الرد علي ادعاء ان وعد اهلل البراهيم
بمباركة اسماعيل هو نبوة عن امة
االسالم تكوين 02 :71
Holy_bible_1

سندرس معا شبهة يحاول فيها البعض يدعي ان معني مباركة اسماعيل اي جعل النبوة في ذريته
فتكون نبوة عن رسول االسالم
فاقدم في البداية مقدمة ثم نص الشبهة بالرد عليها
الذي ال يدركة المشكك ان البركة تختلف عن العهد  .والبركة والنبوة ليس لها عالقة مباشرة بالعهد
بل العهد هو مجيئ المسيح والنبوة هو ان يتنبأ االنبياء فقط عن المسيح
فسياق الكالم يقول االتي

سفر التكوين 71
 71 :71فقال اهلل بل سارة امراتك تلد لك ابنا و تدعو اسمه اسحق و اقيم عهدي معه عهدا ابديا
لنسله من بعده
 02 :71و اما اسماعيل فقد سمعت لك فيه ها انا اباركه و اثمره و اكثره كثي ار جدا اثني عشر
رئيسا يلد و اجعله امة كبيرة
 07 :71و لكن عهدي اقيمه مع اسحق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة االتية
 00 :71فلما فرغ من الكالم معه صعد اهلل عن ابراهيم

العهد هو السحاق الن اسحاق هو ابن الموعد الذي يرث والعهد معه هو عهد ابدي الن المسيح
هو الذي يملك الي االبد وهو من نسل اسحاق .فالعهد هو مثل التعاقد الذي يعقد بين طرفين
وقطعه اهلل مع اسحاق ابن ابراهيم وهو الذي استمر ليكون من نسل يعقوب ثم من نسل يهوذا
حتي وعد الرب انه يكون من نسل داود الي المسيح
سفر العدد 02
 71 :02و يتسلط الذي من يعقوب و يهلك الشارد من مدينة

سفر التكوين 72 :21

ال يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى ياتي شيلون وله يكون خضوع شعوب.

سفر الملوك الثاني 01 :71
ِ ِ
ِِ
ت إِلَ ْي ِهم أل ْ ِ
شأْ
الر ُّ
فَ َح َّن َّ
وبَ ،ولَ ْم َي َ
س َح َ
ب َعلَ ْي ِه ْم َو َر ِح َم ُه ْم َوا ْلتَفَ َ
اق َوَي ْعقُ َ
يم َوِا ْ
ْ
َجل َع ْهده َمعَ إ ْب َراه َ
َن يستَأ ِ
اآلن.
ْصلَ ُه ْمَ ،ولَ ْم َي ْط َر ْح ُه ْم َع ْن َو ْج ِه ِه َحتَّى َ
أْ َ ْ

سفر أخبار األيام األول 71 :71
وقَ ْد أَقَ ِ
س َرِائي َل َع ْه ًدا أ ََب ِديًّا.
وب فَ ِر َ
ام ُه ل َي ْعقُ َ
يض ًةَ ،وِإل ْ
َ
َ

سفر أخبار األيام الثاني 1 :07
يه وب ِن ِ
ِ ِ
يه
الر ُّ
َج ِل ا ْل َع ْه ِد الَِّذي قَ َ
شِإ َّ
ط َع ُه َمعَ َد ُاوَدَ ،وألَنَّ ُه قَ َ
َولَ ْم َي َ
ب أْ
يد َب ْي َ
َن ُي ِب َ
ت َد ُاوَد أل ْ
ال إِنَّ ُه ُي ْعط َ َ
ِسراجا ُك َّل األَي ِ
َّام.
ًَ

سفر المزامير 01 :00
تذكر وترجع الى الرب كل اقاصي االرض.وتسجد قدامك كل قبائل االمم.

سفر المزامير 91
 1 :91قطعت عهدا مع مختاري حلفت لداود عبدي
 2 :91الى الدهر اثبت نسلك و ابني الى دور فدور كرسيك ساله

 13 :91مرة حلفت بقدسي اني ال اكذب لداود
 11 :91نسله الى الدهر يكون و كرسيه كالشمس امامي
 11 :91مثل القمر يثبت الى الدهر و الشاهد في السماء امين ساله
فهو ابن داود وهو يبقي الي االبد
ملكه غير محدود وهو بكر لكل ملوك االرض رغم انه يبقي شاهدا في السماء

سفر اشعياء 72 :77
ويكون في ذلك اليوم ان اصل يسى القائم راية للشعوب اياه تطلب االمم ويكون محله مجدا

سفر اشعياء 1 :21

فقال قليل ان تكون لي عبدا القامة اسباط يعقوب ورد محفوظي اسرائيل.فقد جعلتك نو ار لالمم
لتكون خالصي الى اقصى االرض.

اشعياء  72 :30قد شمر الرب عن ذراع قدسه امام عيون كل االمم فترى كل اطراف االرض
خالص الهنا
فنفهم جيدا ان العهد مع اسحاق ليس المقصود به ال النبوة وال كثرة النسل انما مجيئ المخلص
فابناء داود في وعدهم بالنبوة لم ياتي انبياء بعد سليمان من نسل داود .فلو فهم المشكك ان
البركة هو ان ياتي انبياء فقد جاوبه الصواب
وهذا ما شرحه معلمنا بولس الرسول
رسالة بولس الرسول الي أهل غالطية 1
اه ِ
ِ ِ
ِ ِ
ع ،لِ َن َنا َل ِب ِ
يم ِ
وح.
الر ِ
ُمِم ِفي ا ْل َم ِس ِ
ان َم ْو ِع َد ُّ
سو َ
يح َي ُ
 72لتَص َ
اإل َ
يم لأل َ
ير َب َرَك ُة إ ْب َر َ
ِ
ِ
س ِب ِ
ُّها ِ
سِ
يد
سا ٍن ،أ َْو َي ِز ُ
س أَ
 73أَي َ
َح ٌد ُي ْبط ُل َع ْه ًدا قَ ْد تَ َم َّك َن َولَ ْو م ْن إِ ْن َ
ان أَقُو ُل :لَ ْي َ
اإل ْن َ
اإل ْخ َوةُ ِب َح َ
َعلَ ْي ِه.
اهيم وِفي َن ِ ِ
ِ
ِ
اع ُ ِ
َما ا ْلمو ِ
سِ
ال» َكأَنَّ ُه َع ْن َك ِث ِ
ينَ ،ب ْل
ير َ
ْ
سله .الَ َيقُو ُلَ « :وِفي األَ ْن َ
يد فَقيلَ ْت في إِ ْب َر َ َ
َ 71وأ َّ َ َ
ِ
ِ
اح ٍد« :وِفي َن ِ
َكأ ََّن ُه ع ْن و ِ
يح.
سل َك» الَّذي ُه َو ا ْل َمس ُ
ْ
َ
َ َ
ففهمنا ان اصال الشبهة مبنية علي اساس خطأ

وندرس معا نص الشبهة والرد عليها
ِ
َما إِ ِ
َجلِهِ.
ت لِ ِط ْل َ
استَ َج ْب ُ
بك ِم ْن أ ْ
س َماعي ُل فَقَد ْ
يقول اهلل إلبراهيم عليه السالم في الكتاب المقدس" :أ َّ ْ
سأ َُب ِ
يرةً"
ص ِب ُح أ َّ
ون أَباً ال ثْ َن ْي َع َ
َج َعلُ ُه ُمثْ ِم ارً َو أُ َكثُِّر ُذِّريَّتَ ُه ِج ّداً فَ َي ُك ُ
ارُك ُه َحقّاً وَ أ ْ
ش َر َرِئيساً َوُي ْ
َ
ُم ًة َك ِب َ
سفر التكوين اإلصحاح 02 : 71
"سأ َُب ِ
َج َعلُ ُه ُمثْ ِم ارً"
ارُك ُه َحقّاً" ثم بعبارة َ"وأ ْ
وانني هنا اسأل اليهود و المسيحيين  ..ما المقصود بعبارة َ
 ..ثم إكثار الذرية َ"و أُ َكثُِّر ُذِّريَّتَ ُه ِج ّداً"  ..مامعنى سأباركه؟ أليست مباركة اهلل إلسماعيل بجعل
النبوة في ذريته؟ ..
كما وضحت سابقا ان بركة اسماعيل ال عالقة لها بالوعد ووال النبوة لكن فقط بركة ارضية زمنية
والعدد نفسه يؤكد ذلك بان قصد اهلل بالبركة انه يجعل اسماعيل امة كبيرة واثني عشر رئيس
وهذا بالفعل تحقق في
سفر التكوين 03
 70 :03و هذه مواليد اسماعيل بن ابراهيم الذي ولدته هاجر المصرية جارية سارة البراهيم
 71 :03و هذه اسماء بني اسماعيل باسمائهم حسب مواليدهم نبايوت بكر اسماعيل و قيدار و
ادبئيل و مبسام
 72 :03و مشماع و دومة و مسا

 73 :03و حدار و تيما و يطور و نافيش و قدمة
 71 :03هؤالء هم بنو اسماعيل و هذه اسماؤهم بديارهم و حصونهم اثنا عشر رئيسا حسب
قبائلهم
فما قاله الرب تحقق في زمن التكوين اصال وال عالقه له باي شيئ فيما بعد
ولو اخذنا معني البركة هو فقط النبوة اذا عندما بارك اهلل االسماك الحيوانات والطيور في سفر
التكوين نتوقع ان يكون منها انبياء
سفر التكوين 22 :1
ِ
ِ
ارَ .وْل َي ْكثُ ِر الطَّ ْي ُر َعلَى األ َْر ِ
ام ِ
إلي ا ْل ِم َياهَ ِفي ا ْل ِب َح ِ
ض».
َوَب َارَك َها اهللُ قَائالً« :أَثْم ِري َوا ْكثُ ِري َو ْ
ولو علي االنسان فقط فاهلل بارك بيت فوطيفار فهل معني ذلك ان من نسل فوطيفار خرجي نبي او
انبياء ؟
سفر التكوين 5 :93
ب بار َك ب ْي َ ِ
ان ِم ْن ِح ِ
س َب ِب
ان لَ ُه ،أ َّ
ص ِر ِّ
َن َّ
ين َو َّكلَ ُه َعلَى َب ْي ِت ِهَ ،و َعلَى ُك ِّل َما َك َ
َو َك َ
الر َّ َ َ َ
ت ا ْلم ْ
ي ِب َ
ان لَ ُه ِفي ا ْل َب ْي ِت َوِفي ا ْل َح ْق ِل،
الر ِّ
فَ .و َكا َن ْت َب َرَك ُة َّ
وس َ
ب َعلَى ُك ِّل َما َك َ
ُي ُ

وايضا بارك الرب عوبيد االدومي فهل نتوقع مجيئ نبي من ادوم ؟

سفر أخبار األيام األول 11 :19
وت ِ
وم
الر ُّ
ش ُه ٍر َ .وَب َار َك َّ
وم ِفي َب ْي ِت ِه ثَالَ ثَ َة أَ ْ
ت ُعوِب َ
ب َب ْي َ
اهلل ِع ْن َد َب ْي ِت ُعوِب َ
َوَب ِق َي تَ ُاب ُ
يد أ َُد َ
يد أ َُد َ
َو ُك َّل َما لَ ُه.
وبارك اهلل شعب مصر واشور فهل يخرج من مصر واشور انبياء ؟
سفر إشعياء 25 :13
َشور ،و ِم ِ
ِ
ِب َها ُي َب ِ
س َرِائي ُل».
ار ُك َر ُّ
ص ُرَ ،و َع َم ُل َي َد َّ
ب ا ْل ُج ُنوِد قَ ِائالً« ُ :م َب َار ٌك َ
يراثي إِ ْ
ش ْع ِبي م ْ
ي أ ُّ ُ َ َ

بل اهلل يبارك كل مساكن الصديقين فهل من كل صديق سيخرج نبي؟
سفر األمثال 99 :9
الصد ِ
يرِ ،
لك َّن ُه ُي َب ِ
الشِّر ِ
ب ِفي َب ْي ِت ِّ
ين.
الر ِّ
س َك َن ِّ
لَ ْع َن ُة َّ
ِّيق َ
ار ُك َم ْ

وايضا كل من يتكل علي الرب
سفر إرميا 1 :11
ب ُمتَّ َكلَ ُه،
الر ُّ
الر ِّ
ان َّ
الر ُج ُل الَِّذي َيتَّ ِك ُل َعلَى َّ
ُم َب َار ٌك َّ
بَ ،و َك َ

فهذا مقياس غريب جدا ان يدعي احدهم ان كلمة بركه تعني افقط ن يخرج من نسل الرجل
المبارك نبي
هل اهلل بارك فرعون وعابدي األوثان مثال؟ بالطبع ال  ..و سوف اترك الكتاب المقدس يجيب عن
ذلك :اهلل يبارك اسحاق في سفر التكوين " 03:77وكان بعد موت ابراهيم ان اهلل بارك اسحق
ابنه وسكن اسحق عند بئر لحي رئي"  ..كيف بارك اهلل اسحاق؟  ..أليس بأن رضي عنه و
جعل النبوة في نسله؟  ..كلنا يعلم أن كل انبياء بني اسرائيل كانوا من نسل إسحاق.
اعتقد تم الرد علي هذا بالتفصيل واثبات خطأ هذا النوع من التفكير المغلوط
ما معنى كلمة سأبارك اسماعيل؟  ..أليس معناها سأباركه كما باركت اسحق و كما باركت يعقوب؟
 ..وبالتالي سيأتي نبي من نسله يقول له اهلل في سفر اشعياء " 1 : 12كل غنم قيدار تجتمع
أزين بيت جمالي"  ..هل تعرفون من هم
اليك كباش نبايوت تخدمك تصعد مقبولة على مذبحي و ّ
قيدار ونبايوت؟  ..انهم ابناء اسماعيل الذين سكنوا جزيرة العرب  ..فمن هو ذلك النبي عبد اهلل و
الذي اجتمعت تحت إمرته كل جزيرة العرب ودخلوا في دين اهلل معه  ..وعبدوا اهلل وحده بعد أن
كانوا عبدة أوثان؟  ..هل هو يسوع الناصري  ..أم بولس؟!  ..بالطبع ال  ..و أين يقدم الحجاج
الهدي و الذبائح و أين بيت جمال اهلل ذلك؟  ..ألم يتنبأ يسوع بهدم و خراب الهيكل بيت اهلل في
القدس؟  ..أليس بيت جمال اهلل هو بيت اهلل الحرام بجزيرة العرب بمكة و الموجود إلى اآلن شاهدا
على صدق رسالة النبي محمد بن عبد اهلل؟
اوال هذا يسمي تدليس فاين كلمة نبي عن نبايوت وقيدار ؟

فنص اشعياء يقول
سفر اشعياء 12
 7 :12قومي استنيري النه قد جاء نورك و مجد الرب اشرق عليك
 0 :12النه ها هي الظلمة تغطي االرض و الظالم الدامس االمم اما عليك فيشرق الرب و مجده
عليك يرى
 1 :12فتسير االمم في نورك و الملوك في ضياء اشراقك
 2 :12ارفعي عينيك حواليك و انظري قد اجتمعوا كلهم جاءوا اليك ياتي بنوك من بعيد و تحمل
بناتك على االيدي
 3 :12حينئذ تنظرين و تنيرين و يخفق قلبك و يتسع النه تتحول اليك ثروة البحر و ياتي اليك
غنى االمم
 1 :12تغطيك كثرة الجمال بكران مديان و عيفة كلها تاتي من شبا تحمل ذهبا و لبانا و تبشر
بتسابيح الرب
 1 :12كل غنم قيدار تجتمع اليك كباش نبايوت تخدمك تصعد مقبولة على مذبحي و ازين بيت
جمالي

سياق كالم اشعياء الن اشعياء انهي كالمه في االصحاح السابق بالتاكيد ان كالمه عن مجيئ
الفادي الي صهيون فقال
سفر اشعيا 31
 02 :31و ياتي الفادي الى صهيون و الى التائبين عن المعصية في يعقوب يقول الرب
 07 :31اما انا فهذا عهدي معهم قال الرب روحي الذي عليك و كالمي الذي وضعته في فمك ال
يزول من فمك و ال من فم نسلك و ال من فم نسل نسلك قال الرب من االن و الى االبد
وايضا متعلق بالذي بعده الذي يتكلم عن واحده من النبوات المهمة التي اكدها المسيح بنفسه انها
عنه
سفر اشعياء 17
 7 :17روح السيد الرب علي الن الرب مسحني البشر المساكين ارسلني العصب منكسري القلب
النادي للمسبيين بالعتق و للماسورين باالطالق
 0 :17النادي بسنة مقبولة للرب و بيوم انتقام اللهنا العزي كل النائحين
 1 :17الجعل لنائحي صهيون العطيهم جماال عوضا عن الرماد و دهن فرح عوضا عن النوح و
رداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة فيدعون اشجار البر غرس الرب للتمجيد
 2 :17و يبنون الخرب القديمة يقيمون الموحشات االول و يجددون المدن الخربة موحشات دور
فدور

 3 :17و يقف االجانب و يرعون غنمكم و يكون بنو الغريب حراثيكم و كراميكم
 1 :17اما انتم فتدعون كهنة الرب تسمون خدام الهنا تاكلون ثروة االمم و على مجدهم
تتامرون
هذا ايضا يضيف دليل اخر ان النبوة عن المسيح وشعبه وكنيسته التي تبدا من اورشليم وتمتد
الي المسكونه
اذا سياق الكالم هو عن الفادي المخلص الذي ياتي الي صهيون ويقيم عهد ابدي مع ابناؤه الي
االبدي بعد ان يحمل معصية التائبين االصحاحات من  12الي  11وحده واحده تتكلم عن كنيسة
المسيح
واصحاح  12يقدم صورة جميله لكنيسة العهد الجديد التي تمهد الي ملكوت السموات
وهذا شرحته في ملف
هل نبوة اشعياء قومي واستنيري هي نبوة عن مكة ؟ اشعياء 1-7 :12

إننا نق أر في سفر التكوين  72:71أن اهلل يبارك ابراهيم "وباركه وقال مبارك ابرام من اهلل العلي
مالك السموات واالرض" كيف بارك اهلل ابراهيم؟  ..أليس بأن رضي عنه و جعل النبوة في نسله؟

ايضا لما بارك اهلل شمشون صار نبيا "ودعت اسمه شمشون فكبر الصبي وباركه الرب"

و في سفر التكوين  12 : 01اسحاق بارك يعقوب ولم يبارك عيسو فكان كل األنبياء من ذرية
يعقوب الذي هو اسرائيل "وحدث عندما فرغ اسحق من بركة يعقوب و يعقوب قد خرج من لدن
اسحق ابيه ان عيسو اخاه أتى من صيده"
الوعد هو المقصود به المسيح اما البركة فهي البركة العددية والبركة االرضية كما شرحت سابقا
بل ما قدمه المشكك يؤكد ان االمر من ابراهيم السحاق ليعقوب وال عالقه السماعيل
ِ ِ
ِ
و في سفر التثنية ِ ِ ِ َ 7:11
يل قَ ْب َل َم ْوِت ِه
س َرِائ َ
وسى َر ُج ُل اهلل َبني إِ ْ
"هذه ه َي ا ْل َب َرَك ُة الَّتي َب َار َك ِب َها ُم َ
ف علَ ْي ِهم ِم ْن ِ
الر ُّ ِ ِ
شرة آالف من
أَق َْب َل َّ
اء َوأَ ْ
اء ُم َحاطاً ِب َع َ
ير َوتَأَلَّ َ
ق ِفي َج َب ِل فَ َار َ
ان َج َ
َ
ب م ْن سي َن َ
ساع َ
ش َر َ َ ْ
الرجال القديسين"  ..مامعنى البركة هنا  ..أليس التبشير بنبوة المسيح بن مريم عليه السالم من
بعده و خروجه بجبال ساعير التي هي بفلسطين وكذلك التبشير بنبوة النبي محمد الذي يأتي من
فاران التي سكنها اسماعيل و بفتحه لمكة و معه عشرة آالف من الصحابة؟

وهذه شرحتها ايضا في ملف
اين تقع فاران ؟ وهل هي نبوة عن رسول االسالم ؟
باختصار

فاران موقعها معروف في شمال سيناء غربها برية صين وشرقها ارض سعير وجنوبها جبل حوريب
ويسكنها المديانيون وال تمت بصله المن قريب وال من بعيد لمكة او المدينة او رسول االسالم
العدد يتكلم عن يهوه اهلل الذي يسير مع شعبه في طريق الخروج من مصر الي جبل حوريب وجبل
سعير وجبال فاران ويتكلم عن عشرات االالف من القديسين ولم يتكلم عن غزوات اسالميه وال فتح
مكه وال عشرة االف صحابي فهي عشرات وليس عشره
تالآل تعبير يستخدم للظهور االلهي وليس للبشر ونار شريعة اهلل وليس شريعة البشر
قيدار ونبايوت لم يسكنوا ارض فاران وال يمتوا لها بصله
ان تكلم البعض عن شمال الحجاز فهو يتكلم خطأ عن منطقتة تبعد زيادة عن  555ميل شماال
التمت بصله لمكة او المدينه اطالقا
بك ِم ْن أ ْ ِ ِ
ِ
َما إِ ِ
سأ َُب ِ
َج َعلُ ُه ُمثْ ِم ارً وَ أُ َكثُِّر
ت لِ ِط ْل َ
استَ َج ْب ُ
ارُك ُه َحقّاً وَ أ ْ
س َماعي ُل فَقَد ْ
أعيدها مرة أخرى "أ َّ ْ
َجله َ
يرةً" سفر التكوين اإلصحاح 02 : 71
ص ِب ُح أ َّ
ون أَباً ال ثْ َن ْي َع َ
ُذِّريَّتَ ُه ِج ّداً فَ َي ُك ُ
ش َر َرِئيساً َوُي ْ
ُم ًة َك ِب َ
َج َعلُ ُه ُمثْ ِم ارً  ..أليس اإلثمار يأتي نتيجة رضوان اهلل كما في المزامير 02 :723
ما معنى َوأ ْ
"جعل شعبه مثم ار جدا و اعزه على اعدائه" أليس ذلك ما قاله المسيح لبني اسرائيل في انجيل
متى ألمة بني اسرائيل حين أخبر باستبدالهم فقال "لِذلِ َك أَقُو ُل لَ ُكم :إِ َّن ملَ ُك َ ِ
س ُي ْن َزعُ ِم ْن
وت اهلل َ
ْ
َ
ِ
ش ْع ٍب ُي َؤدِّي ثَ َم َرهُ" ما معنى يؤدي ثمره  ..أليس يؤدي ما عليه من طاعة و
سلَّ ُم إِلَى َ
أ َْيدي ُك ْم َوُي َ
عبادة هلل الواحد األحد؟  ..ولذلك يقول القرآن "كنتم خير أمة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف
وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهلل"

يرةً"  ..أليس إكثار ذرية
ص ِب ُح أ َّ
ون أَباً ال ثْ َن ْي َع َ
ما معني "وَ أُ َكثُِّر ُذِّريَّتَ ُه ِج ّداً فَ َي ُك ُ
ش َر َرِئيساً َوُي ْ
ُم ًة َك ِب َ
اسماعيل ليكون المنتهى بتكوين األمة المباركة العظيمة التي ستأتي من نسل اسماعيل بعد أن
باركه اهلل بجعل النبوة في نسله؟

وهذه الكذبه ايضا تم الرد عليها في ملف
هل تعبير ويعطي المة تعمل ثماره نبوة عن امة االسالم ام عن كنيسة االمم ؟ متي 21 :07
مرقس  70و لوقا 02
ما يقوله المسلمين هو ادعاءات كاذبه الن الكالم هنا من السيد المسيح الذي يخبر اليهود ان
ملكوت السموات الذي كان لليهود في العهد القديم نزع منهم واعطي لكنيسة العهد الجديد االممية
ومملكة العهد الجديد هي التي اخذت ملكوت السموات
و الرب يسوع المسيح يتكلم عن نبي ياتي بعده بصفة ان انبياء كذبه سياتوا بعده ذئاب مضلة
سافكوا دماء

واكتفي بهذا القدر

والمجد هلل دائما

