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 �سم اهللا ا�ر�ن ا�رحيم

  

  أما بعد.. ا�مد هللا و�� وا�صالة وا�سالم � عبده ا�صط� 

أن أذكر ) سالميهشبكة �ش�ة اإل(لقائمون � �وقع فقد طلب م� األخوة الفضالء ا

تب عن نبوة ن�ينا �مد  �م
ُ
 �ا ك

ً
� كتب أهل ا�كتاب فنقلت �ـم بعـض مـا  ش�ئا

وهـذه ) �سلمو أهل ا�كتاب وأثرهم � ا�فاع عن القضايا القرآنيـة: (أوردته � كتا�

ال�شارات نقلتها من �سل� أهل ا�كتاب بمع� أن� �م أدون أي نص أو �شارة إال ما 

وقـد أ�ت � نهايـة . نه وجد هذا ا�ص � كتابهشهد عليه �سلم من أهل ا�كتاب أ

� �شارة إ� اسم ا�هتدي ا�ي نقلتها منه ورقم ا�صفحة من كتابـه ثـم طابقتهـا � 

ون�يجته ألن بعض هـؤالء ا�هتـدين " با�كتاب ا�قدس"الطبعات ا�حدثة من ما �س� 

 �لمتـو�
ً
 �لطـ�ي ا�ي �ن معـا�ا

ً
 وألن ا�هـود ينقلون �ا من �سخ قديمـة جـدا

وا�صارى يقو�ون بعمل تصحيح �كتابهم ب� آونة وأخرى و�ضـيفون و�ـذفون مـن 

العبارات ما �شاؤون فقد �د ا�احث صعو�ة ا�قارنة ب� ا�ص ا�ي أورده ا�هتـدي 

وا�ص ا�وجود � الطبعات ا�ديثة �لكتاب ا�قـدس ا�زعـوم ل�ـن العـ�ة �شـهادة 

  .ذه ا�صوصهؤالء ا�هتدين ونقلهم �

و�علم القارئ أن هذه ال�شارات �وجودة � كتب كث�ة سواء � بعض دواو�ن   

ا�س�ة أو � �صنفات ا�دل مع أهل ا�كتاب مثل كتاب ا�واب ا�صحيح البن تيميـة 

  .وهداية ا�يارى البن القيم 

جـه و�ظهار ا�ق �ر�ة اهللا ا�ندي والفارق ب� ا�خلوق وا�الق لعبدا�ر�ن با  

� أو كتاب أ�د ا�سقا ال�شارة ب�� اإلسالم و�ذ�ك �صـنفات ا�هتـدين مـن أهـل 

  :ا�كتاب مثل كتاب

  .ا�ين وا�ولة لع� بن رّ�ن الط�ي .١
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  .�فة األر�ب � ا�رد � أهل ا�صليب لعبد اهللا ال��ان .٢

 .ا�صيحة اإليمانية � فضيحة ا�لة ا��انية �لمتطبب .٣

 .ن �� ا�غر�إفحام ا�هود �لمسئول ب .٤

 .�سا�ك ا�ظر � نبوة سيد ال�� �سعيد بن ا�سن االسكندرا� .٥

 .� ا�كتاب ا�قدس لعبد األحد داود �مد  .٦

 .�مد ن� ا�ق �جدي �رجان .٧

 .خليل أ�د � ا�وراة واإل�يل والقرآن إلبراهيم �مد  .٨

هؤالء وغ�هم وقد �عت �يع األدلة وال�شارات ال� استدل بها . وغ�ها كث�

 .وضمنتها كتا� ا�سابق ذكره

كما أن هناك من صنف �صنفات خاصة ب�شارات أصحاب األديـان ا�سـابقة   

و�ذا صنفت �صنفات خاصة �مل ب� دفتيها شهادات ا�كتـاب  بهذا ا�� ا�اتم 

تأ�ف م��ـ .. إ� ا�ين الفطري األبدي: ككتاب  ا�عا��ن ا�عت��ن ن�ينا �مد 

  .القاهرة –وهو من م�شورات �كتبة ا�ان� . ازي ا�س�� من علماء تر�ستانالطر

  

  �مد بن عبد اهللا ا�سحيم. د
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  �شارات العهد القديم

   :ال�شارة األو�  
ً
رؤ�ا رآها يعقوب عليه ا�سالم � منامه، وذ�ك أنـه رأى سـلما

 من األرض إ� ا�سماء، و� �س درجات، ورأى � منامه أ
ً
مة عظيمة صـاعدة منصو�ا

 
ً
يـا : � ذ�ك ا�رج وا�الئ�ة يعضدونهم، وأبواب ا�سماء مفتوحة فتج� � ر�ه قـائال

يـا رب مـن أو�ـك ا�صـاعدون � : فقال. يعقوب أنا معك أسمع وأرى، تمن يا يعقوب

: فقال يا رب بماذا وصلوا إ�ـك ؟ فقـال. هم ذر�ة إسماعيل: ذ�ك ا�رج ؟ فقال اهللا �

رضتهن عليهم � ا�وم وا�ليلة فقبلوهن وعملوا بهـن فلمـا اسـ�يقظ �مس صلوات ف

يعقوب من منامه فرض � ذر�ته ا�مس ا�صلوات، و�م ي�ن اهللا سبحانه وتعا� قد 

فرض � ب� إ�ائيل صالة � ا�وراة إال القراب� يقر�ونها، وما زالت بنـو إ�ائيـل 

 �سنة 
ً
جدهم يعقوب عليه ا�سالم، و�م تزل وعلماؤهم يصلون ا�صلوات ا�مس إتبا�

، و�تمنـون أن ي�ونـوا �  أن�ياء ب� إ�ائيل عليهم ا�سالم ي��ون بظهور �مد 

  .زمانه

: أن يعقوب عليه ا�سالم �ا دنت وفاته �ـع أوالده وقـال �ـم  :ال�شارة ا�انية  

تعبـدون مـن مـا : فلما اجتمعوا قال �ـم. تقر�وا إّ� أقول ل�م ما يظهر آخر ا�زمان(

، قـال 
ً
 واحـدا

ً
بعدي ؟ قا�وا نعبد إ�ك و� آبائـك إبـراهيم و�سـماعيل و�سـحاق إ�ـا

كر �ء �ا وعد به، بل �كتوب � ا�وراة أنه : (اإلسكندرا�
ُ
و�م يوجد � ا�وراة أنه ذ

  .من هذه اآلية د� �م وتو�، علم من ذ�ك أنهم �وا اسم ا�� �مد 

مـن وصـية يعقـوب، فـ� هـذا  عن �ـو اسـم ا�ـ� إن اهللا �فهم : قلت  

اإلصحاح و�عد هذه الفقرة بفقرات �س�ة يرد إخبار يعقوب ألبنائـه بمـا سـيكون � 

آخر ا�زمان، وقد ب� هذا اإلخبار إ� اآلن �مـل بعـض ألفاظـه الع��ـة، وهـو قـول 

 من ب� قدميه: (يعقوب عليه ا�سالم
ٌ
حـ� يـأ�  ال يزول صو�ان من يهوذا أو �ّ�ع

، وقـد مـّن اهللا � ا�هتـدي عبـد األحـد داود )شيلوه، و��ون � خضوع ا�شـعوب
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فكشف ا�لثـام عـن هـذه ا�وصـية، و� األسـطر ا�ا�ـة اقتـ�س بعـض اسـتدالالته 

  :، وهذه االستدالالت � واس�نتاجاته � أن هذه ال�شارة خاصة برسو�ا �مد 

القديم، وال ت�رر � أي �ـ�ن آخـر �  �مة فر�دة � العهد" شيلوه"أن �مة  .١

  .العهد القديم

، "الميـد"، "يـود"، "شـ�: "أن �مة شيلوه تتكون من أر�عـة أحـرف ع��ـة � .٢

، و��ـك ال "يـود"، وتوجد ب�ة اسمها شيلوه ول�ن ال يوجد فيها حـرف "و�"

 فا��مـة حيثمـا وجـدت 
ً
 �لـب�ة، إذا

ً
يم�ن أن ي�ون االسم مطابقا أو �ش�ا

  . إ� شخص ول�س إ� ��ن�ش�

أن هذه العبارة اشتملت � ضم� لغـ� العاقـل، وقـد �شـ� إ� القضـيب أو  .٣

ا�صو�ان، أو ا��ع بصورة منفصلة أو �تمعة، ور�ما �شـ� �لطاعـة، وعليـه 

إن الطابع ا�ل� ا�ت�� لن ينقطـع مـن يهـوذا إ� أن �ـئ : (فإن مع� العبارة

  ).طابع، و��ون � خضوع ا�شعوبا�شخص ا�ي �صه هذا ال

: بعد أن أورد بعض �والت ال��ة �ذه ا��مة بـ� الع��ـة وا��ـ�انية قـال .٤

  ..)ح� يأ� ا�شخص ا�ي �صه: (يم�ن أن تقرأ هذه العبارة با�صورة ا�ا�ة

و� تعـ� ا�سـا�م وا�ـاي " شـله"�شتقة من الفعل الع�ي " شيلوه"أن ا��مة  .٥

  .قوا�وديع وا�وثو

فحي�ئـذ " شـا�وه"من ا�حتمل أنه تم � هذه العبارة �ر�ـف متعمـد فتكـون  .٦

وهـو نفـس " رسـول يـاه"وهذه العبارة �رادفـة ��مـة " شيلوح"ي�ون معناها 

  .رسول اهللا: تع�" وشيلواح إ�وهيم" ا�لقب ا�وصوف به �مد 

ه، ألنه ال ال يم�ن أن تنطبق هذه ال�شارة � ا�سيح ح� �و آمن ا�هود ب�بوت .٧

توجد أي من العالمات أو ا�صائص ال� توقعها ا�هود � هذا ا�� ا�نتظر � 
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 � سيف وسـلطة، كمـا أن 
ً
ا�سيح عليه ا�سالم، فا�هود �نوا ي�تظرون �سيحا

  .ا�سيح رفض هذه الفكرة القائلة بأنه هو ا�سيح ا�نتظر ا�ي ت�تظره ا�هود

 � �مـد  أن هذه ا�بـوة قـد �ققـت حرفيـا .٨
ً
، فا�عـاب� ا�جاز�ـة  وعمليـا

قد أ�ع ا��اح ا�علقون � أن معناها ا�سلطة ا�لكية " ا��ع"و " ا�صو�ان"

 أنه صاحب ا�صو�ان وا���عة، أو ا�ي يملك حـق . وا�بوة
ً
وهذا يع� علميا

  .ال���ع و�ضع � ا�شعوب

أول مـنظم ألسـباط بـ� ال يم�ن أن تنطبق هذه ال�شارة � حق �و�، ألنه  .٩

  .إ�ائيل، وال � حق داود، ألنه أول �لك فيهم

هادي و�سا�م وأمـ�، وهـذا : اآلرامية ف� تع�" شاال"بـ " شيلوه"�و تم تفس�  .١٠

قبل ا�رسالة هو األم�، وهو  وقد �ن �مد . الع��ة" شله"يتفق مع تفس� 

�حـاوالت ا�فسـ��ة و�عـد هـذه ا. �ل ا�قة، وهو ا�سا�م ا�ادي ا�صـادق

وال��ة ي�تقل ا�هتدي عبد األحد إ� إ�زام ا�صم بهذه ا�بـوة ومـد�والتها 

  :و� ما ي�

  .أن ا�صو�ان وا��ع سيظالن � سبط يهوذا طا�ا أن شيلوه �م يظهر .١

فــإن شــيلوه �ــم يظهــر، وأن " ا�شــيلوه"بموجــب اد�ء ا�هــود � هــذا  .٢

ذ�ك ا�سبط، وقد انقرضنا منـذ أ�ـ�  ا�صو�ان ا�ل� وا�الفة �صان

 
ً
  .من ثالثة ع� قرنا

أن سبط يهوذا اخت� مع سلطته ا�لكية وشقيقتها ا�الفة ا�بو�ة، ومن  .٣

إبقاء ا�سبط � وجه األرض يعيض " ا�شيلوه"ا��وط األساسية لظهور 

  .� أرض آبائه، أو � ��ن آخر بصورة �اعية
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٤.  
ً
" شيلوه"إما ال�سليم بأن : من ا�يار�نا�هود �ضطرون أن يقبلوا واحدا

أو أن يتقبلوا أن سـبط . قد جاء من قبل، وأن أجدادهم �م يتعرفوا عليه

، وهو ا�سبط ا�ي ينحدر منه 
ً
  ".شيلوه"يهوذا �م يعد �وجودا

 �العتقـاد ا�هـودي  .٥
ً
أن ا�ص يتضمن بصورة واضـحة ومعاكسـة جـدا

 � سبط" شيلوه"أن  –وا��ا� 
ً
يهـوذا و�قيـة األسـباط،  غر�ب تماما

فـإن ا�صـو�ان وا��ـع " شـيلوه"ألن ا�بوة تدل � أنه عندما ي�ء 

" شـيلوه"سوف �تفيان مـن سـبط يهـوذا، وهـذا ال يتحقـق إال إذا �ن 

 عن يهوذا، فإن �ن 
ً
 مـن يهـوذا فكيـف ينقطـع " شيلوه"غر�با

ً
منحـدرا

" هشـيلو"هذان العن�ـان مـن ذ�ـك ا�سـبط، وال يم�ـن أن ي�ـون 

 مـن أي سـبط آخـر، ألن ا�صـو�ان وا��ـع �نـا �صـلحة 
ً
منحـدرا

وهـذه ا�الحظـة األخـ�ة . إ�ائيل �ها، ول�س �صلحة سـبط واحـد

، ألن ا�ســيح "شــيلوه"تق�ــ � االد�ء ا��ــا� � أن ا�ســيح هــو 

  .منحدر من يهوذا من جهة أمه

 –بوة تب� � سـبط يهـوذا أن ا�: وقد أورد هذه ال�شارة ا�جار وقال إن ا�ع�

  .أي اإلسالم، و�ضع � األ�م" شيلون"ح� يأ�  –أ�� أوالد سيدنا يعقوب 

   
ً
انظـروا : (ما ورد � قصة بلعام بن بـاعوراء أنـه قـال :�شارة سفر العـدد: أوال

 قد ظهر من آل إسماعيل، وعضده سبط من العـرب، ولظهـوره تز�زلـت األرض 
ً
كو�با

،  و�م يظهر من �سل إسماعيل إال �مـد : (هتدي اإلسكندرا�وقال ا�) ومن عليها

حقا إنه كو�ب آل إسماعيل، وهو ا�ي تغ� ا�كون . وما تز�زلت األرض إال لظهوره 

، فقد حرست ا�سماء من اس�اق ا�سمع، وانطفـأت نـ�ان فـارس، وسـقطت  �بعثه 

  .أصنام بابل، ودكت عروش الظلم � أيدي أتباعه
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ي�ز كو�ب من يعقوب، و�قوم : (هذا ا�ص � الطبعات ا�حدثة إ� وقد حرف  

  ).قضيب من إ�ائيل، فيحطم �وآب، و�هلك من ا�و�

   
ً
  :�شارات سفر ا��نية: ثانيا

زمت جيوش ب� إ�ائيل أمام العمالقة، توسل �ـو� إ�   :ال�شارة األو�  
ُ
�ا ه

 بمحمد 
ً
  اهللا سبحانه وتعا� �س�شفعا

ً
ذكر عهد إبراهيم ا�ي وعدته به من ا: (قائال

�سل إسماعيل أن تن� جيوش ا�ؤمن�، فأجـاب اهللا د�ءه ون�ـ بـ� إ�ائيـل � 

اذكـر عبيـدك : (وقد اس�بدل هذا ا�ص بالعبارات ا�ا�ـة) العمالقة ب��ت �مد 

وال ) إبراهيم و�سحاق و�عقوب، وال تلتفت إ� غالظة هذا ا�شـعب و�ثمـه وخطي�تـه

قد صـدر مـن �ـو� عليـه  –ا�ي � ا�ص األول  –ن أن ي�ون هذا ا��ء يم�

  .ا�سالم ، ألنه ينا� كمال ا�وحيد

إن ا�رب : (� الفصل ا�ادي ع� أن �و� قال �� إ�ائيل  :ال�شارة ا�انية  

 مث� مـن ب�ـن�م، ومـن إخـوت�م فاسـمعوا �
ً
وقـد ورد � هـذا ) إ��م يقيم ن�يا

إ� : (د هذا القول و�وضحه، وهو ما ورد � ا�وراة أن اهللا قـال �ـو�اإلصحاح ما يؤ�

 مثلك من ب� إخوتهم، وأيما رجل �م �سـمع �مـا� الـ� يؤديهـا ذ�ـك 
ً
مقيم �م ن�يا

وت�اد أن ت�ون هذه ال�شارة �ل إ�ـاع مـن � مـن ) ا�رجل باس� أنا أنتقم منه

كيف تنطبـق هـذه ال�شـارة � ن�ينـا كتب � هذا ا�انب، وقد ب� هؤالء ا�هتدون 

  :من خالل ا�وجوه ا�ا�ة �مد 

ا�هود �معون � أن �يع األن�ياء ا�ين �نوا � ب� إ�ائيل من بعد �ـو�  .١

وا�راد با�ثلية هنا أن يأ� ��ع خاص ت�بعه عليه األ�ـم . �م ي�ن فيهم مثله

هم العرب، وقد جاء ���عة ، ألنه من إخوت من  بعده، وهذه صفة ن�ينا �مد 

 
ً
ناسخة �ميع ا��ائع ا�سابقة، وتبعته األ�م عليها، فهو كمـو�، هـذا فضـال

  .ا�واردة � ال�شارة قد أ�دت وحددت ا�شخص ا�راد) من ب�نهم(عن أن لفظه 
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هذا ا�ص يدل � أن ا�� ا�ي يقيمه اهللا �� إ�ائيل لـ�س مـن �سـلهم،  .٢

 بعث من بعد �وس �ن من ب� إ�ائيـل وآخـرهم و�كنه من إخوتهم، و� ن�

  .ع�� عليه ا�سالم، فلم يبق رسول من إخوتهم سوى ن�ينا �مد 

أن إسماعيل وذر�ته �نوا �سمون إخوة �� إبراهيم عليه ا�سالم، ألن اهللا قال  .٣

بأنه قبالة : (عن ابنها إسماعيل –حسب رواية العهد القديم  –� ا�وراة �اجر 

  .كما د� إسحاق وذر�ته إخوة إلسماعيل وذر�ته) ينصب ا�ضاربإخوته 

أن � هذه اآلية إشارة خفية غ� ��ـة، فائقـة ا�كمـة، ألن �ـو� �ـو �ن  .٤

مـن (قصد با�� ا�وعود أنه من ب� إ�ائيل، ��ن ي�ب� أن يقـول بـدال مـن 

من�م، أو من �سل�م، أو من أسباط�م، أو من خلف�م، و�مـا ): إخوت�م

أنه ترك هذا اإليضاح، علمنا أنه قصد بهذه اإلشـارة أنـه مـن بـ� إسـماعيل 

  .ا�باي�� �م

إشتمل هذا ا�ص � مفردة �فية �لتد�ل � أن هذه ا�بـوة خاصـة �سـيدنا  .٥

و� نفس ال �سمع ��ـك (و� بعض ال��ات ". انتقم منه: "و� قو� �مد 

مـن ال �سـمع � و�طعـه ي�ـتقم منـه  ف� تدل � أن). ا�� وتطيعه �ستأصل

 مع حال ا�خالف� �رسول اهللا . و�ستأصل
ً
، وال يم�ن أن  وهذا ينطبق تماما

تنطبق � ع�� عليه ا�سالم ا�ي طارده وحار�ه ا�هـود، و�ـم يقـع علـيهم 

اإلنتقام منه أو من أتباعه، وهذه ا�فردة �فيـة �لتـد�ل � صـدقها � ن�ينـا 

  .�مد 

أن ا�ـرب جـاء مـن طـور سـ�ن�، : (جاء � الفصل الع��ن   :رة ا�ا�ةال�شا

وطلع �ا من ساع�، وظهر من جبل فاران، ومعه عن يمينه ر�وات القد�س� فمنحهم 

وهـذه ال�شـارة �لـ� قبلهـا ) العز، وحببهم إ� ا�شعوب، ود� �ميع قد�سيه بال��ة

  .ا ا�انب�دت أن ت�ون �ل إ�اع وقبول �ن كتب � هذ
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وفاران � �كة وأرض ا�جاز، وقد سكنها إسماعيل، ونصت � ذ�ك ا�وراة 

و�ذا �نت ا�ـوراة أشـارت ) وأقام � بر�ة فاران، وأن�حته أمه ا�رأة من أرض ��(

  .إ� نبوة ت�ل � جبل فاران �زم أن تلك ا�بوة � آل إسماعيل، ألنهم س�ن فاران

 –واردة � هذه ال�شـارة � الـ� بقـرب جبـل سـ�ناء أما من توهم أن فاران ا�

، ألن فاران تلك � بر�ة فاران كما أفادت عنها ا�وراة
ً
وهنا ذكر . فل�س ظنه صحيحا

 
ً
ولفظة فاران ع��ة �تمـل . ودعيت تلك فاران �سبب أنها ظليلة من األشجار. جيال

�ب� أن يفهم بأنه جبل ذو ا�وجه�، فإذا ذكرت ال��ة �زم أنها ظليلة، و�ن ذكر ا�بل ي

كمـا أن لفظـة . �ر، و� هذه ال�شارة ذكر جبل فعلم أنه جبل فاران ا�ي فيه ا�غـارة

وهذه . أي ا�تجمل بوجود بيت اهللا. ا�تجمل: فاران �شتقه من فاري بالع��ة وعر��تها

  .ا�بال قد �ملت ب�يت اهللا

هنـا تقـع " رب"ما أن لفظة ك. أي ظهر دينه ود� إ� توحيده: ومع� جاء ا�رب

� �و� وع�� و�مد و� �ستعملة بهذا اإلطالق � ا�لغـة ا��ـ�انية والعر�يـة 

فتقول العرب رب ا�يت بمع� صاحب ا�يـت و�قـول ا��ـ�ان �ـن أرادوا تفخيمـه 

  .ومار با���انية هو ا�رب" مار"

م تر�ها إ� ا�لغـة وقد أورد ا�هتدي اإلسكندرا� هذه ال�شارة با�لغة الع��ة ث

جاء اهللا من س�ناء وأ�ق مـن سـاع�، واسـتعلن مـن : (العر�ية ونص تر�ته هكذا

جبال فاران، وظهر من ر�وات قدسه عن يمينه نور وعن شما� نار، إ�ه �تمع األ�ـم، 

إن علماء ب� إ�ائيل ا�شارح� �لتوراة �حـوا ذ�ـك : (وقال) وعليه �تمع ا�شعوب

  .ار � سيف �مد القاهر، وا�ور � ��عته ا�ادية وف�وه بأن ا�

إن �و� ت�لم بهذه ال�شارة بصيغة ا�ا� فـال تنطبـق � : وقد يقول قائل

وا�واب أن من �دة ا�كتب اإل�ية أن �ستعمل ا�ا� � معـ� ا�سـتقبل، . �مد 
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قبلـت هـذه  أ�م تر أنه أخ� عن ع�� � هذه ال�شارة كذ�ك بصـيغة ا�ـا�، فـإن

  .ال�شارة � حق ع�� ف� � حق �مد اد� �لقبول

و� اإلشارة إ� هذه األما�ن ا�الثة ال� �نت مقام نبوة هـؤالء األن�يـاء مـا 

وقـد ر�ـط . يقت� �لعقالء أن يبحثوا عن ا�ع� ا�راد منه ا�ؤدي به إ� إتباع ديـنهم

  ا�هتدي إبراهيم خليل ب� هذه ال�شارة و�� صدر
ً
سورة ا�� واس�نتج منـه تطابقـا

 � ا�وسيلة وا�عب�
ً
  .��ال

�ا بعث ا�سيح عليه ا�سـالم إ� بـ� إ�ائيـل، وأظهـر �ـم   :ال�شارة ا�رابعة

ال نؤمن بك : (ا�عجزات، نهض إ�ه ��م من علمائهم يقال � شمعون بلق�ش وقال �

و� عليـه ا�سـالم أخ�نـا � وال �سلم �ك فيما ادعيته، وال فيما أتيـت بـه، ألن �ـ

��عته عن اهللا عز وجل أن ا�� ا�بعوث � آخر ا�زمـان هـو مـن �سـل إسـماعيل، 

ال يقـوم � بـ� : (واستدل � ذ�ـك بقـول �ـو� � ا�ـوراة. وأنت من ب� إ�ائيل

وع�� �م يدع أنه مثل �و�، . وأفتوا بقتل ع�� عليه ا�سالم) إ�ائيل مثل �و�

  .هم إ� عبادة اهللا وحده، والعمل وا�صديق بما � ا�وراةو�نما د�

 
ً
  :�شارة ا�أس: ثا�ا

ذكر ا�هتدي اإلسكندرا� أنه جاء � صحف إ�اس عليه ا�سالم أنه خـرج � 

، فلما رأى العرب بأرض ا�جاز قال �ـن معـه
ً
انظـروا : سياحته وصحبه سبعون رجال

ما ا�ي ي�ون معبودهم ! يا ن� اهللا : واهؤالء ا�ين يملكون حصون�م العظيمة فقا�

يوحدون اهللا تبارك وتعا� فوق � من� �ل، فقـال � أتباعـه يـا : ؟ فقال عليه ا�سالم

و� يو� من �سل إسماعيل، اسمه مقـرون باسـم : من يد�م � ذ�ك ؟ فقال! ن� اهللا 

و�م ي�ن ذ�ك : را�قال ا�هتدي اإلسكند. اهللا، حيث يذكر اسم اهللا تعا� يذكر اسمه

  .إال �حمد 

  :�شارات ا�زام�:  رابعا
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مـن : (قول داود عليه ا�سالم � ا�ز�ـور ا�ـا�س واألر�عـ�  :ال�شارة األو�

أجل هذا بارك اهللا عليك إ� األبد فتق� ا�سيف أيها ا�بار، ألن بهاءك و�دك ا�هاء 

ك و�ائعـك مقرونـة بهيبـة الغالب، وأر�ب �مة ا�ق، وسميت ا�ـأ�، فـإن نا�وسـ

وقد أورد هذه ال�شارة ا�هتدي ا�شيخ ) يمينك، وسها�ك �سنونه، واأل�م �رون �تك

ز�ادة � ا�حث ا���ح بصورة أطول من هذه، و� ا�صـفات ا�ـواردة � � ا�صـ� 

 � سيدنا �مد 
ً
  .تنطبق تماما

إن ر�نـا : (امن واألر�عـ�قول داود عليه ا�سالم � ا�ز�ور ا�  :ال�شارة ا�انية

، و� قر�ة إ�نا و� جبله قدوس و�مد، وعمت األرض �ها فرحـا
ً
) عظيم �مود جدا

فقد �ح وأبان عن اسمه، وذكر مبعثه و� أم القرى، ووصف حال ا�كون بعد مبعثه 

وهــو االست�شــار والفــرح، أ�ــم تتلــق ا�شــعوب ا�غلو�ــة � أ�رهــا جنــوده بــالفرح 

وقد حرف هذا ا�ـص � الطبعـة . ا هو مدون � كتب ا�س� وا�أر�خواالست�شار كم

 � مدينـة إ�نـا قدسـه: (ال� ب� يدي إ�
ً
وقـد يتضـح ) عظيم هو ا�رب و�يد جـدا

القصد من إبدال القر�ة با�دينة، ح� تنطبق هذه ال�شـارة � أن�يـاء بـ� إ�ائيـل 

  .�زء األول منه � ا�مد وا�نةوقد أعماهم اهللا عن �ر�ف ا. ا�بعوث� � مدنهم

إن اهللا صـهيون : (قول داود عليه ا�سالم � ا�ز�ور ا�مسـ�  :ال�شارة ا�ا�ة

، فاهللا يـأ� وال يهمـل، و�ـرق ا�ـ�ان بـ� يديـه، وتضـطرم حوا�ـه 
ً
 �مودا

ً
إ�يال

 
ً
 � هذه ال�شارة) اضطراما

ً
�ـ� داود  أفما ترون أنه ال: (وقال ا�هتدي الط�ي تعليقا

 
ً
 من نبواته من ذكر �مد أو �مود، كما تقرءون، ومع� قو� إ�ـيال

ً
عليه ا�سالم ش�ئا

 
ً
أي أنه رأس و�مام �مد �مود، ومع� �مـد و�مـود و�يـد �ء واحـد � : �مودا

 �لر�انية واإلمامية
ً
مـن : (وقد حرف هذا ا�ـص إ�) ا�لغة، و�نما �ب باإل�يل مثال

  ).�مال اهللا أ�ق، يأ� إ�نا وال يصمتصهيون كمال ا
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إنه �وز من ا�حـر إ� : (قول داود � ا�ز�ور ا�ا� وا�سبع�  :ال�شارة ا�رابعة

ا�حر، ومن �ن األنهار إ� منقطع األرض، وأنه �ر أهل ا�زائر ب� يديه � ر�بهم، 

وتقّرب إ�ه �لوك سابا وتلحس أعداؤه ال�اب، تأتيه �لوك تار�س وا�زائر بالقراب�، 

القراب�، و�سجد � ا�لوك �هم، وتدين � األ�م �ها بالطاعة واالنقياد، ألنه �لـص 

ا�ضطهد ا�ا�س �ـن هـو أقـوى منـه، و�فتقـد ا�ضـعيف ا�ي ال نـا� �، و�ـرأف 

با�ضعفاء وا�ساك�، و�ن� أنفسهم من ا�� وا�ضيم، وتعز عليه دماؤهم، وأنه يـب� 

ن ذهب سبأ، و�ص� عليه � � وقت، و�بارك عليـه � يـوم مثـل ا�ـزروع و�عطى م

ا�كث�ة � وجه األرض، و�طلع ثمـاره � رؤوس ا�بـال، �لـ� تطلـع مـن �نـان، 

و��بت � مدي�ته مثل عشب األرض، و�دوم ذكره إ� األبـد، وأن اسـمه �وجـود قبـل 

وال نعلـم : (ال ا�هتدي الطـ�يوق) ا�شمس، فاأل�م �هم ي�بكون به، و�هم �مدونه

 يص� عليه � � وقت غ� �مد 
ً
وغ� هـذا ا�ـص عـن ز�ـادة تعليـق أو ) أحدا

مثل ما �ققت �،  �ح، فلم تتحقق هذه ا�صفات مت��لة �� أو �لك قبل �مد 

و�مقارنة ��عة ب� اآليات ال� سأوردها وهذا ا�ص يتضح ا�ماثل ا�ام ب�نهما، قال 

لقد جاء�م رسول من أنفس�م عز�ـز عليـه مـا عنـتم حـر�ص علـي�م : (�تعا

�مد رسول اهللا وا�ين معه أشداء � ا�كفار : (وقال عز وجل) با�ؤمن� رءوف رحيم

 سيماهم � وجوههم من 
ً
 من اهللا ورضوانا

ً
 ي�تغون فضال

ً
ر�اء ب�نهم تراهم ر�عا سجدا

 اإل�يـل كـزرع أخـرج شـطأة فـآزره أثر ا�سجود ذ�ك مثلهم � ا�ـوراة ومـثلهم �

  ).فاستغلظ فاستوى � سوقه يعجب ا�زراع �غيظ بهم ا�كفار

وقد تضمن ا�ز�ور ا�ي وردت فيه هذه ال�شارة بعض األلفـاظ الـ� ال تـزال 

و��ــق � أيامــه ا�صــديق و�ــ�ة ا�ســالم إ� أن : (��ــقة وشــاهدة و� قــول داود

..) إنه �وز من ا�حـر إ� ا�حـر: (ة قبل قو�وهذا ا�لفظ يقع مبا�) يضمحل القمر

با�ش� ا�ي نقلتـه، " ا�صديق"وقد ُضبطت لفظة . و�فاسه هذا ا�لفظ أحببت إيراده

فهل بعد هذا اإليضاح يب� إش�ل �ي عقل؟ وقـد ذكـر صـاحبه ا�صـديق ر� اهللا 



14 

 

 www.alukah.net 

 نسانأعظم إ

حالل عنه، وذكر سنة من س� دينه و� ك�ة ا�سالم إ� أن يضـمحل القمـر، واضـم

أن   القمر تعب� عن ا�ساعة �شهد � أول سورة ا�كو�ر واالنفطار، وقد أخ� ا�� 

  .من عالمات ا�ساعة أن ي�ون ا�سالم � ا�اصة

قـال يهـوه : (قال داود � ا�ز�ور ا�ـادي ع�ـ بعـد ا�ائـة  :ال�شارة ا�ا�سة

 لقدميك: �سيدي
ً
��ر ا�هتدي عبد و) اجلس � يمي� إ� أن أجعل أعداءك �سندا

  :بما ي�" سيدي"األحد داود إطالق داود عليه ا�سالم �ذا ا�وصف 

 ألي �ئن ��ي .١
ً
، وال يتأ� أن ي�ون خادما

ً
 قو�ا

ً
  .أن داود �ن �ل�

  .ال يم�ن أن نتصور أنه �ن يع� بهذا ا�لقب أحد األن�ياء ا�توف� .٢

 من سال�ه  .٣
ً
ا�لقـب ا�عقـول  ، ألن"سـيدي"ال يم�ن �اود أن يدعو أحدا

  .يا ب�: حي�ئذ سيكون

ال يم�ن أن ي�ون ا�سيح عليه ا�سالم هو ا�ي عناه داود �سيدي، ألن  .٤

  .ا�سيح قد اس�ث� نفسه من هذا ا�لقب بنص إ�يل برنابا

� هذا ا�ص " سيدي"أما ا�جج ال� احتج بها عبد األحد � أن ا�وصوف بـ 

  :� ��ا� هو ن�ينا �مد 

أعظم ن�، ألنه هو ا�ي �� ا�وحيد، وق� � ا��ك، وطّهـر أنه  .١

 لـ�س �اود 
ً
ا�كعبة من األصنام، وأخرج ا�اس من الظلمات إ� ا�ور، إذا

  .فحسب، بل سيد األن�ياء وال فخر

 أن ع�� اع�ف أنه �م ي�ن سيد داود، فلم يبـق سـوى �مـد  .٢

 �اود
ً
  .سيدا

ع ما قدمه �فة األن�ياء، �ـرج �ل���ة م بمقارنة ما قدمه �مد  .٣

وحده هو ا�ي �ستحق هذا ا�لقـب  ب�تيجة تفرض نفسها و� أن �مد 

  .ا�م�
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  .� ا�نديد با��ك وا�وث�ية و�ا�ا�وث ا��ا� تفوقه  .٤

  .أن هذا ال���ف قد تم �لة ا�عراج .٥

بعـد قول داود عليه ا�سالم � ا�ز�ـور ا�اسـع واألر�عـ�   :ال�شارة ا�سادسة

من أجل أن ا�رب أتاح �شعبه وتطول � ا�ساك� با�الص، فليتعزز األبـرار : (ا�ائة

با�كرامــة، و�ســبحونه � �ضــاجعهم، و��ر�ــون اهللا �نــاجرهم، ألن � أيــديهم 

ا�سيف ذا ا�شفرت� �النتقام من ا�شـعوب وتـو�يخ األ�ـم، و�ثقـال �لـو�هم بـالقيود، 

َدر ا�كتـوب ا�ـ�م، فا�مـد �ميـع وعلّيتهم و�كّرميهم با�سالسل، �
َ
حملهم � الق

ا�ين يـذكرون : (وصحبه؟ أ�م يقل ا�ق عنهم أ�م �قق هذه ا�بوة � �مد ) أبراره

 و� جنو�هم
ً
 وقعودا

ً
فهـذا مـن أخـص . و��ر�ون اهللا �ناجرهم: أما قو�) اهللا قياما

وقـال ا�هتـدي . يح وا�كـرخصائص هذه األمة، وهو األذان واإلقامة وا�كب� وال�س�

 � هذه ال�شارة
ً
هـذه ا�صـفات خا�صـة  –يهدي�م اهللا  –أما ترون : (الط�ي معلقا

وألمته ؟ فهو ا�ي معه ا�سيف ذو ا�شفرت�، وهو ا�نتقم بأمتـه مـن جبـابرة  �لن� 

تهم وأوالدهـم � 
ّ
فارس وطغاة ا�روم وغ�هم، وهو ا�ي قّيدت أمته ا�لوك، وساقت جل

  ).السل واألغاللا�س

: قول داود عليه ا�سالم � ا�ز�ور ا�ا� وا�مس� بعد ا�ائة  :ال�شارة ا�سابعة

، ول�سبح س�ن ا�كهوف، و�هتفـوا (
ً
ل�تاح ا�وادي وقراها، و�� أرض قيدار �روجا

من قلل ا�بال �مد ا�رب، و�ـذيعوا �سـابيحه � ا�زائـر، ألن ا�ـرب �ـئ ��بـار، 

قـال ا�هتـدي ) رب ا�تلظي �لتك�، فهو يزجـر و�تجـ�، و�قتـل أعـداءه��رجل ا�ج

من قيـدار؟ إال و� إسـماعيل عليـه ا�سـالم، وهـم سـ�ن ا�كهـوف ا�ي : (الط�ي

و�ـم �ـتص أبنـاء إسـماعيل ) �مدون ا�رب و�ذيعون �سابيحه � ا�واجر واألسحار

القـرى وا�كهـوف وقلـل �سك� ا�كهوف، و�نما ذكر � هذه ال�شارة س�ن ا�ـوادي و

�فـة أرجـاء ا�عمـورة، و�ميـع األمـا�ن  ا�بال وا�زائر إشارة إ� شمول رسا�ه 
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ا�مكنة �سك� ال�� ��وادي والقرى وا�كهوف وا�زائر وقلل ا�بال، ولـ�س وراء 

 
ً
  .هذه األما�ن ما ينفع إلقامة ال�� فيها وا�اذها �سكنا

طو� ل�م يا ب� إسماعيل سـ�بعث : (ه ا�سالمقول داود علي  :ال�شارة ا�امنة

وعلق اإلسـكندرا� ) من�م ن� ت�ون يده ��ة � � األ�م، و� األ�م �ت يده

ومن ا�علوم أن إسماعيل عليـه ا�سـالم �ـم ي�ـن ظهـر � : (� هذه ال�شارة بقو�

ال �لك، وال علت يده � إخوته، وال نزل إ� ا�شام وال سـ�ن، و�ـم ي�ـن ذ�ـك إ

وهـذه ) ، وأمته هم ا�ين سـكنوا بمسـا�ن بـ� إ�ائيـل بم�ـ وا�شـام �حمد 

  .وقد سبق إيرادها � هذا ا�بحث –ال�شارة �اثلة �ل�شارة األو� � سفر ا�كو�ن 

عظموا اهللا يا � األ�م، ووحدوا اهللا يا : (قول داود � ا�ز�ور  :ال�شارة ا�اسعة

فهل بعد هذا ا���ح من ت��ح؟ ومن غـ� ) �ةأهل األرض، س�بعث ل�م ن� ا�ر

  .ن� ا�ر�ة ؟  �مد 

  

 
ً
  :�شارات إشعياء:  خا�سا

اسم� يا سموات، وقـّري يـا : (قول إشعياء � اإلصحاح األول  :ال�شارة األو�

وهذه ا�بوة توافق ا�بوة ا�اضـية � ) أرض، و�اذا تقل�؟ س�بعث عليك ن� به ترح�

  .س�بعث ل�م ن� ا�ر�ة: ليه ا�سالم ال� قال فيها�زام� داود ع

إ� رافع آية �أل�ـم، مـن بـ� : (قول إشعياء � الفصل ا�الث  :ال�شارة ا�انية

، وال يميلـون وال 
ً
 عجـاال

ً
، فيـأتون �ا�

ً
بعيد، وأصفر �م من أقا� األرض صـف�ا

معقـد خفـافهم،  يتع�ون وال ينعسون وال ينـا�ون وال �لـون منـاطقهم، وال ينقطـع

ـعة  سهامهم �سنونة، وقسيهم �وترة، وحوافر خيلهم ��الميد صالبة، وعجلهم ��

مثل ا�زوابع، وزئ�هم كنهيم ا�ليوث، و�شبل األسد ا�ي يـزأر و�ـنهم �لفر�سـة، فـال 

ينجو منهم ناج، و�رهقهم يومئذ مثل دوي ا�حر واصط�كه، و�ر�ـون بأبصـارهم إ� 
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وقـد ) كبات والظلمات، و�نكشف ا�ور عن عجاج �ـوعهماألرض فال يرون إال ا�

  :اس�نبط ا�هتدي ا�شيخ ز�ادة من هذا ا�ص ا�الالت ا�ا�ة

من � وجه، بد�ل قو� رابع  هذه ال�شارة منطبقة � ن�ينا �مد  .١

  .هو العالمة ا�رفوعة �سائر األ�م و�مد . آية �أل�م

هذه العالمـة ترفـع �أل�ـم مـن من ب� بعيد، إشارة إ� أن : أن قو� .٢

. مـن أقـا� األرض: خارج أرض ب� إ�ائيل، و�تضح ذ�ك من قو� بعده

إن أق� أرض إ�ائيل � األرض ال� �رج منها ذ�ك ا�ـ� : فكأنه قال

.  

ـعة، برهـان  .٣ ن� ا�عب واإلعياء وا�وم عـن جيوشـه، و�ثبـات ا��

ا�الئ�ـة �نـت �شـارك �  ، ألن ظاهر � أن ا�راد بهذه ا�بوة �مد 

كما أن ن� ا�وم عنه يدل أيضا .. جيوشه، وهم ا�ين ال ينا�ون وال �سأ�ون

� ن�ينا، ألنه �ن يق� ا�ليل � العبادة وا�كر وا�صـالة، حـ� تورمـت 

  .قدماه

ا�شهادة �وافر خيله بأنها مثل ا�صوان، مطـابق �وصـف اهللا �ـا �  .٤

وال يم�ـن أن تنطبـق ) بحا، فا�ور�ات قدحاوالعاديات ض: (القرآن بقو�

  .هذه ال�شارة � ع�� عليه ا�سالم، ألنه �م ي�ن � خيل

 : ولعل ا�راد من قو�
ً
 عجـاال

ً
هـو . وأصفر �م من أقا� األرض فيـأتون �ا�

وأذن � ا�ـاس بـا�ج يـأتوك : (ا�داء با�ج إ� بيت اهللا ا�رام ا�وارد � قـو� تعـا�

  .وع� با�صف� عن ا�داء واألذان). � ضا�ر يأت� من � فج عميق رجاال و�

 ما تقدم من نبواته  :ال�شارة ا�ا�ة
ً
إن : (قول إشعياء � الفصل ا�ا�س مف�ا

، وا�ين �نوا � ا�� و�ت ظالل ا�وت 
ً
 باهرا

ً
األمة ال� �نت � الظلمات رأت نورا

حزاب، و�م �ستك� بهم، فأما هم فإنهم فرحوا سطع عليهم ا�ضوء، أ��ت من ا�بع واأل
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ب� يديك كمن يفرح يوم ا�صـاد، و��يـن يفرحـون عنـد اق�سـام الغنـائم، ألنـك 

فككت ا�� ا�ي �ن أذ�م، والعصا ال� �نت � أ�تافهم، و��ت القضيب ا�ي 

بمـا وذ�ك شـ�يه : (�ن �س�بعد بهم مثل ك�ك من ك�ت � يوم مدين وقال الط�ي

وصف اهللا تعا� عن ا�� � القرآن وقال إنه يضع عنهم إ�هم واألغالل ال� �نت 

  ).عليهم

وهذا ا�ص يصور حال أمته قبل بعثتـه، فقـد �نـت ترتـع � ظلمـات ا�هـل 

وا��ك، ثم أضاء �ا نور ا�وحدانيـة فاتبعتـه، و�عـد أن �نـت أمـة �ستضـعفة، كـ� 

ا، و�سبب هذه ا�رسالة رفع اهللا عنهم اسـ�بعاد األ�ـم أتباعها، وفرحوا بانضمامهم إ�ه

  .�م، وانقلبت حا�م فإذا هم ا�سيطرون � ب� ال��

إنه و� �ا �و�ود، ووهب �ـا : (قول إشعياء � الفصل ا�ا�س  :ال�شارة ا�رابعة

هذا ا�ص عن ال��ة ا���انية، أما تر�ته عن ا�لغة الع��ـة ) ابن سلطانه � كتفه

  ).إن � كتفه عالمة ا�بوة: (فهو

وقد أورد ا�هتدي ا�شيخ ز�ادة هذه ال�شارة با�ص الع�ي ثم تر�ها إ� ا�لغـة 

العر�ية، و�نت بصورة أطول �ا ذكره الط�ي هنا، واس�نتج منها األدلـة ا�ا�ـة ا�الـة 

  :و� � ن�ينا �مد 

  .من قبلأن اسمه عجيب، فلم ي�سم أحد بهذا االسم ا���ف  .١

  .أنه من ساللة إسماعيل ا�ي �م يظهر منهم سواه .٢

 "أن لفظه  .٣
ً
 "ال� تضمنتها ال�شارة قد وجدت � ا�وراة ا�ونانية " عجيبا

ً
" رسـوال

  .وهو االسم ا�تغلب عليه 

 "هذه ا�بوة تضمنت أن إشعياء سماه  .٤
ً
، و�م ي�ن أحد أ�� منه �شاورة "�شاورا

  .ألصحابه 
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، وهذا يدل � أنه رئ�س اإلسالم وا�سلم�، "سيد سالم": أن إشعياء قال عنه .٥

وال تنطبق هذه األوصاف � ع�� عليه ا�سـالم، . وخاتم األن�ياء وا�رسل�

 فقـد سـبقه مـن 
ً
ألنه ال توجد � كتفه عالمة ا�بوة، و�م ي�ن اسمه عجيبا

  .�س� بمثل اسمه، و�م يأت ���عة �ستقلة

ارة إ� خاتم ا�بـوة ا�ي �ن � كتفـه ا��ـ�ف، وا�قصود بهذه ال�شارة اإلش

وقد استفاضت كتب ا�سنة وا�س�ة وا�الئل بذكر خـ�ه وصـفته، و�ـذ�ك القصـص 

وا�وادث ا�تعلقة به كقصـة إسـالم سـلمان الفـار� ر� اهللا عنـه، وقصـة �ـ�ا 

  .ا�راهب

نك تـأ� هكذا يقول ا�رب إ: (قول إشعياء � الفصل العا�  :ال�شارة ا�ا�سة

 مثـل ا�ـز�زع مـن 
ً
، مقـدا

ً
من جهة ا�يمن، من ب� بعيد، ومـن أرض ا�اديـة ��ـ�

 ي�تهب 
ً
 يظلم، ومنتهيا

ً
 ظا�ا

ً
 هائال

ً
 رائعا

ً
و�قـم ا�سـادة والقـادة ... ا�ر�اح، ورأينا منظرا

هكذا أ�ض فأقم ا�ر��ئة � ا�نظـرة، �خـ� : إ� أترستهم، فيدهنوها ألن ا�رب قال �

فب�نما أنا .. أحدهما راكب �ار، واآلخر راكب �ل: ى، ف�ن ا�ي رأى راكب�بما ير

هوت بابل وت��ت �يـع آ�تهـا ا�نجـورة : كذ�ك إذ أقبل أحد ا�راكب� وهو يقول

و�سـ�نتج ). � األرض، فهذا ا�ي سمعت من ا�رب � إ�ائيل العز�ز قـد أنبـأت�م

  : � أن ا�ع� بهذه ال�شارة هو ن�ينا �مد من هذا ا�ص ا�الالت ا�ا�ة ا�ؤ�دة 

ستأ� من جهة ا�يمن، من ب� بعيـد، مـن أرض ا�اديـة، �ـال : أن إشعياء قال .١

يدع حجة �حتج، ألنه �م يأت أحد بهذه ا�و�ـة مـن أرض ا�ـيمن ا�واقعـة � 

  .ا�ادية ا�عيدة عن أرض إ�ائيل سوى �مد 

و�م تزل األوثـان تعبـد � بابـل ). ع آ�تهاهوت بابل وان��ت �ي: (أنه قال .٢

 أو  ح� ظهر �مد 
ً
، فأطفأ ن�انهم، وهدم أوثانهم، واذعنـوا �يـن اهللا طـو�

 
ً
  .كرها
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إذا �ن راكب ا�مار ينطبق � ا�سيح، فل�س � ا�نيا راكب �ل أو� بهـذه  .٣

لـق وقد أورد ا�هتـدي اإلسـكندرا� ا�ـص العـ�ي ا�تع. ا�بوة من �مد 

فرأى ر�ب : (براكب ا�مار وراكب ا�مل، ثم اتبعه بال��ة العر�ية وجاء فيه

،  هذه حال جيوشـه : وقال) رديف خيل، ر�ب رديف �ار، ر�ب رديف �ل

خالف عساكر ا�لوك، ألن ا�لـوك ال تر�ـب جيوشـها �راديـف، وال ير�بـون 

  .ا�م� وا�مال

 بظلـم، ومنتهبـا ي�تهـب: (أما قو�
ً
فقصـد بـه اإلم�اطور�ـة الفارسـية . )ظا�ا

  .وا�رومانية

�فرح أهـل ا�اديـة : (قول إشعياء � الفصل ا�سادس ع�  :ال�شارة ا�سادسة

 كنور ا�شسلبذ، ول�س� وتزه مثـل 
ً
العط�، و��تهج ال�اري والفلوات، و�خرج نورا

ن جـالل ا�وعل، ألنها ستعطى بأ�د �اسن �نان، و�مثل ا�ساكر وا�ر�ـاض، وسـ�و

وقد اشتملت هذه ال�شارة � ذكر ب�ه وحال أمته، و�حت ) اهللا عز وجل و�هاء إ�نا

  .باسمه، وتضمنت ما وعدوا به من ا�ظر إ� وجهه تعا� � اآلخرة

هتف هـاتف � ا�ـدو : (قول إشعياء � الفصل ا�اسع ع�  :ال�شارة ا�سابعة

�يل � القفـر، فسـتمتلئ األوديـة �هـا خلوا الطر�ق �لرب، وسهلوا إل�نـا ا�سـ: وقال

، واألرض ا�وعرة �لساء، وتظهر 
ً
، وتص� اآل�م د� د�

ً
، وتنخفض ا�بال ا�فاضا

ً
مياها

و�م تدع أمـه مـن ا�اديـة ). كرامة ا�رب، و�راه � أحد، من أجل أن ا�رب يقول ذ�ك

وا� � هـذه وقد أول الطري ا�بال وا�ـر. وت�رم هذا ا�كر�م سوى األمة اإلسالمية

  .ال�شارة � أنهم ا�لوك وا�بابرة، وأن األودية ا�واردة هنا حقيقية

ولعل األو� أن يتم تأو�ل هذه األودية � مع� معنوي كما أول ا�بال واآل�م 

فيكون ا�قصود بفيضان األودية با�اء هو ان�شار اإلسالم، و�شاعة العلم ا��� ا�ي 



21 

 

 www.alukah.net 

 نسانأعظم إ

مـا بُعـث بـه  ما أنها ال �ستغ� عن ا�اء، وقـد شـبه ا�ـ� ال �ستغ� عنه األمة، ك

  .بالغيث أصاب األرض

من ا�ي نبـه الـ� مـن : (قول إشعياء � الفصل ا�اسع ع�  :ال�شارة ا�امنة

ا��ق، ود�ه إ� �وطئ قدمه ل�سلم إ�ه األ�م، و�ذهل عنه ا�لوك، و�عل سـيوفه � 

ا�نثورة، فهو يغلبهم و��ب وجـوههم، ثـم �ـدث وقسيه � عدد ا�زم .. عدد ال�ى 

 
ً
، وال يطأ برجله سفرا

ً
فإن ا�جاز والعراق وما والهـا عنـد أهـل : (قال الط�ي). سلما

لعلـه بمعـ� مـن ا�ي نبـه ا�ـار مـن . ومع� قو� من ا�ي نبه الـ�). ا�شام ��ق

لـ�س الـ� أن تو�ـوا ( :ا��ق، أو لعل ا�قصود بال� اإليمان، كما جاء � قـو� تعـا�

أمـا بقيـة ). وجوه�م قبل ا��ق وا�غرب ول�ن ال� من آمن بـاهللا وا�ـوم اآلخـر

، فهو ا�ي سلمت إ�ه األ�م قيادها، وذهل منه ا�لـوك،  ا�ص فهو متحقق � ا�� 

و�نت سيوفه بعدد ال�ى، وهـو ا�ي تغلـب � ا�كفـار وخـذ�م، و�ـم �تمـع هـذه 

  .ى رسول اهللا ا�صفات ألحد سو

يا آل إبراهيم خلـي� ا�ي : (قول إشعياء � الفصل الع��ن  :ال�شارة ا�اسعة

إنـك : قو�تك، ودعوتك من أقا� األرض، ومن �ودها وعوا�ها، ناديتك وقلـت �ـك

عبدي وأنا اجت�يتك، و�م أس� ذ�ك، فال �ف، أل� معك، وال ترهـب فهـا أنـا إ�ـك 

العز�زة ال�ة مهدت �ك، و��ك يبهت و�زي ا�ستطيلون  أيدتك ثم أعنتك، و�يمي�

عليك، و�ضمحل و�تال� ا�ين يمارونك و�شاقونك، و��يد القـوم ا�نـازعون �ـك، 

، ألنهم يبطلون، و�ص�ون �ل�سئ ا��� أما�ك أل� أنـا 
ً
وتطلبهم فال �س منم أثرا

هـو قـدوس ا�رب قو�ت يمينك، وقلـت �ـك ال �ـف، فـإ� أنـا عونـك و�لصـك، 

أنا جاعلك مثل ا�رجر ا�ديد ا�ي يدق مـا يـأ� عليـه : (إ�ائيلل، يقول اهللا ا�رب

، تدوس ا�بال، وتدقها، و�عـل ا�ـدائن 
ً
، و�ذ�ك تفعل أنت أيضا

ً
، و�سحقه سحقا

ً
دقا

 تذروه العواصف، وتلوى به هوج ا�ر�اح، وت�تهج أنت حي�ئذ، وترتـاح 
ً
وا�الل هشيما
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ً
وأما أنت يا (وقد اس�بدل أول هذا ا�ص بـ ). بقدوس إ�ائيل با�رب، وت�ون �مدا

وأنت (كما اس�بدل آخره بـ ). إ�ائيل عبدي، يا يعقوب ا�ي اخ�ته من �سل إبراهيم

  ).��تهج با�رب بقدوس إ�ائيل تفتخر

وقــد تقــدم � ال�شــارات ا�ســابقة أن أرض ا�جــاز واقعــة � أقــا� أرض 

). �ف أل� معك، وال ترهب فها أنا إ�ك أيدتك ثـم أعنتـكفال : (إ�ائيل، أما قو�

يبهـت و�ـزي : (أمـا قـو�). واهللا يعصـمك مـن ا�ـاس: (فهو متفق مع قـو� تعـا�

: وقـو�) إنـا كفينـاك ا�سـتهزئ�: (فهو متفـق مـع قـو� تعـا�). ا�ستطيلون عليك

وئ� � وا�خـالف� كما أنه متفق مع حال ا�نـا) فسيكفيكهم اهللا وهو ا�سميع العليم(

 
ً
فقـد سـبق تأو�ـل ) .. تدوس ا�بال وتدقها: (ومع� قو�. أل�ره �ن �نوا أ�ا أو أفرادا

 
ً
ا�بال با�لوك وا�بابرة، وقد سحقوا أمام جيوشه وجيوش أصحابه، وأصـبحوا هشـيما

  .تذروه ا�ر�اح

سـ� إن تف: و�ن شغب شاغب فأ�� ما يمكنه أن يقول: (وقال ا�هتدي الط�ي

 ول�س بمحمد: ا�لفظة ا���انية هو
ً
ومن عرف ا�لغة وفهـم �وهـا . أن ي�ون �مودا

  ).�م �الفنا � أن مع� �مود و�مد �ء واحد

إن ا�سـاك� وا�ضـعفاء : (قول إشعياء � الفصـل الع�ـ�ن :ال�شارة العا�ة

حي�ئـذ  �س�سقون ماء وال ماء �م، فقد جفت أ�س�تهم من الظمأ، وأنـا ا�ـرب أجيـب

دعوتهم، ولن أهملهم بل أفجر �م � ا�بـال واألنهـار وأجـري بـ� القفـار العيـون، 

، وأنبـت � القفـار ا�القـع 
ً
، وأجـري � األرض مـاء معينـا

ً
وأحدث � ا�ـدو آجامـا

 ،
ً
وا�صنو�ر واآلس وا�ز�تون، وأغرس � القاع ا�صفصف وا��و ا�هية، ل�وها �يعـا

 أن يد اهللا فعلت ذ�ك، قدوس إ�ائيل ابتدعهو�علموا و�تدبروا ثم يف
ً
وقـد ) هموا معا

فأين ل�م يـا : (ذهب الط�ي إ� أن األلفاظ ا�واردة � هذه ا�بوة � حقيقتها، فقال

ب� ع� ا�حيد عن هذه ا�بوة ا�واضحة ا�اطقة؟ وما عس�تم تقو�ون فيها؟ وقد سـ� 
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ر فيهـا مـن العيـون، وأجـرى مـن ا�الد ووصف ا�عاطش والقفار ا�القع، ومـا فجـ

األنهار، وغرس فيها من أنواع األشجار، وس� العطاش ا�سـاك� مـن أهـل ا�ـوادي 

و�كن� أرى أن ا�قصود بهذه األلفاظ � ا�عـا� ا�جاز�ـة الـ� يم�ـن ..) وا�جاز

 بقر�نة ا�ال وا�واقع، ال أن ا�قصود بهـذه األلفـ
ً
اظ تأو�ل هذه األلفاظ إ�ها اس�ئناسا

ا�عا� ا�قيقية، يؤ�د ذ�ك أن األرض ال� أ�قت بنور ا�رسالة ا�حمدية ال تزال منذ 

أن سكنها إسماعيل عليه ا�سالم إ� يوم ا�اس هذا واد غ� ذي زرع، كما قال ذ�ـك 

ا�ليل عليه ا�سالم، فلم تنعم باألنهار،و�م تتفجر فيها العيـون، و�ـم ت�بـت ا�ز�تـون 

إن ا�ساك� وا�ضعفاء �س�سـقون وال مـاء �ـم أن هـذا : من قو�ولعل ا�راد . واآلس

كناية عن سؤا�م اهللا أن يغيـثهم با�رسـالة، و�ـز�يهم با�كتـاب وا�كمـة و�ـ�ل � 

 �عوة أبيهم إبراهيم عليه ا�سالم �ا قـال 
ً
كمـا  –قلو�هم ا�سكينة والطمأن�نة، امتدادا

 منهم يتلـوا علـيهم  ر�نا: (-أخ� بذ�ك اهللا عنه � ��م ت��له 
ً
وابعث فيهم رسوال

  ).آياتك و�علمهم ا�كتاب وا�كمة و�ز�يهم إنك أنت العز�ز ا�كيم

 عـن إشـعياء يتضـمن أن 
ً
و�  –" دومـا"وقد أورد ا�هتدي ا�شيخ ز�ـادة نصـا

�ستغيث بلسـان حا�ـا  –إحدى ا�الد ال� عمرها أحد أبناء إسماعيل عليه ا�سالم 

فعـ� . ، �خرجها من الظلمات إ� ا�ور ا� أن يرسل إ�ها ا�� إ� اهللا سبحانه وتع

ذ�ك يت�� تأو�ل بقية ا�ص ا�وارد إ� ا�عا� ا�جاز�ة، فيكون ا�راد باألنهار والعيون، 

هو ان�شار ا�رسـالة، وعمـوم نـور اإلسـالم، ... وازدياد ا�� وا�ماء وتبدل حال القفار 

ن يرد إ�هم ا�اس �سؤا�م واالستفادة من علمهـم ا�ي هـو و��ة العلماء وا��ة ا�ي

وقد ي�ون من حكمة اهللا أن تظل هذه ا�صوص بهذه األلفاظ، . �لروح ��اء �لجسد

  .ألنها �و وردت ظاهرة �لقفتها أيدي ا�هود ا�صارى با�حر�ف وا�غي�

  –و�ناء � ذ�ك ي�ون هذا ا�ص 
ً
 أم �ؤوال

ً
 � نبـوة دا –سواء �ن ظاهرا

ً
ال

، ألنه ذكر ا�ضعفاء وا�ساك� � ا�ادية العط� ب� ا�بـال والقفـار، وقـد  �مد 
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�نت أمته قبل بعثته � هذه ا�ال من ا�ضـعف وا�سـكنة وا�ـداوة وا�سـك� بـ� 

  .ا�بال و� القفار واألودية العط�

ل�سـبح� ( :قول إشعاء � الفصـل ا�ـادي والع�ـ�ن  :ال�شارة ا�ادية ع�

و�مد� حيوانات الـ� مـن بنـات آوى حـ� ا�عـائم، أل� أظهـرت ا�ـاء � ا�ـدو، 

وأجر�ت األنهار � ب� أشيمون، ل��ب منها أم� ا�صطفاة فل��ب منه أمـ� الـ� 

 تأو�ـل ) اصطفيتها
ً
وما ورد � هذه ا�بوة يؤ�د ما جاء � ا�بوة ا�سابقة، و�ؤ�ـد أيضـا

  .ا�اء با�رسالة

 عـن  :ال�شارة ا�انية ع�
ً
قول إشعياء � الفصل ا�الـث والع�ـ�ن متحـدثا

اسم� أيتها ا�زائر، وتفه� يا أيتها األ�م، إن ا�ـرب أهـاب � مـن بعيـد، : (ا�� 

وذكر اس� وأنا � ا�رحم، جعل �سا� ��سيف ا�صارم وأنا � ا�طن، وأحـاط� بظـل 

ف�ـ� . إنك عبـدي: ختار وخزن� ��ه، وقال �يمينه، وجعل� � كنانته ��سهم ا�

 عند ا�رب، و�إل� حو� 
ً
وعد� قدام ا�رب حقا، وأعما� ب� يدي إل�، و�ت �مدا

، . فإن أن�ر منكر اسم �مد � ا�اب: قال ا�هتدي الط�ي) وقو�
ً
فلـي�ن �مـودا

 
ً
  .فلن �د إ� غ� ذ�ك من ا��وي س�يال

هكـذا يقـول : (قول إشعياء � الفصل ا�رابع والع�ـ�ن  :ال�شارة ا�ا�ة ع�

ا�رب قدوس إ�ائيل ��ي �نت نفسه �س�ذلة مهانة، و�ن �نت األ�م �ستخف بـه، 

وأتباع ا�سلطان يهينونه، ستقوم � ا�لوك إذا رأوه، و�سجد � ا�سالط�، ألن وعد اهللا 

يقول أجبتك عند ا�ر�، حق، وهو قدوس إ�ائيل ا�ي انتخبك واختارك، وهو ا�ي 

أخرجـوا وانفكـوا، و�لمح�سـ� اظهـروا : وترث توار�ث ا�رابات، وتقـول �ـأل�ى

بعـض مـن جهـة ا�ر�بـاء، و�عـض مـن : و�توا� القوم من ب� شاسع بعيد.. وانطلقوا

، وابته� . ا�حر، و�عض من �ر س�يم
ً
فسب� أيتها ا�سماء، واه�ي أيتها األرض فرحا

و�م تتحقق هذه ) ا�مد، فقد تال� ا�رب شعبه، ورحم ا�ساك� من خلقهأيتها ا�بال ب
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، فقد �نت أمته قبل بعثته أمة �س�ذلة �ستضـعفة،  ا�عا� �تمعة إال ��ينا �مد 

أذعنت �م ا�لوك، واس�سلمت �م ا�بـابرة، وقضـوا � اإلم�اطور�ـات  و�بعثته 

  .القائمة، وحكموا ا�الد والعباد

 �لشعوب: (قو�أما 
ً
و�ذ أخـذ اهللا : (فهو متفق مـع قـو� تعـا�). جعلتك ميثاقا

ميثاق ا��ي� �ا آت�ت�م من كتاب وحكمة ثم جاء�م رسـول �صـدق �ـا مع�ـم 

�ؤم� به و�ن�نه قال ءأقررتم وأخذتم � ذل�م إ�ي قا�وا أقررنا قال فاشـهدوا 

 �ا ) وأنا مع�م من ا�شاهدين
ً
: بد�ل قو� تعا� معهم هو �مد وا�ي جاء �صدقا

 �ا ب� يديه من ا�كتاب ومهيمنا عليه(
ً
  ).وأنز�ا إ�ك ا�كتاب با�ق �صدقا

 �أل�م: أما قو�
ً
 مع قو� تعا�. نورا

ً
فـا�ين آمنـوا بـه وعـزروه : (فهو متفق أيضا

نـور اهللا : (وقـو� تعـا�). ون�وه واتبعوا ا�ور ا�ي أنزل معه أو�ك هـم ا�فلحـون

ا�سموات واألرض مثل نوره كمش�ة فيها �صباح ا�صباح � زجاجة ا�زجاجـة كأنهـا 

كو�ب دري يوقد من شجرة مبار�ة ز�تونة ال �قية وال غر�ية ي�اد ز�تها يضئ و�و 

ما كنت تدري مـا : (وقو� تعا�) �م تمسسه نار نور � نور يهدي اهللا �وره من �شاء

  ).لناه نوراا�كتاب وال اإليمان ول�ن جع

ا�يـن آمنـوا وتطمـ� : (، فهو �اثل لقو� تعـا�)�طم� بك األرض: (أما قو�

  ).قلو�هم يذكر اهللا أال بذكر اهللا تطم� القلوب

ف�ستطيع أن تلمح منه وعد اهللا ��ين آمنوا ) وترث ثوار�ث ا�رابات: (أما قو�

هللا ا�يـن آمنـوا مـن�م وعـد ا: (وعملوا ا�صا�ات باالستخالف كما � قـو� تعـا�

وعملوا ا�صا�ات ل�ستخلفهم � األرض كما استخلف ا�ين من قبلهم و�مك� �م 

أما بقية هذه ال�شارة ف� تصو�ر �وافد األمـة اإلسـالمية .. ). دينهم ا�ي ارت� �م 

  .. � �وسم ا�ج، و�قامة شعائر اهللا � تلك ا�قاع الطاهرة ا�بار�ة



26 

 

 www.alukah.net 

 نسانأعظم إ

 �كـة   :ع� ال�شارة ا�رابعة
ً
قول إشعياء � الفصل ا�رابـع والع�ـ�ن �اطبـا

أنا رسـمتك � كـ� فأسـوارك أمـا� � � وقـت، وسـيأتيك و�ك �ا�، : (وهاجر

و�رج عنك من أراد أن يتحّيفك و�ّر�ك، فارف� ب�ك إ� ما فوقك، وانظري فإنهم 

 باسمه
ً
إ� أنـا الـ�، �ل�سـنهم : يأتونك و�تمعون عن آخرهم إ�ك يقول اهللا مقسما

مثل ا�لة، و����� باإل�يـل مثـل العـروس، و�ضـيقن عنـك قفـارك وخراباتـك، 

واألرض ال� أ�ئوك إ�ها، وضغطوك فيها من ك�ة س�نها وا�ـراغب� فيهـا، و�هـر�ن 

أيتها ال�ور ا�رقوب، إنه قد : منك من �ن يناو�ك و�هتضمك، و�قولن �ك و� عقمك

مـن : �الد ف�حزحوا وانفرجوا فيها ��سع � فيافيها، وستحدث� فتقـول�ضاقت بنا ا

وهذه ال�شـارة ال تتطلـب ا��ـح وا�عليـق . رزق� هؤالء �هم، ومن ت�فل � بهم

�وضوحها، كما أنها ال تقبل أن تؤول � غ� �كـة أو هـاجر، فمـن ا�ي ت�فـل اهللا 

لها، وضـاقت عـنهم أرضـها، سـوى �مايتها غ� �كة؟ ومن ا�ي ت�اثر عددها و�س

  .هاجر ؟؟

هكذا يقول : (قول إشعياء � الفصل ا�رابع والع��ن  :ال�شارة ا�ا�سة ع�ة

ها أنا رافع يدي � األ�م، وناصب �م آية، و� أن ا�اس يأتونك بأبنائـك � : ا�رب

أيديهم، و�ملـون بناتـك � أ�تـافهم وت�ـون ا�لـوك ظؤوتـك، وعقائـل �سـائهم 

 � األرض، و�لحســون تــراب أقــدا�ك، �
ً
رضــعاتك، و�ــرون � وجــوههم ســجدا

و� هـذا ا�ـص تقر�ـر ). وتعلم� حي�ئذ أ� أنا ا�رب ا�ي ال �زي ا�راجون � �ى

 ألبنـاء األمـة 
ً
�ضوع األ�م �ذه األمـة اإلسـالمية، فيكـون أبناؤهـا و�ناتهـا خـدما

سـلم�، وقـد حـدث ذ�ـك ن�يجـة اإلسالمية، وت�ون �ساؤهم �رضعات ألطفـال ا�

: الفتوحات اإلسالمية ال� أثمرت عن ان�شار ا�رقيق من سبايا ا�كفار، كما أن � قـو�

تصو�ر �ال ا�صغار وا�ل ا�ي يالزم دافع ا�ز�ـة كمـا ). و�لحسون تراب أقدا�ك(

وقـد وافـق إشـعياء داود � ). ح� يعطوا ا�ز�ة عن يد وهم صاغرون: (� قو� تعا�
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: ذه ا�بوة، و�م ال، وا�صدر واحـد، وا�وضـوع واحـد، وا�وصـف واحـد، وهـو قـو�ه

  ).و�لحسون تراب أقدا�ك(

مـن ا�ي : (قول إشعياء � الفصل ا�رابـع والع�ـ�ن  :ال�شارة ا�سادسة ع�

 �كـ�ة 
ً
 � حلله و�اسـه، عز�ـزا

ً
أقبل من أدوم؟ وثيابه أشد �رة من ال��، وأراه بهيا

،  خيله وأجناده،
ً
و�� أنا ا�اطق با�ق وا�خلص �ألقوام، و�ن �ينا �وم الفتنـة ن�ـال

ولقد اق��ت ساعة ا�جاة، وحانت ساعة �لي�، أل� نظرت فلم أجد مـن يعي�ـ�، 

وتعجبت إذ ل�س من ي�يب إ� رأ�، فخلص� عند ذ�ك ذرا�، وثبت بالغضب قد�، 

دا�، ودفنـت عـزهم �ـت ودست األ�م برجزي، وأشـقيت حـدودهم بغيظـي واحتـ

 من صفاته ). األرض
ً
 من ذكـر بهائـه،  تورد هذه ا�بوة بعضا

ً
� هي�ته وجال�، وطرفا

و�شارة إ� ك�ة خيله وأجناده، وأن بمقدمه تتخلص األقوام مـن قيـد العبوديـة لغـ� 

، وأنها  اهللا، وتق�ب ساعة �اتها، كما تضمنت هذه ا�بوة صفة ال���ة قبل مبعثه 

 �سمع ��م اهللا، وال تن� ا�ؤمن� به، فاستحقت بذ�ك غضب اهللا ومقته، ف�نـت ال

 أل�م ال�فر، إذ ناصبهم العداوة، وشهر ا�سيف � وجوههم، وأرغمهـم  بعثته 
ً
عقابا

  .� اإلذ�ن �، ودفن �د ا��فر�ن �ت األرض

�ن �  و�مـد . إن هذه ال�شارة ذكرت أنـه أقبـل مـن أدوم: وقد يقول قائل

أن ا�صـفات ا�ـواردة � : وا�واب � ذ�ـك. أرض ا�جاز، فال تنطبق عليه هذه ا�بوة

فمن ا�علـوم أن " أدوم"أقبل من : وأمته، أما قو� بقية ا�بوة ال تنطبق إال � �مد  

إقليم " أدوم"ا�تحدث � هذه ال�شارة هو أحد أن�ياء ب� إ�ائيل ا�قيم� � أرضها، و

ب� ا�جاز وفلسط�، إذ القادم من ا�جاز إ� فلسط� ال بد أن يع� من خـالل يقع 

يتحـدث عـن أ�ـر غيـ�  –وهـو إشـعياء  –، و�ب أن ال نغفل أن ا�تحـدث "أدوم"

 أن يقول
ً
أيـن منـا : ألنه سيقال �. من ا�ي أقبل من ا�جاز: �ستقب� فال يم�ن إذا

لقادم بيق� ال شك فيه، ح� �كأنه يـراه � و�كنه يتحدث عن هذا ا�� ا. ا�جاز ؟؟
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من هذا ا�ي أقبل من أدوم؟؟ وهـو علىيقـ� منـه، : أطراف أرض إ�ائيل فيقول �م

ألنه ذكر صفاته، و�كنه طرح ا�� بصيغة ال�ساؤل ح� �س��ـف ا�فـوس، وتهفـو 

  .األرواح �لقائه

�ن عـن اهللا عـز قول إشعياء � الفصل ا�رابـع والع�ـ  :ال�شارة ا�سابعة ع�

 
ً
 ن�يه �مـدا

ً
، فـانظر مـن �ا�ـك : (وجل أنه قال �اطبا

ً
إ� جعلـت اسـمك �مـدا

فذكر اسمه �رت� � هـذه ) واسمك �وجود منذ األبد.. و�ساكنك يا �مد، يا قدوس، 

� : (ا�بوة، وهذه �اثلة �ا ورد � نبوة داود عليه ا�سالم عنه � ا�زام� مـن قـول داود

  .فل�س وراء هذا �ل �دٍع أن يتمحل أو �ادل). س و�مدجبله قدو

فإن �لط ... ا�رجل ال� الطاهر : إن القدوس � ا�لغة ا���انية: (وقال الط�ي

فـإن ا�كتـاب . ، إنما يقع � ا�سا�ن الـ� ذكرهـا)يا �مد يا قدوس: (مغالط فقال

و�ـم يقـل . وس� و�مـدينيا قد: ا���ا� ي�ذبه، ألنه �و أراد بذ�ك ا�سا�ن لقال

 
ً
 و�مدا

ً
  .قدوسا

اع�وا اعـ�وا : (قول إشعياء � الفصل ا�رابع والع��ن  :ال�شارة ا�امنة ع�

ا�اب، وردوا الطر�ق � األمة، وسهلوا ا�س�يل وذ�لوها، و�وا ا�جـارة عـن سـ�يلها، 

، فإن ا�رب أسمع نـداءه مـن � أقطـار األر
ً
 ومنارا

ً
ض، فقـل البنـه وارفعوا �ألمة علما

 
ً
صهيون إنه قد قرب م�ء من �لصك، وأجره معـه، وعملـه قدامـه، و�سـمون شـعبا

، �لصهم ا�رب، و�سم� أنت أيتها القر�ة ال� أدال اهللا �ـا مـن أعـدائها و�ـم 
ً
طاهرا

وهذه ال�شارة شاهدة و�ؤ�دة �ل�شارة ا�سابقة إلشعياء ال� سبق إبرادهـا ) �ذ�ا ر�ها

  .ة ا�اسعة�ت �س� ال�شار

: عـن هـذا ا�يـن قو� . و�ماثل قول إشعياء أسمع نداءه من � أقطار األرض

ال يب� � ظهر األرض بيت مدر وال و�ر إال أدخله اهللا �مة اإلسالم، بعز عز�ز، أو (

  .إما يعزه اهللا فيجعلهم من أهلها، أو يذ�م اهللا فيدينون �ا: بذل ذ�ل
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فهـو شـاهد � أن . إنه قد قرب م�ء من �لصكفقل البنة صهيون : أما قو�

، ألنه ذكر ش�ئا من صفاته، وهو أن أجـره معـه فهـو ال  هذا ا�خلص هو رسول اهللا 

 من أحد سوى اهللا، كما أنه ال يعمل �نيـاه بـل يعمـل آلخرتـه 
ً
ي�ت� � رسا�ه أجرا

مـن  –قـدس ولعل ذ�ك تعب� عـن بيـت ا� –فعمله أمامه، و�م تتخلص ابنة صهيون 

وأصـحابه، فهـو  ر�قة ا�سيطرة ا�هودية، وضالل ا�وث�ية ا��انية إال � يد �مد 

و�ؤ�ـد . ا�ي أل�سها حلة اإليمان، و�ساها رونق ا�وحيد، و�شف عنها ستار ا�هالـة

 : (اختصاص هذه األمة بهذه ال�شارة قو�
ً
و�سم� أيتها القر�ة ... و�سمون شعبا طاهرا

 �م، ).  �ا من أعدائهاال� أدال اهللا
ً
فذكر حا�م وهو الطهارة، ولعنايتهم به جعله اسما

وأشـار إ� ). أنتم الغر ا�حجلون يوم القيامة من إسباغ ا�وضوء: (وهذا �وافق لقو� 

  .�وطنهم وهو �كة، ف� القر�ة و� أم القرى

 قول إشـعياء � الفصـل ا�سـادس والع�ـون �اطبـ  :ال�شارة ا�اسعة ع�
ً
ا

سب� أيتها ال�ور ا�رقوب، واغتبطي با�مد أيتها العـاقر، فقـد : (هاجر عليها ا�سالم

وقـال �ـا ا�ـرب أوسـ� �واضـع . زاد و� الفارغة ا�جفيـة � و� ا�شـغولة ا�ظيـة

خيا�ك، ومدي ستور �ضـار�ك، ألنـك ال تنف�ـ وال تضـ�، بـل طـّو� أطنابـك، 

، واستوث� من أوتادك، من أجل أنـك تت
ً
 وشـماال

ً
�سـط� وتن��ـ�ن � األرض يمينـا

فـذكر حـال هـاجر عليهـا ). وترث ذر�تك األ�م، و�سكنون القـرى ا�عطلـة ا�بـات

و�� هاجر بهذه اآلمال العظيمة ال� �ستحق ا�مد وا�شكر واالغتباط، ومـا . ا�سالم

�وعـد ا�ي ي�تظر ذر�تها من ا�وسع وا�سيطرة والغلبة � سائر األ�م، و�مقارنة هذا ا

مع الفتوحات ال� �ققت �ألمة اإلسـالمية �  –وعد به إشعياء هاجر عليها ا�سالم 

، ول�س بعد شهادة ا�واقع وتصـديقه  أيدي صحابة رسول اهللا 
ً
�د أنه قد �قق فعال

�ذه ا�بوة �ال �جادل أن �ادل أو يغالط فيد� أن هـذه ال�شـارة ال تصـدق هنـا، 

 أنه نـص � أن أبنـاء .. م آخر�ن وأنها دالة � قو
ً
و��� � هذه ا�بوة حجة ود�ال
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ا�جفية قد زادوا � أبناء ا�شغولة ا�ظية، ومن ا�جفية إال هاجر؟ ومـن ا�ظيـة إال 

  .و�م �صل هذه ا�ز�ادة، و�م تتحقق هذه الغلبة إال بعد بعثة �مد . سارة؟

 هاجر عليها قال إشعياء � الفصل ا�  :ال�شارة الع�ون
ً
امن والع��ن �اطبا

أيتها ا�نغمسة ا�تغلغلة � ا�موم ال� �م تنـل حظـوة وال سـلوا، إن جاعـل : (ا�سالم

 
ً
و�عرف� هنا�ـك �يـع و�ك وال ينكـرون�، وأعلـم أبنـاءك با�سـلم، .. حجرك بلورا

ا�ر� وت�ون� �ز�نة با�صالح وال�، فتن� عن األذى وا��رة، ألنك آمنة منهـا، فـ

عن االن�سار واال�ذال فلن يقر�اك، ومن انبعث من ب� يدي فإ�ك ي�ون وفيك 

 لقاطنيك وسا�نك
ً
 و�لجأ

ً
فأي شهادة أعظم من : (قال الط�ي). حلو�، وتص��ن وزرا

 �لنـاس، 
ً
 و�لجـأ

ً
 يعرفونه وال �هلونه؟ وأنه صّ� ب�هم وزرا

ً
شهادة اهللا �م أنهم �يعا

 
ً
 آمنا

ً
  ).أي حرما

يا مع� : (قول إشعياء � الفصل ا�امن والع��ن  :ال�شارة ا�واحد والع�ون

العطاش توجهوا إ� ا�اء وا�ورود، ومن ل�س � فضة فليذهب و�متار و�س�س� و�أ�ل 

فهذا من نبوة إشـعياء دال : (قال ا�هتدي الط�ي). من ا�مر وا�ل� بال فضة وال ثمن

، و� أنهم صائرون إ� مـا وعـدهم  اجر من أمة ا�� � ما أنعم اهللا به � و� ه

اهللا تعا� � اآلخرة من أنهار من �ر، وأنهار من ل� �م يتغ� طعمه، وأنهـار مـن �ـر 

 . �ة �لشار��
ً
وهذا إشارة ). فانظروا إ� هذه ا�شا�ة وا�وافقة ال� ب� ا�بوت� �يعا

عد ا�تقون فيها أنهار من ماء غ� آسن وأنهار من مثل ا�نة ال� و: (منه إ� قو� تعا�

ل� �م يتغ� طعمه وأنهار من �ر �ة �لشار�� وأنهار من عسل �ص� و�م فيها مـن 

  ).� ا�مرات ومغفرة من ر�هم

إ� : (قـول إشـعياء � الفصـل ا�ـامن والع�ـ�ن  :ال�شارة ا�انية والع�ون

 وسلطان
ً
 �لشعوب، ومدبرا

ً
 �أل�م، �دعو األ�م ا�ين �م تعرفهم، وتأتيك أقمتك شاهدا

ً
ا

، من أجل ا�رب إ�ك قدوس إ�ائيل ا�ي أ�دك، 
ً
األ�م ا�ين �م يعرفوك هرولة وشدا
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فاطلبوا ما عند ا�رب، فإذا عرفتمـوه فاسـتجيبوا �، و�ذا قـرب مـن�م فل�جـع عـن 

ا�ي عّمـت ر�تـه  خطي�ته، والفاجر عن س�يله، ول�جع إّ� ألر�ه، و�نب إ� إ�نـا

 : باسمه، وقال فقد س� ا�� : (قال الط�ي) وفضله
ً
فإن آثـر . إن اهللا جعلك �مدا

  ).ل�س بمحمد، بل �مود وافقناه فيه، ألن معناهما واحد: ا�خالف أن يقول

 �لشعوب: (أما قو�
ً
و�ذ�ك جعلنـا�م : (فهو �اثل لقو� تعا�). أقمتك شاهدا

 �كونوا شهد
ً
 أمة وسطا

ً
: وقو� عز وجل) اء � ا�اس و��ون ا�رسول علي�م شهيدا

 علي�م وت�ونوا شهداء � ا�اس(
ً
: وقـو� عـز مـن قائـل). �كون ا�رسول شهيدا

) 
ً
  ).فكيف إذا جئنا من � أمة �شهيد وجئنا بك � هؤالء شهيدا

 �أل�م: أما قو�
ً
وهو  فيحتمل أن ي�ون ا�راد منه ا�ع� ا�تبادر ��هن. سلطانا

و�تمـل أن . ا�سيادة والقيادة، وقد �ققت � هذه � األ�م � حياته وحيـاة أصـحابه

ي�ون ا�راد منه أنه سلطان بمع� حجة � األ�م، ألن ا�سلطان � لغة ا���ل تأ� 

  .بمع� حجة

ا�رسـل  فقد �قق ذ�ـك بإرسـا� ). �دعو األ�م ا�ين �م تعرفهم: (وأما قو�

�لوك كهرقل و��ى وا�قوقس وغ�هم �ن ال يعرفهم كما هو �شهور � وا�كتب إ� ا

  .كتب ا�سنة وا�س�ة

 : وأما قو�
ً
فمصداق ذ�ك � انضـواء . تأتيك األ�م ا�ين �م يعرفوك هرولة وشدا

األ�م ال� �م ت�ن تعرفه من قبـل، والـ� ال تعـد وال ��ـ �ـت �وائـه، واإلذ�ن 

ال تنطبق � األن�يـاء قبلـه، ألنهـم دعـوا أقـوامهم وهـم كما أن هذه ال�شارة . أل�ره

فقـد د� مـن �ـم يعرفـه،  يعرفونهم، واستجابت �م األ�م ال� تعرفهم، أما �مـد 

  .واستجاب � من ال يعرفه
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و�قية ا�ص تتعلق با�ر�ة وا�غفرة وا�و�ة، و� معان ظاهرة � ��عته، أظهر 

ن أن ت�ون هذه ال�شارة دالة � ا�هوديـة أو من ا�شمس � رائعة ا�هار، وال يم�

  .� ا��انية �ا يأ�

أن ا�هودية تعتقد أنها دين خاص ب�� إ�ائيل، وهذه ال�شـارة قـد  .١

  .تضمنت أنه يدعو األ�م ، وتأتيه األ�م، وهذا يناقض اعتقادها

أن هذا ا�ص تضمن أن صاحب هذه ا�رسالة ي�� با�و�ة وا�غفـرة  .٢

فا�هود تعتقد أن مـن حـق : ذا �الف اعتقاد ا�هود وا�صارىوا�ر�ة، وه

ا��هن ا�غفرة و�و ا�طايا كما أن ا��ـانية تعتقـد أن ال��ـ�ة �نـت 

كما زعمـوا  –مثقلة با�طيئة ا�وروثة ال� رفعت عنهم بعد صلب ا�سيح 

ثم غفلت ا��انية عن كونها �ت ا�طيئـة ا�وروثـة فمنحـت رجـال  –

  .حق مغفرة ا�طاياا�ين 

ا�سيحية ديانة خاصة ب�� إ�ائيل، ألن ا�سيح عليه ا�سالم أرسل  .٣

إ� طر�ق أ�م ال تمضوا، و�� مدينة : (إ� ب� إ�ائيل حيث يقول �الميذه

  ).بل اذهبوا با�رى إ� خراف بيت إ�ائيل ا�ضالة. �لسا�ر�� ال تدخلوا

� الفصل ا�امن والع�ـ�ن عـن اهللا قول إشعياء   :ال�شارة ا�ا�ة والع�ون

إ� أقسمت بنف� وأخرجت مـن فـ� �مـة ا�ـق الـ� ال : (سبحانه وتعا� أنه قال

إن : خلف �ا وال تبديل، و�نه �ـّر � � ر�بـة، و�قسـم � � �سـان، و�قو�ـون معـا

 فمن هذه األمة الـ� تقسـم باسـم اهللا؟: (قال ا�هتدي الط�ي). ا�عمة من عند ا�رب

 و�سـاء، 
ً
ومن ذا ا�ي �ر � ا�ر�ب السم الفرد ا�واحد، و�ـدث بـنعم اهللا صـباحا

و�فرده با��ء واالبتهال غ� هذه األمة ؟ فأما �اعة ا�صارى فإنهم ي�سبون ا�عم إ� 

  ).ا�سيح
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إن اهللا : (قال إشعياء � الفصل ا�ـامن والع�ـ�ن  :ال�شارة ا�رابعة والع�ون

 
ً
، وأن�ر ذ�ك، ورأى أنه ل�س أحد يع� � ا�ق، فعجب ا�رب منه، نظر و�م ير عدال

و�عث و�ه فأنقذه بذراعه، ومهد � بفضله، فاستألم العفاف ��رع، ووضع � رأسه 

سنور اإل�نة والفلح، ول�س �اس ا�الص، ��تقم من ا�بغض� � وا�عادين، و�ازي 

 � مغارب األرض، و�خشـع � �شـارقها أهل ا�زائر جزاءهم أ�ع�، �ت� اسم اهللا

و� هذه ا�بوة تصو�ر �واقع ال���ة قبل مبعثه عليه ا�صالة وا�سالم، كما أن ) �ال�

 �هـاده  فيها إشارة إ� اختيـار اهللا سـبحانه وتعـا� �رسـو� 
ً
ا��فـر�ن  ، ووصـفا

 �لن�يجة ال� �ققت � يديه و�
ً
، : وا�عاندين، و�يانا

ً
دخول األ�م � دين اهللا أفواجا

  .ح� شمل ذ�ك ا��ق وا�غرب

 هاجر عليها ا�سالم و�الدهـا   :ال�شارة ا�ا�سة والع�ون
ً
قول إشعياء �اطبا

عليـك، فقـد قو� وأزهري �صباحك فقد دنا وقتك، و�رامة اهللا طالعـة : (و� �كة

، وتظهـر 
ً
�للت األرض الظالم، وغطي � األ�م ا�ضباب، فا�رب ��ق عليك إ�اقا

كرامته عليك، و�س� األ�م إ� نورك، وا�لوك إ� ضوء طلوعك، ارف� ب�ـك إ� مـا 

حو�ك وتأ��، فإنهم سيجتمعون �هم إ�ك و�جونك، و�أتيك و�ك مـن بـ� بعيـد، 

 تعمرك اإلبل ا�ر�لة، وتضيق أرضك عن القطرات ال� و�ج إ�ك عساكر األ�م ح�

�تمع إ�ك، و�ساق إ�ك كباش مدين و�باش أعفا، وتأتيك أهل سبأ و�تحدثون بنعم 

اهللا و�مجدونه، و�س� إ�ك أغنام قيدار �ها، و�د�ك رخـالت نبـايوت، و�رفـع إ� 

 
ً
ر وذكـر ا�ـ�، فـذكر هـاج). مذب� ما يرضي�، وأحدث حي�ئذ �يت �مد� �ـدا

و�ح با�ج وما يصاحبه من توافد األ�م، وسوق ا�دي، كما �ح بأسماء بعض هذه 

فقـال ). قيـدار ونبـايوت: (أما قو�. األ�م ا�وافدة إ� ا�ج كأهل سبأ ومدين وغ�هما

  .هما من أوالد إسماعيل عليه ا�سالم: الط�ي
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: �ــامن والع�ــ�نقــال إشــعياء � الفصــل ا  :ال�شــارة ا�سادســة والع�ــون

س��جا� أهل ا�زائر، ومن � سفن تارس�س كما فعلوا من قبـل، و�ـوردون عليـك (

أبناءك من ب� بعيد ومعهم فضتهم وذهبهم، من أجل اسم ا�رب إ�ك قدوس إ�ائيـل 

ا�ي أ�دك وأ�ر�ك، و��� أبناء الغر�اء سورك، و�لو�هم �د�ونك، وتفتح أبوابـك 

ناء ا�ليل وا�هار فال تغلق، و�دخل إ�ك أرسال األ�ـم، و�قـاد � � وقت وأوان من آ

إ�ك �لو�هم أ�ى، ألن � أمـة و�لكـة ال �ضـع �ـك ت�بـدد سـتورها، وتصـطلم 

، وتأتيك ا�كرامة من صـنو�ر �نـان ا�ـ�، ومـن أبهلهـا 
ً
ا�شعوب با�سيف اصطالما

ناء القوم ا�ين �نوا �بخر به ب��، و�عظم به �وضع قد� و�ستقر كرام�، وتأتيك أب

يذ�ونك، و�قبل آثار أقدا�ك �يع من �ن يؤذيـك و�ضـطهدك، وأجعلـك كرامـة إ� 

 إ� دهر ا�اهر�ن، وس�ضع� أ�ـان ا�شـعوب، وستصـي�� مـن 
ً
األبد، وغبطة وفرحا

وأجعل ا�سا�ة مدبرك، وا�صالح والـ� ... غنائم ا�لوك، وتتمزز�ن من �راتك عليهم 

فلـم تتحقـق هـذه ا�صـفات ). ا�رب نورك و�صـباحك إ� األبـد سلطانك، و��ون

�تمعة إال �ذه األمة اإلسالمية، فتغلبت � األ�م، وقادت �لو�هم أ�ى، وتبدد من 

و�تب اهللا �ا الغلبة والظهور إ� قيام ا�ساعة وهـو مـا . أمامها األ�م ال� �م تذعن �ا

وعـد : (وهو �اثل لقو� تعـا�. إ� األبد..  إ� دهر ا�اهر�ن: أشار إ�ه أشعياء � قو�

ال يزال : (وقو� ). اهللا ا�ين آمنوا من�م وعملوا ا�صا�ات ل�ستخلفنهم � األرض

  ).ناس من أم� ظاهر�ن، ح� يأ� أ�ر اهللا وهم ظاهرون

إن : (قال إشعياء � اإلصـحاح ا�ـا� واألر�عـ�  :ال�شارة ا�سابعة والع�ون

  ).عندي، ابن حب�� اخ�ته وأرسلته إ� األ�م بأح�م صادقةعبدي ا�جت� 

وقد أورد ا�هتدي ال��ان وغ�ه هذا ا�ص بصورة أطول، واشتمل � صفات 

إن ا�ـرب سـبحانه وتعـا� سـ�بعث � آخـر : (من غ�ه وهو قو� � أ�صق بمحمد 

ينه، و�علم ا�ـاس ا�زمان عبده ا�ي اصطفاه �فسه، و�بعث � ا�روح األم�، يعلمه د
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ما علمه ا�روح األم�، و��م ب� ا�اس با�ق، و�م� ب�نهم بالعـدل، ومـا يقـول 

�لناس هو نور �رجهم من الظلمات ال� �نوا فيها، وعليها رقود، وقـد عـّرفت�م مـا 

هـو ا�بعـوث � آخـر ا�زمـان، وهـو  فمحمد ). عرف� ا�رب سبحانه قبل أن ي�ون

األم�، وهو ا�ي ح�م بـ� ا�ـاس بالعـدل وأخـرجهم مـن  ا�ي نزل عليه ا�روح

  .الظلمات إ� ا�ور

ل�فـع : (قول إشعياء � اإلصحاح ا�ا� واألر�ع�  :ال�شارة ا�امنة والع�ون

ال��ة ومدنها صوتها، وا�يار ال� سكنها قيـدار، و�ـ�نم سـالع مـن رؤوس ا�بـال، 

، و��وا ب�س�يحه
ً
� ا�زائر ا�رب ��بار، �رج كرجـل حـروب  �هتفوا �عطوا �دا

تضمن هذا ا�ـص اإلشـارة إ� �سـا�ن ). ينهض غ�ته، يهتف و��خ � أعدائه

العرب وهم ذر�ة قيدار أحد أبناء إسـماعيل عليـه ا�سـالم، وا��ـ�ح بـذكر جبـال 

 فال تقبل هذه ال�شارة أن تنطبق � غ� رسول اهللا
ً
  . ا�دينة ا�نورة وهو سالع، إذا

وقبل االنتقال إ� نبوات إرميا ال بد � من اإلشارة � أن ا�بوات ال� أوردهـا 

 وهو
ً
 معينا

ً
ا�با�ة � الطرح وا���ح بـذكر األسـماء : إشعياء ت�اد أن تأخذ طابعا

، و�سماعيل، و�كة والعرب، أو اإلشارة إ� صفته وصفات أمته وأصـحابه  كمحمد 

 .. �هاد كذكر ا�روع وا�سيوف وا
ً
  .كما �ر سابقا

 
ً
  :�شارات إرميا: سادسا

: � �سان إرميا � الفصل األول فقال خاطب اهللا بها ا��   :ال�شارة األو�

من قبل أن أصورك � ا�ـرحم عرفتـك، ومـن قبـل أن �ـرج مـن ا�طـن قدسـتك، (

 �أل�م، ألنك ب�ل ما آ�رك تصدع، و�� � مـن أرسـلك تتوجـه، فأنـ
ً
ا وجعلتك ن�يا

، فتأ�ل وانظر، فقد سلطتك : معك �الصك، يقول ا�رب
ً
وأفرغت �� � فمك إفرا�

قـال ) ا�وم � األ�م وا�مل�ت، ��سف وتهدم وت�� و�سـحق، وتغـرس مـن رأيـت

وهو يقصد قـول ) � ش�يهة ب�بوات إشعياء وغ�ه: (ا�هتدي الط�ي عن هذه ال�شارة
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وذكر اس� وأنا � ا�رحم، وجعل �سا� ��سـيف  إن ا�رب أهاب � من بعيد،: (إشعياء

وهذه � ال�شارة ا�رابعة ع�ة مـن �شـارات إشـعياء حسـب ترتيـب هـذا ) ا�صارم

  .ا�حث

و�ذ أخذ اهللا ميثاق ا��ي� �ا آت�ت�م : (و�تفق أول هذه ال�شارة مع قو� تعا�

ورسـول  )من كتاب وحكمة ثم جاء�م رسول �صدق �ا مع�م �ؤم� به و�ن�نه

 �ا معهم بد�ل قو� تعـا� عنـه اهللا 
ً
بـل جـاء بـا�ق : (هو ا�ي جاء با�ق �صدقا

ق ا�رسل�
ّ
 �ا ب� يديه: (وقو� تعا�) وصد

ً
  ).نزل عليك ا�كتاب با�ق �صدقا

فاصـدع : (فيصدقه قـو� تعـا�). ألنك ب�ل ما أ�رك تصدع: (أما قول إرميا

: قو� تعـا�). وأفرغت �� � فمك: (هد لقو�و�ش). بما تؤ�ر واعرض عن ا����

و�قية ا�ص متوافق مع ال�شارات الـ� ). إن هو إال و� يو�. وما ينطق عن ا�وى(

  .�دثت عن جهاده 

 عن اهللا عز وجـل أنـه   :ال�شارة ا�انية
ً
قال إرميا � الفصل ا�اسع ع� ��ا

اههم، وأ�تبها � قلـو�هم، فـأ�ون �ـم إ� جاعل بعد تلك األيام ��ع� � أفو: (قال

إ�ا، و��ونون � شعبا، وال �تاج ا�رجل أن يعلم أخاه وقر�بـه ا�يـن وا�لـة، وال إ� 

أن يقول � أعرف ا�رب، ألن �يعهم يعرفونـه صـغارهم و�بـارهم، وأنـا أغفـر ��ـك 

 � هـذه ا�بـ). ذنو�هم، وال أذكرهم �طاياهم
ً
وقـد : (وةقال ا�هتدي الطـ�ي معلقـا

صدق وعد اهللا، وازدرع حبه � قلوب هذه األمة صـغارها و�بارهـا، وأنطـق أ�سـ�تهم 

ا�وم أ�ملـت ل�ـم : (واقرأ قو� تعا�). ��ائعه و�اميده، و� �رف باهللا �ؤمن به

 
ً
كنـتم : (، وقـو� تعـا�)دين�م وأتممت علي�م نعم� ورضيت ل�م اإلسالم دينا

وقـو� ). با�عروف وتنهون عن ا�نكر وتؤمنون بـاهللا خ� أمة أخرجت �لناس تأ�رون

وتأ�ـل مـا ) �بهم و�بونـه: (، وقو� عز وجل)وا�ين آمنوا أشد حبا هللا(عز من قائل 
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وصف اهللا به هذه األمة � هذه ا�صوص من صفات خّ�ة مبار�ة، فستجد أنها �اثلة 

  .�ا وصفها اهللا به � �سان إرميا

ا�ـ� ا�ي ت�بـأ : (ول إرميا � اإلصحاح ا�امن والع�ـ�نق  :ال�شارة ا�ا�ة

 
ً
هـذه ا�بـوة ). با�سالم، فعند حصول �مة ا�� عرف ذ�ك ا�� أن اهللا أرسـله حقـا

إن ا�ـ� ا�ي تـدور : (أوردها ا�هتدي عبد األحد داود بـا�ع�، و�ـرى أنهـا بمعـ�

�ك ا�� ا�عروف أنه ا�رسل مـن عند ورود �مة ا��، ذ" شا�وم"نبوءاته حول اإلسالم 

  :و�عد دراسته �لنص ا�سابق خرج منه با�تائج ا�ا�ة) قبل اهللا ا�ق

ـه،  .١  إال إذا ��ـ بـدين اإلسـالم و��
ً
إن (أنه ال يم�ن أن ي�ون ا�� صادقا

  ).ا�ين عند اهللا اإلسالم

م بها أن �مة  .٢
ّ
" إسـالم"و ا��ـ�انية " سالم"الع��ة و " شا�وم"من ا�قائق ا�سل

و�مـل نفـس ا�عـ�، وهـذا أ�ـر " شالم"العر�ية �ها من نفس ا�ذر ا�سا� 

يـدل � ا�ضـوع أو " شـالم"يع�ف به �يع علماء ا�لغات ا�سـامية، وفعـل 

 أفضـل وأشـمل 
ً
 أو وصفا

ً
االس�سالم، وال يوجد نظام دي� � العا�م �مل اسما

  .فا�ين ا�ق هللا ا�ق. من اإلسالم

" شا�وم"هو ا�� ا�وحيد قبل ا�سيح عليه ا�سالم ا�ي استخدم �مة  أن إرميا .٣

بمع� ا�ين، وهو ا�� ا�وحيد ا�ي �ستخدم هذه ا��مة بهدف إثبات صـدق 

أي أن إرميا هو ا�وحيد قبل ا�سيح ا�ي جعل اإلسالم هـو . أحد من رسل اهللا

ال فـإن إبـراهيم ا�قياس ا�ي يعرف من خال� ا�� ا�صادق مـن ا�ـ�ذب، و�

و�سماعيل و�سحاق و�عقـوب و�فـة ا�رسـل علـيهم ا�سـالم �نـوا �سـلم�، 

 
ً
  .وا�ذوا اإلسالم دينا
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هو وحده القادر � �ديد ا�صائص ا�مـ�ة  –أي اإلسالم  –أن دين اإلسالم  .٤

�لن� ا�صادق من ا�� ا��ذب، كما أنه ال يوجد � العا�م ديـن ي�بـ� و�ـدافع 

  .انية ا�طلقة سوى اإلسالمعن هذه ا�وحد

اعـدوا : (قال إرميا � الفصل ا�ا� وا�الث� �اطبا ا��   :ال�شارة ا�رابعة

� آالت ا�رب، فإ� أبدد بك ا�شعوب، وأبدد بك ا�يل وفرسانها وأبـدد بـك الطغـاة 

 .وا�والة، وأجازي بابل، و�يع س�ن بالد ا��دان�� �ميع أوزارهـم الـ� ارت�بوهـا

و�مقارنة ا�هاية ال� آلت إ�هـا اإلم�اطور�ـة الفارسـية � أيـدي ). هذا قول ا�رب

ا�سلم� بما ورد � هذه ا�بوة، �د أن هذا ا�وعد �ذه األمة اإلسالمية، وذ�ك ا�وعيد 

 
ً
 من شواهد ا�ار�خ �صدقا

ً
ا�توعد به األمة الفارسية قد �قق فعال، وأقامه اهللا شاهدا

  . به ا�ؤمن� � أ�سنة رسله وأو�ائه�ا وعد اهللا

 
ً
  :�شارة حزقيال: سابعا

إن أّ�ك مغروسة � ا�اء بد�ك، ف� ��كرمة : (قال حزقيال � الفصل ا�اسع

ال� أخرجت ثمارها وأغصانها من مياه كث�ة، وتفرعت منها أغصـان �لع�ـ قو�ـة 

انهن � غــ�هن، ��ــفة � أغصــان األ�ــابر وا�ســادات، وارتفعــت و�ســقت أفنــ

وحسنت أقدارهن بارتفاعهن وا�فاف سعفهن، فلم تلبث ا�كرمة أن قلعت با�سخط، 

ور� بها � األرض، وأحرقت ا�سمائم ثمارها، وتفـرق قواهـا، و�ـ�س ع�ـ عزهـا، 

وأتت عليها ا�ار فأ�لتها، فعند ذ�ك غـرس � ا�ـدو و� األرض ا�هملـة العط�ـ، 

نار أ�لت ثمار تلك ح� �ـم يوجـد فيهـا عصـا قو�ـة وخرجت من أغصانه الفاضلة 

فتأ�ـل مـا � هـذا ا�ـص مـن بالغـة � ). بعدها وال قضيب ينهض بـأ�ر ا�سـلطان

�ا �نـت تعـ�ش  –ا�صو�ر، ودقة � ا�عب�، فشبه األمة ا�هودية إبان عزها وسؤددها 

غضـبت ر�هـا با�كرمة ا�سنة، و�عد أن نزعت منهـا ا�بـوة، وأ –�ت مظلة األن�ياء 

. استأصل شأفتها، واقتلع جـذورها، فـذرتها ا�ر�ـاح، وأ�لتهـا ا�ـار، وانـت� �ـدها
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واس�بدل اهللا بها أمة � خ� أمة أخرجت �لناس، وشبهها �شجرة قد غرسـت � أرض 

ا�ادية العط� من ا�اء ا�عنوي وا��، فأثمرت هـذه ا�شـجرة األغصـان الفاضـلة 

 ال� قضت � تلك ا�شجرة ا
ً
وهـذا حـال األمـة . ألو� و�م تبق فيها عصا وال قضـيبا

ا�هودية واألمة اإلسالمية ال� أ�ق عزهـا، وتوسـع نفوذهـا، حـ� شـمل بـالد بـ� 

  .إ�ائيل وغ�ها

إن �لكـوت اهللا وعظمـة : (قال دانيـال � اإلصـحاح ا�سـابع  :ال�شارة األو�

وسيكون . اد اهللا تعا� وأو�ائها�ملكة ا�متدة �ت رقعة ا�سماء �ها سوف تعطي لعب

إن هـذه ) �لكوتهم هذا �لكة أبدية، �دمها �يع ا�ما�ك األخرى، وتعمـل بطاعتهـا

. ال�شارة �دل بوضوح � أن � اإلسالم توجد وحدة ال انفصام �ا ب� ا�ين وا�ولـة

 ا�ملكة ا�نيو�ة
ً
 فحسب، بل أيضا

ً
رة خاطفـة وال بد من إلقاء نظ. فاإلسالم ل�س دينا

� ا�درج ا�أر�� �ذا ا�لكوت ح� بلغ �يته، واكتمل بناؤه � يد سـيدنا �مـد 

 وهذا ا�درج هو كما ي� ،:  

�م تمثله دولة ��م باسمه وتدافع عنـه،  أن اإلسالم قبل �مد  .١

 � حياة األقوام ال� آمنت به، و�م تقم � دولـة 
ً
 قائما

ً
و�نما �ن اإلسالم دينا

ياتهم، بل �ن ا�سلطان والقوة � أيدي ال�فرة ا�ـوث�ي�، � العمـوم � ح

الغالب، و�س�ث� من ذ�ك فـ�ات ح�ـم � مـن سـليمان وداود و�وشـع 

  .عليهم ا�سالم

وهذا . إن ا�سيح عليه ا�سالم قد �� تالميذه باق�اب �لكوت اهللا .٢

�جتمـع ا�لكوت يع� وجود دين و�تمع قوي مـن ا�ـؤمن� بـاهللا، وهـذا ا

ي�سلح باإليمان باهللا و�ا�سيف لقتال أعـدائهم ا�يـن ير�ـدون أن �و�ـوا 

إن �لكـوت اهللا : ب�نهم و�� تبليغ �مة اهللا إ� ال���ة، أو بمع� أوضـح

 فا�سيح عليه ا�سالم �� تالميذه باق�اب ظهور اإلسـالم . هو اإلسالم
ً
إذا
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، وال ، وأ�د �ليهود أن ا�� ا�ي ت� � يد �مد 
ً
تظره ا�هود ل�س يهوديا

من �سل داود عليه ا�سالم، بل هو من �سل إسماعيل عليه ا�سالم واسـمه 

أ�د، وسيقيم ا�ولة اإلسالمية وفق ا�ـنهج ا�ي ارتضـاه اهللا �ـم، وهـذه 

  .ا�ولة �ؤ�دة بن� اهللا ثم �سواعد ا�جاهدين � س�يله

وت مـن ا�ـؤمن� يتألف هذا ا�لكـ: طبيعة هذا ا�لكوت وت�و�نه .٣

باهللا ا�ين يالزمهم ذكر اهللا سبحانه وتعا� � � أحـوا�م، فـال يقو�ـون 

  .بأي عمل إال و�بدءونه بذكر اهللا، و�مدونه بعد االنتهاء منه

ديـن صـحيح : األول: وطبيعة هذا ا�لكوت أنه يتكون � جوهره من شق�

: وا�ا�. كتابه القرآنقائم � وجه األرض وفق ا�نهج ا�ي ارتضاه اهللا � 

  :دولة إسالمية تقوم � هذا ا�نهج و�تصف ا�ؤمنون بهذا ا�نهج بما يأ�

  .أنهم ي�ونون أمة واحدة تر�طهم أخوة واحدة � أخوة ا�ين) أ 

وهـذه صـفة تنطبـق � . �اعـة القد�سـ�: أنهم كما وصفهم دانيال) ب

  .ائر ا�ؤمن� باهللاوأصحابه من ا�هاجر�ن واألنصار و� س �مد 

: هذه ا�قيقة أ�دها دانيال بقو�: ديمومة هذه ا�ملكة ورفعة شأنها .٤

و�م . إن �يع األ�م �ت قبة ا�سماء �دم شعب األبرار العا�ل بطاعة اهللا

إال �ألمة اإلسالمية ال� خدمتها  –و� خدمة األ�م  –تتحقق هذه ا�صفة 

وا� اســتمرار هــذه األمــة ومــن د. األ�ــم � �شــارق األرض ومغار�هــا

وديمومتها أنها ال تعرف ا�مي� الطب� � ��ـ�عاتها بـ� أفرادهـا فـا�� 

ســواء أمــام �ع اهللا، ال فــرق بــ� األبــيض واألســود أو بــ� ا�ــا�م 

  .وا�حكوم

طو� �ن أ�ل أن يدرك األيام األلف وا�الثمائـة : (قال دانيال  :ال�شارة ا�انية

فأعملت فيه الفكر فوجدته يو� إ� هذا : (قال ا�هتدي الط�ي). وا�مسة وا�الث�
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ا�ين، وهذه ا�ولة العباسية خاصة، وذ�ك أنه ال �لو دانيال من أن ي�ون أراد بهـذا 

: فإن قال قائل. األيام وا�شهور وا�س��، أو �ا من أ�ار ا�بوة �رجه ا�ساب: العدد

� إ�ائيل، وال � العا�م بعد أر�ع سـ�� فـرح وال فإنه �م �دث �. إنه أراد به األيام

، فإن ذ�ك مائـة و�حـدى 
ً
حادثة سارة، وال بعد ألف وا�الثمائة و�سة وثالث� شهرا

فإنما ي�ت� ذ�ك إ� هذه ا�ولة، ألن مـن . ع� به ا�س��: فإن قا�وا. ع� سنة وأشهر

 من �سمائة سنة
ً
�سيح إ� سـ�تنا هـذه ثمانمائـة ومن ا... زمن دانيال إ� ا�سيح �وا

 
ً
  ).وسبع وستون سنة ي�ت� ذ�ك إ� هذه ا�ولة العباسية منذ ثالث� سنة، أو يز�د ش�ئا

و�مقارنة هذا ا�ار�خ ا�يالدي با�ار�خ ا�جري ت�ون ا�سنة ال� أشار إ�هـا 

 �٢٥٣ سنة 
ً
 وهو اإلشـارة إ� بلـو. �تقر�با

ً
 عجيبا

ً
غ ا�ولـة ولعل � هذه ال�شارة �ا

  .اإلسالمية �ية �دها، و�مال سيطرتها، ونهاية فتوحاتها

 
ً
  :�شارات هوشاع: ثامنا

إ� أنـا ا�ـرب اإل� ا�ي رعيتـك � : قال ا�ـرب: (قول هوشاع  :ال�شارة األو�

فلسنا : قال ا�هتدي الط�ي). ا�دو، و� أرض خراب قفر غ� مأهول، ل�س بها أن�س

 ر�ه اهللا �
ً
  .ا�دو، و� أرض قفر غ� ا��  نعرف أحدا

إنها أمـة عز�ـزة �ـم ي�ـن : (قال هوشاع يصف أمة �مد   :ال�شارة ا�انية

و�ـم تنـل أمـة ). مثلها قط وال ي�ون، و�ن ا�ار �رق أمامها، وتتوقد خلفها ا��ائر

  .من العز وا�نعة وا�سلطان � ف�ة طو�لة و� رقعة واسعة كما نالت األمة اإلسالمية

  

 
ً
  :�شارة ميخا:  تاسعا

 � قـالل ا�بـال، : (قال ميخا
ً
إنه ي�ون � آخر األيام جبل بيت ا�رب مب�يـا

تعـا�وا : و� أرفع رؤوس العوا�، وتأتيه �يع األ�م، و�س� إ�ه أ�م كث�ة، وهم يقو�ون

ب�نما يرى ال��ان . و�رى الط�ي أن هذا ا�ص يتضمن صفة �كة). نطلع جبل ا�رب
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ا�بل ا�شار إ�ه هو جبل عرفـات، وأن األمـة ا�شـار إ�هـا � ا�ـص ا�ي أورده أن 

و� � ا�ال� فهذه ا�بوة شاهدة وم��ة ب�بوة سيدنا . ال��ان � األمة اإلسالمية

  .، ومب�نة صفة أمته، و�شاعر �لته �مد 

لم نصعد ه(... وقد حرف آخر هذا ا�ص � الطبعة ال� ب� يدي فصار هكذا 

إ� جبل ا�رب، و�� بيت � يعقوب من طرقه، و�سلك � سـ�يله، ألنـه مـن صـهيون 

وقـد أعمـاهم اهللا عـن �ر�ـف أول هـذا ). �رج ا���عة، ومن أورشليم �مة ا�رب

 � ا�بوة
ً
 � ا�قيقة، داال

ً
وقد توقع ا�هتدي الطـ�ي مثـل . ا�ص، ح� يب� شاهدا

فكيف يصح � ذ�ك ؟ وقد ب� اهللا أن ي�ون . ت ا�قدسع� بي: هذا ا�حر�ف فقال

، و�نما ت�بأ ا�ـ� � ، ذ�ك � آخر األيام
ً
و�ن بيت ا�قدس � زمان هذا ا�� �وجودا

  ).�ء �دث، ال � ما �ن و��

 
ً
  :�شارة حبقوق:  ��ا

لقــد . إن اهللا جــاء مــن ا�ــيمن، والقــدوس مــن جبــل فــاران: (قــال حبقــوق

سماء من بهاء �مد، وامتألت األرض من �ده، و��ون شـعاع منظـره ان�سفت ا�

قـام فمسـح . مثل ا�ور، �وط ب�ه بعزه، و�س� ا�نايا أمامه، وتصحب الطـ� أجنـاده

األرض، ثم تأ�ل األ�م و�ث عنها، فتضعضعت ا�بـال القديمـة، واتضـعت ا�ـروا� 

القديمة، وغضـب ا�ـرب � ا�هر�ة، وتزعزعت ستور أهل مدين، ولقد حاز ا�سا� 

فرجزك � األنهار، واحتدام صو�ك � ا�حار، ر�بت ا�يول، وعلوت �راكب . األنهار

، وترتوي ا�سهم بأ�رك يا �مد ارتواًء، 
ً
 وتر�

ً
اإلنقاذ والغوث، وس��ع � قسيك إغراقا

ولقد رأتك ا�بال فارتاعت، وا�رف عنك شئو�وب ا�سـيل، . و�رث األرض باألنهار

، وتوقفت ا�شمس والقمر عن 
ً
 وخوفا

ً
، ورفعت أيديها وجال

ً
 ورعيا

ً
ونعرت ا�هاوي نع�ا

 ،
ً
�راهما، وسارت العساكر � بر�ق سـها�ك و�عـان نياز�ـك، تـدوخ األرض غضـبا

، ألنك ظهرت �الص أمتك، و�نقاذ ��عة آبائـك
ً
هـذا ا�ـص ). وتدوس األ�م رجزا
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رد �ى � مـن ا�شـيخ ز�ـادة، وال��ـان، أورده ا�هتدي الطـ�ي بهـذه ا�صـيغة، وو

، مـع اخـتالف �سـ� � العبـارات، : و�براهيم خليل أ�د
ً
 وق�ـا

ً
بصور �تلفة طوال

 � من ال��ان وا�شيخ ز�ادة و�براهيم . واتفاقهم � �توى ا�سطر األول
ً
واتفق أيضا

ز�ـادة إ� أن وأشار الطـ�ي وا�شـيخ . خليل � أن ا�راد �بال فاران � جبال �كة

جاء اهللا : (هذه ا�بوة �وافقة �بوة �و� عليه ا�سالم ا�واردة � سفر ا��نية و� قو�

كما أشار ا�شـيخ ز�ـادة إ� أن ). من س�ناء، وأ�ق من ساع�، وتألأل من جبال فاران

هذه ا�بوة �وافقة �بوة أشعياء ال� ذكـر فيهـا أن حـوافر خيلـه مثـل ا�صـوان ا�ي 

وأ�د ا�هتدي الط�ي وا�شيخ ز�ـادة � . وقد سبق ا�ديث عنهما. نه ا��ري�بعث م

أن هذا ا�وصف ا�وارد � هذه ا�بوة عن ا�يـل وا�سـهام وا�سـيوف، إنمـا ينطبـق � 

. وقال ا�هتدي الط�ي بعد أن أورد تطابق هـذه ا�بـوة مـع حالـة  جيوش �مد 

 ؟ لعلهـم بنـو إ�ائيـل  – أي  �مـد  –فإن �م ي�ـن هـو ا�ي وصـفتا (
ً
فمـن إذا

و�يف ي�ـون ذ�ـك وقـد . ا�أسورون ا�س�بون، أو ا�صارى ا�اضعون ا�س�سلمون

  ...).س� فيها ا�� �رت� ووصف عساكره وحرو�ه 

و�ن االستفاضة � تأ�ل هذه ا�بوة ، واستخراج ما أشارت إ�ه، و�سطه، �عجز 

 ،
ً
ول�س ا�جال هنـا �ـال ال�سـط وا�وسـع، عنه هذه ا�صفحات ، ألنه �ستغرق كتابا

ول�ن استوقفت� بعـض العبـارات الـ� اشـتمل . و�نما هو االستدالل واإلشارة فقط

عليها هذا ا�ص، و�م أر هؤالء ا�ين �ر ذكرهم تعرضوا �ا، فـأردت أن أقـف عنـدها 

: وأول هـذه العبـارات � قـو�. وقفة �س�ة ت�شف ما � ا�فس، وال تطيل ا�حث

إن اهللا زوى � األرض فرأيـت : (وهـذه العبـارة �ـا� قـو� ). قام فمسـح األرض(

: أمـا ا�انيـة فـ� قـو�...) �شارقها ومغار�ها، و�ن �لك أم� س�بلغ ما زوي � منها 

فمن أباؤه؟ إنهم إبراهيم و�سماعيل، ). ألنك ظهرت �الص أمتك، و�نقاذ تراث آبائك(

إن (م األ�وال أم ماذا ؟؟ إنه ا�وحيد وا�رسالة قال تعـا� وما هو إرثهم ؟ هل هو ا�لك أ
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وقـال ) أو� ا�اس بإبراهيم ��ين اتبعوه وهذا ا�� وا�يـن آمنـوا واهللا و� ا�ـؤمن�

قد �نت ل�م أسوة حسنة � إبراهيم وا�ين آمنوا معـه إذ قـا�وا لقـومهم إنـا : (تعا�

  ).برءاء من�م و�ا تعبدون من دون اهللا

  :�شارة صفتيا: ادي ع�ا�

أيها ا�اس ترجوا ا�وم ا�ي أقوم فيه �لشـهادة، فقـد : يقول ا�رب: (قال صفتيا

حان أن أظهر حك� �� األ�م �ها و�يع ا�لـوك، ألصـب علـيهم رجـزي، وأ�ـم 

 �سخطي ون��ي
ً
هناك أجدد �أل�ـم ا�لغـة . سخطي، فستح�ق األرض �ها اح�اقا

 و�أتون با�بائح � تلك  ا�ختارة، �ذوقوا اسم
ً
، و�عبدوه � ر�قة واحدة معا

ً
ا�رب �يعا

 � هذه ا�بوة). األيام من معابر أنهار كوش
ً
وهذا صـفنيا : قال ا�هتدي الط�ي معلقا

قد نطق با�و� وأخ� عن اهللا بمثل ما أدى أصحابه، ووصف األمة ال� �شـهد أن ال 

� عبادته، وتأتيه با�بائح من سواحل ا�سودان  � إال اهللا وحده ال ��ك �، و�تمع

و� الـ� قـد شـاعت � ... ومعابر األنهار وا�لغة ا�ختارة � ا�لسان العـر� ا�بـ� 

  .األ�م فنطقوا بها

  :�شارة ح�: ا�ا� ع�

�ـ�  "Himada"" �ـدا"و�سوف أز�ـزل � األ�ـم، وسـوف يـأ� : (قال ح�

ا�جد، هكذا قال رب ا�نود، و� الفضة، و� ا�هـب، األ�م، وسوف أ�أل هذا ا�يت ب

. هكذا يقول رب ا�نود، و�ن �د ذ�ك ا�يت األخ� ي�ـون أعظـم مـن �ـد األول

وقـد ). هكذا يقول رب ا�نـود. هكذا يقول رب ا�نود، و� هذا ا��ن أعطى ا�سالم

وعندئـذ . ، أو ا�سـالمالع���� إ� األمنية، أو ا�شت�" شا�وم"و " �دا"تر�ت �م� 

ول�ـن ال��ـة . تفقد هذه ا�بوة ما اشتملت عليه من مع� وتصـبح وال قيمـة �ـا

. ت�جم إ� اإلسالم، وأ�د" �دا"و " شالما"أو " شا�وم"ا�صحيحة �ذه العبارات � أن 

و�� ا�هتدي . وتؤدي نفس ا�اللة ال� تؤديها تلك العبارات ا�سابقة و�نفس األهمية
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األحد داود أصول هذه ا��مات ووضح ما ذهب إ�ه من أنها ت�جم إ� اإلسـالم،  عبد

  :وأ�د، فقال

� يـافوا �ـداث كـول : (تقرأ با�لغة الع��ة األصلية هكذا" �دا"إن �مة ) أ 

 ) هاجو�يم
ً
 �ـ� األ�ـم: (وال� تع� حرفيا

ً
وعليـه فـإن ا�قيقـة ). وسوف يـأ� �ـدا

الع��ة، وهذا ا�فسـ� " �دا"� ا�صيغة العر�ية ��مة " أ�د"ا�اصعة تب� بأن �مة 

و�ذ قال ع�� : (ولقد جاء � القرآن ا�كر�م � سورة ا�صف. تفس� قاطع ال ر�ب فيه

 
ً
 �ا ب� يدي من ا�وارة وم��ا

ً
ابن �ر�م يا ب� إ�ائيل إ� رسول اهللا إ��م �صدقا

  ).برسول يأ� من بعدي اسمه أ�د

با�لغة العر�ية همـا " إسالم"و " سالم"بالع��ة و " شالما"و " شا�وم"�مة إن ) ب

  .�شتقتان من أصل واحد، وتعنيان نفس ا�ع� وهو ا�سالم واإلذ�ن أو االس�سالم

 من ال�اهـ� 
ً
و�عد هذا ا�وضيح من قبل هذا ا�هتدي �ذه األلفاظ ذكر عددا

  :ال� اس�ند إ�ها فيما ذهب إ�ه، و�

" أ�ـد"و " �ـدا"لقرابة والعالقة وال�شابه ب� هذين ا�عب��ن إن ا .١

و�ذ�ك ال�شابه � األصل ا�ي اشتق االسم منهما ال يـ�ك أد� جـزء مـن 

إنمـا هـو ) وسوف يأ� �دا �� األ�ـم(ا�شك، ألن ا�فهوم من ا�ملة هو 

� أي �مد، وال يوجد أد� صلة � أصل األلفاظ وال � تعليلهـا بـ" أ�د"

  .و�� األسماء األخرى كمثل �سوع أو ا�سيح أو ا�خلص" �د"�مة 

 با�صيغة الع��ة ��مة  .٢
ً
وأنها �رد مع� اسـ� " �ده"�و سلمنا جدال

فإن هذا ا�دل هو � صالح مـا " أمنية أو �شت� أو شهوة أو مدح"��مات 

نطرحه من �ث هنا، وذ�ك ألن ا�صـيغة الع��ـة ت�ـون �سـب أصـول 

 با�ع� وال�ش�يه أو ح� � ا�طابق ��مـة ا�
ً
" �ـدا"�مات م�ساو�ة تماما
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� صلة قاطعة، ولـ�س �ـا " أ�دية"أو " أ�د"و� أية حال فإن صلتها بـ 

 بـ 
ً
  ،".ال�سوعية"أو " �سوع"عالقة أبدا

 مـن هـي� " زورو بابل"إن هي�  .٣
ً
�ن �ب أن ي�ون أعظـم �ـدا

ت�بأ بأن ا�رسول العظيم ال بـد أن " �ال�"ن سليمان عليه ا�سالم، ذ�ك أل

 عندما زاره ا�رسول �مد 
ً
  .�لة اإل�اء يزوره فجأة، وهذا احصل فعال

و� ا�صيغة األخـرى السـم �مـد ومـن نفـس ا�صـدر " أ�د"إن  .٤

زار تلـك ا�قعـة  ، و� خـالل رحلتـه ا�ليليـة "األ�ـد"وا�عب� ومعناه 

م � ذ�ك، وهنـاك أدى ا�صـالة ا�بار�ـة ا�قدسة كما ينص القرآن ا�كر�

�ضور �يع األن�ياء عليهم ا�سالم كمـا تـدل أحاديثـه ا��ـ�فة، و�هـذا 

  .يتحقق ا�جد

مـن أعظـم ا�عجـزات، " أ�د"أو " �مد"إن �سمية خاتم األن�ياء بـ  .٥

  .ألنه أول اسم عرف بهذه ا�صفة � تار�خ ال���ة

 

  :م�شارات ز�ر�ا عليه ا�سال: ا�الث ع�

هكذا يقول : (قال ا�� ز�ر�ا عليه ا�سالم � اإلصحاح ا�امن :ال�شارة األو�

� تلك األيام �تمع ع�ة رجال مـن � �سـانات ا�شـعوب و�تمسـكون : رب ا�نود

) �ذهب معك، ألننـا سـمعنا أن اهللا معـك: بذيل رجل �يد، أع� أبو حيد، و�قو�ون

رة بلفظها الع�ي ثـم تر�هـا إ� ا�لغـة العر�يـة، أورد ا�هتدي ا�شيخ ز�ادة هذه ال�شا

و�ـ� أنـه ظـل سـ�� " �يد وأ�ـد"وأطال ا��م حول هذه ال�شارة واشتقاقات اسم 

طو�لة وهو يقرأ هذه ا�بوة و�فهمها � وفق ال��ة ا�هودية، حـ� ��ـ اهللا � كتـب 

 حقيقة هذا ا�لفـظ فوقف من خال�ا � –و�نت شبه معدومة  –أصول ا�لغة الع��ة 

  ".�يد: "وأنه إذا ترجم إ� ا�لغة العر�ية صار" يا أودي"
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  :�شارات �ال�: ا�رابع ع�

 عن اهللا أنه قال :ال�شارة األو�
ً
انظروا، إن� أبعث برسـو�، : (قال �ال� ��ا

وسوف يمهد ا�س�يل أما�، وسوف يأ� فجـأة إ� هي�ـه ا�سـيد ا�ي تبحثـون عنـه، 

) هكـذا يقـول رب ا�يـوش أو ا�مـوع. انظروا إنه قادم. عهد ا�ي ترغبونورسول ال

و�رى ا�هتدي عبد األحد داود أن ا�حديد ا�قيق �وضوع هـذه ا�بـوة أ�ـر � �يـة 

و�ـا . األهمية، ألن ا�كنا�س ا�سـيحية اعتقـدت منذئـذ أن ا�قصـود بهـا شخصـان

  :يدحض هذا ا�زعم انتهجته ا�كنا�س ما ي�

يد أو ا�رسول ا�وعود �ف بتأس�س و�قامة دين قـو�م صـالح، و��ـف أن ا�س .١

 بـأن �عـل 
ً
بإزالة �فة العقبات ال� �ول ب� ال���ة ور�ها، و��ـف أيضـا

 
ً
 �س�ن�ا

ً
 �هدا

ً
و�ا�أ�يد فإن ا�رسول ا�رفيع ا�شأن ا�بعوث من ... الطر�ق سهال

 إلصالح الطر�ق من أجل حفنة مـن 
ً
ا�هـود، ول�ـن مـن اهللا �م ي�ن قادما

أجل إقامة دين �م وثابت �لناس �فة، وا�يانة ا�هودية ديانة خاصـة �شـعب 

خاص، هذا باإلضافة إ� ما �شتمل عليه من طقوس وتضحيات، وخلوهـا مـن 

العقائد اإليمانية اإل�ابية، � ذ�ك يفقد هذه ا�يانة جوهرهـا، و�علهـا غـ� 

ات ا�شـعوب ا�ختلفـة، أمـا ا�يانــة �الئمـة إطالقـا، وغـ� واقعيـة باحتياجــ

ا��انية فإن طقوسها ا�سـبعة، واعتقادهـا با�طيئـة األصـلية، و�سـد اإل� 

باإلضافة إ� افتقادها إ�  –و� أ�ور �م تعهد � ا�يانات ا�سابقة  –وا�ثليث 

كتابها األص� ا�ي أنزل � �ؤسسـها عليـه ا�سـالم، � ذ�ـك �علهـا غـ� 

 �ل��ـ�ؤهلة ألن تقد
ً
 بإلغـاء هـذين . م خـ�ا

ً
و�ذا �ن ا�رسـول ا�ـاتم ��فـا

ا�ي��، و�قامة دين إبراهيم و�سماعيل ودين �فة األن�ياء � أسـس وتعـا�م 

تصلح �ل�� �فة، فإن هذا ا�ين ا�ي أقامه ود� إ�ه هو ا��ـاط ا�سـتقيم، 

عبادتـه، وأسـلم وهو أقرب الطرق ا�وصلة إ� اهللا عز وجل، وأسـهل األديـان ل
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 بهذا ا�رسول ا���ـ . العقائد ا�اقية � طهارتها ونقائها األبدي
ً
إذا �ن منوطا

به � هذا ا�ص أن يرسخ هذا ا�يـن، و�قـيم ا�وحدانيـة، و�ـول دون تـدخل 

  .ا�وسطاء ب� اهللا وا�اس

هذا ا�ص أ�د � أن هذا ا�رسول ا��� به ال بد أن يصل بصورة مفاجئة إ�  .٢

 من ا�رم األول بي
ً
وهذا مـا �قـق � �لـة اإل�اء، " �كة"ت ا�قدس، منطلقا

وهذا يع� أن مهمة هذا ا�رسول تطه� هذه ا�قاع من ا�وث�ية، و�لقـن روادهـا 

و�ذا �قق هذا فهو بمثابة بنـاء طر�ـق . ا�وحدانية، واإليمان باهللا ا�واحد األحد

عه هو دين �ل� شا�ل يـدعو جديد ير�ط العبد بر�ه، وهذا الطر�ق ا�ي �

. إ� إلغاء ا�وسائط ب� اهللا وعبـاده، فـال قـد�س وال قسـ�س، وال � مقـدس

  ". �مد "وهذا �م يتحقق إال � يد ا�رسول ا�نعوت بأنه 

هاأنذا أرسل إ��م إيليا ا�� قبل مـ�ء يـوم : (قول �ال� :ال�شارة ا�انية

ب اآلباء � األبناء، وقلب األبنـاء � آبـائهم، ا�رب، ا�وم العظيم وا�خوف، ف�د قل

وا�عـ� أن اهللا يرسـل قـرب : (قـال ا�هتـدي ا�جـار). �ال آ� وأ�ب األرض بلعن

أعمـام بـ�  –يرد بـ� إسـماعيل " ف�د قلب اآلباء � األبناء" ا�ساعة ا�� أ�د 

وقلـب األبنـاء "إسحاق  إ� حقيقة و� األن�ياء وا�رسل� من أبناء أخيهم –إ�ائيل 

و�رد ا�هود وا�صارى � دين آبائهم األن�ياء نـوح و�بـراهيم و�سـماعيل " � آبائهم

�ع ل�م من ا�ين ما و� به نوحـا : (و�سحاق و�عقوب و�و� وع��، قال تعا�

وا�ي أوحينا إ�ك وما وصينا به إبراهيم و�و� وع�� أن أقيموا ا�ين وال تتفرقـوا 

  ).فيه

: قبـل يـوم القيامـة مـع قـو�  تأ�ل ما � هذه ال�شارة من ا�وعد بمجيئه 

  ). و�ش� بأصبعيه فيمد بهما. بعثت أنا وا�ساعة هكذا(
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، شـهادة ال تقبـل ا�ضـليل،  هذه أسفار العهد القديم شاهدة ب�بـوة �مـد 

 �لح
ً
ق اتبعه ��حة باسمه ولغته وصفة أمته �احة ال �تمل ا�أو�ل، فمن �ن طا�ا

إذا قام عليه ا��ل، فكيف إذا تظافرت عليه األدلـة وال�اهـ�، وا�ـق هنـا شـهادة 

فمـن أراد أن يـدفع ا�قـ� بـأوهن ا�شـكوك، وأفسـد . العهد ا�قديم ب�بوة �مـد 

أن هـذه ا�بـوات وا�شـهادات وردت � حـق  –�احكـة و�ادلـة  –ا�أو�ل، و�د� 

س بعد ا���ح بذكر اسـمه وصـفته وخـ�ه و�ـ�ه فيقال � ل� –ع�� عليه ا�سالم 

كيف وقد شهد ا�سيح عليه ا�سالم ب�بوتـه وأخـ� . �ال �لتأو�ل واالحتمال –وأمته 

؟؟ وهذه ا�شهادة ما يماثلها من شهادات العهد ا�ديد  تالمذته باق�اب ظهور �مد 

  .� ما سيكون ا�ديث عنه � ا�طلب ا�ا�
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   ديد بمحمد�شارات العهد ا�

  :�شارات العهد ا�ديد

  :�شارات م�

 عن يوحنا ا�عمدان  :ال�شارة األو�
ً
�ـ�  –قال م� � اإلصحاح ا�الث ��ا

ول�ن  –وذ�ك �لتو�ة وغفران ا�طايا  –أنا أعمد�م با�اء : (أنه قال –عليه ا�سالم 

ر حذائـه، هناك شخص قادم بعدي وهو أقوى م�، �رجة أنـ� ال أسـتحق حـل سـيو

هذه ال�شارة أوردها � مـن ا�هتـدي عبـد األحـد داود ). وسيعمد�م با�روح وا�ار

وا�جار، وأضاف إ�ها ا�جار بعض العبارات ال� تذكر صفة هذا القادم ا�نتظر، وهو 

ا�ي رفشه بيده، و�ن� بيدره، و�مع قمحه إ� ا�خزن، وأما ا�� فيحرقه بنار : (قو�

و�ســخة اآلبــاء . ا�ي رفشــه بيــده: قــو�: (ح هــذه العبــارات فقــالوأوضــ) ال تطفــأ

إشارة إ� ما قام من حروب وجهاد مع ا�كفار ��ـة ). ا�ي بيده ا�ذري: (الع�سو��

بمع� يطهر �وطنـه مـن األصـنام ومـن ) و�ن� بيدره: (وقو�. دين اهللا و�عالء �مته

أي �مـع صـحابته وا�ـؤمن� بـه ) نو�مع قمحه إ� ا�خز: (وقو�. عبدتها ا����

أي يق�ـ � عنـا� ا��ـ ). أما ا�� فيحرقه بنار ال تطفـأ. (عند بيت اهللا ا�رام

  ).والفساد � العا�م، و�ناهض أهل ا��ك وا�ضاللة وعبادة األصنام

أما عبد األحد داود فقد اكت� بهذا ا�ص ا�ي أوردته، وأشار � هذه ا�ز�ـادة 

: كما أنه أطال ا�فس � اس�نطاق هذه ا�بـوة مـن جـان��. ح وا�حليل� ثنايا ا��

. ن� فيه أن ي�ون ا�� ا�ي ت�بأ به يوحنا هو ع��ـ عليـه ا�سـالم: ا�انب األول

أثبت أن هذا ا�� ا��� هو �مد ص� اهللا عليه وسلم ، وقد قـدم : و� ا�انب ا�ا�

  :� ا�انب األول ال�اه� ا�ا�ة
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�س�بعد ع�� ب�ل وضـوح مـن أن ي�ـون هـو ا�ـ� " بعد"أن نفس �مة  .١

ا��� به، ألن ع�� و�وحنا و�ا � سنة واحدة و�� أحدهما اآلخر، و�مـة 

  .هذه تدل � �ستقبل غ� معلوم بعده" بعد"

أن يوحنا قدم ا�سيح عليه ا�سالم إ� قومه وطلب مـنهم طاعتـه واتباعـه، إال  .٢

 هو األخ� ا�ـاتم ا�مجـد عنـد أنه أخ�هم بوضو
ً
 آخر عظيما

ً
ح أن ثمة كو�با

  .اهللا

�م ي�ن ع�� هو ا�قصود عند يوحنا، ألنه �و �ن األ�ر كذ�ك �بع ع��ـ  .٣

وخضع �، و�كنا �ده � العكس من ذ�ـك إذ �ـده يعـظ و�عمـد و�سـتقبل 

  .األتباع � حياة ا�سيح عليهما ا�سالم

 �  مع اعتقاد ا�كنا�س ا��انية .٤
ً
بأن ا�سيح � أو ابن �، إال أن كونه معمدا

يد يوحنا ا�عمدان ي�بت أن األ�ر بالعكس تماما، فلو �ن ع�� هو ا�شخص 

�ـا �ن  –ا�ي ت�بأ به يوحنا � أنه أقوى منه، وأنـه سـيعمد بـا�روح و�ا�ـار 

  .منه  هناك �ورة أو مع� �عميده � ا�هر � يد يوحنا وهو ا�شخص األقل

فهو � أحدها يرسـل ا�الميـذ : تضار�ت األناجيل � �وقف يوحنا من ع�� .٥

 آخـر؟ أمـا يوحنـا �تـب : �سأ�ونه
ً
هل أنت ا�� ا�ي سيأ� أم ن�تظـر واحـدا

فـ� ا�ـص . انظروا �ـل اهللا: اإل�يل فقد أثبت أن يوحنا �ا رأى ع�� قال

 : يح، و� ا�ـصي�ب� أن يوحنا �م ي�ن يعرف حقيقة ا�س: األول
ً
ذكـر وصـفا

 �لن� ا��� به
ً
  .مغايرا

ال يم�ن أن ي�ون يوحنا هو سلف ع�� ا��� به با�ع� ا�ي تف� فيـه  .٦

ا�كنا�س بعثته، ألن من مهام هذا ا�رسول ا��� به أنه يمهد الطر�ق، وأنه يأ� 

 –يوحنـا  فإذا اعت� أن هذه ا�هام قد أسندت إ�. فجأة إ� هي�ه و�قيم ا�سالم

، ألن � ا�ي قام به يوحنـا 
ً
 ذر�عا

ً
ف�ستطيع أن نؤ�د أنه فشل � �قيقها فشال
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كمـا  –�اه ع�� عليهما ا�سالم أنـه اسـتقبله � نهـر األردن وعمـده فيـه 

  .-زعموا 

  

  

  

أما ال�اهيم أو األدلة ال� قدمها هذا ا�هتدي � أن يوحنـا قـد ��ـ بمحمـد 

 :ص� اهللا عليه وسلم ف�

يتأ�د من هذه ا�بوة �ء واحد وهـو أن ا�ـ� ا�ي تمـت ال�شـارة بقدومـه  .١

معروف �ى �فـة ا�رسـل واألن�يـاء، و�ال �ـا اعـ�ف شـخص معصـوم هـذا 

  .االع�اف ا�تواضع

أن إن�ار ا�رسالة ا�حمدية هو إن�ار أسا� �� ا�و� اإلل�، و�فة ا�رسـل  .٢

 
ً
�م ينجزوا العمل ا�ائل ا�ي أ�زه �مد  ا�ين ��وا به، ألن �يع األن�ياء معا

  .ص� اهللا عليه وسلم وحده � ف�ة قص�ة �م تتجاوز ثالثة وع��ن �ما

 "اع�اف يوحنا بأن  .٣
ً
، يتضـح " �مدا

ً
ص� اهللا عليه وسلم أ� منه وأس� قـدرا

و�مقارنة ما �ن عليه يوحنا بما �ن عليـه �مـد " هو أقوى م�"ذ�ك من قو� 

 ص �ن هو األقـوى ا�ي ص� ا
ً
هللا عليه وسلم ، �د أن ا�واقع �شهد أن �مدا

�� به يوحنا، يتضح ذ�ك من خالل ا�صورة ا�أساو�ة الـ� ترسـمها األناجيـل 

 
ً
�هاية يوحنا حيث �سجن ثم يقطع رأسه و�قدم � طبـق، ب�نمـا نـرى �مـدا

األصنام، و�طهر ص� اهللا عليه وسلم يدخل �كة دخول الفاتح العظيم، و�د�ر 

  .ا�كعبة، وا�كفار �س�سلمون � ي�تظرون حكمه فيهم

أخ� يوحنا عن الغضب القادم أو العذاب القادم � ا�هود وا�كفار ا�عانـدين  .٤

وهذا العذاب ا�ي ت�بأ عنه، منه مـا �قـق بعـد ثالثـ� سـنة � بـ� . �لرسل
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عن قدوم رسـول اهللا إ�ائيل، ومنه ما أعلنه هو وأخوه ا�سيح عليهما ا�سالم 

ا�ي سوف ي��ع �يع االمتيازات من ا�هود، و�م يتحقق هذا إال � يد �مد 

ص� اهللا عليه وسلم ا�ي د�ر حصونهم، وطردهم من ديارهم، ولقـد أنـذرهم 

يوحنا من هذا العذاب اآل� إذا �ـم يؤمنـوا برسـل اهللا ا�صـادق� و� رأسـهم 

من ا�ي أخ��م أن تهر�وا مـن الغضـب : (بقو� –�مد ص� اهللا عليه وسلم 

  ).اآل�

إقامة دين اإلسـالم � األرض، فقـد : أن هدف �مد ص� اهللا عليه وسلم هو .٥

اختفت األوثان واألصنام مـن أمامـه، وانهـارت اإلم�اطور�ـات أمـام سـيفه، 

وأصبح ا�سلمون � �لته م�ساو�ن، وت�ونت منهم ا�ماعة ا�ؤمنة، و�ققت 

ساواة إذ ال كهنوت وال طقوس، ول�س هناك �سلم �رتفع، وال �سـلم ب�نهم ا�

منخفض، وال توجد طبقية أو تمايز يقوم � العن�ـ وا�رتبـة، فاإلسـالم هـو 

 –ا�ين ا�وحيد ا�ي ال يعـ�ف بـأي �ئـن مهمـا عظـم، ومهمـا �ن مقدسـا 

  .كوسيط مطلق ب� اهللا وال��

فة أن ع�� عليه ا�سالم �م ي�ـن هـو أن أتباع يوحنا �نوا يعرفون � ا�عر .٦

  .ا�شخص ا�قصود، وقد اعتنقوا اإلسالم عندما جاء �مد ص� اهللا عليه وسلم

 عن ا�سيح أنه قال  :ال�شارة ا�انية
ً
ا�ق : (قال م� � اإلصحاح ا�ا�س ��ا

أقول ل�م إ� أن تزول ا�سماء واألرض، وال يزول حرف واحد أو نقطـة واحـدة مـن 

 هذه ال�شارة) س ح� ي�ون ا��ا�ا�و
ً
 –ا�ـ� هنـا : (قال ا�هتدي ا�اش� �وضحا

كما سبقت إ�ه اإلشارة هو القرآن ا�كر�م ا�ي فيه نبأ ا�سلف، وأخبار ا�لـف، فيـه 

قصص من سبق من األن�ياء وابتالؤهم � أيدي أقوامهم، فيه هدى �لمتق�، ووعيـد 

خرة، روح من رب العا�� نزل � قلب �� �ـم �ل�فر�ن، وتنظيم �لحيات� ا�نيا واآل

  ).يؤت من قبل فنون ا��م
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و� هذا ا�ص إشارة إ� وجوب العمل با�وراة واإل�يل إ� �يـة �ـدودة و� 

بطل العمـل بهـا، وحـان �سـخهما،  –وهو القرآن ا�كر�م  –م�ء ا��، فإذا جاء ا�� 

  .زوال ا��م ال زوال ا�وجودوا�راد با�زوال هنا . وأذن اهللا بزوا�ما

هـذا � . أي األصغر سنا" األصغر"ولعل مقصود ع�� عليه ا�سالم من قو� 

  .فرض صحة �سبة هذا ا�ص إ� ع�� عليه ا�سالم

و�ن أردتم أن تقبلوا فهذا : (قال م� � اإلصحاح ا�ادي ع�  :ال�شارة ا�ا�ة

أي إن أردتم أن ت�بعـوا : (جار بعد هذه ا�بوةقال ا�هتدي ا�). هو إيلياء ا�زمع أن يأ�

فاتبعوا أ�د ا�ي س�بعث، وشدد عليهم � ا�مسك بهذه ا�وصـية وا�حافظـة عليهـا 

وهـذه ال�شـارة �اثلـة وشـاهدة و�صـدقة �بـوة ". من � أذنان �لسمع فل�سمع: "فقال

�شـارات  ال�شـارة ا�انيـة مـن: �ال�، وقد سبق إيرادها � هذا ا�حث �ت عنوان

  .�ال�

روى م� � اإلصحاح ا�سابع ع� ذ�ك ا�وار ا�ي دار بـ�   :ال�شارة ا�رابعة

إن إيلياء ي�ب� أن يـأ� : �اذا يقول ا�كتبة: قو�م: (ا�سيح عليه ا�سالم وتالمذته وهو

وأردف ا�هتـدي ا�جـار ) إن إيلياء يـأ� أوال، و�ـرد � �ء: فأجاب وقال �م. أوال؟

أي سـيدي  –و�د ا�حرف� �ش�ون بأن هذا ا�ـ�م � يوحنـا : (شارة بقو�هذه ال�

  ).مع أن سيدنا �� ل�س � �ع وال كتاب –�� 

 عن ا�سـيح أنـه قـال  :ال�شارة ا�ا�سة
ً
: قال م� � اإلصحاح الع��ن ��ا

 �لز: أما قرأتم قط � ا�كتب(
ً
او�ـة، مـن أن ا�جر ا�ي رذ� ا�ناؤون، هذا صار رأسـا

إن �لكوت اهللا : قبل ا�رب �نت هذه، و� عجيبة � أعي�نا، من أجل هذا أقول ل�م

ت�ع من�م، وتعطي آلخر�ن، ألمة يصـنعون ثمرتهـا، ومـن سـقط � هـذا ا�جـر 

  ).ي�ضض، ومن �سقط عليه يطحنه
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 أمام هذه ال�شارة إ� تقسيم ا��م عنها إ� قسم� حسـب مـا 
ً
أجد� �ضطرا

  :هؤالء ا�هتدينورد عن 

�تص با��م عن ا�جر ا�ي رفضـه ا�نـاؤون، وهـذا ا�جـر :  القسم األول

ا�شار إ�ه هو �مد ص� اهللا عليه وسلم ، فهو ا�جر ا�تمم �لبناء ا�ي ابتدأه األن�ياء 

من آدم ح� ا�سيح، و�� ا�سيح عليه ا�سالم ما خص به �مد ص� اهللا عليه وسلم ، 

ومن سقط � هـذا ا�جـر ي�ضـض ومـن �سـقط عليـه : (وا�أييد بقو�من ا�� 

ب�نمـا يـرى . و�� هذا ذهب � من ا�هتدي ا�شيخ ز�ادة وا�جـار وا�اشـ�). يطحنه

أن ا�جر ا�شار إ�ه هو إسماعيل عليه ا�سـالم ا�ي رفضـه : ا�هتدي إبراهيم خليل

رى هـو �مـد صـ� اهللا عليـه ول�ن ا�ي رفضه قومه، ورفضه ا�هود وا�صا. قومه

  .وسلم

 وصدقا): من قبل ا�رب: (قو�
ً
  .أي �رسل من قبل اهللا حقا

أو . إن اسـمه عجيـب: هذا القول يطابق قول إشعياء). عجيب � أعي�نا: (قو�

  .أن ت�ون بمع� عجيب، ألنه كر�م � طبعه عر� غر�ب من غ� ب� إ�ائيل

  :ثل فيقالو�ن قيل إن ا�سيح ع� نفسه بهذا ا�

  .و�م يقل � أعين�م) � أعي�نا: (أنه قال .١

تفيـد جليـا ). من سقط � هذا ا�جر ي�ضض: (أن خاتمة ال�شارة و� قو� .٢

أن هذه العبارة واردة � حق شخص آخر غ� ا�سيح عليه ا�سالم، ألن ع�� 

  .عليه ا�سالم �م يرض غ�ه، و�م �سحق من سقط عليه

 ال �وز عند علماء ا�لغة  .٣
ً
أن يعود اسـم اإلشـارة � ا�ـت�م وهـو ع��ـ، إذا

  .فالبد أن يعود � شخص أشار إ�ه ع�� وهو �مد ص� اهللا عليه وسلم

إن مـث� ومثـل : (و� هذه ال�شارة تماثل قو� ص� اهللا عليه وسلم عن نفسـه

 فأحسنه وأ�له إال �وضع �نة من زاو�ة، 
ً
فجعـل األن�ياء من قب� كمثل رجل ب� ب�تا
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هال وضعت هذه ا�لبنة؟ فأنا ا�لبنة، وأنا خاتم : ا�اس يطوفون به و�عجبون � و�قو�ون

  ).ا��ي�

وهذا القول منه ص� اهللا عليه وسلم معجزة وأي معجزة، فمن أخ�ه صـ� اهللا 

عليه وسلم بوصفهم � بأنه حجر ا�زاو�ة ؟ وهو األ� ا�ي ال يقـرأ وال ي�تـب، و�ـم 

و�كنه ا�و� ا�ي ال يأتيه ا�اطل من ب� يديه وال من !! علم أو راهبي�تلمذ � يد م

خلفه، وا�ق ا�ي ال �تلف � � ع�ـ و��ـ، فـال عجـب أن تماثلـت أقـوا�م، 

  !!.واتفقت أمثا�م، أل�س ا�ميع �رج من �ش�ة واحدة ؟؟

�  �تص با��م عن نزع �لكوت اهللا من ب� إ�ائيل، ووضعه:  القسم ا�ا�

  :أمة أخرى

وا�ديث عن �لكوت اهللا يتطلب ا�ـديث عـن حقيقتـه، وصـفات أتباعـه، 

و�لكوت اهللا � تفس� ا�كنا�س، و�يان أن ا��انية ل�ست ضمن �لكـوت اهللا، وأن 

  .ا�لكوت نزع من ب� إ�ائيل وأعطي ألمة أخرى، وهذه األمة � األمة اإلسالمية

  

  :�شارات يوحنا

ا ابتدأ يوحنا يعمد ا�اس � نهـر األردن، و�ن ذ�ـك � زمـن �  :ال�شارة األو�

ا�كتـوب عنـدهم � ا�ـوراة أن ا�سـيح آت  –ا�سيح عليه ا�سالم، تصدى � ا�هود 

هل أنت ا�سـيح ؟ هـل : (وسأ�وه سؤاال كما جاء � اإلصحاح األول –وسيأ� بعده ن� 

 قـا�وا إذا �ـم ت�ـن ا�سـيح وال أنت إيلياء ؟، هل أنت ا��؟ وعندما أجابهم بـا��

 فلمـاذا تعمـد ؟؟
ً
قـال ا�هتـدي ا�اشـ� بعـد هـذه ) إيلياء وال ذ�ك ا�� ا�نتظر، إذا

 ��ت بـه كتـبهم، : (ال�شارة
ً
من سؤال ا�هود �وحنا �ستطيع أن �س�نتج أن هناك ن�يا

ب� إ�ائيل حيث أن ا�سؤال �ن � عهد ا�سيد ا�سيح، وأن إيلياء �ن ن�يا من أن�ياء 
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و�طرح ا�هتدي عبد األحد داود عدة �ساؤالت �لزمـة ). جاء بعد �و� وقبل ا�سيح

  :حول هذا ا�ص و�

ذ�ك ا��؟ و�ذا كنتم تدعون : من يع� أو�ك األحبار ا�هود وا�الو�ون بقو�م

معرفت�م مقصد رجال ا�ين الع�ان��، فهل يعرف باباوات�م و�طارقت�م من هـو 

�؟ و�ذا �نوا ال يعرفون فما الفائدة ا�نيو�ة من هـذه األناجيـل ا�شـكوك � ذ�ك ا�

صحتها؟ و�ذا �ن األ�ر � العكس، و�نتم تعرفون من هو ذ�ك ا�� فلمـاذا تبقـون 

  !.صامت� ؟؟

أن ا�هود منذ زمـن �ـو� إ� : و�س�نتج ا�هتدي ا�شيخ ز�ادة من هذه ال�شارة

 –نقال عن آبـائهم وأجـدادهم  –سالم �ن يتداول ب�نهم زمن م�ء ا�سيح عليهما ا�

إيلياء وا�سيح وا�� فحيث جاء : وهم بانتظار ثالثة أفراد عظام هم. أن اهللا يرسل ن�يا

ا�ي ي�تظرونه، وقد ورد � هذا ا�ـص بعـد ا�سـيح " ا��"إيلياء وا�سيح �م يبق إال 

لم ، ألنه قد جاء بعد ا�سـيح عليهمـا فتع� أن هذا ا�� هو �مد ص� اهللا عليه وس

  . ا�صالة وا�سالم

دالـة . وهذه ال�شارة تفند اد�ء ا�هود أن �شارة �و� عن ن� يقيمـه اهللا �ـم

� يوشع بن نون، ألنه �و �ن ا�قصود �ا ظل ا�هود إ� زمن ا�سيح �سأ�ونه عن ذ�ـك 

  –وتفند . ا��
ً
 ا�سـابقة مقولـة � ا�سـيح اد�ء ا�صارى بأن �شارة �ـو� –أيضا

إن كنت �ست ا�سيح وال إيليـاء وال : (عليهما ا�سالم، ألن علماء ا�هود قا�وا �وحنا

  .ا�� وهذا يدل � أن هذا ا�� غ� ا�سيح عليه ا�سالم

قال يوحنا � الفصل ا�ا�س ع� من إ�يله إن ا�سيح عليه   :ال�شارة ا�انية

 –أيضا  –وقال ) رقليط ا�ي يرسله أ� باس� يعلم�م � �ءإن الفا: (ا�سالم قال

إن الفارقليط لن �يئ�م ما�م أذهب، فإذا جاء و�خ العا�م : (� الفصل ا�سادس ع�

، �كنـه �سوسـ�م بـا�ق �ـه، و�ـ��م 
ً
� ا�طيئة، وال يقول من تلقاء نفسه ش�ئا
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 آخـر  إ� سائل أ� أن: ( –أيضا  –وقال ) با�وادث والغيوب
ً
يرسل إ��ـم فارقليطـا

و�رى ا�هتدي عبد األحد داود أن ا�ص األخـ� ال يتضـح ) ي�ون مع�م إ� األبد

ا�ع� ا�راد منه إال بإ�دة ا��مات ا��وقة أو ا�حرفـة فتكـون ا�صـيغة ا�صـحيحة 

  وس�سلإ� األب،  أذهبوسوف : (��ا�
ً
، "ال�قليطـوس"سيكون اسمه ل�م رسوال

  .وا��مات ال� أضافها � ما �تها خط)  مع�م إ� األبد�� يب�

هذه ال�شارة ت�اد أن ت�ـون �ـل إ�ـاع مـن هـؤالء ا�هتـدين، وسـيكون 

  :ا�ديث عنها من جان��

�شارة ا�سيح عليه ا�سالم �اتم ا�رسـل �مـد صـ� اهللا عليـه : ا�انب األول

  :وسلم وذ�ك من خالل ا�قاط ا�ا�ة

م ا�ـاس مـا�م يعلمـوه مـن أن هذا ا��  .١
ّ
ا�ي �� به ا�سيح عليه ا�سالم عل

 غـ� ا�ي 
ً
م ا�اس شـ�ئا

ّ
قبل، و�م ي�ن � تالميذ ا�سيح ومن بعدهم من عل

  .�ن علمهم ا�سيح

تضمن ا�ص أن هذا ا�شخص ا��� به ال يت�م من تلقـاء نفسـه، وأنـه �ـ�  .٢

وسلم ال ينطق عن ا�وى إن  با�وادث والغيوب، ولقد �ن �مد ص� اهللا عليه

هو إال و� يو�، وقد تـواتر عنـه إخبـاره بـا�وادث ا�قبلـة والغيـوب الـ� 

وتتفق هذه ال�شارة مع �شارة �و� عن هذا ا�� . �ققت � حياته و�عد �اته

وقد سبق ا�ديث عن ). وأجعل �� � فيه: (ا�نتظر عندما أخ� أن اهللا قال

  .ارات العهد القديمهذه ال�شارة ضمن �ش

أن هذا ا�� ا�نتظر ب�ت العا�م � ا�طيئة، وال خطيئة أعظم من ا��ـك،  .٣

و�م يقت� عمل �مد  ص� اهللا عليه وسـلم � اقـتالع ا��ـك مـن جز�ـرة 

العرب، و�عث رسله و�تبه إ� ما جاوره من ا�ول واإلم�اطور�ات يدعوهم إ� 
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دعوته استل سيفه �ؤذنـا بـإعالن ا�ـرب �  عبادة اهللا وحده، بل �ا �م تقبل

  .ا��ك مهما �ن �وقعه

ولقد اعتقـد ا�هـود أنهـم صـلبوا ا�سـيح . أن ا�شخص ا��� به يؤنب العا�م .٤

واعتقد ا�صارى أن ا�سيح قـد صـلب وأنـه اهللا أو ابـن . عليه ا�سالم وقتلوه

بـد اهللا صـلوات و�م يزل العا�م يعتقد هذا االعتقاد ح� جاء �مد بن ع. اهللا

 � ا�قيقة عن ا�سيح من أنه عبد اهللا ورسو�، وأنه �م 
ّ

اهللا وسالمه عليه وج�

  .يصلب و�م يقتل، بل رفع إ� ا�سماء

روح "� هذا ا�ص �ح ا�سيح عليـه ا�سـالم أن ا�شـخص ا���ـ بـه هـو  .٥

و�مد ص� اهللا عليه وسلم هو ا�ي أظهر � ا�قيقة عـن اهللا وعـن " ا�قيقة

 من االفـ�اءات واأل�اذيـب الـ� 
ً
وحدان�ته ورسله و�تبه ودينه، وصحح كث�ا

 بها، فهو ا�ي و�خ ا�صارى � اعتقـادهم � ا�ـا�وث، 
ً
�نت مدونة ومعتقدا

واد�ئهم أن ا�سيح هو ابن اهللا، و�شف مف��ات ا�هود وا�صارى ضد أن�ياء 

  .أ�قه بهم ا�هوداهللا ورسله، وطهر ساحتهم من ا��س والعيب ا�ي 

ذكر ا�هتدي ال��ان � سبب إسـالمه أن أحبـار ا�صـارى �ن �ـم �لـس  .٦

 حـول ا�ـ� 
ً
 من ا�سائل، فـاختلفوا يومـا

ً
�تمعون فيه، و�تذاكرون فيه أنماطا

وانفض ا�جلس � ذ�ـك " ا�ارقليط"ا�ي يأ� بعد ا�سيح وا�س� � اإل�يل 

ا�لفظ، وقد �لف عنهم � ذ�ـك ا�ـوم أ�ـ�  ا�وم و�م يصلوا إ� حقيقة هذا

علمائهم، فلما رجع ال��ان إ�ه أخ�ه ا��، وطلب ال��ان من هـذا العـا�م 

هو اسم مـن أسـماء نـ� ا�سـلم� " ا�ارقليط"أن : أن ي�� � ا�قيقة فأخ�ه

  .�مد بن عبد اهللا ص� اهللا عليه وسلم

�يل ا�كتوب با�لغة القبطيـة ا�ي كتبـه إنه جاء � اإل: (قال ا�هتدي ا�اش� .٧

. الفارقليط بندكراطور: اآل� بعدي �س�: م ما معناه٥٠٦أحد ا�طار�ة � سنة 
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أي ا�روح ا��شق اسمه من اسم ا�مد، س�بعث ا�ياة � أمـه ل�سـت �ـا مـن 

وذكر أن هذا اإل�يـل . ا�ياة نصيب إال ا�ضالل � بر�ة فاران كجحاش األتن

  .لغالف، وذكر �تبه � ديباجته أنه نقله من أصول اإل�يل ا�قي�م�وع ا

مع اسم �مد ص� اهللا عليه " ا�ارقليط"استخرج هؤالء ا�هتدون تطابق �مة  .٨

  :وسلم وصفته و�يان هذا ا�طابق كما ي�

. وتفس�ه با�لغة العر�ية أ�د أو �مد أو �مود. يونا�" بارقليط"هذا االسم ) أ 

ومن ا�دهش أن االسم الفر�ـد ا�ي �ـم يعـط : �هتدي عبد األحد داودوقال ا

 بصورة معجزة ألشهر رسـل اهللا وأجـدرهم با�نـاء، 
ً
ألحد من قبل �ن �جوزا

 أي يونا� �ن �مل اسم 
ً
وال أي عر� �ن �مل " برقليطس"و�ن ال �د أبدا

  .اسم أ�د

 هذا ا�) ب
ً
إن ا���ـل القـرآ� : (طـابققال ا�هتدي عبد األحد داود �وضحا

 برسول يأ� من "القائل بأن ع�� ابن �ر�م أعلن �� إ�ائيل أنه �ن 
ً
م��ا

،  –" بعدي اسمه أ�د
ً
 �ن حقيقـة ن�يـا

ً
واحد من أقوى ال�اه� � أن �مدا

 أن يعـرف أن �مـة 
ً
، إذ �م ي�ـن � وسـعه أبـدا

ً
وأن القرآن ت��ل إل� فعال

� أ�د إال من خالل ا�و� وا���ل اإلل�، وحجة القرآن ا�ارقليط �نت تع

قاطعة ونهائية، ألن ا�اللة ا�رفية �السـم ا�ونـا� تعـادل با�قـة ودون شـك 

  .ص� اهللا عليه وسلم" �مد"و " أ�د"�م� 

أن اسم ا�ارقليط لفظة يونانية �تمع من معانيهـا � القـوام�س ا�عـزي، ) ج 

 �رف إ� ا�لغـة العر�يـة صـارت . وا�ا� وا�ا�، وا�نذر،
ً
و�ذا تر�ت حرفا

وهو من أسمائه ص� اهللا عليه وسـلم ، وقـد وصـف � القـرآن " ا�ا�"بمع� 

 : (ا�كر�م بمثل ذ�ك � قو� تعا�
ً
ـا  وم��

ً
يا أيهـا ا�ـ� إنـا أرسـلناك شـاهدا
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ً
 إ� اهللا بإذنه. ونذيرا

ً
ه ا�لفظة إنما تع� وقد فهم أوائل ا�صارى أن هذ) وداعيا

  . ا�رسول �مد ص� اهللا عليه وسلم 

 أن ا�سـيح   :ال�شارة ا�ا�ة
ً
قال يوحنا � إ�يله اإلصحاح ا�سادس ع� ��ا

 ألقول ل�م، ول�ن ال �ستطيعون أن �تملـوا اآلن، وأمـا : (قال
ً
 كث�ة أيضا

ً
إن أ�ورا

نه ال يت�م من نفسـه، بـل أم� جاء ذاك روح ا�ق فهو س�شد�م إ� �يع ا�ق، أل

وهـذه : (قال ا�هتدي ا�جار). � ما �سمع يت�م به، و���م بأ�ور آتية، ذاك يمجد�

وقـال ). إن هـو إال و� يـو�. ومـا ينطـق عـن ا�ـوى: (ال�شارة � مع� قو� تعا�

 � هذه ال�شارة
ً
 كثـ�: (ا�هتدي ا�اش� معلقا

ً
ة وا�سيح يب� أمته بأن �يـه أ�ـورا

تفوق طاقة احتما�م، وأنه سيأ� ا�وقت ا�ناسـب �ـ�ء ا�رسـول ا�ي يعنيـه بـا�روح 

فتكون العقول قد تفتحت، والقلوب قد ذهب عنها ر�نها، وا�فوس قـد أ�مـت . ا�ق

ي�ون ا�ـاس قـد اسـتعدت إفهـامهم،  –فقد  –بعد فجورها تقواها، � هذه ا�لحظة 

 إ�هم � �سان هذا ا�� ا�ي ال يـت�م مـن وا�سعت مدار�هم، الحتمال � ما يل�

  ).نفسه، و�نما من و� يو� إ�ه من ر�ه بالقرآن

و�ذكر ا�سيح عليه ا�سالم بعض أوصاف هذا ا�رسول ا�اتم الـ� �سـاعد � 

فمن صفات هذا ا�رسول أنه يمجد ا�سـيح، ). ذاك يمجد�: (تمي� شخصيته منها قو�

و�منحه من ا�مجيد وا�ناء ما �ستحقه، و�رفـع عنـه وعـن و�م يأت أحد بعد ا�سيح 

 –و� العبودية وا�رسـالة  –أمه اف�اءات ا�هود، و�ضعه � ا��لة ال� وضعه اهللا فيها 

ومن صفات هذا ا�رسول أنه س�شد ا�لـق إ� أ�ـور . سوى �مد ص� اهللا عليه وسلم

  ).بأ�ور آتية و���م: (وحقائق �م يبلغها ا�سيح، وذ�ك � قو�

  :�شارة سفر أعمال ا�رسل

إنـه : (قال ا�هتدي الط�ي أنه جاء � كتاب فراكس�س قول رئ�س ا�ـوار��

وتفس� ذ�ك أن بيت اهللا ا�ي : (قال ا�هتدي الط�ي) قد حان أن ي�تدأ من بيت اهللا
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: ائـلفإن قـال ق. ذكره ا�واري هو �كة، وفيها �ن ابتداء ا��م ا�ديد ال من غ�ها

فقد �ن أخ�هم ا�سيح أنه ال ي�ك � بيت ا�قـدس حجـر . إنه ع� به ح�م ا�هود

� حجر ح� ي�سف و�ب� � ا�راب إ� يوم القيامة، فقد وضح أن ا��م ا�ديد 

  ).ا�ي ذكره ا�واري هو دين اإلسالم وحكمه

  :�شارة بو�س � رسا�ه إ� أهل غالطية

إنه �ن إلبراهيم ابنان أحدهما من أمة : (أهل غالطيةقال فو�س � رسا�ه إ� 

واآلخر من حرة، وقد �ن �و� ابنه ا�ي من األمة كمو� سائر ال��، فأما �و� ا�ي 

  .من ا�رة فإنه و� بالعدة من اهللا

فهما مثاالن �شبهان بالفرض� وا�ا�وس�، فأما هاجر فإنها �شبه �بـل سـ�نا 

�ي هو نظ� أوراشلم هذه، فأما أوراشلم ال� � ا�سماء ف� نظ� ا�ي � بالد أرابيا ا

  :فقد ثبت فو�س � قو� هذا معا� �ة: (قال ا�هتدي الط�ي) ا�رأته ا�رة

أن إسماعيل وهاجر قد �نا استوطنا بالد العرب، و� ال� سماها بـالد  :أو�ما

  .أرابيا

إن هـاجر �شـبه : د ا�وادي بقو�أن جبل س�ناء ا�ي با�شام يتصل ببال :ا�ا�

وس�نا هو ا�ي ذكرته ا�ـوارة � صـدر هـذه ا�بـوات � . بطور س�نا ا�ي ببالد أرابيا

فشـهد ). إن ا�رب جاء من س�نا، وطلع �ا من ساع�، وظهـر مـن جبـل فـاران: (قو�ا

ه هـو ا�ـ� صـ� اهللا عليـ: إنه جاء من س�نا: فو�س هذا بأن ا�ي قالت عنه ا�وراة

وأين ي�ون مـن اإلبانـة واإليضـاح أ�ـ� مـن . وسلم ، وهو ا�ي ظهر � بالد أرابيا

  .�سمية بالد أرابيا ال� ع� بها بالد العرب

  .أن بيت ا�قدس هو نظ� �كة :ا�الث

" ا��ـ�عة اإلسـالمية"أن هذا ا�ـا�وس ا�ـا� والفر�ضـة ا�انيـة و�  :ا�رابع

  .اسم واحد، و�م يفرق ب�نهما بمع� من ا�عا�سماو�ة ال شك فيها، فقد سماهما ب
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فـذ�ك منـه بالعصـبية ) ابن األمة �ـم يـو� بالعـدة: (فأما تقديمه ا�رة، وقو�

وا�يل، وفيما اس�شهدت به من قوارع ا�وراة � إسماعيل ما فيه كفايـة و�رهـان � 

  –أنه 
ً
  .و� ل�س بعده واحدة بل بعدات كث�ة –أيضا

  

  ا�اتمـة

  –هذه ال�شارات ال� أوردتها � � ما � ا�وراة واإل�يل، ول�سـت  ل�ست
ً
 –أيضـا

 منهـا 
ً
 وصـورا

ً
� � ما استطاع هؤالء ا�هتدون اس�نباطه منهما، ألنهم أوردوا أمثـاال

و�ـو : (�لتد�ل � نبوته ص� اهللا عليه وسلم ، و�ؤ�د ذ�ـك قـول ا�هتـدي ال��ـان

لطـال ا�كتـاب،  -أي ال�شـارات–ء ا�تقدم� من ذ�ك ذكرت �يع ما � كتب األن�يا

 ��ك
ً
 �ردا

ً
وقال ا�هتدي ا�جـار ). وأنا أرجو أن أ�ع ل�شارات �يع األن�ياء به كتابا

  ).وهذا قليل من كث�: (بعد ذكره لعدد من ال�شارات

وقد استخلص ا�هتدي إبراهيم خليل خالصة هـذه ال�شـارات ب�ب�نـا �مـد   

  :وسلم فوجد أنها تؤ�د جان�� هماص� اهللا عليه 

  .أنه ا�رسول ا�اتم وال ن� بعده .١

 . أنه رسول اهللا �لعا�� �فة .٢
ً
وأيد هذين ا�ـان�� أو ا�وصـف� بع�ـ�ن سـ�با

  .استخرجها من نصوص العهد القديم وا�ديد

ولقد �ح عـدة : (وقال ا�هتدي الط�ي بعد فراغه من االستدالل بال�شارات

  –أن�ياء ب� إ�ائيل أي من  –منهم 
ً
باسم ا�� ص� اهللا عليه وسلم ، ووصـفوه أيضـا

 –أي ال�شـارات  –فهـذه ... وسيافيه ورماته، وس� ا�نايا وسباع الط� أمـام عسـاكره 

 ).�ها �ققة �ينه، ومفخمة �شأنه، و�صدقة �ا أدت د�ته عنه
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منها � ذكر اسـمه  هذه ال�شارات ال� استعرضت جانبا منها ت�� اتفاق كث�  

فمـاذا يعـ� ... ص� اهللا عليه وسلم ، وصفته، وصفة جهاده وجنوده، و��ه وأمته ولغته 

 كث�ة لعل من أبرزها ما ي�
ً
  :هذا ا�وافق وا�عاضد ؟ إن هذا ا�عاضد يع� أ�ورا

أن هذه ا�رساالت �ها من عند اهللا، وهذه ا�حر�ف ا�ي طرأ عليهـا وأث�تـه  .١

�م �ستطع أن �� ا�عـ� ا�ي ورد أصـال � ا�لفـظ  –ننفيه عنها  القرآن، وال

  .ا��ل

، و�ؤمن بعضها ببعض، فا�سابق ي��  .٢
ً
أن كتب اهللا ورسله يصدق بعضها بعضا

با�الحق، وا�الحق يؤمن با�سابق، فإبراهيم آمن بمن سبقه من رسل، وسـأل اهللا 

 يـز�يهم يعلمهـم ا�كتـاب وا�
ً
كمـة، و�ـو� آمـن أن يبعث � ذر�ته رسـوال

بإبراهيم و�من سبقه و�� بع�� و�مد عليهم ا�صالة وا�سالم، وع�� آمن 

  .بمن سبقه و�� بمحمد ص� اهللا عليه وسلم

، وأن مـا  .٣
ً
أن ما ورد من ا�ق فال �رج عن ا�صدق، وال يناقض بعضـه بعضـا

 
ً
 أبدا

ً
 .ورد من ا�اطل فال ي�ون حقا

هو أن هذا ا�� ا�ي ��ت به األن�يـاء يتأ�د من هذه ا�بوات �ء واحد، و .٤

 .معروف �يهم �فة

أن ظهور ا�رسالة ا�حمدية وا�لة اإلسالمية � يـد خـاتم ا�رسـل يعتـ� آيـة  .٥

�بوتهم، إذ �قق صدق ما أخ�وا به، وظهور ما ��وا به، و�و �م يظهر �طلـت 

 .ا�بوات فيه و� إسماعيل عليهما ا�سالم

 حـق �مـد صـ� اهللا عليـه وسـلم يـدل � فضـيلته توافق هذه ا�بوات � .٦

 .وانفراده بهذا ا��ف ا�رفيع ب� سائر األن�ياء صلوات عليهم وسالمه

توافق هذه ا�صوص �ؤ�د �ا أخ� به ص� اهللا عليه وسلم � القـرآن وا�سـنة  .٧

 .من أنه مذكور � ا�كتب ا�تقدمة
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ور�يته �ا، وحفظه �ينها، فمن �س�نتج من هذا ا�وافق عناية اهللا بهذه األمة،  .٨

ال �اجـة هـذا ا�يـن  –حفظه �ينها حفظ هذه األدلة ا�الة عليـه وا���ـة 

 .إ�ها، و�نما إلقامة ا�جة � أهلها

أن ال�� � عتـوهم وتمـردهم �ـو� ا�شـيطان � �اولـة طمـس نـور اهللا  .٩

تبارك وتعا� بعد  ال �ستطيعون أن يطفئوا نور اهللا، يقول ا�ق –و�ضالل عباده 

ير�ـدون : (ذكره �شارة ا�سيح عليه ا�سالم بهذا ا�رسول ص� اهللا عليه وسـلم 

 ).�طفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا متم نوره و�و كره ا��فرون

رأينا � ال�شارات ا�سابقة كيف أثبت هؤالء ا�هتدون اسم ا�� �مد ص� اهللا عليه 

يل، ورأينا كذ�ك كيف اس�بدلت هذه األسماء وغ�ت وسلم وصفته � ا�وراة واإل�

 
ً
 وحقدا

ً
 وحسدا

ً
 .األوصاف � الطبعات ا�ديثة، �فرا


