
   القدس يف  رمته جديداً، ومل يبطل وجود الروح. كان هذا األمر باألبد  
 .ضيسوع هذا األمر اجلديد إطالقا

تنبأ يسوع ان املعزي سيكون مع تالميذه اىل األبد و هذا ابلطبع مل يكن  -ح 
احلال ابلنسبة حملمد الذى مل يلتق بتالميذ يسوع و لو ملرة واحدة، فما ابلك 

 استمرارية مكوثه معهم )لألبد( !بفكرة 

حبسب النبوة فالعامل ال يستطيع ان يقبل "املعزي" ألنه ال يراه، بينما  -د 
عشرات األالف من الناس قد رأوا حممد أثناء حياته، اذ انه مرئى، ابلتاىل 

 يستحيل أن يكون املعزي غري املرئى هو حممد املرئى.

كث معكم. ىف حني ان الروح قال يسوع للتالميذ ان "املعزي" ما  -ه 
القدس كان مع تالميذ يسوع مل يكن حممد قد ولد بعد حىت مرور مخسة 

 قرون على هذا القول، و ابلتاىل من املستحيل انه كان معهم.

كان "املعزي" ليكون ىف التالميذ، لكن مل يسكن حممد ابداً بداخل   -و 
خر امتأل التالميذ تالميذ يسوع و مل يكن ليسكنهم ابدا! على الصعيد األ

( و مازال يسكن 4:  2من الروح القدس ىف يوم اخلمسني ) اعمال الرسل 
 ( 16: 3ىف املسيحيني منذ ذلك احلني ) كورنثوس األوىل 

قال يسوع انه سريسل "املعزي" من عند اآلب، واملسلمون ال يؤمنون  -ز 
ان مل يكن  أن حممد قد ارسل من ِقَبل يسوع بل بواسطة هللا تعاىل. اذن،

املسلمون على استعداد أبن يعرتفوا أبن يسوع هو هللا، فال ينبغى هلم أن 
 يقبلوا هذه النبوءة عن حممد!

لرُّوحا »قبل صعوده، تنبأ يسوع لتالميذه:  -ح  َوَأمَّا أَنْ ُتْم َفَستَ تَ َعمَُّدوَن ِبا
ما باَكثاير  ، لَْيَس بَ ْعَد هذاها اأَلَّيَّ و ابلفعل  (5: 1 )اعمال الرسل «اْلُقُدسا

مل ميض كثرياً بعد صعود يسوع املسيح عند اآلب حىت حل الروح القدس 
 عام!! 500على التالميذ ىف يوم اخلمسني و ليس بعد مرور اكثر من 

 يدعى بعض املسلمني أن يسوع حتدث بشأن ال " -ط 

periclytos " البيريكليتوس و الذى تفسيره "المحمود" و

" Parakletosال" من بدلا  هو معنى اسم "محمد"

على عكس النص "المعزي".  و التى تعنىباراكليتوس 

العربى و النص العبرى، يحتوى النص اليونانى على جميع 

الحروف المتحركة و مع ذلك ل تحتوى مخطوطة واحدة 

مخطوطة الموجودة اليوم على  5366للعهد الجديد من ال 

 " فى اى من نصوصها.Periclytosكلمة "

 :صةخال

ل يمكن ان يكون محمد رسول اإلسالم تحقيقاا للنبوءة التى فى 

ا بين هللا و الناس، و لم يكن 15: 18سفر التثنية  . فلم يكن وسيطا

من شعب بنى اسرائيل. فقط يسوع المسيح هو من تتوافر فيه هذه 

 الصفات بشكل تام.

ايضا ل يمكن ان يكون محمد هو المعزي الذى تنبأ به انجيل 

يوحنا ألنه لم يمكث ابداا مع التالميذ أو فيهم لألبد، كما انه لم يكن 

ا كما  بغير مرئى، و لم يرسله يسوع، و لم يأت وعد سريعا

يسوع. فهذه اآليات/ النصوص ل تنطبق على محمد باى شكل 

من األشكال فى حين يطابق الروح القدس تماما المعايير 

 المذكورة فى النصوص.

شخص  التعرف علىو بعدة لغات الكتاب املقدس  إبمكانك قراءة
 www.mylanguage.net.auيسوع املسيح من موقع: 

 

 

 هل تنبأ الكتاب املقدس عن حممد؟
 (1/2)اجلزء 

 

َصدِِقًا لَِِما بَ نْيَ » َوِإْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرََيَ ََي َبِِن ِإْسرَائِيَل ِإِّنِ َرُسوُل اَّللهِ إِلَْيُكم مُّ
ا َجاَءُهم َيَديه  رًا ِبَرُسوٍل ََيِْت ِمن بَ ْعِدي اْْسُُه َأْْحَُد فَ َلمه ْورَاِة َوُمَبشِِ ِمَن الت ه

ِبنيٌ    «اِبْلبَ يَِِناِت قَاُلوا َهَذا ِسْحٌر مُّ

ىف حماوالهتم إلثبات نبوة حممد قام علماء املسلمني ابللجوء للكتاب املقدس حبثا   
 عن اْسه او عن اى ذكر له. 

 اثنان من اشهر ادعاءاهتم مها:    

 موسى تنبأ مبجىء نىب سيأتى من بعده .1
 {6}سورة الصف: يسوع تنبأ مبجىء "املعزي" .2

 



 : نبوءة موسى -     1

يُقايُم َلَك الرَّبُّ إاهلَُك نَبايًّا ماْن َوَسطاَك ماْن إاْخَوتاَك «ال موسى لبىن اسرائيل: ق
ْثلاي. َلُه َتْسَمُعونَ   (15 :18)التثنية  »ما

يدعى املسلمون أن هذه النبوءة قد حتققت ىف شخص حممد، الذى كان   
كموسى مشرعاً و نبياً و قائداً حربياً، عالوة على انه كان قد خرج من نسل 

 اْساعيل اخى اسحق و ابن ابراهيم. 

 دعوان نفند هذا اإلدعاء...

الَ «  ملوسى:( األية الىت تسبقها، فلقد قال بىن اسرائيل 16: 18تعلل )تثنية 
 »َأُعوُد َأْْسَُع َصْوَت الرَّب ا إاهلاي َوالَ َأَرى هذاها النَّاَر اْلَعظايَمَة أَْيًضا لاَئالَّ َأُموتَ 

مطالبني بوسيط كموسى بينهم و بني الرب اإلله. جند أن النص يالئم شخص 
( ُوصف يسوع املسيح أبنه الوسيط 5: 2يسوع متاما، ففى )تيمواثوس األوىل 

ٌد بَ ْْيَ هللاا »حيد بني هللا و الناس: الو  يٌط َواحا ٌد َوَوسا ألَنَُّه يُوَجُد إالٌه َواحا
يحُ  ْنَساُن َيُسوُع اْلَمسا : اإلا من انحية أخرى أمر هللا حممدا أن خيرب  .«َوالنَّاسا

 .عن نفسه ىف القرآن أبنه بشر

ثْ ُلُكْم يُوَحى إاَلَّ »مثلنا:  .أ َا َأاَن َبَشٌر م ا ٌد  ُقْل إاَّنَّ َا إاهَلُُكْم إاَلٌه َواحا َأَّنَّ
وهذه ابلطبع  {،6}سورة فصلت:  «فَاْسَتقايُموا إالَْيها َواْستَ ْغفاُروهُ 

 ليست لغة شخص نستطيع ان نعتربه وسيط!
متيز موسى أبمرين: أوهلما أن هللا كان يكلمه : «ماْثلاي ...نَبايًّا » .ب

قوم هبا ) التثنية: وجهاً لوجه و اثنيهما اآلَيت والعجائب الىت كان ي
مل  -(. مل يقم حممد أبى من األمرين 8-6: 12، العدد 11، 10

يرى هللا قط و مل يصنع أى آَيت معجزية على العكس من يسوع 
 (.25: 10؛ يوحنا 36-28: 9؛ لوقا 18: 1)يوحنا 

نَبايًّا »ذكر موسى أن هللا سوف يقيم لبىن اسرائيل نبياً من اخوهتم  .ج
اذن فهو نىب اسرائيلى من شعب ، «ماْن إاْخَوتاكَ ماْن َوَسطاَك 

اسرائيل.مل يكن حممد  يهودَيً او اسرائيلياً، على العكس من يسوع 
 الذى ولد و نشأ ىف اسرائيل )من نسل داود(.

البد و انه يشري اىل اإلْساعيليني  "اخوتك"يزُعم املسلمون أن لفظ  .د
لكنه زعم خاطىء. حيث امر الرب شعب اسرائيل أبن جيعلوا 

ماْن َوَسطا إاْخَوتاَك ََتَْعُل َعَلْيَك َملاًكا. اَل »عليهم ملكاً من اخوهتم 
مما يؤكد ان  «َيَالُّ َلَك َأْن ََتَْعَل َعَلْيَك رَُجالً َأْجَنبايًّا لَْيَس ُهَو َأَخاكَ 

"اخوتك" استخدم لإلشارة اىل شخص يهودى من نفس  لفظ
اجلنس، و ما كان حممد و املسلمون ليقبلوا أبن يتم تعريفهم أو حتدد 

هويتهم كيهود.   كان هللا واضحا جداً خبصوص عهده و تتميم 
الوعد بواسطة اسحق ونسله من اليهود، و ليس بواسطة اْساعيل و 

- 10: 21وين ؛ تك21-18: 17نسله من العرب )تكوين 
(. القرآن نفسه يؤكد ان النبوة قد اعطيت لبىن اسرائيل }سورة 12

 {16اجلاثية: 
ادرك البعض ان تلك النبوة كانت عن يسوع، و قال يسوع ان  .ه

(. بعض اليهود كانوا قد تعرفوا 46: 5)يوحنا " َكَتَب َعن ا "موسى 
ُّ اآلِتا إاَل على يسوع انه  ْْلَقايَقةا النَِّبا ، (14: 6)يوحنا   اْلَعالَا ُهَو ِبا

و قد بشر الرسول بطرس بتحقق نبوة موسى عن يسوع ىف )اعمال 
ْثلاي َسُيقايُم َلُكُم الرَّبُّ »( 3:22 فَإانَّ ُموَسى قَاَل لاآلَِبءا: إانَّ نَبايًّا ما

 .«إاهلُُكْم ماْن إاْخَوتاُكمْ 

 :يسوع و جمىء "املعزي". 2       

 َوَأاَن َأْطُلُب ماَن »: معزَيً أخر بعد صعوده للسماءوعد يسوع إبرسال        

ُروُح اْْلَق ا الَّذاي اَل  اآلبا فَ يُ ْعطايُكْم ُمَعز اًَّي آَخَر لاَيْمُكَث َمَعُكْم إاَل األَبَدا،  
فَ تَ ْعراُفونَُه ألَنَُّه َيْسَتطايُع اْلَعاَلُ َأْن يَ ْقبَ َلُه، ألَنَُّه الَ يَ َراُه َوالَ يَ ْعرافُُه، َوَأمَّا أَنْ ُتْم 

: 14)يوحنا  «الَ َأتْ رُُكُكْم يَ َتاَمى. إاّن ا آِتا إالَْيُكمْ  .َماكاٌث َمَعُكْم َوَيُكوُن فايُكمْ 
 ( .17، 13، 7: 16و يوحنا  26: 15(. انظر ايضا )يوحنا 15-18

يستخرج املسلمون هذه النبوة عن نِب االسالم من اجنيل يوحنا والذي -ا
( 3-1: 1يوحنا تاحيته أن يسوع هو هللا الذى خلق كل شىء يعلن يف افت

و ان يسوع كان قد اعلن عن نفسه انه من قبل ان يكون ابراهيم هو كائن 
انه ىف نفس ذلك  )30: 10( وانه واآلب واحد )يوحنا 85: 8)يوحنا 

الكتاب )الكتاب املقدس( يبحث املسلمون عن اى اشارة حملمد كتحقيق 
{ فيجد املسلمون انفسهم مرغمني على 6رة الصف: للنص القرآىن }سو 

 التشبث أبى شىء يربر ادعاء حممد.

الثالث فقرات الالتى من اجنيل يوحنا يعرفن بشكل متكرر "املعزي"  -ب 
على انه هو الروح القدس )أو روح احلق( و ابلرغم من ذلك جيادل املسلمون 

"ان  القدس ُمدعني: أبن هذه النصوص ببساطة ال ميكن ان تشري اىل الروح
مواصفات و مالبسات هذه النبوة ال تضمن ابلضرورة انطباقها على الروح 

  (القدس".
اهنا كلمات ىف غاية الوضوح ال حتتاج  «ألَنَُّه إاْن َلْ َأْنطَلاْق الَ َيَْتايُكُم اْلُمَعز اي»

وح يذكر الكتاب املقدس ان يوحنا  املعمدان كان ممتلئاً من الر اىل تعليق. 
القدس حىت من قبل مولده، مث يتحدث عن كيف ان يسوع نفسه قد قبل 

الروح القدس على هيئة ْحامة. فلقد كان الروح القدس يتفقد البشر قبل زمن 
 .هذا اجلدل اغفل بوضوح املغزى من نبوءة يسوع يسوع كما ىف زمنه ايضا.

 ،"َماكاٌث َمَعُكمْ ألَنَُّه  صرح يسوع ان الروح القدس سيكون ماكثا معهم: "...
و  فيهملكن اجلديد ىف األمر هو نبوءة يسوع عن ان الروح القدس سيكون 

 ال ماكث معهم 


