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 الممخص 

جموعة من الفقرات من الكتاب يتناول دراسة وتحميل مىذا البحث 
نبوة سيدنا محمد صمى ا صدق المقدس عند الييود "العيد القديم" التي تؤكد 

لذي ورسالتو الخالدة والبمد الحرام اوتبشير األنبياء السابقين بمقدمو عميو وسمم 
 سيبعث فيو.

فرغم ما تعرض لو العيد القديم من التحريف والتبديل والتزوير عمى يد 
ورغم ما ضحوا بو من جيود لطمس كل فقرة أو كممة تشير األحبار والرىبان، 

من قريب أو من بعيد بالتصريح أو بالتمميح إلى نبوة رسول ا صمى ا عميو 
فإنو بقي فيو ما يدل عمى نبوة الخالدة،  وسمم وبعثتو ومكانتو وفضائمو ورسالتو

 سيدنا محمد صمى ا عميو وسمم.
وىذا من تمام حكمة ا تعالى وحجتو عمى المغضوب عمييم والضالين 
من الييود والنصارى، كذلك ليزداد إيمان المؤمنين ويقينيم وتشبثيم بدينيم 

 ونبييم صمى ا عميو وسمم.

في   بالنبي محمد  التبشير 

 القديم العهد
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Abstract 

This research talks about the study and the analysis of 
a group of paragraphs from the Old Testament, which 
confirm the Prophecy of Mohamed –peace be upon him- 
and talks about the former prophets that have given tidings 
about his coming, his message and The Holy Land in which 
he would be sent. 

Despite the alternation of the Old Testament by the 
(Jewish) rabbis and the (Christian) monks, And despite all 
the efforts that they have Exerted to obliterate every 
paragraph or word that mention to the Prophecy of 
Mohamed –peace be upon him-  and his mission, his status, 
his virtues and his imperishable message, many proofs still  
confirm his true prophecy. 

This shows the complete wisdom of Allah, and his 
evidence upon those who earned His Anger (such as the 
Jews), nor of those who went astray (such as the Christians), 
and in order that the believers’ faith, certitude and 
adherence of their religion and their prophet grow. 

Prophecy of the Prophet of 

Mohamed- peace be upon 

him- in the Old Testament 
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بسم ا الرحمن الرحيم وبو ثقتي، الحمد  الذي ىدانا إلى الصراط المستقيم، 
والصالة والسالم عمى سيدنا محمد الذي اختصو بالخمق العظيم، وعمى آلو وصحبو 

 الذين قاموا بنصرة الدين القويم.

 أما بعد؛

 وُ َيِجُدون ِذيالَ  ّميَّ األُ  النَِّبيَّ  الرَُّسولَ  َيتَِّبُعونَ  الَِّذينَ يقول ا تبارك وتعالى: ف
ْنِجيلِ  التَّْوَراةِ  ِفي ِعْنَدُىمْ  َمْكُتوًبا  َلُيمُ  َوُيِحل   اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوَيْنَياُىمْ  ِباْلَمْعُروفِ  َيْأُمُرُىمْ  َواْْلِ

 َعَمْيِيمْ  َكاَنتْ  الَِّتي َواأْلَْغاَللَ  ِإْصَرُىمْ  َعْنُيمْ  َوَيَضعُ  اْلَخَباِئثَ  َعَمْيِيمُ  َوُيَحّرمُ  الطَّّيَباتِ 
ُروهُ  ِبوِ  َآَمُنوا َفالَِّذينَ   اْلُمْفِمُحونَ  ُىمُ  ُأوَلِئكَ  َمَعوُ  ُأْنِزلَ  الَِّذي الن ورَ  َواتََّبُعوا َوَنَصُروهُ  َوَعزَّ

 .( ٚ٘ٔ سورة األعراف:)

 عن أخبرني: قمت ، عمرو بن ا عبد لقيت: قال يسار، بن عطاء عن
 ببعض التوراة في لموصوف إنو وا أجل،»: قال التوراة؟ يف  ا رسول صفة
 ،[٘ٗ: األحزاب] ﴾ونذيرا ومبشرا شاىدا أرسمناك إنا النبي أييا يا﴿: القرآن في صفتو
 سخاب وال غميظ، وال بفظ ليس المتوكل سميتك ورسولي، عبدي أنت لألميين، وحرزا
 بو يقيم حتى ا يقبضو ولن غفر،وي يعفو ولكن السيئة، بالسيئة يدفع وال األسواق، في

 وقموبا صما، وآذانا عميا، أعينا بيا ويفتح ا، إال إلو ال: يقولوا بأن العوجاء، الممة
 .(ٔ)«غمفا

جموعة من الفقرات من دراسة تحميل مال هىذانطالقا مما سبق سأتناول في 
ا محمد صمى ا نبوة سيدنصدق الكتاب المقدس عند الييود "العيد القديم" التي تؤكد 

ورسالتو الخالدة والبمد الحرام الذي وتبشير األنبياء السابقين بمقدمو عميو وسمم، 
 سيبعث فيو.

فرغم ما تعرض لو العيد القديم من التحريف والتبديل والتزوير عمى يد األحبار 
ورغم ما ضحوا بو من جيود لطمس كل فقرة أو كممة تشير من قريب أو والرىبان، 
بالتصريح أو بالتمميح إلى نبوة رسول ا صمى ا عميو وسمم وبعثتو  من بعيد
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فإنو بقي فيو ما يدل عمى نبوة سيدنا محمد صمى ومكانتو وفضائمو ورسالتو الخالدة، 
 ا عميو وسمم.

وىذا من تمام حكمة ا تعالى وحجتو عمى المغضوب عمييم والضالين من 
مان المؤمنين ويقينيم وتشبثيم بدينيم ونبييم صمى الييود والنصارى، كذلك ليزداد إي

 ا عميو وسمم.

فإلى تمكم البشارات من العيد القديم التي تبشر وتثبت وتشيد بنبوة سيدنا 
 :محمد

 :ٔالبشارة  -

َجَمِة "َفَيْرَفُع َراَيًة ِلأُلَمِم ِمْن َبِعيٍد، َوَيْصِفُر َلُيْم ِمْن َأْقَصى اأَلْرِض، َفِإَذا ُىْم ِباْلعَ 
َيْأُتوَن َسِريًعا. َلْيَس ِفيِيْم َراِزٌح َواَل َعاِثٌر. اَل َيْنَعُسوَن َواَل َيَناُموَن، َواَل َتْنَحل  ُحُزُم 
 َأْحَقاِئِيْم، َواَل َتْنَقِطُع ُسُيوُر َأْحِذَيِتِيِم. الَِّذيَن ِسَياُمُيْم َمْسُنوَنٌة، َوَجِميُع ِقِسّيِيْم َمْمُدوَدٌة.

وَّاِن، َوَبَكَراُتُيْم َحَوافِ  ْوَبَعِة"ُر َخْيِمِيْم ُتْحَسُب َكالصَّ  .(ٕ)َكالزَّ

ىو الراية المرفوعة  فقولو:"يرفع راية لألمم من بعيد ويصفر ليم..." فالنبي 
لألمم كميا، "من بعيد" أي خارج أرض إسرائيل، وينادييم لمحج، وعبر بالصفير عمى 

 َيْأِتينَ  َضاِمرٍ  ُكلّ  َوَعَمى ِرَجاالً  َيْأُتوكَ  ِباْلَحجّ  النَّاسِ  ِفي َوَأّذنْ األذان، قال ا تعالى: 
 .(ٕٚسورة الحج: ) َعِميقٍ  َفج   ُكلّ  ِمنْ 

فيو إشارة إلى  ..."؛ال ينعسون وال ينامون  ليس فييم رازح وال عاثر.وقولو: "
يحزنون، وال تأخذىم الذين كانوا ال يخافون في ا لومة الئم، وال ييينون وال أصحابو 

وال ينامون، وىموا الذين كانوا  لعن الحق غفمة...، كانوا تتورم منيم األقدام بالمي
 يجاىدون بسياميم وسيوفيم وخيوليم...
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"َالشَّْعُب السَّاِلُك ِفي الظ ْمَمِة َأْبَصَر ُنوًرا َعِظيًما. اْلَجاِلُسوَن ِفي َأْرِض ِظاَلِل 
َرَق َعَمْيِيْم ُنوٌر. َأْكَثْرَت اأُلمََّة. َعظَّْمَت َلَيا اْلَفَرَح. َيْفَرُحوَن َأَماَمَك َكاْلَفَرِح ِفي اْلَمْوِت َأشْ 

اْلَحَصاِد. َكالَِّذيَن َيْبَتِيُجوَن ِعْنَدَما َيْقَتِسُموَن َغِنيَمًة. أَلنَّ ِنيَر ِثْقِمِو، َوَعَصا َكِتِفِو، 
ُينَّ َكَما ِفي َيْوِم ِمْدَياَن. أَلنَّ ُكلَّ ِساَلِح اْلُمَتَسّمِح ِفي اْلَوَغى َوُكلَّ َوَقِضيَب ُمَسّخِرِه َكسَّْرتَ 

ِرَداٍء ُمَدْحَرٍج ِفي الّدَماِء، َيُكوُن ِلْمَحِريِق، َمْأَكاًل ِلمنَّاِر. ألَنَُّو ُيوَلُد َلَنا َوَلٌد َوُنْعَطى اْبًنا، 
 .(ٖ)"َرِئيَس السَّاَلمِ ُيْدَعى اْسُمُو َعِجيًبا، ُمِشيًرا، َوَتُكوُن الّرَياَسُة َعَمى َكِتِفِو، وَ 

:"َالشَّْعُب السَّاِلُك ِفي الظ ْمَمِة َأْبَصَر ُنوًرا َعِظيًما. اْلَجاِلُسوَن ِفي َأْرِض  قولو
ِظاَلِل اْلَمْوِت َأْشَرَق َعَمْيِيْم ُنور..." يصف حالة العرب قبل اْلسالم، وبقوا عمى حاليم 

 .عمييم نور سيدنا محمد  حتى أشرق

: "َأْكَثْرَت اأُلمََّة. َعظَّْمَت َلَيا اْلَفَرَح. َيْفَرُحوَن َأَماَمَك َكاْلَفَرِح ِفي اْلَحَصاِد.  وقولو
َكالَِّذيَن َيْبَتِيُجوَن ِعْنَدَما َيْقَتِسُموَن َغِنيَمًة": يصف حالة األمة حينما أشرقت عمييا 

في كتب التاريخ والمغازي والسير، الفرح الذي عم ، وىذا وارد شمس خير البرية 
 ، والنور الذي انتشر في الوجود...الكون بميالده ومبعثو 

قولو: "أَلنَّ ِنيَر ِثْقِمِو، َوَعَصا َكِتِفِو، َوَقِضيَب ُمَسّخِرِه َكسَّْرَتُينَّ َكَما ِفي َيْوِم 
أذليم، والعصا التي كانت ِمْدَياَن" وفي ترجمة أخرى: "ألنك فككت النير الذي كان 

عمى أكتافيم، وكسرت القضيب الذي كان يستبعد بيم مثل كسرك من كسرت في يوم 
وال ينكرىا إال حاقد أو جاىل، وىذا نجده في قولو  مدين"؛ فيي صريحة في النبي 

 ِفي ِعْنَدُىمْ  َمْكُتوًبا َنوُ َيِجُدو  الَِّذي اأْلُّميَّ  النَِّبيَّ  الرَُّسولَ  َيتَِّبُعونَ  الَِّذينَ  سبحانو وتعالى
ْنِجيلِ  التَّْوَراةِ   َوُيَحّرمُ  الطَّّيَباتِ  َلُيمُ  َوُيِحل   اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوَيْنَياُىمْ  ِباْلَمْعُروفِ  َيْأُمُرُىمْ  َواْْلِ
 ِبوِ  َآَمُنوا َفالَِّذينَ  َعَمْيِيمْ  َكاَنتْ  الَِّتي َواأْلَْغاَللَ  ِإْصَرُىمْ  َعْنُيمْ  َوَيَضعُ  اْلَخَباِئثَ  َعَمْيِيمُ 

ُروهُ  سورة األعراف: ) اْلُمْفِمُحونَ  ُىمُ  ُأوَلِئكَ  َمَعوُ  ُأْنِزلَ  الَِّذي الن ورَ  َواتََّبُعوا َوَنَصُروهُ  َوَعزَّ
ٔ٘ٚ). 
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وقولو: "َوَتُكوُن الّرَياَسُة َعَمى َكِتِفِو"؛ إشارة إلى خاتم النبوة الذي كان عمى كتفو 
 َى اْسُمُو َعِجيًبا": أي أحمد ومحمد، وقولو: "َرِئيَس السَّاَلِم": فالنبي ، وقولو: "َوُيْدع
  ،ببعثتو جمع ا بين القبائل العربية المتناحرة، وببعثتو انتشر السالم في العالم

 وببعثتو عم األمن واألمان والطمأنينة والسالم.

 :ٖالبشارة  -

ْت ِبِو َنْفِسي. َوَضْعُت ُروِحي َعَمْيِو "ُىَوَذا َعْبِدي الَِّذي َأْعُضُدُه ُمْختَارِ  ي الَِّذي ُسرَّ
َفُيْخِرُج اْلَحقَّ ِلأُلَمِم. اَل َيِصيُح َواَل َيْرَفُع َواَل ُيْسِمُع ِفي الشَّاِرِع َصْوَتُو. َقَصَبًة َمْرُضوَضًة 

. اَل َيِكل  َواَل َيْنَكِسُر َحتَّى اَل َيْقِصُف َوَفِتيَمًة َخاِمَدًة اَل ُيْطِفُئ. ِإَلى اأَلَماِن ُيْخِرُج اْلَحقَّ 
َيَضَع اْلَحقَّ ِفي اأَلْرِض َوَتْنَتِظُر اْلَجَزاِئُر َشِريَعَتُو. َىَكَذا َيُقوُل المَُّو الرَّب  َخاِلُق السََّماَواِت 

يَن ِفيَيا ُروحًا. َأَنا َوَناِشُرَىا َباِسُط اأَلْرِض َوَنتَاِئِجَيا ُمْعِطي الشَّْعِب َعَمْيَيا َنَسَمًة َوالسَّاِكنِ 
َتَح الرَّبَّ َقْد َدَعْوُتَك ِباْلِبّر َفُأْمِسُك ِبَيِدَك َوَأْحَفُظَك َوَأْجَعُمَك َعْيدًا ِلمشَّْعِب َوُنورًا ِلأُلَمِم ِلَتفْ 

الظ ْمَمِة. َأَنا  ُعُيوَن اْلُعْمِي ِلُتْخِرَج ِمَن اْلَحْبِس اْلَمْأُسوِريَن ِمْن َبْيِت الّسْجِن اْلَجاِلِسيَن ِفي
ِليَّاُت َقْد  الرَّب  َىَذا اْسِمي َوَمْجِدي اَل ُأْعِطيِو ِِلَخَر َواَل َتْسِبيِحي ِلْمَمْنُحوتَاِت. ُىَوَذا اأَلوَّ

 .(ٗ)ُأْعِمُمُكْم ِبَيا"َأَتْت َواْلَحِديثَاُت َأَنا ُمْخِبٌر ِبَيا. َقْبَل َأْن َتْنُبَت 

ذي اختاره ا ال وة سيدنا محمد المختار أال تشير ىذه الفقرات إلى نب 
وتشير كذلك بصريح عباراتيا إلى ما أكرمو ا واصطفاه لحمل رسالتو الخاتمة، 

تعالى بو مكارم األخالق وجميل الصفات. ألم تجب أم المؤمنين الصديقة عائشة 
ِئَشَة َعاقالت:   عن خمق رسول ا  رضي ا عنيا لما سأليا عبد ا الجدلي 

اًبا فِ »َفَقاَلْت  َعْن ُخُمِق َرُسوِل المَِّو   ،اأَلْسَواقِ  يَلْم َيُكْن َفاِحًشا َواَل ُمَتَفّحًشا َواَل َصخَّ
 .(٘)«َوَلِكْن َيْعُفو َوَيْصَفحُ  ،َواَل َيْجِزى ِبالسَّّيَئِة السَّّيَئةَ 
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  في العيد القديم  التبشير بالنبي  

 :ٗالبشارة  -

ٌة اَل َتْعِرُفَيا "ُىَوَذا َقْد َجَعْمُتُو َشاِرًعا ِلمش ُعوبِ  ، َرِئيًسا َوُموِصًيا ِلمش ُعوِب. َىا ُأمَّ
ٌة َلْم َتْعِرْفَك   .(ٙ)َتْرُكُض ِإَلْيَك"َتْدُعوَىا، َوُأمَّ

ىو المشرع لكل الشعوب، واالقتداء بو واتباع سنتو ومحبتو... ال  فالنبي 
جميع الناس  يقتصر عمى العرب فقط، وال عمى أىل مكة والمدينة فقط، بل ذلك يمزم

ُبعث إلى األحمر  والشعوب بمختمف أجناسيم وأعراقيم ولغاتيم وقبائميم... فيو 
 واألسود، والفصيح واألعجم، واْلنس والجن...

ٌة اَل َتْعِرُفَيا َتْدُعوَىا": إشارة إلى كتبو إلى أمراء ومموك عصره  قولو: "َىا ُأمَّ
 ودعوتيم إلى دين اْلسالم.

ٌة لَ  ْم َتْعِرْفَك َتْرُكُض ِإَلْيَك": إشارة إلى الوفود التي وفدت عمى رسول وقولو: "َوُأمَّ
شارة أيضا إلى كل من أتى إليو ليؤمن بو ويبايعو. ا   لإليمان بو، وا 

 :٘البشارة  -

ّب َأْشَرَق َعَمْيِك. ألَنَُّو َىا ِىَي "ُقوِمي اْسَتنِ  يِري ألَنَُّو َقْد َجاَء ُنوُرِك، َوَمْجُد الرَّ
، َوَمْجُدُه َعَمْيِك  الظ ْمَمُة ُتَغّطي اأَلْرَض َوالظَّاَلُم الدَّاِمُس اأُلَمَم. َأمَّا َعَمْيِك َفُيْشِرُق الرَّب 

ِاْرَفِعي َعْيَنْيِك َحَواَلْيِك »ُيَرى. َفَتِسيُر اأُلَمُم ِفي ُنوِرِك، َواْلُمُموُك ِفي ِضَياِء ِإْشَراِقِك. 
ُعوا ُكم ُيْم. َجاُءوا ِإَلْيِك. َيْأِتي َبُنوِك ِمْن َبِعيٍد َوُتْحَمُل َبَناُتِك َعَمى َواْنُظِري. َقِد اْجَتمَ 

ُل ِإَلْيِك َثْرَوُة اْلَبحْ  ِر، األَْيِدي. ِحيَنِئٍذ تَْنُظِريَن َوتُِنيِريَن َوَيْخُفُق َقْمُبِك َوَيتَِّسُع، أَلنَُّو تََتَحوَّ
َغّطيِك َكْثَرُة اْلِجَماِل، ُبْكَراُن ِمْدَياَن َوِعيَفَة ُكم َيا تَْأِتي ِمْن َشَبا. َوَيْأِتي ِإَلْيِك ِغَنى اأُلَمِم. تُ 

ّب. ُكل  َغَنِم ِقيَداَر َتْجَتِمُع ِإَلْيِك. ِكَباُش َنَباُيوتَ   َتْحِمُل َذَىًبا َوُلَباًنا، َوتَُبّشُر ِبَتَساِبيِح الرَّ
َمْن ىؤاَُلِء الطَّاِئُروَن َكَسَحاٍب  ْذَبِحي، َوُأَزّيُن َبْيَت َجَماِلي.َتْخِدُمِك. َتْصَعُد َمْقُبوَلًة َعَمى مَ 

ِل، ِلتَْأِتَي ِبَبِنيِك ِمْن  َوَكاْلَحَماِم ِإَلى ُبُيوِتَيا؟  ِإنَّ اْلَجَزاِئَر َتْنَتِظُرِني، َوُسُفَن َتْرِشيَش ِفي اأَلوَّ
ُتُيْم َوَذَىُبُيْم َمَعُيْم، الْسِم  َدِك.َبِعيٍد َوِفضَّ ّب ِإلِيِك َوُقد وِس ِإْسَراِئيَل، ألَنَُّو َقْد َمجَّ َوَبُنو » الرَّ
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اْلَغِريِب َيْبُنوَن َأْسَواَرِك، َوُمُموُكُيْم َيْخِدُموَنِك. ألَّني ِبَغَضِبي َضَرْبُتِك، َوِبِرْضَواِني 
ا َوَلْياًل اَل ُتْغَمُق. ِلُيْؤَتى ِإَلْيِك ِبِغَنى اأُلَمِم، َوتَُقاَد َرِحْمُتِك. َوَتْنَفِتُح َأْبَواُبِك َداِئًما. َنَيارً 

َة َواْلَمْمَمَكَة الَِّتي اَل َتْخِدُمِك َتِبيُد، َوَخَراًبا ُتْخَرُب اأُلَمُم. َمْجُد ُلْبَناَن  ُمُموُكُيْم. أَلنَّ اأُلمَّ
. ِإَلْيِك َيْأِتي. السَّْرُو َوالّسْنِدَياُن َوالشَّْرِبينُ   َمًعا ِلِزيَنِة َمَكاِن َمْقِدِسي، َوُأَمّجُد َمْوِضَع ِرْجَميَّ

َوَبُنو الَِّذيَن َقَيُروِك َيِسيُروَن ِإَلْيِك َخاِضِعيَن، َوُكل  الَِّذيَن َأَىاُنوِك َيْسُجُدوَن َلَدى َباِطِن »
   .(ٚ)"َمِديَنَة الرَّبّ َقَدَمْيِك، َوَيْدُعوَنِك: 

ة إشارات واضحة إلى بيت ا الحرام، الكعبة المشرفة، وفي الفقرات السابق
، فـ"قيدار" ىو ابن ذبيح ا إسماعيل كما جاء في العيد وتصريح بنبوة سيدنا محمد 

و"نبايوت"  ،(ٜ)بناوت"وىو أخو  ، قال ابن القيم رحمو ا: "ىو جد النبي ( ٛ)القديم
 .أو "نباوت" ىم أوالد نبت بن إسماعيل 

كة في الجاىمية تعيش في ظالم دامس، فأشرق عمييا نور ا تعالى، كانت م
قومي  ، وىذا ما تشير إليو الفقرة:"فاستنارت وأضاءت أرجاؤىا بمبعث خير البرية 

 ".عميك أشرققد جاء نورك ومجد الرب  ألنواستنيري 

إشراقك..." إلى كل نورك والمموك في ضياء  في األممفتسير :" وتشير الفقرة
مم واألجناس التي تقبل عمى بيت ا الحرام من كل فج عميق، يرفعون أصواتيم األ

 بالتمبية والتيميل والتسبيح والتحميد...

تصعد مقبولة عمى مذبحي وازين  إليك...تجتمع  كل غنم قيداروتشير الفقرة: "
بح ": تشير إلى اليدايا التي يجمبوىا الناس إلييا في الحج والعمرة من ذبيت جمالي

  اليدي وغيره...

": أي سدنة الكعبة وىم من ولد نبت بنت قيدار بن كباش نبايوت تخدمك"
 .إسماعيل 
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": إشارة غسل الكعبة وتجديد ومموكيم يخدمونك أسواركوبنو الغريب يبنون "
 قماشيا وبنائيا، عمى يد أمرائيا.

بوابيا مفتوحة ": وىذا حال الكعبة، أنيارا وليال ال تغمق دائما. أبوابكوتنفتح "
 بالميل والنيار.

لدى  ىانوك يسجدونأخاضعين وكل الذين  إليكوبنو الذين قيروك يسيرون 
": ففي موسم الحج تتساوى المموك والشعوب، الحكام والمحكومين، ال باطن قدميك

يسجدون عن باب الكعبة  فرق بينيم كميم خاضعون ومتوسمون بمباس أبيض واحد،
 وباطن قدمييا.

 ب": أي حرم ا، وبيت ا...ك مدينة الر ويدعون"

 :ٙالبشارة  -

"َالمَُّو َجاَء ِمْن ِتيَماَن َواْلُقد وُس ِمْن َجَبِل َفاَراَن. ِساَلْه. َجاَلُلُو َغطَّى السََّماَواِت 
َوُىَناَك اْسِتتَاُر  َواأَلْرُض اْمَتأَلَْت ِمْن َتْسِبيِحِو. َوَكاَن َلَمَعاٌن َكـالن وِر. َلُو ِمْن َيِدِه ُشَعاعٌ 

   .(ٓٔ)"اْلُحمَّىُقْدَرِتِو. ُقدَّاَمُو َذَىَب اْلَوَبُأ َوِعْنَد ِرْجَمْيِو َخَرَجِت 

و"فاران" جبل من جبال مكة، كما جاء في سفر التكوين عن قولو:"جبل فاران": 
. وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس وكان ا مع الغالم فكبر.نبي ا إسماعيل:"

 كان سكناه بمكة. أن نبي ا إسماعيل  ، وال شك( ٔٔ)"برية فارانوسكن في 

وقولو: "وكان لمعان النور": أي ظيور النور المحمدي، وشروق شمسو التي 
المدينة أضاء منيا كل  عمت البرية. "قدامو ذىب الوبا": لما دخل رسول ا 

 شيء، ونقل وباؤىا الذي كان فييا  إلى خارجيا.

كانت موُبْوَءة بالحمى، ال يكاد يدخميا  سيدنا رسول ا المدينة قبل مجيء ف
 رسول ا أنَّ رضي ا عنيما بن عباس عبد ا ديث حأحد إاّل أصابتو، وفي 
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قال المشركون: "إّنو يقدم  القضاء أو القصاص عندما قدموا مكة لعمرة وأصحابو 
   .(ٕٔ)حّمى يثرب"د وىنتيم قعميكم و 

أول قدوميم المدينة، فدعا  أصحاب رسول ا وقد أصابت ىذه الحّمى 
 .ىذا الوباءكي يذىب  ا تعالى رسول ا 

  المَّوِ  َرُسولُ  َقِدمَ  َلمَّا» :َقاَلتْ  َأنََّيا عنيا ا يرض َعاِئَشةَ أم المؤمنين  َعنْ 
 َوَيا ؟َتِجُدكَ  َكْيفَ  َأَبتِ  َيا :َفُقْمتُ  َعَمْيِيَما َخْمتُ َفدَ : َقاَلتْ . َوِباَللٌ  َبْكرٍ  َأُبو ُوِعكَ  اْلَمِديَنةَ 
 :َيُقولُ  اْلُحمَّى َأَخَذْتوُ  ِإَذا َبْكرٍ  َأُبو َفَكانَ  :َقاَلتْ  ؟َتِجُدكَ  َكْيفَ  ِباَللُ 

 ُكلُّ اْمِرٍئ ُمَصبٌَّح ِفي َأْىِموِ 
  

 َواْلَمْوُت َأْدَنى ِمْن ِشَراِك َنْعِموِ 
   

 :َوَيُقولُ  َعِقيَرَتوُ  َيْرَفعُ  اْلُحمَّى َعْنوُ  َأْقَمعَ  ِإَذا ِباَللٌ  َوَكانَ 

 أال ليت شعري ىل أبيتنَّ ليمةً 
  

 بواٍد وحولي إذخٌر وَجِميلُ 
   

 وىل أِرَدْن يومًا مياَه َمَجنَّةٍ 
  

 وىل َيبُدَوْن لي شامٌة وطفيلُ 
   

 اْلَمِديَنةَ  ِإَلْيَنا َحّببْ  المَُّيمَّ  :َفَقالَ  َفَأْخَبْرُتوُ   المَّوِ  َرُسولَ  َفِجْئتُ  :َعاِئَشةُ  َقاَلتْ 
اَىا َواْنُقلْ  َوُمّدَىا، َصاِعَيا يفِ  َلَنا َوَباِركْ  َوَصّحْحَيا َأَشدَّ، َأوْ  َمكَّةَ  َكُحّبَنا  َفاْجَعْمَيا ُحمَّ
    .(ٖٔ)«ةِ ِباْلُجْحفَ 

عنيا الحمى، فنقل  تعالى لدعاء حبيبو ونبيو وصفوة خمقو وقد استجاب ا 
 رسول قال :يقول  ا رسول مولى عسيب عن أبي :ومنع عن المدينة الطاعون

 ،بالمدينة الحمى فأمسكت ،والطاعون بالحمى السالم عميو جبريل أتاني :  ا
 عمى ورجس ليم ورحمة ألمتي شيادة فالطاعون ،الشام إلى الطاعون وأرسمت
الكافرين

(ٔٗ).  
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  :ٚالبشارة  -

ْرُتَك ِفي اْلَبْطِن َعَرْفُتَك، َوَقْبَل َما َخَرْجَت ِمَن الرَِّحِم َقدَّْسُتَك. َجَعْمُتَك َقبْ » َل َما َصوَّ
ِإَلى ُكّل َمْن ُأْرِسُمَك ِإَلْيِو َتْذَىُب َوَتَتَكمَُّم ِبُكّل َما آُمُرَك ِبِو. اَل َتَخْف ِمْن «.  َنِبيًّا ِلمش ُعوبِ 

ا َمَعَك ألُْنِقَذَك، َىا َقْد َجَعْمُت َكاَلِمي ِفي َفِمَك. ُاْنُظْر! َقْد َوكَّْمُتَك ىَذا ُوُجوِىِيْم، أَلّني َأنَ 
 .(٘ٔ)«اْلَيْوَم َعَمى الش ُعوِب َوَعَمى اْلَمَماِلِك، ِلَتْقَمَع َوَتْيِدَم َوُتْيِمَك َوَتْنُقَض َوَتْبِنَي َوَتْغِرَس 

ما خرجت من الرحم قدستك": قولو: "قبل ما صورتك في البطن عرفتك، وقبل 
قبل كل المخموقات، فكان نوره في األزل  أي أن ا تعالى خمق روح سيدنا محمد 

قبل أن يصور في بطن أمو، وعظمو ورفع قدره وجاىو وجعمو أشرف الكائنات وسيد 
السادات، وأكرم السابقين والالحقين، وخير خمق ا أجمعين... ويشيد لبداية ىذا 

ذْ عز اسمو:  النص قولو  ُثمَّ  َوِحْكَمةٍ  ِكتَابٍ  ِمنْ  َآَتْيُتُكمْ  َلَما النَِّبّيينَ  ِميثَاقَ  المَّوُ  َأَخذَ  َواِ 
 َذِلُكمْ  َعَمى َوَأَخْذُتمْ  َأَأْقَرْرُتمْ  َقالَ  َوَلَتْنُصُرنَّوُ  ِبوِ  َلُتْؤِمُننَّ  َمَعُكمْ  ِلَما ُمَصّدقٌ  َرُسولٌ  َجاَءُكمْ 
 .(ٔٛ سورة آل عمران:) الشَّاِىِدينَ  ِمنَ  َمَعُكمْ  َوَأَنا َفاْشَيُدوا َقالَ  ْرَناَأْقرَ  َقاُلوا ِإْصِري

 و در القائل:

 ففي نوره كّل يجيء ويذىب       بأحمد كل األرض نارت وأشرقت

 فكل الورى في بّره يتقمب           بداه جالل الحق لمخمق رحمة

 اؤه من قبل في العرش ُتكتبوأسم            بدا مجده من قبل نشأة آدما

 

قولو: "جعمتك نبيا لمشعوب": إن كان أنبياء ا تعالى ورسمو عمييم الصالة 
أرسمو ا إلى الناس  يرسمون إلى أقواميم خاصة، فإن النبي  والسالم قبل النبي 

 كافة...
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قولو: "تتكمم بكل ما آمرك بو، ال تخف من وجوىيم ألني أنا معك": يشيد لو 
 َكَفْيَناكَ  ِإنَّا( ٜٗ) اْلُمْشِرِكينَ  َعنِ  َوَأْعِرْض  ُتْؤَمرُ  ِبَما َفاْصَدعْ و سبحانو وتعالى: قول

 )سورة الحجر(.  (ٜ٘) اْلُمْسَتْيِزِئينَ 

 َيْنِطقُ  َوَما"قد جعمت كالمي في فمك": يشيد لو قولو سبحانو وتعالى:  قولو:
 )سورة النجم(.  (ٗ) وَحىيُ  َوْحيٌ  ِإالَّ  ُىوَ  ِإنْ ( ٖ) اْلَيَوى َعنِ 

َقْد َوكَّْمُتَك ىَذا اْلَيْوَم َعَمى الش ُعوِب َوَعَمى اْلَمَماِلِك، ِلَتْقَمَع َوَتْيِدَم  أما بقية النص:"
" ففيو إشارة إلى غزواتو وسراياه، ودعوتو وبنائو لألمة َوُتْيِمَك َوَتْنُقَض َوَتْبِنَي َوَتْغِرَس 

 والمجتمع...

 :ٛالبشارة  -

ُيِقيُم َلَك الرَّب  ِإلُيَك َنِبيًّا ِمْن َوَسِطَك ِمْن ِإْخَوِتَك ِمْثِمي. َلُو َتْسَمُعوَن. َحَسَب ُكّل "
ّب  ّب ِإلِيَك ِفي ُحوِريَب َيْوَم االْجِتَماِع َقاِئاًل: اَل َأُعوُد َأْسَمُع َصْوَت الرَّ َما َطَمْبَت ِمَن الرَّ

: َقْد َأْحَسُنوا ِفي َما  ِإلِيي َواَل َأَرى ىِذِه النَّارَ  اْلَعِظيَمَة َأْيًضا ِلَئالَّ َأُموَت. َقاَل ِلَي الرَّب 
 َما َتَكمَُّموا. ُأِقيُم َلُيْم َنِبيًّا ِمْن َوَسِط ِإْخَوِتِيْم ِمْثَمَك، َوَأْجَعُل َكاَلِمي ِفي َفِمِو، َفُيَكّمُمُيْم ِبُكلّ 

 .(ٙٔ)ِبِو"ُأوِصيِو 

ن وسطك من إخوتك" "أقيم ليم نبيا من وسط إخوتيم انظر إلى عبارة: "م
، فيكون مثمك": لم يقل منيم بل من إخوتيم، فيم ينسبون لنبي ا إسحاق 

من ذرية  ، والنبي محمد المعنى من إخوتيم أي من جية نبي ا إسماعيل 
 .نبي ا إسماعيل 

العظيم والذكر  "وأجعل كالمي في فمو فيكمميم بكل ما أوصيو": أي القرآن
الحكيم، ليبمغو لمناس ويحكم بو بينيم، ويقيم بو أمور الدنيا والدين... ويأمرىم بما 

 يأمره بو ا تعالى ويوصيو بو، وينياىم عما ينياه عنو.

 



                                                                      

 (ٕٚٔٓ األولكانون  ) العشرونو  الثالث العدد 

ٖٔ 

  في العيد القديم  التبشير بالنبي  

 :ٜالبشارة  -

، َوَأَتى ِمْن "َجاَء الرَّب  ِمْن ِسيَناَء، َوَأْشَرَق َلُيْم ِمْن َسِعيَر، َوَتأْلأَل ِمْن َجَبِل َفاَرانَ 
 .(ٚٔ)"ِرْبَواِت اْلُقْدِس، َوَعْن َيِميِنِو َناُر َشِريَعٍة َلُيمْ 

، قولو: "َجاَء الرَّب  ِمْن ِسيَناَء" إشارة إلى إعطائو التوراة لكميم ا موسى 
وقولو :"وأشرق ليم من سعير": أي إعطاؤه اْلنجيل لممسيح عيسى بن مريم عمييما 

بجبل مكة  جبل فاران": إنزالو القرآن عمى سيدنا محمد السالم، "وتألأل من 
 المكرمة.

 ا صمى محمدسيدنا  بنبوة شاىدة وفي الختام فيذه النماذج المذكورة أعاله
 شيادة ،، وبعض صفاتو وأخالقو، وحال أمتو حين بعثتو وشروق شمسوسممآلو و  عميو
ل من الذي يصدون الناس عن وال ينكر ىذا إال أىل الزيغ والضال ..التضميل تقبل ال

دين الحق ويحاولون أن يقمبوا الموازين ويغطوا شمس الحقيقة بغربال الزيف والتزوير 
 ليأتي ينجمي الميل أن نسوا تغرب، ال الحقيقة شمس أن نسوا ولكنيموالتحريف؛ 

 . النيار
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 الهوامش

 .ٕٛٔٓ، حالسوق في السخب كراىية بابصحيح البخاري، كتاب البيوع، ( ٔ)

 .ٖٓ-ٕٙ، ٘العيد القديم: سفر إشعياء: اْلصحاح ( ٕ)

 .ٙ-ٔ، ٜالعيد القديم: سفر إشعياء: اْلصحاح  (ٖ)

 .ٜ-ٔ، ٕٗالعيد القديم: سفر إشعياء: اْلصحاح ( ٗ)

 .ٕٙٔٓ، حسنن الترمذي، كتاب البر والصمة، باب خمق النبي  (٘)

 .٘-ٗات: ، الفقر ٘٘العيد القديم: سفر إشعياء: اْلصحاح  (ٙ)

 .ٗٔ-ٔ، الفقرات: ٓٙالعيد القديم: سفر إشعياء: اْلصحاح  (ٚ)

 .ٖٔ، الفقرة: ٕ٘انظر: سفر التكوين، اْلصحاح  (ٛ)

دار  -دار القمم، محمد أحمد الحاجتحقيق:  ىداية الحيارى في أجوبة الييود والنصارى، (ٜ)
 .ٖٛ٘/ٕ، مٜٜٙٔ -ىـ ٙٔٗٔ: ٔ، طالسعودية –الشامية، جدة 

 .٘-ٖ، الفقرات: ٖيد القديم: سفر حبقوق: اْلصحاحالع (ٓٔ)

 .ٕٔ-ٕٓ، الفقرات: ٕٔاْلصحاح: (ٔٔ)

 .ٜٓٓٗصحيح البخاري، كتاب المغازي، باب عمرة القضاء، ح (ٕٔ)

وأصحابو،  اب مقدم النبي ب، صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة  (ٖٔ)
 .ٖٔٔٚح

 .صحيح إسناده: طاألرنؤو  شعيب. قال ٔٛ/٘مسند أحمد بن حنبل،  (ٗٔ)

 .ٓٔ-٘، الفقرات: ٔالعيد القديم، إرميا، اْلصحاح  (٘ٔ)

  .ٛٔ-٘ٔ، الفقرة: ٛٔالعيد القديم، سفر التثنية، اْلصحاح ( ٙٔ)

 .ٕ، الفقرة: ٖٖالعيد القديم، سفر التثنية، اْلصحاح  (ٚٔ)


