر جوابا ،فقال :ومما يبطل أن يكون الذبيح إسحاق ما عرفنا من قبل من أن إبراهيم قد
وعد فيه بالربكة والذرية منه قبل والدته ،وأنه سيكون كعدد نجوم السامء( )1فاألمر بذبحه ال
ابتالء فيه ،ألنه يعلم أنه سيكون هلذا االبن نسل مبارك (..)2

(( )1انظر التكوين )21/17
( )2وهو ما رصح به املسيح حسب إنجيل برنابا الذي نذكره هنا من باب االستئناس ،فقد حاء فيه «:قال له التالميذ :يا
معلم هكذا كتب يف كتاب موسى :إن العهد صنع بإسحاق؟ أجاب يسوع متأوه ًا :هذا هو املكتوب ،ولكن موسى ل يكتبه وال
يشوع ،بل أحبارنا الذين ال خيافون اهلل .احلق أقول لكم :إنكم إذا أكملتم النظر يف كالم املالك جربيل تعلمون خبث كتبتنا
وفقهائنا ..كيف يكون إسحاق البكر وهو ملا ولد كان إسامعيل ابن سبع سنني) (برنابا  ،)11 - 1/44ويف التوراة املتداولة أن
بينهام أربعة عرشة سنة( .انظر التكوين )5/21 ،16/16
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سكت قليال ،ثم قلت :وما فائدة كل هذا التحقيق ..وما عالقته بالبشارة؟
قال :أردت أن أقول لك بأن يف التوراة إشارة رصحية إىل املحل الذي كان فيه إسامعيل،
والذي وعد فيه بالربكة ،وهو ال ينطبق إال عىل مكة ،البلد الذي ولد فيه حممد.
قلت :كيف هذا؟
قال :لقد حرف الذين ورثتم منهم الكتاب اسم الذبيح ،فأدرجوه إدراجا يف نص ال حيتمل
غري إسامعيل ..ثم حرفوا اسم املكان املعظم الذي جرت فيه أحداث القصة ،فسمتها التوراة
السامرية (األرض املرشدة) ..وسمتها التوراة العربانية (املريا) ،ولعله حتريف لكلمة (املروة)،
وهو اسم جلبل يقع داخل املسجد احلرام يف مكة املكرمة اليوم ،أي يف املكان الذي درج فيه
إسامعيل.
باإلضافة إىل هذا ،فقد اتفق النصان العربي والسامري عىل تسمية ذلك املوضع (جبل اهلل)،
ول يكن هذا االسم مستخدم ًا لبقعة معينة حينذاك ..لذا اختلف اليهود يف حتديد مكانه اختالف ًا
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بين ًا فقال السامريون( :)1هو جبل جرزيم( ،)2وقال العربانيون :بل هو جبل أورشليم الذي بني
عليه اهليكل بعد القصة بعدة قرون(.)3
قلت :ما فائدة ذكر اخلالف يف هذه املسألة؟
(( )1الســـامريون) :كلمة معربة من كلمة «شـــومريونيم» العربية ،أي ســـكان الســـامرة .و ُيشـــار إليهم يف التلمود بلفظة
«كوتيم» وتعني «الغرباء» ،وكان يوســيفوس يســميهم الشــكيميني نســب ًة إىل «شــكيم» (نابلس احلالية) .أما هم فيطلقون عىل
أنفسـم «بنو يرسـائيل» ،أو «بنو يوسـف» ،باعتبار أهنم من نسـل يوسـف .كام يطلقون عىل أنفسـهم اسـم «شـومريم» ،أي «حفظة
الرشــيعة» ،باعتبار أهنم انحدروا من صــلب هيود الســامرة الذين ل يرحلوا عن فلســطني عند تدمري اململكة الشــاملية عام 722
ق.م ،فاحتفظوا بنقاء الرشيعة.
وهنـاك نقط اتفـاق بني الســــامريني واليهود احلـاخـاميني قبـل ظهور الق هبـااله وحركـات اإلصـــالح الـديني اليهودي ،فكال
الفريقني يؤمن بـاهلل الواحـد وبـاليوم اآلخر واملالئكـة ،لكن الســــامريني احتفظوا بقـدر أكرب من الوحـدانيـة التي تراجعـت يف
اليهودية إىل أن اختفت متام ًا تقريب ًا .وقد تبنوا اجلزء األول من الشـــهادة اإلســـالمية وهو « ال إله إال اهلل » ،وكانوا يشـــريون إىل
اخلالق بلفظة «إل» ،أو «ألال» القريبة من كلمة «اهلل» ،ولكنهم كانوا أيضـ ًا يسـمونه «هيوه» .كام كانوا يؤمنون بأن موسـى نبي اهلل
األوحد وخاتم رسله وبأنه جتسيد للنور اإلهلي والصورة اإلهلية.
والكتاب املقده س عند السـامريني هو أسـفار موسـى اخلمسـة ،و ُيضـاف إليها أحيان ًا سـفر يشـوع بن نون.وهو ــــ يف عقيدهتم ـ
منزل من عند اهلل ،وهم ال يعرتفون بأنبياء اليهود وال بكتب العهد القديم .بل إن أسـفار موسـى اخلمسـة املتداولة بينهم ختتلف
عن األسـفار املدونة يف نحو سـتة آالف موضـع (ويتفق نص التوراة السـامرية مع الرتمجة السـبعينية يف ألف وتسـعامئة موضـع من
هذه املواضــع ،األمر الذي يدل عىل أن مرتمجي الرتمجة الســبعينية اســتخدموا نســخة عربية تتفق مع النســخة الســامرية).وهم
والقرائني (ومن هنـا التشــــابـه بني الفرق الثالث يف بعض
ينكرون الرشـــيعـة الشـــفويـة ،شــــأهنم يف ذلـك شــــأن الصــــدوقيني
ّ
الوجوه).كام أهنم يأخذون بظاهر نصوص التوراة.
و ُي َعدُّ الســامريون مجاعة شــبه منقرضــة .فهم أصــغر مجاعة دينية يف العال ،فعددهم ال يتجاوز مخســامئة ،يعيش بعضــهم يف
نابلس ،ويعيش البعض اآلخر يف حولون (إحدى ضواحي تل أبيب)(انظر :املوسوعة اليهودية ،للمسريي)
( )2جريزيم :جبـل صـــخري يطـل عىل الوادي الـذي تقع فيـه شـــكيم (نـابلس فيام بعـد) .ويواجـه جبـل عيبـال عىل ارتفـاع
 2849قـدمـ ًا فوق ســـطح البحر ،و 700قـدم فوق مـدينـة نـابلس .وقـد ُبني فوق جريزيم أقـدم هيكـل للعربانيني ،ثم جـاء داود
 فأبطله وعطله بعد أن نقل عاصمته إىل القدس.
وجريزيم جبـل مقـده س عنـد ال ســــامريني؛ بنوا فوقـه هيكلهم ليحجوا إليـه ،واســـتمروا يف تقـديم القرابني عليـه حتى بعـد أن
هـدم يوحنـا هريكـانوس هيكلهم عـام  128ق.م .وقـد أعـادوا بنـاءه إىل أن هـدمـه الرومـان يف النهـايـة عـام  67ق.م( .انظر:
املوسوعة اليهودية ،للمسريي)
( )3بقي هذا االختالف من أهم االختالفات التي تفرق السامريني عن العربانيني ،وقد استمر يف حياة املسيح ،كام سنرى.
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قال :اخلالف يف مسألة مهمة مثل هذه يدل عىل أن كال املوضعني ليس هو املحل املقصود،
بل قد ورد عن املسيح ما يدل عىل هذا ..فعندما دخلت عليه امرأة سامرية ،وسألته عن املكان
احلقيقي املعد للعبادة ،أفصح هلا املسيح أن املكان ليس جبل جرزيم السامري ،وال جبل عيبال
العرباِّن الذي بني عليه اهليكل ..وقد ورد النص هكذا يف يوحنا(:قالت له املرأة :يا سيد أرى أنك
نبي ،آباؤنا سجدوا يف هذا اجلبل ،وأنتم تقولون أن يف أورشليم املوضع الذي ينبغي أن يسجد
فيه ،قال هلا يسوع :يا امرأة صدقيني ،إنه تأيت ساعة ال يف هذا اجلبل وال يف أورشليم تسجدون
لآلب ،أنتم تسجدون ملا لستم تعلمون ،أما نحن فنسجد ملا نعلم ،ألن اخلالص هو من اليهود.
ولكن تأيت ساعة وهي اآلن حني الساجدون احلقيقيون يسجدون لآلب بالروح واحلق ،ألن
اآلب طالب مثل هؤالء الساجدين له ،اهلل روح ،والذين يسجدون له فبالروح واحلق ينبغي أن
يسجدوا) (يوحنا )24-19/4
قال :وما املكان الذي تراه لذلك؟
قلت :التحقيق فيها أن قصة الذبح جرت يف األرض املرشدة ،وهي أرض العبادة ،وهي
مكة أو بالد فاران ،واختالفهم دليل عىل صحة ذلك ،واتفاقهم عىل اسم املكان بجبل الرب
صحيح ،لكنهم اختلفوا يف حتديده ،وقد ربطوه بتسميات ظهرت بعد احلادثة بقرون عدة،
وجتاهلوا البيت املعظم الذي بني يف تلك البقعة حينذاك ،ويسمى بيت اهلل كام سمي اجلبل الذي
يف تلك البقعة جبل اهلل.
وقد قال ميخا النبي عن مكة والبيت احلرام وعن إتيان الناس للحج عند جبل عرفات:
(يكون يف آخر األيام بيت الرب مبني ًا عىل قلل اجلبال ،ويف أرفع رؤوس العوايل يأتني مجيع األمم،
ويقولون :تعالوا نطلع إىل جبل الرب) (ميخا )2-1/4
كام حتدثت املزامري عن املدينة املباركة التي فيها بيت اهلل ،والتي تتضاعف فيها احلسنات،
فالعمل فيها يعدل األلوف يف سواها ،وقد سامها باسمها (بكة) ،فجاء فيها( :طوبى للساكنني يف
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بيتك أبد ًا يسبحونك ،ساله ،طوبى ألناس عزهم بك ،طرق بيتك يف قلوهبم ،عابرين يف وادي
البكاء( )1يصريونه ينبوع ًا ،أيض ًا بربكات يغطون مورة ،يذهبون من قوة إىل قوة ،يرون قدام اهلل يف
صهيون ،يا رب إله اجلنود اسمع صاليت وأصغ يا إله يعقوب ،ساله ،يا جمننا انظر يا اهلل والتفت
إىل وجه مسيحك ،ألن يوم ًا واحد ًا يف ديارك خري من ألف ،اخرتت الوقوف عىل العتبة يف بيت
إهلي عىل السكن يف خيام األرشار)(املزامري  ،)10-4/84فذكر أن اسمها بكة ،وترمجته إىل وادي
البكاء صورة من التحريف.
قلت :وما الفرق بني بكة وبني وادي البكاء؟
قال :فرق عظيم ..فبكة اسم ملكة البلد الذي ولد فيه حممد ،وقد جاء يف القرآن الكريم ذكرها
هبذا االسم ،كام قال تعاىلِ ﴿:إ هن َأ هو َل َب ْي ٍت ُو ِض َع لِلن ِ
هاس َل هل ِذي ِب َب َ
دى لِ ْل َعا َملِنيَ ﴾ (آل
كهة ُم َب َارك ًا َو ُه ً
عمران)96:
قلت :ولكن ما الذي جعلهم يعدلون عن اسم بكة إىل اسم وادي البكاء؟
قال :ال أريد أن أخوض يف املقاصد والنيات ..فاهلل هو رب النيات واملقاصد ،وهو الديان
الذي حياسب عليها ،ولكني أقول لك بأن التصحيف والتغري يف األسامء كثري عند الرتمجة بني
اللغات ،بل بني الطبعات ،فاسم (بارباس) مثال يف الرتمجة الربوتستانتية هو يف نسخة الكاثوليك
(بارابا) ،وكذا (املسيا ،ماشيح) و(شيلون ،شيلوه) وغري ذلك كثري.
***
ما قال هذا حتى جاءنا الغداء ،فدعاِّن إىل أكله ،وأكل معي ،وقد كان هشوشا بشوشا ،يلح
عيل يف األكل من أنواع الطعام الطيب الذي حرضه يل ،وهو يرسل النكت بني ذلك ..وكأنني ل

( )1يف الرتمجة اإلنجليزية ،a well it through the valley of Ba'ca make:والنص كام جاء يف ترمجة الكاثوليك
كالتايل  «:جيتازون يف وادي البكاء ،فيجعلونه ين ابيع ماء ،ألن املشرتع يغمرهم بربكاته ،فينطلقون من قوة إىل قوة ،إىل أن يتجىل
هلم إله اآلهلة يف صهيون » ()8-7/83
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أكن أختلف معه ،أو خيتلف معي.
بعد انتهائي من األكل ،وتصميمي عىل العودة إىل الفندق الذي آوي إليه ،مد يده إيل يدي،
وصافحها بحرارة ،وهو يقولِ :سرت بمعرفتك ..وأسأل اهلل أن يقيض لك من يعرفك به،
ويدلك عليه.
وأخربك قبل أن تنرصف بأن حممدا  الذي ل أملك إال أن أؤمن به ،أخرب عن هذه العالقة
التي تربطه بإبراهيم ،فقال( :إِّن عند اهلل خلاتم النبيني ،وإن آدم ملنجدل يف طينته ،وسأخربكم بأول
أمري :أنا دعوة إبراهيم ،وبشارة عيسى ،ورؤيا أمي التي رأت حني وضعتني وقد خرج منها نور
ساطع أضاءت منه قصور الشام)()1

بل أخرب القرآن الكريم كتاب املسلمني املقدس عىل أن اهلل دعا لتلك البالد التي ولد فيها
حممد  بأن يكون فيهم رسول منهم ،قال تعاىلَ ﴿:ر هبنَا َوا ْب َع ْث ِف ِيه ْم َر ُسو ً
ال ِمن ُْه ْم َي ْت ُلو عَ َل ْي ِه ْم
احلكْم َة ويزَ كي ِيهم ِإن َهك َأن َْت ا ْلع ِزيزُ ْ ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ (البقرة)129:
َ
َاب َو ْ َ َ ُ
آ َيات َك َو ُي َع يل ُم ُه ُم ا ْلكت َ
احلك ُ
َ
ْ
انرصفت عنه ..وقد كان ذلك بداية احلرية ..وكان يف نفس الوقت بداية إرشاقة النور التي
هبت عيل من شمس حممد .

( )1رواه أمحد.
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بشارة يعقوب
يف اليوم الثاِّن ،قررت أن أسري إىل بعض املستشفيات لزيارة املرىض ،والتعرف عليهم..
فاملرىض أرق الناس قلوبا ،وأكثرهم حبا للخالص واستعدادا له ،وقد لقنت من األساليب ما
يمأل املرىض هلفة لسامعي ،وحرصا عىل اتباعي.
رأيت رجال يف املستشفى ملقى عىل ِسيره ،وكأنه جيود بنفسه ،هرعت إليه ،وسألته عن
حاله ،فتكلم بصوت ختتلط فيه احلياة بحرشجة املوت ،وقال يل :اسمعني جيدا ..إنني يف آخر
حلظات حيايت ،وقد أرسلك اهلل يل ،ألنطق أمامك بام عجزت طول عمري عن النطق به.
قلت :هون عليك يا أخي ..فلعل اهلل يمد يف عمرك ..ولعلني أستطيع أن أنقذك بام أستطيع
أن أنقذك به.
قال :ال ..ل يبق من عمري إال مقدار هذه الكلامت التي ل يسمعها مني غريك ..فال تشغل
نفسك بيشء.
قلت :من أنت أوال؟
قال :أنا يعقوب ..وال هيمك من أي قبيلة أنا ..وال من أي بلد..
قلت :أنت هيودي عىل ما يبدو.
قال :كنت هيوديا ،ثم بان يل عوار اليهودية وحتريفها ،فهرعت إىل املسيحية ،علني أجد عند
عبدة املسيح ما ل أجده عند عبدة العجل.
قلت :ال شك أنك وجدت ما تبحث عنه عندهم؟
قال :ال ..لقد ضل هؤالء ،كام ضل أولئك.
قلت :فأنت ال دين لك إذن..
قال :قد كنت قبل ساعة ال دين يل ..لكني اآلن سأموت عىل خري دين ،وأصدق دين.
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قلت :أي دين هذا الذي آثرته عىل كل األديان؟
قال :دين حممد..
أصابتني رعشة ،وقلت :ما الذي تقوله؟
قال :أصدقك ..لقد كنت من أحبار اليهود ..وعلمي بالكتاب املقدس وبلغات الكتاب
املقدس ال يضاهيه أحد ..لقد كنت مرجعا يف هذا الباب ..وهلذا عرفت اإلسالم.
قلت :أعلمك بدينك وبلغات دينك هي التي أوصلتك لإلسالم؟
قال :أجل ..وقد صدق كتاب املسلمني عندما قال َ ﴿:ف ِإ ْن كُ ن َْت ِيف َش ٍّك ِممها َأنْزَ ْلنَا ِإ َل ْي َك
ِ
ون ا ْل ِكتَاب ِمن َقب ِل َك َل َقدْ جاء َك ْ ِ
ِ
ين َي ْق َر ُأ َ
ين﴾
احل ُّق م ْن َر يب َك َفال تَكُ ون هَن م َن ا ُْمل ْم َ ِرت َ
َ ْ ْ
َف ْاس َأ ِل ا هلذ َ
َ
َ َ
(يونس)94:
قلت :وما يف هذه اآلية مما فهمته؟
قال :هذه اآلية تشري إىل أن هذه املعرفة مرتبطة بمن يقرؤون الكتاب ويعلمونه ،ال بمن
هيجرونه ويرتكونه ..بل ورد يف آية أخرى أن هؤالء أكثر معرفة به من معرفتهم بأبنائهم ،كام قال
ِ
ِ
ون َأ ْبنَا َء ُه ْم َو ِإ هن َف ِريق ًا ِمن ُْه ْم َل َيكْ ُت ُم َ
َاب َي ْع ِر ُفو َن ُه َكَام َي ْع ِر ُف َ
احل هق َو ُه ْم
ين آ َت ْين َُاه ُم ا ْلكت َ
تعاىل ﴿:ا هلذ َ
ون ْ َ
َي ْع َل ُم َ
ون﴾ (البقرة)146:
قلت :فأنت اآلن تعرف حممدا أكثر من معرفتك ألبنائك؟
قال :أجل..
قلت :فام الذي حجبك عن إظهار إسالمك إىل هذه اللحظة؟
قال :لقد كان يل أخ توأم ،وكان يغريني باجلاه العريض ..واملناصب الرفيعة ..واألموال
ِ
َاب
ف ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َخ ْل ٌ
الكثرية ..إنه ما ذكره القرآن الكريم عندما قال َ ﴿:ف َخ َل َ
ف َو ِر ُثوا ا ْلكت َ
ِ
عَر َض َه َذا ْ َ
األ ْدنَى َو َي ُقو ُل َ
َي ْأ ُخ ُذ َ
عَر ٌض ِم ْث ُل ُه َي ْأ ُخ ُذو ُه َأ َلْ ُيؤْ َخ ْذ عَ َل ْي ِه ْم
ون َس ُي ْغ َف ُر َلنَا َو ِإ ْن َي ْأ ِهت ْم َ
ون َ
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ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِمي َث ُاق ا ْل ِكت ِ
ين َيت ُهق َ
َاب َأ ْن ال َي ُقو ُلوا َ
ون َأ َفال
عَىل ا هِ
احل هق َو َد َر ُسوا َما فيه َوالده ُار ْاآلخ َر ُة َخ ْ ٌري ل هلذ َ
هلل ِإ هال ْ َ
َت ْع ِق ُل َ
ون﴾ (ألعراف)169:
قلت :فأين أخوك التوأم اآلن؟
قال :هو غائب اآلن ..ال أرجعه اهلل ..لقد كان الصخرة التي حجبت قلبي عن اخلروج من
كهف الظلامت الذي سجنت فيه طول حيايت.
قلت :فكيف بدا لك أن ترتك كل ذلك اآلن؟
قال :لقد كنت مارا عىل هذا الوادي ،فسمعت من الغيب قارئا يقرأ ما قرأته عليك ،فتحركت
يف نفيس مهة تدعوِّن للرتفع عن هذه القيود التي حتبسني عن السري إىل ريب ،والتنعم بالدخول
حتت لواء نبيه.
قلت :ولكنك تذكر أنه ل يبق من عمرك إال هذه اللحظات ،فكيف تزعم أنك تسري إىل اهلل؟
قال :من رزقه اهلل القبول ،رزق يف طرفه عني من األمداد ما ال تفي به األعامر ..أل تسمع
قوله ( :والذي ال إله غريه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع
فيسبق عليه الكتاب ،فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ،وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى
ما يكون بينه وبينها إال ذراع ،فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها)()1

قلت :فام الذي يف كتابك ،ويف لغات كتابك مما دلك عىل حممد ودين حممد؟
قال :أنا اسمي يعقوب..
قلت :لقد ذكرت يل ذلك ..وال أدري عالقة اسمك بالبشارة.
قال :لقد سمعت قرآن املسلمني يذكر وصية ليعقوب ،يويص فيها أوالده باإلسالم ،فقد
ِ
وب ا َْمل ْو ُت ِإ ْذ َق َال لِ َبنِ ِيه َما َت ْع ُبدُ َ
ون
رض َي ْع ُق َ
ورد يف القرآن الكريم قوله تعاىلَ ﴿:أ ْم كُ ْن ُت ْم ُش َهدَ ا َء إ ْذ َح َ َ

( )1البخاري ومسلم.
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ِمن بع ِدي َقا ُلوا َنعبدُ ِإ َهل َك و ِإ َله آب ِائ َك ِإبر ِاهيم و ِإسام ِع َيل و ِإسح َاق ِإ َهل ًا و ِ
احد ًا َون َْح ُن َل ُه
َ
َ ْ َ
ُْ َ َ َ َ
ْ َْ
َْ َ َ ْ َ
ُم ْس ِل ُم َ
ون﴾ (البقرة)133:
قلت :أجل ..لقد مر يب هذا النص ..ولكن ما عالقته بالبشارة؟
قال :هذا النص خيرب عن اهتامم يعقوب بدين أبنائه من بعده.
قلت :هذا واضح ..وأنا ال أريد احلديث عن هذا ..أريدك أن حتدثني عن بشارة يعقوب
التي دعتك إىل حممد ..لعل يل من العلم ما ينفي عنك ما يرتبط هبا من شبه.
قال :هل قرأت بشارة يعقوب هبش هيالوه (שילה)؟
قلت :وكيف ال أقرؤها وأنا رجل دين قىض مع األسفار سنني طواال ..لقد ورد يف العهد
القديم عن وصية يعقوب لبنيه قبل وفاته يف سفر التكوين (( :)10/49ثم دعا يعقوب بنيه ،وقال
اجتمعوا أبارك فيكم ،وأخربكم بام ينالكم يف آخر هذه األيام ،اجتمعوا واسمعوا ذلك يا بني
يعقوب ،واقبلوا من إِسائيل أبيكم ..ال يزول القضيب من هيوذا ،والرسم من حتت أمره ،إىل أن
جيئ شيلوه ،وإليه جتتمع الشعوب)()1

( )1ترجم هذا النص يف الرتمجات العربية األربع املعارصة كام ييل:
نسخة فانديك املعتمدة ط 1977

نسخة كتاب احلياة ط 1988

ال يزول قضيب من هيوذا ومشرتع من بني رجليه حتى يأتى

ال يزول صوجلان امللك من هيوذا وال مشرتع من صلبه حتى

شيلون وله يكون خضوع شعوب.

يأتى شيلوه ( ومعناه  :من له األمر ) فتطيعه الشعوب.

نسخة الكاثوليك ط 1993

نسخة اآلباء اليسوعني ط 1991

ال يزول الصوجلان من هيوذا وال عصا السلطان من صلبه

ال يزول الصوجلان من هيوذا وال عصا القيادة من بني قدميه

إىل أن يتبوأ ىف شيلوه من له طاعة الشعوب.

إىل أن يأتى صاحبها وتطيعه الشعوب.

( ..)1إىل أن يتبوأ ىف شيلوه ( مدينة بني بيت إيل وشكيم )

النص ومعناه موضوعا جدل .يدور الكالم عىل
(..)2
ّ

أو :إىل أن يأتى من له الصوجلان.

جمىء شخص تكتنفه األِسار وتطيعه الشعوب .فالنبوءة

( )1

( )1

تنتظر ملكا مشيحا مثاليا ،وإن كان املستهدف أوال داود
وأِسته امللكية.

50

قال :ما هي الكلمة التي تسرتعي االنتباه يف هذه البشارة؟
قلت :ال شك أهنا كلمة (شيالوه) ،فهي كلمة غريبة ،بل هي كلمة فريدة يف العهد القديم،
وال تكرر يف أي مكان آخر فيه.
قال :إذن ..من هذه الكلمة نحاول أن نبحث عىل من تصدق البشارة؟
قلت :وملاذا تتعب نفسك يف البحث عنها؟ ..وهي منطبقة كنار عىل علم عىل املسيح.
قال :أي مسيح؟ ..مسيحكم أم مسيح اليهود ..أال تعلم أن اليهود ـ أيضا ـ ينتظرون مسيحا؟
قلت :أجل وأعلم أهنم يفرسون هذه اللفظة عىل مسيحهم ..بل هم يضعون يف ترمجاهتم
التفسريية املعروفة بـ (الرتجوم) ـ كرتجوم أونقيلوس والرتجوم الفلسطيني ،والرتجوم املنسوب
إىل يوناثان ،وترجوم خمطوطات قمران ـ حمل كلمة (شيلوه) اسم املسيح (ماشيحا)
ولكن كل ذلك غري صحيح ..شيلوه املراد هنا هو املسيح ..مسيحنا ..املخلص الذي
خلصنا عىل خشبة الصليب.
قال :أال ترى أنك تتكلف يف هذا التفسري؟
قلت :كيف ذلك؟
قال :اقرأ البشارة جيدا ..أل يرد فيها( :ال يزول القضيب من هيوذا ،والرسم من حتت أمره،
إىل أن جيئ شيلوه ،وإليه جتتمع الشعوب)؟ ..أتدري ما املراد بالقضيب؟
قلت :أجل ..هو صوجلان احلكم ،وقد استبدلت هذه الكلمة يف بعض الرتمجات بكلمة
(الصوجلان).
وعلامء املســـيحيـة مقرون بعجزهم عن تفســـري حمتواهـا وفحواهـا لغويـا وتـارخييـا ،بـل واالعرتاف الرصـــيح ب ه
نص
ـأن قراءة ّ
النبوءة من األصــــل العربانى القـديم متعـذر لفقـدان قواعـد قراءة هـذه اللغـة القـديمـة ومفرداهتـا من قبـل زمن بعثـة املســـيح 
بحواىل مخســـة قرون كاملة ،وهذه اللغة العربانية القديمة ختتلف عن اللغة العربية املاصـــورتية املشـــكلة املعروفة حاليا ،والتى
انتهوا من وضع قواعد قراءهتا وتشكيلها ىف القرن العارش امليالدى ،أى من بعد أن انتهى املسلمون من تشكيل القرآن الكريم.
انظر :نبي أرض اجلنوب ،وانظر ملزيد من التفصيل :قاموس الكتاب املقدس العربى نرش دار الثقافة ص .536
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قال :فهذه البشارة ـ إذن ـ تتحدث عن رجل يملك؟
مبني القانون
قلت :أجل ..هذا هو الظاهر ..بل قد جاء فيها (الرسم من حتت أمره)أي أنه ي
ومرشعه.
ومفرسه ي
ي
قال :فأنت تقر إذن بأن هذه البشارة ال تنطبق عىل املسيح؟
قلت :كيف؟
قال :ل يكن املسيح يملك ..أل هيرب املسيح من متليكه ملا طلبوا ذلك؟
قلت :بىل ..وقد جاء يف يوحنا( :ملا علم أهنم مزمعون أن يأتوا وخيتطفوه ليجعلوه ملك ًا
انرصف أيض ًا إىل اجلبل وحده)(يوحنا .)15/6
قال :ليس ذلك فقط ،بل إنه ملا ادعى عليه اليهود عند بيالطس أنه يقول عن نفسه بأنه ملك
نفى ذلك ،وحتدث عن مملكة روحية جمازية غري حقيقية فقال( :مملكتي ليست من هذا العال ،لو
كانت مملكتي من هذا العال لكان خدامي جياهدون لكي ال أسلم إىل اليهود) (يوحنا )36/18
قلت :هذا صحيح ..ولكنها مع ذلك قد تنطبق عىل موسى..
قلت هذا ،ول يكن يل من نية إال رصفه عن حممد  ،فقد بدأ الشك يدب يف نفيس من
صدق النبوءات التي كنت أسلم هلا تسليام مطلقا.
نظر إيل بنوع من السخرية اخلفية ،وقال :لعلك ل تقرأ البشارة ..تثبت جيدا منها ..إن هذه
البشارة تنص عىل أنه بمبعث هذا النبي يزول امللك من إِسائيل ..بل ترفع الرشيعة ..فكيف تقول
بأن موسى هو الذي حتقق فيه ذلك ..أال ترى خطورة مثل هذا الرأي؟
قلت :أجل ..لو سلمنا بأن موسى هو الذي حتقق هبذا الوصف لكان كل من عداه مدعيا..
فالرشيعة ل تقطع بموسى ،بل قطعت باملسيح.
قال :ول تقطع باملسيح ..أل تقرأ اإلنجيل؟
قلت :بىل..
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قال :أل تقرأ فيه أنه ما جاء لنقض الناموس؟
قلت :هذا صحيح ..فقد جاء يف (متى ( :)17/5ال تظنوا أِّن جئت ألنقض الناموس أو
األنبياء ،ما جئت ألنقض بل ألكمل)
قال :ليس ذلك فقط ،بل قد ورد يف نص البشارة أهنا ترتبط بشخص ختضع له الشعوب ،ال
شعب إِسائيل فقط ،مع أن مجيع أنبياء بني إِسائيل ل يرسلوا لغري بني إِسائيل.
قلت :إال املسيح.
قال :حتى املسيح ..أل تقرأ ما ورد يف األناجيل ..لقد جاء يف متى( :ل أرسل إال إىل خراف
بيت إِسائيل الضالة) (متى )24 / 15؟
قلت :أرى أنك هبذا القول تريد أن ترصف هذه البشارة عن مجيع بني إِسائيل.
قال :أجل  ..عن مجيعهم ،حتى عن سليامن الذي كان ملكا ..فإنه ل يزل بوجوده ملك بني
إِسائيل ،وال رشيعتهم.
قلت :فعىل من ترى انطباق هذه البشارة إذن؟
قال :أرى أن هذه البشارات تنطبق عىل بشارات أخرى هلا نفس الداللة ،وكلها جتتمع عىل
التبشري بمخلص واحد.
إن هذا املبرش به هو نفسه الذي برشت به هاجر وإبراهيم( :يده عىل كل واحد) (التكوين
.)12/16
وهو نفسه الذي قال عنه النبي حزقيال( :يأيت الذي له احلكم فأعطيه إياه) (حزقيال
.)27/21
بل هو نفسه الذي برش به املسيح حني قال متحدثا عن نسخ الرشائع برشيعة هذا املبرش به:
(ال تظنوا أِّن جئت ألنقض الناموس أو األنبياء ،ما جئت ألنقض بل ألكمل ،فإِّن احلق أقول
لكم :إىل أن تزول السامء واألرض ال يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون
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الكل)(متى  ،)18-17/5فهذا املبرش به هو الكل الذي له الكل..
قلت :لقد ذكرتني بقول آخر يف تفسري لفظة (شيلوه) ،فمن أهم األقوال التي وردت فيها
أهنا ليست اسام لشخص ،بل هي مصحفة عن كلمة (شلو) ،وتعني (الذي لـه) أو (الذي حفظت
األشياء لـه) ..وقال بعضهم بـل هي (يش لو) ،وتعني (هدية اهلل)..
ونحن ـ معرش املسيحيني ـ ال نرى يف هذا الكل الذي له الكل غري املسيح.
قال :أتريد أن تعود بنا إىل نفس ما ذكرنا ..أل خيرب املسيح أنه ل يأت لينقض الناموس ..ول
يأت ليقيم ملكا؟
قلت :أجل ..صحيح ،قد ذكرنا هذا.
قال :فكيف تنطبق هذه البشارة عليه إذن؟
قلت :فكيف تنطبق هذه البشارة عىل حممد؟
قال :أنت تعلم أنه ال أحد يف الدنيا تنطبق عليه هذه البشارة غري حممد.
قلت :ال أعلم ذلك ..ولو أعلم ما سألتك ..بل لو كنت أعلم التبعتك يف دينك ،وما
انتظرت حتى أصل إىل هذه املحل الذي أنت فيه.
قال :وأخوك التوأم أتراه يرىض ..إن التوائم ال يرضون ..سل كل من له أخ توأم ليخربك
باحلقيقة.
قلت :وأنت ..أين أخوك التوأم؟
قال :لقد أخربتك بغيبته ..ال أرجعه اهلل ..ولو ل يغب ما نطقت أمامك بمثل هذه الكلامت.
قلت :حدثني هبذه البشارة ..ودع أخي ..فهو ينعم بكل صحة وعافية.
قال :حاول أن تفهم البشارة أوال ،وما تستلزمه البشارة ،لتستطيع أن جتد هلا املحل املناسب
هلا.
لقد ذكرت البشارة أن الصوجلان واملرشع ،أي احلكم والرشيعة سيظالن يف سبط هيوذا طاملا
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ل يظهر شيلوه.
وهذا يفند ادعاء اليهود بأن الشيلوه ل يظهر ،ألن الصوجلان امللكي واخلالفة ختصان ذلك
السبط ،وقد انقرضا منذ أكثر من ثالثة عرش قرن ًا.
ليس ذلك فقط ..بل إن اليهود مضطرون أن يقبلوا واحد ًا من اخليارين:
إما التسليم بأن شيلوه قد جاء من قبل ،وأن أجدادهم ل يتعرفوا عليه.
و أن يتقبلوا أن سبط هيوذا ل يعد موجود ًا ،وهو السبط الذي ينحدر منه شيلوه.
ليس ذلك فقط ..بل إن النص يتضمن ـ بصورة واضحة ومعاكسة جد ًا لالعتقاد اليهودي
واملسيحي ـ أن شيلوه غريب متام ًا عىل سبط هيوذا وبقية األسباط ،ألن النبوة تدل عىل أنه عندما
جييء شيلوه ،فإن الصوجلان واملرشع سوف خيتفيان من سبط هيوذا ،وهذا ال يتحقق إال إذا كان
شيلوه غريب ًا عن هيوذا ،فإن كان شيلوه منحدر ًا من هيوذا ،فكيف ينقطع هذان العنرصان من ذلك
السبط.
بل إن النص يدل عىل أنه ال يمكن أن يكون شيلوه منحدر ًا من أي سبط آخر ،ألن الصوجلان
واملرشع كانا ملصلحة إِسائيل كلها ،وليس ملصلحة سبط واحد.
وهذا ال يقيض فقط عىل ادعاء اليهود ،بل هو يقيض قبل ذلك ،ومع ذلك ،عىل االدعاء بأن
املسيح هو شيلوه ،ألن املسيح منحدر من هيوذا من جهة أمه.
قلت :فقد ترمجها آخرون ترمجات أخرى لن تنطبق عىل حممد بأي حال من األحوال.
قال :فبم ترمجوها؟
ِ
اهلدوء الن ِ
ّهائي) ( ،)final tranquilityوقريب منها ما
قلت :لقد ترمجوها (حتى َجييء
ترمجها به آخر ،فذكر أهنا (حتى يأيت السالم األخري) ،ومعنى ذلك أهنا مصحفة عن َ
(ش ْلواه) التي
تعني اهلدوء والسالم.
قال :وذلك ال يتحقق إال يف حممد.
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قلت :بل ذلك ال يتحقق إال يف املسيح ..فقد كان السالم األخري الذي نعمت به البرشية.
قال :ولكنكم تزعمون أن التالميذ من بعده كانوا رسال ..فكيف يكون السالم األخري؟
ثم إن املسيح وتالميذه من إِسائيل ،وقد عرفنا أن النبوءة ال يمكن وقوعها عىل بني
إِسائيل.
قلت :فكيف ترى انطباقها عىل حممد ..ودينه دين حرب ال دين سالم؟
قال :السالم يف دينه هو األصل ..واحلرب رضورة تبحث عن السالم ..لقد ورد يف كتاب
ِ
هلل ِإ هن ُه ُه َو الس ِم ُ ِ
اجن َْح َهلَا َوت ََو ْ
يم﴾ (ألنفال)61:
كهل عَ َىل ا هِ
لس ْل ِم َف ْ
يع ا ْل َعل ُ
ه
املسلمني َ ﴿:و ِإ ْن َجن َُحوا ل ه
وه ْم ﴾ (البقرة)191 :
وه ْم َح ْي ُث َث ِق ْف ُت ُم ُ
قلت :وورد فيه َ ﴿:وا ْق ُت ُل ُ
قال :ملاذا تقطع اآلية من سياقها ..إن اآلية تتحدث عن مبادئ السالم العظمى ،لقد قال اهلل
وه ْم ِم ْن َح ْي ُث َأ ْخ َر ُجوكُ ْم َوا ْل ِف ْتن َُة َأ َشدُّ ِم َن ا ْل َقت ِْل َوال
وه ْم َو َأ ْخ ِر ُج ُ
وه ْم َح ْي ُث َث ِق ْف ُت ُم ُ
تعاىلَ ﴿:وا ْق ُت ُل ُ
كَذلِ َك جزَ اء ا ْل ِ
ِِ
ُت َق ِات ُل ُ ِ
وه ْم َ
كَاف ِرين َ﴾
احل َرا ِم َحتهى ُي َق ِات ُلوكُ ْم ِف ِيه َف ِإ ْن َقا َت ُلوكُ ْم َفا ْق ُت ُل ُ
َ ُ
وه ْم عنْدَ ا َْمل ْسجد ْ َ
(البقرة)191:
فاآلية الكريمة تربر قتاهلم بالدفاع عن النفس ..وال يمكن أن يتحقق بالسالم من له تكن له
القوة عىل الدفاع عن نفسه.
قلت :ولكن اإلسالم يأمر بقتل املقاتلني وغريهم ،أل تقرأ كتاهبم ،فقد ورد فيه َ ﴿:و َقا ِت ُلوا
ا ُْمل ْ ِ
رش ِكنيَ كَا هف ًة﴾ (التوبة)36 :
قال :أنت مغرم بتقطيع النصوص ..أال تعلم أن التقطيع انتقاء ،وأن االنتقاء حتريف ..لقد
قال اهلل تعاىل يف اآلية  ﴿:و َق ِات ُلوا ا ُْمل ْ ِ ِ
كَام ُي َق ِات ُلونَكُ ْم كَا هف ًة ﴾ (التوبة)36 :
َ
رشكنيَ كَا هف ًة َ
ثم إن الكافة التي حترصون عليها هنا ورد مثلها يف األمر بالسلم ،فقد قال تعاىلَ ﴿:يا َأ ُّ َهيا
الشي َط ِ
ِ
ِ
ان ِإ هن ُه َلكُ ْم عَ دُ ٌّو ُم ِبنيٌ ﴾
الس ْل ِم كَا هف ًة َوال َتت ِهب ُعوا ُخ ُط َوات ه ْ
ا هلذ َ
ين آ َم ُنوا ا ْد ُخ ُلوا ِيف ي
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(البقرة)208:
هلل ِ ِ
ثم إن اهلل تعاىل بني علة احلرب التي تبحث عن السالم ،فقال  ﴿:ال َين َْهاكُ ُم ا هُ
عَن ا هلذ َ
ين َلْ
ِ ِ
ُي َق ِات ُلوكُ ْم ِيف الدي ِ
هلل ُ ِحي ُّب ا ُْمل ْق ِس ِطنيَ ﴾
وه ْم َو ُت ْق ِس ُطوا ِإ َل ْي ِه ْم ِإ هن ا هَ
َرب ُ
ين َو َلْ ُخي ِْر ُجوكُ ْم م ْن د َي ِاركُ ْم َأ ْن ت َ ُّ
(املمتحنة ،)8:فاآلية تأمرنا بمساملة املساملني بل واإلحسان إليهم ..ثم تأيت اآلية بعدها بالنهي عن
هلل ِ ِ
ين َقا َت ُلوكُ ْم ِيف الدي ِ
ين َو َأ ْخ َر ُجوكُ ْم ِم ْن ِد َي ِاركُ ْم
مساملة املجرمني ،قال تعاىلِ ﴿:إن َهام َين َْهاكُ ُم ا هُ
عَن ا هلذ َ
َو َظ َاهروا عَ َىل ِإ ْخر ِ
اجكُ ْم َأ ْن ت ََو هل ْو ُه ْم َو َم ْن َيت ََو ههلُ ْم َف ُأو َل ِئ َك ُه ُم ال هظ ُاملِ َ
ون﴾ (املمتحنة)9:
َ
ُ
قلت :أليس يف ذلك ظلام !؟ ..لقد أمرنا املسيح بمحبة أعدائنا.
قال :ال ..ليس ظلام ..أنت بني موقفني :إما أن تنرص الضحية ،وإما أن تنرص اجلالد.
قلت :قد أنرص كليهام.
قال :نعم ..عندما تنهى اجلالد عن جلده يكون ذلك نرصا له ونرصا للضحية ،ولكنه إن ل
يستجب ..ماذا تفعل؟ ..هل ترتك الضحية للجالد بحجة حبك للسالم ،أم أنك تفعل ما فعله
موسى حني نرص اإلِسائييل؟
ِ ِ ِ
ين ُي َقا َت ُل َ
ون ِب َأ ههنُ ْم
لقد علل القرآن الكريم ِس القتال ،وأبان عن مقاصده ،فقال ُ ﴿:أذ َن ل هلذ َ
ِ
هلل عَ َىل ن ِ ِ ِ
ين ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َي ِار ِه ْم ِبغ ْ ِ
هلل َو َل ْوال
َري َح ٍّق ِإ هال َأ ْن َي ُقو ُلوا َر ُّبنَا ا هُ
ُظ ِل ُموا َو ِإ هن ا هَ
َرصه ْم َل َقد ٌير ا هلذ َ
ْ
هلل ِ
ِ
هاس َب ْع َض ُه ْم ِب َب ْع ٍ
كَثري ًا
كَر ِف َيها ْاس ُم ا هِ
َد ْف ُع ا هِ
ض َهلُدي َم ْت َص َو ِام ُع َو ِب َي ٌع َو َص َل َو ٌ
هلل الن َ
ات َو َم َساجدُ ُي ْذ ُ

هلل َل َق ِو ٌّي ِ
عَزيزٌ ﴾ (احلج 39:ـ )40
ْرص ُه ِإ هن ا هَ
ْرص هن ا هُ
هلل َم ْن َين ُ ُ
َو َل َين ُ َ
قلت :دعنا من هذا ..وألسلم بعض ما ذكرت ..ولكن مع ذلك ،فقد ذكر آخرون أهنا
مشتقة من الفعل (نشل) الذي يعني (طرد ،ونفى) ،ومن ثم ترمجها إىل (حتى يأيت املنفي ( until
)the exile comes
قال :وهذا ال ينطبق إال عىل حممد ..ألن املسيح ـ كام تزعمون ـ صلب يف بلده.
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أما حممد  فقد خرج من بالده فارا بدينه ،بعد أن اتفق املأل من املرشكني عىل مجيع ما أبدعته
ِ
وك َأ ْو ُخي ِْر ُج َ
وك َأ ْو َي ْق ُت ُل َ
ين كَ َف ُروا لِ ُي ْث ِب ُت َ
وك
عقوهلم من صنوف املكر ،قال تعاىلَ ﴿:و ِإ ْذ َي ْمكُ ُر ِب َك ا هلذ َ
ِ
َو َي ْمكُ ُر َ
ين﴾ (ألنفال)30:
هلل َوا هُ
ون َو َي ْمكُ ُر ا هُ
هلل َخ ْ ُري ا َْملاك ِر َ
ول هياجر وحده ،بل هاجر معه أكثر أصحابه ..بل إن املهاجرين يمثلون املسلمني األول
الذين تعرضوا جلميع أنواع االضطهاد.
وال أظنك حتتاج إىل أي توثيق تارخيي هلذا ..فهو منقول بالتواتر ..بل نصت عليه آيات كتاب
املسلمني املقدس ،وهو منقول بأعظم أسانيد التواتر وثوقا.
قلت :ولكن بعضهم اعترب (شيلوه) اسام ملكان معني ،لذلك جاء يف بعض الرتمجات(:ال
يزول قضيب من هيوذا ،ومشرتع من بني رجليه حتى يأيت اىل شيلوه) ،ويف ترمجة انكليزية( :حتى
يأيت الرجال إىل شيلو)
قال :إن علمي بلغات الكتاب املقدس حييل هذا االحتامل ..ذلك أن كلمة شيلوه تتكون من
أربعة أحرف عربية هي( :شني)( ،يود)( ،الميد)( ،وهي) ،وتوجد بلدة اسمها شيلوه ولكن ال
يوجد فيها حرف (يود) ،ولذلك ال يمكن أن يكون االسم مطابقا أو مشري ًا للبلدة ..فالكلمة
حيثام وجدت تشري إىل شخص وليس إىل مكان.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن العلامء املتخصصون ضعفوا هذا الرأى ،واستدلوا لذلك ه
بأن الواقع
التارخيى لبنى إِسائيل يدحض وجود أمهية كربى ملثل بلدة شيلوه هذه ..بل فوق ذلك نصوا عىل
خطأ تلك الرتمجة ،وشككوا ىف صحتها.
قلت :لقد ذكرت يل أنك عال لغات ..فام املعاِّن التي ترجحها هلذه الكلمة؟
قال :اثنان.
قلت :فام أوهلام؟
قال :أن تكون الكلمة ِسيانية مكونة من كلمتي (بشيتا) و(لوه) ،ومعنى األوىل منهام( :هو)
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أو (الذي) ،والثانية (لوه) معناها (له) ،ويصبح معنى النبوءة حسب ترمجته املفرسة( :إن الطابع
امللكي املتنبئ لن ينقطع من هيوذا إىل أن جييء الشخص الذي خيصه هذا الطابع ،ويكون له
خضوع الشعوب)
قلت :فام الثاِّن؟
قال :أن تكون الكلمة حمرفة من كلمة (شيلواح) ومعناها(:رسول اهلل) كام يعرب بالكلمة
جماز ًا عن الزوجة املطلقة ألهنا ترسل بعيد ًا ،وتفسري الكلمة بالرسالة مال إليه القديس جريوم،
فرتجم العبارة( :ذلك الذي أرسل)
باإلضافة إىل هذا ،فقد رأيت أن كلمة (ش هيالوه) العربية تعادل الصيغة العربية رسول اهلل عند
حساهبا بحساب أبى جاد( )1املعمول به عند اليهود .فمجموع أرقام حروفها يساوى  362وهو
هو جمموع أرقام الصيغة العربية رسول اهلل .362
***
صمت قليال ،ثم قال :لقد عرفت منزلة النبي يعقوب عند املسلمني ..أتدري ما منزلته
عندكم؟
قلت :هو نبي عظيم من أنبياء بني إِسائيل.
قال :أال تعتربونه سارقا للربكة؟ ..إنكم جتعلون كل تلك الربكات التي نزلت عىل إِسائيل
وبيت إِسائيل مبنية عىل الغش واالحتيال ..أليس كذلك؟
صمت ،فقال :سأقرأ عليك من الكتاب املقدس ما يذكرك هبذا.
قال :أول جريمة تنسبوهنا ليعقوب هو احتياله عىل أخيه ،واشرتاؤه ما ال يمكن أن يشرتى..

اجلمل املعروف بحساب أبى جاد :
( )1أرقام حروف العبارتني حسب حساب ه
شيهالوه ( ش ى ى ا ل و هـ ) 362 = 5 + 6 + 30 + 1 + 10 + 10 + 300 :
رسول اهلل ( ر س و ل ا ل ل هـ ) .362 = 5 + 30 + 30 + 1 + 30 + 6 + 60 + 200 :
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أل يشرت منه البكورية؟
صمت ،فأخذ يقرأ( :فكرب الغالمان ،وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد إنسان الربية ويعقوب
إنسانا كامال يسكن اخليام ،فأحب اسحق عيسو ألن يف فمه صيدا .وأما رفقة فكانت حتب
يعقوب ،وطبخ يعقوب طبيخا فأتى عيسو من احلقل وهو قد أعيا ،فقال عيسو ليعقوب :أطعمني
من هذا األمحر الِّن قد اعييت .لذلك دعي اسمه أدوم ،فقال يعقوب :بعني اليوم بكوريتك ،فقال
عيسو :ها أنا ماض إىل املوت ،فلامذا يل بكورية ،فقال يعقوب :احلف يل اليوم فحلف له فباع
بكوريته ليعقوب ،فأعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس ،فأكل ورشب وقام ومىض ،فاحتقر
عيسو البكورية)(تكوين 27/25 :ـ )34
صمت قليال ،ثم قال :وثاِّن جريمة هي أنكم تنسبون له الغش واالحتيال عىل أبيه ..نبي اهلل
إسحق ..أليس كذلك؟
صمت ،فقال :أنتم تقرؤون يف الكتاب املقدس ،وتتعلمون عىل يديه هكذا..
أخذ يقرأ( :وحدث ملا شاخ اسحق وك ّلت عيناه عن النظر انه دعا عيسو ابنه االكرب وقال له
يا ابني .فقال له هانذا ،فقال :إنني قد شخت ولست اعرف يوم وفايت .فاآلن خذ عدتك جعبتك
وقوسك واخرج اىل الربية وتص ّيد يل صيدا .واصنع يل اطعمة كام احب وأتني هبا آلكل حتى
تباركك نفيس قبل أن أموت وكانت رفقة سامعة اذ تكلم اسحق مع عيسو ابنه .فذهب عيسو إىل
الربية كي يصطاد صيدا ليأيت به .وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة :إِّن قد سمعت اباك يكلم
عيسو اخاك قائال :ائتني بصيد واصنع يل اطعمة آلكل واباركك امام الرب قبل وفايت ،فاآلن يا
ابني اسمع لقويل يف ما انا آمرك به ..اذهب اىل الغنم وخذ يل من هناك جديني ج ّيدين من املعزى.
فأصنعهام أطعمة البيك كام حيب،فتحرضها إىل ابيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته.
جيسني أيب،
فقال يعقوب لرفقة امه :هوذا عيسو أخي رجل أشعر وأنا رجل أملس ربام ّ
فاكون يف عينيه كمتهاون وأجلب عىل نفيس لعنة ال بركة.
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عيل يا ابني اسمع لقويل فقط واذهب خذ يل ،فذهب وأخذ وأحرض
فقالت له أمه :لعنتك ّ
ألمه .فصنعت أمه أطعمة كام كان أبوه حيب.
وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها األكرب الفاخرة التي كانت عندها يف البيت وألبست يعقوب
ابنها األصغر وألبست يديه ومالسة عنقه جلود جديي املعزى .وأعطت األطعمة واخلبز التي
صنعت يف يد يعقوب ابنها فدخل إىل أبيه وقال :يا أيب .فقال :هانذا .من انت يا ابني ،فقال يعقوب
ألبيه :أنا عيسو بكرك .قد فعلت كام كلمتني .قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك.
يرس يل.
فقال اسحق البنه :ما هذا الذي اِسعت لتجد يا ابني .فقال ان الرب اهلك قد ّ
الجسك يا ابني .أأنت هو ابني عيسو أم ال؟
فقال اسحق ليعقوب :تقدم
ّ
فجسه وقال الصوت صوت يعقوب ،ولكن اليدين يدا
فتقدم يعقوب إىل اسحق ابيهّ .
عيسو.
ول يعرفه ألن يديه كانتا مشعرتني كيدي عيسو أخيه فباركه ،وقال :هل انت هو ابني عيسو،
فقال :أنا هو ..فقال :قدم يل آلكل من صيد ابني حتى تباركك نفيس .فقدّ م له فأكل .وأحرض له
مخرا فرشب.
فقال له اسحق أبوه :تقدم وق ّبلني يا ابني.
فتقدم وق ّبله .فشم رائحة ثيابه وباركه ،وقال :انظر .رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب،
فليعطك اهلل من ندى السامء .ومن دسم االرض .وكثرة حنطة ومخر ،ليستعبد لك شعوب.
وتسجد لك قبائل .كن سيدا الخوتك .وليسجد لك بنو أمك .ليكن العنوك ملعونني.
ومباركوك مباركني.
وحدث عندما فرغ اسحق من بركة يعقوب ويعقوب قد خرج من لدن اسحق أبيه أن عيسو
أخاه أتى من صيده ،فصنع هو أيضا أطعمة ودخل هبا إىل أبيه وقال ألبيه :ليقم أيب ويأكل من صيد
ابنه حتى تباركني نفسك.
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فقال له اسحق أبوه :من أنت .فقال :أنا ابنك بكرك عيسو.
إيل فأكلت
فارتعد اسحق ارتعادا عظيام جدا ،وقال :فمن هو الذي اصطاد صيدا ،وأتى به ّ
من الكل قبل أن جتيء وباركته .نعم ويكون مباركا.
فعندما سمع عيسو كالم أبيه رصخ رصخة عظيمة ومرة جدا .وقال ألبيه باركني أنا ايضا يا
أيب.
فقال :قد جاء اخوك بمكر واخذ بركتك.
فقال :أال إن اسمه دعي يعقوب .فقد تعقبني اآلن مرتني .اخذ بكوريتي وهوذا اآلن قد اخذ
بركتي .ثم قال :أما أبقيت يل بركة.
فأجاب اسحق وقال لعيسو :إِّن قد جعلته سيدا لك ،ودفعت اليه مجيع إخوته عبيدا
وعضدته بحنطة ومخر .فامذا أصنع إليك يا ابني.
فقال عيسو ألبيه :ألك بركة واحدة فقط يا أيب .باركني أنا أيضا يا أيب .ورفع عيسو صوته
وبكى.
فأجاب إسحق أبوه وقال له :هوذا بال دسم األرض يكون مسكنك .وبال ندى السامء من
فوق .وبسيفك تعيش .وألخيك تستعبد .ولكن يكون حينام جتمح أنك تكرس نريه عن عنقك.
فحقد عيسو عىل يعقوب من أجل الربكة التي باركه هبا أبوه .وقال عيسو يف قلبه قربت أيام
مناحة أيب .فأقتل يعقوب أخي.
فأخربت رفقة بكالم عيسو ابنها األكرب .فأرسلت ودعت يعقوب ابنها األصغر وقالت له
هوذا عيسو أخوك ّ
متسل من جهتك بانه يقتلك .فاآلن يا ابني اسمع لقويل وقم اهرب اىل اخي
البان اىل حاران .وأقم عنده اياما قليلة حتى يرتد سخط أخيك .حتى يرتد غضب اخيك عنك
وينسى ما صنعت به .ثم أرسل فآخذك من هناك .ملاذا اعدم اثنيكام يف يوم واحد)(تكوين1/27 :
ـ )45
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اعذرِّن إن كنت قد قرأت لك النص بطوله ..أترى مثل هذا السلوك سلوك أنبياء ينبغي أن
يقتدى هبم.
ليس ذلك فقط ..أنتم تتهمون يعقوب بمصارعة اهلل ،ألستم تروون يف سفر التكوين ،ويف
اإلصحاح [ (:] 22 : 32قال الرب لنبيه يعقوب حني صارعه ،ورأى أنه ل يتغلب
عليه(:أطلقني ،فقد طلع الفجر) فأجابه يعقوب  :ال أطلقك حتى تباركني .فسأله  :ما اسمك؟
فأجاب  :يعقوب .فقال  :ال يدعى اسمك يف ما بعد يعقوب ،بل إِسائيل _ ومعناه :جياهد مع اهلل
_ ألنك جاهدت مع اهلل والناس وقدرت .فسأله يعقوب  :أخربِّن ما اسمك؟ فقال  :ملاذا تسأل
عن اسمي؟ وباركه هناك.ودعا يعقوب اسم املكان فنيئيل إذ قال  :ألِّن شاهدت اهلل وجها لوجه
وبقيت حيا)
قلت :لست أدري ل تذكر يل هذه النصوص يف هذا املحل؟
قال :ألنكم تتصورون أن النبوة والربكة يمكن أن تتالعبوا هبا كام تشاءون ..فتهبوهنا ملن
ترضون عنه ،وتنزعوهنا عمن تسخطون عليه.
النبوة وبركات اهلل هلل ..ال لنا ..وال لكم ..فسلموا هلل ..وأسلموا هلل..
وأنا يف هذه اللحظات األخرية من عمري انجلت بني عيني احلقائق ..ولذلك سأموت
مسلام هلل ..فرحا هبذا اإلسالم الذي عشت طول عمري أحن إليه.
ما قال ذلك حتى لفظ آخر أنفاسه ..والبسمة تغمر فاه ،والنور يرشق من حمياه.
أما أنا فانرصفت بحرية جديدة ..وببصيص من النور اهتديت به بعد ذلك لشمس حممد
.
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بشارة موسى
يف اليوم الثالث قررت أن أزور أصحاب األشغال الشاقة ..أولئك الذين حيتاجون إىل
اخلالص من العناء الذي متتلئ به حياهتم.
ِست إىل الغابة ،فرأيت حطابا خيتار أغصانا ذات أشكال خاصة ،ليقطعها ،فقلت له :هل
يل أن أساعدك؟
قال :ال ..ولن تستطيع ..فهذه حرفة تلقيتها أبا عن جدا..
قلت :وما تصنع؟
قال :أصنع العيص ..أنا موسى ..لئن ارتبط اسم موسى النبي بالعصا التي كان حيملها ،فقد
ارتبط اسمي بالعيص التي أصنعها.
أعطاِّن الفرصة للتحدث معه ،فقلت :نعم االسم الذي حتمله ..لقد برش موسى باخلالص
الذي سيأيت.
قال :كل األنبياء برشوا باخلالص ..اخلالص هو حلم البرشية.
فرحت لتجاوبه ،فقلت :كل من سعى للخالص ناله.
قال :وكل من ناله نعم به.
قلت :فهل نلته؟
قال :ومايل ال أناله ..إن فضل اهلل أوسع من أن يغفل عني.
قلت :فأنت مسيحي إذن.
قال :نعم ..أنا مسيحي.
قلت :أنت مثيل إذن.
قال :كيف عرفت متاثلنا؟ ..ونحن من بالد خمتلفة ..ومن أعراق خمتلفة.
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قلت :نواحي املثلية بيننا كثرية ..أنت تفكر باخلالص ،وأنا أفكر به ..وأنت مسيحي ،وأنا
مسيحي ..وأنت تنعم باإليامن وأنا أنعم به.
قال :صدقت ..هناك أشياء كثرية جتمعنا ..فلذلك نحن متامثالن ،وال حيول بني متاثلنا ما
يتومهه الناس من مفارقات.
قلت :فهلم نبرش باخلالص الذي جاءنا به املسيح.
قال :ليس يل من دور يف احلياة إال التبشري باخلالص.
فرحت كثريا ،وقلت :نعم الرجل أنت ..فهيا نتذاكر ما قال املسيح.
قال :أنا موسى ..ولذلك سأذكرك بقول قاله موسى ينعت به طريق اخلالص.
قلت :ال بأس ..فام قال؟
البشارة األوىل:
قال :عندما نزل موسى من جبل الطور بعد ما كلمه ربه قال خماطب ًا بني إِسائيل(:قال يل
الرب :قد أحسنوا يف ما تكلموا ،أقيم هلم نبي ًا من وسط إخوهتم مثلك ،وأجعل كالمي يف فمه،
فيكلمهم بكل ما أوصيه به ،ويكون أن اإلنسان الذي ال يسمع لكالمي الذي يتكلم به باسمي أنا
أطالبه ،وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كالم ًا ل أوصه أن يتكلم به ،أو الذي يتكلم باسم
آهلة أخرى ،فيموت ذلك النبي .وإن قلت يف قلبك :كيف نعرف الكالم الذي ل يتكلم به الرب؟
فام تكلم به النبي باسم الرب ول حيدث ول ِ
يرص ،فهو الكالم الذي ل يتكلم به الرب ،بل بطغيان
تكلم به النبي ،فال ختف منه) (التثنية )1()22 - 17 / 18

( )1هكذا ورد نص النبوءة يف النسخ املختلفة من الكتاب املقدس:
نسخة فانديك املعتمدة ط 1977
أقيم هلم نَبِيا ِمن وس ِ
ُ
ط ْ
وأجعل
إخ َو ِ ِهت ْم ِمث َل َك.
ُ ُْ ه
َ َ
كالمى ىف فمه فيُك يل ِم ُهم بكل ما أوصيه .ويكون أن اإلنسان
الذى ال يسم ُع لكالمى الذى يتك هل ُم به باسمى أنا أطالب ُه.

نسخة كتاب احلياة ط 1988
ِ
إخو ِهتِم ِمث َل َك وأضع
هلذا أقيم هلُ ْم نَبِ هيا من بني َ

ِ
فيكون ه
ُ
أن كل من
كالمى ىف فمه ،فيخاطبهم بكل ما آ ُم ُر ُه به.
كالمى الذى يتَك هلم به باسمى ،فأنا أح ِ
يع ِِص ِ
اس َب ُه.
َ
ْ
َ ُ
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قلت :أراك حتفظ النص عن ظهر قلب ..قل من حيفظ نصوص الكتاب املقدس.
قال :وكيف ال أحفظه ..لقد كان هذا النص هو سبب هدايتي ،وتنعمي بأشعة اخلالص.
قلت :صدقت ..لقد ذكر هذا النص بطرس يف سياق حديثه عن املسيح ،فقال( :فإن موسى
قال لآلباء :إن نبي ًا مثيل سيقيم لكم الرب إهلكم من إخوتكم ،له تسمعون يف كل ما يكلمكم به،
ويكون أن كل نفس ال تسمع لذلك النبي تباد من الشعب ،ومجيع األنبياء أيض ًا من صموئيل فام
بعده ،مجيع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا هبذه األيام) (أعامل )26 - 22/3
قال :أترى أن بطرس يرى أن نبوءة موسى متحققة يف شخص املسيح؟
قلت :أجل ..ال شك يف ذلك ..وهكذا يؤمن كل مسيحي.
قال :ولكن هذا النص عندما عرضته عىل عقيل ل أفهم منه هذا.
قلت :كيف ..ال ترتك عقلك يعقلك عن املسيح.
قال :ال ختف ..فهذا النص ل يذكر املسيح ..وبالتايل ال حرج علينا يف أن نفهم منه ما نشاء
من النبوءات بحثا عن احلقيقة التي كان املسيح يدعو إىل البحث عنها واالتصال هبا.
أل يكن املسيح يقول( :إن ثبتم يف كلمتي ،كنتم حقا تالميذي ،وتعرفون احلق ،واحلق
حيرركم) (يوحنا 31/8:ـ )32؟
اشتد إعجايب به ،فاسرتسلت معه يف احلديث ،فقد ناسبت طريقة تفكريه الطريقة التي بدأت
هبا حيايت ،ثم ختليت عنها بالقناعات التي ِسهبا إيل أخي.
قال يل :ملاذا يرص الشارحون عىل أن املراد بالنبوة املسيح مع أنه ل يذكر باالسم يف هذا

نسخة الكاثوليك ط 1993

نسخة اآلباء اليسوعني ط 1991

ِ
ِ
وألقى
إخو ِهتِم ِمث َل َك
سأقيم هل ُ ْم نبِ هيا من بني َ
ُ

ِ
ِ
ُ
إخو ِ ِهتم ِم َ
وأجعل
ثلك،
سأقيم هلم نبِ هيا من َو ْسط َ

كالمى ىف فمه .وكل َمن ال يسم ُع كالمى الذى َيتَك هل ُم به
أحاسبه ِ
ِ
عليه.
باسمى
ُُ

كالمى ىف فمه ،فيخاطبهم بكل ما آ ُم ُره به .وأى َر ُج ٍل ل
يسمع كالمى الذى يتَك هلم به باسمى ،فإنيى ِ
أحاسبُه عَليه.
َْ َ ْ
َ ُ
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املوضع ..كام ل يذكر باالسم يف غريه؟
قلت :النبوءة وصف تصويري ألمور ستحدث يف املستقبل ،ولذلك ال تلتزم ذكر االسم،
وإنام تذكر ما يدل عىل املسمى.
قال :ل؟
قلت :حتى ال يظهر األدعياء ،فلو سمى املسيح باسمه ،الدعى الكل ذلك.
قال :فام هو الطريق ملعرفة النبوءة وانطباقها عىل من نرى أهنا انطبقت عليه؟
قلت :من خالل تعبريات النص.
قال :فهل ترى هذا النص يصف املسيح وصفا دقيقا؟
قلت :أجل ..وهكذا كل النبوءات؟
قال :فهلم نختار كلمة من النص ..لعلها أهم كلامته ..إهنا كلمة (مثلك) ما تعني هذه
الكلمة؟
قلت :هي واضحة ..تعني أن املسيح مثل موسى.
قال :فهل كان املسيح مثل موسى؟
قلت :أجل ..لقد كان موسى هيوديا ،وكذلك كان املسيح..وكان موسى من بني إِسائيل،
وكذلك كان املسيح.
قال :إن ما ذكرته من أمور متشاهبة ال ينحرص يف املسيح ..بل إن النبوءة يف هذه احلالة تكون
أكثر انطباقا عىل أي نبي من أنبياء العهد القديم :سليامن ،وأشعيا ،وحزقيال ،ودانيال ،وهوشع،
ويوئيل ،ومالخي ،ويوحنا وغريهم ..ذلك أهنم مجيعا هيود مثلام هم أنبياء ،فلامذا ال تكون هذه
النبوءة خاصة بأحد هؤالء األنبياء؟
صمت ،فقال :إذن نحتاج إىل البحث عن وجوه أخرى للتشابه ..فهل هناك وجوه أخرى
للتشابه بني املسيح وموسى؟
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صمت قليال ،ثم قلت :ال أذكر اآلن وجوها أخرى للتشابه.
قال :بل ال توجد وجوه أخرى للتشابه ..بل إن الفوارق بني املسيح وموسى أكثر من أن
تنحرص.
قلت :كيف ذلك؟
قال :إن املسيح ـ بمقتىض العقيدة املسيحية( )1ـ هو اإلله املتجسد ،ولكن موسى ل يكن إهلا،
أهذا حق؟
قلت :نعم.
قال :بمقتىض العقيدة املسيحية ،فإن املسيح مات من أجل خطايا العال ،لكن موسى ل يمت
من أجل خطايا العال ..أهذا حق؟
قلت :نعم.
قال :بمقتىض العقيدة املسيحية ،فإن املسيح ذهب إىل اجلحيم ثالثة أيام ..ولكن موسى ل
يكلف بالذهاب اىل اجلحيم ..أهذا حق؟
قلت :نعم.
قال :هل كان ملوسى والدان؟
قلت :أجل ..فقد جاء يف سفر اخلروج( :وأخذ عمرام بوكابد عمته وزوجة له فولدت له
هارون وموسى ﴾ (خروج)20:6:
قال :فهل ولد موسى والدة معجزة مثل املسيح؟
قلت :ال ..لقد ولد والدة طبيعية.
قال :فهل تزوج موسى؟
( )1نحن نذكر يف هذه الرسـائل العقيدة املسـيحية من باب التعميم بغض النظر عن اختالف املدارس والطوائف املسـيحية
يف ذلك.
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قلت :أجل ..وأنجب أوالدا.
قال :واملسيح ..هل تزوج؟
قلت :كال ..لقد ظل أعزب طول حياته.
قال :فالنص إذن ال ينطبق عىل املسيح.
قلت :هو ال ينطبق عليه يف كل النواحي ..فأنا وأنت متامثالن ،ولكنا نختلف يف أشياء
كثرية ..فالتامثل ال يعني التطابق.
قال :ال بأس ..فهلم نبحث يف كلمة أخرى ..فهذه الكلمة ال تزيد النبوءة إال بعدا عن
املسيح.
قلت :هيا نبحث يف النبوءة عن كلمة أخرى.
قال :لقد ورد يف النبوءة( :أقيم هلم نبي ًا) ،فهل كان املسيح نبيا؟
قلت :ال ..املسيح أرفع من ذلك.
قال :نعم ..املسيح إله ..بل هو عند األرثوذكس هو اهلل نفسه.
صمت ،فقال :فكيف يقول هلم :أقيم نبي ًا؟
صمت ،فقال :فلننظر يف النبوءة إىل كلمة أخرى لعل فيها النرباس الذي هيدينا إىل حقيقة
هذه النبوءة.
قلت :ال بأس.
قال :لقد ذكرت النبوءة أنه من غري بني إِسائيل ،فلذلك ال يمكن أن تصدق عىل املسيح
بحال من األحوال.
قلت :أين هذا؟
قال :لقد ورد يف النبوءة أن هذا النبي من بني إخوهتم أي أبناء عمومتهم ..لقد ورد فيها(:من
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وسط إخوهتم)( ،)1وعمومة بني إِسائيل هم بنو عيسو بن إسحاق ،وبنو إسامعيل بن إبراهيم.
قلت :فرق كبري بني العمومة واألخوة ..فبنو عيسو وبنو إسامعيل أعامم بني إِسائيل.
قال :من املعهود يف التوراة إطالق لفظ األخ عىل ابن العم ،أل تقرأ قول موسى لبني إِسائيل:
(أنتم مارون بتخم إخوتكم بنو عيسو)(التثنية  ..)4/2وجاء نحوه يف وصف أدوم ،وهو من ذرية
عيسو( :وأرسل موسى رس ً
ال من قادش إىل ملك أدوم ،هكذا يقول أخوك إِسائيل :قد عرفت
كل املشقة التي أصابتنا) (العدد ،)14/20فسامه أخ ًا ،وأراد أنه من أبناء عمومة إِسائيل.
قلت :صحيح هذا ..وال يمكن أن أكابر فيه ..ولكن ما الذي تريد أن تقوله؟
قال :أنا ال أريد أن أقول شيئا ..ولكني أريد للنبوءة أن تقول ..أل نتفق إىل اللجوء إىل العقل؟
قلت :أجل..
قال :إن هذه النبوءة تدل عىل أن هذا املوعود من غري بني إِسائيل.
قلت :كيف استنتجت ذلك؟
قال :لقد ذكرت هذه النبوءة أن من خصائص هذا النبي أنه مثل ملوسى.
( )1يرى املسيحيون أن ثمة إشكاالً يف النص التورايت (التثنية  )22-17/18يمنع قول املسلمني ،فقد جاء يف مقدمة سياق
النص أن اهلل ملا كلم موسى قال  «:يقيم لك الرب إهلك نبي ًا من وسطك من إخوتك مثيل ....قد أحسنوا يف ما تكلموا :أقيم هلم
نبي ًا من وسط إخوهتم مثلك »(التثنية  )18 - 15/18فقد وصفت النبي بأنه « من وسطك » أي من بني إِسائيل ،ولذا ينبغي
محل املقطع الثاِّن من النص عىل ما جاء يف املقطع األول ،فالنبي « من وسطك » أو كام جاء يف بعض الرتاجم « من بينك» أي
أنه إِسائييل.
لكن التحقيق يرد هذه الزيادة التي يراها املحققون حتريف ًا ،بدليل أن موسى ل يذكرها ،وهو يعيد خرب النبي عىل مسامع بني
إِسائيل ،فقال  «:قال يل الرب قد أحسنوا فيام تكلموا ،أقيم هلم نبي ًا من وسط إخوهتم مثلك »(التثنية  ،)18-17/18ولو
كانت من كالم اهلل ملا صح أن هيملها.
كام أن هذه الزيادة ل ترد يف اقتباس بطرس واستيفانوس للنص كام جاء يف أعامل الرسل قال بطرس  «:فإن موسى قال
لآلباء :إن نبي ًا مثيل سيقيم لكم الرب إهلكم من إخوتكم ،له تسمعون يف كل ما يكلمكم به » (أعامل  ،)22/3وقال استفانوس
 «:هذا هو موسى الذي قال لبني إِسائيل :نبي ًا مثيل سيقيم لكم الرب إهلكم من إخوتكم ،له تسمعون »(أعامل  ،)37/7فلم
يذكرا تلك الزيادة ،ولو كانت أصلية لذكرت يف سائر املواضع.
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قلت :لقد فرغت من احلديث عن املثلية.
قال :لقد نص الكتاب املقدس عىل أنه ل يقم يف بني إِسائيل نبي مثل موسى.
قلت :أجل ..فقد ورد يف التثنية( :ول يقم بعد نبي يف إِسائيل مثل موسى الذي عرفه الرب
وجها لوجه) (التثنية)10/34 :
قال :بل يف التوراة السامرية ما يمنع رصاحة قيام مثل هذا النبي فقد جاء فيها( :وال يقوم
أيض ًا نبي يف بني إِسائيل كموسى الذي ناجاه اهلل) (التثنية )10/34
قلت :واملسيح؟
قال :أل نتفق أنه ليس نبيا ..وحتى لو كان نبيا فإن املفارقات بينه وبني موسى أكثر من أن
تنحرص.
قلت :فعىل من ترى انطباق هذه النبوءة إذن؟
قال :إن البحث العقيل يدعونا إىل البحث فيمن ادعى النبوة من نسل عيسو وإسامعيل لنرى
انطباق مدى انطباق النبوءة عليه.
قلت :ليس هناك يف هذا النسل إال حممد الذي يزعم املسلمون نبوته.
قال :فدعنا نطبق هذه النبوءة عليه.
قلت :ال بأس ..ال حرج يف أن نجرب ذلك.
قال :أال يتشابه حممد مع موسى يف كل ما ذكرناه من نواحي التشابه؟
قلت :ولكنه ل يكن إِسائليا.
قال :لقد عرفنا أن التامثل ال يعني التطابق.
قلت :إن أردت ميالدمها الطبيعي ،وزواجهام ،ونحو ذلك ..فهام متامثالن.
قال :ويف غريمها أيضا يتامثالن ..وهلم نبحث يف ذلك.
قلت :ال بأس ..فاذكر يل نواح أخرى للتشابه.
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قال :أل يكن حممد وموسى كالمها صاحبا رشيعة؟
قلت :أجل ..ولكن رشيعة موسى إهلية ،ورشيعة حممد برشية.
قال :ال ينبغي أن نستعجل ..نحن اآلن نبحث بالعقل ..وال ينبغي أن نخلط األمور التي
حتول بيننا وبني احلقيقة.
قلت :ال بأس ..نعم كالمها له رشيعة ..سواء كانت صحيحة أو مدعاة.
قال :من صفات حممد أنه أمي ال يقرأ وال يكتب ،والوحي الذي يأتيه وحي شفاهي ،يغاير
ما جاء األنبياء قبله من صحف مكتوبة ،بينام كان املسيح قارئ ًا كام يف لوقا(انظر لوقا .)18-16/4
قلت :هذا صحيح.
قال :وهو ما تشري إليه النبوءة رصاحة ،فقد جاء فيها( :وأجعل كالمي يف فمه)
صمت ،فقال :أال يتهم الناس حممدا بأنه جاء بالسيف خالفا للمسيح؟
قلت :بىل ..ولوال السيف ما انترش اإلسالم.
قال :دعنا من هذا اآلن ..نحن اآلن نتحدث عن نقطة معينة ،فال ينبغي أن نحجب العقل
عنها.
قلت :نعم ..لقد جاء حممد بالسيف.
قال :وموسى..
قلت :أجل ..لقد جاء بالسيف.
قال :أل يكن كال من موسى وحممد زعيمني ،باإلضافة إىل النبوة التي مارسا ما تتطلبه من
وظائف بغض النظر عن كل حقيقة أو دعوى؟
قلت :بىل ..لقد كان موسى يملك هذا السلطان ،فقد أمر بأعدام عباد العجل كام يف
(خروج)26 :32:
قال :وكذلك كان ملحمد سلطان يف احلكم بني الناس ..وهل كان للمسيح مثل هذا
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السلطان؟
قلت :ال ..فللمسيح سلطان من نوع آخر.
قال :إذن هو ال يشبه موسى يف هذا..
قلت :أجل.
قال :هل جاء املسيح برشيعة جديدة؟
قلت :كال ..بل كان حياول دائام أن يثبت لليهود الذين كانوا يتهمونه بالتجديف بأنه ل يأت
برشيعة جديدة ،فيقول( :ال تظنوا أِّن جئت النقض الناموس أو االنبياء ،ما جئت ألنقض بل
ألكمل) (متي )17 :5
قال :وموسى ..هل جاء برشيعة جديدة؟
قلت :أجل ..فقد جاء موسى بالوصايا العرشة وطقوس جديدة شاملة هلداية الناس.
قال :ومثل ذلك حممد ،فقد جاء إىل شعب يمتلئ جهالة برشيعة ال زلنا نراها ،ونرى أثراها،
وهي ـ كام يزعم املسلمون ـ تشمل مجيع مناحي احلياة.
قلت :هذا صحيح.
قال :فموسى وحممد يتشاهبان يف هذا؟
قلت :أجل..
قال :بل ليس هناك من ينطبق عليه هذا الشبه غري موسى وحممد..
صمت ،فقال :أخربِّن ..كيف كان رحيل املسيح من الدنيا؟
قلت :أنت تعلم ذلك ..لقد صلب املسيح من أجل الفداء.
قال :وحممد وموسى؟
قلت :لقد ماتا ميتة طبيعية.
قال :فاملسيح ليس مثل موسى يف هذا ،ولكنه مثل حممد.
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صمت ،فقال :فلننتقل إىل عبارة أخرى وردت يف النبوءة ..لقد ورد فيها(:من وسط
اخوهتم ،مثلك) أليس هذا اخلطاب موجه من موسى لشعبه من اإلِسائيليني؟
قلت :بىل..
قال :فعندما تقول النبوءة من (إخوهتم) ،ال يصدق هذا الوصف إال للعرب.
قلت :كيف ذلك؟
قال :أنت تعلم أنه كان البراهيم زوجتان سارة وهاجر ..وأن هاجر ولدت البراهيم ولدا،
هو االبن البكر البراهيم كام يقول الكتاب املقدس( :ودعا ابراهيم اسم ابنه الذي ولدته هاجر
اسامعيل)(التكوين ..)15: 16وقد وهب اهلل ابراهيم ابنا آخر من سارة اسامه اسحاق.
قلت :هذا صحيح.
قال :إذا كان اسامعيل واسحاق ابناء الوالد نفسه ،وهو إبراهيم ،وهو ما يقوله الكتاب
املقدس ،إذن مها أخوان ..وهكذا فإن الشعوب التي نشأت من ساللتهام ،اخوة باملعنى املجازي..
أي أن أبناء إسحاق الذين هم اليهود ،وأبناء إسامعيل الذين هم العرب إخوة.
قلت :ال يمكنك أن تقول ذلك ..بل مها شعبان ال أخوان.
قال :لقد نص الكتاب املقدس عىل هذه احلقيقة ،فقد جاء فيه( :وأمام مجيع إخوته
يسكن)(تكوين ..)12: 16وعن وفاة إسامعيل تقول التوراة( :وهذه سنو حياة إسامعيل ،مئة
وسبع وثالثون سنة ،وأسلم روحه ومات وانضم اىل قومه ،وسكنوا من حويلة إىل شور التي أمام
مرص حينام جتيئ نحو أشور ،أمام مجيع إخوته) (تكوين )17 :25
فأبناء إسامعيل هم إخوة ألبناء اسحاق ..وهلذا فإن حممدا من قوم هم إخوة بني اِسائيل،
فهو من ساللة اسامعيل.
بل إن تطبيق نصوص التوراة عىل هذه النبوءة جيعلها ال تشري إال ملحمد ،فالتوراة ل تقل:
(من بني أنفسهم) ،بل قالت( :من وسط إخوهتم)
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قلت :فأنت مقتنع بأن هذه النبوءة إذن تتوجه ملحمد؟
قال :اصرب عيل ..أل نتفق عىل البحث العقيل املحايد؟
قلت :بىل ..
قال :فال ينبغي أن نتخذ موقفا من هذه النبوءة حتى نكمل كل ما ورد فيها ..فلعل فيها من
الشبهات ما ينفي توجهها ملحمد.
قلت :أنصفت يف هذا.
قال :تقول النبوءة( :أقيم هلم نبيا من وسط إخوهتم مثلك ،وأجعل كالمي يف فمه فيكلمهم
بكل ما أوصيه به)(التثنية  ..)18:18لقد عرفنا إىل اآلن العبارة األوىل(:أقيم هلم نبيا من وسط
إخوهتم مثلك) ،فلنحاول فهم العبارة الثانية( :وأجعل كالمي يف فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه
به)
قلت :فام ترى يف ذلك؟
قال :لقد عرفنا أن أوىل من تنطبق عليه العبارة األوىل هو حممد ..فلذلك هيا ننظر هل تنطبق
عليه العبارة الثانية أم ال.
قلت :فام ترى؟
قال :ماذا يزعم املسلمون عن كتاهبم؟
قلت :هم يزعمون أنه كالم اهلل ..ولكنهم يكذبون يف ذلك.
قال :دعنا من التكذيب والتصديق ..فنحن اآلن نعرضهم عىل حمك العقل.
قلت :ال بأس ..اسأل ما بدا لك.
قال :وهل يتضمن كالم اهلل الذي جاء به حممد ـ عىل حد زعم املسلمني ـ وصايا للرب؟
قلت :أجل ..إن السرية التي ينقلها املسلمون عن نبيهم تدل عىل أنه عندما بلغ من العمر
أربعني عاما ..حني كان يتعبد يف غار حراء ،نزل إليه املالك جربيل وأنزل عليه القرآن كتاب حممد
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املقدس.
قال :هل هذا فقط ما أنزل إليه؟
قلت :ال ..لقد ظل ثالثة وعرشين سنة ،يزعم أن هذا الوحي يوحى إليه.
قال :إن هذا الثبات طول هذه املدة ينبغي أن يستوقف العقل ..أال يمكن أن يكون ثباته هذا
دليال عىل صدقه؟
قلت :ال ..فالثبات نراه عىل الباطل ،كام نراه عىل احلق.
قال :ولكنه ادعى النبوة واالتصال باهلل ،بل تكلم خمربا عن اهلل ،فكيف يرتكه اهلل ،أل يرد يف
النبوءة أن من صفات هذا النبي أنه ال يقتل ،بل يعصم اهلل دمه عن أن يتسلط عليه السفهاء بالقتل،
فالنبي الكذاب عاقبته (يموت ذلك النبي) ،أي يقتل(.)1
وهذا يزيد النبوءة بعدا عن املسيح عىل حساب اعتقاد املسيحيني ..فاملسيح قتل ،أما حممد،
فقد ظل حيا يدعو إىل دينه إىل آخر حياته.
صمت ،فقال :ال بأس ..أال زال الوحي الذي قال حممد بأنه أوحي إليه موجود؟
قلت :بىل ..وهو القرآن ،كتاب املسلمني ..ولكن فيها أمورا عن القتال وغري ذلك تدل عىل
أنه ليس كالم اهلل.
قال :دعنا من ذلك اآلن ..نحن اآلن نبحث يف صدق النبوءة.
قلت :أرى أهنا إىل اآلن تنطبق من حيث الظاهر عليه يف هذه الناحية.
قال :ال تترسع ..فلنسمع عبارات أخرى لعلها ترصف النبوءة عنه.
قلت :نعم ..ال ينبغي الترسع يف مثل هذا.
قال :لقد ورد يف النبوءة أن هذا النبي يتمكن من تبليغ كامل دينه.
( )1بالرجوع إىل الرتاجم القديمة للنص نرى أن ثمة حتريف ًا وقع يف الرتمجة ،فقد جاء يف طبعة 1844م  «:فليقتل ذلك النبي
» ،وال خيفى سبب هذا التحريف.
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قلت :أجل ..فقد ورد فيها(:يكلمهم بكل ما أوصيه به)
قال :فهل أكمل املسيح مجيع وصاياه؟
قلت :ال ..لقد رحل املسيح ،ولديه الكثري مما يود أن يبلغه إىل تالميذه ،لكنه ل يتمكن من
بالغه ،لكنه برشهم بحصول ذلك من بعده ،فقال( :إن يل أمور ًا كثرية أيض ًا ألقول لكم ،ولكن
ال تستطيعون أن حتتملوا اآلن ،وأما متى جاء ذاك روح احلق فهو يرشدكم إىل مجيع احلق ،ألنه ال
يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به) (يوحنا )13-12/16
قال :أما حممدا ،فلم يقل هذا ..لقد ورد يف كتابه أنه أكمل دينه ،وبلغ كل ما أمر بتبليغه(،)1
ِ
الم
كْم ْل ُت َلكُ ْم ِدينَكُ ْم َو َأ ْمت َ ْم ُت عَ َل ْيكُ ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِض ُ
يت َلكُ ُم ْاأل ْس َ
لقد جاء يف القرآن  ﴿:ا ْل َي ْو َم َأ َ
ِدين ًا ﴾ (املائدة)3 :
صمت ،فقال :ناحية أخرى يف النبوءة جديرة باالهتامم ..ولكن قبل أن أسوقها لك ،أجبني:
هل توعد املسيح من ل يسمعوا كالمه ،أو غريهم بأي لون من ألوان الوعيد؟
قلت :لقد كان املسيح مملوءا بالرمحة التي متنعه من هذا الوعيد ..فهو ل يتوعد حتى قاتليه،
فكيف بأولئك الذين ل يسمعوا كالمه ،لقد قال لوقا يف سياق قصة الصلب( :فقال يسوع :يا أبتاه
اغفر هلم ،ألهنم ال يعلمون ماذا يفعلون) (لوقا )34/23
قال :ولكن النبوءة تقول( :ويكون أن اإلنسان الذي ال يسمع لكالمي الذي يتكلم به
باسمي ،أنا أطالبه) ،وقد فرسها بطرس ،فقال( :ويكون أن كل نفس ال تسمع لذلك النبي تباد
من الشعب اإلنسان الذي ال يسمع لكالمي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه)
قلت :فهل حتقق هذا اجلزء من النبوءة يف حممد؟
قال :أجل ..فقد ورد يف النصوص التي جاء هبا أنه نبي واجب السمع والطاعة عىل كل أحد،
( )1وقد وصفه املسيح يف نبوءة البارقليط ،التي سيأيت احلديث عنها ،فقال  «:وأما املعزي الروح القدس الذي سريسله
اآلب باسمي ،فهو يع ّلمكم كل يشء ويذكركم بكل ما قلته لكم » (يوحنا .)26/14
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ومن ل يسمع له تعرض لعقوبة اهلل.
بل إن ذلك هو ما حصل بجميع أعدائه ،حيث انتقم اهلل من كل من كذبه من مرشكي العرب
والعجم.
قلت :ولكن هذا ما ينفر النفس عنه.
قال :ال هيمك أن تنفر نفسك أو تقبل ،بل هيمك أن تقنع عقلك ..فال ينبغي أن نميل عىل اهلل
صفات من يرسله إلينا.
قلت :ولكن املسيح جيذب العقول والنفوس.
قال :أل تقرأ ما قال املسيح يف نبوءة الكرامني؟ ..لقد قال( :ومن سقط عىل هذا احلجر
يرتضض ،ومن سقط هو عليه يسحقه)(متى  ،)44/21فهو احلجر الصلب الذي يفني أعداءه
العصاة.
إنه نفسه الذي برش بمقدمه النبي دانيال( :ويف أيام هؤالء يقيم إله الساموات مملكة لن
تنقرض أبد ًا ،و َم ِلكها ال ُيرتك لشعب آخر ،وتسحق وتفنى كل هذه املاملك ،وهي تثبت إىل األبد،
ألنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل ال بيدين ،فسحق احلديد والنحاس واخلزف والفضة
والذهب)(دانيال )45 - 21/2
قلت :أرى أنك اقتعت هبذه النبوءة ،واتبعت حممدا.
قال :أجل ..وأنا ألجل ذلك يف سعادة من أجل انسجام عقيل مع روحي مع نفيس.
قلت :ولكنك ذكرت يل أنك مسيحي ..أتتخذ الكذب مطية للتالعب يب.
قال :ل أكذبك يف ذلك ..لقد ولدت مسيحيا ..لكن هذه النبوءة أضافت إىل إيامِّن باملسيح
إيامِّن بمحمد ..بل إهنا عمقت إيامِّن باملسيح وصححته من األوهام التي ألصقها قومنا به.
قلت :أمن أجل نبوة واحدة تتحول عن إيامنك؟
قال :أنا ل أحتول عن إيامِّن ..بل صححته ودعمته ..ثم كيف حتتقر نبوءات اهلل..
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صمت ،فقال:ومع ذلك فإن يل أختا هلا نطق هبا فم ذلك النبي املبارك.
قلت :فام هي؟
البشارة الثانية:
قال :قبيل وفاة موسى ساق خرب ًا مبارك ًا لقومه بني إِسائيل ،فقد جاء يف سفر التثنية(:هذه
الربكة التي بارك هبا موسى رجل اهلل بني إِسائيل قبل موته ،فقال :جاء الرب من سيناء ،وأرشق
هلم من سعري ،وتألأل من جبل فاران ،وأتى من ربوات القدس ،وعن يمينه نار رشيعة ،فأحب
الشعب ،مجيع قديسيه يف يدك ،وهم جالسون عند قدمك ،يتقبلون من أقوالك)(التثنية -1/33
)3
وقد أكد هذه النبوءة النبي حبقوق ،حيث قال( :اهلل جاء من تيامن ،والقدوس من جبل
فاران .ساله .جالله غطى الساموات ،واألرض امتألت من تسبيحه ،وكان ملعان كالنور ،له من
يده شعاع ،وهناك استتار قدرته ،قدامه ذهب الوبأ ،وعند رجليه خرجت احلمى ،وقف وقاس
األرض ،نظر فرجف األمم) (حبقوق )6-3/3
قلت :أراك تقرأ النصوص قراءة خمتلفة ..فام يف نسخي خيتلف عام أوردته.
قال :أنت تعلم ما يفعله قومي وقومك من التالعب بالرتمجات ..ولست أدري ِس ذلك،
وال أريد أن أهتمهم بيشء:
لقد جاء يف الرتمجة السبعينية( :واستعلن من جبل فاران ،ومعه ربوة من أطهار املالئكة عن
يمينه ،فوهب هلم وأحبهم ،ورحم شعبهم ،وباركهم وبارك عىل أظهاره ،وهم يدركون آثار
رجليك ،ويقبلون من كلامتك .أسلم لنا موسى مثله ،وأعطاهم مرياث ًا جلامعة يعقوب)
ويف ترمجة اآلباء اليسوعيني( :وجتىل من جبل فاران ،وأتى من ربى القدس ،وعن يمينه قبس
رشيعة هلم)
ويف ترمجة 1622م( :رشف من جبل فاران ،وجاء مع ربوات القدس ،من يمينه الرشيعة)
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ومعنى ربوات( )1القدس أي ألوف القديسني األطهار ،كام يف ترمجة 1841م(:واستعلن
من جبل فاران ،ومعه ألوف األطهار ،يف يمينه سنة من نار)
قلت :فكيف تنطبق هذه النبوءة عىل حممد؟
قال :يف هذا النص تتحدث البشارة عن األماكن التي سيظهر فيها وحي اهلل إىل أنبيائه ،وهي
تدعو بذلك إىل البحث عنها ،أما األول ،فهو جبل سيناء ،حيث كلم اهلل موسى ..وأما الثاِّن ،فهو
ساعري ،وهو جبل يقع يف أرض هيوذا كام يف (يشوع  ،)10/15وهو حمل ظهور املسيح ..وأما
الثالث ،فهو جبل فاران(.)2

( )1استخدام ربوات بمعنى ألوف أو اجلامعات الكثرية ،معهود يف الكتاب املقدس (:ألوف ألوف ختدمه ،وربوات ربوات
وقوف قدامه)(دانيال ،)10/7ومثله قوله  (:كان يقول :ارجع يا رب إىل ربوات ألوف إِسائيل )(العدد  ،)36/10فالربوات
القادمني من فاران هم اجلامعات الكثرية من القديسني ،اآلتني مع قدوسهم الذي تألأل يف فاران.
( )2وردت كلمة فاران اثنى عرشــ مرة ىف أســفار العهد القديم من نســخة فانديك العربية املعتمدة لدى الكنائس العربية.
أمـاكنهـا كـاآلتى  :تـك (  6 : 14؛  ) 21 : 21؛ عـدد (  12 : 10؛  16 : 12؛  ) 26 ،3 : 13؛ تثنيـة (  1 : 1؛  ) 2 : 33؛ 1
صموئيل (  ) 1 : 25؛  1ملوك (  ) 18 ،18 : 11؛ حبقوق ( ) 3 : 3
ونجد الكلمة تأتى مسبوقة باحلرفني ( هــ ر ) أى هار فاران ( הך פאךנ ) ىف كل من ( تك  6 : 14؛ تثنية  2 : 33؛ حبقوق
)3 :3
وكلمة هار يقول عنها علامء اللغة العربية أهنا صـيغة خمترصـة من اجلذر هرر ( הךך ) ،وهو جذر غري مسـتخدم ىف العربية،
وجتدهم يرتمجون معنى هار إىل جبل فيقولون جبل فاران كام جاء ىف ( تثنية  2 : 33؛ حبقوق  .) 3 : 3وجتدهم يرتمجون معناها
أحيانا إىل كلمة بطمة فيقولون بطمة فاران كام جاء ىف ( تك  ) 6 : 14وشـتان ما بني اجلبل و البطمة ىف املعنى ،فهذا حجر وذاك
زرع نباتى!!..
وىف اإلنجليزية يرتمجوهنا إىل إيل فاران (  ) El-Paranوقد ســبق ذكر معنى كلمة إيل التى يرتمجوهنا ىف النســ خ العربية إىل
نص تك (  ) 6 : 14هو فاران اهلل .أى ه
أن اســـم ذلك املكان ينســـب إىل اســـم اهلل
اســـم اجلاللة اهلل ،فيكون منطوق العبارة ىف ّ
سبحانه وتعاىل.
كام نجد ه
أن كلمة فاران ىف النصـوص ( تك 20 : 21؛ عدد  12 : 10؛  16 : 12؛  26 :13؛ تثنية  1 : 1؛  1صـموئيل 25
 ) 1 :تأتى مسـبوقة بالكلمة العربية مدبار ( חידבך ) بمعنى برية .وسـكن إسـامعيل وأمه هاجر ىف مدبار فاران ( חידבך פאךנ
) أى برية فاران ،وليس عىل هار فاران ( הך פאךנ ) أى جبل فاران.
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قاطعته قائال :وهي منطقة موجودة بجنوب فلسطني(.)1
قال :إن وجود منطقة اسمها فاران يف جنوب فلسطني ال يمنع من وجود فاران أخرى هي
تلك التي سكنها إسامعيل ،وقامت األدلة التارخيية عىل أهنا احلجاز ،حيث بنى إسامعيل وأبوه
الكعبة ،وحيث تفجر زمزم حتت قدميه ،وهو ما اعرتف به عدد من املؤرخني كاملؤرخ جريوم
والالهويت يوسبيوس اللذان شهدا بأن فاران هي مكة.
قلت :شهادهتام ال تلزم غريمها.
قال :إن جبل فاران هو اجلبل الذي سكنه إسامعيل ،كام قالت التوراة عن إسامعيل(:كان اهلل
مع الغالم فكرب.وسكن يف الربية ،وكان ينمو رامي قوس ،وسكن يف برية فاران ،وأخذت له أمه

وباملناســبة فإهنم ال يقولون هار ســني أى جبل ســيناء كام قالوا هار فاران أى جبل فاران ،وإنام يقولون مدبار ســني أى برية
سـيناء و مدبار فاران أى برية فاران .فهناك إ ًذا ىف العربية جبل فاران و برية فاران وال يوجد فيها جبل سـيناء وإنام املوجود برية
سيناء و سيناء فقط ويعنون هبا اجلبل ،وىف العربية احلديثة يطلقون كلمة سني عىل كل شبه جزيرة سيناء.
ونجد الكلمة فاران تأتى علام عىل اسم مكان بدون إضافة إليها كام جاء ىف نص ( 1ملوك  18 : 11مكرر ) ه
(أن هدد هرب
هو ورجال أدوميون من عبيد أبيه معه ليأتوا مرصــ ،وكان هدد غالما صــغريا .وقاموا من مديان وأتوا إىل فاران وأخذوا معهم
رجاال من فاران وأتوا إىل مرص )
أ همـا عن معنى كلمـة فـاران ومكـاهنـا ف ه
ـإن معظم القواميس واملوســـوعـات الكتـابيـة ال تـذكر شـــيئـا عن معنـاهـا ،وكـل أقواهلم
تنحرص ىف بيان موقعها اجلغراىف املُ َضلل املزعوم ىف سيناء املرصية.
ولكن بـالرجوع إىل القواميس اللغويـة املتخصـــصــــة للكتـاب املقـدس نجـد ه
أن الكلمـة فـاران تـذكر أهنـا صـــحراء العربيـة،
ويقصدون بطرف خفى أهنا صحراء وادى عربة الواقعة رشقى سيناء كام ورد ىف كثري ِمن القواميس الكتابية!!..
إال أهنم يرمون للقارىء املسـلم ببعض املعانى والكلامت أمام كلمة فاران مثل قوهلم  ) glorify-selfأى املكان املُ َعظم ىف
ذاته أو املكان املُ َم هجد ىف ذاته( .انظر :نبي أرض اجلنوب)
( )1يزعم بعضهم أن فاران الواردة يف هذه البشارة هي التي بقرب جبل سيناء ،وهذا ليس صحيحا ،ففاران تلك هي برية
فاران كام أفادت عنها التوراة .وهنا ذكر جيالً ...ودعيت تلك فاران بسبب أهنا ظليلة من األشجار.
ولفظة فاران عربية حتتمل الوجهني ،فإذا ذكرت الربية لزم أهنا ظليلة ،وإن ذكر اجلبل ينبغي أن يفهم بأنه جبل ذو غار ،ويف
هذه البشارة ذكر جبل فعلم أنه جبل فاران الذي فيه املغارة .كام أن لفظة فاران مشتقه من فاري بالعربية وعربيتها :املتجمل .أي
املتجمل بوجود بيت اهلل .وهذه اجلبال قد جتملت ببيت اهلل.
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زوجة من أرض مرص)(التكوين)21-20/21 :
وقد انترش أبناؤه يف هذه املنطقة ،فقد جاء يف التوراة( :هؤالء هم بنو إسامعيل ....وسكنوا
من حويلة إىل شور)(التكوين  ،)18 - 16/25وحويلة كام جاء يف قاموس الكتاب املقدس
منطقة يف أرض اليمن ،بينام شور يف جنوب فلسطني ..وعليه فإن إسامعيل وأبناؤه سكنوا هذه
البالد املمتدة جنوب احلجاز وشامله ،وهو يشمل أرض فاران التي سكنها إسامعيل.
قلت :دعنا من هذا ..لقد ذكر موسى هذه البشارة بصيغة املايض ،وهي بالتايل ال يصح
انطباقها عىل حممد.
قال :أنت تدري بأن من عادة الكتب اإلهلية استعامل املايض يف معنى املستقبل( ،)1أل تر أنه
أخرب عن عيسى يف هذه البشارة كذلك بصيغة املايض ،فإن قبلت هذه البشارة يف حق عيسى ،فهي
يف حق حممد ادعى للقبول.
قلت :ولكن النص أخرب عن جميء الرب ..ال عن جميء النبي..
قال :يقصد هبذا التعبري يف اصطالح الكتب املقدس الدين ،فجاء الرب معناها ظهر دينه
ودعي إىل توحيده ..باإلضافة إىل أن لفظة (رب) قد تقع عىل موسى وعيسى وحممد ،وهي
مستعملة هبذا اإلطالق يف اللغة الرسيانية والعربية فتقول العرب رب البيت ،بمعنى صاحب
البيت ويقول الرسيان ملن أرادوا تفخيمه( :مار) ،ومار بالرسيانية هو الرب.

( )1التعبري عن األمور امل ستقبلة بصيغة املايض معهود يف لغة الكتاب املقدس .يقول اسبينوزا  «:أقدم الكتاب استعملوا
الزمن املستقبل للداللة عىل احلارض ،وعىل املايض بال متييز كام استعملوا املايض للداللة عىل املستقبل ...فنتج عن ذلك كثري من
املتشاهبات »
ويف القرآن الكريم كثري من ذلك ،فاهلل تعاىل يقول عن الساعة َ ﴿:أتَى َأ ْم ُر اهللهِ َفال ت َْس َت ْع ِج ُلو ُه ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل عَ هام ُي ْ ِ
رش ُك َ
ون)
(النحل)1:
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وقد يراد هبا( :اهلل)()1ويكون معناها ظهور دينه.
قلت :لقد أخرب النص عن آالف القديسني ،والذين تسميهم بعض الرتاجم (أطهار
املالئكة) ..فمتى شهدت فاران مثل هذه األلوف من األطهار؟
قال :هذا دليل آخر عىل هذه النبوءة ..فلنبحث يف تاريخ فاران ..هل شهدت من القديسني
كام شهدت يف عهد حممد ،وعهود أتباعه..
صمت ،فقال :أعلم ما تقولون يف هذا النص ..أنتم تلوون عنقه لتقولوا بأن املراد منه
احلديث عن أمر قد مىض خيص بني إِسائيل ،وأنه يتحدث عن إضاءة جمد اهلل وامتداده ملسافات
بعيدة شملت فاران وسعري وسيناء.
قلت :هذا ما نفهم من النص.
قال :لو كان هذا هو املراد من النص ملا كان نبوءة..
أما نحن فنرى فيه شهادة بنبوة املسيح ،كام أن فيه شهادة بنبوة حممد ،الذي أتى ومعه اآلالف
من األطهار مؤيدين بالرشيعة من اهلل عز وجل.
وأزيدك عىل هذا أن هذه النبوءة ورد مثلها يف القرآن الكريم ،فاهلل تعاىل يقولَ ﴿:والت ِ
يني
والزه ي ُت ِ
األ ِم ِ
ون َو ُط ِ
ور ِسينِنيَ َو َه َذا ا ْل َب َل ِد ْ َ
ني﴾ (التني ،)3:فاملواطن الثالثة جتتمع يف هذه السورة،
َ ْ
كام جتتمع يف نبوءة موسى.
قال هذا ..ثم انرصف لعيدانه جيمعها..
أما أنا فقد عدت بحرية جديدة إىل غرفتي ..وببصييص من النور اهتديت به بعد ذلك إىل

( )1أورد املهتدي اإلسكندراِّن هذه البشارة باللغة العربية ،ثم ترمجها إىل اللغة العربية ونص ترمجته هكذا  «:جاء اهلل من
سيناء وأرشق من ساع ري ،واستعلن من جبال فاران ،وظهر من ربوات قدسه عن يمينه نور وعن شامله نار ،إليه جتتمع األمم،
وعليه جتتمع الشعوب »وقال  «:إن علامء بني إِسائيل الشارحني للتوراة رشحوا ذلك وفرسوه بأن النار هي سيف حممد القاهر،
والنور هي رشيعته اهلادية »

83

شمس حممد .
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بشارة داود
يف اليوم الرابع خرجت من بيتي باكرا ألجتول يف شوارع القرية اخلالية ،وأرى مجال السكون،
وهو يلف بيوهتا البسيطة اجلميلة.
لكني ما ِست قليال حتى سمعت صوتا نديا ،كأحسن ما تسمع من األصوات ،وسمعت
بجانبه صوت مطرقة ..فتعجبت من هذين الصوتني وامتزاجهام مع ذلك السكون..
اقرتبت من مصدر الصوت ،فرأيت رجال ..هو كهل يف قوة الشباب ،يرتل مزمورا من
مزامري داود ،ويطرق يف نفس الوقت بمطرقته عىل حديد يصلحه يف حمل احلدادة الذي يعمل به.
اقرتبت منه ،فقلت :كيف جتمع بني هذين الصوتني املتناقضني :صوتك اجلميل الندي الذي
ترتل الطري صداه ،ومتيد اجلبال بأحلانه ،بصوت هذه املطرقة املزعج الذي يوقظ النائم ،ويزعج
احلال.
قال :أنا داود ..وقد كان من فضل اهلل عيل أن أمدِّن بام سمعت من صوت رخيم ،وأمدِّن
معه بقوة يلني يل معها احلديد (.)1
قلت :أراك تلغز بداود النبي ..فام عالقتك به؟
قال :أكرب من عالقة األخ بأخيه ،واملحب بحبيبه ،واالبن بأبيه ..هو النبي الذي انتشلني من
ظلامت كثرية إىل نور اهلل.
قلت :فأنت عىل دين داود؟
قال :نعم ..لقد كان داود مفتاحا فتح اهلل به عيل أبواب احلقائق ،فدخلت منه ،فعرفت منها
ما مألِّن بالنور واحلياة.

ِ
ِ
احل ِديدَ ) (سـبأ)10:
( )1كام قال تعاىلَ ﴿:و َل َقدْ آ َتيْنَا َد ُاو َد منها َف ْضالً َيا جبَ ُال َأ يو ِيب َم َع ُه َوال هط ْ َري َو َأ َلنها َل ُه ْ َ
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قلت :ولكني ل أسمع أن هناك من يدين بدين داود ..وال أعلم أن هناك دينا ينسب إليه.
قال :دين األنبياء واحد ..ومن سار خلف أي نبي ،فقد سار خلف اجلميع ..كل واحد منهم
يدلك عىل غريه إىل أن تصل إىل مصدر النور.
قلت :فام الذي جعلك ترغب يف داود ،وترغب عن غريه؟
قال :نعم أنا رغبت يف داود ..ولكني ل أرغب عن غريه ..لقد كان داود هو املفتاح الذي فتح
يل به ،والنور الذي عرفت به احلقائق التي كان حيملها األنبياء ،ويبرشون هبا.
قلت :أي مفتاح وجدته عند داود ،جليت لك به احلقائق؟
قال :ما كنت أرتل فيه؟
قلت :أجل ..لقد كنت أسمعك تقرأ مزامري داود ،ولكني ل أتبني ما كنت تقرأ ،فقد شغلتني
مزامري صوتك عن مزامري داود.
البشارة األوىل:
قال :لقد كنت أقرأ ما جاء يف املزمور ( ،)6-1/110فقد جاء فيه( :قال الرب لريب :اجلس
عن يميني حتى أضع أعداءك موطئ ًا لقدميك ،يرسل الرب قضيب عزك من صهيون ،تسلط يف
وسط أعدائك شعبك ،فتدب يف يوم قوتك يف زينة مقدسة ..أقسم الرب ولن يندم :أنت كاهن
إىل األبد عىل رتبة ملكي صادق .الرب عن يمينك ،حيطم يف يوم رجزه ملوك ًا يدين بني األمم،
مأل جثث ًا ،أرض ًا واسعة سحق رؤوسها)
قلت :اآلن فقط فهمت ما ترمز إليه ..لقد كان داود هو دليلك إىل املسيح ..صدقت ..إن ما
قرأته ينطبق عىل املسيح متاما ،فاملسيح من ذرية داود.
قال :نعم ..لقد برش داود باملسيح ..ولكن هذا املزمور يبرش بشمس أخرى هي أعظم من
مجيع الشموس ..أرشقت ذات يوم عىل األرض ،وال تزال مرشقة إىل اليوم ،وقد من اهلل عيل
بالتنعم بأشعتها املنرية الدافئة.
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قلت :من تقصد؟
قال :حممد ..إنه شمس اهلداية ..وهو الذي برش به داود يف ذلك املزمور.
قلت :لك أن حتب حممدا ،ولك أن تتبع دينه ،ولكن ليس لك أن حترف كتابنا املقدس ..إذا
شئت أن حترف كتابا مقدسا ،فحرف كتابكم ،كتاب املسلمني.
قال :لقد كنت مسيحيا ..وكان كتايب هو كتاب املسيحيني املقدس ..وقد كنت طيلة عمري
أرتله بخشوع ..وكانت يل عادة أن أبتغي الفأل من فتح الكتاب ألرى أي موضع سيفتح يل فيه..
وكان من حكمة اهلل ونوره الذي جذبني إليه أن ال يفتح يل الكتاب املقدس بكل كتبه ورسائله إال
عىل ذلك املزمور الذي يبرش بمحمد.
قلت :إن املزمور يبرش باملسيح ..أل تقرأ مقولة بطرس ،الذي فرس النبوءة باملسيح ،فقال:
(ألن داود ل يصعد إىل السموات ،وهو نفسه يقول :قال الرب لريب :اجلس عن يميني حتى أضع
أعداءك موطئ ًا لقدميك ،فليعلم يقين ًا مجيع بيت إِسائيل أن اهلل جعل يسوع هذا الذي صلبتموه
أنتم رب ًا ومسيح ًا) (أعامل)37-29/2 :؟
فكيف تفهم منه أنت أن البشارة بمحمد؟
قال :لقد درست العهد اجلديد ،ورأيت فيه نصا قاطعا ،علمت من خالله أن البشارة ال
تصح إال يف حممد ..أما بطرس ،فإن ما ذكره فهم فهمه ،ال وحي أوحي إليه ،وهو معذور يف ذلك
الفهم ،فقد شغف كتاب األناجيل بنبوءات العهد القديم ،فعمدوا يف تكلف ظاهر إىل حتريف
معاِّن الكثري من النصوص ،ليجعلوا منها نبوءات عن املسيح ،إن حمبتهم للمسيح هي التي دعتهم
إىل ذلك ..وحبك لليشء يعمي ويصم..
أل تقرأ ما كتبه بولس يف رسالته إىل العربانيني ،حيث حول بشارة اهلل لداود بابنه سليامن إىل
املسيح مع أن النص ال يساعده عىل ذلك ..اسمع ما يقول بولس( :كلمنا يف هذه األيام األخرية
يف ابنه الذي جعله وارث ًا لكل يشء ..صائر ًا أعظم من املالئكة ،بمقدار ما ورث اس ًام أفضل منهم،
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ألنه ملن ِمن املالئكة قال قط :أنت ابني ،أنا اليوم ولدتك ،وأيض ًا أنا أكون له أب ًا ،وهو يكون يل ابن ًا)
(عربانيني .)5/1
فقد اقتبس بولس العبارة الواردة يف سفر صموئيل الثاِّن ( ،)14/7وجعلها نبوءة عن
املسيح ،ففيه( :أنا أكون له أب ًا ،وهو يكون يل ابن ًا) ،فقد ظن بولس أن هذه العبارة نبوءة عن املسيح،
فنقلها يف رسالته.
إال أن هذا االقتباس غري صحيح ،فالنص جاء يف سياق احلديث إىل داود ،فقد أمر اهلل النبي
ناثان أن يقول لداود( :فهكذا تقول لعبدي داود..متى كملت أيامك واضطجعت مع آبائك أقيم
نسلك الذي خيرج من أحشائك ،وأثبت مملكته ،هو يبني بيت ًا السمي ،وأنا أثبت كريس مملكته إىل
األبد ،أنا أكون له أب ًا ،وهو يكون يل ابن ًا ،وإن تعوج أودبه بقضيب الناس وبرضبات بني
آدم..كذلك كلم ناثان داود)(صموئيل (.)17-8/7 )2
فاملتنبئ عنه خيرج من أحشاء داود ،وليس من أحفاده ،وهو يملك عىل بني إِسائيل بعد
اضطجاع داود مع آبائه أي موته ،وهو باِّن بيت اهلل ،وهو متوعد بالعذاب إن مال عن دين اهلل،
وكل هذا قد حتقق يف سليامن كام ورد يف النصوص.
بل قد ورد الترصيح بأن اسم صاحب تلك النبوءة هو سليامن ،خالفا ملا فهمه بولس ،فقد
جاء يف سفر أخبار األيام األول قول داود( :هو ذا يولد لك ابن ،يكون صاحب راحة ،وأرحيه من
مجيع أعدائه حواليه ،ألن اسمه يكون سليامن ،فأجعل سالم ًا وسكينة يف إِسائيل يف أيامه ،هو
يبني بيت ًا السمي ،وهو يكون يل ابن ًا ،وأنا له أب ًا ،وأثبت كريس ملكه عىل إِسائيل إىل األبد)(األيام
()9/22 )1
قلت :دعنا من تلك النبوءة ..وعد بنا إىل هذه النبوءة ..أنا رجل دين ..فأي نص قاطع هذا
الذي دلك عىل أن البشارة ليست كام ذكر بطرس؟
قال :أل تقرأ ما ورد يف متى من إبطال املسيح لليهود قوهلم ،وإعالمهم أن القادم لن يكون
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من ذرية داود ،ففي متى( :كان الفريسيون جمتمعني ،سأهلم يسوع :ماذا تظنون يف املسيح؟ ابن من
هو؟ قالو له :ابن داود ،قال هلم :فكيف يدعوه داود بالروح رب ًا قائالً :قال الرب لريب :اجلس عن
يميني حتى أضع أعداءك موطئ ًا لقدميك ،فإن كان داود يدعوه رب ًا فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع
أحد أن جييب بكلمة)(متى )46 - 41/22
ويف مرقس( :فداود نفسه يدعوه رب ًا .فمن أين هو ابنه)(مرقس )37/12
ونفس النص ورد يف لوقا ،فقد ورد فيه( :كيف ُيـقال للمسيح أنه ابن داود ،وداود نفسه
يقول يف كتاب املزامري(:قال الرب لريب :اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك)،
فداود نفسه يدعو املسيح ربا ،فكيف يكون املسيح ابنه؟)(إنجيل لوقا)42 : 20:
قلت :أنت ل تفهم مراد املسيح ..إن هذا القول من األقوال التي نستدل هبا عىل طبيعة
املسيح ..أال ترى أن داود يطلق الربوبية عىل املسيح يف هذا النص؟
قال :أأنت تقول هذا؟
قلت :أقول هذا كام يقوله كل مسيحي ..وهو احلقيقة التي ينطق هبا كل حرف من حروف
النص ..فداود يدعو املسيح ربا ..أال تقرأ قوله( :قال الرب لريب)؟
قال :فلنبدأ بنفي ما تدعيه من ألوهية للمسيح يف هذا النص ..ثم ننتقل إىل صدق البشارة
عىل حممد ..سأسلم لك جدال أن املبرش به يف هذا النص هو املسيح ..فهل ترى فيه ما يدل عىل
ألوهيته؟
قلت :أجل ..النص واضح ،لقد جاء فيه( :قال الرب لريب)
قال :عبارة املزامري تقول :قال الرب ،أي اهلل لريب ـ أي املسيح عىل حسب ما تعقتد ،وعىل
حممد عىل حسب ما أعتقد ـ( :اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موط ًأ لقدميك) ،وبناء عىل
هذه اجلملة ال يمكن أن يكون املقصود من كلمة ريب الثانية هو اهلل أيضا ،وذلك ألن املعنى
هلل اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك ..وكيف جيلس
سيصبح عندئذ :قال اهلل ِه
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اهلل عن يمني نفسه؟
قلت :هذا الكالم مبني عىل طبيعة املسيح.
قال :ال بأس ..إذا كان ريب الثانية إهل ًا فإنه ال حيتاج ألحد حتى جيعل أعداءه موطئا لقدميه،
بل هو نفسه يسخر أعداءه بنفسه ،وال حيتاج إىل من يسخرهم له.
صمت ،فقال :خماطبة اهلل إللـه آخر تعني وجود إهلني اثنني ،وهذا يناقض العقيدة التي
تتبنوهنا ..فأنتم تعتربون الثالثة واحدا.
قلت :ال بأس ..ولكن كيف سمى داود املسيح ربا؟
قال :إذا اعتربنا اختالف الرتمجات تفاسري للكتاب املقدس ،فإن اإلشكال سيزول بسهوله..
هذه البشارة هي الفقرة األوىل من املزمور رقم  ،110ولفظها ـ كام يف الرتمجة الكاثوليكية احلديثة
ـ(:قال الرب لس ّيدي :اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك)()1

فام عرب عنه املسيح بلفظة ريب ،هو يف احلقيقة بمعنى سيدي ..ولذلك نجد أن الرتمجات
العربية املختلفة للعهد اجلديد ،خاصة القديمة منها كانت تستخدم لفظة السيد يف مكان لفظة
الرب ،ولفظة املعلم يف مكان لفظة را يبـي.
قلت :أنت هترب إىل اختالف الرتمجات.
قال :ال بأس ..فلنبق عىل كلمة (ريب) ..ولنذهب إىل األناجيل لنرى استخدامات كلمة
(الرب) فيها ..هل ترى األناجيل تقرص هذه الكلمة عىل اهلل؟
أدركت ما يرمي إليه ،فحاولت أن أمتلص من اإلجابة قائال :أنت تريد أن نتشتت يف بحار
الكتاب املقدس ..ولن نفهم بذلك هذه البشارة ،وال غريها.
قال :لن تفهم الكتاب املقدس إال بالكتاب املقدس ..أجبني ،فيل حق عليك يف أن جتيبني
عن سؤايل.
( )1العهد القديم ،ص .1269
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قلت :نعم ..الكتاب املقدس بعهديه يستعمل لفظة (الرب) بمعنى السيد واملعلم.
قال :بل ورد تفسريها يف األناجيل بذلك ،فقد جاء يف إنجيل يوحنا [(:]38 : 1فقاال :ريب!
الذي تفسريه يا معلم ،أين متكث؟) ..وجاء فيه أيضا(:]16 : 20 [ :قال هلا يسوع :يا مريم!
فالتفتت تلك و قالت له :ربوِّن! الذي تفسريه يا معلم)
قلت :ذلك صحيح.
قال :ليست األناجيل فقط هي التي استخدمت هذه الكلمة هبذا املعنى ..بل إن القرآن
الكريم ـ مع تشدده يف نفي ذرائع الرشك ـ استخدم هذه اللفظة هبذا املعنى ،فقد جاء فيه َ ﴿:يا
ِ
الس ْج ِن َأ هما َأ َحدُ كُ َام َف َي ْس ِقي َر هب ُه َمخْر ًا ﴾ (يوسف ،)41 :وجاء فيه َ ﴿:و َق َال لِ هل ِذي َظ هن َأ هن ُه
َصاح َب ِي ي
ِ
الشي َط ُ ِ
ِ
ن ٍ ِ
الس ْج ِن ِب ْض َع ِسنِنيَ ﴾ (يوسف)42:
َاج من ُْه َام ا ْذكُ ْر ِِّن ع ْندَ َر يب َك َف َأن َْسا ُه ه ْ
كْر َر يبه َف َل ِب َث ِيف ي
ان ذ َ
قلت :فام املراد من تلك العبارة إذن؟
قال :إن ما يريده املسيح من عبارته تلك ـ إن سلمت لك من أن املراد منها هو املسيح ـ هو
تذكري اليهود بمقامه العظيم قائال هلم :كيف تعتربون املسيح جمرد ٍ
ابن لداود ،مع أن داود نفسه
اعترب املسيح اآليت املبرش به ،والذي سيجعله اهلل دائنا لبني إِسائيل يوم الدينونة  :ر هب ًا له :أي سيدا
له ومعلام؟!
قلت :فالنبوءة هبذا ال تنطبق عىل حممد.
قال :ال ..لقد كنت أوضح لك فقط سوء ما فهمته وفهمه قومك من اعتبار املسيح إهلا ..أما
انطباق البشارة عىل حممد ..فذلك مما ال شك فيه ،بل إن النص يكون أكثر وضوحا بتطبيقه عىل
حممد.
قلت :ولكن املسيح رصح باسم املسيح يف البشارة ،كام يف لوقا ،فقد ورد فيه( :كيف ُيقال
للمسيح أنه ابن داود ،وداود نفسه يقول يف كتاب املزامري(:قال الرب لريب :اجلس عن يميني
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حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك) ،فداود نفسه يدعو املسيح ربا ،فكيف يكون املسيح
ابنه؟)(إنجيل لوقا)42 : 20:
قال :أنت تعلم أن اسم (املسيح) ل خيتص به املسيح بن مريم وحده ،وإنام هو وصف أطلق
يف الكتاب املقدس عىل هارون وداود وإشعياء وغريهم..
وذلك ألن كلمة (مسيح)أصلها عربي (مشيح) ،وتعني (من مسحه اهلل) أي جعله مسيحا،
وكلفه بإبالغ رسالة إىل الناس ،و جعله رسوال ..أي أن معنى كلمة املسيح بالعربية الرسول.
أل تقرأ ما ورد يف (املزمور  )21: 89من قول اهلل ( :وجدت داود عبدي بدهن قديس
مسحته)؟ ..فداود ـ حسب هذا النص ـ مسيح مسحه اهلل ،ومثل ذلك ما يف (املزمور
(:)50/18والصانع رمحة ملسيحه لداود)
ومثل ذلك ما ورد يف (سفر إشعياء ( :)45:1يقول الرب ملسيحه إشعياء لكورش الذي
امسكت بيمينه الدوس امامه امما) ،فإشعياء ،نبي اهلل إىل بني اِسائيل ـ حسب هذا النص ـ مسيح
أيضا.
يقربونه للرب يوم مسحته)
و يف (سفر الالويني ( :)6:20هذا قربان هارون وبنيه الذي ّ
فهارون ـ حسب هذا النص ـ مسيح أيضا.
بل إن هذا االسم ل يطلق عىل األنبياء وحدهم يف الكتاب املقدس ..بل نراه يطلق عىل
امللوك:
فقد سمي كورش ملك فارس مسيح ًا ،كام يف إشعيا( :يقول الرب ملسيحه لكورش) (إشعيا
)45/1
وشاول امللك سمي مسيح ًا ،إذ ملا أراد أبيشاي قتل شاول ،وهو نائم هناه داود (فقال داود
ربأ) (صموئيل ()9-7/26 )1
ألبيشاي :ال هتلكه فمن الذي يمد يده إىل مسيح الرب ويت ّ
بل سمي الكهنة مسحاء ،ففي سفر املزامري( :ال متسوا مسحائي ،وال تسيئوا إىل
92

أنبيائي)(املزمور  ،)15/105واقرأ حديث سفر امللوك عن الكهنة املسحاء كام يف (امللوك ()2
)10/1
فهذا اللقب الرشيف ليس خاص ًا باملسيح ،بل هو لقب يستحقه النبي القادم ملا يؤتيه اهلل من
امللك والظفر والربكة التي فاقت بركة املمسوحني بالزيت من ملوك بني إِسائيل.
أم أنك ترى أن امللوك الظمة ،والكهنة اخلونة ،أحق هبذا االسم من حممد؟
التفت إيل ،فرآِّن صامتا ،فقال :اسمع إيل ..وأجبني ..وال تفر من احلقيقة ..لقد كنت مثلك
أفر من احلقائق باجلدل إىل أن عرفت أن احلق ال مهرب منه.
أجبني :هل كان املسيح يدعى ابن داود أم ال؟
قلت :أجل ..فاملسيح ـ حسب متى ولوقا هو من ذرية داود ـ وهلذا كثري ًا ما نودي (يا ابن
داود) ،كام يف متى( ،)27/9 ،1/1ولوقا ()38/19
قال :بورك فيك ..فهذا النص يفهم من هذا املنطلق.
قلت :ل أفهم.
قال :أجبني ..كيف يسمي الرجل ابنه ،هل يسميه ابنا ،فيقول له( :ابني) ،أم يقول له:
(سيدي)؟
قلت :يف حال العادية يدعوه( :ابني) إال إذا كان سيدا رفيع اجلاه ،فقد يدعوه( :سيدي)
قال :أنت جتادل ..إن االبن يظل ابنا حتى لو صار سيدا..
استحييت من نفيس ،فقلت :أجل ..ولكن ما الذي ترمي إليه؟
قال :لقد قلت لك :إن النص يفهم من هذا ..فاملسيح أراد أن يصحح للفريسيني خطأهم يف
تصورهم أن املسيح من ذرية داود ،فاستخدم معهم هذا األسلوب ،حيث بدأهم ،فقال( :ماذا
تظنون يف املسيح ،ابن من هو؟) ،فقالوا له :ابن داود ،فقال هلم( :فكيف يدعوه داود بالروح رب ًا
قائالً :قال الرب لريب :اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئ ًا لقدميك؟ فإن كان داود يدعوه
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رب ًا فكيف يكون ابنه؟)(متى )45-41/22
لقد كان جواب املسيح مسكت ًا ،فقد اعترب أن القادم ليس من ذرية داود بدليل أن داود جعله
سيده ،واألب ال يقول ذلك عن ابنه.
صمت ،فقال :ال بأس ..سنرتك هذا لنرى وجها آخر من وجوه داللة هذه النبوءة ..ولنعد
إىل حديث املسيح.
أجبني :هل ادعى املسيح أنه املسيح املنتظر؟
قلت :لقد عرف اجلميع أن يسوع هو املسيح املنتظر.
قال :ل أسألك عن موقف اجلميع ..سألتك عن موقف املسيح ،فهل ادعى املسيح أو قال
لتالميذه :إنه املنتظر ..فقد يظن الناس مجيعا شيئا يف شخص هو منه براء.
قلت :الظاهر من النصوص عدم ادعاء املسيح لذلك ..أنت ال تعرف املسيح ..لقد كان
عظيم التواضع إىل حد بعيد ..حتى أنه كان يطلق عىل نفسه (ابن اإلنسان)
قال :التواضع ال يلغي البيان ..أنا أعلم أنك تريد أن تفر بقولك هذا ..لكني سأورد لك من
النصوص ما ينص عىل هذا ..لقد سأل املسيح تالميذه ذات يوم عام يقوله الناس عنه ،ثم سأهلم:
(فقال هلم :وأنتم من تقولون إِّن أنا؟) ،فأجاب بطرس وقال له :أنت املسيح ،فانتهرهم كي ال
يقولوا ألحد عنه ،وابتدأ يع ّلمهم أن ابن اإلنسان ينبغي أن يتأل كثري ًا ،ويرفض من الشيوخ
ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل)(مرقس )31-29/8
إن هذا النص يدل داللة قاطعة عىل أن الذي ينتظره اليهود ل يكن هو املسيح الذي كان بني
أيدهيم.
قلت :كيف فهمت ذلك من النص؟
قال :النص واضح ..لقد هنر املسيح تالميذه ،وهناهم أن يقولوا ذلك عنه ،وأخربهم بأنه
سيتعرض للمؤامرة والقتل ،وهو عكس ما يتوقع من املسيح الظافر املنترص الذي تنتظرون،
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والذي يوقنون أن من صفاته الغلبة والظفر والديمومة ،ال األل واملوت ،لذا (أجابه اجلمع :نحن
سمعنا من الناموس أن املسيح يبقى إىل األبد ،فكيف تقول أنت :إنه ينبغي أن يرتفع ابن اإلنسان،
من هو هذا ابن اإلنسان)(يوحنا )34/12
ويف رواية لوقا تأكيد ذلك ،فقد جاء فيها( :فأجاب بطرس ،وقال :مسيح اهلل ،فانتهرهم،
وأوىص أن ال يقولوا ذلك ألحد ،قائالً :إنه ينبغي أن ابن اإلنسان يتأل)(لوقا )21-20/9
قلت :وملاذا ال تفهم من ذلك أنه قصد احلذر من نرش ذلك بني اليهود؟
قال :ال ..ل يقصد املسيح ذلك ..بل كيف تقول ذلك ،وقد أخرب املسيح تالميذه عن حتقق
وقوع املؤامرة واألل ،وعليه فال فائدة من إنكار حقيقته لو كان هو املسيح املنتظر ،لكنه منعهم ألن
ما يقولونه ليس هو احلقيقة.
ومع ذلك ..فليس هذا هو النص الوحيد الذي يفيد ذلك ،لقد حرص املسيح عىل نفي هذه
الفكرة مرة بعد مرة ،فقد جاء يف يوحنا( :فلام رأى الناس اآلية التي صنعها يسوع قالوا :إن هذا
هو باحلقيقة النبي اآليت إىل العال ،وأما يسوع فإذ علم أهنم مزمعون أن يأتوا وخيتطفوه ليجعلوه
ملك ًا انرصف أيض ًا إىل اجلبل وحده)(يوحنا )15-14/6
أجبني ملاذا هرب املسيح؟ ..إن كان هو املنتظر ،فلامذا هرب؟
صمت ،فقال :هرب ،ألنه ليس امللك املنتظر ،وهم مرصون عىل متليكه ملا يرونه من
معجزاته ،وملا جيدونه من شوق وأمل باخلالص من ظلم الرومان.
ليس ذلك فقط ،بل إن النصوص الدالة عىل هذا كثرية:
فذات مرة قال فيلبس لصديقه نثنائيل(:وجدنا الذي كتب عنه موسى يف الناموس واألنبياء
يسوع ابن يوسف الذي من النارصة) ،فجاء نثنائيل إىل املسيح وسأله ،وقال له :يا مع ّلم أنت ابن
اهلل؟ أنت ملك إِسائيل؟ أجاب يسوع وقال له( :هل آمنت ألِّن قلت لك :إِّن رأيتك حتت التينة،
سوف ترى أعظم من هذا)(يوحنا  ،)50-45/1فقد أجابه بسؤال ،وأعلمه أنه سريى املزيد من
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املعجزات ،ول يرصح له أنه امللك املنتظر.
ويف بالط بيالطس نفى أن يكون امللك املنتظر لليهود ،كام زعموا وأشاعوا(:أجاب يسوع:
مملكتي ليست من هذا العال ،لو كانت مملكتي من هذا العال لكان خدامي جياهدون لكي ال أس ّلم
إىل اليهود ،ولكن اآلن ليست مملكتي من هنا)(يوحنا  ،)36/18فمملكته روحانية ،يف اجلنة،
وليست مملكة اليهود املنتظرة ،اململكة الزمانية املادية ،التي خيشاها الرومان.
لذلك ثبتت براءته من هذه التهمة يف بالط بيالطس الذي سأله قائ ً
ال( :أنت ملك اليهود؟
فأجابه وقال :أنت تقول ،فقال بيالطس لرؤساء الكهنة واجلموع :إِّن ال أجد ع ّلة يف هذا
اإلنسان)(لوقا  ،)4-2/23فجوابه ال يمكن اعتباره بحال من األحوال ،فهو يقول له :أنت الذي
تقول ذلك ،ولست أنا.
ليس هذ فقط ..بل إن هناك عالمة أخرى للمنتظر ال تتحقق يف املسيح وردت هبا األناجيل،
أرجو أن جتيبني عنها..
قلت :لقد وعدتك بأن أجيبك عىل كل ما تسألني عنه.
قال :هل كان املسيح معروفا لتالميذه ،ولليهود أم ال؟
قلت :بىل ..لقد كان معروفا بينهم ،وقد ورد يف يوحنا( :فنادى يسوع وهو يع ّلم يف اهليكل
قائالً :تعرفونني ،وتعرفون من أين أنا ،ومن نفيس ل آت ،بل الذي أرسلني هو حق ،الذي أنتم
لستم تعرفونه ،أنا أعرفه ألِّن منه وهو أرسلني ..فآمن به كثريون من اجلمع)(يوحنا-25/7 :
)30
قال :أكمل النص ..ما بالك تقطعه ،ما بالك تقرأ َ ﴿:ف َو ْي ٌل لِ ْل ُم َص يلنيَ ﴾ (املاعون،)4:
وتنسى الصفة التي استحقوا به الويل.
أكملت قائال  ..(:وقالوا :ألعل املسيح متى جاء يعمل آيات أكثر من هذه التي عملها هذا؟)
قال :لقد قطعت أهم جزء يف النص ..لقد ذكر املسيح أنه رسول من عند اهلل ،وأنه ليس الذي
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ينتظرونه ،فذاك ال يعرفونه.
وقد آمن به الذين كلمهم ،وفهموا أنه ليس املسيح املنتظر ،كام ورد يف يوحنا( :فآمن به
كثريون من اجلمع وقالوا :ألعل املسيح متى جاء يعمل آيات أكثر من هذه التي عملها
هذا؟)(يوحنا )31-30/7
بل ثمة من عرف أنه ليس املنتظر مستدلني بمعرفتهم بأصل املسيح ونسبه وقومه ،بينام املنتظر
القادم غريب ال يعرفه اليهود ،كام جاء يف يوحنا( :قال قوم من أهل أورشليم :أليس هذا هو الذي
يطلبون أن يقتلوه ،وها هو يتكلم جهار ًا ،وال يقولون له شيئ ًا ،ألعل الرؤساء عرفوا يقين ًا أن هذا
هو املسيح حق ًا؟ ولكن هذا نعلم من أين هو ،وأما املسيح فمتى جاء ال يعرف أحد من أين هو)
(يوحنا  ،)27-25/7ذلك أن املسيح غريب عن بني إِسائيل.
قلت :عد بنا إىل بشارة داود ..أرانا هتنا عنها.
قال :ال  ..ل نته ..لقد ورد يف البشارة اإلشارة إىل امللك العظيم القادم الذي يأيت مع هذا النبي
املبرش به ،وقد عرفت أن املسيح ال يمكن أن يصبح ملك ًا عىل كريس داود وغريه.
قلت :ل؟
قال :ألن الكتاب املقدس رصح بذلك ..فاملسيح يذكر أن مملكته ليست يف هذا العال ،فقد
قال لبيالطس( :مملكتي ليست يف هذا العال)(يوحنا  ،)36/18وهو يشري هبذا إىل مملكته
الروحية ،أو إىل مملكته الدنيوية بعد نزوله إىل األرض كام أخربنا بذلك نبينا ،وهو يف ذلك احلني
ال ينزل إال ليقيض عىل اخلرافات التي ارتبطت باسمه.
باإلضافة إىل هذا ..فإن املسيح من من ذرية امللك الفاسق هيوياقيم بن يوشيا ..أليس هو أحد
أجداد املسيح؟
أدركت ما يرمي إليه ،فطأطأت رأيس خجال ،وقلت :أجل.
قال :ال يمكنك أن تنكر ذلك ،فقد ورد يف سفر األيام األول(:بنو يوشيا :البكر يوحانان،
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الثاِّن هيوياقيم ،الثالث صدقيا ،الرابع ش ّلوم ،وابنا هيوياقيم :يكنيا ابنه ،وصدقيا ابنه)(األيام ()1
 ،)15-14/3فيهوياقيم جد للمسيح حسب روايات الكتاب املقدس ..وال يرض إسقاط متى
له ،فقد ذكر يكنيا حفيده ،ثم تاله بأبيه يوشيا.
قلت :أعلم هذا ..ولعل هذا غفلة من النساخ ال خطأ من متى.
قال :هو حتريف ..سواء كان من متى أو من غريه ..وهو حتريف له خطره ،فليس األمر
متعلقا بجد من األجداد ..بل متعلق بجد له عالقة بنبوءة من النبوءات ..أتركها لك لتذكرها.
أدركت ما يرمي إليه ،لكني ل أجد بدا من ذكرها ،فقلت :نعم ..لقد جاء يف إرميا( :قال
الرب عن هيوياقيم ملك هيوذا :ال يكون له جالس عىل كريس داود ،وتكون جثته مطروحة للحر
هنار ًا وللربد ليالً()..إرميا )30/36
قال :فقد نص هذا النص عىل أن اهلل حرم امللك عىل ذرية هيوياقيم ،فكيف تزعمون أن
املسيح من ذرية يكينيا ابن الفاسق هيوياقيم ..وكيف تزعمون أن الذي سيملك ،وحيقق النبوءات
هو املسيح؟!
سكت قليال ،ثم قال :دعنا من هيوياقيم ..ولنذهب إىل سرية املسيح ..فهي أدل عىل حقيقة
املسيح ،وحقيقة دوره الذي أنيط به.
أال ترى أن سرية املسيح تصيح بملء فيها لتقول لكم :لست امللك املخلص الذي تنتظرونه؟
أال ترى أن املسيح ل يملك عىل بني إِسائيل يوم ًا واحد ًا ،وما محلت رسالته أي خالص
دنيوي لبني إِسائيل ،كذلك النبي الذي ينتظرونه ،بل كثري ًا ما هرب خوف ًا من بطش اليهود..
فكيف يكون هو خملصهم؟
أل تعلم أن املسيح كان يدفع اجلزية للرومان ،وقد ورد يف متى قوله(:وملا جاءوا إىل كفر
ناحوم تقدم الذين يأخذون الدرمهني إىل بطرس ،وقالوا :أما يويف معلمكم الدرمهني؟ قال :بىل،
فلام دخل البيت سبقه يسوع قائالً :ماذا تظن يا سمعان ،ممن يأخذ ملوك األرض اجلباية أو اجلزية
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أمن بنيهم أم من األجانب؟ قال له بطرس :من األجانب ،قال له يسوع :فإذ ًا البنون أحرار ،ولكن
لئال نعثرهم اذهب إىل البحر ،وألق صنارة ،والسمكة التي تطلع أو ً
ال خذها ،ومتى فتحت فاها
جتد أستار ًا ،فخذه وأعطهم عني وعنك)(متى  ..)27-24/17فكيف ختضع الشعوب ملن هذا
حاله؟
إن املسيح رفض أن يكون قاضي ًا بني اثنني خيتصامن ،فكيف تزعمون له امللك والسلطان؟..
أل يرد يف اإلنجيل املقدس( :قال له واحد من اجلمع :يا مع ّلم ،قل ألخي أن يقاسمني املرياث،
مقس ًام!؟)(لوقا )14-13/12؟
فقال له :يا إنسان من أقامني عليكام قاضي ًا أو ّ
قلت :إن كل هذا يصب يف كامالت املسيح.
قال :وأنا ل أقل غري ذلك ..لقد انتدب املسيح لوظيفة أداها أحسن أداء ،لقد كان خامتة أنبياء
بني إِسائيل املمهد لنبي اإلسالم ..فلذلك ارتبطت رسالته هبذا اجلانب..
أما النبي املبرش به يف بشارة داود ،فهو نبي ملك ،تدين له الشعوب وختضع ..فهو الذي
نطقت به نبوءة داود القائلة( :تقلد سيفك عىل فخذك أهيا اجلبار ،جاللك وهباءك ،وبجاللك
اقتحم ..اركب من أجل احلق والدعة والرب ،فرتيك يمينك خماوف ،نبلك املسنونة يف قلب أعداء
امللك ،شعوب حتتك يسقطون ،كرسيك يا اهلل إىل دهر الدهور ،قضيب استقامة قضيب ملكك)
(املزمور )6 - 1/45
وهو نفس النبي الذي أخرب عنه يعقوب ،فقال(:يأيت شيلوه ،وله يكون خضوع
شعوب)(التكوين )10/49
التفت إيل ،فرآِّن حائرا فيام أجيبه ،فقال :ال حتسبني ـ يا أخي ـ أنقص قدر املسيح بقويل هذا..
ولكني أذكر احلقيقة اجلميلة التي امتأل هبا املسيح.
لست أدري كيف خطر عىل بايل أن أقول له :ولكن ..أل تسمع النبوءة التي ذكرها املالك
ملريم ،فقد قال هلا( :ويعطيه الرب اإلله كريس داود أبيه ،ويملك عىل بيت يعقوب إىل األبد ،وال
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يكون مللكه هناية)(لوقا )33/1؟
ضحك ،وقال :بىل ..وبورك فيك فقد ذكرتني ما كنت ناسيا ..ولكنك يف تذكريي كام قيل:
يبحث عن حتفه بظلفه.
قلت :ما تقصد ..لقد أخرب املالك مريم بأنه يعطيه ملك أبيه داود.
قال :وذكرت البشارة أنه يملك عىل بيت يعقوب إىل األبد.
قلت :فأنت تسلم يل إذن.
قال :بل أنت الذي تسلم يل.
قلت :ل أفهم.
قال :قارن بني البشارتني :بشارة املالك ،وبشارة داود ويعقوب وغريمها.
قلت :من أي ناحية؟
قال :لن أدعك يف ارتباكك ..لقد أخرب املالك مريم أن املسيح سيملك عىل بيت يعقوب
فحسب ،فقد قال(:ويملك عىل بيت يعقوب إىل األبد) ،فغاية ما يمكن أن يملك عليه هو شعب
إِسائيل.
بينام نصت النبوءات األخرى عىل أن النبي املوعود (له يكون خضوع شعوب) (التكوين
 ،)10/49و(شعوب حتتك يسقطون)(املزمور  ،)5/45والشعوب تدل عىل كل الشعوب ،ال
عىل شعب إِسائيل وحده.
قلت :ولكن أال يمكن أن تكون مجيع هذه البشارات مرتبطة باملسيح يف عودته الثانية؟
قال :لعلك ل تقرأ الكتاب املقدس ..أو لعلك ل تظفر بمعلم حيل لك ألغازه؟
قلت :ال ..لقد قرأته ،ومن رجال ال أرى هلم أمثاال يف هذه البالد.
تنفس الصعداء ،ثم قال :نعم ..أعرفهم ..لكل منهم توأم يتحكم فيه ..ويلغي عقله بسببه.
اسمعني جيدا ألذكرك بام غفلت عنه ..إن وعد اهلل لبني إِسائيل بامللك القادم عىل كريس
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داود ـ كام ينص الكتاب املقدس ـ وعد مرشوط بطاعتهم هلل وعملهم وفق مشيئته ،كام أخربهم
اهلل بقوله( :إن نقضتم عهدي ..فإن عهدي مع داود عبدي ُينقض ،فال يكون له ابن مالك ًا عىل
كرسيه)(إرميا  ،)21 - 20/33فهل تراهم نقضوا عهودهم ..أم تراهم حافظوا عليها؟
ل أدر بام أجيب ،فقال :ال مناص لك من اإلقرار بنقضهم لعهود اهلل ..ألستم تذكرون أهنم
أرادوا صلب املسيح ،بل ترون أنه صلب عىل أيدهيم ..فهل يمكن أن حيافظ مثل هؤالء عىل عهود
اهلل؟
بل إن الكتاب املقدس ..واملزامري بالذات ..تنص عىل ذلك ،أل تقرأ فيها( :ملاذا رفضتنا يا اهلل
إىل األبد! ملاذا يدخن غضبك عىل غنم مرعاك! اذكر مجاعتك التي اقتنيتها منذ القدم
وفديتها)(املزمور )2-1/74؟
قلت :أسلم لك هذا ..ولكن ما تقول فيام جاء يف قصة املرأة السامرية التي أتت املسيح ورأت
أعاجيبه وآياته ،فأخربته بإيامهنا بمجيء املسيا ،فكان جوابه هلا أنه هو املسيا ،أل تقرأ ما ورد يف
يوحنا؟
قال :بىل ..قالت له املرأة( :أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له املسيح يأيت ،فمتى جاء ذاك خيربنا
بكل يشء ،قال هلا يسوع :أنا الذي أكلمك هو)(يوحنا )26-25/4
قلت :ها أنت حتفظ النص ..فكيف تفر من مدلوله؟ ..لقد اعرتف املسيح برصاحه بأنه هو
املسيا.
قال :ال شك يف وقوع التحريف يف هذه العبارة ..فهذا النص خيالف ما عهدناه من املسيح،
بدليل أن أحد ًا من التالميذ ل يكن يسمع حديثه ،وهو يتحدث مع املرأة ،فكيف عرفوا موضوع
احلديث بينهام؟ ..أل تقرأ ما جاء يف يوحنا( :قال هلا يسوع :أنا الذي أكلمك هو ،وعند ذلك جاء
تالميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة ،ولكن ل يقل أحد :ماذا تطلب؟ أو ملاذا تتكلم
معها)(يوحنا  ،)27-26/4فهم ل يسمعوا حديثهام ،ول يسألوه عام جرى بينهام.
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سكت قليال ،كأنه يسرتجع شيئا حيفظه ،ثم ابتسمت أسارير وجهه ،وقال :لقد قرأت لك
أول القصة ،فاقرأ يل آخرها.
بدون شعور أخذت أردد( :فرتكت املرأة جرهتا ،ومضت إىل املدينة وقالت للناس :هلموا
انظروا إنسان ًا قال يل كل ما فعلت ،ألعل هذا هو املسيح؟)(يوحنا )29-28/4
ابتسم ،وقال :أرأيت لو أن املسيح أخربها بأنه املنتظر؟ أل تكن لتذهب لتقول لقومها( :إنه
يزعم أنه املسيح)
قلت :ذلك ما قالت املرأة.
قال :ال ..لقد ذكرت املرأة شكها يف كونه املسيح بعد أن رأت أعاجيبه ،وهذا حييل أن يكون
قد أخربها بذلك.
بل إن الظاهر من خالل إعجاهبا به أنه لو ذكر هلا أنه املسيح التبعته من غري أن ترتدد يف ذلك،
فهي قد ذهبت تبرش باحتامل كونه املسيح.
التفت إيل ،فرآِّن غارقا يف البحث عن خمرج ملا أوقعني فيه ،وأنا أقول يف نفيس :ما أعظم
قدرة هذا احلداد عىل التامس املخارج..
فقال :ال تتعب نفسك يف البحث عن أي خمرج ..ألِّن ما آمنت حني آمنت إال بعد أن اعرتاِّن
من الشكوك ما لو نزل عىل اجلبال ألذاهبا ،ولكن اهلل بمنته خلصني منها ببعض الصاحلني من
العلامء أعطاهم اهلل من علم الكتاب ما كشف يل الشبه ،ورفع كل حجاب بيني وبني أشعة شمس
حممد.
قلت ساخرا :أل يكن لك أخ توأم ينهرك عن هذا ،ويرد عىل هذا العال شبهه.
قال :بىل ..كان يل أخ ..وهو ال يزال حيا.
قلت :فكيف تركك؟
قال :لقد سلم هو اآلخر ..ونحن اآلن نعيش يف طمأنينة حيسدنا عليها امللوك ..إننا يف عال
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النفس املطمئنة التي قال فيها ربنا  ﴿:يا َأي ُتها ال هن ْفس ا ُْمل ْطم ِئن ُهة ار ِج ِعي ِإ َىل رب ِك ر ِ
اض َي ًة َم ْر ِض هي ًة﴾
ُ
َ ه َ
َي َ
َ ْ
(الفجر 27:ـ )28
قلت :أتظن أِّن أسلم لك كام سلم أخوك؟
قال :أنا ال أطلب منك أن تسلم يل ..احلق أعظم من أن يسلم ألحد من الناس ..ثم أنا ال
أقبل أن تسلم يل ..سلم للحق ..احلق أعظم مني ومنك ..أل تسمع املسيح ،وهو يقولِ ( :إ ْن َث َبت ُّْم
ِيف ِ
كَل َم ِتي ،كُ ْن ُت ْم َح ّق ًا َتال َِم ِيذيَ ،و َت ْع ِر ُف َ
احل ُّق ُ َحي ير ُركُ ْم)(يوحنا 31/8:ـ )32؟
احل هقَ ،و ْ َ
ون ْ َ
ل أجد ما أقول ،فقال :قد حيجبك عن احلق الذي أذكره ما تراه من حايل ..تقول :هذا حداد
ال عالقة له إال باملطرقة التي يطرق هبا حديده ،فكيف يتطفل عىل موائد الكتاب املقدس؟
ال بأس ..أنا أعذرك يف هذا ..فأكثر البرش يعبدون املظاهر ،ويسلمون للمظاهر ..ولكني
سأخاطبك بام قد خيطر عىل نفسك ..اسمع ما يقول شارل جنيرب ،وهو من هو علامء الكتاب
املقدس ..لقد قال( :والنتيجة األكيدة لدراسات الباحثني ،هي أن املسيح ل يدع قط أنه هو املسيح
املنتظر ،ول يقل عن نفسه إنه ابن اهلل ..فتلك لغة ل يبدأ يف استخدامها سوى املسيحيني الذين
تأثروا بالثقافة اليونانية)
ويقول عوض سمعان( :إن املتفحصني لعالقة الرسل واحلواريني باملسيح جيد أهنم ل ينظروا
إليه إال عىل أنه إنسان …كانوا ينتظرون املس ّيا ،لكن املس ّيا بالنسبة إىل أفكارهم التي توارثوها عن
أجدادهم ل يكن سوى رسول ممتاز يأيت من عند اهلل)
وسأضيف إىل هذه األقوال شيئا ل أقصد به إيذاءك ..فإن آذاك فاغفر يل.
قلت :وما ذاك؟
قال :لقد كنت قسا حمرتما ذا جاه عريض ،وقد أرسلت إىل التبشري يف بعض البالد ..وكان
يل من الدنيا ما حيسدِّن عليه األغنياء والكرباء ..لكني بعت ذلك كله ،وآثرت اهلل ،واكتفيت بام
تراه من بسيط الرزق.
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قلت :فكيف تغري حالك؟
قال :هذا يشء ستكتشفه يف املستقبل ..ولعلك ترى كيف ينتقل املرتدون من املسيحية من
رجال الدين من احلياة اهلنية الرغدة إىل شظف العيش ..فكل ما وهب هلم يف ظل الكنيسة يسلب
منهم ..وال يبقى هلم يشء ..نعم ..الكنيسة معذورة يف ذلك ..ولكن اعلم أن هذا من أعظم
احلجب التي حتول بني الكثري من رجال الدين واعتناق اإلسالم مع أهنم يعرفون حممدا أكثر مما
ِ
ِ
كَام َي ْع ِر ُف َ
ون َأ ْبنَا َء ُه ْم َو ِإ هن َف ِريق ًا
ين آ َت ْين َُاه ُم ا ْلكت َ
يعرفون أبناءهم ،كام قال تعاىل ﴿:ا هلذ َ
َاب َي ْع ِر ُفو َن ُه َ
احل هق َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
ِمن ُْه ْم َل َيكْ ُت ُم َ
ون﴾ (البقرة ..)146:واعتربهم يف آية أخرى من الذين خرسوا
ون ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َاب َي ْع ِر ُفو َن ُه َكَام َي ْع ِر ُف َ
رسوا َأ ْن ُف َس ُه ْم َف ُه ْم
ون َأ ْبنَا َء ُه ُم ا هلذ َ
ين آ َت ْين َُاه ُم ا ْلكت َ
أنفسهم ،فقال  ﴿:ا هلذ َ
ين َخ ُ
ال ُيؤْ ِم ُن َ
ون﴾ (األنعام)20:
التفت إيل ،فرآِّن ال أزال عىل صمتي ،فقال :فلنعد إىل البشارة ..لقد ذكرنا النصوص الكثرية
املخربة عن عدم حتقق النبوءة يف املسيح ،وهي ربام تكفي الكثري ،ولكنها قد تتطلب تعليالت
معينة تزيد يف عمقها.
وال يمكن إجراء التعليالت إال بعد معرفة الواقع الذي جاء فيه املسيح ..فأجبني ..هل كان
اليهود يف عهد املسيح أمة هلا قوهتا وعزهتا ،أم كانت جمرد مستعمرة يستضعفها غريها؟
قلت :لقد كانوا مستضعفني.
قال :بل طال استضعافهم ،فمنذ عام  63ق .م وقعت القدس وفلسطني بيد الرومان
الوثنيني ،ليبدأ االضطهاد الذي عانى منه بنو إِسائيل.
ويف ذلك احلني حنت قلوهبم ـ كام حتن مجيع قلوب املستضعفني ـ إىل خملص يرد إليهم امللك
الضائع والسؤدد الذي ضاع منهم.
ويف ذلك احلني بدأوا يرددون ما ورد يف بشارات األنبياء من أخبار النبي املوعود الذي
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تستسلم له الشعوب ..لقد كانوا ينتظرون حتقق بشارة يعقوب وموسى وداود وغريهم من
األنبياء بالقادم املنتظر.
التفت إيل ،وقال :هل ما أقوله صحيح ..أم أنك تراه جمرد رجم بالغيب؟
قلت :بل هو صحيح..
قال :وال متلك إال أن تقول ذلك ..فالكتاب املقدس يدل عىل هذا ،ومن أمثلة الذين كانوا
يرتقبون امللك املظفر املنتظر سمعان ،الذي وصفه لوقا ،فقال( :كان رجل يف أورشليم اسمه
سمعان ،وهذا الرجل كان بار ًا تقي ًا ينتظر تعزية إِسائيل ،والروح القدس كان عليه)(لوقا
 ،)25/2فسمعان هذا أحد منتظري اخلالص.
ومنهم نثنائيل الذي صارح املسيح بشعوره وظنه ،كام يف يوحنا( :أجاب نثنائيل وقال له :يا
مع ّلم أنت ابن اهلل؟ أنت ملك إِسائيل؟ أجاب يسوع ،وقال له :هل آمنت ألِّن قلت
لك()..يوحنا )50-49/1
واملرأة السامرية ملا رأته أعاجيبه أخربته عن هذا النبي املوعود ،فقالت( :أنا أعلم أن مس ّيا ـ
الذي يقال له املسيح ـ يأيت ،فمتى جاء ذاك خيربنا بكل يشء) (يوحنا )30-25/4
وأندرواس قال ألخيه سمعان مبرش ًا( :قد وجدنا ِ
مس ّيا ،الذي تفسريه املسيح) (يوحنا
)41/1
وملا شاع هذا اخلرب يف بني إِسائيل خيش رؤساء الكهنة من بطش الرومان إن عرفوا أن
املوعود املنتظر العظيم املظفر قد ظهر يف شخص املسيح ،فسارعوا إىل اإليقاع به ،متهمني إياه
بإفساد األمة وادعاء أنه املخلص املنتظر ،كام يف يوحنا(:فجمع رؤساء الكهنة والفريسيون جممع ًا،
وقالوا :ماذا نصنع ،فإن هذا اإلنسان يعمل آيات كثرية ،إن تركناه هكذا يؤمن اجلميع به ،فيأيت
الرومانيون ويأخذون موضعنا وأ ّمتنا؟ فقال هلم واحد منهم ،وهو قيافا ،كان رئيس ًا للكهنة يف تلك
السنة :أنتم لستم تعرفون شيئ ًا ،وال تفكرون ،إنه خري لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ،وال
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هتلك األمة كلها) (يوحنا )50-47/11
وقد ورد يف لوقا( :فقالوا لبيالطس :إننا وجدنا هذا يفسد األمة ،ويمنع أن تعطى جزية
لقيرص قائالً :إنه هو مسيح ملك ،فسأله بيالطس قائالً :أنت ملك اليهود؟ فأجابه وقال :أنت
تقول ،فقال بيالطس لرؤساء الكهنة واجلموع :إِّن ال أجد ع ّلة يف هذا اإلنسان)(لوقا -2/23
 ،)4فقد ثبت لبيالطس براءته مما اهتموه ،إذ هو ل يدع أنه ملك اليهود املنتظر.
بل إن هذا الشعور باحلاجة إىل النبي املحرر ل يكن خاصا باملسيح ..بل سبق أن ظن شعب
إِسائيل املتلهف لظهور النبي العظيم املظفر أن يوحنا املعمدان هو املسيح املنتظر ،كام يف لوقا( :إذ
كان الشعب ينتظر ،واجلميع يفكرون يف قلوهبم عن يوحنا ،لعله املسيح)(لوقا )15/3
وهلذا فإن اجلموع املرتبصة للخالص ملا رأت املسيح قالوا فيه ما قالوه من قبل عن يوحنا
املعمدان (قالوا للمرأة :إننا لسنا بعد بسبب كالمك نؤمن ،ألننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو
باحلقيقة املسيح خم ّلص العال)(يوحنا )42/4
التفت إيل ،فرآِّن غارقا فيام أسمع ،فطرق بمطرقته قليال ،ثم قال بعد أن تنفس الصعداء:
كان هذا هو الشعور العام ..فرحة باملخلص ..وهلفة للخالص ..فلهذا راحوا يؤولون مجيع
بشارات األنبياء لتنطبق عليه ،ولو من باب التكلف.
حاول أن تضع نفسك بدهلم ..إن كل من يكون يف تلك احلال قد يقع يف نفس الشعور..
فمرارة االستضعاف جتعلهم يتعلقون ولو بقشة.
لقد حصلت الصدمة للشعب املستضعف ،وألولئك املنتظرين املتلهفني ،عندما سمعوا
بصلب املسيح.
لقد حزنوا حزنا ل يمكنهم مقاومته لتخلف اخلالص املنشود يف شخص املسيح ،وقد ورد
يف األسفار املقدسة ما يدل عىل هذا ،فقد ذكرت أن املسيح بعد القيامة تعرض لتلميذين ،وهو
متنكر (فقال هلام :ما هذا الكالم الذي تتطارحان به ،وأنتام ماشيان عابسني ،فأجاب أحدمها ـ الذي
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اسمه كليوباس ـ وقال له :هل أنت متغرب وحدك يف أورشليم ،ول تعلم األمور التي حدثت
فيها يف هذه األيام ،فقال هلام :وما هي؟ فقاال :املختصة بيسوع النارصي الذي كان إنسان ًا نبي ًا
مقتدر ًا يف الفعل والقول أمام اهلل ومجيع الشعب ،كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء
املوت ،وصلبوه ،ونحن كنا نرجو أنه هو املزمع أن يفدي إِسائيل ،ولكن مع هذا كله اليوم له
ثالثة أيام منذ حدث ذلك) (لوقا )21-17/24
وزادت احلرسة عندما سأل التالميذ املسيح بعد القيامة ،فقالوا(:يا رب هل يف هذا الوقت
ترد امللك إىل إِسائيل؟ فقال هلم :ليس لكم أن تعرفوا األزمنة واألوقات التي جعلها اآلب يف
سلطانه)(أعامل  ،)7-6/1أي أن هذا ليس هو وقت امللك املنتظر ،وهو يدل عىل أن اخلالص
الذي كان يتنظره اإلِسائيليون والذي وعدت به األنبياء ليس كام تفهمون ،ألنه لو كان كذلك،
لقال هلم :لقد حتقق اخلالص بصلبي ،وقد طهرتم من خطاياكم.
إن هذا النص يثبت انتظار بني إِسائيل للخالص ،ويثبت أن هذا اخلالص ل يتحقق كام
أرادوا.
قلت :لقد حتقق اخلالص عىل يد املسيح ..لقد طهرنا بصلبه من اخلطيئة.
قال :ذلك موضوع آخر ..أو قل تلك حيلة أومهكم هبا بولس ومن نحا نحوه ..لقد تالعبوا
بالنصوص الواضحة الرصحية لريبطوكم بأوهام كثرية ال حقيقة هلا.
أردت أن أتكلم ،فقال :ال بأس ..لن نتناقش يف هذا اآلن ..أو لن أتناقش معك يف هذه
املسألة أبدا ..ولكن سأدع ذلك إلخالصك ..فلو صدقت ،فإن اهلل سيدلك عىل من يرفع هذه
الغشاوة عن عينيك.
قلت :لقد حاولت بكل الطرق أن تربهن يل أن املسيح ل يدع أنه امللك املنتظر ،وأن كل
الدالئل ال تدل عليه ..فهل ادعى حممد أنه هو املنتظر ،وهل كانت الدالئل بجانبه؟
قال :أجل ..لقد رصحت النصوص الكثرية بأنه هو النبي املوعود املنتظر ،واسمح يل أن
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أرتل لك بعض كالم ريب الذي يدل عىل ذلك.
هلل ِمي َث َاق
لقد أخرب اهلل تعاىل أنه أخذ املواثيق عىل األنبياء ليؤمن به ،قال تعاىلَ ﴿:و ِإ ْذ َأ َخ َذ ا هُ
ِ ِ
ِ
الن ِهبينيَ َملا آ َتي ُتكُ م ِمن ِكت ٍ ِ
كْم ٍة ُث هم َجا َءكُ ْم َر ُس ٌ
ْرص هن ُه َق َال
ْ ْ ْ
ي
َاب َوح َ
ول ُم َصدي ٌق َملا َم َعكُ ْم َل ُتؤْ م ُن هن ِبه َو َل َتن ُ ُ
رصي َقا ُلوا َأ ْقررنَا َق َال َف ْاشهدُ وا و َأنَا معكُ م ِمن ه ِ ِ
َأ َأ ْق َر ْر ُت ْم َو َأ َخ ْذ ُت ْم عَ َىل َذلِكُ ْم ِإ ْ ِ
ين﴾ (آل
الشاهد َ
َ ََ ْ َ
َ
َْ
عمران)81:
وقد قال رجل من آل حممد  يفرس هذه اآلية ،وهو عيل( :ما بعث اهلل نبي ًا آدم فمن دونه
إال أخذ عليه امليثاق :لئن بعث حممد  وهو حي ليؤمنن به ولينرصنه وليتبعنه)

بل إن القرآن الكريم ذكر ما يف كتبهم من الصفات التي ال تنطبق إال عليه ،قال تعاىل﴿:
جيدُ و َنه مكْ ُتوب ًا ِعنْدَ ُهم ِيف التهور ِاة و ْ ِ
ِ
ِ
ول الن ِهب هي ْ ُ
األ ْن ِج ِ
الر ُس َ
ين َيت ِهب ُع َ
يل َي ْأ ُم ُر ُه ْم
َْ َ
ا هلذ َ
ْ
األ يم هي ا هلذي َ ِ ُ َ
ون ه
ات و ُحيرم عَ َلي ِهم ْ ِ
ِ
عَن ا ُْملن ِ ِ
ِبا َْملعر ِ
ِ
وف َو َين َْه ُاه ْم ِ
رص ُه ْم
ْكَر َو ُحي ُّل َهلُ ُم ال هط يي َب َ َ ي ُ ْ ُ َ
ُْ
اخل َبائ َث َو َي َض ُع عَ ن ُْه ْم إ ْ َ
ِ
ِ
األ َ ِ
َو ْ َ
ُّور ا هل ِذي ُأ ْن ِز َل َم َع ُه ُأو َل ِئ َك
غْالل ا هلتي كَان َْت عَ َل ْي ِه ْم َفا هلذ َ
َرصو ُه َوا هت َب ُعوا الن َ
ين آ َم ُنوا ِبه َوعَزه ُرو ُه َون َ ُ
ُه ُم ا ُْمل ْف ِل ُح َ
ون﴾ (ألعراف)157:
وأخرب عن بعض ما ورد عنه من نبوءات يف التوراة واإلنجيل ،فقال ُ ﴿:حم هَمدٌ َر ُس ُ
هلل
ول ا هِ
ِ
عَىل ا ْلكُ هف ِار ُر َمحَا ُء َب ْين َُه ْم ت ََر ُاه ْم ُركهع ًا ُس هجد ًا َي ْب َت ُغ َ
ين َم َع ُه َأ ِشده ا ُء َ
ون َف ْض ً
هلل َو ِر ْض َوان ًا
ال ِم َن ا هِ
َوا هلذ َ
ود َذلِ َك م َث ُلهم ِيف التهور ِاة وم َث ُلهم ِيف ْ ِ
وه ِهم ِمن َأ َث ِر السج ِ
ِ
ِ
األن ِْج ِ
يل كَ زَ ْرعٍ َأ ْخ َر َج
ُّ ُ
س َيام ُه ْم ِيف ُو ُج ْ ْ
َْ َ َ ُ ْ
َ ُ ْ
يظ ِ ِهبم ا ْلكُ هفار وعَ دَ ا هُ ِ
ِ ِ
ِِ
ين آ َم ُنوا
هلل ا هلذ َ
َ َ
َش ْط َأ ُه َفآزَ َر ُه َف ْاس َت ْغ َل َظ َف ْاست ََوى عَ َىل ُسوقه ُي ْع ِج ُ
ب الزُّ هر َاع ل َيغ َ ُ
ات ِمنْهم مغ ِْفر ًة و َأجر ًا ِ
احل ِ
ِ
ِ
عَظي ًام﴾(الفتح)29:
ُ ْ َ َ َ ْ
َوعَم ُلوا ه
الص َ
نعم ..ل يذكر القرآن الكريم كل ما ورد عن حممد  من نبوءات يف هذه الكتب تاركا ذلك
للبحث واالجتهاد ،ولكنه أخرب أن هذه النبوءات من الوضوح والدقة ما جتعل العال ،بل الدارس
ِ
ِ
ِ
الو ِت ِه ُأو َل ِئ َك
َاب َي ْت ُلو َن ُه َح هق ت َ
ين آ َت ْين َُاه ُم ا ْلكت َ
للكتب يضطر للتسليم اضطرارا ،قال تعاىل ﴿:ا هلذ َ
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ون ِب ِه ومن يكْ ُفر ِب ِه َف ُأو َل ِئ َك ُهم ْ ِ
ِ
اِس َ
ون﴾ (البقرة)121:
ُ َ
ُيؤْ م ُن َ َ َ ْ َ ْ
اخل ُ
كانت له قراءة مميزة للقرآن الكريم جتعل اجلسد ينهد ويرتعش ارتعاشة لذيذة ال يمكن
وصفها.
البشارة الثانية:
سكت عن القراءة ،وقال :أتدري ما الذي رصف اليهود ،ورصف قومك الذين سلموا
لليهود عن تطبيق هذه البشارات عىل حممد؟
سكت ،فقال :إهنم يتصورون اهلل كام يتصورون هتلر ،أو كام يتصورون كل عنرصي.
انتفضت غاضبا ،وقلت :ما الذي تقول؟ ..لقد كنت مؤدبا يف حوارك ،فكيف حتولت إىل
السخرية واالستهزاء.
قال :أنا ال أسخر وال أستهزئ ..ولكني أنبهك ،والتنبيه قد حيمل أملا ..ولكن األمل ال
يتحقق ـ أحيانا كثرية ـ إال ببعض األل.
قلت :فام تقصد؟
قال :لقد تصور اإلِسائيليون ،وأنتم تبعا هلم أن النبوة حكر عىل بني إِسائيل ..وأن اهلل لن
خيرج أطباء يداوون العال ،وال شموسا تيضء ظلامته إال من ذلك الشعب.
إن النبوة ـ يا أخي ـ أعظم من أن حيتكرها أي شعب من الشعوب ..وإن اهلل أرحم من أن
خيص شعبا بمئات األنبياء ،ويرتك سائر األمم تعيش يف اجلهالة.
طرق بمطرقته ،ثم قال :لقد كان هذا من أكرب ما دعاِّن إىل اإلسالم ،فالقرآن حيمل احرتاما
كبريا لكل شعوب العال ،بل خيرب أن كل هذه الشعوب كان فيها صاحلون وأنبياء ،ال كام تعتقدون
من انحصار فضل اهلل يف بيت إِسائيل.
لقد جاء يف القرآن الكريم قوله تعاىلَ ﴿:و ِإ ْن ِم ْن ُأ هم ٍة ِإ هال َخال ِف َيها ن َِذ ٌير﴾ (فاطر ..)24 :فكل
األمم نالتها رمحة اهلل وفضله ..فال حتجروا عىل اهلل فضله ،وال تضيقوا ما وسع اهلل من رمحته.
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التفت إيل ،وقال :لعلك حتسب أننا ابتعدنا عن بشارة داود..
صمت ،فقال :ال ..ل نبتعد ..هناك بشارة أخرى تشري إىل هذا ..وكأهنا تصحح األخطاء
التي وقعت فيام فصلنا فيه من بشارة ..وستكون خامتة جلويس معك هذه البشارة ..ولن يشتد
عليك تفسريها وتطبيقها..
لقد قال داود يف بشارته الثانية( :احلجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية ،من قبل
الرب كان هذا ،وهو عجيب يف أعيننا) (املزمور  22/118ـ )23
وألعينك عىل فهمها وتطبيقها ،أجبني :هل ورد يف الكتاب املقدس ما يدل عىل أن األمر
سينتقل عنهم.
قلت :لقد ورد من ذلك الكثري.
أصغيت إىل الذين ل يسألوا،
قال :سأرتل لك من ذلك قول إشعيا عىل لسان الوحي( :
ُ
ٍ
ِ
تسم باسمي ..بسطت يدي طول النهار
ُوجدت من الذين ل يطلبوِّن ،قلت :ها أنذا ها أنذا ألمة ل ه
إىل شعب متمرد سائر يف طريق غري صالح وراء أفكاره ،شعب يغيظني بوجهي دائ ًام) (إشعيا
)3 - 1/65
فهذا النص يذكر انتقال النبوة واألمر عن األمة القاسية العاصية إىل أمة ل تطلب اهلل قبل ،ول
تسم باسم اهلل ..وهي األمة األمية التي ل ينزل عليها أي كتاب.
بل إن حزقيال يؤكد رفع امللك والرشيعة من بني إِسائيل ودفعه ألمة مهملة ،فيقول(:إِّن
أنا الرب وضعت الشجرة الرفيعة ،ورفعت الشجرة الوضيعة ،وأيبست الشجرة اخلرضاء،
وأفرخت الشجرة اليابسة ،أنا الرب تكلمت وفعلت)(حزقيال )32/17
وهو يقول( :أنت أهيا النجس الرشير رئيس إِسائيل الذي قد جاء يومه يف زمان إثم النهاية،
هكذا قال السيد الرب :انزعِ العاممة وارفعِ التاج ،هذه ال تلك ،ارفعِ الوضيع ،وضعِ الرفيع،
منقلب ًا ،منقلب ًا ،منقلب ًا أجعله ،هذا ال يكون حتى يأيت الذي له احلكم ،فأعطيه إياه)(حزقيال
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 25/21ـ )27
وقد استمر األمر بأنبياء إِسائيل حيذرون من زوال نعمة النبوة التي نعم هبا بنو إِسائيل حتى
جاء يوحنا املعمدان الذي قال حمذرا بني إِسائيل من الغضب اآليت الذي سيسلطه اهلل عليهم:
(واآلن قد وضعت الفأس عىل أصل الشجر ،فكل شجرة ال تصنع ثمر ًا جيد ًا تقطع وتلقى يف
النار ،أنا أعمدكم بامء التوبة ،ولكن الذي يأيت بعدي هو أقوى مني ،الذي لست أه ً
ال أن أمحل
حذاءه ،هو سيعمدكم بالروح القدس ونار)(متى )11-10/3
لقد كان املسيح هو الفرصة األخرية لبني إِسائيل ليثبتوا أهليتهم لالصطفاء لكنهم
ضيعوها ،فقد وضع الفأس عىل أصل الشجرة ،فلام كفروا به وحاولوا قتله قطعت الشجرة
اخلرضاء ويبست ودفعت للنار ،نار الغضب اإلهلي والضالل ،وأزهرت شجرة أخرى كانت
يابسة.
لقد أيبس اهلل شجرة بني إِسائيل وأحرقها ،وأفرخ شجرة أخرى كانت يابسة ل تظهر فيها
النبوات من لدن إسامعيل.
طرق بمطرقته بعض الطرقات ،ثم قال :ليس داود وحده هو الذي نطق هبذه البشارة ..لقد
رضب املسيح للتالميذ مثل الكرامني ،ثم قال( :احلجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس
الزاوية ،من قبل الرب كان هذا ،وهو عجيب يف أعيننا ،لذلك أقول لكم :إن ملكوت اهلل ينـزع
منكم ،ويعطى ألمة تعمل أثامره) (متى )43 – 42/21
إن املسيح يرصح بمن يستحق هذه البشارة ..وقد قال لتالميذه بعد أن قص عليهم مث ً
ال من
أمثال امللكوت ،وهو مثل الزرع(:فانظروا كيف تسمعون ،ألن من له سيعطى ،ومن ليس له
فالذي يظنه له يؤخذ منه)(لوقا )18/8
قلت :ولكن من أدراك أن هذه النبوة ترتبط بمحمد وبقوم حممد ..أليس من املمكن أن
يتحقق ذلك يف أمة أخرى أكثر حضارة ،وأعرق مدنية؟
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قال :لقد رصح الكتاب املقدس بصفات األمة البديلة التي ستخلف بني إِسائيل ،كام جاء
يف التثنية( :فرأى الرب ورذل من الغيظ بنيه وبناته ،وقال :أحجب وجهي عنهم وانظر ماذا تكون
آخرهتم ،إهنم جيل متقلب ،أوالد ال أمانة فيهم ،هم أغاروِّن بام ليس إهل ًا ،أغاظوِّن بأباطيلهم،
فأنا أغريهم بام ليس شعب ًا ،بأمة غبية أغيظهم)(التثنية )21-19/32
فاألمة املصطفاة ،هي األمة التي كانت مرذولة ،وكانت جاهلة أو غبية حمتقرة ..وال يصدق
ذلك إال عىل العرب ،بل قد رصح القرآن الكريم هبذا ،فقال تعاىل ﴿:لِ َي ِغ َ
يظ ِ ِهب ُم ا ْلكُ هف َار﴾ (الفتح:
( ﴾29الفتح)29 :
ورصح بذلك أعظم ترصيح ،فقال ُ ﴿:ه َو ا هل ِذي َب َع َث ِيف ْ ُ
األ يم يينيَ َر ُسو ً
ال ِمن ُْه ْم َي ْت ُلو عَ َل ْي ِه ْم
ِ
ِ
احلكْم َة َو ِإ ْن كَا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل َل ِفي َض ٍ
الل ُم ِب ٍ
آ َي ِات ِه َو ُيزَ ِ
ني﴾ (اجلمعة)2:
كييه ْم َو ُي َع يل ُم ُه ُم ا ْلكت َ
َاب َو ْ َ
قال ذلك ،ثم انرصف إىل مطرقته يطرقها ،وعيناه متتلئان بالدموع..
البشارة الثالثة:
رآِّن صامتا ،فقال :سأقول لك شيئا ل أكتشفه إال هذا الصباح ..لقد كنت أقرأ الكتاب
املقدس يف هذا املوضع.
أعطاِّن الكتاب املقدس ،وهو مفتوح يف حمل معني ،ثم قال :خذ ،واقرأ ..فسرتى حممدا يف
هذا النص.
أخذت أقرأ ما طلب مني( :فاض قلبي بكالم صالح ،متكلم أنا بإنشائي للملك ،لساِّن قلم
كاتب ماهر :أنت أبرع مجا ً
ال من بني البرش انسكبت النعمة عىل شفتيك لذلك باركك اهلل إىل
األبد .تقلد سيفك عىل فخذك أهيا اجلبار جاللك وهباءك ،وبجاللك اقتحم .اركب من أجل
شعوب حتتك
احلق والدعة والرب ،فرتيك يمينك خماوفُ ،ن ُب ُلك املسنونة يف قلب أعداء امللك،
ٌ
يسقطون .كرسيك يا اهلل إىل دهر الدهور ،قضيب استقامة قضيب ملكك .أحببت الرب وأبغضت
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اإلثم .من أجل ذلك مسحك إهلك بدهن االبتهاج أكثر من رفقائك ...بنات ملوك بني حظياتك
جعلت امللكة عن يمينك بذهب أوفري .اسمعي يا بنت وانظري وأمييل أذنك انيس شعبك وبيت
أبيك ،فيشتهي امللك حسنك ،ألنه هو سيدك فاسجدي له ..عوض ًا عن آبائك يكون بنوك،
تقيمهم رؤساء يف كل األرض أذكر اسمك يف كل دور فدور .من أجل ذلك حتمدك الشعوب إىل
الدهر واألبد)(املزمور )17 – 1/45
ما وصلت إىل هذا املوضع حتى أمرِّن بإغالق الكتاب ،وقال :هل رأيت البشارة بمحمد يف
هذا املزمور؟
قلت :ال ..ما رأيت شيئا ..وإن كان يمكن أن أرى شيئا ،فال يمكن أن أرى غري املسيح.
قال :أنتم تتصورون حممدا واملسيح يتزامحان ..ال ..هذا خطأ ..حممد واملسيح أخوان نبيان
كريامن ..وكون البشارة ترتبط بأحدمها ال تعني أي إضعاف لقدر اآلخر ..ألن هدف البشارات
هو احلض عىل اتباع املبرش به.
ومع ذلك ..فلنتصور أنه املسيح ..إن البشارة ال يمكن أن تنطبق عليه ،لقد ورد فيها
(شعوب حتتك يسقطون) ..فأي شعوب سقطت حتت املسيح ،وأنتم الذين قلتم عنه إنه (كشاة
ٌ
سيق إىل الذبح ل يفتح فاه)
لقد ورد فيها (أنت أبرع مجا ً
ال من بني البرش) ،وأنتم تقولون عن املسيح (ال صورة له وال
مجال ،فننظر إليه وال منظر فنشتهيه)(إشعيا )52:2
قلت :فكيف رأيت هذه البشارة تنطبق عىل حممد؟
قال :لقد تزوج حممد امرأة من اليهود اسمها صفية بنت حيى بن أخطب وهي من بني
اِسائيل ،وقد مات أبوها وشعبها كفارا بعد أن خانوا حممدا.
قلت :وما عالقة ذلك هبذه النبوءة؟
قال :لقد رأيت داود يف هذا النص ،وهو يويص صفية بمحمد ،فهو يأمرها بأن تنسى شعبها
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(بنى إِسائيل) وبيت أبيها ،وأن ختضع لزوجها.
وقد حصل ذلك ..فقد نسيت السيدة صفية شعبها وبيت أبيها ،وأصبحت أما للمؤمنني،
وقد قال هلا حممد (:قويل لعائشة( :بل من أعىل مني نسبا ..أيب موسى ،وعمي هارون ،وزوجي
حممد)()1

***
طرق بمطرقته قليال ،ثم قال :أنتم تقولون بأن املسيح من نسل داود ..وتقولون بأن بشارات
داود ال تنطبق إال عىل املسيح؟
قلت :أجل..
قال :ولكنكم حتملون صورة مشوهة عن داود ..صورة ال يمكن ألحد أن يرضاها لنفسه،
وال ملن حيب.
سأفتح لك الكتاب املقدس لتقرأ يل بعض ما تذكرونه عن داود ..بل وتتعبدون بتالوته.
فتح الكتاب املقدس ،وأعطاِّن ألقرأه عليه ..قرأت( :وكان يف وقت املساء ان داود قام عن
تستحم وكانت املرأة مجيلة املنظر
ِسيره ومتشى عىل سطح بيت امللك فرأى من عىل السطح امرأة
ّ
جدا فأرسل داود وسأل عن املرأة فقال واحد أليست هذه بثشبع بنت اليعام امرأة اوريا احل ّثي
مطهرة من طمثها.ثم رجعت إىل
فأرسل داود رسال وأخذها فدخلت اليه فاضطجع معها وهي ّ
بيتها وحبلت املرأة فأرسلت وأخربت داود وقالت اِّن حبىل فأرسل داود إىل يوآب يقول ارسل
ايل اوريا احلثي.فأرسل يوآب اوريا إىل داود فأتى اوريا اليه فسأل داود عن سالمة يوآب وسالمة
ّ
الشعب ونجاح احلرب وقال داود الوريا انزل إىل بيتك واغسل رجليك فخرج اوريا من بيت
امللك وخرجت وراءه حصة من عند امللك) (صموئيل الثاِّن )2/ 11
سكت ،فقال :واصل القراءة..
( )1رواه ابن سعد.

114

واصلت ،وقرأت( :فقال اوريا لداود ان التابوت واِسائيل وهيوذا ساكنون يف اخليام
وسيدي يوآب وعبيد سيدي نازلون عىل وجه الصحراء وانا آيت اىل بيتي آلكل وارشب واضطجع
مع امرأيت وحياتك وحياة نفسك ال افعل هذا االمر)(صموئيل الثاِّن )11/ 11
قال :واصل..
واصلت( :ودعاه داود فأكل امامه ورشب وأسكره.وخرج عند املساء ليضطجع يف
مضجعه مع عبيد سيده واىل بيته ل ينزل ويف الصباح كتب داود مكتوبا إىل يوآب وأرسله بيد اوريا
وكتب يف املكتوب يقول :اجعلوا اوريا يف وجه احلرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيرضب
ويموت وكان يف حمارصة يوآب املدينة انه جعل اوريا يف املوضع الذي علم ان رجال البأس فيه
فخرج رجال املدينة وحاربوا يوآب فسقط بعض الشعب من عبيد داود ومات اوريا احل ّثي
أيضا)(صموئيل الثاِّن )13/ 11
قال :اقرأ خطاب اهلل لداود بعد هذا..
قرأت( :ملاذا احتقرت كالم الرب لتعمل الرش يف عينيه.قد قتلت اوريا احل ّثي بالسيف
وأخذت امرأته لك امرأة واياه قتلت بسيف بني عمون واآلن ال يفارق السيف بيتك إىل االبد
ألنك احتقرتني وأخذت امرأة اوريا احل ّثي لتكون لك امرأة هكذا قال الرب هاأنذا اقيم عليك
الرش من بيتك وآخذ نساءك امام عينيك وأعطيهن لقريبك فيضطجع مع نسائك يف عني هذه
الشمس) (صموئيل الثاِّن )9/ 12
قال :حسبك ..أال ترى أنكم حتملون صورة مشوهة عن داود..
لقد رجعت إىل كتاب املسلمني املقدس ..الكتاب الذي حتتقرونه ..بل تزعمون أنه ل يأت
بجديد ..فرأيت داود فيه شخصا آخر ..خمتلف متاما عن داود الذي ترسمونه يف صفحات
الكتاب املقدس..
إن داود يف القرآن الكريم رجل أواب رقيق القلب عظيم اإليامن ..وسأقرأ لك من القرآن
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الكريم ما يرتك لعقلك حرية املقارنة بني هذا النبي كام سجله أنبياؤكم وكتابكم ،وكام هو يف كتاب
ربنا.

فتح القرآن الكريم عىل موضع حمدد ،وراح يقرأ بخشوع هتتز له اجلبال قوله تعاىل﴿:
هلل ا ُْمل ْل َك و ِْ
هلل
كْم َة َوعَ هل َم ُه ِممها َي َشا ُء َو َل ْوال َد ْف ُع ا هِ
وت َوآتَا ُه ا هُ
وه ْم ِب ِإ ْذ ِن ا هِ
هلل َو َقت ََل َد ُاوو ُد َجا ُل َ
َف َهزَ ُم ُ
َ
احل َ
ض َل َف َسدَ ْت ا َ
هاس َب ْع َض ُه ْم ِب َب ْع ٍ
هلل ُذو َف ْض ٍل عَ َىل ا ْل َعا َملِنيَ ﴾ (البقرة)251 :
أل ْر ُض َو َل ِك هن ا هَ
الن َ
ثم قال :هذا أول موضع يف املصحف ذكر فيه داوود ..وقد ذكر معه هذا الوصف الطيب
امللك واحلكمة والعلم ..وفوق ذلك الثبات ..فلم يثبت مع طالوت إال القليل.
فتح موضعا آخر ،وراح يقرأ  ﴿:ورب َك َأعْ َلم ِبمن ِيف السامو ِ
ات َو ْ َ
األ ْر ِ
ض َو َل َقدْ َف هض ْلنَا َب ْع َض
هَ َ
ُ َ ْ
َ َ ُّ
عَىل َب ْع ٍ
الن ِهب يينيَ َ
ض َوآ َت ْينَا َد ُاو َد زَ ُبور ًا﴾ (االِساء )55:انظر كيف ذكر اهلل داود عند ذكر ما فضل
اهلل به أنبياءه.
احلر ِ
ِ
ث ِإ ْذ َن َف َش ْت ِف ِيه غَ ن َُم
فتح موضعا آخر ،وراح يقرأ َ ﴿:و َد ُاوو َد َو ُس َل ْي َام َن ِإ ْذ َ ْحيكُ َامن ِيف ْ َ ْ
ِِ
ا ْل َقو ِم وكُ نها ِ ِ
ال آ َت ْينَا ُحكْ ًام َو ِع ْل ًام َو َس هخ ْرنَا َم َع َد ُاوو َد ِْ
ين َف َف هه ْمن ََاها ُس َل ْي َام َن َوكُ ًّ
اجل َب َال
حلكْم ِه ْم َشاهد َ
ْ َ
ُ
يسبحن وال هطري وكُ نها َف ِ
اع ِلنيَ َوعَ هل ْمنَا ُه َص ْن َع َة َل ُب ٍ
وس َلكُ ْم لِ ُت ْح ِصنَكُ ْم ِم ْن َب ْأ ِسكُ ْم َف َه ْل َأ ْن ُت ْم
ُ َ ي ْ َ َ َْ َ
َش ِ
اك ُر َ
ون﴾ (األنبياء 78:ـ )80
انظر الفضل العظيم الذي وهبه اهلل لداود وابنه سليامن.
ِ
هلل ا هل ِذي َف هض َلنَا
احل ْمدُ هِ
فتح موضعا آخر ،وراح يقرأ َ ﴿:و َل َقدْ آ َت ْينَا َد ُاوو َد َو ُس َل ْي َام َن ع ْل ًام َو َقاال ْ َ
كَث ٍري ِمن ِعب ِ
عَىل ِ
َ
اد ِه ا ُْملؤْ ِمنِنيَ ﴾ (النمل )15:انظر الشكر الذي امتأل به قلب داود وابنه.
ْ َ
فتح موضعا آخر ،وراح يقرأ َ ﴿:و َل َقدْ آ َت ْينَا َد ُاوو َد ِمنها َف ْض ً
ال َيا ِج َب ُال َأ يو ِيب َم َع ُه َوال هط ْ َري َو َأ َلنها
َات و َقدي ر ِيف الرس ِد واعْم ُلوا ص ِ
ٍ
َله ْ ِ
احل ًا ِإ يِّن ِب َام َت ْع َم ُل َ
ون َب ِص ٌري ﴾(سبأ)11:
َ
هْ َ َ
اعْم ْل َس ِابغ َ ْ
احلديدَ َأ ْن َ
ُ َ
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انظر عناية اهلل بعبده وتعلميه له.
ون وا ْذكُ ر عَ بدَ نَا داوود َذا ا َ ِ
اب
أل ْيد ِإ هن ُه َأ هو ٌ
رب عَ َىل َما َي ُقو ُل َ َ ْ ْ َ ُ َ
فتح موضعا آخر ،وراح يقرأ ْ ﴿:
اص ِ ْ
ِ
اإل ْ ِ
ِإنها َس هخ ْرنَا ِْ
اب َو َشدَ ْدنَا ُم ْلكَ ُه
ور ًة كُ ٌّل َل ُه َأ هو ٌ
رشاق َوال هط ْ َري َحم ُْش َ
يش َو ِ َ
اجل َب َال َم َع ُه ُي َس يب ْح َن ِبا ْل َع ي
ِ
احلكْم َة و َفص َل ْ ِ
ِ
اخل َط ِ
اب َو َه ْل َأت َ
اب ِإ ْذ َد َخ ُلوا َ
عَىل َد ُاوو َد
اخل ْص ِم ِإ ْذ ت ََس هو ُروا ا ْمل ْح َر َ
َاك َن َب ُأ ْ َ
َوآ َت ْينَا ُه ْ َ َ ْ

َف َخ ْص َام ِن َبغَى َب ْع ُضنَا عَ َىل َب ْع ٍ
احل يق َوال ُت ْش ِط ْط َو ْاه ِدنَا ِإ َىل
َف َف ِز َع ِمن ُْه ْم َقا ُلوا ال َخت ْ
ض َف ْ
احكُ ْم َب ْي َننَا ِب ْ َ
ِ
احدَ ٌة َف َق َال َأ ِ
ون َنعج ًة و ِيل َنعج ٌة و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كْف ْلنِ َيها َوعَزه ِِّن ِيف
الرصاط ِإ هن َه َذا َأخي َل ُه ت ْس ٌع َوت ْس ُع َ ْ َ َ َ ْ َ َ
َس َواء ي َ
ِ ِ
ال َنعج ِت َك ِإ َىل ِنع ِ ِ
ِْ
اخل َل َط ِاء َل َي ْب ِغي َب ْع ُض ُه ْم عَ َىل َب ْع ٍ
اخل َط ِ
ض
اجه َو ِإ هن كَثري ًا م ْن ْ ُ
َ
اب َق َال َل َقدْ َظ َل َم َك ِب ُسؤَ ِ ْ َ

ات و َق ِل ٌيل ما ُهم و َظن داوود َأنهام َف َتنهاه َفاس َت ْغ َفر ربه و َخر ر ِ
عَم ُلوا الص ِ ِ
ال ا هل ِذين آم ُنوا و ِ
ِإ ه
اكع ًا
احل َ
َ َ َ
ُ ْ َ َهُ َ ه َ
َ ْ َ ه َ ُ ُ َ
ه َ
َاك َخ ِلي َف ًة ِيف ا َ
أل ْر ِ
َاب َف َغ َف ْرنَا َل ُه َذلِ َك َو ِإ هن َل ُه ِعنْدَ نَا َلزُ ْل َفى َو ُح ْس َن َم ٍ
آب َيا َد ُاوو ُد ِإنها َج َع ْلن َ
ض
َو َأن َ
ِ
ِ
ني الن ِ
عَن َس ِب ِ
عَن َس ِب ِ
ين َي ِض ُّل َ
هلل
يل ا هِ
يل ا هِ
احكُ ْم َب ْ َ
ون ْ
هلل ِإ هن ا هلذ َ
احل يق َوال َتت ِهب ْع ْاهلَ َوى َف ُيض هل َك ْ
َف ْ
هاس ِب ْ َ
عَذاب َش ِديدٌ ِبام نَسوا يوم ِْ
احل َس ِ
اب ﴾ (ص 18 :ـ )26
َهلُ ْم َ ٌ
َ ُ َْ َ
انظر اإلنابة والرجوع إىل اهلل.
كنت أعرف ما ذكر املفرسون يف هذه اآليات ،فقلت :إن القرآن يرصح بام يف كتبنا ..أل ترجع
إىل كتب املفرسين؟
قال :ال ..كتب املفرسين ليست قرآنا ..كام أن رشوح الكتاب املقدس ليست كتبا مقدسة..
ثم إن األساطري التي ِسهبا قومنا إىل كتب املسلمني هي التي مألهتا بذلك اللغو ..أما القرآن
الكريم فهو ال يذكر إال الكامل واجلامل والطهارة.
فتلك اآليات الكريمة ل تذكر أي موقف مشني لداود ،بل نرى السياق يشري إىل هذه احلادثة
باعتبارها موضع قدوة ،ومن دالئل تكريم اهلل لداود.
رب عَ َىل َما َي ُقو ُل َ
ون َوا ْذكُ ْر عَ ْبدَ نَا
فاآليات التي نصت عىل القصة سبقت بقوله تعاىلْ ﴿:
اص ِ ْ
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ِ
داوود َذا ْ َ ِ
اإل ْ ِ
اب ِإنها َس هخ ْرنَا ِْ
ور ًة كُ ٌّل هل ُه
األ ْيد ِإ هن ُه َأ هو ٌ
َ ُ َ
رشاق َوال هط ْ َري َحم ُْش َ
يش َو ْ ِ َ
اجل َب َال َم َع ُه ُي َس يب ْح َن ِبا ْل َع ي
احلكْم َة و َفص َل ْ ِ
ِ
اخل َط ِ
اب ﴾
اب َو َشدَ ْدنَا ُم ْلكَ ُه َوآ َت ْينَا ُه ْ َ َ ْ
َأ هو ٌ
وهي آيات تدعو إىل ذكر داود ،وما من اهلل به عليه من ألطافه ،وهي ألطاف ال يستحقها إال
الطاهرون املخلصون ال من ينسب إليهم ما ذكره املفرسون ،وكأنه تفسري ملجمل القرآن الكريم،
أو هو باألحرى حتريف ملا ورد يف القرآن الكريم.
َاك َخ ِلي َف ًة ِيف ْ َ
األ ْر ِ
ثم نجد آيات القصة ختتم بقوله تعاىل َ ﴿:يا َد ُاوو ُد ِإنها َج َع ْلن َ
ني
احكُ م َب ْ َ
ض َف ْ
ِ
الن ِ
ون عَن َس ِب ِ
احل يق َو َال َتت ِهبعِ ْاهلَ َوى َف ُي ِض هل َك عَن َس ِب ِ
ين َي ِض ُّل َ
اب
يل ا هِ
يل ا هِ
هلل َهلُ ْم عَ َذ ٌ
هلل ِإ هن ا هلذ َ
هاس ِب ْ َ
َش ِديدٌ ِبام نَسوا يوم ِْ
احل َس ِ
اب ﴾ ،وهو ما يدل عىل أن القصة ال تعدو حكام من األحكام التي قد
َ ُ َْ َ
يكون داود أخطأ فيها ،وهو خطأ من جنس أخطاء الصديقني (وحسنات األبرار سيئات املقربني)
ولذلك فإن تفسريها الصحيح هو قراءهتا ،وهي تدل عىل أن داود النبي امللك ،الذي كان
إذا دخل املحراب للعبادة واخللوة ل يدخل إليه أحد حتى خيرج هو إىل الناس يفاجأ بشخصني
يتسوران املحراب املغلق عليه ،فيصيبه الفزع منهم ،فيبادرانه بقوهلام( :ال ختف ،خصامن بغى
بعضنا عىل بعض)
وبدأ أحدمها فعرض شكواه التي عرب عنها بقولهّ ( :
إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ويل
نعجة واحدة ،فقال :اجعلها يل ويف ملكي وكفالتي وشدد عيل يف القول وأغلظ)
وبمجرد سامع داود هلذه الشكوى املؤثرة من الذي يبدوا مظلوما مستضعفا ،اندفع للحكم
قبل سامع اخلصم ،فقال( :لقد ظلمك بسؤال نعجتك إىل نعاجه ،وإن كثري ًا من األقوياء املخالطني
بعضهم بعضا يبغي بعضهم عىل بعض .إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وقليل ما هم)
وبعد انتهاء داود من عرض احلكم ،انتبه إىل خطئه يف عدم سامع اخلصم الثاِّن ،وعلم أن ما
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حصل له فتنة( )1ينبغي عليه تدارك خطئه فيها باالستغفار.
وهذه القصة هبذا العرض القرآِّن املبسط تشبه ما حصل ملحمد  من العتاب اإلهلي له يف
شأن عبد اهلل بن أم مكتوم ،أو العتاب اإلهلي يف شأن األِسى وغريهم ،وهي مواقف تدل عىل
كامل الرسل أكثر من داللتها عىل نقصهم.
طرق بمطرقته عدة طرقات ،ثم قال :أتدري ل رمى اليهود نبي اهلل داود هبذا ..القرآن الكريم
ِ
يوضح ذلك ..لقد ورد فيه ُ ﴿:ل ِعن ا هل ِذين كَ َفروا ِمن بنِي ِإِس ِائ َيل َ ِ ِ
يسى ا ْب ِن
َ
عَىل ل َسان َد ُاوو َد َوع َ
َ ُ
ْ َ ْ َ
ِ
عَن ُم ٍ
نكَر َف َع ُلو ُه َل ِبئ َْس َما كَا ُنوا َي ْف َع ُل َ
عَص ْوا َوكَا ُنوا َي ْعتَدُ َ
ون
ون كَا ُنوا ال َي َتن ََاه ْو َن ْ
َم ْر َي َم َذل َك ِب َام َ

﴾(املائدة 78 :ـ  )79لقد انتقم اليهود من داود رش انتقام ..ثم تبعتموهم أنتم ..فرحتم تنتقمون
من غري أن تعرفوا ل تنتقمون.
صمت داود ،ثم راح يطرق بمطرقته بقوة ..وكأنه يرضب أعناق الذين شوهوا داود،
وصورة داود..
تركته يف تلك احلال ..وانرصفت بحرية جديدة ..وببصيص من النور اهتديت به بعد ذلك
إىل أشعة حممد .

( )1هذا ما نراه ،وال حاجة إىل اعتبار احلكمني من املالئكة ،كام ذهب إىل ذلك أكثر املفرسين ،ومنهم سيد قطب الذي قال:
ويبدو أنه عند هذه املرحلة اختفى عنه الرجالن :فقد كانا ملكني جاءا لالمتحان ! امتحان النبي امللك الذي واله اهلل أمر الناس،
ليقيض بينهم باحلق والعدل ،وليتبني احلق قبل إصدار احلكم .وقد اختارا أن يعرضا عليه القضية يف صورة صارخة مثرية.
(انظر :الظالل)3018 :

119

بشارة سليامن
يف اليوم اخلامس خرجت طالبا النزهة واالستجامم ،فقصدت حديقة تضم أصنافا من
الطيور واحليوانات ..فأهل القرية ـ كام الحظت من خالل سلوكهم ـ حمبون للحيوانات حمرتمون
هلا.
يف احلديقة لفت انتباهي رجل يف منتهى اهليبة والوقار ،بل يظهر من خالل أمور كثرية أن له
رئاسة ما يامرسها ،ولكنه مع ذلك يتجول عىل حيوانات احلديقة ،ويتفقدها واحدا واحدا ،وكأهنا
رعية من رعيته ،حيرص عليها ،ويعتني هبا.
ومما زاد عجبي من الرجل ،ومن احلديقة ،ومن أهل القرية أهنم جعلوا جناحا خاصا
بالنمل ..وهذا ما ل أره يف أي حديقة من حدائق الدنيا.
رأيت الرجل يسري نحو هذا اجلناج ،وهو حيمل معه ألوانا من الطعام ،تتبعته ،فإذا به يلقي
السالم عىل النمل ،ثم يرمي الطعام إليهن.
احرتت يف سلوكه ،ويف شخصه ،ويف حقيقته ..وقد كانت هذه حباال كثرية دعتني إىل
التعرف عليه.
اقرتبت منه ،وسلمت عليه ،وسألته :أراك حتن عىل النمل.
قال :أجل ..أنا سليامن ..جعل اهلل سليامن بايب إىل اهلداية ..فأنا أسري عىل قدمه.
قلت :أي سليامن ذلك الذي كان بابك؟ ..وكيف تسري عىل قدمه؟
قال :أال تعرف سليامن النبي؟
قلت :بىل ..ومن ال يعرف سليامن؟
قال :فام تعرف عنه؟
قلت :أعرف عنه أشياء كثرية ال حاجة لذكرها هنا.
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قال :ال ..أنت تفر بقولك هذا ..أنت حتمل صورة خاطئة عن سليامن النبي ،فلذلك
تستحيي من ذكرها.
قلت :لست أدري ل حترص عىل احلديث عن سليامن ..وماذا يفيدك احلديث عنه.
قال :ال تقل هذا ..لقد رزقني اهلل حمبة عظيمة لسليامن ..فلذلك ترى حيايت كلها تسري عىل
هنجه.
قلت :ل أفهم..
قال :لقد كان سليامن نبيا ملكا ..وأنا بحمد اهلل عمدة هذه القرية ..وقد كان سليامن يتفقد
رعيته وحيرص عليها ،وها أنت تراِّن أتفقد رعيتي ،وأحرص عليها ،وأقدم الطعام هلا.
ضحكت ،وقلت :أأنت عمدة قرية النمل ..أم عمدة قرية البرش؟
قال :أنا عمدة القرية مجيعا ببرشها ونملها وكل طيورها وحيواناهتا ..وهذا اليوم خمصص
لتفقد احليوانات واالهتامم هبا ،أليسوا إخوانا لنا ائتمننا اهلل عليهم؟
قلت :وما عالقة ذلك بسليامن؟
قال :لقد آتى اهلل سليامن النبي حبا عظيام وتواضعا عظيام أمام كل احليوانات ..أل تسمع
قصته مع النمل؟
قلت :وهل له قصة مع النمل؟
قال :أجل ..لقد قصها اهلل علينا ،فقال َ ﴿:حتهى ِإ َذا َأت َْوا عَ َىل َو ِاد الن ْهم ِل َقا َل ْت ن َْم َل ٌة َيا َأ ُّ َهيا الن ْهم ُل

ون َف َتبسم َض ِ
ِ
ِ
احك ًا ِم ْن َق ْو ِهلَا َو َق َال
ا ْد ُخ ُلوا َم َساكنَكُ ْم ال َ ْحيط َمنهكُ ْم ُس َل ْي َام ُن َو ُج ُنو ُد ُه َو ُه ْم ال َي ْش ُع ُر َ َ ه َ
رب َأو ِزعْ نِي َأ ْن َأ ْشكُ ر ِنعمت ََك ا هل ِتي َأ ْنعم َت عَ َيل وعَ َىل والِدَ ي و َأ ْن َأعْم َل ص ِ
احل ًا ت َْر َضا ُه َو َأ ْد ِخ ْلنِي
َ َ
َ ه َ
ه َ
َ ي ْ
َْ
َ َْ
اد َك الص ِ
ِبر ْمح َِت َك ِيف ِعب ِ
احلنيَ ﴾ (النمل 18:ـ )19
ه
َ
َ
أال ترى كيف امتأل سليامن بالتواضع هلذه النملة.
قلت :ولكني ل أر سليامن يتفقد النمل كام تتفقده.
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قال :لقد أشار القرآن الكريم إىل تفقده لرعيته من احليوانات ،فقال َ ﴿:و َت َف هقدَ ال هط ْ َري َف َق َال َما
ِ َيل ال َأ َرى ْاهلُدْ ُهدَ َأ ْم َ
كَان ِم َن ا ْلغ َِائ ِبنيَ ﴾ (النمل ،)20:فقد شعر سليامن بغيبة اهلدهد ،فراح يبحث
عنه.
قلت :والنمل!؟
قال :القرآن الكريم يذكر احلقائق املجملة ،ويدع التفصيل للعقول ..أم أنك تريد أن جتعل
من الرسالة اخلامتة قصة لسليامن وحيوانات سليامن؟
حركت رأيس باملوافقة ،وقلت :أجل ..صحيح هذا ..إن حياة سليامن تستدعي أسفارا
ضخمة.
قال :هذا هو سليامن يف قرآننا ملك رحيم أواب امتأل باإليامن والرمحة ،فوهبه اهلل من الفضل
العظيم ما جعله قمة من قمم اهلداية وشمسا من شموسها ..قال اهلل عنه َ ﴿:و َو ِر َ
ث ُس َل ْي َام ُن َد ُاو َد
ِ ِ
ِ
ِ
يش ٍء ِإ هن َه َذا َهلُ َو ا ْل َف ْض ُل ا ُْمل ِبنيُ ﴾
َو َق َال َيا َأ ُّ َهيا الن ُ
هاس عُ يل ْمنَا َمنْط َق ال هط ْري َو ُأوتينَا م ْن كُ يل َ ْ
ِ
ِ
(ص ،)30:وقال عنه ﴿:
اب﴾ ّ
(النمل ،)16:وقال عنه َ ﴿:و َو َه ْبنَا لدَ ُاو َد ُس َل ْي َام َن ن ْع َم ا ْل َع ْبدُ ِإ هن ُه َأ هو ٌ
ِ
ٍ
ِ
هلل َخ ْ ٌري ِممها آ َتاكُ ْم َب ْل َأ ْن ُت ْم ِ َهب ِد هي ِتكُ ْم َت ْف َر ُح َ
ون﴾
َاِّن ا هُ
َف َل هام َجا َء ُس َل ْي َام َن َق َال َأ ُمتدُّ ون َِن ِب َامل َف َام آت َ
(النمل)36:
كان يقرأ خاشعا بصوت مجيل ،فقلت :لقد ذكرتني قراءتك برجل التقيت به أمس ..كان
حدادا ،وكان صاحب صوت مجيل ،وكان ذا علم بالكتاب.
ابتسم ،وقال :هل التقيته؟
قلت :ما به؟ ..أو من يكون الرجل؟
قال :ذلك والدي ..إنه نشيط جدا ..إنه ال يميض دقيقة من حياته يف غري العمل الصالح..
حتى إنه ال يطرق بمطرقته طرقة إال صحبها بذكر اهلل وترتيل آياته.
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قلت :فأنت ولد عاق إذن؟
قال :معاذ اهلل ..كيف يكون سليامن عاقا لداود؟
قلت :فأنت عمدة البلدة كام تذكر ،فكيف ترتك أباك يامرس احلدادة؟
قال :هو حيب أن يأكل من عمل يده ..هو حيب داود ..وقد كان داود يعمل بيبده مع أنه كان
ملكا ..إن العمل باليد رشف للمؤمن ال إهانة له.
ومع ذلك ..فقد سبقني إىل حكم هذه القرية ..بل سلم حكمها يل برضا أهل القرية زاعام أن
لدي من القدرات التنظيمية ما ليس له.
صمت ،فقال :وماذا حتمل أنت عن سليامن؟
ل أدر ما أقول ،فقال:أنت حتمل صورة مشوهة عن سليامن ..وأنت معذور يف ذلك..
فالكتاب املقدس الذي شوه بتحريف صورة النبيني هو الذي محلك عىل ذلك.
قلت :كف عن هذا ..أتسخر من كتايب؟
قال :معاذ اهلل أن أسخر من يشء ..ولكن أجبني :ألست وقومك تعتقدون أن سليامن ارتد
يف آخر عمره ..وهو الوقت الذي تتوجه فيه القلوب إىل اهلل ..مع أن جزاء املرتد يف الرشيعة
املوسوية هو الرجم حتى لو كان املرتد نبيا ذا معجزات كام مرصح بذلك الباب الثالث عرش،
والسابع عرش من سفر االستثناء ،بل ال يعلم من موضع من مواضع التوراة ،أنه يقبل توبة املرتد،
ولو كان توبة املرتد مقبولة ،ملا أمر موسى بقتل عبدة العجل ،حتى قتل ثالثة وعرشين ألف رجل
عىل خطأ عبادته.
قلت :صدقت يف هذا..
قال :ليس ذلك فقط ..بل أنتم تعتقدون أنه بنى املعابد العالية لألصنام يف اجلبل قدام
أورشليم ،وهذه املعابد كانت باقية مئتي سنة حتى نجسها ،وكرس األصنام يوسنا بن آمون ملك
هيوذا يف عهده ،بعد موت سليامن بأزيد من ثلثامئة وثالثني سنة ..ال يمكنك أن ختالفني يف ذلك،
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فقد جاء ذلك رصحيا يف الباب الثالث والعرشين من سفر امللوك الثاِّن.
قلت :صدقت يف هذا..
قال :ليس ذلك فقط ..بل أنتم تعتقدو أنه تزوج نساء من سائر الشعوب ،التي منع اهلل من
الزواج منهن ،كام يف الباب السابع من االستثناء( :وال جتعل معهم زجية فال تعط ابنتك البنه ،وال
تتخذ ابنته البنك)
قلت :صدقت يف هذا..
قال :ليس ذلك فقط ..بل انتم تعتقدون أنه تزوج ألف امرأة ،وقد كانت كثرة األزواج حمرمة
عىل من يكون سلطان بني إِسائيل يف اآلية السابعة عرش من الباب السابع عرش من سفر
االستثناء( :وال تكثر نساؤه لئال خيدعن نفسه)
قلت :صدقت يف هذا..
قال :ليس ذلك فقط ..بل أنتم تعتقدون أن نساءه كن يبخرن ويذبحن لألوثان ،مع أنه ورد
يف الباب الثاِّن والعرشين من سفر اخلروج( :من يذبح لألوثان فليقتل) ،فكان قتلهن واجب ًا.
بل أنتم تعتقدون أن هؤالء النسوة أغوين قلبه ،فكان رمجهن واجب ًا عىل ما هو مرصح به يف
الباب الثالث عرش من سفر االستثناء ،وهو ما أجرى عليهم احلدود إىل آخر حياته.
قلت :صدقت يف كل هذا ..ولكن اهلل تواب رحيم.
قال :كل هذه كبائر البد هلا من توبة ..فهل ثبتت توبة سليامن يف كتبكم؟
صمت ،فقال :لقد قرأت الكتاب املقدس مرات ال حتِص ..ول أظفر بيشء ..بل لو تاب
هلدم املعابد التي بناها ،وكرس األصنام التي وضعها يف تلك املعابد ،ورجم تلك النساء املغويات..
عىل أن توبته ما كانت نافعة ألن حكم املرتد يف التوراة ليس إال الرجم.
صمت ،فقال :أتفرس فيك أنك رجل دين.
قلت :ال حاجة للتفرس ،فثيايب تدل عيل ،وتنم عني.
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قال :أخرج كتابا مقدسا من جيبه ،وقال :اقرأ ما ورد يف الباب احلادي عرش من سفر امللوك
األول.
فتحت الكتاب ،فقرأت( :وكان سليامن امللك قد أحب نساء كثرية غريبة ،وابنة فرعون،
ونساء من بنات املوابيني ،ومن بنات عمون ،ومن بنات أدوم ،ومن بنات الصيدانيني ،ومن بنات
احليثانيني من الشعوب الذين قال الرب لبني إِسائيل ال تدخلوا إليهم ،وال يدخلوا إليكم لئال
يميلوا قلوبكم إىل آهلتكم ،وهؤالء التصق هبم سليامن بحب شديد وصار له سبعامئة امرأة حرة،
وثلثامئة ِسية ،وأغوت نساءه قلبه فلام كان عند كرب سليامن أغوت نساءه إىل آهلة أخر ،ول يكن
هلل ربه مثل قلب داود أبيه وتبع سليامن عسرتوت إله الصيدانيني وملكوم صنم بني
قلبه سلي ًام ّ
عمون وارتكب سليامن القبح أمام الرب ول يتم أن يتبع الرب مثل داود أبيه ثم نصب سليامن
نصبة لكاموش صنم مواب يف اجلبل الذي قدام أورشليم ،ومللكوم وثن بني عمون وكذلك صنع
جلميع نسائه الغرباء ،وهن يبخرن ،ويذبحن آلهلتهن فغضب الرب عىل سليامن حيث مال قلبه
عن الرب إله إِسائيل الذي ظهر له مرتني وهناه عن هذا الكالم أن ال يتبع آهلة الغرباء ،ول حيفظ
ما أمره به الرب فقال الرب لسليامن :إنك فعلت هذا الفعل ،ول حتفظ عهدي ووصاياي التي
أمرتك هبن ،أشق شق ًا ملكك ،وأصريه إىل عبدك(سفر امللوك األول  1 /11:ـ )11
بعد أن أهنيت القراءة ،قال :كل ما قرأته كذب وختليط عىل نبي عظيم ..ولن جتد تربئة هلذا
الشي ِ
اطنيُ عَ َىل ُم ْل ِك ُس َل ْي َام َن
النبي إال يف القرآن الكريم ،فاهلل تعاىل يقول عنه َ ﴿:وا هت َب ُعوا َما َت ْت ُلوا ه َ
الشي ِ
ِ
اطنيَ كَ َف ُروا﴾ (البقرة ،)102 :ويقول عنه َ ﴿:و َل َقدْ َف َتنها ُس َل ْي َام َن َو َأ ْل َق ْينَا
َو َما كَ َف َر ُس َل ْي َام ُن َو َلك هن ه َ
ِ
ِ ِ
ب ِيل ُم ْلك ًا ال َي ْن َب ِغي ِ َ
َ
أل َح ٍد ِم ْن َب ْع ِدي ِإن َهك َأن َْت
َاب َق َال َر يب اغْف ْر ِيل َو َه ْ
عَىل كُ ْرس ييه َج َسد ًا ُث هم َأن َ
(ص 34:ـ )35
اب﴾ ّ
ا ْل َو هه ُ
قرأ هذا ،ثم جلس يتأمل النمل ،ويرمي الطعام إليهن.
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جلست جللوسه ،وقلت :لقد ذكرت يل أن سليامن هو بابك إىل اهلداية.
قال :أجل ..لقد كنت عىل دينك ..لقد كنت مسيحيا ،كام كان أيب..أما أيب ،فقد استنار بشعاع
داود ليصل إىل شمس حممد ..وأما أنا ،فاستنرت بشعاع سليامن ألصل إىل تلك الشمس العظيمة
التي استنارت هبا الكائنات.
قلت :وبأي أشعة سليامن استنرت؟
قال :بأشعة كثرية ..منها ما ورد يف املزامري من قوله( :ويملك من البحر إىل البحر ،ومن النهر
إىل أقايص األرض ،أمامه جتثو أهل الربية ،وأعداؤه يلحسون الرتاب ،ملوك ترشيش واجلزائر
يرسلون تقدمة ،ملوك شبا وسبإ يقدمون هدية ،ويسجد له كل امللوك ،كل األمم تتعبد له ،ألنه
ينجي الفقري املستغيث واملسكني إذ ال معني له ،يشفق عىل املسكني والبائس وخيلص أنفس
الفقراء ،من الظلم واخلطف يفدي أنفسهم ،ويكرم دمهم يف عينيه ،ويعيش ويعطيه من ذهب
ّ
ويصيل ألجله دائ ًام ،اليوم كله يباركه ،تكون حفنة بر يف األرض يف رؤوس اجلبال ،تتاميل
شبا،
مثل لبنان ثمرهتا ويزهرون من املدينة مثل عشب األرض يكون اسمه إىل الدهر ،قدام الشمس
يطوبونه ،مبارك الرب اهلل إله إِسائيل الصانع
يمتد اسمه ،ويتباركون به ،كل أمم األرض ّ
العجائب وحده ،ومبارك اسم جمده إىل الدهر ولتمتلئ األرض كلها من جمده ،آمني ثم
آمني)(املزمور )19-8/72
قلت :هذه النبوءة تتحدث عن املسيح..

قال :وما دليلك عىل ذلك ..لقد قال قرآننا ُ ﴿:ق ْل َها ُتوا ُب ْر َهانَكُ ْم ِإ ْن كُ ْن ُت ْم َص ِاد ِقنيَ ﴾
(البقرة)111 :
قلت :دليل واضح ال يمكن الشك يف قوته ..لقد ورد يف النبوءة( :ملوك يقدمون هدية له)..
وهذا ال يصدق إال عىل املسيح.
قال :لقد زعمتم أن امللوك صلبوه ..فكيف ترون أهنم قدموا له هدية ،أم أن الصليب هو
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هديتهم له؟
قلت :إن هذه النبوءة تتحدث عن أولئك املجوس الذين قدموا هدية للمسيح بعد مولده.
قال :وهل كانوا ملوكا؟
صمت ،فقال :أنتم تتعلقون بقشة ..إن هذه البشارة ينطق كل حرف منها بمحمد ..بل هي
تكاد ترصح باسمه.
قلت :ال أرى اسمه يف البشارة.
قال :وهل رأيت اسم املسيح حني محلت البشارة عليه؟
صمت ،فقال :إن كنت تبحث عن احلقيقة ..فهلم نبحث عنها ،ونقارن مدى انطباق كل
عبارة من عبارات البشارة عىل حممد أو املسيح.
لقد كان لكالمه حالوة تأِس القلوب ،فلذلك ل أملك إال أن أقبل العرض الذي عرضه
عيل.
العاملية:
قال :فلنبدأ بام ورد يف البشارة من قوله(:ويملك من البحر إىل البحر ،ومن النهر إىل أقايص
األرض ،أمامه جتثو أهل الربية) ..أال ترى أن هذه البشارة تتعلق بنبي صاحب رسالة عاملية؟
قلت :أجل ..وقد كان املسيح كذلك ..أال ترى املسيحية تعم بقاع األرض؟
قال :دعنا من الواقع ..ولنذهب إىل الكتاب املقدس ليخربنا باحلقيقة..
قلت :أي حقيقة؟
قال :حقيقة املسيحية ..هل هي ديانة عاملية ،أم هي ديانة خمتصة بشعب إِسائيل؟
قلت :ما تقصد؟
قال :أنت تفهم قصدي ..أجبني :هل أرسل املسيح للناس كافة ،أم أرسل لبني إِسائيل
خاصة؟
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ل أجد ما أقول ،فقد كانت النصوص الكثرية يف الكتاب املقدس تؤيد الرجل فيام يذهب
إليه ،لكني قلت :املسيح هو شمس احلقيقة التي تيضء العال أمجع..
قال :أنت تفر من احلقائق إىل األشعار ..ولذلك سأنوب عنك يف اإلجابة.
لقد بحثت يف األناجيل التي هي املصدر األول للتعرف عىل دعوة املسيح ،فدلتني عىل أن
دعوة املسيح قارصة عىل شعب اليهود فقط ،بل إن البشارة بمجيئة قبل مولده تشري إىل أن رعايته
ستكون لشعب اليهود فقط ..أليس ذلك صحيحا ،أم تراِّن وصلت إىل نتائج خاطئة؟
ل أجد ما أقول ،فقال :لك احلق ..هذا كالم جممل ..وال ينبغي االكتفاء باملجمل ..أنت
تبحث عن التفاصيل.
لقد بدأت بحثي بإنجيل متى ،وكان أول ما رأيت فيه ما حكاه متى عن اهلل من قوله(:وأنت
يا بيت حلم أرض هيوذا لست الصغرى بني رؤساء هيوذا ،ألن منك خيرج مدبر يرعى شعبي
إِسائيل)(متى)6 : 2:
أليس يف قوله(:يرعى شعبي إِسائيل) إشارة واضحة عىل أن دعوة املسيح ستكون لشعب
اليهود فقط؟
قلت :ليس بالرضورة ..فدخول شعب إِسائيل يف دعوة املسيح ال يلغي دخول غريهم.
قال :ولكن النصوص ختصص شعب إِسائيل فقط بدعوة املسيح ..وقد كان يف إمكاهنا أن
تقول( :خيلص اإلنسان) أو (خيلص العاملني) لتشمل إِسائيل وغريهم من الشعوب.
ال بأس ..لقد جاءت نصوص أخرى أكثر رصاحة:
ملا جاء املالك إيل مريم العذراء ،وبرشها بوالدة يسوع أخربها بأنه يكون عىل بيت يعقوب،
كام يف لوقا( :فقال هلا املالك  :ال ختايف يا مريم ألنك قد وجدت نعمة عند اهلل ،وها أنت ستحبلني
أبن ًا وتسمينه يسوع ..ويعطيه الرب كريس داود أبيه ويملك عىل بيت يعقوب إىل األبد)(لوقا : 1
)30
128

ِ
وعَ ،
أل هن ُه ُه َو
وملا جاء املالك الذي ظهر ليوسف النجار ،قال لهَ ( :ف َست َِلدُ ا ْبن ًاَ ،و َأن َْت ُت َس يميه َي ُس َ
ِ
ص َش ْع َب ُه ِم ْن َخ َطا َي ُاه ْم)(إنجيل متى)21 : 1:
ا هلذي ُ َخي يل ُ
إن قول املالك( :خيلص شعبه) دليل عىل أن دعوة املسيح خاصة ببني إِسائيل.
وملا اختار املسيح اثنى عرش تلميذ ًا ليكونوا تالميذه ومساعديه يف نرش دعوته كان اختياره
هلم من بني اليهود أنفسهم ،وأخربهم أن دينونتهم خاصة بشعب إِسائيل ،كام جاء يف إنجيل متى
أثناء نقله للمحاورة بني املسيح وبني أحد تالميذه ،وهو بطرس ،فقد جاء فيها( :فأجاب بطرس
حيئذ ،وقال له :ها نحن قد تركنا كـل يشء وتبعناك ،فامذا يكون لنا؟ فقال يسوع :احلق أقول لكم،
إنكم أنتم الذين تبعتموِّن فـي التجديد ،متى جلس ابن االنسان عىل كريس جمده جتلسون أنتم
أيض ًا عىل اثنى عشـر كرسي ًا تدينون أسباط إِسائيل االثنى عرش)(متى )27 : 19
فاملسيح خيربهم أهنم يدينون أسباط إِسائيل فقط ،ول يذكر هلم أهنم يدينون شعوب العال،
ويف هذا إشارة إىل أن رسالته وهم من بعده قارصة عىل شعب اليهودية املتفرع من أسباط االثنى
عرش.
وعندما رفضت أورشليم رسالة املسيح ناجاها بكالم يستفاد منه أن رسالته خاصة بشعب
اليهود فقط ،فقد قال(:يا أورشليم يا أورشليم ..يا قاتلة األنبياء ورامجة املرسلني إليها كم مرة
أردت أن أمجع أوالدك كام جتمع الدجاجة فراخها حتت جناحيها ول تريدوا)(متى )23 : 37
قلت :كل ما ذكرته يدل عىل أن املسيح أرسل إىل شعب إِسائيل ..ولكن ليس هناك نص
ينفي إرساله إىل غريهم.
قال :ال ..هناك نصوص كثرية تكاد ترصح بذلك ..إن املسيح عندما أرسل تالميذه لينرشوا
دعوته بني اليهود كرر هلم الوصية يف أن يقرصوا الدعوة عىل اليهود ،بل إنه حذرهم من دخول
مدن األمم األخرى ،ولو كانـوا جريان ًا لليهود ،وقد ذكر إنجيل متى ( )5 : 10ذلك ،فقال:
(هؤالء االثنا عرش أرسلهم يسوع وأوصاهم قائ ً
ال  :إىل طريق أمم ال متضوا إىل مدينة للسامريني
129

ال تدخلوا ،بل اذهبوا باحلري إىل خراف بيت إِسائيل الضالة)
ليس ذلك فقط ..بل إن املسيح ملا بدأ الدعوة إىل اهلل أعلن أهنا قارصة عىل بني إِسائيل ،وال
متتد إىل غريهم ،لذلك جتده يقول يف متى ((:)24 : 15ل أرسل إال إىل خراف بيت إِسائيل
الضالة)
أال ترى أن (إال) أداة للحرص ،وهي تدل عىل انحصار رسالة املسيح ضمن الشعب
االِسائييل؟
قلت :ولكن ..أل تقرأ ما ورد يف إنجيل (متى(:)38 :اذهبوا وتلمذوا مجيع األمم)
قال :إن هذا النص معارض بكل النصوص التي سبق ذكرها ..وهلذا ذهب املحققون إىل أن
هذه العبارة إحلاقية بإنجيل متى ،ألهنا ل تذكر يف بقية األناجيل.
أال ترى من الغرابة أن خيتص متى هبذه الرواية دون غريه؟
لقد اتفقت االناجيل الثالثة عىل إيراد قصة دخول املسيح أورشليم راكب ًا عىل جحش ،فهل
كان ركوبه عىل جحش أهم من عاملية الرسالة!؟
بل إن الكثري من النصوص يف إنجيل متى يشري إىل أن رسالة املسيح خمتصة بإِسائيل ،فقد
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
وس
حل ِم ا ْل َي ُهود هية ِيف َأ هيا ِم ه ُريو ُد َس ا َْمل ِلك ِإ َذا َجمُ ٌ
ورد يف إنجيل متى (َ (:)1 : 2و َهملا ُولدَ َي ُس ُ
وع ِيف َب ْيت َ ْ
رش ِق َقدْ جاءوا ِإ َىل ُأور َش ِليم َق ِائ ِلنيَ َ :أين ُهو ا َْملو ُلود م ِل ُك ا ْليه ِ
ِم َن ا َْمل ْ ِ
ود ؟))
َُ
ْ َ َ ْ ُ َ
ُ َ
َ ُ
وع َأ َم َام ا ْل َو ِايل،
وينقل متى أن التهمة التي وجهت للمسيح هي أنه ملك اليهودَ ( :ف َو َق َ
ف َي ُس ُ
ِ
وعَ ( :أن َْت ت َُق ُ
ول) (متى )11 :27
َف َس َأ َل ُه ا ْل َو ِايلَ ( :أ َأن َْت َم ِل ُك ا ْل َي ُهود؟) َف َق َال َل ُه َي ُس ُ
قلت :فقد ورد يف إنجيل يوحنا ما يدل عىل عموم ختليصه ،أل تقرأ( :ويل خراف أخرى
ليست من هذه احلظرية ،وينبغي أن آيت بتلك)(يوحنا ..)16:10 :وجاء يف نفس اإلنجيل
إيل اجلميع)
(( :)32:12وأنا إن ارتفعت عن األرض أجذب ه
قال :من قصد باخلراف الذين من احلظائر األخرى؟
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قلت :قصد هبم كل من يؤمن به من مجيع األمم؟
قال :ال ..إن مقصد املسيح واضح ..إنه يقصد ما ورد يف إنجيل متى ((:)24:15ل أرسل
إال إىل خراف بيت إِسائيل الضالة)
قلت :ولكن خراف إِسائيل من حضريته.
قال :ال ..لقد كان كل سبط من إِسائيل يشكل حضرية خاصة ..فلهذا كان قصده من سائر
احلظائر ،أي األسباط اإلحدى عرش األخرى.
قلت :وما تقول فيام جاء يف نفس اإلنجيل (( :)32:12وأنا إن ارتفعت عن األرض أجذب
إيل اجلميع)
ه
قال :هل سيجذب املسيح إليه مجيع الناس من آمن به ومن ل يؤمن؟
قلت:ال.
قال :إذن من قصد املسيح باجلميع ؟
قلت :أي أن مجيع األمم ستتبعه.
قال :ال ..هذا النص يفهم عىل ضوء النصوص السابقة ..ألن كالم املسيح مجيعا يتعلق ببني
إِسائيل ..فال خيرج كالمه عن أصله إال بدليل قوي رصيح.
صمت قليال ،ثم أضاف :فنبوءة سليامن ال تنطبق يف هذا اجلانب عىل املسيح.
قلت :فهل تنطبق عىل حممد؟
قال :أجل ..بل إهنا ال تنطبق إال عليه ،فنصوص كتابه املقدس ،وحياته ،وأقواله كلها تدل
عىل أن نبوته عامة للعاملني.
إن رسالة حممد ختاطب كل األمم ،وكل األجناس ،وكل الشعوب ،وكل الطبقات ..هي
ليست خاصة بشعب إِسائيل الذي راح يزعم اخلرية لنفسه ،ويرمي سائر اخللق يف أتون الرذالة.
إن القرآن الكريم يقرر هذه احلقيقة رادا هبا عىل اليهود والنصارى ،فيقولَ ﴿:و َقا َل ِت ا ْل َي ُهو ُد
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هلل َو َأ ِح هباؤُ ُه ُق ْل َف ِل َم ُي َع يذ ُبكُ ْم ِب ُذ ُن ِ
رش ِممه ْن َخ َل َق َيغ ِْف ُر َملِ ْن َي َشا ُء
َوالن َهص َارى ن َْح ُن َأ ْبنَا ُء ا هِ
وبكُ ْم َب ْل َأ ْن ُت ْم َب َ ٌ
هلل م ْل ُك السامو ِ
ات َو ْ َ
األ ْر ِ
ض َو َما َب ْين َُه َام َو ِإ َل ْي ِه ا َْمل ِص ُري﴾ (املائدة)18:
هَ َ
َو ُي َع يذ ُب َم ْن َي َشا ُء َو هِ ُ
قلت :ربام قال اليهود هذا ..أما نحن فال نقوله.
قال :ألستم حتملون عنرصية بغيضة جتاه األجناس األخرى؟
قلت :ال..
قال :فبامذا تفرس ما ورد يف اإلنجيل من أن امرأة مؤمنة من كنعان( ،)1وهم سكان فلسطني
لب طلبها إال بعد أن
قبل جميء بني إِسائيل ،جاءت املسيح ،وأهنا ظ ّلت تتوسل إليه ،ولكنه ل ُي ّ
أهدرت كرامتها ،وقورنت بالكالب ،ورضيت.
أأترك لك قراءة النص ..أم أقرؤه أنا؟
صمت ،فقال :ال بأس ..سأقرأه أنا ألنال أجر قراءته ..لقد جاء يف إنجيل متى ،وهو اإلنجيل
الذين تستندون إليه يف نسبة العاملية للمسيحية(:ثم غادر يسوع تلك املنطقة ،وذهب إىل نواحي
صور وصيدا ،فإذا امرأة كنعانية من تلك النواحي ،قد تقدمت إليه صارخة( :ارمحني ياسيد ،ياابن
داود! ابنتي معذبة جدا ،يسكنها شيطان) لكنه ل جيبها بكلمة ،فجاء تالميذه يلحون عليه قائلني:
(اقض هلا حاجتها .فهي ترصخ يف إثرنا!) ،فأجاب( :ما أرسلت إال إىل اخلراف الضالة ،إىل بيت
إِسائيل!) ،ولكن املرأة اقرتبت إليه ،وسجدت له ،وقالت( :أعني ياسيد!) ،فأجاب( :ليس من
الصواب أن يؤخذ خبز البنني ويطرح جلراء الكالب!) ،فقالت( :صحيح ياسيد؛ ولكن جراء
الكالب تأكل من الفتات الذي يسقط من موائد أصحاهبا!)(متى  23 :15ـ )27
قال :ولكن املسيح أجاب املرأة ..فقد ورد يف (متى( :)28 :فأجاهبا يسوع(:أيتها املرأة،
عظيم إيامنك! فليكن لك ما تطلبني!) فشفيت ابنتها من تلك الساعة)
قلت :أرأيت لو أن شخصا ل يلب طلبك البسيط بالنسبة له إال بعد أن أهان كرامتك،
( )1ويف رواية خمالفة،أن املؤمنة من اليونان من أصل سوري فنيقي (فنيقيا هي لبنان أو ساحل سوريه)
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واحتقرك ،بل سامك كلبا ،ثم ل يلبه إال بعد إحلاح شديد ،بل بعد سجودك له ..أتعترب مثل هذا
إنسانا حمرتما ال حيمل أي عنرصية.
سكت ،فقال :ومع ذلك أنتم تسمونه إهلا ..هل اإلله هو الذي يفضل شعبا عىل شعب..
وأمة عىل أمة؟
سكت ،فقال :إننا نجد هذه العنرصية املقيتة تفوح من آيات الكتاب املقدس ،أل تقرأ ما جاء
يف إنجيل يوحنا( :ورأى يسوع نثنائيل قادما نحوه فقال عنه( :هذا إِسائييل أصيل ال شك فيه!)
(يوحنا:ا)47/
لست أدري كيف تذكرت قائد املئة الرومي والذي جاء املسيح إليه بدال من أن يذهب هو
بنفسه إىل املسيح ،فقلت :ولكن ..أل تقرأ ما ورد يف (لوقا  1 :7ـ (:)10وبعدما أتم إلقاء أقواله
كلها يف مسامع الشعب ،دخل بلدة كفرناحوم .وكان عند قائد مئة عبد مريض قد أرشف عىل
املوت ،وكان عزيزا عليه .فلام سمع بيسوع ،أرسل إليه شيوخ اليهود ،متوسال إليه أن يأيت وينقذ
عبده .وملا أدركوا يسوع ،طلبوا إليه بإحلاح قائلني( :إنه يستحق أن متنحه طلبه ،فهو حيب أمتنا،
وقد بنى لنا املجمع) .فرافقهم يسوع .ولكن ما إن أصبح عىل مقربة من البيت ،حتى أرسل إليه
قائد املئة بعض أصدقائه ،يقول له( :ياسيد ،ال تكلف نفسك ،ألِّن ال أستحق أن تدخل حتت
سقف بيتي .ولذلك ال أعترب نفيس أهال ألن أالقيك .إنام قل كلمة ،فيشفى خادمي :فأنا أيضا
رجل موضوع حتت سلطة أعىل مني ،ويل جنود حتت إمريت ،أقول ألحدهم :اذهب! فيذهب؛
ولغريه :تعال! فيأيت؛ ولعبدي :افعل هذا! فيفعل) .فلام سمع يسوع ذلك ،تعجب منه ،ثم التفت
إىل اجلمع الذي يتبعه ،وقال( :أقول لكم :ل أجد حتى يف إِسائيل إيامنا عظيام كهذا!) وملا رجع
املرسلون إىل البيت ،وجدوا العبد املريض قد تعاىف)
قال :بىل ..قرأت ذلك.
قلت :فهل ترى يف هذا أي مظهر من مظاهر العنرصية؟
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قال :فرق كبري بني املرأة الكنعانية البسيطة ،وهذا القائد ..إن كتبة اإلنجيل رغم رفضهم
لضعفاء األمم حتى وإن آمنوا،ال نجدهم حيتقرون أويل النفوذ والقوة ،كملة اليهود من قبلهم
الذين كانوا عىل مدى تارخيهم ترتعد فرائصهم من أويل البأس والسلطان ..حتى إهنم ينافقوهنم،
وخيدموهنم ،ويسجدون هلم.
أل تقرأ ما قاله بولس ،وهو ينافق السلطة الوثنية الغالبة يف عرصه(:عىل كل نفس أن ختضع
للسلطات احلاكمة .فال سلطة إال من عند اهلل ،والسلطات القائمة مرتبة من قبل اهلل .حتى إن من
يقاوم السلطة ،يقاوم ترتيب اهلل ،واملقاومون سيجلبون العقاب عىل أنفسهم .فإن احلكام ال
خيافهم من يفعل الصالح بل من يفعل الرش .أفرتغب إذن يف أن تكون غري خائف من السلطة؟
اعمل ما هو صالح ،فتكون ممدوحا عندها ،ألهنا خادمة اهلل لك ألجل اخلري .أما إن كنت تعمل
الرش فخف ،ألن السلطة ال حتمل السيف عبثا ،إذ إهنا خادمة اهلل ،وهي التي تنتقم لغضبه ممن
يفعل الرش .ولذلك ،فمن الرضوري أن ختضعوا ،ال اتقاء للغضب فقط ،بل مراعاة للضمري
أيضا .فلهذا السبب تدفعون الرضائب أيضا ،ألن رجال السلطة هم خدام هلل يواظبون عىل هذا
العمل بعينه7 .فأدوا لكل واحد حقه :الرضيبة لصاحب الرضيبة واجلزية لصاحب اجلزية،
واالحرتام لصاحب االحرتام ،واإلكرام لصاحب اإلكرام)(روميه  1/13ـ )7
ومن قبله قال املسيح كام يف (متى (:)21/22أعطوا ما للقيرص للقيرص ،وما هلل هلل)
وليس هذا املقت واالحتقار للشعوب املستضعفة جديدا ..بل هو قديم قدم الكتاب
املقدس:
ألستم تقرأون يف (املزامري6/82 :ـ(:)7أنا قلت( :إنكم آهلة ،ومجيعكم بنو العيل .لكنكم
ستموتون كالبرش)؟
ألستم تقرأون يف (التكوين 25 /9 :ـ ( :)26ليكن كنعان ملعونا ،وليكن عبد العبيد
إلخوته) ،ثم قال( :تبارك اهلل إله سام .وليكن كنعان عبدا له ،ليوسع اهلل ليافث فيسكن يف خيام
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سام .وليكن كنعان عبدا له) ،رغم أن الذي شاهد عورة أبيه هو حام والد كنعان؟
ألستم تقرأون يف (تكوين ()10 /21فقالت إلبر اهيم( :اطرد هذه اجلارية وابنها ،فإن ابن
اجلارية لن يرث مع ابني إسحق) ،فقد جعل اليهود إسامعيل عم إِسائيل ابن جارية ،وجعلوا
إسحاق أبا إِسائيل ابن حرة ،وجعلوه هو ابن أبيه الوحيد ،متجاهلني أسبقية من جعلوه ابن
األمة؟
ألستم تقرأون يف (صموئيل( :)43 /1 :فقال الفلسطيني لداود( :ألعيل كلب حتى تأيت
ملحاربتي بعيص؟)؟
ألستم تقرأون يف (مزامري(:)8/60 :موآب مرحضتي ،وعىل أدوم ألقي حذائي)؟
ألستم تقرأون يف (تثنية 10 /20ـ ( :)15وحني تتقدمون ملحاربة مدينة فادعوها للصلح
أوال .فإن أجابتكم إىل الصلح واستسلمت لكم ،فكل الشعب الساكن فيها يصبح عبيدا لكم.
وإن أبت الصلح وحاربتكم فحارصوها فإذا أسقطها الرب إهلكم يف أيديكم ،فاقتلوا مجيع
ذكورها بحد السيف .وأما النساء واألطفال والبهائم ،وكل ما يف املدينة من أسالب ،فاغنموها
ألنفسكم ،ومتتعوا بغنائم أعدائكم التي وهبها الرب إهلكم لكم .هكذا تفعلون بكل املدن النائية
عنكم التي ليست من مدن األمم القاطنة هنا) ؟
ألستم تقرأون يف (صموئيل (:)3 : 15 /1فاذهب اآلن وهاجم عامليق ..ال تعف عن أحد
منهم بل اقتلهم مجيعا رجاال ونساء ،وأطفاال ورضعا)؟
ألستم تقرأون يف (إشعياء  5 /61ـ (:)6ويقوم الغرباء عىل رعاية قطعانكم ،وأبناء األجانب
يكونون لكم حراثا وكرامني .أما أنتم فتدعون كهنة الرب ..،فتأكلون ثروة األمم وتتعظمون
بغناهم)؟
ألستم تقرأون سفر يشوع ..ذلك السفر الذي يفوح بروائح العنرصية التي ال تقل عن
عنرصية هتلر ..بل تزيد عليها ..سأقرأ لك شيئا أبتغي بذلك األجر ..أليست قراءة الكتب
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املقدسة تقربنا إىل اهلل وإىل املسيح !؟
بدأ يقرأ( :ودمروا املدينة وقضوا بحد السيف عىل كل من فيها من رجال ونساء وأطفال
وشيوخ حتى البقر والغنم واحلمري .ثم أحرق اإلِسائيليون املدينة بالنار بكل ما فيها واستحيا
يشوع راحاب الزانية)(يشوع )21 /6
وورد فيه( :رجع املحاربون اإلِسائيليون إىل عاي وقتلوا كل من فيها25 .فكان مجيع من
قتل يف ذلك اليوم من رجال ونساء اثني عرش ألفا ،وهم مجيع أهل عاي ..26 .حتى تم القضاء
عىل مجيع أهل عاي) (يشوع )24 /8
أأزيدك أم تكتفي هبذا؟
سكت ،فقال :كيف تقارن هذا بام ورد يف القرآن الكريم عن رسالة حممد  وأهنا رمحة
للعاملني ،قال تعاىلَ ﴿:و َما َأ ْر َس ْلن َ
َاك ِإ هال َر ْمح ًَة لِ ْل َعا َملِنيَ ﴾ (االنبياء ..)107:إن هذه اآلية رصحية يف
التوجه العاملي لرسالة حممد .
فليس يف كل النصوص املقدسة اإلسالمية( :إنام أرسلت خلراف إسامعيل الضالة) ..بل إن
مجيع ًا ا هل ِذي َله م ْل ُك السامو ِ
هلل ِإ َليكُ م َ ِ
ات َو ْ َ
األ ْر ِ
هاس ِإ يِّن َر ُس ُ
ض ال ِإ َل َه ِإ هال
هَ َ
فيها ُ ﴿:ق ْل َيا َأ ُّ َهيا الن ُ
ُ ُ
ول ا هِ ْ ْ

هلل َو ِ
هلل َو َر ُسولِ ِه الن ِهب يي ْ ُ
كَل َام ِت ِه َوات ِهب ُعو ُه َل َع هلكُ ْم
األ يم يي ا هل ِذي ُيؤْ ِم ُن ِبا هِ
يت َف ِآم ُنوا ِبا هِ
ُه َو ُ ْحي ِيي َو ُي ِم ُ

َ ْهتتَدُ َ
ون﴾ (ألعراف)158:
ان عَ َىل عَ ْب ِد ِه لِ َيكُ َ
وفيهاَ ﴿:ت َب َار َك ا هل ِذي نَزه َل ا ْل ُف ْر َق َ
ون لِ ْل َعا َملِنيَ ن َِذير ًا﴾ (الفرقان)1:
ِ
كْرى لِ ْل َعا َملِنيَ ﴾ (األنعام)90 :
وفيها ِ ﴿:إ ْن ُه َو ِإ هال ذ َ
وفيها ِ ﴿:إ ْن ُهو ِإ هال ِذ ِ ِ
(ص)87:
كْر ل ْل َعا َملنيَ ﴾ ّ
َ
ٌ
ِ
كْر لِ ْل َعا َملِنيَ ﴾ (القلم)52:
وفيها َ ﴿:و َما ُه َو ِإ هال ذ ٌ
وهلذا أثنى اهلل عىل أمة اإلسالم يف كتابه حني خاطبها فقال  ﴿:كُ ْن ُت ْم َخ ْ َري ُأ هم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت لِلن ِ
هاس
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ون ِبا َْملعر ِ
عَن ا ُْملن ِ
وف َو َتن َْه ْو َن ِ
ْكَر َو ُتؤْ ِم ُن َ
هلل ﴾ (آل عمران)110 :
ون ِبا هِ
َت ْأ ُم ُر َ ْ ُ
فاهلل برمحته أخرج هذه األمة إىل الناس ،وتوىل رعايتها ،لتخرج الناس من الظلامت إىل النور
بعد أن رغب بنو إِسائيل عن تويل هذه املهمة.
النرصة:
ثم التفت إيل ،وقال :أرى أن اجلزء األول من البشارة ينطبق انطباقا تاما عىل حممد  ،فهلم
بنا إىل اجلزء الثاِّن.
ل أدر إال وأنا أردد من غري شعور( :وأعداؤه يلحسون الرتاب ،ملوك ترشيش واجلزائر
يرسلون تقدمة ،ملوك شبا وسبإ يقدمون هدية ،ويسجد له كل امللوك ،كل األمم تتعبد له)
قال :أنتم تستدلون هبذا اجلزء عىل جعل النبوءة يف املسيح.
قلت :أجل ..فقد ورد يف الكتاب املقدس ذكر سجود املجوس له ،كام يف (متى 1 :2 :ـ
(:)2وبعدما ولد يسوع يف بيت حلم الواقعة يف منطقة اليهودية عىل عهد امللك هريودس ،جاء إىل
أورشليم بعض املجوس القادمني من الرشق ،يسألون( :أين هو املولود ملك اليهود؟ فقد رأينا
نجمه طالعا يف الرشق ،فجئنا لنسجد له)
ويف (متى 11 :2 :ـ (:)12ودخلوا البيت فوجدوا الصبي مع أمه مريم .فجثوا وسجدوا له،
ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ،ذهبا وبخورا ومرا .ثم أوحي إليهم يف حلم أال يرجعوا إىل
هريودس ،فانرصفوا إىل بالدهم يف طريق أخرى)
قال :أال ترى أن هذا هو التكريم الوحيد الذي حصل للمسيح يف حياته؟
صمت ،فقال :من قال لك بأن هؤالء املجوس أعداء له ..لقد نصت البشارة عىل أن أعداء
هذا املوعود يلحسون الرتاب.
قلت :أجل..
قال :فهل حتقق هذا يف املسيح؟
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صمت ،فقال :ل يتحقق ..إن املسيح ـ بحسب اإلنجيل ـ نال الكثري من اهلوان ،بل إن أعداءه
تسلطوا عليه ،فصلبوه.
لست أدري كيف قلت من غري أن أشعر :أنا مقر بأن هذه البشارة ل تتحقق يف املسيح ..فهل
حتققت يف حممد؟
انتفض قائال :هل ترى الشمس؟
قلت :وكيف ال أراها؟
قال :فهل يمكن أن جيادل أحد يف الشمس؟
قلت :ال ..إال إذا كان مغرما باملخالفة ،مشتهيا للجدل.
قال :فكذلك ما أمد اهلل به نبيه من نرص ومنعة ومحاية رغم كل املخاطر التي حاقت به..
لقد كان أعداء حممد  من الكثرة والقوة ما ال يقارن به أعداء املسيح ،ومع ذلك نرص اهلل
نبيه إىل أن أكمل دعوته ،ونزل عليه ما ثبت كامهلا.
بل إن هذه االنتصارات جاءت كنبوءات غيبية امتأل هبا القرآن الكريم ،وكأنه يتحدى كل
القوى التي واجهت حممدا  من أن تفعل شيئا يف مواجهته:
احل ِ
ِ
ِ
ِ
فاهلل تعاىل يقول لرسوله وللمؤمنني ﴿:وعَدَ ا هُ ِ
ات
ين آ َم ُنوا منْكُ ْم َوعَم ُلوا ه
هلل ا هلذ َ
َ
الص َ
ض كَام است َْخ َل َ ِ
َل َي ْست َْخ ِل َفن ُهه ْم ِيف ْ َ
ين ِم ْن َق ْب ِل ِه ْم َو َل ُي َمكي ن هَن َهلُ ْم ِدين َُه ُم ا هل ِذي ْارت ََىض َهلُ ْم
ف ا هلذ َ
األ ْر ِ َ ْ
َو َل ُي َبدي َلن ُهه ْم ِم ْن َب ْع ِد َخ ْو ِف ِه ْم َأ ْمن ًا َي ْع ُبدُ ونَنِي ال ُي ْ ِ
رشكُ َ
ون ِيب َش ْيئ ًا َو َم ْن كَ َف َر َب ْعدَ َذلِ َك َف ُأو َل ِئ َك ُه ُم
ا ْل َف ِاس ُق َ
ون﴾ (النور)55:
فقد وعد اهلل املؤمنني يف هذه اآلية بجعل اخللفاء منهم ومتكني الدين املريض هلم ،وتبديل
خوفهم باألمن ،فوىف وعده يف مدة قليلة ..بل إنه يف حياة الرسول  استطاع املسلمون أن
يفتحوا مكة ،وخيرب والبحرين ،ومملكة اليمن ،وأكثر ديار العرب.
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بل إن اهلل تعاىل أخرب بأن هذا الدين سيظهر عىل الدين كله ،قال تعاىلُ ﴿:ه َو ا هل ِذي َأ ْر َس َل
ين كُ يل ِه َو َل ْو ِ
كَر َه ا ُْمل ْ ِ
احل يق لِ ُي ْظ ِه َر ُه عَ َىل الدي ِ
َر ُسو َل ُه ِب ْاهلُدَ ى َو ِد ِ
رشكُ َ
ون﴾ (التوبة)33:
ين ْ َ
ِ
هلل
َرص ا هِ
وبرشه بأنه سيأيت اليوم الذي يدخل الناس فيه دين اهلل أفواجا ،فقال  ﴿:إ َذا َجا َء ن ْ ُ
ون ِيف ِد ِ
هلل َأ ْف َواج ًا َف َس يب ْح ِب َح ْم ِد َر يب َك َو ْاس َتغ ِْف ْر ُه ِإ هن ُه َ
هاس َيدْ ُخ ُل َ
كَان ت هَواب ًا ﴾
ين ا هِ
َوا ْل َفت ُْح َو َر َأ ْي َت الن َ
(النرص 1:ـ )3
ِ ِ
ين كَ َف ُروا َس ُت ْغ َل ُب َ
ون
بل إن القرآن الكريم يتحدى األعداء بالغلبة ،فيقول ُ ﴿:ق ْل ل هلذ َ
كَان َلكُ ْم آ َي ٌة ِيف ِف َئت ْ ِ
َني ا ْلت ََقتَا ِفئ ٌَة ُت َق ِات ُل ِيف َس ِب ِ
ون ِإ َىل َج َهن َهم َو ِبئ َْس ا ْملِ َها ُد َقدْ َ
ْرش َ
هلل َو ُأ ْخ َرى
يل ا هِ
َو ُحت َ ُ
ِ ِ
هلل يؤَ يدُ ِبن ِ ِ
ِ
كَاف َر ٌة َي َر ْو َهن ْم ِم ْث َل ْي ِه ْم َر ْأ َي ا ْل َع ْ ِ
أل ْو ِيل ا َ
رب ًة ُ
أل ْب َص ِار﴾ (آل
َرصه َم ْن َي َشا ُء ِإ هن ِيف َذل َك َلع ْ َ
ني َوا هُ ُ ي ْ
ُ
عمران 12:ـ )13
أخربِّن يا صاحبي ..هل ترى يف كتابكم املقدس أي وعد بمثل هذا النرص؟
قلت :ولكن املسيحية انترصت ،وخضع الرومان ..وانترشت يف العال ،وهي اآلن من أكثر
الديانات يف العال انتشارا.
قال :نعم هي انترشت ..ولكنها ل تنترش بالطريقة التي انترش هبا اإلسالم ..لقد كانت بني
أمرين :املحافظة عىل صفائها الذي جاء به املسيح ،أو حتوهلا إىل مزيج من الديانات لرتيض أذواق
الرومان والشعوب التي دخلت فيها ..ولكنها لألسف اختارت الثاِّن ..فحصل هلا ما حصل من
التحريف.
ومع ذلك ..فالبشارة التي جاء هبا سليامن ال ترتبط هبذا ،لقد أخربت بأن اهلل سيكفي هذا
املبرش أعداءه ،وسينرصه عليهم ..فهل حصل للمسيح؟
قلت :حصل يف عال الروح..
قال :ال ..البشارة تشمل الروح واجلسد.
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قلت :أنت تعرف بأن املسيح أوذي كثريا.
قال :أنا أعرف ذلك ..وأعرف أن كثريا من األنبياء قتلوا يف ذات اهلل ،وهذا رشف هلم..
ولكني أبحث عن ِس النبوءة ..النبوءة لغز حيتاج إىل عقل يفكك مفرداته وتراكيبه ليعرف املراد
منه ..وال عالقة هلا بكامل الترصف أو نقصانه ..فنحن ال ننقص من قدر املسيح إن قلنا :إن النبوءة
ال تنطبق عليه ..كام ال ننقص من قدر حممد إن قلنا بأن الكثري من النبوءات ال ينطبق عليه ،وإنام
ينطبق عىل املسيح أو غري املسيح.
قلت :فهل حصل ملحمد هذه الكفاية التي ذكرهتا؟
قال :نعم ..حصلت له يف حياته ،وبعد مماته( ..)1واسمح يل أن أسوق لك من النصوص ما
يثبت ذلك ..وكلها حتقيق لنبوءة قرآنية تقول ِ ﴿:إنها كَ َف ْين َ
َاك ا ُْمل ْست َْه ِزئنيَ ﴾ (احلجر ،)95:وحتقيق
الر ُس ُ
ْت ِر َسا َل َت ُه
ول َب يلغْ َما ُأن ِْز َل ِإ َل ْي َك ِم ْن َر يب َك َو ِإ ْن َلْ َت ْف َع ْل َف َام َب هلغ َ
لنبوءة أخرى تقول َ ﴿:يا َأ ُّ َهيا ه
ِ
ِ
هلل َي ْع ِص ُم َك ِم َن الن ِ
ين﴾ (املائدة ..)67:فهل أنت مستعد
هاس ِإ هن ا هَ
َوا هُ
هلل ال َ ْهيدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكَاف ِر َ
لسامعي.
قلت :ال بأس ..تكلم بام شئت.
قال :أما يف حياته  فقد رويت األخبار الكثرية ـ التي يفيد يف جمموعها التواتر ـ عن عناية
اهلل بنبيه وحفظه له وانتقامه من أعدائه:
ومن ذلك أن أبا هلب وابنه عتبة جتهزا إىل الشام ،فقال ابنه عتبة :واهلل ألنطلقن إىل حممد،
وألوذينّه يف ربه ،فانطلق حتى أتى النبي  فنفذ وعيده ،فقال النبي (:اللهم سلط عليه كل ًبا
من كالبك)
ثم انرصف عنه ،فرجع إىل أبيه ،فقال :يا بني ما قلت له؟ فذكر له ما قاله ،فقال :فام قال لك؟
( )1انظر األدلة الكثرية املثبتة هلذا يف رسـالة (معجزات حسـية) من هذه السـلسـلة ،وسـنكتفي هنا ببعض النامذج من باب
الرضورة الفنية.
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قال :قال(:اللهم سلط عليه كل ًبا من كالبك) قال :يا بني ،واهلل ما آمن عليك دعاءه!
أرض كثرية األسد ،فقال أبو هلب :إنكم قد عرفتم كرب
فساروا حتى نزلوا بالرشاة ،وهي ٌ
سني وحقي ،وإن هذا الرجل قد دعا عىل ابني دعوة ،واهلل ما آمنها عليه ،فامجعوا متاعكم إىل هذه
فشم وجوهنا فلام ل جيد
الصومعة ،وافرشوا البني عليها ،ثم افرشوا حوهلا ،ففعلنا ،فجاء األسد ه
فشم وجهه ،ثم هزمه هزمة ففسخ رأسه!! فقال أبو
ما يريد تقبض فوثب وثبة ،فإذا هو فوق املتاع ه
هلب :قد عرفت أنه ال يتفلت من دعوة حممد.
واهلل يكفي نبيه كيف شاء ،وبام شاء:
فقد يقذف اهلل اخلوف يف قلب من يتعرض له باألذى ليحول ذلك بينه وبني ما أراد ،وقد
روي من ذلك أن غورث بن احلرث قال :ألقتلن حممدً ا ،فقال له أصحابه :كيف تقتله؟ قال :أقول
أشمه ،فأعطاه إياه
له أعطني سيفك ،فإذا أعطانيه قتلته به .فأتاه فقال :يا حممد أعطني سيفك ّ
فرعدت يده ،فسقط السيف ،فقال رسول اهلل (:حال اهلل بينك وبني ما تريد)
ومن ذلك ما يروى أن أبا جهل قال لقومه( :والالت والعزى لئن رأيت حممدً ا يصيل ألطأن
عىل رقبته ،وألعفرن وجهه يف الرتاب) ،فأتى رسول اهلل  ،وهو يصيل ليطأ عىل رقبته ،فام
فجأهم منه إال وهو ينكص عىل عقبيه ويتقي بيديه ،فقيل :مالك؟ فقال( :إن بيني وبينه خند ًقا من
نار وهو ً
عضوا)
عضوا ً
ال وأجنحة) ،فقال رسول اهلل ( :لو دنا مني الختطفته املالئكة ً
ويروي ابن عباس أن رجا ً
ال من قريش اجتمعوا يف احلجر ،ثم تعاقدوا بالالت والعزى
ومناة الثالثة األخرى ونائلة وإساف أن لو قد رأوا حممدً ا لقد قمنا إليه مقام رجل واحد ،فقتلناه
قبل أن نفارقه ،فأقبلت ابنته فاطمة تبكي حتى دخلت عىل النبي  ،فقالت(:هؤالء املأل من
قومك لقد تعاهدوا لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك ،فليس منهم رجل واحد إال قد عرف نصيبه
من دمك) ،فقال( :يا بنية آتيني بوضوء) ،فتوضأ ،ثم دخل عليهم املسجد ،فلام رأوه قالوا :هاهو
برصا ،ول يقم منهم إليه
ذا ،وخفضوا أبصارمهن وسقطت أذقاهنم يف صدورهم ،فلم يرفعوا إليه ً
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رجل ،فأقبل النبي  حتى قام عىل رؤوسهم ،وأخذ قبضة من الرتاب ثم قال( :شاهت
الوجوه) ،ثم حصبهم هبا فام أصاب رج ً
ال منهم من ذلك احلصا حصا ٌة إىل قتل يوم بدر كا ًفرا.
وقد يوفر اهلل من أسباب اهلالك التي تبدو طبيعية ما ينرص به نبيه ،وهيلك به أعداءه ،ومن
ذلك ما يروى عن عامر بن الطفيل وأربد بن قيس اللذين تآمرا عىل النبي ..
واسمع القصة..
لقد كان عامر بن الطفيل شيطان نجد الذي غدر بأصحاب بئر معونة ومعه شيطان مثله هو
أربد بن قيس ،قد اتفقا عىل قتل النبي  غدر ًا وغيلة ،بحيث يشغل عامر بن الطفيل باحلديث،
ويأيت أربد بن قيس من خلفه ويطعنه باخلنجر ،ولكن اهلل عز وجل حبس يد أربد وشلها ،ونجا
اهلل رسوله من غدر الكافرين ،وىف طريق عودهتام أرسل اهلل عىل أربد بن قيس ومجله الذى يركبه
صاعقة من السامء فأحرقته ،أما عامر بن الطفيل فأصيب بغدة يف عنقه فصار خيور مثل البعري
املنحور حتى هلك.
ومن ذلك ما حصل لعقبة بن أيب معيط الذي وضع رجله عىل عنق النبي  فقطعت عنقه.
لقد جاء والرسول  ساجد خلف املقام بالكعبة ،فوضع رجله عىل عنق الرسول ،وغمزها
فام رفعها حتى كادت خترج عينا الرسول من مكاهنا ،ثم جاء مرة أخرى بسال شاة ،فألقاه عىل
كتف الرسول  ،وهو ساجد ،فجاءت فاطمة فطرحته عن كتف أبيها.
فكان عاقبته أن يقع أسري ًا يف غزوة بدر ،ويؤخذ من بني األِسى ،وترضب عنقه ،ثم يلقى
يف قليب بدر ..وهكذا كان جزاء من سولت له نفسه وضع قدمه عىل العنق املبارك الرشيف،
تقطع عنقه ،ويلقى يف املزابل.
ومن ذلك أن خيرق اهلل له السنن الكونية ليحفظه ،ويعصمه ،ومما يروى يف ذلك املرأة التي
كثريا ،فلام الك النبي  منها مضغة ل يسغها،
جاءت النبي  ،بشاة مشوية دست فيها ً
سام ً
وقال( :إن هذا العظم خيربِّن أنه مسموم) ،ثم دعا باليهودية فاعرتفت.
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ومن ذلك أن يقذف اهلل اهلدى يف قلب من آذاه ،فيتوب ،حتى يكون الرسول  أحب إليه
من ماله وولده ووالده والناس أمجعني ..ومما يروى يف ذلك قصة أيب سفيان بن احلارث أخي
النبي  من الرضاع ،فقد كان يألف النبي  أيام الصبا وكان له تر ًبا ،فلام ُبعث النبي  عاداه
أبو سفيان عداو ًة ل يعادها أحدً ا قط ،وهجا رسول اهلل  وهجا أصحابه ..ثم شاء اهلل أن يكفي
رسوله  لسان أيب سفيان وهجاءه ،ال بإهالكه وإنام هبدايته
حدث أبو سفيان عن نفسه ،قال :ثم إن اهلل ألقى يف قلبي اإلسالم ،فرست وزوجي وولدي
حتى نزلنا باألبواء ،فتنكرت وخرجت حتى رصت تلقاء وجه النبي  ،فلام مأل عينيه مني
أعرض عنّي بوجهه إىل الناحية األخرى ،فتحولت إىل ناحية وجهه األخرى.
ينزل منز ً
قالوا :فام زال أبو سفيان يتب ُع ُه ،ال ُ
ال إال وهو عىل بابه ومع ابني جعفر وهو ال يكلمه،
حتى قال أبو سفيان :واهلل ليأذنن يل رسول له أو آلخذن بيد ابني هذا حتى نموت ً
عطشا أو
جوعً ا ،فلام بلغ ذلك رسول اهلل  رق هلام فدخال عليه.
بل إن رسول اهلل  كان يتحدى أعداءه ،فيخرج بني أظهرهم من غري أن يروه ،ومما يروى
يف ذلك أن أبا جهل ،قال ألصحابه :إن حممدً ا يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكا ،فإذا متم بعثتم
بعد موتكم ،وكانت لكم ِجن ٌ
األر ُدن وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه ذبح ،ثم
َان خري من جنان ْ
بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار ُت َع هذبون هبا .وخرج عليهم رسول اهلل  عند ذلك ،ويف يده
حفنة من تراب ،وقد أخذ اهلل عىل أعينهم دونه ،فجعل َي ُذ ّرها عىل رؤوسهم ،ويقرأ  ﴿:يس
ِ
احل ِك ِ
يم ﴾(يس 1:ـ )2
َوا ْل ُق ْرآن ْ َ
الرمحة:
التفت إيل ،وقال :أرى أن اجلزء الثاِّن من البشارة ينطبق انطباقا تاما عىل حممد  ،فهلم بنا
إىل اجلزء الثالث.
ل أدر إال وأنا أردد من غري شعور( :ألنه ينجي الفقري املستغيث واملسكني إذ ال معني له،
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يشفق عىل املسكني والبائس وخيلص أنفس الفقراء ،من الظلم واخلطف يفدي أنفسهم ،ويكرم
ّ
ويصيل ألجله دائ ًام ،اليوم كله يباركه ،تكون حفنة
دمهم يف عينيه ،ويعيش ويعطيه من ذهب شبا،
بر يف األرض يف رؤوس اجلبال ،تتاميل مثل لبنان ثمرهتا ويزهرون من املدينة مثل عشب األرض)
قال :أنتم تستدلون هبذا اجلزء عىل جعل النبوءة يف املسيح.
قلت :أجل ..فقد ورد يف الكتاب املقدس النصوص الكثرية من رمحة املسيح..
قال :وورد فيه النصوص الكثرية من قسوته.
انتفضت غاضبا ،وقلت :ما تقول يا رجل؟
قال :أنا ال أقول ..بل الكتاب املقدس هو الذي يقول ..أنا لست سوى قارئ للكتاب
املقدس ال مؤلفا له.
قلت :فأين ترى قسوة املسيح؟
قال :أنت تعلم املواقف التي ألصقتموها هبا ..والتي نربئه منها.
قلت :ال أذكر أي موقف.
قال :سأقرأ لك ما قد يذكرك ..وسأكتفي بموقفني تتجىل فيهام رمحة املسيح باملرأة
املستضعفة.
أخذ الكتاب املقدس ،وراح يقرأ( :ثم غادر يسوع تلك املنطقة ،وذهب إىل نواحي صور
وصيدا ،فإذا امرأة كنعانية من تلك النواحي ،قد تقدمت إليه صارخة( :ارمحني ياسيد ،ياابن داود!
ابنتي معذبة جدا ،يسكنها شيطان) لكنه ل جيبها بكلمة ،فجاء تالميذه يلحون عليه قائلني( :اقض
هلا حاجتها .فهي ترصخ يف إثرنا!) ،فأجاب( :ما أرسلت إال إىل اخلراف الضالة ،إىل بيت
إِسائيل!) ،ولكن املرأة اقرتبت إليه ،وسجدت له ،وقالت( :أعني ياسيد!) ،فأجاب( :ليس من
الصواب أن يؤخذ خبز البنني ويطرح جلراء الكالب!) ،فقالت( :صحيح ياسيد؛ ولكن جراء
الكالب تأكل من الفتات الذي يسقط من موائد أصحاهبا!)(متى  23 :15ـ )27
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هذا هو املوقف األول..
أما املوقف الثاِّن ،فإهانته ألمه وسط احلضور ،وقوله هلا( :مايل ولك يا امرأة) (يوحنا: 2:
)4؟
أهكذا تكون الرمحة باألم؟
صمت ،فقال :أما حممد ..فقد وصفه ربه بأنه ـ أساسا ـ رمحة للعاملني ،فقال تعاىلَ ﴿:و َما
َأ ْر َس ْلن َ
َاك ِإ هال َر ْمح ًَة لِ ْل َعا َملِنيَ ﴾ (االنبياء)107:
قلت :أي رمحة تزعمها ملن نزل عليه األمر باجلهاد والقتال؟
قال :إن اجلهاد الذي يضحي فيه املؤمن بنفسه وماله من أجل نرصة املستضعف أعظم مظهر
ون ِيف َس ِب ِ
من مظاهر الرمحة ،لقد علل اهلل األمر باجلهاد بالرمحة ،فقال َ ﴿:و َما َلكُ ْم ال ُت َق ِات ُل َ
هلل
يل ا هِ

ِ
ِ ِ
َوا ُْملست َْض َع ِفنيَ ِم َن الر َج ِ
ين َي ُقو ُل َ
ون َر هبنَا َأ ْخ ِر ْجنَا ِم ْن َه ِذ ِه ا ْل َق ْر َي ِة ال هظ ِ ِ
ال َأ ْه ُل َها
ال َوالن َيساء َوا ْل ِو ْلدَ ان ا هلذ َ
ي
ْ
ِ
ِ
اج َع ْل َلنَا ِم ْن َلدُ ن َْك ن َِصري ًا﴾ (النساء)75:
اج َع ْل َلنَا م ْن َلدُ ن َْك َول ّي ًا َو ْ
َو ْ
فقد علل اهلل قتال املستكربين بنرصة املستضعفني..
أجبني..
أرأيت لو كنت تسري يف الطريق ،وكانت امرأة ال تعرفها تسري يف نفس الطريق ..فتعرض هلا
بعضهم بسوء ،أكنت ترتكها هلم؟
قلت :ال ..بل أهنرهم عنها.
قال :فإن ل يستجيبوا؟
قلت :استعمل كل الوسائل.
قال :فإن ل يستجيبوا إال لصوت القوة.
قلت :حينذاك ال بد من استعامهلا إن كانت لدي طاقة.
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قال :فقد أمرنا ديننا باإلعداد هلذه القوة حتى نستعملها يف حال احلاجة ،وهي التي نسميها
اجلهاد..
أجبني ..أل خيرب املسيح برشعية اجلهاد ..أل يامرس النبيون الذين تنقلون أخبارهم يف الكتاب
املقدس اجلهاد يف حياهتم ضد أعدائهم.
يل ا هِ ِ
ثم أخربِّن ..أهيام أكثر رمحة قوله تعاىلَ ﴿:و َق ِات ُلوا ِيف َس ِب ِ
ين ُي َق ِات ُلونَكُ ْم َوال َت ْعتَدُ وا
هلل ا هلذ َ
ِ
ِإ هن ا هَ ِ
وه ْم ِم ْن َح ْي ُث َأ ْخ َر ُجوكُ ْم َوا ْل ِف ْتن َُة َأ َشدُّ
وه ْم َو َأ ْخ ِر ُج ُ
وه ْم َح ْي ُث َث ِق ْف ُت ُم ُ
ين َوا ْق ُت ُل ُ
ب ا ُْمل ْعتَد َ
هلل ال ُحي ُّ
ِِ
ِمن ا ْل َقت ِْل وال ُت َق ِات ُل ُ ِ
وه ْم َ
كَذلِ َك َجزَ ا ُء
احل َرا ِم َحتهى ُي َق ِات ُلوكُ ْم ِف ِيه َف ِإ ْن َقا َت ُلوكُ ْم َفا ْق ُت ُل ُ
َ
َ
وه ْم عنْدَ ا َْمل ْسجد ْ َ
ا ْل ِ
كَاف ِرين﴾(البقرة 190:ـ )191
ال والنيس ِاء وا ْل ِو ْلدَ ِ
ِ ِ
ون ِيف َس ِب ِ
وقوله تعاىلَ ﴿:و َما َلكُ ْم ال ُت َق ِات ُل َ
ان
يل ا هِ
الر َج ِ َ َ َ
هلل َوا ُْمل ْست َْض َعفنيَ م َن ي
ِ
ِ
ِ
ين َي ُقو ُل َ
ون َر هبنَا َأ ْخ ِر ْجنَا ِم ْن َه ِذ ِه ا ْل َق ْر َي ِة ال هظ ِ ِ
اج َع ْل َلنَا ِم ْن
اج َع ْل َلنَا م ْن َلدُ ن َْك َول ّي ًا َو ْ
ال َأ ْه ُل َها َو ْ
ا هلذ َ
َلدُ ن َْك ن َِصري ًا﴾ (النساء)75:
ِ
ِ
هلل َلكُ ْم عَ َل ْي ِه ْم
الس َل َم َف َام َج َع َل ا هُ
وقوله تعاىلَ ﴿:ف ِإن اعْ تَزَ ُلوكُ ْم َف َل ْم ُي َقات ُلوكُ ْم َو َأ ْل َق ْوا ِإ َل ْيكُ ُم ه
َس ِبي ً
ال﴾ (النساء)90 :
ِ
ين َخ َر ُجوا ِم ْن ِد َي ِار ِه ْم َب َطر ًا َو ِرئَا َء الن ِ
هاس َو َي ُصدُّ َ
عَن
ون ْ
وقوله تعاىلَ ﴿:وال تَكُ و ُنوا كَا هلذ َ
َس ِب ِ
ون ُ ِحم ٌ
هلل ِب َام َي ْع َم ُل َ
يط﴾ (ألنفال)47:
هلل َوا هُ
يل ا هِ
ِ
هلل ِإ هن ُه ُه َو الس ِم ُ ِ
اجن َْح َهلَا َوت ََو ْ
كهل َ
يم)
عَىل ا هِ
لس ْل ِم َف ْ
يع ا ْل َعل ُ
ه
وقوله تعاىلَ ﴿:و ِإ ْن َجن َُحوا ل ه
(ألنفال)61:
هلل ِيف ُق ُل ِ
وقوله تعاىلَ ﴿:يا َأ ُّ َهيا الن ِهب ُّي ُق ْل َملِ ْن ِيف َأ ْي ِديكُ ْم ِم َن ْ َ
وبكُ ْم َخ ْري ًا ُيؤْ ِتكُ ْم
ِسى ِإ ْن َي ْع َل ِم ا هُ
األ ْ َ
ِ
يم﴾ (ألنفال)70:
َخ ْري ًا ِممها ُأ ِخ َذ ِمنْكُ ْم َو َيغ ِْف ْر َلكُ ْم َوا هُ
ور َرح ٌ
هلل غَ ُف ٌ
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وقوله تعاىلَ ﴿:و ِإ ْن َأ َحدٌ ِم َن ا ُْمل ْ ِ
هلل ُث هم َأ ْب ِل ْغ ُه َم ْأ َم َن ُه
رش ِكنيَ ْاست ََج َار َك َف َأ ِج ْر ُه َحتهى َي ْس َم َع كَال َم ا هِ
َذلِ َك ِب َأ ههنُ ْم َق ْو ٌم ال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ (التوبة)6:
أهذه النصوص التي تفوح بالرمحة واألدب مع كوهنا تتحدث عن القتال ..أو ما ورد يف
الكتاب املقدس من احلديث عن هذه الناحية بالذات..
ولنبدأ بام يقول سفر حزقيال [  ] 5 : 9من قول الرب( :اعربوا يف املدينة خلفه واقتلوا .ال
ترتأف عيونكم وال تعفوا .أهلكوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء .ولكن ال تقربوا
من أي إنسان عليه السمة ،وابتدئوا من قديس) .فابتدأوا هيلكون الرجال والشيوخ املوجودين
أمام اهليكل .وقال هلم( :نجسوا اهليكل وامألوا ساحاته بالقتىل ،ثم اخرجوا) .فاندفعوا إىل املدينة
ورشعوا يقتلون)
أال تعلم يا صاحبي أن الكتاب املقدس هو الكتاب الوحيد عىل وجه األرض الذي يأمر
بقتل األطفال؟
ليس هذا فقط ،لقد جاء يف سفر يشوع [ (:] 16 : 6قال يشوع للشعب :اهتفوا ،ألن الرب
قد وهبكم املدينة .واجعلوا املدينة وكل ما فيها حمرما للرب ....،أما كل غنائم الفضة والذهب
وآنية النحاس واحلديد ،فتخصص للرب وحتفظ ىف خزانته .فهتف الشعب ،ونفخ الكهنة يف
األبواق .وكان هتاف الشعب لدى سامعهم صوت نفخ األبواق عظيام ،فاهنار السور يف موضعه.
فاندفع الشعب نحو املدينة كل إىل وجهته ،واستولوا عليها .ودمروا املدينة وقضوا بحد السيف
عىل كل من فيها من رجال ونساء وأطفال وشيوخ حتى البقر والغنم واحلمري)
انظر الرمحة التي حيملها الكتاب املقدس للرجال والنساء واألطفال حتى البقر والغنم
واحلمري..
ويف سفر هوشع [  ] 16 : 13يقول الرب( :جتازى السامرة ألهنا متردت عىل إهلها .بالسيف
يسقطون .حتطم أطفاهلم ،واحلوامل تشق)
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ويف سفر إشعيا [  ] 16 : 13يقول الرب( :وحتطم أطفاهلم أمام عيوهنم وتنهب بيوهتم
وتفضح نساؤهم)
أين هذا األوامر االجرامية املثبتة يف كتابكم املقدس من وصية حممد  للمقاتلني حينام كان
يقول هلم( :انطلقوا باسم اهلل وباهلل وعىل ملة رسول اهلل ،وال تقتلوا شيخا فانيا وال طفال وال
صغريا وال امرأة ،وال تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن اهلل حيب املحسنني)
وكان يقول هلم( :سريوا باسم اهلل ،ويف سبيل اهلل .قاتلوا من كفر باهلل .وال متثلوا ،وال
تغدروا ،وال تغلوا ،وال تقتلوا وليدا)
قلت :أنت حتدثني بام يف أسفار األنبياء ..ال بكالم املسيح..وتقارن بينها وبني ما جاء به
حممد.
قال :لقد أبقى املسيح ـ كام تذكرون ـ أسفار األنبياء كام هي ،بل أخرب أنه ل يأت لينقض
الناموس ..أي أن كل ما ذكر هنا أقره املسيح.
ومع ذلك ،فأنتم تروون قوله( :ال تظنوا أِّن جئت ألريس سالما عىل األرض .ما جئت
ألريس سالما ،بل سيفا فإِّن جئت ألجعل اإلنسان عىل خالف مع أبيه ،والبنت مع أمها ،والكنة
مع محاهتا .وهكذا يصري أعداء اإلنسان أهل بيته)(إنجيل متى )10:
ليس ذلك فقط ..فللرمحة جماالهتا املختلفة التي جاء اإلسالم مجيعا لرعايتها ..فهو رمحة
للمعوزين ،وللقارصين ،وللمستضعفني ،وللمذنبني ،وللرجال ،وللنساء ،ولألطفال،
وللكائنات ..إن حممدا ودين حممد رمحة حمضة ..فإن كنت صادقا ،فسيقيض اهلل لك من يدلك
عىل رمحة حممد ودين حممد(.)1
اخللود:
نظر إيل ،وقال :أظن أن هذا اجلزء ال ينطبق عىل أحد يف العال كام ينطبق عىل حممد ..فلنبحث
( )1انظر يف هذه السلسلة اجلزء املسمى (رمحة للعاملني) ،ففيه التفاصيل الكثرية املثبتة لذلك.
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يف جزء آخر.
ل أدر إال وأنا أقرأ( :يكون اسمه إىل الدهر ،قدام الشمس يمتد اسمه ،ويتباركون به ،كل أمم
يطوبونه ،مبارك الرب اهلل إله إِسائيل الصانع العجائب وحده ،ومبارك اسم جمده إىل
األرض ّ
الدهر ولتمتلئ األرض كلها من جمده ،آمني ثم آمني)
قال :إن هذا اجلزء من البشارة يتحدث عن خلود دين هذا املبرش به.
قلت :بىل ..وقد حتقق ذلك يف املسيحية.
قال :إن أردنا اخللود جمرد البقاء ..فقد حتقق ذلك يف املسيحية واليهودية وكل الديانات.
قلت :وهل اخللود يعني شيئا آخر غري البقاء؟
قال :نعم ..اخللود الصحيح هو الذي جيتمع فيه البقاء مع الصفاء ..فالبقاء الظاهر وحده ال
يعني شيئا.
قلت :ل أفهم ما الذي تريد قوله؟
قال :ال يمكنني اآلن أن أفرس لك ذلك ..فهو حيتاج علوما كثرية ال يكفي هذا املجلس
لذكرها ..ولكني سأكفتي بذكر خالصة لك ..وستجد من يبني لك مدى صدقها.
قلت :ما هي؟
قال :ال يوجد دين يف األرض ال يزال غضا طريا كام أنزل إال دين حممد ..وال يوجد كتاب
مقدس يقرأ بنفس احلروف والكلامت التي أنزل هبا إال كتاب حممد ..وال توجد سرية نبي حتمل
نموذجا كامال لإلنسان الكامل غري سرية حممد ..وال توجد تعاليم يف أي دين من األديان يمكنها
أن تبني املدينة الفاضلة ،واملجتمع الفاضل إال تعاليم حممد..
قلت :حسبك ..أراك ترسل األحكام هكذا جزافا ..فإن كل حكم من هذه األحكام
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يستدعي األسفار الضخمة إلثباته(.)1
قال :ولذلك قلت لك :إنني ال أستطيع أن أذكر لك يف هذا املحل كل ما يمكنه أن يثبت لك
خلود هذا الدين..
قلت :ال بأس لن أطالبك اآلن بإثبات ذلك ..ولكن أال ترى أن املسيحية قد حصل هلا من
اخللود ما حصل لدين حممد؟
قال :أي مسيحية تلك التي حصل هلا هذا اخللود؟
قلت :املسيحية واحدة ..الدين الذي جاء به املسيح.
قال :إن أردت ذلك ..فاملسيحية ل تبق إال فرتة قصرية يف حياة بعض الصادقني الذين ظلوا
خملصني للمسيح وملا جاء به املسيح ..وتلك الثلة القليلة الباقية ِسعان ما انضمت إىل حممد
بمجرد جميئه ،بل كانت تتلهف ملجيئه.
قلت :وسائر املسيحية؟
قال :لقد وقعوا بني مطرقة بولس ،وسنديان أباطرة الرومان.
قلت :ل أفهم ما الذي تريده؟
قال :كام أِّن ل أستطع أن أبني لك يف هذا املحل ِس خلود اإلسالم ..فلن أستطيع أن أثبت
لك ِس خلود املسيحية ..ولكن إن كنت صادقا ،فسيقض اهلل لك من يعلمك ما فعل بولس ،وما
فعل األباطرة باملسيح ودين املسيح.
قلت :لقد انتهينا من احلديث عن هذه النبوءة ،فهل أتركك مع رعيتك ..لقد شغلتك عنها.
قال :ال ..ال عليك إهنا حتب مثل هذه األحاديث ،وتأنس هلا ،إهنا حتب حممدا وحتن له ..أل
تسمع بحنني اجلذع ملحمد؟ ..أل تسمع بمحبة جبل أحد ملحمد؟

( )1انظر تفاصيل األدلة املثبتة هلذا يف رسالة (ثامر من شجرة النبوة) من هذه السلسلة ،فصل (صمود).
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صمت ،فقال :ربام ل تكفك تلك البشارة التي ذكرهتا لك ..لدي أخت هلا ..سأذكرها لك
لعلك تنال منها بصيصا هيديك إىل شمس حممد.
يف كتاب نشيد األناشيد ،ويف اجلزء اخلامس منه نرى وصفا لرجل يذكر اليهود أنه سليامن،
بينام تذكرون أنتم أنه املسيح ،واملتكلم يف النص جمهول لكنه يبدو لنا أنه أنثى.
اليهود يرجحون أن املتكلم هو زوجة سليامن املسامة شومليث ،و أهنا تصف سليامن نفسه،
وأنتم تذكرون أن لديكم أدلة قوية عىل أن اخلطاب هو للمسيح.
فإن كان هذا صحيح ًا فإننا أمام نبوءة تتعلق بموعود يأيت ..فلنبحث عن األوصاف التي
ذكرت لنرى عىل من تنطبق :هل عىل سليامن ،كام يقول اليهود ..أو عىل املسيح ،كام تقولون أنتم..
أو عىل غريمها ..وربام يكون حممدا..
لقد أحرضت معي اجلزء اخلامس من نشيد األناشيد ..خذه واقرأ عيل..
أخذت الكتاب املقدس ،ورحت أقرأ هذا احلوار:
ِ ِ
ِ
ني الن َيس ِاء؟ ِب َم َي ُف ُ
يم)ِ :ب َم َي ُف ُ
وق َح ِبي ُب ِك
اجل ِمي َل ُة َب ْ َ
( َبن ُ
وق َح ِبي ُبك ا ُْملح يبنيَ َأ هي ُت َها ْ َ
ور َشل َ
َات ُأ ُ
ا ُْمل ِح يبنيَ َحتهى ت َْست َْح ِل ِفينَا َه َ
كَذا؟
ِ
عَرش ِة آ َ ٍ
ص
(ا َْمل ْح ُبو َب ُة)َ :ح ِب ِيبي َأب َي ٌض َو َأزْ َه ُر (متورد) ،عَ َل ٌم َب ْ َ
ب َخال ٌ
الفَ .ر ْأ ُس ُه َذ َه ٌ
ني َ َ
َان ِعنْدَ َجم َِاري ا ْملِي ِاه ،مغْسو َلت ِ
اب .عَ ينَاه َمحَامت ِ
ِ
ِ
َوغَ دَ ِائ ُر ُه ُمت ََم يو َج ٌة َحالِ ُ
َان
َ َ ُ
الس َواد كَ َل ْون ا ْل ُغ َر ِ ْ ُ َ
كَة ه
ِ ِ
مست َِقرت ِ
كَخ ِمي َل ِة ِط ٍ
َان ِيف َم ْو ِض ِع ِه َامَ .خده ا ُه َ
حل ْل َوةَ ،و َش َفتَا ُه كَال ُّس ْو َس ِن
يب ( َت ُف َ
وحان ع ْط َر ًا) كَ الزُ ُه ْو ِر ا ُ
ُْ ه
َان ومرصعت ِ
ِ
ان مر ًا (صمغ ذكي الرائحة) َش ِذي ًا .يدَ اه ح ْل َقت ِ
ِ
َان ِم ْن َذ َه ٍ
َان ِبالزه َب ْر َج ِد،
ب ُمدَ هو َرت َ ُ َ ه َ
ّ َ ُ َ
ت َْق ُط َر ُ ّ
عَىل َق ِ
وت .سا َقاه عَمودا ر َخا ٍم َق ِائمت ِ
ول مغ ًَّشى ِبا ْليا ُق ِ
اعدَ ت ْ ِ
َني ِم ْن َذ َه ٍ
َان َ
ب ن َِق ٍّي،
َ
َو ِج ْس ُم ُه عَ ٌ
َ
َ ُ ُ َ ُ
اج َم ْص ُق ٌ ُ
َان ،كَ َأ ْ َهبى َأ ْش َج ِار ا َ
َط ْل َع ُت ُه كَ ُل ْبن َ
أل ْر ِزَ .ف ُم ُه عَ ْذ ٌب ،نعمِ :إ هن ُه َحم ََمدَ .ه َذا ُه َو َح ِب ِيبي َو َه َذا ُه َو َص ِد ْي ٍقي
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ِ
ِ
يم(!)1
ور َشل َ
َيا َبنَات ُأ ُ
انفضت غاضبا ،وقلت :هذا كتاب حمرف ..ال يوجد يف الكتاب املقدس اسم حممد ..فكيف
أثبت هنا؟
قال :صدقت ..أنت تقصد املقطع رقم  ..16هذا النص ترمجة حرفية للنص العربي ..أما
كلمة حممد ..فرتكناها يف هذه الرتمجة كام هي من غري أن نترصف يف ترمجتها باعتبارها علام..
األعالم ال ترتجم يف مجيع لغات العال ما عدا يف الكتاب املقدس خاصة إذا تعلق األمر بمحمد.
إن هذا املقطع حيتوي عىل الكلمة العربية َحم ََمد

فهل هي مصادفة أن يكون إسم

الشخص الذي نتبأ عنه كاسم نبينا؟
الكلمة العربية (حممد)

تتألف من احلروف العربية األربعة (ميم حيت ميم

داليت) ،وهي نفس األحرف العربية (ميم حاء ميم دال) ،والفرق الوحيد بني َحم ََمد
هو التشكيل ..وهذا التشكيل ل خيرتعه اليهود إال يف القرن الثامن امليالدي ،أي

وحمُ همد
ُ

بعد حوايل مئة سنة من بدء اإلسالم (.)2
( )1عبارة (يا بنات أورشـــليم) هي أيضـــا ترمجة غري صـــحيحة ففى األصـــل العربى نجد كلمة ابن أو بن ( בנ ) برقم (
 ) 1121واجلمع منهـا بنى وبنو وهـذه الكلمـة تقـال للـذكور من األوالد ،مثلهـا مثـل العربيـة متـامـا ..فمن أين جـاءت كلمـة
البنات( .انظر :نبي أرض اجلنوب)

( )2هذا هو الفرق بني كلمة َحم ََمد

و كلمة ُحم ُ همد
والتشكيل ل يكن موجود ًا يف العربية القديمة ،وإضافة التشكيل للغة العربية إنام تم يف القرن الثامن امليالدي ،فمن املحتمل
أن يكون احلاخام الذي قام بتشكيل نشيد األناشيد قد أخطأ يف هذه الكلمة ،أو أنه تعمد ذلك ليمعن يف إبعاد قارئي الكتاب
املقدس عن اإلسالم الذي كان قد انترش قبل قرن من إضافة التشكيل للغة العربية.
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زيادة عىل هذا ،فإن كلمة ُحمُ همد يف العربية والعربية هلا معنى واحد هو صيغة التفضيل من
الرجل املحمود ،أما كلمة َحم ََمد فإن هلا حسب قاموس (بن هيودا) أربعة معان ،وهي( :املحبوب،
املحمد) ..وبالطبع فإن املرتمجني للكتاب املقدس يميلون الختيار أول ثالث
ا ُمل َ
شتهى ،النفيسّ ،
كلامت إلبعاد القارئ عن الكلمة احلقيقية.
التفت إيل ،وقال :ها هو اسم النبي املوعود يف الكتاب املقدس ..فابحثوا عمن ينطبق عليه
هذا االسم ..ولن جتدوا غري حممد رسول اهلل.
قال ذلك ،ثم انرصف إىل حيواناته يطعمها ،ويتفقدها.
أما أنا ،فانرصفت بحرية جديدة ،وببصيص من النور اهتديت به بعد ذلك إىل شمس حممد
.
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بشارة إشعيا
يف اليوم السادس خرجت من غرفتي ،وأنا ال أدري أين سأذهب ،وال من سيالقيني ..ل
أبتعد قليال ،حتى وجدت رجال تبدو عليه املهابة ،ولكن وجهه مملوء مها وغضبا.
تقدمت منه ،وقلت :ما بال وجهك قد كيس بثياب اهلم والغضب ،أفال كسوته بثياب الفرح
والسكينة؟
قال :وأين الفرح والسكينة؟ ..أال ترى قومي وقومك؟
قلت :ما باهلم؟
قال :ضيعوا وصايا الرب ..وامتألوا بعبودية الشياطني..
قلت :فهال صحت فيهم ،وأنكرت عليهم؟
قال :لقد صحت فيهم كام صاح إشعيا يف بني إِسائيل ..لكنهم ل يسمعوا يل ..ول يستجيبوا
يل.
قلت :فهال عدلت من التشديد إىل التيسري ،ومن اإلنذار إىل التبشري؟
قال :لقد برشهتم بكل ما برش به النبي إشعيا ..ولكني أراهم يلوون أعناقهم ،ويصمون
آذاهنم ،ويستغشون ثياهبم لئال يسمعوِّن ،وال يسمعوا إشعيا الذي ينطق بلساِّن.
قلت :أرى أن لك مع إشعيا صلة ..فام ِس اهتاممك به؟
قال :لقد كان النور الذي ِست خلفه حتى وصلت إىل شمس حممد.
قلت :ما تقول يا رجل؟
قال :أنا إشعيا..
قلت :ال أريد اسمك ،بل أريد ِس عالقتك بإشعيا.
قال :لقد كنت من اليهود ..وكنت أكثر من قراءة الكتاب املقدس بعقيل ،ال بام يمليه عيل
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قومي ..فهداِّن الكتاب املقدس إىل املسيح ..ثم عدت وقرأته من جديد ..وكان أحب األسفار
إىل نفيس سفر إشعيا ..فاهتديت به إىل النور الذي جاء به حممد.
قلت :لقد كان إشعياء أعظم أنبياء اليهود ،وهو صاحب اإلنجيل اخلامس كام يرى قومي..
فهل كان هذا النبي مبرشا بمحمد؟ ..نحن ال نراه مبرشا إال باملسيح.
قال :بل قل إنه كان مؤرخا ملحمد ..لقد كانت بشارته أعظم بشارة ..وكانت من الوضوح
بحيث ال حتتاج أي جهد عقيل لتفسريها.
قلت :أنا مسيحي ..بل رجل دين مسيحي ..ولكني ال أرى يف سفر إشعيا ما تراه ..أنا ال
أرى فيه أي بشارة بمحمد.
قال :فاسمع يل ..وتأدب بني يدي ..وسأحدثك بام حدث به إشعيا ..لتنهل من منبعه الصايف
بعض أشعة شمس حممد.
قلت :اقرأ ..أنا أحب سامع الكتاب املقدس.
بدأ يقرأ بخشوع جعلني أطري إىل ذلك الزمن الذي كان يتحدث فيه إشعيا ..لقد كان يف
صوته من القوة واجلامل واجلاذبية ما جعلني أستشعر بأن هلذا الرجل عالقة بإشعيا أكرب من
العالقة التي وصفها يل..
لقد خطر عىل بايل أنه إشعيا نفسه عاد إىل الدنيا ..ليعيد إىل سمعي بشارته بمحمد ..ويفرس
يل منها ما حاول رجال الدين أن حيجبوه عني.
قرأ من سفر (إشعيا ( :)17 – 6 /21قال يل السيد :اذهب أقم احلارس ،ليخرب بام يرى،
فرأى ركاب ًا أزواج فرسان ،ركاب محري ،ركاب مجال ،فأصغى إصغاء شديد ًا ،ثم رصخ كأسد:
أهيا السيد أنا قائم عىل املرصد دائ ًام يف النهار ،وأنا واقف عىل املحرس كل الليايل ،وهوذا ركاب
من الرجال ،أزواج من الفرسان.فأجاب وقال :سقطت ،سقطت بابل ومجيع متاثيل آهلتها
املنحوتة كرسها إىل األرض.
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يا دياستي وبني بيدري ،ما سمعته من رب اجلنود إله إِسائيل أخربتكم به ،وحي من جهة
دومة .رصخ إيل صارخ من سعري :يا حارس ما من الليل ،يا حارس ما من الليل .قال احلارس:
أتى صباح وأيضا ليل ،إن كنتم تطلبون فاطلبوا .ارجعوا تعالوا ،وحي من جهة العرب :ستبيتني
يف صحاري بالد العرب يا قوافل الددانيني ،فامحلوا يا أهل تيامء املاء للعطشان ،واستقبلوا اهلاربني
باخلبز ،ألهنم قد فروا من السيف املسلول ،والقوس املتوتر ،ومن وطيس املعركة .ألنه هذا ما قاله
يل الرب :يف غضون سنة مماثلة لسنة األجري يفنى كل جمد قيدار ،وتكون بقية الرماةاألبطال من
أبناء قيدار ،قلة .ألن الرب إله إِسائيل قد تكلم)
قلت :لقد قرأت هذه النبوءة كثرية ..لكني ل أتصور أبدا أهنا تبرش بمحمد ..فام الذي جعلك
ختص هبا حممدا؟
قال :أجبني أوال ..إن يف هذا النص أسامء ألعالم من بلدان وأشخاص ،وهي تيرس تطبيق
البشارة.
قلت :ما تقصد بذلك؟
قال :أرأيت لو أن رجال ذكر لك لغزا ،ثم قربه بذكر ما يرتبط به من أسامء أماكن
وأشخاص ..أال يكون بذلك قد يرس لك حل لغزه؟
قلت :أجل..
قال :فهكذا فعل إشعيا ..إن التحريف قد يمس املعاِّن ،ولكنه ال يطيق مس األسامء.
قلت :فصل يل هذا اإلمجال الذي ذكرته.
هجرة النبي:
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قال :لقد ورد يف البشارة ذكر لقوافل الددانيني( ،)1وهي تنسب هذه القوافل إىل وددان ،وهي
قرب املدينة النبوية املنورة ،وهي املدينة التي هاجر إليها حممد.
وفيها يأمر أشعيا أهل تيامء أن يقدموا الرشاب والطعام هلارب هيرب من أمام السيوف،
وجميئ األمر بعد اإلخبار عن الوحي الذي يكون من جهة بالد العرب قرينة بأن اهلارب هو
صاحب ذلك الوحي الذي يأمر اهلل أهل تيامء بمنارصته( :هاتوا ما ًءا ملالقاة العطشان ،يا سكان
أرض تيامء وافوا اهلارب بخبزه)
أال تعلم أين تقع أرض تيامء()2؟
قلت :ال ..قرأهتا يف الكتاب املقدس لكني ل أهتم هبا ..لعلها يف الشام ،فهي املنطقة اجلغرافية
للكتاب املقدس.
قال :ال ..إهنا مدينة تقع شامل املدينة ،وسميت كذلك نسبة إىل تيام بن إسامعيل ،وقد كان

( )1الديدانيون ( דדניח) هى صــيغة مجع لكلمة ديدان ( דדנ ) وتنطق ىف العربية ديدانيم ،والديدانيون هم ســكان منطقة
ديدان ،وهم العرب القدماء املنحدرين من نسـل نوح  كام ورد ىف سـفر التكوين (  6 : 10ـــــ  ،) 7وأهنم ينتمون أيضـا إىل
إبراهيم  من خالل زوجته قطورا ( تك  .) 3 : 25وقد ورد ذكر هؤالء العرب الديدانيني ىف الوثائق الكلدانية واألشورية.
وتقع منطقـة ديـدان العربيـة طبقـا للخرائط املســـيحيـة الواردة ىف األطـالس الكتـابيـة ىف جوار منطقـة املـدينـة املنورة ،وإن ذهـب
البعض إىل حتريك مكاهنا إىل الشـــامل كام يفعلون دائام ،وقالوا بأن ديدان أو دادان هى مدينة العال ىف الســـعودية حاليا( .انظر:
نبي أرض اجلنوب)
( ..)2تيامء ( תיחא) هو اسـم للمنطقة الشـاملية الغربية جلزيرة العرب حيث اسـتوطن فيها نسـل تيام ابن إسـامعيل  وهذا
املكان هو نفســه املكان املســمى بأرض تيامء أو صــحراء تيامء الواقعة ىف النصــف الشــامىل الغربى للجزيرة العربية (،) Teima
ومن املعلوم بداهة عند اجلغرافيني ه
أن املدينة املنورة تقع ىف أرض تيامء.
وقـد جـاء ذكر تيامء ىف الوثـائق األكـاديـة والبـابليـة ،وقـد وصـــفتهـا الوثـائق البـابليـة القـديمـة بـأهنـا أرض النخيـل ( Grant of
 ) specified palm landونجد مثل ذلك الوصـف ىف قصـة إسـالم الصـحابى اجلليل سـلامن الفارسـى عىل لسـان راهب
النبى املرتقب ظهوره فقال له ( :أرض بني حرتني ذات نخل ) ...فجاء سـلامن إىل
نرصـانى حني أشـار لسـلامن عن مكان مبعث ّ
النبى املرتقـب ظهوره بيثرب ،كام أنـه من املعروف ىف املراجع العربيـة القـديمـة ه
أن تيامء هى وادى القرى من أعامل
موطن بعثـة ّ
املدينة املنورة( .انظر :نبي أرض اجلنوب)
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يسكنها اليهود ألهنم كانوا يتوقعون ظهور النبي ،وكانوا يقولون ألهل املدينة(:إن نبيا يظهر فينا
نقتلكم به قتل إرم وعاد)
قلت :فأنت ترى أن هذا النص خطاب ألولئك اليهود الذين استوطنوا تيامء؟
قال :أجل ..أهل يثرب من اليهود الذين هم من أهل تيامء هم املخاطبون يف هذا النص.
قلت :أتدري متى خاطب إشعياء اليهود هبذا النص؟
قال :نعم لقد نطق إشعيا هبذا النص يف النصف األخري من القرن الثامن قبل امليالد.
قلت :ولكن من تذكر أهنم خوطبوا هبذا النص ل يولدوا إال يف القرن السابع من امليالد ،وهو
القرن الذي نزل فيه حممد منطقة املدينة.
قال :أليست هذه نبوءة؟ ..بل هي نبوءة تكاد تؤرخ هلجرة حممد  من مكة إىل املدينة ..إن
نص النبوءة خيرب أن اهلارب هرب ومعه آخرون ..لقد جاء فيها( :فإهنم من أمام السيوف قد
هربوا)
ثم يذكر الوحي اخلراب الذي حيل بمجد قيدار بعد سنة من هذه احلادثة ،مما يدل عىل أن
اهلروب كان منهم ،وأن عقاهبم كان بسبب تلك احلادثة ..لقد جاء يف البشارة( :فإنه هكذا قال يل
السيد اهلل  :يف مدة سنة كسنة األجري يفنى كل جمد قيدار ،وبقية عدد قيس أبطال بني قيدار تقل)
أال تعلم من هو قيدار( )1الذي نصت عليه البشارة؟
نص
( )1قيدار ( קדך ) معناه الداكن اللون أو أســـمر البرشـــة ،وهو اســـم علم ألحد أبناء إســـامعيل  املذكورين ىف ّ
ومبسام ِ
ِ
ومشامع .ودومة ،و ِم هسا ،وحداد ،وتيام،
التكوين (  13 : 25ــ  ) 14وهم ( :نبايوت بكر إسامعيل ،وقيدار ،وأدبئيلْ ،
ويطور ،ونافيشِ ،
وقدْ ِمة) ،وكل منهم زعيم لقبيلة من قبائل العرب القاطنة ىف املنطقة الواقعة بني حويلة وشور ىف اجتاه آشور.
وتطلق أيضــا كلمة قيدار عىل العرب القاطنني بمنطقة فاران َب هكة .وتشــري إليهم املوســوعات الكتابية بأهنم عرب الشــامل
اليمنى ،فيقال عنهم القيداريون .ومنهم جاءت قبيلة قريش الشهرية.
متييزا هلم عن عرب اجلنوب
ّ
وهناك اعرتاف رصيح ىف املوســوعات الكتابية املســيحية بدين العرب القدماء الذى ورثوه عن آبائهم إبراهيم وإســامعيل
األوىل والذى ُيســـميه
وقيدار ،وهذا الدين ُيطلق عليه الباحثون املســـيحيون الغربيون اســـم (  ) Pre-Islamicأى اإلســـالم ّ
القرآن بدين اإلسالم بدون أول أو آخر.
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قلت :لقد ذكر الكتاب املقدس هذا االسم ..ففي (سفر التكوين (:)18-13: 25وهذه
اسامء بني اسامعيل باسامئهم حسب مواليدهم :نبايوت بكر إسامعيل وقيدار وأدبئيل ومبسام
ومسا وحدار وتيام ويطور ونافيش وقدمة ،هؤالء هم بنو إسامعيل ،وهذه
ومشامع ودومة ّ
اسامؤهم بديارهم وحصوهنم اثنا عرش رئيسا حسب قبائلهم ،وهذه سنو حياة اسامعيل ،مئة
وانضم اىل قومه ،وسكنوا من حويلة اىل شور التي أمام
وسبع وثالثون سنة.واسلم روحه ومات
ّ
مرص حينام جتيء نحو أشور .أمام مجيع إخوته نزل)
قال :فأنت ترى أن هذا النص خيرب أن بني اسامعيل كانوا يسكنون يف جزيرة العرب.
قلت :أجل..
قال :وقد كان بنو قيدار الذين نصت عليهم البشارة هم قومه  ،والذين هرب من بني
أيدهيم ..لقد كانت مكة التي هاجر منها حممد  هي أرض بني قيدار قريش ،الذين كانوا قد
عينوا من كل بطن من بطوهنم شاب ًا جلد ًا ليجتمعوا لقتل حممد  ليلة هجرته ..فجاء الشباب
ومعهم أسلحتهم ،فخرج الرسول مهاجر ًا هارب ًا ،فتعقبته قريش بسيوفها وقسيها.
إن البشارة تنص عىل ذلك بكل رصاحة ووضوح ..اسمع معي ( ..فإهنم من أمام السيوف
قد هربوا ،من أمام السيف املسلول ،ومن أمام القوس املشدودة)
إن شئت أن تتأكد من ذلك فاذهب إىل الكتب الكثرية ذات األسانيد الصحيحة التي أرخت
حلياة حممد ..

وهم يعرتفون ه
بأن هذا الدين اإلسـالمى األوىل كان له وجود بني عرب الشـامل القيداريني ىف الفرتة الواقعة بني سـنة 1200
ق م وإىل توقيت ظهور رسالة اإلسالم من مكة املكرمة.
وقد وردت اشارات تارخيية عن بنى قيد ار ــ ـ القيداريون ــ ـ ىف الرتاث األشورى املكتشف حديثا ،تثبت أنه كان للقيداريني
قوة ورهبة يعمل هلا املناوئون عىل تفادهيا ( وثائق أشور بانيبال  632ـ  668ق م ) .وهناك أيضا بعض الوثائق املرصية املكتوبة
بـاآلراميـة ىف القرن اخلـامس قبـل امليالد تشـــري إىل امللـك العربى جشـــ يم (  ) Geshemوالـذى تقول عنـه موســـوعـة زنـدرفـان
الكتابية أنه هو املذكور ىف سفر نحميا (  19 : 2؛  1 : 6ـ  ) 6وهو ملك بنى قيدار( .انظر :نبي أرض اجلنوب)
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اذهب إىل سرية ابن هشام ..واسمع ملا يقول ابن إسحق ..والذي اتفق معه عىل نقل ذلك
الكثري من العدول..
لقد ذكر كام ذكر غريه أنه ملا رأت قريش أن رسول اهلل  قد صارت له شيعة وأصحاب
من غريهم بغري بلدهم ،ورأوا خروج أصحابه من املهاجرين إليهم عرفوا أهنم قد نزلوا دارا،
وأصابوا منهم منعة ،فحذروا خروج رسول اهلل  إليهم وعرفوا أهنم قد أمجع حلرهبم ،فاجتمعوا
له يف دارالندوة ـ وهي دار قيص بن كالب التي كانت قريش ال تقيض أمر ًا إال فيها ـ يتشاورون
فيها ما يصنعون يف أمر رسول اهلل  حني خافوه.
وقد ذكر ابن إسحاق ناقال عن عن عبد اهلل بن عباس صاحب حممد  أهنم ملا أمجعوا
لذلك ،واتعدوا أن يدخلوا يف دار الندوة ليتشاوروا فيها يف أمر رسول اهلل  غدوا يف اليوم الذي
اتعدوا له ،فاعرتضهم إبليس يف هيئة شيخ جليل عليه بتلة ،فوقف عىل باب الدار ،فلام رأوه واقفا
عىل باهبا قالوا :من الشيخ ،قال :شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحرض معكم ليسمع
ما تقولون ،وعسى أن ال يعدمكم منه رأيا ونصح ًا ،قالوا :أجل ..فدخل معهم ،وقد اجتمع فيها
أرشاف قريش ..فقال بعضهم لبعض :إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم ،فإنا واهلل ما
نأمنه عىل الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غرينا ،فأمجعوا فيه رأيا.
فقال قائل منهم :احبسوه يف احلديد ،وأغلقوا عليه بابا ،ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من
الشعراء الذين كانوا قبله زهريا والنابغة ومن مىض منهم من هذا املوت حتى يصيبه ما أصاهبم.
فقال الشيخ النجدي :ال واهلل ما هذا لكم برأي ،واهلل لئن حبستموه كام تقولون ليخرجن
أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إىل أصحابه فألوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من
أيديكم ،ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم عىل أمركم ما هذا لكم برأي فانظروا يف غريه.
فتشاوروا ثم قال قائل منهم :نخرجه من بني أظهرنا ،فننفيه من بالدنا فإذا أخرج عنا فو اهلل
ما نبايل أين ذهب ،وال حيث وقع إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألفتنا كام كانت.
160

فقال الشيخ النجدي :ال واهلل ما هذا لكم برأي ،أل تروا حسن حديثه وحالوة منطقه وغلبته
عىل قلوب الرجال بام يأيت به ،واهلل لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن حيل عىل حي من العرب ،فيغلب
عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه ،ثم يسري هبم إليكم حتى يطأكم هبم يف بالدكم،
فيأخذ أمركم من أيديكم ،ثم يفعل بكم ما أراد ..دبروا فيه رأيا غري هذا.
فقال أبو جهل بن هشام ـ وهو أعدى أعداء حممد ـ  :واهلل إن يل فيه لريا ما أراكم وقعتم عليه
بعد.
قالوا :وما هو يا أبا احلكم؟
قال :أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شاب ًا جليد ًا نسيب ًا وسيط ًا فينا ،ثم نعطي كل فتى منهم
سيف ًا صارم ًا ،ثم يعمدوا إليه ،فيرضبوه هبا رضبة رجل واحد ،فيقتلوه ،فنسرتيح منه ،فإهنم إذا
فعلوا ذلك تفرق دمه يف القبائل مجيع ًا ،فلم يقدر بنو عبد مناف عىل حرب قومهم مجيعا ،فرضوا
منا بالعقل فقلناه هلم.
فقال الشيخ النجدي :القول ما قال الرجل ..هذا الرأي الذي ال رأي غريه فتفرق القوم عىل
ذلك وهم جممعون له.
وقد أوردت األخبار بأسانيد الثقاة أن جربيل  أتى حممدا  فقال :ال تبت هذه الليلة
عىل فراشك الذي كنت تبيت عليه ..فلام كانت عتمة من الليل اجتمعوا عىل بابه يرصدونه متى
ينام فيثبون عليه ،فلام رأى رسول اهلل  مكاهنم قال لعيل بن أيب طالب( :نم عىل فرايش وتسج
بربدي هذا احلرضمي األخرض) ،فنم فيه ،فإنه لن خيلص إليك يشء تكرهه منهم.
فلام أجتمعوا ملا دبروه ،وفيهم أبو جهل ،فقال وهم عىل بابه :إن حممدا يزعم أنكم إن
تابعتموه عىل أمره كنتم ملوك العرب والعجم ،ثم بعثتم من من بعد موتكم ،فجعلت لكم جنان
كضنان األردن وإن ل تفعلوا كان له فيكم ذبح ،ثم بعثتم من بعد موتكم ،ثم جعلت لكم نار
حترقون فيها.
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فخرج عليهم رسول اهلل  ـ وهم يتحدثون بمثل ذلك ـ فأخذ حفنة من تراب يف يده ،ثم
قال( :أنا أقول ذلك أنت أحدهم) ،وأخذ اهلل تعاىل عىل أبصارهم عنه ،فال يرونه فجعل ينثر ذلك
الرتاب عىل رؤوسهم ،وهو يتلو آيات من سورة يس.
ول يكتفوا هبذا التدبري ،بل تعقبوه  ليقتلوه ..والروايات بذلك متواترة ال شك يف ثبوهتا..
ِ
ين كَ َف ُروا لِ ُي ْث ِب ُت َ
وك
بل إن القرآن الكريم أثبت ذلك ..فقد جاء فيه قوله تعاىلَ ﴿:و ِإ ْذ َي ْمكُ ُر ِب َك ا هلذ َ
ِ
وك َأ ْو ُخي ِْر ُج َ
َأ ْو َي ْق ُت ُل َ
وك َو َي ْمكُ ُر َ
ين﴾ (ألنفال)30:
هلل َوا هُ
ون َو َي ْمكُ ُر ا هُ
هلل َخ ْ ُري ا َْملاك ِر َ
ثم التفت إيل ،وقال :إن شئت أن تتأكد من هذا ،فاذهب إىل األسفار الكثرية املمتلئة
باألسانيد املوثوقة لتخربك بصدقه.
قلت :أنا ال أكذب ما ذكر من ذلك يف السرية ..ولكني أشك يف انطباق ذلك عىل حممد.
قال :هو ذا التاريخ أمامك ..فهل هناك نبي هاجر من مكة إىل املدينة ،واستقبله أهل تيامء غري
حممد؟
وهل نزل وحي يف بالد العرب غري القرآن؟
نرص النبي:
قال :ثم إن النبوءة تنص عىل أبناء قيدار الذين هم قوم حممد  قد نزلت هبم العقوبة اإلهلية
بعد مدة وجيزة من هجرة حممد  ..لقد ورد يف النبوءة( :كام قال يل اهلل  :يف مدة سنة كسنة
األجري ،يفنى كل جمد قيدار ،وبقية عدد قيس أبطال بني قيدار)
لقد حصل كل ما أخربت به هذه النبوءة ،فبعد سنة ونيف من هجرة حممد  وقعت غزوة
بدر ..وكانت هزيمة نكراء أذهبت جمد قريش ،وقتلت كثريا من أبطاهلم الذين بارزوا حممدا 
احلرب..
اقرأ ما يف التاريخ املوثق بأدق األسانيد ليخربك بذلك ..بل قد أرخ الكتاب املقدس ..عهد
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هلل َل َع هلكُ ْم
هلل ِب َبدْ ٍر َو َأ ْن ُت ْم َأ ِذ هل ٌة َفات ُهقوا ا هَ
َرصكُ ُم ا هُ
اهلل األخري للبرشية لذلك ،فقال تعاىلَ ﴿:و َل َقدْ ن َ َ
ت َْشكُ ُر َ
ون﴾ (آل عمران)123:

بل إن اهلل تعاىل يسمي واقعة بدر بيوم الفرقان ،لتفريقها بني احلق والباطل ،كام قال تعاىل﴿:
ول ولِ ِذي ا ْل ُقربى وا ْليتَامى وا َْملس ِ
ِ
ِ
ِ
اك ِ
ني َوا ْب ِن
يش ٍء َف َأ هن هِ
هلل ُ ُ
مخ َس ُه َول هلر ُس ِ َ
َْ َ َ َ َ َ
َواعْ َل ُموا َأن َهام غَن ْم ُت ْم م ْن َ ْ
ِ
هلل وما َأنْزَ ْلنَا َ ِ
الس ِب ِ
هلل َ
يش ٍء
اجل ْم َعا ِن َوا هُ
عَىل عَ ْبدنَا َي ْو َم ا ْل ُف ْر َقان َي ْو َم ا ْلت ََقى ْ َ
يل ِإ ْن كُ ْن ُت ْم آ َم ْن ُت ْم ِبا هِ َ َ
ه
عَىل كُ يل َ ْ
ِ
ِ
ِ
كْب َأ ْس َف َل ِمنْكُ ْم َو َل ْو ت ََواعَدْ ُت ْم َال ْخ َت َل ْف ُت ْم ِيف
الر ُ
َقد ٌير ْذ َأ ْن ُت ْم ِبا ْل ُعدْ َوة الدُّ ْن َيا َو ُه ْم ِبا ْل ُعدْ َوة ا ْل ُق ْص َوى َو ه
كَان م ْفع ً ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
هلل
عَن َب يين ٍَة َو َ ْحي َيى َم ْن َح هي عَ ْن َب يين ٍَة َو ِإ هن ا هَ
يض ا هُ
وال ل َي ْه ِل َك َم ْن َه َل َك ْ
هلل َأ ْم ًرا َ َ ُ
ا ْملي َعاد َو َلك ْن ل َي ْق َ
َلس ِم ٌ ِ
يم (األنفال 41:ـ )42
يع عَل ٌ
َ
وقد تنبأ القرآن الكريم هبذه اهلزيمة املنكرة التي فرقت احلق عن الباطل ،قبل ذلك ،يف الفرتة
اجل ْم ُع َو ُي َو ُّل َ
ون الدُّ ُب َر﴾
التي كان فيها املسلمون مضطهدين ،فقد نزل حينها قوله تعاىلَ ﴿:س ُي ْهزَ ُم ْ َ
(القمر)45:
التفت إيل ،وقال :اذهب إىل األسانيد ..فهي ختربك بكل ذلك ،وبأكثر من ذلك ..ثم عد إىل
البشارة لتسمع إشعيا يصيح يف هيود تيامء ،ليؤكد هلم وقوع هذه النبوءة ،ويقول( :ألن الرب إله
إِسائيل قد تكلم)
ثم اذهب إىل التاريخ ..وابحث هل حصلت أي هزيمة لبني قيدار عىل يد نبي غري هذه
اهلزيمة.
إن هذه البشارة نص رصيح ال يمكن انطباقه إال عىل حممد  ،بل ال يمكن انطباقه إال عىل
حادث هجرته ،وحمل هجرته..
ولو شئت أن تذهب لكتب التاريخ لتبحث عن ِس هجرة اإلِسائيليني لتلك املنطقة
لوجدت انتظارهم للنبي املوعود هو الرس األكرب لذلك ..وقد نص القرآن الكريم عىل ذلك ،فقال
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ِ
ِ
هلل ُم َصدي ٌق َملِا َم َع ُه ْم َوكَا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل َي ْس َت ْف ِت ُح َ
ين
َاب ِم ْن ِعن ِْد ا هِ
ون عَ َىل ا هلذ َ
تعاىلَ ﴿:و َهملا َجا َء ُه ْم كت ٌ
ِ
هلل َ
ين﴾ (البقرة)89:
عَر ُفوا كَ َف ُروا ِب ِه َف َل ْعن َُة ا هِ
عَىل ا ْلكَاف ِر َ
كَ َف ُروا َف َل هام َجا َء ُه ْم َما َ
إن هذه اآلية تنص عىل أن اليهود كانوا من قبل جميء هذا الرسول هبذا الكتاب يستنرصون
بمجيئه عىل أعدائهم من املرشكني إذا قاتلوهم ،وقد نقل لنا املؤرخون ـ باألسانيد الصحيحة ـ
أقواهلم الدالة عىل ذلك ..فقد كانوا يقولون :إنه سيبعث نبي يف آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد
وإرم.
وقد نقل بعضهم شهادة عنه يف ذلك ،فقال :فينا واهلل ،وفيهم ـ يعني يف األنصارويف اليهود
الذين كانوا جرياهنم ـ نزلت هذه اآلية ـ يقصد االية السابقة ـ
دهرا يف اجلاهلية ،ونحن أهل رشك ،وهم
ثم ذكر شهادته يف ذلك ،فقال :كنا قد علوناهم (ً )1
أهل كتاب ،فكانوا يقولون( :إن نب ًيا من األنبياء يبعث اآلن نتبعه ،قد أظل زمانه ،نقتلكم معه قتل
عاد وإرم) ،فلام بعث اهلل رسوله من قريش واتبعناه كفروا به ..فذلك قوله تعاىلَ ﴿:ف َل هام َجا َء ُه ْم
ِ
هلل َ
ين ﴾(النساء )155 :
عَر ُفوا كَ َف ُروا ِب ِه َف َل ْعن َُة ا هِ
عَىل ا ْلكَاف ِر َ
َما َ
وقد ذكر املؤرخون بعض املحاجة التي أقامها أهل املدينة عىل جرياهنم من اليهود ،فذكروا
أن معاذ بن جبل ،وبرش بن الرباء بن َم ْع ُرور ،قاال( :يامعرش هيود ،اتقوا اهلل وأسلموا ،فقد كنتم
تستفتحون علينا بمحمد  ونحن أهل رشك ،وختربوننا بأنه مبعوث ،وتص ُفونه لنا بصفته)،
فقال َسالم بن ِم ْشكم أخو بني النضري( :ما جاءنا بيشء نعرفه ،وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل
ِ
هلل ُم َصدي ٌق َملِا َم َع ُه ْم َوكَا ُنوا ِم ْن َق ْب ُل
َاب ِم ْن ِعن ِْد ا هِ
اهلل يف ذلك من قوهلم َ ﴿:و َهملا َجا َء ُه ْم كت ٌ
ِ
ِ
َي ْس َت ْف ِت ُح َ
هلل َ
ين
عَر ُفوا كَ َف ُروا ِب ِه َف َل ْعن َُة ا هِ
عَىل ا ْلكَاف ِر َ
ون عَ َىل ا هلذ َ
ين كَ َف ُروا َف َل هام َجا َء ُه ْم َما َ

( )1انترصنا عليهم.
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﴾

(البقرة)1()89:

وجدت الفرضة سانحة ألرد عليه ،فقلت :فهاهم أحبار اليهود ،وهم علامء بالكتاب ل
جيدوه كام يف كتبهم ..ولو وجدوه كذلك التبعوه.
قال :أال تعرف اليهود؟ ..أنتم تذكرون يف كتبكم أن املسيح مبرش به يف كتب األنبياء التي
يتداوهلا اليهود ..فهل رأيت أحدا من رجال الدين اليهودي اتبع املسيح؟
إنكم تذكرون أن أول من وقف يف وجهه هم أولئك الرجال الذين كانوا رعاة الكتاب
املقدس ..فهل يستدل أحد من الناس بتكذيبهم عىل تكذيب املسيح؟
ومع ذلك ..فإن حممدا  قد اتبعه كثري من كبار رجال الدين اليهود بعد أن عاينوا صدق
العالمات التي وردت يف كتبهم.
ارجع إىل كتب التاريخ لتخربك بذلك ..وساقص عليك منها ما قد يقنعك:
لقد رووا بأسانيد موثوقة حديث إسالم عبد اهلل بن سالم ،وقد كان حرب ًا عامل ًا من علامء
اليهود ..اسمع إليه ،وهو حيدث بحديثه ..قال :ملا سمعت برسول اهلل  عرفت صفته واسمه
وزمانه الذي كنا نتوكف له ،فكنت مرس ًا لذلك صامت ًا عليه حتى قدم رسول اهلل  املدينة فلام
نزل بقباء يف بني عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخرب بقدومه ،وأنا يف رأس نخلة يل أعمل فيها،
وعمتي خالدة ابنة احلارث جالسة ،فلام سمعت اخلرب بقدوم رسول اهلل  كربت فقالت يل
عمتي حني سمعت تكبريي( :خيبك اهلل ..واهلل لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادما ما
زدت) قال :فقلت هلا( :أي عمة ،هو واهلل أخو موسى بن عمران ،وعىل دينه ،بعث بام بعث به)
فقالت( :أي بن أخي ..أهو النبي الذي كنا نخرب أنه يبعث مع نفس الساعة) قال :فقلت هلا( :نعم)
قال فقالت(:فذاك إذا) قال :ثم خرجت إىل رسول اهلل ،فأسلمت ثم رجعت إىل أهل بيتي
فأمرهتم فأسلموا.
( )1انظر :السرية النبوية البن هشام ( )547/1وتفسري الطربي (.)233/2
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أال ترى يف هذه الرواية كيف حتدثت عمته عن هذا النبي املزمع أن يرسل ..إن هذا يدل عىل
أنه حديث شائع معروف بينهم.
نفس القصة ختربك عن تعنت اليهود ..اسمع إليه ،وهو خيربك عن موقف قومه من اليهود..
قال :وكتمت إسالمي من هيود ،ثم جئت رسول اهلل  فقلت له :يا رسول اهلل إن هيود قوم
هبت ،وإِّن أحب أن تدخلني يف بعض بيوتك ،وتغيبني عنهم ،ثم تسأهلم عني حتى خيربوك كيف
أنا فيهم ،قبل أن يعلموا بإسالمي ،فإهنم إن علموا به هبتوِّن وعابوِّن) ،قال :فأدخلني رسول اهلل
 يف بعض بيوته ،ودخلوا عليه ،فكلموه وساءلوه ،ثم قال هلم( :أي رجل احلصني بن سالم
فيكم ؟) قالوا( :سيدنا وابن سيدنا وحربنا وعاملنا) قال :فلام فرغوا من قوهلم ،خرجت عليهم،
فقلت هلم( :يا معرش هيود ..اتقوا اهلل ،واقبلوا ما جاءكم به ،فواهلل إنكم لتعلمون إنه لرسول اهلل،
جتدونه مكتوبا عندكم يف التوراة باسمه وصفته ،فإِّن أشهد أنه رسول اهلل  ،وأومن به وأصدقه
وأعرفه) ،فقالوا :كذبت ،ثم واقعوا يب ،قال :فقلت لرسول اهلل (:أل أخربك يا رسول اهلل أهنم
قوم هبت ،أهل غدر وكذب وفجور) ،قال :فأظهرت إسالمي وإسالم أهل بيتي ،وأسلمت
عمتي خالدة بنت احلارث ،فحسن إسالمها.
ليس هذا فقط ..هناك الكثري ممن نرص حممدا ،أو أسلم عىل يديه بسبب هذه البشارات..
فهذا خمرييق ..وقد كان حرب ًا عاملا ..وكان رج ً
ال غنيا كثري األموال من النخل ،وكان يعرف رسول
اهلل  بصفته وما جيد يف علمه ،وغلب عليه إلف دينه ،فلم يزل عىل ذلك حتى إذا كان يوم أحد،
وكان يوم أحد يوم السبت ،قال( :يا معرش هيود ..واهلل إنكم لتعلمون أن نرص حممد عليكم حلق)
قالوا( :إن اليوم يوم السبت) ،قال( :ال سبت لكم) ،ثم أخذ سالحه ،فخرج حتى أتى رسول اهلل
 بأحد ،وعهد إليه من وراءه من قومه ،إن قتلت هذا اليوم فأموايل ملحمد  يصنع فيها ما أراه
اهلل ،فلام اقتتل الناس قاتل حتى قتل ،فكان رسول اهلل  يقول( :خمرييق خري هيود) ،وقبض
رسول اهلل  أمواله ،فعامة صدقات رسول اهلل  باملدينة منها.
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وتنقل لنا صفية ،وهي اليهودية التي تزوجها رسول اهلل  ،معرفة اليهود بصدقه ،
ووقوف الكرب واحلسد بينهم وبني اتباعه ،فقالت :كنت أحب ولد أيب إليه ،وإىل عمي أيب ياِس..
م ألقهام قط مع ولد هلام إال أخذاِّن دونه ،فلام قدم رسول اهلل  املدينة ،ونزل قباء يف بني عمرو
بن عوف غدا عليه أيب حيي بن أخطب وعمي أبو ياِس بن أخطب مغلسني ،فلم يرجعا حتى كانا
مع غروب الشمس ،فأتيا كالني كسالنني ساقطني يمشيان اهلوينى ،فهششت إليهام كام كنت
أصنع ،فواهلل ما التفت إيل واحد منهام مع ما هبام من الغم ..وسمعت عمي أبا ياِس وهو يقول
أليب حيي بن أخطب( :أهو هو ؟) ،قال( :نعم واهلل) قال( :أتعرفه وتثبته ؟) قال( :نعم) ،قال:
(فام يف نفسك منه ؟) قال( :عداوته واهلل ما بقيت)
وينقل لنا سلمة بن سالمة ،وكان من أهل بدر ،شهادته عىل ذلك ،فيقول :كان لنا جار
هيودي يف بني عبد األشهل ،فخرج علينا يو ًما من بيته قبل مبعث رسول اهلل  بيسري ،حتى
وقف عىل جملس بني عبد األشهل..وأنا يومئذ أحدث من فيهم سنًّا عىل بردة مضطجعا فيها ٍ
بفناء
ً
أصيل ،فذكر البعث والقيامة واحلسنات وامليزان واجلنة والنار ،قال ذلك ألهل رشك أصحاب
أوثان ال يرون بع ًثا كائنًا بعد املوت ،فقالوا له :وحيك يا فالن ،ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد
موهتم إىل دار فيها جنة ونار ،جيزون فيها بأعامهلم؟ فقال :نعم ،والذي حيلف به ،لود أن له بحظه
من تلك النار أعظم تنور يف الدنيا حيمونه ،ثم يدخلونه إياه ،فيطبق به عليه ،وأن ينجو من تلك
النار غدً ا .قالوا له :وحيك وما آية ذلك؟ قال :نبي يبعث من نحو هذه البالد ،وأشار بيده نحو مكة
إيل وأنا من أحدثهم سنًّا ،فقال :إن يستنفذ هذا الغالم عمره
واليمن ،قالوا :ومتى نراه؟ ..فنظر ّ
يدركه ،قال سلمة( :فواهلل ما ذهب الليل والنهار حتى بعث اهلل رسوله  ،وهو بني أظهرنا،
فآمنا به وكفر به بغ ًيا وحسدً ا) ،فقلنا :ويلك يا فالن ،ألست بالذي قلت لنا؟ قال :بىل وليس به(.)1
لقد وقف احلسد حائال بينهم وبني حممد  كام وقف ـ قبل ذلك ـ حائال بينهم وبني املسيح..
( )1رواه أمحد.
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فال تكونوا كاليهود ..وابحثوا عن حممد  يف أسفار األنبياء ..ويف أسفار التاريخ.
قلت :لقد ذكرت أسامء أعالم كثرية ال أجادلك فيها ..ولكن من أخربك أهنا تتنبأ عن بالد
العرب ..أال يمكن أن تكون هذه النبوءات عن اهلند والصني ..إن ذلك يستدعي بحثا آخر
أوسع.
ابتسم ،وقال :أل تقرأ الكتاب املقدس؟
قلت :بىل ..أنا رجل دين ..أال ترى ثيايب؟
قال :أل تقرأ قوله يف النبوءة( :وحي من جهة العرب) وقوله فيهاَ (:ست َِب ِيتنيَ ِيف َص َح ِاري ِبال َِد
ا ْل َع َر ِب َيا َق َو ِاف َل الده َد ِان يينيَ )؟
استحييت من سؤايل ..لقد كان نص البشارة واضحا ال حيتمل أي تأويل ،سألت نفيس عن
ِس ترك اليهود هلذه البشارة مع وضوحها ،فقال ـ وكأنه قرأ ما يف نفيس ـ  :أال تقولون بأنه ال يمكن
أن تتم جريمة كاملة؟
قلت :ما تقصد؟
قال :إن املجرم عادة يرتك خلفه ما يدل عىل جريمته ..هذا يف اجلرائم البسيطة ..فكيف
باجلريمة العظمى التي تريد أن حتجب أعظم شمس أطلت عىل البرش؟
إن اهلل حفظ من نصوص الكتاب املقدس ما حيفظ هذه النبوءات لتبقى حجة عىل العاملني.
ثم ،التفت إيل ،وقال :عادة قومك أن يلصقوا كل البشارات باملسيح ،فكيف تعاملوا مع هذه
البشارة؟
صمت ،فقال :لقد كنت مسيحيا ..لقد رأيتهم ال جيرؤون عىل االقرتاب منها ..بل رأيتهم
لو استطاعوا أن حيذفوها من الكتاب املقدس لفعلوا.
صمت قليال ،ثم قال :سأترك هذه البشارة لعقلك ..ولكل ما متلك من أدوات البحث
لتتحقق مما ورد فيها ..وسأنتقل بك إىل بشارة أخرى من بشارات إشعيا العظيم.
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وسأترك قراءهتا لك ..خذ الكتاب املقدس ..واقرأ يل من سفر إشعياء ()25 -1 : 42
أعطاِّن الكتاب املقدس ،ففتحت الكتاب عىل املوضع الذي حدده يل ،فقرأت( :هو ذا
ِست به نفيس ،وضعت روحي عليه فيخرج احلق لألمم ،ال
عبدي الذي أعضده خمتاري الذي ّ
يصيح وال يرفع وال يسمع يف الشارع صوته ،قصبة مرضوضة ال يقصف وفتيلة خامدة ال يطفئ
إىل األمان خيرج احلق ،ال يكل وال ينكرس حتى يضع احلق يف األرض وتنتظر اجلزائر رشيعته،
هكذا يقول اهلل الرب خالق السموات ونارشها باسط األرض ونتائجها معطي الشعب عليها
نسمة والساكنني فيها روحا ..أنا الرب قد دعوتك بالرب فامسك بيدك واحفظك واجعلك عهدا
للشعب ونورا لالمم لتفتح عيون العمي لتخرج من احلبس املأسورين من بيت السجن اجلالسني
يف الظلمة ..أنا الرب هذا اسمي وجمدي ال اعطيه آلخر وال تسبيحي للمنحوتات .هوذا
األوليات قد أتت واحلديثات أنا خمرب هبا قبل أن تنبت أعلمكم هبا ..غنوا للرب أغنية جديدة
تسبيحه من أقِص االرض أهيا املنحدرون يف البحر وملؤه واجلزائر وسكاهنا لرتفع الربية ومدهنا
صوهتا الديار التي سكنها قيدار لترتنم سكان سالع من رؤوس اجلبال ليهتفوا ليعطوا الرب جمدا
وخيربوا بتسبيحه يف اجلزائر الرب كاجلبار خيرج كرجل حروب ينهض غريته هيتف ويرصخ
ويقوى عىل أعدائه قد صمت منذ الدهر سكت جتلدت كالوالدة أصيح أنفخ وأنخر معا أخرب
اجلبال واآلكام وأجفف كل عشبها وأجعل األهنار يبسا وأنشف اآلجام وأسري العمي يف طريق
ل يعرفوها يف مسالك ل يدروها أمشيهم أجعل الظلمة أمامهم نورا واملعوجات مستقيمة هذه
األمور أفعلها وال أتركهم قد ارتدوا إىل الوراء خيزى خزيا املتكلون عىل املنحوتات القائلون
أنتن آهلتنا أهيا الصم اسمعوا ،أهيا العمي انظروا لتبرصوا من هو أعمى إال عبدي
للمسبوكاتّ :
وأصم كرسويل الذي أرسله من هو أعمى كالكامل وأعمى كعبد الرب ناظر كثريا وال
ِس من أجل بره يع ّظم الرشيعة ويكرمها)
تالحظ.مفتوح األذنني وال يسمع الرب قد ّ
ما وصلت إىل هذا املوضع ،حتى قال يل :حسبك.
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التفت إليه ،فإذا بعيناه تكادان تفيضان من الدمع ،قلت :ما الذي يبكيك؟
قال :لقد كانت هذه البشارة هي طريقي إىل حممد ..ذات يوم من أيام اهلل ال أزال أذكره
جيدا ..كنت فارغ القلب من كل سلطان ..ل يكن يل أخ توأم كام كان لسائر الناس ..ول تكن يل
معشوقة متأل قلبي كام كان ألكثر الشباب ..ول يكن يل ولد أنشغل برزقه كام كان أكثر اآلباء..
جلست يف ذلك اليوم يف مرج من املروج ..وكان معي الكتاب املقدس ،وفتحته عىل هذا
النص ..وحينها ل خيطر عىل بايل إال حممد ..كنت أسمع به ..ولكني احلجب كانت حتول بيني
وبينه ..ويف تلك اللحظة قرأت حممدا يف كل كلمة من كلامت إشعيا ..لقد كانت كلامت إشعيا هي
احلروف التي رسمت اسم حممد يف عقيل وقلبي ..ومن ذلك اليوم وأنا أمتلئ بأشواق ال تستطيع
كتب الدنيا مجيعا أن تصفها.
كان يتحدث بروحانية عميقة ..أشعر بلذهتا ،ولكني ال أستطيع تفسريها ،سألته :حدثني
عن البشارة ،وما قرأت منها.
قال :إن هذه البشارة تتحدث عنه ..تتحدث عن شمس حممد ..إن كل حرف يصفه وصفا
دقيقا ال يصدق إال عليه.
قلت :فحدثني عن هذه البشارة كام حدثتني عن غريها.
قال :يتكلم اهلل تعاىل يف هذه النبوءة ـ عىل لسان إشعيا ـ عن صفات العبد الرسول الذي
سريسله من ديار قيدار بن اسامعيل يف جزيرة العرب ليجعله نورا للعال ..فهو رسول صادق
يوحى إليه من اهلل ،سيأيت برشيعة جديدة غري رشيعة موسى ..وسيحفظه اهلل من أعدائه ..وسيأمر
اهلل عباده حينئذ باحلج إىل بيته ..وباألذان يف كل مكان ..وسيأمره باجلهاد ..وسينرصه اهلل عىل
عابدي األوثان ..وسيخرج بالناس من الظلامت إىل النور ..ثم يتكلم احلق سبحانه وتعاىل
بصفات التنطبق إال عىل عبد ورسوله حممدا ..فيذكر أنه كان غافال وضاال فهداه اهلل ،وهذا العبد
يكرم رشيعة اهلل ولذلك فإن اهلل حيبه..
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قلت :أكل هذا تنص عليه البشارة؟
قال :أجل ..
قلت :أنا وقومي ال نالحظ ذلك.
قال :فاقرأوا الكتاب املقدس بعني احلقيقة ال بعني اهلوى ..وسيكون دليلكم إىل حممد.
قلت :فاقرأ يل أنت ما قرأت ..أو فرس يل ما فهمت.
رسالة النبي:
ِست به نفيس ،وضعت روحي
قال :أول النبوءة (:هو ذا عبدي الذي أعضده خمتاري الذي ّ
عليه ،فيخرج احلق لالمم)
إن هذا الوصف مع ما بعده ال ينطبق إال عىل حممد  ،فهو عبد هلل الذي سيختاره ،وهو
عنه راض ..ليخرج به األمم من الظلامت إىل النور.
قلت :ولكن ل ال نقول بانطباق هذا النص عىل املسيح؟
قال :املسيح وحممد أخوان ..ولكن هذا النص ال ينطبق إال عىل حممد  ..ألستم تعتربون
املسيح ابنا هلل ،أو مساويا هلل؟ ..أما هذا املوصوف هنا ،فهو عبد اهلل وخمتاره ليس إهلا ،وال ابن إله؟
ثم ..ألست تقرأ يف الكتاب املقدس أن املسيح أرسل إىل خراف بني إِسائيل الضالة ..أما
هذا النبي ،فهو يرصح من أول يوم بأن رسالته عامة للبرش مجيعا؟
هلل م ِن ا هتبع ِر ْضوا َنه سب َل السال ِم و ُخي ِْرجهم ِمن ال ُّظ ُلام ِ
ِ ِ
ت
لقد قال اهلل عن رسالته ْ َ ﴿:هيدي ِبه ا هُ َ َ َ
َ ُ ُ ْ َ َ
َ ُ ُ ُ ه
ِ
ُّور ِب ِإ ْذ ِن ِه وهي ِد ِهيم ِإ َىل ِرص ٍ
ِإ َىل الن ِ
اط ُم ْست َِق ٍ
َاب َأنْزَ ْلنَا ُه ِإ َل ْي َك
يم﴾ (املائدة ،)16:وقال عنها  ﴿:الر كت ٌ
ََْ ْ
َ
ُّور ِب ِإ ْذ ِن ر ِهبم ِإ َىل ِ ِ
لِ ُت ْخ ِرج النهاس ِمن ال ُّظ ُلام ِ
ت ِإ َىل الن ِ
احل ِم ِيد﴾ (ابراهيم)1:
َ
رصاط ا ْل َع ِز ِيز ْ َ
َي ْ
َ َ َ
َ
قلت :ولكن كل األنبياء كانت هذه وظيفتهم؟
قال :أجل ..ولكن الفرق بينهم وبني حممد  يف هذا يتمثل يف عموم رسالته ،وخصوص
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رسائلهم ،لقد ذكر اهلل عموم إخراج حممد للبرش مجيعا من الظلامت إىل النور ،لكنه ملا ذكر موسى
آياتنَا َأ ْن َأ ْخ ِرج َقوم َك ِمن ال ُّظ ُلام ِ
 قال  ﴿:و َل َقدْ َأرس ْلنَا موسى ِب ِ
ت ِإ َىل الن ِ
هلل
كير ُه ْم ِب َأ هيا ِم ا هِ
َ
ُّور َو َذ ْ
َ َ
ْ ْ َ
ْ َ ُ َ
ِإ هن ِيف َذلِ َك َآل ٍ
يات لِكُ يل َص هب ٍار َشكُ ٍ
ور﴾ (ابراهيم)5:
سمت النبي:
قلت :فقد ورد يف وصفه(:ال يصيح وال يرفع وال يسمع يف الشارع صوته) وهذا ينطبق عىل
املسيح ،فقد كان هينا لينا سهال.
قال :وينطبق عىل حممد  بأسانيد أرصح وأوثق وأكثر ،فقد اتفق أصحابه الكثريون الذين
الزموه عىل وصف كالمه  وسكوته وضحكه وبكائه ..فذكروا أنه (أفصح خلق اهلل وأعذهبم
كالما وأِسعهم أداء وأحالهم منطقا حتى إن كالمه ليأخذ بمجامع القلوب ويسبي األرواح
ويشهد له بذلك أعداؤه ،وكان إذا تكلم تكلم بكالم مفصل مبني يعده العاد ليس هبذ مرسع ال
حيفظ وال منقطع ختلله السكتات بني أفراد الكالم ،بل هديه فيه أكمل اهلدي..وكان كثريا ما يعيد
الكالم ثالثا ليعقل عنه ،وكان إذا سلم سلم ثالثا ،وكان طويل السكوت ال يتكلم يف غري حاجة،
يفتتح الكالم وخيتتمه بأشداقه ،ويتكلم بجوامع الكالم ،فصل ال فضول وال تقصري ،وكان ال
يتكلم فيام ال يعنيه ،وال يتكلم إال فيام يرجو ثوابه ،وإذا كره اليشء عرف يف وجهه ،ول يكن فاحشا
وال متفحشا وال صخابا ،وكان جل ضحكه التبسم ،بل كله التبسم فكان هناية ضحكه أن تبدو
نواجذه ،وكان يضحك مما يضحك منه وهو مما يتعجب من مثله ،ويستغرب وقوعه ويستندر)()1

ومثل هذا كان بكاؤه  ،فقد (كان من جنس ضحكه ،ل يكن بشهيق ورفع صوت ،كام ل
يكن ضحكه بقهقهة ،ولكن كانت تدمع عيناه حتى هتمال ويسمع لصدره أزيز)
ومما يدلك عىل انطباق هذا الوصف عىل رسول اهلل  أن أهل الكتاب ذكروا هذه الصفات

( )1زاد املعاد ،174/1 :انظر التفاصيل الكثرية املرتبطة هبذا يف رسالة (النبي اإلنسان) من هذه السلسلة.
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عنه يف كتبهم ،وأقروا بانطباقها عليه ،وقد روي من ذلك عن عطاء بن يسار ،قال :لقيت عبد اهلل
بن عمرو فقلت :أخربِّن عن صفة رسول اهلل  يف التوراة .قال :أجل واهلل ،إنه ملوصوف يف
ونذيرا وحرزً ا لألميني ،أنت
ومبرشا
التوراة كصفته يف القرآن( :يا أهيا النبي إنا أرسلناك شاهدً ا
ً
ً
عبدي ورسويل ،سميتك املتوكل ،ليس بفظ وال غليظ ،وال ه
صخاب يف األسواق ،وال جيزي
بالسيئة السيئة ،ولكن يعفو ويصفح ،ولن يقبضه اهلل حتى يقيم به امللة العوجاء ،بأن يقولوا :ال إله
إال اهلل ويفتح به قلوبا غُ لفا ،وآذانًا صام ،وأعينًا عم ًيا)()1

ً

بل إن رسول اهلل  وصف حديثه ،فقال( :إذا سمعتم احلديث عني تعرفه قلوبكم ،وتلني
له أشعاركم وأبشاركم ،وترون أنه منكم قريب ،فأنا أوالكم به ،وإذا سمعتم احلديث عني تنكره
قلوبكم ،وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم ،وترون أنه منكم بعيد ،فأنا أبعدكم منه)()2

ووصفه عيل ،وهو أحد أصحابه وآل بيته ،فقال( :إذا حدثتم عن رسول اهلل  حديثا،
فظنوا به الذي هو أهدى ،والذي هو أهنا ،والذي هو أنجي ،والذي هو أتقى)
هذا عن صفة حممد ،أما املسيح فأنتم تروون عنه يف (متى(:)46/27 :ونحو الساعة التاسعة
رصخ يسوع بصوت عظيم قائالً :إييل إييل ملا شبقتني أي إهلي إهلي ملاذا تركتني) ويف (متى:
(:)50/27فرصخ يسوع أيض ًا بصوت عظيم وأسلم الروح) ،ويف (لوقا( :)46/23:ونادى
يسوع بصوت عظيم وقال :يا أبتاه يف يديك أستودع روحي)
ثبات النبي:
قلت :فقد ورد يف البشارة قوله( :قصبة مرضوضة ال يقصف ،وفتيلة خامدة ال يطفئ إىل
األمان خيرج احلق ،ال يكل وال ينكرس حتى يضع احلق يف األرض وتنتظر اجلزائر رشيعته)
قال :وهذا ال ينطبق إىل عىل حممد  ..فقد كان له من الثبات ما يزعزع اجلبال ..لقد حاول
( )1رواه البخاري.
( )2رواه أمحد.
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أعداؤه الكثريون ثنيه عن دعوته بكل الوسائل ،فلم يتزحزح ،ول ينثن.
اذهب إىل الكتب الكثرية ذات األسانيد العالية لتخربك عن ثباته يف وجه كل األعاصري التي
اعرتضته(:)1
لقد استعمل أعداؤه وسيلة األذى له وألصحابه ،فلم جيدهم ذلك شيئا ..ولقد امتد هبم
األذى حتى ألقوا سال اجلزور عىل ظهره وهو ساجد بني يدي اهلل يف البيت احلرام.
وح ِ
ورص  يف شعب أيب طالب مع بني هاشم وبني املطلب حتى ُسمع صوت صبياهنم
ُ
ونسائهم يتضاغون جوع ًا وطعامهم األوراق واجللود ..فام صده ذلك عن دينه.
وعندما رأت قريش صالبته مع أنواع األذى التي كانت تكيلها له جربت أساليب أخرى،
فأرسلت عتبة بن ربيعة ـ وهو رجل رزين هادىء ـ فذهب إىل رسول اهلل  يقول( :يا ابن أخي،
إنك منا حيث قد علمت من املكان يف النسب ،وقد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به مجاعتهم،
فاسمع مني أعرض عليك أمور ًا لعلك تقبل بعضها:
ال مجعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا ما ً
إن كنت إنام تريد هبذا األمر ما ً
ال ،وإن كنت تريد
سودناك علينا فال نقطع أمر ًا دونك ،وإن كنت تريد ملك ًا ملكناك علينا ،وإن كان هذا الذي
رشف ًا ّ
يأتيك رئي ًا تراه ال تستطيع ر هده عن نفسك ،طلبنا لك الطب ،وبذلنا فيه أموالنا حتى تربأ)
فصلت من قوله تعاىل ﴿:حم ت َِنز ٌيل
فلام فرغ من قوله تال رسول اهلل  عليه صدر سورة ي
ِ
يمِ .كتَاب ُفص َل ْت آيا ُته ُقرآنًا عَر ِبيا لِ َقو ٍم يع َلم َ ِ
ِ
ِ
الر ِح ِ
عْر َض َأكْ َث ُر ُه ْم
ٌ ي
ون َبش ًريا َونَذ ًيرا َف َأ َ
َ ًّ ْ َ ْ ُ
َ ُ ْ
الر ْمحَان ه
م ْن ه
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
َف ُه ْم َال َي ْس َم ُع َ
اعْم ْل
ون َو َقا ُلوا ُق ُلو ُبنَا ِيف َأكنهة ممها تَدْ عُ ونَا ِإ َل ْيه َو ِيف آ َذاننَا َو ْق ٌر َوم ْن َب ْيننَا َو َب ْين َك ح َج ٌ
اب َف َ
احدٌ َف ِ
ون ُق ْل ِإنهام َأنَا ب َرش ِم ْث ُلكُ م يوحى ِإ َيل َأنهام ِإ َهلكُ م ِإ َله و ِ
ِإ هننَا عَ ِام ُل َ
يموا ِإ َل ْي ِه َو ْاس َتغ ِْف ُروه ُ َو َو ْي ٌل
ه َ ُ ْ ٌ َ
ْ ُ َ
استَق ُ
ْ
َ َ ٌ

ون الزه كَا َة و ُهم ِب ْاآل ِخر ِة ُهم ِ
ِ
لِ ْلم ْ ِ ِ
كَاف ُر َ
ين ال ُيؤْ ُت َ
ون﴾ (فصلت 1:ـ  )7حتى وصل إىل
رشكنيَ ا هلذ َ
َ ْ
َ ْ
ُ

( )1انظر رسالة (معجزات حسية) من هذه السلسلة.
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اع َق ِة عَ ٍ
اع َق ًة ِم ْث َل ص ِ
قوله تعاىلَ ﴿:ف ِإ ْن َأعْر ُضوا َف ُق ْل َأن َْذر ُتكُ م ص ِ
اد َو َث ُمو َد﴾ (فصلت)13:
َ
ْ ْ َ
َ
ما إن سمع عتبة إىل هذه اآليات حتى وضع يده عىل جنبه وقام كأن الصواعق ستالحقه،
وعاد إىل قريش يقرتح عليها أن تدع حممد ًا وشأنه!!
سب آهلتنا ،وعاب
وأرسلوا وفدا إىل أيب طالب ،يقولون له( :يا أبا طالب إن ابن أخيك قد ه
ديننا ،وس هفه أحالمنا ،وض هلل آباءنا ،فإما أن تكفه عنا وإما أن ختيل بيننا وبينه ،فإنك عىل مثل ما
نحن عليه من خالفه) ،فقال هلم أبو طالب قو ً
ال مجي ً
ال ،ور هدهم ر ّد ًا رفيق ًا فانرصفوا عنه.
ومىض رسول اهلل  بام هو عليه ،ثم استرشى األمر بينه وبينهم حتى تباعد الرجال
فتضاغنوا ،وأكثرت قريش ذكر رسول اهلل  ،وتآمروا فيه َ
فمشوا إىل أيب طالب مرة أخرى
فقالوا( :يا أبا طالب إن لك فينا ِس ّن ًا ورشف ًا ،وإنا قد استنهيناك أن تنهي ابن أخيك فلم تفعل ،وإنا
واهلل ال نصرب عىل هذا من شتم آهلتنا وآبائنا وتسفيه أحالمنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك يف ذلك؛
إىل أن هيلك أحد الفريقني ،ثم انرصفوا عنه)
وعندما ذكر أبو طالب لرسول اهلل  ما ذكروا له قال له( :يا عامه ،واهلل لو وضعوا الشمس
يف يميني والقمر يف شاميل عىل أن أترك هذا األمر حتى يظهره اهلل أو أهلك فيه ما تركته) ،ثم بكى
رسول اهلل  وقام ،فلام ه
وىل ناداه عمه أبو طالب فأقبل عليه وقال :اذهب يا ابن أخي فقل ما
أحببت ،فواهلل ال أسلمك ليشء أبد ًا ،وأنشد:
أوسد يف الرتاب دفينا
واهلل لن يصلوا إليك بجمعهم حتى ه
وهكذا خفقت كل وسائل قريش يف إعاقة دعوة النبي .
وظل األمر هكذا إىل هناية دعوته  خيطط له أعداؤه بكل ما أوتوا من مكر ،فيواجههم
بكل ما أويت من ثبات ..وكان اهلل ينرصه عليهم يف كل حني ،ويف كل حمل.
أما املسيح  ،فأنتم تروون شكواه إىل ربه وهربه وخوفه ،وأنتم ـ بعد ذلك ـ تعلمون أن
أتباعه تفرقوا عنه ،بل ل يزل أمر املسيحية مغلوب ًا حتى زمن قسطنطني الوثني الذي ل يرض عن
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املسيحية ،ول يقم بنرشها إال بعد أن أرضت ميوله الوثنية التي ورثها من أسالفه.
بينام ل خيضع حممد  إىل أي مساومات يف حياته مجيعا ..بل آثر التضحية يف سبيل نقاء
دعوته وصفائها.
رشيعة النبي:
ل أدر إال وأنا أقول :لقد جاء يف البشارة( :وتنتظر اجلزائر رشيعته ،هكذا يقول اهلل الرب
خالق السموات ونارشها باسط األرض ونتائجها معطي الشعب عليها نسمة والساكنني فيها
روحا)
قال :وهذا اجلزء من البشارة ال ينطبق إال عىل حممد  ..فهي خترب عن أمرين كالمها ال
ينطبقان عىل املسيح ،وال عىل أي نبي بعد إشعيا.
أما األول ،فهو عن عموم رشيعته مجيع األرض ،وهذا ال ينطبق عىل رسالة أي رسول من
الرسل.
والثاِّن ،أنه يأيت برشيعة جديدة ،كام ورد يف نفس البشارة( :غنوا للرب أغنية جديدة) وهذا
ال ينطبق إال عىل حممد  ..فكل األنبياء الذين تلوا موسى جاءوا برشيعة موسى ،حتى املسيح،
فأنتم تروون قوله(:ال تظنوا أِّن جئت النقض الناموس أو األنبياء ما جئت النقض بل
ألكمل)(متى  ..)17:5فرشيعة املسيح كانت رشيعة موسى عينها.
أما بولس ـ الذين تزعمون جتديده لرشيعة موسى ـ فإنه ،وإن أبطل الرشيعة املوسوية إال أنه
ل يثبت للمسيح رشيعة غريها ،بل عوض أتباعه بالنعمة فقط.
أما حممد  ،فقد جاء بالرشيعة الكاملة اخلامتة التي تعرب عن مرايض اهلل يف كل الشئون،
ِ
وقد قال تعاىل خمربا عن اكتامهلا  ﴿:ا ْليوم ي ِئس ا هل ِذين َ ِ ِ ِ
كْم ْل ُت
َ
َْ َ َ َ
كَف ُروا م ْن دينكُ ْم َفال َخت َْش ْو ُه ْم َو ْاخ َش ْون ا ْل َي ْو َم َأ َ
ِ
الم ِدين ًا ﴾ (املائدة)3:
َلكُ ْم ِدينَكُ ْم َو َأ ْمتَ ْم ُت عَ َل ْيكُ ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِض ُ
يت َلكُ ُم ْاأل ْس َ

176

وأخرب عن شمول هذه الرشيعة كل تفاصيل احلياة وفروعها ،فقال ُ ﴿:ق ْل ِإ هن َص ِ
اليت
ِ
هلل َر يب ا ْل َعا َملِنيَ ﴾ (األنعام)162:
اي َو َممَ ِايت هِ
َو ُن ُسكي َو َحمْ َي َ
وأخرب تعاىل أن هذه الرشيعة مهيمنة عىل سائر الرشائع وناسخة هلا ،فقال َ ﴿:و َأنْزَ ْلنَا ِإ َل ْي َك
ِ
ِ
ِ
ني َيدَ ْي ِه ِم َن ا ْل ِكت ِ
هلل َوال َتت ِهب ْع
احكُ ْم َب ْين َُه ْم ِب َام َأ ْنزَ َل ا هُ
احل يق ُم َصدي ق ًا َملِا َب ْ َ
َاب َو ُم َه ْيمن ًا عَ َل ْيه َف ْ
ا ْلكت َ
َاب ِب ْ َ
هلل َجلع َلكُ م ُأم ًة و ِ
احل يق لِكُ ٍّل جع ْلنَا ِمنْكُ م ِرش ً ِ
ِ
احدَ ًة
عَة َومن َْهاج ًا َو َل ْو َشا َء ا هُ َ َ ْ ه َ
َ َ
عَام َجا َء َك م َن ْ َ
َأ ْه َوا َء ُه ْم ه
ْ ْ
هلل مر ِجعكُ م َ ِ
و َل ِكن لِيب ُلوكُ م ِيف ما آ َتاكُ م َفاست َِب ُقوا ْ ِ
مجيع ًا َف ُي َن يب ُئكُ ْم ِب َام كُ ْن ُت ْم ِف ِيه َ ْختت َِل ُف َ
ون﴾
َ
اخل ْ َريات ِإ َىل ا هِ َ ْ ُ ْ
ْ ْ
َ ْ َْ َ ْ َ
(املائدة)48:
وهلذا أخرب أنه ال يقبل إال اإلسالم ،فقال تعاىل ﴿:ومن يب َت ِغ غَري ْ ِ
األ ْسال ِم ِدين ًا َف َل ْن ُي ْق َب َل ِم ْن ُه
َ َ ْ َْ َْ
ِ ِ ِ
اخل ِ ِ
ين﴾ (آل عمران)85:
اِس َ
َو ُه َو ِيف ْاآلخ َرة م َن ْ َ
اإلنقاذ:
ل أدر إال وأنا أقرأ( :أنا الرب قد دعوتك بالرب ،فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا
للشعب ونورا لالمم لتفتح عيون العمي لتخرج من احلبس املأسورين من بيت السجن اجلالسني
يف الظلمة)
قال :وهذا اجلزء ال ينطبق إال عىل رسول اهلل  ..فهي الدعوة الوحيدة من دعوات األنبياء
التي حققت ذلك النرص الذي ل حيققه أي نبي من األنبياء..
لقد امتدت دعوة حممد  يف فرتة قصرية إىل أكثر بقاع األرض ،لتفك أِس املأسورين،
وحترر الشعوب املستضعفة بالقوة والتضحية ..لقد ورد يف القرآن الكريم الدعوة الرصحية إىل
هلل َوا ُْملست َْض َع ِفنيَ ِم َن الر َج ِ
ون ِيف َس ِب ِ
هذا ،فقد ورد فيه قوله تعاىلَ ﴿:و َما َلكُ ْم ال ُت َق ِات ُل َ
ال َوالن َيس ِاء
ي
يل ا هِ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ين َي ُقو ُل َ
ون َر هبنَا َأ ْخ ِر ْجنَا ِم ْن َه ِذ ِه ا ْل َق ْر َي ِة ال هظ ِ ِ
اج َع ْل
اج َع ْل َلنَا م ْن َلدُ ن َْك َول ّي ًا َو ْ
ال َأ ْه ُل َها َو ْ
َوا ْل ِو ْلدَ ان ا هلذ َ
َلنَا ِم ْن َلدُ ن َْك ن َِصري ًا﴾ (النساء)75:
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إن هذه االية تكاد تنطق بام نطقت به تلك البشارة ..إهنا خترب عن غرض مهم من أغراض
رسالة حممد  ل يرصح به أي نبي من األنبياء ..إن غرضها هو إنقاذ البرشية ..البرشية مجيعا..
ال خراف بني إِسائيل وحدها.
وقد حتقق هذا يف أجىل صوره ..والتاريخ يثبت ذلك:
لقد أنقذ املسلمون املستضعفني من مجيع األديان من القيود التي كان الطواغيت يقيدوهنم
هبا..
ولن أنقل لك هنا شهادات املسلمني ،فقد ال تعرتف هبا ..بل سأنقل لك بعض شهادات
بني قومك التي تؤكد لك هذه البشارة:
يقول ول ديورانت(:وكان اليهود يف بالد الرشق األدنى قد رحبوا بالعرب الذين حرروهم
من ظلم حكامهم السابقني ..وأصبحوا يتمتعون بكامل احلرية يف حياهتم وممارسة شعائر دينهم..
وكان املسيحيون أحرار ًا يف االحتفال بأعيادهم علن ًا ،واحلجاج املسيحيون يأتون أفواج ًا آمنني
لزيارة األرضحة املسيحية يف فلسطني ..وأصبح املسيحيون اخلارجون عىل كنيسة الدولة
البيزنطية ،الذين كانوا يلقون صور ًا من االضطهاد عىل يد بطاركة القسطنطينية وأورشليم
واالسكندرية وإنطاكيا ،أصبح هؤالء اآلن أحرار ًا آمنني حتت حكم املسلمني)
ويقول(:لقد كان أهل الذمة ،املسيحيون والزرادشتيون واليهود والصابئون يستمتعون يف
عهد اخلالفة األموية بدرجة من التسامح ،ال نجد هلا نظري ًا يف البالد املسيحية يف هذه األيام ،فلقد
كانوا أحرار ًا يف ممارسة شعائر دينهم ،واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم)
ويقول توماس آرنولد( :ل نسمع عن أية حماولة مدبرة إلرغام غري املسلمني عىل قبول
اإلسالم أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين املسيحي)
وينقل معرب (حضارة العرب) قول روبرتسن يف كتابه (تاريخ شارلكن)(:إن املسلمني
وحدهم الذين مجعوا بني الغرية لدينهم وروح التسامح نحو أتباع األديان األخرى ،وإهنم مع
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امتشاقهم احلسام نرش ًا لدينهم ،تركوا َمن ل يرغبوا فيه أحرار ًا يف التمسك بتعاليمهم الدينية)
وينقل عن الراهب ميشود يف كتابه (رحلة دينية يف الرشق) قوله( :ومن املؤسف أن تقتبس
الشعوب النرصانية من املسلمني التسامح ،الذي هو آية اإلحسان بني األمم واحرتام عقائد
اآلخرين وعدم فرض أي معتقد عليهم بالقوة)
وينقل ترتون يف كتابه (أهل الذمة يف اإلسالم) شهادة البطريك (عيشو يابه) الذي توىل
منصب البابوية حتى عام 657هـ( :إن العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة عىل العال
يعاملوننا كام تعرفون .إهنم ليسوا بأعداء للنرصانية ،بل يمتدحون ملتنا ،ويوقرون قديسينا
وقسسنا ،ويمدون يد العون إىل كنائسنا وأديرتنا)
ويقول املفكر األسباِّن بالسكوا أبانيز يف كتابه (ظالل الكنيسة) متحدث ًا عن الفتح
اإلسالمي لألندلس( :لقد أحسنت إسبانيا استقبال أولئك الرجال الذين قدموا إليها من القارة
اإلفريقية ،وأسلمتهم القرى أزمتها بغري مقاومة وال عداء ،فام هو إال أن تقرتب كوكبة من فرسان
العرب من إحدى القرى؛ حتى تفتح هلا األبواب وتتلقاها بالرتحاب ..كانت غزوة متدين ،ول
تكن غزوة فتح وقهر ..ول يتخل أبناء تلك احلضارة زمن ًا عن فضيلة حرية الضمري ،وهي الدعامة
التي تقوم عليها كل عظمة حقة للشعوب ،فقبلوا يف املدن التي ملكوها كنائس النصارى وبيع
اليهود ،ول َ
خيش املسجد معابد األديان التي سبقته ،فعرف هلا حقها ،واستقر إىل جانبها ،غري
حاسد هلا ،وال راغب يف السيادة عليها)
ويقول املؤرخ اإلنجليزي السري توماس أرنولد يف كتابه (الدعوة إىل اإلسالم)(:لقد عامل
املسلمون الظافرون العرب املسيحيني بتسامح عظيم منذ القرن األول للهجرة ،واستمر هذا
التسامح يف القرون املتعاقبة ،ونستطيع أن نحكم بحق أن القبائل املسيحية التي اعتنقت اإلسالم
قد اعتنقته عن اختيار وإرادة حرة ،وإن العرب املسيحيني الذين يعيشون يف وقتنا هذا بني مجاعات
املسلمني لشاهد عىل هذا التسامح)
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وتقول املسترشقة األملانية زيغريد هونكه( :العرب ل يفرضوا عىل الشعوب املغلوبة الدخول
يف اإلسالم ،فاملسيحيون والزرادشتية واليهود الذين القوا قبل اإلسالم أبشع أمثلة للتعصب
الديني وأفظعها؛ سمح هلم مجيع ًا دون أي عائق يمنعهم بمامرسة شعائر دينهم ،وترك املسلمون
هلم بيوت عبادهتم وأديرهتم وكهنتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى ،أو ليس هذا منتهى
التسامح؟ أين روى التاريخ مثل تلك األعامل؟ ومتى؟)
ويقول املـؤرخ اإلسباِّن أوالغي( :فخالل النصف األول من القرن التـاسع كـانت أقـلية
مسيحية مهمة تعيش يف قرطبة ومتارس عبادهتا بحرية كاملة)
ويقول القس ِإي ُلوج( :نعيش بينهم دون ْ
أي مضايقات ،يف ما يتعلق بمعتقدنا)
أن نتعرض إىل ّ
ويقول غوستاف لوبون يف كتابه (حضارة العرب)(:إن القوة ل تكن عام ً
ال يف انتشار القرآن،
فقد ترك العرب املغلوبني أحرار ًا يف أدياهنم ..فإذا حدث أن انتحل بعض الشعوب النرصانية
اإلسالم واختذ العربية لغة له؛ فذلك ملا كان يتصف به العرب الغالبون من رضوب العدل الذي
ل يكن للناس عهد بمثله ،وملا كان عليه اإلسالم من السهولة التي ل تعرفها األديان األخرى)
ويقول( :وما جهله املؤرخون من حلم العرب الفاحتني وتساحمهم كان من األسباب
الرسيعة يف اتساع فتوحاهتم ويف سهولة اقتناع كثري من األمم بدينهم ولغتهم ..واحلق أن األمم ل
تعرف فاحتني رمحاء متساحمني مثل العرب ،وال دين ًا سمح ًا مثل دينهم)
ويوافقه املؤرخ ول ديورانت فيقول(:وعىل الرغم من خطة التسامح الديني التي كان
معظم املسيحيني ومجيع
ينتهجها املسلمون األولون ،أو بسبب هذه اخلطة اعتنق الدين اجلديدَ
ُ
الزرادشتيني والوثنيني إال عدد ًا قلي ً
ال منهم ..واستحوذ الدين اإلسالمي عىل قلوب مئات
الشعوب يف البلدان املمتدة من الصني وأندنوسيا إىل مراكش واألندلس ،ومتلك خياهلم ،وسيطر
عىل أخالقهم ،وصاغ حياهتم ،وبعث آما ً
ال ختفف عنهم بؤس احلياة ومتاعبها)
ويقول روبرتسون يف كتابه (تاريخ شارلكن)(:لكنا ال نعلم لإلسالم جممع ًا ديني ًا ،وال رس ً
ال
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وراء اجليوش ،وال رهبنة بعد الفتح ،فلم ُيكره أحد عليه بالسيف وال باللسان ،بل دخل القلوب
عن شوق واختيار ،وكان نتيجة ما أودع يف القرآن من مواهب التأثري واألخذ باألسباب)
ويقول آدم متز( :وملا كان الرشع اإلسالمي خاص ًا باملسلمني ،فقد خ هلت الدولة اإلسالمية
بني أهل امللل األخرى وبني حماكمهم اخلاصة هبم ،والذي نعلمه من أمر هذه املحاكم أهنا كانت
حماكم كنسية ،وكان رؤساء املحاكم الروحيون يقومون فيها مقام كبار القضاة أيض ًا ،وقد كتبوا
كثري ًا من كتب القانون ،ول تقترص أحكامهم عىل مسائل الزواج ،بل كانت تشمل إىل جانب ذلك
مسائل املرياث وأكثر املنازعات التي ختص املسيحيني وحدهم مما ال شأن للدولة به)
احلج واآلذان:
صمت ،فأخذت أقرأ( :أنا الرب هذا اسمي وجمدي ال اعطيه آلخر وال تسبيحي
للمنحوتات .هوذا األوليات قد أتت واحلديثات أنا خمرب هبا قبل أن تنبت أعلمكم هبا ..غنوا
للرب أغنية جديدة تسبيحه من أقِص االرض أهيا املنحدرون يف البحر وملؤه واجلزائر وسكاهنا
لرتفع الربية ومدهنا صوهتا الديار التي سكنها قيدار لترتنم سكان سالع من رؤوس اجلبال ليهتفوا
ليعطوا الرب جمدا وخيربوا بتسبيحه يف اجلزائر)
استوقفني ،وقال :هذه نبوءة أخرى ال يمكن أن تنطبق عىل غري حممد ..
إن هذه النبوءة تتحدث عن مواضع حمددة معروفة تسميها ..إهنا تذكر (الديار التي سكنها
قيدار) ،وتذكر (سالع)( ،)1وتذكر (رؤوس اجلبال) ..إهنا حتدد أماكن حمددة ،وهي ال تنطبق إال

(ِ )1سـ َلع ( סלע ) وأهل ِسـ َلع  :وتكتب ىف األصـل العربى ( סלע ) ِمن ثالث حروف هى ( س ل ع ) .ويالحظ جيدا ه
أن
ِ
ب حتته ثالث نقاط تفيد الكرســـ ىف العربية ،وحرف الالم مفتوح ثم العني مهملة التشـــكيل
حرف الســـني مكســـور حيث ُكت َ
فالنطق الصحيح للكلمة هى ِس َلع وليس سالع بفتح السني فتحة طويلة كام جاء ىف النسخ العربية.
وهذا اجلذر اللغوى غري معروف ىف العربية وإنام هو عربى متاما جتده ىف املعاجم العربية وىف كتب السـرية واحلديث والشـعر
العربى.
ّ
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عىل احلجاز الذي يوجد فيه جبل عرفات الذي ينحدر إليه الناس من كل األرض ،كام جاء يف
النبوءة( :غنوا للرب أغنية جديدة تسبيحه من أقِص االرض أهيا املنحدرون يف البحر وملؤه
واجلزائر وسكاهنا)
قلت :فام األغنية اجلديدة التي ترتنم هبا تلك اجلبال؟
قال :أل تسمع قط تلك التلبيات اجلميلة التي يمتلئ هبا جبل عرفات ،ومكة التي كانت
أرض قيدار؟
واالســـقاط اجلغراىف والتارخيى ملدينة ِســـ َلع يشـــريان إىل املدينة املنورة ،حيث نطقت باســـمها أشـــعار العرب القدماء ىف
جاهليتهم وتناقلته عامتهم ،وال يزال هناك جبالن هبا حيمالن ذات االسم القديم ،فهناك جبل ِس َلع الذى ورد اسمه ىف قصيدة
للشاعر اجلاهىل الشنفرى ابن أخت تأبط رشا حني قال ىف رثاء خلاله تأبط رشا :
ه
إن بالشعب الذى دون ِس َلع  ..لقتيال دمــــه ما بطل
وبني املؤرخون العرب والن هسـابون ه
أن
وهناك أيضـا جبل آخر صـغري باملدينة يسـمى ُسـ َليْع تصـغري عىل وزن ُجبَيْل ،وقد ذكر ه َ

ِس َلع من أسامء املدينة املنورة قديام.

وقد ذهب غالبيـة علامء املســـيحيـة إىل ه
أن مدينـة ِســـ َلع هى عاصـــمـة دولة العرب األنبـاط ىف جنوب األردن قريبـا من مدينـة
طرس.
العقبة ،وهذه املدينة يطلق عليها اليونان اسم َبطرا (  ) Petraبمعنى الصخرة مؤنث ُب ُ
ولذلك نجـد اســـم املدينـة ِســـ َلع قد ُكتِـب ىف الرتمجات اإلنجليزية صـــخرة (  ) Rockوكام فعلـت النســـخـة العربيـة لآلباء
اليسوعيني مع ه
أن الكلمة عربية وليست بعربية أو يونانية.
العربى
واحلقيقـة خالف ذلـك متـامـا ،حيـث دلـت أحجـار تلـك املـدينـة التى كـانـت عـاصـــمـة لـدولـة العرب األنبـاط بـاســـمهـا
ّ
احلقيقى ،فعىل مســـلتني من املســـالت احلجريـة ىف مـدخـل تلـك املـدينـة الغـابرة ُن ِقش االســـم بـاحلرف النبطى .إهنـا مـدينـة الرقيم
ّ
ِ
وليسـت مدينة سـ َلع ،ودلت عىل ذلك أيضـا السـجالت اليهودية القديمة مثل كتابات املؤرخ اليهودى القديم يوسـف ابن متى
املتوىف ىف بداية القرن الثانى امليالدى.
يقول املؤرخ العربى األصل ،املسيحى الديانة فيليب حتى ىف تأرخيه لسوريا( :إن كلمة برتاء (  ) Petraهى اللفظ اليونانى
لكلمة صخرة وىف العربية الفصحى الرقيم وهى ترمجة كلمة ِس َلع (  ) Selaالعربية) (تاريخ سوريا)418 / 1:
وقـد عرفنـا ه
أن كلمـة ِســـ َلع ليســــت بعربيـة وال يعرف هلـا اســـتخـدام فيهـا ،والصـــحيح هو مـا دلـت عليـه النقوش التى عىل
األحجار ،فهناك مدينة ِسـ َلع بأرض اجلنوب العربى ،وهناك مدينة الرقيم ىف جنوب األردن ،ونصـوص سـفر أشـعياء ال تنطبق
عىل مـدينـة الرقيم ول هيـاجر إليهـا أحـد ول حتـدث حرب بني أهلهـا وبني جبـابرة بنى قيـدار بعـد ســـنـة واحـدة كســـنني األجري من
حادث اهلجرة( .انظر :نبي أرض اجلنوب)
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أليست أمجل أغنية يف األرض هي األغنية التي تقول(:لبيك اللهم لبيك لبيك ال رشيك لك
لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال رشيك لك)؟
إهنا األغنية التي توحد اهلل ،وتعلن العبودية له ،وجتمع مجيع األلوان واألجناس والشعوب
عىل ذلك ..بصوت واحد ،وبقلب واحد.
أخربِّن يف أي حلظة من حلظات التاريخ حصل هذا؟
بل يف أي بقعة من بقع العال جتتمع كل تلك القلوب لتغني تلك األغنية اجلميلة التي ال
تساوهيا يف كلامهتا وال أحلاهنا وال عدد املغنني هبا أي أغنية من أغاِّن العال؟
أنت تزعمون أنكم أتباع املسيح ،وأحباب املسيح ..هل لديكم أغنية مثل هذه األغنية؟
صمت ،فقال :أل أقل لك :إن إشعيا ال يبرش بمحمد  فقط ،بل هو يصفه ويؤرخ له.
قلت :ولكن التلبية خاصة بموضع حمدد ،وهذه النبوءة تقول(:وخيربوا بتسبيحه يف اجلزائر)
قال :هذه نبوءة أخرى ..وهي تشري إىل اآلذان ..فهل تسمع تسبيح اهلل وذكره ومتجيده يف
أي بقعة من العال مرفوعا كام يرفعه املسلمون.
إن املسلمني وحدهم يف العال الذين جعلوا من ندائهم للصالة متجيدا ودعوة هلل ..ألستم
آثرتم األجراس؟ ..فهل األجراس هي التي تسبح ،أو الصوت اخلاشع املمجد هلل هو املسبح؟
القوة:
صمت ،فرحت أقرأ( :الرب كاجلبار خيرج كرجل حروب ينهض غريته هيتف ويرصخ
ويقوى عىل أعدائه قد صمت منذ الدهر سكت جتلدت كالوالدة أصيح أنفخ وأنخر معا أخرب
اجلبال واآلكام وأجفف كل عشبها وأجعل األهنار يبسا وأنشف اآلجام وأسري العمي يف طريق
ل يعرفوها يف مسالك ل يدروها أمشيهم أجعل الظلمة أمامهم نورا واملعوجات مستقيمة هذه
األمور أفعلها وال أتركهم قد ارتدوا إىل الوراء خيزى خزيا املتكلون عىل املنحوتات القائلون
أنتن آهلتنا)
للمسبوكاتّ :
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استوقفني ،وقال :وهذه النبوءة ال يمكن انطباقها عىل غري حممد  ..فهو النبي الوحيد
الذي أعطاه اهلل من القوة ما أمن به دينه ،وحفظ به رشيعته.
قلت :أتفخرون بالقوة؟
قال :إذا ل يسع أهل احلق لتحصيل القوة التي حيمون هبا احلق ،وينرصون هبا املستضعفني،
فلمن يرتكون القوة؟
لقد أمرنا القرآن الكريم كتاب املسلمني املقدس بالتمكن من القوة التي حتفظ احلق وأهل
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
اخل ْي ِل ُت ْر ِه ُب َ
هلل
ون ِب ِه عَدُ هو ا هِ
احلق ،فقال تعاىلَ ﴿:و َأعدُّ وا َهلُ ْم َما ْاس َت َط ْع ُت ْم م ْن ُق هوة َوم ْن ِر َباط ْ َ
ين ِم ْن ُد ِ ِ
هلل َي ْع َل ُم ُه ْم ﴾ (ألنفال)60 :
وهنُ ُم ا هُ
َوعَ دُ هوكُ ْم َو َآخ ِر َ
وهن ْم ال َت ْع َل ُم َ
ثم إن النص أخرب أن هذا املوعود (كاجلبار خيرج كرجل حروب ينهض) وهي إقرار هلذا
الترصف من هذا النبي.
قلت :ولكن النص قال( :الرب كاجلبار خيرج كرجل حروب ينهض) ،فهو يتحدث عن
الرب ال عن البرش.
قال :أنت تعلم أن كلمة (الرب) يف الكتاب املقدس ال تستخدم بحق اهلل تعاىل فقط ..بل
هي تستخدم بمعنى السيد واملعلم ،فقد جاء يف إنجيل يوحنا ( )38 : 1مثال( :فقاال :ريب! الذي
تفسريه يا معلم ،أين متكث؟) ..وجاء فيه أيضا(:)16 : 20( :قال هلا يسوع :يا مريم! فالتفتت
تلك وقالت له :ربوِّن! الذي تفسريه يا معلم)
بل إن القرآن الكريم مع تشدده يف نفي ذرائع الرشك استخدم هذه اللفظة هبذا املعنى ،فقد
ِ
الس ْج ِن َأ هما َأ َحدُ كُ َام َف َي ْس ِقي َر هب ُه َمخْر ًا ﴾ (يوسف ،)41 :وجاء فيه َ ﴿:و َق َال
جاء فيه َ ﴿:يا َصاح َب ِي ي
ِ
الشي َط ُ ِ
ِ
لِ هل ِذي َظن َأ هنه ن ٍ ِ
الس ْج ِن ِب ْض َع ِسنِنيَ ﴾
َاج من ُْه َام ا ْذكُ ْر ِِّن عنْدَ َر يب َك َف َأن َْسا ُه ه ْ
ه ُ
كْر َر يبه َف َل ِب َث ِيف ي
ان ذ َ
(يوسف)42:
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التفت إيل ،وقال :لقد شبهت النبوءة هذا النبي املوعود برجل حرب ،فقد ورد فيها (كرجل
حروب) ..فهل حتقق هذا يف املسيح؟ ..وكم غزوة غزا املسيح؟
صمت ،فقال :أما حممد  فقد كان رجل حروب حقيقي ..لقد خاض  غزوات حروبا
كثرية ،بل ل ختلو فرتة من فرتات وجوده يف املدينة من غزوة يقوم هبا(.)1
( )1أحِص بعضهم غزوات النبي  بحسب الطوائف التى ضمتها ،وهذا ملخص ملا ذكر من ذلك مما يثبت صدق هذه
النبوءة ...أما ما يتعلق منها بالشبه يف هذا الباب ،فقد ورد اجلواب عنه يف اجلزء املوسوم بـ (النبي املعصوم):
( )1قريش مكة :وهى القبيلة التى ينتمى إليها النبى  ،وكانت معهم الغزوات :سيف البحر ـ الرابغ ـ رضار ـ بواط ـ
سفوان ـ ذو العشرية ـ السويق ـ ذو قردة ـ أحد ـ محراء األسد ـ بدر اآلخرة ـ األحزاب ـ ِسية العيص ـ ِسية عمرو بن أمية ـ
احلديبية ـ سيف البحر الثانية 8هـ ـ فتح مكة.
( )2قبيلة غطفان وأنامر :غطفان من مرض ،والغزوات التى ضمتها هى :قرقرة الكدر ـ ذى أمر ـ دومة اجلندل ـ بنى املصطلق
ـ الغابة ـ وادى القرى ـ ِسية كرز بن جابر ـ ذات الرقاع ـ تربة ـ امليفعة ـ اخلربة ـ ِسية أبى قتادة ـ عبد اهلل بن حذافة.
( )3بنو سليم :وهم قبيلة عظيمة من قيس عيالن ،والغزوات التى خاضها  مع بنى سليم هى :بئر معونة ـ مجوم ـ ِسية
أبى العوجاء ـ غزوة بنى ملوح وبنى سليم.
( )4بنو ثعلبة :وهم من مر بن أد ،والغزوات التى غزاها  معهم هى :غزوة ذى القصة ـ غزوة بنى ثعلبة ـ غزوة طرف ـ
ِسية احلسمى.
( )5بنو فزارة وعذرة :وهم بطن من ذبيان من غطفان ،وكان معهام الغزوات والرسايا اآلتيةِ :سية أبى بكر الصديق ـ ِسية
فدك ـ ِسية بشري بن سعد ـ غزوة ذات أطلح.
( ) 6بنو كالب وبنو مرة ،والغزوات التى كانت معهم :غزوة قريظة ـ غزوة بنى كالب ـ غزوة بنى مرة ـ ِسية ضحاك.
( )7عضل والقارة :وهم بطن من بنى اهلون من مرض ،وقد غزاهم النبى  غزوة واحدة هى غزوة الرجيع.
( )8بنو أسد :وهم حى من بنى خزيمة ،والغزوات التى غزاهم رسول اهلل  هىِ :سية قطن ـ ِسية عمر مرزوق ـ غزوة
ذات السالسل.
( )9بنو ذكوان :وهم بطن من هبتة من سليم ،ول يغزهم رسول اهلل  إال غزوة واحدة هى غزوة بئر معونة.
( )10بنو حليان :وهم من هذيل ،وقد غزاهم النبى  غزوة واحدة هى:غزوة بنى حليان.
( )11بنو سعد بن بكر :وقد أرسل هلم النبى ِ سية واحدة هى ِسية فدك.
( )12بنو هوازن :وهم بطن من قيس عيالن ،وقد غزاهم  غزوة ذات عرق.
( )13بنو متيم :وهم بطن من طابخة.
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فهل ترى يف مجيع التاريخ حماربا حارب باسم اهلل كام حارب حممد ؟
أما املسيح ..فأنتم تزعمون أنه أبعد الناس عن احلروب ..فام دام كذلك ،وما دمتم ترمون
حممدا  باحلرب ،فلم ال تقولون بانطباق هذه البشارة عليه؟
صمت ،فقال :أدرك ما يف نفسك ،وما يف نفس قومك من هذا ..أنتم تصورون حممدا
بصورة املحارب القايس ..لقد كنت مثلكم أعتقد ذلك ..ولكني ملا عرفته رأيت الرمحة الشاملة
الكاملة تنتظم يف شخصيته وتعاليمه.
لن أحدثك عن هذا اآلن ..وإن كنت صادقا ..فسيقيض اهلل لك من يبني لك رسالة السالم
العظيمة التي كان حيملها حممد  وتعاليم حممد .
تعظيم الرشيعة:
رحت أقرأ(:أهيا الصم اسمعوا ،أهيا العمي انظروا لتبرصوا من هو أعمى إال عبدي وأصم
كرسويل الذي أرسله من هو أعمى كالكامل وأعمى كعبد الرب ناظر كثريا وال تالحظ.مفتوح
ِس من أجل بره يع ّظم الرشيعة ويكرمها)
األذنني وال يسمع الرب قد ّ
قال :يف هذه البشارة إخبار عن تعظيم هذا النبي املوعود للرشيعة ..فهل عظمتم الرشيعة كام
عظيمها حممد  ؟
لقد كان أول ما بدأتم به نقضكم للرشيعة ..أل تقرأ قول بولس سندكم األول ورسولكم
األول ،وهو يتهكم بالرشيعة ،ويلقي الالئمة عليها ،لقد كان يقول يف رسائله(:فامذا نقول؟ هل
الناموس خطية؟ حاشا! بل ل أعرف اخلطية إال بالناموس ،فإنني ل أعرف الشهوة لو ل يقل
الناموس (ال تشته) ،ولكن اخلطية وهي متخذة فرصة بالوصية أنشأت يف كل شهوة ،ألن بدون
الناموس اخلطية ميتة .أما أنا فكنت بدون الناموس عائشا قبال .ولكن ملا جاءت الوصية عاشت
اخلطية فمت أنا) (رومية  ،)9-7/7فهل خلق اهلل تعاىل جسده بال شهوة ،ثم عرفها عندما قرأ يف
( )14بنو ثقيف :وهم بطن من هوازن ،وقد غزاهم النبى  غزوتني مها :غزوة حنني ،وغزوة الطائف.
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الناموس؟
سكت ،فقال :أل تقرأ قوله وهو يبني ِس عدم اهتاممه بالناموس(:ألن مجيع الذين هم من
أعامل الناموس هم حتت لعنة ،ألنه مكتوب (ملعون كل من ال يثبت يف مجيع ما هو مكتوب يف
كتاب الناموس ليعمل به) ،ولكن أن ليس أحد يتربر بالناموس عند اهلل فظاهر ،ألن (البار باإليامن
حييا) .ولكن الناموس ليس من اإليامن ،بل (اإلنسان الذي يفعلها سيحيا هبا) (غالطية -10/3
)12
أهلذه الدرجة صار اإليامن بالكتاب ومبارشة األعامل الصاحلة يف عرف بولس لعنة؟
سكت ،فقال :ليس هذا فقط ..كل هذا جمرد متهيد لنقض الناموس الذي ل يتجرأ املسيح
عىل نقضه.
لقد مهد بولس بكل ذلك لقضية كان يرمي إليها ..كان يرمي أن يوصل مستمعيه إىل أن كل
ما يفعلونه خطيئة ولعنة وحرام ،ولن يتربروا به ،بل لن تكون هلم حياة كريمة عىل اإلطالق إال
باإليامن املجرد عن الناموس ،واسمع إليه ،وهو يقول( :إذ نعلم أن اإلنسان ال يتربر بأعامل
الناموس ،بل بإيامن يسوع املسيح ،آمنا نحن أيضا بيسوع املسيح ،لنتربر بإيامن يسوع ال بأعامل
الناموس .ألنه بأعامل الناموس ال يتربر جسد ما) (غالطية )16/2
ول تكن هذه جمرد دعوة ،بل إنه شن محلة يف بداية دعوته عىل اخلتان باعتباره من الناموس،
واسمع إليه ،وهو يقول ألهل روما( :فإن اخلتان ينفع إن عملت بالناموس .ولكن إن كنت متعديا
الناموس فقد صار ختانك غرلة! إذا إن كان األغرل حيفظ أحكام الناموس أفام حتسب غرلته
ختانا؟ وتكون الغرلة التي من الطبيعة وهي تكمل الناموس تدينك أنت الذي يف الكتاب واخلتان
تتعدى الناموس؟ ألن اليهودي يف الظاهر ليس هو هيوديا وال اخلتان الذي يف الظاهر يف اللحم
ختانا بل اليهودي يف اخلفاء هو اليهودي وختان القلب بالروح ال بالكتاب هو اخلتان الذي مدحه
ليس من الناس بل من اهلل)(رومية )29-25/2
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أترى أن هذه التفرقة بني الغرلة واخلتان وردت بالتوراة أو األناجيل األربعة؟
سكت فواصل يقول :لقد أثر هذا يف كل املسيحيني من بعده ..كلكم راح يتهكم بالرشيعة
التي ل يتجرأ املسيح عىل نقضها ،لقد قال مارتن لوثر( :إن اإلنجيل ال يطلب منا األعامل ألجل
تربيرنا ،بل بعكس ذلك ،إنه يرفض أعاملنا ..إنه لكي تظهر فينا قوة التربير يلزم أن تعظم آثامنا
جدا ،وأن تكثر عددها)
ويقول يف رشحه ليوحنا (( :)16/3أما أنا فأقول لكم إذا كان الطريق املؤدي إىل السامء
ضيقا وجب عىل من رام الدخول فيه أن يكون نحيال رقيقا ..فإذا ما ِست فيه حامال أعداال
مملوءة أعامال صاحلة ،فدونك أن تلقيها عنك قبل دخولك فيه ،وإال المتنع عليك الدخول بالباب
الضيق ..إن الذين نراهم حاملني األعامل الصاحلة هم أشبه بالسالحف ،فإهنم أجانب عن
الكتاب املقدس .وأصحاب القديس يعقوب الرسول ،فمثل هؤالء ال يدخلون أبدا)
ويرد عندما سئل عن حقيقة اإليامن فيقول( :إن السيد املسيح كي يعتق اإلنسان من حفظ
الرشيعة اإلهلية قد متمها هو بنفسه باسمه ،وال يبقى عىل اإلنسان بعد ذلك إال أن يتخذ لنفسه،
وينسب إىل ذاته تتميم هذه الرشيعة بواسطة اإليامن ،ونتيجة هذا التعليم هو أن ال لزوم حلفظ
الرشيعة ،وال لألعامل الصاحلة)()1

ليس هذا فقط ..بل أصبح هم القديسني واملبرشين الدعوة إىل اخلطيئة والتحلل من الدين:
يقول ميال نكتون يف كتابه (األماكن الالهوتية)(:إن كنت سارقا أو زانيا أو فاسقا ال هتتم
بذلك ،عليك فقط أن ال تنسى أن اهلل هو شيخ كثري الطيبة ،وأنه قد سبق وغفر لك خطاياك قبل
أن ختطئ بزمن مديد)
ويقول القس لبيب ميخائيل( :األعامل الصاحلة حينام تؤدى بقصد اخلالص من عقاب
اخلطيئة تعترب إهانة كربى لذات اهلل ،إذ أهنا دليل عىل اعتقاد من يقوم هبا ،بأن يف قدرته إزالة
( )1هل افتدانا املسيح عىل الصليب ؟ ملنقد حممود السقار ،ص .125
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اإلساءة التي أحدثتها اخلطيئة يف قلب اهلل عن طريق عمل الصاحلات ..وكأن قلب اهلل ال يتحرك
باحلنان إال بأعامل اإلنسان ،وياله من فكر رشير ومهني)()1

بينام الكتاب املقدس الذي جاء به حممد  ،بل كل الكلامت التي نطق هبا حتض عىل تعظيم
الرشيعة ،وحتذر من التحقري هلا.
هلل َف ِإ ه َهنا ِم ْن ت َْق َوى
اسمع هذا النص الذي ورد يف القرآن الكريم َ ﴿:ذلِ َك َو َم ْن ُي َع يظ ْم َش َع ِائ َر ا هِ
ا ْل ُق ُل ِ
وب﴾ (احلج)32:
واسمع هلذه القصة التي تبني لك حرص حممد  عىل تطبيق الرشيعة ،ولو عىل أهل بيته.
لقد ورد يف التواريخ الصحيحة أن قريشا قوم حممد ِ سقت امرأتان منهم من أرشافهم
من بني خمزوم ،فأمههم شأهنا ،فقالوا :من يكلم فيها رسول اهلل  ؟ فقالوا  :من جيرتئ عليه إال
أسامة بن زيد حب رسول اهلل  ،فكلمه أسامة ،فقال رسول اهلل ( :أتشفع يف حد من حدود
اهلل) ،ثم قام فاختطب فقال( :أهيا الناس إنام أهلك الذين قبلكم أهنم كانوا إذا ِسق فيهم الرشيف
تركوه ،وإذا ِسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد وايم واهلل لو أن فاطمة بنت حممد ِسقت
لقطعت يدها)()2

وقد امتأل القرآن الكريم ،ومثله السنة املطهرة بكل ما يوفر يف املؤمنني دواعي التزام الرشيعة
من اخلطابات التوجيهية ،واألحكام الترشيعية التي تضمن استمرار تعظيم الرشعية واملحافظة
عىل تطبيقها.
بل إن املسلمني اآلن مع بعدهم عن دينهم أحسن حاال بكثري من مجيع أصحاب األديان
الذين ل يبق هلم من أدياهنم إال طقوس حيتفلون هبا ،ثم ينشغلون بعدها بام متليه أهواؤهم.
نبوءة عن مكة:
( )1املسيح بني احلقائق واألوهام  -حممد وصفي،ص .67
( )2البخاري ومسلم.
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فتح الكتاب املقدس عىل سفر إشعيا ،ثم قال يل :اقرأ يل هذه البشارة اجلديدة من بشارات
إشعيا.
أخذت أقرأ( :ترنمي أيتها العاقر التي ل تلد ،أشيدي بالرتنم أيتها التي ل متخض ألن بني
املستوحشة أكثر من بني ذات البعل ،قال الرب أوسعي مكان خيمتك ،ولتبسط شقق مساكنك
ال متسكي أطييل أطنابك وشددي اوتادك ألنك متتدين إىل اليمني وإىل اليسار ويرث نسلك أمما
ويعمر مدنا خربة ال ختايف ألنك ال ختزين وال ختجيل ألنك ال تستحني فإنك تنسني خزي صباك
وعار ترملك ال تذكرينه بعد ألن بعلك هو صانعك رب اجلنود اسمه ووليك قدوس اِسائيل
إله كل األرض يدعى .ألنه كامرأة مهجورة وحمزونة الروح دعاك الرب وكزوجة الصبا اذا رذلت
قال إهلك حليظة تركتك وبمراحم عظيمة سأمجعك بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك حلظة
وباحسان أبدي أرمحك قال وليك الرب ألنه كمياه نوح هذه يل كام حلفت أن ال تعرب بعد مياه
نوح عىل األرض هكذا حلفت أن ال أغضب عليك وال أزجرك فإن اجلبال تزول واآلكام تتزعزع
أما إحساِّن فال يزول عنك وعهد سالمي ال يتزعزع قال رامحك الرب :أيتها الذليلة املضطربة
غري املتعزية ها أنذا أبني باالثمد حجارتك وبالياقوت االزرق أسسك وأجعل رشفك ياقوتا
وأبوابك حجارة هبرمانية وكل ختومك حجارة كريمة وكل بنيك تالميذ الرب وسالم بنيك كثريا
بالرب تثبتني بعيدة عن الظلم فال ختافني وعن االرتعاب فال يدنو منك ها إهنم جيتمعون اجتامعا
ليس من عندي من اجتمع عليك فإليك يسقط ها أنذا قد خلقت احلداد الذي ينفخ الفحم يف
النار وخيرج آلة لعمله وأنا خلقت املهلك ليخرب كل آلة صورت ضدك ال تنجح وكل لسان
يقوم عليك يف القضاء حتكمني عليه هذا هو مرياث عبيد الرب وبرهم من عندي يقول الرب)
(إشعياء)17-1 : 45 :
قال :هذه النبوءة ختاطب مكة املكرمة ..البلد الذي ولد فيه حممد  وتربى فيه ..وفيه بدأت
دعوته..
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إهنا تبرشها ،وتدعوها إىل الفرح والغناء ،وتسميها العاقر ،لعدم ظهور نبي فيها بعد إسامعيل
.
لقد نص القرآن الكريم عىل هذا العقر ،فاهلل تعاىل يقول َ ﴿:أ ْم َي ُقو ُل َ
احل ُّق ِم ْن
رتا ُه َب ْل ُه َو ْ َ
ون ا ْف َ َ
َاه ْم ِم ْن ن َِذ ٍير ِم ْن َق ْب ِل َك َل َع هل ُه ْم َ ْهيتَدُ َ
ون﴾ (السجدة ،)3:ويقول َ ﴿:و َما كُ ن َْت
َر يب َك لِ ُتن ِْذ َر َق ْوم ًا َما َأت ُ

ب ال ُّط ِ
ِب َج ِان ِ
َاه ْم ِم ْن ن َِذ ٍير ِم ْن َق ْب ِل َك َل َع هل ُه ْم
ور ِإ ْذ نَا َد ْينَا َو َل ِك ْن َر ْمح ًَة ِم ْن َر يب َك لِ ُتن ِْذ َر َق ْوم ًا َما َأت ُ
كهر َ
ون﴾ (القصص)46:
َيت ََذ ُ
أما (بنو املستوحشة) ،فهم أوالد هاجر ،كام يف سفر (التكوين  ،)12-11 :16أما (بنو ذات
رجل) ،فهم هم أوالد سارة.
وأما (ويرث نسلك أمم ًا) فقد حصل هذا ،بام فتح اهلل عىل هذه األمة ال يشك أحد فيها..
وهي ل تتحقق ألي نبي من األنبياء.
أما قوله( :ال ختايف ألنك ال ختزين وال ختجيل ألنك ال تستحني) وما بعدها ،فيشري إىل
استمرار األمن واإلسالم يف مكة املكرمة.
وأما قوله( :كل آلة صورت ضدك ال تنجح)ن ففيه إشارة إىل محاية مكة املكرمة ،كام حدث
ألبرهة األرشم حني غزاها فهزمه اهلل تعاىل رش هزيمة.
قلت :يمكنك تطبيق مجيع النبوءة عىل مكة ..ولكني أتساءل عن ِس اهتامم إشعيا هبا.
قال :ليس إشعيا وحده ..ففي الكتاب املقدس النصوص الكثرية التي تتحدث عن هذه
املدينة املقدسة ،أل تقرأ يف (املزمور ،)10-2/84فقد ورد فيه(:تشتاق بل تتوق نفيس اىل ديار
الرب .قلبي وحلمي هيتفان باالله احلي .العصفور أيضا وجد بيتا والسنونة ّ
عشا لنفسها حيث
تضع أفراخها مذابحك يا رب اجلنود ملكي واهلي .طوبى للساكنني يف بيتك ابدا
يسبحونك.ساله طوبى الناس عزهم بك .طرق بيتك يف قلوهبم .عابرين يف وادي البكاء
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يصريونه ينبوعا.ايضا بربكات يغطون مورة)
أما الرس يف ذلك ..فقد نص عليه قوله تعاىلِ ﴿:إ هن َأ هو َل َب ْي ٍت ُو ِض َع لِلن ِ
هاس َل هل ِذي ِب َب َ
كهة ُم َب َارك ًا
دى لِ ْل َعا َملِنيَ ﴾ (آل عمران)96:
َو ُه ً
فتح الكتاب املقدس يف موضع آخر ،وهو يقول :هناك إشارة أخرى هلذه املدينة املباركة يف
سفر إشعيا ..اقرأ.
أخذت أقرأ من املوضع الذي عينه يل( :شددوا األيادى املسرتخية ،والركب املرتعشة ثبتوها،
وقولوا خلائفى القلوب تشددوا ال ختافوا ،هو ذا إهلكم ،االنتقام يأتى ،جزاء اهلل هو يأتى
وخيلصكم ،حينئذ تنفقح عيون العمى ،وآذان الصم تنفتح ،حينئذ يقفز األعرج كاأليل ،ويرتنم
لسان األخرس ،ألنه قد انفجرت ىف الربية مياه ،وأهنار ىف القفر ،ويصري الرساب أمجا ،واملعطشة
ينابيع ماء ،ىف مسكن الذئاب ىف مربضها دار للقصب والربدى ،وتكون هناك سكة وطريق يقال
هلا الطريق املقدسة .ال يعرب فيها نجس بل هى هلم .من سلك ىف الطريق حتى اجلهال ال يضل ،ال
يكون هناك أسد ،وحش مفرتس ال يصعد إليها .ال يوجد هناك .بل يسلك املفديون فيها ،ومفديو
الرب يرجعون ويأتون إىل صهيون برتنم وفرح أبدى عىل رءوسهم ،ابتهاج وفرح يدركاهنم،
وهيرب احلزن والتنهد) (إشعياء )10-3/35
قال :إن هذه النبوءة ملن نظر إليها بقلب صادق ال يمكن أن تنطبق إال عىل حممد وأصحاب
حممد والبلدة التي جاء منها حممد.
أتعلم من هؤالء املغلوب عىل أمرهم ،أصحاب الركب املرتعشة ،والقلوب اخلائفة الوجلة،
الذين ال يملكون من أمرهم شيئا ..إهنم أولئك املستضعفني من العبيد واملواىل الذين كانوا أول
من اتبع حممدا..
ابحث يف دفاتر أصحاب األنبياء ..هل جتد أسامء مثل بالل ،وعامر ،وياِس ،وخباب ،وسمية
وزنرية ..إن هؤالء املستضعفني من البسطاء هم الذين قام عليهم اإلسالم ،وهم الذين تشري إليهم
192

هذه النبوءة.
إن هذه النبوءة تكاد ترصح بمسالك املسلمني وطرقهم ىف الصحراء العربية ،برية فاران أثناء
ذهاهبم وإياهبم حلج بيت اهلل احلرام ،الطرق املقدسة التى اليعرب فيها نجس ،أممى مرشك ..إن
ِ
ين آ َم ُنوا ِإن َهام ا ُْمل ْ ِ
رشكُ َ
ون ن ََج ٌس َفال َي ْق َر ُبوا
القرآن الكريم يرصح هبذا ،يقول اهلل تعاىلَ ﴿:يا َأ ُّ َهيا ا هلذ َ

هلل ِم ْن َف ْض ِل ِه ِإ ْن َشاء ِإ هن ا هَ ِ
ِ
يم
ف ُيغْنِيكُ ُم ا هُ
احل َر َام َب ْعدَ عَ ِام ِه ْم َه َذا َو ِإ ْن ِخ ْف ُت ْم عَ ْي َل ًة َف َس ْو َ
هلل عَ ل ٌ
َ
ا َْمل ْسجدَ ْ َ
ِ
يم﴾ (التوبة)28:
َحك ٌ
أخربِّن ..هل هناك مدينة يف الدنيا تراعي ديانة الداخلني إليها عدا هذه املدينة املقدسة؟
قلت :ولكن النبوءة تتحدث عن اهلل ،فهي تقول (:هو ذا إهلكم)
قال :أنت تعلم أن لفظ (اهلل) يطلق ىف الكتاب املقدس عىل اهلل ،وعىل األنبياء ،وعىل املالئكة،
وعىل امللوك حتى ولو كانوا مرشكني ،وعىل العظامء ،بل وعىل عامة الناس.
سلمت ملا قال ،ففي الكتاب املقدس الشواهد الكثرية املثبتة لذلك.
رأى تسليمي ،فراح يقول :إن النبوءة تنص عىل أن أتباع حممد ل يتقاعسوا عنه ،ل يطلبوا
املوت فقط ،بل كانوا يتسابقون إليه ،ويتنافسون ىف الفوز به ..والتاريخ اإلسالمي يثبت ذلك..
إنك لن جتد يف التاريخ مجيعا رجاال يقولون لنبيهم( :فوالذى بعثك باحلق ،لو استعرضت بنا هذا
البحر فخضته خلضناه معك ،ما ختلف منا رجل واحد)
إن هذه النبوءة تعيد ذكرى اسم الصحابى األعرج اجلليل عمرو بن اجلموح ،الذي ل يتقهقر
عند املوت ،والذي قال ملحمد( :واهلل إِّن ألرجو أن اطأ بعرجتي هذه أبواب اجلنة)
ويف هذه النبوءة نالحظ املؤمن املسارع ىف الطاعات والعبادات ،وأداء الفرائض واملناسك
وعمل الصاحلات.
ونالحظ فيها املؤمنني ،وهم يسريون يف الربية القاحلة ،األرض القفر املعطشة ،الصحراء
التى تفجر فيها ينبوع املاء ،وفيها الطرق الطاهرة اآلمنة ،التى ليس فيها أسد وال حيوان مفرتس،
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التى يقال هلا الطرق املقدسة ،وعودة احلجيج املفديني (أى املغفور هلم) إىل الديار بفرح وابتهاج
عظيم.
أمية النبي:
قال :ليس هذا فقط ما جاء به إشعيا من بشارات ..لقد برش إشعيا بنبي ال يقرأ ،وال يعرف
القراءة ،فقد جاء يف سفر (إشعياء  )12 :29يف نبوءة عن شخص يتلقى الوحي وهو ال يستطيع
القراءة(:وعندما يناولونه ملن جيهل القراءة قائلني :اقرأ هذا ،جييب :ال أستطيع القراءة)
إن هذا الوصف ينطبق متام االنطباق عىل حممد  ،فلم يكن  يقرأ وال يكتب ،بل أخرب
ِ
ين َيت ِهب ُع َ
ون
اهلل تعاىل عن وجود هذا الوصف ملحمد  يف الكتب السابقة ،فقد قال تعاىل ﴿:ا هلذ َ
يل ي ْأمر ُهم ِبا َْملعر ِ
ِ
ِ ِ ِ
األ يم هي ا هل ِذي َ ِ
ول الن ِهب هي ْ ُ
الر ُس َ
وف َو َين َْه ُاه ْم
جيدُ و َن ُه َمكْ ُتوب ًا عنْدَ ُه ْم ِيف ال هت ْو َراة َو ْاألنْج ِ َ ُ ُ ْ ْ ُ
ه
ات و ُحيرم عَ َلي ِهم ْ ِ
ِ
عَن ا ُْملن ِ ِ
ِ
رص ُه ْم َو ْ َ
ِ
األ َ
غْالل ا هل ِتي كَان َْت
ْكَر َو ُحي ُّل َهلُ ُم ال هط يي َب َ َ ي ُ ْ ُ َ
اخل َبائ َث َو َي َض ُع عَ ن ُْه ْم إ ْ َ
ِ
ِ
ُّور ا هل ِذي ُأن ِْز َل َم َع ُه ُأو َل ِئ َك ُه ُم ا ُْمل ْف ِل ُح َ
ون﴾
عَ َل ْي ِه ْم َفا هلذ َ
َرصو ُه َوا هت َب ُعوا الن َ
ين آ َم ُنوا ِبه َوعَزه ُرو ُه َون َ ُ
(ألعراف)157:
بل إن هذا الوصف يكاد يصور ما حصل ملحمد  يف أول يوم نزل عليه الوحي ،وقد
صورت لنا األسانيد الكثرية :أن رسول اهلل  كان يأيت حراء فيتحنث فيه ـ وهو :التعبد ـ الليايل
ذوات العدد ،ويتزود لذلك ثم يرجع إىل خدجية َف ُتزَ يود ملثلها حتى َف َجأه احلق وهو يف غار حراء،
َ
فجاءه امللك فيه فقال :اقرأ ،فقال رسول اهلل ( :ما أنا بقارئ) ،قال :فأخذِّن َف َغ هطني حتى بلغ
مني اجلهد ،ثم أرسلني ،فقال :اقرأ .فقلت :ما أنا بقارئَ .ف َغ هطني الثانية حتى بلغ مني اجلهد ،ثم

أرسلني فقال :اقرأ .فقلت :ما أنا بقارئ .فغطني الثالثة حتى بلغ مني اجلهد ،ثم أرسلني فقال ﴿:
ا ْق َر ْأ ِب ْاس ِم َر يب َك ا هل ِذي َخ َل َق ﴾(العلق)1 :حتى بلغ َ ﴿:ما َلْ َي ْع َل ْم ﴾
اقرأ هذه القصة عىل اجلاحدين من بني قومك لينالوا هذا الشعاع من أشعة حممد ..أترى هذا
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الرجل الذي يقول هذا ،والرجل الذي يفعل هذا ،كاذبا ؟ ..ال واهلل.
عالمات النبوة:
أخذ يبحث يف سفر إشعيا عىل موضع حمدد ،وهو يقول :ليس هذا فقط ..إن سفر إشعيا
يكاد يكون خمتصا بوصف حممد ..اقرأ هذا املوضع.
قرأت ما طلب مني( :ألنه يولد لنا ولد ،ونعطى ابنا وتكون الرياسة عىل كتفه ،ويدعى اسمه
عجيبا مشريا ،اهلا قديرا ابا ابديا رئيس السالم .لنمو رياسته ،وللسالم ال هناية عىل كريس داود
وعىل مملكته ليثبتها ويعضدها باحلق والرب من اآلن اىل األبد غرية رب اجلنود تصنع هذا)(اشعياء9
)7-6 :
قال :هذه النبوءة تكاد تنطق باسم حممد.
قلت :ال ..هذه النبوءة عن املسيح ..إهنا تذكر داود ..واملسيح من نسل داود.
قال :ال ..إن هذه النبوءة تتحدث عن نبي تكون له رئاسة ،وهذا ال يتحقق يف املسيح ،فهو ل
يملك عىل قومه يوم ًا واحد ًا ..بل كان فار ًا من بني إِسائيل حتى بعد قيامته التي تؤمنون هبا..
خائف ًا من بطشهم كام هرب من قومه حني أرادوه أن يملك عليهم ،كام يف يوحنا( :وأما يسوع فإذ
علم أهنم مزمعون أن يأتوا وخيتطفوه ليجعلوه ملك ًا انرصف أيض ًا إىل اجلبل وحده)(يوحنا
)15/6
ثم إن إشعيا يتحدث عن رئيس السالم ،وهو ال ينطبق عىل الذي نسبت إليه األناجيل أنه
قال( :ال تظنوا أِّن جئت أللقي سالم ًا عىل األرض ما جئت أللقي سالم ًا) (متى – 34/10
أل ْل ِق َي نَار ًا عَ َىل ا َ
 ،)36ويقول يف انجيل (لوقا ِ ( :)53-49 :12جئ ُْت ُ
أل ْر ِ
ض َف َام َذا ُأ ِريدُ َل ِو
ِ
ُّون َأ يِّن ِجئ ُْت ُ
كْم َل؟ َأ َت ُظن َ
ألعْ ِط َي َسالَم ًا
اض َط َر َم ْت؟ َو ِيل ِص ْبغ ٌَة َأ ْص َط ِب ُغ َها َوكَ ْي َ
ْ
رص َحتهى ُت َ
ف َأن َْح ُ
عَىل ا َ
أل ْر ِ
ال َأ ُق ُ
َ
ض؟ كَ ه
ول َلكُ ْم! َب ِل ان ِْق َسام ًا)
و إشعيا يتحدث عن قدير ،وليس عن برش حمدود أخذه بعض اليهود والرومان وصلبوه
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وهو ال يقدر أن يصنع من نفسه شيئ ًا كام قال عن نفسه( :أنا ال أقدر أن أفعل من نفيس شيئ ًا كام
أسمع أدين)(يوحنا )30/5
وفوق هذا كله ..فإن الكتاب املقدس يمنع أن يكون املسيح ملك ًا عىل بني إِسائيل ،فقد
حرم اهلل امللك عىل ذرية هيوياقيم (الياقيم)وهو أحد أجداد املسيح فقد ورد يف العهد القديم:
(هكذا قال الرب عن هيوياقيم ملك هيوذا :ال يكون له جالس عىل كريس داود ..وأعاقبه ونسله
وعبيده عىل إثمهم)(إرميا  ،)31 – 30/36واملسيح ابن مريم بحسب األناجيل من ذرية هذا
امللك الفاسق كام يف سفر األيام األول(:بنو يوشيا :البكر :يوحانان ،الثاِّن :هيوياقيم ،الثالث:
صدقيا ،الرابع :ش ّلوم .وابنا هيوياقيم :يكنيا ابنه ،وصدقيا ابنه) (األيام األول ،)15-14/3
فيهوياقيم أحد أجداد املسيح.
قلت :فام يف هذه النبوءة عن حممد؟
قال :إن هذه النبوءة تقول( :سيولد لنا نحن نسل ابراهيم ،والذي أعطاه اهلل عهدا أبديا له
ولنسله لتتبارك به األمم ..هذا اإلبن يكون عىل كتفه خاتم النبوة ،ول يتسم باسمه أحد من قبل..
سيدا قويا يقول أفشوا السالم بينكم)
أتدري أهم ما يف هذه النبوءة؟
صمت ،فقال :إنه ما نص عليه بقوله( :وتكون الرياسة عىل كتفه) ،هذه إشارة مهمة ابحثوا
عنها يف بطون التواريخ ..فلن جتدوا شخصا تصدق عليه إال حممد.
إهنا دليل حيس ينفي كل شبهة ..وهلذا كان رجال الدين من اليهود واملسيحيني من الصادقني
يبحثون يف جسم حممد عن هذه العالمة ..والتي اصطلحوا عىل تسميتها بخاتم النبوة(.)1
وسأنقل لك بعض النصوص ..وهي تشري إىل غريها ..ويف إمكانكم أن تبحثوا يف بطون
( )1خاتم النبوة يف ظهره  هو قطعة مرتفعة من اللحم ،قال القرطبي :اتفقت األحاديث الثابتة عىل أن اخلاتم كان شيئ ًا
بارز ًا أمحر عند كتفه األيرس قدره إذا قلل كبيضة احلاممة وإذا كثر مجع اليد.
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األسانيد لرتوا صدق هذه العالمة التي ال يكذهبا إال جاحد.
ولنبدأ بأول من حتدث عن هذا اخلاتم الذي أشار إليه إشعيا.
إنه راهب من بني قومك آثر العزلة يف طريق التجار لينتظر النبي املنتظر ..وقد عرفه من ختم
النبوة الذي وصفه إشعيا ..ووصفته األسفار التي حماها قومك ..اسمع حديثه ..وليكن لك به
قدوة:
رصى
ملا بلغ حممد  اثنتى عرشة سنة ارحتل به أبو طالب ً
تاجرا إىل الشام ،حتى وصل إىل ُب ْ َ
وران ،وكانت يف ذلك الوقت قصبة للبالد العربية التي كانت
حل َ
ـ وهي معدودة من الشام ،و َق َص َبة ُ
حتت حكم الرومان ـ وكان يف هذا البلد راهب عرف ب ِ
بح َريى ،واسمه ـ فيام يقال ـ جرجيس ،فلام
َ
نزل الركب خرج إليهم ،وكان ال خيرج إليهم قبل ذلك ،فجعل يتخ ّللهم حتى جاء فأخذ بيد
رسول اهلل  ،وقال( :هذا سيد العاملني ،هذا رسول رب العاملني ،هذا يبعثه اهلل رمحة للعاملني)،
فقال له أبو طالب وأشياخ قريش( :وما علمك بذلك؟ فقال( :إنكم حني أرشفتم من العقبة ل
يبق حجر وال شجر إال خر ساجدً ا ،وال يسجدان إال لنبى ،وإنى أعرفه بخاتم النبوة أسفل من
غرضوف كتفه مثل التفاحة ،وإنا نجده يف كتبنا) ،ثم أكرمهم بالضيافة ،وسأل أبا طالب أن يرده،
وال يقدم به إىل الشام؛ خو ًفا عليه من الروم واليهود ،فبعثه عمه مع بعض غلامنه إىل مكة(.)1
وثانيهم رجل كتب اهلل له أن يكون باحثا عن الدين احلق ..وقد نقل لنا من الشهادات الكثرية
ما يبني اجلو الديني الذي كان يف ذلك العرص ،والذي كان يف هلفة النتظار النبي املنتظر.
إنه سلامن الفاريس الذي نقترص من شهادته هذا املشهد املرتبط بختم النبوة:
قال سلامن حيكي قصته :حلقت بصاحب عمورية وأخربته خربي ،فقال :أقم عندي.

( )1رواه الرتمذي،وقال :هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه ،ورواه البيهقي يف كتاب دالئل النبوة من
حديث العباس بن حممد عن قراد بن نوح،وقال العباس ل حيدث به يعني هبذا اإلسناد غري قراد وسمعه حييى وأمحد من قراد
قال البيهقي أراد أنه ل حيدث هبذا اإلسناد سوى هؤالء فأما القصة فهي عند أهل املغازي مشهورة.
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فأقمت مع رجل عىل هدى أصحابه وأمرهم .قال :واكتسبت حتى كان يل بقرات وغنيمة ،قال:
ثم نزل به أمر اهلل فلام حرض قلت له :يا فالن إِّن كنت مع فالن فأويص فالن إىل فالن ،وأويص
يب فـالن إىل فالن ،ثم أوىص فالن إليك ،فإىل من تويص يب؟ وما تأمرِّن؟ قال(:أي بني ،واهلل ما
أعلمه أصبح عىل ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه ،ولكنه قد أظلك زمان نبي وهو
مبعوث بدين إبراهيم خيرج بأرض العرب مهاجر ًا إىل أرض بني حرتني بينهام نخل به عالمات
ال ختفى :يأكل اهلدية ،وال يأكل الصدقة ،بني كتفيه خاتم النبوة ،فإذا استطعت أن تلحق بتلك
البالد فافعل)
ثم حيكي سلامن يف قصة طويلة رحيله إىل املدينة املنورة حيث نزل حممد  بعد هجرته إليها،
وبعد سامعه بالنبي  مجع شيئا ليختربه به ،ولندعه يتحدث عن لقائه به ،قال :ثم ذهبت إىل
رسول اهلل  وهو بقباء فدخلت عليه فقلت له :أنه قد بلغني أنك رجل صالح ،ومعك أصحاب
لك غرباء ذوو حاجة ،وهذا يشء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غريكم فقربته إليه،
فقال رسول اهلل  ألصحابه :كلوا ،وأمسك يده فلم يأكل ،قال :فقلت :يف نفيس هذه واحدة،
ثم انرصفت عنه ،فجمعت شيئ ًا وحتول رسول اهلل  إىل املدينة ثم جئت به فقلت :إِّن قد رأيتك
ال تأكل الصدقة ،وهذه هدية أكرمتك هبا ،قال :فأكل رسول اهلل  منها وأمر أصحابه معه ،قال:
فقلت يف نفيس :هاتان اثنتان ،ثم جئت رسول اهلل  وهو ببقيع الغرقد ،وقد تبع جنازة من
أصحابه عليه شملتان وهو جالس يف أصحابه ،فسلمت عليه ،ثم استدرت أنظر إىل ظهره هل
أرى اخلاتم الذي وصف يل صاحبي ،فلام رأى رسول اهلل  أنى استدرته عرف أِّن استثبت يف
يشء وصف يل ،فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إىل اخلاتم فعرفته ،فانكببت عليه أقبله وأبكي،
فقال يل رسول اهلل (:حتول!!) ،فتحولت فقصصت عليه حديثي.
إىل آخر قصته ..هل ترى يف هذا احلديث أي إمارة من إمارات الكذب ..إنه يفوح بالصدق..
إن كل لفظة منه دليل قائم بذاته.
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صمت قليال ،ثم قال :إشعيا ال يتحدث يف هذه النبوءة عن اخلاتم فقط ..هو يتحدث عن
عالمات أخرى ..ال يمكن أن تنطبق عىل غري حممد .
إن يف هذه النبوءة إخبارا بصفة من صفات رسول اهلل  ،وخلق من أخالقه العظيمة ،وهو
مشاورته  ألصحابه ،فقد ورد يف البشارة( :ويدعى اسمه عجيبا مشريا)
وقد وردت النصوص الكثرية املؤرخة لسريته  وحياته مع أصحابه وكثرة مشورته هلم..
فإن كنت صاحلا ،فسيقيض اهلل من يدلك عىل ذلك ،ويعلمك علمه.
وسأكتفي من داللتك عىل هذه الصفة ،بام ورد يف القرآن الكريم من حض النبي  عىل
يظ ا ْل َق ْل ِ
هلل لِن َْت َهلُ ْم َو َل ْو كُ ن َْت َف ّظ ًا غَ ِل َ
ب َال ْن َف ُّضوا
الشورى ..فاهلل تعاىل يقول لنبيه َ ﴿:ف ِب َام َر ْمح ٍَة ِم َن ا هِ
هلل ِإ هن ا هَ ِ
اعْف عَ ن ُْه ْم َو ْاس َتغ ِْف ْر َهلُ ْم َو َش ِاو ْر ُه ْم ِيف ْ َ
األ ْم ِر َف ِإ َذا عَزَ ْم َت َفت ََو ْ
ب
كهل عَ َىل ا هِ
ِم ْن َح ْولِ َك َف ُ
هلل ُحي ُّ
ا ُْملت ََو ِ
كيلنيَ ﴾ (آل عمران)159:
وقد ائتمر النبي  هبذا األمر ،فكان يستشري أصحابه يف كل يشء ،ومما نقلته لنا األخبار
الصحيحة يف ذلك:
ومن ذلك مشاورته هلم يوم بدر يف الذهاب إىل العري ،فقالوا( :يا رسول اهلل ،لو استعرضت
بنا عُ ْرض البحر لقطعناه معك ،ولو ِست بنا إىل َب ْرك الغ ََامد لرسنا معك ،وال نقول لك كام قال
ْت ورب َك َف َق ِاتال ِإنها َه ُاهنَا َق ِ
اعدُ َ
ون﴾ (املائدة ،)24 :ولكن نقول:
ب َأن َ َ َ ُّ
قوم موسى ملوسىَ ﴿:فا ْذ َه ْ
اذهب ،فنحن معك وبني يديك وعن يمينك وعن شاملك مقاتلون.
ومن ذلك مشاورته هلم يف املحل الذي ينزل فيه يوم بدر ،فأشار املنذر بن عمرو ،بالتقدم إىل
أمام القوم.
ورهم باخلروج إليهم،
وشاورهم يف أحد يف أن يقعد يف املدينة أو خيرج إىل العدو ،فأشار ُ
مجه ُ
فخرج إليهم ،مع أنه ل يكن حيب اخلروج.
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وشاورهم يوم اخلندق يف مصاحلة األحزاب بثلث ثامر املدينة عامئذ ،فأبى عليه ذلك
الس ْعدَ ان :سعدُ بن معاذ وسعدُ بن عُ َبادة ،فرتك ذلك.
َ
لقد كان  يستشريهم يف كل يشء حتى يف شؤون بيته ..فهل جتد وصفا لنبي ينطبق عليه
هذا غري حممد ؟
بشارات مكتومة:
صمت قليال ،ثم قال :فلنكتف هبذه البشارة ..ولنذهب إىل بشارات أخرى سأكتفي بقراءهتا
عليك ..لتعرف أن إشعيا كان نورا من األنوار التي هتدي إىل شمس حممد.
أنتم تسلكون سبيال من سبل التحريف لن أرشحه لك اآلن ،بل لن أرشحه أبدا ،وإن كنت
صادقا فسيقيض اهلل من يرشحه لك(.)1
أنتم تتالعبون بالرتمجات ..فتغريون منها ما ال يوافق أمزجتكم ..لن أجادلك يف هذا ..بل
سأكفتي بنقل بعض الرتمجات التي ل تعد موجودة.
لقد نقل العالمة رمحة اهلل اهلندي عن حيدر القريش صاحب كتاب (خالصة سيف
املسلمني) قوله(:إن القسيس أوسكان األرمني ترجم كتاب إشعياء باللسان األرمني يف سنة ألف
وستامئة وست وستني ،وطبعت هذه الرتمجة يف سنة ألف وسبعامئة وثالث وثالثني يف مطبعة
أنتوِّن بورتويل ،ويوجد يف هذه الرتمجة يف الباب الثاِّن واألربعني هذه الفقرة( :سبحوا اهلل تسبيح ًا
جديد ًا ،وأثر سلطنته عىل ظهره ،واسمه أمحد)(إشعيا )11 – 10/42
ومن الرتمجات السابقة ما ورد يف اإلصحاح األول من هذا السفر(:اسمعي يا سموات،
وقري يا أرض ،وملاذا تقلقي؟ سيبعث عليك نبي به ترمحي)
ّ
ومنها ما ورد يف الفصل الثالث(:إِّن رافع آية لألمم ،من بلد بعيد ،وأصفر هلم من أقايص
األرض صفري ًا ،فيأتون ِساع ًا عجا ً
ال ،وال يميلون وال يتعثرون وال ينعسون وال ينامون وال
( )1انظر (الكلامت املقدسة) من هذه السلسلة.
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حيلون مناطقهم ،وال ينقطع معقد خفافهم ،سهامهم مسنونة ،وقسيهم موترة ،وحوافر خيلهم
كاجلالميد صالبة ،وعجلهم مرسعة مثل الزوابع ،وزئريهم كنهيم الليوث ،وكشبل األسد الذي
يزأر وينهم للفريسة ،فال ينجو منهم ناج ،ويرهقهم يومئذ مثل دوي البحر واصطكاكه ،ويرمون
بأبصارهم إىل األرض فال يرون إال النكبات والظلامت ،وينكشف النور عن عجاج مجوعهم)
وقد استنبط أحد إخواننا املهتدين بنور اهلل ،وهو الشيخ زيادة من هذا النص دالالت كثرية
عليه  ،بل ال تصح داللته إال عليه ،بدليل قوله(:رافع آية لألمم) ،وحممد  هو العالمة
املرفوعة لسائر األمم.
ومنها أن قوله( :من بلد بعيد) ،إشارة إىل أن هذه العالمة ترفع لألمم من خارج أرض بني
إِسائيل ،ويتضح ذلك من قوله بعده :من أقايص األرض .فكأنه قال :إن أقِص أرض إِسائيل
هي األرض التي خيرج منها ذلك النبي.
ومنها نفى التعب واإلعياء والنوم عن جيوشه ،وإثبات الرسعة ،وذلك برهان ظاهر عىل أن
املراد هبذه النبوة حممدا  ،ألن املالئكة كانت تشارك يف جيوشه ،وهم الذين ال ينامون وال
يسأمون ..كام أن نفي النوم عنه يدل عىل حممد  ،ألنه كان يقيض الليل يف العبادة والذكر
والصالة ،حتى تورمت قدماه.
ومنها الشهادة حلوافر خيله بأهنا مثل الصوان ،وهو مطابق لوصف اهلل هلا يف القرآن بقوله
وري ِ
ِ ِ
ات َقدْ ح ًا﴾ (العاديات 1:ـ  ،)2وال يمكن أن تنطبق هذه
تعاىلَ ﴿:وا ْل َعاد َيات َض ْبح ًا َفا ُْمل ِ َ
البشارة عىل املسيح  ،ألنه ل يكن له خيل.
زيادة عىل هذا ،فإن قوله(:وأصفر هلم من أقايص األرض ،فيأتون ِساع ًا عجا ً
ال) إشارة إىل
النداء باحلج إىل بيت اهلل احلرام الوارد يف قوله تعاىلَ ﴿:و َأ يذ ْن ِيف الن ِ
احل يج َي ْأ ُت َ
وك ِر َجا ً
ال َو َ
عَىل
هاس ِب ْ َ
كُ يل َض ِام ٍر ي ْأ ِتنيَ ِمن كُ يل َفج ِ
عَم ٍيق﴾ (احلج ،)27:والتعبري بالصفري عن النداء واألذان ليس ببعيد
ٍّ
ْ
َ
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وال مستغرب.
ومن هذه البشارات قول إشعياء يف الفصل اخلامس مفرس ًا ما تقدم من نبواته(:إن األمة التي
كانت يف الظلامت رأت نور ًا باهر ًا ،والذين كانوا يف الدجى وحتت ظالل املوت سطع عليهم
الضوء ،أكثرت من التبع واألحزاب ،ول تستكثر هبم ،فأما هم فإهنم فرحوا بني يديك كمن يفرح
يوم احلصاد ،وكالذين يفرحون عند اقتسام الغنائم ،ألنك فككت النري الذي كان أذهلم ،والعصا
التي كانت عىل أكتافهم ،وكرست القضيب الذي كان يستبعد هبم مثل كرسك من كرست يف يوم
مدين)
وقد استنبط أحد إخواننا املهتدين من القرون السابقة ،وهو عيل الطربي بشارة بالنبي ،
ِ
رص ُه ْم
فقال( :وذلك شبيه بام وصف اهلل تعاىل عن النبي يف القرآن حني قال َ ﴿:و َي َض ُع عَ ن ُْه ْم إ ْ َ
َو ْ َ
األ َ
غْالل ا هل ِتي كَان َْت عَ َل ْي ِه ْم﴾ (ألعراف)157 :
وهذا النص يصور حال أمته قبل بعثته ،فقد كانت ترتع يف ظلامت اجلهل والرشك ،ثم أضاء
هلا نور الوحدانية فاتبعته ،وبعد أن كانت أمة مستضعفة ،كثر أتباعها ،وفرحوا بانضاممهم إليها،
وبسبب هذه الرسالة رفع اهلل عنهم استبعاد األمم هلم ،وانقلبت حاهلم فإذا هم املسيطرون عىل
بني البرش.
ومثل ذلك قول اشعياء يف الفصل العارش(:هكذا يقول الرب إنك تأيت من جهة التيمن ،من
بلد بعيد ،ومن أرض البادية مرسع ًا ،مقد ًا مثل الزعازع من الرياح ،ورأينا منظر ًا رائع ًا هائ ً
ال ظامل ًا
يظلم ،ومنتهي ًا ينتهب ..ولتقم السادة والقادة إىل أترستهم ،فيدهنوها ألن الرب قال يل :هكذا
أمض فأقم الربيئة عىل املنظرة ،ليخرب بام يرى ،فكان الذي رأى راكبني :أحدمها راكب محار،
واآلخر راكب مجل ..فبينام أنا كذلك إذ أقبل أحد الراكبني وهو يقول :هوت بابل وتكرست مجيع
آهلتها املنجورة عىل األرض ،فهذا الذي سمعت من الرب إله إِسائيل العزيز قد أنبأتكم)
وهذا النص له دالالت كثرية عىل نبوة حممد :
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منها ذكره بأنه سيأيت من جهة التيمن ،من بلد بعيد ،من أرض البادية ،وذلك لئال يدع حجة
ملحتج ،ألنه ل يأت أحد هبذه النوبة من أرض التيمن الواقعة يف البادية البعيدة عن أرض إِسائيل
سوى حممد .
ومنها أنه قال( :هوت بابل وانكرست مجيع آهلتها) ،ول تزل األوثان تعبد يف بابل حتى ظهر
حممد  ،فأطفأ نرياهنم ،وهدم أوثاهنم ،واذعنوا لدين اهلل طوع ًا أو كره ًا.
ومنها ذكره لراكب مجل… وهو ال ينطبق إال عىل حممد  ،وقد أورد املهتدي اإلسكندراِّن
النص العربي املتعلق براكب احلامر وراكب اجلمل ،ثم اتبعه بالرتمجة العربية وجاء فيه( :فرأى
ركب رديف خيل ،ركب رديف محار ،ركب رديف مجل) ،وقال( :هذه حال جيوشه  ،خالف
عساكر امللوك ،ألن امللوك ال تركب جيوشها مراديف ،وال يركبون احلمري واجلامل)
بل إن النجايش أشار إىل هذه النبوءة عندما قال( :أشهد باهلل أنه لنبي األمي الذي ينتظره أهل
الكتاب ،وأن بشارة زكريا براكب احلامر كبشارة أشعياء براكب اجلمل ،وأن العيان ليس بأشفى
من اخلرب)
ومنها قول إشعياء يف الفصل العرشين( :يا آل إبراهيم خلييل الذي قويتك ،ودعوتك من
أقايص األرض ،ومن نجودها وعواليها ،ناديتك وقلت لك :إنك عبدي وأنا اجتبيتك ،ول أسرت
ذلك ،فال ختف ،ألِّن معك ،وال ترهب فها أنا إهلك أيدتك ثم أعنتك ،وبيميني العزيزة الربة
مهدت لك ،ولذلك يبهت وخيزي املستطيلون عليك ،ويضمحل ويتالشى الذين يامرونك
ويشاقونك ،ويبيد القوم املنازعون لك ،وتطلبهم فال حتس منم أثر ًا ،ألهنم يبطلون ،ويصريون
كالنسئ املنيس أمامك ألِّن أنا الرب قويت يمينك ،وقلت لك ال ختف ،فإِّن أنا عونك وخملصك،
هو قدوس إِسائيل ،يقول اهلل الرب( :أنا جاعلك مثل اجلرجر احلديد الذي يدق ما يأيت عليه
دق ًا ،ويسحقه سحق ًا ،وكذلك تفعل أنت أيض ًا ،تدوس اجلبال ،وتدقها ،وجتعل املدائن والتالل
هشي ًام تذروه العواصف ،وتلوى به هوج الرياح ،وتبتهج أنت حينئذ ،وترتاح بالرب ،وتكون
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حممد ًا بقدوس إِسائيل)
وقد استبدل أول هذا النص بـ (وأما أنت يا إِسائيل عبدي ،يا يعقوب الذي اخرتته من نسل
إبراهيم) .كام استبدل آخره بـ (وأنت لتبتهج بالرب بقدوس إِسائيل تفتخر)
ومع هذا التبديل ،فقد ورد يف البشارة ما ال يصدق إال عليه : 
ومنها قوله( :فال ختف ألِّن معك ،وال ترهب فها أنا إهلك أيدتك ثم أعنتك) ،وهذا يتفق
الر ُس ُ
ول َب يلغْ َما ُأن ِْز َل ِإ َل ْي َك
مع ما وعد اهلل به نبيه  من احلامية والعصمة ،كام قال تعاىلَ ﴿:يا َأ ُّ َهيا ه
ِ
ِ
هلل َي ْع ِص ُم َك ِم َن الن ِ
ين﴾
هاس ِإ هن ا هَ
ْت ِر َسا َل َت ُه َوا هُ
ِم ْن َر يب َك َو ِإ ْن َلْ َت ْف َع ْل َف َام َب هلغ َ
هلل ال َ ْهيدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكَاف ِر َ
(املائدة)67:
ومنها قوله(:يبهت وخيزي املستطيلون عليك) ،وهو يتفق مع قوله تعاىلِ ﴿:إنها كَ َف ْين َ
َاك
ا ُْمل ْست َْه ِزئنيَ ﴾ (احلجر ،)95:وقوله تعاىلَ ﴿:ف ِإ ْن آ َم ُنوا ِب ِم ْث ِل َما آ َم ْن ُت ْم ِب ِه َف َق ِد ْاهتَدَ ْوا َو ِإ ْن ت ََو هل ْوا َف ِإن َهام
ِ
ِ
هلل َو ُه َو الس ِم ُ ِ
يم﴾ (البقرة ،)137:كام أنه يتفق مع حال املناوئني
يكَه ُم ا هُ
ُه ْم ِيف ش َق ٍاق َف َس َيكْف ُ
يع ا ْل َعل ُ
ه
له واملخالفني ألمره ممن كانوا أمما أو أفراد ًا.
ومنها قوله(:تدوس اجلبال وتدقها) ،فاجلبال تشري إىل امللوك واجلبابرة ،وقد سحقوا أمام
جيوشه وجيوش أصحابه ،وأصبحوا هشي ًام تذروه الرياح.
ومن البشارات التي تالعبت هبا الرتمجات ،قول اشعياء يف الفصل الثالث
والعرشين(:اسمعي أيتها اجلزائر ،وتفهمي يا أيتها األمم ،إن الرب أهاب يب من بعيد ،وذكر
اسمي وأنا يف الرحم ،جعل لساِّن كالسيف الصارم وأنا يف البطن ،وأحاطني بظل يمينه ،وجعلني
يف كنانته كالسهم املختار وخزنتي لرسه ،وقال يل :إنك عبدي .فرصيف وعديل قدام الرب حقا،
وأعاميل بني يدي إهلي ،ورصت حممد ًا عند الرب ،وبإهلي حويل وقويت)
وقد ذكر عيل الطربي هذه البشارة ،ثم قال( :فإن أنكر منكر اسم حممد يف الباب ،فليكن
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حممود ًا ،فلن جيد إىل غري ذلك من الدعاوي سبيالً)
ومنها قول إشعياء يف الفصل الرابع والعرشين خماطب ًا مكة وهاجر( :أنا رسمتك عىل كفي
فأسوارك أمامي يف كل وقت ،وسيأتيك ولدك ِساعا ،وخيرج عنك من أراد أن يتح ّيفك
وخيربك ،فارفعي برصك إىل ما فوقك ،وانظري فإهنم يأتونك وجيتمعون عن آخرهم إليك يقول
ّ
اهلل مقس ًام باسمه :إِّن أنا احلي ،لتلبسنهم مثل احللة ،ولتتزينني باإلكليل مثل العروس ،ولتضيقن
عنك قفارك وخراباتك ،واألرض التي أجلئوك إليها ،وضغطوك فيها من كثرة سكاهنا والراغبني
فيها ،وليهربن منك من كان يناويك وهيتضمك ،وليقولن لك ولد عقمك :أيتها النزور الرقوب،
إنه قد ضاقت بنا البالد فتزحزحوا وانفرجوا فيها لتتسع يف فيافيها ،وستحدثني فتقولني :من
رزقني هؤالء كلهم ،ومن تكفل يل هبم)
وهذه البشارة ال تقبل أن تؤول عىل غري مكة أو هاجر ،فمن الذي تكفل اهلل بحاميتها غري
مكة؟ ومن الذي تكاثر عددها ونسلها ،وضاقت عنهم أرضها ،سوى هاجر؟
ومنها قول إشعياء يف الفصل الرابع والعرشين( :من الذي أقبل من أدوم؟ وثيابه أشد محرة
من البرس ،وأراه هبي ًا يف حلله ولباسه ،عزيز ًا لكثرة خيله وأجناده ،وإِّن أنا الناطق باحلق واملخلص
لألقوام ،وإن لدينا ليوم الفتنة نكالً ،ولقد اقرتبت ساعة النجاة ،وحانت ساعة ختلييص ،ألِّن
نظرت فلم أجد من يعينني ،وتعجبت إذ ليس من ينيب إىل رأيي ،فخلصني عند ذلك ذراعي،
وثبت بالغضب قدمي ،ودست األمم برجزي ،وأشقيت حدودهم بغيظي واحتدامي ،ودفنت
عزهم حتت األرض)
فهذه النبوءة تورد بعض ًا من صفاته  يف هيبته وجالله ،وطرف ًا من ذكر هبائه ،وإشارة إىل
كثرة خيله وأجناده ،وأن بمقدمه تتخلص األقوام من قيد العبودية لغري اهلل ،وتقرتب ساعة
نجاهتا.
كام تضمنت هذه النبوءة وصفا حلال البرشية قبل مبعثه  ،وأهنا ال تسمع لكالم اهلل ،وال
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تنرص املؤمنني به ،فاستحقت بذلك غضب اهلل ومقته ،فكانت بعثته  عقاب ًا ألمم الكفر ،إذ
ناصبهم العداوة ،وشهر السيف يف وجوههم ،وأرغمهم عىل اإلذعان له ،ودفن جمد الكافرين
حتت األرض.
قلت :ولكن هذه البشارة ذكرت أنه أقبل من أدوم ،وحممد كان يف أرض احلجاز ،فكيف
تنطبق عليه هذه النبوة؟
قال :إن الصفات الواردة يف بقية النبوة ال تنطبق إال عليه  وعىل وأمته ،زيادة عىل أن
املتحدث يف هذه البشارة هو أحد أنبياء بني إِسائيل املقيمني يف أرضها ،و(أدوم) إقليم يقع بني
احلجاز وفلسطني ،إذ القادم من احلجاز إىل فلسطني ال بد أن يعرب من خالل (أدوم) ،وجيب أن
ال نغفل أن املتحدث – وهو إشعياء – يتحدث عن أمر غيبي مستقبيل فال يمكن أن يقول :من
الذي أقبل من احلجاز .ألنه سيقال له :أين منا احلجاز؟ ولكنه يتحدث عن هذا النبي القادم بيقني
ال شك فيه ،حتى لكأنه يراه يف أطراف أرض إِسائيل فيقول هلم :من هذا الذي أقبل من أدوم؟
وهو عىل يقني منه ،ألنه ذكر صفاته ،ولكنه طرح اخلرب بصيغة التساؤل حتى تسترشف النفوس،
وهتفو األرواح للقائه.
ومنها قول إشعياء يف الفصل الرابع والعرشين عن اهلل عز وجل أنه قال خماطب ًا نبيه حممد ًا
( :إِّن جعلت اسمك حممد ًا ،فانظر من حمالك ومساكنك يا حممد ،يا قدوس ..،واسمك
موجود منذ األبد)
فذكر اسمه مرتني يف هذه النبوة ،وهذه مماثلة ملا ورد يف نبوة داود عنه يف املزامري من قول
داود( :يف جبله قدوس وحممد)
وقد قال الطربي ـ وهو أحد السابقني من املهتدين ـ هذه البشارة ،ثم قال(:إن القدوس يف
اللغة الرسيانية :الرجل الرب الطاهر ..فإن غالط مغالط فقال( :يا حممد يا قدوس) ،إنام يقع عىل
املساكن التي ذكرها .فإن الكتاب الرسياِّن يكذبه ،ألنه لو أراد بذلك املساكن لقال :يا قدوسني
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وحممدين .ول يقل قدوس ًا وحممد ًا)
ومنها قول إشعياء يف الفصل الثامن والعرشين( :إِّن أقمتك شاهد ًا للشعوب ،ومدبر ًا
وسلطان ًا لألمم ،لتدعو األمم الذين ل تعرفهم ،وتأتيك األمم الذين ل يعرفوك هرولة وشد ًا ،من
أجل الرب إهلك قدوس إِسائيل الذي أمحدك ،فاطلبوا ما عند الرب ،فإذا عرفتموه فاستجيبوا
إيل ألرمحه ،ولينب إىل إهلنا
له ،وإذا قرب منكم فلريجع عن خطيئته ،والفاجر عن سبيله ،ولريجع ّ
عمت رمحته وفضله)
الذي ّ
وقد قال الطربي يف هذه البشارة( :فقد سمي النبي  باسمه ،وقال :إن اهلل جعلك حممد ًا.
فإن آثر املخالف أن يقول :ليس بمحمد ،بل حممود وافقناه فيه ،ألن معنامها واحد)
أما قوله( :أقمتك شاهد ًا للشعوب) ،فهو مماثل لقوله تعاىلَ ﴿:و َ
كَذلِ َك َج َع ْلنَاكُ ْم ُأ هم ًة َو َسط ًا
لِتَكُ و ُنوا ُش َهدَ ا َء عَ َىل الن ِ
الر ُس ُ
هاس َو َيكُ َ
ول عَ َل ْيكُ ْم َش ِهيد ًا ﴾ (البقرة)143 :
ون ه
أما قوله( :سلطان ًا لألمم) ،فيحتمل أن يكون املراد منه املعنى املتبادر للذهن وهو السيادة
والقيادة ،وقد حتققت له هذه عىل األمم يف حياته.
أما قوله( :لتدعو األمم الذين ل تعرفهم) ،فقد حتقق ذلك بإرساله  الرسل والكتب إىل
امللوك كهرقل وكرسى واملقوقس وغريهم ممن ال يعرفهم كام هو مشهور يف كتب السنة والسرية.
أما قوله :تأتيك األمم الذين ل يعرفوك هرولة وشد ًا ،فمصداق ذلك يف انضواء األمم التي
ل تكن تعرفه من قبل ،والتي ال تعد وال حتِص حتت لوائه ،واإلذعان ألمره ،كام أن هذه البشارة
ال تنطبق عىل األنبياء قبله ،ألهنم دعوا أقوامهم وهم يعرفوهنم ،واستجابت هلم األمم التي
تعرفهم ،أما حممد  فقد دعا من ل يعرفه ،واستجاب له من ال يعرفه.
وبقية النص تتعلق بالرمحة واملغفرة والتوبة ،وهي معان ظاهرة يف رشيعته ،وال يمكن أن
تكون هذه البشارة دالة عىل اليهودية أو عىل املسيحية ،ألن اليهودية تعتقد أهنا دين خاص ببني
إِسائيل ،وهذه البشارة قد تضمنت أنه يدعو األمم ،وتأتيه األمم ،وهذا يناقض اعتقادها ،زيادة
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عىل أن هذه البشارة خترب أن صاحب هذه الرسالة يبرش بالتوبة واملغفرة والرمحة ،وهذا خيالف
اعتقاد اليهود واملسيحيني :فاليهود تعتقد أن من حق الكاهن املغفرة وحمو اخلطايا ،كام أن املسيحية
تعتقد أن البرشية كانت مثقلة باخلطيئة املوروثة التي رفعت عنهم بعد صلب املسيح ،ثم غفلت
النرصانية عن كوهنا حمت اخلطيئة املوروثة فمنحت رجال الدين حق مغفرة اخلطايا.
ومنها قول إشعياء خماطب ًا هاجر عليها السالم وبالدها وهي مكة( :قومي وأزهري
مصباحك فقد دنا وقتك ،وكرامة اهلل طالعة عليك ،فقد ختللت األرض الظالم ،وغطي عىل
األمم الضباب ،فالرب يرشق عليك إرشاق ًا ،وتظهر كرامته عليك ،وتسري األمم إىل نورك،
وامللوك إىل ضوء طلوعك ،ارفعي برصك إىل ما حولك وتأميل ،فإهنم سيجتمعون كلهم إليك
وحيجونك ،ويأتيك ولدك من بلد بعيد ،وحتج إليك عساكر األمم حتى تعمرك اإلبل املربلة،
وتضيق أرضك عن القطرات التي جتتمع إليك ،ويساق إليك كباش مدين وكباش أعفا ،وتأتيك
أهل سبأ ويتحدثون بنعم اهلل ويمجدونه ،وتسري إليك أغنام قيدار كلها ،وختدمك رخالت
نبايوت ،ويرفع إىل مذبحي ما يرضيني ،وأحدث حينئذ لبيت حممديت محد ًا)
فذكر يف هذه البشارة هاجر وذكر البلد ،ورصح باحلج وما يصاحبه من توافد األمم ،وسوق
اهلدي ،كام رصح بأسامء بعض هذه األمم الوافدة إىل احلج كأهل سبأ ومدين وغريمها.
وقد أورد املهتدي الرتمجان وغريه هذا النص بصورة أطول ،واشتمل عىل صفات هي ألصق
بمحمد  من غريه وهو قوله( :إن الرب سبحانه وتعاىل سيبعث يف آخر الزمان عبده الذي
اصطفاه لنفسه ،ويبعث له الروح األمني ،يعلمه دينه ،ويعلم الناس ما علمه الروح األمني ،وحيكم
بني الناس باحلق ،ويميش بينهم بالعدل ،وما يقول للناس هو نور خيرجهم من الظلامت التي كانوا
عرفتكم ما عرفني الرب سبحانه قبل أن يكون)
فيها ،وعليها رقود ،وقد ّ
فمحمد  هو املبعوث يف آخر الزمان ،وهو الذي نزل عليه الروح األمني ،وهو الذي
حكم بني الناس بالعدل وأخرجهم من الظلامت إىل النور.
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***
كان إشعيا يتحدث بروحانية عميقة جتذب املستمع جذبا ال يملك معه إال االستامع
والتسليم..
بعد أن أهنى حديثه التفت إيل ،وقال :هذه أشعة من النور ،ال تزال تيضء الكتاب املقدس..
فامحل شعاعا منها ،وِس به نحو شمس حممد.
ل أرد عليه بيشء ..بل قمت وانرصفت ،ويف وجهي ترتسم ظالل حرية عظيمة ..ويرتسم
معها بصيص من النور اهتديت به بعد ذلك عىل شمس حممد .
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بشارة إرميا
يف اليوم السابع خرجت من غرفتي صباحا كعاديت ..فوجدت رجال ممتلئا حزنا ..كانت
عيناه تذرفان ،وكان قلبه يكاد يتفطر.
اقرتبت منه ،ويف عيني دموع ال أكاد أملك حبسها ،وقلت له :ما بالك يا أخي ..لقد فطرت
قلبي بحزنك ،وأسلت عيني بدمعك.
قال :وما يل ال أبكي ..وأنا احلزين الذي ال يتقن فنا كام يتقن الرثاء.
قلت :ومن ترثي؟ ..إن مات لك عزيز ،فاملوت كأس ..وكل الناس شارهبا ..ثم إنك
يوشك أن تنسى كام نيس غريك ..فلست أرق منهم قلبا ،وال أغزر منهم دمعا.
قال :أنا ال أبكي عىل قريب ،وال عىل بعيد ..أنا أبكي عىل هذه األمة التي ضيعت وصايا
رهبا ..وخانته ،وأخاف أن حييق هبا من العذاب ما حاق ببني إِسائيل من قبلهم..
لقد صاح فيهم إرميا كثريا ..وندهبم ..ولكنهم ل يسمعوه ..لقد كان يقول هلم (مراثي
أرميا 1/1:ـ :)4
كيف جلست وحدها املدينة الكثرية الشعب ..كيف صارت كأرملة ،العظيمة يف األمم،
السيدة يف البلدان صارت حتت اجلزية.
تبكي يف الليل بكاء ودموعها عىل خدهيا ..ليس هلا معزّ من كل حمبيها .كل أصحاهبا غدروا
هبا ،صاروا هلا أعداء.
قد سبيت هيوذا من املذلة ومن كثرة العبودية ،هي تسكن بني األمم ال جتد راحة ،قد أدركها
كل طاردهيا بني الضيقات.
طرق صهيون نائحة لعدم اآلتني إىل العيد ..كل أبواهبا خربة كهنتها يتنهدون ..عذاراها
مذللة وهي يف مرارة.
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أتدري ِس كل ما حاق هبا؟
قلت :ال شك أهنا الذنوب.
قال :أجل ..لقد ذكر إرميا ذلك ..اسمع إليه ،وهو يبكي ،ويقول (مراثي أرميا 5/1:ـ :)10
صار مضايقوها رأسا ..نجح أعداؤها ألن الرب قد ّ
أذهلا ألجل كثرة ذنوهبا ،ذهب أوالدها
إىل السبي قدام العدو.
وقد خرج من بنت صهيون كل هبائها ،صارت رؤساؤها كأيائل ال جتد مرعى ،فيسريون
بال قوة أمام الطارد.
وتطوحها كل مشتهياهتا التي كانت يف أيام القدم .عند
قد ذكرت أورشليم يف أيام مذلتها ّ
سقوط شعبها بيد العدو وليس من يساعدها .رأهتا االعداء ضحكوا عىل هالكها.
قد أخطأت أورشليم خطية من أجل ذلك صارت رجسة .كل مكرميها حيتقروهنا ألهنم
رأوا عورهتا وهي أيضا تتنهد وترجع إىل الوراء.
نجاستها يف أذياهلا .ل تذكر آخرهتا وقد انحطت انحطاطا عجيبا .ليس هلا معزّ  .انظر يا رب
اىل مذلتي ألن العدو قد تعظم.
بسط العدو يده عىل كل مشتهياهتا فإهنا رأت االمم دخلوا مقدسها الذين أمرت أن ال
يدخلوا يف مجاعتك.
كان يقرأ كالم إرميا بأل شديد ..أعاد إىل نفيس ذكرى إرميا وآالمه ومراثيه.
قلت :كف عنك يا أخي ..ذلك زمن بعيد.
قال :ولكنه يعود كل يوم من جديد.
قلت :أرى أنك تدمن عىل قراءة سفر إرميا ..فلهذا أرى تأثريه عليك ..فأحزانه تغمرك
بالكآبة ..ألك عالقة بإرميا جعلت لك كل هذا االتصال به؟
قال :أجل ..لقد كان إرميا هو النافذة التي أطللت منها عىل الوجود.
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قلت :ل أفهم ما تقصد؟
قال :أنا إرميا.
قلت :مرحبا بك ..أنا أسألك عن ِس عالقتك بإرميا.
قال :لقد ذكرت لك أنه النافذة التي أطللت منها عىل مجال الوجود.
قلت :أي مجال؟
قال :مجال الشمس التي تغمر بأشعتها الكائنات.
قلت :أي شمس؟
قال :وهل هناك شمس غري شمس حممد؟
أصابتني صدمة مما قال ،فقلت :أنت أيضا أصابتك العدوى.
قال :ما تقصد؟
قلت :ال أقصد شيئا..
قال :اسمع يل ..لقد ارحتت إليك ..وهلذا سأحدثك عام جذبني إىل دين حممد.
قلت :كيل آذان صاغية.
قال :لقد كان أول ما جذبني من خالل قراءيت لسفر إرميا هو اسم قيدار ..أنت تعلم أنه من
ذرية إسامعيل.
قلت :أجل ..ال شك يف ذلك ..فالكتاب املقدس يدل عليه.
قال :لقد قرأت يف سفر إرميا ..ذلك النبي الذي سامِّن والدي باسمه قوله(:قال الرب:
قوموا اصعدوا إىل قيدار) (إرميا )28 /49
لقد كان هذا النص هو الفاحتة التي ابتدأ هبا بحثي ..إنه يشري إىل أن لبني قيدار شأنا ..فام
ذكرهم الكتاب املقدس إال لعلة عظيمة.
قلت :أهذا كل ما جذبك من سفر أرميا؟
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قال :ال ..هذا أول ما شد انتباهي ..وهلذا ملا أعدت قراءته شعرت أنه يتكلم عن حممد ..إنه
يكاد يرصح باسمه.
لقد ورد فيه ..بل يف اإلصحاح األول منه( :قبلام صورتك يف البطن عرفتك ،وقبلام خرجت
من الرحم قدستك ،جعلتك نبيا للشعوب)(إرميا)5/1 :
إن هذه الفقرة تشري إىل حممد ..بل تنطق باسمه..
قلت :كيف ذلك؟
قال :أنتم تعلمون بأن كل األنبياء الذين جاءوا بعد إرميا جاءوا لبني إِسائيل خاصة.
قلت :ولكن املسيح جاء لغريهم ..بدليل أن املسيحية تنترش يف العال أمجع.
قال :ال ..لقد اكتشفت أن هذا االنتشار أعظم خرافة ..فاملسيح يرصح بأنه ل يرسل إال إىل
بيت إِسائيل ..بل إن املسيح عندما أرسل تالميذه لينرشوا دعوته بني اليهود كرر هلم الوصية يف
أن يقرصوا الدعوة عىل اليهود ،بل إنه حذرهم من دخول مدن األمم األخرى ،ولو كانـوا جريان ًا
لليهود ،وقد ذكر إنجيل متى ذلك ،فقال( :هؤالء االثنا عرش أرسلهم يسوع وأوصاهم قائ ً
ال  :إىل
طريق أمم ال متضوا إىل مدينة للسامريني ال تدخلوا ،بل اذهبوا باحلري إىل خراف بيت إِسائيل
الضالة)(متى)5 : 10 :
ليس ذلك فقط ..بل إن املسيح ملا بدأ الدعوة إىل اهلل أعلن أهنا قارصة عىل بني إِسائيل ،وال
متتد إىل غريهم ،لذلك جتدونه يقول يف متى((:)24 : 15ل أرسل إال إىل خراف بيت إِسائيل
الضالة)
أال تعلمون أن (إال) أداة للحرص ،وهي تدل عىل انحصار رسالة املسيح ضمن الشعب
االِسائييل؟
قلت :ولكن ..أل تقرأ ما ورد يف إنجيل (متى(:)38 :اذهبوا وتلمذوا مجيع األمم)
قال :إن هذا النص معارض بكل النصوص التي سبق ذكرها ..وهلذا ذهب املحققون إىل أن
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هذه العبارة إحلاقية بإنجيل متى ،ألهنا ل تذكر يف بقية األناجيل.
أال ترى من الغرابة أن خيتص متى هبذه الرواية دون غريه؟
لقد اتفقت االناجيل الثالثة عىل إيراد قصة دخول املسيح أورشليم راكب ًا عىل جحش ،فهل
كان ركوبه عىل جحش أهم من عاملية الرسالة!؟
بل إن الكثري من النصوص يف إنجيل متى يشري إىل أن رسالة املسيح خمتصة بإِسائيل ،فقد
ورد يف إنجيل متى ((:)1 : 2وملا ولد يسوع يف بيت حلم اليهودية يف أيام هريودس امللك إذا جموس
من املرشق قد جاءوا إىل أورشليم قائلني :أين هو املولود ملك اليهود ؟)
وينقل متى أن التهمة التي وجهت للمسيح هي أنه ملك اليهود( :فوقف يسوع أمام الوايل،
فسأله الوايل( :أأنت ملك اليهود؟) فقال له يسوع( :أنت تقول) (متى )11 :27
قلت :فقد ورد يف إنجيل يوحنا ما يدل عىل عموم ختليصه ،أل تقرأ(:ويل خراف أخرى
ليست من هذه احلظرية ،وينبغي أن آيت بتلك)(يوحنا ..)16:10 :وجاء يف نفس اإلنجيل
(( :)32:12وأنا إن ارتفعت عن األرض أجذب إيل اجلميع)
قال :من قصد باخلراف الذين من احلظائر األخرى ؟
قلت :قصد هبم كل من يؤمن به من مجيع األمم؟
قال :ال ..إن مقصد املسيح واضح ..إنه يقصد ما ورد يف إنجيل متى ((:)24:15ل أرسل
إال إىل خراف بيت إِسائيل الضالة)
قلت :ولكن خراف إِسائيل من حضريته.
قال :ال ..لقد كان كل سبط من إِسائيل يشكل حضرية خاصة ..فلهذا كان قصده من سائر
احلظائر ،أي األسباط اإلحدى عرش األخرى.
قلت :فهل ينطبق هذا النص عىل حممد؟
قال :أجل ..فهو الوحيد الذي خيرب أنه أرسل إىل الناس كافة ..وقرآنه يثبت ذلك ..ورسائله
214

التي أرسلها إىل ملوك زمانه تثبت ذلك.
سكت قليال ،ثم قال :ليس هذا فقط ..إن صدر هذه النبوءة ،وهو قول إرميا( :قبلام صورتك
يف البطن عرفتك ،وقبلام خرجت من الرحم قدستك) ينطبق متام االنطباق عىل حممد.
قلت :كيف؟
قال :لقد أخرب القرآن الكريم أن اهلل تعاىل أخذ امليثاق عىل كل نبي بعثه من لدن آدم ،إىل
أي مب َلغ ،ثم جاءه رسول من بعده،
املسيح أنه َم ْه َام آتى اهلل أحدَ هم من كتاب وحكمة ،وبلغ ّ
ولينرصنهه ،وال يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونرصته.
ليؤمن هَن به
َ
هلل ِمي َث َاق الن ِهبينيَ َملا آ َتي ُتكُ م ِمن ِكت ٍ ِ
كْم ٍة
وقد نص عىل هذا امليثاق قوله تعاىلَ ﴿:و ِإ ْذ َأ َخ َذ ا هُ
ْ ْ ْ
ي
َاب َوح َ
ِ ِ
ِ
عَىل َذلِكُ ْم ِإ ْ ِ
ُث هم َجا َءكُ ْم َر ُس ٌ
ْرص هن ُه َق َال َأ َأ ْق َر ْر ُت ْم َو َأ َخ ْذ ُت ْم َ
رصي
ول ُم َصدي ٌق َملا َم َعكُ ْم َل ُتؤْ م ُن هن ِبه َو َل َتن ُ ُ
َقا ُلوا َأ ْقررنَا َق َال َف ْاشهدُ وا و َأنَا معكُ م ِمن ه ِ ِ
ين﴾ (آل عمران)81:
الشاهد َ
َ َ ََ ْ َ
َْ
احل يق
وحممد  هو الذي جاء باحلق مصدق ًا ملا معهم بدليل قوله تعاىل عنه َ ﴿:ب ْل َجا َء ِب ْ َ
ِ
ني
احل يق ُم َصدي ق ًا َملِا َب ْ َ
َو َصده َق ا ُْمل ْر َس ِلنيَ ﴾ (الصافات ،)37:وقوله تعاىل ﴿:نَزه َل عَ َل ْي َك ا ْلكت َ
َاب ِب ْ َ
يدَ ي ِه و َأنْزَ َل التهورا َة و ْ ِ
األن ِْج َيل﴾ (آل عمران)3:
َْ َ
َ ْ َ
ساد صمت خاشع املحل الذي نجلس فيه ،فقال :ليس هذا فقط ..لقد ورد يف نبوءة إرميا
قوله بعد قوله السابق( :فقلت آه يا سيد الرب :إِّن ال أعرف أن أتكلم ألِّن ولد ،فقال الرب يل:
ال تقل :إِّن ولد النك اىل كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما آمرك به) (إرميا 6 :ـ )7
قلت :أهذه الفقرات تشري إىل حممد؟
قال :بل تكاد تنطق باسمه.
قلت :كيف ذلك؟
قال :أنت تعلم أن حممدا كان أميا ..وكان ال يعرف القراءة والكتابة كاألوالد الصغار ..وهلذا
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ذكر عدم قدرته عىل القيام بام كلف به.
قلت :أجل ..أعلم ذلك ..والتاريخ يثبت ذلك باألسانيد الصحيحة.
قال :فهذا النص يثبت هذه الصفة ،وجيعلها دليلنا إليه.
زيادة عىل هذا ..فإن النص يبني خاصية ذكرت ملحمد وهي أنه يتكلم بكل ما أمر به ..وهو
يدل عىل أن كل كالمه وحي من اهلل ،وقد ثبت ذلك يف قرآنه ،فقد ورد فيهَ ﴿:و َما َين ِْط ُق ِ
عَن ْاهلَ َوى
وحى﴾ (النجم 3:ـ )4
ِإ ْن ُه َو ِإ هال َو ْح ٌي ُي َ
وهو يشري إىل يشء آخر له أمهيته ،وهو أن هذا املبرش به أكمل رسالة ربه ،وأداها أحسن أداء،
ِ
ِ
ين كَ َف ُروا ِم ْن ِدينِكُ ْم َفال
وقد ورد يف كتاب حممد ما يشري إىل هذا ،فقد جاء فيه  ﴿:ا ْل َي ْو َم َيئ َس ا هلذ َ
ِ
ِ
الم
كْم ْل ُت َلكُ ْم ِدينَكُ ْم َو َأ ْمت َ ْم ُت عَ َل ْيكُ ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِض ُ
يت َلكُ ُم ْاأل ْس َ
َخت َْش ْو ُه ْم َو ْاخ َش ْون ا ْل َي ْو َم َأ َ
ِدين ًا﴾ (املائدة)3 :
قلت :صدقت ..هذا واضح متاما ..إن الكتاب املقدس الذي ندين به يفتقر إىل مثل هذا
النص.
قال :ويف النص بشارة أخرى تيل ما سبق ،لقد ورد فيه(:ال ختف من وجوههم ألِّن أنا معك
ألنقذك يقول الرب)(أرميا)8/1 :
أال ترى يف هذا النص بشارة رصحية بام أمد اهلل حممدا من نرص عىل أعدائه؟
إن أعداء كثرين ال حرص هلم اجتمعوا عىل حرب حممد ودين حممد يف مهده ..لكنهم ل
يطيقوا ..واجتمع أعداء آخرون يف كل األزمان ..فلم يملكوا إال أن يستسلموا أو يسلموا؟
قلت :ولكن املسيحية انترصت عىل أعدائها.
قال :أنت تعلم كيف انترصت ..وبامذا ضحت لتنترص؟
لقد ضحت املسيحية باملسيح لتصل إىل العال.
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لوال أن رجال الدين من املسيحية يف جممع نيقية أرضوا االمرباطور بتنازالهتم ما قام
للمسيحية دين.
لقد بحثت يف ذلك بحوثا مستضيفة ..ربام أعلمك علومها يف يوم من األيام.
صمت ،فقال :ويف النص بشارات أخرى ..اسمع هذه البشارة(:ومد الرب يده وملس فمي
وقال الرب يل ها قد جعلت كالمي يف فمك) (أرميا)9/1:
هل تعرف كتابا يف األرض يمكن نسبته إىل اهلل غري كتاب حممد؟
إن كل الكتب يتحدث مؤلفوها ،ويسمون أنفسهم ،ويذكرون أنساهبم وتوارخيهم ما عدا
كتاب حممد ،فإنه كله كالم اهلل من أوله إىل آخره.
بل إن اهلل يعترب كتاب حممد كالمه ،فهو يقول َ ﴿:و ِإ ْن َأ َحدٌ ِم َن ا ُْمل ْ ِ
رش ِكنيَ ْاست ََج َار َك َف َأ ِج ْر ُه
ون﴾ (التوبة ،)6:ويقول َ ﴿:س َي ُق ُ
هلل ُث هم َأ ْب ِل ْغ ُه َم ْأ َم َن ُه َذلِ َك ِب َأ ههنُ ْم َق ْو ٌم ال َي ْع َل ُم َ
ول
كَالم ا هِ
َحتهى َي ْس َم َع َ

وها َذ ُرونَا َنت ِهب ْعكُ ْم ُي ِريدُ َ
ا ُْمل َخ هل ُف َ
هلل ُق ْل َل ْن َتت ِهب ُعونَا
كَالم ا هِ
ون ِإ َذا ا ْن َط َل ْق ُت ْم ِإ َىل َمغ َِان َم لِ َت ْأ ُخ ُذ َ
ون َأ ْن ُي َبدي ُلوا َ
ون َب ْل َحت ُْسدُ و َننَا َب ْل كَا ُنوا ال َي ْف َق ُه َ
هلل ِم ْن َق ْب ُل َف َس َي ُقو ُل َ
َ
ون ِإ هال َق ِلي ً
ال﴾ (الفتح)15:
كَذلِكُ ْم َق َال ا هُ
صمت ،فقال :ويف النص بشارة أخرى تقول(:انظر قد وكلتك هذا اليوم عىل الشعوب
وعىل املاملك لتقلع وهتدم وهتلك وتنقض وتبني وتغرس) (أرميا)10/1 :
إن هذا النص ال ينطبق إال عىل حممد ..فهو النبي الوحيد الذي سار نحو الشعوب املختلفة
لينقذ املستضعفني من نري املستكربين.
أخربِّن ..هل يف بني إِسائيل نبي سار نحو الرومان أو الفرس أو اهلنود؟
أخربِّن ..هل قامت حضارة عىل أساس ديني يف عهد أي نبي من أنبياء بني إِسائيل لتشمل
العال أمجع؟
أل يكن اإلِسائيليون منشغلون بأنفسهم عن كل العال؟
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حتى املسيح ملا جاء ترك ما لقيرص لقيرص ..تركه جلربوته وطغيانه وعتوه.
قلت :ونبي املسلمني؟
قال :ل يرتك قيرصا ..وال غري قيرص..
لقد كتب حممد إىل ملك الروم هرقل ،الذي كانت ترتعد الفرائص عند ذكره ،هذه الرسالة
التي متتلئ بالقوة(:بسم اهلل الرمحن الرحيم .من حممد عبد اهلل ورسوله إىل هرقل عظيم الروم،
سالم عىل من اتبع اهلدي ،أسلم تسلم ،أسلم يؤتك اهلل أجرك مرتني ،فإن توليت فإن عليك إثم
ال ُن ْ ِ
األريسيني ﴿ َيا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
هلل َو َ
ال َن ْع ُبدَ ِإ ه
َاب َت َعا َل ْو ْا ِإ َىل كَ َل َم ٍة َس َواء َب ْي َننَا َو َب ْينَكُ ْم َأ ه
رش َك ِب ِه َش ْيئًا
ال ا َّ
هخ َذ بع ُض َنا بعض ًا َأربابا من د ِ
و َ ِ
هلل َف ِإن ت ََو هل ْو ْا َف ُقو ُلو ْا ْاش َهدُ و ْا ِب َأنها ُم ْس ِل ُم َ
ون﴾(آل
ون ا ِّ
َْ ً ي ُ
َْ
ال َيت َ ْ
َ
عمران)64:
وكتب إىل ُج َر ْيج بن َمتهي امللقب با ُمل َق ْو ِقس ملك مرص واإلسكندرية يقول(:بسم اهلل الرمحن
الرحيم من حممد عبد اهلل ورسوله إىل املقوقس عظيم القبط ،سالم عىل من اتبع اهلدى ،أما بعد،
فإِّن أدعوك بدعاية اإلسالم ،أسلم تسلم ،وأسلم يؤتك اهلل أجرك مرتني ،فإن توليت فإن عليك
ال ُن ْ ِ
إثم أهل القبــطَ ﴿ ،يا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
هلل َو َ
ال َن ْع ُبدَ ِإ ه
َاب َت َعا َل ْو ْا ِإ َىل كَ َل َم ٍة َس َواء َب ْي َننَا َو َب ْينَكُ ْم َأ ه
رش َك ِب ِه
ال ا َّ
هخ َذ بع ُضنَا بعض ًا َأربابا من د ِ
َشيئًا و َ ِ
هلل َف ِإن ت ََو هل ْو ْا َف ُقو ُلو ْا ْاش َهدُ و ْا ِب َأنها ُم ْس ِل ُم َ
ون﴾(آل
ون ا ِّ
َْ ً ي ُ
َْ
ال َيت َ ْ
ْ َ
عمران)64:
وكتب إىل إىل كرسى ملك فارس( :بسم اهلل الرمحن الرحيم .من حممد رسول اهلل إىل كرسى
عظيم فارس ،سالم عىل من اتبع اهلدي ،وآمن باهلل ورسوله ،وشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال
رشيك له ،وأن حممد ًا عبده ورسوله ،وأدعوك بدعاية اهلل ،فإِّن أنا رسول اهلل إىل الناس كافة ،لينذر
من كان حي ًا وحيق القول عىل الكافرين ،فأسلم تسلم ،فإن أبيت فإن إثم املجوس عليك)
جل َلنْدَ ي( :بسم اهلل الرمحن الرحيم .من حممد
وكتب إىل ملك عامن َج ْي َفر وأخيه عبد ابني ا ُ
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رسول اهلل إىل جيفر وعبد ابني اجللندي ،سالم عىل من اتبع اهلدي ،أما بعد ..فإِّن أدعوكام بدعاية
اإلسالم ،أسلام تسلام ،فإِّن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل الناس كافة ،ألنذر من كان حي ًا
وحيق القول عىل الكافرين ،فإنكام إن أقررمتا باإلسالم وليتكام ،وإن أبيتام [أن تقرا باإلسالم] فإن
ملككام زائل ،وخييل حتل بساحتكام ،وتظهر نبويت عىل ملككام)
صمت ،فقال :أنا أعرف ما يتالعب به قومي حني يرتمجون النصوص املقدسة ..لقد
مارست ذلك يوما ،بل أياما.
وأنا اآلن سأقرأ لك نصا من سفر إرميا ..يف نسخة قديمة منه ..ذكرها عيل بن ربن الطربي..
وهو مسيحي هدته دراسة املوضوعية الصادقة للكتاب املقدس ليستنري بشمس حممد.
لقد ذكر هذا املهتدي أنه كان يف الفصل التاسع عرش من سفر إرميا قوله حاكيا عن اهلل تعاىل:
(إِّن جاعل بعد تلك األيام رشيعتي يف أفواههم ،وأكتبها يف قلوهبم ،فأكون هلم إهلا ،ويكونون يل
شعبا ،وال حيتاج الرجل أن يعلم أخاه وقريبه الدين وامللة ،وال إىل أن يقول له أعرف الرب ،ألن
مجيعهم يعرفونه صغارهم وكبارهم ،وأنا أغفر لذلك ذنوهبم ،وال أذكرهم بخطاياهم)
وقد قال هذا املهتدي معلقا عىل هذه النبوءة( :وقد صدق وعد اهلل ،وازدرع حبه يف قلوب
هذه األمة صغارها وكبارها ،وأنطق ألسنتهم برشائعه وحتاميده ،وكل عارف باهلل مؤمن به ..واقرأ
ِ
الم ِدين ًا ﴾
كْم ْل ُت َلكُ ْم ِدينَكُ ْم َو َأ ْمت َ ْم ُت عَ َل ْيكُ ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِض ُ
يت َلكُ ُم ْاأل ْس َ
قوله تعاىل ﴿:ا ْل َي ْو َم َأ َ
ون ِبا َْملعر ِ
عَن ا ُْملن ِ
وف َو َتن َْه ْو َن ِ
(املائدة ،)3 :وقوله تعاىل ﴿:كُ ْن ُت ْم َخ ْ َري ُأ هم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت لِلن ِ
ْكَر
هاس َت ْأ ُم ُر َ ْ ُ
هخ ُذ ِمن د ِ
هاس من يت ِ
ِ
َو ُتؤْ ِم ُن َ
هلل َأنْدَ اد ًا
ون ا هِ
ون ِبا هِ
ْ ُ
هلل ﴾ (آل عمران ،)110 :وقوله تعاىل َ ﴿:وم َن الن ِ َ ْ َ
حيبوهنم كَحب ا هِ ِ
ِ
هلل ﴾ (البقرة )165 :حبا هلل) ،وتأمل ما وصف اهلل به
ين آ َم ُنوا َأ َشدُّ ُح ّب ًا هِ
هلل َوا هلذ َ
ُ ُّ َ ُ ْ ُ ي
خرية مباركة ،فستجد أهنا مماثلة ملا وصفها اهلل به عىل
هذه األمة يف هذه النصوص من صفات ّ
لسان أرميا.
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قال هذا ،ثم انرصف إىل بكائه.
قلت :ما بالك يا رجل ..إن املبرشات التي ذكرهتا تدعوك إىل الفرح ال إىل احلزن.
قال :حيزنني أن نكون من هذه األمة التي رشفت كل هذا الرشف ..وأنارت عليها تلك
الشمس العظيمة ..ثم نرغب عنها إىل املستنقعات نرشب مياهها ،وإىل اجلحيم نحرق أنفسنا هبا.
قلت :أنت حزين عىل قومك.
قال :وحزين عىل قومك ..وقد ورثت هذا احلزن من الشمس التي أستنري بأشعتها ..فقد
كان حممد  مملوءا رمحة ولطفا ومودة ..فلذلك كان حيزن إلعراض اخللق عن اهلل حتى قال له
ِ
ِِ
ِ
ين
ربه َ ﴿:ل َع هل َك َباخ ٌع َن ْف َس َك َأ هال َيكُ و ُنوا ُمؤْ مننيَ ﴾ (الشعراء ،)3:وقال له َ ﴿:وال َ ْحيزُ ن َْك ا هلذ َ
ِ ِ
ُي َس ِارعُ َ ِ
ِ
اب
هلل َش ْيئ ًا ُي ِريدُ ا هُ
رضوا ا هَ
هلل َأ هال َ ْجي َع َل َهلُ ْم َح ّظ ًا ِيف ْاآلخ َرة َو َهلُ ْم عَ َذ ٌ
ون يف ا ْلكُ ْف ِر إ ههنُ ْم َل ْن َي ُ ُّ
ِ
يم﴾ (آل عمران ،)176:وقال له َ ﴿:و َم ْن كَ َف َر َفال َ ْحيزُ ن َْك كُ ْف ُر ُه ِإ َل ْينَا َم ْر ِج ُع ُه ْم َف ُن َن يب ُئ ُه ْم ِب َام
عَظ ٌ
ِ
ِ
عَم ُلوا ِإ هن ا هَ ِ
الصدُ ِ
ور﴾ (لقامن)23:
يم ِب َذات ُّ
هلل عَ ل ٌ
كان يقرأ بخشوع تتصدع له القلوب..
تركته ..وقد امتألت بحرية جديدة ..أنشأت بصيصا جديدا من النور اهتديت به إىل شمس
حممد .
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بشارة املسيح
يف اليوم الثامن ِست يف الربية املقدسة التي سار عليها املسيح ،وهو يبرش بدين اهلل ..شعرت
بشوق عظيم يشدِّن إىل املسيح..
ولكن املسيح الذي اشتاقت نفيس إليه خيتلف عن املسيح الذي لقنت صفاته يف الكتاب
املقدس ..ل أكن أدري كيف جاءِّن ذلك الشوق ،وال أي مسيح حتركت أشواقي إليه؟
لكني ـ مع ذلك ـ شعرت بلذة عظمية ،وروحانية عميقة ..أتذوقها ،وال أتعقلها ..أعيشها،
ولكن ال أستطيع أن أملسها ،أو أدرك ِسها.
بينام أنا يف تلك احلال إذا يب أرى رجال له هيئة املسيح التي أعرفها ..قسامت وجهه ،وألوان
ثيابه ،وطريقة سريه ..وفوق ذلك أشياء أشعر هبا جعلتني أنجذب إليه ،كام أنجذب إىل املسيح.
اقرتبت منه ،وقلت له :أنت تريد أن تقطع هذه الربية املباركة التي سار عليها املسيح ،فهلم
لنقطعها مجيعا ..ونتربك بآثار خطى املسيح.
قال :شكرا ..أنا اآلن سائر يف مهمة من املهام التي سار من أجلها املسيح ،فهلم لنتعاون
عليها.
قلت :كيف هذا؟
قال :أعرفك بنفيس أوال ..أنا عيسى ..وتستطيع أن تطلق عيل يسوع ..كالمها اسامن يل..
قلت :ترشفت بمعرفتك ..وأنا حمب للمسيح جاء من البالد التي تغرب منها الشمس ،ليشم
عطر اهلواء الذي كان يشمه املسيح.
قال :أنت ممتلئ بحب املسيح إذن؟
قلت :ومن ال يمتلئ بحب املسيح؟
قال :أعداؤه الذين يظهرون وده ..وهم أخطر من أعدائه الذين يظهرون عداوته.
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قلت :أيمكن أن يكون هناك أعداء يظهرون املودة؟
قال :اثنان :ضال ،ومنافق.
قلت :فهل وجد االثنان؟
قال :أما الثاِّن منهام ..فقد ال يوجد اآلن..
قلت :واألول؟
قال :كثريون هم ..كثريون جدا ..ال يمكنك أن حتسبهم ..فهم ينترشون يف القارات السبع.
قلت :دعني من اإللغاز وأخربِّن ما تقصد.
قال :يف قلبك أشواق للمسيح ..فأخربِّن أي املسيحني اشتقت إليهام؟
قلت :هناك مسيح واحد ..ذلك الذي صلب من أجل خالصنا ..ذلك الذي أرسله اهلل
ليطهرنا عىل خشبة الصليب من اخلطيئة التي أوقعنا فيها آدم ..إنه ابن اهلل الوحيد ،املولود من
ٍ
مساو لألب يف
األب قبل كل الدهور ،نور من نور ،إله حق من إله حق ،مولود غري خملوق،
اجلوهر الذي به كان كل يشء ،الذي من أصلنا نحن البرش ،ومن أجل خالص نفوسنا نزل من
السامء ،وجتسد من الروح القدس ،ومن مريم العذراء ،وصار إنسان ًا ،وصلب يف عهد بيالطس
النبطي ،وتأل ،وقرب ،وقام من بني األموات يف اليوم الثالث كام يف الكتب ،وصعد إىل السامء
وجلس عن يمني األب ،وأيض ًا أتى يف جمده ليدين األحياء واألموات ،الذي ليس مللكه انقضاء.
كنت أقرأ من قانون اإليامن الذي حيفظه كل مسيحي بخشوع ،ول أكن أقصد من ذلك إال
أن أؤثر يف مرافقي ،وأدخله حضرية اإليامن الذي ال يكاد عقيل يتقبله.
قال :هناك مسيح آخر هو نفس هذا املسيح ،ولكنه مسيح بسيط ال حيمل كل هذه األلغاز
التي حتملوهنا ..إنه إنسان ولد بمعجزة ،وحتققت يف حياته معجزات كثرية ،لتكون برهانا عىل
صدقه ،وعىل صدق البشارة التي جاء هبا.
قلت :هذه إهانة للمسيح ال رفعة له.
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قال :لست أدري من الذي هيينه ..من يعتقد إنسانيته الرفيعة ،أم الذين يتصورون أهنم
يرفعونه ..ولكنهم ،ويف كتاهبم املقدس ،حيملون صورا مهينة له ..ال يمكن لعاقل أن يعتقدها.
قلت :يف كتابنا املقدس هذه الصورة املشوهة للمسيح؟
قال :أجل ..أليست هي الكتب التي تظهر املسيح بصورة املسارع إىل الشتم واللعنة ..يشتم
كل من يقابله ،ويلعن كل من ال يقبله؟
قلت :كيف تقول هذا؟ ..إن املسيح هو مثال الرمحة والسالم واملحبة ..أليس هو الذي
يقول( :أريد رمحة ال ذبيحة)(متى)13 : 9 :؟
قال :أنتم تنقلون عنه هذه الكلامت القليلة لتجملوا صورته ،ولكنها أضعف من أن تقاوم
الصورة التي شوهتموها بام نسبتم إليه من أقوال وأفعال.
أنتم جتلعون لسانه املمتلئ بذكر اهلل ،الغارق يف التبشري به ،لسانا ممتلئا سبابا وشتائم ولعنات
مع أنكم تعلمون بـ (أن الشتامني ال يرثون ملكوت اهلل) كام رصح بذلك بولس يف رسالته األوىل
ايل كورنثوس()10 : 6
ألستم الذين نسبتم إىل املسيح شتمه لتلك املرأة الكنعانية الطيبة ،بل جعلتموه يعتربها من
زمرة الكالب؟ ..ألستم الذين تررون يف متى ( )26 : 15أنه عندما جاءت املرأة الكنعانية
تسرتمحه بأن يشفى ابنتها رد عليها قائالً(:ال جيوز أن يأخذ خبز البنني ،ويرمى للكالب)؟
وبعدما أراقت هذه املرأة املسكينة آخر نقطة من ماء وجهها ،وأقامت احلجة بقوهلا للمسيح:
(والكالب أيض ًا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أرباهبا) ،حقق هلا أملها ،وشفيت ابنتها
(متى )27 : 15
أنتم تروون هذا ،وتتباهون به ،بل وجتعلونه من دالئل ألوهيته ..مع أنه لو وقف مثل هذا
املوقف أي إنسان ،فإنكم تتهمونه بالعنرصية ،وبقساوة القلب ،وبسوء األدب.
ليس ذلك فقط ..فموسوعة الشتائم التي نسبتموها للمسيح ال تقف هنا:
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فاملسيح ـ عىل حسب كتابكم املقدس ـ يمتد إىل األنبياء الكرام ليصفهم باللصوص ..ألستم
تقرأون يف يوحنا ( )7 : 10أن املسيح قال( :أنا باب اخلراف ،ومجيع الذين جاءوا قبيل سارقون
ولصوص)
أنتم جتعلون املسيح رمزا للسالم ،وتروون عن املسيح وصيته للتالميذ بمحبة االعداء
واإلحسان إليهم ..أليس كذلك؟
قلت :بىل..
قال :ولكنكم عندما تصورون حياة املسيح تصوروهنا بصورة املناقض ألقواله ،فهو ال
يبغض أعداءه فقط ،وإنام يبغض أقرب األقربني إليه ،ويسبه ،ويلقي الشتائم عليه.
ألستم تروون أنه أهان أمه وسط احلضور ،فقال هلا( :مايل ولك يا إمرأة) (يوحنا)4 : 2:؟
ألستم الذين تروون إهانته ملعلمي الرشيعة بقوله هلم( :يا أوالد األفاعي)(متى)7 : 3:؟..
وبقوله هلم( :أهيا اجلهال العميان)(متى)17 : 23:؟
ألستم الذين تروون إهانته لتالميذه ،وشتمه هلم ،إذ قال لبطرس كبري احلواريني( :يا شيطان)
(متى ،)23 : 16:وشتم آخرين منهم بقوله( :أهيا الغبيان ،والبطيئا القلوب يف اإليامن) (لوقا 24
 ..)25 :مع أنه هو نفسه الذي قال هلم( :قد أعطى لكم أن تفهموا أِسار ملكوت اهلل)(لوقا: 8 :
)10؟
ألستم الذين جعلتموه يشتم أحد الذين استضافوه ليتغدى عنده ،وجعلتموه يشتمه يف بيته..
أليس يف الكتاب املقدس( :سأله فرييس أن يتغذى عنده ،فدخل يسوع واتكأ ،وأما الفرييس فلام
رأى ذلك تعجب أنه ل يغتسل أو ً
ال قبل الغداء ،فقال له الرب(:أنتم اآلن أهيا الفريسيون تنقون
خارج الكأس ،وأما باطنكم فمملوء اختطاف ًا وخبث ًا يا أغبياء ،ويل لكم أهيا الفريسيون) ،فأجاب
واحد من الناموسيني ،وقال له  :يا معلم ،حني تقول هذا تشتمنا نحن أيض ًا ،فقال(:وويل لكم
أنتم أهيا الناموسيون) (إنجيل لوقا)39 : 11:؟
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ألستم الذين نسبتم إليه قوله هلريودس(:قولوا هلذا الثعلب)(لوقا)32 : 13 :؟
ألستم الذين جعلتموه يطلب من تالميذه عدم إفشاء السالم يف الطريق(لوقا)10:4:؟
ألستم الذين قولتموه( :ال تعطوا القدس للكالب وال تطرحوا درركم قدام
اخلنازير)(متى)6 : 7:؟
ألستم الذين جعلتموه يكذب عىل إخوته ..لقد رويتم يف إنجيل يوحنا( )3 : 7أن إخوة
املسيح طلبوا منه أن يصعد إيل عيد املظال عند اليهود ،فرد عليهم قائ ً
ال( :اصعدوا انتم إيل العيد،
فأنا ال أصعد إيل هذا العيد ..وملا صعد إخوته إيل العيد ،صعد بعدهم يف اخلفية ال يف العالنية)؟
أنتم تروون وصيته لكم بأعدائكم ،ولكنكم يف نفس الوقت جتعلونه يقول بكل قسوة( :أما
أعدائي الذين ل يريدوا أن أملك عليهم فأتوا هبم إىل هنا واذبحـوهم قدامي) (لوقا)27 : 19 :
نعم ..أنتم تتقنون الفرار ..فتهربون من قسوة هذا القول بشتى حماوالت التأويل
والتحريف ،فتارة تذكرون أن هذا سيكون يوم القيامة مع أن النص واضح ،فاملسيح يقول( :فأتوا
هبم إىل هنا) ،وليس فيه أي إشارة إىل يوم القيامة ..وتارة تقولون :إن هذا مثل ،مع أنكم تعلمون
أن املثل انتهى عند الفقرة السادسة والعرشين من نفس اإلصحاح..
أنتم ل تكتفوا بكل ذلك ..بل جعلتموه يتجرد من أبسط مظاهر الرمحة ليلعن شجرة مسكينة
ال ذنب هلا سوى أهنا ل تثمر ..ول تثمر من عندها ،بل ألنه ل يكن وقت الثمر ..ألستم تروون يف
(مرقس(:)12 : 11:ويف الغد ،بعدما غادروا بيت عنيا ،جاع .وإذ رأى من بعيد شجرة تني
مورقة ،توجه إليها لعله جيد فيها بعض الثمر .فلام وصل إليها ل جيد فيها إال الورق ،ألنه ليس
أوان التني .فتكلم وقال هلا( :ال يأكلن أحد ثمرا منك بعد إىل األبد)؟
ول تكتفوا بالشجر ،بل رحتم تنسبون إحلاق األذى باحليوانات الربيئة ..بل جتلعونه يتسبب
بمقتل ألفي حيوان يف وقت واحد ..ألستم تروون يف (مرقس(:)11 : 5 :وكان هناك قطيع كبري
من اخلنازير يرعى عند اجلبل ،فتوسلت األرواح النجسة إىل يسوع قائلة :أرسلنا إىل اخلنازير
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لندخل فيها ،فأذن هلا بذلك ،فخرجت األرواح النجسة ودخلت يف اخلنازير ،فاندفع قطيع
اخلنازير من عىل حافة اجلبل إىل البحرية ،فغرق فيها ،وكان عدده نحو ألفني)؟
أال تسألون أنفسكم :ما ذنب اخلنازير وصاحب اخلنازير ،حني أراد إخراج الشياطني من
املجنون؟ ..أل يكن من األجدى إخراج الشياطني دون اإلرضار باخلنازير؟!
أنتم جتلعونه رمزا للسالم ،لكنكم تشوهون السالم الذي يدعو إليه بام تنسبون إليه من
سلوك ..ألستم تروون أنه صنع سوطا من احلبال ،ودخل به اهليكل ،وطرد مجيع الذين كانوا
يبيعون ويشرتون فيه وبعثر درامههم وقلب موائدهم ..ال يمكنك أن تكذب ذلك ..فقد جاء يف
(يوحنا(:)14 : 2:وإذ اقرتب عيد الفصح اليهودي ،صعد يسوع إىل أورشليم ،فوجد يف اهليكل
باعة البقر والغنم واحلامم ،والصيارفة جالسني إىل موائدهم ،فجدل سوطا من حبال ،وطردهم
مجيعا من اهليكل ،مع الغنم والبقر ،وبعثر نقود الصيارفة وقلب مناضدهم)
أال حيمل هذا السلوك عنفا غري مربر؟ ..كان يف إمكان يسوع املحبة أن يترصف بام متليه
املحبة والسالم اللذان يدعو إليهام.
ألستم تروون يف سفر الرؤيا [ ] 23 _ 21 : 2أن مسيح املحبة قال عن إمرأة اسمها إيزابل
كانت تدعي اهنا نبية( :فإِّن سألقيها عىل فراش ،وأبتيل الزانني معها بمحنة شديدة..وأوالدها
أقتلهم باملوت ،فستعرف مجيع الكنائس أِّن أنا هو الفاحص الكىل والقلوب ،وأجازي كل واحد
منكم بحسب أعامله)
فهل من املحبة والرمحة أن يقتل األطفال بذنب أمهم؟
نعم أنتم تروون وصيته لكم بأعدائكم ،ولكنكم يف نفس الوقت جتعلونه يأمركم بكل قسوة
ببغض أقرب الناس إليكم ..ألستم تروون قوله يف (لوقا(:)26 :14:إن جاء إيل أحد ،ول يبغض
أباه وأمه وزوجته وأوالده وإخوته وأخواته ،بل نفسه أيضا ،فال يمكنه أن يكون تلميذا يل)؟
بل أنتم تناقضون أنفسكم حني جتعلون من رسول السالم يقول( :ال تظنوا أِّن جئت أللقي
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سالما عىل األرض .ما جئت أللقي سالما ،بل سيفا.فإِّن جئت ألجعل اإلنسان عىل خالف مع
أبيه ،والبنت مع أمها ،والكنة مع محاهتا) (متى)34 : 10 :
بل جعلتموه يقول( :جئت أللقي عىل األرض نارا ،فلكم أود أن تكون قد اشتعلت؟) (لوقا
)49 : 12
بل جعلتم اهلل نفسه نارا ..أل يقل صاحبكم يف رسالة العربانيني [ (:] 29 : 12ألن إهلنا نار
آكلة) ..بل جعلتموه يتجرد من الرمحة ويرتك ابنه يالقي أبشع أنواع العذاب دون ذنب وهو
يرصخ بصوت عظيم( :إهلي إهلي ملاذا تركتني ؟)(متى )46 : 27:
التفت إيل ،وقال :هل تراِّن زدت شيئا يف كتابكم ؟ ..إن كل ما قرأته من كتبكم املقدسة..
إهنا حتمل صورة مشوهة عن املسيح نرفضها ـ نحن املسلمني ـ رفضا شديدا.
قلت :فام الصورة التي حتملوهنا عنه؟
قال :ال تكفي كل هذه الطريق التي نقطعها يف وصف روحانية املسيح وأخالق املسيح كام
وردت يف القرآن الكريم ،ولكنها صورة من أمجل الصور ..لعلها هي الصورة التي حترك هلا
قلبك..
إن القرآن الكريم يعرض الصورة احلقيقية للمسيح من حلظة والدته إىل هناية وجوده عىل
األرض ..فهو يبني حقيقة هذه الشخصية ..ويصور أهداف دعوهتا ،وأركان رسالتها ،وما أكرمها
اهلل به من معجزات..
إن القرآن الكريم يصف املسيح بأرشف األوصاف ..فهو عبد هلل ليس إهلا ،وال ابن إله ..إنه
ابن امرأة طاهرة ظهرت براءهتا عىل لسان رضيعها ،الذي نطق يف املهد ،مبينا حقيقته ورسالته
ف ُنكَ يل ُم َم ْن َ
هلل
كَان ِيف ا َْمل ْه ِد َص ِب ًّيا َق َال ِإ يِّن عَ ْبدُ ا هِ
وسمو أخالقه ،قال تعاىلَ ﴿:ف َأ َش َار ْت ِإ َل ْي ِه َقا ُلوا كَ ْي َ
الة والزه ِ
ِ
ِ
ِ
آت ِ ِ
كَاة َما ُد ْم ُت َح ّي ًا
الص َ
َاب َو َج َع َلني ن َِب ًّيا َو َج َع َلني ُم َب َارك ًا َأ ْي َن َما كُ ن ُْت َو َأ ْو َص ِاِّن ِب ه
َاِّن ا ْلكت َ
َ
ِ
ِ
ِ
وت َو َي ْو َم ُأ ْب َع ُث َح ّي ًا﴾
الم عَ َ هيل َي ْو َم ُولِدْ ُت َو َي ْو َم َأ ُم ُ
الس ُ
َو َب ّر ًا ِب َوالدَ ِيت َو َلْ َ ْجي َع ْلني َج هبار ًا َشق ّي ًا َو ه
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(مريم 29:ـ )33
وما كانت والدته هبذه الصورة ،إال ألنه آية للناس عىل قدرة اهلل ..وقد سبقه يف الوالدة هبذه
ِ
كَم َث ِل آ َد َم
يسى ِعنْدَ ا هِ
هلل َ
الطريقة املعجزة آدم أبو البرش ،وهلذا قرن اهلل بينهام ،فقالِ ﴿:إ هن َم َث َل ع َ
َخ َل َق ُه ِم ْن ُت َر ٍ
اب ُث هم َق َال َل ُه كُ ْن َف َيكُ ُ
ون﴾(آل عمران )59 :
واملسيح ـ يف النظرة القرآنية ـ ال خيتلف عن إخوانه من النبيني واملرسلني ،فهو برش خملوق،
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِس ِائ َيل﴾
ونبي مرسل ،قال تعاىل ﴿:إ ْن ُه َو إ هال عَ ْبدٌ َأ ْن َع ْمنَا عَ َل ْيه َو َج َع ْلنَا ُه َم َث ًال ل َبني إ ْ َ
(الزخرف)59:
ف
ولذلك هو يمتلئ تواضعا وعبودية خلالقه ،بل يترشف بذلك ،قال تعاىلَ ﴿:ل ْن َي ْس َتن ِْك َ
ِ ِِ
ِ
كَة ا ُْمل َق هر ُب َ
هلل َو َال ا َْمل َال ِئ ُ
يح َأ ْن َيكُ َ
رش ُه ْم
ون َو َم ْن َي ْس َتن ِْك ْ
ون عَ ْبدً ا هِ
ف ْ
ا َْملس ُ
عَن ع َبا َدته َو َي ْست ِ ْ
َكْرب َف َس َي ْح ُ ُ
ِإ َلي ِه َ ِ
مجي ًعا ﴾(النساء )172 :
ْ
والقرآن الكريم يربهن بالدالئل املختلفة عىل هذه العبودية التي ال جتد العقول بدا من
ِ ِِ
ِ
يح ا ْب ُن َم ْر َي َم ِإ هال َر ُس ٌ
الر ُس ُل َو ُأ ُّم ُه ِصدي َيق ٌة
اخلضوع هلا ،قال تعاىلَ ﴿:ما ا َْملس ُ
ول َقدْ َخ َل ْت م ْن َق ْبله ُّ
ني َهلم ْاآلي ِ
ات ُث هم ا ْن ُظ ْر َأنهى ُيؤْ َفكُ َ
ون ﴾(املائدة )75 :
كَانَا َي ْأكُ َال ِن ال هط َع َام ا ْن ُظ ْر كَ ْي َ
ف ُن َب ي ُ ُ ُ َ
أما وظيفته ،فهو ل يأت إال باحلكمة التي متأل القلوب باإليامن ،والسلوك بالرفعة ،قال
َات َق َال َقدْ ِج ْئ ُتكُ م ِب ِْ
تعاىل ﴿:و َهملا جاء ِعيسى ِبا ْلبين ِ
كْم ِة َو ِ ُ
ني َلكُ ْم َب ْع َض ا هل ِذي َ ْختت َِل ُف َ
ون ِف ِيه
أل َب ي َ
َي
احل َ
ْ
َ َ َ َ
هلل و َأ ِطيع ِ
ون ﴾(الزخرف )63 :
َفات ُهقوا ا هَ َ ُ
وقد أرسل كسائر النبيني برسالة خاصة إىل قوم خمصوصني ،قال تعاىل مبينا إرساله إىل طائفة
ِ
ِ ِ
ِس ِائ َيل ِإ يِّن َر ُس ُ
هلل ِإ َل ْيكُ ْم ﴾(الصف :
ول ا هِ
حمددة من البرش َ ﴿:و ِإ ْذ َق َال ع َ
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم َيا َبني إ ْ َ
 ،)6وقال تعاىل ﴿:ويع يلمه ا ْل ِكتَاب و ِْ
اإلن ِْج َيل َو َر ُس ً ِ ِ ِ
كْم َة َوالت ْهو َرا َة َو ْ ِ
ِس ِائ َيل ﴾(آل
َ َ
ََُ ُُ
احل َ
وال إ َىل َبني إ ْ َ
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عمران )48 :
وقد عرض القرآن الكريم بعض نواحي الرسالة التي جاء هبا املسيح ،والتي ال تزال بعض
آثارها فيام ل حيرف من نصوص األناجيل:
ِ ِ
ني
يسى ا ْب ِن َم ْر َي َم ُم َصدي ًقا َملِا َب ْ َ
فمن رسالته ما نص عليه قوله تعاىلَ ﴿:و َق هف ْينَا عَ َىل آ َث ِاره ْم ِبع َ
يدَ ي ِه ِمن التهور ِاة وآ َتينَاه ْ ِ ِ ِ ِ
ني َيدَ ْي ِه ِم َن الت ْهو َر ِاة َو ُهدً ى َو َم ْو ِع َظ ًة
ور َو ُم َصدي ًقا َملِا َب ْ َ
َ ْ َ َْ َ ْ ُ
اإلنْج َيل فيه ُهدً ى َو ُن ٌ
لِ ْل ُمت ِهقنيَ ﴾(املائدة 469 :
ومن أهم ما جاء به يف رسالته التبشري بمجيىء النبي اخلاتم  ،كام قال تعاىلَ ﴿:و ِإ ْذ َق َال
ِ
ني َيدَ هي ِم َن الت ْهور ِاة َوم َب يرش ًا ِبرس ٍ
ائيل ِإ يِّن َر ُس ُ
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم َيا َبنِي ِإ ِْس َ
ول
ول ا هِ
هلل ِإ َل ْيكُ ْم ُم َصدي ق ًا َملِا َب ْ َ
َ ُ
َ ُ
ع َ
ي ْأ ِيت ِمن بع ِدي اسمه َأ ْمحَدُ َف َلام جاء ُهم ِبا ْلبين ِ
َات َقا ُلوا َه َذا ِس ْح ٌر ُم ِبنيٌ ﴾ (الصف)6:
ه َ َ ْ َي
ْ ُُ
َْْ
َ
التفت إيل ،وقال :إن شئت أخربتك بأن ما يف أيديكم من األناجيل حتمل هذه البشارة ،رغم
ما حلق هبا من حتريف.
قلت :ال أرى يف األناجيل ما تذكر.
قال :ألنكم ال تقرأون اإلنجيل بعقولكم ..فإن شئت أن تقرأه بعقلك ..فهلم أحدثك عن
بشارات املسيح ..فليس يل من هم يف هذه الطريق التي سار فيها املسيح إال أن أبرش ببشارات
املسيح.
قلت :أنا طوع أمرك ..حدثني ..ولكن ال تذكر يل من األناجيل إال ما أعرفها..
قال :لك عيل ذلك ..ل يبرش املسيح بالنبي  ـ عىل حسب أناجيلكم ـ يف موضع واحد ،بل
برش به يف مواضع كثرية ،سأقترص عىل مواضع منها.
الفارقليط:
قلت :فام أوهلا؟
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قال :أعظم بشارات املسيح ـ عىل حسب األناجيل ـ هي نبوءات املسيح عن جميء الفارقليط
رئيس هذا العال ،وحسب نسخة الرهبانية اليسوعية (سيد هذا العال)
وقد انفرد يوحنا يف إنجيله بذكر هذه البشارات املتوالية من املسيح هبذا النبي املنتظر ،حيث
يقول املسيح موصي ًا تالميذه( :إن كنتم حتبونني ،فاحفظوا وصاياي ،وأنا أطلب من اآلب
فيعطيكم معزي ًا آخر ،ليمكث معكم إىل األبد ،روح احلق الذي ال يستطيع العال أن يقبله ،ألنه ال
يراه وال يعرفه ،وأما أنتم فتعرفونه ألنه ماكث معكم ،ويكون فيكم ..إن أحبني أحد حيفظ
كالمي ،وحيبه أيب وإليه نأيت ،وعنده نصنع منـز ً
ال.
الذي ال حيبني ال حيفظ كالمي ،والكالم الذي تسمعونه ليس يل ،بل لآلب الذي أرسلني،
هبذا كلمتكم وأنا عندكم ،وأما املعزي الروح القدس الذي سريسله اآلب باسمي فهو يعلمكم
كل يشء ،ويذكركم بكل ما قلته لكم ..قلت لكم اآلن قبل أن يكون ،حتى متى كان تؤمنون ،ال
أتكلم أيض ًا معكم كثري ًا ،ألن رئيس هذا العال يأيت ،وليس له ّيف يشء) (يوحنا )30 – 15/14
ويف اإلصحاح الذي يليه يعظ املسيح تالميذه طالب ًا منهم حفظ وصاياه ،ثم يقول( :متى جاء
املعزي الذي سأرسله أنا إليكم من اآلب ،روح احلق الذي من عند اآلب ينبثق ،فهو يشهد يل،
وتشهدون أنتم أيض ًا ألنكم معي يف االبتداء ..قد كلمتكم هبذا لكي ال تعثروا ،سيخرجونكم من
املجامع ،بل تأيت ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة هلل ..قد مأل احلزن قلوبكم ،لكني
أقول لكم احلق :إنه خري لكم أن أنطلق ،ألنه إن ل أنطلق ال يأتيكم املعزي ،ولكن إن ذهبت أرسله
إليكم ،ومتى جاء ذاك يبكت العال عىل خطية وعىل بر وعىل دينونة ،أما عىل خطية فألهنم ال
يؤمنون يب ،وأما عىل بر فألِّن ذاهب إىل أيب وال ترونني أيض ًا ،وأما عىل دينونة فألن رئيس هذا
العال قد دين ..إن يل أمور ًا كثرية أيض ًا ألقول لكم ،ولكن ال تستطيعون أن حتتملوا اآلن ،وأما
متى جاء ذاك ،روح احلق ،فهو يرشدكم إىل مجيع احلق ،ألنه ال يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع
يتكلم به ،وخيربكم بأمور آتية ،ذاك يمجدِّن ،ألنه يأخذ مما يل وخيربكم) (يوحنا - 26/15
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)14/16
أال ترى أن املسيح يتحدث عن قادم يأتيهم؟
قلت :بىل ..هذه النبوءة تتحدث عن هذا القادم ..ولكنه ليس الذي تزعم..
قال :فمن هو؟
قلت :إنه روح القدس الذي نزل عىل التالميذ يوم اخلمسني ليعزهيم يف فقدهم للسيد
املسيح ،وهناك (صار بغتة من السامء صوت كام من هبوب ريح عاصفة ،ومأل كل البيت حيث
كانوا جالسني ،وظهرت هلم ألسنة منقسمة كأهنا من نار ،واستقرت عىل كل واحد منهم ،وامتأل
اجلميع من الروح القدس ،وابتدءوا يتكلمون بألسنة أخرى كام أعطاهم الروح أن ينطقوا)(أعامل
 1/2ـ )4
قال :أهذا وحده ما تفرسون به هذه البشارة اخلطرية التي كانت من أهم ما احتوته رسالة
املسيح؟
قلت :ال تذكر أسفار العهد اجلديد شيئ ًا سوى ما ذكرت لك عن هذا الذي حصل يوم
اخلمسني من قيامة املسيح..
قال :أنا ال أكذب ما ذكره احلواريون ..ولكن هذه الكرامة التي حصلت هلم ،والتي قد
حتصل ألي ويل من أولياء اهلل يف أي زمان وأي أمة ال تستدعي تلك البشارة العظيمة ..فلم نعهد
األنبياء يبرشون بآحاد الكرامات ،ويعتربون التبشري هبا أصال من أصول رسالتهم.
ولنفرض أهنم فهموا البشارة هبذا الفهم ..فهل هذا يعني أن ما فهموه صحيحا ..لو أنكم
طبقتم الكثري من البشارات التي فرسها هؤالء التالميذ أو غريهم ملا وجدتم انطباق الكثري منها
عىل ما طبقوه؟ ..فهذه من تلك ..وهم معذورون إن اجتهدوا يف التفسري وأخطأوا يف التوفيق
للصواب.
إن هذه البشارة تنص عىل أمر عظيم يتعلق بالبرش مجيعا ..ال بتالميذ حمصورين ..فإن أذنت
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يل ذكرت لك من هذا املعزي الذي هو رئيس هذا العال.
ل أملك إال أن أوافق عىل طلبه ،فقد كان لكالمه من احلالوة ما يأِس القلوب ..إن فيه
نفحات كثرية من روح املسيح تشمها ،ولكن ال تستطيع التعبري عنها.
قال :أوال ..أنت تعلم أن لفظة (املعزي) لفظة حديثة استبدلتها الرتاجم اجلديدة للعهد
اجلديد ،فيام كانت الرتاجم العربية القديمة ،كرتمجة 1820م ،وترمجة 1831م ،وترمجة 1844م
تضع الكلمة اليونانية (البارقليط) كام هي ،وهو ما تصنعه كثري من الرتاجم العاملية.
أتدري ما معنى هذه الكلمة؟
قلت :إهنا تعني العزاء ..فالبارقليط هو املعزي(.)1

( )1هـذا معنى من املعـاِّن املختـارة يف بعض ترمجـات الكتـاب املقـدس ،ويف بعضـــهـا اآلخر نجـد كلمـة (شـــفيع) بـدهلـا كام يف
اجلدول التايل:
نسخة فانديك املعتمدة ط 1977

نسخة كتاب احلياة ط 1988

يا أوالدى أكتب إليكم هذا لكى ال ختطئوا .وإن

يا أوالدى الصغار أكتب إليكم هذه األمور لكى

أحدٌ فلنا شفيع (  ) παρακλητονعند اآلب
أخطأ َ

ال ختطئوا .ولكن إن أخطأ أحدكم فلنا عند اآلب شفيع (

يسوع املسيح البار.

 ) παρακλητονهو يسوع املسيح البار.

نسخة الكاثوليك ط 1993

نسخة اآلباء اليسوعني ط 1991

يا أبنائى أكتب إليكم هبذه األمور لئال ختطأوا.

بنى أكتب إليكم هبذا لئال ختطأوا .وإن َخطِىء
يا ّ

وإن َخطِىء أحد منا فلنا يسوع املسيح البار شفيع (

أحد فهناك شفيع (  ) παρακλητονلنا عند اآلب وهو

 ) παρακλητονعند اآلب.

يسوع املسيح البار.

ففي هذا اجلدول نالحظ ه
أن الرتمجات العربية اتفقت عىل ترمجة كلمة بارقليط إىل شـــفيع ( وموقعها ىف اجلملة اليونانية هنا
ىف وضـــع املفعول بـه وتنطق بـارقليطون مع مالحظـة ه
أن احلرفني اآلخرين ( )ονمهـا عالمـة اإلعراب اليونـانيـة هنـا وليســــا من
أصل الكلمة ه
وأن حرىف القاف والطاء قد حتوال إىل الكاف والتاء)
وقــد ذهــب علامء املســـيحيــة إىل القول بـ ه
ـأن أصـــــل املصـــطلح بــارقليط هو الكلمــة اليونــانيــة التى تنطق بــاراكـاليو (
 .) παρακαλεωوهذه الكلمة باراكاليو معناها يســتغيث بـــــ أو يســتنجد بــــــ .ه
وأن االســم املشــتق منها هو براكليســس (
.) πρακλησις
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قال :قبل أن أجيبك عن معناها بحسب ما ورد يف لغتها األصلية أود أن أنبهك إىل أصل من
أصول التحريف التي يامرسها قومك ،كام مارسها بنو إِسائيل من قبلهم.
قلت :ما هو؟
قال :أرأيت لو أن اسمك يوحنا أو بولس أو أي اسم ترضاه لنفسك ،فجئت ،وترمجته،
وترمجت اسم والدك ،واسم البلد التي تسكن فيها ،ثم وضعت هذه املعلومات املرتمجة مجيعا عىل
كتاب أنت ألفته ..ألقول للقارئني :إن مؤلف الكتاب هو فالن ..هل ترىض بذلك؟ ..وهل
يعرف القارئون املؤلف احلقيقي للكتاب؟
قلت :ال ..فاألسامء توضع للداللة عىل املسمى ،وليست مقصودة لذاهتا.
قال :وهل يمكن أن تتهم الذي فعل هذا بكتابك؟
قلت :أجل ..فقد يكون قصده خبيثا.
قال :هذا ما فلعه قومك ،وبنو إِسائيل من قبلهم ،فقد عمدوا إىل أسامء األعالم يرتمجوهنا،

والشــفاعة املقصــودة هنا ىف رســالة يوحنا معناها الوســاطة التى يقوم هبا املســيح  بني أتباعه وبني اآلب األقنوم األول
عندهم.
والكلمـة اليونـانيـة املُ َع يربة عن تلـك الوســــاطـة هى (  ) εντνγχανωوكام يالحظ القـارىء أهنـا كلمـة أخرى ختتلف عن
الكلمة التى استخدمها يوحنا وهى بارقليط ( .) παρακλητον
وهناك كلامت أخرى تؤدى معنى كل من الشــفاعة والوســاطة واملُ َحاماه ..وكلها ختتلف ىف رســم حروفها وطريقة نطقها
عن الكلمة التى استخدمها يوحنا ،مما يدل عىل ه
أن املصطلح اليوحناوى ليس يونانيا ىف أصل لغته.
وإذا ذهبنـا إىل الرتاجم اإلنجليزيـة ،األقرب إىل اليونـانيـة من العربيـة نجـد ه
أن املصـــطلح اليوحنـاوى قـد متـت ترمجتـه ىف ذلـك
املوضـع إىل عدة كلامت إنجليزية ول يتفقوا عىل كلمة واحدة أو كلمتني كام اتفقت الرتمجات العربية .وأهنم ل حياولوا أن يكتبوه
كام هو ىف أصـله رغم أهنم يعلمون أنه اسـم عَلم ُمذكر ،فقالوا (  ) Advocateوذلك ىف النسـخ ( KJV , PME , RSV , JB
 ) , NASBبمعنى حمـام يـدافع عنهم أمـام اآلب ،وقـالوا (  ) Someone to plead for youأى ه
أن هنـاك من يـدافع أو
يرتافع عنهم أمـام اآلب ،وقـد وردت هـذه الرتمجـة ىف نســـخـة (  ) LBوقريبـا منهـا ىف نســـخـة (  .) NEBوقـالوا ( One who
 ) speaks to the Fatherأى الذى يكلم اآلب وذلك ىف نسخة ( ( ) NIVانظر :نبي أرض اجلنوب)
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ويغمضون يف الرتمجة ليشتد إلغاز النبوءة ..وسأرضب لك أمثلة عىل ذلك:
فقد جاء يف املزامري ( )6/84عندما ذكرت املزامري اسم مدينة املسيح القادم ،أسمتها :وادي
بكة [ ְּבעֵמֶ ק הַ בָּ כָּא] ،وتقرأ (بعيمق هبكا) ،فرتمجها املرتمجون إىل العربية إىل وادي البكاء،
وترمجتها نسخة الرهبانية اليسوعية إىل (وادي ال َب َلسان)؛ لتضيع داللتها عىل كل عريب يعرف أن
بكة هي بلد حممد  ،كام قال تعاىلِ ﴿:إ هن َأ هو َل َب ْي ٍت ُو ِض َع لِلن ِ
هاس َل هل ِذي ِب َب َ
دى
كهة ُم َب َارك ًا َو ُه ً
لِ ْل َعا َملِنيَ ﴾ (آل عمران)96:
وقد رضب رمحة اهلل اهلندي يف كتابه (إظهار احلق) هلذا الصنيع من املرتمجني ثالثة عرش مثا ً
ال
قارن فيها بني طبعات خمتلفة للكتاب املقدس ،ليقف منها عىل أثر هذا الصنيع يف ضياع دالالت
النصوص:
منها أنه جاء يف الطبعة العربية (1811م) سمى إبراهيم اسم املوضع (مكان يرحم اهلل
زائره)(انظر التكوين  ،)14/22فاسم املكان العرباِّن أبدله املرتجم بمعناه ،ويف طبعة (1844م)
العربية قال( :دعا اسم ذلك املوضع (الرب يرى) ،وبذلك ضاع االسم الصحيح ،واختلفت
املعاِّن ،ومثله كثري)
ثم قال( :فهؤالء املرتمجون لو بدلوا يف البشارات املحمدية لفظ رسول اهلل بلفظ آخر ،فال
استبعاد منهم)
وقد نقل هذا العالمة اجلليل عن حيدر القريش صاحب كتاب (خالصة سيف املسلمني)
قوله( :إن القسيس أوسكان األرمني ترجم كتاب إشعياء باللسان األرمني يف سنة ألف وستامئة
وست وستني ،وطبعت هذه الرتمجة يف سنة ألف وسبعامئة وثالث وثالثني يف مطبعة أنتوِّن
بورتويل ،ويوجد يف هذه الرتمجة يف الباب الثاِّن واألربعني هذه الفقرة( :سبحوا اهلل تسبيح ًا
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جديد ًا ،وأثر سلطنته عىل ظهره ،واسمه أمحد (إشعيا )1())11 – 10/42

قلت :ما عالقة هذا بام نحن فيه؟
قال :هل كان املسيح يتكلم باللسان اآلرامي أم باللسان اليوناِّن؟
قلت :بل كان يتكلم اآلرامية ..أال تعلم أن املسيح كان إِسائيليا؟
قال :وإنجيل يوحنا ..ما هي اللغة األصلية التي كتب هبا؟
قلت :كتبه باليونانية..
قال :وبامذا يقرؤه املسيحيون اآلن؟
قلت :كل يقرؤه بلغته ..فنحن نقرؤه باألملانية ،وأنتم تقرأونه بالعربية.
قال :فاإلنجييل الرابع إذن يوحنا ترجم اسم املبرش به من اآلرامية إىل اليونانية ،بحسب
طريقتهم يف الرتمجة من ترمجة املعنى ،ثم ترمجتموه أنتم إىل العربية ،أو إىل أي لغة أخرى ..ول
حترصوا عىل احلفاظ عىل االسم كام هو.
قلت :هذا صحيح ..وال يمكن أن أجادلك فيه ..ولكن ال بد من هذا ،فنحن ال نعترب
البارقليط علام ،بل نعتربه وصفا.
قال :فسنبحث إذن يف املراد من هذا الوصف عىل حسب اللغة اليونانية..
قلت :ال بأس.
قال :الكلمة اليونانية هي باراكليتوس ( )Paracletosوهي تعني املحامي أو املؤيد أو
الشفيع ( )Advocateالذي ُيدعى ملساعدة أو معاونة إنسان آخر ،وتعني الصديق أو الويل
الودود احلنون ..وقد ترمجتم هذه الكلمة بـ (املعزى) يف اللغة العربية ،وبكلمة (كومفورتر)
( )Comforterيف النسخة اإلنجليزية.
أليس ذلك صحيحا؟
( )1انظر  :إظهار احلق ،رمحة اهلل اهلندي ()1209 – 1208/4( ،)1107 – 1097/4
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قلت :بىل..
قال :أال تعلم أن كلمة (برييكليتوس(( ،)Periclytosتعني املستوجب للحمد ..والتي قد
ترتجم يف اللغة العربية بـ(حممد)
قلت :أعلم ذلك ..ولكن الكلمة التي جاءت يف يوحنا هي باراكليتوس ()Paracletos
ال (باراكليتوس) ()Paracletos
قال :ولكن الفرق بينهام يسري جدا ،فهام حتمالن نفس احلروف ..وليس هناك من فرق بينهام
غري بعض احلركات التي قد يكون للزمن تأثري فيها ..زيادة عىل هذا ،فقد ظهرت مثل تلك
األخطاء يف كتابة أناجيل العهد اجلديد لعدم وجود مسافات بني احلروف يف النص اليوناِّن،
وذلك قد ينتج عنه أن تغفل عني الكاتب كلمة تشبه أخرى أو تقارهبا ىف املكان.
ثم بعد ذلك أال ترى أن للزمن تأثريه يف اللهجات واللغات؟
صمت ،فقال :لقد ذكر رمحة اهلل اهلندي أنه وصلته رسالة صغرية من رسائل القسيسني،
وكانت هذه الرسالة قد طبعت يف كلكته ،وكانت يف حتقيق لفظ بارقليط ،وادعى مؤلفها أن
مقصوده أن ينبه املسلمني عىل سبب وقوعهم يف الغلط من لفظ بارقليط ،وكان ملخص
كالمه(:أن هذا اللفظ معرب من اللفظ اليوناِّن ،فإن قلنا أن هذا اللفظ اليوناِّن األصل باراكيل
طوس ،فيكون بمعنى املعزي واملعني والوكيل ،وإن قلنا أن اللفظ األصل بريكلو طوس يكون
قريب ًا من معنى حممد وأمحد ،فمن استدل من علامء اإلسالم هبذه البشارة فهم أن اللفظ األصل
بريكلو طوس ،ومعناه قريب من معنى حممد وأمحد ،فادعى أن عيسى أخرب بمحمد أو أمحد لكن
الصحيح أنه باراكيل طوس)()1

( )1وقد رد رمحة اهلل اهلندي عىل هذا بقوله  «:فأقول أن التفاوت بني اللفظني يسري جد ًا ،وأن احلروف اليونانية كانت
متشاهبة ،فتبدل بريكلو طوس بياراكيل طوس يف بعض النسخ من الكاتب قريب القياس ،ثم رجح أهل التثليث املنكرين هذه
النسخة عىل النسخ األخر »
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فهذا اعرتاف من هذا القسيس بالتقارب بني الكلمتني ..وهو تقارب يرجح أن هلذه الكلمة
عالقة باسم حممد.
قلت :أنت ومن معك يرجح هذا ..ولكنا ال نزال نرى من أن هذه الكلمة وصف يشري إىل
روح القدس الذي نزل عىل التالميذ يوم اخلمسني ليعزهيم يف فقدهم للسيد املسيح.
قال :سأرد عىل هذا من وجه آخر ..أال تعلم أن كثريا من املسلمني ادعى أنه املهدي..
وتسمى بذلك؟
قلت :أعلم ذلك ..وهو دليل عىل ضعف عقوهلم.
قال :دعنا من األحكام ..نريد فقط أن نبحث عن احلقيقة.
قلت :أتريد أن نخرج من البشارة باملسيح إىل البشارة باملهدي؟
قال :نريد أن نقيس ..أجبني ..لوال أن النصوص النبوية التي وصلت هلؤالء خترب أن هناك
مهديا ..هل كان يفكر أحد يف أن يدعي أنه املهدي؟
قلت :ال ..لقد كانت األقوال التي قاهلا نبيكم هي ِس هذه االدعاءات.
قال :فقس هذا عىل البارقليط.
قلت :ل أفهم..
قال :أال تعلم أن هناك نفرا ادعوا قبل ظهور حممد  أهنم مصاديق كلمة (بارقليط) ..منهم
ـ عىل سبيل املثال ـ منتنس املسيحي الذي كان يف القرن الثاِّن من امليالد ،فقد ذكر رمحة اهلل اهلندي
أنه ادعى قرب سنة  177من امليالد يف آسيا الصغرى الرسالة ،وقال( :إِّن هو البارقليط املوعود
به الذي وعد بمجيئه عيسى) ،وتبعه أناس كثريون يف ذلك ،كام هو مذكور يف بعض التواريخ.
وذكر وليم ميور حاله وحال متبعيه يف تارخيه املطبوع سنة  1848من امليالد هكذا(:أن
البعض قالوا أنه ادعى أِّن فارقليط يعني املعزي روح القدس وهو كان أتقى ومرتاض ًا شديد ًا،
وألجل ذلك قبله الناس قبو ً
ال زائد ًا)
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وهذا يدل عىل أن انتظار بارقليط كان يف القرون األوىل املسيحية أيض ًا ،ولذلك كان الناس
يدعون مصاديقه ،وكان املسيحيون يقبلون دعاواهم.
وقد ذكر رمحة اهلل عن صاحب لب التواريخ قوله( :إن اليهود واملسيحيني من معارصي
حممد  كانوا منتظرين لنبي ،فحصل ملحمد من هذا األمر نفع عظيم ،ألنه ادعى أِّن هو ذاك
املنتظر) ،فهذا يدل عىل أن أهل الكتاب كانوا منتظرين خلروج نبي يف زمان حممد .
وهذا من الشهرة والتواتر بحيث ال حيتاج منا إىل كثرة الشواهد ..ولعلك تظفر بمن يعدد
لك شواهده.
أتراك اقتنعت بام قلت؟
قلت :ليس هبذه السهولة أن أقتنع ..فام ذكرته من األدلة ال يكفي إلثبات أمر خطري كهذا.
قال :ولكنكم أثبتم أن املراد من هذه النبوءة هو ما نزل عىل التالميذ يوم اخلمسني ليعزهيم
يف فقدهم للسيد املسيح بسهولة ويرس.
قلت :ألن ذلك هو املراد من النبوءة.
قال :فلندع كلمة (البارقليط) ..ولنذهب إىل سائر ما ورد يف البشارة ،ولنحاول املقارنة يف
تطبيقها بني حممد ،وما نزل عىل التالميذ.
قلت :هذا منهج صحيح ..فالبشارات حتتاج إىل الدالئل القطعية إلثباهتا.
قال :لقد ذكرت أن البشارة تنطبق عىل روح القدس ..فام هي براهينك عىل ذلك؟
قلت :كثرية ..فاصرب معي ألعددها لك.
هلل ص ِابر ًا وال َأ ِ
عْيص َل َك َأ ْمر ًا﴾ (الكهف)69:
َ
قال َ ﴿:ست َِجدُ ِِّن ِإ ْن َشا َء ا هُ َ
قلت :أنت تعلم أن املسيح كان معلم احلواريني مدة إقامته بينهم ،وكان مرشدا ومعزيا هلم
ومدافعا عنهم حتى تعلقت قلوهبم به ،وقد عرف أن فراقه بسبب املوت سيحزهنم جدا ..وحتقق
أهنم يف حاجة إىل مساعدة ساموية لتقويتهم وإرشادهم وتعزيتهم بعد فراقه ..هلذا كله سبق،
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فوعدهم بالروح القدس املعزى اآلخر.
هذه هي علة هذه النبوءة..
باإلضافة إىل هذا ،فإن هناك وجوها كثرية تنفي انطباق هذه البشارة عىل نبيكم:
منها أن املوعود به ليس ذا جسم ،فهو روح احلق ،لذلك ال يستطيع العال أن يقبله ألنه ال
يراه ،وهذا الوصف ال يصدق عىل حممد ألنه ذو جسم ،وقد رآه العال مؤمنهم وكافرهم.
ومنها أن هذا املوعود جاء ليمكث مع احلواريني إىل األبد ،وذلك ال يصدق عىل حممد ،ألنه
ل يأت يف زمن احلواريني ،ول يمكث يف العال أو معهم إىل األبد.
ومنها أن املوعود به كان وقتئذ مع احلواريني فقد قال( :ألنه ماكث معكم) ،وهو ال يصدق
عىل حممد ،ألنه ل يكن مع احلواريني.
ومنها أن املسيح أوىص احلواريني (أن ال يربحوا من أورشليم ،بل ينتظروا) ذاك املعزى
الروح القدس ،وهم إطاعة لسيدهم انتظروا عرشة أيام يف أورشليم حتى جاء ذلك ا ُملعزى،
(وامتأل اجلميع من الروح القدس) ،وهذا ال يصدق عىل حممد ،وإال كان جيب عىل احلواريني أن
ينتظروا يف أورشليم نحو ستامئة سنة إىل جميء حممد ،وليس هلم هذا العمر.
وهذا يتأكد بام ذكره املسيح من أنه وعدهم بإرسال هذا الروح املعزى عىل عجل ،وإال فليس
من فائدة للتعزية ،وهم موتى ،فتعزية هلم قال( :وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد
هذه األيام بكثري)(أعامل الرسل)5 : 1:
ثم بعد هذا كله ،لقد أخرب املسيح أنه هو الذى سريسل هذا املعزي ،فهل ترى أن املسيح هو
الذي أرسل حممدا ..فإن كان كذلك ،فأنت تسلم لنا بألوهيته.
زيادة عىل هذا كله ،فإن املعزى الذى حتدث عنه املسيح لتالميذه ،ل يكن نبيا آتيا بعده ،وإنام
كان الروح القدس كام أوضح له املجد بفمه املبارك قائال( :وأما املعزى الروح القدس الذى
سريسله األب باسمي فهو يعلمكم كل شئ ويذكركم بكل ما قلته لكم)
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ثم إن املسيحيني ل ينتظروا نبيا يأتى بعد املسيح ،بل كان كل رجائهم ومازال ىف عودة املسيح
ثانية بعد صعوده إىل السامء كام وعدهم (وها أنا أتى ِسيعا وأجرتى معى ألجازى كل واحد كام
يكون عمله)
وهلذا فإن صالة املسيحيني احلقيقيني ىف كل العصور تركزت ىف الكلامت (:آمني .أهيا الرب
يسوع) ،وهى آخر كلامت اختتم هبا سفر الرؤيا ،آخر أسفار الكتاب املقدس.
كنت أتكلم ..وكان يستمع برتكيز شديد ملا أقول ..ول يظهر عىل وجهه أي تغري رغم أِّن
ألقيت بكل ما لدي من قوة ألفند ما ذهب إليه ،بل ل يقاطعني بكلمة واحدة.
عندما انتهيت ،قال :هل انتهيت؟
قلت :أجل..
قال :بورك فيك ..لقد ذكرت وجوها كثرية ..أنت تراها أدلة ..وأنا أراها شبها ،فأذن يل يف
أن أرد عليها ..ال بالرتتيب الذي ذكرت ،فذلك قد يوقعنا يف اجلدل ..بل بذكر ما يمكن أن يوضح
حقيقة هذه النبوءة.
قلت :سأسمع وأصرب.
قال :ما هو عدد ضامئر (هو) أو ( )he’sباللغة اإلنجليزية التي استخدمت لوصف
الباراقليط؟
صمت ،فقال :سبعة ضامئر مذكرة يف مجلة واحدة( ..)1وال توجد آية أخرى يف مجيع الـ 66
سـفرا إلنجيل الربوتستانت ،أو الـ  73سفرا إلنجيل الكاثوليك ،هبا سبعة ضمـائر مـذكرة.
وكل هذه الضامئر املذكرة يف آية واحدة ال يمكن أن تدل عىل شبح أو طيف أو روح

(1( Hom brit when he the spirit of truth is come, he will guide you into all truth for he
shall not speak of himself, but what so ever he shall hear that shall he speak and he will
show you things to come.

240

( )GHOSTسواء كان مقدسا أم ال(.)1
صمت ،فقال :ال بأس ..هل تعرف األصل اليوناِّن لكلمة (الروح القدس)
قلت :أجل ..هي (بنيوما )PENUMAيف األصل اليوناِّن.
قال :فام تعني يف هذا األصل الذي ترمجت عنه األناجيل؟
قلت :هي لفظ مشرتك يعني النفس أو الروح أو الغاز أو اهلواء.
قال :فهي ال تدل عىل الروح وحدها.
قلت :أجل ..ال توجد كلمة واحدة منفصلة للتعبري عن الروح يف الكتب املقدسة اليونانية.
قال :فكلمة ( )GHOSTالتي ترمجتم هبا كلمة  PENUMAاليونانية ،والتي تعني الطيف
أو الشبح يف نسخة امللك جيمس ،والتي تعتربوهنا النسخة املرجع ونسخة الرومان الكاثوليك
جمرد اختيار فقط.
قلت :أجل..
قال :يمكنكم أن تضعوا بدل كلمة ()GHOSTالتي تعني الطيف أو الشبح كلمة SPIRIT
التي تعني الروح.
قلت :يمكن ذلك ..ولكن املرتمجني اختاروا ()GHOST
قال :ل خيتاروها عن فراغ ..إن هناك فرقا كبريا بني الطيف القديس  HOLY GHOSTالتي
اخرتمتوها ،وبني الروح القديس أو اإلهلي.
قلت :فام الفرق بينهام؟
( )1يذكر ديدات أنه عندما نوقش يف هذه النقطة اخلاصة بالسبعة ضامئر املذكورة يف آية واحدة من اإلنجيل يف مناظرة يف
اهلند بني املسلمني واملبرشين املسيحيني غريت النسخة األردية من اإلنجيل ،قال ديدات  «:وهو خداع معتاد من املبرشين خاصة
يف اللغات اإلقليمية ،وآخر حيلة عثرت عليها يف اإلنجيل باللغة اإلفريقية يف هذه اآلية موضع البحث ،فقد غريوا كلمة معزى
( مساعد  ) COMFORTERإىل كلمة وسيط (  ) MEDIATORو أقحموا فيها مجلة الروح القدس ،وهي التي ل جيرأ أي
دارس إنجييل يف إقحامها إىل النسخ اإلنجليزية املتعددة ال وال حتى مجاعة شهود هيوا .وهكذا يصنع املسيحيون كلامت اهلل »
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قال :إذا كان املعزي أو املساعد هو الروح القديس أو اإلهلي ،فإن الروح القديس أو اإلهلي
هو النبي القديس أو اإلهلي ،ونحن كمسلمني نؤمن بأن أي نبي مرسل من قبل اهلل تعاىل هو نبي
قديس وبدون أي خطيئة (.)1
ليس نحن فقط الذين نقول ذلك ..إن يوحنا ـ الذي ينسب إليه اإلنجيل وثالث رساالت
تعتربوهنا أجزاء من اإلنجيل املسيحي ـ استخدم تعبري الروح اإلهلي للداللة عيل النبوة اإلهلية ،كام
قال( :أهيا األحباء ال تصدقوا كل روح ،بل امتحنوا األرواح ،هل هي من اهلل ،ألن أنبياء كذبة
كثريين قد خرجوا إيل العال)(إنجيل يوحنا)1 : 4:
أال ترى أن كلمة الروح استخدمت هنا مرادفة لكلمة النبي ،فالروح احلقيقي هو النبي
احلقيقي ،والروح املزيف هو النبي املزيف؟
زيادة عىل هذا ،فإن يوحنا ل يرتكنا معلقني ،لقد أعطانا اختبارا حاسام للتعرف عيل النبي
احلق ،فقال( :هبذا تعرفون روح اهلل كل روح يعرتف بيسوع املسيح أنه قد جاء يف اجلسد فهو من
اهلل) (إنجيل يوحنا.)2 : 4:
وتبعا لكلامت يوحنا التفسريية السابقة فمعنى (روح) مرادفة لكلمة (نبي) ،وعىل هذا،
فمعني (روح اهلل) يف اآلية هي (نبي اهلل) ومعني (كل روح)هو (كل نبي)
وبذلك يكون املساعد أو املعزي املذكور يف إنجيل يوحنا ال يمكن أن يكون هو الروح
القديس ( )HOLY GHOSTألن املسيح قال( :وأنا أطلب من األب فيعطيكم معزيا آخر
ليمكث معكم إيل األبد)
سكت ،قليال ،ثم قال :أال تالحظ أن كلمة آخر تسرتعي االنتباه؟

( )1يف أناجيل العهد اجلديد أطلقت هذه الكلمة أيضا عىل من يتلقى الوحي اإلهلي ،وعىل من يمتلك القدرة عىل االتصال
الروحي وبناء عىل ذلك ،فروح احلق هو ذلك الشخص الذى لديه قوى اتصال روحيه ،أى ذلك الشخص الذى يتلقى الوحي
اإلهلي ،والذي يتميز بأنه مكرس للحق يف حياته وسلوكه وشخصيته.
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قلت :ما تعني؟
قال :لقد استخدم النص اليونانى كلمه  ،allonوهى مفعول به مذكر من كلمه ()allos
التى معناها (آخر من نفس النوع) ،أما الكلمة التى معناها (آخر من نفس مغاير) فهى
( ،)hetenosوهى غري مستخدمة ىف النص اليونانى.
وهذا يعني أن هذا البارقليط آخر من نفس النوع ،أي أنه شخص خالف األول ،أو هو
شخص إضايف ،ولكنه من نفس النوع ،وإن كان خيتلف بوضوح عن الشخص األول ..فمن هو
املعزي األول ،حتى نعرف املعزي املوعود؟
إنه ليس الروح القدس بكل تأكيد ،ألن قدوم املعزي له رشوط ال تنطبق عيل الروح القدس
كام نالحظ من النبوءة التي تقول( :لكن أقول لكم احلق إنه خري لكم أن أنطلق ،ألنه إن ل أنطلق
ال يأتيكم املعزي ،ولكن إن ذهبت أرسله إليكم)(إنجيل يوحنا ،)7 :16:أي أنه إذا ل يذهب ال
يأيت ،ولكن إذا ذهب املسيح جاء هذا املوعود.
فمجيء هذا املوعود رهن بذهاب املسيح ..فأجبني واصدقني ..هل كان الروح القدس
يساعد املسيح يف وظائفه أم ال؟
ل أملك إال أن أجيب باإلجياب ،فقال :بل كان الروح القدس يساعد احلواريني أيضا يف
مهامهم التبشريية الوعظية واالنتقالية ،أليس ذلك صحيحا؟
قلت :بىل..
قال :وال يمكنك أن تقول غري ذلك ..فأنت تقرأ يف إنجيل يوحنا ،نفس اإلنجيل الذي
وردت فيه هذه النبوءة( :فقال هلم يسوع أيضا سالم لكم ،كام أرسلني األب أرسلكم أنا ،وملا قال
هذا نفخ وقال هلم :اقبلوا الروح القدس) (إنجيل يوحنا 21 : 20:ـ )22
صمت قليال ،ثم قال :أل يرد يف البشارة أن ذلك املوعود سوف يكشف عن أمور جيهلها
املسيح نفسه؟
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ولو كان املسيح قد جاء بجميع احلق ملا كانت هناك حاجة ألن يأتى نبى من بعده حيل للناس
مجيع احلق ..وهذا يعني أن هذا البارقليط املوعود سيكون مثل املسيح ،برشا نبيا ،وليس روحا.
التفت إيل ،ثم قال :أال ترى أنه بالعودة إىل اللغة األصلية التي ألف هبا اإلنجيل تتضح أمور
كثرية ..صدقني ..لقد عبثت الرتمجات كثريا برشف الكتاب املقدس(.)1
مع أن كالمه يف غاية الوضوح إال أِّن حاولت الفرار بام تعلمته من أساليب ،فقلت :أرى أن
ما ذكرته من العودة إىل الرتمجات ،ال يكفي للداللة عىل األمر اخلطري الذي ذكرته..
قاطعني ،وقال :ال بأس ..فنلتمس سبيال آخر ..فام أكثر سبل احلق.
أنتم تعتربون البارقليط هو الروح القدس ..أليس كذلك؟
قلت :وال نشك يف ذلك.
قال :ثم تعتربونه شخصا قائام بذاته.
قلت :ال نعتربه شخصا فقط ،بل هو األقنوم الثالث من أقانيم اإلله الواحد.
قال :هذا ما تقولونه ..لكن ما يقوله الكتاب املقدس خمتلف متاما ،فالعهد اجلديد يصف
الروح القدس بأنه شئ آخر غري شخِص ،أي أنه ليس شخصية مستقلة ،وما دام كذلك ،فهو
ليس (األقنوم الثالث) للثالوث.
قلت :أين ترى هذا يف الكتاب املقدس؟
قال :ألستم تقرأون يف لوقا( :فإن كنتم وأنتم أرشار تعرفون أن تعطوا أوالدكم عطايا جيدة،
فكم باألحرى األب الذى ىف السامء يعطى الروح القدس للذين يسألونه)(إنجيل لوقا
( ))13/11فالروح القدس يمكن اعتباره حسب هذا النص هبة من اهلل.
وتقرأون( :ونحن ل نأخذ روح العال ،بل الروح الذى من اهلل لنعرف األشياء املوهوبة لنا
من اهلل)(سفر الكورنثيني األول ( ،)12/2فهنا يوصف الروح القدس بصيغه املجد الذى ال هو
( )1انظر ( الكلامت املقدسة) من هذه السلسلة.
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مؤنث وال مذكر (الروح من اهلل)
وتقرأون( :حيث أن روح املرء هى التى متكنه من معرفة ذاته كذلك فإن روح اهلل متكن املرء
من معرفة األمور اإلهلية) (سفر الكورنثيني ،)12/11( 2 :فبولس يقول :كام أن الروح التى فـى
اإلنسان جتعله يعرف األشياء التى ختصه ،فإن روح اهلل جتعل اإلنسان يعرف األشياء التى ختصه،
أي يعرف األشياء اإلهلية ،وبالتاىل فإن الروح القدس هنا ليس هو اهلل ،ولكنه منفذ أو طريق أو
وسيط خيتص اهلل بواسطته من يشاء من عباده بالتعليم والتنوير واإلهلام.
وتقرأون( :أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذى فيكم الذى لكم
من اهلل ،وأنكم لستم ألنفسكم) (الكورنثيني األول ،)19/6:فهذا النص يدل عىل أن عباد اهلل
األتقياء يطلق عليهم (هيكل الروح القدس) ..وهذا دليل عىل أن الروح اإلهلي ليس شخصا أو
مالكا ،ولكنه كلمة اهلل أو قداسة اهلل أو قوة اهلل ودينه.
وتقرأون ىف الرسالة املوجهة إىل الرومان( :وأما أنتم فلستم ىف اجلسد ،بل ىف الروح ،إن كان
روح اهلل ساكنا فيكم)(رسالة بولس ( ،)9/8فهذا النص يدل عىل أن هذه الروح نفسها التى
تعيش داخل املؤمنني تعنى ببساطة اإليامن ودين اهلل احلقيقى الذى نادى به املسيح ،وبالتأكيد فإن
هذه الروح ال يمكن أن تعنى املثل األعىل النرصانى للروح القدس أى (ثالث الثالثة األخري)
قلت :كل هذه فهوم فهمتها أنت من الكتاب املقدس ،والفهم يشء ذايت مرتبط بالفاهم ،ال
بحقيقة احلال.
قال :ولكنه فهم مؤصل ..وهو فوق ذلك ليس خاصا يب ..أتعرف ما كان يقول اآلباء
النصارى األولون عن الروح القدس؟
لقد اعترب هرماس الروح القدس هو العنرص اإلهلي ىف املسيح..
أما جوستني املسمى بالشهيد ( 167 - 100م) وتيفيلس ،فهام يفهامن أن الروح القدس
تعنى أحيانا نوعا غريبا من إظهار الكلمة وأحيانا صفة إهلبة ،ولكنها ال تعنى شخصا إهليا أبدا.
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أما أثيناغوراس ( 180 - 110م) فهو يعترب الروح القدس فيضا من اهلل يأتى منه ،ويعود
إليه كأشعة الشمس.
أما أيرينايوس ( 202 - 130م) فهو يعترب الروح القدس واالبن خادمان هلل ،وأن املالئكة
خيضعون هلام.
فهذه النصوص كلها يفهم منها أن الروح القدس ال يوصف بصورة حمددة كشخصية ،بل
هي قوة اهلل ونعمته وعطاؤه وعمله وإهلامه.
صمت قليال ،ثم قال :دعنا من كل هذا ،فله حمله املتعلق بنفي ألوهية هذا األقنوم الذي
تزعمونه ..ولنعد إىل النص ..ولنبحث يف مجل النص عن الدالالت التي حيملها.
أل يبدأ املسيح حديثه بقوله( :إن كنتم حتبونني ،احفظوا أحكامي ،وسأطلب لكم من األب
بارقليط آخر) (إنجيل يوحنا ()15 : 14؟
قلت :بىل..
قال :أال ترى أن يف الطريقة التى حتدث هبا املسيح احتامال لعدم قبول البعض للشخص الذى
سيأيت من بعده ،والذي برش به ،لذا حاول املسيح حتريك العواطف حتى يدفع ذلك البعض إىل
القبول ،فجعل املحبة أول كالمه.
أال ترى أن مثل هذه املقدمة ال يمكن أن تتعلق بروح القدس ،فروح القدس ال حيتاج لتهيئة
األرضية لالقتناع به ،لكونه ال حيتاج إىل ذلك ..فهو بعد النزول يكون له ىف القلوب واألرواح أثر
عميق تزال معه كل الشكوك و اإلنكارات.
إن هذه املقدمة ال تصلح إال للتبشري بالنبى املوعود الذي ال تأثري له إال تأثري البيان لكسب
القلوب واألرواح ،وبناء عىل هذا فإن قسام منصفا ينجذب إليه ،والقسم اآلخر يبتعد عنه..
ولذلك حيتاج النبي إىل التمهيد له بخالف الروح القدس.
ول يكتف املسيح بتمهيد األرضية ،بل أعاد تأكيدها ،ففي اجلملة  29من الباب  14يقول:
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(أما اآلن ،وقبل الوقوع أخربتكم لكى يتسنى لكم األيامن حني الوقوع) ..فهل حيتاج اإليامن
بروح القدس إىل مثل هذه التوصية؟
إن هذا اإلرصار من املسيح يدل عىل أن الوصية ليست بالروح القدس ،وإنام هي بشخص
يمكن أن يكذب ،وليس ذلك إال النبي.
ثم قال املسيح( :وسأطلب لكم من األب بارقليط آخر) ،فإذا قلنا إن املقصود من ذلك
رسول آخر أصبح كالمنا معقوال وصحيحا ،ولكن إذا قلنا بأن املقصود هو روح القدس اآلخر
سوف لن يكون كالمنا معقوال وال صحيحا ،ألن روح القدس واحد وغري متعدد.
صمت قليال ،ثم قال :فلنرتك هذه اجلملة ..ولنذهب إىل قوله( :كل شئ قلته لكم سوف
يذكركم به) (إنجيل يوحنا ()26 : 14
أجبني ..متى نزل الروح القدس الذي تزعمونه أنه البارقليط عىل احلواريني؟
قلت :بعد مخسني يوما من صلب املسيح.
قال :فهل جيوز أن يكون هؤالء املنتخبون اخللص الذين تعتربوهنم رسال قد نسوا مجيع
األحكام التى علمها هلم املسيح ىف هذه املدة القصرية حتى يعلمهم روح القدس إياها مرة أخرى؟
صمت قليال ،ثم قال :لقد ذكر املسيح أن هذا البارقليط يشهد له ..أليس كذلك؟
قلت :بىل..
قال :هل حيتاج املسيح إىل شهادة أصحابه؟ ..لقد كان أصحابه من اإليامن بحيث ال
حيتاجون إىل من يؤيدهم.
إن املقصود هبذه الشهادة هو الرسول املوعود ،وقد أجاب الرسول حممد عىل عامة األحكام
التى ينبغي أن يعمل هبا إضافة إىل شهادته عىل نبوة عيسى ،وبذلك جتتمع كال اجلملتني يف الداللة
عىل حممد.
صمت قليال ،ثم قال :لقد قال املسيح (:إذا ل أذهب لن يأتى فارقليط)(إنجيل يوحنا (: 15
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 ،)7فقد ذكر أن ذهابه مرشوط بمجيء فارقليط ،وجميء فارقليط مرشوط بذهاب املسيح ،فإذا
كان املقصود روح القدس ،فإن نزوله عىل املسيح أو عىل احلواريني ليس مرشوطا بذهاب املسيح،
ألن روح القدس كان قد نزل حينام أرسل املسـيح حـوارييه مـن أجـل نرش الدين.
وبناء عىل هذا فإن نزوله ليس مرشوطا بذهاب املسيح ،ولكن لو قلنا إن املقصود هو نبى
وصاحب رشيعة عاملية ،ألصبح األمر منطقيا ومعقوال ألن جميئه مرشوط بذهاب املسيح لكونه
سينسخ رسالته.
صمت قليال ،ثم قال :لقد قال املسيح عن املوعود( :ذاك يمجدنى ألنه يأخذ مما ىل
وخيربكم) ،ول يمجد املسيح نبى ظهر بعده إال نبى اإلسالم (حممد) فهو قد أثنى عليه وبني فضله
ومنزلته وأشاد بمكانته السامية بني األنبياء واملرسلني كام سمعه من قبل اهلل ،وذلك عن طريق
الوحى الذى أوحاه اهلل إليه ىف القرآن الكريم أو ىف األحاديث النبوية التى تكلم فيها عن املسيح،
وأنه كان يأخذ من نفس املعني املقدس الذى كان يأخذ منه املسيح من الرب وهو معني التوحيد
واآلداب الفاضلة.
صمت قليال ،ثم قال :لقد قال املسيح( :وأما أنتم فتعرفونه) ،وكان الصواب أن يقول (:وأما
أنتم فرتونه وتعرفونه) وملا كان قد حذف الرؤية دل عىل أن املقصود بالرؤية املعرفة احلقيقية ،ال
الرؤيا البرصية وهذا معناه أن النبى إذا جاء لن يعرفه أهل العال معرفة حقيقية ،بينام يعرفه التالميذ
معرفة حقيقية ،ألن عندهم خرب عنه.
صمت قليال ،ثم قال :ومما جاء يف النبوءة(:ال يتكلم من عنده ،بل يتكلم بام يسمع ،وخيربكم
بام يأيت) ،أليس هذا الوصف وصفا ملحمد؟ ..فقد كان القرآن الكريم كالم ربه ،وكان كالمه وحيا
من اهلل ،وقد قال تعاىل يف ذلك َ ﴿:و َما َين ِْط ُق ِ
وحى﴾ (النجم 3:ـ )4
عَن ْاهلَ َوى ِإ ْن ُه َو ِإ هال َو ْح ٌي ُي َ
صمت قليال ،ثم قال :لقد قال املسيح( :ومتى جاء املعزي يبكت العال عىل خطية وعىل بر
وعىل دينونة)
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إن كلمة (يبكت) جاءت بمعنى (يفحم) و(أفحمه) ،أسكته ىف خصومة أو غريها ،وهذا
يدل عىل أن النبى اآليت سيكون من شأنه توبيخ العال بحيث يفحمهم عن الرد عليه ،وال
يستطيعون مع هذا التوبيخ مناقضة كالمه.
لست أدري كيف قلت :ولكن حممدا ل جيئ لتوبيخ العال ..فأنتم تذكرون أنه جاء ﴿ َش ِ
اهد ًا
اعي ًا ِإ َىل ا هِ ِ ِ ِ ِ
ومب يرش ًا ون َِذير ًا ود ِ
ِساج ًا ُمنِري ًا﴾ (األحزاب 45:ـ )46
َ َ
َ َُ َ
هلل ِبإ ْذنه َو َ
قال :إن اإلنذار الذي ذكرته يدل عىل هذا التوبيخ ..فالتبشري للصاحلني ،واإلنذار للفاسقني
الكافرين ..وبكليهام يمتلئ كتاب املسلمني املقدس.
ثم إن املسيح ذكر أن هذا املوعود سيوبخ العال ،وهذا ما حصل ،فرسالة حممد كانت رسالة
عاملية ..وهذا لن ينطبق عىل الروح القدس ألنه ل يوبخ ،ول يبني مساوئ اليهود واألمم ؟
وقد قال املسيح (:أما عىل خطية فألهنم ال يؤمنون يب) ،وهذا ال ينطبق عىل الروح اإلله ألن
التالميذ ساعة نزوله كانوا مؤمنني باملسيح نبيا ،إنام ينطبق عىل نبى اإلسالم ،ألنه وبخ (بني
مساوئ) اليهود ىف عدم إيامهنم برسالة املسيح ،ووبخ غري اليهود الذين ألصقوا باملسيح صفة
الربوبية ،والذين أنكروه أصال ،وأنكروا رساالت السامء.
التفت إيل ،وقال :ما اجلديد الذي جاء به الروح النازل يوم الدار ،والذي جعل املسيح خياف
عليهم أن ال تكون هلم القدرة عىل حتمله؟
قلت :لقد أمر احلواريني بعقيدة التثليث ،وبدعوة أهل العال كله.
قال :فأي أمر حصل هلم أزيد من أقواله التي قال هلم إىل زمان صعوده.
نعم بعد نزول هذا الروح ،أسقطوا مجيع أحكام التوراة التي هي ما عدا بعض األحكام
العرشة املذكورة يف الباب العرشين من سفر اخلروج ،وحللوا مجيع املحرمات ،وهذا األمر ال
جيوز يف حقه أن يقال أهنم ما كانوا يستطيعون محله ،ألهنم استطاعوا محل سقوط حكم تعظيم
السبت الذي هو أعظم أحكام التوراة ،الذي كان اليهود ينكرون كون املسيح مسيح ًا موعود ًا به
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ألجل عدم مراعاته هذا احلكم.
فقبول سقوط مجيع األحكام كان أهون عندهم ،نعم قبول زيادة األحكام ألجل ضعف
اإليامن ،وضعف القوة إىل زمان صعوده كام يعرتف به علامء بروتستنت ،كان خارج ًا عن
استطاعتهم .فظهر أن املراد ببارقليط نبي تزاد يف رشيعته أحكام بالنسبة إىل الرشيعة املسيحية
ويثقل محلها عىل املكلفني الضعفاء.
بعد هذا اسمح يل أن أجيب عىل ما ذكرت من تساؤالت..
أنتم تذكرون أن البارقليط روح حقيقية ،وذلك ال يمكن أن يتعلق بمحمد لكونه إنسانا
وليس روحا.
قلت :أجل.
قال :واجلواب عن ذلك هو أن لفظ (الروح) التى استعملت ىف روح القدس يمكن
استخدامها ىف مطلق اإلنسان الذى يمتلك روحا ملهمة بالفجور أوالتقوى.
وقد استعمل لفظ (الروح) باملعنى الثانى يف الكتاب املقدس كثريا ،ومن ذلك ما جاء ىف
الرسالة األوىل ليوحنا( :أهيا األحبة ال تصدقوا كل روح ،بل عليكم اختبار األرواح عىل أهنا من
اهلل أومن غريه ،ألن األنبياء الكذابني ازدادوا ىف العلم فمن هنا نعلم أن كل روح تتجسد ىف عيسى
املسيح هى من اهلل ،وكل روح تتنكر لتجسد عيسى ليست من اهلل وهكذا تلك الروح املخالفة
للمسيح ،وأن الدجال الذى سمعتم به بأنه سيأيت ،موجود ىف العال نحن من عند اهلل وكل من
يعرف اهلل يسمع حديثنا ،ومن ل يكن من عند اهلل ال ينصت لنا ،ومن هنا متكن من التمييز بني
روح احلق وروح الضاللة)(رسالة األوىل ليوحنا )7 -12 / 4
فهذه اجلمل تشري إىل استخدام لفظة (الروح) وإشاعتها ىف غري (روح القدس) بل إن ذيل
اآلية يشري برصاحة إىل أن كل شخص يدعو إىل احلق والصواب ،يكون روحا حقيقية وكل فرد
يدعو إىل الضاللة تكون روحه روح ضالل.
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قلت :وما تقول يف قول املسيح بحق البارقليط(:إن العال ال يتمكن من قبوله ،ألهنم لن يرونه
ولن يعرفونه) ،ىف الوقت الذى عرف فيه حممد وشاهده اآلالف من األشخاص؟
قال :املقصود من املشاهدة أو الرؤية هو املعرفة ببصرية الفؤاد ،وهذا ما حصل بالفعل
للمسيحيني الذين ل يتعرفوا عىل رسول اإلسالم أو ل يروه.
واستعامل الرؤية هبذا املعنى معروف ويرى بكثرة ىف العهدين ،فمن ذلك أننا نقول(:إن فالنا
يمتلك فهام وال يفهم ،ويمتلك عينا ،ولكنه ال يبرص هبا) ،وقد قال أشيعا بحقهم(:ستسمعون
باتصاهلم ولكن لن تفهموا ،نظروا ولكنهم ل يروا شيئا ،أو يسمعوا شيئا)(إنجيل متى (13 / 13
– )14
وهكذا بالنسبة للمعرفة حيث ل يتعرف عىل حقيقة رسول اإلسالم بشكل كامل كل أولئك
الذين يعيشون يف العال ،وىف أغلب األحيان ل يتقبلوه ،أى ل يتعرفوا عليه..
وهذا االستعامل موجود بكثرة ىف كل اللغات ،وحتى ىف نفس اإلنجيل ،كام ورد(:ال يعرف
االبن غري اآلب)(إنجيل متى ( )27 / 11عىل الرغم من أن املسيحيني كلهم عرفوه.
ومن ذلك ما ورد يف يوحنا( :قالوا له  :أهيا األب أين أنت ؟ فأجاب يسوع أنتم ال تعرفوننى
وال تعرفون أبى ،ومتى ما تعرفتم عىل تعرفتم عىل أبى) (إنجيل يوحنا ،))19 / 8:وبناء عىل هذا
فإن القصد من عدم رؤية العال للبارقليط تعنى عدم إدراكهم حلقيقته الكاملة.
قلت :لقد وعد املسيح احلواريني وبرشهم ىف الوقت الذى جاء حممد بعد  600سنة من
ذلك الوعد ،وىف زمانه ل يبق أحد من احلواريني.
قال :نعم … هذا صحيح … لقد كان املخاطب هم احلواريون ..ولكن هل كل نص خاطب
به املسيح احلواريني خاص هبم … وينجم عن هذا أن كل نص خاطب به املسيح اليهود أو غريهم،
خاص باليهود أو بغريهم ..وبذلك يمكن أن نميت دعوة املسيح يف مهدها ،أو نميتها بموت من
كان خياطبهم.
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ثم أل تسمع املسيح ،وهو يقول يف (إنجيل متى )64/26 :يف خطاب رؤساء الكهنة
والشيوخ واملجمع( :وأيض ًا أقول لكم من اآلن تبرصون ابن اإلنسان جالس ًا عن يمني القوة ،وآتي ًا
عىل سحاب السامء) مع أن هؤالء املخاطبن قد ماتوا ،ومضت عىل موهتم مدة هي أزيد من ألفي
سنة ،وما رأوه آتي ًا عىل سحاب السامء ،فكام أن املراد باملخاطبني ههنا املوجودون من قومهم وقت
نزوله من السامء ،فكذلك فيام نحن فيه املراد الذين يوجدون وقت ظهور بارقليط.
قلت :صحيح هذا ..ولكن املسيح قال بصدد البارقليط (سيبقى معكم وفيكم) ،فهل يمكن
أن يبقى حممد ىف شخص ما؟
نعم يمكن أن يكون شخص مع شخص آخر ،ولكن كيف يكون أحد ما ىف شخص آخر؟
قال :يف هذه البشارة داللة رصحية عىل أن هذا املوعود سيكون خامتا للرسل ،ولذلك
ستكون أحكامه وقوانينه معهم إىل األبد بينهم وبني ظهورهم ،ويف هذا دليل عىل أن أحكامه
سوف لن تنسخ ..وكل ذلك مما ال يصدق إال عىل حممد.
مثل الكرامني:
بعد تعب شديد نالنا من اجلهد الذي بذلناه يف الطريق ،جلسنا نسرتيح أمام عني ماء،
فسألني( :اذكر يل حديث الكرامني إن كنت حتفظه)
قلت :وكيف ال أحفظه ..أنسيت من أنا؟
قال :ال ..ل أنس ..فثيابك تدل عليك ..اِسده عيل.
قلت :قال املسيح يوما حلوارييه ،وهو يشبه هلم امللكوت( :اسمعوا مث ً
ال آخر ،كان إنسان
رب بيت ،غرس كرم ًا ،وأحاطه بسياج ،وحفر فيه معرصة وبنى برج ًا ،وسلمه إىل كرامني وسافر.
وملا قرب وقت اإلثامر أرسل عبيده إىل الكرامني ليأخذ أثامره ،فأخذ الكرامون عبيده،
وجلدوا بعض ًا وقتلوا بعض ًا ورمجوا بعض ًا ،ثم أرسل إليهم أيض ًا عبيد ًا آخرين أكثر من األولني،
ففعلوا هبم كذلك.
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فأخري ًا أرسل إليهم ابنه قائالً:هيابون ابني ،وأما الكرامون فلام رأوا االبن قالوا فيام بينهم :هذا
هو الوارث ،هلموا نقتله ونأخذ مرياثه ،فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم ،وقتلوه.
فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامني؟ قالوا له :أولئك األردياء هيلكهم
هالك ًا ردي ًا ،ويسلم الكرم إىل كرامني آخرين يعطون األثامر يف أوقاهتا.
قال هلم يسوع :أما قرأتم قط يف الكتب :احلجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس
الزاوية ،من قبل الرب كان هذا ،وهو عجيب يف أعيننا ،لذلك أقول لكم :إن ملكوت اهلل ينزع
منكم ويعطى ألمة تعمل أثامره ،ومن سقط عىل هذا احلجر يرتضض ،ومن سقط هو عليه
يسحقه.
وملا سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم)(متى ،)45 - 33/21
(وانظر لوقا )19 - 9/20
قال :أال ترى أن هذه النبوءة تكاد تنطق باسم حممد؟
قلت :كيف؟
قال :من تراها تكون األمة العظيمة التي إذا غزت أمة سحقتها ،وإذا أرادهتا أمة نكصت عىل
عقبيها؟
أليست هي أمة حممد التي هزمت أعظم دولتني يف عرصها :الروم والفرس ،وانساحت يف
األرض ،وملكت خالل قرن واحد ما بني الصني وفرنسا ..أليست هي أمة اإلسالم؟
أليست هذه النبوءة تصديقا لنبوءة داود يف املزامري عن اآليت باسم الرب ،والتي
تقول(:أمحدك ألنك استجبت يل ،ورصت يل خالص ًا ،احلجر الذي رفضه البناؤون قد صار
رأس الزاوية ،من قبل الرب كان هذا ،وهو عجيب يف أعيننا ،هذا هو اليوم الذي صنعه الرب،
نبتهج ونفرح فيه ،آه يا رب خ ّلص ،آه يا رب أنقذ ،مبارك اآليت باسم الرب)(املزمور -21/118
)25؟
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أال تعلم يا صاحبي أن حممدا  رضب مثاال قريبا من هذا ،وطبقه عىل نفسه ،وهو الصادق
األمني ،فقال( :مثيل ومثل األنبياء من قبيل كمثل رجل ابتنى بيوت ًا ،فأحسنها وأمجلها وأكملها إال
موضع لبنة من زاوية من زواياها ،فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون :أال وضعت
هاهنا لبنة ،فيتم بنيانك ،فقال  :فكنت أنا اللبنة)( ..)1إن حممدا هو احلجر الذي رفضه
البناءون ..إنه احلجر الذي متت به النبوات.
فام تقول فيام قلت؟
قلت :لقد اعترب بطرس ـ حواري املسيح ـ املسيح هو احلجر الذي رفضه البناؤون،
فقال(:يسوع النارصي الذي صلبتموه أنتم ..هذا هو احلجر الذي احتقرمتوه أهيا البناؤون ،الذي
صار رأس الزاوية ،وليس بأحد غريه اخلالص ،ألن ليس اسم آخر حتت السامء قد أعطي بني
الناس به ينبغي أن نخلص)(أعامل )12-10/4
قال :أال ترى بطرس متكلفا يف إلصاق هذه النبوءة باملسيح؟
قلت :كيف تقول هذا عن بطرس ..القديس بطرس !؟
قال :دعك من التقديسات ،ولنبحث عن احلقائق ..ولو شئت ألوقرت لك بعريا من أخطاء
القديسني ..فدعنا من هذا ..ولنقرأ النبوءة حرفا حرفا لنرى عىل من تنطبق.
وأترك لك املجال لتطبقها عىل من تطبقها عليه.
قلت :هذه النبوءة واضحة يف الداللة عىل املسيح  ..فرب البيت هو اهلل ،وابنه هو املسيح،
وهو تكلم عن نفسه كأن اليهود قتلوه ،ومادام املسيح قائل هذه األقوال يكون هو ابن اهلل ،وأنه
مات عن خطايا العال ،وبعد إرسال االبن ل يرسل رسول آخر ،فقد كان الرسول األخري هو
االبن ،فليس من املعقول أنه بعدما أرسل االبن يرجع ،فريسل العبيد.
أما البناءون ،فكانوا هيود عرصه ،وقد قال املسيح املثل خطابا لليهود( :ملكوت اهلل ينزع
( )1رواه البخاري ومسلم.
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منكم ويعطى ألمة تعمل أثامره)(بطرس)10 – 9 : 2:
والعهد اجلديد يبني أنه يعطى للذين يؤمنون باملسيح إيامنا حقيقيا ،الذين هم جنس خمتار،
وكهنوت ملوكي ،أمة مقدسة شعب اقتناء ،وقال هلم( :لكي ختربوا بفضائل الذى دعاكم من
الظلمة إىل نوره العجيب ،الذين قبال ل تكونوا شعبا ،وأما اآلن فأنتم شعب اهلل ،الذين كنتم غري
مرحومني وأما اآلن فمرحومون)(إنجيل متى)43 : 21:
وهنا تلميح لطيف إىل األثامر التى يطلبها رب البيت من األمة التى تتوىل الكرم ،أال وهى
الكنيسة املسيحية ،والكرم ملكوت اهلل (متى  43 : 21يرشح عدد  ،)41وعليه فقد ثبت أن
احلجر الذى رفضه البناؤون هو املسيح نفسه..
أما مقاومة املسيح وعدم الرضوخ له فهام سبب سخط اهلل وحول نقمته عىل أعدائه ،وقد تم
شئ من ذلك عند خراب أورشليم ومتثيل الرومان باليهود متثيال فظيعا (سنة  70م) بعد صلب
املسيح نحو أربعني سنة.
واملراد برب البيت هو اهلل ،ألن املسيح ىف عدد  37بحسب ما جاء ىف املثل هو ابن رب
البيت.
لقد كنت أالحظ التكلف الذي تفرس به هذه النبوءة ،ولكنه ل يكن يل بد من ذكره كام لقنته
يف دراستي.
ابتسم ،وقال :هل أنت مقتنع بام تقول؟
قلت :كام أنت مقتنع بام تقول.
قال :لن أرد عىل كالمك حرفا حرفا ،ولكني سأذكر للعقل ما يقتنع به ،وأدع النفس وما
ارتضت.
ولنبدأ بتفسري بطرس ،فام أراكم جعلتم هذه النبوءة يف املسيح إال لقول بطرس ،وأنا ال ألوم
بطرس ،فهو معذور يف خطئه ،ألنه عامي عديم العلم كام شهد له أولئك الذين استمعوا حلديثه،
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وتعجبوا من املعجزات التي صنعها ،فقد قال عنه التالميذ( :فلام رأوا جماهرة بطرس ويوحنا،
ووجدوا أهنام إنسانان عديام العلم وعاميان ،تعجبوا)(أعامل )13/4
بعد هذا أعود إىل النبوءة ،بل إىل ما أرى أنه حمور النبوءة ..وهو قوله(:احلجر الذى رفضه
البناءون هو قد صار رأس الزاوية)
من من ذرية إبراهيم رفض من اإلِسائيليني مع أن إبراهيم دعا له بالربكات؟
صمت ،فقال :أنت تعلم أنه إسامعيل ،فهو الذي نال من بركات إبراهيم ،ومع ذلك ال
تقرون له أنتم وال اليهود بأي نبي ..أليس إسامعيل الذي هو جد حممد من نسل إبراهيم؟
قلت :بىل..
قال :بل هو ابنه البكر ..فقد طلب إبراهيم من اهلل الصالح يف ابنه إسامعيل ،ففي الكتاب
املقدس( :قال إبراهيم هلل :ليت إسامعيل يعيش أمامك)(التكوين  ،)18/17فاستجاب اهلل له
وبرشه بالربكة فيه ويف ابن آخر هيبه اهلل له ،فقد برشه بميالد إسحاق من زوجه سارة فقال:
(وأباركها وأعطيك أيض ًا منها ابن ًا ،أباركها فتكون أمم ًا ،وملوك شعوب منها يكونون ..وتدعو
اسمه إسحاق ،وأقيم عهدي معه عهد ًا أبدي ًا لنسله من بعده ،وأما إسامعيل فقد سمعت لك فيه،
ها أنا أباركه وأثمره ،وأكثره كثري ًا جد ًا ،اثني عرش رئيس ًا يلد ،وأجعله أمة كبرية)(التكوين
)20-16/17
وحممد هو احلجر الذي رفضه البناءون من اليهود والنصارى الذين كانوا يبرشون به.
ولتفهم هذا سأرشح لك املثل بحسب ما يدل عليه العقل واملنطق السليم:
هذا املثل العجيب من املسيح (مثل الكرامني) حيكي تنكر اليهود لنعم اهلل واصطفائه هلم
بقتلهم أنبياءه وهجر رشيعته ،وهو اجلزء األكرب من هذه النبوءة ،اسمع جيدا هذا املثل ،من فم
احلقيقة ،ال من فم بطرس :كان إنسان رب بيت ،غرس كرم ًا ،وأحاطه بسياج ،وحفر فيه معرصة
وبنى برج ًا ،وسلمه إىل كرامني وسافر.
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وملا قرب وقت اإلثامر أرسل عبيده إىل الكرامني ليأخذ أثامره ،فأخذ الكرامون عبيده،
وجلدوا بعض ًا وقتلوا بعض ًا ورمجوا بعض ًا ،ثم أرسل إليهم أيض ًا عبيد ًا آخرين أكثر من األولني،
ففعلوا هبم كذلك.
فأخري ًا أرسل إليهم ابنه قائالً:هيابون ابني ،وأما الكرامون فلام رأوا االبن قالوا فيام بينهم :هذا
هو الوارث ،هلموا نقتله ونأخذ مرياثه ،فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم ،وقتلوه.
أليس كل ما ذكره وصف صحيح ال ينطبق إال عىل اليهود؟ ..قد جتادلني ،ولكن النص يرد
عليك ،فقد ورد فيه :وملا سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم.
صمت ،فقال :ثم حيكي املثل انتقال النبوءة إىل أمة أخرى تقوم بأمر اهلل تعاىل وتقوى عىل
أعدائها وتسحقهم.
وقد ذكر املسيح هذا ليقنعهم بأن النبوة لن تبقي يف بني إِسائيل بعد ما فعلوا ما فعلوا ،وهلذا
ترك اجلواب هلم ،وكأنه حياول أن يمألهم هبذه القناعة.
اسمع جيدا بسمع العقل ،ال بسمع بطرس :فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك
الكرامني؟ قالوا له :أولئك األردياء هيلكهم هالك ًا ردي ًا ،ويسلم الكرم إىل كرامني آخرين يعطون
األثامر يف أوقاهتا.
قال هلم يسوع :أما قرأتم قط يف الكتب :احلجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس
الزاوية ،من قبل الرب كان هذا ،وهو عجيب يف أعيننا ،لذلك أقول لكم :إن ملكوت اهلل ينزع
منكم ويعطى ألمة تعمل أثامره ،ومن سقط عىل هذا احلجر يرتضض ،ومن سقط هو عليه
يسحقه.
قلت :قد أسلم لك هبذا ..لكن من قال لك بأن النبوة ستنتقل إىل العرب دون غريهم من
األجناس؟
قال :إن أول صفات هذه األمة عىل حسب وصف الكتاب املقدس أهنا أمة مرذولة حمتقرة..
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أل يقل( :احلجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية) ،لكن اهلل ـ الذي تستوي عنده
األجناس ـ اختارها رغم عجب اليهود من حتول امللكوت إىل هذه األمة املرذولة ،لكنه قدر اهلل
العظيم (من قبل الرب كان هذا ،وهو عجيب يف أعيننا)
بعد هذا نتساءل :هل كان العرب أمة مرذولة عند اليهود؟
واجلواب من الكتاب املقدس نفسه يبدأ من موقفه من أم العرب ،فهم أبناء اجلارية هاجر،
التي يزدرهيا الكتاب املقدس ،فقد قالت سارة( :اطرد هذه اجلارية وابنها ،ألن ابن اجلارية ال يرث
مع ابني إسحاق) (التكوين .)10/21
وقال ـ بعد ذلك بقرون طويله ـ بولس مفتخر ًا عىل العرب حمتقر ًا هلم( :ماذا يقول الكتاب؟
اطرد اجلارية وابنها ،ألنه ال يرث ابن اجلارية مع ابن احلرة ،إذ ًا أهيا اإلخوة :لسنا أوالد جارية ،بل
أوالد احلرة) (غالطية )31 - 30/4
مثل العرس:
التفت إيل ،فرآِّن صامتا ،فقال :ليس هذا املثل وحده ما نطق به املسيح ليحرض األمم هلذا
النبي املوعود ..لقد رضب هلم مثال آخر ،فقال ـ كام يروي متى ـ( :يشبه ملكوت السموات إنسان ًا
ملك ًا صنع عرس ًا البنه ،وأرسل عبيده ليدعوا املدعوين إىل العرس ،فلم يريدوا أن يأتوا ،فأرسل
أيض ًا عبيد ًا آخرين قائالً :قولوا للمدعوين :هو ذا غذائي أعددته ،ثرياِّن ومسمنايت قد ذبحت،
وكل يشء معد ،تعالوا إىل العرس.
ولكنهم هتاونوا ومضوا ،واحد إىل حقله ،وآخر إىل جتارته ،والباقون أمسكوا عبيده
وشتموهم وقتلوهم.
فلام سمع امللك غضب وأرسل جنوده ،وأهلك أولئك القاتلني وأحرق مدينتهم ،ثم قال
لعبيده :أما العرس فمستعد ،وأما املدعوون فلم يكونوا مستحقني ،فاذهبوا إىل مفارق الطرق،
وكل من وجدمتوه فادعوه إىل العرس.
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فخرج أولئك العبيد إىل الطرق ،ومجعوا كل الذين وجدوهم أرشار ًا وصاحلني ،فامتأل
العرس من املتكئني ،فلام دخل امللك لينظر املتكئني رأى هناك إنسان ًا ل يكن البس ًا لباس العرس،
فقال له :يا صاحب كيف دخلت إىل هنا وليس عليك لباس العرس؟ فسكت ،حينئذ قال امللك
للخدام :اربطوا رجليه ويديه وخذوه ،واطرحوه يف الظلمة اخلارجية ،هناك يكون البكاء ورصير
األسنان ،ألن كثريين يدعون ،وقليلني ينتخبون) (متى )14-1/22
وهذا املثل كاملثل السابق هييء النفوس لتقبل النبي املوعود من األمة املحتقرة.
مثل الزرع:
ل أجد ما أجيبه به ،فقال :وقد رضب هلم املسيح مثال آخر ،ذكر فيه أنواع الناس يف قبول
امللكوت واإلذعان له ،ودعاهم لقبوله واإلذعان له ،فقال( :هوذا الزارع قد خرج ليزرع ،وفيام
هو يزرع سقط بعض عىل الطريق ،فجاءت الطيور وأكلته.
وسقط آخر عىل األماكن املحجرة ،حيث ل تكن له تربة كثرية ،فنبت حا ً
ال ،إذ ل يكن له عمق
أرض ،ولكن ملا أرشقت الشمس احرتق ،وإذ ل يكن له أصل جف.
وسقط آخر عىل الشوك فطلع الشوك وخنقه.
وسقط آخر عىل األرض اجليدة ،فأعطى ثمر ًا ،بعض مائة ،وآخر ستني ،وآخر ثالثني ،من
له أذنان للسمع فليسمع..
فاسمعوا أنتم مثل الزارع ،كل من يسمع كلمة امللكوت وال يفهم ،فيأيت الرشير وخيطف ما
قد زرع يف قلبه ،هذا هو املزروع عىل الطريق.
واملزروع عىل األماكن املحجرة هو الذي يسمع الكلمة وحا ً
ال يقبلها بفرح ،ولكن ليس له
أصل يف ذاته بل هو إىل حني ،فإذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحا ً
ال يعثر.
واملزروع بني الشوك هو الذي يسمع الكلمة ،وهم هذا العال وغرور الغنى خينقان الكلمة،
فيصري بال ثمر.
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وأما املزروع عىل األرض اجليدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم ،وهو الذي يأيت بثمر فيصنع
بعض مائة وآخر ستني وآخر ثالثني)(متى )23-1/13
أال تعلم ـ يا صاحبي ـ أن هذا املثل اإلنجييل يتطابق متاما مع املثل الذي رضبه حممد 
ألحوال الناس مع دعوته ،حيث قال( :مثل ما بعثني اهلل به من اهلدى والعلم كمثل غيث أصاب
أرض ًا ،فكان منها نقية قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري ،وكانت منها أجادب أمسكت
املاء ،فنفع اهلل هبا الناس ،فرشبوا وسقوا ،وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنام هي قيعان ال
متسك ماء وال تنبت كأل ،فذلك مثل من فقه يف دين اهلل ونفعه ما بعثني اهلل به فعلم وعلم ،ومثل
من ل يرفع بذلك رأس ًا ،ول يقبل هدى اهلل الذي أرسلت به)()1

مثل حبة اخلردل:
واصل حديثه قائال :وقد رضب هلم مثال آخر ليهيئهم لقبول النبي اجلديد ،فقال( :يشبه
ملكوت السموات حبة خردل ،أخذها إنسان ،وزرعها يف حقله ،وهي أصغر مجيع البذور ،لكن
متى نمت فهي أكرب البقول ،وتصري شجرة ،حتى إن طيور السامء تأيت وتتآوى يف أغصاهنا ..قال
هلم مث ً
ال آخر :يشبه ملكوت السموات مخرية أخذهتا امرأة وخبأهتا يف ثالثة أكيال دقيق حتى
اختمر اجلميع ،هذا كله كلم به يسوع اجلموع بأمثال ،وبدون مثل ل يكن يكلمهم) (متى
( .)34-31/13انظر مرقس .)32-30/4
مثل العاملني:
قال :وقد رضب املسيح هلذا املوعود بمثل آخر حتدث فيه عن تأخر زمان ظهوره عن
النبوات السابقة ،لكن ذلك لن يمنع عظيم األجر والثواب ألمته ،فقال(:فإن ملكوت الساموات
يشبه رج ً
ال رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر َف َعلة لكرمه ،فاتفق مع الفعلة عىل دينار يف اليوم
وأرسلهم إىل كرمه ،ثم خرج نحو الساعة الثالثة ،ورأى آخرين قيام ًا يف السوق بطالني ،فقال هلم:
( )1رواه البخاري ومسلم.
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اذهبوا أنتم أيض ًا إىل الكرم فأعطيكم ما حيق لكم ،فمضوا.
وخرج أيض ًا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل ذلك.
ثم نحو الساعة احلادية عرشة خرج ووجد آخرين قيام ًا بطالني ،فقال هلم :ملاذا وقفتم ههنا،
ه
كل النهار بطالني؟
قالوا له :ألنه ل يستأجرنا أحد .قال هلم :اذهبوا أنتم أيض ًا إىل الكرم فتأخذوا ما حيق لكم.
فلام كان املساء قال صاحب الكرم لوكيله :ادع الفعلة وأعطهم األجرة مبتدئ ًا من اآلخرين
إىل األولني.
فجاء أصحاب الساعة احلادية عرشة وأخذوا دينار ًا دينار ًا ،فلام جاء األولون ظنوا أهنم
يأخذون أكثر ،فأخذوا هم أيض ًا دينار ًا دينار ًا ،وفيام هم يأخذون تذمروا عىل رب البيت قائلني:
هؤالء اآلخرون عملوا ساعة واحدة ،وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار واحلر.
فأجاب وقال لواحد منهم :يا صاحب ما ظلمتك ،أما اتفقت معي عىل دينار؟ فخذ الذي
لك واذهب ،فإِّن أريد أن أعطي هذا األخري مثلك .أو ما حيل يل أن أفعل ما أريد باميل أم عينك
رشيرة ألِّن أنا صالح!
هكذا يكون اآلخرون أولني ،واألولون آخرين ،ألن كثريين ُيدعَون ،وقليلون
ينتخبون)(متى )16 - 1/20
إن املسيح ـ من خالل هذا املثال ـ هييء النفوس لتقبل النبي اخلاتم ،فهو مع كونه خاتم الرسل
إال أن اهلل برمحته وهب له وألمته من الفضل ما ل ينله غريه ..فاآلخرون هم األولون السابقون
كام قال املسيح.
وقد أكد ذلك حممد  فقال(:نحن اآلخرون السابقون)()1

( )1هذا هو نص احلديث  «:إن اهلل أدرك يب يف األجل املرجو واختارِّن اختيارا فنحن االخرون ونحن السابقون يوم القيامة،
وإِّن قائل قوال غري فخر  :ابراهيم خليل اهلل وموسى صفي اهلل وأنا حبيب اهلل ،ومعي لواء احلمد يوم القيامة ،وإن اهلل وعدِّن
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ورضب مثاال عىل ذلك ال خيتلف عن مثال املسيح ،فقال( :مثلكم ومثل أهل الكتابني كمثل
رجل استأجر أجراء فقال :من يعمل يل غدوة إىل نصف النهار عىل قرياط؟ فعملت اليهود ،ثم
قال :من يعمل يل من نصف النهار إىل صالة العرص عىل قرياط ،فعملت النصارى ،ثم قال من
يعمل يل من العرص إىل أن تغيب الشمس عىل قرياطني؟ فأنتم هم .فغضبت اليهود والنصارى
فقالوا :مالنا أكثر عم ً
ال وأقل عطا ًء؟ قال :هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا :ال .قال :فذلك فضيل
أوتيه من أشاء)()1

مثل الكنز:
قال :ورضب املسيح مثال هليمنة الرشيعة اجلديدة عىل سائر الرشائع السابقة ونسخها هلا،
فقال( :أيض ًا يشبه ملكوت السموات كنز ًا خمفي ًا يف حقل وجده إنسان ،فأخفاه ،ومن فرحه مىض
وباع كل ما كان له واشرتى ذلك احلقل.
أيض ًا يشبه ملكوت السموات إنسان ًا تاجر ًا يطلب آللئ حسنة ،فلام وجد لؤلؤة واحدة كثرية
الثمن ،مىض وباع كل ما كان له ،واشرتاها)(متى .)46-44/13
الكامل:
قال :وقد قال املسيح مبرش ًا بالقادم الذي ينسخ الرشائع برشيعته( :ال تظنوا أِّن جئت
ألنقض الناموس أو األنبياء ،ما جئت ألنقض بل ألكمل ،فإِّن احلق أقول لكم :إىل أن تزول
السامء واألرض ال يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل)(متى
 ،)18-17/5أتدري من هذا الذي له الكل؟
صمت ،فقال :إنه ذات النبي الذي يسميه بولس بالكامل ،وجميئه فقط يبطل الرشيعة

يف أمتي وأجارهم من ثالث  :ال يفنيهم بسنة ،وال يستأصلهم عدو ،وال جيمعهم عىل ضاللة » رواه الدارمي ،وابن عساكر عن
عمرو بن قيس.
( )1رواه مالك والبخاري والرتمذي.
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وينسخها(،وأما النبوات فستبطل ،واأللسنة فستنتهي ،والعلم فسيبطل ،ألننا نعلم بعض العلم،
ونتنبأ بعض التنبؤ ،ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض) (كورنثوس (-8/12 )1
)10
األصغر:
قال :وفوق هذا كله وردت بشارة أخرى عىل لسان املسيح تبرش هبذا النبي املنتظر ،وتؤكد
أنه أعظم األنبياء ،وأنه النبي املسمى إيليا ،وأنه الذي تقاطرت النبوءات عىل البشارة به ،يقول
املسيح( :احلق احلق أقول لكم :ل يقم بني املولودين من النساء أعظم من يوحنا املعمدان ،ولكن
األصغر يف ملكوت الساموات أعظم منه ..ألن مجيع األنبياء والناموس إىل يوحنا تنبؤوا ،وإن
أردتم أن تقبلوا ،فهذا هو إيليا املزمع أن يأيت ،من له أذنان للسمع فليسمع)(متى )15 - 11/11
فاألصغر يف ملكوت الساموات هو إيلياء املزمع أن يأيت ،الذي تنبأ به األنبياء ،نبي ًا تلو نبي،
وكان آخرهم يوحنا املعمدان.
فمن هو إيليا ،األصغر يف ملكوت الساموات؟
قلت :إنه املسيح ..املسيح هنا يتنبأ عن نفسه.
قال :ال ..أنتم أنفسكم ال تقرون بذلك.
قلت :كيف ال نقر بذلك؟
قال :إن األصغر يشري إىل أن هذا املوعود سيختم رساالت اهلل ..فهل حتقق ذلك يف املسيح؟
صمت ،فقال :أنتم ال تقرون بذلك ..ذلك أنكم ترون نبوة التالميذ والرسل الذين جاءوا
بعد املسيح.
***
ل أشعر بتلك الربية املقدسة التي ِست بصحبة يسوع أو عيسى فيها رغم طول املسافة التي
قطعناها ،لقد كان لكالمه من احلالوة ما يأِس القلوب ،وكان فيه من املنطق ما يأِس العقول،
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وكان فيه من الروحانية ما يأِس األرواح.
ل أكن أجرس عىل مقاطعته ..فقد كنت أشعر نحوه بتقديس عظيم ال يقل عن تقدييس
للقديسني الذين كنت أقرأ عنهم ،وأحن هلم.
بل لعيل كنت أشعر نحوه بتقديس أعظم من ذلك التقديس ..فقد كان بسيطا يف مظهره..
ولكنه كان قمة ال أرى أن من نقلت لنا أنباؤهم من القديسني يمكن أن يصل إليها.
فجأة غاب عني ..وال أزال إىل اآلن أجهل كيف غاب ،وال أين ذهب..
ِست قليال بصحبة نفيس التي امتألت باحلرية ملا سمعت ..وببصيص النور الذي اهتديت
به بعد ذلك إىل شمس حممد .
القاِّن يف الطريق اثنان يلوح من عينيهام الرش ،حيمل أحدمها تاجا من الشوك ،وحيمل اآلخر
صليبا..
كانت تظهر عىل وجهيهام القسوة والشدة ،لكنهام ملا الحظا هيئة لبايس التي تدل عىل ديني
ووظيفتي قدما يل قرابني االحرتام ..ومع ذلك استوقفاِّن ،وجرى هذا احلوار بيني وبينهام.
قال أحدمها :أكنت تسري يف هذه الربية؟
قلت :أجل.
قال :أل تر فيها رجال غريبا يمتلئ باألنوار املظلمة؟
قلت :ل أفهم قصدكام.
قال :نحن نبحث عن رجل يسمى يسوع ،ويسمى عيسى..
قلت :ل ؟ ..ما الذي تريدان منه؟
قال األول :لئن القيناه لنذيقنه من ألوان اهلوان ما ل يذقه أحد يف حياته.
قال الثاِّن ،وهو يشري إىل تاجه :لنلبسنه تاج الشوك الذي يبرش به.
قال األول ،وهو يشري إىل صليبه :بل سنعلقه يف الصليب ،ثم نحرق جثته بعد ذلك ،ثم نرميه
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يف البحار السبعة..
قلت :أراكام حتمالن حقدا عظيام ..ألستام من أتباع املسيح؟
قاال  :بىل..
قلت :فلم تريدان قتل يسوع إذن؟
قاال :ال ..هذا ليس يسوعنا ..إنه أقرب إىل املسيح الدجال ..إنه حيول كل بشارات املسيح
لتنزل عىل حممد..
قال األول :بل إنه حيول اإلنجيل إىل كتاب بشارة بمحمد.
قال الثاِّن :بل حيول من املسيح صوتا صارخا يف الربية مبرشا بمحمد ،وممهدا الطريق لنبوته.
قلت :وما يضريكام من كالمه هذا؟ ..ردا عليه كالمه باحلجة ،ال بتيجان الشوك ،أو
الصلبان.
قاال :بأي حجة نرد عليه ..وهو حيفظ الكتاب املقدس حرفا حرفا ..ويقرأ تفسريه تفسريا
تفسريا ..وقد أويت من البدهية وقوة احلجة وصفاء الذهن ما نرى أنفسنا نفتقر إليه.
قلت :فوفرا ما حتتاجان إليه من هذه الوسائل ،لتنترصا للحقيقة التي تؤمنان هبا.
قاال :ولكنك ال تدري ما يفعل ..إنه ل يرتك أحدا يمر عىل هذه الربية إال أضله ..ولوال أن
اهلل محاك من لسانه لصحبته اآلن كام صحب احلواريون املسيح.
قلت :فهل يملك هذا الرجل معجزات املسيح؟
قال :ال ..ولكنه حيمل أشياء ال تقل خطرا.
قلت :فام هي؟
قاال :سمت املسيح ..وروح املسيح ..وصفاء املسيح ..وسالم املسيح ..وحمبة املسيح ..إنه
قريب جدا من املسيح ..حتى صورة جسده وطريقة مشيه وصفاء لونه ..إنه مبعث فتنة عظيمة
لن نرتاح حتى نتخلص منها.
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قلت :ولكن املسيح رسول سالم ..وأنتام تزعامن أنكام أتباع املسيح..أل تسمعا ما قال
املسيح( :طوبى لصانعي السالم ،ألهنم يدعون أبناء اهلل)(متى )9/5؟
قاال :وهو القائل( :جئت أللقي نار ًا عىل األرض ..أتظنون أِّن جئت ألعطي سالم ًا عىل
األرض ..كال أقول لكم ،بل انقسام ًا)(لوقا  ،)51 - 49/12ويف متى ،قال( :ال تظنوا أِّن جئت
أللقي سالم ًا عىل األرض ،ما جئت أللقي سالم ًا ،بل سيف ًا) (متى )34/10
قلت :فأنتام ختتاران من أقوال املسيح ما يتناسب مع أهوائكام.
قاال :لسنا وحدنا يف ذلك ..الكتاب املقدس ـ يا صاحبي ـ كتاب لكل يشء ..إن أردنا أن
ندعو للسالم ذكرنا قولك ،وإن أردنا احلرب ذكرنا قولنا..
إنه حيمل احلب والبغض ،واحلرب والسالم ،والتوحيد والوثنية ،والرشيعة واألهواء..
ليحمل كل واحد منه ما يشتهي ..إنه الكتاب املقدس ..إنه أقدس كتاب ..فهل تريده وجها
واحدا؟
لقد كان كالمهام أعظم خطرا من كل ما حاول يسوع أن يقنعني به..
لقد استحييت من دين يدين به مثل هذين الرجلني..
انرصفا عني ..ومها يقوالن :احذر من يسوع ..فليس يف العال أخطر منه.
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بشارات من أسفار األنبياء
يف اليوم التاسع خرجت من بيتي ..وأنا مستغرب مما حصل يل يف هذه الرحلة التي اتفق
الكل عىل أن يلقنني فيها تعاليم واحدة ،لقد كنت أقول لنفيس :لو أن هؤالء مجيعا اجتمعوا ودبروا
وخططوا ما كان خلططهم أن تكون هبذه الدقة التي أراها..
لست أدري هل كان ذلك جمرد مصادفة ،أو أن اهلل تعاىل وفر يل ذلك اجلو ليجذبني إىل
احلقيقة التي كنت أفر منها بكل ما أوتيت من قوة ،أو هي شمس حممد تأبى إال أن تسطع ،لتغمر
كل ما حتتها بأشعتها املنرية الدافئة !؟
ِست هبذه احلال ،فصادفني ناد ل أشك يف كونه ناديا مسيحيا ،فقد كان الصليب عىل بابه،
وبجانبه كثري من الشعارات والصور املسيحية.
دخلت إليه ،ألمسح بعض آثار الشبهات التي امتألت هبا نفيس يف األيام السابقة التي
قضيتها يف تلك القرية.
رأيت داخل القاعة جمموعة رجال جتتمع عىل مائدة واحدة ،لست أدري كيف ملت إىل
اجللوس بجانبهم ،ولست أدري كيف حنت نفيس إىل االستامع هلم ..لقد كان هناك مغناطيس
جيذبني إليهم ،ولكني ال أراه ،وال أستطيع أن أفر منه.
ل أتكلم يف ذلك املجلس كلمة واحدة ،لقد كنت أكتفي بالنظر وباسرتاق السمع ،وقد كان
هلم من أدب احلديث ما جعلني أنجذب إليهم انجذابا تاما.
وسأقص عليك حديثهم من أوله إىل أن فارقت ذلك املجلس.
بشارة ميخا:
قال أحدهم ،واسمه دانيال ـ عىل حسب ما علمت بعد ذلك ـ :ماذا تقول يا ميخا؟ ..هل
رأيت ذلك حقيقة؟

267

قال ميخا :أجل يا دانيال ..رأيته كام أراك اآلن ،وأنا اآلن أعرفه كام أعرف أبنائي ..لقد صدق
ِ
ِ
َاب َي ْع ِر ُفو َن ُه َكَام َي ْع ِر ُف َ
ون َأ ْبنَا َء ُه ْم ﴾
ين آ َت ْين َُاه ُم ا ْلكت َ
كتاب املسلمني املقدس حني قال  ﴿:ا هلذ َ
(البقرة)146 :
احل هق َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
قال دانيال :وقد قال تتمة لآلية َ ﴿:و ِإ هن َف ِريق ًا ِمن ُْه ْم َل َيكْ ُت ُم َ
ون﴾ (البقرة:
ون ْ َ
)146
قال ميخا :صدق كتاب حممد ..إن كثريا من التحريفات واضحة يف الكتاب املقدس..
وأخطر تلك التحريفات تلك النصوص املمحوة ..ولكن مع ذلك يمكن للبيب العاقل أن ينتبه
هلا ..بل يراها من حجب الكتامن الكثرية التي رانت عليها.
قال دانيال :حدثني عام رأيت ،وعام مألك هبذه القناعة.
قال ميخا :لقد رأيت النبي ميخا خيرب عن الوقوف بجبل عرفة الذي ال يقف عليه إال
املسلمون.
قالوا :أصحيح ذلك؟
قال ميخا :أجل ..أنتم تعرفون أن النبي ميخا شاهد اهليكل ..هيكل سليامن ..ولكنه يف
البشارة التي هداِّن اهلل إليها يتحدث عن أمم كثرية ،وشعوب من كل بقاع األرض متوحدة عىل
دين واحد ،وهي تسعى ..يستحيل أن يكون ذلك غري جبل عرفات.
سأقرأ لكم البشارة لتسمعوها بعقولكم ،وتسمعوا معها ميخا ،وهو يبرش بمحمد.
أنصت اجلميع بخشوع إليه ،فراح يقرأ( :ويكون ىف آخر األيام أن جبل بيت الرب يكون
ثابتا ىف رأس اجلبال ،و يرتفع فوق التالل ،وجترى إليه شعوب ،وتسري أمم كثرية .ويقولون هلم
نصعد إىل جبل الرب ،وإىل بيت إله يعقوب .فيعلمنا من طرقه ،ونسلك ىف سبله ،ألنه من صهيون
خترج الرشيعة ،ومن أورشليم كلمة الرب)(ميخا)1/4 :
قالوا :ولكنا نرى النص يتحدث عن أورشليم ..وعن صهيون.
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قال :هذا من التحريف ..تأملوا األوصاف التي ذكرها ..هل تنطبق عىل جبل صهيون ..أم
تروهنا تنطبق عىل جبل عرفات؟
قالوا :ولكن كيف نرتك االسم الواضح إىل الوصف املحتمل؟
قال :أنتم تعلمون أن إسامعيل كان بكرا إلبراهيم.
قالوا :ومن يشك يف ذلك ..وما عالقة ذلك بنبوءة ميخا؟
قال :لقد أثبتوا يف الكتاب املقدس ..أولئك املحرفون الذين ال يتورعون ..ما يبني
تناقضهم ..أل يضيفوا إسحق إىل النبوءة ..فذكروا أن اهلل قال إلبراهيم( :اذبح ابنك بكرك
إسحاق) ،وهذا من هبتهم وزيادهتم يف كالم اهلل ،فقد مجعوا بني النقيضني ،فإن بكره هو اسامعيل
فإنه بكر أوالده ،واسحاق انام برش به عىل الكرب بعد قصة الذبح.
قال مالخي :لقد ذكرتني يا ميخا بنص قرأته يف إنجيل برنابا ..ذلك اإلنجيل الذي نطبق
عىل تكذيبه ..ومع ذلك نشعر بأن له من الصدق ما تفتقر إليه سائر األناجيل.
هاهو اإلنجيل معي ..وسأفتحه عىل املوضع الذي يؤكد فيه أن الذبيح هو إسامعيل ..ويذكر
تالعب قومنا بالكتاب املقدس.
اسمعوا ما يقول.
أخذ يقرأ عليهم بخشوع من إنجيل برنابا( :احلق أقول لكم إن كل نبي متى جاء فإنه حيمل
ألمة واحدة فقط عالمة رمحة اهلل ،ولذلك ل يتجاوز كالمهم الشعب الذي أرسلوا إليه ،ولكن
رسول اهلل متى جاء يعطيه اهلل ما هو بمثابة خاتم يده ،فيحمل خالصا ورمحة ألمم األرض الذين
يقبلون تعليمه ،وسيأيت بقوة عىل الظاملني ويبيد عبادة األصنام بحيث خيزي الشيطان ..ألنه هكذا
وعد اهلل إبراهيم قائال( :انظر فإِّن بنسلك أبارك كل قبائل األرض ،وكام حطمت يا إبراهيم
األصنام حتطيام هكذا سيفعل نسلك)
أجاب يعقوب :يا معلم ،قل لنا من صنع هذا العهد؟ فإن اليهود يقولون بإسحق
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واإلسامعيليون يقولون بإسامعيل.
أجاب يسوع :ابن من كان داود ،ومن أي ذرية؟
أجاب يعقوب :من إسحق ألن إسحق كان أبا يعقوب ويعقوب كان أبا هيوذا الذي من
ذريته داود.
أجاب التالميذ :من داود؟!
فأجاب يسوع :ال تغشوا أنفسكم ،ألن داود يدعوه يف الروح ربا قائال هكذا :قال اهلل لريب
اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك ،يرسل الرب قضيبك الذي سيكون ذا
سلطان يف وسط أعدائك ..فإذا كان رسول اهلل الذي تسمونه مسيا ابن داود فكيف يسميه داود
ربا ..صدقوِّن ألِّن أقول لكم احلق ،إن العهد صنع بإسامعيل ال بإسحاق..
حينئذ قال التالميذ :يا معلم هكذا كتب يف كتاب موسى أن العهد صنع بإسحق..
أجاب يسوع متأوها :هذا هو املكتوب ولكن موسى ل يكتبه وال يسوع ،بل أحبارنا الذين
ال خيافون اهلل ..احلق أقول لكم إنكم إذا أعملتم النظر يف كالم املالك جربيل تعلمون حيث كتبتنا
وفقهائنا ألن املالك قال(:يا إبراهيم سيعلم العال كله كيف حيبك اهلل ،ولكن كيف يعلم العال
حمبتك هلل حقا جيب عليك أن تفعل شيئا ألجل حمبة اهلل) ..أجاب إبراهيم( :ها هو ذا عبد اهلل
مستعد أن يفعل كلم ما يريد اهلل)
فكلم اهلل حينئذ إبراهيم قائال( :خذ ابنك بكرك إسامعيل واصعد اجلبل لتقدمه ذبيحة)،
فكيف يكون إسحق البكر وهو ملا ولد وكان إسامعيل ابن سبع سنني؟
أغلق الكتاب ،وقال :إِّن أشم روائح الصدق من هذا اإلنجيل أكثر من أي إنجيل آخر.
التفتوا إىل ميخا ،وقالوا :عد بنا إىل بشارة ميخا.
قال :كام أن قومنا حرفوا اسم الذبيح ،فإهنم حرفوا اسم املكان املعظم الذي جرت فيه
أحداث القصة ،فسمتها التوراة السامرية (األرض املرشدة) ،فيام سمته التوراة العربانية (املريا)،
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ولعله حتريف لكلمة (املروة) ،وهو اسم جلبل يقع داخل املسجد احلرام يف مكة املكرمة ،أي يف
املكان الذي درج فيه إسامعيل ،وهو املكان الذي يوجد فيه جبل عرفات.
وقد اتفق النصان العربي والسامري عىل تسمية ذلك املوضع (جبل اهلل) ،ول يكن هذا
االسم مستخدم ًا لبقعة معينة حينذاك ،لذا اختلف اليهود يف حتديد مكانه اختالف ًا بين ًا ،فقال
السامريون :هو جبل جرزيم ،وقال العربانيون :بل هو جبل أورشليم الذي بني عليه اهليكل بعد
القصة بعدة قرون كام يف (األيام (.)1/3 )2
وقد أكد الباحثون هذا االختالف ،فهذا الدكتور بوست يف قاموس الكتاب املقدس ،يقول:
(يظن األكثرون أن موضع اهليكل هو نفس املوضع الذي فيه أمر إبراهيم أن يستعد لتقديم
إسحاق ،غري أن التقليد السامري يقول :إن موضع الذبح إلسحاق كان عىل جبل جرزيم،
وبعض العلامء يوافقوهنم)
ويقول حمققو نسخة الرهبانية اليسوعية( :يطابق سفر األخبار الثاِّن ( )1/3بني مور ّيا وبني
الرابية التي سيشاد عليها هيكل أورشليم ..غري أن النص يشري إىل أرض باسم مور ّيا ال يأيت ذكرها
يف مكان آخر ،ويبقى مكان الذبيحة جمهو ً
ال)
واحلق الذي توصلت إليه هو أن املكان معروف غري جمهول ،ألن قصة الذبح جرت يف
األرض املرشدة ،وهي أرض العبادة ،وهي مكة أو بالد فاران.
وقد رأيت أن اختالفهم دليل عىل صحة ذلك ،واتفاقهم عىل اسم املكان بجبل الرب
صحيح ،لكنهم اختلفوا يف حتديده لرمجهم بالظنون ،وقد ربطوه بتسميات ظهرت بعد احلادثة
بقرون عدة ،وجتاهلوا البيت املعظم الذي بني يف تلك البقعة حينذاك ،ويسمى بيت اهلل ،كام سمي
اجلبل الذي يف تلك البقعة جبل اهلل.
وقد بقي هذا االختالف من أهم االختالفات التي تفرق السامريني عن العربانيني ،وقد
أدرك املسيح هذا اخلالف ،فذات مرة دخلت عليه امرأة سامرية ،وسألته عن املكان احلقيقي املعد
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للعبادة ،فأفصح هلا املسيح أن املكان ليس جبل جرزيم السامري ،وال جبل عيبال العرباِّن الذي
بني عليه اهليكل.
لقد قرأتم ذلك بال شك ..فقد جاء يف إنجيل متى( :قالت له املرأة :يا سيد أرى أنك نبي،
آباؤنا سجدوا يف هذا اجلبل ،وأنتم تقولون أن يف أورشليم املوضع الذي ينبغي أن يسجد فيه ،قال
هلا يسوع :يا امرأة صدقيني ،إنه تأيت ساعة ال يف هذا اجلبل وال يف أورشليم تسجدون لآلب ،أنتم
تسجدون ملا لستم تعلمون ،أما نحن فنسجد ملا نعلم ،ألن اخلالص هو من اليهود.
ولكن تأيت ساعة ،وهي اآلن ،حني الساجدون احلقيقيون يسجدون لآلب بالروح واحلق،
ألن اآلب طالب مثل هؤالء الساجدين له ،اهلل روح ،والذين يسجدون له فبالروح واحلق ينبغي
أن يسجدوا)(يوحنا )24-19/4
فمن هم الساجدون احلقيقيون الذين يسجدون يف غري قبلة السامريني والعربانيني ،إهنم
األمة اجلديدة التي تولد بعد حني ،إذ ل تدع أمة قداسة قبلتها سوى أمة اإلسالم التي يفد إليها
ماليني املسلمني سنوي ًا يف مكة املكرمة.
وقوله عن ساعة قدوم الساجدين احلقيقيني (ولكن تأيت ساعة وهي اآلن) يفيد اقرتاهبا ال
حلوهلا ،كام يف متى( :أقول لكم :من اآلن تبرصون ابن اإلنسان جالس ًا عن يمني القوة ،وآتي ًا عىل
سحاب السامء) (متى  ،)64/26وقد مات املخاطبون وفنوا ،ول يروه آتي ًا عىل سحاب السامء.
ومثله قول املسيح( :وقال له :احلق احلق أقول لكم ،من اآلن ترون السامء مفتوحة ،ومالئكة
اهلل يصعدون وينزلون عىل ابن اإلنسان)(يوحنا ( ،)51/1وانظر صموئيل (.)28/15 )1
قال حجي :بورك فيك يا ميخا ..لقد فهمت اآلن نصا من سفر إشعيا طاملا احرتت يف
تفرسه ..لقد رمز النبي إشعيا ملكة بالعاقر ،وحتدث عن اجلموع الكثرية التي تأيت إليها ،ويعدها
باألمان والربكة والعز ،فقال(:ترنمي أيتها العاقر التي ل تلد ،أشيدي بالرتنم أيتها التي ل متخض،
ألن بني املستوحشة أكثر من بني ذات البعل ،قال الرب :أوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق
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مساكنك ،ال متسكي ،أطييل أطنابك وشددي أوتادك ،ألنك متتدين إىل اليمني واىل اليسار ،ويرث
نسلك أمم ًا ،ويعمر مدن ًا خربة ،ال ختايف ألنك ال ختزين ،وال ختجيل ألنك ال تستحني ،فإنك تنسني
خزي صباك ،وعار ترملك ال تذكرينه بعد..
قال رامحك الرب :أيتها الذليلة املضطربة غري املتعزية ،هانذا أبني باإلثمد حجارتك،
وبالياقوت األزرق أؤسسك ،وأجعل رشفك ياقوت ًا ،وأبوابك حجارة هبرمانية ،وكل ختومك
حجارة كريمة ،وكل بنيك تالميذ الرب ،وسالم بنيك كثري ًا ،بالرب تثبتني بعيدة عن الظلم فال
ختافني ،وعن االرتعاب فال يدنو منك ،ها إهنم جيتمعون اجتامع ًا ليس من عندي ،من اجتمع
عليك فإليك يسقط ،هانذا قد خلقت احلداد الذي ينفخ الفحم يف النار وخيرج آلة لعمله ،وأنا
خلقت املهلك ليخرب كل آلة صورت ضدك ال تنجح ،وكل لسان يقوم عليك يف القضاء
حتكمني عليه ،هذا هو مرياث عبيد الرب وبرهم من عندي)(إشعيا )17-1/54
ففي النص مقارنة ملكة بأورشليم ،فسمى مكة بالعاقر ألهنا ل تلد قبل حممد ،وال جيوز أن
يريد بالعاقر بيت املقدس ،ألنه بيت األنبياء ومعدن الوحي ،وقد يشكل هنا أن نبوة إسامعيل
كانت يف مكة ،فال تسمى حينذاك عاقر ًا ،لكن املراد منه مقارنة نسبية مع أنبياء أورشليم.
قال حبقوق :لقد حتدثت املزامري عن مدينة املسيح املخلص ،املدينة املباركة التي فيها بيت
اهلل ،والتي تتضاعف فيها احلسنات ،فالعمل فيها يعدل األلوف يف سواها ،وقد سامها باسمها
(بكة) ،فجاء فيها(:طوبى للساكنني يف بيتك أبد ًا يسبحونك ،ساله ،طوبى ألناس عزهم بك،
طرق بيتك يف قلوهبم ،عابرين يف وادي البكاء يصريونه ينبوع ًا ،أيض ًا بربكات يغطون مورة،
يذهبون من قوة إىل قوة ،يرون قدام اهلل يف صهيون ،يا رب إله اجلنود اسمع صاليت وأصغ يا إله
يعقوب ،ساله ،يا جمننا انظر يا اهلل والتفت إىل وجه مسيحك ،ألن يوم ًا واحد ًا يف ديارك خري من
ألف ،اخرتت الوقوف عىل العتبة يف بيت إهلي عىل السكن يف خيام األرشار) (املزمور -4/84
 ..)10فقد ورد يف الرتمجة اإلنجليزية هكذا ( through the valley of Ba'ca make it
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 )a wellفذكر أن اسمها بكة ،وترمجته إىل وادي البكاء صورة من التحريف.
وقد سامها النص العربي بكة ،فقالְּ [ :בעֵמֶ ק הַ בָּ כָּא] ،وتقرأ ( :بعيمق هبكا) ،أي وادي
بكة.
والنص كام جاء يف ترمجة الكاثوليك هكذا( :جيتازون يف وادي البكاء ،فيجعلونه ينابيع ماء،
ألن املشرتع يغمرهم بربكاته ،فينطلقون من قوة إىل قوة ،إىل أن يتجىل هلم إله اآلهلة يف
صهيون)()8-7/83
سمى القرآن الكريم به
قال حجي :هذا االسم (بكة) هو اسم بلد حممد ،وهو االسم الذي ّ
مكة البلد احلرام ،كام يف القرآن ِ ﴿:إ هن َأ هو َل َب ْي ٍت ُو ِض َع لِلن ِ
هاس َل هل ِذي ِب َب َ
دى لِ ْل َعا َملِنيَ ﴾
كهة ُم َب َارك ًا َو ُه ً
(آل عمران ،)96:وبركة هذا البيت بام جعل اهلل لقاطنيه وقاصديه من مضاعفة احلسنات عنده،
فصالة فيه كام خيرب حممد تعدل أكثر من ألف صالة فيام سواه ،فصدق فيه قول املزمور( :ألن يوم ًا
واحد ًا يف ديارك خري من ألف)
بشارة دانيال:
التفت ميخا إىل دانيال ،وقال له :لقد ذكرت البشارة العظيمة التي وجدهتا ..فهل وجدت
أنت شيئا؟
قال دانيال :أنتم تعلمون أن الكتاب املقدس نقل بعض نبوءات األنبياء عن زمن ظهور هذا
امللكوت.
قالوا :أجل ..ال شك يف ذلك.
قال :ومن ذلك أن بختنرص رأى رؤيا أفزعته ول يعرف العرافون وال املنجمون تعبريها،
ففرسها له النبي دانيال فقال(:أنت أهيا امللك كنت تنظر ،وإذا بتمثال عظيم ،هذا التمثال العظيم
البهي جد ًا وقف قبالتك ،ومنظره هائل ،رأس هذا التمثال من ذهب جيد ،وصدره وذراعاه من
فضة ،بطنه وفخذاه من نحاس ،ساقاه من حديد ،قدماه بعضها من حديد ،والبعض من خزف.
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كنت تنظر إليه إىل أن قطع حجر بغري يدين ،فرضب التمثال عىل قدميه اللتني من حديد
وخزف فسحقهام ،فانسحق حينئذ احلديد واخلزف والنحاس والفضة والذهب مع ًا ،وصارت
كعصافة البيدر يف الصيف ،فحملتها الريح فلم يوجد هلا مكان.
أنت أهيا امللك ملك ملوك ،ألن إله الساموات أعطاك مملكة واقتدار ًا وسلطان ًا وفخر ًا ،وحيثام
يسكن بنو البرش ووحوش الرب وطيور السامء ..فأنت هذا الرأس من ذهب.
وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك ،ومملكة ثالثة أخرى من نحاس فتتسلط عىل كل
األرض ،وتكون مملكة رابعة صلبة كاحلديد ،ألن احلديد يسحق كل يشء ،وكاحلديد الذي يكرس
تسحق وتكرس كل هؤالء ،وبام رأيت القدمني واألصابع بعضها من خزف والبعض من حديد،
فبعض اململكة يكون قوي ًا والبعض قص ًام ،وبام رأيت احلديد خمتلط ًا بخزف الطني فإهنم خيتلطون
بنسل الناس....
ويف أيام هؤالء يقيم إله الساموات مملكة لن تنقرض أبد ًا ،و َم ِلكها ال ُيرتك لشعب آخر،
وتسحق وتفنى كل هذه املاملك ،وهي تثبت إىل األبد ،ألنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل ال
بيدين ،فسحق احلديد والنحاس واخلزف والفضة والذهب .اهلل العظيم قد عرف امللك ما سيأيت
بعد هذا .احللم حق وتعبريه يقني)(دانيال )45 - 21/2
قالوا :فأي داللة عىل حممد يشري إليها هذا التفسري الذي فرسه دانيال؟
قال :أنتم تعلمون أن هذه الرؤيا وتفسريها يشري إىل املاملك التي ستقوم بني يدي بني
امللكوت.
قالوا :أجل ..ذلك واضح.
قال :وهلذا حاولت أن أطبق تفسري هذه الرؤيا عىل األحداث التارخيية ألرى من تنطبق عليه.
قالوا :هذا جيد ..وهو منهج علمي صحيح.
قال :لقد رأيت أن أوهلا هي مملكة بابل التي يرأسها بختنرص ،والتي يرمز هلا يف احللم بالرأس
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الذهبي.
ثم مملكة فارس التي أقامها خرسو ،وتسلط ملكها قورش عىل بابل سنة ( 593ق.م) ،ورمز
هلا يف املنام بالصدر والذراعني من فضة.
ثم تلتها مملكة مقدونية والتي قضت عىل مملكة الفرس ،وأسسها االسكندر املقدوِّن (336
ق.م) ،ويرمز هلا يف املنام بالبطن والفخذين من النحاس.
ثم تلتها امرباطورية الرومان والتي أسسها األمربطور بوفبيوس ( 63ق.م) ،ورمز هلا يف
املنام بساقني من حديد وقدمني إحدامها من خزف وأخرى من حديد ،ولعله أراد دولتي فارس
والروم أو انقسام األمرباطورية الرومانية.
ويف أيام هذه االمرباطورية نصت النبوءة عىل أن اهلل يقيم اململكة التي لن تنقرض أبدا ..كام
جاء يف سفر دانيال( :ويف أيام هؤالء يقيم إله الساموات مملكة لن تنقرض أبد ًا)
وقد جاء بقيامها احلجر الذي رذله البناؤون ،وقد قطع بغري يدين ،إذ جاء من السامء ليقيض
عىل الفرس والروم ،وأقام امللكوت املوعود يف الدنيا قرون ًا طويلة ،ول ينقطع بأس هذه األمة إال
يف هذا القرن األخري.
ولعل يف هذه النبوءة ما يبرش بكون هذا الكسوف عرض ًا زائ ً
ال ما يلبث أن يزول ،فترشق
شمس أمة حممد من جديد.
وقد أقر هودجكن يف كتابه (املسيح يف كل الكتب) بأن احلجر الذي قطع بغري يدين،
ويسحق التمثال العظيم كناية عن مملكة (املسيا) أي املسيح املنتظر ..وليس املسيح املنتظر إال
حممد.
ويف التفسري التطبيقي :وأما احلجر املقطوع من اجلبل ،فيشري إىل ملكوت اهلل الذي حيكمه
ِ
املس ّيا ملك امللوك إىل األبد.
قال زكريا :لقد فهمنا هذه الرؤيا ..وداللتها التارخيية رصحية جدا ..وقد قرأت رؤيا دانيال
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للحيوانات األربع ..فهل لديك يشء يف تفسريها؟
قال دانيال :أجل ..وسأقص عليكم الرؤيا قبل أن أفرسها لكم ..قال دانيال :كنت أرى يف
رؤياي ليالً ،وإذا بأربع رياح السامء هجمت عىل البحر الكبري ،وصعد من البحر أربعة حيوانات
عظيمة هذا خمالف ذاك ،األول كاألسد ..وإذا بحيوان آخر ثان شبيه بالدب ..وإذا بآخر مثل
النمر ..وإذا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جد ًا ،وله أسنان من حديد كبرية ،أكل وسحق
وداس الباقي برجليه ،وكان خمالف ًا لكل احليوانات الذين قبله وله عرشة قرون ..كنت أرى يف
رؤى الليل ،وإذا مع سحب السامء مثل ابن إنسان أتى ،وجاء إىل القديم األيام ،فقربوه قدامه،
فأعطي سلطان ًا وجمد ًا وملكوت ًا ،لتتع ّبد له كل الشعوب واألمم واأللسنة ،سلطانه سلطان أبدي
ما لن يزول ،وملكوته ما ال ينقرض)(دانيال )18-3/7
قال زكريا :لقد رأيت قومي يفرسون املاملك األربعة باململكة البابلية ثم الفارسية ثم اليونانية
ثم الرومانية ،ويرون امللكوت متحقق ًا يف ظهور دين املسيح وتأسيس الكنيسة يف يوم اخلمسني
عندما نزل الروح القدس عىل التالميذ املجتمعني يف أورشليم.
قال دانيال :كنت أقول ذلك مثلهم ..لكني ملا ختلصت من القيود التي كانت حتول بني عقيل
وبني التفكري السليم وجدت أن اململكة الروحية التي أسسها احلواريون ال يمكن أن تكون
آخرها ٌ
ملك حقيقي ،ال
امللكوت املوعود ،ألن دانيال يتحدث عن أربع ممالك حقيقية ،سحق َ
روحي ،كام جاء فيها( :ويف أيام هؤالء امللوك يقيم إله السموات مملكة لن تنقرض أبد ًا ،وملكها
ال يرتك لشعب آخر ،وتسحق وتفني كل هذه املاملك)(دانيال )44/2
وقال عن اململكة ونبيها( :لتتعبد له كل الشعوب واألمم واأللسنة)(دانيال )14/7
وقد فهم التالميذ من املسيح أن هذه اململكة القادمة زمنية ال روحية ،فسألوه ،وهم يظنون
أهنا تقوم عىل يديه( :هل يف هذا الوقت ترد امللك إىل إِسائيل؟)(أعامل  ،)6/1وقد اجتهد املسيح
يف إفهامهم أن مملكته روحية ،بينام اململكة القادمة مملكة حقيقية.
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ثم إن مملكة التالميذ ل تقهر الدولة الرومانية ،بل إن الرومان قهروا املسيحية بعد حني ،حني
أدخلوا وثنياهتم فيها.
وكيف لنا أن نقول بأننا قهرنا الرومان ،ونحن نزعم أن املسيح مات عىل أعواد صليب
روماِّن؟
أما املسلمون فهم الذين قضوا عىل الدولة الرومانية ،واقتلعوها من أرض فلسطني ،ثم بقية
بالد الشام ومرص.
بشارة حبقوق:
التفتوا إىل رجل منهم ،اسمه حبقوق ،فقالوا :مالنا نراك وامجا يا حبقوق؟
قال :أنا حمتار من نفيس ،ومن قومي ..لطاملا قرأت يف سفر حبقوق قوله(:يا رب قد سمعت
خربك فجزعت  :اهلل جاء من تيامن .والقدوس من جبل فاران) (حبقوق  )2/3فلم نلق له باال
عىل الرغم من أن فيه تبشريا رصحيا بمحمد.
قالوا :كيف؟
قال :أتعلمون سبب جزع النبى حبقوق؟
قالوا :ال ..لقد علم أن النبي اخلاتم املوعود سيكون من بني إسامعيل..
إن كل النبوءة تشري إليه ..سأقرأها عليكم كاملة ..اسمعوا.
فتح الكتاب املقدس عىل سفر حبقوق ،ثم راح يقرأ بخشوع( :يا رب قد سمعت خربك
عرف.يف الغضب اذكر الرمحة
فجزعت ،يا رب عملك يف وسط السنني أحيه ،يف وسط السنني ّ
اهلل جاء من تيامن والقدوس من جبل فاران.ساله.جالله غطى السموات واالرض امتألت من
تسبيحه .وكان ملعان كالنور .له من يده شعاع وهناك استتار قدرته .قدامه ذهب الوباء ،وعند
احلمى .وقف وقاس االرض.نظر فرجف االمم ودكّت اجلبال الدهرية
رجليه خرجت ّ
وخسفت اكام القدم.مسالك االزل له .رأيت خيام كوشان حتت بلية.رجفت شقق ارض مديان.
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هل عىل االهنار محي يا رب هل عىل االهنار غضبك او عىل البحر سخطك حتى انك ركبت
عريت قوسك تعرية.سباع ّيات سهام كلمتك.ساله.شققت
خيلك مركباتك مركبات اخلالصّ .
اللجة صوهتا.رفعت يدهيا اىل
االرض اهنارا .ابرصتك ففزعت اجلبال.سيل املياه طام.اعطت ّ
العالء .الشمس والقمر وقفا يف بروجهام لنور سهامك الطائرة للمعان برق جمدك .بغضب
خطرت يف االرض.بسخط دست االمم .خرجت خلالص شعبك خلالص من مسحته
معريا االساس)(حبقوق )14-2 :3
ملكا.سحقت راس بيت الرشير ّ
قالوا :فارشح لنا منها ما هداك إىل حممد.
قال :أال ترون يف النص ذكرا ألماكن حمددة ال يمكن التالعب بتأويلها؟
قال يوحنا :أجل ..أرى جهتني مذكورتني ىف مطلع هذا املقطع ،ومها :تيامن ،والتي تعنى
اليمن ،وجبل فاران ،وهو يعنى جبل النور الذى بمكة التى هى فاران.
قال حبقوق :هاتان اجلهتان عربيتان ،ومها ترمزان لشبه اجلزيرة العربية التى كانت مرسح ًا
لرسالة حممد ..فاحلديث إن ليس عن نبي من بنى إِسائيل ؛ ألن رسل بنى إِسائيل كانوا من جهة
الشام شام ً
ال ،ال من جهة بالد العرب.
باإلضافة إىل أن هذه البشارة أتت مؤكدة للبشـارة املامثلة لتى وردت يف سفر التثنية ،والتي
نصت عىل أن اهلل تألأل أو استعلن من جبل فاران.
قال حجي :ولكن ..نحن نعلم أن هناك بجوار سيناء بلدة اسمها فاران.
قال حبقوق :نعم ..لقد بحثت يف هذا ..وهو ال يمنع من وجود فاران أخرى هي تلك التي
سكنها إسامعيل وقامت األدلة التارخيية عىل أهنا احلجاز حيث بنى إسامعيل وأبوه الكعبة ،وحيث
تفجر زمزم حتت قدميه ،وهو ما اعرتف به عدد من املؤرخني منهم املؤرخ جريوم ،والالهويت
يوسبيوس ،فقاال بأن فاران هي مكة.
بل قد ورد يف الكتاب املقدس أن إسامعيل وأبناءه قد انترشوا يف هذه املنطقة حيث تقول
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التوراة( :هؤالء هم بنو إسامعيل ....وسكنوا من حويلة إىل شور) (التكوين ،)18 – 16/25
وحويلة كام جاء يف قاموس الكتاب املقدس منطقة يف أرض اليمن ،وشور يف جنوب فلسطني.
وعىل هذا ،فإن إسامعيل وأبناءه سكنوا هذه البالد املمتدة جنوب احلجاز وشامله ،وهو
يشمل أرض فاران التي سكنها إسامعيل ،والتي نصت عليها التوراة التي تقول( :كان اهلل مع
الغالم فكرب .وسكن يف الربية ،وكان ينمو رامي قوس ،وسكن يف برية فاران ،وأخذت له أمه
زوجة من أرض مرص)(التكوين )21-20/21
صمتوا ،فقال :ومع ذلك ..فأنا ال أرى يف النبوءة إال هذه البشارة وحدها ..إن يف البشارة
ناحية مهمة جديرة باالهتامم ،إن فيها حديثا عن اخليل والسهام والسيوف ،وذلك ال ينطبق إال
عىل جيوش حممد ،وقد قال أحد املرتدين عن املسيحية إىل اإلسالم وهو عيل بن ربن الطربي بعد
أن أورد تطابق هذه النبوة مع حاله( :فإن ل يكن هو الذي وصفتا ـ أي حممد ـ فمن إذ ًا؟ لعلهم بنو
إِسائيل املأسورون املسببون ،أو النصارى اخلاضعون املستسلمون .وكيف يكون ذلك وقد
سمي فيها النبي مرتني ووصف عساكره وحروبه)
أال ترون النبوءة ماذا تقول ..إهنا تقول( :قاس األرض كقائد يقف وينظر إىل ميدان احلرب،
ويعني لفرق جيشه مراكزهم وأعامهلم فيعملون كام رسم القائد)
ترى أى نبى ذلك ؟ إنه نبى حمارب ،لقد كان حبقوق حواىل  605ق.م .أى بعد داود
وسليامن بقرون عديدة؟
ومع ذلك ..فإن هناك الكثري مما يستوقف الناظر الصادق:
لقد ورد يف البشارة( :قام فمسح األرض) ،وهذه العبارة حتاكي ما جاء يف حديث نبي
املسلمني الذي يقول( :إن اهلل زوى يل األرض فرأيت مشارقها ومغارهبا ،وإن ملك أمتي سيبلغ
ما زوي يل منها)1()..

( )1رواه أمحد.
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وقد ورد يف البشارة( :ألنك ظهرت خلالص أمتك ،وإنقاذ تراث آبائك) ..فمن أباؤه؟ إهنم
إبراهيم وإسامعيل ،وما هو إرثهم ؟ هل هو امللك أم األموال أم ماذا ؟ إنه التوحيد والرسالة كام
ِ
هاس ِب ِإبر ِاه ِ
ين آ َم ُنوا
ين ا هت َب ُعو ُه َو َه َذا الن ِهب ُّي َوا هلذ َ
يم َل هلذ َ
ورد يف كتاب املسلمني املقدس ِ ﴿:إ هن َأ ْو َىل الن ِ ْ َ َ
ِ
يم
َوا هُ
هلل َو ِ ُّيل ا ُْملؤْ ِمنِنيَ ﴾ (آل عمران ،)68:وقال تعاىلَ ﴿:قدْ كَان ْ
َت َلكُ ْم ُأ ْس َو ٌة َح َسن ٌَة ِيف ِإ ْب َراه َ
ون ِمن د ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
هلل كَ َف ْرنَا ِبكُ ْم َو َبدَ ا َب ْي َننَا َو َب ْينَكُ ُم
ون ا هِ
ين َم َع ُه ِإ ْذ َقا ُلوا ل َق ْوم ِه ْم ِإنها ُب َرآ ُء منْكُ ْم َوممها َت ْع ُبدُ َ ْ ُ
َوا هلذ َ
ِ
أل ِب ِيه َ َ
يم ِ َ
أل ْس َتغ ِْف َر هن َل َك َو َما َأ ْم ِل ُك َل َك
ا ْل َعدَ َاو ُة َوا ْل َبغ َْضا ُء َأ َبد ًا َحتهى ُتؤْ ِم ُنوا ِبا هِ
هلل َو ْحدَ ُه ِإ هال َق ْو َل ِإ ْب َراه َ
ِمن ا هِ ِ
يش ٍء َر هبنَا عَ َل ْي َك ت ََوكه ْلنَا َو ِإ َل ْي َك َأ َن ْبنَا َو ِإ َل ْي َك ا َْمل ِص ُري﴾ (املمتحنة)4:
َ
هلل م ْن َ ْ
وقد ورد يف البشارة اإلشارة إىل كثرة التسبيح التي مألت األرض ..فأنبئوِّن عن األمة التي
تفرد اهلل بالتسبيح ،وتكثر منها بقدر ما تفعل أمة حممد.
وقد ورد فيها دكه لعروش الظلم والطغيان وقهر املاملك اجلائرة ،وذلك ل يتحقق إال يف
رسالة حممد.
وقد ورد أن خيل جيوشه ركبت البحر ،وهذا ل حيدث إال ىف ظل رسالة اإلسالم.
زيادة عىل هذا كله ،فقد حصلت حتريفات كثرية للنص بفعل الرتمجة ،وقد حفظ لنا عيل بن
ربن الطربي النص كام كان مرتمجا يف عهده ،وهو (التيمن ،والقدوس من جبل فاران .لقد
انكسفت السامء من هباء حممد ،وامتألت األرض من محده ،ويكون شعاع منظره مثل النور،
حيوط بلده بعزه ،وتسري املنايا أمامه ،وتصحب الطري أجناده .قام فمسح األرض ،ثم تأمل األمم
وبحث عنها ،فتضعضعت اجلبال القديمة ،واتضعت الروايب الدهرية ،وتزعزعت ستور أهل
مدين ،ولقد حاز املساعي القديمة ،وغضب الرب عىل األهنار .فرجزك يف األهنار ،واحتدام
صولتك يف البحار ،ركبت اخليول ،وعلوت مراكب اإلنقاذ والغوث ،وسترتع يف قسيك إغراق ًا
وترع ًا ،وترتوي السهم بأمرك يا حممد ارتوا ًء ،وحترث األرض باألهنار .ولقد رأتك اجلبال
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فارتاعت ،وانحرف عنك شئويوب السيل ،ونعرت املهاوي نعري ًا ورعي ًا ،ورفعت أيدهيا وج ً
ال
وخوف ًا ،وتوقفت الشمس والقمر عن جمرامها ،وسارت العساكر يف بريق سهامك وملعان
نيازكك ،تدوخ األرض غضب ًا ،وتدوس األمم رجز ًا ،ألنك ظهرت خلالص أمتك ،وإنقاذ
رشيعة آبائك)()1

بشارة حجي:
قال مالخي :وأنت يا حجي ما الذي وجدت يف أسفار األنبياء؟
قال حجي :لقد بحثت يف سفر حجي يف النصوص القديمة ،فوجدته يرصح باسم حممد
الذي يطلق عليه (حمامد) مشتهى األمم.
قالوا :أهذا صحيح؟
قال :ال أشك يف ذلك ..كام ال أشك فيكم ..وسأبدأ القصة من أوهلا:
بعد عودة بني إِسائيل من السبي ،وختفيف ًا ألحزاهنم ،ساق هلم النبي حجي بشارة من اهلل
فيها(:ال ختافوا ،ألنه هكذا قال رب اجلنود ،هي مرة بعد قليل ،فأزلزل الساموات واألرض
والبحر واليابسة ،وأنزل كل األمم ،ويأيت مشتهى كل األمم ،فأمأل هذا البيت جمد ًا قال رب
اجلنود ...جمد هذا البيت األخري يكون أعظم من جمد األول قال رب اجلنود ،ويف هذا املكان
أعطي السالم يقول رب اجلنود)(حجي )9 - 6/2
هذه النبوءة تتحدث عن القادم الذي وعد به إبراهيم ،وبرش به يعقوب وموسى ثم داود.
لقد حاولت التأكد من النص من لغاته األصلية ،فوجدته يرصح باسم حممد.
قالوا :كيف ذلك؟

( )1هذا النص أورده الطربي هبذه الصيغة ،وورد لدى كل من الشيخ زيادة ،والرتمجان ،وإبراهيم خليل أمحد الذين اهتدوا
إىل دين حممد بصور خمتلفة طوالً وقرص ًا ،مع اختالف يسري يف العبارات ،واتفاقهم عىل حمتوى السطر األول .واتفق أيض ًا كل
من الرتمجان والشيخ زيادة وإبراهيم خليل عىل أن املراد بجبال فاران هي جبال مكة.
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قال :أنتم تعلمون خربيت باللغات القديمة ..وقد وجدت النص بالعربانية هكذا( :لسوف
أزلزل كل األرض ،وسوف يأيت (حمامد) لكل األمم ..ويف هذا املكان أعطي السالم)
فقد جاء يف العربية لفظة (حمامد) أو (محدت) كام يف قراءة أخرى حديثة ،ولفظة ِ
(حم ْام ْد) يف
العربانية تستعمل عادة لتعني (األمنية الكبرية) أو (املشتهى) ،والنص حسب الرتمجة العربانية
املتداولة ( :فباؤا محدات كول هاجوييم).
لكن لو أبقينا االسم عىل حاله دون ترمجة ،كام ينبغي أن يكون يف األسامء ،فإنا واجدون لفظة
(حمامد) هي الصيغة العربية السم أمحد ،والذي أضاعها املرتمجون عندما ترمجوا األسامء أيض ًا.
وجاء يف متام النبوءة احلديث عن البيت األخري هلل ،والذي هو أعظم جمد ًا من البيت األول،
ثم يقول( :يف هذا املكان أعطي السالم) ،وقد استخدمت الرتمجة العربية لفظة (شالوم) ،والتي
من املمكن أن تعني اإلسالم ،فالسالم واإلسالم مشتقان من لفظة واحدة.
وقوله( :يف هذا املكان أعطي السالم) ،قد تتحدث عن عقد األمان الذي عم تلك األرض
والذي أعطاه عمر ألهل القدس عندما فتحها ،فتكون النبوءة عن إعطاء السالم ،ول تنسبه إىل
املشتهى ،ذلك أن األمر تم بعد وفاته.
وال ريب أن النبوءة ال تتحدث عن املسيح ،إذ ال تقارب بني ألفاظ النبوءة واسمه ،أو بني
معانيه وما عهد عنه ،إذ ل يستتب األمن يف القدس حال بعثته ،بل برش اليهود بخراب هيكلهم
بعد حني ،كام كان رسو ً
ال إىل بني إِسائيل فحسب ،وليس لكل األمم ،والقادم هو مشتهى األمم
مجيع ًا ،وليس خاص ًا ببيت يعقوب كام جاء يف وصف املسيح مرار ًا.
بشارة زكريا
قال مالخي :وأنت يا زكريا ..هل ظفرت بأي نبوءة تبرش بمحمد؟
قال :أجل ..لقد شدِّن يف سفر زكريا هذا النص( :ويكون ىف ذلك اليوم ،يقول رب اجلنود:
إنى أقطع أسمـاء األصنام من األرض فال تذكر بعد .وأزيل األنبـياء أيض ًا و الروح النجس من
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األرض ،ويكون إذا تنبأ أحد بعد ،أن أباه وأمه والديه يقوالن له :ال تعيش ألنك تكلمت بالكذب
باسم الرب ،فيطعنه أبوه وأمه والداه عندما يتنبأ)(زكريا)3-2 : 13 :
قالوا :أهذه النبوءة تتحدث عن حممد؟
قال :أجل ..ويمكنكم إدراكها بسهولة إذا علمتم أن حممدا دخل مكة يوم الفتح عىل راحلته،
فطاف عليها ،وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص ،فجعل يشري بقضيب ىف يده إىل األصنام،
اط ُل ِإ هن ا ْلب ِ
احل ُّق وزَ َه َق ا ْلب ِ
اط َل َ
كَان زَ ُهوق ًا﴾ (االِساء ،)81 :فام أشار إىل صنم
َ
َ
ويقول َ ﴿:جا َء ْ َ َ
منها ىف وجهه إال وقع لقفاه ،وال أشار لقفاه إال وقع لوجهه ،حتى ما بقى منها صنم إال وقع ،كام
صعد بالل إىل ظهر الكعبة ،فكرس ما عليها من األصنام وهو يقول  :اهلل أكرب ،اهلل أكرب.
إن النبوءة تتحدث عن هذا كله ..وتتحدث عن مدعني للنبوة قتال مها األسود العنيس،
ومسيلمة الكذاب.
صمتوا ،فقال :إن هناك نبوءة أخرى يف سفر زكريا تقول( :هكذا قال رب اجلنود قائال :هوذا
الرجل (الغصن) اسمه ،ومن مكانه ينبت ويبنى هيكل الرب فهو يبنى هيكل الرب وهو حيمل
اجلالل وجيلس ويتسلط عىل كرسيه ،ويكون كاهنا عىل كرسيه) (زكريا )13-12/6
إن هذه النبوءة تتحدث عن مشاركة حممد ىف بناء الكعبة ونقل األحجار إليها عىل كتفه بعد
أن هدمها السيل ،لقد ُبنى بيت اهلل ىف مكة منشأ ومنبت الرسول ،لقد كان كل مؤمن حيتمي به ألنه
كان أشجع الناس..
زيادة عىل هذا كله ،فقد ورد يف اإلصحاح الثامن ـ حسب النسخة العربية ـ هذه البشارة
الرصحية( :هكذا يقول رب اجلنود :يف تلك األيام جيتمع عرشة رجال من كل لسانات الشعوب
ويتمسكون بذيل رجل محيد ،أعني أبو حيد ،ويقولون :لنذهب معك ،ألننا سمعنا أن اهلل معك)
لقد ذكر الشيخ زيادة الذي اختار طريق حممد هذه البشارة بلفظها العربي ثم ترمجها إىل اللغة
العربية ،وأطال الكالم حول هذه البشارة ،واشتقاقات اسم محيد وأمحد ،وبني أنه ظل سنني
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طويلة ،وهو يقرأ هذه النبوة ويفهمها عىل وفق الرتمجة اليهودية ،حتى يرس اهلل له كتب أصول
اللغة العربية ـ وكانت شبه معدومة ـ فوقف من خالهلا عىل حقيقة هذا اللفظ (يا أودي) ،وأنه إذا
ترجم إىل اللغة العربية صار (محيد)
بشارة مالخي:
قالوا :وأنت يا مالخي ..نراك تسألنا ،وال تفيدنا.
قال مالخي :لقد رأيت يف آخر أسفار التوراة العربانية النبي مالخي يتحدث يف سفره
القصري عن عصيان بني إِسائيل ،وعن إيليا ،أو إيلياء القادم اجلديد ،وهو غري إلياس الذي كان
قد تويف منذ سبعة قرون.
يقول مالخي حاكيا عن اهلل( :هأنذا أرسل مالكي ،فيهيء الطريق أمامي ،ويأيت بغتة إىل
هيكله السيدُ الذي تطلبونه ،ومالك العهد الذي ترسون به ،هو ذا يأيت ،قال رب اجلنود من حيتمل
يوم جميئه ،ومن يثبت عند ظهوره ،ألنه مثل نار املمحص ،ومثل أشنان القصار)(مالخي - 1/3
)2
فالنص يف سفر النبي مالخي يتحدث عن اثنني ،أحدمها الذي هييئ الطريق أمام القادم من
عند الرب.
والثاِّن هو الذي يأيت بغتة إىل اهليكل ،ويسميه :السيد ،ومالك العهد ،وهو الذي يطلبه بنو
إِسائيل وينتظرونه.
ويف آخر سفره يقول مالخي ،وحديثه مازال متص ً
ال عن هذا القادم ،وعن تبديل بني
إِسائيل وكفرهم ،فيقول( :اذكروا رشيعة موسى عبدي التي أمرته هبا يف حوريب عىل كل
إِسائيل الفرائض واألحكام ،هأنذا أرسل إليكم إ ّيليا النبي قبل جميء يوم الرب اليوم العظيم
واملخوف ،فريد قلب اآلباء عىل األبناء وقلب األبناء عىل آبائهم ،لئال آيت وأرضب األرض
بلعن)(مالخي )5 - 4/4
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فقد سمى مالخي النبي القادم إيليا بعد أن ذكرهم بوصية موسى عىل جبل حوريب والتي
ذكر فيها موسى النبي القادم مثله من بني إخوة بني إِسائيل.
قال صفتيا :ولكن قومنا يعتقدون أن أن النبي الذي يمهد الطريق هو يوحنا املعمدان املسمى
بإيليا ،كام قال مرقس( :كام هو مكتوب يف األنبياء ها أنا أرسل مالكي الذي هييئ طريقك
قدامك ..كان يوحنا املعمدان يعمد يف الربية ..وكان يكرز قائالً :يأيت بعدي من أقوى مني ،الذي
لست أه ً
ال أن أنحني وأحل سيور حذائه ،أنا عمدتكم باملاء ،وأما هو فسيعمدكم بالروح القدس،
ويف تلك األيام جاء يسوع)(مرقس  ،)9 - 2/1وهو نفس ما نقله لوقا عن لسان املسيح( :بل
ماذا خرجتم لتنظروا ،أنبي ًا؟ نعم أقول لكم :وأفضل من نبي ،هذا هو الذي كتب عنه :ها أنا أرسل
أمام وجهك مالكي الذي هييئ طريقك قدامك ،ألِّن أقول لكم :إنه بني املولودين من النساء
ليس نبي أعظم من يوحنا املعمدان ،ولكن األصغر يف ملكوت اهلل أعظم منه)(لوقا )26/7
ِ
فاملمهد للطريق عىل حسب هذه النصوص هو يوحنا املعمدان ،واملمهد له املنتظر هو
املسيح.
وهم يعتربون األول (إيليا) لقول متى عىل لسان املسيح يف سياق حديثه عن يوحنا املعمدان:
(ماذا خرجتم لتنظروا :أنبي ًا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي ،فإن هذا هو الذي كتب عنه :ها أنا
أرسل أمام وجهك مالكي الذي هييئ طريقك قدامك .احلق أقول لكم :ل يقم بني املولودين من
النساء أعظم من يوحنا املعمدان ،ولكن األصغر يف ملكوت الساموات أعظم منه ..ألن مجيع
األنبياء والناموس إىل يوحنا تنبئوا .وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا املزمع أن يأيت ،من له أذنان
للسمع فليسمع)(متى )15 - 9/11
ويذكر متى أيض ًا بأن املسيح قال(:إن إيليا يأيت أو ً
ال ويرد كل يشء ،ولكني أقول لكم :إن
إيليا قد جاء ول يعرفوه ..حينئذ فهم التالميذ أنه قال هلم عن يوحنا املعمدان)(متى - 10/17
)13
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قال مالخي :لقد كنت أقول هذا ..لكني عندما نزعت حجب الوهم ،ودرست الكتاب
املقدس دراسة فاحصة اكتشفت احلقيقة التي ذكرهتا لكم.
قالوا :فرسها لنا ..فنحن ال نزال عىل مذهب قومنا.
قال :قبل أن أرشح لكم ما توصلت إليه ،أحب أن أنبه إىل بعض ما تعرضت له هذه
النصوص من حتريف ،ففي مالخي (مالك العهد) ،وهو يف الرتمجات القديمة (رسول اخلتان)..
ويف الرتمجة احلديثة (أرسل مالكي) ،ويف القديمة (أرسل رسويل) ..ويف بعض الطبعات (يأيت
السيد) ،ويف بعضها (الويل) ،ويف أخرى (إيليا)
زيادة عىل ذلك ..فإن يف نصوص األناجيل حتريف لالقتباس من مالخي الذي استعمل
ضمري املتكلم (الطريق أمامي) ،ويف األناجيل أصبح الضمري راجع ًا عىل املسيح (هييئ طريقك
قدامك)
كام أن التحريف قد طال كالم املسيح واملعمدان حني زعم اإلنجيليون أن املسيح اعترب
املعمدان هو املمهد لدعوته( :هذا هو الذي كتب عنه :ها أنا أرسل أمام وجهك مالكي الذي
هييئ طريقك قدامك)(لوقا  ،)26/7وأنه سامه إيليا املنتظر( :ولكني أقول لكم :إن إيليا قد جاء
ول يعرفوه ..حينئذ فهم التالميذ أنه قال هلم عن يوحنا املعمدان)(متى )13 - 12/17
ومن التحريف قوهلم أن املعمدان أخرب أن القوي الذي برش بقدومه بعده هو املسيح(:ولكن
يف وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه ،هو الذي يأيت بعدي الذي صار قدامي ،الذي لست
بمستحق أن أحل سيور حذائه ..ويف الغد نظر يوحنا يسوع مقب ً
ال إليه فقال :هوذا محل اهلل الذي
يرفع خطية العال ،هذا هو الذي قلت عنه :يأيت بعدي رجل صار قدامي ،ألنه كان قبيل)(يوحنا
)40-26/1
قالوا :ما بالك جتازف فتتهم اإلنجيليني بالتحريف؟
قال :أنا ال أهتمهم ..ولكن مقارنة النصوص أوصلتني إىل هذه النتيجة ..زيادة عىل أن يوحنا
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املعمدان أنكر أن يكون هو النبي إيليا املمهد بني يدي السيد القادم ،فقد نفى هو ذلك عن نفسه ملا
جاءه رسل اليهود من الكهنة والالويني ( ليسألوه من أنت؟ فاعرتف ول ينكر ،وأقر :إِّن لست
أنا املسيح ..فسألوه إذ ًا ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال :لست أنا ..النبي أنت؟ فأجاب :ال)(يوحنا 19/1
  ،)21فهذا نص رصيح ينكر فيه يوحنا أنه إيليا املمهد للطريق ،كام أنه ليس املسيح املنتظر أوالنبي القادم.
ويلزم من هذا تكذيب املسيح يف قوله بأن إيليا قد جاء ،أو أن يكون املعمدان كاذب ًا حني أنكر
أنه إيليا ،أو يلزم القول بأن التالميذ ل يفهموا كالم املسيح ،وهذا األخري هو األوىل ،فقد أخطأ
متى حني قال( :حينئذ فهم التالميذ أنه قال هلم عن يوحنا املعمدان) ،لقد ظنوا أهنم فهموا ،بينام
احلقيقة أهنم ل يفهموا ،لقد كان حيدثهم عن نفسه ،فهو النبي القادم الذي هييئ الطريق للقادم
املنتظر( :هأنذا أرسل مالكي ،فيهيء الطريق أمامي ،ويأيت بغتة إىل هيكله السيدُ الذي تطلبونه،
ومالك العهد الذي ترسون به ،هو ذا يأيت ،قال رب اجلنود)
زيادة عىل هذا ،فإن صفات إيليا ال تنطبق عىل املعمدان ،ألنه يأيت بعد املسيح ،فقد قال املسيح
عنه(:إيليا املزمع أن يأيت) ،واملسيح واملعمدان متعارصان.
وعندما يأيت إيليا فإنه (يرد كل يشء) ،و (فريد قلب اآلباء عىل األبناء ،وقلب األبناء عىل
آبائهم) ،ومثل هذا ل ينقل عن املعمدان الذي عاش يف الصحراء ،طعامه اجلراد والعسل ،ولباسه
وبر اإلبل ،وغاية ما صنعه تعميد من جاءه تائب ًا كام يف (متى )5 - 1/3
وال يمكن التسليم بأن املعمدان كان متهيد ًا للمسيح ،إذ كيف يقال ذلك ،واملعمدان قبيل
مقتله ـ حسب األناجيل ـ ال يعرف حقيقة املسيح ،ويرسل تالميذه ليسألوا املسيح( :أنت هو اآليت
أم ننتظر غريك؟)(متى )3/11
فكيف يقال بأنه أرسل بني يديه ،وهو ل يعرف حقيقته؟ ثم ماذا صنع يوحنا بني يدي مقدم
املسيح؟ هل صنع شيئ ًا يتعلق باملهمة التي تزعمها األناجيل له؟
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بشارة يوحنا:
قال يوحنا :صدقت يا مالخي ..لقد كان يل اهتامم خاص بيوحنا ..وقد عرفت أن حقيقته
هي ما ذكرته ..لقد كان يوحنا مثل املسيح كالمها يبرشان بمحمد.
اسمعوا إىل هذه البشارة التي نطق هبا يوحنا ،وهو حيذر بني إِسائيل من الغضب اآليت الذي
سيسلطه اهلل عليهم( :واآلن قد وضعت الفأس عىل أصل الشجر ،فكل شجرة ال تصنع ثمر ًا
جيد ًا تقطع وتلقى يف النار ،أنا أعمدكم بامء التوبة ،ولكن الذي يأيت بعدي هو أقوى مني ،الذي
لست أه ً
ال أن أمحل حذاءه ،هو سيعمدكم بالروح القدس ونار)(متى )11-10/3
قال صفتيا :نحن نقرأ يف هذه البشارة تبشريا باملسيح.
قال يوحنا :ال ..لقد كنت أقول ذلك ،ولكني عرفت بعد ذلك أن املقصود هنا هو حممد.
قال صفتيا :فرس لنا ذلك.
قال يوحنا :أنتم تعلمون أن يوحنا املعمدان ،وهو الذي يطلق عليه املسلمون اسم حييى ،كان
نبي ًا معارص ًا للمسيح ،بل كان ابن خالته.
وقد كان املسيح يعظم يوحنا كثريا ،وكان يقول عنه( :احلق أقول لكم ل يقم بني املولودين
من النساء أعظم من يوحنا املعمدان)(متى )11 : 11
والكتاب املقدس ـ مع هذا الثناء الذي يصبه عىل يوحنا ـ ل يذكر ليوحنا أي معجزات ،وال
أي تعاليم خاصة به ،ألنه ل يأت بأي رشائع أو قوانني جديدة.
فمصدر العظمة فيه هو أنه كان املبرش بالبشارة السارة عن قدوم امللكوت الذي اتفقت
األنبياء عىل البشارة به ،كام جاء يف لوقا( :كان الناموس واألنبياء إىل يوحنا ،ومن ذلك الوقت يبرش
بملكوت اهلل)(لوقا )17-16/16
وهلذا كان يوحنا يصيح يف الربية بام صاح به مجيع األنبياء ،كام يف متى( :جاء يوحنا املعمدان
يكرز يف برية اليهودية قائالً :توبوا ألنه قد اقرتب ملكوت الساموات)((متى )2 - 1/3
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وقد حفظ لنا اإلنجيليون بعض ما كان يتحدث به يوحنا عن امللكوت القادم ،ومن ذلك
قوله لليهود ،وهو يتوعدهم( :يا أوالد األفاعي من أراكم أن هتربوا من الغضب اآليت ..واآلن قد
وضعت الفأس عىل أصل الشجر ،فكل شجرة ال تصنع ثمر ًا جيد ًا تقطع وتلقى يف النار ،أنا
أعمدكم بامء التوبة ،ولكن الذي يأيت بعدي هو أقوى مني ،الذي لست أه ً
ال أن أمحل حذاءه ،هو
سيعمدكم بالروح القدس ونار ،الذي رفشه يف يده ،وسينقي بيدره وجيمع قمحه إىل املخزن ،وأما
التبن فيحرقه بنار ال تطفأ)(متى )12 - 1/3
وقد ذكر هذا اإلنجيل أنه بينام يوحنا يلقي هبذه البشارة (حينئذ جاء يسوع من اجلليل إىل
األردن إىل يوحنا ليتعمد منه)(متى )13/3
قال صفتيا :فأنت ترى أن هذه البشارة ختتص بمحمد.
قال يوحنا :ال أشك يف ذلك ..فالنص يدل عىل أن هذا امللكوت سينزع من بني إِسائيل ،أو
كام قال يوحنا( :فكل شجرة ال تصنع ثمر ًا جيد ًا تقطع وتلقى يف النار) ..بل كام أنبأ املسيح عن
انتقاله عن أمة اليهود إىل أمة أخرى ،فقال( :إن ملكوت اهلل ينزع منكم ويعطى ألمة تعمل
أثامره)(متى )43/21
زيادة عىل هذا ،فإن يوحنا كان يتحدث عن نبي يأيت بعده ،وال يمكن أن يكون هذا اآليت
بعده هو املسيح الذي أتى يف أيام يوحنا املعمدان.
زيادة عىل هذا ..فقد ذكر يوحنا أنه قوي ،بل إن قوته تفوق قوة يوحنا املعمدان ،ومثل هذا
الوصف ال ينطبق عىل املسيح الذي نزعم مرصعه عىل الصليب قريب ًا مما جرى ليوحنا املعمدان،
وأنى هذا من غلبة حممد عىل سائر أعدائه ..ثم إنه بلغ من القوة بحيث طهر األرض من رجس
الوثنية بالروح والنار أي بدعوته العظيمة وقوته القاهرة ،وكل ذلك ال ينطبق عىل أحد سوى
حممد.
زيادة عىل هذا ..فإن يوحنا ذكر أن اآليت بعده يعمد بالروح والنار ،أي يملك سلطان الدين
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والدنيا لتغيري املنكر واحلفز عىل التوبة ،فهو ال يتوقف عن حدود الطهارة الظاهرية للجسد
باالغتسال باملاء ،بل هيتم بطهارة الباطن ،ووسيلته ما يأيت به روح القدس من وحي وبالغ وبيان،
كام قام بتطهري كثري من األرض من الوثنية بالنار ،ومثل هذه املعمودية ل يفعلها املسيح الذي عمد
تالميذه باملاء ،فلم ختتلف معموديته عن املعمدان يف يشء ،كام يف (يوحنا .)23 – 22/3
واستمر تالميذه بعده يعمدون باملاء كام كان املعمدان يعمد ،وملا جاء بولس أفسس( ،فإذ
وجد تالميذ قال هلم :هل قبلتم الروح القدس ملا آمنتم .قالوا له :وال سمعنا أنه يوجد الروح
القدس .فقال هلم :فبامذا اعتمدتم؟ فقالوا :بمعمودية يوحنا .فقال بولس :إن يوحنا عمد
بمعمودية التوبة قائ ً
ال للشعب أن يؤمنوا بالذي يأيت بعده ،أي باملسيح يسوع ،فلام سمعوا اعتمدوا
باسم الرب يسوع)(أعامل  ،)5-1/19ولو كان للمسيح تعميد خيالف ما عليه تعميد املعمدان
لعرف بني التالميذ وشاع.
زيادة عىل هذا ..فإن املسيح ل حيقق قول املعمدان عن النبي اآليت( :رفشه يف يده ،وسينقي
بيدره ،وجيمع قمحه إىل املخزن ،وأما التبن فيحرقه بنار ال تطفأ) ،وهذه كناية يفرسها الدكتور
وليم أدي بقوله( :كناية عن هناية العمل كله ،ويمكن أن يكون القصد من هذا التشبيه :اإلشارة
إىل تأديب اهلل للناس وقصاصه هلم يف هذه احلياة) ،بل هو كناية أبعد من ذلك ،إذ تبني سلطانه
الذي ينقي األصل الذي أنـزله اهلل عىل أنبيائه مما علق فيه ،فيحذف الرتهات الدخيلة ويزيفها.
وعىل هذا ،فاآليت املبرش به هو حممد ،فهو وحده الذي أتى إىل أرض القدس واهليكل بغتة
يوم أِسي به إىل بيت املقدس ،بينام نشأ املسيح ويوحنا يف ربوع اهليكل.
قال حزقيال :ومما يؤكد كل ذلك أنه بعد وفاة يوحنا املعمدان جدد املسيح البشارة باقرتاب
امللكوت ،ففي متى( :ابتدأ يسوع يكرز ويقول :توبوا ألنه قد اقرتب ملكوت الساموات)(متى
)17/4
وكان يسوع يطوف كل اجلليل يعلم يف جمامعهم ،ويكرز ببشارة امللكوت (متى )23/4
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(كان يسري يف مدينة وقرية يكرز ويبرش بملكوت اهلل ،ومعه اإلثنا عرش)(لوقا )1/8
قال يوحنا :لقد اعترب املسيح البشارة بامللكوت مهمته األوىل ،بل الوحيدة ،فقد كان يقول
هلم( :إنه ينبغي يل أن أبرش املدن األخر أيض ًا بملكوت اهلل ،ألِّن هلذا قد أرسلت)(لوقا )34/4
وأمر تالميذه بأن يبرشوا باقرتاب امللكوت فقال( :اكرزوا قائلني :إنه قد اقرتب ملكوت
الساموات)(متى )7/10
ثم علم املسيح تالميذه أن يقولوا يف صالهتم تلك العبارة التي ما زلنا نرددها إىل اليوم (أبانا
الذي يف الساموات ..ليأت ملكوتك) (لوقا )2/10
قال صفتيا :ال شك يف أن دعوة املسيح كدعوة يوحنا كدعوة كل الرسل كانت تطوف حول
امللكوت ..لكن ما امللكوت؟
إن قومنا يقولون بأنه شيوع امللة املسيحية يف مجيع العال وإحاطتها كل الدنيا بعد نزول
املسيح ..وقال آخرون بأنه انتصار الكنيسة عىل امللحدين ..وفرسه آخرون بأنه البشارة باخلالص
بدم املسيح ،كام قال القمص تادرس يعقوب ملطي يف تفسريه إلنجيل متى(:فإن امللكوت الذي
أعلنه السيد املسيح هو بشارة امللكوت أو إنجيل امللكوت ..تعرب عن أخبار اخلالص املفرحة التي
قدمها لنا اهلل يف ابنه يسوع)
قال يوحنا :إن هذا التفسري بعيد متاما عن احلقائق املنطقية:
لقد انترصت الكنيسة ،وحكمت أوربا قرون ًا عدة ،ول نر ما يستحق أن يكون أمر ًا يبرش به
املعمدان واملسيح والتالميذ.
وأخبار اخلالص ال يمكن أن تكون هي البشارة التي كان املسيح يطوف مبرش ًا هبا يف املدن
والقرى ،ذلك أن أقرب تالميذه ل يفهموا هذا املعنى ..فالتلميذان املنطلقان لعمواس بعد حادثة
الصلب كانا يبكيان لفوات اخلالص بموت املسيح (فقال هلام :ما هذا الكالم الذي تتطارحان به
وأنتام ماشيان عابسني...كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء املوت وصلبوه ،ونحن كنا
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نرجو أنه هو املزمع أن يفدي إِسائيل ،ولكن مع هذا كله اليوم له ثالثة أيام منذ حدث ذلك)(لوقا
 )21-17/24لقد جهل التلميذان موضوع اخلالص بموت املسيح ،فهام يبحثان عن خالص
آخر ،وهو اخلالص الدنيوي الذي ينتظره بنو إِسائيل.
ليس ذلك فقط ..بل إن اجلموع املؤمنة التي شهدت الصلب جهلت أن الصلب هو البشارة
املفرحة التي كان يبرش هبا املسيح ،فرجعوا وهم يبكون وينوحون(:وكل اجلموع الذين كانوا
جمتمعني هلذا املنظر ملا أبرصوا ما كان ،رجعوا وهم يقرعون صدورهم)(لوقا )49 - 48/23
أنتم ترون أنه ال يمكن أن يكون امللكوت املوعود هو اخلالص بدم املسيح ،ألن النصوص
ذكرت أمور ًا حتدث قبل جميء امللكوت ،فهي عالمات تتحقق قبل حلول امللكوت ،ومن بينها
قيام أمة جديدة ومملكة جديدة ،وهو ما ل يتحقق قبل انتشار املسيحية يف العال ،وال حني صلب
املسيح ،يقول متى( :فسألوه قائلني :يا مع ّلم متى يكون هذا؟ وما هي العالمة عندما يصري هذا؟
فقال :انظروا ال تضلوا ،فإن كثريين سيأتون باسمي قائلني :إِّن أنا هو ،والزمان قد قرب،
فال تذهبوا وراءهم ،فإذا سمعتم بحروب وقالقل فال جتزعوا ،ألنه ال بد أن يكون هذا أو ً
ال،
ولكن ال يكون املنتهى ِسيع ًا.
ثم قال هلم :تقوم أمة عىل أمة ،ومملكة عىل مملكة ،وتكون زالزل عظيمة يف أماكن وجماعات
وأوبئة ،وتكون خماوف وعالمات عظيمة من السامء..
وقال هلم مثالً :انظروا إىل شجرة التني وكل األشجار ،متى أفرخت تنظرون وتعلمون من
أنفسكم أن الصيف قد قرب ،هكذا أنتم أيض ًا ،متى رأيتم هذه األشياء صائرة ،فاعلموا أن
ملكوت اهلل قريب..
احلق أقول لكم :إنه ال يميض هذا اجليل حتى يكون الكل ،السامء واألرض تزوالن ولكن
كالمي ال يزول ،فاحرتزوا ألنفسكم لئال تثقل قلوبكم يف مخار وسكر ومهوم احلياة ،فيصادفكم
ذلك اليوم بغتة ،ألنه كالفخ يأيت عىل مجيع اجلالسني عىل وجه كل األرض ،اسهروا إذ ًا وترضعوا
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يف كل حني ،لكي حتسبوا أه ً
ال للنجاة من مجيع هذا املزمع أن يكون ،وتقفوا قدام ابن
اإلنسان)(لوقا )36-6/21
قال يوحنا :إن يف قوله( :وتقفوا قدام ابن اإلنسان) ما يربط امللكوت بشخص ابن اإلنسان
القادم ،فاملسيح ال يتحدث عن انتشار املسيحية ،بل يتحدث عن ظهور النبي اخلاتم ابن اإلنسان،
ويدعوهم لالستعداد للقائه.
قال ميخا :امللكوت ـ عىل حسب ما تدل عليه نصوصنا املقدسة ـ هو أمة تعمل وفق إرادة
ورضاء صاحب امللكوت ،وقد قال وليم باركيل يف تفسريه لسفر األعامل(:امللكوت هو جمتمع
عىل األرضُ ،تن هف ُذ فيه إرادة اهلل متام ًا كام يف السامء)
قال يوحنا :ول يتحقق ذلك إال ملحمد ..وهلذا كان يوحنا كاملسيح ..كالمها يبرشان هبذا
النبي اجلديد الذي خيرج اهلل عىل يديه األمة اخلامتة.
لقد اخترص املسيح رسالته ـ كام يف لوقا ـ بقوله( :إنه ينبغي يل أن أبرش املدن األخر أيض ًا
بملكوت اهلل ،ألِّن هلذا قد أرسلت) (لوقا  ،)34/4فقد أرسل للبشارة بامللكوت القادم ،فهو
ممهد ومبرش بني يديه.
ومثل ذلك يوحنا املعمدان (جاء يوحنا املعمدان يكرز يف برية اليهودية قائالً :توبوا ألنه قد
اقرتب ملكوت الساموات) (متى )2 - 1/3
بشارة صفتيا:
التفتوا إىل صفتيا ،وقالوا :وأنت يا صفتيا هل وجدت بشارة ترتبط بمحمد ..لقد سمعنا
أنك تبحث عن ذلك.
قال :أجل ..وقد كان دافعي ما ذكرتم من أن كل األنبياء برشوا بامللكوت ..وقد رأيت
صفتيا يقول يف سفره( :يقول الرب :أهيا الناس ترجوا اليوم الذي أقوم فيه للشهادة ،فقد حان أن
أظهر حكمي بحرش األمم كلها ومجيع امللوك ،ألصب عليهم رجزي ،وأليم سخطي ،فستحرتق
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األرض كلها احرتاق ًا بسخطي ونكريي .هناك أجدد لألمم اللغة املختارة ،ليذوقوا اسم الرب
مجيع ًا ،ويعبدوه يف ربقة واحدة مع ًا ويأتون بالذبائح يف تلك األيام من معابر أهنار كوش)
وقد رأيت عيل الطربي الذي حتول إىل اإلسالم يسوق هذه البشارة ،ويعلق عليها بقوله:
(وهذا صفنيا قد نطق بالوحي وأخرب عن اهلل بمثل ما أدى أصحابه ،ووصف األمة التي تشهد أن
ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وجتتمع عىل عبادته ،وتأتيه بالذبائح من سواحل السودان ومعابر
األهنار واللغة املختارة هي اللسان العريب املبني ..وهي التي قد شاعت يف األمم فنطقوا هبا)
بشارة حزقيال:
التفتوا إىل حزقيال ،وقالوا :ل يبق إال أنت يا حزقيال ..فهل وجدت شيئا من البشارات؟
قال :لقد رأيت يف سفر حزقيال ،ويف الفصل التاسع منه( :إن أ ّمك مغروسة عىل املاء بدمك،
فهي كالكرمة التي أخرجت ثامرها وأغصاهنا من مياه كثرية ،وتفرعت منها أغصان كالعِص قوية
مرشفة عىل أغصان األكابر والسادات ،وارتفعت وبسقت أفناهنن عىل غريهن ،وحسنت
أقدارهن بارتفاعهن والتفاف سعفهن ،فلم تلبث الكرمة أن قلعت بالسخط ،ورمى هبا عىل
األرض ،وأحرقت السامئم ثامرها ،وتفرق قواها ،ويبس عيص عزها ،وأتت عليها النار فأكلتها،
فعند ذلك غرس يف البدو ويف األرض املهملة العطشى ،وخرجت من أغصانه الفاضلة نار أكلت
ثامر تلك حتى ل يوجد فيها عصا قوية بعدها وال قضيب ينهض بأمر السلطان)
لقد رأيت هذه النبوءة مرات كثرية ..إهنا تشبه األمة اليهودية إبان عزها وسؤددها عندما
كانت تعيش حتت مظلة األنبياء بالكرمة احلسنة ،وبعد أن نزعت منها النبوة ،وأغضبت رهبا
استأصل شأفتها ،واقتلع جذورها ،فذرهتا الرياح ،وأكلتها النار ،وانتهى جمدها .واستبدل اهلل هبا
أمة هي خري أمة أخرجت للناس ،وشبهها بشجرة قد غرست يف أرض البادية العطشى من املاء
املعنوي واحليس ،فأثمرت هذه الشجرة األغصان الفاضلة التي قضت عىل تلك الشجرة األوىل
ول تبق فيها عصا وال قضيب ًا .وهذا حال األمة اليهودية واألمة اإلسالمية التي أرشق عزها،
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وتوسع نفوذها ،حتى شمل العال أمجع.
***
بعد أن انتهى هبم احلديث إىل هذا املحل ،دب صمت موحش بينهم ،قطعه يوحنا بقوله :ها
قد رأيتم احلقائق أمام أعينكم ..فهل ترغبون عنها ،أم ترغبون فيها؟
قال مالخي :ومن يرغب عن احلقائق؟
قال ميخا :لقد فعل اليهود ذلك ..وفعل قومنا مثل فعلهم ..لقد صموا عن كل احلقائق التي
تنطق هبا كتبنا املقدسة ،والتي يدل عليها العقل السليم.
قال زكريا :بل حاولوا أن يطمسوا احلقائق بكل ما أوتوا من صنوف الكيد ..فراحوا
يتالعبون بالرتمجات ..ويتالعبون بالنسخ.
قال حبقوق :اسمحوا يل أن أذكر لكم ِسا ل أبح به لغريكم.
قالوا :ما هو؟
قال حبقوق :لقد كان احلائل األكرب بيني وبني دين حممد هو ما أرى أمته عليه يف هذا العرص
من انحطاط وختلف ..كنت أعلم بعدهم عن حممد وعن دين حممد ..ولكن نفيس ..وأخي الذي
تعرفونه ..كانا حيوالن بيني وبني أن أشهد له بالشهادة التي أوقن متاما أنه يستحقها..
ولكني مع ذلك كنت أنفرد مع قرآن حممد أقرؤه وأبكي وأتأل يف نفس الوقت ،ألنه ليس يل
من القوة ما أخرج به عن دين قومي ألدخل دين حممد.
ولكن اهلل من عيل منذ سنة ،فرأيت العذراء ..وهي تشري يل إىل شمس حممد ..وتدعوِّن إىل
االستنارة بأشعتها ..ومنذ ذلك احلني قتلت نفيس التي حجبتني عن حممد ..وقاطعت أخي الذي
كان حجابا بيني وبني شمس حممد العظيمة ..وعانقت حممدا ..ودخلت دينه.
نظروا إليه مشدوهني ،وقالوا :أحقيقة ما تقول؟
قال صفتيا :ولكن ما بالك ل ختربنا؟
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قال حبقوق :لقد كنت أود أن تصلوا إىل احلقائق بأنفسكم ..وقد خشيت أن تنشغلوا
بعداويت إن سمعتم بإيامِّن عن حممد ..فرحت أكتم إيامِّن.
قال صفتيا :أتعلم يا حبقوق ،أن ما خطر ببالك هو نفس ما خطر ببايل ،وما فعلته أنت قبل
سنة ،فعلته قبلك بسنوات.
قال ميخا :يا هلل ..ما الذي حيصل ..لقد حصل يل ما حصل لكام.
قال زكريا :وأنا أيضا..
قال يوحنا :وأنا أيضا..
قال دانيال :وأنا أيضا..
قال حجي :وأنا أيضا..
قال مالخي :وأنا أيضا..
قال حزقيال :وأنا أيضا..
هنضوا مجيعا يعانق بعضهم بعضا ،والفرحة متأل عيوهنم ،وتنترش من أرواحهم.
ل أمتالك نفيس يف ذلك املوقف..
لقد خرجت بحرية جديدة ..وخرجت معها ببصيص من النور اهتديت به بعد ذلك إىل
شمس حممد .
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بشارات من أسفار العال
يف اليوم العارش ،وهو اليوم األخري من رحلتي إىل تلك البالد املقدسة خرجت من بيتي،
وقد قررت أن ال أرى أحدا ،وال أجالس أحدا ..لقد أرسلني أخي إىل هذه البالد ألتزود من
نسامت املسيح ،فلم أشم فيها إال عطر حممد.
كنت أفكر فيام سأقول له ،وكيف أقابله ..وبينام أنا يف هذا التفكري إذ رأيت مقهى هندية ل
أشك يف كوهنا كذلك ..فقد كانت روائح اهلنود بلباسهم وموسيقاهم تفوح منها.
لست أدري كيف خطر عىل بايل يف تلك اللحظة أن أجلس فيها ،وكأِّن أفر من يشء
يطاردِّن ،ل أعرف يف تلك اللحظة ما هو ..لكني بعد ذلك علمت أنه صار يل خوف من كل قارئ
للكتاب املقدس سواء كان مسلام أو مسيحيا ..لقد حولت األيام السابقة الكتاب املقدس بالنسبة
يل كتابا للتبشري بمحمد ،ال كتابنا الذي نفخر به ،ونعبد اهلل بتالوته.
لكني ل أنج يف هذه املقهى مما ل أنج منه يف غريها.
لقد رأيت أربعة نفر من اهلنود يتحدثون ،ورحت كعاديت ـ من غري شعور ـ أسرتق االستامع
هلم ..وهذا نص ما سمعت:
قال أحدهم :سأحدثكم بام ينقيض دون العجب.
قالوا :وما ذاك؟
قال :لقد كنت أقرأ البارحة يف كتابنا املقدس (السامافيدا) ..فرأيت فيه شيئا شدِّن ..وكأِّن
كنت أعمى ل أره من قبل.
قالوا :وما رأيت؟
قال :لقد رأيت اسم حممد ..اسم نبي املسلمني يف كتابنا ..وقد نقلت لكم النص الذي ورد
فيه ..وهو من يف الفقرتني َ 6و  8من اجلزء الثاِّن.
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أخرج ورقة من جيبه ،وقال :ها هو النص ..لقد كتبته بحروفه.
راح يقرأ( :أمحد تلقى الرشيعة من ربه ،وهي مملوءة باحلكمة ،وقد قبست من النور كام يقبس
من الشمس)
قال الثاِّن :أنت تذكرِّن بنص قرأته قبل سنوات يف كتاب (أدروافيدم أدهروويدم) وهو ـ كام
تعلمون ـ كتاب مقدس عندنا معرش اهلندوس ..لقد قرأت يف اجلزء العرشين منه ،الفصل ،127
الفقرة  3-1هذا النص (أهيا الناس اسمعوا وعوا يبعث املحمد بني أظهر الناس ..وعظمته حتمد
حتى يف اجلنة وجيعلها خاضعة له وهو املحامد)
قال الثالث :لقد ذكرِّن قولكام بنص ورد يف (بفوشيا برانم) هبوشى برانم ..لقد قرأت يف
اجلزء ،3الفصل ،3العبارة  5وما بعدها هذا النص(:يف ذلك احلني يبعث أجنبي مع أصحابه باسم
حمامد امللقب بأستاذ العال ،وامللك يطهره باخلمس املطهرات) ..فهذا نص رصيح ال يمكن
انطباقه إال عىل حممد.
بل إن يف قوله (اخلمس املطهرات) إشارة إىل الصلوات اخلمس التي يتطهر هبا املسلم من
ذنوبه كل يوم(.)1
قال الرابع :وأنا مثلكم مجيعا ..لقد رأيت بعض شعائر دينه يف كتاب (بفوشيا برانم) ،فقد
ورد فيه وصف ألصحاب حممد ..فذكر أهنم (الذين خيتتنون ،وال يربون القزع ،ويربون اللحى،
وهم جماهدون ،وينادون الناس للدعاء بصوت عال ،ويأكلون أكثر احليوانات إال اخلنزير ،وال
يستعملون الدرباء( )2للتطهري ،بل الشهداء هم املتطهرون ،ويسمون بمسيل( )3بسبب أهنم
يقاتلون من يلبس احلق بالباطل ،ودينهم هذا خيرج منا ،وأنا اخلالق)

( )1انظر:كتاب التيارات اخلفية يف الديانات اهلندية القديمة ملؤلفه :تى حممد.
( )2الدرباء نبات خيرج به اهلنود الدم من جسم اإلنسان ويعدون هذا العمل تطهري ًا من اخلطايا.
( )3أي يسمون باملسلمني ،دخل عليها شئ من التحريف.
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كان هناك رجل بعيد عنهم ،وكان يتصنت حلديثهم ،كام كنت أتصنت أنا ،فجأة رأيته هنض،
وقال :أحقا ما كنتم تتحدثون عنه؟
قالوا :ما بالك؟
قال :أنا زرادشتي..
قالوا :وما عالقة ذلك باهلندوس؟
قال :لقد وجدت يف كتبنا القديمة التي سبقت حممد بقرون طوريلة مثلام وجدتم يف كتبكم،
لقد ورد فيها( :إن أمة زرادشت حني ينبذون دينهم يتضعضعون ،وينهض رجل يف بالد العرب
هيزم أتباعه فارس ،وخيضع الفرس املتكربين ،وبعد عبادة الناريف هياكلهم يولون وجوههم نحو
كعبة إبراهيم التي تطهرت من األصنام ،ويومئذ يصبحون هم أتباع النبي رمحة للعاملني ،وسادة
لفارس ومديان وطوس وبلخ(..)1وإن نبيهم ليكونن فصيح ًا يتحدث باملعجزات)()2

نظروا إىل بعضهم ،ويف عيوهنم حرية شديدة ،قال أحدهم :ما الذي ننتظر ..إن شمس حممد
ترشق علينا ..فلم نرغب عنها؟
قالوا :صدقت ..هيا بنا نستنري بأشعتها ،وننعم بدفئها..
ساروا فرحني ..وِست خلفهم بحرية جديد ..وببصيص جديد من النور اهتديت به بعد
ذلك إىل شمس حممد .

( )1وهي األماكن املقدسة للزرادشتيني ومن جاورهم.
( )2حممد يف األسفار العاملية.47 :
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اهلداية
ختمت األيام العرشة التي كانت مقررة يل يف هذه الرحلة األوىل يف حيايت إىل تلك البالد
املقدسة.
ال أخفيك أِّن قد رجعت بمشاعر متباينة ال أستطيع متييزها..
هل كنت فرحا ألِّن اكتشفت أشياء جديدة ل أكن أعرفها ..أو ألِّن سمعت حوارا عقليا،
كان أخي ،وكان الكثري ممن القيتهم حيرص عىل أن ال أخوضه؟
أو كنت حزينا ..ألن معاريف التي كنت أبرش هبا ،وأحرص عليها بدأت تترسب إليها تلك
األشعة التي أمخدت نار فارس ،وحطمت أبراج قيرص.
لست أدري أي املشاعر تغلب يف تلك اللحظات التي امتطيت فيها الطائرة ،وجلست فيها
مسرتخيا عىل كرسيها.
يف تلك اللحظات خطر عىل بايل ذلك الرجل العجيبب الذي جلس بجانبي ..كم متنيت أن
يعود ليجلس بجانبي من جديد ..ألسمع منه كالم العقل واحلكمة.
ما خطر هذا اخلاطر عىل خاطري حتى التفت ،فوجدته أمامي يقرأ اجلريدة ،ففرحت كثريا،
وقلت :مرحبا بك ..ها نحن نعود مجيعا ..كام ِسنا مجيعا.
ابتسم هبدوء ،ثم عاد ليغوص يف قراءة جريدته ،سألته :ما تقرأ؟
قال :أقرأ هذه اجلريدة.
قلت :أرى ذلك ..ولكني أقصد أي موضوع هذا الذي مأل فكرك انشغاال به؟
قال :لقد أوردت هذه الصحيفة خربا مهام ،فأنا أفكر يف مدى صدقه.
قلت :وما أوردت؟
قال :لقد نقلت عن وكاالت الفضاء األمريكية واألوروبية والروسية ..بل عن مجيع
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وكاالت الفضاء العاملية أخبارا مؤكدة بأن الشمس ستنكسف بعد أسبوع يف أجزاء كثرية من
أرض اليونان.
قلت :هذا خرب أكيد ..فهذه جريدة حمرتمة ..والذين نقلت عنهم ال يقلون عنها احرتاما..
ثم كيف اجتمعوا عىل إيراد مثل هذا اخلرب؟
قال :ولكن أال يمكن أن يكونوا قد اجتمعوا عىل الكذب عيل وعىل الناس؟
قلت :وما جيدهيم الكذب ..إن هؤالء خرباء علامء ..ال يشك يف صدقهم وال علمهم إال
معاند ،ثم إن سائر األنباء التي ذكروها ،والتي أثبتت األيام صدقها تدل عىل صدقهم الدائم.
قال :أال يمكن أن يكونوا قد اجتمعوا عىل الكذب يف هذا اخلرب خاصة؟
قلت :يستحيل ذلك ..فاجلرائد الكثرية نقلت ذلك ..ووكاالت الفضاء كلها اتفقت عىل
ذلك ..وال عليك ..اصرب أسبوعا واحدا ،وسيأتيك باألخبار من ل تزود.
قال :ألوكاالت الفضاء األرضية كل هذه املصداقية؟
قلت :ألست من األرض حتى تعرب عنها بوكاالت الفضاء األرضية؟
قال :نعم أنا من األرض ..ولكني منشغل بالسامء ..أقول لنفيس :ما بال البرش يطبقون عىل
تصديق وكاالت الفضاء األرضية ..ثم هم أنفسهم يطبقون عىل تكذيب وكاالت الفضاء
الساموية.
قلت :ما تقصد؟ ..وهل هناك وكاالت فضاء ساموية؟
ل متهله املضيفة حتى جييبني ..لقد جاءت وطلبت منه أوراقه ،فسار معها ..أِسعت ألدركه،
ألسأله عنه وعن ِسه ،وعن وكاالت الفضاء الساموية ..فلم أجده ..سألت املضيفة..
فابتسمت ..ول تقل شيئا..
رجعت إىل مكاِّن ..وأنا أفكر يف هذه الوكاالت الساموية ،وعن األخبار التي جاءت هبا..
فلم خيطر عىل بايل إال ما استفدته من رحلتي من البشارات بمحمد .
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قلت يف نفيس :نعم ..نحن نرمي باجلنون كل من كذب نبأ نطق به اخلرباء يف شأن من
الشؤون األرضية التي قد ال يرضنا اجلهل هبا كثريا ..ولكنا يف شؤون السامء ..بل يف شؤون
احلقائق األزلية التي ينبني عليها الكون ،وتنبني عليها حياتنا نمتلئ جهال وغفلة وكربياء ..ثم ال
نضحك عىل أنفسنا ،وال نعود لنراجعها لنعرف ما وقعنا فيه من أخطاء.
عدت ألراجع كل ما سمعته من بشارات ..وقلت يف نفيس :نعم ..قد يكون بعضها
متكلفا ..وقد يكون بعض القائلني هبا متكلفني ..ولكن كيف جيتمع كل أولئك ..وجتتمع معهم
كل تلك الوكاالت الساموية عىل يشء واحد هو التبشري بمحمد..
أال يستدعي ذلك بحثا جادا عن حممد؟
أال يستدعي بحثا يف حياته ،وفيام جاء به؟
نحن نبحث عن املجرمني ،وتفاصيل حياهتم ومنجزاهتم ..فلم ال نتعامل مع حممد ،ولو من
هذا املنطلق ،لنرى حقيقته من خالل املصادر الصحيحة ،ال املصادر التي ال تريد إال تشوهيه..
ِسِّن هذا اخلاطر ..وما وصلت إىل بلدي ،حيث استقبلني أخي التوأم ،حتى رحت أِسد
عليه هذا اخلاطر ،وأقول له :ل ال نبحث يف حيايت حممد ،كام نبحث يف حياة غريه ..لنرى حقيقته..
فال أرى شيئا ينفر من املجرم غري حياته املمتلئة باإلجرام.
انتفض أخي غاضبا ،وقال :إياك أن تقرتب من حممد ..إن شمسه حارقة ..ل يقرتب منها
أحد إال أحرقته ..فإن شئت أن تعيش مسيحيا ،ومتوت مسيحيا ،وتنعم باخلالص الذي جاء به
املسيح ،فسد هذا الباب ،وال تأكل من شجرة حممد ..فمن أكل منها هبط من جنة املسيح ،كام
هبط آدم من جنة اخللد.
قلت :ولكن ..ما الذي يمنعنا من دراسته؟ ..نحن ندرس الكثري من الفالسفة واألباطرة..
بل واملجرمني..
قال :حممد خمتلف ..إنه يشء خمتلف متاما ..ولن أستطيع أن أقول لك غري هذا.
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ل جيبني أخي التوأم بغري هذا ..لكنه ملا رأى ما أصابني من حزن وأل ملا أجابني به ،قال:
أنسيت اهلمة العظيمة التي كنت حتملها ..وكنت أمحلها معك ..أنسيت مهتنا للرتقي ..أنسيت
البابا..
قلت :ال ..ل أنس ..فهل ترى حممدا حيول بيني وبني البابا؟
قال :ليس يف العال من حيول بينك وبني البابا غري حممد..
طأطأت رأيس ..ول أجد ما أجيبه به ،فقال :ارفع رأسك ..وهنئنا عىل أول نجاح حصل
لنا..
قلت :أي نجاح؟
قال :لقد رقيت أنا وأنت درجة جديدة يف سلم الكنيسة ..ونحن اآلن سائران يف السلم الذي
نصعد به إىل كريس البابا.
قلت :ما الذي تقصد؟
قال :نتيجة لنجاحك يف املهمة التي كلفت هبا ..فقد أرسلوا يل هذه الرتقية.
قلت :ولكني ل أنجح يف مهمتي التي وكلت هبا.
قال :أل تعد إلينا والصليب يف رقبتك ،واملسيح عىل شفتيك؟
قلت :بىل..
قال :فهذا نجاح ال يعدله نجاح ..ل يذهب إىل تلك البالد أحد إال رمى صليبه ،واحرتق
بشمس حممد ..فهنئ نفسك بنجاتك.
***
التفت إيل البابا ،وقال :كانت هذه هي رحلتي األوىل إىل شمس حممد  ..وقد كانت تنبيها
مهام انطلقت منه سائر الرحالت ،أو كانت بذرة نبتت منها شجرة اهتاممي بالبحث عن حقيقة
حممد  .. والتي انتهت بفضل اهلل بتلك اهلدية العظيمة التي أهداها يل ريب حني خلصني من
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نفيس ومن توأمي ومن كل تلك احلجب التي كانت حتول بيني وبني حممد .
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هذا الكتاب
هذا الكتاب من الكتب التي حاولت فيها – من خالل األدلة الكثرية  -أن أبني الرباهني
الدالة عىل صدق رسالة رسول اهلل  ،وأن كل ما يف الكون يدل عليها.
وهو خيتص بام ورد يف الكتاب املقدس من النبوءات الكثرية املتعلقة برسول اهلل ،
والتي حاول الكثري من رجال الدين أن يتكتموا عليها ،أو يرصفوها عن حملها ،أو هيونوا
من شأهنا.
ولذلك فإننا يف هذه الرواية حاولنا أن نناقش تلك النبوءات من خالل حوارات
ومناظرات افرتاضية اعتمدنا فيها عىل املصادر التي اهتمت هبذا اجلانب ابتداء مما كتبه
األولون من املهتدين إىل اإلسالم كعيل بن ربن الطربي ،وانتهاء بام كتبه املعارصون كالشيخ
أمحد ديدات وغريه.
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