
العدد 1 ، السنة األوىل ، ربيع األول 1430 هـ .

اليهودية  املسيحية  االسالمية  الدراسات  يف  العامة  االجتاهات  1ـ2 
املقارنة:

املسيحية  االسالمية  البحوث  وراء  اجتاهات  ثالث  هناك 
اليهودية ميكننا فرزها بشكل ميسر وهي:

اوال: االجتاه املسيحي اليهودي لدراسة املصادر االسالمية 
وينطلق من نظرية مفادها ان النيب حممد تاثر بالتوراة واالجنيل 

واستمد منها الكثري من املعلومات والقصص والتشريعات . 
املسيحية  املصادر  لدراسة  االسالمي  االجتاه  ثانيا: 
 نيب اهلل ورسوله بل هو  اليهودية وينطلق من االميان بان حممدا
خامت االنبياء والرسل وسيدهم وان القران هو كتاب اهلي مصدق 

الذي بني يديه من الكتاب ومهيمن عليه . 
دراسة  الدينية  املصادر  لدراسة  العلماين  االجتاه  ثالثا: 
مقارنة وينطلق غالبا من نظرية فصل التراث االسالمي املسيحي 
اليهودي عن الوحي االهلي والنظر اليه كتراث بشري اثر بعضه يف 

بعض يف قليل او كثري . 
ان من يعرفون باملستشرقني يندرج اغلبهم حتت االجتاه االول 
واالجتاه الثالث وهلم تالميذ يف املنهج يف العامل العريب واالسالمي . 

1ـ3 االهداف االسالمية من وراء دراسة املصادر والكتابات املسيحية 
اليهودية:

اليهودية  املسيحية  املصادر  يف  املسلم  الباحث  امام  ترتسم 
بشكل عام ثالثة اهداف:

األول: اثبات نبوة حممد ، ويتسع هذا اهلدف عند الباحث 

الشيعي الثبات امامة اهل البيت ايضا . وهذا اهلدف مما نبه 
ُسوَل  اليه القرآن الكرمي يف اكثر من اية كقوله ﴿الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن الرَّ
النَِّبيَّ اأْلُمِّيَّ الَِّذي َيِجُدوَنُه َمْكُتوًبا ِعْنَدُهْم ِفي التَّْوَراِة َواْلِجِنيِل َيْأُمُرُهْم 
ُم َعَلْيِهْم  يَِّباِت َوُيَحرِّ ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهاُهْم َعْن اْلُمنَكِر َوُيِحلُّ َلُهْم الطَّ
 ﴾ َعَلْيِهْم ...  َكاَنْت  الَِّتي  َواأْلَْغاَلَل  ِإْصَرُهْم  َعْنُهْم  َوَيَضُع  اْلَخَباِئَث 

األعراف/157وسيايت تفصيل ذلك يف اخر البحث . 
الثاين: ابراز معامل اصالة املتون االسالمية املقدسة واهنا ليست 
مستمدة من املصادر الكتابية يف قليل او كثري ، مث ابراز امتيازها 
يف متثيلها للدين االهلي واحلركة النبوية يف كل ما تصدت له من 
قضايا ومعاجلات نظرية وعملية . وهذا مما نبه اليه القرآن ايضا 
ُه ِبَيِميِنَك  حيث يقول: ﴿َوَما ُكْنَت َتْتُلو ِمْن َقْبِلِه ِمْن ِكَتاٍب َواَل َتُخطُّ
النيب  يعرض  فالقرآن  العنكبوت/48 ،  اْلُمْبِطُلوَن﴾  اَلْرَتاَب  ِإًذا 
 على انه ما كان يتلو الكتب املقدسة السابقة وال كان  حممدا
يكتبها بيده فهو مل يدرس عند احد من اهل الكتاب ويؤكد ذلك 
بقوله ﴿َوَلَقْد َنْعَلُم َأنَُّهْم َيُقوُلوَن ِإنََّما ُيَعلُِّمُه َبَشٌر ِلَساُن الَِّذي ُيْلِحُدوَن 
ِإَلْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهَذا ِلَساٌن َعَرِبيٌّ ُمِبنيٌ﴾ النحل/103 ، مث يقول ﴿َأنَزْلَنا 
ًقا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمْن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيه﴾  ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّ

املائدة/48 . 
الثالث: التعرف على االشكاالت التفصيلية املثارة حول القرآن 
والنيب وشريعته وتاريخ االسالم ، من قبيل: الشبهة القائلة ان 
الشرع  وان  بالسيف ،  انتشر  االسالم  وان  مزواجا(1) ،  كان  النيب 
املحمدي ليس اال القانون الروماين لالمرباطورية الشرقية معدال ، 

(1) انظر االسالم بدعة نصرانية تاليف الياس المر ص 291 . 
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1 . االتجاهات ـ االهداف ـ المناهج

1ـ1 حتديد بعض املفاهيم:

- مرادي من الدراسات االسالمية املسيحية اليهودية املقارنة 
ثالثة انواع من الدراسات:

1 . الدراسات اليت يقوم هبا املسلمون اعتمادا على مصادر 
باملصادر  مقارنة  دون  من  معا  عليهما  او  يهودية  او  مسيحية 

االسالمية او معها يف قليل او كثري لتحقيق اهداف اسالمية . 
2 . الدراسات اليت يقوم هبا املسيحيون او اليهود اعتمادا 
املسيحية  املصادر  مع  مقارنتها  او  فقط  اسالمية  مصادر  على 

اهداف  لتحقيق  كثري  او  قليل  يف  احدمها  او  اليهودية  او 
 . مسيحية 

3 . الدراسات االسالمية املسيحية اليهودية املقارنة اليت يقوم 
هبا العلمانيون لتحقيق هدف علماين 

- ومرادي من االجتاهات: وجهات النظر املسبقة اليت تستبطنها 
البحوث وتنطلق منها غالبا ، 

- ومرادي من االهداف: الغايات اليت يراد الوصول اليها من 
وراء البحوث . 

- ومرادي من املناهج: طرائق البحث . 

اخلالصة:
تناول البحث حتديد املفاهيم اليت تتعلق بالعنوان، ثم حتدث بشكل خمتصر عن  املصادر اإلسالمية وهي القرآن الكريم  
وكتب احلديث عند السنة والشيعة ، واملصادر اليهودية  واملسيحية  وهي الكتاب املقدس واملدراش والتلمود ، ثم أشار إىل 

الكتابات العربية العربية .
ثم تناول قضية تهتم بها الدراسات اإلسالمية للمصادر اليهودية واملسيحية وهي منهج إثبات نبوة حممد وإمامة أهل 
بيته بالنصوص التوراتية واإلجنيلية ، وان هذا املنهج قد سنه القرآن الكريم والنيب  واهل بيته  وعلماء املسلمني 

باإلضافة إىل املناهج األخرى لإلثبات .
 ثم فصل البحث يف ذكر العلماء الذين كتبوا يف هذا املنهج بدءا من أقدم من وصلنا نتاجه وهو الطبيب علي بن ربن الطربي 
يف القرن العاشر امليالدي وقد اهتم البحث باإلشارة إىل موارد البشارة يف الكتاب املقدس والتعليق على عدم إشارته إىل بعض 
النصوص املهمة بشكل إمجالي، ثم  السموأل املغربي وعرض منوذجا من كتابته ثم ذكر أشهر من كتب بعدهم إىل اليوم، ثم 
أشار الباحث إىل ضرورة استمرار هذا النوع من الدراسات على كثرة ما كتب فيها ألنها الزالت تنطوي على اجلديد يف موضوع 

إثبات النبوة واإلمامة وغريه.ثم ختم الباحث حبثه بعرض مناذج من الكتابات العربية العربية ليهود  العهد اإلسالمي.

االتجاهات ـ االهداف ـ المناهج

الدراسات اإلسالمية المسيحية اليهودية
 المقارنة
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ومدرسة الكتب الستة وهي اجلوامع احلديثية االساسية عند 
اهل السنة وهي صحيح البخاري (ت256هجرية) وصحيح مسلم 
(ت261هجرية) وسنن ابن ماجة0ت275هجرية) وسنن ايب داود 
(ت275هجرية) وسنن الترمذي (ت279هجرية) وسنن النسائي 
(ت303هجرية)(1) . وقد استمد اصحاهبا رواياهتم من مدونات 
اسبق منهم استمدها مؤلفوها بدورهم شفاها من الرواة االوائل 

 .  الذين استمدوها شفاها عن عن الصحابة عن النيب(2)
لدى  االساسية  احلديثية  اجلوامع  ان  ذكره  اجلدير   ومن 

املدرستني مقسمة اىل كتب وكل كتاب مقسم اىل ابواب . 
اما املؤلفات الدينية االسالمية: فهي ما كتبه علماء املسلمني يف 
ضوء الكتاب والسنة من تفسري وعقائد وفقه واخالق وتاريخ وهي 
غري مقدسة مبعىن اهنا من املمكن ان تنطوي على اخلطأ الن مؤلفيها 
غري معصومني يف الفهم وليست عالية مبعىن انه جيوز ملؤلف اخر يف 
الفقه او التفسري مثال ان يايت بتصنيف جديد او بوجهة نظر اخرى 
يف فهم االية او الرواية ، او يف اسقاط الرواية اساسا من االعتبار 

والخامس موسوعاتهم الحديثية الفقهية خاصة في ضوء هذه االصول 
تحظى  ان  والطوسي  والصدوق  الكليني  لموسوعة  وقدر  االربعمائة 
بقبول الشيعة جميعهم واهتمامهم فبقيت محفوظة الى اليوم وجاء علماء 
الكاشاني (ت  الفيض  قبيل  من  وكتبوا موسوعات  بعد هؤالء  اخرون 
1090هجرية) صاحب الوافي جمع فيه الكتب االربعة والحر العاملي 
(1104هجرية) صاحب وسائل الشيعة جمع فيه احاديث الفقه خاصة 
من الكتب االربعة واحاديث فقهية اخري من كتب شيعية اخرى والعالمة 
المجلسي (ت1111هجرية) صاحب بحار االنوار جمع فيه االحاديث 
في غير الفقه مع نوادر من احاديث الفقه والسيد البروجردي (ت 1380) 

صاحب جامع احاديث الشيعة كرسه لالحاديث الفقهية خاصة . 
زمن  تكتب  لم  النبوية  االحاديث  ان  عام  بشكل  السنة  اهل  يعتقد   (1)
الحديث  كتابة  وبقيت  بالقرآن  تختلط  لئال  ذلك  عن  لنهيه   النبي
محظورة رسميا حتى جاء الخليفة االموي عمر بن عبد العزير ورفع 
الحظر وكلف واليه على المدينة بجمع السنن ولكنه توفي قبل انجاز 
المنصور  ابو جعفر  فامر  العمل  يستانفوا  ان  للعباسيين  قدر  ثم  العمل 
الخليفة العباسي مالك بن انس ت180 ان يكتب كتابا في الفقه يجمع 
ا لناس عليه وكتب كتابه الموطأ وطار صيته في ا المصار ثم ظهرت 
ظهرت  ثم  حنبل  بن  احمد  ومسند  شيية  ابي  ابن  كمصنف  مصنفات 
التي حظيت بقبول جمهور اهل السنة ،  البخاري ونظرائه  موسوعات 
وجاء غيرهم من بعدهم ممن استدرك على المؤلفين السابقين كالحاكم 
الذي الف مستدركه على البخاري ، الطبراني واخرون كالبيهقي الذي 

جمع احاديث الفقه خاصة في كتابه السنن الكبرى . 
ا  ومعالم  البروجردي  للسيد  كتاب  مقدمة  راجع  ذلك  عن  للمزيد   (2)

لمدرستين للعالمة العسكري

بعد تقدمي موجبات ذلك يف ضوء الدراسة السندية والداللية . 

1ـ6 احلقيقة الكربى اليت ينبغي ذكرها حول املصادر االسالمية:

ان املسلمني يتفقون على القرآن بالفاظه وخيتلفون يف تفسريه ، 
اما السنة النبوية فيتفق كل املسلمني على حجية كل ما صدر عن 
النيب(3) وانه كالقرآن ال ياتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ، 
ولكن ال يوجد منت شامل موحد لسنة النيب متفق عليه بني 
الفرق االسالمية ، نعم توجد روايات مشتركة يف الكتب احلديثية 
يتفق على صحتها مجهور املسلمني من السنة والشيعة . اما كتب 
احلديث فلكل فرقة كتبها املعتربة وختتلف كل فرقة يف اعتبار 
وتصحيح ما يوجد يف كتبها من الروايات وعلى الباحث مراعاة 

ذلك يف البحث واحلوار . 

1ـ7 املتون املقدسة واملؤلفات الدينية املسيحية واليهودية:

املصادر الكتابية املقدسة هي »الكتاب املقدس« و»املشنا« أي 
السنة . 

(تناك)  الـ  فهو  العربانيني  اليهود  عند  املقدس  الكتاب  اما 
(توراة)  توراة  اىل  (ت)  االول  حرفها  يرمز  كلمة  وهي  (תנך) 
(תורה) أي توراة موسى وهي مخسة اسفار سفر التكوين وسفر 
اخلروج وسفر العدد وسفر االحبار وسفر التثنية ، ويرمز حرفها 
الثاين (ن) اىل االنبياء (نبييم) (נביים) وهي سفر يوشع والقضاة 
وجوئيل  ويوشع  وحزقيال  وارميا  واشعيا  وامللوك  وصموئيل 
وصفنيا  وحبقوق  وناحوم  وميخا  ويونس  وعوبديا  وعاموس 
وحجاي وزكريا ومالخي ويرمز احلرف (ك) اىل الكتب (كتوبيم) 
(כתובים) وهي كتاب املزامري وايوب واالمثال وراعوت ومراثي 
ارميا وسفر اجلامعة واستري ودانيال وعزرا وحنميا وااليام وخيتلف 
بعد  اليهود  املتداولة عند  العربية  النسخة  الكتب يف  ترتيب هذه 
بالسبتواجنت  املعروفة  السبعينية  النسخة  عن  االسالمي  العهد 

 . (SEPTUAGINT)
التوراة  هو  السامريني(4)  اليهود  عند  املقدس”  و“الكتاب 

اخلماسية بروايتهم وسفر يوشع فقط . 

(3) هناك تفصيل في هذه القضية بين السنة والشيعة ال مجال لذكره هنا . 
السياسي  االنقسام  الى  ظهورها  تاريخ  يرجع  اقلية  يهودية  فرقة   (4)

والعقائدي الذي حصل بعد وفاة سليمان وهي قائمة الى اليوم . 

أو أن »امل« هي اوائل االلفاظ يف عبارة تتكرر يف فواتح نبوءات 
االنبياء وهي »امر يل مريو« أي قال يل الرب ، وان »كهيعص« 
كانت تستعمل للتعارف بني املسيحيني يف عهد املحنة والفتنة وذلك 
العبارتني قيمتهما  الهنا متثل عدديا كلميت »املسيح اهلي« فكال 
يعاجل  ان  ينبغي  وغريها  الشبهات  وهذا  ذلك ،  وغري   »195«

ويناقش هبدوء مهما كان مستواه واسلوبه . 

1ـ4 مناهج الدراسات االسالمية للكتابات واملصادر املسيحية اليهودية:

لكل هدف من االهداف االسالمية املذكورة آنفا منهج خاص 
به وخربات تتناسب مع طبيعته . 

ومن الواضح ان منهج اثبات نبوة حممد من الكتاب 
املقدس عند املسيحيني واليهود يتقوم بالرجوع اىل الكتاب املقدس 
واستقراء نصوصه وتفسريها ، وتفسري النصوص علم له اصوله 

ومستلزماته اخلاصة به . 
اما منهج ابراز معامل اصالة املصادر االسالمية املقدسة 
وعدم تاثرها باملصادر الكتابية املقدسة بالتوراة او االجنيل يف قليل 
نبوة حممد واعجاز  اثبات  النظر عن مسألة  او كثري فبغضِّ 
القرآن فان املنهج يتقوم بامرين ، االول: اثبات عدم وجود صلة 
بالشكل  الكتاب  اهل  مع  واصحابه  النيب  بني  ودراسية  علمية 
الذي تعد املصادر االسالمية والثقافة االسالمية تطويرا للمصادر 
الكتابية ، الثاين: القيام بدراسات مقارنة يف نصوص القرآن وكتابات 
الثقافة  ومضمون  واالجنيل  التوراة  نصوص  مع  الفقهية  املسلمني 
الكتابية البراز امتياز القرآن والسنة وكتابات اهل الكتاب الفقهية 
االستنباطي  والفكر  االسالمي  النص  يعلو  ان  معه  يستحيل  مما 
االسالمي على النص الكتايب والفكر االستنباطي الكتايب بغري ان 

يكون وحيا اهليا . 
اما منهج معاجلة االشكاليات املثارة من قبل املسيحيني 
واليهود املبشرين او العلمانيني على االسالم فكرا وتارخيا ، فليس 
القرآن ،  بتفسري  يرتبط  بعضها  اذ  طبيعتها ،  لتنوع  واحدا  منهجا 
بالتاريخ  يرتبط  وبعضها  االسالمية ،  بالعقائد  يرتبط  وبعضها 
االسالمي ومصادره ، وبعضها بالفقه االسالمي ومصادره ، وليس 
من شك ان لكل علم من هذه العلوم منهجه اخلاص به وهذا الواقع 
يفرض على الباحث املسلم ان يراعي ذلك عند رده على الشبهة 
املعينة بان يكون من اهل اخلربة يف العلم الذي تربتط به الشبهة او 

يسترشد باهل اخلربة يف ذلك العلم . 
وحناول يف هذه احللقة من البحث ان نعرِّف بشكل موجز جدا 
باملصادر االساسية يف كال املدرستني »املدرسة االسالمية« و »املدرسة 

الكتابية« مع حبث خمتصر عن اهلدف االول والكتابات فيه . 

1ـ5 املتون االسالمية املقدسة واملؤلفات الدينية االسالمية:

املتون االسالمية املقدسة: هي القرآن الكرمي والسنة النبوية 
وحديث أهل البيت واملواقف الثابتة عنهم . 

ونريد بقدسية القران هو عدم وجود اخلطأ وعلوه على كل نص 
يايت بعده فيه ولذلك وجب التسليم به واخلضوع له ونريد بقدسية 
السنة النبوية خلوها من اخلطأ وعلوها على كل نص يايت بعدها ، 
البيت من روايات  ونريد بقدسية ما ثبت صدوره عن اهل 
وسنن خلوها من اخلطا وعلوها على كل نص يايت بعدها /طبعا 
هذا يف عقيدة الشيعة/ . ومن هنا فان املتون املقدسة عند املسلمني 
مجيعا هي الكتاب السنة وعند الشيعة يضاف اليها ما ثبت صدوره 
عن اهل البيت . وترتيبها القرآن الكرمي مث سنة النيب مث 
النيب واهل  التفكيك بني  البيت ، مع مالحظة ان  تراث اهل 
بيته ال يرد عن الشيعة ، اال من اجل البحث النظري واجلديل مع 
النيب  البيت يتضمن سنة  االخرين الهنم يعتقدون ان تراث اهل 

والتفريع عنهاوالتطبيق هلا الذي صدر عن اهل بيته املعصومني . 
القرآن فهو واحد لدى املسلمني مجيعا ، وهو ما حتتويه  اما 
خمالفة  اخرى  نسخة  توجد  وال  املسلمني  بني  املتداولة  النسخة 
يف قليل او كثري عند أي فرقة من الفرق االسالمية . وال تعترب 
احلقيقة  وهذه  للمعىن  تفسريا  تعترب  بل  قرآنا  احلرفية  الترمجات 

موضع امجاع لدى املسلمني . 
اما كتب السنة النبوية فهي تتنوع اىل مدرستني اساسيتني: 
االساسية  احلديثية  اجلوامع  وهي  االربعة  الكتب  مدرسة 
عند الشيعة وهي: »الكايف« للشيخ الكليين ت 329 هجرية و»من 
و»التهذيب«  ت381هجرية  الصدوق  للشخ  الفقيه«  حيضره  ال 
و»االستبصار« للسيخ الطوسي ت460هجرية وقد الفها اصحاهبا 
تالميذ  مدونات  من  ونظائرها  االربعمائة«  »االصول  ضوء  يف 
االئمة املعصومني من اهل البيت الذين ورثوا السنة مدونة بامالء 

 .  النيب وخط علي (1)

(1) يعتقد الشيعة ان النبي أملى على علي كل السنة النبوية وكتبها 
علي في صحف وصارت ميراثا الهيا لالئمة االثني عشر الذين عينهم 
النبي بامر من اهلل تعالى وهم المشار اليهم في قوله تعالى ﴿ُثمَّ َأْوَرْثَنا 
ُمْقَتِصٌد  َوِمْنُهْم  لَِنْفِسِه  َظاِلٌم  َفِمْنُهْم  ِعَباِدنَا  ِمْن  اْصَطَفْيَنا  الَِّذيَن  اْلِكَتاَب 
َوِمْنُهْم َساِبٌق بِاْلَخْيَراِت ِبِإْذِن اهللَِّ َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبيُر﴾ فاطر/32نظير 
الميراث االلهي الل هارون المذكور في قوله تعالى ﴿َوَقاَل لَُهْم نَِبيُُّهْم 
ا َتَرَك  ِإنَّ آَيَة ُمْلِكِه َأْن َيْأِتَيُكْم التَّاُبوُت ِفيِه َسِكيَنٌة ِمْن َربُِّكْم َوبَِقيٌَّة ِممَّ
ِإْن  َلُكْم  َلَيًة  َذِلَك  ِفي  ِإنَّ  اْلَماَلِئَكُة  َتْحِمُلُه  َهاُروَن  َوآُل  ُموَسى  آُل 
عهد  وفي  الكتب  بهذه  االئمة  البقرة/248وقد حدث  ُمْؤِمِنيَن﴾  ُكنُتْم 
بن مسلم  اربعمائة من خواص اصحابه كمحمد  الصادق كتب  االمام 
بن  وزرارة  148هجرية) ،  (ت  تغلب  بن  وابان  150هجرية) ،  (ت 
اعين (ت150) هجرية ونظرائهم أربعمائة كتابا في الفقه خاصة عرفت 
والرابع  الثالث  القرن  في  الشيعة  االربعمائة وقد كتب علماء  باالصول 

ترتسم امام الباحث يف املصادر املسيحية اليهودية
بشكل عام ثالثة اهداف :

1.اثبات نبوة حممد، واثبات امامة اهل البيت  ايضا.
2. ابراز معامل اصالة املتون االسالمية املقدسة. 

3.التعرف على االشكاالت املثارة حول االسالم للرد عليها . 
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العدد 1 ، السنة األوىل ، ربيع األول 1430 هـ .

وقالوا أيضا: ان الباء يف هذه املشنا تشمل القضاة (أي الذين 
جاءوا بعد يوشع الذي خلف موسى بعد موته) . 

وقالوا أيضا: ان الكنيست الكبري هو عبارة عن هيئة تتألف من 
مائة وعشرين عاملا أسسه عزرا . 

وقالوا ايضا: ان يوشع تسلم التوراة من موسى شفويا والتسلم 
والتسليم كان دائما شفويا واالدلة تثبت ان العملية كانت متتابعة 

بني هذه الطبقات من دون ان تكون هناك حلقة مفقودة (1) . 
اقول: وباملناسبة فان النص القرآين خيالفهم يف ذلك حيث يفهم 
منه ان هناك ارثا مدونا /التوراة وشروحها اليت كتبها هارون/ كان 
قد تسلمه يوشع من موسى مث سلمه اىل ال هارون مث اىل النيب 
مشوئيل مث اىل طالوت ، قال تعاىل: ﴿َو قاَل َلُهْم َنِبيُُّهْم ِإنَّ آَيَة ُمْلِكِه 
ا َتَرَك آُل ُموسى  َأْن َيْأِتَيُكُم التَّاُبوُت ِفيِه َسِكيَنٌة ِمْن َربُِّكْم َوَبِقيٌَّة ِممَّ
َوآُل هاُروَن َتْحِمُلُه اْلَمالِئَكُة ِإنَّ ِفي ذِلَك آَلَيًة َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ﴾ 

البقرة/248 . 
م  ق .  بني 10  الفترة  يف  املشنا  معلمي  على  اليهود  ويطلق 
–200م اسم التنائيم (Tanaim) يبدأ عصرهم بعد موت اخر 
الناسي  الكبري يبدأ مبدرسيت هليل (شغل وظيفة  اعضاء املجمع 
من عام 30- ق م حىت 10 ميالدية) ومشاي وهو معاصر لشماي 

وينتهي عند احلاخام يهوذا امللقب بالناسي (200-135) . 
واملشنا اليت اصبحت حمورا للتلمود البابلي والفلسطيين هي ما 
مجعه يهوذا الناسي واليه ينسب تقسيمها اىل ستة اقسام ويسميها 
اليهود شيشا سيدرامي (ׁשיׁשאה סידראים) وتقسيم كل سدر اىل 
كتب او كراسات تدعى مّسكوت (מּסכות) وتقسيم كل كراسة 

اىل فصول تسمى برياكيم (ביראכים) . 
واالقسام الستة للمشنا هي:

سيدر زراعيم (זראעים) أي الزراعة . 
سيدر موعيد (מועיד) أي العيد 

سيدر ناشيم (נאׁשיים) أي النساء 
سيدر نزقني (נזקין) أي االضرار . 

سيدر قداشيم (קדאׁשים) أي املقدسات 
سيدر طهوروت) (טהורות) أي الطهارة . 

ويضم التلمود الكامل ثالثا وستني كتابا يف 524فصال . 

انكليزي  البابلي عبري  (التلمود  תלמוד בבלי מׂשכות אבות  انظر   (1)
قسم االباء ص 4ب) طبعة سونسينو 1988 . 

ومن اجلدير ذكره ان لغة املشنا هي العربية بينما لغة اجليمارا 
هي االرامية . 

1ـ8 الكتابات العربية اليهودية:

ومن اجلدير ذكره ايضا ان الترمجة العربية للعهد القدمي اليت 
اهلجري  الثالث  القرن  يف  اليهود  حاخامات  كبري  سعاديا  كتبها 
بالعربية ،  الناطقني  كتبها حبروف عربية وهي غري معروفة عند 
وقد طبعت ال ول مرة بالعربية مع جمموعة من التراجم التارخيية 
يف نسخة متعددة اللغات سنة 1648 ، مث طبعت حبروفها العربية 
سنة 1872 يف اليدن مع بعض الرسائل الفقهية لسعاديا كتبها ايضا 

بالعربية وحبروف عربية . 
وقد حذا حذو سعاديا كثري من علماء اليهود من بعده يف مصر 
واليمن والعراق فكتبوا الكثري من كتبهم باللغة العربية وحبروف 
عربية منهم موسى بن ميمون وابن الفاسي وغريمها وقد طبعت 
الكثري من هذه الكتب يف اليدن يف هولندا ويف غري هولندا ايضا . 

ְבִלי 1ـ9 التلمود )תלמוד(: ַּתְלמּוד ַבּ

شروح  وهي  هناك:(اجلمارا)  و(املشنا)  (التناك)  جانب  اىل 
العلماء على (املشنا) وتعليقات بعضهم على بعض سواء يف اجلانب 
والتاريخ  والقصص  العقائد  او  خاص  بشكل  (هاالخاه)  الفقهي 
الفلسطينية ،  املدرسة  اجليمارا  يف  مدرستان  وهناك  (اجادة) 
من  اوسع  باهنا  البابلية  اجليمارا  ]وعرفت  البابلية ،  واملدرسة 
اجليمارا الفلسطينية عشر مرات حيث مجعت يف مائة عام وظل 
اخلامات املفسرون حنو مائة ومخسني سنة اخرى يراجعون هذه 

الشروح حىت اخذت صورهتا اليت بني ايدينا[ . (2) 
ومن املشنا واجلمارا يتألف التلمود . 

وبسبب وجود مدرستني يف اجليمارا وجد تلمودان:
ְבִלי وهو مثرة اكادميات  االول: هو التلمود البابلي ַּתְלמּוד ַבּ
بابل بني القرن الثاين اىل القرن اخلامس امليالدي . واشهرها (سورا) 
و(هنر دعا) و(بومبديثا) . ]ويعرف هذا التلمود يف حاالت نادرة 

جدا باسم (تلمود اهل الشرق)[ . 

والصهيونية  واليهودية  اليهود  /موسوعة  المسيري  الوهاب  عبد   (2)
125/5ب . 

المصدر السابق نفسه . 

ترمجات  له  القدمي«  »العهد  »التناك«  ان  ذكره  اجلدير  ومن 
تارخيية مهمة: تسمى عند اليهود بقسميهم بـ (الترجوم) (ָתְרג ום) 

وهي لفظة عربية تعين الترمجة . 
وهي:  االرامية  الترمجات  العربانيني  اليهود  عند  واملشهور 
ترجوم اونقيلوس وترجوم عزيل والترجوم املنسوب اىل يوناثان . 
بالسبتوجنتا  املعروفة  الترمجة  واشهرها  االغريقية  والترمجات 
(SEPTUAGINTA) وهي الترمجة اليت تنسب اىل سبعني 
عاملا من علماء اليهود ترمجوها اىل اللغة اليونانية يف القرن الثالث 

قبل امليالد . والترمجة العربية املعروفة بترجوم سعاديا . 
باالرامية وآخر  السامريون فلديهم ترجوم واحد  اليهود  اما 

بالعربية . 
اما الكتاب املقدس عند املسيحيني فهو جمموع من:
1 . »التناك« العربي ويسمونه بـ »العهد القدمي« ، 

2 . ا االناجيل االربعة ويسموهنا بالعهد اجلديد ، يضيفون اليها 
ورؤيا  رسالة)  وعشرين  احدى  (وهي  والرسائل  لرسل  ا  اعمال 

يوحنا . 
القدمي اسفارا اخرى تسمى  العهد  وقد اضاف املسيحيون(1) اىل 
باالبوكريفا (APOCRYPHA) وهي اسفار غري قانونية مل يكن 
قد اعترف هبا اليهود كاسفار ترتقي قدستيها اىل ادراجها ضمن العهد 
القدمي مثل: سفر »عزرا الثاين« يف الترمجة السبعينية و »عزرا الثالث« 
يف الترمجة الالتينية جلريوم املعروفة ب (الفولكات) و »املكابيني االول 
والثاين« و »اضافات اىل سفر دانيال« و »بقية سفر استرب« و »باروخ 
ارميا« و »صالة منسى«  و »سفر يهوديت« و  االول« و »رسالة 

»سفر حكمة سليمان« و »سفر حكمة يشوع بن سرياخ« . 
السريانية  الترمجة  امهها  املعتمدة  ترمجاهتم  وللمسيحيني 
احلبشية  والترمجة  البسيطة ،  أي  (بشيطتا)  بالبشيطتا  املعروفة 
احلديثة ،  العربية  والترمجات  االرمنية  والترمجة  القبطية  والترمجة 
وهي صدى للترمجات اليهودية واملسيحية بعضها مستقل كترمجة 
الفولكات اىل العربية سنة 1826م مث هجرت وبعضها يستفيد من 
الترمجات املعاصرة وبعضها حاول ان  التراجم باهلامش كأغلب 
يتقيد بالنص املسوري بوصفه باعتقادهم االصل للجميع ولكننا 

بينا يف احباثنا خطأ ذلك (2) . 
الناحية  من  تعين  (ִמְׁשנָה)  عربية  لفظة  وهي  املشنا:  اما 
ومعلمو  املسلمني ،  عند  “السنة”  لفظة  تعنية  ما  االصطالحية 
املشنا عند اليهود نظري رواة السنة عند املسلمني ، ويعتقد اليهود ان 

“املشنا” وحي اهلي ايضا تلقاها موسى كما تلقى التوراة . 
مث تلقاها منه يوشع بن نون . 

(1) المسيحيون البروتستانت يرفضون االيمان بها . 
(2) انظر البشارات العدد االول / سامي البدري . 

 مث علمها يوشُع الشيوَخ وهم القضاة بالتعبري التورايت او النقباء 
بالتعبري القرآين . 

واعطاها الشيوخ لالنبياء (3) . 
الكبري  الكنيست  وهو  السنهدرين  لرجال  اعطوها  وهوالء 
لعلماء اليهود الذي اسسه عزرا او عزير بعد السيب البابلي أواخر 
ومشعون  مجالئيل  أعضائه  آخر  كان  امليالد  قبل  اخلامس  القرن 
أطلق على كل واحد  الذين  الثالثة  بن زكاي وهؤالء  ويوحنا 

منهم لقب (ربان) من قبل اليهود . 
الباء  سفر  املشنا يف  عن  الذكر  االنفة  احلقيقة  وقد جاءت 

(ابوت) (אבות) من أسفار املشنا الفصل األول النص األول:
»מׁשה קבל תורה ִמִּסינַי 

ומסרה ליהוׁשע . 
ויהוׁשע לזקנים . 
וזקנים לנביאים . 

ונבאים מסרוה לאנׁשי כנסת הגדולה« . 
وترمجته بالعربية: 

(موسى تسلم التوراة يف سيناء . 
وانتقلت منه إىل يوشع . 

ومن يوشع إىل (العلماء الباء) (العلماء الكبار) . 
ومن العلماء الكبار إىل (األنبياء) . 

(رؤساء  (سوفرمي)  (סופרים)  (الكتبة)  إىل  االنبياء  ومن 
الكنيست الكبري) . 

وقال علماء التلمود هبامش كلمة التوراة من النص رقم (1) 
على ما ترمجته باالنكليزية:

(1) »Scripture and its comentary Oral 
Instruction , with special reference to the later« . 

وترمجته بالعربية:
املقدس وشروحه  الكتاب  هو  هنا  “التوراة”  املراد ب  »ان 

الشفوية ، مع مالحظة اهنا مصدر خاص لالخري« . 

אבות  בבלי מׂשכות  (תלמוד  ناثان  للربي  االباء  كتاب  ذكر  وقد   (3)
דרבי נתן ص 16ب) ان االنبياء (حجاي) و(زكريا) و(مالخي) الذين 
سلموا التوراة الى السنهدرين كانوا قد تسلموها من االنبياء المبكرين 
قبلهم ولم يذكرهم والذي نستفيده من حوادث التاريخ ان هؤالء هم 
الى  الى طالوت وهو بدوره سلمها  الذي سلمها  االنبياء من شموئيل 
الى ولده سليمان ثم وقع االختالف واالنشقاق بعد سليمان  داود ثم 
اشعيا  منهم  لهم  بنواسرائيل  يستجب  ولم  الفترة  هذه  في  انبياء  وكان 
وارميا الذي هو ايليا صاحب الرجعة حيث عوقب بنو اسرائيل على 
عهده حين سلط اهلل تعالى نبوخذ نصر وبقوا في بابل خمسين سنة ثم 
من اهلل عليهم بالرجوع على يد كورش حين فتح بابل وارجع اهلل تعالى 
الرابي  اسماءهم  الذين ذكر  السنهدرين واالنبياء  (ايليا) واسس  ارميا 

ناثان لعلهم كانو قبل رجعة عزير . 

القرآن واحد لدى املسلمني مجيعا، 
وهو ما حتتويه النسخة املتداولة بني املسلمني وال توجد

 نسخة اخرى خمالفة يف قليل او كثري عند أي فرقة من الفرق االسالمية
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العدد 1 ، السنة األوىل ، ربيع األول 1430 هـ .

َفَلْعَنُة اللَِّ َعَلى اْلَكاِفِريَن (89)﴾ البقرة/89-88 . 
النيب  فيها خرب  واالجنيل  التوراة  ان  االيات  هذه  وخالصة 
االمي  . وان علماء بين اسرائيل يعرفون ذلك كما يعرفون 
معاركهم  يف   مبحمد النصر  يطلبون  كانوا  واهنم  ابناءهم ، 
تلك  يظهرون  اهنم كانوا  البعثة ، وتقديرنا  قبل  املدينة  اهل  مع 
ومن  يصلي  كان  وحني  مكة  يف   النيب بعث  حني  االخبار 
معه اىل بيت املقدس فلما هاجر اىل مكة وحول اهلل القبلة تغري 

موقفهم حسدا وبغيا . 

2ـ2 النيب يؤكد هذا املنهج يف سريته:

ان  على  تؤكد  كثرية  اخبارا  النبوية  السرية  كتب  لنا  نقلت 
النيب كان يذكر اليهود بالبشارات به يف كتبهم نذكر منها خربا 
االمام  تالميذ  احد  عثمان  بن  ابان  عن  وآخر  اسحاق  ابن  عن 

 . الصادق
قال ابن إسحاق: أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حممود 
بن سيحان ، ونعمان بن أضاء ، وحبري بن عمرو ، وعزير بن أيب 
عزير ، وسالم بن مشكم ، فقالوا: أحق يا حممد أن هذا الذى جئت 
به حق من عند اهلل ، فإنا ال نراه متسقا كما تتسق التوراة ؟ فقال 
هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أما واهلل إنكم لتعرفون أنه من 

عند اهلل ، جتدونه مكتوبا عندكم يف التوراة . 
عن  تغلب ،  بن  أبان  عن  االمحر(1) ،  عثمان  بن  أبان  عن 
عكرمة ، عن ابن عباس قال: ملا دعا رسول اهلل بكعب بن 

النصر . وفي سيرة ابن اسحاق 717/3قال: وقد كان حيي بن أخطب 
دخل مع بني قريظة في حصنهم ، حين رجعت عنهم قريش وغطفان ، 
وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه . فلما أيقنوا بأن رسول اهلل 
قال كعب  يناجزهم ،  اهلل عليه وسلم غير منصرف عنهم حتى  صلى 
ابن أسد لهم : يا معشر يهود ، قد نزل بكم من االمر ما ترون ، وإنى 
عارض عليكم خالال ثالثا ، فخذوا أيها شئتم ، قالوا: وما هي؟ قال: 
لبني مرسل ، وإنه  إنه  لقد تبين لكم  الرجل ونصدقه فواهلل  نتابع هذا 

للذي تجدونه في كتابكم . 
(1) قال الشيخ الطوسي في كتابه الفرست ص 59 في ترجمة ابان : اصله 
أبو  اهلها  عنه  اخذ  وقد  اخرى ،  والبصرة  تارة  يسكنها  كان  كوفي 
عبيدة معمر بن المثنى وأبو عبد اهلل محمد بن سالم (139-231) هجـ 
واكثروا الحكاية عنه في أخبار الشعراء والنسب واألّيام . وروى عن 
أبي عبد اهلل الصادق (ت148) وأبي الحسن موسى (تـ 183) 
وما عرف من مصنفاته إالَّ كتابه الذي يجمع المبدأ والمبعث والمغازي 

والوفاة والسقيفة والردة . 

أسد(2) ليضرب عنقه فاخرج وذلك يف غزوة بين قريظة نظر إليه 
ابن حواش  نفعك وصية  أما  يا كعب  له:  فقال   رسول اهلل
احلرب الذي أقبل من الشام فقال: تركت اخلمر واخلمري وجئت 
يكون  خروجه  ان  أو  هذا  يبعث ،  لنيب  والتمور  البؤس  إىل 
جيتزي  القتال ،  الضحوك  وهو  هجرته  دار  وهذه  مبكة  خمرجه 
بالكسريات والتمرات ويركب احلمار العاري ، يف عينيه محرة 
وبني كتفيه خامت النبوة ، يضع سيفه على عاتقه وال يبايل مبن 
قد  كعب:  قال   ! ؟  واحلافر  اخلف  منقطع  سلطانه  يبلغ  القى ، 
اليهود تعريين أين جبنت عند  أن  يا حممد ، ولو ال  كان ذلك 
عليه  اليهودية  دين  على  ولكين  وصدقتك  بك  المنت  القتل 

احىي وعليه أموت(3) . 

احاديثهم  يف  املنهج  هذا  كذلك  يؤكدون    البيت  أهل  2ـ3 
وحواراتهم:

الروايات عن اهل البيت يف املوضوع كثرية نذكر منها 
طرفا . 

خيرب:  يف   لعلي قال   النيب ان  املفيد  الشيخ  روى 
يدمر  الذي  أن  كتاهبم:  يف  جيدون  أهنم  علي  يا  »واعلم 
أنا علي ، فاهنم خيذلون  لقيتهم فقل:  ايليا ، فإذا  عليهم امسه 

إن شاء اهلل« (4) . 

(2) هو من احبار اليهود ورؤساؤهم رئيس بنى قريظة انظر سيرة ابن هشام 
 . 407/2

(3) كمال الدين وتمام النعمة ص 198 / للشيخ الصدوق عن ابيه قال : 
حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن أبي 

عمير ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي جميعا عن ابان .  . 
 : بالعبرية  )ֶעְליֹון(  وعيليون  )ֵאל(  ايل  تقابلها  بالعربية  (علي)  لفظة   (4)
علي   :(93 ص   -  15 ج   - منظور  ابن   - العرب  (لسان  في  جاء 
اسم ، فإما أن يكون من القوة ، وإما أن يكون من عال يعلو . والعلي 
اللذين ذكرهما  المعنيين  اسم من اسماء اهلل الحسنى . اقول : ويقابل 
ابن منظور بالعبرية كلفظان بالعبرية :االول لفظ ايل (ֵאל) ومعناه قوة 
(strength) ، ومنه اشتق القوي (mighty one) ، اسم اله اسرائيل 
 ”El most high“ (Gen . (”the God“ of Israel) القوي
استعماله  اول  لوحظ  وقد   ، 14:18–19, 20, 22; Ps 78:35)
 ”the) العظيم  العلي  االلهة  على كل  العلو  او  االله  عظمة  الى  يشير 
(العلي   (great El“ (Jer 32:18; Ps 77:13 ]H 14[; 95:3)
 ”El most high“ (Gen 14:18–19, 20, 22; Ps العلى) 
(78:35 . ) وكثيرا ما وجد ان مصطلح ايل مرتبط او مقترن مع االسم 

الثاين: هو التلمود الفلسطيين )ַּתְלמּוד יְרּוַשְלִמי )وهو مثرة 
اكادمييات فلسطني بني القرن الثاين اىل القرن الرابع . ]ويعرف هذا 
التلمود احيانا اسم (تلمود اهل الغرب) نظرا لوقوع فلسطني اىل 

الغرب من العراق [(1) . 
]ووجه االختالف بني التلمود البابلي والتلمود الفلسطين ماثل 
يف اجليمارا وليس يف املشنا وملا كانت اجليمارا البابلية اكمل وامشل 
من اجلمارا الفلسطينية فان التلمود البابلي هو التلمود ا ملتداول 
اليهود ، ويف واقع االمر فان كلمة تلمود يف االوساط  االن بني 

العلمية تشري اىل اجليمار حسب [ (2) . 
ويتفق علماء اليهود على ان التلمود البابلي اكمل واوسع من 
التلمود الفلسطيين . والتلمود البابلي هو االكثر شهرة وتداوال . 

1ـ10 املدراش מדרׁש

واىل جانب (التلمود) هناك كتب (املدراش وهي كتب التفسري 
وهناك اربع وعشرون جمموعة مدراشية قسمت اىل ثالث جمموعات 
التارخيية وهي:1 . الكتب املدراشية املبكرة ومت  حبسب املرحلة 
مجعها يف الفترة 400-600 قبل امليالد مث كتب املرحلة الوسطى 

(640-1000) مث كتب املرحلة املتاخرة 1200-1000 . 

1ـ11 احلقيقة الكربى اليت ينبغي معرفتها حول املصادر الكتابية:

التوراة  اسفار  على  يتوحدون  فرقهم  بكل  الكتاب  اهل  ان 
فاليهود  فيها  موحد  منت  على  يتفقون  ال  اهنم  غري  اخلمسة ، 
روايتهم  العربانيون  ولليهود  ونسختهم  روايتهم  هلم  السامريون 
 حممد بعثة  قبل  نسختهم  العربانيون  ولليهود  ونسختهم ، 
ونسختهم بعد البعثة وهي املتداولة اليوم . وعلى الباحث ان يراعي 

ذلك يف البحث واحلوار . 
املدرستني  باملصادر عند  التعريف  املقدار يكفي يف  لعل هذا 
االسالمية والكتابية ولنا عودة يف حبث يف املستقبل ان شاء اهلل 
اكثر تفصيال وهبدف املقارنة وابراز خصوصيات مصادر املدرسة 

االسالمية واصالتها . 

  2 . اثبات النبوة الخاتمة وامامة اهل البيت 
بالنصوص التوراتية واالنجيلية

2ـ1 القران هو مؤسس هذا املنهج:

ليس من شك ان القران الكرمي هو البادئ هبذا املنهج واملنبه 

(1) المصدر السابق نفسه . 
(2) المصدر نفسه ص 6-5

ُسوَل  عليه كما تشري االيات التالية: قال تعاىل: ﴿الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن الرَّ
النَِّبيَّ اأْلُمِّيَّ الَِّذي َيِجُدوَنُه َمْكُتوًبا ِعْنَدُهْم ِفي التَّْوَراِة َواْلِجِنيِل َيْأُمُرُهْم 
ُم َعَلْيِهْم  يَِّباِت َوُيَحرِّ ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهاُهْم َعْن اْلُمنَكِر َوُيِحلُّ َلُهْم الطَّ
اْلَخَباِئَث َوَيَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َواأْلَْغاَلَل الَِّتي َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن 
ُروُه َوَنَصُروُه َواتََّبُعوا النُّوَر الَِّذي ُأنِزَل َمَعُه ُأْوَلِئَك ُهْم  آَمُنوا ِبِه َوَعزَّ

اْلُمْفِلُحوَن ﴾ األعراف/157
وقال تعاىل: ﴿َوِإنَُّه َلَتْنِزيُل َربِّ اْلَعاَلِمنيَ (192) َنَزَل ِبِه الرُّوُح 
اأْلَِمنُي (193) َعَلى َقْلِبَك ِلَتُكوَن ِمْن اْلُمنِذِريَن (194) ِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ 
ِلنَي (196) َأَوَلْم َيُكْن َلُهْم آَيًة َأْن  ُمِبنٍي (195) َوِإنَُّه َلِفي ُزُبِر اأْلَوَّ

َيْعَلَمُه ُعَلَماُء َبِني ِإْسَراِئيَل (197)﴾ الشعراء/197-192 (3) . 
وقال تعاىل: ﴿الَِّذيَن آَتْيَناُهْم اْلِكَتاَب َيْعِرُفوَنُه َكَما َيْعِرُفوَن َأْبَناَءُهْم 

َوِإنَّ َفِريًقا ِمْنُهْم َلَيْكُتُموَن اْلَحقَّ َوُهْم َيْعَلُموَن﴾ البقرة/146 . 
وقال تعاىل: ﴿َوَقاُلوا ُقُلوُبَنا ُغْلٌف َبْل َلَعَنُهْم اللَُّ ِبُكْفِرِهْم َفَقِلياًل َما 
ٌق ِلَما َمَعُهْم َوَكاُنوا  ا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد اللَِّ ُمَصدِّ ُيْؤِمُنوَن (88) َوَلمَّ
ا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبِه  ِمْن َقْبُل َيْسَتْفِتُحوَن(4) َعَلى الَِّذيَن َكَفُروا َفَلمَّ

(3) قال الطبرسي في تفسير مجمع البيان ج 7 ص 353 في تفسير قوله 
 : معناه  إسرائيل)  بني  علماء  يعلمه  أن  آية  لهم  يكن  لم  (أو  تعالى 
لهم على  بمجيئه داللة  إسرائيل  بني  علماء  بعلم  لهم  يكن  لم  أَو 
صحة نبوته ، ألن العلماء الذين آمنوا من بني إسرائيل ، كانوا يخبرون 
بوجود ذكره في كتبهم ، وكانت اليهود تبشر به ، وتستفتح على 

العرب به ، وكان ذلك سبب إسالم األوس والخزرج . 
قال البدري : وكان من خيار علماء بني اسرائيل الذي امنوا بالنبي هو 
العالم اليهودي مخيريق قال لليهود يوم معركة احد :واهلل انكم لتعلمون 
ان محمدا نبي ، وان نصره حق عليكم ... يشير الى االية الكريمة(َوِإْذ 
َأَخَذ اهللَُّ ِميَثاَق النَِّبيِّيَن َلَما آَتْيُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُثمَّ َجاَءُكْم َرُسوٌل 
َعَلى  َوَأَخْذُتْم  َأَأْقَرْرُتْم  َقاَل  َولََتْنُصُرنَُّه  ِبِه  لَُتْؤِمُننَّ  َمَعُكْم  ِلَما  ٌق  ُمَصدِّ
اِهِديَن) آل  َذِلُكْم ِإْصِري َقاُلوا َأْقَرْرنَا َقاَل َفاْشَهُدوا َوَأنَا َمَعُكْم ِمْن الشَّ
اهلل ،  رحمه  واستشهد  معه  وقاتل  النبي  مع  خرج  وقد  عمران/81 . 
وكان قد اوصى بامواله الى النبي . انظر سيرة ابن هشام ج362/2 

طبعة مصر تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد . 
(4) روى الطبرسي في مجمع البيان 299/1في تفسير اال ية عن ابن عباس 
والخزرج  األوس  على  يستنصرون   : أي  يستفتحون  اليهود  كانت   :
برسول اهلل وسلم قبل مبعثه . فلما بعثه اهلل ... كفروا به ، وجحدوا 
بن  البراء  بن  وبشر  جبل ،  بن  معاذ  لهم  فقال  فيه ،  يقولون  كانوا  ما 
تستفتحون  كنتم  فقد  وأسلموا ،  اهلل  إتقوا   ! اليهود  معشر  يا   : معرور 
أنه مبعوث  الشرك ، وتصفونه ، وتذكرون  بمحمد ، ونحن أهل  علينا 
وما  نعرفه ،  بشئ  ما جاءنا   : النضير  بني  أخو  بن مشكم  فقال سالم 
بالذي كنا نذكر لكم .  . قال الطبرسي وروى العياشي بإسناده رفعه 
في  تجد  اليهود  كانت   : قال   اهلل عبد  أبي  عن  بصير ،  أبي  إلى 
وأحد ، ...  عير  بين  ما  وسلم   اهلل رسول  محمد  مهاجر  أن  كتبها 
فكانت اليهود تقول لالوس والخزرج : أما لو بعث محمد لنخرجنكم 
 وسلم آمنت األنصار ،  من ديارنا وأموالنا . فلما بعث اهلل محمدا
وكفرت به اليهود ، وهو قوله تعالى : (وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا) قال الطبرسي وقوله (يستفتحون) معناه يستنصرون أي 
: يقولون في الحروب : اللهم افتح علينا ، وانصرنا بحق النبي األمي . 
اللهم انصرنا بحق النبي المبعوث إلينا . فهم يسألون عن الفتح الذي هو 

ان اهل الكتاب بكل فرقهم يتوحدون على اسفار 
التوراة اخلمسة ، ومع ذلك ال يتفقون على

 منت موحد فيها ، وعلى الباحث ان يراعي ذلك يف البحث واحلوار
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وبكتابه ومل يبشر به امته . 
قال اجلاثليق: اليس إمنا نقطع االحكام بشاهدي عدل ؟ 

قال: بلى . 
 قال: فاقم شاهدين من غري أهل ملتك على نبوه حممد
ممن ال تنكره النصرانية وسلنا مثل ذلك من غري أهل ملتنا ...  . 

الرضا: فإن جئناك مبن يقرأ االجنيل فتال عليك ذكر حممد 
وأهل بيته وامته اتؤمن به ؟ ... 

قول  االجنيل  يف  تعرف  هل  نصراين  يا   :الرضا قال 
عيسى: اىن ذاهب اىل ربكم وريب والبارقليطا(1) جاء هو الذي 
يشهد يل باحلق ... وهو الذي يفسر لكم كل شئ ... وهو الذي 

يكسر عمود الكفر . 
فقال اجلاثليق: ما ذكرت شيئا من االجنيل إال وحنن مقرون 

به . 
هذا  يف  االختالف  وقع  إمنا  جاثليق ...  يا   :الرضا قال 
مل  االول  العهد  على  كان  ولو  اليوم ،  اياديكم  يف  الذي  االجنيل 
ختتلفوا فيه ... اعلم انه ملا افتقد االجنيل االول اجتمعت النصارى 
اىل علمائهم فقالوا هلم: قتل عيسى بن مرمي وافتقدنا االجنيل 
وانتم العلماء فما عندكم ؟ فقال هلم لوقا ومرقص ويوحنا ومىت: 
كل  سفرا يف  سفرا  اليكم  االجنيل يف صدورنا وحنن خنرجه  ان 
أحد فال حتزنوا عليه ... وإمنا كان هؤالء االربعة تالميذ تالميذ 

االولني ؟ 
أو  له: تسألين  فقال  الرضا اىل راس اجلالوت  التفت  مث 

اسألك؟
فقال: بل اسألك ولست اقبل منك حجه إال من التوراة أو من 

زبور داود ... 
قال  ؟   حممد نبوه  تثبت  اين  من  اجلالوت:  راس  فقال 
مرمي  بن  وعيسى  عمران  بن  موسى  بنبوته  شهد   :الرضا

وداود . 
فقال له: ثبِّت قول موسى بن عمران . 

فقال له الرضا: هل تعلم ان موسى اوصى بين اسرائيل 
فقال هلم: انه سيأتيكم نىب من اخوانكم فصدقوا ومنه فامسعوا . 
فهل تعلم ان لبىن اسرائيل اخوه غري ولد امساعيل ان كنت تعرف 

(1) هي (بيريكليتوس) (Perekletos) االغريقية وتعني حرفيًا ما تعنيه 
لفظة أحمد العربية  انظر للمؤلف السيرة النبوية ص59 . 

قرابة اسرائيل من امساعيل . 
فقال راس اجلالوت: هذا قول موسى ال ندفعه . 

اسرائيل نيب  الرضا: هل جاءكم من اخوة بين  له  فقال 
غري حممد ؟

قال: ال . 
قال الرضا: او ليس قد صح هذا عندكم ؟ 

قال: نعم ولكين احب ان تصححه ايل من التوراة . 
فقال له الرضا: هل تنكر ان التوراة تقول لكم: جاء النور 
من قبل طور سيناء واضاء لنا من جبل ساعري واستعلن علينا من 

جبل فاران (2)؟ 
اعرف  وما  الكلمات  هذه  اعرف  اجلالوت:  راس  قال 

تفسريها . 
قال الرضا: أنا اخربك به:

أما قوله: جاء النور من قبل طور سيناء فذلك وحي اهلل تبارك 
وتعاىل الذي انزله على على جبل طور سيناء . 

وأما قوله: واضاء لنا من جبل ساعري فهو اجلبل الذي اوحى 
اهلل عز وجل اىل عيسى بن مرمي وهو عليه . 

وأما قوله: واستعلن علينا جبل فاران فذلك جبل من جبال 
مكة بينه وبينها يوم . 

أنت  تقول  النيب /فيما  اشعياء  الرضا ]وقال  قال  مث 
واصحابك يف التوراة / (رايت راكبني اضاء هلم األرض احدمها 
راكب  ومن  احلمار  راكب  فمن  على مجل)  واالخر  على محار 

اجلمل ؟ 

استعلن  قد  تعالى  اهلل  دين  وان  مكة  هي  فاران  ان   االمام يريد   (2)
موضع  ان  يرون  والمسيحيين  اليهود  ولكن   النبي ببعثة  مكة  من 
التكوين (21/21): (وكان  فاران جنوب فلسطين فقد جاء في سفر 
اهلل مع الصبي حتى كبر فأقام بالبرية وكان راميا بالقوس وأقام ببرية 
فاران  ية  برِّ في  سكن  (إسماعيل  ان  قالوا  ָּפאָרן(  فاران) (ְּבִמְדַּבר 
قاموس  (انظر  سيناء )  جزيرة  شبه  حدود  على  فلسطين  جنوب  في 
الكتاب المقدس) . وهوخالف ما اجمع عليه ذرية اسماعيل ان اباهم 
وذريته كانت نشأتهم في الحجاز حتى بعثة النبي االسماعيلي الموعود 
حتى  بل  اسماعيل ،  ذرية  من  كلهم  العدنانيون  والعرب   ، محمد
هاجر ،  باوالد  العرب  يذكرون  كان  االوائل  المسيحيون  المؤرخون 
كانو  العربية سوريا  االسالمية  الجيوش  وغرت   محمد بعث  ولما 
 The Bee يعبرون ان الهاجرينين غزو سوريا . (انظر كتاب النَّحلة

مترجم من السريانية الى االنكلزية) الفصل الثالث . 

و روى ايضا قائال:وجاء يف احلديث أن أمري املؤمنني ملا 
قال: »أنا علي ابن أيب طالب« قال حرب من أحبار القوم . غلبتم 

وما انزل على موسى(1) . 
وروى نصر بن مزاحم يف كتابه »وقعة صفني« وكذلك ابن 
 ديزيل يف كتابه وقعة صفني ايضا:قاال روي عن حبة ان عليا
ملا نزل على الرقة نـزل مبوضع يقال له البليخ(2) على جانب الفرات 
فنـزل راهب هناك من صومعته فقال لعلي ان عندنا كتابا 
توارثناه عن آبائنا كتبه اصحاب عيسى بن مرمي اعرضه عليك 
الذى  الرحيم  الرمحن  اهلل  »بسم  الكتاب :  الراهب  فقرأ  نعم  قال 
قضى فيما قضى وسطر فيما كتب انه باعث يف االميني رسوال 
منهم يعلمهم الكتاب واحلكمة ويدهلم على سبيل اهلل ال فظ وال 
غليظ وال صخاب يف االسواق وال جيزي بالسيئة السيئة بل يعفو 
ويصفح ، امته احلمادون الذين حيمدون اهلل على كل نشر ويف كل 
صعود وهبوط تذل السنتهم بالتكبري والتهليل والتسبيح وينصره 
اهلل على من ناواه فاذا توفاه اهلل اختلفت امته من بعده مثَّ اجتمعت 
فلبثت ما شاء اهلل مثَّ اختلفت فيمر رجل من امته بشاطىء هذا 
الفرات يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ويقضي باحلق وال يركس 
احلكم ، الدنيا اهون عليه من الرماد يف يوم عصفت به الريح واملوت 
اهون عليه من شرب املاء على الظمان خياف اهلل يف السر وينصح 

له يف العالنيه ال خياف يف اهلل لومة الئم« . 
مث قال احلمد هلل الذى مل اكن عنده منسيا احلمد هلل الذي 

 the personal name for) . (يهوه) الشخصي السم اله اسرائيل
 Israel’s God, Yahweh Josh 22:22; Ps 85:8 ]H 9[;
 Harris, R . L . 1999, c1980 .)  . )(118:27; Isa 42:5
 Theological Wordbook of the Old Testament
 . (Pages 33-36) . Moody Press: Chicago)(TWO)
الثانية :لفظة عال (ָעָלה) وهي اللفظة العربية نفسها (عال) (يعلو) ومنها 
(ֶעְליֹון) (عيليون) وتعني عاٍل ، علي ، وايضا االعلى . وتتألف كلمة 
(ايل) ،  ֵאִל   : االولى  كلمتين  من  (ֵאִלּיָהּו)  (ايلياهو)  (ֵאִלּיָה)  (ايليا) 
والثانية : يهوه . وقد ترجموها الى (يهوه اله) ، ولكنها تعني ايضا (يهوه 
 (T . W . O) قوي) (يهوة علي) النه يهوه اسم شخصي الله اسرائيل

ويقابلها في القرآن (اهلل العلي) . 
(1) االرشاد - الشيخ المفيد ج 1 ص 126 . 

ثالثمائة  الرقة  وبين  بينها  الرافقة  بساتين  الذي يجري في  البليخ  نهر   (2)
ذراع . وخربت الرقة وغلب على اسمها على الرافقة . وهى من أعمال 
يكن  لم   : يحيى  بن  أحمد  قال  الخير ،  كثيرة  كبيرة  مدينة  الجزيرة 
مدينة  بناء  على  سنة 155  في  المنصور  بناها  إنما  قديم  أثر  للرافقة 
يد  على  ذلك  وجرى  خراسان ،  أهل  من  جندا  بها  ورتب  بغداد ، 
المهدى وهو ولي عهده ، ثم إن الرشيد بنى قصورها ، وكان فيما بين 
الرقة والرافقة فضاء وأرض مزارع ، فلما قام علي بن سليمان بن على 
إلى تلك االرض ، وكان سوق  الرقة  نقل أسواق  الجزيرة  واليا على 
الرقة االعظم فيما مضى يعرف بسوق هشام العتيق ، فلما قدم الرشيد 
مدة  فعمرت  بها  ويقيم  يأتيها  االسواق ، وكان  تلك  في  استزاد  الرقة 

طويلة (معجم البلدان) . 

فيما  فكان  معه  الراهب  فمضى  االبرار ،  كتب  يف  عنده  ذكرين 
ذكروا يتغدى مع امري املؤمنني ويتعشى حّتى اصيب يوم صفني 
الناس يدفنون قتالهم قال اطلبوه فلما وجدوه  فلما خرج 

صلى عليه ودفنه وقال هذا منا أهل البيت واستغفر له مرارا(3) . 
 روى الكليين بسنده عن ايب عبيدة احلذاء عن ايب عبد اهلل
يف تفسري قوله تعاىل (َيِجُدوَنُه َمْكُتوبًا ِعْنَدُهْم ِفي التَّْوَراِة َواْلِجنِيِل) 

األعراف/157 قال يعين النيب والوصي والقائم(4) . 
ملا  قال  النوفلي  الصدوق عن احلسن بن حممد  الشيخ  روى 
قدم علي بن موسى الرضا على املأمون أمر الفضل بن سهل 
ان جيمع له اصحاب املقاالت مثل اجلاَثليق(5) وراس اجلالوت(6) 
واملتكلمني  وغريهم ،  الرومي(7) ،  ونسطاس  الصابئني  ورؤساء 

ليسمع كالمه وكالمهم(8) . 
يا جاثليق  فقال  املأمون اىل اجلاثليق  التفت  الراوي مث  قال 
هذا ابن عمي علي بن موسى بن جعفر وهو من ولد فاطمة بنت 
نبينا وابن علي بن طالب صلوات اهلل عليهم فأحب ان تكلمه أو 

حتاجه وتنصفه . 
فقال اجلاثليق: يا أمري املؤمنني كيف احاج رجال حيتج علي 

بكتاب انا منكره ونيب ال أومن به ؟
فقال له الرضا: يا نصراين فإن احتججت عليك بإجنيلك 

أتِقرُّ به ؟ 
قال: اجلاثليق: وهل اقدر على رفع ما نطق االجنيل ؟ ! نعم 

واهلل اقر به على رغم أنفي . 
فقال له الرضا: سل عما بدا لك وامسع اجلواب . 

فقال اجلاثليق: ما تقول يف نبوة عيسى وكتابه هل تنكر منهما 
شيئا ؟ . 

قال الرضا: انا مقٌر بنبوة عيسى وكتابه وما بشر به امته 
 ِة ُكلِّ عيسى مل يقر بنبوة حممد واقرت به احلواريون وكافٌر بِنبوَّ

(3) شرح نهج البالغة البن ابي الحديد ج206/3 –208 . 
(4) تفسير نور الثقلين - الشيخ الحويزي ج 2 ص 83 . 

(5) قال الزبيدي في القاموس الجاثليق ، بفتح الثاء المثلثة : رئيس للنصارى 
أنطاكية .  بطريق  يد  تحت  ويكون  السالم ،  بمدينة  السالم  بالد  في 

وزاد الطريحي في مجمع البحرين قال ولغتهم السريانية . 
(6) عالم اليهود . 

(7) النسطاس بالكسر : تعني بالرومية عالم بالطب . ويبدو ان موقعه هنا 
او  االغريقية  اما  االصلية  اللغات  باحدى  المقدس  الكتاب  قراءة  هو 

السريانية او الالتينية ثم الترجمة . 
 (8) قال نقل راوي الخبر وهو الحسن بن محمد النوفلي ان االمام الرضا
جعلت  قائال:  فأجابه  االجتماع  وراء  من  المأمون  هدف  عن  سأله 
فداك يريد االمتحان ويحب ان يعرف ما عندك ؟ فقال الرضا : يا 
نوفلي اتحب ان تعلم متى يندم المأمون ؟ قلت : نعم ، قال: إذا سمع 
بإنجيلهم  االنجيل  أهل  وعلى  بتوراتهم  التوراة  أهل  على  احتجاجي 

وعلى أهل الزبور بزبورهم …
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الربقليطس ،  بالرومية :  وهو  حممد ،  بالسريانية :  املنحمنا(1) 
صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم انتهى قول ابن اسحاق برواية ابن 

هشام(2) . 
وسار على منهاجه مؤرخون اخرون مثل ابن كثري يف البداية 
والنهاية وقد اوردا طرفا جيدة من البشارات وكذلك فعل غريه 

كالقرطيب وابن حزم وابن تيمية وغريهم . 

الذين  واملسيحيون  اليهود  علماء  املنهج  هذا  على  سار  وكذلك  2ـ6 
اسلموا:

علي بن ربن الطربي 
العلماء املسيحيني ووصلنا  ان اقدم من كتب ممن اسلم من 
العباسي يف  كتابه هو علي بن ربَّن الطربي احد اطباء املتوكل 
اواسط القرن الثالث اهلجري يف كتابه (الدين والدولة) وقد اورد 
فيه املؤلف نصوصا من اثين عشر سفرا من اسفار الكتاب املقدس 

 .  بالنيب(3)

وتعني حرفيا  المتكلم  الجمع  الى ضمير  اسم مضاف  :(منحمنا)  اقول   (1)
وقد  (נחמ)  (نحم)  الفعل  من  عبري  واصلها  (معزينا) ،  أو  (مسلينا) 
ورد االسم (منحم) (menahem) (מנחמ)في التلمود وصفا للمسيح 

المنتظروتعني المعزي والمسلي . 
(2) سيرة ابن هشام م1 /152 ، اقول : ان الذي ذكره ابن اسحق هو رواية 
والفقرتين  الرابع عشر  الفصل  للفقرات (15-21) من  بالمعنى  شفوية 
(26-27) من الفصل الخامس عشر والفقرة (13) من الفصل السادس 

عشر من انجيل يوحنا وفيما يلي نصوصها : 
(ان كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي وأنا اطلب من االب فيعطيكم معزيا 
آخر ليمكث معكم الى االبد ... الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي 

يحبني ... ) 21-15 /14 . 
(ومتى جاء المعزي ... فهو يشهد لي وتشهدون انتم أيضا النكم معي من 

االبتداء) 15/27-26 
(ومتى جاء روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق النه ال يتكلم من نفسه 

بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية) 16/13 . 
قال  التي  للفظة  (المعزي) (comforter) هي ترجمة عربية  لفظة  ان  ثم 
ان  غير  (الَبَرقليُطس) ،  بالرومية  وانها  بالرومية  انها  اسحق  ابن  عنها 
اللفظة في التينية الكتاب المقدس هي paracletum)) (باراكلتيوم) 
 (παρακλετοσ (paracletos) وفي اغريقية الكتاب المقدس هي
ذكره  مع  مع  تتطابق  التي  االغريقية  اللفظة  ان  الباحثون  ذكر  وقد 
بعده اسمه احمد هي  باتي  الكريم من ان عيسى بشر برسول  القرآن 

 . (περικλετοσ) (perecletos)
المستشرق  مانشستر هو  الكتاب على مخطوطة مكتبة  اول من طبع   (3)
المقتطف  االنكليزية عام 1922وطبعه في مطبعة  الى  منغانا وترجمه 

الفصل  التكوين  سفر  من  النصوص  هذه  اول  وكانت   . 1
17الفقرة 20 ، وكان املؤلف بارعا يف تصوير احلجة اليت ينطوي 

عليها النص . 
2 . مث من سفر التثنية الفصل 18 الفقرات 15-22 ، والفصل 

33 الفقرة . 
3 . مث من سفر املزامري الفصل 45 الفقرات 3-6 ، مث الفصل 
48 الفقرة 2 ، مث الفصل 50 الفقرة 2 ، مث الفصل 72 الفقرات 10-

17 ، مث الفصل 110 الفقرات 1-7 ، مث الفصل 152 . 
4 . مث من سفر اشعيا الفصل الثاين الفقرات 11-19 ، والفصل 
(التاسع)  اخلامس  ولفصل  الفقرات 30-26 ،  (اخلامس)  الثالث 
الفقرات 1-6 ، ويف الفصل العاشر (21) الفقرات 1-16 ، والفصل 
التاسع عشر ،  السادس عشر ، والفصل  احلادي عشر ، والفصل 
والفصل العشرين والفصل الثاين والعشرين (46) والفصل الثالث 
والفصل   ، (54) والعشرين  السادس  والفصل   ، (49) والعشرين 

الثامن والعشرين (60) ، والفصل الرابع والعشرين ، (63) 
5 . مث من سفر ميخا الفصل الرابع . 

6 . مث من سفر صفنيا الفصل الثالث .  
7 . مث سفر حبقوق الفصل الثالث . 

8 . مث من سفر زكريا . 
9 . مث من سفر ارميا عدة فصول . 

 . 1 . مث سفر حزقيال عدة فصول . 
11 . مث سفر دانيال ، عدة فصول . 

والفصل  عشر  اخلامس  الفصل  يوحنا  اجنيل  من  مث   . 12
السادس عشر . 

قد امهل فصوال  فانه  النصوص  الرغم من سعة هذه  وعلى 
 ،  مهمة جدا من سفر اشعيا ترتبط بالنيب وعلي واملهدي(4)
واالمهال يف نظرنا ليس  واخرى ترتبط باحلسني واملهدي(5) 

اعيد نشره مرتين ثم  ثم  بمصر في مجلد يحتوي على 142 صفحة 
حققه عادل نويهض وطبع طبعته الرابعة عام 1402هجرية . 

النص  هو  والمهدي  والوصي  النبي  ذكرت  التي  النصوص  اشهر  من   (4)
 : يحيى سألوا  حين   : (21-19  : 1) يوحنا  انجيل  في  المذكور 
هل انت (همَّشيحا) (המׁשיח) ؟ هل انت النبي (هنبيا) (הנבא) ؟ هل 
انت ايليا (هاليهو) (איליהו) ؟ . وهمشيحا لفظة عبرية معناها المهدي 

(راجع قاموس قوجمان عبري عربي) . 
(5) من اوضح هذه النصوص التي تتحدث عن االمام الحسين وولده 

قال راس اجلالوت: ال اعرفهما فخربين هبما . 
 . قال: اما راكب احلمار فعيسى

وأما راكب اجلمل فمحمد اتنكر هذا من التوراة . 
قال: ال ما انكره . 

مث قال الرضا: هل تعرف حبقوق النيب ؟ قال : نعم 
اىن به لعارف . 

قال: فانه قال: /وكتابكم ينطق به/: (جاء اهلل تعاىل بالبيان من 
جبل فاران وامتالت السموات من تسبيح أمحد وامته حيمل خيله 
يف البحر كما حيمل يف الرب ياتينا بكتاب جديد بعد خراب بيت 

املقدس) يعين بالكتاب الفرقان اتعرف هذا وتؤمن به ؟ . 
قال راس اجلالوت قد قال: ذلك حبقوق النيب وال ننكر 

قوله . 
قال الرضا: فقد قال داود يف زبوره . وأنت تقراه : (اللهم 
ابعث مقيم السنة بعد الفترة) فهل تعرف نبيا اقام السنة بعد الفترة 

 ؟  غري حممد(1)

:واالئمة 2ـ4 علماء مدرسة أهل البيت يقتفون اثر النيب

اقتفى علماء مدرسة اهل البيت اثر النيب واوصيائه االثين 
عشر واشاروا اىل املنهج يف كتبهم الكالمية نذكر اربعة من 

قدمائهم وهم:
اهلجري(2) يف  الرابع  القرن  اوائل  املتوىف يف  ابراهيم  بن  علي 

تفسريه : 
 قال: »الزبور فيه توحيد ومتجيد ودعاء ، واخبار رسول اهلل
وأمري املؤمنني واالئمة صلوات اهلل عليهم ، واخبار الرجعة وذكر 

القائم صلوات اهلل عليه«(3) . 
اهلجري يف  الرابع  القرن  اواسط  املتوىف يف  النعماين(4)  الشيخ 

كتاب الغيبة :
قال: »فما بعد شهادة كتاب اهلل عزوجل ورواية الشيعة عن 
وشهادة  رجاهلا ،  عن  طرقها  من  العامة  ورواية  وأئمتها ،  نبيها 
الكتب املتقدمة وأهلها بصحة أمر االئمة االثىن عشر - ملسترشد 
مرتاد طالب ، أو معاند جاحد - من حجة جتب ، وبرهان يظهر ، 

وحق يلزم ... «(5) . 

(1) عيون أخبار الرضا - الشيخ الصدوق ج 2 ص 139 . والفقرات 
التي ذكرها االمام الرضا قد ال نجد بعضها بسبب اختالف النسخ 
االمام  ذكره  لما  المقابلة  العبرية  النصوص  نستخرج  لم  تحريفها .  او 

الرضا النها موضع بحث مستقل . 
(2) كان حيا سنة 307 وهو من ابرز مشايخ الشيخ الكليني وقد اكثر عن 

في الرواية في كتابه الكافي . 
(3) تفسير علي بن ابراهيم 126/2

(4) هو كاتب الكليني . 
(5) كتاب الغيبة- محمد بن ابراهيم النعماني ص 109

الشيخ املفيد ت413هجرية يف اجوبة املسائل السروية:
يف  السالم  عليهم  واالئمة  بالنيب  عزوجل  اهلل  بشر  قال:وقد 
الكتب االوىل فقال يف بعض كتبه اليت انزهلا يف على انبيائه عليهم 
السالم واهل الكتاب يقرأونه انه ناجى ابراهيم اخلليل يف مناجاته 
(اين قد عظمتك وباركت عليك وعلى امساعيل وجعلت منه اثين 
عشر عظيما وكرمته جدا جدا وجعلت منه شعبا عظيما) واشباه 

ذلك كثري يف كتب اهلل االوىل(6) . 
الطربسي ت 542هجرية يف اعالم الورى بأعالم اهلدى: 

 قال : حدثين من اثق به قال : مكتوب يف التوراة يف خروجه
من ولد إمساعيل وصفته هذه االلفاظ : (وليشمعيل مشعتيخا هنيه 
برخيت اتو وهفرييت اتو وهربييت اتو مبآد مآد شنيم عاسار نسيئم 

يوليد ونتتوي جلوي جادول)(7) . 
وامنيته  فيه  وباركت  له  قبلت صالتك  (إمساعيل  وتفسريه : 
وكثرت عدده بولد له امسه حممد يكون اثنني وتسعني يف احلساب 
كثري  قوما  واعطيه  نسله  من  ملكا  اماما  عشر  اثنا  سأخرج 

العدد)(8) . 

2ـ5 وكذلك سار بقية علماء املسلمني على املنهج نفسه:

- فقد روى لنا اقدم مؤرخي السرية النبوية امليسرة بني ايدينا 
عما  بلغين  كان فيما  قال:  هجرية)  (ت158  اسحاق  ابن  وهو 
كان وضع عيسى بن مرمي فيما جاءه من اهلل يف االجنيل الهل 
أثبته حينس (يريد  االجنيل من صفة رسول اهلل وسلم ، مما 
يوحنا) احلواري هلم ، حني نسخ هلم االجنيل عن عهد عيسى ابن 
مرمي ، يف رسول اهلل وسلم ، أنه قال : »من أبغضين فقد 
أبغض الرب ، ولوال أين صنعت حبضرهتم صنائع مل يصنعها أحد 
أهنم  بطروا وظنوا  الن  ولكن من  كانت هلم خطيئة ،  ما  قبلي 
يعزونين ، وأيضا للرب ، ولكن البد من أن تتم الكلمة اليت يف 
الناموس ، إهنم أبغضوين جمانًا ، أي باطاًل . فلو قد جاء (املنحمنا) 
هذا الذي يرسله اهلل إليكم من عند الرب وروح القسط ، هذا الذي 
من عند الرب خرج ، فهو شهيد علي وأنتم و(روح القدس) أيضا ، 

النكم قدميا كنتم معي ، يف هذا قلت لكم لكيما ال تشكوا« . 

المفيد  الشيخ  اللفية  المؤتمرالعالمي  طبعة   42: السروية  المسائل   (6)
ايران . 

ְׁשַמְעִּתיָך-- ּוְליְִׁשָמֵעאל,  وحروفه :  العبري  االصل  على  (7) صححناه 
ְמאֹד:  ִּבְמאֹד  אֹתֹו,  וְִהְרֵּביִתי  אֹתֹו  וְִהְפֵריִתי  אֹתֹו  ֵּבַרְכִּתי  ִהּנֵה 
(وليشمايل  . ( ָּגדֹול .  ְלגֹוי  ּונְַתִּתיו  יֹוִליד,  נְִׂשיִאם  ָעָׂשר  ְׁשנֵים 

מאנ شمعتيك هنه بركتي اتو وهفريتي اتو وهربيني اتو بماد ماد شنيم 
عسر نسيام يوليد ونتتيو لجوي جدول) . (سفر التكوين الصحاح 17 

الفقرة 20) 
(8) إعالم الورى21 . 

ُمِّيَّ  َّ الأْ )الَّذيِيَن َيتَّبيُِعوَن الرَُّسوَل النَّبيِ
َراةيِ َوالأْيِجنيِيليِ(  َدُهمأْ  فيِ التَّوأْ ُتوبًا عيِنأْ الَّذيِي َييُِدوَنُه َمكأْ
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العدد 1 ، السنة األوىل ، ربيع األول 1430 هـ .

اهلل معها ومع الصيب حىت ترىب ، وكان مسكنه يف برية فاران ، 
واقبل على الرمي يتعلمه) . 

فهذا من نبوة موسى يف امسعيل ويف امه هاجر ، شبيه بقول 
جربيل امللك ملرمي البتول: (ان ربنا معك يا ايتها املباركة يف الناس) 
ففنت النصارى بذلك وقالوا: ان اهلل كان حاال فيها لقول جربيل هلا: 
ان ربنا معك) ، وقال موسى يف هاجر مثل ذلك ، وهو ان اهلل 

كان معها ومع الصيب حىت ترىب . 
اثنتان منها  فهذه اربع بشارت خالصة يف امسعيل ، نزل 
الغافل  الغمز  ذلك  فليوجدنا  هاجر ،  على  واثنتان  ابراهيم  على 
بشارات من اهلل تعاىل تتابعت يف مولود على والديه منذ كانت 

الدنيا باكثر واشهر واصح من هذه . 
فأما ما بشر اهلل به ابراهيم يف مجيع ذريته وولده ، فإنه ايضًا 
ابنه  قرب  حني  البراهيم  وجل  عز  اهلل  قول  احدامها  بشاراتان 
ولدك  تشفق على  ومل  الفعل  هذا  فعلت  انك  اجل  من  للذبيحة: 
وفردك ، فها انا اقسم بنفسي الباركن عليك ، والكثرن ذريتك ، 
ويرث  البحار ،  سواحل  ورمل  الساء  عدد جنوم  والجعلنهم يف 

ولدك بلدان اعدائهم ويتربك هبم مجيع اممم االرض . 
وتقول التوراة ايضا ان ابراهيم قال: (ها انا ميت وما يل ولد 
الرب: كال لن  له  بييت ، فقال  وعقب ، وامنا يرثين عبدي وتالد 
يرثك هذا بل يرثك الذي خيرج من صلبك ، فاخرج وانظر اىل 
جنوم السماء ، فإن كنت حمصيا هلذا فإنك ستحصى ولدك ايضا) . 
قتلك البشارات االربع املتقدمات خالصة ألمساعيل وحده ، 
ويشارك امساعيل اسحق وغريه من اخوته يف هاتني ، قتلك ست 
اجلرمقاين  اجللف  ذلك  ويزعم  فيه ،  قاهرات  وبشارات  نوبات 
اخلبيث الغيب ان امساعيل غري معدود يف ولد ابراهيم ، وامنا 

 . متت هذه الكلمات وظهرت بظهور النيب
فأما قبل ذلك فقد علمت النصارى واليهود كافة انه مل يزل بنو 

ابراهيم املعروفون به املنسوبون اليه يف طائفة من طوائف الدنيا: 
- فريق منهم مبصر َخَوٌل للفراعنة والقبط ممتهنون مقهورون ، 
- وفريق يف ناحية البوادي وارض احلجاز باجلفاء واحلروب ، 
مث انتقل من كان منهم مبصر اىل الشام ويغاديهم ويراوحهم فيها 
من حوهلم باحلرب ، مث مل يلبثوا ان صاروا مشردين ومطرودين ، 
الدنيا  افاق  يف  مجعهم  منتشرا  ملكهم ،  زائال  عزهم ،  مسلوبا 

واقطارها ، فقد ضربت فيهم فوائج السودان وامواج احلمران (1) . 
حىت اذا ظهر النيب متت تلك النبوات وظهرت البشارت 
بعد دهر طويل ، وغلب بنو امساعيل على من حوهلم فهشموهم 
هشمًا وذروهم يف اهلواء ذرًا ، كما قالت االنبياء عليهم السالم ، 
وطحنوهم طحنًا ، وانتشروا يف أفاق الدنيا كالدبا ، ومازجوا االمم 
كالدماء ، واالرواح ، وعلوهم علوا الثريا فيما بني اهلند واحلبشان 
والسوس االقصى وبالد الترك واخلزر ، وملكوا ما بني اخلافقني 
وحيث يصطك موج البحرين . وظهر ذكر ابراهيم على افواه االمم 
كلها صباح مساء ، فليس من رجل وامرأة ، عبد او امة ، غين 
او فقري ، مسرور او مكروب ، يف بر او حبر ، اال وهو يوحد اهلل 

ويكرب اهلل ابراهيم ويعوذ به . 
فأما اليهودية فإمنا كانت ظهرت يف طائفة من الناس ، واما 
املسيحية فإهنا وان كانت قد ظهرت يف امة كبري جليلة ، فإنه 
آبائهما  ابراهيم وزوجته سارة ، وال يف بالد  بلد  مل يكن هلم يف 
واجدادمها ، وال يف بلد هاجر وآبائها سلطان قاهر وال غز ظاهر 
كما جعل اهلل هلم بالنيب ، وسآيت بشهادات االنبياء على ما 

ادعيت« . 
السموأل املغربي:

الطبيب علي بن ربَّن املسيحي يايت كتاب  ومن بعد كتاب 

(1) لقد سبقه الى وصف حال بني اسماعيل قبل النبوة وحالهم بعد النبوة 
المؤمنين علي : فاعتبروا بحال ولد إسماعيل تأملوا أمرهم  امير 
أربابا  والقياصرة  األكاسرة  كانت  ليالي  وتفرقهم ،  تشتتهم  حال  في 
الدنيا ،  وخضرة  العراق ،  وبحر  الفاق ،  ريف  عن  يحتازونهم  لهم ، 
عالة  فتركوهم  المعاش ،  ونكد  الريح ،  ومهافي  الشيح ،  منابت  إلى 
ال  قرارا ،  وأجدبهم  دارا ،  األمم  أذل  ووبر .  دبر  اخوان  مساكين ، 
يأوون إلى جناح دعوة يعتصمون بها ، وال إلى ظل ألفة يعتمدون على 
عزها ، فاألحوال مضطربة واأليدي مختلفة ، والكثرة متفرقة ، في بالء 
وأرحام  معبودة ،  وأصنام  موؤودة ،  بنات  من  جهل ،  واطباق  أزل ، 
اهلل عليهم حين  نعم  مواقع  إلى  فانظروا  مقطوعة ، وغارات مشنونة . 
بعث إليهم رسوال ، فعقد بملته طاعتهم ، وجمع على دعوته ألفتهم ، 
كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتها ، وأسالت لهم جداول نعيمها ، 
والتفت الملة بهم في عوائد بركتها ، فأصبحوا في نعمتها غرقين ، وفي 
خضرة عيشها فاكهين ، قد تربعت األمور بهم ، في ظل سلطان قاهر ، 
وآوتهم الحال إلى كنف عز غالب ، وتعطفت األمور عليهم في ذرى 
ملك ثابت ، فهم حكام على العالمين ، وملوك في أطراف األرضين ، 
يملكون األمور على من كان يملكها عليهم ، ويمضون االحكام فيمن 
كان يمضيها فيهم ، ال تغمز لهم قناة ، وال تقرع لهم صفاة . (شرح نهج 

البالغة - ابن أبي الحديد - ج 13 - ص 177) . 

عفويا الن املؤلف كان قد كتب كتابه بطلب من املتوكل العباسي(1) 
فال يترقب منه يف ظله ان يايت بالنصوص يف احلسني وقد 
هدم املتوكل قربه والحق ذريته وشيعته مبا ذكرت كتب التاريخ 

طرفا منه(2) . 
ترتبط  اليت  االخرى  املهمة  النصوص  من  امهله  ما  اما 
بالنيب فليس لدي شيء اعذره فيه اال ان يكون قد اعتمد على 
نسخة خمتصرة من سفر اشعيا ولعل ظاهرة االختالف يف االلفاظ 

واالختصار يف النص احيانا يعترب قرينة مؤيدة هلذه الفرضية . 
وحنن ننقل من كتابه ما استشهد به من سفر التكوين قال:

 لبطلت نبوات االنبياء يف امساعيل لو مل يظهر النيب«
ويف النيب خامت االنبياء بالضرورة ، الن اهلل عز وجل ال خيلف 
بشر  كان  ولقد  راجيه .  خييب  وال  خربه ،  يكذب  وال  وعده ، 
ابراهيم ، وهاجر رمحة اهلل عليها ، ببشارات وبينات سارات ، 
ومل نرها متت وظهرت اال بظهور النيب . ولقد ُبشرت هاجر من 
ذلك مبا مل نر امرأة من النساء املضامني بشرت به بأكثر منه بعد 
مرمي الظاهرة والبتول ام املسيح ، على ان مرمي عليها السالم 
بامساعيل مرتني ،  باملسيح مرة واحدة ، وُبشرت هاجرا  ُبشرت 

وُبشر ابوه مرارا ، وانا موضح ذلك يف ابوابه ان شاء اهلل . 
فأما ما اوحى اهلل تعاىل اىل ابراهيم يف امسعيل وحده:

- فهو قوله على لسان موسى يف السفر االول من التوراة 
يف الفصل العاشر منه ، (ان اهلل قال لبراهيم: قد اجبت دعاءك 

المهدي صاحب العمر الطويل ما ورد في سفر اشعيا (االصحاح 53) 
ثم  وعدوانا  ظلما  يقتل  تعالى  اهلل  الولياء  من  ولي  يتحدث عن  الذي 
الكثير  يصلح  سوف  الذي  المظلوم  الشخص  هذا  بان  النص  يبشرنا 
بسبب اتباعه ان (له نسال تطول ايامه تكون مسرة الرب على يده) ، 
ويفسر المسيحيون النص بالمسيح ويناقشهم اليهود ان المسيح لم تكن 
له ذرية ، ويقولون ان هذا الرجل لم يولد بعد . وال ينطبق النص اال 
على المهدي محمد بن الحسن العسكري ولد سنة 255هجرية وال 
زال حيا غائبا ينتظر اذن اهلل تعالى بالظهور ليمأل االرض قسطا وعدال 
كما ملئت ظلما وجورا وتحقيق وعد اهلل تعالى المشار اليه في قوله 
ْكِر َأنَّ األَْْرَض َيِرُثها ِعباِدَي  ُبوِر ِمْن بَْعِد الذِّ تعالى ﴿َولََقْد َكَتْبنا ِفي الزَّ

اِلُحوَن﴾ األنبياء/105 .  الصَّ
(1) قال علي بن ربن في بداية كتابه :ثم حللت بتوفيق اهلل وعونه بركة 
خليفته جعفر االمام المتوكل على اهلل ... وانما اهتديت به واستفدت 
منه وسمعت من الفاظه ولما هو مغرم كلف به من بث مثل هذ الكتاب 
وتخليده اعزازا السباب الدين ... وقال في خاتمة كتابه :وله (أي هلل) 
الشكر على ما هداني ثم لعبده وخليفته جعفر المتوكل على اهلل امير 

المؤمنين اطال اهلل بقاءه على ما ندبني له .
امر  المتوكِّل  أن   : ج52-51/4  الذهب  مروج  في  المسعودي  ذكر   (2)
سنة ست وثالثين ومائتين الشخص المعروف باذيريج بالسير إلى قبر 
وإزالة  أرضه  ومحو  لهدمه  عنهما  تعالى  اهلل  رضي  علي  بن  الحسين 
هذا  على  تقدم  لمن  الرغائب  فبذل  به ،  وجد  من  يعاقب  وأن  أثره ، 
القبر ، فكلٌّ خشي العقوبة ، وأحجم ، فتناول الباذيريج مسحاة وهدم 

أعالي قبر الحسين ، فحينئذ أقدم الفعلة فيه ... 

يف امساعيل وباركت عليه وكثرته وعظمته جدا جدا وسيلد اثين 
عشر عظيمًا وسأجعله ألمة عظيمة) ، فهذا يف ترمجة مارقس . 
فأما يف التوراة اليت فسرها االثنان وسبعون حربا من احبار اليهود ، 

فإنه يقول: (انه سيلد اثنيت عشرة امة من االمم) . 
فليس يكون من املواعيد والبشارات يف احد اكثر من قول اهلل 
عز وجل: أين قد باركت فيه وكثرته وعظمته جدًا جدًا ، واقل 
من هذا عن اهلل عز وجل كبري واصغره جليل ، ألن القدر الذي 
يراه اهلل كبريًا عظيما جدًا جدًا ، فال قدر اعظم منه ، فهذا تبكيت 
وتكذيب لذلك اجللف اجلايف الذي وقع يف امساعيل وعابه بقول 
اهلل يف انه يكون عري الناس ، وانا مفسر ذلك يف هذا الباب توبيخًا 

لذلك املائق املشوف . 
- وقد كان موسى تنبا مبثل هذه النبوة يف السفر االول 
والفصل التاسع وقال: انه ملا هربت هاجر من سارة تراءى هلا ملك 
تريدين؟  واين  اقبلت  اين  ومن  امة سارة ،  هاجر  يا  وقال:  اهلل 
قالت هاجر جميبة له: أهرب من سيديت سارة . قال هلا ملك الرب: 
ارجعي اىل سيدتك واخضعي هلا فإين سأكثر ذريتك وزرعك حىت 
ال حيصون كثرة ، وها انت حتبلني وتلدين ابنا وتسميه امسعيل ، 
الن اهلل قد مسع تبتلك وخشوعك ، وهو يكون عري الناس(3) وتكون 
يديه فوق اجلميع ويُد اجلميع مبوسطة اليه ، ويكون مسكنة على 

ختوم مجيع اخوته . 
فهذه بشارة ثانية شافه امللك هبا هاجر عليها السالم عن اهلل 
عز وجل مشافهة ، واخرب ان اهلل جاعل يد ابنها العليا وايدي مجيع 
الناس عنده السفلى ومل نر ذلك من نبوة موسى متت وظهر اال 

 . بعد ظهور حممد
- وقال موسى يف السفر االول والفصل الثالث عشر: ان اهلل 
قال لبراهيم: ((اين جاعل ابن امتك ايضًا ألمة عظيمة النه 

 . من زرعك)) فهذه بشارة ثالثة يف امساعيل
وقال موسى بعقب هذه القول: (انه ملا اصبح ابراهيم اخرج 
هاجر وولده عن مزنله طلبا ملسرة سارة ، واهنى اىل ما امره اهلل به 
فيها ، وانه دفع اليها زادًا ومزادًا ، ومحل الصيب على كتفها ووجهها 
لطيتها ، فشخصت هاجر وضلت يف الربية اليت يقال هلا بري سبع 
ونفد ماؤها فوضعت الصيب حتت اصل شيح وانتبذت بقدر مرمى 
حجر لكيال ترى موت ابنها ، واهنا لكذلك باكية حزينة ، ومسع 
اهلل صوت النيب نادى ملك اهلل هاجر من السماء وقال: ما بالك يا 
هاجر ، ليفرح روعك , فقد مسع اهلل صوت الصيب ، قومي امحليه 
ومتسكي به فإن اهلل جاعله ألمة عظيمة) وإن اهلل فتح عليها فإذا 
هي ببئر ماء ودببت فمألت املزارة منه وسقت الصيب منه ، وكان 

الناس) وعبارة  من  (وحشي  اليوم هي  المشهورة  التراجم  في  العبارة   (3)
(انسانا وحشيا) التكوين 12/16 . 

َوَّليِنَي * )َوإيِنَُّه َلفيِي ُزُبريِ الأْ

َرائيِيَل( لََمُه ُعلََماُء َبنيِ إيِسأْ أََوَلأْ َيُكنأْ َلُمأْ آَيًة أَنأْ َيعأْ
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العدد 1 ، السنة األوىل ، ربيع األول 1430 هـ .

وكتب كتابه »منقول الرضائي«(1) . ويعد كتابه من اوسع الكتب 
وامهها يف مناقشة اليهود واثبات نبوة حممد وامامة اهل بيته كتبه 
بالعربية مث ترمجه اىل الفارسية السيد علي بن احلسني احلسيين 
الطهراين يف عهد السلطان القاجاري ناصر الدين شاه قاجار ومساه 
»اقامة الشهود يف رد اليهود« وقد حافظ املترجم على النصوص 

التوراتيه العربية خبطها العربي كما اوردها املؤلف . 
العامل املسيحي االيراني حممد صادق فخر االسالم:

االسالم  فخر  صادق  حممد  االيراين  املسيحي  العامل  ومنهم 
الذي اسلم يف بداية القرن الرابع عشر اهلجري والف كتابه “انيس 
املجلد  وكرس  جملدات  مخسة  يف  االسالم”  نصرة  يف  االعالم 
الف  الشبهات وقد  بالنيب والرد على  البشارات  اخلامس يف 
الكتاب بالفارسية اما نصوص البشارات فقد اوردها عن االصل 
السرياين املكتوب حبروف عربية . وهو كسلفه حممد رضا رمحه 

 . اهلل حيث اورد بعض النصوص يف اهل البيت
العامل املسيحي االيراني عبد االحد داود:

والعامل املسيحي االيراين عبد االحد داود الذي اسلم يف بداية 
القرن العشرين والف كتابه »نبوة حممد يف الكتاب املقدس« . وقد 

الف كتابه باالنكليزية مث ترجم اىل العربية . 
القس املصري القبطي خليل فيلبس:

غري  مث  فيلبس  خليل  القبطي  املصري  القس  ايضا  ومنهم 
التوراة  ابراهيم خليل امحد(2) صاحب كتاب »حممد يف  امسه اىل 

واالجنيل« وقد طبع مخس طبعات . 
وغري هؤالء كثري من املعاصرين واملاضني وامنا ذكرنا هؤالء 

على سبيل املثال ال احلصر . 

(1) تساوي القيمة العددية لهذا التعبير 1238 وهي سنة اسالم المؤلف االول 
وهو محمد رضا وقد وضعه على البديهة مترجم الكتاب الحسيني . 

بالكلية  1919/1/3التحق  في  االسكندرية  بمدينة  مصر  في  ولد   (2)
في  برنستون  لجامعة  تابعة  وهي   1945 سنة  مصر  في  الالهوتية 
الواليات المتحدة االميركية وتخرج منها سنة 1948 بدرجة ليسانس 
بباقور من  االنجيلية  للكنيسة  راعيا وقسيسا  وفي عام 1952 نصب 
العقائد والالهوت في  الى جانب ذلك استاذ  محافظة اسيوط . وكان 
في  الدكتوراه  رسالة  اعداد  فترة  في  ثم  اسيوط .  في  الالهوت  كلية 
اثر  والقران  االسالم  على  فيه هجوم  موضوع  في  والالهوت  الفلسفة 
فيه القران الذي اراد نفضه وهدمه ثم استجاب لنداءات القران واعلن 

اسالمه وتحمل في سبيل ذلك كل المحن التي واجهته . 

2ـ7 وسار على هذا املنهج كتاب معاصرون كتبوا كتبا مستقلة يف هذا 
املوضوع منهم:

الدكتور حجازي السقا وكانت اطروحة الدكتوراه له كتابه 
»املسيا املنتظر« . 

والشيخ قيس الكليب يف كتابه »النيب حممد خامت الرسل يف 
التوراة واالجنيل« .

والدكتور الصادقي يف كتابه »نيب االسالم« . 
واالستاذ تامر مصطفى يف كتابه »بشائر االسفار مبحمد واله 

االطهار« . 
والباحثان االخريان من الشيعة وقد ذكرا يف كتابيهما بعض 
النصوص يف االئمة االثين عشر وميتاز كتاب االستاذ تامر 
بتطوير ه دراسة سفر رؤيا يوحنا وتفسري نصوص منه فيه بالزهراء 

 . واالئمة االثين عشر واحلسني واملهدي
وغري هؤالء الباحثني كثري ايضا . 

2ـ8 هل استنفدت الكتابات يف هذا املنهج اغراضها ؟ 

ان جواب السؤال طبعا هو النفي وذلك لعدة اسباب:
هذه  ازاء  املضادة  الثقافية  الفعل  ردود  استمرار  اوال: 
بلحاظ  والبحوث  الكتابة  تتجدد  ان  الطبيعي  ومن  الكتابات ، 

ردود الفعل تلك . 
الشاملة  واملتابعة  املقارنة  صفة  البحوث  افتقاد  ثانيا: 
للنصوص يف لغتها االصلية واللغات التارخيية اليت ترمجت 
اليها ، وهذه اللغات بالنسبة للعهد القدمي خاصة هي اللغة العربية 
اللغة  مث  السريانية  اللغة  مث  االغريقية  اللغة  مث  االرامية  اللغة  مث 
احلبشية مث اللغة الالتينية مث اللغة العربية ولعلها آخر اللغات اليت 
ترجم اليها العهد القدمي حيث كانت اول ترمجة هي ترمجة العامل 
الراهن  عصرنا  ويف  اهلجري .  الثالث  القرن  يف  سعديا  اليهودي 
التارخيية مع ترمجتها االنكليزية ميسرة  الترمجات  اصبحت هذه 

ملن ارادها . 
االكتفاء  وعدم  املضنية  املتابعة  هلذه  الداعية  الضرورة  اما 
بالنسخة العربية فهي ان النسخة العربية املتداولة امنا جاءتنا برواية 
ُفوَن اْلَكِلَم َعْن  يهود العهد االسالمي الذين وصفهم القران باهنم ﴿ُيَحرِّ
َمَواِضِعِه﴾ النساء/46 ، وهي ختتلف عن النسخة العربية املتداولة 
النفة  التارخيية  اللغات  اىل  ترمجت  واليت  االسالمي  العهد  قبل 

العامل اليهودي السموءل ايب نصر بن ايب البقاء حيىي عباس املغريب 
املتويف سنة 570 هجرية صاحب كتاب »افحام اليهود« وقد راعى 
مؤلف الكتاب االجياز ونقل النص العربي بلغته االصلية العربية 
او الارامية مث تفسريه بالعربية . وحنن ننقل من كتابه منوذجا من 
حبثه قال حتت عنوان (ذكر اليات والعالمات اليت يف التوراة الدالة 

على نبوة سيدنا حممد املصطفى):
الية  هذه  جيحدوا  أن  على  يقدرون  ال  اليهود)  (أي  ]إهنم 
من اجلزء الثاين من السفر اخلامس من التوراة »نايب أقيم الهيم 
»نبيا  تفسريه  تشماعون«(1) .  اياليو  كاموخا  احيحيهيم  مقارب 
أقيم هلم من وسط أخوهتم مثلك ، به فليؤمنوا« وإمنا أشار هبذا 

إىل أهنم يؤمنون مبحمد . 
فإن قالوا إنه قال من وسط إخوهتم وليس يف عادة كتابنا أن 

يعين بقوله »إخوتكم« إال بين إسرائيل . 
قلنا بلى فقد جاء يف التوراة »إخوتكم بنو العيص« كما يف 
قوله »أتيم عوبرمي بقبول احيحم بىن عيسى وهيو شئيم بسيعري«(2) 
وتفسريه »أنتم عابرون يف ختم إخوتكم بين العيص املقيمني يف 
العيص  ألن  إسرائيل  لبين  إخوة  العيص  بنو  كان  فإذا  سعري« 
ولد  جلميع  إخوة  إمساعيل  بنو  فكذلك  إسحاق  ولدا  وإسرائيل 

إبراهيم . 
وأن قالوا إن هذا القول إمنا أشري به اىل مشوائيل النيب ألنه 
قال »من وسط إخوهتم مثلك« ومشوائيل كان مثل موسى ألنه 

من أوالد ليوى يعنون من السبط الذي كان منه موسى . 
قلنا هلم فإن كنتم صادقني فأي حاجة بكم إىل أن يوصيكم 
بالميان بشموائيل وأنتم تقولون إن مشوائيل مل يأت بزيادة وال 
بنسخ ، أأشفق من أن ال تقبلوه ، إنه إمنا أرسل ليقوى أيديكم 
على أهل فلسطني ولريدكم إىل شرع التوراة ، ومن هذه صفته 
ملن  تكذيبكم  إمنا خياف  به ألنه  الميان  إىل  الناس  أسبق  فأنتم 
ينسخ مذهبكم ويغري أوضاع ديانتكم فالوصية باالميان به مما ال 
يوصيكم  أن  ملوسى حاجة  يكن  مل  ولذلك  عنه  مثلكم  يستغين 
بالميان بنبوة أرميا وأشعيا وغريمها من األنبياء وهذا دليل على 

أن التوراة أمرهتم يف هذا الفصل بالميان باملصطفى واتباعه . 
مث قال يف: ذكر املواضع الذي أشري فيه إىل نبوة الكليم واملسيح 
واملصطفى السالم:« وآماد أدوناى مسيناى إشكلي ودهبور يقايه 
وعميه  فإران  بغبورتيه متل طوراد  استحى  النا  اثحزى  مسيعري 

الفقرة  تثنية الشتراع الصحاح 18  النص عبري في سفر  اقول هذا   (1)
15 »נִָביא ִמִּקְרְּבָך ֵמַאֶחיָך ָּכמֹנִי, יִָקים ְלָך יְהוָה ֱאֹלֶהיָך ֵאָליו 

ִּתְׁשָמעּון “ . 
(2) اقول هذا النص عبري في سفر تثنية الشتراع الصحاح 2 الفقرة 4 
»וְֶאת ָהָעם, ַצו ֵלאמֹר, ַאֶּתם עְֹבִרים ִּבְגבּול ֲאֵחיֶכם ְּבנֵי ֵעָׂשו, 

ַהּיְֹׁשִבים ְּבֵׂשִעיר ... “ . 

ربواث قديسني«(3) تفسريه »قال: إن اهلل تعاىل من سيناء جتلى 
ربوات  ومعه  فاران  جبال  من  وأطلع  سيعري  من  نوره  وأشرق 
القديسني« . وهم (أي اليهود) يعلمون أن جبل سيعري هو جبل 
الشراة الذي فيه بنو العيص الذين آمنوا بعيسى بل يف هذا 
اجلبل كان مقام املسيح ، ويعلمون أن سيناء هو جبل الطور 
لكنهم ال يعلمون أن جبل فاران هو جبل مكة . ويف الشارة إىل 
هذه األماكن الثالثة اليت كانت مقام نبوة هؤالء األنبياء ما يقتضي 

للعقالء أن يبحثوا عن تأويله املؤدى إىل األمر باتباع مقالتهم . 
فأما الدليل الواضح من التوراة على أن »جبل فاران« هو جبل 
مكة فهو أن إمساعيل ملا فارق أباه اخلليل سكن إمساعيل يف 
»برية فاران« ، ونطقت التوراة بذلك يف قوله »ويشب مبدبار فاران 
وتقاح لو إمو إشا ِمآريتص مصرامي«(4) تفسريه »وأقام يف (برية 
فاران) وأنكحته أمه امرأة من أرض مصر« فقد ثبت يف التوراة أن 
(جبل فاران) مسكن لل إمساعيل وإذا كانت التوراة قد أشارت 
يف الية اليت تقدم ذكرها إىل نبوة تزنل على جبل فاران لزم أن 
تلك النبوة على آل إمساعيل ألهنم سكان فاران وقد علم الناس 
بعث  وأنه  إمساعيل حممد  ولد  من  بالنبوة  إليه  املشار  أن  قاطبة 
من مكة اليت كان فيها مقام إمساعيل ، فدل ذلك على أن جبال 
فاران هي جبال مكة وأن التوراة أشارت يف هذا املوضع إىل نبوة 

املصطفى صلوات اهلل وسالمه عليه وبشرت به ... [(5) . 
الطبيب املسيحي البصرى

ومنهم الطبيب املسيحي سعيد بن ايب اخلري أو حيىي بن سعيد من 
اهل البصرة تويف سنة 589 هجرية فهو معاصر للسموءل املغريب . 

كتب كتاب »النصيحة االميانية يف فضيحة امللة النصرانية«(6) . 
العامل اليهودي عبد السالم:

ومنهم العامل اليهودي عبد السالم الذي اسلم يف القرن العاشر 
“الرسالة  كتابه  وكتب  الثاين  بايزيد  السلطان  عهد  يف  اهلجري 

اهلادية” . 
العامل اليهودي االيراني حممد رضا اليزدي:

ومنهم العامل اليهودي االيراين حممد رضا اليزدي الذي اسلم يف 
اوائل القرن الثالث عشر اهلجري يف عهد فتح علي شاه القاجاري 

(3) أقول هذا النص ارامي في سفر تثنية الشتراع الصحاح 33 الفقرة 2 » 
من ترجوم اونقيلوس : ואמאד אדֹונאא מסינאא אׁשכלי ודבהור 
יקאיה מסיעיר אתֹחזא לאנא סתכֹא בעֹבורתיה תמל טוראד 

פאראן ועמיה רבואתֹ קדיסין . 
(4) اقول هذا ا لنص عبري في سفر التكوين الصحاح 21 الفقرة 21 : 
ה, ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם . “ »וַּיֵֶׁשב, ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן; וִַּתַּקח לֹו ִאּמֹו ִאּׁשָ

(5) إفحام اليهود للسموأل المغربي/111-120 ، تحقيق الشرقاوي الطبعة 
الثالثة بيروت 1990 . 

(6) طبع الكتاب الول مرة في مصر عام 1312 هجرية ثم طبع مرة اخرى 
بتحقيق محمود الشرقاوي عام 1406 . 

روى الكليين بسنده عن ايب عبيدة احلذاء
 عن ايب عبد اهلل  يف تفسري  قوله تعاىل 

َراةيِ  َوالأْيِجنيِيليِ( األعراف/157 َدُهمأْ فيِ التَّوأْ ُتوبًا عيِنأْ )َييُِدوَنُه َمكأْ
 قال يعين النيب صلى اهلل عليه واله والوصي والقائم.
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العدد 1 ، السنة األوىل ، ربيع األول 1430 هـ .

    املالحق
التارخيية  بالترمجات  االستعانة  بد من  هنا كان ال  الذكر ، ومن 

للمقارنة بني نسختني عربيتني للتوراة على االقل . 
وحنن النرسل القول يف هذه القضية من باب الظن والتخمني 
بل من باب املتابعة املقارنة لكل تلك النسخ والوصول اىل ما قرره 
القرآن بشان يهود العهد االسالمي على اساس لغة االرقام والدليل 

وليس على اساس لغة االميان حسب . 
وقد نشرنا حبثنا يف هذه القضية يف كراسة البشارات وخالصة 
سفر  من   49 الفصل  من  العاشرة  الفقرة  متابعة  هي  البحث 

التكوين:
والفقرة يف النسخة العربية اليت تعرف بالنص املسوري وهي 
العربية ما قبل  النسخة  العهد االسالمي ختتلف عن  رواية يهود 

النسخة  هذه  االسالمي ،  العهد  قبل  ما  يهود  رواية  وهي  البعثة 
كان قد ترمجها اليهود قبل العهد االسالمي اىل االغريقية يف القرن 
الثالث قبل امليالد وترمجها العامل املسيحي جريوم اىل الالتينية يف 

القرن الرابع امليالدي وعرفت نسخته بالفولكات . 
ونالحظ بوضوح هنا يف موردي التغيري مها من باب حتريف 

الكلم عن مواضعه كما قال القرآن الكرمي . 
وحنن ال ندعي اننا سوف نكتشف يف كل نص من نصوص 
ان  حقيقة  نؤكد  ان  نريد  وامنا  القبيل  هذا  من  شيئا  البشارات 
منهج مالحقة النصوص يف التراجم التارخيية سوف ميدنا بالتاكيد 

مبعلومات اضافية عن النص يف قليل او كثري . 
العربي  للنص  اسالمية  ترمجة  اىل  املاسة  احلاجة  ثالثا: 
بعد تقوميه فالباحث املسلم اقدر من غريه على اختيار املرادف 
او املعىن االكثر انسجاما مع اللفظ القراين او املعىن القرآين للنص 
ذلك  ويف ضوء  واملقارنة .  التحقيق  عملية  افرزته  الذي  العربي 

الوحي االهلي  الكتاب االهلي ووحدة  سوف تبدو حقيقة وحدة 
ووحدة حركة النبوات اكثر هباءا واشراقا . 

رابعا: احلاجة املاسة اىل دراسة نصوص البشارات دراسة 
مشولية ترابطية لتاليف دليل مركب منها وبالتاكيد سوف ال 
ترد عليه االشكاالت اليت ترد على بعض النصوص عند حبثها 

بطريقة جتزيئية . 
 بالنيب البشارات  يف  اخرى  نصوص  بقاء  خامسا: 
تنل  مل   واملهدي احلسني  وخباصة  بيته  باهل  واخرى 
قسطها الكايف من البحث حىت من قبل الشيعة انفسهم ، على 
الرغم من كثرهتا وتنبيه االئمة والعلماء االوائل من مدرستهم ، 
وانتباه الكثري ممن تشرف باالسالم لذلك واعتناقه مذهب التشيع 

على ما رواه ابن كثري من قول ابن تيمية ، قال ابن كثري: ويف 
التوراة اليت بأيدي أهل الكتاب ما معناه : إن اهلل تعاىل بشر إبراهيم 
بإمساعيل ، وإنه ينميه ويكثره وجيعل من ذريته اثين عشر عظيما 
»قال شيخنا العالمة أبو العباس بن تيمية: وهؤالء املبشر هبم يف 
حديث جابر بن مسرة (أي روايته عن النيب قوله ان االئمة من 
بعدي اثنا عشر) ، قرر أهنم يكونون مفرقني يف االمة ، وال تقوم 
الساعة حىت يوجدوا ، وغلط كثري ممن تشرف باالسالم من اليهود 

فظنوا أهنم الذين تدعو إليهم فرقة الرافضة فاتبعوهم«(1) . 
وليس من شك ان صورة البشارة بالنيب سوف تكون اكثر 

اشراقا ووضوحا حني يضم اليها النصوص باهل بيته . 

(1) كتابه البداية والنهاية ج280/6 طبعة دار احياء التراث العربي بيروت 
 . 1408

احلروف العربية السامرية: احلروف العربية العربانية:

والنص العربي برواية يهود العهد االسالمي هو:

االممتطيعواياه شلوهحىت يأيتال يزول صوجلان احلكم...

יקהתׁשלה

اما النص العربي برواية يهود ما قبل االسالم فهو:

حىت يأيتال يزول صوجلان احلكم...
َشُلَح

 

(الرسول)
االممتنتظرواياه 

יקוהׁשלח

التوراة العربية برتمجة سعديا الفيومي وخبط عربي مسبوقة بالنص العربي

]20[ ּוְל יְִׁשָמֵעאל ש ְַׁמְעִּתיָך ִה ּנֵה ב ַרְכ ת י אֹתֹו וְִהְפֵריִתי א ֹת ֹו וְִהר ְֵּביִתי אֹתו , ב ְִּמאֹד ְמאֹד: ש ְׁנֵים ָעש ָׂר נְִׂשיִאם יֹוִליד, 
ּונְת ִַּתיו ְלג ֹוי ּגָ ד ֹול. 

]20[ ופי אסמאעיל קד סמעתך הא אנא קד בארכתה לאתֹמרה ו אכתֹרה גדא גדא ו אתֹני עשר ׁשריפא יולד ואגעל מנה 
אמת עטֹימת 

]20[ ويف امساعيل قد مسعتك ها انا قد باركته المثره واكثره جدا جدا واثين عشر شريفا يولد واجعل منه امة عظيمة. 
 سفر التكوين االصحاح 17/ الفقرة20

ִעיר ، ָלמֹו--הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן,  ]2[ וַּיֹאַמר, יְהוָה ִמִּסינַי ָּבא ، וְזַָרח ִמּׂשֵ
]2[ וקאל אללהם אלדֹי תגלא לנא מן טור סיני ואׁשרק בנורה מן גבל ׁשעיר ולוח בה מן גבל פארן

]2[ وقال اللهم الذي جتلى لنا من طور سيين واشرق بنوره من جبل شعري ولوح به من جبل فارن 
וְָאָתה ֵמִרְבבֹת קֶֹדׁש ; ִמיִמינֹו, ֵאׁשָּדת (ֵאׁש ָּדת) ָלמֹו. 
ואתא רבואת אלקדס בׁשריעת נור מן ימינה להם. 

واتى ربوات القدس بشريعة نور من ميينه هلم. 
 سفر التثنية 33:2

478479



العدد 1 ، السنة األوىل ، ربيع األول 1430 هـ .

سفر املواريث تاليف سعديا الفيومي لغته عربية وحرفه عربي جامع االلفاظ تاليف داود بن ابراهيم الفاسيسفر املواريث تاليف سعديا الفيومي لغته عربية وحرفه عربي جامع االلفاظ تاليف داود بن ابراهيم الفاسي

كتاب بستان اأُلُكل تاليف نثانئيل بن الفيومي אלפצל אלסאדס
الفصل السادس

פי דֹכר פצֹל אלמסיח (ם הרה יגלה ואליׁשועה) עגל אללה בדֹלך (וסיסא) ברחמתה ، 
يف ذكر فضل املسيح (م هره جيله واليشوعه) عجل اهلل بذلك (וׁשיׁשא) برمحته ، 

אעלם יא אכֹי ופקנא אללה ואיאך אלא רצֹאה אן הדֹא אלפצל ׁשריף אלמקדאר ומערפתה מן אגל אלעלום
اعلم يا اخي وفقنا اهلل واياك اىلرضاه ان هذا الفصل شريف املقدار ومعرفته من اجل العلوم

ודֹלך נריד אן נדֹכר טרפא מן פצֹילת אלמסיח ומא קד כֹצה אללה בה מן אלפצֹאאל עלא מן תקדמה מן אלאנביאא אלסאבקין. 
وذلك نريد ان نذكر طرفا من فضيلة املسيح وما قد خصه اهلل به من الفضائل على من تقدمه من االنبياء السابقني. 

אעלם באן קד כלמנא פי אול אלכתאב בדֹכר גוד אללה סבחאנה ואנעאמה עלא אלעקל אלאול
اعلم بان قد كلمنا يف اول الكتاب بذكر جود اهلل سبحانه وانعامه على العقل االول 

באבדאעה איאה כאמלא תאמא עלא אופא עֹאית ואבלג נהאית פצאר גנס אלאגנאס וענצר אלענאצר פהו עקל ועאקל ומעקול. 
بابداعه اياه كامال تاما على اوفا غاية وابلج هناية فصار جنس االجناس وعنصر العناصر فهو عقل وعاقل ومعقول. 

פאמא עקל למא אנעקלת פיה גמיע אלאׁשיאא אלדֹי אפאדה איאהא מבדעה גל גלאלה. 
فاما عقل ملا انعقلت فيه مجيع االشياء الذي افاده اياها مبدعه جل جالله. 

ועאקל למא עקל דֹאתה ונזה מבדעה ען גימע אלצפאת אלתי ראהא פי דֹאתה. 
وعاقل ملا عقل ذاته ونزه مبدعه عن جيمع الصفات اليت راها يف ذاته. 

ומעקול מן סואה וממן דונה פי אלרתבת והי אלנפס אלכלית אלתי פאצֹת מנה ואנבעתֹת ענה. 
ومعقول من سواه وممن دونه يف الرتبة وهي النفس الكلية اليت فاضت منه وانبعثت عنه. 

املصادر واملراجع:
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3.سرية ابن هشام طبعة مصر حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد. 

4.الطوسي يف كتابه الفرست.
5.كمال الدين ومتام النعمة /للشيخ الصدوق 

6.لسان العرب - ابن منظور 
 Theological Wordbook of the Old Testament (Pages.7

(Moody Press: Chicago )(TWO .(36-33
8.االرشاد /الشيخ املفيد 
9.معجم البلدان /ياقوت.

10.تفسري نور الثقلني  الشيخ احلويزي. 
11.تاج العروس /الزبيدي

12.جممع البحرين /الطرحيي 
 The Bee  13.السرية النبوية /البدري كتاب النَّحلة

 - الشيخ الصدوق  14.عيون أخبار الرضا
15.تفسري علي بن ابراهيم

16.كتاب الغيبة- حممد بن ابراهيم النعماين

17.املسائل السروية طبعة املؤمترالعاملي اللفية الشيخ املفيد ايران. 
18.إعالم الورى الطربسي. 

19.الدين والدولة علي بن ربن الطربي حتقيق نويهض.
20.املسعودي يف مروج الذهب 

21.شرح هنج البالغة ابن ايب احلديد حتقيق حممد ابو الفضل ابراهيم.
22.إفحام اليهود /السموأل املغريب ط3 بريوت 1990.
23.الترمجة العربية املعاصرة (املتداولة على النترنيت):

24.جامع االلفاظ تاليف داود بن ابراهيم الفاسي 
25.كتاب بستان اأُلُكل تاليف نثانئيل بن الفيومي

26.ترمجة سعادية للتوراة.
27.املعجم العربي العريب احلديث د.رحبي كمال.

28.قاموس قومجان عربي عريب.
29.البشارات / سامي البدري.

30.التوراة العربية النص املسوري.
31.االدب العربي الوسيط د.الف كمال.

32.תלמוד בבלי מׂשכות אבות דרבי נתן  (التلمود البابلي ).
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