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حممد مصطفى - مصر

عز  هللا  أن  الالفت  من 
حمكم  يف  أخرب  قد  وجل 
آايته اإلنبائية؛ اليت كانت 
أوائل اآلايت نزلت من القرآن الكرمي، 
أن بعثة النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا 
هي متاثل بعثة موسى، وأن األنباء اليت 
أنبأ هبا موسى تتعلق بضرته . فقد 
َرُسواًل  إِلَْيُكْم  َأْرَسْلَنا  تعاىل: ﴿ِإانَّ  قال 
ِفرَْعْوَن  ِإىَل  َأْرَسْلَنا  َعَلْيُكْم َكَما  َشاِهًدا 
َرُسواًل﴾ )1(، هذا النيب الذي َمنَّ على 
متجسًدا  ُهدًى  إليه  أرسله  أبن  العامل 
جيرهم من طريق اهُلوَّة وجيعلهم يف مقام 
الصفوة رمحة من هللا.. فهو رب العاملني 
لعنصر  الدنيا  َفقد  وألن  الرمحن.. 
فال  خبراهبا  موذن  هو  اإلهلي  التوحيد 
عجب أن ُيعطي هللا رب العاملني وقت 

احلاجة كما ُعهد عنه سبحانه عطاءه 
إحياء  يضمن  ما  طلب  سابق  بال 
بعد  اخللق  قلوب  يف  اإلهلي  التوحيد 
العجب  إمنا كل  تقوض وَضُعف،  أن 
حًقا هو فيمن ال يرى أو ينتظر منقًذا 
يف حني يُغطُّ هو نفسه وسط خراٍب 
موجات  ابتدأت  هنا  من  وفساد. 
اإلحلاد تضرب يف بالدان كما ال خيفى 
على  االنقضاض  وصار  الناظر،  على 
ُور  نـَ التـَ شيم  من  وفرعه  الدين  أصل 
والتحضر اجلائر إذ صار الدين ال ُيليب 

ة!..  احلاجة وقت الضرورة املُلحَّ

اإلنباء الول، والنتظار
الصدع  ذلك  لرأب  طرق  هناك  لكن 
املُعاصر  حاضران  جسد  يف  املتوغل 

هداان هللا إليها؛ منها مثاًل مطابقة جزء 
والذي  واملُوّثق  املُتحقق  التاريخ  من 
اآلن،  إىل  ماثاًل  فينا  أتثريه  زال  ال 
قد  الذي  التاريخ  من  آخر  على جزء 
األسطورة  مبظهر  املُلحد  بعني  ُيرى 
حتقًقا  وجدان  فإن  القدم،  يف  الضاربة 
حتققها  وما  نبوءة  إال  األسطورة  فما 
إال واجب األخذ به واالتباع، وذلك 
ُيرضي من ال  منهٌج علمي جترييب قد 

يؤمن ابهلل رب العاملني وبدينه.
أيدينا  بني  اإلسالم  اتريخ  هو  فها 
يصدح مبا أتى به النيب األعظم حممد 
 منذ بدء بعثته الشريفة يف العاملني 
لدينا  يتوفر  كما   ، وفاته  وحىت 
أسفار  السابقني  األولني  كتب  من 
املقدسة  واملسيحية  اليهودية  الداينتني 

ٌد  ِمْصَداٌق ِلُنُبوَءِة ُمَحمَّ
الَعْهِد الَقِديِم ِبإقَراِر الَعْهِد الَجِديِد

﴾﴿
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إمنا كل العجب حًقا هو فيمن ال يرى أو ينظر منقًذا يف حني يغُط هو نفسه 

وسط خراٍب وفساد. من هنا ابتدأت موجات اإللحاد ترضب يف بادنا كام ال 

يخفى عىل الناظر، وصار االنقضاض عىل أصل الدين وفرعه من شيم الَتَنُور 

ة!.. والتحرض الجائر إذ صار الدين ال ُيلبي الحاجة وقت الرضورة امُللحَّ

الذين  مدوانت  عليه  استقرت  وكما 
ووصلت  تكوينها  يف  وشاركوا  كتبوا 
إلينا.. ويف هذه األسفار التوراتية جند 
قد  ما  األنباء  من  الشهري وجوده  من 
أنبأ به نيب هللا موسى قومه حول أخبار 
متيزهم  بعد  وما  الديين،  مستقبلهم 
فقّدم  أيًضا،  سيحدث  ماذا  الديين 
أن  مبكان  األمهية  من  متتابعني  نبأين 
ل فيهما تفصياًل  ُنسّجَلهما هنا وُنفصِّ
يف  ُدوِّن  قد  إذ  املُفيد.  ابمُلختصر 
ِإهُلَك  الرَّبُّ  َلَك  »ُيِقيُم  التثنية  سفر 
ِمْثِلي.  ِإْخَوِتَك  ِمْن  َوَسِطَك  ِمْن  َنِبيًّا 
من  النص  هذا  )2( ويف  َتْسَمُعوَن«  َلُه 
سفر التثنية املنسوب إىل موسى يوصي 
نيب هللا  قومه ومن سيأتون بعده 
ابلوصااي األخرية قبل رحيله، فيطمئنهم 
أواًل على استمرار اخلالفة النبوية فيهم، 
أن  هلم  فيقول  إسرائيل،  بيت  يف  أي 
ما  إىل  بيتهم  ويف  فيهم  ستبقى  النبوة 
شاء هللا أن تكون )وقد حتقق ذلك من 
النيب اإلسرائيلي  خالل خلفاء حضرة 
موسى  مبظهر سلسلة من األنبياء 
خامت  إىل  وصواًل  بعده  من  الكرام 
 )عيسى هللا  نيب  حضرة  خلفاءه 
يقول هللا: ﴿َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اَي 
َجَعَل  ِإْذ  َعَلْيُكْم  ِنْعَمَة اللَِّ  اْذُكرُوا  ْوِم  قـَ
ِفيُكْم أَْنِبَياَء َوَجَعَلُكْم ُمُلوًكا وَآاَتُكْم َما 
ْؤِت َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِمنَي﴾)3( ويقول:  ملَْ يـُ

َنا  فَّيـْ َوقـَ اْلِكَتاَب  ُموَسى  َنا  يـْ آتـَ ﴿َوَلَقْد 
اْبَن  ِعيَسى  َنا  يـْ وَآتـَ اِبلرُُّسِل  ْعِدِه  بـَ ِمْن 
اْلُقُدِس﴾  ِبرُوِح  وَأَيَّْداَنُه  يَِّناِت  اْلبـَ َمْرمَيَ 
)4( ث بعد ذلك يكون حُمتٌَّم على بين 

إسرائيل -بسب الوصية اإلهلية - أن 
بيتهم  خارج  من  نبيًّا  ُيقام  ملن  ميتثلوا 
)الذي هو بيت يعقوب بن إسحق بن 
غري  آخر  إىل  السالم(  عليهم  إبراهيم 
بيت  أي  إخوهتم،  )بيت  عنهم  بعيد 
السالم(  عليهما  إبراهيم  بن  إمساعيل 
موسى«  »مثل  أنه  عالمته  وستكون 
فقيل: »أُِقيُم هَلُْم َنِبيًّا ِمْن َوَسِط ِإْخَوهِتِْم 
َفِمِه،  يِف  َكاَلِمي  وََأْجَعُل  َلَك،  ِمثـْ
ُيَكلُِّمُهْم ِبُكلِّ َما ُأوِصيِه ِبِه« )5( فإن  فـَ
املماثلة املقصودة هنا إذ قيل »مثلك« 
النيب  هذا  يف كون  حمصورة  هي  إمنا 
املُنتظر سيكون مثل موسى »ُمكلًما« 
من هللا عز وجل، أي حاماًل لشريعة، 
انموًسا إهلًيا كما مُحَِّل موسى كذلك.

حتقق النبوءات وإخبار السرية
حضرة  املماثلة  هذه  أدرك  قد  ولعله 
ورقة بن نوفل حني أتته السيدة خدجية 
نزل  ملا    مبحمد  عنها  هللا  رضي 
الكلمات  وتلك  األول  الوحي  عليه 
العظيم  القرآن  من  نزلت  اليت  األوىل 
مسيحًيا  وكان  ورقه  فسمعها  »اقرأ« 
فيه  مبا  املقدس  الكتاب  ّعلم  ويـَ يرتجم 
وتعاليم..  وأحكام  من وصااي وشرائع 
العرب  ابدية  نشأته كعريب يف  وكانت 
وتكلمها  العربية  ِعلم  عليه  تفرض 
ويكتب وُيفسر هبا ما رسخ يف نفسه 
من كتاب موسى ؛ ويبدو أنه ملّا 
من  نزل  مما  األوىل  اجُلمل  تلك  مسع 
رَْأ  القرآن ﴿ِبْسِم اللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم * اقـْ
اِبْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق﴾)6( أدرك من 
التطبيقية  الرتمجة  هي  تلك  أهنا  فوره 
موسى  هللا  نيب  عن  ورد  ملا  الفعلية 
 إذ قيل: »سأقيم هلم نبًيا من بني 

﴾﴿
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إخوهتم مثلك«)7( ففي حني أن كلمة 
»اقرأ« ابشتقاقاهتا يف لغة العرب -اليت 
ومل  عريب  ابلسليقة كل  يدركها  كان 
يتخلف ورقة عن ذلك- إمنا تعين فيما 
تعين: اجلمع واالجتماع؛ ومجع الشيء 
الشيء؛  يف  املاء  وصب  الشيء؛  إىل 
األذن؛  يف  الكالم  صبُّ  وكذلك 
والشيء ينشأ بشدٍة وقوة؛..)8(، فيبدو 

جلًيا أن ورقة قد أدرك بيقني أن 
هذا هو النيب اجلامع لإلخوة من 
إمساعيل  قوم  أي  إبراهيم  بيت 
وإسحق؛ فقال حملمد : »َهَذا 
َعَلى  اللَُّ  نـَزََّل  الَِّذي  النَّاُموُس 
َجَذًعا  ِفيَها  َتيِن  لَيـْ اَي  ُموَسى، 

ْوُمَك«)9(  َتيِن َأُكوُن َحيًّا ِإْذ خُيْرُِجَك قـَ لَيـْ
الذي  الناموس  هو  »هذا  رواية  ويف 
إىل  بقوة  ُمشريًا  موسى«  أييت  كان 
ذاك النبأ الذي قّدمه موسى  عن 
من  نبًيا  هلم  »سأقيم  جالله  جل  ربه 
فالنيب  بني إخوهتم مثلك« فمن جهة 
حممد  هو من بيت إمساعيل أخي 
السالم،  عليهم  إبراهيم  ابين  إسحق 
يوافق  مبا  أتى  فقد  أخرى  جهة  ومن 
نبوءة موسى يف كلمات الوحي األوىل 
أي اجلمع بني البيتني، كما أن مظهر 
أنه    النيب  أخرب  الوحي كما  إلقاء 
كان ذا جالل وهيبة حىت أنه خشي 
على نفسه منه ألول وهلة)10( وأن 

ورقة  ذّكر  ما  وذلك  تشريعي،  جوهره 
مبا قد قرأه وعِلمه عن الطريقة اليت كان 
من  إليه  ويوحي  موسى  هبا  هللا  يكلم 

خالهلا)11(
بن  ورقة  عند  اجتمعت  فلقد  إًذا، 
واملطابقة  اخلارجية  األدلة  نوفل كافة 
للنبوءات الكتابية الثابتة لديه، فأضافها 
األجلى  العنصر  ذلك  على  تلقائًيا 

واألشهر يف شخص حممد حينئذ وهو 
بصفيت  ومشهورًا  معروًفا   كان  أنه 
الصدق واألمانة، فاعترب ذلك العنصر 
ذات  يف  داخلًيا  دلياًل  للتصديق  اهلام 
حممد على كونه هو مناط حتقق النبوءة 

التوراتية عن النيب املُنتظر.

إنه   الشمس وضحاها
ُمّطلع  واع  على كل  خفًيا  يكن  فلم 
من أهل الكتاب مسع به يف وقته. فقد 
املُنتظر  النيب  هبذا  ُيسمع  حني  كان 

وامُلخرب عنه إذ قد حل موعده وحان 
فيتذكر  يعلمه،  أن  بد  فال  ُبعث  وأنه 
عن  حفظه  قد  ما  السامع  بشأنه 
موسى من قبل. وها هو شخص آخر 
األَول  النفر  إليه  يقول هبذا حني وفد 
وطنهم  من  املهاجرين  املسلمني  من 
إليه طلًبا لألمن والعدل.. فعن  فارين 
جناشي احلبشة إذ استخرب عما خُيرب به 
عليه  فقرأوا  القرآن  واستقرأهم 
جاء  والذي  هذا  »إن  فقال: 
من  ليخرج    موسى  به 
اتبعه  ث  واحدة«)12(  مشكاة 
الروم  قيصر  وقال  الحًقا)13(. 
سفيان  أبو  أاته  حني  ِهرقل 
ظهر  الذي  الرجل  ذلك  عن  يدثه 
يف جزيرة العرب؛ وكان نتيجة احلوار 
ما بني سؤال وجواب ورد قول هرقل 
أليب سفيان عن حممد : »َفِإْن َكاَن 
ُقوُل َحقًّا َفَسَيْمِلُك َمْوِضَع َقَدَميَّ  َما تـَ
ملَْ  َخارٌِج  أَنَُّه  َأْعَلُم  َوَقْد ُكْنُت  نْيِ  َهاتـَ
َلْو َأينِّ َأْعَلُم َأينِّ  َأُكْن َأُظنُّ أَنَُّه ِمْنُكْم فـَ
ْمُت ِلَقاَءُه َوَلْو ُكْنُت  َأْخُلُص إِلَْيِه لََتَجشَّ

ِعْنَدُه َلَغَسْلُت َعْن َقَدِمِه«)14( 
فإن اجتياز حتقق كافة هذه العالمات 
أن  ذلك  وفوق كل  وثبوهتا  والدالئل 
مجيع  املقصود  الشخص  يف  تتوفر 
املزااي اخُللقية واملشهود له هبا من القوم 
منع  شأهنا  من  اليت  تلك  مجيعهم، 
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نشوء  أو  انتحال  حدوث  احتمالية 
ُحب ادعاء كاذب بغية الشهرة، ذلك 
حىت ال ُيرتك جمال للمصادفة ولو بنسبة 
ضئيلة يف كون ما يقوله وما يّدعيه هذا 
الشخص إمنا هو وحي موحى هو به 
يصري  حىت  وُمرسل.  ومبعوث  مأمور 
من  أقبح  هذا  بعد كل  املُنكر  عذر 
ذنبه؛ وإال فيكون انقص العقل ُمستثىن 

من التكليف ذلك كما قال الشاعر:
قد تنكر العني ضوء الشمس من رمٍد

     وُينكر الفم طعم املاء من سقِم )15( 
تطبيق  طريق  وقدمنا  قباًل  ذكران  وكما 
التاريخ املوثق، أي السرية النبوية على 
النصوص القدمية من التوراة واليت هي 
عند البعض أسطورية، فخرجنا بنتيجة 
على  التاريخ  طريف  أتكيد  مفادها 
بطريق  قيل  ما  أن  مؤكده هي  حقيقة 
اإلنباء قد حتقق فيمن ادعى أنه مناط 
التحقق، فكان لزاًما على املتتبع لذلك 
ضرورة األخذ به واإلميان واالتباع.. إن 

كان صادق النية خملص الطوية.
إلثبات  آخر  طريًقا  هناك  أن  كما 
ذلك أيًضا، هو اختبار حتقق جزء من 
وإعادة  املدة  منتصف  التوراة يف  إنباء 
أيت  مل  آخر  جزء  بقاء  على  التأكيد 
دلياًل  ذلك  فيكون  بعد،  وقت حتققه 
النبأ األول  إضافًيا داعًما على صدق 

ومصداقية للتحقق األخري.

واستمرار  الول  النبأ  أتكيدات 
 النتظار إن مل يقبلوا بلنيب

قد أشران يف بداية هذا املوضوع إىل أن 
هللا تعاىل قد أنبأ نبيه موسى  -يف 
 :15 التثنية 18/  ]سفر  اإلطار  هذا 
أشيعت هااتن  وقد  بنبوءتني،   -]22
النبوءاتن يف األوساط املسيحية عموًما 
واإلسالمية أيًضا عن أهنما نبوءة ختص 
اخللط  جيري  فكان  واحًدا،  شخًصا 
فعند  والتكرار،  الدمج  لدرجة  بينهما 
كال  يف  املقصود  فالنيب  املسيحيني 
النبوئتني هو السيد املسيح  دون 
املقصود  فالنيب  املسلمني  وعند  غريه! 
إحدامها  أن  حني  يف   ، حممد  هو 
أنبياء  سلسلة  فتخص  األوىل  وهي 
وحىت  موسى  بعد  من  إسرائيل  بيت 
عيسى  املسيح  أي  خلفاءه  خامت 
نبًيا  فتخص  الثانية  بينما  )16(؛ 

خارج  من  سُيقام  بوعد  ُوِعَد  آخر 
بيت إسرائيل. فمن إخوة بيت إسرائيل 

بيت إمساعيل. وقد  سيظهر، أي من 
كان ذلك متحقًقا يف حممد   جبالء 
وبال تشويش بسب الدالئل اخلارجية 
حمبني  من  الشهود  وشهادة  والداخلية 

وأعداء سواء بسواء.
ولقد أكدت األسفار الكتابية الالحقة 
الناصري  املسيح  حضرة  رحيل  بعد 
املسيحيون  اعتمدها  واليت   
النبوءتني  ُمقدسة على هاتني  ككتب 
بينهما  الواضح  ابلفصل  التوراتيتني 
يف  حتققت  قد  األوىل  أن  واعتربت 
الثانية  وأما   ، الناصري  املسيح 

فإن موعد انتظار حتققها قد بدأ.
 :15 )التثنة 18/  األوىل  النبوءة  فأما 
الرب  لك  »يقيم  تقول:  واليت   )16
إخوتك  من  وسطك  من  نبيا  إهلك 
ذكر  ورد  فقد  تسمعون«  له  مثلي. 
 )18  /3 الرسل  )أعمال  يف  حتققها 
حيث قيل على لسان القديس بطرس: 
أبفواه  به  وأنبأ  سبق  فما  هللا  »وأما 

. َوَقْد ُكْنُت أَْعَلُم أَنَُّه  ا، َفَسَيْمِلُك َمْوِضَع َقَدَميَّ َهاَتنْيِ »َفإِْن َكاَن َما َتُقوُل َحقًّ

ْمُت ِلَقاَءُه،  َخاِرٌج، َلْم أَُكْن أَُظنُّ أَنَُّه ِمْنُكْم .َفَلْو أَنِّ أَْعَلُم أَنِّ أَْخُلُص إَِلْيِه َلَتَجشَّ

َوَلْو ُكْنُت ِعْنَدُه َلَغَسْلُت َعْن َقَدِمِه« )14(
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مجيع أنبيائه، أن يتأمل املسيح، قد متمه 
أتمل  وقد  حصل  فقد  وابلفعل  هكذا« 
حضرة املسيح ومت كل شيء خبصوصه 
النبوءة  أمر  وانتهى  وقته،  يف   
املتعلقة بضرته »هكذا« أي كما هو 

مكتوب وُمعاين.
 :17 )التثنية 18/  الباقية  النبوءة  وأما 
19( القائلة: » أقيم هلم نبيا من وسط 
إخوهتم مثلك، وأجعل كالمي يف فمه، 
فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن 
اإلنسان الذي ال يسمع لكالمي الذي 
ورد  فقد  أطالبه«  أان  ابمسي  به  يتكلم 
ذكرها بصيغة االنتظار بعد ذكر حتقق 
 /3 الرسل  )أعمال  يف  مباشرة  األوىل 
20، 21( حيث قيل تعقيًبا: »فتوبوا 
لتمحى خطاايكم، لكي أتيت  وارجعوا 
ْرِسَل  َويـُ الرب.  وجه  من  الفرج  أوقات 
قبل.  لكم  به  َر  اْلُمَبشَّ املسيح  يسوع 
إىل  تقبله،  السماء  أن  ينبغي  الذي 
أن حتققت  فبعد  أزمنة رد كل شيء« 
النبوءة األوىل وانتهت ابملسيح وحصل 

بعدها  يبق  مل  مع حضرته،  ما حصل 
أمام الناس إال طريق أخري للنجاة وهو 
ر به من قبل أي يف نبوءة موسى،  املَُبشَّ
والعدوان  والعصيان  العناد  بعد  ذلك 
اليهود..  يد  على  هللا  مبعوثي  على 
وقد ُأعلنت هذه النبوءة بناء على علم 
الناس  ارتكب  فبعدما  وإميان،  سابق 
من ظلم وفساد يف حق مسيح هللا قيل 
هلم: »توبوا وارجعوا.. لكي أتيت أوقات 
الفرج« أي أهنا مل تكن قد أتت بعد، 
ازدواج  ولعل  ينتظروهنا.  واجلميع كانوا 
النبوؤتني مًعا يف سياق متقارب جًدا يف 
التالعب  اليسري  غري  من  التوراة جعل 
بولس  خمالًفا  بطرس  جاء  حىت  هبما، 
بشكل واضح يف ذلك وأثبت ابلقول 
األوىل  املسيحية  عقيدة  أن  الصريح 
ابستمرار  اإلقرار  على  مستقرة  كانت 
  انتظار النيب الذي أنبأ به موسى

من خارج بيت إسرائيل.
وقد كان حممد  بناء على استحقاق 
اليت  فيما سبق ذكره هو مشس اهلدى 

النهار  وتنشر  الظالم  لتجيح  سطعت 
واخلري واحلمد هلل.

مشس اهلدى طلعت لنا من مكة 
        عني الندى نبعت لنا ِبِراء )17( 

1. )املزمل: 16(        2. )التثنية 18: 15(
3. )املائدة: 21(        4. )البقرة: 88(

5. )التثنية 18 : 18(   6. )العلق: 2-1(
7. )الرتمجة العربية املشرتكة للكتاب املقدس(

حتت كلمات  فارس  ابن  اللغة   )مقاييس   .8
]قر[]قرن[]قرى[(

9. )صحيح البخاري - كتاب بدء الوحي(
10. )يف كالم النيب للسيدة خدجية حني أخربها 

أبمر بدء الوحي - صحيح البخاري(
11. )سفر اخلروج 19/ 16: 19(

سلمة يف هجرهتا  أم  من حديث  )طرف   .12
إىل احلبشة - السرية النبوية البن هشام، ومسند 
أمحد - مسند أهل البيت( ث اتبعه الحًقا)13( 
يف   - اجلنائز  - كتاب  البخاري  13.)صحيح 

نعي النيب للنجاشي وصالته عليه(
14. )صحيح البخاري - كتاب بدء الوحي(

15. )قصيدة الربدة لإلمام البوصريي(
16. )مستخلص من تعليقات وشروح الكتاب 

املقدس الدراسي(
17. )من قصيدة »ايمن أحاط اخللق ابآلالء« 

) حلضرة مرزا غالم أمحد

فإن اجتياز تحقق كافة هذه العامات والدالئل وثبوتها وفوق كل ذلك أن تتوفر يف الشخص املقصود جميع املزايا 

الُخلقية واملشهود له بها من القوم جميعهم، تلك التي من شأنها منع احتاملية حدوث انتحال أو نشوء ُحب 

ادعاء كاذب بغية الشهرة، ذلك حتى ال ُيرتك مجال للمصادفة ولو بنسبة ضئيلة يف كون ما يقوله وما يّدعيه هذا 

الشخص إمنا هو وحي موحى هو به مأمور ومبعوث وُمرسل. حتى يصر عذر امُلنكر بعد كل هذا أقبح من ذنبه...


