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لقرون مضت  ،عارض باحثون إسالميون إيمان المسيحيّين بإآلھية المسيح ؛ كما ش ّددوا
على التأكيد أن المسيحيّين ليسوا على دراية بالنبوآت الواردة في كتابھم والتي تشير إلى قدوم
محمّد .وكتيِّب د .جمال بدوي تحت عنوان "محمّد في الكتاب المقدس" مِثال واضح في ھذا الشأن.
فقد أشار د .بدوي في سرده وحلَّل فقرات من الكتاب المق ّدس ُت َؤيِّد  ،حسب رأيه  ،ادعاء
المسلمين ھذا .كما حاول جاھداً ربط ھذه الفقرات بفكرة أن ُم َحمَّد كان النبيّ الموعود .غير أن
تستعرض  ،ولو عن غير عمد ،
بحثا ً أعمق في محتوى دراسته ُي ْظ ِھر أخطاء أساسيَّة وعديدة
ِ
الوقائع الواردة في الكتاب المق ّدس بشكل خاطئ.
تستعرض ھذه الدراسة الفقرات المحددة التي يستعين بھا بدوي لدعم ادعائه وتقدم للقارئ
دحضا ً مختصراً ومنتظما ً لھذه االعاءات .كما َن ْط َر ُح اعتراضاتنا والنقاط المضادة  ،مرشدين
القارئ إلى التحليل المنطقي لكلمة .M
فإذا ما واجه القارئ الموضوعي روعة وسھولة الكتاب المقدس  ،حصل على معلومات
ھامة عن عمق رؤياه ؛ وإذا ما تفرَّ سنا بشمولية ھذه الرائعة اإللھية  -الكتاب المق ّدس  -أطلَّت
علينا صورة جميلة للمخطط اإللھي لخالص الجنس البشري من خالل التضحية بالنفس والتي قام
بھا سيدنا يسوع المسيح.
ً
نقطة نقطة :
نبدأ ھنا بتفحص كتيّب د .بدوي
 -١ي ّدعي المسلمون أن الوعد بمباركة إسماعيل يؤكد ُن ُب َّوة ُم َحمَّد  ،كونه النبيّ الوحيد الذي
َت َح َّدر منه ) تكوين – (٢٠: ١٧
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غير أن قراءة النص في موضعه تظھر بشكل واضح أن مباركة اسماعيل لم تكن َنبُوأَة
ورفعة في المركز السياسي ؛ فيتبارك اسماعيل ويُرْ َزق اثنا عشر إبنا ً يكونون
بمحمّد بل بساللة ِ
أمراء أقوياء ويحكمون إلى الشرق من إسرائيل  ،محققين بذلك وعد  Mله :
ْن ِم َئ ِة َس َنةٍ؟ َو َھ ْل َتلِ ُد
ضح َ
َف َس َق َط اب َْراھِي ُم َعلَى َوجْ ِھ ِه َو َ
ِك َو َقا َل فِي َق ْلبِ ِهَ » :ھ ْل يُولَ ُد ِالب ِ
ِي بِ ْن ُ
ت تِسْ عِي َن َس َن ًة؟«.
ارةُ َوھ َ
َس َ
» :Yلَي َ
ْت اسْ مَاعِ ي َل َيعِيشُ ا َما َم َك!«
َو َقا َل اب َْراھِي ُم ِ َّ ِ
ارةُ امْ َرا ُت َك َتلِ ُد لَ َك ابْنا َو َت ْدعُو اسْ َم ُه اسْ َح َ
اقَ .واقِي ُم َع ْھدِي َم َع ُه َعھْدا
َف َقا َل َ ُ Mب ْل َس َ
ا َب ِديّا لِ َنسْ لِ ِه مِنْ َبعْ ِد ِه.
َوامَّا اسْ مَاعِ ي ُل َف َق ْد َسمِعْ ُ
ار ُك ُه َو ْاثمِرُ هُ َوا َك ِّثرُ هُ َكثِيرا ِج ّدا .ا ْث َن ْي
ت لَ َك فِي ِهَ .ھا ا َنا ا َب ِ
ً
َّ
َ
َ
ً
َع َ
اس َح َ
ك
اق الذِي َتلِ ُدهُ ل َ
يرةَ .ولكِنْ َع ْھدِي اقِي ُم ُه َم َع ْ
اج َعلُ ُه ا َّمة َكبِ َ
ش َر َرئِيسا َيلِ ُد َو ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ت فِي ال َّس َن ِة اال ِت َي ِة«  } -سِ فرُ التكوين {٢١-١٧: ١٧
ارةُ فِي َھذا ال َوق ِ
َس َ
َت َح ُّق ُق النبوءة:
ار َة إلِب َْراھِي َم.
ار َي ُة َس َ
ْن إِب َْراھِي َم الَّذِي َولَدَ ْت ُه َھ َ
َو َھ ِذ ِه َم َوالِي ُد إِسْ مَاعِ ي َل ب ِ
اج ُر ا ْلمِصْ ِر َّي ُة َج ِ
َ
ب َم َوالِي ِد ِھ ْمَ :ن َباي ُ
ُوت بِ ْكرُ إِسْ مَاعِ ي َل َوقِيدَا ُر
َو َھ ِذ ِه أَسْ َما ُء َبنِي إِسْ مَاعِ ي َل بِأسْ َمائ ِِھ ْم َح َس َ
ْسا ُم َو ِم ْش َماعُ َو ُدو َم ُة َو َمسَّا َو َحدَ ارُ َو َت ْي َما َو َي ُ
طورُ َو َنافِيشُ َوق ِْد َم ُة .ھَؤُ الَءِ
َوأَدَ ْبئِي ُل َو ِمب َ
صونِ ِھ ْم .إ ْث َنا َع َ
ب
س َ
ش َر َرئِيسا ً َح َ
ار ِھ ْم َو ُح ُ
ُھ ْم َب ُنو إِ ْس َماعِيل َ َو َھ ِذ ِه أَ ْس َماؤُ ُھ ْم بِ ِد َي ِ
ُوح ُه َو َم َ
ات
ون َس َن ًةَ .وأَسْ لَ َم ر َ
َق َبائِلِ ِھ ْمَ .و َھ ِذ ِه سِ ُنو َح َيا ِة إِسْ مَاعِ ي َلِ :م َئ ٌة َو َسبْعٌ َو َثالَ ُث َ
ض َّم إِلَى َق ْو ِم ِهَ ) .و َس َك ُنوا مِنْ َح ِويلَ َة إِلَى ُ
ور الَّتِي أَ َما َم مِصْ َر حِي َن َما َت ِجي ُء َنحْ َو
ش َ
َوا ْن َ
َ
ِيع إِ ْخ َو ِت ِه َن َز َل – سِ ْف ُر التكوين  } ١٨-١٢: ٢٥سِ ْف ُر التكوين ١٦
أَ ُّش َ
ور( .أ َما َم َجم ِ
{ ١٨ ,١٣: ٢١ ,١٥-٧:
يؤكد سِ ف ُر التكوين مراراً وبوضوح أن ُساللة إبراھيم من سارة ھي المباركة بملوك
وأنبياء  ،يخدمون في بالد غريبة مدة أربع مئة عام  ،يملِكون كنعان ويصبحون قوم  ) .Mقارن
سِ ْف َر التكوين ٣-١: ١٢؛ ١٦-١٣: ١٥؛ ٢١ ,١٩ ,١٦-١٥: ١٧؛ ١٢: ٢١؛ ١٨-١٧: ٢٢؛ ٢٦
٢٤:؛ ١٥-١٣ : ٢٨؛ ( ١٢-١١: ٣٥
كما يشھد القرآن أيضا ً أن إسحاق  ،وليس اسماعيل  ،ھو من أُختير ليكون نب ّيا ً وملكا ً :

اب َوآ َت ْي َناهُ أَجْ َرهُ فِي ال ُّد ْن َيا
وب َو َج َع ْل َنا فِي ُذرِّ َّيتِ ِه ال ُّنبُوَّ َة َوا ْل ِك َت َ
" َو َو َھ ْب َنا لَ ُه إِسْ َح َق َو َيعْ قُ َ
ِين " } سورة { ٢٧: ٢٩
َوإِ َّن ُه فِي ْاآلخ َِر ِة لَم َِن الصَّالِح َ
ووا ِق ُع أن " ُذرِّ َّي ِت ِه" ُتشير إلى إسرائيل توضِ حُ ه اآليات والسور التالية:
" َيا َبنِي إِسْ َرائِي َل ْاذ ُكرُ و ْا نِعْ َمت َِي الَّتِي أَ ْن َع ُ
ِين " }
مْت َعلَ ْي ُك ْم َوأَ ِّني َف َّ
ض ْل ُت ُك ْم َعلَى ا ْل َعالَم َ
سورة { ٤٧: ٢

اب َوا ْل ُح ْك َم َوال ُّنبُوَّ َة َو َر َز ْق َناھُم م َِّن َّ
ت َو َفض َّْل َنا ُھ ْم
الط ِّي َبا ِ
" َولَ َق ْد آ َت ْي َنا َبنِي إِسْ َرائِي َل ا ْل ِك َت َ
َ
مْر َف َما ْ
اخ َتلَفُوا إِ َّال مِن َبعْ ِد َما َجاء ُھ ْم ْالع ِْل ُم َب ْغيًا
ِين َوآ َت ْي َناھُم َب ِّي َنا ٍ
َعلَى ْال َعالَم َ
ت م َِّن ْاأل ِ
ون " }سورة -١٦: ٤٥
َّك َي ْقضِ ي َب ْي َن ُھ ْم َي ْو َم ْالقِ َيا َم ِة فِي َما َكا ُنوا فِي ِه َي ْخ َتلِفُ َ
َب ْي َن ُھ ْم إِنَّ َرب َ
{ ١٧
" َيا َبنِي إِسْ َرائِي َل ْاذ ُكرُ و ْا نِعْ َمت َِي الَّتِي أَ ْن َع ُ
ِين "
مْت َعلَ ْي ُك ْم َوأَ ِّني َف َّ
ض ْل ُت ُك ْم َعلَى ا ْل َعالَم َ
}سورة { ١٢٢: ٢
كر لمساندة فكرة َت َف ُّوق اسماعيل وتفضيله على
ثم يحاول بدوي اللجوء إلى أح ّقية الولد ِ
الب ِ
إسحاق – .سِ ْفرُ التثنية ١٧-١٥: ٢١
غير أن ھذه المحاولة فشلت ألن ابراھيم لم يكن يومھا ُم َق َّيداً بقوانين موسى وقد وُ ِجدت
عام .فلو كان إبراھيم ُم َق َّيداً بقوانين موسى ھذه  ،لكان مجبراً على مراعاة شعائر
َبعْ دَ هُ بأربع مئة ٍ
يوم السبت ويوم الغفران وواجبات األضاحي وعدم تزاوج األنسباء )وھو ما قام به يعقوب(
ووصايا أخرى كثيرة كانت قد ق َّيدته وأبناؤه .وھكذا  ،سقطت حجة المسلمين ألن قوانين موسى ال
تنطبق على إبراھيم.
الب ْك ِر
كما أن بدوي تجاھل األمثلة الواردة في الكتاب المقدس  ،حيث اختار  Mأوالداً غير ِ
 ،وأحداھا اختياره يعقوب على أخيه البكر عيس َُو :
ُ
انَ :شعْ بٌ َي ْق َوى َعلَى
ان َومِنْ أَحْ َشائِكِ َي ْف َت ِر ُق َشعْ َب ِ
َف َقا َل لَ َھا الرَّ بُّ » :فِي َب ْط ِنكِ أ َّم َت ِ
ِير« } سِ ْفر التكوين { ٢٣: ٢٥
َشعْ ٍ
ب َو َك ِبي ٌر يُسْ َتعْ َب ُد لِ َ
صغ ٍ
الب ْك ِر :
كما اختار  Mإفرايم  ،أحد أبناء يوسف  ،ليتقدم مرتبة على أخيه ِ
ْ
س أَ ْف َر ِاي َم َسا َء َذل َِك فِي َع ْي َن ْي ِه
َفلَمَّا َرأَى يُوسُفُ أَنَّ أَ َباهُ َو َ
ض َع َيدَ هُ ا ْليُمْ َنى َعلَى َرأ ِ
ْ
ْ
ْس
س َم َنسَّىَ .و َقا َل يُوسُفُ ألَ ِبي ِه» :لَي َ
س أَ ْف َر ِاي َم إِلَى َرأ ِ
َفأَمْ َس َك ِب َي ِد أَ ِبي ِه لِ َي ْنقُلَ َھا َعنْ َرأ ِ
ضعْ َيمِي َن َك َعلَى َر ْأسِ ِه«َ .فأ َ َبى أَبُوهُ َو َقا َلَ » :عل ُ
ِمْت َيا
َھ َك َذا َيا أَ ِبي ألَنَّ َھ َذا ھ َُو ا ْل ِب ْكرُ َ .
إ ْبنِي َعل ُ
ِير
ِمْت! ھ َُو أَيْضا ً َي ُكونُ َشعْ با ً َوھ َُو أَيْضا ً يَصِ ي ُر َك ِبيراًَ .ولَكِنَّ أَ َخاهُ ال َّ
صغ َ
ُ
ُ
ْ
ً
ْ
ُ
َي ُكونُ أَ ْك َب َر ِمن ُه َو َنسْ ل ُه َيكونُ جُ مْ ھُورا م َِن األ َم ِم« } .سِ فرُالتكوين { ١٩-١٧: ٤٨
على ضوء ھذه الفقرات وواقع أن قوانين موسى بالنسبة للولد البكر لم تكن قد وُ ِجدت بعد
 ،فإن لجوء بدوي إلى َوضْ ِع الولد البكر ضعيف ولم ينجح في الدفاع عن موقفه.
 -٢ي َّدعي بدوي أن محمَّد ھو  ،كما موسى  ،النبيُّ المنتظر:
لك َوأَجْ َع ُل َكالمِي فِي َف ِم ِه َف ُي َكلِّ ُم ُھ ْم ِب ُك ِّل َما أُوصِ ي ِه
أُقِي ُم ل ُھ ْم َن ِب ّيا ً مِنْ َوسَطِ إِ ْخ َوت ِِھ ْم م ِْث َ
ِب ِه } سِ ْف ُر التثنية {١٨:١٨

غالبا ً ما ُت ْف َھ ُم اآليات التي َت ْذ ُكر " نبيا ً مثل موسى " بشكل خاطئ على أنھا تعني م َُحمَّد
لألسباب التالية:
 .١كان النبيّ ليأتي من وسط "إخوتھم" )أيً اإلسرائيليين( والمُشا ُر إليھم ھم
اإلسماعيليون
ُ
 .٢نطق ُم َحمَّد بكلمات  ) Mأي القرآن( كما ذك َِر في الفقرة أن النبيَّ فاعِ ٌل
ِض محمَّد  ،كمثل موسى  ،من قومه وھرب إلى المدينة )كما ھرب موسى إلى
 .٣رُ ف َ
ميديان(  ،وعاد منتصراً ليؤسس وطنا ً ويضع قانونا ً ويكون رئيسا ً مدنيا ً وقائداً
عسكريا ً
مشكلة ھذه النقاط أنھا ال ُت َش ِّكل الخصائص ال ُم َميِّ ِ◌ َ◌زة  ،كما وردت في الكتاب المق ّدس
جُب على ھذا النبيّ أن يكون نظير موسى في موضعين ،
ير موسى .فقد َو َ
 ،لتحديد ھوية النبيّ َنظِ ِ
ُتشير إليھما اإلستشھادات التالية:
ُوسى إِلَى
صا ِح َب ُهَ .وإِ َذا َر َج َع م َ
لر ُجل ُ َ
وسى َو ْجھا ً ل َِو ْج ٍه َك َما ُي َكلِّ ُم ا َّ
ب ُم َ
لر ُّ
َو ُي َكلِّ ُم ا َّ
ْ
ْ
ْ
ان َخا ِد ُم ُه َي ُ
ون ال ُغالَ ُم الَ َيب َْر ُح مِنْ دَ اخ ِِل ال َخ ْي َم ِة } سِ فرُ الخروج
شوعُ بْنُ ُن َ
ا ْل َم َحلَّ ِة َك َ
{ ١١: ٣٣
ِيع
لر ُّ
َول ْم َيقُ ْم َبعْ ُد َن ِبيٌّ فِي إِسْ َرا ِئيل م ِْث ُل مُو َسى الذِي َع َر َف ُه ا َّ
ب َو ْجھا ً ل َِو ْج ٍه فِي َجم ِ
ت َوا َلع َجائِ ِ
اآل َيا ِ
ِيع َع ِبي ِد ِه
ب لِ َي ْع َمل َھا فِي أَ ْر ِ
ضم ْ
لر ُّ
سل ُه ا َّ
ب التِي أَ ْر َ
ِص َر ِبفِرْ َع ْو َن َوبِ َجم ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
ُ
او ِ
سى أ َما َم
صن َع َھا ُمو َ
ف ال َعظِ ي َم ِة التِي َ
َو ُك ِّل أرْ ضِ ِه َوفِي كل ِّ ال َي ِد الشدِيدَ ِة َوكل ِّ ال َمخ ِ
َ
ِيع إِ ْس َرائِيل َ } سِ ْفرُ التثنية { ١٢-١٠: ٣٤
أ ْع ُي ِن َجم ِ
لذلك  ،كان على ھذا النبيّ اج ِتراح معجزات كتلك التي قام بھا موسى  ،وكان عليه أيضا ً
يعرف  Mوجھا ً لوجه  ،أي أن تكون له صلة مباشرة مع  .Mومن المالحظ أن القُرْ آن يؤكد أن
أن ِ
 Mتكلَّم مباشرة مع موسى :
َ
ِّين مِن َبعْ ِد ِه َوأَ ْو َح ْي َنا إِلَى إِب َْراھِي َم َوإِسْ َماعِي َل
وح َوال َّن ِبي َ
إِ َّنا أَ ْو َح ْي َنا إِلَي َ
ْك َك َما أ ْو َح ْي َنا إِلَى ُن ٍ
ان َوآ َت ْي َنا دَ اوُ و َد
ون َو ُسلَ ْي َم َ
س َو َھارُ َ
ُّوب َويُو ُن َ
يسى َوأَي َ
وب َواألَسْ بَاطِ َوعِ َ
َو ْإسْ َح َق َو َيعْ قُ َ
ْك َو َكلَّ َم ّ
ْك مِن َق ْب ُل َورُ ُسالً لَّ ْم َن ْقصُصْ ُھ ْم َعلَي َ
صصْ َنا ُھ ْم َعلَي َ
َزبُورً ا َورُ ُسالً َق ْد َق َ
?ُ
وسى َت ْكلِي ًما } سورة { ١٦٤-١٦٣: ٤
ُم َ
ير  Mأبداً كما أنه لم يجترح العجائب إطالقا ً  ،وھذا ما
لم يأ ِ
ت محمَّد ھذه األفعال ألنه لم َ
ُت ْث ِب ُته اآليات القرآنية التالية :
ُون لَ ْوالَ ُي َكلِّ ُم َنا ّ
ِين مِن َق ْبل ِِھم م ِّْث َل
?ُ أَ ْو َتأْتِي َنا آ َي ٌة َك َذل َِك َقا َل الَّذ َ
ِين الَ َيعْ لَم َ
َو َقا َل الَّذ َ
َق ْول ِِھ ْم َت َشا َب َھ ْ
ون } سورة { ١١٨: ٢
ت قُلُو ُب ُھ ْم َق ْد َب َّي َّنا اآل َيا ِ
ت لِ َق ْو ٍم يُو ِق ُن َ

اب بِ ُكل ِّ آ َي ٍة مَّا َت ِبعُو ْا قِ ْبلَ َت َك َو َما أَ َ
َولَئِنْ أَ َت ْي َ
نت بِ َتابِ ٍع ِق ْبلَ َت ُھ ْم َو َما
ت الَّذِينَ أ ُ ْو ُتو ْا ا ْل ِك َت َ
ك ِم َن ْالع ِْل ِم إِ َّن َك إِ َذاً
ض َولَئ ِِن ا َّت َبعْ َ
َبعْ ُ
ضھُم ِب َت ِاب ٍع قِ ْبلَ َة َبعْ ٍ
ت أَھْ َواءھُم مِّن َبعْ ِد َما َجاء َ
َّ
ِين } سورة { ١٤٥: ٢
لَّم َِن الظالِم َ
َو َقالُو ْا لَ ْوالَ ُن ِّزل َ َعلَ ْي ِه آ َي ٌة ِّمن َّر ِّب ِه قُ ْل إِنَّ ّ
َ َMقا ِدرٌ َعلَى أَن ُي َن ِّز ٍل آ َي ًة َولَـكِنَّ أَ ْك َث َر ُھ ْم الَ
ُون } سورة { ٣٧: ٦
َيعْ لَم َ
اَ Yج ْھدَ أَ ْي َمان ِِھ ْم لَئِن َجاء ْت ُھ ْم آ َي ٌة لَّي ُْؤ ِم ُننَّ ِب َھا قُ ْل إِ َّن َما اآل َي ُ
َ Mو َما
ات عِ ندَ ّ ِ
َوأَ ْق َسمُو ْا ِب ّ ِ
ُي ْشعِرُ ُك ْم أَ َّن َھا إِ َذا َج ْ
ون } سورة { ١٠٩: ٦
اءت الَ ي ُْؤ ِم ُن َ
وسى أَ َولَ ْم َي ْكفُرُوا ِب َما
َفلَمَّا َجاء ُھ ُم ْال َح ُّق مِنْ عِ ن ِد َنا َقالُوا لَ ْو َال أُوت َِي ِم ْثل َ َما أُوت َِي ُم َ
ِرُون }سورة {٤٨: ٢٨
ان َت َظا َھ َرا َو َقالُوا إِ َّنا ِب ُك ٍّل َكاف َ
أُوت َِي م َ
ُوسى مِن َق ْب ُل َقالُوا سِ حْ َر ِ
ير  Mولم يعلم اآلتي :
كما أن األحاديث تدعم حقيقة أن محمّد لم َ
َح َّد َ
ث مسروق  ،قال:
صلَّى َّ
ت ل َِعا ِئ َش َة َرضِ َي َّ
قُ ْل ُ
َ ُ Mعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َر َّب ُه
َ ُMع ْن َھا َيا أ ُ َّم َتا ْه َھ ْل َرأَى م َُح َّم ٌد َ
َف َقالَ ْ
ت أَي َْن أَ ْن َ
ت لَ َق ْد َقفَّ َش َع ِري ِممَّا قُ ْل َ
ب َمنْ َح َّد َث َك
ت مِنْ َث َال ٍ
ث َمنْ َح َّد َث َكھُنَّ َف َق ْد َك َذ َ
َ
َّ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ب ث َّم َق َرأ ْ
صا ُر
ت َال ُت ْد ِر ُك ُه األ ْب َ
سلَّ َم َرأى َر َّب ُه فقدْ َكذ َ
صلَّى ?ُ َعلَ ْي ِه َو َ
أَنَّ ُم َح َّمدًا َ
ان لِ َب َش ٍر أَنْ ُي َكلِّ َم ُه َّ
 ُMإِ َّال َوحْ ًيا أَ ْو
َوھ َُو ي ُْد ِر ُ
ار َوھ َُو اللَّطِ يفُ ْال َخ ِبيرُ َو َما َك َ
ْص َ
ك ْاألَب َ
ب ُث َّم َق َرأَ ْ
ت َو َما َت ْد ِري
مِنْ َو َرا ِء ح َِجا ٍ
ب َو َمنْ َح َّد َث َك أَ َّن ُه َي ْعلَ ُم َما فِي َغ ٍد َف َقدْ َك َذ َ
َ
َ
َ
ُ
ِّ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ب ث َّم ق َرأت َيا أ ُّي َھا الرَّ سُو ُل َبلغ َما
َن ْفسٌ َم َاذا َت ْكسِ بُ َغدا َو َمنْ َح َّدث َك أن ُه كت َم فق ْد كذ َ
ْن
ِّك ْاآل َي َة َولَ ِك َّن ُه َرأَى ِجب ِْري َل َعلَ ْي ِه الس ََّالم فِي ص َ
ْك مِنْ َرب َ
أ ُ ْن ِز َل إِلَي َ
ُورتِ ِه َمرَّ َتي ِ
)صحيح البخاري – مجلَّد  – ٦كتاب  – ٦٠رقم (٣٧٨
ويقول مسروق أيضا ً :
صلَّى َّ
َعنْ َعا ِئ َش َة َرضِ َي َّ
َ ُ Mع ْن َھا َقالَ ْ
سلَّ َم
? ُ َعلَ ْي ِه َو َ
ت َمنْ َحدَّ َث َك أَنَّ ُم َح َّمدًا َ
ْصا ُر َو َمنْ َح َّد َث َك أَ َّن ُه َي ْعلَ ُم ا ْل َغ ْي َب
ب َوھ َُو َيقُو ُل َال ُت ْد ِر ُك ُه ْاألَب َ
َرأَى َر َّب ُه َف َقدْ َك َذ َ
ْب إِ َّال َّ
) ُ Mصحيح البخاري – مجلَّد  – ٩كتاب
ب َوھ َُو َيقُو ُل َال َيعْ لَ ُم ْال َغي َ
َف َقدْ َك َذ َ
 – ٩٣رقم (٤٧٧
ثانيا ً  ،إن تعبير "إخوتھم"  ،إذا ما قُ ِرأَ في موقعه من النص  ،يشير فقط إلى أَسْ َباط
إسرائيل اإلثنتي عشرة كما تظھره اآليات اإلفتتاحية من سِ ْف ِر التثنية : ٢-١: ١٨
ون َو َقائِدَ الرَّ بِّ
الوي ِقسْ ٌم َوال َنصِ يبٌ َم َع إِسْ َرائِيلَ .يأْ ُكل ُ َ
لالوي َ
ِّين ُك ِّل سِ بْطِ ِ
»ال َي ُكونُ لِل َك َھ َن ِة ا ِ
َو َنصِ ي َب ُهَ .فال َي ُكونُ ل ُه َنصِ يبٌ فِي َوسَطِ إِ ْخ َو ِت ِه .الرَّ بُّ ھ َُو َنصِ ي ُب ُه َك َما َقال ل ُه
في الفصل  ١٥-١٤: ١٧من سِ ْف ِر التثنية ُ ،يؤ َم ُر اإلسرائيليّون بتنصيب أحد "إخوتھم"  ،ال
إنسانا ً أجنبيا ً على اإلطالق  ،ملكا ً عليھم .والواقع أن إسرائيل لم ُت َنصِّب يوما ً طوال تاريخھا "أخا ً"

إسماعيليا ً ملكا ً عليھا .لقد كان دائما ً إسرائيليا ً كداوود مثالً .ھذا ما يبرھن أن "إخوتھم"  ،في سياق
ھذا النص  ،ال ُتشير إلى أية أُمة خارج أسباط إسرائيل اإلثنتي عشرة.
الشخص الوحيد الذي تنطبق عليه ھذه النبوءة ھو سيدنا يسوع المسيح  ،لألسباب التالية:
 .١يقول المسيح أن موسى كتب عنه ) يوحنا ( ٤٦: ٥
َ
 .٢يقول الرسل أن ھذه الفقرة تحققت بالمسيح )يوحنا  ٤٥: ١أعْ َما ُل الرُ ُس ِل(٢٤-١٧: ٣
صدَ رت أوامر بقتل المواليد ُ
الذكور ) سِ ْف ُر الخروج ١
 .٣زمن ميالد موسى والمسيح َ ،
ج ْي ُل متى ( ١٣: ٢
 ٢٢ ,١٦-١٥:؛ إِ ْن ِ
 .٤أُنقذ اإلثنان بتدخل إآلھي ) سِ ْفرُ الخروج  ١٠-٢: ٢؛ إِ ْن ِج ْي ُل متى ( ١٣: ٢
 .٥كون المسيح إبن  ، Mفإنه قد عرف اآلب " وجھا ً لوجه " – كذلك موسى من قبله .في
ج ْي ُل يوحنا ١
ج ْي ُل متى  ٢٧: ١١؛ إِ ْن ِ
الواقع  ،فإن المسيح ھو صورة  Mورمزه التام ) إِ ْن ِ
١٨ ,١٤ ,٣-١:؛ َ ٩: ١٤ر َسا ِئ ُل كولوسي  ١٧-١٥: ١؛ َر َسا ِئ ُل العبرانيين ( ٣ ,٢: ١
ً
َ .٦حض ََّر  Mموسى ِلبعْ َثتِه بھيامه في البريّة مدة أربعين عاما ً ؛ والمسيح أربعين يوما )
سِ ْفرُ الخروج  ٧:٧؛ إِ ْن ِج ْي ُل متى (١: ٤
 .٧توھَّج المسيح  ،نظير موسى  ،بأضواء َن ِّي َرة على جبل التجلّي ) سِ ْفر الخروج ٢٩: ٣٤
؛ إِ ْن ِج ْي ُل م ّتى ( ٢: ١٧
 .٨كانت عجائب المسيح أعظم من عجائب موسى .مثال ذلك أنه أحيى األموات )إِ ْن ِج ْي ُل
يوحنا (٤٤-٤٣ ,٢٦-٢٥: ١١
ج ْي ُل يوحنا ( ٢٨: ٨
َ .٩ن َطق المسيح كالم  Mوحده ) إِ ْن ِ
 .١٠توسَّط المسيح  ،مثل موسى  ،عن شعبه ) سِ ْف ُر الخروج  ٣٢-٣٠: ٣٢؛ َر َسائِ ُل
تيموثاوس األول ( ٥: ٢
 .١١كان المسيح  ،مثل موسى  ،وسيطا ً لما تعھَّد  Mبه ) سِ ْفرُ الخروج  ٨-٤: ٢٤؛
إِ ْن ِج ْي ُل مرقس  ٢٤: ١٤؛ كورنثوس األول ( ٢٥-٢٣: ١١
الرق والثاني من الخطيئة
 .١٢حرَّ ر موسى والمسيح شعبيھما من العبودية  :األول من ِ
)سِ ْفرُ الخروج ؛ أشعياء  ٥٣؛ إِ ْن ِج ْي ُل يوحنا  ٣٦-٣٢: ٨؛ َر َسا ِئ ُل غالطية ( ١: ٥
ج ْي ُل لوقا
 .١٣المسيح  ،مثل موسى  ،إسرائيلي من سِ ْبطِ يھوذا ) سِ ْفرُ العدد  ٥٩: ٢٦؛ إِ ْن ِ
( ٣٨-٢٢: ٣
من المالحظ أن الكثير من الباحثين اإلسالميين األوائل  ،مثل ابن اسحاق في سراط
رسول  ، Mشھدوا أن موسى كتب عن يسوع :
صلّى ّ
َ ُMعلَ ْي ِه َو َسلّ َم  -أَ َت ْت ُھ ْم
َ -M
ُول ّ ِ
ص َ
ان مِنْ ال ّن َ
َولَمّا َق ِد َم أَھْ ُل َنجْ َر َ
ارى َعلَى َرس ِ
صلّى ّ
أَحْ َبارُ َيھُودَ َف َت َن َ
َ ُ Mعلَ ْي ِه َو َسلّ َم َ -ف َقا َل َرافِعُ بْنُ حُ َر ْي ِملَ َة
َ -M
ول ّ ِ
ازعُوا عِ ْندَ َر ُس ِ
ان مِنْ
يل َف َقا َل َرجُ ٌل مِنْ أَھْ ِل َنجْ َر َ
َ :ما أَ ْن ُت ْم َعلَى َشيْ ٍء َو َك َف َر ِبع َ
ِيسى َوبِ ْاإلِ ْن ِج ِ
ارى ل ِْل َيھُو ِد َما أَ ْن ُت ْم َعلَى َشيْ ٍء َو َج َحدَ ُنبُوّ َة مُو َسى َو َك َف َر ِبال ّت ْو َرا ِة َفأ َ ْن َز َل ّ
ص َ
ال ّن َ
ُM
ارى
ارى َعلَى َشيْ ٍء َو َقالَ ِ
ْس ِ
َت َعالَى فِي َذل َِك مِنْ َق ْول ِِھ ْم َو َقالَ ِ
ص َ
ت ال ّن َ
ص َ
ت ال ّن َ
ت ْال َيھُو ُد لَي َ
ُون م ِْث َل َق ْول ِِھ ْم
ْس ِ
ِين َال َيعْ لَم َ
اب َك َذل َِك َقا َل الّذ َ
ون ْال ِك َت َ
ت ْال َيھُو ُد َعلَى َشيْ ٍء َو ُھ ْم َي ْتلُ َ
لَ ي َ
َف ّ
ون أَيْ ُك ّل َي ْتلُو فِي ِك َت ِاب ِه َتصْ د َ
ِيق َما
اَ ُYيحْ ُك ُم َب ْي َن ُھ ْم َي ْو َم ْالقِ َيا َم ِة فِي َما َكا ُنوا فِي ِه َي ْخ َتلِفُ َ
ِيسى َ ،وعِ ْندَ ُھ ْم ال ّت ْو َراةُ فِي َھا َما أَ َخ َذ ّ
ان
َك َف َر ِب ِه أَيْ َي ْكفُ ُر ْال َيھُو ُد ِبع َ
َ ُ Mعلَي ِْھ ْم َعلَى ل َِس ِ

يل َما َجا َء بِ ِه
ُم َ
ِيسى َ -علَ ْي ِه ّ
ِيق بِع َ
الس َال ُم  -بِال ّت ْ
وسى َ -علَ ْي ِه ّ
الس َال ُم َ -وفِي ْاإلِ ْن ِج ِ
صد ِ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ُوسى َ -عل ْي ِه السّال ُم َ -و َما َجا َء بِ ِه مِنْ الت ْو َرا ِة
ِيق م َ
عِ ي َسى َ -عل ْي ِه السّال ُم  -مِنْ تصْ د ِ
صاح ِِب ِه.
َ Mو ُك ّل َي ْكفُرُ ِب َما فِي َي ِد َ
مِنْ عِ ْن ِد ّ ِ
يوافق الرأي باحث إسالمي آخر ھو ابن كثير  ،إذ يقول في تفسيره للسورة : ٦١: ٦
سول َّ
دَي
َوإِ ْذ َقا َل عِ َ
ص ِّد ًقا لِ َما َب ْين َي َّ
? إِلَ ْي ُك ْم ُم َ
يسى ِابْن َمرْ َيم َيا َبنِي إِسْ َرائِيل إِ ِّني َر ُ
ُول َيأْتِي مِنْ َبعْ دِي اِسْ مه أَحْ َمد َيعْ نِي ال َّت ْو َراة َقدْ َب َّ
ش َر ْت بِي
مِنْ ال َّت ْو َراة َو ُم َب ِّشرً ا ِب َرس ٍ
صدِّق َما أَ ْخ َب َر ْت َع ْن ُه َوأَ َنا ُم َب ِّشر ِب َمنْ َبعْ دِي َوھ َُو الرَّ سُول ال َّن ِبيّ ْاألُمِّيّ ْال َع َربِيّ
َوأَ َنا ُم َ
٢
ْال َم ِّكيّ أَحْ َمد
ويقول الباحث اإلسالمي الرازي أن التوراة ب َّشرت بقدوم يسوع المسيح :
من الممكن أن ُنجادل أن التصريحات المتأخِرة تتناقض مع سابقاتھا .سبب ذلك أنھا
ُتشير بوضوح إلى أنه أتى ليشرِّ ع بعض ما لم تشرِّ عه التوراة .ھذا ما يعني أن
ض تشريع التوراة  ،مما يتناقض مع قوله " :أنا مص ِّدق على التوراة
تشريعه َنا َق َ
التي أتت قبلي" .غير أن الرازي َت َمسَّك بأن " ليس ھناك تناقض بين التصريحين
ألن التصديق على التوراة ال يعني إال اإليمان بأن كل ما تحويه صادق وصحيح.
كما أنه  ،لو كان الھدف الثاني ) من تبشير يسوع ( غير مذكور في التوراة  ،فإن
تشريعه لبعض ما كان غير مشرَّ ع فيھا ال يتناقض مع تصديقه على التوراة .نتابع
أيضا ً أنه  ،بما أن التوراة تحوي على نبوآت بقدوم يسوع  ،فال قدومه وال
تشريعاته تناقض التوراة.٣

اران ھي
وسعِير و َف َ
 -٣إفترض بدوي خطأ ً أن اإلشارة في سِ ْف ِر ال َت ْثنِية  ٢: ٣٣إلى سِ ي َناء َ
َت َنبُؤ باليھودية والمسيحية واإلسالم .كما ا َّدعى بدوي أن َسعِير تشير إلى تبشير يسوع في فلسطين
اران ھي َم َّكة حيث بدأ م َُحمَّد رسالته التبشيرية.
 ،في حين أن َف َ
 ٢تفسير ابن كثير  ،مجلﱠد  - ٩سورة الجاثية حتى نھاية سورة المنافقون
 ٣النص اإلنجليزي كما ورد:
Mahmoud M Ayoub, The Qur’an and Its Interpreters, Volume II, The House of Imran, State University of
— New York Press, Albany 1992. p. 150
It may be argued that latter statement contradicts the one before it. This is because it clearly indicates
that he came to make lawful some of the things which were unlawful in the Torah. This would mean that
his legislation was contrary to that of the Torah, which would contradict his saying, "I shall confirm the
Torah which was before me."’ Razi, however, holds that ‘there is actually no contradiction between the two
statements because confirming the Torah can only signify the belief that all that is in it is true and right. If,
moreover, the second purpose [of Jesus’ apostleship] is not mentioned in the Torah, his making lawful
some of the things which are unlawful in it would not contradict his having confirmed the Torah.
Furthermore, SINCE THE TORAH CONTAINS PROPHECIES CONCERNING THE COMING OF
JESUS, then neither his coming nor his law would be contrary to the Torah.

وسعِير تقعان قرب مِصْ ر في شبه جزيرة سيناء  ،كما يظھره
اران َ
مُشكلة ھذا التأويل أن َف َ
او ُر
أي مخطط توراتي .واإلدعاء أن َسعِير تشير إلى رعيّة يسوع في فلسطين  ،أو أن َف َ
اران ُت َج ِ
َم َّكة في حين أنھا تبعد عنھا مئات األميال وتقع شمالي شرقي سيناء قريبا ً من جنوبيّ فلسطين ،
ھذا اإلدعاء ھو مجرد َوھْ ٍم بما نرغب أن يكون.
اران ليست َم َّكة في الكتاب المقدس نفسه :
ويمكن إيجاد الدليل أن َف َ
ان.
َفارْ َت َحل َب ُنو إِسْ َرائِيل فِي ِرحْ الت ِِھ ْم مِنْ َبرِّ َّي ِة سِ ي َناء َ◌ َف َحل ِ
ار َ
ت \لس ََّحا َب ُة فِي َب ِّر َّي ِة َف َ
العدَد { ١٢: ١٠
} سِ ْف ُر َ
ضيْرُ َ
العدَد ١٢
َو َبعْ َد َذل َِك \رْ َت َحل \ل َّشعْ بُ مِنْ َح َ
ان } .سِ ْف ُر َ
ار َ
وت َو َن َزلُوا فِي َب ِّر َّي ِة َف َ
{ ١٦:
ب َق ْو ِل الرَّ بِّ ُ .كلُّ ُھ ْم ِر َجا ٌل ُھ ْم ر َُؤ َسا ُء َبنِي
ان َح َس َ
َفأَرْ َسل ُھ ْم م َ
ار َ
ُوسى مِنْ َب ِّر َّي ِة َف َ
اع ِة َبنِي إِسْ َرائِيل إِلى
ُون َو ُك ِّل َج َم َ
ُوسى َو َھار َ
إِسْ َرائِيل َ ...ف َسارُوا َح َّتى أَ ُتوا إِلى م َ
العدَد { ٢٦ ,٣: ١٣
ِش  } ...سِ ْف ُر َ
ان إِلى َقاد َ
ار َ
َبرِّ َّي ِة َف َ
ِيع إِسْ َرائِيل فِي َعب ِْر األُرْ ُدنِّ فِي ال َبرِّ َّي ِة فِي
ُوسى َجم َ
َھ َذا ھ َُو ال َكال ُم \لذِي َكل َم بِ ِه م َ
ضيْرُ َ
ا َلع َر َب ِة قُ َبال َة س
ب } .سِ ْف ُر
وت َوذِي َذ َھ ٍ
َ
ان َو َح َ
ان َو ُتو َفل َوال َب َ
ار َ
ُوفٍ◌ َبي َْن َف َ
ال َّت ْثنِ َي ِة { ١:١
اران ال يمكن أن تكون َم َّكة وإنما ھي موقع قرب سيناء ،
ُت ْث ِبت ھذه اآليات جميعھا أن َف َ
ضعُفت تأكيدات بدوي على ضوء
ذلك أن موسى واإلسرائيليين لم يسافروا أبداً إلى َم َّكة .وھكذا َ ،
وقائع الكتاب المقدس.
ثانياً ،قُصِ دَ من مجيء النبيّ المنتظر أن يكون نِعمة وبركة من  Mألبناء إسرائيل.
َيضْ َحضُ ھذا أيضا ً فكرة أن النبوة كانت باإلسالم  ،خاصة وأن اإلسالم كان َخ َطراً دائما ً وشوكة
في خاصرة إسرائيل  ،وليس نعمة !
كما ي َّدعي بدوي أن سِ ْف َر ال َت ْثنِية  ٢: ٣٣ينبئ باستيالء م َُحمَّد على َم َّكة ؛ و ُي َفسِّر اإلشار َة
إلى ) Mيحيى( آتيا ً بنفسه على رأس "عشرة آالف ق ّديس" على أنھا ُت ْن ِبئ باستيالء م َُحمَّد على َم َّكة
بعشرة آالف مقاتل.
اران ليست َم َّكة  ،وبذلك يكون ا ِّدعاء بدوي من دون أي سند .كما أن
لقد بيَّنا سابقا ً أن َف َ
النصَّ العِبري ال يذكر الرقم "عشرة آالف" بل "عشرات اآلالف" في إشارة إلى أطياف المالئكة
التي تحوم حول الرب ) .دانيال ١٠: ٧؛ َر َسا ِئ ُل العبرانيين ٢٢: ١٢؛ سِ ْفرُ الرؤيا (١١: ٥
حلول نبويٍّ مستقبليٍّ  ،بل إلى  Mآتيا ً ليعين إسرائيل ومعه
أخيراً  ،ال يشير النصُّ إلى
ٍ
المالئكة  ،فيقود شعبه خارج مصر وعِ بر الصحراء إلى أرض الميعاد.
 -٤يؤكد بدوي أن أشعياء ُ ١٣-١: ٤٢ي ْن ِبئ بقدوم م َُحمَّد .

إن قراءة دقيقة لنص العبد في أشعياء تظھر أن أشعياء يُنبئ بقدوم المسيح المنتظر.
ويحوي كتاب أشعياء أربع مقاطع عن العبد ١٣-١: ٤٢؛ ٩-١: ٤٩؛ ١١-٤: ٥٠؛ ٥٣-١٣: ٥٢
.١٢:
فإذا ما قُ ِرئت ھذه الفقرات كوحدة متكاملة  ،أصبح واضحا ً أن العبد المقصود ال يمكن أن
يكون إال يسوع المسيح .وتتأكد ھذه النقطة بشدة أكبر بعد قراءة الفصل  ٥٣الذي يتح َّدث عن
صلب وموت وقيامة العبد نيابة عن اإلنسانية الساقطة – ھذه التضحية لم يفِ بھا سوى المسيح.
كما يقدم أشعياء  ١: ٤٢دليالً آخر على أن يسوع ھو العبد المقصود .ذلك أن ھذه اآلية
تعلن أن روح  Mسوف تح ُّل على العبد .كما ُت َبرْ ھِن فقرات أخرى من أشعياء ھوية العبد :
َو َي ْخ ُر ُج َقضِ يبٌ مِنْ ِج ْذ ِع َيسَّى َو َي ْنب ُ
ُت ُغصْ نٌ مِنْ أُصُولِ ِه َو َي ِح ُّل َعلَ ْي ِه رُو ُح الرَّ بِّ
رُ و ُح ا ْل ِح ْك َم ِة َوا ْل َفھ ِْم رُو ُح ا ْل َم ُ
ور ِة َوا ْلقُ َّو ِة رُو ُح ا ْل َمعْ ِر َف ِة َو َم َخا َف ِة الرَّ بِّ َ .ولَ َّذ ُت ُه َت ُكونُ
ش َ
ُ
مْع أ ُذ َن ْي ِه َب ْل
ب َن َظ ِر َع ْي َن ْي ِه َوالَ َيحْ ُك ُم ِب َح َس ِ
فِي َم َخا َف ِة الرَّ بِّ َفالَ َي ْقضِ ي ِب َح َس ِ
ب َس ِ
ض
ض َو َيضْ ِربُ األَرْ َ
ين َو َيحْ ُك ُم ِباإلِ ْن َ
صافِ لِ َبائِسِ ي األَرْ ِ
َي ْقضِ ي ِب ْال َع ْد ِل ل ِْل َم َسا ِك ِ
ب َف ِم ِه َو ُيم ُ
ِيت ا ْل ُم َناف َِق بِ َن ْف َخ ِة َش َف َت ْي ِهَ .و َي ُكونُ ا ْل ِبرُّ ِم ْن َط َق َة َم ْت َن ْي ِه َواألَ َما َن ُة ِم ْن َط َق َة
ِب َقضِ ي ِ
َح َق َو ْي ِه } .أشعياء { ٥-١: ١١
ب إِيَّاهُ َت ْطلُبُ األ ُ َم ُم َو َي ُكونُ
َو َي ُكونُ فِي َذل َِك ا ْل َي ْو ِم أَنَّ أَصْ َل َيسَّى ا ْل َقائِ َم َرا َي ًة لِل ُّشعُو ِ
َم َحلُّ ُه َمجْ داً } .أشعياء { ١٠: ١١
ب
ِين أَرْ َسلَنِي ألَعْ صِ َ
رُ و ُح ال َّس ِّي ِد الرَّ بِّ َعلَيَّ ألَنَّ الرَّ بَّ َم َس َحنِي أل ُ َب ِّش َر ا ْل َم َساك َ
ْ
ِي ِب َس َن ٍة َم ْقبُولَ ٍة
ُم ْن َكسِ ِري ا ْل َق ْل ِ
اإل ْطالَ ِق .أل ُ َناد َ
ُور َ
ِي ل ِْل َمسْ ِبي َ
ب أل ُ َناد َ
ين ِب ِ
ِّين بِ ْال ِع ْت ِق َول ِْل َمأس ِ
ِين } .أشعياء { ٢-١: ٦١
ي ُك َّل ال َّنا ِئح َ
إللَ ِھ َنا .أل ُ َع ِّز َ
لِلرَّ بِّ َوبِ َي ْو ِم ا ْنتِ َق ٍام ِ
الع ْبدَ على أنه ُغصْ نٌ من َيسَّى أي أنه َي َت َح َّد ُر منهَ .يسَّى ھو والد
يعرِّ ف أشعياء َ ٢-١: ١١
الملك داوود  ،وتشير الفقرة إلى العبد الذي سوف يأتي من بيت داوود ) َس ْفرُ راعوث ٢٢: ٤؛
َس ْفرُ صموئيل األول ٣-١: ١٦؛ إ ْن ِجي ُل متى ( ٦: ١
لقد كان يسوع  ،وليس م َُحمَّد َ ،من َت َح َّدر من داوود .كما أن روح َ Mحلَّت على يسوع
بعد عِ مادِه  ،وليس على م َُحمَّد ) .إ ْن ِجي ُل متى ( ١٧-١٦: ٣
في الواقع  ،أعلن يسوع بنفسه أنه جاء لتحقيق أشعياء : ٢-١: ٦١
َو َجا َء إِلَى ال َّناصِ َر ِة َحي ُ
ت َو َقا َم
ب َعادَ تِ ِه َي ْو َم ال َّس ْب ِ
ان َق ْد َت َربَّىَ .ودَ َخ َل ا ْل َمجْ َم َع َح َس َ
ْث َك َ
ان َم ْك ُتوبا ً
لِ َي ْق َرأَ َف ُدف َِع إِلَ ْي ِه سِ ْف ُر إِ َشعْ َيا َء ال َّن ِبيِّ َ .ولَمَّا َف َت َح ال ِّس ْف َر َو َجدَ ا ْل َم ْوضِ َع الَّذِي َك َ
ِين أَرْ َسلَنِي ألَ ْشف َِي ا ْل ُم ْن َكسِ ِري
فِي ِه» :رُو ُح الرَّ بِّ َعلَيَّ ألَ َّن ُه َم َس َحنِي أل ُ َب ِّش َر ا ْل َم َساك َ
ْ
ِين فِي ا ْلحُرِّ َّي ِة
ص ِر َوأُرْ سِ َل ا ْل ُم ْن َس ِ
ا ْلقُلُو ِ
حق َ
اإل ْطالَ ِق ول ِْلعُمْيِ بِ ْال َب َ
ُور َ
ب أل ُ َناد َ
ين ِب ِ
ِي ل ِْل َمأس ِ
سَ .و َجمِي ُع
َوأَ ْك ِر َز ِب َس َن ِة الرَّ بِّ \ ْل َم ْقبُولَ ِة«ُ .ث َّم َط َوى ال ِّس ْف َر َو َسلَّ َم ُه إِلَى ا ْل َخاد ِِم َو َجلَ َ
ِين فِي ا ْل َمجْ َم ِع َكا َن ْ
ص ًة إِلَ ْي ِهَ .فا ْب َتدَ أَ َيقُو ُل لَ ُھ ْم» :إِ َّن ُه ا ْل َي ْو َم َق ْد َت َّم َھ َذا
ت ُع ُيو ُن ُھ ْم َشا ِخ َ
الَّذ َ
ا ْل َم ْك ُتوبُ فِي َم َسا ِم ِع ُك ْم« } .إ ْن ِجي ُل لوقا { ٢١-١٦: ٤

 -٥يرى بدوي نبوأة بمعركة َب ْدر في أشعياء . ١٧-١٣: ٢١
ظھر القراءة الدقيقة أن ما ورد ال عالقة له البتة بمعركة م َُحمَّد في َب ْدر  ،إنما
ھنا أيضا ً ُ ،ت ِ
ھو نبوأة ِبحُ ْكم  Mي َ
ُطب َُّق على الجزيرة العربية من خالل جيوش آشور وبابل الجبارة .لقد
حاصرت جيوش آشور العرب عام  ٧٣٢ق.م .وتبعھم نبوخذنصَّر  ،ملك بابل  ،فھزم خالل فترة
ار بين عامي  ٥٩٨ – ٥٩٩ق.م ) .أرمياء ( ٣٣-٢٨: ٤٩
حكمه شعب قِيدَ َ
كما أن اآلية التالية ُت َح ِّدد َز َم َن تح ُّق ِق النبوءة :
ار } أشعياء
ير َي ْف َنى ُك ُّل َمجْ ِد قِيدَ َ
َفإِ َّن ُه َھ َك َذا َقا َل لِي ال َّس ِّي ُد» :فِي ُم َّد ِة َس َن ٍة َك َس َن ِة األَ ِ
ج ِ
{ ١٦: ٢١
وھذا يد ُّل أن أشعياء كان يشير إلى ھجوم اآلشوريين على العرب عام  ٧٣٢ق.م، .
متزامنا ً مع فترة رعاية أشعياء.
ث أتى الحقا  ،بعد حوالي األلف سنة،
لذلك  ،فإن محاوالت جعل ھذه الفقرة تشير إلى حد ٍ
مرفوضة تماما ً إذا ما قُ ِرئت في موضعھا .
 -٦يش ُع ُر بدوي أن أشعياء ُ ١١: ٢٨ت ْن ِب ُئ ّ
بتنزل القُرْ آن  ،الذي ھو " بلغة غريبة "
بعيداً تماما ً عن كونه ُي ْن ِب ُئ ُّ
بتنزل القُرْ آن  ،يشير أشعياء بكل بساطة إلى سيطرة اآلشوريين
على أ ْف َرايِم  ) .أشعياء ( ٢٩-١: ٢٨
أصدر  Mحُ ْك َمه على إسرائيل بسبب محبَّتھم لألذى .وقد ن َّف َذ ھذا الحُ ْك َم مُس َتع ِمالً أُمَّة
لتھزم وتعاقب شعبه ال ُم َت َمرِّ د .كما أن ھذه الفقرة عن إسرائيل
غريبة تتكلم لُ َغة غريبة ) اآلرامية ( ِ
 ،تحاكمھا أُمَّة ولُ َغة غريبة  ،وردت قبل قرون من الزمن ضمن شريعة موسى :
ك إِلى أ ُ َّم ٍة ل ْم َتعْ ِر ْف َھا أَ ْن َ
ك َو َتعْ ُب ُد
ت َوال آ َباؤُ َ
ِك الذِي ُتقِي ُم ُه َعل ْي َ
َي ْذ َھبُ ِب َك الرَّ بُّ َو ِب َملِك َ
ب َو َح َج ٍر } سِ فرُ التثنية { ٣٦: ٢٨
ك آلِ َھ ًة أ ُ ْخ َرى مِنْ َخ َش ٍ
ُھ َنا َ
ُون } .سِ فرُ التثنية { ٤١: ٢٨
ِين َو َب َنا ٍ
لك ألَ َّن ُھ ْم إِلى ال َّسبْيِ َي ْذ َھب َ
ون َ
ت َتلِ ُد َوال َي ُكو ُن َ
َبن َ

ض َك َما يَطِ يرُ ال َّنسْ ُر أُم ًَّة ال َت ْف َھ ُم
ك أُم ًَّة مِنْ َبعِي ٍد مِنْ أَ ْق َ
َيجْ لِبُ الرَّ بُّ َعل ْي َ
صا ِء األَرْ ِ
ِيع
ل َِسا َن َھا أُم ًَّة َجافِ َي َة ا َلوجْ ِه ال َت َھابُ ال َّش ْي َخ َوال َتحِنُّ إِلى ا َلول ِد َ ...و ُت َحاصِ رُ َ
ك فِي َجم ِ
لحصِ ي َن ُة التِي أَ ْن َ
ك.
ت َتث ُِق ِب َھا فِي ُك ِّل أَرْ ضِ َ
ك ال َّشام َِخ ُة ا َ
ك َح َّتى َتھ ِْب َط أَسْ َوارُ َ
أَب َْو ِاب َ
ُك} .سِ فرُ التثنية
يك الرَّ بُّ إِلھ َ
ك فِي ُك ِّل أَرْ ضِ َك التِي يُعْ طِ َ
ِيع أَب َْو ِاب َ
ُت َحاصِ رُ َ
ك فِي َجم ِ
{٥٢ , ٥٠-٤٩: ٢٨
وھكذا  ،فإن محاولة رؤية اإلسالم في أي من ھذه النبوآت مجرد حلم سعيد.

 -٧يقول بدوي أن وعد يسوع بإرسال روح الحق ھو إشارة بقدوم م َُحمَّد .
غير أن ك َّل من يقرأ النص يرى أنه تنبؤ بحلول الروح القدس .وروح الحق لدى يوحنا ال
يمكن أن تكون إشارة إلى م َُحمَّد لألسباب التالية:
 .١لم تكن عيون البشر لترى روح الحق  ،غير أنھا َسا َك َنت الرسل وفيھم )إِ ْن ِجي ُل
يوحنا  .(١٧: ١٤ومن غير الممكن أن تكون اإلشارة ھنا إلى م َُحمَّد ألن البشر قد
رؤوه .ثانيا ً  ،كانت روح الحق ُت َسا ِكنُ الجماعة في الوقت نفسه  ،مما جعلھا غير
مادية ودائمة الحضور .وكون ھذه الصفات إالھية يوحي بأن روح الحق ھي .M
جي ُل يوحنا  .( ٢٦: ١٤والروح القدس حسب
 .٢روح الحق ھي الروح القدس ) إِ ْن ِ
المعتقد اإلسالمي التقليدي ھو المالك جبرائيل .وھكذا تضحض ھذه الحقيقة فكرة
أن م َُحمَّد ھو روح الحق وإال أصبح م َُحمَّد ھو نفسه المالك جبرائيل!
ِ .٣و ْف َق الكتاب المقدس  ،كانت روح الحق لِ ُت َع ِّ
ظم يسوع المسيح  ،ولكن م َُحمَّد َعظمَّ
جي ُل يوحنا  .( ١٥-١٣: ١٦ولو تمادينا بفكرة أن م َُحمَّد ھو روح الحق إلى
 ) Mإِ ْن ِ
نھايتھا  ،أمكننا اإلدعاء عندھا أن يسوع المسيح ھو  ، Mإل ُه م َُحمَّد !
حلَّت روح الحق كما النبوءة  ،ليس بعد  ٦٠٠عام ولكن بعد عشرة أيام من صعود يسوع
إلى السماء ) .أَعْ َما ُل الرُ ُس ِل ( ٣٣-١: ٢
 -٨ل َّمح بدوي إلى متى  ٤٣ ,٢١-١٩: ٢١ليبرھن أن الملكوت الذي ُن ِز َع عن إسرائيل
وأُعطي ألُمة مثمِرة يشير إلى أُمَّة اإلسالم.
ليس ھناك ما ھو أبعد عن الحقيقة من ھذا التلميح .فيسوع يتكلَّم عن غير اليھود الذين
دخلوا في َع ْھ ٍد مع  ، Mوليس عن المسلمين أو م َُحمَّد :

ار ا ْل َخالَصُ لِأل ُ َم ِم
ص َ
َفأَقُو ُل :أَلَ َعلَّ ُھ ْم َع َثرُوا لِ َكيْ َيسْ قُ ُطوا؟ َحا َشا! َب ْل ِب َزلَّت ِِھ ْم َ
ارت ِِھ ْمَ .فإِنْ َكا َن ْ
صا ُن ُھ ْم غِ نىً لِأل ُ َم ِم َف َك ْم ِب ْال َح ِريِّ م ِْلؤُ ُھ ْم؟ }
إل َغ َ
ت َزلَّ ُت ُھ ْم غِ نىً ل ِْل َعالَ ِم َو ُن ْق َ
ِ
َر َسأ ِئ ُل رومية { ١٢-١١: ١١

لِ َذل َِك ا ْذ ُكرُ وا أَ َّن ُك ْم أَ ْن ُت ُم األ ُ َم ُم َق ْبالً فِي ا ْل َج َسدِ ،ا ْل َم ْدعُوِّ ي َن ُغرْ لَ ًة م َِن ا ْل َم ْدعُوِّ ِخ َتانا ً
ِّين َعنْ َر َع ِو َّي ِة
َمصْ ُنوعا ً ِب ْال َي ِد فِي ا ْل َج َسدِ ،أَ َّن ُك ْم ُك ْن ُت ْم فِي َذل َِك ا ْل َو ْق ِ
يح ،أَجْ َن ِبي َ
ت ِب ُد ِ
ون مَسِ ٍ
آلن
ِن ا َ
إِسْ َرائِي َلَ ،و ُغ َر َبا َء َعنْ ُعھُو ِد ا ْل َم ْوعِ دِ ،الَ َر َجا َء لَ ُك ْم َوبِالَ إِلَ ٍه فِي ا ْل َعالَ ِمَ .ولَك ِ
ين ِب ْ
ْ
يح .ألَ َّن ُه ھ َُو
ِين ُك ْن ُت ْم َق ْبالً َبعِيد َ
ُوع ،أَ ْن ُت ُم الَّذ َ
يح َيس َ
ِين صِ رْ ُت ْم َق ِريبِ َ ِ
دَم المَسِ ِ
فِي المَسِ ِ
ض َحائ َِط ال ِّس َياج ا ْل ُم َت َو ِّس َط أَي ا ْل َعدَ َاو َةُ .مبْطِ الً
ْن َواحِداًَ ،و َن َق َ
َسالَ ُم َنا ،الَّ ِذي َج َع َل ا ِال ْث َني ِ
ِ
ِ
ْن فِي َن ْفسِ ِه إِ ْن َسانا ً َواحِداً َجدِيداً،
صا َيا فِي َف َرائ َ
ُوس ا ْل َو َ
ِب َج َس ِد ِه َنام َ
ِض ،لِ َكيْ َي ْخلُ َق ا ِال ْث َني ِ
بَ ،قا ِتالً ا ْل َعدَ َاو َة ِب ِه.
ِ Mبال َّ
صلِي ِ
ْن فِي َج َس ٍد َوا ِح ٍد َم َع َ ِ
صانِعا ً َسالَماًَ ،و ُي َ
َ
صال َِح ا ِال ْث َني ِ
َ
َ
ْ
ْ
ً
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُوح َوا ِح ٍد
ِين َوالق ِريبِ َ
َف َجا َء َو َبش َرك ْم ِب َسال ٍم ،أنت ُم ال َبعِيد َ
ين .ألنَّ ِب ِه لنا ِكلينا قدوما فِي ر ٍ
ُس { ١٨-١١: ٢
إِلَى اآل ِ
ُول إِلَى أَھْ ِل أَ َفس َ
بِ } .ر َسالَ ُة بُولُ َ
س الرَّ س ِ

وأخيراً
ِين» :مُسْ َتح ٌِّق أَ ْن َ
ت أَنْ َتأْ ُخ َذ ال ِّس ْف َر َو َت ْف َت َح ُخ ُتو َمهُ،
ُون َترْ نِي َم ًة َجدِيدَ ًة َقا ِئل َ
َو ُھ ْم َي َت َر َّنم َ
ُ
ك ُذ ِبحْ َ
ب َوأ َّمةٍَ ،و َج َع ْل َت َنا ِإلِلَ ِھ َنا
ان َو َشعْ ٍ
ألَ َّن َ
ت َوا ْش َت َر ْي َت َنا ِ َّ ِYبِ َد ِم َك مِنْ ُك ِّل َقبِيلَ ٍة َولِ َس ٍ
ُوح َّنا الالَّھُوتِيِّ { ١٠-٩: ٥
ُملُوكا ً َو َك َھ َن ًةَ ،ف َس َن ْملِ ُ
ض« } .ر ُْؤ َيا ي َ
ك َعلَى األَرْ ِ
 -٩يرى بدوي في اإلشارة إلى الحجر الذي رفضه الب ّناؤون – إِ ْن ِجي ُل متى ,٤٢ : ٢١
 –٤٤نبوأة بم َُحمَّد .
إن الحجر المرفوض ال يشير إلى م َُحمَّد  ،بل إلى رفض اليھود لمسيحية يسوع :
ب إِسْ َرائِي َل أَ َّن ُه ِباسْ م َيس َ ْ
ْ
ُ
ي
يح ال َّناصِ ِر ِّ
ِيع َشعْ ِ
ِ
ُوع المَسِ ِ
َفل َي ُكنْ َمعْ لوما ً عِ ْندَ َجمِي ِع ُك ْم َو َجم ِ
صحِيحا ًَ .ھ َذا
صلَ ْب ُتمُوهُ أَ ْن ُت ُم الَّذِي أَ َقا َم ُه  ُMم َِن األَمْ َوا ِ
ف َھ َذا أَ َما َم ُك ْم َ
اك َو َق َ
ت ِب َذ َ
الَّذِي َ
س ا َّ
ال
ار َر ْأ َ
ص َ
ون الَّذِي َ
ھ َُو ا ْل َح َج ُر الَّذِي احْ َت َقرْ ُتمُوهُ أَ ُّي َھا ا ْل َب َّناؤُ َ
او َي ِة } .سِ ْفرُ أَعْ َم ِ
لز ِ
الرُ ُس ِل { ١١-١٠ : ٤
ِّين َعلَى
ين َوأَھْ ِل َب ْي ِ
َ ،Mم ْب ِني َ
ت َ ِ
َفلَسْ ُت ْم إِذاً َبعْ ُد ُغ َر َبا َء َو ُن ُزالًَ ،ب ْل َرعِ ي ٌَّة َم َع \ ْل ِق ِّديسِ َ
اس الرُّ س ُِل َواألَ ْنبِ َيا ِءَ ،و َيسُوعُ ا ْلمَسِ ي ُح َن ْف ُس ُه َح َج ُر ا َّ
س
لزا ِو َي ِةِ } .ر َسالَ ُة بُول ُ َ
أَ َس ِ
ُس – { ٢٠-١٩: ٢
ُول إِلَى أَھْ ِل أَ َفس َ
الرَّ س ِ
َ Mك ِري ٌم،
الَّذِي إِ ْذ َتأْ ُت َ
اسَ ،ولَكِنْ م ُْخ َتا ٌر م َِن ِ
ون إِلَ ْيهَِ ،ح َجراً َح ّيا ً َمرْ فُوضا ً ِم َن ال َّن ِ
ِيم َذ َبائِ َح
ِّين َكح َِج َ
ُكو ُنوا أَ ْن ُت ْم أَيْضا ً َم ْب ِني َ
ار ٍة َح َّيةٍَ ،بيْتا ً رُو ِح ّياًَ ،ك َھ ُنوتا ً ُم َق َّدساً ،لِ َت ْقد ِ
رُ و ِح َّي ٍة َم ْقبُولَ ٍة عِ ْن َد  ِMبِ َيس َ ْ
ض ُع
ضمَّنُ أَيْضا ً فِي ا ْل ِك َتا ِ
بَ » :ھ َئ َن َذا أَ َ
يح .ل َِذل َِك ُي َت َ
ُوع المَسِ ِ
او َي ٍة م ُْخ َتاراً َك ِريماًَ ،والَّذِي ي ُْؤمِنُ ِب ِه لَنْ ي ُْخ َزى«َ .فلَ ُك ْم أَ ْن ُت ُم
فِي صِ ْھ َي ْو َن َح َج َر َز ِ
َ
ْ
ْ
ون ھ َُو َق ْد
ض ُه ال َب َّناؤُ َ
ُون َفال َح َج ُر الَّذِي َر َف َ
ِين الَ يُطِ يع َ
ون ا ْل َك َرا َم ُةَ ،وأمَّا لِلَّذ َ
ِين ُت ْؤ ِم ُن َ
الَّذ َ
ْ
ْ
ُ
س ا َّ
ِين
ُون َغي َْر َطائِع َ
ِين َيعْ ثر َ
ص ْخ َر َة َعث َر ٍة .الَّذ َ
ص ْد َم ٍة َو َ
او َيةَِ ،و َح َج َر َ
ار َرأ َ
ص َ
َ
لز ِ
ُ
َ
ْ
ُول األولَى {٨-٤: ٢
ل ِْل َكلِ َمةِ ،األمْ رُ الَّذِي جُ ِعلُوا لَ ُهِ } .ر َسالَ ُة بُط َ
رُس الرَّ س ِ
 -١٠ي َّدعي بدوي أن سِ ْف َر المزامير  ٦: ٨٤يشير إلى ح ِّج المسلمين إلى الكعبة في َم َّكة ،
ذلك أن كلمة " ا ْل ُب َكا " ھي إسم آخر ل َم َّكة في القرآن.
َمرَّ ة أُخرى ُت ْظ ِھر القراءة الدقيقة للنص اإلعتقاد الخاطئ من وراء ھذا التفكير .فالعھد
القديم َي ْذ ُكرُ أن "ال ُب َكا" ال تقع في الجزيرة العربية بل شماليّ إسرائيل  ،وھذا ما ُذكِر في النص :
 Mفِي صِ ْھ َي ْونَ  } .المزامير { ٧: ٨٤
ُون مِنْ قُ َّو ٍة إِلَى قُ َّو ٍة .ي َُر ْو َن قُ َّدا َم ِ
َي ْذ َھب َ
كما أن كلمة " ا ْل ُب َكا " تعني باللغة العبرية " اإلنتحاب " أو " شجر البلسم " .لذلك أَمْ َك َن
ترجمة " وادي ا ْل ُب َكا " على أنه وادي أشجار البلسم .ونجد إشارة إلى ھكذا مكان في وادي
الرَّ فائ ِّيين وھي منطقة تبعد حوالي  ٤ – ٣أميال جنوبيّ غربيّ أورشليم :

ِّينَ .ف َسأ َ َل دَ اوُ ُد م َِن
ص ِع ُدوا أَيْضا ً َوا ْن َت َشرُوا فِي َوادِي الرَّ َفائِي َ
ُّون َف َ
ُث َّم َعادَ \ ْل ِفلِسْ طِ ينِي َ
ار ا ْل ُب َكا } سِ ْف ُر
الرَّ بِّ َف َقا َل» :الَ َتصْ َع ْدَ ،ب ْل ُدرْ مِنْ َو َرائ ِِھ ْم َو َھل ُ َّم َعلَي ِْھ ْم ُم َق ِاب َل أَ ْش َج ِ
صمُوئِي َل ا َّلثانِي { ٢٣-٢٢: ٥
َ
وبما أن وادي ا ْل ُب َكا ال يبعد أكثر من خمس أميال عن أورشليم  ،أمكن لكاتب المزامير أن
َي ْذ ُك َر حُ جَّ اجا ً يجتازون وادي ا ْل ُب َكا للمثول أمام  Mفي صھيون ) اآليات ( ٧- ٥
والقارئ مدعوّ لمُراجعة المسافة بين أورشليم و َم َّكة ومن َث َّم استعمال ال َم ْنطِ ق ليستنتج
إحتمال دعوة كاتب المزامير للحجاج اإلسرائيليين أن يعرِّ جوا على َم َّكة في طريقھم إلى موسم
الحج السنوي في جبل صھيون ) .سيراً على األقدام! (
كما أن بدوي َي َّدعي خطأ ً أن َح ْبقُ ْو َق  ٣:٣يشير إلى م َُحمَّد :
اران .وقد ّ
غطى بھاؤه السماوات ومألت
" جاء  Mمن تيمان  ،وال ُم َق َّدسُ من جبل َف َ
التسابيح األرض "
اران تشيران إلى حلول اإلسالم في الجزيرة
يفترض المسلمون  ،مثل بدوي  ،أن تيمان و َف َ
ت ال َنصُّ
اران .ولم يأ ِ
العربية .غير أنه من الواضح في النص أن  Mھو اآلتي من تيمان وجبل َف َ
اران  ،وقد أشرنا إلى ذلك سابقا ً  ،ال تقع قرب َم َّكة بل تبعد عنھا مئات
على ذكر أي َن ِبيٍّ  .كما أن َف َ
٤
األميال  ،في حين أن تيمان مدينة قريبة من أريحا في أرض عيدوم .
ونالحظ أن بدوي  ،في سعيه إلثبات أن تيمان واحة شمالي المدينة  ،إستشھد خطأ ً بكتاب
"ج .ھيستينغ"  -قاموس الكتاب المقدس  -وا َّدعى أن الباحثين المسيحيين ُي َعلِّ ُمون أن تيمان تقع
قرب المدينة .غير أن "ھيستينغ" ال يقول أن تيمان تقع شماليّ المدينة  ،ذلك أنه كان يشير إلى
س األمر على بدوي.
بالد " تيما"  ،وقد ال َت َب َ
في الصفحة  ٨٩٧من كتابه نقرأ :
تيمان – قبيلة )ومنطقة( من عيدوم
كما نقرأ في الصفحة نفسھا :
َ
َ
يام األوَّ ل  ،( ٣٠: ٧أحد أبناء إسماعيل.
تِيما – في سِ ْف ِر التكوين  ) ١٥: ٢٥أ ْخ َبا ُر األ ِ
والبلد والشعب المقصودان ما زاال ُيعرفان باإلسم نفسه – حديث َتيما  ،واحة كبيرة تبعد حواليّ
جنوب شرقيّ خليج العقبة والمسافة نفسھا شماليَّ المدينة في غرب الجزيرة العربية.
 ٢٠٠ميل
َ
يكشف ھذا محاولة بدوي المتعمَّدة نشر معلومات خاطئة على قُرَّ ائه  ،فھو يعلم أن غالبية
القرَّ اء  ،وخاصة المسلمين منھم  ،يتقبَّلون كتاباته دون التشكيك بھا ودون مراجعة مصادره
بأنفسھم.
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أصرَّ المسلمون أن تيمان تتحقق في اإلسالم
رغم كل البراھين التي ُت ْث ِبت العكس  ،وإذا ما َ
جُب عليھم األخذ بعين اإلعتبار شھادة الكتاب المقدس في مصيرھا .فمثالً  ،في أرمياء ٧: ٤٩
َ ،و َ
ْ
ُ
 ،يتساءل  Mعن حِك َمة تيمان وفي اآلية  ، ٢٠يقسم  Mعلى إتالف مراعيھم وقطعانھم .وفي
حزقيال ُ ، ١٣: ٢٥يعْ لِن  Mأنه سيمد يده ليقطع اإلنسان والحيوان ويصيّرھا خرابا ً فتلتھمھم
ينجو منھا أحد ) عوبديا  .( ١٠- ٨ما سبق يعني أن اإلسالم فاشل
النيران )عاموس  ،( ١٢: ١وال
َ
ألنه يفتقر إلى الحكمة وأنه سيدمَّر في النھاية لتلتھمه النيران!
 -١١يلجأ بدوي إلى يوحنا  ٢٣-١٩: ١ل ُي ْث ِبت أن اإلسرائيليين  ،أيام يسوع  ،كانوا
ينتظرون أفراداً  ،وبالتحديد المسيح  ،أيليَّا والنبيّ َ .يسْ َت ْنتِج بدوي من ذلك أن اليھود كانوا بانتظار
نبيٍّ إسماعيليٍ  ،وبالتحديد نبيا ً شبيه موسى ) سِ ْفرُ التثنية  .( ١٨:١٨إحساس بدوي أنه  ،بما أن
ت بعد.
اليھود ما زالوا بانتظار النبيّ رغم مجيء المسيح  ،فإن ھذه اآلية تشير إلى أن النبيَّ لم يأ ِ
وھكذا ي ُت ُّم ال َت َك ُّھن أن ھذا النبيَّ ھو م َُحمَّد  ،ألنه النبيُّ الوحيد الذي تال يسوع.
ھناك ثالث حجج لدفع ھذا الخط من التفكير الخاطئ :
جُب أن يكون من اإلسماعيليين  ،لماذا سأل اليھود
 .١لو كان صحيحا ً أن النبيّ َو َ
يوحنا  ،وھو إسرائيلي  ،إن كان ھو ھذا النبيّ ؟ أن واقع سؤالھم إسرائيليا ً ُيثبت
أن النبيّ المُنتظر كان ليأتي من أُمَّة إسرائيل ولم يكن باإلمكان أن يتح َّدر من
إسماعيل.
ت خالل فترة تبشير يسوع .إنما ھي
 .٢ال تشير الفقرة المذكورة إلى أن النبيَّ لم يأ ِ
تشير إلى واقع أنه  ،وحتى بداية فترة تبشير يسوع بين العامَّة  ،لم يكن ھناك من
نبيّ نظير موسى .كما تجدر اإلشارة إلى أنه  ،عندما ُس ِئ َل يوحنا ھذا السؤال ،لم
يكن المسيح قد باشر التبشير بعد أو أتى أيا ً من عجائبه .وبعدما باشر المسيح
ك أنه ھو النبيّ الذي تكلَّم عنه موسى :
تبشيره  ،أدرك العامة دون أي ش ٍّ
ص َن َع َھا َيسُوعُ َقالُوا» :إِنَّ َھ َذا ھ َُو بِ ْال َحقِي َق ِة ال َّن ِبيُّ اآلتِي
َفلَمَّا َرأَى ال َّناسُ اآل َي َة الَّتِي َ
وح َّنا { ١٤: ٦
جي ُل ُي َ
إِلَى ا ْل َعالَ ِم!« } .إِ ْن ِ

جي ُل
َف َكث
َ
ِيرُون م َِن ا ْل َجم ِْع لَمَّا َس ِمعُوا َھ َذا ا ْلكالَ َم َقالُواَ » :ھ َذا ِب ْال َحقِي َق ِة ھ َُو ال َّن ِبيُّ « } .إِ ْن ِ
ُوح َّنا { ٤٠: ٧
ي َ
 .٣اإلستشھاد بھؤالء اليھود كمصدر موثوق ال يقبل الخطأ يش ِّكل مشكلة  ،خاصة
أنھم غالبا ً ما كانوا يخطئون في تفسيرھم للكتاب المقدس  ،ليصلوا أكثر األحيان
إلى استنتاجات خاطئة .فمثالً لم يكن ھؤالء على عِ ْل ٍم أن الكتاب المقدس ذكر أن
المسيح سوف يخرج من الجليل :
ون َقالُواَ » :ھ َذا ھ َُو ا ْلمَسِ ي ُح«َ .و َ
َ
ِيل َيأْتِي؟ }
آخر َ
آخرُ َ
ُون َقالُوا» :أَلَ َع َّل ا ْلمَسِ ي َح م َِن ا ْل َجل ِ
ُوح َّنا { ٤١: ٧
إِ ْن ِجي ُل ي َ

ِيل؟ َف ِّتشْ َوا ْن ُ
أَ َجابُوا» :أَلَ َعلَّ َك أَ ْن َ
ِيل«.
ظرْ ! إِ َّن ُه لَ ْم َيقُ ْم َن ِبيٌّ م َِن ا ْل َجل ِ
ت أَيْضا ً م َِن ا ْل َجل ِ
ُوح َّنا { ٥٢: ٧
}إِ ْن ِجي ُل ي َ
غير أن النبيَّ أشعياء  ،وقبل حوالي  ٨٠٠عام  ،كان قد تنبأ بھذا األمر تماما ً :
ان ا َّ
َولَكِنْ الَ َي ُكونُ َظالَ ٌم لِلَّتِي َعلَ ْي َھا ضِ ٌ
ون
ض َزبُولُ َ
لز َمانُ األَ َّو ُل أَرْ َ
يقَ .ك َما أَ َھ َ
ض َن ْف َتالِي ي ُْك ِر ُم األَخِي ُر َط ِر َ
ك
يق ا ْل َبحْ ِر َعب َْر األُرْ ُدنِّ َجلِي َل األ ُ َم ِم .اَل َّشعْ بُ السَّالِ ُ
َوأَرْ َ
فِي ا ُّ
ت أَ ْش َر َق َعلَي ِْھ ْم
ض ظِ َ◌الَ ِل ا ْل َم ْو ِ
ْص َر ُنوراً عَظِ يما ً .ا ْل َجالِس َ
لظ ْل َم ِة أَب َ
ُون فِي أَرْ ِ
ت األ ُ َّم َةَ .ع َّظ َ
ُنو ٌر .أَ ْك َثرْ َ
صا ِدَ .كالَّذِي َن
ك َك ْال َف َر ِح فِي ا ْل َح َ
ُون أَ َما َم َ
مْت لَ َھا ا ْل َف َر َحَ .ي ْف َرح َ
يب م َُس ِّخ ِر ِه
صا َك ِت ِف ِه َو َقضِ َ
ِير ِث ْقلِ ِه َو َع َ
ُون َغنِي َم ًة .ألَنَّ ن َ
جُون عِ ْندَ َما َي ْق َتسِ م َ
َي ْب َت ِھ َ
َ
ْ
ْ
ِّ
ُ
ُ
ان .ألنَّ ك َّل سِ الَ ِح ال ُم َت َسل ِح فِي ال َو َغى َوك َّل ِردَ ا ٍء مُدَ حْ َر ٍج
َكسَّرْ َتھُنَّ َك َما فِي َي ْو ِم م ِْد َي َ
ْ
ار .ألَ َّن ُه يُولَ ُد لَ َنا َولَ ٌد َو ُنعْ َطى ابْنا ً َو َت ُكونُ الرِّ َيا َسةُ
ً
َّ
فِي ال ِّد َما ِء َي ُكونُ لِ ْل َح ِر ِ
يق َمأ َكال لِلن ِ
ِيس ال َّسالَ ِم } .أَ َشعْ َياء ٩
جيبا ً مُشِ يراً إِلَھا ً َقدِيراً أَبا ً أَ َب ِد ّيا ً َرئ َ
َعلَى َك ِتفِ ِه َوي ُْد َعى اسْ ُم ُه َع ِ
{ ٦ ,١:
يتنبّأ ھذا المقطع  ،حسب ترغوم – جوناثان اآلرامي  ،بالمسيح .من ھنا  ،كان اإلستشھاد
بيھود  ،ع ُِرف عنھم عدم ال ِّدقة في تفسيرھم للكتاب المق َّدس  ،داللة على نوعية إثباتات بدوي
وتفسيراته للمعلومات الواردة في الكتاب المق َّدس.
َ -١٢زعْ ٌم آخر بنبوأة م َُحمَّد  ،حسب المسلمين  ،يأتي من يوحنا المعمدان نفسه :
ُ
ِن الَّذِي َيأْتِي َبعْ دِي ھ َُو أَ ْق َوى ِم ِّني الَّذِي لَسْ ُ
ت أَھْ الً أَنْ
أَ َنا أ َع ِّم ُد ُك ْم ِب َما ٍء لِل َّت ْو َب ِة َولَك ِ
َ
َ
ار } .إِ ْن ِجي ُل َم َّتى { ١١: ٣
س َو َن ٍ
وح ا ْلقُ ُد ِ
أحْ ِم َل حِذا َءهُ .ھ َُو َسي َُع ِّم ُد ُك ْم بِالرُّ ِ
يعتبر المسلمون خطأ ً أن ھذه الفقرة ال يمكن أن تشير إال إلى م َُحمَّد  ،وليس يسوع ،
لألسباب الثالثة التالية :
ت يسوع بعد يوحنا بل كان معاصراً له.
 .١لم يأ ِ
َّ
 .٢لو كان يسوع ھو من أشار إليه يوحنا  ،فلماذا لم يت ِبعه فيما بعد  ،لو أن يسوع
المسيح كان فعالً أعظم منه ؟
 .٣شكك يوحنا يوما ً بيسوع  ،ف َب َع َ
ث اثنين من الرسل لإلستعالم إن كان فعالً ھو
الم َ
ُنتظر ) إِ ْن ِجي ُل َم َّتى (٣-١: ١١
ال تترك ھذه العوامل أي شك لدى المسلمين أن يوحنا كان يشير إلى م َُحمَّد.
نرُ ُّد على ھذه النقاط الثالثة كما يلي :
 .١رغم أن يوحنا عاصر يسوع  ،لم يبدأ المسيح التبشير إال بعد أن كان يوحنا
المعمدان قد باشر تبشيره بين العامة .لذلك  ،فإن المسيح أتى بالفعل "بعد" يوحنا
)إِ ْن ِجي ُل َم َّتى ١٦ ,٣ ,١: ٣؛ ( ١٧ ,١٢: ٤

جي ُل
 .٢لم يكن على يوحنا المعمدان أن يتبع يسوع بل أن يحضِّر له الطريق )إِ ْن ِ
يوحنا  .(٢٣: ١كما أن يوحنا كان قد أُلقي القبض عليه قبل أن يباشر يسوع
تبشيره في الجليل بفترة وجيزة  ،وھذا ما جعل ا ِّتباعه ليسوع المسيح مستحيالً) .
إِ ْن ِجي ُل َم َّتى ( ١٧-١٢: ٤
َ .٣طمْ أن المسيح يوحنا المعمدان أنه ھو ال ُم ْن َتظر  ،وناشده تحقيق أشعياء  ١٨: ٢٩و
.٦-٤: ٣٥
ان َو َت ْن ُ
ُون
ان :اَ ْلعُمْ ُي ُيبْصِ ر َ
َفأ َ َجا َب ُھ َما َيسُو ُع» :ٱ ْذ َھ َبا َوأَ ْخ ِب َرا ي َ
ظ َر ِ
ُوح َّنا ِب َما َتسْ َم َع ِ
َوا ْلعُرْ ُج َيمْ ُ
ُون َوا ْل َم َساكِينُ
ون َوال ُّ
ُون َوا ْل َم ْو َتى َيقُوم َ
ص ُّم َيسْ َمع َ
ون َوا ْلبُرْ صُ ي َُطھَّرُ َ
ش َ
ُونَ .و ُ
جي ُل َم َّتى { ٦-٤: ١١
ُي َب َّشر َ
طو َبى لِ َمنْ الَ َيعْ ُثرُ فِيَّ « } .إِ ْن ِ
إلغا ًء لھذه البرھان األخير  ،ولو تكھ ّنا أن يوحنا  ،وقد ح َّل فيه الروح القدس  ،ما كان
ك  ،ألن الروح القدس يكون قد أعلمه بأمر المسيح مُس َبقا ً .ھذا المنطق
يجب أن يساوره أي ش ٍّ
بوضع معي ٍَّن  ،إنما فقط ما
س ال يقول أن النبيَّ يجب أن يملك معرفة تامة
خاطئ ألن الكتاب المق َّد َ
ٍ
َ
ْ
ْ
جي ُل َم َّتى  ٣٦: ٢٤؛ أعْ َما ُل الرُ سُل ١
جي ُل بُطرُس األول  ١٢-١٠: ١؛ إِن ِ
أراد  Mله أن َيعْ لَ َمه ) إِ ْن ِ
( ٨-٦:
أضف إلى ذلك أن حلول الروح القدس ال يعني أن النبيَّ معصوم عن األخطاء الشخصية
 ،لكنه يعني أن النبيَّ موجَّ ه من قوة فائقة الطبيعة ل ُي َب ِّشر بكلمة  Mدون خطأ.
شھد يوحنا بنفسه أن يسوع ھو ال ُم ْن َت َظر :
ثالثا ً ِ ،
 Mالَّذِي َيرْ َف ُع َخطِ َّي َة
ُوع ُم ْق ِبالً إِلَ ْي ِه َف َقا َل» :ھ َُو َذا َح َم ُل َّ ِ
ُوح َّنا َيس َ
َوفِي ا ْل َغ ِد َن َظ َر ي َ
ا ْل َعالَ ِمَ .ھ َذا ھ َُو الَّذِي قُ ْل ُ
ان َق ْبلِيَ ...وأَ َنا لَ ْم
ار قُ َّدامِي ألَ َّن ُه َك َ
ص َ
ت َع ْن ُه َيأْتِي َبعْ دِي َرجُ ٌل َ
ازالً
أَ ُكنْ أَعْ ِرفُ ُه لَكِنَّ الَّذِي أَرْ َسلَنِي ِأل ُ َع ِّم َد بِ ْال َما ِء َذ َ
اك َقا َل لِي :الَّذِي َت َرى الرُّ و َح َن ِ
َ
َّ
ْت َو َش ِھ ْد ُ
سَ .وأَ َنا َق ْد َرأَي ُ
ت أَنَّ َھ َذا ھ َُو
وح ا ْلقُ ُد ِ
َومُسْ َتقِرّ اً َعلَ ْي ِه َف َھذا ھ َُو الذِي ي َُع ِّم ُد ِبالرُّ ِ
ُوح َّنا { ٣٤-٣٣ ,٣٠-٢٩: ١
ابْنُ َّ ِ
 } .«Mإِ ْن ِجي ُل ي َ
ُوح َّنا { ٣٠: ٣
َي ْن َبغِي أَنَّ َذل َِك َي ِزي ُد َوأَ ِّني أَ َنا أَ ْنقُصُ  } .إِ ْن ِجي ُل ي َ
والمدھش أكثر أن القرآن نفسه يشير إلى أن يوحنا َيسْ ِب ُق يسوع ويكون نذيراً له! في
حديث لوقا  ،الفصل األول – اآلية الثالثة عشرة  ،يظھر مالك الرب على زكريّا و َي ِع ُده إبنا ً من
زوجته أليصابات ويكون إسمه يوحنا ) يحيى ( .كذلك يذكر القرآن أن مالئكة الرب دعت زكريا
لتز ُّفه الخبر السار أنه سوف ي َ
ُرز ُق إبنا ً يدعى يحيى يكون شاھداً على حقيقة كلمة ) Mيسوع(.
والكلمة المسيح عيسى قد وردت في السورة  . ٤٥: ٣وھكذا  ،فإن القرآن يُعلن أن يوحنا سبق
يسوع المسيح و َشه ِِ◌د له.
ك َسمِي ُع ال ُّد َعاء َف َنادَ ْت ُه
ك دَ َعا َز َك ِريَّا َر َّب ُه َقا َل َربِّ َھبْ لِي مِن لَّ ُد ْن َك ُذرِّ ي ًَّة َط ِّي َب ًة إِ َّن َ
ُھ َنالِ َ
ُص ِّد ًقا ِب َكلِ َم ٍة م َِّن ّ
ُصلِّي فِي ْالمِحْ َرا ِ
ِM
رُك ِب َيحْ َيـى م َ
ُ Mي َب ِّش َ
ْال َمآل ِئ َك ُة َوھ َُو َقائِ ٌم ي َ
ب أَنَّ ّ َ
ِين} سورة آل عمران {٣٩-٣٨: ٣
َو َسي ًِّدا َو َحصُورً ا َو َن ِب ًّيا م َِّن الصَّالِح َ

ت ْال َمآل ِئ َك ُة َيا َمرْ َي ُم إِنَّ ّ
يسى ابْنُ َمرْ َي َم
إِ ْذ َقالَ ِ
ُ َMي َب ِّشرُكِ ِب َكلِ َم ٍة ِّم ْن ُه اسْ ُم ُه ْالمَسِ ي ُح عِ َ
ين } سورة آل عمران { ٤٥: ٣
َو ِجيھًا فِي ال ُّد ْن َيا َواآلخ َِر ِة َوم َِن ْال ُم َقرَّ ِب َ
أخيراً  ،أنكر الكتاب المق َّدس كليا ً فكرة نبيٍّ يأتي بعد المسيح  ،وھو واضح تماما ً في
اإلشارة إلى أن يسوع المسيح  ،ال م َُحمَّد  ،ھو خاتِم الوحي لبني البشر َ
وخ ْت ُم موافقته .وھذا واضح
من كالم يسوع نفسه :
َ َ
ص َر ٍة
ض َمعْ َ
اج َو َح َف َر َح ْو َ
ال» :إِ ْن َسانٌ َغ َر َ
َوٱ ْب َتدَ أَ َيقُو ُل لَ ُھ ْم ِبأ َ ْم َث ٍ
س َكرْ ما ً َوأ َحاط ُه بِسِ َي ٍ
ت َعبْداً لِ َيأْ ُخ َذ
ِين فِي ا ْل َو ْق ِ
ِين َو َسا َف َرُ .ث َّم أَرْ َس َل إِلَى ا ْل َكرَّ ام َ
َو َب َنى بُرْ جا ً َو َسلَّ َم ُه إِلَى َكرَّ ام َ
َ
َ ُ
ارغا ًُ .ث َّم أَرْ َس َل إِلَي ِْھ ْم أَيْضا ً
م َِن ا ْل َكرَّ ام َ
ِين مِنْ َث َم ِر ا ْل َكرْ ِم َفأ َخذوهُ َو َجلَ ُدوهُ َوأرْ َسلُوهُ َف ِ
آخ َر َف َق َتلُوهُُ .ث َّم َ
آخ َر َف َر َجمُوهُ َو َشجُّ وهُ َوأَرْ َسلُوهُ ُم َھانا ًُ .ث َّم أَرْ َس َل أَيْضا ً َ
َعبْداً َ
ين
آخ ِر َ
ان لَ ُه أَيْضا ً ابْنٌ َوا ِح ٌد َحبِيبٌ إِلَ ْي ِه
ين َف َجلَ ُدوا ِم ْن ُھ ْم َبعْ ضا ً َو َق َتلُوا َبعْ ضا ًَ .فإِ ْذ َك َ
ِير َ
َكث ِ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ً
ً
ً
َ
َ
َ
َ
ِين َقالوا فِي َما
ك ال َكرَّ ام َ
ُون إ ْبنِيَ .ولكِنَّ أول ِئ َ
أَرْ َسل ُه أيْضا إِلي ِْھ ْم أخِيرا َقائِال :إِ َّن ُھ ْم َي َھاب َ
ار ُ
ِير ُ
اث! َفأ َ َخ ُذوهُ َو َق َتلُوهُ َوأَ ْخ َرجُوهُ
ون لَ َنا ا ْلم َ
ث! َھلُمُّوا َن ْق ُت ْل ُه َف َي ُك َ
َب ْي َن ُھ ْمَ :ھ َذا ھ َُو ا ْل َو ِ
ِين َويُعْ طِ ي ا ْل َكرْ َم إِلَى
صاحِبُ ا ْل َكرْ ِم؟ َيأْتِي َو ُي ْھلِ ُ
ك ا ْل َكرَّ ام َ
ار َج ا ْل َكرْ ِمَ .ف َم َاذا َي ْف َع ُل َ
َخ ِ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
س
ين .أ َما َق َرأ ُت ْم َھذا ال َم ْك ُت َ
آخ ِر َ
ص َ
ون ھ َُو َق ْد َ
ض ُه ال َب َّناؤُ َ
ار َرأ َ
وب :ال َح َج ُر الذِي َر َف َ
َ
َ
ا َّ
ان َھذا َوھ َُو َع ِجيبٌ فِي أعْ ُينِ َنا!« } إِ ْن ِجي ُل مُرقُس -١: ١٢
او َي ِة مِنْ ِق َب ِل الرَّ بِّ َك َ
لز ِ
{ ١١
في ھذه ال َم َث ِل يؤكد يسوع المسيح أنه اإلبن اإللھي الوحيد  ،ويثبِّت ح َّقه في اإلرث
لملكوت  Mوتفوّ قه على باقي المخلوقات كونه رسول أآلب األخير.
َ
ِلط َعام ا ْل َبا ِئ ِد َب ْل ل َّ
اِعْ َملُوا الَ ل َّ
ان ألَنَّ
ِلط َع ِام ا ْل َباقِي ل ِْل َح َيا ِة األ َب ِد َّي ِة الَّذِي يُعْ طِ ي ُك ُم إبْنُ اإلِ ْن َس ِ
ِ
َھ َذا َّ
ُوح َّنا { ٢٧: ٦
 ُ Mاآلبُ َق ْد َخ َت َم ُه« } .إِ ْن ِجي ُل ي َ
على ضوء الحقيقة التي يُق ِّدمھا الكتاب المقدس  ،أصبح واضحا ً أن يسوع ھو خاتِ ُم األنبياء
وآخر وحي من  Mإلى العالم.
الختام
بعد تفحُّ ص كرَّ اس د .بدوي  ،يمكننا أن نستنتج بسھولة أنه مليء بالمُغالطات المنطقية
واإلستنتاجات والقراءات الخاطئة والموضوعة خارج سياق نصِّھا .كما أن عمله يحاول جعل
الكتاب المقدس يتنبأ بم َُحمَّد رغم عدم وجود مثل ھذه النبوآت .ومن السھل قراءة الكتاب المقدس
وقراءة برنامجنا ال ُمدَوَّ ن مسبقا ً في مخيلتنا من خالل أي نص نتناوله .غير أن المقاربة العلمية
واألمينة تكمن في جعل الكتاب المقدس َك ُك ٍّل ُي َع ِّب ُر عن ذاته في أي موضوع كان.
ُّ
ونحث القارئ على البحث في مختلف الفقرات ضمن سياق نصِّھا وتأم ُِّل ما إذا كان
الكتاب المقدس يأتي على ذِكر ُم َحمَّد .ونحن على ثقة أن القارئ ،على ضوء تفسير صحيح للكتاب
المقدس واستخالص المعنى الصحيح للنص  ،سيحكم بنفسه ما إذا كان الكتاب المقدس تنبّا بم َُحمَّد
 ،أو أنھا محاولة متحمّسة أُخرى لفرض تفسير إسالمي على الكتاب المقدس.

ُنقِّ َح في ٢٠٠٤ - ٠٦ – ٢٣

