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  الملخص 

العهد "هذا البحث دراسة تحليلية لمجموعة من الفقرات من يتناول 

، وتبشير ) ص(التي تثبت صدق نبوة سيدنا محمد " مزامير داود"و" الجديد

" اإلنجيل"ا تعرض له مرغم م، فعلى ال األنبياء قبله ببعثته ورسالته ودعوته

من تحريف وتبديل وتزوير على يد القساوسة والكهان، ورغم " اميرالمز"و

جهودهم المضنية في طمس كل فقرة أو جملة أو كلمة تشير من قريب أو من 

بعثته ومكانته و) ص(بعيد بالتصريح أو بالتلميح إلى إثبات نبوة رسول اهللا 

الة على وفضائله ورسالته الخالدة، فإنه بقي فيه بعض اإلشارات والرموز الد

نبوته وصدق دعوته ورسالته كما أثبتنا ذلك في هذا البحث وجمعنا أهمها في 

  . هذه الدراسة
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Abstract 

This research is an analitic study of a group of 

paragraphs from the New Testament and the Psalms of 

David which proof the truth of Mohamed’s (pbuh) prophecy 

and  the promise of ex-prophets to his coming, propagation 

and message. 

Inspite of the priests’ falsification on the Bible and the 

Psalms of David, and despite their efforts to obliterate  all 

paragraphs, texts and words that indicate Mohamed’s (pbuh) 

prophecy, coming, status, virtues and immortal message, 

some signals and symbols that proof that truth remained in 

them. 

Proofing the Prophecy of 

Mohamed “peace be upon 

him” through the Psalms of 
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  :المقدمة

إن الكتب السابقة رغم ما اعتراها من تحريف الكلم عن مواضعه وتشويه، 

ويبشر بقدومه وشروق شمسه بنورها فقد بقي فيها ما يدل على نبوة سيدنا محمد 

الوهاج على الكون، ويبين فضله على سائر األنبياء وأنه خاتم الرساالت السماوية، 

لكتب السابقة، وأنه مرسل من عند اهللا تعالى وأن رسالته جامعة مهيمنة على جميع ا

  ...إلى الناس كافة بمختلف أجناسهم ولغاتهم

، وعظيم جاهه عند وكل تلك البشارات  تدل على صدق نبوته ورسالته 

  .اهللا تعالى، وشرفه وما اختصه به اهللا تعالى على سائر األنبياء والمرسلين

في العهد الجديد من البشارات وهنا أقف وقفة مع ما جاء في مزامير داود و

  :على مبعثه ومكانته العظيمة

  :في مزامير دواد ) (نبوة النبي محمد -أوال

  :١البشارة  

. متَكَلِّم َأنَا بِِإنْشَاِئي ِللْملك. فَاض قَلْبِي بِكَالَمٍ صاِلحٍ" :جاء في مزامير داود

انْسكَبت النِّعمةُ علَى . ماالً من بني الْبشَرَِأنْتَ َأبرع ج. ِلساني قَلَم كَاتبٍ ماهرٍ

داُهللا ِإلَى اَألب كَكارب ِلذَِلك كشَفَتَي . الَلَكج اربا الْجهَأي كلَى فَخْذع فَكيس تَقَلَّد

كاءهبمِ. واقْتَح الَِلكبِجو .كَبار .ةعالدقِّ وِل الْحَأج نم  ينُكمي كفَتُرِي الْبِرو

كُرسيك يا . شُعوب تَحتَك يسقُطُون. نَبلُك الْمسنُونَةُ في قَلْبِ َأعداء الْملك. مخَاوِفَ

من  َأحببتَ الْبِر وَأبغَضتَ اِإلثْم. قَضيب استقَامة قَضيب ملْكك. اُهللا ِإلَى دهرِ الدهورِ

فَقَاِئكر نم اجِ َأكْثَرهتبنِ االهبِد كاُهللا ِإلَه كحسم ِل ذَِلكي كُلِّ  ...َأجف كماس َأذْكُر

  .)١(من َأجِل ذَِلك تَحمدك الشُّعوب ِإلَى الدهرِ واَألبد. دورٍ فَدورٍ
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ي السابقين والالحقين، هو الذي يفوق جماله جمال كل البشر ف فالنبي 

وهو الذي اقتحمت يمينه كل األهوال والصعاب، وخرت األمم عند قدميه، 

واخترقت سهام رحمته وعفوه وصفحه أعماق قلوب أعدائه، فحولتهم من أعداء إلى 

مؤمنين صادقين مجاهدين، وهو الذي باركه اهللا إلى األبد، وجعل اسمه خالدا 

  ... ديدنه مخلدا، وجعل الشكر والحمد لربه

       :٢البشارة  

   "هسِل قُدبِإلهِنَا، ج ينَةدي ما فجِد يدمحو بالر وه يمظع . حفَاعِ، فَرتيُل االرمج

نويهُل صبضِ، جيمِ. كُلِّ اَألرظالْع كلينَةُ الْمداِل، مي الشِّمَأقَاص حي . فَرف اِإلله

ورِهًأقُصلْجفُ مرع٢("ا ي(.  

فنالحظ " جبل صهيون"بدل " جبله قدوس ومحمد"وفي بعض الترجمات نجد 

  .التحريف الذي طرأ على العبارة، حتى تنطبق هذه البشارة على بني إسرائيل

بمكة المكرمة وكيف ابتهج الكون  في هذا المزمور وصف لحالة مبعثه 

  ".محمد"إلى اسمه  وفرح بقدومه، فهو حميد جدا، وهذا يشير

  :٣البشارة 

    "كلنِ الْمالب كبِرو ،كلِللْم ككَامَأح طَأع ،ا اِإللههِل، . َأيدبِالْع كبشَع يندي

يقْضي ِلمساكينِ . تَحمُل الْجِباُل سالَما ِللشَّعبِ، واآلكَام بِالْبِر. ومساكينَك بِالْحقِّ

يخْشَونَك ما دامت الشَّمس، وقُدام . يخَلِّص بني الْباِئسين، ويسحقُ الظَّاِلم. عبِالشَّ

ينْزُِل مثَْل الْمطَرِ علَى الْجزازِ، ومثَْل الْغُيوث الذَّارِفَة علَى . الْقَمرِ ِإلَى دورٍ فَدورٍ

ويملك . ه الصديقُ، وكَثْرةُ السالَمِ ِإلَى َأن يضمحلَّ الْقَمريشْرِقُ في َأيام. اَألرضِ

َأمامه تَجثُو َأهُل الْبرية، . من الْبحرِ ِإلَى الْبحرِ، ومن النَّهرِ ِإلَى َأقَاصي اَألرضِ

ابالتُّر ونسلْحي اُؤهدَأعا. ويشَ وشتَر لُوكةًممتَقْد لُونسراِئرِ يزا . لْجشَب لُوكم

َألنَّه ينَجي الْفَقير . كُلُّ اُألممِ تَتَعبد لَه. ويسجد لَه كُلُّ الْملُوك. وسبٍأ يقَدمون هديةً
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لَه ينعِإذْ الَ م ينكسَالْميثَ، وتَغسالْم .سَلَى الْمقُ عشْفي خَلِّصياِئسِ، والْبينِ وك

اءالْفُقَر َأنْفُس .هنَييي عف مهمد مكْريو ،مهي َأنْفُسفْدي الْخَطْفالظُّلْمِ و نيشُ . معيو

  .الْيوم كُلَّه يبارِكُه. ويصلِّي َألجله داِئما. ويعطيه من ذَهبِ شَبا

تَتَمايُل مثَْل لُبنَان ثَمرتُها، . نَةُ بر في اَألرضِ في رُؤوسِ الْجِباِلتَكُون حفْ

قُدام الشَّمسِ . يكُون اسمه ِإلَى الدهرِ. ويزهرون من الْمدينَة مثَْل عشْبِ اَألرضِ

بِه كُونارتَبيو ،هماس تَدممِ اَأل. يكُلُّ ُأمونَهبطَوضِ ير . ِإله اِإلله بالر كاربم

هدحو اِئبجالْع عاناِئيَل، الصرِإس . ضِئ اَألرتَللِْتَمرِ، وهِإلَى الد هدجم ماس كاربمو

  .)٣("من مجدهكُلُّها 

فمن الذي  ،أال يشير هذا المزمور بصريح عباراته إلى نبوة سيدنا محمد 

، ألم يبشر به بقي ذكره مخلدا على الدوام كدوام الشمس، أليس رسول اهللا 

! ومن الذي يتبارك به الناس... السابقون ويذكره الالحقون ويصلون عليه ويسلمون

أال تشد إليه الرحال من كل البقاع لزيارة روضته الشريفة والسالم عليه، والتبرك 

تطوبه األمم؛ أي جعلته سيدا، تداوم على ذكره ومن الذي ... بآثاره الشريفة

، الذي تصلي عليه أليس رسول اهللا ... واحترامه وتوقيره ومحبته وتقترب منه

  .وبقي اسمه خالدا مخلدا إلى أبد الدهر، ويعظمه كل ملوك األرض... أمته كل يوم

، وكل العبارات الواردة في هذا المزمور لم تتحقق في نبي قبل النبي 

ققت فيه كاملة، فهو الذي أنقذ الفقراء من الظلم، ورفع شأنهم، وهو الذي أشرق وتح

الصديق أبو بكر في عهده صاحبه في الغار، وهو الذي حض على إفشاء السالم 

وهي من سنن اإلسالم، وانتشر األمان في عهده، وملك المشرق والمغرب وانتشر 

على النعرات القبلية وحمية ، وألف بين القلوب، وقضى ...دينه في العالمين

  ...الجاهلية
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"دجبِم اءيتَهِجِ اَألتْقبِلي .هِماجِعضلَى موا عنِّمرِلي . ،هِماهي َأفْوف اتُ اِإللهتَنْوِيه

مهدي ينِ فيدفٌ ذُو حيسي. وف اتيبتَْأدمِ، وي اُألمةً فوا نَقْمنَعصوبِ ِليرِ . الشُّعَألس

يددح نول مبِكُب فَاِئهِمشُرو ،ودبِقُي هِملُوكم .كْتُوبالْم كْموا بِهِمِ الْحرجةٌ هذَا . ِليامكَر

اِئهييعِ َأتْقما. ِلجلِّلُوي٤("ه(.  

: ، فهم الذين قال فيهم اهللا تعالىألم تتحقق هذه النبوة في أمة سيدنا محمد 

نُوبِهِملَى جعا وودقُعا واميق اللَّه ونذْكُري ينالَّذ ]  ١٩١: آل عمران.[  

أي التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح ": تنويهات اإلله في أفواههم:"وقوله

  ...واألذان وذكر اهللا تعالى

وسيف ذو حدين في يدهم، ليصنعوا نقمة في األمم، وتأديبات في : "وقوله

أليست هذه من  ...":شعوب، ألسر ملوكهم بقيود، وشرفائهم بكبول من حديدال

وأمته؛ فهم الذين معهم السيوف، دافعوا بها عن الحق، ونصرة  صفات النبي 

المستضعفين، وانتقموا للحق من جبابرة الروم وفارس وطغاة العالم، وأدبوا بها 

الملوك واألمراء الذين حاولوا األعراب الذين تربصوا بهم الدوائر، وكبلوا وأسروا 

 ...الهجوم على المدينة المنورة، وتعرضوا باإليذاء للدعوة اإلسالمية،

  :في العهد الجديد نبوة النبي محمد  -ثانيا
في الكثير من الفقرات  لقد جاء في العهد الجديد الحديث عن رسول اهللا 

  :من إصحاحاته، أقتصر على ما يأتي

  :١البشارة 

َأقُوُل لَكُم الْحقَّ ِإنَّه خَير لَكُم َأن َأنْطَلقَ َألنَّه ِإن لَم َأنْطَلقْ الَ يْأتيكُم  لَكنِّي"

كُمِإلَي لُهستُ ُأربذَه ِإن نلَكي وزعالْم . ةيلَى خَطع الَمكِّتُ الْعبي ذَاك اءتَى جمو
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نُونَةيلَى دعو لَى بِرعبِي. و نُونْؤمالَ ي مفََألنَّه ةيلَى خَطا عفََألنِّي . َأم لَى بِرا عَأمو

ِإن ِلي . "وَأما علَى دينُونَة فََألن رِئيس هذَا الْعالَمِ قَد دين. ذَاهب والَ تَرونَني َأيضاً

وَأما متَى جاء . كن الَ تَستَطيعون َأن تَحتَملُوا اآلنُأموراً كَثيرةً َأيضاً َألقُوَل لَكُم ولَ

ذَاك روح الْحقِّ فَهو يرشدكُم ِإلَى جميعِ الْحقِّ َألنَّه الَ يتَكَلَّم من نَفْسه بْل كُلُّ ما 

ةيورٍ آتبُِأم كُمخْبِريو بِه تَكَلَّمي عمسي .ي ذَاككُمخْبِريا ِلي ومْأخُذُ مي ي َألنَّهندجم . دعب

  .)٥(" َألنِّي ذَاهبقَليٍل الَ تُبصرونَني ثُم بعد قَليٍل َأيضاً تَرونَني 

 فواضح وضوح الشمس في عليائها أن الذي يأتي بعد المسيح عيسى 

، وبعد التحاقه بالرفيق األعلى ، فال يأتي حتى يرفع المسيح هو سيدنا محمد 

  .وفي آخر الزمان يعود أي ينزل المسيح عيسى بن مريم عليهما السالم

، فهو وواضح كذلك أن الذي أخبر بالغيبيات والحوادث هو سيدنا محمد   

  . ] ٤: النجم  [ ِإن هو ِإلَّا وحي يوحى: ال يتكلم من نفسه بل من عند ربه

: كلمة يونانية تعنى" إنجيل"فكلمة ": اإلنجيل"شارة إلى معنى وهنا البد من اإل

الخبر السار أو البشارة المفرحة، فهو يعلن لنا البشرى التي جاء بها المسيح عيسى 

بن مريم عليهما السالم، وهي البشارة بقدوم نبي آخر الزمان اسمه أحمد، قال اهللا 

ا بني ِإسراِئيَل ِإنِّي رسوُل اللَّه ِإلَيكُم مصدقًا ِلما وِإذْ قَاَل عيسى ابن مريم ي: تعالى

 مهاءا جفَلَم دمَأح همي اسدعب ني مْأتوٍل يسا بِرشِّربمو اةرالتَّو نم يدي نيب

بِينم رحذَا سقَالُوا ه نَاتيبِالْب ] ٦: الصف.[  

، سى بن مريم عليهما السالم، هي التبشير بالنبي محمد وكأن رسالة عي

  .فسمي كتابه السماوي بالبشارة المفرحة أي اإلنجيل

  :٢البشارة  

"قَّ َأقُوُل لَكُمَأ: فَِإنِّي الْح داحفٌ وروُل حزالَ ي ضاََألرو اءموَل اَلستَز ِإلَى َأن و

 كُونتَّى يوسِ حاَلنَّام نةٌ مداح٦("اَلْكُلُّنُقْطَةٌ و(.  
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ورسالته الجامعة الخاتمة الخالدة، قرآن رب  والكل هو سيدنا محمد 

العالمين، فيه خبر السابقين، وهدى للمتقين، ووعيد للكافرين، ووعد للمؤمنين، هو 

ي آخرتنا، إن الكل الذي جمع منهاج الحياة، فيه ما ينفعنا في دنيانا ويسعدنا ف

  ...الرسائل السابقة، وهيمن عليها

  :٣البشارة   

فَِإن ملَكُوتَ اَلسماوات يشْبِه رجالً رب بيت خَرج مع اَلصبحِ ِليستَْأجِر فَعلَةً "

ثُم خَرج نَحو . رسلَهم ِإلَى كَرمهِلكَرمه فَاتَّفَقَ مع اَلْفَعلَة علَى دينَارٍ في اَلْيومِ وَأ

مفَقَاَل لَه طَّاِلينب وقي اَلساماً فيق َأى آخَرِينرو اَلثَّاِلثَة ةاعضاً : اَلسَأي وا َأنْتُمباَذْه

قُّ لَكُمحا يم كُميطمِ فَُأعا. ِإلَى اَلْكَروضفَم .وضاً نَحَأي جخَرو  ةساداَلس ةاعاَلس

َل كَذَِلكفَعو ةعاَلتَّاساماً . ويق آخَرِين دجوو جةَ خَرشْرةَ عياداَلْح ةاعاَلس ونَح ثُم

مفَقَاَل لَه طَّاِلين؟ : بطَّاِلينارِ بنَا كُلَّ اَلنَّههه قَفْتُماذَا و٧ِلملَ: قَالُوا لَه نَا َألنَّهتَْأجِرسي م

دَأح .مقَاَل لَه :قُّ لَكُمحا يمِ فَتَْأخُذُوا مضاً ِإلَى اَلْكَرَأي وا َأنْتُمباَذْه . اءساَلْم ا كَانفَلَم

هيلكمِ ِلواَلْكَر باحرِ: قَاَل صاَآلخ نئاً متَدبةَ مراَُألج ِهِمطَأعلَةَ واَلْفَع عِإلَى اَد ين

ِلينينَاراً. اََألوينَاراً دَأخَذُوا دةَ وشْرةَ عياداَلْح ةاعاَلس ابحَأص اءفَج . اءا جفَلَم

َأكْثَر ْأخُذُوني مظَنُّوا َأنَّه لُونينَاراً. اََألوينَاراً دضاً دَأي مفََأخَذُوا ه . ْأخُذُوني ما هيمفو

تَذَمينقَاِئل تياَلْب بلَى روا عر : متَهياوس قَدةً وداحةً واعلُوا سمع ونراَآلخ ُؤالَءه

راَلْحارِ وقََل اَلنَّهلْنَا ثتَماَح يناَلَّذ نبِنَا نَح !منْهم داحفَقَاَل ِلو :تُكا ظَلَمم باحا صي !

ا اَتَّفَقْتَ مَأم يرذَا اََألخه يطُأع َأن فَِإنِّي ُأرِيد باَذْهو ي لَكاَلَّذ ينَارٍ؟ فَخُذلَى دي عع

ثْلَك؟ . ماِلحةٌ َألنِّي َأنَا صيررش نُكيع اِلي؟ َأمبِم ا ُأرِيدَل مَأفْع لُّ ِلي َأنحا يم َأو

و ِلينَأو ونراَآلخ كُونكَذَا يه ينيلقَلو نوعدي يرِينكَث َألن رِينآخ لُوناََألو

وننْتَخَب٧("ي(.  

  :ويشهد لهذه الفقرات هذان الحديثان النبويان الشريفان



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون االول ( العشرونالحادي والعدد  
٩ 

 )صل اهللا عليه وسلم(اثبات نبوة سيدنا محمد  

َ ق ال   ِ َّ    ِ                    ِ    ِ   ع ن  اب ن  ع م ر  رضي اهللا عنهما ع ن  الن ب ي    َ  :   م ث ل ك م  و م ث ل  أ ه ل  ال ك ت اب ي ن ِ    َ  ْ    ِ   َ  ُ َ     ُ ُ َ  

ٍ   ك م ث ل  ر ج ل  ا     ِ َ  َ  س ت أ ج ر  أ ج ر اء  ف ق ال َ  َ َ       ُ    َْ   : م ن  ي ع م ل  ل ي م ن  غ د و ة  إ ل ى ن ص ف  الن ه ار  ع ل ى  َ   ِ   َّ         َ ِ  َ   ُ       ِ  ُ       

َ  ق ير اط ؟ ف ع م ل ت  ال ي ه ود ، ث م  ق ال    َ   ُ       ْ    َ   َ        :  م ن  ي ع م ل  ل ي م ن  ن ص ف  الن ه ار  إ ل ى ص ال ة  ال ع ص ر ِ   ْ    َ    َ ِ  ِ   َّ             ِ  ُ       

من يعمُل ِلي من الْعصرِ ِإلَى َأن تَغيب : ثُم، قَاَل    َّ     َ   َ          َ   ع ل ى ق ير اط ؟ ف ع م ل ت  الن ص ار ى 

ما لَنَا َأكْثَر : الشَّمس علَى قيراطَينِ؟ فََأنْتُم هم، فَغَضبت الْيهود والنَّصارى، فَقَالُوا

ذَِلك فَضلى ُأوتيه فَ:قَاَل . الَ: هْل نَقَصتُكُم من حقِّكُم قَالُوا: عمالً، وَأقَلَّ عطَاء، قَاَل

َأشَاء نم)٨(.  

: يقول في قوله أنه سمع النبي : عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده

كنتم خير أمة أخرجت للناس إنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها : قال

  .)٩( على اهللا

ميزت نفردت هذه األمة المسلمة بمكانة خاصة، وتأهذان الحديثان يبينان ما 

  ...عن غيرها من األمم بفضائل كثيرة، وفازت بالخير كله

    :٤البشارة    

" نةً عيدف هَل نَفْسذبِليو مخْدْل ِليب مخْدِلي ْأتي انِ لَماَِإلنْس ناَب ا َأنكَم

يرِينكَث."  

م عنهم بذل كله في سبيل اهللا، وكان يخدم المستضعفين، ويرفع الظل والنبي 

تدل " ابن اإلنسان"وعبارة  ...ويرد لهم حقوقهم، كانت حياته من أجل اآلخرين

، الذي لقي من صنوف اإليذاء ما لم تستطع داللة صريحة وواضحة على النبي 

تحمله الجبال الشم، كل ذلك في سبيل إعالء راية الحق، ونصرة المستضعفين في 

  .األرض

  



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون االول (الحادي والعشرون العدد 

 رشيد كهوس. د.أ

١٠ 

  :٥البشارة 

اَلْحجر اَلَّذي رفَضه اَلْبنَّاُؤون هو قَد صار رْأس : طُّ في اَلْكُتُبَِأما قَرْأتُم قَ"

ةاوِياَلز .َأقُوُل لَكُم نَا؟ ِلذَِلكنيي َأعف جِيبع وهذَا وه كَان بِل اَلربق نلَكُوتَ : مم ِإن

ةطَى ِلُأمعيو نْكُمم عنْزي اَللَّه هارُل َأثْممتَع . ضضتَررِ يجذَا اَلْحلَى هقَطَ عس نمو

 وقَطَ هس نموقُهحسي هلَي١٠("ع(.  

، فهو مسك وهذا الحجر المشار إليه في هذا النص هو رسول اهللا محمد 

َأن يرةَ عن َأبِى هر: الختام ولبنة التمام، ويشهد لهذه البشارة هذا الحديث الشريف

ِإن مثَلى ومثََل اَألنْبِياء من قَبلي كَمثَِل رجٍل بنَى بيتًا فََأحسنَه :رسوَل اللَّه قَاَل

 ،لَه ونبجعيو بِه طُوفُوني َل النَّاسعفَج ،ةاوِيز نم لَبِنَة عضوِإالَّ م ،لَهمَأجو

  .)١١(فََأنَا اللَّبِنَةُ، وَأنَا خَاتم النَّبِيين : وضعتْ هذه اللَّبِنَةُ قَاَل ويقُولُون هالَّ

نه الوحي أوهذا الحديث النبوي الشريف يماثل ما جاء في البشارة السابقة، 

الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، والحق الذي ال يختلف في كل 

ن تماثلت األقوال، واتفقت األمثال،ما دام الجميع يخرج عصر ومصر، فال عجب أ

  !!.من مشكاة واحدة ؟؟

أي وراثة " ِإن ملَكُوتَ اَللَّه ينْزع منْكُم ويعطَى ِلُأمة تَعمُل َأثْماره:"وقوله

األرض والنبوة انتقلت من نسل إسحاق إلى نسل إسماعيل وسيدنا محمد من ذرية 

  .، فأصبحت األمة المحمدية خير األمم في الدنيا واآلخرةيح إسماعيل الذب

" ومن سقط على هذا الحجر يترضض ومن يسقط عليه يطحنه: "وقوله

فمن سقط على هذا . إشارة إلى ما خص اهللا به نبيه من النصر والتأييد على الدوام

  ...ومن يسقط عليه يطحنه... الحجر تكسر لصالبته وقوته

  



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون االول ( العشرونالحادي والعدد  
١١ 
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  :٦البشارة  

"و ءكُلَّ شَي كُملِّمعي وي فَهمبِاس لُهسريي سالَّذ سالْقُد وحي الرزعا الْمَأم

  )١٢("قُلْتُه لَكُمويذَكِّركُم بِكُلِّ ما 

هو الذي علّم الناس ما لم يعلموه من قبل، أخبره بقصص  والنبي 

الصادقين، وبجزاء كل حسنة،  السابقين، وما أعده اهللا تعالى لعباده المؤمنين

  ...وبالحوادث والغيوب

  :٧البشارة 

ومتَى جاء الْمعزي الَّذي سُأرسلُه َأنَا ِإلَيكُم، روح الْحقِّ الَّذي من عنْده " 

 وقُ فَهثنْبِليي دشْه١٣("ي(.   

هللا تعالى، ، الذي أتى من عند اهو سيدنا محمد " روح الحق"و" المعزي"و

  . وشهد للمسيح عيسى بالنبوة وأنه بشر وعبد اهللا ورسوله ومعجزة اهللا للبشرية

  :٨البشارة 

" يكُمْأتقْ الَ يَأنْطَل لَم ِإن قَ َألنَّهَأنْطَل َأن لَكُم رخَي قَّ ِإنَّهالْح نِّي َأقُوُل لَكُملَك

  .)١٤("ِإلَيكُمه الْمعزي ولَكن ِإن ذَهبتُ ُأرسلُ

، وسنة اهللا تعالى قضت أن ال يبعث والمعزي في هذه الفقرة هو النبي 

  .، وهكذا تحقق أمر اهللا تعالىحتى يرفع عيسى  النبي 

  :)١٥(لهذه البشاراتوهللا در اإلمام البوصيري القائل في قصيدة جامعة 

  

  



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون االول (الحادي والعشرون العدد 

 رشيد كهوس. د.أ

١٢ 

       عيد اإلنـإن ـهإيال               جيُل فارقليطه قبَل ذلك عاهد فلقَد  

   يتلى عليه بكرةً  وأصيال              ودعاه روح الحقِّ ِللْوحيِ الذي       

  وأراه كان القاتَل المقْتُوال                وَأبى لَها وصفُ الكمال ُأفُوال       

  ليجيئكم من ترتَضوه بديال                إن أنْطَلقْ عنكم يكن خير لكم       

       طُوال               يأتي على اسم اهللا منه مباركمه مثعب دعوم ما كان   

       تْلُو كـييالب تـتابك ـناتا إليه مثْلـْأب                ابهوها تَخْييالـَد  

  صار العليم بما أتيتُ جهوال              وكما شَهِدتُ له سيشْهد ِلي إذا       

  ويسوسكُم بالحقِّ جِيالً جِيال              يبدي الحوادثَ والغُيوب حديثُه       

   نجوم وعوالـتبغوا لها إال ال            هو صخرةٌ  ما زوحتْ صدمتْ ال       

  أخذوا على العمل القليل جزيال            هـون فقومـرون اَألولـواآلخ       

        نْحنَّا ال تَشُـوالمأتَىـم يئه مجهوالـم قليس مجـلك            كُّوا إن  

  الـه عليه وكيـتار مالكـيخ             وكَّل آخرا بالكرم الـوهو الم        

  

  

  

  

  



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون االول ( العشرونالحادي والعدد  
١٣ 

 )صل اهللا عليه وسلم(اثبات نبوة سيدنا محمد  

  الهوامش

  .٤٥: المزمور)١(

  .٤٨: المزمور )٢(

  .٧٢: الزبور، المزمور)٣(

  .١٤٩: المزمور)٤(

  .١٨-٧: ، الفقرات١٦: إنجيل يوحنا، اإلصحاح: العهد الجديد)٥(

  .١٨: ، الفقرات٥: متى، اإلصحاح: العهد الجديد)٦(

  .١٧-١: ، الفقرات٢٠: متى، اإلصحاح: العهد الجديد)٧(

سنن . ٢٢٦٨صحيح البخاري، كتاب اإلجارة، باب اإلجارة إلى نصف النهار، ح )٨(

مسند أحمد بن حنبل،  .٢٨٧١كتاب األمثال، باب مثل ابن آدم وأجله وأمله، حالترمذي، 

٢/١١١.  

: ،  قال الترمذي٣٠٠١سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب سورة آل عمران، ح) ٩(

  .٣/٦١ومسند أحمد بن حنبل،  .حسن هذاحديث

  .٢٦: ، الفقرات١٥: يوحنا، اإلصحاح: العهد الجديد)١٠(



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون االول (الحادي والعشرون العدد 

 رشيد كهوس. د.أ

١٤ 

سنن الترمذي، كتاب . ٣٥٣٥حاري، كتاب المناقب، باب خاتم النبيين، صحيح البخ) ١١(

  .٢٨٦٢واألنبياء، ح األمثال، باب مثل النبي

  .٢٦: ، الفقرات١٤: متى، اإلصحاح: العهد الجديد )١٢(

  .٤٤-٤٢: ، الفقرات٢١: متى، اإلصحاح: العهد الجديد )١٣(

  .٧: ، الفقرات١٦: متى، اإلصحاح: العهد الجديد) ١٤(

عمر الطباع، دار : البوصيري، شرحه وضبط نصوصه وقدم لهديوان اإلمام ) ١٥(

  .١٧٩-١٧٨األرقم، بيروت، ص

  

  

  

  

  

 


