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بشارات العهد اجلديد:
بشارات مىت:

ً
البشارة األوىل :قال مىت يف اإلصحاح اثلالث خمربا عن يوحنا املعمدان – حيىي عليه
السالم – أنه قال( :أنا أعمدكم باملاء – وذلك للتوبة وفرةنان اايايةا – ولكةن ننةا
شخص قادم بعدي ونو أقوى مين ،دلرج أنين ال أستحق حل سةيور حااهةه ،وسةيعمدكم

بالنوح وانلار) .ناه البشارة أوردنا لك من املهتدي عبد األحد داود وانلجار ،وأضاف إيلها
انلجار بعض العبارات اليت تاكن صر ناا القادم املنتظن ،ونةو قةوه( :اذلي رفشةه بيةده،

وينيق بيدره ،وجيمع قمحه إىل املخةنن ،وأمةا ا ةي فيحنقةه بنةار ال تيرة ) وأوضة نةاه
العبارات فقال( :قوه :اذلي رفشه بيده .ونسةخ اآلبةاء العسسةوين( :اذلي بيةده املةاري).
إشارة إىل ما قام من حنوب وجهاد مع الكرار نلرصة دين اهلل وإعالء لكمته .وقةوه( :ويةنيق

بيدره) بمعىن ييهن موطنه من األصنام ومن عبةدتها املكة ن .وقةوه( :وجيمةع قمحةه إىل
املخنن) أي جيمع صحابته واملؤمنن به عند بيت اهلل احلةنام( .أمةا ا ةي فيحنقةه بنةار ال
تير ) .أي يقيض ىلع عنارص الك والرساد يف العالم ،وينانض أنل الك والضالل وعبادة
األصنام).
أما عبد األحد داود فقد اكتىف بهاا انلص اذلي أوردته ،وأشةار ىلع نةاه النيةادة يف

ثنايا الكح وا حليل .كما أنه أطال انلرس يف استنياق ناه انلبةوة مةن جةانبن :اجلانة
األول :نىف فيه أن يكون انليب اذلي تنب به يوحنا نةو عس

ة عليةه السةالم .ويف اجلانة

اثلاين :أثبت أن ناا انليب املبك نو حممد صىل اهلل عليةه وسةلم  ،وقةد قةدم يف اجلانة

األول الربانن ا ايل :
 .1أن نرس لكم "بعد" تستبعد عس
ألن عس

بكل وضوح من أن يكون نو انليب املبك به،

ويوحنا ودلا يف سن واحدة واعرص أحدنما اآلخن ،ولكم "بعد" ناه تةدل

ىلع مستقبل فري معلوم بعده.
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 .2أن يوحنا قدم املسي عليه السالم إىل قومه وطل مةنهم طاعتةه واتباعةه ،إال أنةه
ً
ً
أخربنم بوضوح أن ثم كو با آخن عظيما نو األخري اااتم املمجد عند اهلل.

 .3لم يكن عس

نو املقصود عند يوحنا ،ألنةه لةو ن األمةن كةالك بةع عس

ة

وخضع ه ،ولكنا جنده ىلع العكس من ذلك إذ جنده يعظ ويعمد ويسةتقبل األتبةا

يف حياة املسي عليهما السالم.

ً
 .4مع اعتقاد الكنائس انلرصاني ب ن املسي هلإ أو ابن هلإ ،إال أن كونه معمةدا ىلع يةد
يوحنا املعمدان يثبت أن األمن بالعكس تماما ،فلو ن عس

ة نةو الشةخص اذلي

تنب به يوحنا ىلع أنه أقوى منه ،وأنه سيعمد بالنوح وبانلار – ملا ن ننا رضورة أو
معىن عميده يف انلهن ىلع يد يوحنا ونو الشخص األقل منه .

 .5تضاربت األناجيل يف موقف يوحنةا مةن عس ة :فهةو يف أحةدنا ينسةل ا الميةا
ً
يس لونه :نل أنت انليب اذلي سي يت أم ننتظن واحدا آخن؟ أما يوحنةا تة اإلجنيةل
فقد أثبت أن يوحنا ملا رأى عس قال :انظنوا محل اهلل .فيف انلص األول :يتبةن أن
ً
ً
يوحنا لم يكن يعنف حقيق املسي  ،ويف انلص :ذكن وصرا مغاينا للنيب املبك به.
 .6ال يمكن أن يكون يوحنا نو سلف عس

ة املبكة بةه بةاملعىن اذلي تر ة فيةه

الكنائس بعثته ،ألن من مهام ناا النسول املبك به أنه يمهد الينيق ،وأنه ي يت فج ة

إىل نيلكه ويقيم السالم .فإذا اعترب أن ناه املهام قد أسندت إىل يوحنا – فنسةتييع
ً
ً
أن نؤ د أنه فشل يف حتقيقها فشال ذريعا ،ألن لك اذلي قام بةه يوحنةا هةاه عس ة
عليهما السالم أنه استقبله ىلع نهن األردن وعمده فيه – كما زعموا .-

أما الربانيم أو األدل اليت قدمها ناا املهتدي ىلع أن يوحنا قد بكة بمحمةد صةىل

اهلل عليه وسلم فيه:
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 .1يت كد من ناه انلبوة يشء واحد ونو أن انليب اذلي تمت البشارة بقدومةه معةنوف
دلى ف النسل واألنبياء ،وإال ملا اعرتف شخص معصوم ناا االعرتاف املتواضع.

 .2أن إنكار النسال املحمدي نو إنكار أسايس للك الويح اإلليه ،واكف النسل اذلين
ً
بكوا به ،ألن مجيع األنبياء معا لم ينجنوا العمل اهلاهل اذلي أجننه حممد صةىل اهلل
عليه وسلم وحده يف فرتة قصرية لم تتجاوز ثالث وعكين اعما.
ً
ً
 .3اعرتاف يوحنا ب ن "حممدا" صىل اهلل عليه وسلم أىلع منه وأسىم قدرا ،يتض ذلك

من قوه "نو أقوى مين" وبمقارن ما ن عليه يوحنا بما ن عليه حممةد صةىل اهلل

ً
عليه وسلم  ،جند أن الواقع يشهد أن حممدا ص ن نو األقوى اذلي بك به يوحنا،
يتض ذلك من خالل الصورة امل ساوي اليت تنسمها األناجيل نلهاية يوحنةا حيةث
ً
يسجن ثم يقيع رأسه ويقدم ىلع طبق ،بسنما ننى حممةدا صةىل اهلل عليةه وسةلم
يدخل مكة دخةول الرةات العظةيم ،ويةدمن األصةنام ،وييهةن الكعبة  ،والكرةار

مستسلمون ه ينتظنون حكمه فيهم.

 .4أخرب يوحنا عن الغض القةادم أو العةااب القةادم ىلع ايلهةود والكرةار املعانةدين
للنسل .وناا العااب اذلي تنب عنه ،منه ما حتقق بعد ثالثن سن يف بةين إااهيةل،
ومنه ما أعلنه نو وأخوه املسي عليهما السالم عةن قةدوم رسةول اهلل اذلي سةوف

ينزت مجيع االمتيازات من ايلهود ،ولم يتحقق ناا إال ىلع يد حممد صىل اهلل عليه

وسلم اذلي دمن حصونهم ،وطندنم مةن ديةارنم ،ولقةد أنةارنم يوحنةا مةن نةاا

العااب اآليت إذا لم يؤمنوا بنسل اهلل الصادقن وىلع رأسهم حممد صةىل اهلل عليةه
وسلم – بقوه( :من اذلي أخرب م أن تهنبوا من الغض اآليت).

 .5أن ندف حممد صىل اهلل عليه وسلم نو :إقامة ديةن اإلسةالم ىلع األرف ،فقةد
اخترت األوثان واألصنام من أمامه ،وانهارت اإلمرباطوريات أمةام سةيره ،وأصةب
املسلمون يف ملته متساوين ،وتكونةت مةنهم اجلماعة املؤمنة  ،وحتققةت بسةنهم
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املساواة إذ ال كهنوت وال طقوس ،ولسس ننا مسلم منترع ،وال مسةلم مةنخرض،
وال توجد طبقي أو تماين يقوم ىلع العنرص والنتب  ،فاإلسالم نو ادلين الوحيةد اذلي

ال يعرتف ب ي هن مهما عظم ،ومهما ن مقدسا – كوسيط ميلق بن اهلل والبك.
 .6أن أتبا يوحنا نوا يعنفون لك املعنفة أن عس

ة عليةه السةالم لةم يكةن نةو

الشخص املقصود ،وقد اعتنقوا اإلسالم عندما جاء حممد صىل اهلل عليه وسلم.
ً
البشارة اثلاني  :قال مىت يف اإلصحاح ااامس خمربا عةن املسةي أنةه قةال( :احلةق

أقول لكم إىل أن تةنول السةماء واألرف ،وال يةنول حةنف واحةد أو نقية واحةدة مةن
ً
انلاموس حىت يكون اللك) قال املهتدي اهلاشيم موضحا ناه البشارة( :الةلك ننةا – كمةا
سبقت إيله اإلشارة نو القنآن الكنيم اذلي فيه نب السلف ،وأخبار االف ،فيه قصص مةن
سبق من األنبياء وابتالؤنم ىلع أيدي أقوامهم ،فيه ندى للمتقن ،ووعيد للاكفنين ،وتنظيم

للحياتن ادلنيا واآلخنة ،روح من رب العاملن ننل ىلع قل بك لةم يةؤت مةن قبةل فنةون
الالكم).

ويف ناا انلص إشارة إىل وجوب العمل با وراة واإلجنيل إىل اغي حمدودة ويه مةءء

اللك ،فإذا جاء اللك – ونو القنآن الكةنيم – بيةل العمةل بهةا ،وحةان نسةخهما ،وأذن اهلل
بنواهلما .واملناد بالنوال ننا زوال احلكم ال زوال الوجود.
ولعل مقصود عس

عليه السالم من قوه "األصغن" أي األصغن سنا .ناا ىلع فنف

صح نسب ناا انلص إىل عس

عليه السالم.

البشارة اثلاثل  :قال مىت يف اإلصحاح احلادي عك( :وإن أردتم أن تقبلوا فهاا نةو

إيلياء املنمع أن ي يت) .قال املهتدي انلجار بعد ناه انلبوة( :أي إن أردتم أن تتبعةوا فةاتبعوا
أمحد اذلي سسبعث ،وشدد عليهم يف ا مسك بهاه الوصي واملحافظ عليهةا فقةال" :مةن ه

أذنان للسمع فلسسمع" .وناه البشارة مماثل وشةاندة ومصةدق نلبةوة مةالق ،وقةد سةبق
إينادنا يف ناا ابلحث حتت عنوان :البشارة اثلاني من بشارات مالق.
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البشارة النابع  :روى مىت يف اإلصةحاح السةابع عكة ذلةك احلةوار اذلي دار بةن
املسي عليه السالم وتالماته ونو( :قوهلم :ملاذا يقول الكتب  :إن إيلياء ينبيغ أن ي يت أوال؟.

ف جاب وقال هلم :إن إيلياء ي يت أوال ،ويند لك يشء) وأردف املهتدي انلجةار نةاه البشةارة
بقوه( :وجند املحنفن يشريون ب ن ناا الالكم ىلع يوحنا – أي سيدي حيىي – مع أن سةيدنا
حيىي لسس ه رش وال كتاب).

ً
البشارة ااامس  :قال مىت يف اإلصحاح العكين خمربا عن املسةي أنةه قةال( :أمةا
ً
قنأتم قط يف الكت  :أن احلجن اذلي رذه ابلناؤون ،ناا صار رأسا للناوي  ،مةن قبةل الةنب
نت ناه ،ويه عجيب يف أعيننا ،من أجل ناا أقول لكم :إن ملكوت اهلل تزن مةنكم،
وتعيي آلخنين ،ألم يصنعون ثمنتها ،ومن سقط ىلع ناا احلجةن يرتضةض ،ومةن يسةقط

عليه ييحنه).

ً
أجدين مضينا أمام ناه البشارة إىل تقسيم الالكم عنها إىل قسةمن حسة مةا ورد

عن نؤالء املهتدين:

القسم األول :خيتص بالالكم عن احلجن اذلي رفضه ابلناؤون ،وناا احلجةن املشةار

إيله نو حممد صىل اهلل عليه وسلم  ،فهو احلجن املتمم للبناء اذلي ابتدأه األنبيةاء مةن آدم
حىت املسي  ،وبن املسي عليه السالم ما خص به حممةد صةىل اهلل عليةه وسةلم  ،مةن
انلرص وا ييد بقوه( :ومن سقط ىلع ناا احلجن يرتضض ومن يسقط عليةه ييحنةه) .وإىل
ناا ذن

لك من املهتدي الشيخ زيادة وانلجةار واهلاشةيم .بسنمةا يةنى املهتةدي إبةنانيم

خليل :أن احلجن املشار إيله نو إسماعيل عليه السةالم اذلي رفضةه قومةه .ولكةن اذلي

رفضه قومه ،ورفضه ايلهود وانلصارى نو حممد صىل اهلل عليه وسلم.
ً
قوه( :من قبل النب) :أي منسل من قبل اهلل حقا وصدقا.

قوه( :عجي يف أعيننا) .ناا القول ييابق قةول إشةعياء :إن اسةمه عجية  .أو أن

تكون بمعىن عجي  ،ألنه كنيم يف طبعه عنيب فني من فري بين إااهيل.
وإن قيل إن املسي عين نرسه بهاا املثل فيقال:
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 .1أنه قال( :يف أعيننا) ولم يقل يف أعينكم.
 .2أن خاتم البشارة ويه قوه( :من سقط ىلع ناا احلجةن يرتضةض) .تريةد جليةا أن
ناه العبارة واردة يف حق شخص آخن فري املسي عليه السةالم ،ألن عس

السالم لم ينف فريه ،ولم يسحق من سقط عليه.

 .3ال جيوز عند علماء اللغ أن يعود اسم اإلشارة ىلع املتلكم ونو عس
يعود ىلع شخص أشار إيله عس

ونو حممد صىل اهلل عليه وسلم.

ة عليةه

ً
 ،إذا فالبةد أن

ويف ناه البشارة تماثل قوه صىل اهلل عليةه وسةلم عةن نرسةه( :إن مةث ومثةل
ً
األنبياء من قب كمثل رجل بين بستا ف حسنه وأمجله إال موضع بلن من زاوي  ،فجعل انلاس
ييوفون به ويعجبون ه ويقولون :نال وضعت ناه اللبن ؟ ف نا اللبن  ،وأنا خاتم انلبين).

وناا القول منه صىل اهلل عليه وسلم معجنة وأي معجنة ،فمن أخةربه صةىل اهلل

عليه وسلم بوصرهم ه ب نه حجن الناوي ؟ ونو األيم اذلي ال يقنأ وال يكت  ،ولم يتتلما
ىلع يد معلم أو ران !! ولكنه الويح اذلي ال ي تيه ابلاطةل مةن بةن يديةه وال مةن خلرةه،
واحلق اذلي ال خيتلف يف لك عرص ومرص ،فال عج أن تماثلت أقواهلم ،واترقةت أمثةاهلم،

ألسس اجلميع خينج من مشاكة واحدة ؟؟!!.
أخنى:

القسم اثلاين :خيتص بالالكم عن نن ملكوت اهلل من بين إااهيل ،ووضعه يف أمة
واحلديث عن ملكوت اهلل يتيل احلديث عن حقيقته ،وصرات أتباعه ،وملكةوت

اهلل يف ترسري الكنائس ،وبيان أن انلرصاني لسست ضمن ملكوت اهلل ،وأن امللكةوت نةن
من بين إااهيل وأعيي ألم أخنى ،وناه األم يه األم اإلسالمي .
بشارات يوحنا:
البشارة األوىل :ملا ابتدأ يوحنا يعمد انلاس يف نهن األردن ،واكن ذلك يف زمن املسةي
عليه السالم ،تصدى ه ايلهود – املكتوب عندنم يف ا وراة أن املسي آت وسي يت بعده نيب
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– وس لوه سؤاال كما جاء يف اإلصحاح األول( :نل أنت املسي ؟ نل أنت إيلياء ؟ ،نل أنةت
انليب؟ وعندما أجابهم بانليف قالوا إذا لم تكن املسي وال إيلياء وال ذلك انليب املنتظةن ،إذا

فلماذا تعمد ؟؟) قال املهتدي اهلاشيم بعد ناه البشارة( :من سؤال ايلهود يلوحنا نستييع أن
ً
نستنتج أن ننا نبيا بكت به كتبهم ،حيث أن السةؤال ن يف عهةد السةيد املسةي  ،وأن
إيلياء ن نبيا من أنبياء بين إااهيل جاء بعد موىس وقبل املسي ) .ويينح املهتةدي عبةد

األحد داود عدة تساؤالت ملنم حول ناا انلص ويه:
من يعين أوئلك األحبار ايلهود والالويون بقةوهلم :ذلةك انلةيب؟ وإذا كنةتم تةدعون
معنفتكم مقصد رجال ادلين العربانسن ،فهل يعنف باباواتكم وبيارقتكم من نو ذلةك
انليب؟ وإذا نوا ال يعنفون فما الراهدة ادلنيوي من ناه األناجيل املشكو يف صحتها؟ وإذا
ن األمن ىلع العكس ،و نتم تعنفون من نو ذلك انليب فلماذا تبقون صامتن ؟؟!.

ويستنتج املهتدي الشيخ زيادة من ناه البشارة :أن ايلهود منا زمن موىس إىل زمةن
مءء املسي عليهما السالم ن يتداول بسةنهم – نقةال عةن آبةاههم وأجةدادنم – أن اهلل

ينسل نبيا .ونم بانتظار ثالث أفناد عظام نم :إيليةاء واملسةي وانلةيب فحيةث جةاء إيليةاء
واملسي لم يبق إال "انليب" اذلي ينتظنونه ،وقد ورد يف ناا انلص بعد املسي فتعن أن نةاا

انليب نو حممد صىل اهلل عليه وسلم  ،ألنه قد جاء بعد املسي عليهما الصالة والسالم.

وناه البشارة ترند اداعء ايلهود أن بشارة موىس عن نةيب يقيمةه اهلل هلةم .دالة ىلع
يوشع بن نون ،ألنه لو ن املقصود ملا ظل ايلهود إىل زمن املسي يسة لونه عةن ذلةك انلةيب.
ً
وترند – أيضا – اداعء انلصارى ب ن بشارة موىس السابق مقول ىلع املسي عليهما السالم،
ألن علماء ايلهود قالوا يلوحنا( :إن كنت لست املسي وال إيلياء وال انليب وناا يدل ىلع أن
ناا انليب فري املسي عليه السالم.

البشارة اثلاني  :قال يوحنا يف الرصل ااامس عكة مةن إجنيلةه إن املسةي عليةه

السالم قال( :إن الرارقليط اذلي ينسله أيب باسيم يعلمكةم لك يشء) وقةال – أيضةا – يف
الرصل السادس عك( :إن الرارقليط لن جييئكم مالم أذن  ،فةإذا جةاء وبةخ العةالم ىلع
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ً

ً
ااييئ  ،وال يقول من تلقاء نرسه شسئا ،لكنه يسوسةكم بةاحلق لكةه ،وخيةرب م بةاحلواد
ً
والغيوب) وقال – أيضا – ( :إين ساهل أيب أن ينسل إيلكم فارقلييا آخن يكون معكم إىل
األبد) وينى املهتدي عبد األحد داود أن انلص األخري ال يتض املعىن املناد منه إال بةإاعدة
ةاي( :وسةوف أذنة إىل األب،

اللكمات امل وق أو املحنف فتكون الصيغ الصحيح
ً
وسريسل لكم رسوال سيكون اسمه "الربقلييوس" ،ليك يبىق معكةم إىل األبةد) واللكمةات
اليت أضافها يه ما حتتها خط.
ناه البشارة تكاد أن تكون حمل إمجا من نةؤالء املهتةدين ،وسةيكون احلةديث
عنها من جانبن:

اجلان األول :بشارة املسي عليه السالم خباتم النسل حممد صىل اهلل عليه وسلم

وذلك من خالل انلقاط ا ايل :

ّ
 .1أن ناا انليب اذلي بك به املسي عليه السالم علم انلاس مالم يعلموه من قبل ،ولم
ً
ّ
يكن يف تالميا املسي ومن بعدنم من علم انلةاس شةسئا فةري اذلي ن علمهةم
املسي .

 .2تضمن انلص أن ناا الشخص املبكة بةه ال يةتلكم مةن تلقةاء نرسةه ،وأنةه خيةرب
باحلواد والغيوب ،ولقد ن حممد صىل اهلل عليه وسلم ال ينيق عةن اهلةوى إن
نو إال ويح يوىح ،وقد تواتن عنه إخباره باحلواد املقبل والغيوب الةيت حتققةت يف
حياته وبعد مماته .وتترق ناه البشارة مع بشارة موىس عن ناا انليب املنتظن عنةدما
أخرب أن اهلل قال( :وأجعل الكيم يف فيه) .وقد سبق احلديث عن ناه البشارة ضةمن

بشارات العهد القديم.

 .3أن ناا انليب املنتظن بكت العالم ىلع ااييئ  ،وال خييئ أعظم من الكة  ،ولةم
يقترص عمل حممد صىل اهلل عليه وسلم ىلع اقتال الك مةن جنيةنة العةنب،
وبعث رسله و تبه إىل ما جاوره من ادلول واإلمرباطوريات يةدعونم إىل عبةادة اهلل
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وحده ،بل ملا لم تقبل دعوته استل سيره مؤذنا بإعالن احلنب ىلع الكة مهمةا ن
موقعه.

 .4أن الشخص املبك به يؤن

العالم .ولقد اعتقد ايلهود أنهةم صةلبوا املسةي عليةه

السالم وقتلوه .واعتقد انلصارى أن املسي قد صل

وأنه اهلل أو ابن اهلل .ولم يةنل

العالم يعتقد ناا االعتقاد حىت جاء حممد بن عبد اهلل صةلوات اهلل وسةالمه عليةه
ّ
وجىل لك احلقيق عن املسي من أنه عبد اهلل ورسوه ،وأنه لم يصل ولم يقتةل ،بةل
رفع إىل السماء.
 .5يف ناا انلص رصح املسي عليه السالم أن الشخص املبك بةه نةو "روح احلقيقة "
وحممد صىل اهلل عليه وسلم نو اذلي أظهن لك احلقيق عةن اهلل وعةن وحدانستةه
ً
ورسله و تبه ودينه ،وصح كثريا من االفةرتاءات واألكاذية الةيت نةت مدونة
ً
ومعتقدا بها ،فهو اذلي وبخ انلصارى ىلع اعتقادنم يف اثلالو  ،واداعههم أن املسةي
نو ابن اهلل ،و شف مررتيةات ايلهةود وانلصةارى ضةد أنبيةاء اهلل ورسةله ،وطهةن

ساحتهم من ادلنس والعي اذلي أحلقه بهم ايلهود.

 .6ذكن املهتدي الرتمجان يف سب إسالمه أن أحبار انلصارى ن هلم جملس جيتمعةون
ً
ً
فيه ،ويتااكنون فيه أنماطا من املساهل ،فاختلروا يوما حةول انلةيب اذلي ية يت بعةد
املسي واملسىم يف اإلجنيل "ابلارقليط" وانرض املجلس يف ذلك ايلوم ولم يصلوا إىل
حقيق ناا اللرظ ،وقد ختلةف عةنهم يف ذلةك ايلةوم أكةرب علمةاههم ،فلمةا رجةع

الرتمجان إيله أخربه اارب ،وطل الرتمجان من ناا العالم أن يبن ه احلقيق ف خربه:

أن "ابلارقليط" نو اسم من أسماء نيب املسلمن حممد بن عبد اهلل صىل اهلل عليةه
وسلم.

 .7قال املهتدي اهلاشيم( :إنه جاء يف اإلجنيل املكتوب باللغ القبيي اذلي كتبةه أحةد
ابليار يف سن 506م مةا معنةاه :اآليت بعةدي يسةىم :الرةارقليط بنةدكناطور .أي
النوح املنشق اسمه من اسم احلمد ،سةسبعث احليةاة يف أمةه لسسةت هلةا مةن احليةاة
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نصي إال الضالل يف بني فاران كجحاش األتةن .وذكةن أن نةاا اإلجنيةل مةزنو
الغالف ،وذكن تبه يف ديباجته أنه نقله من أصول اإلجنيل احلقييق.

 .8استخنج نؤالء املهتدون تيابق لكم "ابلارقليط" مع اسم حممةد صةىل اهلل عليةه
وسلم وصرته وبيان ناا ا يابق كما ي :
أ ) ناا االسم "بارقليط" يوناين .وترسريه باللغ العنبي أمحد أو حممد أو حممود .وقال

املهتدي عبد األحد داود :ومن املدنش أن االسم الرنيد اذلي لم يعط ألحد من قبل
ً
ً
ن حمجوزا بصورة معجنة ألشهن رسل اهلل وأجدرنم باثلناء ،وحنن ال جند أبةدا أي

يوناين ن حيمل اسم "بنقلييس" وال أي عنيب ن حيمل اسم أمحد.
ً
ب) قال املهتدي عبد األحد داود موضحا ناا ا يابق( :إن ا زنيل القةنآين القاهةل
ً
ب ن عس ابن منيم أعلن بلين إااهيل أنه ن "مبكا بنسول ي يت من بعدي اسمه
ً
ً
أمحد" – واحد من أقوى الربانن ىلع أن حممدا ن حقيق نبيا ،وأن القةنآن تزنيةل
ً
ً
إليه فعال ،إذ لم يكن يف وسعه أبدا أن يعنف أن لكم ابلارقليط نت تعةين أمحةد
إال من خالل الويح وا زنيل اإلليه ،وحجة القةنآن قاطعة ونهاهية  ،ألن ادلاللة

احلنفي لالسم ايلوناين تعادل بادلق ودون شك لكمةيت "أمحةد" و "حممةد" صةىل اهلل
عليه وسلم.
ج ) أن اسم ابلةارقليط لرظة يونانية جيتمةع مةن معانيهةا يف القةوامسس املعةني،
ً
وانلارص ،واملنار ،وادلايع .وإذا تنمجت حنفا حبنف إىل اللغ العنبي صةارت بمعةىن

"ادلايع" ونو من أسماهه صىل اهلل عليه وسةلم  ،وقةد وصةف يف القةنآن الكةنيم
ً
ً
ً
ً
بمثل ذلك يف قوه تعاىل( :يا أيها انليب إنا أرسلنا شاندا ومبكا وناينا .وداعيةا إىل

اهلل بإذنه) وقد فهم أواهل انلصارى أن ناه اللرظ إنما تعين النسول حممد صىل اهلل

عليه وسلم .

ً
البشارة اثلاثل  :قال يوحنا يف إجنيله اإلصحاح السادس عك خمربا أن املسي قةال:
ً
ً
(إن أمورا كثرية أيضا ألقول لكم ،ولكن ال تستييعون أن حتتملوا اآلن ،وأما أمةيت جةاء
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ذا روح احلق فهو سريشدكم إىل مجيع احلق ،ألنه ال يتلكم مةن نرسةه ،بةل لك مةا يسةمع
يتلكم به ،وخيرب م ب مور آتي  ،ذا يمجدين) .قال املهتدي انلجار( :وناه البشةارة يف معةىن
ً
قوه تعاىل( :وما ينيق عن اهلوى .إن نو إال ويح يوىح) .وقال املهتدي اهلاشةيم معلقةا ىلع
ً
ناه البشارة( :واملسي يبرص أمته ب ن دليه أمورا كثرية تروق طاقة احتمةاهلم ،وأنةه سةي يت
الوقت املناس ملءء النسول اذلي يعنيه بالنوح احلق .فتكون العقول قد ترتحت ،والقلوب
قد ذن

عنها رينها ،وانلروس قد أهلمت بعد فجورنةا تقوانةا ،يف نةاه اللحظة – فقةد –

يكون انلاس قد استعدت إفهامهم ،واتسعت مةدار هم ،الحتمةال لك مةا يلةىق إيلهةم ىلع
لسان ناا انليب اذلي ال يتلكم من نرسه ،وإنما من ويح يوىح إيله من ربه بالقنآن).
وياكن املسي عليه السالم بعض أوصاف ناا النسول اااتم اليت تساعد ىلع تمية

شخصيته منها قوه( :ذا يمجدين) .فمن صرات ناا النسول أنه يمجد املسةي  ،ولةم ية ت
أحد بعد املسي ويمنحه من ا مجيد واثلناء ما يستحقه ،وينفع عنةه وعةن أمةه افةرتاءات

ايلهود ،ويضعه يف املزنل اليت وضعه اهلل فيها – ويه العبودي والنسال – سوى حممةد صةىل

اهلل عليه وسلم .ومن صرات ناا النسول أنه سريشد االق إىل أمةور وحقةاهق لةم يبلغهةا
املسي  ،وذلك يف قوه( :وخيرب م ب مور آتي ).
بشارة سفر أعمال الرسل:

قال املهتدي اليربي أنه جاء يف كتاب فناكسسس قول رهةسس احلةوارين( :إنةه قةد

حان أن يبتدأ من بيت اهلل) قال املهتدي اليربي( :وترسةري ذلةك أن بيةت اهلل اذلي ذكةنه
احلواري نو مك  ،وفيها ن ابتداء احلكم اجلديد ال من فرينا .فإن قال قاهل :إنه عةين بةه

حكم ايلهود .فقد ن أخربنم املسي أنه ال يرت يف بيت املقةدس حجةن ىلع حجةن حةىت
ينسف ويبىق ىلع ااناب إىل يوم القيام  ،فقد وض أن احلكم اجلديد اذلي ذكنه احلةواري

نو دين اإلسالم وحكمه).

بشارة بولس يف رساتله إىل أهل غالطية:
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قال فولس يف رسا ه إىل أنل فالطي ( :إنه ن إلبةنانيم ابنةان أحةدنما مةن أمة
واآلخن من حنة ،وقد ن مودل ابنه اذلي من األم كمودل ساهن البك ،ف ما مةودل اذلي مةن

احلنة فإنه ودل بالعدة من اهلل.

فهما مثاالن مشبهان بالرنضن وانلاموسن ،ف ما ناجن فإنها تشبه جببةل سةسنا اذلي

يف بالد أرابيا اذلي نو نظري أوراشلم ناه ،ف ما أوراشلم اليت يف السةماء فةيه نظةري امنأتةه
احلنة) قال املهتدي اليربي( :فقد ثبت فولس يف قوه ناا معاين مج :
أوهلما :أن إسماعيل وناجن قد نا اسةتوطنا بةالد العةنب ،ويه الةيت سةمانا بةالد
أرابيا.
اثلاين :أن جبل سسناء اذلي بالشام يتصل ببالد ابلوادي بقوه :إن ناجن تشةبه بيةور

سسنا اذلي ببالد أرابيا .وسسنا نو اذلي ذكنته ا وارة يف صةدر نةاه انلبةوات يف قوهلةا( :إن
النب جاء من سسنا ،وطلع هلا من ساعري ،وظهن من جبل فاران) .فشهد فولس ناا ب ن اذلي

قالت عنه ا وراة :إنه جاء من سسنا :نو انليب صىل اهلل عليه وسةلم  ،ونةو اذلي ظهةن يف
بالد أرابيا .وأين يكون من اإلبان واإليضاح أكرث من تسمي بالد أرابيا اليت عين بها بةالد
العنب.
اثلالث :أن بيت املقدس نو نظري مك .

الرابع  :أن ناا انلاموس اثلاين والرنيض اثلاني ويه "الكيع اإلسالمي " سماوي ال

شك فيها ،فقد سمانما باسم واحد ،ولم يرنق بسنهما بمعىن من املعاين.

ف ما تقديمه احلنة ،وقوه( :ابن األم لم يودل بالعدة) فةالك منةه بالعصةبي وامليةل،
ً
وفيما استشهدت به من قوار ا وراة ىلع إسماعيل ما فيه كراي وبننان ىلع أنه – أيضةا –

ودل لسس بعده واحدة بل بعدات كثرية.

اااتمة
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لسست ناه البشارات اليت أوردتها يه لك ما يف ا وراة واإلجنيل ،ولسسةت
ً
ً
– أيضا – يه لك ما استيا نؤالء املهتدون استنباطه منهما ،ألنهم أوردوا أمثاال
ً
وصورا منها للتديلل ىلع نبوته صىل اهلل عليه وسلم  ،ويؤ د ذلةك قةول املهتةدي
الرتمجان( :ولةو ذكةنت مجيةع مةا يف كتة

األنبيةاء املتقةدمن مةن ذلةك –أي

البشارات -ليال الكتاب ،وأنا أرجو أن أمجع لبشارات مجيةع األنبيةاء بةه كتابةا
ً
جمندا ذللك) .وقال املهتدي انلجار بعد ذكنه لعدد من البشارات( :وناا قليل من
كثري).
وقد استخلص املهتدي إبنانيم خليل خالص ناه البشارات بنبسنا حممةد

صىل اهلل عليه وسلم فوجد أنها تؤ د جانبن نما:
.1

أنه النسول اااتم وال نيب بعده.

 .2أنه رسول اهلل للعاملن ف  .وأيد ناين اجلةانبن أو الوصةرن بعكةين
ً
سببا استخنجها من نصوص العهد القديم واجلديد.
وقال املهتدي اليربي بعد فنافه من االستدالل بالبشارات( :ولقةد رصح

عدة منهم – أي من أنبياء بين إااهيةل – باسةم انلةيب صةىل اهلل عليةه وسةلم ،
ً
ووصروه أيضا وسيافيه ورماته ،وسري املنايا وسبا اليري أمام عسةاكنه  ...فهةاه –
أي البشارات – لكها حمقق دلينه ،ومرخم لش نه ،ومصدق ملا أدت داعته عنه).

ناه البشارات اليت استعنضت جانبا منها تبن اتراق كثةري منهةا يف ذكةن
اسمه صىل اهلل عليه وسلم  ،وصرته ،وصر جهاده وجنوده ،وبدله وأمتةه ولغتةه ...
ً
فماذا يعين ناا ا وافق وا عاضد ؟ إن ناا ا عاضد يعين أمورا كثةرية لعةل مةن
أبنزنا ما ي :
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ً

.1

أن ناه النساالت لكها من عند اهلل ،وناه ا حنيف اذلي طةنأ عليهةا
وأثبته القنآن ،وال ننريه عنها – لم يستيع أن خييف املعىن اذلي ورد أصةال

يف اللرظ املزنل.
.2

ً
أن كت اهلل ورسةله يصةدق بعضةها بعضةا ،ويةؤمن بعضةها بةبعض،

فالسابق يبك بالالحق ،والالحق يؤمن بالسابق ،فإبنانيم آمةن بمةن سةبقه
ً
من رسل ،وس ل اهلل أن يبعث يف ذريتةه رسةوال يةن يهم يعلمهةم الكتةاب
واحلكم  ،وموىس آمن بإبنانيم وبمن سبقه وبكة بعس
الصالة والسالم ،وعس

وسلم.

ة وحممةد علةيهم

آمن بمن سةبقه وبكة بمحمةد صةىل اهلل عليةه

ً
 .3أن ما ورد من احلق فال خينج عن الصدق ،وال يناقض بعضه بعضا ،وأن
ً ً
ما ورد من ابلاطل فال يكون حقا أبدا.
.4

يت كد من ناه انلبوات يشء واحد ،ونو أن ناا انليب اذلي بكةت بةه

.5

أن ظهور النسال املحمدي واملل اإلسالمي ىلع يد خاتم النسةل يعتةرب

األنبياء معنوف دليهم ف .

آي نلبوتهم ،إذ حتقق صدق ما أخربوا به ،وظهور ما بكوا به ،ولو لم يظهةن

بليلت انلبوات فيه ويف إسماعيل عليهما السالم.
.6
.7

توافق ناه انلبوات يف حق حممد صىل اهلل عليه وسلم يدل ىلع فضةيلته
وانرناده بهاا الكف النفيع بن ساهن األنبياء صلوات عليهم وسالمه.

توافق ناه انلصوص مؤيد ملا أخرب به صىل اهلل عليةه وسةلم يف القةنآن

والسن من أنه ماكور يف الكت املتقدم .
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.8

نستنتج من ناا ا وافق عناي اهلل بهةاه األمة  ،وراعيتةه هلةا ،وحرظةه
دلينها ،فمن حرظه دلينها حرةظ نةاه األدلة ادلالة عليةه واملبكةة – ال

حلاج ناا ادلين إيلها ،وإنما إلقام احلج ىلع أنلها.
.9

أن البك ىلع عتونم وتمندنم لويح الشييان يف حماول طمس نةور اهلل
وإضالل عباده – ال يستييعون أن ييرئوا نور اهلل ،يقول احلق تبار وتعاىل

بعد ذكنه بشارة املسي عليه السالم بهاا النسول صةىل اهلل عليةه وسةلم :

(ينيدون يليرئوا نور اهلل ب فوانهم واهلل متم نوره ولو كنه الاكفنون).
.10

رأينا يف البشارات السابق كيف أثبت نؤالء املهتدون اسم انليب حممةد

صىل اهلل عليه وسلم وصرته يف ا ةوراة واإلجنيةل ،ورأينةا كةالك كيةف
استبدلت ناه األسماء وفريت األوصةاف يف اليبعةات احلديثة  ،كرةنا
ً
ً
وحسدا وحقدا.
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