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 :
أمــام الكثیـــر مـــن الكتابــات واألبحـــاث التـــي تـــصدت 

ال التـوراة واإلنجیـل، فـيبنبوة محمد البشاراتللحدیث عن
ـــل النـــادر مـــن الدراســـات اإلســـالمیة التـــي  نجـــد غیـــر القلی

ســـة البـــشارات فـــي غیـــر هـــذین الكتـــابین،أولـــت اهتمامهـــا بدرا
ومما ال شك فیه أن ذكر القرآن للبشارات بنبوة محمـد 

ــــك  ــــدافع األكبــــر وراء تل فــــي التــــوراة واإلنجیــــل قــــد كــــان ال
بخـالف وهـذا ، الجهود الجبارة التي بذلها علمـاء المـسلمین

وغیرهـا مـن الكتـب الهندوسـیة والبوذیـة والكنفـشیوسیة والتاویـة
ـــم تجـــد حتـــى اآلن العنایـــة المناســـبة كتـــب األدیـــان التـــي ل

، سواء في موضوع البشارات أو في مجمل البحـث الـدیني
تتبــع إلــى ومـن هنــا تتأكــد أهمیـة هــذه الدراســة التـي تــسعى

ـــوة محمـــد  ـــشارات بنب وهـــذه ، فـــي الكتـــب الهندوســـیةالب
واحـدة مـن أقـدم الكتابـات الدینیـة فضًال عن أنهـاالكتابات

اتباعهــــا ینــــاهز الملیــــار فــــإن عــــدد ، ينــــسانفــــي التــــراث اإل
یسهم في فتح طریـقإنسان، وهذا 

.كلیة الشریعة، جامعة آل البیت، مساعدأستاذ*
.باحث، ماجستیر أصول دین**

.اإلسالم أمام أتباع هذه الدیانةإلى جدیدة للدعوة
فـي الكتـب البشارات بنبوة محمـد موضوعاهتم ب

دد قلیــــل مــــن البــــاحثین المــــسلمین عــــالهندوســــیة المقدســــة 
ـــــــر المـــــــسلمین ـــــــن ومـــــــن هـــــــؤالء األســـــــتاذ، وغی ـــــــاراب إكب

.)١(العزامي
)Ibn-eKbar Al-Aazami( فـــــي كتابـــــه القـــــیم

Muhammad In The""لكتـب الهندوسـیةافـيمحمد"
Books of Hinduism".

هــذا الموضــوع الــشیخ محمــد إبــراهیم فــي كتــب كمــا
وهو أحـد كبـار علمـاء الحـدیث -) ١٩٥٧ت(السیالكوتي
ـــد ـــة"رســـالة باســـم -فـــي الهن اواختـــصره، "بـــشارات محمدی

)١٩٤٨ت(العالمــــة المنــــاظر الــــشیخ ثنــــاء اهللا األمرتــــسرى 
، "محمــد رشــي"باســم رئــیس جمعیــة أهــل الحــدیث فــي الهنــد
كمــــا ألــــف ). ١٩٥٨(ونــــشره الــــشیخ محمــــد داود راز ســــنة 

كتابـــا بهـــذا )يمحمـــد مطیـــع الـــرحمن الجاترویـــد(األســـتاذ 
وقد ظهر كتاب جدید بقلـم . "خاتم النبیین"الموضوع باسم 

إال أنــه توســع ، شــمس نویــد العثمــاني فــي الموضــوع نفــسه
. فیه بما ال تقره كتب القوم

 

***

م٢٤/٦/٢٠١٠: تاریخ قبول البحثم١٦/١١/٢٠٠٩: تاریخ وصول البحث
 

. في الكتب الهندوسیة المقدسةالدراسة إلى إظهار النصوص واإلشارات الدالة على نبوة محمد تهدف هذه
للكتب الهندوسیة المقدسة فإننا نجد العدید من األسماء واألوصاف التي أطلقت على النبي المنتظر ومن هذه وفقاً و 

كما سوف نطبق بمعانیها المتعددة فقط على النبي محمد وهذه األسماء ت) كاروم) (رایبا) (كالكي) (ناراشنوس(األسماء 
.هذا البحثنوضح ذلك في  

Abstract
The aim of this study is to seek the evidence and references of the Prophet Muhammad -peace be

upon him- in the books of Hinduism (one of the oldest books in the religious heritage of mankind).

According to Hindu Holy Books they expected a prophet by many names including: "Nararshnus"

and "Kalki" "Raiba" "Karom". The Vedas recipes and references apply only to the Prophet Muhammad

(peace be upon him) as we will show in this study.
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ــــرز ومــــن  ــــذین أب العلمــــاء المــــسلمین المعاصــــرین ال
فـــي فـــي الحـــدیث عـــن البـــشارات بنبـــوة محمـــد أســـهبوا

فــي األعظمــيمحمــد ضــیاء : تورالــدك، الكتــب الهندوســیة
ــــد"كتابــــه  " دراســــات فــــي الیهودیــــة والمــــسیحیة وأدیــــان الهن

ــــدكتور ذاكــــر نایــــك ــــه العدیــــد مــــن ، وال ــــذي ل األبحــــاثوال
المنشورة على االنترنت والمحاضـرات المـصورة حـول هـذا 

. الموضوع
موضـــــوع إلـــــى وأشـــــار بعـــــض البـــــاحثین المـــــسلمین

معــالجتهم للبــشارات فــي ســیاق بنبــوة محمــد البــشارات 
الـدكتور ومـن هـؤالء ، في التوراة واإلنجیـلبنبوة محمد

تباشــــیر "نــــصر اهللا عبــــد الــــرحمن أبــــو طالــــب فــــي كتابــــه 
ویعتبر عملـه تلخیـصا ، "اإلنجیل والتوراة باإلسالم ورسوله

، إال بنبــوة محمــد هندوســیة مــوجزا إلحــدى عــشرة بــشارة
ي یــــدل علــــى الــــذالهندوســــيیــــذكر الــــنص طالــــب لــــم اأبــــأن 

نمــــا  ٕ ــــسیرها البــــشارات، ومــــصدر هــــذه البــــشارات، وا ذكــــر تف
ـــشارات علـــى مقـــال . وشـــرحها وقـــد اعتمـــد فـــي ذكـــر هـــذه الب
ـــد"بعنـــوان  ـــة فـــي الهن ، "كتـــاب هندوســـي یثیـــر األوســـاط الدینی

) م٢٠٠٠، مــــایو ٩٥عــــدد (نــــشرته مجلــــة كــــشمیر المــــسلمة 
علــى تمامــه، یثبــت أن اإللــه البــشري الــذي ینتظــره الهنــدوس 

.نما هو نبي اإلسالم محمد إ
اب ـوالمقصود بهذا الكتاب الذي ذكره المقال هو كت

Vaid)٢("ویــــــد بركــــــاش أوباهــــــدي"الباحــــــث الهنــــــدي 

Parkash اهللا "فـــي جامعـــة غیـــر مـــسلموهـــو بروفیـــسور
. "كلكي أوتار"في كتابه " أباد

مـــن العلمـــاء الهنـــدوس الـــذین اهتمـــوا بهـــذا الموضـــوع،و 
فـــــي الكتـــــب . بـــــصحة البـــــشارات بنبـــــوة محمـــــد وأقـــــروا

اإلســـالم "كتابـــه فـــي " رامـــیش برســـاد"الـــدكتور ، الهندوســـیة
وفیـــه فـــصل كامـــل عـــن البـــشارات فـــي كتـــب "الـــذي أحبـــه

.)٣(الهندوس
 



فــي كتــب الهنـــدوس جــاءت البــشارات بنبــوة محمـــد 
جـاء صـریحا ومنهـا مـا جـاءعلى أشكال متعددة، فمنها مـا 

. التوضیح والتفسیرإلى مبهما یحتاج

::
إلـــى مـــن أهـــم النـــصوص الهندوســـیة التـــي أشـــارت

جــاء فــي كتــاب آثارویــدا مــا مجــيء رســول اهللا محمــد 
: )٤(١٤-٢٠/١٢٧/١كتاب 

محمــوداأیهــا النــاس اســمعوا بوقــار، ناراشــنوس ســیكون .١
فــظ ذلــك المهــاجر والــذي ســیكون، وســوف نح)ســیرفع ذكــره(

. من األعداءستمائة وتسعة آالف من ، أمیر السالم
مركبـــة مـــن هـــي كلمـــة سنـــسكریتیة " نراشـــنس"كلمـــة 

الممــدوح : معناهــا" أشــنس"ونــساناإل: یعنــي" نــر"كلمتــین 
أو الــذي ، الممــدوحنــساناإل: مــن النــاس ومعنــى الكلمتــین

. حمده الناس
فـــي مقدمـــة لكتـــاب " مـــیش برشـــادرا"یقـــول الـــدكتور 

وهو "محمد " معنى نراشنس بالعربیة": "سالم اهللا صدیقي"
مـن هـو هـذا؟ غیـر : وقـال، "ر ویدااالذي جاء ذكره في آت

.)٥(" محمد"
وهـــــو لهـــــاإفـــــالمنتظر هـــــو رجـــــل ولـــــیس مالكـــــا أو 

ممـــدوح ومحمـــود بـــین النـــاس وهـــذه البـــشارة وحـــدها كافیـــة 
.محمد ظر هوللتأكد بأن الشخص المنت

ونحـــن " ناراشـــنوس ســـیكون محمـــودا"تقـــول الترنیمـــة 
نعلــم أنــه ال یوجــد شــخص آخــر فــي تــاریخ الجــنس البــشري

. قد حمد اسمه كما هو الحال مع النبي محمد
" ســــوف یحمــــد"بــــصیغة المــــستقبل " حمــــد"جــــاء الفعــــل 

وهــذا یعنــي أن ناراشــنوس لــم یكــن قــد بعــث إبــان كتابــة الجــزء 
رابــع واألخیــر مــن أســفار الویــدا والمــسمى آثارویــدا، ویعتقــد ال

.)٦(أن هذا الجزء قد كتب بعد مجيء عیسى 
ـا َلـَك : قولـه تعـالىإلـى ولعل في هذا إشـارة َن َفْع رَ وَ

رَكَ  ْك .]٤: الشرح[ِذ
ومحمــودا ، محمــودا فــي األرضفقــد كــان النبــي 

والتــي عــراج ویظهــر ذلــك جلیــا فــي قــصة الم، فــي الــسماء
لـم یـأت سـماء مـن الـسماوات إال وكـان المالئكـة تذكر أنه

.)٧(یرحبون به
بعــض إلــى إشــارةكمــا اشــتملت هــذه الترنیمــة علــى

لــى ، المدینــةوهجرتــه مــن مكــة إلــى، صــفات النبــي ٕ وا
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حفظـه مـن إلى و، تسعینوستین ألف ، عدد سكان مكة
ـــــنَ النَّـــــااألعـــــداء  َك ِم ُم ـــــصِ ]٦٧:المائـــــدة[سِ وَالّلـــــُه َیْع

إلـــى هـــذه الترجمـــة غیـــر دقیقـــة بـــالنظرأن والمالحـــظ هنـــا 
Ibn-eKbar" ابـــن اكبـــار العزامــي"ـالترجمــة االنجلیزیـــة لــ

Al-Aazami)نراشــناس ســیكون محمــودا: "التــي تقــول. )٨
وسوف نحفظ ذلـك المهـاجر الـذي یحمـل الـسالم مـن سـتین

."ألف وتسعین عدو
ــــاني ــــشعري الث ــــشیروالمقطــــع ال ــــرة ی إلــــى لهــــذه الفق

والتـــــي تنطـــــوي علـــــى معنـــــى " "Karomاســـــتعمال كلمـــــة 
وهـذا ینطبـق علـى النبـي محمـد" بشیر الـسالم"و"المهاجر"
)٩( .

فهـو المهـاجر ألنــه هـاجر مــن مكـة إلــى المدینـة وهــو
بـشیر الـسالم ألنـه جــاء إلـى المدینـة وهــي تعـاني مـن حــروب 

أكثـر مــن مائــة ســتمرت طویلـة ومریــرة بـین األوس والخــزرج ا
. )١٠(فعم السالم والتصالح بین أهل المدینة، عام

كمــا أن الیهــود الــذین كــانوا یحكمــون الــیمن أحرقــوا 
نــصارى نجــران أحیــاء، وكمــا قــام نــصارى الحبــشة بمهاجمــة 

تحطـیم الكعبـة إال الـیمن، وأبـادوا كثیـرا مـن أهلهـا، ثـم حـاولوا 
. أن العقاب اإللهي حال دون ذلك

وباختــصار كــان العــرب یعــانون مــن حــروب محلیــة 
وفـي هـذه الظـروف جـاءت بعثـة النبـي محمـد . ودولیة

ورغــم أن العـــرب لـــم یظهـــروا لـــه أي رحمـــة إال أنـــه قـــابلهم 
ونتیجـــة لـــذلك أصـــبحت الجزیـــرة العربیـــة ، بـــالعفو واللطـــف

.)١١(وأصبح األعداء أخوة، خالل حیاة النبي مكانا آمنا
أن اهللا ، طــــع األخیــــر مــــن هــــذه الترنیمــــةیقــــول المق

سوف یحمیه من أعدائه الـستمائة والتـسعة آالف، وقـد حـاول 
بعض المفسرین أن یربطوا بین هذا العـدد وعـدد سـكان مكـة، 

ألن األعــداء هــم مــن یحمــل الــسالح ضــد النبــي ؛وهــذا خطــا
١٢(من سكان مكة دون غیرهم(.

الــذین ي والتفـسیر الــصحیح هــو جمیــع أعــداء النبــ
.)١٣(شاركوا في قتاله في جمیع األوقات

وقــد اســتعملت فــي نهایــة المقطــع األخیــر مــن الترنیمــة
ســـــكان وهـــــذه الكلمـــــة تـــــستعمل أیـــــضاً )Rosham(كلمـــــة 

وهــذا یؤكــد أن الــشخص المنتظــر ســوف . الجزیــرة العربیــة
. )١٤(هذه المنطقةإلى ینتمي

يوســـوف یكـــون لـــه اثنتـــ، وهــو ســـوف یركـــب الجمـــل.٢
مقامـه سـیكون رفیعـا وعربتـه سـتكون سـریعة ، عشرة زوجة

. وتالمس السماء ثم تعود
یــدل ركــوب الجمــل علــى أن ظهــور النبــي المنتظــر 

وأنــه یظهــر ، مرحلــة ســابقة مــن زماننــا الحاضــرإلــى یعــود
فــي منطقــة صــحراویة، وأنــه لــن یكــون فــي الدیانــة الهندوســیة

.)١٥(اهمةألن ركوب الجمل هو أمر محرم على البر 
الهندوسیة ال تقر بتعـدد الزوجـات كمـا أنـه لـم یوجـد 

إال مــا حكــي عــن ، بطــل مــن أبطــالهم لــه أكثــر مــن زوجــة
وهــن ، بــأن لــه عــددا مــن الجــواري یالعــبهن" كرشــنا"إلههــم 

:وهـــيولكـــن زوجتـــه الحقیقیـــة واحـــدة" جـــوبي"ـ معروفـــات بـــ
.)١٦("رادها"

: هــــــذا العــــــددفبلــــــغ عــــــددهنوأمــــــا أزواج النبــــــي 
خدیجــة بنـــت خویلـــد، ســودة بنـــت زمعـــة، عائــشة بنـــت أبـــي 
بكر الصدیق، حفصة بنت عمـر بـن الخطـاب، زینـب بنـت 
خزیمــــة، أم ســــلمة بنــــت أبـــــي أمیــــة، زینــــب بنــــت جحـــــش، 
جویریــة بنـــت الحــارث، أم حبیبـــة بنـــت أبــي ســـفیان، صـــفیة 
بنــت حیــي بــن أخطــب، میمونــة بنــت الحــارث، ماریــة بنــت 

.)١٧(شمعون القبطیة
االثنـى عـشر یختلـف وفي تعـداد زوجـات النبـي 

فـي جعلـه ریحانـة بنـت زیـد بـدال األعظمـيابن إكبار عن 
.)١٨(من ماریة القبطیة

مائــــة قطعـــــة نقدیــــة مـــــن Mamahاهللا ســــوف یهـــــب.٣
ئــة مــن الخیــل اوثــالث م، )قالئــد(وعــشرة أكالیــل ، الــذهب

. الجیدة وعشرة آالف من األبقار
هـذا وجـاء " مامـاه"في هـذه الترنیمـة سمي نراشنوس 

ـــدا أیـــضا  ـــاك ) ٢٧ســـكات ٥منـــدل (االســـم فـــي الـــرج وی وهن
وهــي نــسبةاحتمــال أن تكــون هــذه الكلمــة مــن أصــل عربــي 

: مــا(كمــا أن هــذه الكلمــة مركبــة مــن كلمتــین ) محمــد(إلــى 
ـــي ) وتعنـــي كثیـــر الحمـــد: وتعنـــي عظـــیم، ومـــاه أن وهـــذا یعن

ةـلى نفس معنى كلمالسنسكریتة تشیر إ)ماماه(كلمة 
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. )١٩(في اللغة العربیة) محمد(
والمائـــة قطعـــة ذهبیـــة هـــم الـــصحابة الـــذین هـــاجروا

إال أن أحـــــدهم ١٠١الـــــذین كـــــان عـــــددهم ، الحبـــــشةإلـــــى 
فأصـــــبح ) وهـــــو عبـــــد اهللا بـــــن جحـــــش(اعتنــــق المـــــسیحیة 

.)٢٠(١٠٠عددهم 
فــإن ، إشــارة إلــى العــشرة المبــشرینافیهــوالقالئــد العــشرة 

أبـو :مثل العقد في العنق وهـممنزلة هؤالء عند النبي 
، عثمـــان بـــن عفـــان، عمـــر بـــن الخطـــاب، بكـــر الـــصدیق

طلحــة بــن ، أبــو عبیــدة بــن الجــراح، علــي بــن أبــي طالــب
سـعد ، عبد الرحمن بـن عـوف، الزبیر بن العوام، عبید اهللا

. سعید بن زید، بن أبي وقاص
، ومناقب كثیـرةوهؤالء الصحابة العشرة لهم فضائل

.)٢١(بالجنةوقد شهد لهم رسول اهللا 
والثالثمائـــة حـــصان الـــسریعة هـــم الـــصحابة األكثـــر 

فــي معركــة بــدر وكــان شــجاعة الــذین كــانوا مــع النبــي
فأصــــــبح عــــــددهم ١٤والــــــذین قتــــــل مـــــنهم ٣١٤عـــــددهم 

٢٢(٣٠٠( .
فــان البقــرة تطلــق عنــد ، وأمــا عــن المائــة ألــف بقــرة

ى الــشخص البــسیط وغیــر المخــادع وهــذا العــدد الهنــود علــ
عدد الصحابة الذین كانوا مع النبي عندما فـتحإلى یشیر
. )٢٣(مكة

بلـغ فـي ةحملـوا الرسـالالـذین أصـحابه عـددكما أن
ولـم یحـصل هـذا ألي نبـي أو . حیاته أكثر مـن مائـة ألـف

زعــــیم أو بطــــل فــــي تــــاریخ العــــالم أجمــــع إال لنبینــــا علیــــه 
.)٢٤(السالمالصالة و 

.بــشر یــا أحمــد كــالطیور المغــردة علــى االشــجار المثمــرة.٤
. لسانك وشفتاك یتحركان كنصلي مقص

ومعنــاه هــو )Raibah(ســم اذكــر فــي هــذه الترنیمــة 
. )٢٥(نفس معنى أسم أحمد باللغة العربیة

أن یبــشر ) ریبــاه(وتقــول الترنیمــة أن اهللا طلــب مــن 
ر یــــشبه تغریــــد الطیــــور علــــى وأن هــــذا التبــــشی، بتعالیمــــه

الـــشجر، وقـــراءة القـــرآن فیهـــا مـــن الـــشعور بالـــسالم والـــسعادة
وأمـــا الثمـــار المــــذكورة. تغریـــد الطیـــورإلـــى كمـــن یـــستمع

ا هاإلسالم وانتشار إلى تشیرتشیرف ـُلَه ـٍة َأصْ رٍة َطیَِّب َج َش َك
اء  َها ِفي الـسََّم َفرُْع ـ* ثَاِبتٌ وَ ـینٍ ِب ـلَّ ِح ـا ُك َلَه ِتي ُأُك نِ تُـؤْ ْذ ِإ

ا بَِّه . )٢٦(]٢٥-٢٤: إبراهیم[رَ
أن ناراشــنوس عنــدما ینــشر إلــى كمــا تــشیر الترنیمــة

ـــز ، رســـالته ســـتكون واضـــحة وغیـــر غامـــضة ـــه تمی وكلمات
. )٢٧(والصواب والخطأ، بین الحق والباطل

ـــــــــصلوات .٥ ـــــــــي تـــــــــالوة ال ـــــــــذین ینـــــــــشغلون ف هـــــــــؤالء ال
وأطفــــــالهم ، ومقاتلــــــة أعــــــدائهم كثـــــور قــــــوي، والتـــــسبیحات

. كاألبقاروأطفالهم یعیشون في بیوتهم براحة وسالم 
وأتبـــــاع ) أتبـــــاع هـــــذا النبـــــي ســـــوف یمجـــــدون اهللا(
، یــسمون الحمــادون والتــي تعنــي كثــرة حمــد اهللامحمــد 

وتــشیر الفقــرة إلــى أنهــم حتــى فــي حــروبهم یــؤدون صــالتهم، 
الحــرب وهــو مــا یــؤدون الــصالة حتــى فــي وأتبــاع محمــد 

. )٢٨(الخوفیعرف باسم صالة
أن أتبـاع الـشخص المنتظـر إلـى تؤكد هذه الترنیمـة

وسـوف یقـاتلون كمـا ، لیسوا ضعفاء وهـم مقـاتلون شـجعان
. تقاتل الثیران

أن أطفــالهم ونــساءهم یعیــشون بهــدوء إلــى واإلشــارة
ففــي أكثــر مــن ، وســالم تنطبــق أیــضًا علــى أتبــاع اإلســالم

فـال ونـساء المــسلمین عـشرین معركـة مـع األعـداء كـان أط
. )٢٩(یعیشون بهدوء وسالم

فهـو مــصدر. یـا أحمـد امــسك هـذا الكتــاب المقـدس بقــوة.٦
تقیـــاء كرجـــل ســـعى ألن تبلغـــه للنـــاس األأو . الـــصحة والحكمـــة

. شجاع یصیب هدفه
وكتــاب (Raibah)إلــى أشــارت هــذه الترنیمــة أیــضاً 

، الحكمـــة الـــذي ســـوف یحملـــه بیدیـــه األمینتـــین هـــو القـــرآن
فلهـــــا ، )األنعــــام(وأمــــا عــــن كونــــه مــــصدرًا للمــــال والبقــــر

معنیـــان األول أن تـــالوة القـــرآن ســـوف تعـــود بـــالنفع علـــى 
ــــاهنــــساناإل ــــاني أن القــــرآن ســــیكون ، فــــي دنی والمعنــــى الث

مفتــاح النجــاح فــي الــسماء وســوف یجلــب الــسعادة والفــرح 
. )٣٠(واالزدهار في الدنیا

، ت كلهـــاوهـــو أفـــضل الكائنـــا. هـــو ملـــك العـــالم كإلـــه.٧
. فاحمدوه بأفضل الكلمات

مـالمنتظر بأنه أعظتصف هذه الترنیمة الشخص
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فهــو ســید وهــذا مــا ینطبــق علــى النبــي محمــد ، النــاس
. ولد آدم

ــــشیر هــــذه الترنیمــــة ــــشخص المنتظــــر إلــــى وت أن ال
أنـه لعظمتـه سـیبدو كمـالك إلـى وهذا یشیر، سیدعى كإله

. )٣١(أو إله
أنــه ســیهدي األمــم كلهــا إلــى لترنیمــة أیــضاً وتــشیر ا

الــذي بعثــه اهللا للنــاس وهــذا ینطبــق علــى النبــي محمــد
إلــى خالفــًا لألنبیــاء الــسابقین الــذین بعــث كــل مــنهم، كافــة

. أمة معینة
فهــو أخبــر ، إن ذكــر هــذا الــشخص ســیكون أنــشودة

وهــذا مــا ، بــأن النــاس ســوف یمجــدون ذكــره أعظــم تمجیــد
أمــر المــؤمنین بالــصالة والــسالم علــى النبــي فــاهللا ، حــدث

َلـى )٣٢(متى سـمعوا اسـمه لُّونَ َع تَـُه ُیـصَ َك ِئ الَ َم ِإنَّ اللَّـَه وَ
ا ِلیًم وا تَـسْ ـلُِّم َس ـِه وَ َلْی ـلُّوا َع ُنـوا صَ ینَ آَم ا الَِّذ النَِّبيِّ َیا َأیَُّه

. ]٥٦: األحزاب[
یحمــــل األشــــیاء بیدیــــه ویــــصنع ، خــــالل بنــــاء البیــــت.٨

. هذا ما یقوله كل زوج لزوجته. وئام حولهالسالم وال
وأنــه خــالل ، تتحــدث هــذه الترنیمــة عــن بنائــه البیــت

بنـــاء هـــذا البیـــت ســـیكون هنـــاك منازعـــات ومخـــاوف مـــن 
ومــا قــام بــه مــن بنــاء للبیــت ، )٣٣(انــدالع قتــال بــین النــاس

وهـــذا مـــا حـــدث فـــي إعـــادة ، أن یحمـــده الجمیـــعإلـــى أدى
نیوثالثــاً خمــسمــر النبــي عنــدما كــان ع، بنــاء الكعبــة

سنة وحطم فیضان الكعبة وخالل إعادة البنـاء أرادت كـل 
قبیلة من قریش أن یكون لها شرف وضع الحجـر األسـود 

) محمــــد(وأوشــــك القتــــال أن یقــــع بیــــنهم إال أن النبــــي 
. )٣٤(اقترح حًال منع وقوع القتال وأرضى الجمیع

صـنام وهــذا بنـاء البیـت یعنــي تطهیـر الكعبـة مــن األ
. )٣٥(مكةما حدث عندما فتح النبي محمد 

، لـبن,إبان حكمه تسأل الزوجـة زوجهـا كیـف تخدمـه.٩
. شراب لبن أو أي شراب مصفى

خـالل حكـم ذلـك الـشخص تـسأل الزوجـة زوجهـا هــل 
مــا إلــى تقــدم لــه اللــبن أو أي شــراب طیــب، فــإن هــذا یــشیر 

هنـاك فقـد حـدث حدث من رخـاء فـي فتـرة حكـم النبـي 

فقــد كانــت ظــروف المجاعــة ، تغییــر كبیــر فــي فتــرة وجیــزة
.تدفع بعض العرب إلى دفن أبنائهم خشیة الموت جوعاً 

أن الـسماء بعـد إلـى حبة شـعیر یانعـة سـوف تـذهب.١٠
. تخرج من الحفرة

أن إلــــى تــــشیر، یــــرى ابــــن إكبــــار أن هــــذه الترنیمــــة
دة وهـذه الـصفة لیـست موجــو ، ناراشـنوس سـوف یقـیم دولــة

ورغـم أن بعـض أنبیـاء في أي نبي سوى النبـي محمـد 
بنــــــي إســــــرائیل قــــــد كــــــانوا حكامــــــًا إال أن النبــــــوة ال تتفــــــق 

. )٣٦(معهم
، لنـــاسایبـــشروأمـــره أن Karom)(أیقـــظ اهللا أحمـــد.١١
. سوف أعطیك كل البركاتو . ذلك الذي سیقدسحقا أنا 

وهــي كلمــة)karom(الــشخص الــذي أیقظــه اهللا هــو 
وهـــذا ، تیة تعنـــي الـــشخص الـــذي یحمـــد اهللا كثیـــراسنـــسكری

وقـد ذكـر القـرآن أن اهللا قـد نـادى )أحمـد(ینطبق عل اسم 
ـدَّثِّرُ بالقیام بالرسالة وتمجید اهللامحمد  ُقـْم *َیا َأیَُّها اْلُم
 ْ ر ْ * َفَأنِذ بِّر بََّك َفَك رَ ْ * وَ َیاَبَك َفَطهِّر ِث .)٣٧(]٤- ١: المدثر[وَ

تـــشیر إلـــى نفـــس المعـــاني الموجـــودة فـــي وهـــذه اآلیـــات 
تـــسبیح اهللا ، التبـــشیر واإلنـــذار، التنبیـــه واإلیقـــاظ، الترنیمـــة
. )٣٨(وتمجیده

یــا اسـمعواالخیــول، اسـمعوا أیهـا البقــرات، اسـمعوا أیتهـا .١٢
دهــروا وانمــوا ألنــه هــو الرجــل الــذي یعــین ز ا، جمیــع البــشر

. الفقراء وینفق اآلالف في الصدقة
ي هـــذه الترنیمـــة مـــع التطـــور الـــشامل تنـــسجم معـــان

وعلــى وجــه (والكبیــر الــذي حــدث تحــت الحكــم اإلســالمي 
.)٣٩()الخصوص إبان حكم الخلفاء الراشدین

صــفتین للنبــي محمــد إلــى كمــا أشــارت الترنیمــة

أنه یعطـى الـصدقة : أنه معین المحتاجین والثانیة:ألولىا
. )٤٠(باآلالف

كلمــة بقــرة فــي هــذه الفقــرة وهنــاك احتمــال أن تكــون
كمــا أن الخیــول یمكــن أن . یقــصد بهــا األشــخاص النــبالء
والمعنـــى الجـــوهري هنـــا أن ، یقــصد بهـــا الرجـــال الـــشجعان

الناس جمیعا سوف ینالهم مع مجيء هذا المنتظر الخیـر 
. )٤١(والنعم في شتى المجاالت
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رعاتهــا،وال المــسیطر، لعــل أبقارنــا ال تقتــل أیهــا اإللــه .١٣
. ال یستولون علیهاللصوصعداء وااألولعل 

ناراشــنوس وأتباعــه أن اهللا ســوف یحفــظإلــى تــشیر
وتنطبـق هـذه ، علـى إیـذائهمصفال یقدر األعـداء واللـصو 

البــشارة علــى اإلســالم الــذي بقــي محفوظــا دون أن یمــسه 
. )٤٢(التغییر

نحمد الر جل الشجاع الذي یستعمل أفضل كلمـات .١٤
لعلنــا ال نواجــه ، الهنــا تقبــل تــسبیحنایــا. اإلطــراءوعبــارات 

تقبـــــل أناشـــــیدنا حتـــــى ال أننرجـــــو. المـــــوت أو الخـــــسران
. نواجه الموت أو الخسران

تــشیر هــذه الترنیمــة إلــى أن الخــالص یتحقــق مــن خــالل 
. )٤٣(اإلیمان به، ومن لم یؤمن به فسوف یخسر ویهلك

اب وهـذه الترنیمــات األربعــة عــشرة الموجــودة فــي كتــ
ــــق علیهــــا  ــــدا ویطل ــــدا هــــي مــــن أهــــم أجــــزاء الوی أثارفــــا وی

)Kushap( ویعطـي الهنــدوس لهــا أهمیـة خاصــة ویتلونهــا
ـــادهم ـــدوس أن یحفظونهـــا ، فـــي أعی ـــدون الهن ـــى المتعب وعل

. )٤٤(عن ظهر قلب
المـــــستورهـــــوKushap)(ومعنـــــى كلمـــــة كوشـــــاب 

وهـي أیـضا تطلـق علـى الـشخص المطهـر مـن ، )الباطن(
وهذه جمیعها تنطبـق علـى . الذي یعالج المظالمو ، الذنوب
.)٤٥(محمد 
صدق علیــه هــذه البــشاراتتــلــم یثبــت فــي التــاریخ مــن و 

، والهنـــدوس ینتظـــرون ظهـــور هـــذا إال علـــى نبینـــا محمـــد 
ـــي الموصـــوف  ـــسنین، ویتجـــاهلون أن النب ـــذ آالف ال ـــي من النب

.)٤٦(بهذه الصفات قد تم ظهوره قبل ألف وأربعمائة سنة
النـــــصوص الـــــسابقة فقـــــد جـــــاءتإلـــــى وباإلضـــــافة
مواضــع أخــرى مــن كتــب فــي " سو نراشــن"بعــض أوصــاف 

.)٤٧(الویدا
رج ویـدا. "ویكون أجمل من في األرض، إنه جمیل".١

٢/٣/٢.
.٢/٣/٢رج ویدا. "إن نوره یدخل بیتا بیتا".٢
رج ویــــدا. "إنــــه یطهــــر النــــاس مــــن الــــذنوب واآلثــــام".٣

٢/١٠٦/٤.

. رسول اهللا إلى وضوحوهذه تشیر ب

 ً◌::
أول مـن ذبـح وضـحى "٣/٦/٨جاء في سـاما ویـدا 
. "هو أحمدو فصار كالشمس

وقـــد جعـــل أهـــل الجاهلیـــة ، ذبـــح هللاأول مـــن یعنـــي 
كمـا كـان قبـل ذلـك منـذ فأعـاده النبـي . الذبح لغیر اهللا

، لىفعظمــت منزلتــه عنــد اهللا تعــا، عهــد إبــراهیم خلیــل اهللا
. وسمو تعالیمه، وصار كالشمس في انتشار دینه

ــم یــستطع" أحمــدو"وأمــا كلمــة  فــي اللغــة السنــسكریتیة ل
ألنهـا لیــست مــن . أحـد علمــاء الهنـدوس أن یعــرف معناهــا

مـا "وقـد تجاهـل . لغتهم، فتخبطوا في تفسیرها بما ال نهایة لـه
ة فــي یــذكرا الكلمــفلــم " معجــم الویــدا"مؤلفــا " كیــت"و" كرونیــل

.)٤٨(معجمهما أصالً 

 ً◌: أكنـــى دیـــوي"٣/٢٩/٤جـــاء فـــي الـــرج ویـــدا "
جعلنـاك فـوق سـرة األرض لتقـدیم "صاحب الشریعة الغراء 

:"القرابین
ـــــا ـــــول علمـــــاء الجغرافی ـــــي ســـــرة : یق ـــــع ف إن مكـــــة تق

. النبي المنتظر سیظهر في مكـةإلى وفیه إشارة، األرض
ــم یعینــوا ســرة األ ویبــدو أنهــم لــم ، رضوعلمــاء الهنــدوس ل

.)٤٩(یعرفوا موقعها من بالدهم فسكتوا عن هذا
ویالحــظ علــى هــذه البــشارة أنهــا بعیــدة عــن المعنــى 

فاالعتقـــاد بكـــون المكـــان المقـــدس األعظمـــي، الـــذي فهمـــه 
رض هـــو اعتقـــاد شـــائع عنـــد كثیـــر مـــن یقـــع فـــوق ســـرة األ

الیهـــود الـــذین دیـــان القدیمـــة كمـــا هـــو الحـــال مـــع أتبـــاع األ
تقـع "هیكـل أورشـلیم"تقدوا أن الصخرة التـي شـید علیهـا اع

وجــاء فــي المــأثور الیهــودي أن اهللا .)٥٠(فــي ســرة األرض
وقــد بــدأ ، خلــق العــالم كمــا یخلــق الجنــین ابتــداء مــن الــسرة

.)٥١()سرة العالم(خلق العالم من صهیون 

 ً◌ : ـــدا ـــاب رج وی ركـــب "٣/١/١٦٣جـــاء فـــي كت
أول مـــرة، " آشـــو"رس یقـــال لـــه نوعـــا مـــن الفـــ"المهیـــب" إنـــدر
. "وقطع ثالثة منازل، السماءإلى بهوعرج

ولكنفي األصل إله الرعد عندهم،هو"إندر"ولفظ
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وأن هــذا الرســول قطعــه "مهیــب"المعنـى الوصــفي لــه بأنــه
. "آشو"ثالثة منازل على فرسه 

فــي رحلــة نفــسه مــا حــدث مــع رســول اهللا وهــذا 
. اجاإلسراء والمعر 

ـــراق"والفـــرس المـــذكور هـــو  وأتیـــت : "ففـــي الحـــدیث" الب
بدابــــة أبـــــیض دون البغـــــل وفــــوق الحمـــــار تـــــسمى البـــــراق 

.)٥٣(")٥٢(فانطلقت مع جبریل

 
 

في ذلـك الوقـت فـي ٢/٨وجاء في البهكفت بران : ولىاأل 
قلـب صـاحب " وشـنویاش"عند رجـل اسـمه " شامبهل"قریة 

.)٥٤("كلكي"رقیق یولد في بیته 
األمـن،: معنـاه" شـم"مركـب مـن كلمتـین " شامبهل"لفظ 

أو ، قریـة األمـن: یعنـي بـه، القریة أو البلد: معناه" بهال"و
ُتونِ .البلد األمـین ْی یِنینَ * وَالتِّینِ وَالزَّ ُطورِ سِ ا * وَ وََهَذ
ینِ  َِم ْ َلِد األ َب .]٣-١: التین[اْل

: معنــاه" وشــنو"أیــضاً مركــب مــن كلمتــین" شــنویاشو "و
وهــذا هــو ) عبــد اهللا(: العبــد، یعنــي اســم: معنــاه" یــاش"اهللا، و

. مطهر من الذنوب واآلثام: معناه" كالكي"ووالد النبي 
والقــرآن الكــریم یــشیر إلــى أن اهللا تعــالى بعــث محمــدا 

قـــال تعـــالى مخاطبـــا نبیـــه. مطهـــرا ومعلمـــارســـول اهللا 
 ُْیَطهِّـرَُكم ـتِ وَ ـَل اْلَبْی سَ َأْه ُم الـرِّجْ ُك ْن بَ َع ِه ا ُیرِیُد اللَُّه ِلُیْذ ِإنََّم

یرًا .)٥٥(]٣٣:حزاباأل[َتْطِه

مهارشــــي "یولـــد (٢/١١وجـــاء فـــي كلكـــي بـــران : الثانیـــة
. )"سومتي"من زوجته " وشنویاش"في بیت " كلكي

، صــاحبة الــسالمة واألمــن: معناهــا" ســومتي"كلمــة 
لعلنــا نــرى ربطــا بــین هــذا المعنــى وبــین اســم أم النبــي و 

.)٥٦(آمنة

ـــران : الثالثـــة ـــد فـــي الثـــاني (٢/١٥وفـــي كلكـــي ب إنـــه یول
. )"مادوه"عشر من ظهور القمر في شهر اسمه 

إلــى والمحبــب، الــشهر المرغــوب فیــه" مــادوه"معنــى 
. وهو شهر الربیع، النفوس

ثنـــي عـــشرة لیلـــة الولـــد رســـول اهللا : "قـــال ابـــن إســـحاق
ـــــه .)٥٧("عـــــام الفیـــــل، خلـــــت مـــــن شـــــهر ربیـــــع األول وعلی

.)٥٨(األكثرون
ولــد النبــي : "قــالرضــي اهللا عنهمــاوعــن ابــن عبــاس

المدینـة یــوم إلــى وهـاجر، یـوم االثنـین فــي ربیـع األول
وتــــوفي یــــوم االثنــــین فــــي ربیــــع ، االثنــــین فــــي ربیــــع األول

. )٥٩("األول

إن مهارشــــي "١٩-١٢/٢ران وفــــي البهكفــــت بــــ: الرابعــــة
:وهيیكون متصفا بصفات ثمانیة" كلكي

١(PRAGYA)(وفیـه ، ومعناه اإلخبار عـن المـستقبل
المعجزات التي وهبها اهللا تعـالى لنبیـهإلى إشارة

وقــد ألــف العلمــاء كتبــا ، مــا یــدل علــى صــدق نبوتــه
باسم دالئـل النبـوة، وأشـهرها كتـاب البیهقـي رحمـه كثیرة 

.)٦٠(فیه مئات اآلثار لبیان المعجزاتو اهللا تعالى،
٢ ()CULINATA( یعنــي یكــون هــذا النبــي مــن أشــرف

. قومه
:قــال رســول اهللا: قــالعــن واثلــة بــن األســقع 

إن اهللا اصطفى كنانة مـن بنـي إسـماعیل، واصـطفى "
ـــشا ـــي كنانـــة قری ـــي ، مـــن بن واصـــطفى مـــن قـــریش بن

.)٦١("واصطفاني من بني هاشم، هاشم
٣()INDRIDAMAN(الغالب على نفسهیعني .

كـــان أملـــك لنفـــسه مـــن أن النبـــي إلـــى فیـــه إشـــارة
معـه قرینـه مـن الـشیطان یـأمره إنسانفإن كل ، غیره

بالــــــــسوء، ویــــــــزین لــــــــه المحــــــــارم، فیقــــــــع اإلنــــــــسان فــــــــي 
إال أن اهللا تبـــــارك وتعـــــالى جعـــــل نبیــــــه المحظـــــورات

. محفوظا من كید الشیطان ومكره
أیكـــم یملـــك و : "قالـــترضـــي اهللا عنهـــاوعـــن عائـــشة

.)٦٣(")٦٢(یملك إربهإربه كما كان النبي
٤()SHRUT(ویــــوحى ، عنــــده العلــــم اإللهــــي: بمعنــــى

. إلیه في المغارة
ـــوحي، یعنـــي أن كالمـــه وحـــي مـــن اهللا،  ـــراد بـــه ال وی

فــي غــار حــراء حیــث وهــو مــا حــدث مــع الرســول 
یأتیه الوحي هناك، والقرآن الكریم یشیر إلـى هـذا كان 
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ا َینْ :بقولـه َم ـوَىوَ نِ اْلَه ُق َع ـٌي * طِ حْ ِإنْ ُهـوَ ِإالَّ وَ
ى .)٦٤(]٤-٣النجم [ُیوَح

٥()PRAKRAM(الرجــــل قــــوي البنیــــة الــــذي : معنــــاه
یعنـــي أنـــه فـــي خلقـــه رجـــل تـــام مهیـــب ال .ال یغلـــب
. ولیس المراد به أنه ضخم، نقص فیه
ــم یكــن رســول اهللا : "قــالعــن علــي  بالطویــل،ل

ضــخم الــرأس ، قــدمینشــثن الكفــین وال، وال بالقــصیر
واللحیـــــــة، مـــــــشرب حمـــــــرة، ضـــــــخم الكـــــــرادیس، طویـــــــل 
ـــًأ كأنمـــا یمـــشي یـــنحط مـــن  المـــسربة، إذا مـــشى تكفـــأ تكف

.)٦٥("لم أر قبله وال بعده مثله ، صبب
وهـي ، هذه من أوصاف رجل صحیح البنیـة والجـسم

وقـد أعطـي النبـي ، ممدوحة في الـذكور دون اإلنـاث
المهابة التي تخیف العدو .

ـــي ففـــي ـــه: "قـــالحـــدیث عل ، مـــن رآه بدیهـــة هاب
لــم أر مثلــه : یقــول ناعتــه، ومــن خالطــه معرفــة أحبــه

.)٦٦("قبله وال بعده
أعطیـت : "قـال، أن النبـي عن جابر بن عبـد اهللا 

مـــسیرة خمـــسا لـــم یعطهـــن أحـــد قبلـــي، نـــصرت بالرعـــب 
.)٦٨(")٦٧(شهر

٦()ABHU BHASHITA(قلیل الكالم: یعني .
الكلــــــم كمــــــا ثبــــــت فــــــي أعطــــــي جوامــــــعوالنبــــــي 

. األحادیث الكثیرة
ســــمعت رســـــول اهللا : قــــالعــــن أبــــي هریـــــرة 

ــــــة.)٦٩("بعثــــــت بجوامــــــع الكلــــــم": یقــــــول : وفــــــي روای
.)٧٠("أعطیت جوامع الكلم"

لـــــم یكـــــن یـــــسرد إن رســـــول اهللا : "وفـــــي الحـــــدیث
.)٧٣(")٧٢(یكثره ویتابعه"أي .)٧١("الحدیث كسردكم

٧()(DANیبخــل بمـــا الــسخي الكــریم الــذي ال: معنــاه
ـــي ، عنـــده ـــغ النب ـــة ال وفـــي هـــذا الوصـــف بل منزل

. یضاهیه فیها أحد
، أحـــسن النـــاسكـــان النبـــي : قـــالعـــن أنـــس 

وعــن جــابر .)٧٤("وأشــجع النــاس، وأجــود النــاس

عـــــن شـــــيء قـــــط فقـــــال مـــــا ســـــئل النبـــــي : "قـــــال
.)٧٦(")٧٥(ال

٨()KRITAGYATA(ـــاه .المعتـــرف بالجمیـــل: ومعن
الـذي من شیم النبـي "فاءالو "واالعتراف بالجمیل 

ـــهكثیـــرا مـــا یـــذكر األنـــصار لمـــساندتهم ومناصـــرتهم ، ل
. وتمنى أن یكون منهم

أبــو القاســم : عــن النبــي أو قــالعــن أبــي هریــرة 
لـــــو أن األنـــــصار ســـــلكوا وادیـــــا أو شـــــعبا : "قــــال

ولـوال الهجـرة لكنـت امـرأ ، لسلكت في وادي األنـصار
ــــأبي مــــا : "فقــــال أبــــو هریــــرة، "مــــن األنــــصار ــــم ب ظل

وعنــــه )٧٧("أو كلمــــة أخــــرى، ونــــصروه، آووه، وأمــــي
مـــا نفعنـــي مـــال قـــط مـــا : "قـــال رســـول اهللا : قـــال

مــا : وقـالفبكـى أبـو بكـر ، نفعنـي مـال أبـي بكـر
.)٧٩(")٧٨(أنا ومالي إال لك

علمـــا ال علـــى النبـــي إوهـــذه الـــصفات ال تنطبـــق 
بأنه لم یوجد أحد من أبطـال الهنـدوس اتـصف بهـذه 

التــي یرتقــب " كــل یــوج"بخاصــة فــي فتــرة و . الــصفات
. فیها ظهور هذا النبي

ـــسادسة وهـــو یركـــب "٢/١٢جـــاء فـــي البهكفـــت بـــران : ال
وال یــضاهیه أحــد فــي ، علــى الحــصان ویخــرج منــه النــور

. "ویكون مختونا، وجماله)أي هیبته(رعبه
وهــذه الــصفات مطابقــة لــصفات نبــي اهللا محمــد 

لیكم بیان ذلك ٕ :وا
أحــــسن كــــان رســــول اهللا : "قــــالعــــن البــــراء 

وال ، لـــیس بالطویـــل البـــائن، وأحـــسنهم خلقـــا، النـــاس وجهـــا
.)٨٠("بالقصیر

وقــد ، مربوعــاكــان النبــي : "قــالعــن البــراء 
.)٨١("ما رأیت شیئا أحسن منه، رأیته في حلة حمراء

وأمــا الختــان فــال یعمــل بــه عنــد الهنــدوس ال قــدیما 
وأمـــا ركـــوب الحـــصان فـــال یعـــرف مـــن زعمـــاء ، وال حـــدیثا

إال أنهــــم تخیلـــــوا أن النبـــــي ، الهنــــدوس مـــــن ركــــب الخیـــــل
.)٨٢(الخاتم یركب الخیل

ـــه بمـــساعدة "٧-٢/٥جـــاء فـــي كلكـــي بـــران : الـــسابعة إن
زلـالمالئكة تنوأنالشیطان،أربعة من أصحابه یهلك
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. "ى األرض لمساعدته في حروبهعل
فیـــه إشـــارة إلـــى أصـــحابه األربعـــة مـــن الخلفـــاء الراشـــدین

وأمـــا . الـــذین كـــانوا مثـــل الـــوزراء فـــي حیـــاة رســـول اهللا 
ــــزول المالئكــــة األرض لمــــساعدته وأصــــحابه فهــــو إلــــى ن

ــْم : قــال تعــالى. قــصة بــدرإلــى إشــارة بَُّك یُثونَ رَ َتِغ ِإْذ َتــْس
ابَ َلكُ  َتَج ِفینَ َفاْس ِد ـرْ ـِة ُم َك ِئ الَ ـنَ اْلَم ـَأْلفٍ ِم ْم ِب ـدُُّك ِم ْم َأنِّي ُم

.)٨٣(]٩: األنفال[
إنــه بعــد والدتــه یتوجــه/ "٢جــاء فــي كلكــي بــران : الثامنــة

، الــشمالإلـى ثـم یـذهب" بـرش رام"الجبـال لیـتعلم مـن إلـى 
. "مولدهإلى ثم یعود
ــــاه": بــــرش رام" ــــم األكبــــر: معن وهــــو المــــالك . المعل

هــذه البــشارة و "النــاموس األكبــر"بریــل الــذي مــن أســمائه ج
تحنثـه : ثالثة أحـداث مهمـة فـي حیـاة النبـي إلى تشیر

ومجــيء جبریــل إلیــه بــالوحي ، فــي غــار حــراء قبــل البعثــة
وهجرتـه إلـى المدینـة الواقعـة إلـى شـمال ". اقـرأ"األول قائال له 

.)٨٤(وعودته إلى مكة مكان والدته عند فتحها. مكة

ـــران : ســـعةالتا إن النـــاس "٢/٢/٢١جـــاء فـــي البهكفـــت ب
یسحرون من عبقه الذي یخرج من جسمه، وأن عبـق جـسمه 

". الطاهر یختلط بالهواء، ویلطف األرواح والنفوس
تـــضوع رائحـــةوممـــا هـــو معلـــوم فـــي شـــمائل النبـــي 

وقد وردت في ذلـك آثـار كثیـرة أذكـر ذكیة من جسمه 
:منها

مـــا مســـست حریـــرا وال دیباجـــا ":قـــالعـــن أنـــس 
أو عرقــا ، وال شــممت ریحــا قــط، ألــین مــن كــف النبــي 

.)٨٥("أطیب من ریح أو عرق النبي ، قط
صلیت مع رسول اهللا : قالعن جابر بن سمرة 

ـــهإلـــى ثـــم خـــرج، صـــالة األولـــى ، وخرجـــت معـــه، أهل
، فجعـل یمـسح خـدي أحـدهم واحـدا واحـدا، فاستقبله ولـدان

فوجـــدت لیـــده بـــردا أو : قـــال، مـــا أنـــا فمـــسح خـــديوأ: قـــال
.)٨٧(")٨٦(ریحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار

یـأتي سوف "٨-٥-٣/٣وجاء في بهاوشیا بران :العاشرة
باســم معلــم روحــاني مــع رفاقــه الكــرام، ویــشتهر بــین النــاس 

الـصحراء، هـازم یـا سـاكن : ویـستقبله األمیـر قـائال" محامد"

بریئا من كل شـر، قائمـا علـى الشیطان، صاحب المعجزات، 
الحــــق، خبیــــرا ومجــــسما فــــي معرفــــة اهللا، ومحبــــا لــــه، ســــالم 

". علیك، أنا عبدك أعیش تحت قدمیك
أنهــااألعظمــي إلــى یــذهب " محامــد"كلمــة وفــي تفــسیر

نهــا محرفــة مــن أو ، لیــست موجــودة فــي اللغــة السنــسكریتیة
أن الصفات المذكورة فـيبعلى ذلك یستدلو " محمد"لفظ 

وقـــد ، لـــم توجـــد فـــي بطـــل مـــن أبطـــال الهنـــدوس" محامـــد"
.)٨٨(وجدت بأتم صورها في النبي محمد 

ــة عــشر وفــي هــذه "٢/٧٦وجــاء فــي البهكفــت بــران : الحادی
فإنــه نــسانلإلاألدوار إذا جـاء وقــت ظهــور الخیــر الجمــاعي 

ویطلــع ، تنتهــي الظلمــات" محمــد"وبظهــور ، یعــرف الحــق
. "نور الفهم والحكمة

اشــــتهرت الفتــــرة التــــي كانــــت قبــــل بعثــــة النبــــي و 
ـــة ـــة عرفـــت باإلســـالم، بالجاهلی ـــرة بعـــد البعث ـــم، والفت ، والعل

.)٨٩(انتهت الظلماتوالخیر االجتماعي، فببعثة النبي 

 
 

 

فــــي مــــا تــــزال مــــصادر البــــشارات بنبــــوة محمــــد 
ب الهندوســیة محــل جــدل عنــد البــاحثین المهتمــین فــي الكتــ

ویمكننـــا أن نجمـــل اآلراء الـــواردة فـــي هـــذه ، هـــذه المـــسألة
. ثالثة آراءإلى المسألة

صــــالة كتــــب أبأتبــــاع هــــذا الــــرأي عتقــــد یال :الــــرأي األول
ولـــذلك ، الهنـــدوس مـــن حیـــث كونهـــا كتـــب ســـماویة منزلـــة

مـن ، وسكتـب الهنـدإلـى قد تسربتفي نظرهم فالبشارات
لعـل ":بقولهاألعظميذلك ویؤید، السابقیناألنبیاءأتباع 

اآلریین اقتبـسوا هـذه البـشارات مـن تعلیمـات سـیدنا إبـراهیم 
یبعـث مـن أن ؛ ألنـه دعـا اهللا -علیه الصالة والسالم-

:الكــــریمرســــوال كمــــا جــــاء فــــي القــــرآن ذریــــة إســــماعیل 
 ُه ـــْن ـــوالً ِم ْم رَُس ـــیِه ـــثْ ِف َع ـــا وَاْب بََّن ـــَك رَ ْم آَیاِت ِه ـــْی َل ـــو َع ْتُل ْم َی

یـــزُ  ـــتَ اْلَعزِ ـــَك َأْن ْم ِإنَّ ـــزَكِّیِه ُی ـــَة وَ َم ْك ـــابَ وَاْلِح َت ـــُم اْلِك ُه لُِّم ُیَع وَ
یمُ  ِك .]١٢٩: البقرة[اْلَح

التياآلریین كانت في الفترةهجراتأنبویستدل
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فــــي علیــــه الــــصالة والــــسالمظهــــرت فیهــــا دعــــوة إبــــراهیم
ي مــــن المنــــاطق التــــي مــــر بهــــا وهــــ. العــــراق ومــــا حولهــــا

وحملـــوا . "الـــسندإلـــى اآلریـــون فـــي هجـــرتهم حتـــى وصـــلوا"
معهــم بعــض األفكــار الكلدانیــة والبابلیــة تــم اكتــشافها فـــي 

. في وادي السند" موهان جودار"حفریات 

أن الكتــب الهندوســیة المقدســة هــي باألصــل: الــرأي الثــاني
القــدماء، ومــن كتــب منزلــة علــى أنبیــاء بعــثهم اهللا إلــى الهنــود 

محمـد واإلمـامابن اكبار العزامـي، األستاذأنصار هذا الرأي 
ــــانوتوي  ــــول)١٨٨٠ت (قاســــم الن ــــذي یق أمــــا الدیانــــة : "ال

الهندوســـیة فـــال نقـــول عنهـــا عـــن یقـــینٍ وتأكیـــٍد إّنهـــا دیانـــة 
نقــول عنهــا عــن یقــینٍ وتأكیــٍد إنهــا دیانــٌة كمــا ال، ســماویة

ـــنْ : القـــرآنباطلــٌة لیـــست مـــن اهللا؛ ألنـــه جـــاء فــي وَِانْ ِم
رٌ  ْی ـِذ ا َن َه ْی َال ِف فكیـف نقـول إنَّ الهنـد ]٢٤: فـاطر[ُأمٍَّة ِاّال َخ

َعـثْ إلیـه التي هي بلٌد واسع األكنـاف طویـل األرجـاء لـم  ُیْب
مِّیهم . نبـــي وال رســـول ـــَس الهنـــدوس فمـــن الممكـــن أنَّ الـــذین ُی

فـــــي دیـــــانتهم كـــــانوا أنبیـــــاء اهللا أو أولیـــــاَءه فـــــي » صـــــلحاء«
ــنْ : كمــا جــاء فــي القــرآن. انهمزمــ ــْنُهم َم ــَك ِم َلْی َنا َع ــصْ َقصَ

ــكَ  َلْی ْ َع ــنْ لــم َنْقــصُص ُهم َم ــْن ِم فمــن الممكــن ]٧٨: غــافر[وَ
ـــــاءأنّ  ـــــى المبعـــــوثیناألنبی ـــــوا ممـــــن لـــــم إل الهنـــــد أن یكون

الـــدكتور هـــشام كمـــا یتفـــق . )٩٠(یقصـــصهم اهللا فـــي القـــرآن
ــنْ : قــال اهللا تعــالى":مــع هــذا االتجــاه بقولــهطلبــة  وَإِنْ ِم

یرٌ  ـِذ الَ ِفیَها َن معنـى ذلـك أن أسـالف الهنـدوس , ُأمٍَّة ِإالَّ َخ
رســــال إلــــیهموالمجــــوس والــــصابئة والبــــوذیین قــــد أرســــل اهللا 
ـــرهم مـــن األمـــم ولكـــن طـــال , ینـــذرونهم كمـــا أرســـل إلـــى غی

الــــشیطان فأدخــــل فــــي توحیــــد ودلــــس علــــیهم , علــــیهم األمــــد
ا ا رویــًد فعــل بقــوم نــوح حــین زیــن كمــا, الرســل مــا أدخــل رویــًد

ولكـــــن أدرك ,لهـــــم عبـــــادة صـــــالحیهم الخمـــــسة خطـــــوة خطـــــوة
كمــا قــال رســول , الــوحي والنبــوة مــا أدركالنــاس مــن بقایــا

ا ": اهللا  ُوَلــى ِإَذ ْ مِ النُُّبــوَِّة األ ــالَ ــنْ َك رَكَ النَّــاسُ ِم ــا َأْد مَّ ِإنَّ ِم
ـــْئتَ  ـــا شِ ـــَنْع َم ِ◌ َفاصْ َتحْ ـــْس ـــْم َت ایـــا وبقـــي فـــي كتـــبهم مـــن بق"َل

والــــدلیل علــــى ذلــــك أن القــــرآن . الحــــق شــــيء لــــیس بالیــــسیر
فــت عــن عمــد أو الكــریم ذكــر أن كتــب أهــل  رِّ الكتــاب قــد ُح

ورغــــم ذلــــك ذكــــر , نــــسیان بعــــد أن ُأســــتحفظ أهلهــــا علیهــــا

مــــذكور فــــي هــــذه الكتــــب القــــرآن الكــــریم أن رســــول اهللا 
یـأتي بـه والكتـاب الـذي بصفاته واسمه وألقابـه والـدین الـذي

. علیهینزل 
بــدلیل اتفاقهــا, ن هــذه الكتــب لــم تحــرف بالكامــلإأي 

ا أن , مــــع كتــــاب اهللا فــــي تفاصــــیل عدیــــدة فــــال یــــستبعد إًذ
یكون في كتب الوثنیین من بوذیین وهندوس ومجوس بـل 

ن , ومنها النبوءات عن النبـي , وصابئة بعض الحق ٕ وا
. )٩١("كان أقل من مثیله في كتب أهل الكتاب

أصـل إلـى أن الهندوسـیة والیهودیـة تعـودان:ثثالـالرأي ال
حــسان إلــدكتور هــذا الــرأي ایمثــل و واحــد وهــو الدیانــة البابلیــة، 

ـــــه لـــــشریعة منوســـــمرتي،  ـــــي فـــــي مقدمـــــة ترجمت ویـــــذهب حق
علـى وجـود بعـض التــشابهات الـرأيویـستند هـذا ، )٩٢(لـىإ

ـــــل تـــــسمیة  ـــــة مـــــن قبی ـــــین كـــــل مـــــن الهندوســـــیة والیهودی ب
والـه )بـرامأ(وتسمیة أبو الیهـود )هندي ویهودي(الدیانتین
هــذا التــشابه قــد حقـي أن حــسانإویفتــرض )برهمــا(الهنـود 

ــذین قــدموا مــن العــراق،  تــشابه الیفــسر و جــاء مــع اآلریــین ال
ــــــدات  ــــــین بعــــــض المعتق ــــــالنبي أو الهندوســــــیة ب ــــــة ب المتعلق
ــابلي المــشترك إلــى المخلــص المنتظــر بردهــا مــصدرها الب
.)٩٣(بین الهندوسیة والیهودیة

لهـا أن هذه البشارات هي تلفیقـات ال أسـاس :الرأي الرابع
.S(الباحـث الهنـديالمؤیـدین لهـذا الـرأي ومـن . من الصحة

Prasadh(ـفي دراسته المعنونة ب :
"Muhammad is not predicted in

Hindu scriptures"

في الكتابـات ینتقد الكاتب البشارات بنبوة محمد 
. انبین أساسیینالهندوسیة من ج

أن هــذه البــشارات تنطلــق مــن فرضــیة اشــتقاق اللغــة :ولاأل 
السنـــسكریتیة لـــبعض ألفاظهـــا مـــن اللغـــة العربیـــة واالعتمـــاد 
علــى التــشابه اللفظــي وعلــى تغییــر مواضــع الحــروف، كمــا 

بــراهیم، ویقــول إنهــا مــشتقة مــن أو )براهمــا(اإللــهفــي تــسمیة 
. امشتق من براهمإبراهیملماذا ال یكون 

نهــار فـــي اســم ألحــد األ(واســم ســارة مــن ســارتواتي 
.)أحد االلهة الهندوسیة(ونوح من مانو ) الهند
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التـــي تعنـــي نجـــس باللغـــة السنـــسكریتیة)malaccha(وكلمـــة 
العبریـــــة وهـــــذا یفتـــــرض أن )Hekha(جــــاءت مـــــن كلمـــــة 

. الهنود القدماء كانوا یعرفون اللغة العبریة
ـــــــاني ـــــــب الث ـــــــابیـــــــشكك : والجان ـــــــة كت ـــــــال بموثوقی المق

Bhavishya Purana الـذي یعطـي وصـفا مفـصال للنبـي
عبـــارة عـــن تجمیـــع لعـــدة بأنـــهویـــرى ، وأعمالـــهمحمـــد 

كتابــات كتبــت علــى فــي عــدة قــرون ویــرى أن النــصوص 
بعـد دخـول المـسلمینأضـافتهاقـد تمـت باإلسـالمالمتعلقة 

. الهندإلى 
العدیــد ي علــى كتــاب البورانــا یحتــو ویـرى الكاتــب ان

المتعلقــة بالهنــد، مـن النبــوات المتعلقــة باالنتــصارات المحلیــة
ـــه  . اآللهـــة المتعـــددةبالقـــصص حـــول عبـــادة ملـــيءكمـــا أن

. اإلسالمیةالذي یتناقض مع النظرة األمر
وهنــاك مــن یــرى مــن البــاحثین المــسلمین أن الهنــدوس

أدخلـــوا تعـــدیالت كثیــــرة فـــي كتـــبهم وأنــــه مـــن الممكــــن أن 
یكونــوا قــد ألحقــوا هــذه البــشارات فــي كتــبهم فــي العــصور 

. اإلسالمیة إرضاء للمسلمین
رحمــه " ســلطان مبــین"كمــا هــو الحــال مــع األســتاذ 

اهللا تعـــالى أســـتاذ اللغـــة السنـــسكریتیة بكلیـــة شـــبلي بمدینـــة
: الذي یقول" أعظم كره"

أدخلهــا الهنــدوس فــي كتــبهم فــي ، إنهــا موضــوعة(
ــا فــي العهــد اإلســالميالعــصور ا لمتــأخرة، فكمــا أنهــم ألفــوا كتب

" بهاوشـــــیا بـــــران"مثـــــل كتـــــاب ، وجعلوهـــــا مقدســـــة ومنزلـــــة
. )"كلكي بران"وكتاب 

ــــث  ن معظــــم البــــشارات قــــد إوهــــذا كــــالم وجیــــه حی
وهـــذه الكتـــب التـــي یزیـــد عـــددها " بـــران"جـــاءت فـــي كتـــب 

ن ال أن الهنــدوس ال یعتمــدو إعلــى المائــة والثمــانین كتــاب 
. منهااً ال ثمانیة عشر كتابإ

قــد ألــف األقــلوالمؤكــد أن بعــض هــذه الكتــب علــى 
" بـادام بـران"كمـا هـو الحـال مـع ، في القرن الثامن للمـیالد

الذي یذكر الفیلسوف الهندي شنكرا جاریا الذي عاش في 
.)٩٤(القرن الثامن عشر

؛هـبل یرى له وجهذا الرأياألعظميوال ینكر 

اللغـــة إلـــى ن معظــم كتـــب الهنـــدوس قـــد تمــت ترجمتهـــاأل"
العربیـــة فـــي عهـــد المـــأمون بـــن الرشـــید بـــدار الحكمـــة فـــي 

وجــود إلــى و لــم یــشر أحــد مــن المــؤلفین الــسابقین، بغــداد
ــــي  ــــب الهنــــدوس كــــأبي الریحــــان البیرون البــــشارات فــــي كت

الــذي (ه٤٤٠(محمــد بــن أحمــد البیرونــي المتــوفى ســنة 
وألــــف ، وتـــرجم كتــــابین للعربیــــة، تیةأتقـــن اللغــــة السنــــسكری

ـــه الـــشهیر  تحقیـــق مـــا للهنـــد مـــن مقولـــة مقبولـــة فـــي "كتاب
.)٩٥("العقل أو مرذولة

وبعــد ذكــر هــذه اآلراء حــول مــصادر هــذه البـــشارات
رســـالة رســـول اهللا ن ال بـــد مـــن القـــول بـــأبنبـــوة محمـــد 

، قامـــــت علـــــى بـــــراهین قطعیـــــة عقلیـــــة ونقلیـــــةمحمـــــد 
علــى رســالته –زمنــا-فــي كتــب متقدمــة ووجــود البــشارات 

كمـا أن ، مـصداقیتها عنـد المـسلم شـیئاإلى ال یضیف
شـیئًا رسـالة اإلسـالمعدم وجود تلك البشارات ال ینال من

. قط
فـــي كتـــب والبحـــث عـــن البـــشارات بنبـــوة محمـــد 

وتحلیلهــا وتفــصیلها ومعرفــة دالالتهــا والحــدیث ، الــسابقین
ــه فــي مــا أمرنــا بــه اهللا عنهــا واإلخبــار بهــا ضــمن قول

َنِة : تعــالى ــَس َظــِة اْلَح وْعِ ــِة وَاْلَم َم ْك بِّــَك ِباْلِح ــِبیلِ رَ ُع إلــى َس اْد
ـنْ  ـلَّ َع نْ ضَ َلُم ِبَم بََّك ُهوَ َأعْ َسنُ ِإنَّ رَ َي َأحْ ْلُهْم ِبالَِّتي ِه اِد َج وَ

ینَ  َتِد ْه َلُم ِباْلُم یِلِه وَُهوَ َأعْ ِب .]١٢٥: النحل[َس
ــالَِّتي :تعــالىوقولــه َتــابِ ِإالَّ ِب ِك ــَل اْل ُلوا َأْه ــاِد وَالَ ُتَج

ي  ــِذ الَّ ــا ِب نَّ ــوا آَم ُقوُل ُهْم وَ ــْن ــوا ِم ینَ َظَلُم ــِذ ــَسنُ ِإالَّ الَّ ــَي َأحْ ِه
ــُه  ــنُ َل َنحْ ــٌد وَ ــْم وَاِح ُك ــا وَإَِلُه َن ْم وَإَِلُه ُك ــْی َل ِإَل ــزِ ُأْن ــا وَ َن َل ِإَلْی ــزِ ُأْن

ونَ  ِلُم سْ .]٤٦: العنكبوت[ُم
والمجادلــة المحمــودة التــي أمرنــا بهــا هــي التــي تكــون 

كتـبهم؛ وذلك یقتضي النظـر فـي ، عن علم وبصیرة وهدي
لمعرفــة مــا فــي كتــبهم مــن الحــق والباطــل والتــصدیق بمحمــد 

 لتقـریبهم مـن فهـم كتـبهم؛ بما یستخرج من البـشارات فـي
. حقائق اإلسالم

:
عدیــدةي المنتظــر بأسـماء ذكـرت الكتـب الهندوســیة النبـ

یعنــي" كلكــي"ویعنــي اإلنــسان المحمــود": سو نراشــن: "منهــا
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"كــاروم"و" مامــاه"و. الــذي یطهــر النــاس مــن الــذنوب واآلثــام
شــــارات" رایبــــاه"و ٕ وذكــــرت كتــــب الفیــــدا والبرانــــت صــــفات وا

. كثیرة تنطبق تماما على النبي محمد 
علـــى لـــم تقتـــصر دراســـة البـــشارات بنبـــوة محمـــد 

فــبعض الهنــدوس اهتمــوا أیــضا ، علمــاء المــسلمین فحــسب
. بهذا الموضوع

فــــي الكتــــب تبقــــى هــــذه الدراســــات حــــول البــــشارات 
ــــى الهندوســــیة المقدســــة بحاجــــة ــــبإل ــــد دراســــة وتنقی ، مزی

ویــصعب علــى الباحــث الجــزم بــبعض النتــائج التــي وصــل 
ـــ ـــاحثون فـــي هـــذا الموضـــوع، نظـــرا ل صعوبة الرجـــوع إلیهـــا الب

. باشر إلى النصوص الهندوسیة المقدسةالم
یظهـــر مـــن خـــالل هـــذه الدراســـة تأییـــد بعـــض البـــاحثین

الدراســة الهنــدوس لــصحة هــذه البــشارات كمــا هــو الحــال مــع 
الــصفات التــي إلــى أن " ویــد بركــاش أوباهــدي"التــي قــام بهــا 

" كلكــي أوتــار"الهنــدوس الــذي ینتظــرهإللــه المنتظــر جــاءت ل
.هو نبینا محمد 

فـــي كتـــب بقـــاء هـــذه البـــشارات بنبـــوة محمـــد ولعـــل 
الهنــدوس المقدســة رغــم ضــیاع بعــض أســفارها خــالل قــرون 

دل علــــى حكمــــة اهللا تعــــالى ببقــــاء أدلــــة یــــعدیــــدة مــــن الــــزمن 
ــــى نبــــوة محمــــد  فــــي كتــــب الهندوســــیة؛ ســــاطعة بینــــة عل

وطریقــا یــسهل عــودتهم لتكــون حجــة علــى أهــل هــذه الكتــب، 
. د التي جاء بها األنبیاء جمیعاإلى عقیدة التوحی

:

(1) Ibn-eKbar Al-Aazami- Muhammad In The
Books of Hinduism –Dar-ul-Andlus-Pakistan.

مؤلـف الكتــاب البرفیــسور بركــاش معــروف بآرائــه المنفتحــة ) ٢(
والتـي یــدعو دائمــًا مـن خاللهــا إلــى التفكیـر والحــدیث عــن 

داعـي لكـتم األفكـار إن لـم المعتقدات بكـل حریـة، وأنـه ال
هندوســي بـــرهمن مـــن تتعــارض مـــع المنطــق، والبرفیـــسور

البنغـــال ویحتـــل مكانـــة دینیـــة خاصـــة حیـــث إنـــه مـــن فئـــة 
ویحظــى باهتمــام كبیــر ومكانــة ) أي زعــیم دینــي(البانــدت 

أبــو الــرحمن عبــدنــصر اهللا. مرموقــة فــي جامعــة اهللا أبــاد
تباشیر اإلنجیل والتوراة باإلسالم ورسوله محمـد، بطال
 ، ،٢/١٤٨الطبعة الثانیة .

دراســــات فــــي الیهودیــــة والمــــسیحیة ي، محمــــد األعظمــــ) ٣(
ــــد ــــان الهن ، ٢٠٠٣، ٢، مكتبــــة الرشــــد، الریــــاض، طوأدی

. ٧٠٣ص
(4) Ibn-eKbar Al-Aazami- Muhammad In The

Books of Hinduism p14-15 .

دراســــات فــــي الیهودیــــة والمــــسیحیة محمــــد األعظمــــي، ) ٥(
. ٧٣٤-٧٠٤، صوأدیان الهند

(6) Ebn-e-akbar- Muhammad In The Books of
Hinduism, p16.

دراســــات فــــي الیهودیــــة والمــــسیحیة محمــــد األعظمــــي، ) ٧(
. ٧٤٣–٧٤٢، صوأدیان الهند

(8) Ibn-eKbar Al-Aazami- Muhammad In The
Books of Hinduism p12.

(9) Ebn-e-akbar- Muhammad In The Books of
Hinduism p16.

(10) Ebn-e-akbar -Muhammad In The Books of
Hinduism p16-17.

(11) Ebn-e-akbar- Muhammad In The Books of
Hinduism p17.

(12) Ebn-e-akbar -Muhammad In The Books of
Hinduism p 17-18.

(13) Ebn-e-akbar- Muhammad In The Books of
Hinduism p -18.

(14) Ebn-e-akbar- Muhammad In The Books of
Hinduism p -18.

(15) Ebn-e-akbar- Muhammad In The Books of
Hinduism p19.

ــــد) ١٦( ــــان الهن ــــسیحیة وأدی ــــة والم ــــي الیهودی ، دراســــات ف
. ٧٣٥ص

دار إحیــاء التــراث العربــي، الــسیرة النبویــة، ابــن هــشام، ) ١٧(
، ٤مــــــــصطفى الــــــــسقا وآخــــــــرون، ج: بیــــــــروت، تحقیــــــــق

ـــم یـــذكر ابـــن هـــشام ماریـــة القبطیـــة . ٢٩٧-٢٩٣ص ول
. دخل بهن رسول اهللا إحدى عشرةفجعل عدد من 

(18) Ebn-e-akbar- Muhammad In The Books of
Hinduism, p20.

(19) Ebn-e-akbar- Muhammad In The Books of
Hinduism, p21.

(20) Ebn-e-akbar- Muhammad In The Books of
Hinduism, p21.

ــــد) ٢١( ــــان الهن ــــسیحیة وأدی ــــة والم ــــي الیهودی ، دراســــات ف
. ٧٤٢–٧٤١ص

(22) Ebn-e-akbar- Muhammad In The Books of
Hinduism, p23.

(23) Ebn-e-akbar- Muhammad In The Books of
Hinduism, p23.

ةـوالمسیحیدراسات في الیهودیةي، ـمحمد األعظم) ٢٤(
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. ٧٤٠–٧٣٩، ص وأدیان الهند
(25) Ebn-e-akbar- Muhammad In The Books of

Hinduism, p24.
(26) Ebn-e-akbar- Muhammad In The Books of

Hinduism, p24.
(27) Ebn-e-akbar - Muhammad In The Books of

Hinduism, p25.
(28) Ebn-e-akbar- Muhammad In The Books of

Hinduism, p25.
(29) Ebn-e-akbar- Muhammad In The Books of

Hinduism, p26.
(30) Ebn-e-akbar- Muhammad In The Books of

Hinduism, p27.
(31) Ebn-e-akbar- Muhammad In The Books of

Hinduism, p28.
(32) Ebn-e-akbar- Muhammad In The Books of

Hinduism, p29.
(33) Ebn-e-akbar- Muhammad In The Books of

Hinduism, p29.
(34) Ebn-e-akbar -Muhammad In The Books of

Hinduism, p30.
(35) Ebn-e-akbar -Muhammad In The Books of

Hinduism, p30.
(36) Ebn-e-akbar- Muhammad In The Books of

Hinduism, p33.
(37) Ebn-e-akbar- Muhammad In The Books of

Hinduism, p34-35.
(38) Ebn-e-akbar- Muhammad In The Books of

Hinduism, p-35.
(39) Ebn-e-akbar -Muhammad In The Books of

Hinduism, p-35.
(40) Ebn-e-akbar- Muhammad In The Books of

Hinduism, p-35.
(41) Ebn-e-akbar- Muhammad In The Books of

Hinduism, p36.
(42) Ebn-e-akbar- Muhammad In The Books of

Hinduism, p36.
(43) Ebn-e-akbar- Muhammad In The Books of

Hinduism, p36.
(44) Ebn-e-akbar- Muhammad In The Books of

Hinduism, p37.
(45) Ebn-e-akbar- Muhammad In The Books of

Hinduism, p38.

، دراســات فــي الیهودیــة والمــسیحیة وأدیــان األعظمــي) ٤٦(
. ٧٤٤–٧٤٣، صالهند

، دراســات فــي الیهودیــة والمــسیحیة وأدیــان األعظمــي) ٤٧(
. ٧٣٤، صالهند

ـــي الیهودیـــة والمـــسیحیة محمـــد األعظمـــي، ) ٤٨( دراســـات ف
. ٧٣٠–٧٢٩، صوأدیان الهند

ةـة والمسیحیـدراسات في الیهودیمحمد األعظمي،) ٤٩(

. ٧٣٢–٧٣١، صوأدیان الهند
ترجمــة نهــاد خیاطــة، المقــدس والــدنیوي، الیــاد، مرســیا ) ٥٠(

م، ١٩٨٧، ١العربـــــــــي للطباعـــــــــة والنـــــــــشر، دمـــــــــشق، ط
. ٤٠ص

. ٤٤جع السابق صالمر ) ٥١(
ذكـــر المالئكـــة، : ، بـــدء الخلـــق، بـــابصـــحیح البخـــاري) ٥٢(

إن جبریـل : قال عبد اهللا بن سالم للنبي : وقال أنس
 عدو الیهـود مـن المالئكـة، وقـال ابـن عبـاس لـنحن

أحمــد ، )٣٠٣٥(، بــرقم ٣/١١٧٣المالئكــة، : الــصافون
المــسند المــستخرج بــن عبــد اهللا أبــو نعــیم األصــبهاني، 

محمـد حـسن محمـد : ، تحقیقصحیح اإلمام مسلمعلى 
حــسن إســماعیل الــشافعي، الطبعــة األولــى، دار الكتــب 

ذكــر : بــابم، اإلیمــان، ١٩٩٦العلمیــة، بیــروت، لبنــان، 
). ٤٢٠(، برقم ١/٢٣٣، لیلة أسري برسول اهللا 

ــــد) ٥٣( ــــان الهن ــــسیحیة وأدی ــــة والم ــــي الیهودی ، دراســــات ف
ـــور ، ٧٣٣–٧٣٢ص اة باإلســـالم تباشـــیر اإلنجیـــل والت

. ٢/١٤٩، ورسوله
. ١١٤، صالمرجع السابق) ٥٤(
ـــي الیهودیـــة والمـــسیحیة محمـــد األعظمـــي، ) ٥٥( دراســـات ف

. ٧١٥–٧١٤، صوأدیان الهند
ــــد) ٥٦( ــــان الهن ــــسیحیة وأدی ــــة والم ــــي الیهودی ، دراســــات ف

. ٧١٦ص
المــستدرك علــى الحــاكم النیــسابوري، محمـد بــن عبــد اهللا) ٥٧(

ـــــصحیحین طفى عبـــــد القـــــادر عطـــــا، مـــــص: ، تحقیـــــقال
م، ١٩٩٠الطبعــة األولــى، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، 

ذكـــر : تـــواریخ المتقـــدمین مـــن األنبیـــاء والمرســـلین، بـــاب
ــــین،  ــــار ســــید المرســــلین وخــــاتم النبی ، بــــرقم ٢/٦٥٩أخب

ـــــسیرة ، عبـــــد الملـــــك بـــــن هـــــشام المعـــــافري، )٤١٨٢( ال
م، ١٩٩٣، الطبعـــــــــة الثانیـــــــــة، دار المنـــــــــار، النبویـــــــــة

١/١٦٥.
، الـسیرة النبویـةإسماعیل بـن عمـر بـن كثیـر الدمـشقي، ) ٥٨(

مـــــصطفى عبـــــد الواحـــــد، الطبعـــــة الثانیـــــة، دار : تحقیــــق
، إبـــــــراهیم ١/٢٠٣، ه١٣٩٨الفكـــــــر، بیـــــــروت، لبنـــــــان، 

ـــةالعلـــي،  ـــسیرة النبوی ، الطبعـــة الثالثـــة، دار صـــحیح ال
، علــــــي محمــــــد الــــــصالبي، ٤٧م، ص١٩٩٨النفــــــائس، 
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، دار تحلیـــل أحـــداثالـــسیرة النبـــوي عـــرض وقـــائع و 
. ٤٦م، ص٢٠٠٧النشر للجامعات، مصر، 

كنــز العمــال فــي علــي المتقــي بــن حــسام الــدین الهنــدي، ) ٥٩(
محمـــــــود عمـــــــر : ، تحقیـــــــقســـــــنن األقـــــــوال واألفعـــــــال

الــــــــدمیاطي، الطبعــــــــة األولــــــــى، دار الكتــــــــب العلمیـــــــــة، 
، والدتـــــــــــــــه : م، بـــــــــــــــاب١٩٩٨، ه١٤١٩بیـــــــــــــــروت، 

). ٣٥٥٢٤(، برقم ١٢/٢٠٠
دراســـات فـــي الیهودیـــة والمـــسیحیة األعظمـــي، محمـــد ) ٦٠(

. ٧١٧، وأدیان الهند
، مسند اإلمام أحمد بـن حنبـلأحمد بن حنبل الشیباني، ) ٦١(

حــدیث رویفــع بــن ثابــت : بــابمؤســسة قرطبــة، مــصر، 
). ١٧٠٢٧(، برقم ٤/١٠٧، األنصاري 

مـــن ســـمى النفـــاس : ، الحـــیض، بـــابصـــحیح البخـــاري) ٦٢(
. )٢٩٦(، برقم ١/١١٥حیضا، 

ــــد) ٦٣( ــــان الهن ــــسیحیة وأدی ــــة والم ــــي الیهودی ، دراســــات ف
. ٧١٨ص

ـــي الیهودیـــة والمـــسیحیة محمـــد األعظمـــي، ) ٦٤( دراســـات ف
تباشــــیر اإلنجیــــل والتــــوراة ، ٧١٩صوأدیــــان الهنــــد، 
. ٢/١٤٩، باإلسالم ورسوله

، تــــواریخ المتقــــدمین مــــن المــــستدرك علــــى الــــصحیحین) ٦٥(
ر ســـید المرســـلین ذكـــر أخبـــا: األنبیـــاء والمرســـلین، بـــاب

ــــین،  هــــذا : وقــــال، )٤١٩٤(، بــــرقم ٢/٦٦٢وخــــاتم النبی
محمـد حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه بهذه األلفاظ، 

الجـامع المختـصر بن عیـسى الترمـذي، سـنن الترمـذي، 
ومعرفــــة الــــصحیح مــــن الــــسنن عــــن رســــول اهللا 

أحمـد محمـد شـاكر : ، تحقیـقوالمعلول وما علیه العمل
ــــاء  التــــراث العربــــي، بیــــروت، كتــــاب وآخــــرون، دار إحی

مـــا جـــاء فـــي صـــفة : بـــابالمناقـــب عـــن رســـول اهللا 
حدیث حـسن : ، وقال)٣٦٣٧(، برقم ٥/٥٩٨النبي 

. صحیح
: بــابســنن الترمــذي، كتــاب المناقــب عــن رســول اهللا ) ٦٦(

). ٣٦٣٨(، برقم ما جاء في صفة النبي 
ترابـا، إذا لم یجد ماء وال: ، التیمم، بابصحیح البخاري) ٦٧(

). ٣٢٨(، برقم ١/١٢٨
ـــي الیهودیـــة والمـــسیحیة محمـــد األعظمـــي، ) ٦٨( دراســـات ف

. ٧٢١–٧٢٠، صوأدیان الهند

ثیــــاب الحریــــر فــــي : ، التعبیــــر، بــــابصــــحیح البخــــاري) ٦٩(
). ٦٦١١(، برقم ٦/٢٥٧٣المنام، 

الجــامع صــحیح مــسلممــسلم بــن الحجــاج النیــسابوري، ) ٧٠(
بـد البـاقي، دار إحیــاء محمـد فـؤاد ع: ، تحقیـقالـصحیح 

المــــساجد ومواضــــع الــــصالة، التــــراث العربــــي، بیــــروت، 
ـــــــصالة، : بـــــــاب ـــــــرقم ١/٣٧١المـــــــساجد ومواضـــــــع ال ، ب

)٥٢٣ .(
، صــــفة النبــــي : ، المناقــــب، بــــابصــــحیح البخــــاري) ٧١(

). ٣٣٧٥(، برقم ٣/١٣٠٧
، صـحیح مـسلم بـشرح النـوويیحیى بن شرف النـووي، ) ٧٢(

التـــــراث العربـــــي، بیـــــروت، الطبعـــــة الثانیـــــة، دار إحیـــــاء 
ــــصحابةه١٣٩٢ : رضــــي اهللا عــــنهم، بــــاب، فــــضائل ال

. ١٦/٥٤، فضائل أبي هریرة
ــــد) ٧٣( ــــان الهن ــــسیحیة وأدی ــــة والم ــــي الیهودی ، دراســــات ف

. ٧٢٢ص
حــسن الخلــق والــسخاء : ، األدب، بــابصــحیح البخــاري) ٧٤(

ومـــا یكـــره مـــن البخـــل وقـــال بـــن عبـــاس كـــان النبـــي 

، ٥/٢٢٤٤ا یكــون فــي رمــضان، أجــود النــاس وأجــود مــ
). ٥٦٨٦(برقم 

). ٥٦٨٧(، األدب، برقم صحیح البخاري) ٧٥(
ــد) ٧٦( ــان الهن ــة والمــسیحیة وأدی ــي الیهودی ، ص دراســات ف

٧٢٣ .
لـــوال قـــول النبـــي : ، المناقـــب، بـــابصـــحیح البخـــاري) ٧٧(

الهجــرة لكنــت امــرأ مــن األنــصار قالــه عبــد اهللا بــن زیـــد 
). ٣٥٦٨(قم ، بر ٣/١٣٧٧، عن النبي 

صحیح ابن حبان بترتیـب ابـن محمد بن حبان البستي، ) ٧٨(
شـــــعیب األرنـــــؤوط، الطبعـــــة الثانیـــــة، : ، تحقیـــــقبلبـــــان

عـــــن إخبـــــاره م، ١٩٩٣مؤســـــسة الرســـــالة، بیـــــروت، 
مناقـــــــب الـــــــصحابة رجـــــــالهم ونـــــــسائهم بـــــــذكر أســـــــمائهم

ذكــــر البیــــان بــــأن : رضـــوان اهللا علــــیهم أجمعــــین ، بــــاب
بمــال أحــد مــا انتفــع بمــال أبــي مــا انتفــع المــصطفى 

). ٦٨٥٨(، برقم ١٥/٢٧٣بكر رضوان اهللا علیه، 
ـــي الیهودیـــة والمـــسیحیة محمـــد األعظمـــي، ) ٧٩( دراســـات ف

. ٧٢٤، صوأدیان الهند
/ ٣، صـفة النبـي :، المناقـب، بـابصحیح البخـاري) ٨٠(

). ٣٣٥٦(، برقم ١٣٠٣
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 ٣٩

مـــا یـــدعى لمـــن لـــبس: ، اللبـــاس، بـــابصـــحیح البخـــاري) ٨١(
). ٥٥١٠(، برقم ٢١٩٨/ ٥ثوبا جدیدا، 

ــــد) ٨٢( ــــان الهن ــــسیحیة وأدی ــــة والم ــــي الیهودی ، دراســــات ف
. ٧٢٦–٧٢٥ص

ـــي الیهودیـــة والمـــسیحیة محمـــد األعظمـــي، ) ٨٣( دراســـات ف
تباشـــــیر اإلنجیـــــل ، ٧٢٧–٧٢٦، صوأدیـــــان الهنـــــد

. ٢/١٤٩، والتوراة باإلسالم ورسوله
ــــا) ٨٤( ــــسیحیة وأدی ــــة والم ــــي الیهودی ــــددراســــات ف ، ن الهن

ـــوراة باإلســـالم ، ٧٢٨–٧٢٧ص تباشـــیر اإلنجیـــل والت
. ٢/١٤٩، ورسوله

، صــــفة النبــــي : ، المناقــــب، بــــابصــــحیح البخــــاري) ٨٥(
). ٣٣٦٨(، برقم ٣/١٣٠٦

، طیـب رائحـة النبـي : ، الفـضائل، بـابصحیح مـسلم) ٨٦(
). ٢٣٢٩(، برقم ٤/١٨١٤

، دراســـات فـــي الیهودیـــة والمـــسیحیة محمـــد األعظمـــي) ٨٧(
. ٧٢٩–٧٢٨، صأدیان الهندو 

ـــي الیهودیـــة والمـــسیحیة محمـــد األعظمـــي، ) ٨٨( دراســـات ف
. ٧٣٠، صوأدیان الهند

، دراســـات فـــي الیهودیـــة والمـــسیحیة محمـــد األعظمـــي) ٨٩(
. ٧٣٠، صوأدیان الهند

الصادرة عن دار العلوم دیوبنـد، مجلة الداعي الشهریة) ٩٠(
.٣١ص، ٧م، ع٢٠٠٧أغسطس . الهند

البــشارات فــي كتــب البوذیــة والهندوســیةطلبــة، هــشام ) ٩١(
anwarmaka. net /.

، مؤسسة الرسـالة، بیـروت، منوسمرتيإحسان حقي، . د) ٩٢(
. ١٩، ص١٩٨٨، ١ط

. ٢٦-١٩، صمنوسمرتيإحسان حقي، . د) ٩٣(
، دراســـات فـــي الیهودیـــة والمـــسیحیة محمـــد األعظمـــي) ٩٤(

. ٥٤٨-٥٤٧، صوأدیان الهند
ـــي الیهودیـــة والمـــسیحیة محمـــد األعظمـــي، ) ٩٥( دراســـات ف

. ٧٠٧–٧٠٥، صوأدیان الهند
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