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 «النـد شحـأمح»ور ـالدكت اذـاألستيعترب 

ة ـملغربياألكادميية ا هوـالوجمن أبرز 

ر ــة والفكـة العربيـاملتخصصة يف اللغ

ا على املستوى ــودي، بل يعترب مرجًعــاليه

ث ــد احلديــي عنــالمي والدولــاإلس

المي ـرب اإلسـربي بالغـراث العــن التـع

 .طــر الوسيـيف العص

 وــن هــفم

 الن؟ــد شحــور أمحــالدكت
 

 

  

 النـأمحد شح .د

 أستاذ الرتاث العربي باملغرب

  البدايةالعودة إىل   
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 :الشهادات األكاديمية
، «األدب العريب»م، حصل على اإلجازة يف 0422يد مدينة مراكش سنة من موال

د ـم، درس بعد ذلك باملعه0461ة ــفاس سن -ة ـوم اإلنسانيـة اآلداب والعلـبكلي

ة ــة العربيـاللغ»وم يف ـس، توج بدبلـة بباريـارات الشرقيـات واحلضـالوطين للغ

ص ــة يف ختصــازة ثانيــإجل على ـة حصــا بسنـم، بعده0411ة ـسن «ةـاحلديث

ة دكتوراه السلك ـال درجـس، نـباري -ة ـة السوربون الثالثـجبامع «األدب العربي»

ور الدراسات ـم، حم0411ة ــس، سنــباري -ة ــة السوربون الثالثــث، جبامعــالثال

ة ــوراه الدولـم حصل على دكت0440ة ـ، ويف سن«ةـه اللغـفق»ة ختصص ـاإلسالمي

ار ـدأ مسـاط، بعد ذلك بـالرب -امس ــد اخلـفلسفة اإلسالمية، جبامعة حمميف ال

 .ةـة والفرنسيـات املغربيـح بالعديد من اجلامعـأكادميي مميز وناج

 :المسار األكاديمي
 ة، ــات الشرقيــة والدراســة العربيـاذ اللغـأست

 ،اطــة بالربـــوم اإلنسانيـــة اآلداب والعلــبكلي

 .م4111 - م0411

 ش ـراكـل من مـأستاذ مشارك يف كليات آداب يف ك

ات ــة واملقارنــة العربيــاللغ)اس، ــدة ومكنـــوج

  .م0441 -م 0411ني ـب اـ، م(ةـــاللغوي

 ا ـر باملدرسة التطبيقية للدراسات العليـاذ زائـأست

(E.P.H.E )م4112ة ـون بباريس سنـجامعة السرب . 

 يب يف الوطن العريب ق التعرـب تنسيـمدير مكت

ة ـة والثقافيـع للمنظمة العربية للتربيـالتاب

  .م0441 -م 0440 نيـا بـم ،«ألكسو»وم ـوالعل

 للدراسات الشرقية،  املغربية للجمعية العام الكاتب

 .اطــم بالرب0441ة ـا سنـذ تأسيسهـمن

  مدير ورئيس حترير جملة اللسان العريب التابعة

« ألكس»والعلوم  والثقافة ةللتربي العربية للمنظمة

  .م0441 - م0440ني ـب اـيف الفترة م

 م4111اب سنة ـــرب للكتـزة املغـاز على جائـح . 

 ِّة ــن الدرجـين مــالوط اقـاالستحقام ـح بوسـوش

 .م0441ة ـــازة سنـاملمت

 

 

 

 

 

 

 :اتـــات وترجمــمؤلف
 «ح اـدار النج ،«ةــــة العربيــــل إىل اللغــــاملدخ

م، 0491ى ــاء، ط أولـدار البيضــدة، الـاجلدي

راق، ـدار أيب رقـة لـم، ط ثالث0499ة ـط ثاني

 .م4116اط، ــالرب
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 «ربــود باملغـــاة اليهــــن حيــام مــــف عـــأل»، 

( ة باشتراكــة إىل العربيــن الفرنسيـترمجة م)

 .م0491اء، ــدار البيضـة، الــدار قرطب

 «خمتصر سياسة أفالطون )ياسة الضروري يف الس

ة، ـة إىل العربيـترمجة من العربي ،«(دـالبن رش

 .م0499بريوت،  -مركز دراسات الوحدة العربية 

 « ة ـة العربيـل الثقافـفع)ابن رشد والفكر العربي

املطبعة  ،«(طـري الوسيـة يف الفكر العبـاإلسالمي

 (.زآنــج)م، 0444مراكش،  -الوطنية 

 «ن ــة مــترمج) ،«ربــس واملغــود األندلــيه

اح، ـة النجـ، مطبع(ةــة إىل العربيــالفرنسي

أحرز هذا الكتاب على جائزة (. زآنــج)م، 4111

 .م4111الكتاب املغريب للترمجة لسنة 

 «(عمل مشترك) «ل وأصول الرساالتـات الرسـلغ ،

وم ـة والعلـة للتربيـة اإلسالميــورات املنظمــمنش

اط، ــالرب -دة ـارف اجلديـة املعـبعة، مطـوالثقاف

 .م4114

 «ورات ـمنش ،«ةــة الفلسطينيــوراة والشرعيــالت

، 20م ـدة، الرقــارف اجلديـة املعـان، مطبعــالزم

 .م4112

 «المي ـرب اإلســودي يف الغــري اليهـراث العبـالت

اف ـــورات وزارة األوقــمنش ،«(قـــح احلـالتسام)

 -ة دار أيب رقراق ـة، مطبعــيؤون اإلسالمــوالش

 .م4116اط، ــالرب

 «ة ــة إىل العربيــن من الفينيقيــع البحريــجمم

 ،«(ةــات القدميــم واللغـة يف املعجـة مقارنـدراس)

 .م4114اط، ــالرب -راق ـة دار أيب رقـمطبع

 «ةـاح الفرقـيهود املغرب من منبت األصول إىل ري 

دار ة ـــمطبع ،«(داثـــوروث واألحــراءة يف املـق)

 .م4114اط، ــالرب -راق ـأيب رق

 «وحتقيق،  ةـسادر ،«ض القلوبـة إىل فرائـاهلداي

 .م4101اط، ــالرب - دار أيب رقراق

 «يف الشعراء ) احملاضرة واملذاكرة ملوسى بن عزرا

النقد العريب القدمي  أثر العربي، - العريب والشعر

ق ـحتقي ،«(طـوسير الـري يف العصـد العبــيف النق

السعدية : ل مشترك مع الدكتورةـعم) ،ةـوترمج

 .م4101اط، ــالرب -، مطبعة الرسالة (املنتصر

 الق ــو، أخــاب أرسطـرح كتـة شــترمج»اب ــوكت

 «ةـة إىل العربيـد، من العربيـنيقوماخيا البن رش

 . عـــت الطبـو حتــوه

ة ـالفلسفوث يف ــن البحــد مــة إىل العديــباإلضاف

ل ـي يف األصـان، هـة األديـخ ومقارنـة والتاريــواللغ

ة ــة ودوليـدوات وطنيـات يف نـن مسامهـارة عـعب

ة السعودية، ـة العربيـر، اململكـس، مصـرب، تونـاملغ)

اإلمارات العربية املتحدة، الواليات املتحدة  السودان،

ت ا كإصداراـنشرت أغلبه ،....(اـة، وغريهـاألمريكي

 .ة للندواتـمشترك

ا ــم نشرهـيت تــاالت الــن املقـد مـا العديـه أيًضـول

د ـة، والعديــات العربيــالت والدوريـف اجملـيف خمتل

ول ـة يطـاءات التلفزيـة واللقـالصحفي تمن احلوارا

 . اــام حلصرهــاملق

 :ـــاتــــتكريم
 : نيــبالتكرمي مرت« النـد شحـأمح»الدكتور  يظح

 ه ـجاءت أعماله املهداة لتكرمي األول بالرباط، ال

، «قراءات يف مدونات الشرق القدمي»حتت عنوان 

د ــة حممــاب جامعـبرح ،م4101 ديسمرب 06يف 

 . م4104ا سنة ـ، وقد مت طبعهاخلامس بالرباط

 اءت ـش، جـه مبراكـاين مبسقط رأسـالتكرمي الثو

شحالن د ـأمح» :وانــه حتت عنـه املهداة لـأعمال

اب ـ، برحم4101 وماي 41، يف «هـيف عيون أصفيائ

 ■ .شــاض مبراكـة القاضي عيـجامع
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 مصاحــــــف
 ..ـــاــصنعــــــــ

 ةـــــــــــــــــقدمم

اء، عثر عمال ـف املسجد الكبري بصنعـم وأثناء عمليات ترميم سق0414 امـعيف 

ا ــني الحًقــتبة ــورق (فـأل 21)ا ـغ عددهـيبل ةـراق قدميا أوـة على بقايـالصيان

ا ـا جيعلهـري ممـرن األول اهلجـا إىل القـود بعضهـيع «ةـمصاحف قرآني»ـ ا لـأهن

 . م حىت األنـة يف العالـف املكتشفـدم املصاحـمن أق

د ـان أحـة خرًبا على لسـة بعد نشر صحيفة أمريكيـات ضجـذه املخطوطـأثارت ه

ف ـف املصحـمفاده أن هذه املخطوطات ختال «نـرد بويـجي»ان ُيدعى ـرباء األملاخل

ىت ـني حـني الباحثـًدا عن أعـا بعيـد إبقائهــة تريـات اليمنيــوأن السلط ،ايلـاحل

 !م اإلسالميـة يف العالـل بلبلـال حتص

 ات؟ـذه املخطوطـة هـا هي قصـفم

 رآين؟ـص القـة النـ أصالن يفـا للطعـة استخدامهءاـسإم ـف تـوكي

 ..ةــا هذه املقالـه يف ثنايـرف عليـهذا ما سنتع

 ء

  البدايةالعودة إىل   

أمحد وسام 
 شاكــــــر



 مصاحـــــــــــف صنعــــــــــــــــاء
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 :الحكاية من البداية
 ! صانع الضجيج.. جيرد بوين

ص يف ـاين متخصـم أملـعال( Gerd Puin)ن ـرد بويــجي

ه ــأرسلت ،ةــة القدميــات القرآنيــة املخطوطــدراس

رن ـات القـانينة يف مثـة االحتاديــة األملانيــاحلكوم

ات ـة املخطوطــم وصيانــدة يف ترميـاضي للمساعـامل

ام ـع الكبري بصنعاء عـاليمنية املكتشفة بسقف اجلام

س ـرئي وعـل األكـمساعيإاضي ـب من القـم بطل0414

 . اــسابًقات ـار واملخطوطــة األثـهيئ

ه ـة بأراءه ونظرياتـاط العلميـن يف األوسـُيعرف بوي

ن آراءاه ــوم.رآنـــالم والقــن اإلسـة عــليالراديكا

ود إىل ـرآن تعـات القـض آيـأن بع»ه ـة قولــالغريب

أن القرآن »و ،«نيـات السنـل اإلسالم نفسه مبئـا قبـم

ري ـات الغــن اآليـط مـن خليـارة عــح عبـعلى األرج

 .(0)«هــيب نفسـن النـة حىت يف زمـمفهوم

ور ـص تطـالقرآن الكرمي ن م أنـإن نظرية بوين تزع

ول ـا يقـاء كمـن السمـزل مـه مل ينـوأن ،نـر الزمـعب

 - أي املسلمني - أهنم» املسلمون، ويقول يف هذا السياق

ت ــيت تثبـة الــاث النقديــاس األحبــون اقتبــحيب

ح ـر والتنقيــن التحريـا مـدس تارخًيـاب املقـأن للكت

ت ــل يثبــن دليــا مـه مـل فإنـني وعلى املقابـيف ح

ات ــإال أن خمطوط ،خــذا التاريـس هـرآن نفـأن للق

صنعاء ستكسر هذا احلاجز وتؤكد تطور نص القرآن 

ا ــا تارخًيــه أيًضــإن لــايل فــوبالت ،نــرب الزمــع

 .(4)«دسـاب املقـال الكتـو حـر كما هـمن التحري

ف ـصاحرآن ومـُنشرت آراء بوين هذه خبصوص الق

 (Atlantic Monthly) صنعاء يف صحيفة األتالنتك الشهرية

ة ـيف مقال ،م0444يف عددها ليناير عام  ،ةـاألمريكي

 .رــويب ليستـلت« رآن؟ــا القـم»بعنوان 

                                                 
(1) Abdullah Saeed, The Qur'an: An Introduction, Routledge publishing, 

2008, p.110 

(2) Toby Lester, "What is the Koran?" Atlantic Monthly, January, 1999.  

وع على ـل األكــون والقاضي إمساعيـن اليمنيــمل يك
ات ـص املخطوطـات اليت ختــذه التصرحيـة هبـدراي

عد نشر املفكر اإلسالمي فهمي هويدي الصنعانية إال ب
ن على ـرآن تطعـرى على القـارة أخـغ»وان ـمقااًل بعن

ا وصل خرب مقال الصحيفة ـومنه ،«تزنيله وصدقيته
ل ـا أرسـوع، وعلى أثرهـاألمريكية إىل القاضي األك

ه ـة تصرحياتـن عن حقيقـا من بويـيستفسر شخصًي
إىل القاضي  ر برسائلمثفبعث بوين وزميله بو.. هذه
ور ــىت ال تتدهـف حـة املوقـواء وهتدئـوع الحتـاألك

 .نيـني اليمنيـني املسؤولـم وبـة بينهـالعالق

ة ــإن هذه احلمل» هـن قولـة بويـاء يف رسالـا جـومم
ة ــه اجمللـا نشرتـاس فيمـا أسـس هلــة ليــالصحفي
ا أساس فيما خيص املخطوطات ـوليس هل ،ةـاألمريكي

وث ــة إىل البحــا بالنسبـاس هلــوال أس ،ةـانيالصنع
راف ـا وزميلي الدكتور جـوم هبا أنـيت نقـة الـالقرآني

 .(1)«رــون بومتـف

: هـــن يف رسالتــال بويـاء قــف صنعــن مصاحــوع
ف ــذه املصاحــف هــد هلل ال ختتلــم واحلمــامله»

ه ـكتبم ودور ـا يف متاحف العالـة عن غريهـالصنعاني
 ،روءـــّص مقـــرآن كنـس القــل ال متــإال يف تفاصي

 .(2)«طــة فقـات يف الكتابـا االختالفـوإمن

رح ـف أنه صـا كيـد رأينـلل، لقـك مضـإن بوين بال ش
للصحفي تويب ليستر يف اتصال تليفوين عن نظريته 

في كل ـين نواآل،اءـخبصوص القرآن ومصاحف صنع
 ! مـرة قلـذا جبـه

ل سوى تضليل ـكوع ال متثاضي األـرسالة بوين للق إن
رآن ـن القـه عــه، فنظريتـذ بـب األخـاذب ال جيــك

ة ــه مثبتــا وتصرحياتـق وأن شرحناهـوره سبــوتط
  .ردــن مصـر مـيف أكث

ن ـاع بويـإن دف» :ر عليـد مهـاذ حممـارة األستـوبعب
ر ـليست ويبـة تـه ومقالـه مقالتـق وما تتضمنـال يتف

 .(1)«هــدان عليـا شاهـفهم

                                                 
 (Bothmer) رمثــبو ــة فــون جــرافة لرسالـة العربيـالترمجمـن  (1)

غسان محدون، اهلل يف إعجازه .د: راجع) مساعيل الكوعإإىل القاضي 

 .(011 ـ، ص4114يتجلى، مركز عبادي للدراسات والنشر، 

: خــبتاري ،وعــل األكــمساعيإاضي ـن إىل القـرد بويـة جيـن رسالـم (2)

 .(011 - 014 ـصاملرجع السابـق، ( م02/4/0444

جممع امللك  حول القرآن الكرمي، نيمزاعم املستشرق :حممد مهر علي (1)
 .111 ـص ، هـ0240 ،فهد لطباعة املصحف الشريف
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 من يريد إخفاء الكنز؟
ن عن تطور النص ـباإلضافة إىل ادعاءات جريد بوي

ل ـل العلمي، فإن الرجـالقرآين اليت تفتقر إىل الدلي

 امــاالهتع ــار بأصابــل أشـك بـد ذلـف عنـم يتوقـل

اإلبقاء يريدون » أهنما ـة زاعًمـات اليمنيـإىل السلط

ن ـواء كما نفعل حنن ولكـهذا الشيء خلف األضعلى 

 هاـاالنتبت ــدون لفـم ال يريـه .ةــاب خمتلفــألسب

إىل حقيقة أن هنالك أملانيني وأخرين غريهم يعملون 

  .(0)«فـلك املصاحـلى تـع

ال تريد ألحد أن يعلم بأمر  اليمنية السلطات ..حسًنا

لقاضي ذلك وقد أظهر ا كيف !أحًقا؟ املخطوطات، هذه

 - اــار سابًقــة لألثــة العامــس اهليئــرئي - وعـاألك

اء يف مناسبات حملية ـعدة لوحات من مصاحف صنع

رض ـًرا معــاًرا ال حصــا اختصــر منهـأذك ،ةــودولي

األثار اإلسالمية  اربالتعاون من د« اءـمصاحف صنع»

اب ــه كتــدر عنــذي صـوال ،م0491ام ـة عــالكويتي

م ـاء منهـدة علمـاالت لعـوبه مق« اءـف صنعـحمصا»

اح ـت الصبــة بنــوحصوع ــل األكــمساعيإاضي ـالق

، وحيتوي هذا الكتاب على وغريهم وجريد بوين نفسه

 .لوحات خمتلفة من مصاحف صنعاء

ة ــخ األملانيـــة ميونــم يف مدينــر أقيــرض أخـومع

ة ـــف سنة آالـثالث: نـاليم»وان ــم بعن0496ام ـع

ات ـض اللوحـه بعـت فيـ، ُعرض«ن واحلضارةـن الفـم

 . اءــن مصاحف صنعـم

ف ـن مصاحـات مــوع لوحــاضي األكـر القـد أظهـوق

ة ـدم صحـد عـا يؤكـرة ممـات كثيـاء يف مناسبـصنع

اء ـد إخفــة تريــات اليمنيـن أن السلطـاء بويـادع

  .(4) اتــاملخطوط

                                                 

(1) "They want to keep this thing low - profile, as we do too, although for 
different reasons. They don't want attention drawn to the fact that there 
are Germans and others working on the Korans." (Toby Lester, "What 
is the Koran? Atlantic Monthly, January, 1999). 

 .001 - 000 ـاهلل يف إعجـازه يتجـلى، ص: راجــع (4)

عدم صحة ادعاء بوين من إرادة  يزيد يف تأكيد ومما
قام  البحث الذي إخفاء املخطوطات، اليمنية السلطات

ة ـمن جامع( Behnam Sadeghi) يقبه العاملان بيهنام صدي
ن ــم( Mohsen Goudarzi) ودارزيــن جــوحمس ،وردـستانف
ه من خالل شهادات ـارد والذي أثبتا فيـة هارفـجامع
ذه ـر هــة وتصويــلرؤي نــوا إىل اليمــاء ذهبــعلم

ة ـت متعاونــة كانــات اليمنيـات، أن السلطـاملخطوط
دون ــات بــر املخطوطـم بتصويــت هلــومسح ،ًداـج

 . راضـى اعتـأدن

امل ـة للعـات اليمنيـت السلطـمسح ،م4111ففي عام 
 ذـوعامل األثار كرستيان روبني بأخ سيدااإليطايل نو

 .(2)(1)(Sana'a Palimpsest) املمسوح صنعاء لطرس صور

نحوا قدًرا للوصول ُم» مـه أهنـويقول روبني عن زمالئ

 .(1)«أكرب من بعض املكتبات األوربية للمخطوطات

يني ــاليمن زــال دريبهولــة أورسيــف النمساويــوتص
جلبوا طالب املدارس، » وتقول أيًضا أهنم. باملتعاونيني

ات ــة، الشخصيـجنبيود األـات، الوفــالب اجلامعــط
ران، ــوا ميتـل فرانسـدول مثــاء الــة، ورؤســالديني
دا ـن هولنـالوس مــر كــر، واألميـارد شروديـوجريه

 .(6)«ةــة اجملموعــلرؤي

وا ــل متكنــني بالفعــاء الغربيـال، أن العلمـق ُيقـاحل
من احلصول على أفضيلة لرؤية وتصوير املخطوطات 

 ..نيـاء املسلمـس العلمـة بعكـاليمني

ب إىل ـمي ذهـفى األعظـد مصطـور حممـذا الدكتـفه
وى ـا فلم حيظى سـات بعينهـر خمطوطـاليمن لتصوي

و ـة وهـن خمطوطات عشوائيـة مـصفح 41ر ـبتصوي
احلاصل على جائزة امللك فيصل العاملية يف الدراسات 

 .(1)ةــاإلسالمي

                                                 
(3) B. Sadeghi and M. Goudarzi, "San‘a’ 1 and the Origins of the Qur’an,” in 

Der Islam, Volume 87, Issue 1 - 2, p.12. 

حمي نصها األصلي لتوفري مكان هي خمطوطة  :طرس صنعاء املمسوح (2)

ه ـث أنـإن النص األصلي القديـم مل ميـحى فعلًيـا حي .لكتابة جديدة
اء تقنيات حديثة ـيبـدء بالظهـور مع مـرور الزمـن، ويستخدم العلم

 .هـن قراءتـم مـمتكنه

(5) Ibid., p.36. 
(6) Ibid. 
(7) Sami Ameri, Hunting for the word f God, Thoughts of Light, 2013, p.200 

footnote 193. 
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ذي ـل الـالرج ذاـول أن هـن فأقـرد بويـود جليـأع
اء ــات صنعــة ملخطوطــور مايكروفيلميـه صـجبوزت

ا للعلماء الذين طلبوا ـا منهـعطاء نسًخإهو من رفض 
ح ــده يتبجــك جنـع ذلـوم (0)اـك لدراستهـه ذلـمن

 !بــيا للعج! اتـاء املخطوطـني بإخفـم اليمنيـويته

ف ـوًرا من مصاحـن صـاذا يعطي بويـل ملـإين أتسائ
 ولـث صمـدعى كيـحي يـع مسيـر ومدافـاء ملبشـعصن

(Keith Small ) لكي يستخدمها يف كتابه عن النقد النصي
 .(4)يف حني مينعها عن باقي العلماء؟للقرآن

 - ســوقد ثبت العك - ةـات اليمنيـأن السلط اـفرًض
ال تريد بالفعل ألحد رؤية املخطوطات، فإن بوين 

ف ــذه املصاحـبتصوير هم ـمح هلر قد ُسمثوزميله بو
وأخذ الصور معهم إىل أملانيا، فلماذا مل تنشرها حىت 

 . جمرد تساؤل بسيط! م احملترم؟األن يا سيادة العاِل

نشر املخطوطات اليمنية لقد كان من املفترض أن ُت
اء ـة يف صنعـرآن املكتشفـات القـا خمطوطــا فيهــمب
ة ـللثقافد ـة املاجـمجع»م بواسطة مركز 0414ام ـع

إال أن .. كــاق على ذلـم االتفـل تـوبالفع ،«راثـوالت
ون ـب أن اليمنيني كانوا يبحثـه ألغي بسبـاألمر برمت

 .(1)ارايتـعن عرٍض أفضل من عرض املركز اإلم

و ـا هـوه ..اــد خيفي شيًئـال أح ..دــباختصار شدي 
رى ـالذي أج( Scott MacMillan)الصحفي سكوت ماكميالن 

يًقا صحفًيا يف اليمن خبصوص هذه املخطوطات حتق
ليس ألن السلطات اليمنية » :ولــد ذلك إذ يقــيؤك

د ـا مما قـتريد منع الناس من رؤية املخطوطات خوًف
املسؤولني يف دار املخطوطات .. غالًبا يشاع كما حتتويه

ة ــوص املرممــر النصــدون توفيـم يريـون أهنـيقول
م، سوًءا كانوا من املسلمني ـالعال وىـلى مستـللعلماء ع

 .(2)«نيــري املسلمـأو غ

                                                 
(1) San‘a’ 1, p.34. 

وباحث مشارك يف  ،هو مبشر ومدافع مسيحي( Keith Small)كيث صمول  (4)
أصدر كتاًبا باإلجنليزية عنوانه  م،4100يف عام  .كلية لندن لالهوت

ور ــه حصل على صـأن ذكر فيه ،«رآنـات القـد النصي وخمطوطـالنق»
 «خاص ]خمطوطات[جامع »لثالثة خمطوطات من صنعاء من قبل 

 =ن ــرد بويـاين جيـم األملـار السـو اختصـوه، (GRP) ه بــار إليـأش
(Gerd Rüdiger Puin). 

(3) Scott McMillan, "Sana'a: City of the Book." History Today, April 2011, 
Vol. 61 Issue 4, p.11 

(4) Ibid., 

 نـــات بويــمالحظ
 اءــف صنعــى مصاحـعل
ه على ـن مالحظاتـرة تتضمـة صغيـن مقالـر بويـنش

لى ــات عــض املالحظـبع»ا ـاء أمساهـف صنعـمصاح

ضمن كتاب  (1)«القرآنية املبكرة يف صنعاء املخطوطات

 . م0446عام  دـيفان فيللشت« اـنًصالقرآن »

ف ـوص مصاحـه خبصـن أن مالحظاتـر بويـد ذكـوق

إال أنه « تزعم شيًئا جديًدا أو غري متوقًعا»صنعاء ال 

سوى السطر األخري الذي يناقش »يعقب بعدها قائاًل 

اء يف مالحظاته ـومما ج. «ورـف للسـب املختلـالترتي

:يتا اآلــف اليت درسهـعلى املصاح

وهي أبرز ظاهرة يف املخطوطات  :لفاألف حذ :أواًل

م ـة لكلمات ترسـويورد بوين بعض األمثل احلجازية،

 ،اـاء حبذفهـف جائت يف مصاحف صنعـبإثبات األل

 : ايلــل التــا يف الشكـكم

 

ود ـترض وجـتف» ة أهناـذه األمثلـويقول بوين عن ه

يث ــح «ةــراءة الصحيحـة القــهي ملعرفـد شفــتقلي

كما يوضح بوين حتتاج إىل التقليد  «أباؤكم»كلمة أن 

ة ـني كلمـا وبــق بينهـن التفريــه ال ميكـهي ألنـالشف

يف املصاحف احلجازية ألن الكلمتني ترمسان  «أبوكم»

  .«مـأبوك»ذا ـف هكـدون ألـب

                                                 
(5) Gerd Puin, “Observations on Early Qur’an Manuscripts in San’a” in 

Stefan Wild, ed. The Qur’an as Text, Leiden; New York: E.J. Brill, 1996, 
pp.107 - 111. 
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يقول بوين أن مصاحف صنعاء  :راءاتـــــالق :ثانًيا

ا ــجنده اليت ال راءاتـن القــري مـوي على الكثـحتت

د أن القراءات ـا يؤكـمم ،ةـراءات القرآنيـيف كتب الق

وم ــاليودة ـر املوجـة عشـر أو األربعـع أو العشـالسب

  .اتـهي أحدث مما هو موجود يف تلك املخطوط

فإن  ،واحلقيقة أن علماء املسلمني يعلمون ذلك جيًدا

وم ـودة اليـراءات املوجـرب أن القـابن اجلزري قد أخ

 : رـزر من حبـق نـن السابـان يف الزمـك على ما

رة ـة والعشـورة اليوم عن السبعـفإن القراءات املشه»

ا يف وًرــان مشهـة إىل ما كــرة بالنسبـة عشــوالثالث

ه ـاألعصار األول، قل من كثر ونزر من حبر، فإن من ل

 .(0)«اطالع على ذلك يعرف علمه العلم اليقني

د ــت لتؤكـاء أتــإن خمطوطات صنعـف ..ذاـلى هـوع

 . ةــذه احلقيقــه

ه ــار إليـوهو ما أش :اختالف ترتيب السور :ثالًثا

« االكتشاف»بوين من أنه اجلزء اجلديد يف مقالته أو 

 ..هـا يسميـكم

( 46السورة )راء ـورة الشعـة سـد أن هنايـث وجـحي

يف نفس ( 11السورة )متبوعة ببداية سورة الصافات 

ب ـا روي عن ترتيـع مـق مـا يتطابـو مـوه ،ةـلصفحا

ا روي ـه ملـوكذلك مشاب ،السور يف مصحف ابن مسعود

 . بـبن كع يبأعن ترتيب السور يف مصحف 

بأنه من الصعب أن « االكتشاف»يقول بوين عن هذا 

ة التقليدية ـالرؤي ىلكنه يتحد ،رآنـيغيري رسالة الق

ول ــت إشراف الرسور مت حتـالقائلة بأن ترتيب الس

 .هيـام إلـد بإهلـحمم

ن املتفق عليه بني العلماء أن ترتيب اآليات يف حني أ

ه ـاء على أنــور العلمــإن مجهـور فـا السـأم ،توقيفي
                                                 

، ة الكربىـاملطبعة التجارير، ـراءات العشـر يف القـالنش :زريـابن اجل (0)

 .12 ـاجلـزء األول، ص

ه ــن ال وزن لــاء بويـفإدع (4)ةـن الصحابـاد مـاجته

 . اـــعلمًي

ن ـف عـور خمتلـب سـف بترتيـود أوراق ملصحـإن وج

ملصحف العثماين الذي أمجع عليه الصحابة ترتيب ا

فبماذا يضر جميئ سورة ال يطعن يف النص املوحى،

بداًل من سورة النمل  ،الصافات بعد سورة الشعراء

 كما يف ترتيب املصحف؟ 

لقد روى البخاري عن . اـر شيًئـه ال يضـك أنـبال ش

يوسف بن ماهك أن أعرابًيا أتى أم املؤمنني عائشة 

ف سور القرآن عليه ـا حىت يؤلـة مصحفهـد رؤيـيري

: املؤمنني أم له فقالت ،السور مؤلف غري يقرؤونه ألهنم

 .(1)مث أملت عليه السور ،«َأيَُّه َقَرْأَت َقْبُل؟ َيُضرَُّك َوَما»

ب ـالف ترتيـن أن اختـاه مـويف هذا دليل على ما قلن

ت ـوإال ملا قال ،رآين بشيءـص القـس النـور ال ميـالس

 .«أيه قرأت قبل يضرك وما» لألعرايب عائشة لسيدةا

ذه ـن يف هـده بويـذي وجــه الــذا التشابــم أن هـث

ف ـود ومصحـف ابن مسعـع ترتيب مصحـة مـالصفح

يب بن كعب يؤكد صحة ما ورد يف املصادر اإلسالمية ُأ

ة اليت ــف الصحابــور يف مصاحــب الســن ترتيــع

 ! لــفتأم.. مــا هلــاختذوه

ويشري األستاذ حممد مهر علي إىل حقيقة أن هنالك 

ف ـم متت طباعتها بترتيب خمالـا للقرآن الكريـنسًخ

من ذلك على سبيل املثال  .لترتيب املصحف العثماين

من ترمجة ملعاين القرآن ( Rodwell)ما قام به رودويل 

رآن ـور القـا سـة مرتًبـة اإلجنليزيــم إىل اللغـالكري

ارد ـه ما قام به املستشرق ريتشـومثل ،زولـلنحبسب ا

ين أن ـإن هذا بالطبع ال يع .(2)م0411عام ( Bell)بيل 

 .اـًا خمتلفـًك قرآنـهنال

                                                 
مذهب مجهور العلماء منهم مالك والقاضى أبو بكر بن »: قال الزركشي (4)

ه إىل الثاىن ـد قوليـه من أحـه رأيـر عليـده واستقـالطيب فيما اعتم
الربهان يف . )«وأنه صلى اهلل عليه وسلم فوض ذلك إىل أمته بعده

 .(411 ـعلوم القرآن، دار املعرفة، اجلزء األول، ص

صحيح البخاري، دار ابن كثري، الطبعة : البخاريعيل حممد بن إمسا (1)
 .2441: حديث رقم، 0411 ـ، ص4114األوىل، 

 .119 - 111 ـص حول القرآن الكرمي، نيمزاعم املستشرق (2)
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 ريـاين اهلجـرن الثـة من القـة خمطوطـلوح

 اتـــدار املخطوط - (04)م ــرق

ورة ـر سـمن أخ 441و 446اآلية  :تظهر يف الصفحة

 .41اآلية رقم  إىل الصافات رةسو بداية ومن الشعراء

ا يف ــن يقصدهــد أن بويـيت أعتقـة الـي الصفحـوه

 .(0)العلمي للمخطوطة الرقم يذكر مل كونه مالحظاته

ات على ـض املالحظـبع»ه ــن يف مقالتــر بويــشم ُيـل

إىل الرقم « اءـرة يف صنعـة املبكـاملخطوطات القرآني

ور ـعلى ترتيب للساليت عثر فيها  العلمي للمخطوطة

وقد أرجع سبب  ،ف العثماينـب املصحـف لترتيـخمال

ن ـورات من املايكروفيلم ُيمكـذلك إىل عدم وجود مص

ه تعمد ـر أنـذك رـخآع ـلكنه يف موض ،اـالتعويل عليه

ألنه يتوقع أن تقوم السلطات  ؛ميـم العلـإخفاء الرق

 !! ورـذه األوراق على الفـالف هـة بإتـاليمني

                                                 
 .94 ـ، ص"اهلل يف إعجـازه يتجـلى: "غسـان محـدون :املصــدر (0)

 

ه ـصور ملعرض مصاحف صنعاء يف اليمن عند افتتاح

ويظهر حتت السهم األول على اليسار  ،م0492يف عام 

 ،رئيس جملس الوزراء اليمين عبد العزيز عبد الغين

 ،اينـن األملــرد بويـجي /م دـت السهـه حتـوعلى ميين

ر يف ـويظه ،وعـل األكــاضي إمساعيـوعلى ميينه الق

 .(4)طات القرآن يف صنعاءالصورة جانب من خمطو

 

 ة ــوق القرآنيــض الرقــبع

(1)اـعلى اهليئة اليت وجدت فيها عند اكتشافه

                                                 
 .11 ـص، "اهلل يف إعجـازه يتجـلى: "غسـان محـدون :املصــدر (4)

 (.Ursula Dreibholz, Preserving a Treasure: the Sana'a Manuscripts, p.23: )املصــدر( 1)
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 اء ـــــــــــرس صنعـــــِط
Sana'a Palimpsest 

ل عابر يف ـبشك «وحـاء املمسـرق صنع»ر ـلقد جاء ذك

ة للعلماء ـات اليمنيـاح السلطـا عن مسـاء حديثنـأثن

 . اتــبتصوير املخطوط

صفحة من مصحف ( 91)وهذا الطرس هو عبارة عن 

ني، األول ُيعرف بالنص ـغري مكتمل حيتوي على نص

(.Upper text)واألخر بالنص الفوقي ( Lower Text) التحيت

 ،ًداـه املبكر جـرس إىل تارخيـترجع أمهية هذا الط

تب على األرجح ص الكاربوين أنه ُكـحيث أثبت الفح

،  ول اهللــاة رسـن وفـا مــعاًم( 01)ن ـل مـد أقـبع

لكتابة   اخلليفة عثمان بن عفان مبادرة ثناء يف أي

 .املصحف الشريف وتوزيعه على األمصار اإلسالمية

حيتوي على قراءات  (املمسوح النص) التحيت النص إن

ه ـوقي فإنـص الفـا النـأم ،د الصحابةـود إىل عهـتع

ه ــع عليــي أمجذــاين الــف العثمـق للمصحـمواف

 .  ةــالصحاب

ني ــن املستشرقــني مــض املتعصبــن وبعــإن املبشري

ذا ـص التحيت هلـيستخدمون القراءات الواردة يف الن

وادعاء  ،الطرس للطعن يف أصالة نص القرآن الكرمي

م ـل يدعـك؟ وهـف ذلـفكي ...اــه تارخيًيـور نصـتط

راءات؟ـالق هذا النوع من «وحـاء املمسـرق صنع»

ذا ـوع هـش موضـسنناق ةـــلقادمة اــيف املقال

وآراء العلماء  ،والدراسات اليت أجريت عليه ،الطرس

بشيء من االستفاضة والتفصيل حىت تكتمل  ،هـحول

 ،رب واملهتمني بالدراسات القرآنيةـالفائدة للقراء الع

 ■ .رةـة املبكـات القرآنيـباألخص املخطوطو
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 املرأة عورة: حديث
 ةــــة ودرايــــرواي

 : دــــني، وبعـرف املرسلـالم على أشـالة والسـني، والصــد هلل رب العاملـاحلم

ه، ـح فيـه، وبينت الراجـمت جبمع طرقـ، ق«...ورةـرأة عـامل»: فهذا ختريج حلديث
 :قــول وباهلل التوفيـه، فأقـه بشرحـوأردفت

 على أبي األحــوص، الحديـث مـداره 
  : وقـد رواه عنـه كـل مــن

 :ــليـــورق العجـم( 1)
( 4160) «رــالبح -ده ـمسن»زار يف ـ، والب(0011) «هـــجامع»ذي يف ـأخرجه الترم

، (21ص ) «دــالتوحي»، ويف (0691) «رـخمتصر املختص»، وابن خزمية يف (4161)و
، (0104) «واعـم واألنـالتقاسي»ان يف ــب، وابن ح(4114) «طــاألوس»وابن املنذر يف 
 (.401) «اتـالطيوري»، وأبو طاهر السلفي يف (2/410) «احمللى»وابن حزم يف 

 مورق العجلي، عن قتادة، عن عاصم، عن مهام بن حيىي، بن كلهم من طريق عمرو
ا إذا ـورة، وإهنـرأة عـامل»: اهلل بن مسعود مرفوًعا بلفظ عبد عن األحوص، أيب عن

 .«اخرجت استشرفها الشيطان، وإهنا ال تكون إىل وجه اهلل أقرب منها يف قعر بيته

 .«بــح غريـصحي نـحس ثـحدي ذاـه»: قال الترمذي

 :إعـــداد

د ـــــــــــــأمح
ـم ـبن عبد املنع

 ـــــدريـالسكن

  البدايةالعودة إىل   
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 ع،ـوبام بن حيىي قد ُتـومه

 :نــل مــه كــتابع

خمتصر »ابن خزمية يف  أخرجه :سعيد بن بشري (0)

الثالث عشر »رئ يف ــ، وابن املق(0691) «املختصر

 (.خمطوط - 1) «وائدهمن ف

املعجم »أخرجه الطرباين يف  :مـد أبو حاتـسوي (4)

، (9146) «املعجم األوسط» ويف ،(01/019) «الكبري

 (.2/299) «الكامل»يف  (0)وابن عدي

 إال قتــادة عن احلديث هذا يرو مل»: قال الطرباين

 تفرد بشــري، بن وسعيـد ومهـام حاتـم أبـو سويـد

 به وتفرد الكاليب، عاصم نب عمرو: مهـام عن به

 .«اجلماهر أبو: سعيد عن

 مســاع قـتـــادة
 :مـن مــورق العجــــلي

 ألين صحته يف أيًضا شككت وإمنا»: ةـقال ابن خزمي

 .«مورق من اخلرب هذا قتادة مساع على أقف ال

اع ــادة بالسمـح قتـف على تصريـم أقـول: تـــــــقل

دة ـيف رواية واح أو التحديث عن مورق العجلي سوى

 «هـالم وأهلـذم الك»روي يف ـاهل إمساعيل أخرجها أبو

 األشعث أبو احلسن بن أمحد أخربنا(: مقرونا - 240)

 اــحدثن اين،ــم األصبهــإبراهي بن دــحمم اــأخربن

 شعبة، خالد، حدثنا حدثنا محيد، سعيد، حدثنا أبو

 صفوان سأل» :يقـول م،ـحدثه مورًقا أن ،قتادة عن

 عــن الصـالة عنهمـا اهلل رضي عمـر ابـن حمـرز بن

 خالـف من علي، تكـذب أن أخشى :فقـال السفــر، يف

 . «كفــــر السنـــة

وى ـات، سـه ثقـوهذا إسناد ضعيف، رجال: تـــــــقل

د ـن حممـلّي بـن بن عـد بن احلسـأمحروي ـخ اهلـشي

 .ةــه على ترمجـفلم أقف ل، أبو األشعث الّشاشّي

                                                 
 .سقـط مـورق مـن إسنـاد ابن عــدي، والصـواب إثباتــه (0)

 : ان التيمــيــة سليمـخمالف
 :وخالفهم سليمان التيمي، فأسقط مورًقا من اإلسناد

( 4164) «رـــــالبح - دهـــمسن»زار يف ــه البــأخرج

 .عمرو بن عاصــم الكـــاليبعن 

، (0696) «صرـــصر املختـــخمت»ة يف ـــن خزميــواب

( 2660) «واعـم واألنـالتقاسي»ان يف ــن حبــه ابـوعن

 .أمحد بن املقــدام العجــليعن 

، (4/260) «هــــتارخي»دادي يف ـــيب البغــواخلط

 .خليفـة بن خيـاطعن 

( ةــلي، وخليفـم، والعجــن عاصـرو بـعم)م ــثالثته

 ادة،ــقت نـع ه،ـأبي نـع ان،ــسليم نــب رــن املعتمـع

 .مسعود مرفوًعا به ابن عن األحوص، أيب عن

 هــأبي نـع رــاملعتم هــب ردـتف»: طينــال الدارقــق

( 1141)أطراف الغرائب واألفراد  .«هـعن ادةـقت عن

 .البن طاهر املقدسي

وهذا إسناد ضعيف، لالنقطاع بني قتادة : تـــــــقل

 «لــاملراسي»م يف ــن أيب حاتـوص، قال ابـوأيب األح

قتادة عن أيب األحوص »: مسعت أيب يقول(: 611)

: قلت وإمنا» :ابن خزمية ، وقال«ما مورقمرسل، بينه

 وصـاألح يـأب عن ربـاخل ذاـه ادةـقت عـمس هل وال،

 عن ادةـقت نـع ربـاخل ذاـه ميـالتي انـسليم ةـلرواي

 ـاد،ـاإلسن نـمـ اـمورًق طـأسقـ هـألن وص؛ــاألح أيب

 ا،ــمورًق اإلسناد يف الـأدخ ريــبش بن دـوسعي امـومه

 مساع على أقف ال ألين صحتـه يف أيًضا شككت وإمنا

 .«مــورق من ربـاخل ذاـه قتـادة

مث أن هؤالء الثالثة قد خولفوا، خالفهم : تـــــــقل

 «األوسط املعجم» يف الطرباين أخرجه النضر، بن عاصم

 النضــر، بن عاصـم اـأن إبراهيــم، اـحدثن(: 4941)

 دة،ــاـقت نـع ه،ـــأبي نـع ،سليمــان بـن معتمــر أنـا

  اهلل رسول عن ه،ــأبي عن اهلل، عبد بن مـسال عن

 الشيطان، استشرفها خرجت إذا وإهنا عورة، املرأة» :قال

 .«اـبيته قعر يف منها اهلل إىل أقرب تكون ال وإهنا
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م بن ـة عاصـر، ملخالفــاد منكــوهذا إسن: تـــــــقل
ة ـه األئمـدوق، روى عنـوهو ص -ر بن املنتشر ـالنض

ملن هم أوثق منه وأكثر  -ذكره ابن حبان يف الثقات و
 .ىـة أولـة الثالثـدًدا، فروايـع

 :ينـقول الدارقط
 :«ادةـقت حديث من صحيح ورفعه»

ذا ـام الدارقطين رمحه اهلل هـم من كالم اإلمـال يفه
ن ـم مـة ما يفهـة، إذ غايـة املرفوعـتصحيحه للرواي

وع، ـث املرفـللحدي ادةــة قتـوب روايـه يصـه أنـكالم
د ـقيه ـألنومل ينظر يف من فوقه، وهو تصحيح مقيد 

 .راويـة بوصول احلديث إىل ذلك الـالصح

 ،أبــو إسحــاق السبيــعي (2)
 :ـنــل مـه كـورواه عنـ

 : واختلــف عنــه: شعبــة/ أ

 عمــرو بــن عاصـــم عنــــه مرفوًعــا،  فـــرواه
 أيب عن السبيعي، إسحاق أبو ورواه»: قال الدارقطين

 عن عاصم، بن عمرو عنه؛ فرفعه واختلف األحوص
 ابـأصح نـم ريهـغ هـووقفاق، ـإسح أيب نـع ة،ـشعب

 إسحاق أيب عن شعبة ورواه»: اــ، وقال أيًض(0)«شعبة
 عنه يروه ومل عنه عاصم بن عمرو به وتفرد عنه،
: الـ، مث ق«بن زبدا مرفوًعا أمحد بن حممد غري

 به ا، تفردـمرفوًع شعبة عن حديثه نم غريب»
 .(1)«شعبة عن عاصم بن عمرو عن (4)دـزي بن محاد

 أسد، بن هبز احلديث رفع على - يف الظاهر - وتابعه 

ن ـع( 1212) «بـــالشع»قي يف ــه البيهــرج روايتـأخ
 .احلافظ البغدادي حممد بن صاحل علي أيب

                                                 
 (.411) «العــــلل» (0)

لعـل  «محاد بن زيـد»: قوله(: 4/22) «أطـراف الغرائـب»قال حمقــق  (4)

 . وهـذا تكـرار ملــا سبــق. زبداحممد بن : صوابـه

 .البـن طاهـر املقــدسي( 1411) «أطـراف الغرائـب واألفـراد» (1)

 خلامسا هـفي زءـاجل»ر الشحامي يف ـطاه بن رـوزاه

 الرمحن عبد أحاديث من نـوالثام والسابع والسادس

 (وطـخمط - 21رقم ) «ديــالعب مــاحلك بن رــبش بن

 .رقيـالش بن دــحام أيبعن 

 نـــالرمح دـن عبـع( يـدادي، والشرقـالبغ)ا ـكالمه

 ة،ــشعب عن د،ـأس بن هبز حدثنا م،ـاحلك بن بشر بن

 اهلل، عبد نـع وص،ـاألح أيب نـع اق،ـإسح أيب نـع

 لتخرج املرأة وإن ورة،ـع اءـالنس»: قال  النيب عن

: يقول انــالشيط اـفيستشرفه أسـب هبا ما اـبيته من

 اـثياهب سـلتلب املرأة وإن أعجبته، إال بأحد مررت ما

 ا،ــمريًض ودـأع: ولـفتق ن؟ـتريدي أين: اــهل الـفيق

 اـرهب رأةـام عبدت وما مسجد، يف أصلي جنازة، أشهد

: حــصال علي وـأب الـق .«اــبيته يف دـتتعب أن لــمبث

 .ورـبنيساب اهـاستفدن مما ثـاحلدي ذاـوه

طين ـا الدارقـار إليهـة أشــذه الروايــوه: قلـــــــت

 دـأس بن زـهب عن وروي»: قالــض، فـة التمريـبصيغ

ة، ــا كمتابعـد هبــم يعتــ، ول(2)«اــأيًض ةــشعب نـع

خلطأ فيها من عبد الرمحن بن بشر بن احلكم، ولعل ا

 .ز، واهلل أعلمـا عن هبـد تفرد هبـفق

 عمرو بن مرزوق، فرواه موقوًفا، أخرجه  وخالفه

 حممد حدثنا(:4/091) «املعجم الكبري»الطرباين يف 

 ة،ـشعب اـأن رزوق،ـم بن مروـع اـثن املازين، انـحي بن

 اهلل، دـبع نـع وص،ـاألح أيب نـع اق،ـإسح أيب عن

 بيتها، من لتخرج املرأة وإن عورة، النساء إمنا»: الـق

 إنك: فيقول الشيطان، هلا فيستشرف بأس من هبا وما

 ا،ـثياهب لتلبس املرأة وإن أعجبته، إال بأحد مترين ال

 دـأشه أو ا،ـمريًض أعود: فتقول تريدين؟ أين: فيقال

 اـرهب رأةـام عبدت اـوم د،ـمسج يف ليـأص أو ازة،ـجن

 .«اــبيته يف دهـتعب أن لـمث

 .(1)«شعبة أصحاب من غريه ووقفه»: الدارقطينقال 

                                                 
 .البـن طاهـر املقــدسي( 1411) « أطـراف الغرائـب واألفـراد »( 2)

 (.411) «العــــلل» (1)
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 : وصــو األحــأب/ ب

(: 4/110) «فــــاملصن»ة يف ــن أيب شيبـه ابــأخرج

 األحوص، أيب عن ،إسحاق أيب عن ،األحوص أبو حدثنا

 ،وتـالبي يف اءـالنس واـاحبس»: اهلل عبد الـق: الـق

 اـبيته من تـخرج إذا رأةـامل وإن ،ورةـع اءـالنس فإن

 دـبأح مترين ال إنك: اـهل وقال ،انـالشيط استشرفها

 .«كــب بــأعج إال

 :لـــــــإسرائي /جـ

 ره،ــوغي ل،ــإسرائي رواه ذلكـوك»: ال الدارقطينـق

 .(0)«اـــموقوًف اقــإسح أيب عن

 :ريةـــومغ اءـورق/ د

 إسحاق، أيب عن ومغرية ورقاء ورواه» :الدارقطين قال 

 .(4)«اـــعنهم ةـشباب هـب ردــوتف

إسحاق أنه رواه بالوقف،  أيب عن والصواب :تـــــــقل

 ثـحدي من حـالصحي هو وفـواملوق»: قال الدارقطين

 .(1)«اقــــإسح أيب

 : اللـــد بن هـــحمي( 3)

( 1/414) «فـــــاملصن»ة يف ــن أيب شيبـه ابــأخرج

 .رةــــبن املغيان ـــسليمعن 

( 4/441) «ريــــــــــم الكبــــاملعج»راين يف ــــوالطب

 .اللـــــــــــــــــي هـأبعن 

 الل،ـه بن عن محيد( ابن املغرية، وأيب هالل)كالمها 

 .هـا من قولـمسعود موقوًف ابن عن األحوص، أيب عن

                                                 
 (.411) «العــــلل» (0)

 .املقــدسيالبـن طاهـر ( 1411) «أطـراف الغرائـب واألفـراد» (4)

 (.411) «العــــلل» (1)

 ونـتك ما وأقرب ،ورةـع املرأة»: ولفظ ابن أيب شيبة

 تــخرج إذاـف ،اــبيته رــقع يف تــكان إذا اــرهب نـم

 . «انـــالشيط اــاستشرفه

 خرجت إذا وإهنا عورة، املرأة إن»: راينـظ الطبـولف

 أحد رآين ما: فتقول ،انـالشيط اـاستشرفه اـبيته من

 تــكان إذا اهلل ىـإل ونـــتك اـم ربـوأق ه،ـأعجبت إال

 .«اــبيته رــقع يف

 .اـــح موقوًفــاد صحيــا إسنذـوه: تـــــــقل

 :ةـــــــالخالص 

 «ورةــرأة عـامل»: حديث (0)

ن ـه مـه أنـالصواب في

د اهلل بن ـالم عبـك

 .مسعود رضي اهلل عنه

وص ـرواية قتادة عن مورق العجلي عن أيب األح (4)

ة ـا، معلولـود رضي اهلل عنه مرفوًعـعن ابن مسع

 .بعدم ثبوت مساع قتادة من مورق العجلي

ا افترضنا ثبوت مساع قتادة من مورق العجلي، إذ (1)

: اـــني، ومهـفإن مورق العجلي قد خولف من ثقت

الل، فروياه ــد بن هــاق السبيعي ومحيـأبو إسح

 .ظـق وأحفـواب، ألهنما أوثـموقوًفا، وهو الص

ا ـــــادة مرفوًعــة قتـح الدارقطين لروايـتصحي (2)

 .قـوليس تصحيح مطل ،(دـتصحيح مقي)هو 

التيمي عن قتادة عن أيب األحوص  سليمان رواية (1)

ة ـا، معلولــعن ابن مسعود رضي اهلل عنه مرفوًع

 .ادة من أيب األحوصـبعدم مساع قت

ر ـرواية قتادة عن سامل بن عبد اهلل عن ابن عم (6)

 .ا، رواية منكرة ال تصحـرضي اهلل عنهما مرفوًع
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 معنــــى أثــــر
 : ابن مسعود رضي الله عنه

 ..(ورةـــرأة عـــامل): قولـه

ا ــاص كمــه انتقــس فيـرأة ليــف للمــورة وصــالع
ث على ـود هو احلـة، إذ املقصـيتوهم بعض اجلهل

ا، وحفظ ـا وعفتهـستر املرأة وصوهنا، وحراسة شرفه
 .عرضها من شياطني اإلنس واجلن، وبيان أمهية ذلك

 جيب صونه ومحايته من التلف أو االبتذال شيء فكل
 َوَيْسَتْأِذُن}: قوله تعاىلأو التكشف فهو عورة، ومنه 

 ِهَي َوَما ْوَرٌةـَع اــُبُيوَتَن وَن ِإنََّـَيُقوُل النََِّبيََّ ُمـِمْنُه َفِريٌق
د ــذا جنـل، [01: األحزاب] {ِفَراًرا ِإال ُيِريُدوَن ِإْن ِبَعْوَرٍة

ا ـل صوهنـا، ويقدم ألجــذب عنهـذل يف الـورة يبـالع
 .اــوت وغريهـور والبيـس، كالثغـفس والنفيالن

 : ا يليـة مـرأة املسلمـألجل ذلك فرض اهلل على امل

 ْلـُق النََِّبيَُّ َأيََُّها َيا}: قال تعاىل :احلجاب الكامل (0)
 نََّـَعَلْيِه ُيْدِننَي نَيـاْلُمْؤِمِن اِءـَوِنَس َوَبَناِتَك أَلْزَواِجَك

 َنـُيْؤَذْي َفال َنـُيْعَرْف َأْن ىــَأْدَن َكـَذِل نََّـَجالِبيِبِه ِمْن
 .[14: األحزاب] {اــَرِحيًم وًراــَغُف اللََُّه َوَكاَن

َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ }: قال تعاىل :البيوت يف القرار (4)
َة وَلى َوَأِقْمَن الصَّاَلَن َتَبرَُّج اْلَجاِهِليَِّة اأُلَتَبرَّْج َواَل

ُه ِإنََّما ُيِريُد اللَُّه ـللََّه َوَرُسوَلَوآِتنَي الزََّكاَة َوَأِطْعَن ا
 {َتْطِهرًيا َوُيَطهَِّرُكْم اْلَبْيِت َأْهَل الرِّْجَس َعْنُكُم ِلُيْذِهَب

 ةـاآلي ذهـه ىنـمع»: ال القرطيبـ، ق[11: األحزاب]
 النيب لنساء اخلطاب كان وإن البيت، بلزوم األمر
 هــفي نــغريه لــدخ دـفق وسلم عليه اهلل صلى

 النساء، مجيع خيص دليل يرد مل لو هذا .باملعىن
 ن،ـبيوهت اءـالنس زومـطافحة بل ةـوالشريع كيف

 .(0)«لضرورة إال منها اخلروج عن واالنكفاف

َتخَضْعَن  َفاَل}: قال تعاىل :عدم اخلضوع بالقول (1)
َن َقْواًل ـَرٌض َوُقْلـِه َمـِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي ِفي َقْلِب

 .[14: األحزاب] {اـــوًفَمْعُر

                                                 
 (.02/014) «اجلــامع ألحكــام القــرآن»( 0)

 اـربه نـم ونـتك اـم وأقرب: )هـقول
 (:اـبيته رـقع يف تـكان إذا

ت، ـوذلك المتثاهلا ألمر اهلل عز وجل بالقرار يف البي
نت، ـــع الفــاد ومواقــن الفســن مواطــا عــوابتعاده

  .اـا أو الغواية هبـان من غوايتهـويأس الشيط

 (:انـالشيط اـفهاستشر خرجت فإذا: )هـقول

دت ـغة، ــا بال ضوابط شرعيـا من مملكتهـفبخروجه
، فيزينها يف أعني حيلهو إبليس ألالعيب اًلـصيًدا سه

ن يف ـاس والذيــاق النــري فســة، ويغــاس للفتنـالن
  .اـرض هبـم مـقلوهب

 ويـيغ أو ليغويها إليها البصر رفع يعين»: قال املناوي
 املراد أو ،الفتنة يف كالمها أو أحدمها فيوقع ،هبا

 أن ىنـمبع ،هـالتشبي لىـع هـب مساه ،سـاإلن انـشيط
 اـحنوه بأبصارهم طمحوا بارزة رأوها إذا الفسق أهل

 أشرب ملا الشيطان إىل أسند لكن ،فعلهم واالستشراف
 وتسويله بإغوائه فعلوا ما ففعلوا ،الفجور من قلوهبم يف

: الطييب اضي، وقالـالق رهـذك هـعلي الباعث هـوكون
 اـم اـأهن ادرـاملتب ىنـواملع ،املقصود عن خارج كله هذا

 واءـإغ ويف اـفيه انـالشيط يطمع مل خدرها يف دامت
 هــحبائل اـألهن ؛عـوأطم عـطم تـخرج إذاـف ،اسـالن

 فوق الكف وضع االستشراف لـوأص ،هـفخوخ وأعظم
 .(4)«رــللنظ الرأس عـورف بـاحلاج

 قــوأوث الشيطان، حبائل أعظم النساء» :وقال أيًضا
 الرجال، هبا يصيد شبكة هننصبَّ خرجن فإذا مصائده،
 حسًما اخلروج بعدم فأمرن الزنا، يف ليوقعهم فيغريهم

 .(1)«ادهــوإفس هــإغوائ ادةــمل

: اـمرفوًع اهلل  عبد بن جابر حديث معىن هو وهذا
ورة ـيف صدبر ان، وُتـورة شيطـل يف صـقبإن املرأة ُت»

شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله، 
 .(2)«فإن ذلك يرد ما يف نفسه

                                                 
 (.6/466) «فيــض القــدير» (4)

 (.6/449) «فيــض القــدير» (1)

، ومسلـــم يف (02160) «مسنــده»أخرجـه أمحـد يف : حديـث صحيـح (2)

 .، من طريـق أيب الزبيـر، عن جابـر بــه(0211) «صحيحه»
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 اهلوى إىل اإلشارة معناه :العلماء قال»: وويـقال الن

 يف اىلـتع اهلل هــجعل اـمل ا،ـهب ةـالفتن إىل اءـوالدع

 بنظرهن وااللتذاذ النساء إىل امليل من الرجال نفوس

 هــدعائ يف انـبالشيط ةـشبيه يـفه ن،ـهب قـيتعل اـوم

 هذا من ويستنبط ه،ـل هـوتزيين بوسوسته رـالش إىل

 رورة،ـلض إال الـالرج بني رجـخت ال أن هلا ينبغي أنه

 راضـواإلع ا،ـثياهب نـع ضـالغ لـللرج ينبغي هـوأن

 .(0)«اــمطلًق اــعنه

وهبذا يتبني للمجتمع املسلم، أمهية احلجاب الشرعي 

املسلمة، ألهنا معلمة األجيال، ومربية األبناء،  للمرأة

ن ـا عــا، وصوهنــح مثرهــرة صلـت الشجـإذا صلحـف

: اىلـأصحاب الشهوات صون للمجتمع بأسره، قال تع

َواللََُّه ُيِريُد َأْن َيُتوَب َعَلْيُكْم َوُيِريُد الََِّذيَن َيتََِّبُعوَن }

 ..[41:النساء] {ًماالشَََّهَواِت َأْن َتِميُلوا َمْياًل َعِظي

 ■ .دــن وراء القصـواهلل م

 :عــادر والمراجــالمص
ر ــن طاهـد بـراد للدارقطين، حممـــب واألفـــراف الغرائـأط (0)

ع، ــــد اهلل السريــن عبـر بــجاب: حــخ وتصحيـدسي، نسـاملق
 .هـ0249، 0ة، ط ـدار التدمري

ذر النيسابوري، ابن املن واالختالف، واإلمجاع السنن من األوسط (4)
 . هـ0210، 4إبراهيم الشيخ، دار الفالح، الفيوم، ط : حتقيق

: قــــ، حتقي(زارـــد البـــمسن) روف بــــار املعــر الزخــالبح (1)
 وصربي ،دـــسع نـب وعادل ،اهلل نــزي نـالرمح وظــحمف
( املدينة املنورة)الشافعي، مكتبة العلوم واحلكم  قـاخلال عبد

 .هـ0211 -هـ 0214، 0، ط (بريوت)القرآن  ومؤسسة علوم

ة، ـل، ابن خزميــز وجـــرب عـات الــات صفــد وإثبــالتوحي (2)
د، ـوان، دار الرشــم الشهــز بن إبراهيــد العزيـعب: قـــحتقي
 .هـ0219، 0اض، ط ــالري

خمطوط ُنشر يف برنامج ، رئـد ابن املقـر من فوائــث عشـالثال (1)
 .ةـة اإلسالميـع الشبكـين التابع ملوقاـع الكلم اجملـجوام

 الربدوين أمحد: يب، حتقيقــرآن، القرطـالق امـألحك عـاجلام (6)
 ،4رة، ط ـــالقاه - ةــاملصري بـالكت ش، دارــأطفي وإبراهيم

 .هـ0192

                                                 
 (.4/019) «شــرح مسلـــم»( 0)

روف، واد معـار عـبش. د: ذي، حتقيقــري، الترمــع الكبــاجلام (1)
 .م0446، 0المي، ط ــسدار الغرب اإل

لي ــعبد الع. د: قــقي، حتقيــان، البيهــميـب اإلع لشعــاماجل (9)
 .هـ0241، 0عبد احلميد حامد، مكتبة الرشد، الرياض، ط 

: ابــوري، انتخــار الطيــاجلب عبد بن اركــات، املبـــالطيوري (4)
ايل ــمع حيىي انــمس. د: قـــأبو طاهر السلفي، حتقي

 .هـ0241، 0، ط أضواء السلف، الرياض احلسن، صخر وعباس

: قــة، الدارقطين، حتقيـواردة يف األحاديث النبويــل الــالعل (01)
اض، ـــــحمفوظ الرمحن زين اهلل السلفي، دار طيبة، الري. د

 .هـ0214، 0ط 

: قــاين، حتقيـدي اجلرجــال، ابن عـامل يف ضعفاء الرجـالك (00)
: اـعادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، وشاركهم

 .هـ0209، 0ط  بريوت، العلمية، الكتب سنة، دار أبو تاحالف عبد

ر، إدارة الطباعة ـــد شاكــد حممــزم، أمحـــلى، ابن حـــاحمل (04)
 .هـ0129ر، ـــة، مصــاملنريي

شكر اهلل : قــم، حتقيـن أيب حاتـد الرمحن بـيل، عبـــاملراس (01)
 . هـ0209، 4ة، ط ـة الرسالـبن نعمة اهلل قوجاين، مؤسس

 ودـــوج ريــغ نـواع مــم واألنـح على التقاسيــد الصحيـاملسن (02)
ا، ابن حبان البسيت، ــناقليه يف جرح ثبوت وال سندها يف قطع

زم، ــدمري، دار ابن ح آي صـسومنز، وخال علي حممد: حتقيق
 .هـ0211، 0روت، ط ــبي

حممد عوامة، شركة دار : ف، ابن أيب شيبة، حتقيقـــاملصن (01)
 .هـ0241، 0، ط (دمشق)سسة علوم القرآن ومؤ( جدة)القبلة 

طارق بن عوض اهلل : قــرباين، حتقيـط، الطــم األوســاملعج (06)
يين، ـــم احلســـن إبراهيـــن بـــد احملســـد وعبــــن حممــب

 .هـ0201ني، ــدار احلرم

 دــاجملي عبد بن محدي: قــري، الطرباين، حتقيــم الكبــاملعج (01)
 .هـ0212، 4رة، ط ــة، القاهــيمية ابن تـالسلفي، مكتب

: قــدادي، حتقيــب البغـ، اخلطي(دادـبغ)تاريخ مدينة السالم  (09)
روت، ــالمي، بيــرب االســروف، دار الغـــواد معــار عـــبش. د

 .هـ0244، 0ط 

أبو جابر عبد : ذم الكالم وأهله، أيب إمساعيل اهلروي، حتقيق (04)
 .بة الغرباء األثريةاهلل بن حممد بن عثمان األنصاري، مكت

ر، ـة باألزهـة املصريــووي، املطبعـرح النـم بشــح مسلـــصحي (41)
 .هـ0124، 0ط 

اوي، ــري، عبد الرؤوف املنــالصغ عـاجلام شرح رـالقدي ضــفي (40)
 .هـ0116، 0رى، مصر، ط ــالكب ةـالتجاري ةـاملكتب

 ، النيب نـــع حـــالصحي دــــاملسن نـم رــاملختص رــخمتص (44)
 انـامليم دار ل،ـالفح نيــياس رــماه. د: قـحتقي ة،ــخزمي بنا

 .هـ0211 ،0ط  ع،ــوالتوزي رـللنش

المي، ـــز اإلســة املكنــل، مجعيــــحنب بن دــــأمح دــــمسن (41)
 .هـ0210، 0ط 
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 دــيب حممـالن
 مـه وسلـصلى اهلل علي

 

ة ـد أن هذه الشخصيـسيج يب حممد ـول النـتب حا قيل وُكـالباحث املتتبع مل إن
ا من االهتمام والتمجيد واإلعجاب من ِقبل خمتلف ًرـا وافـًالتارخيية قد نالت حظ

األعراق، وعلى الرغم من وجود من طعنوا وانتقدوا وشككوا يف نبوته عليه الصالة 
م، ويأيت هذا املقال ـيب العظيـتقدير هذا الن والسالم، فإن التوجه العام ينحو حنو

ل ـيف عيون الغربيني املنصفني، وهم كاآليت على سبي د ـورة النيب حممـان صـلبي
 .رــال ال احلصــاملث

 :تارــــهل ـــمايك
Michael Heart 

 على تأثرًيا األكثر شخصية املائة» قائمة يف األوىل املرتبة حممد  النيب احتل
: ولــيق ه،ـكتاب يف ارتــه لـمايك األمريكي بـللكات اـوفًق «خــالتاري عرب ةـالبشري

 االختيار هلذا كثريون يندهشأن  والبد ،القائمة هذه أول يف احممًد اخترت لقد»
 اـجناًح حـجن الذى يف التاريخ الوحيد نساناإل هو احممًد ولكن ،ذلك يف حق همعمو

 نـم كواحد ونشره سالماإل ىلإ اـدع قد وهو ،يوالدنيو الديين املستوى على امطلًق
 هـوفات من اـقرًن 01 دـوبع. اودينًي اوعسكرًي اسياسًي اقائًد وأصبح ،الديانات عظمأ

 .(0)«..ادًدــمتج اـقوًي يزال ما دـحمم رـأث فإن

                                                 
  .جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل فاس اململكة -باحث يف مقارنة األديان : حفيظ اسليماين (*)

 .02 ـ، ص0496أنيس منصور، نشر الزهراء لإلعالم العريب،  :هارت مايكل، اخلالدون مائة، ترمجة( 0)

  البدايةالعودة إىل   

 حفيــــظ
 اسليمـاني
* 
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الرسول  علي نزل الكرمي والقران»: اـًمث يضيف أيض

 تسجياًل وكان .احًي يزال ما وهو آياته جلتوُس .كاماًل

 ..دــواح رفـح هـمن يتغري فلم الدقة، منتهي يف

 دـيوج الـف. كــذل لــمث يءـش ةــاملسيحي يف سـولي

 ةـبشب املسيحية لتعاليم دقيق حمكم دـواح كتاب

 اسـالن علي الكرمي لقرآن أثر وكان .مـالكري رانـالق

 اإلسالم ىد علـحمم رـأث انـك ذلكـول. قــالعم غـبال

 ةــالديان ىعل عيسي ةـترك ذيـال نـم قـوأعم رثـأك

  .(0)«ةـــاملسيحي

 ــىفعل» :تارـول هـب الديين يقـص اجلانـا خيـوفيم

، ةـالبشري خـتاري يف اـحممد قوًي كان الديين ىاملستو

 خالف ىعل ولـالرس وكان .يسيـع انـك كـوكذل

 لـيعم انـوك ،اـوأًب اـزوًج فكان ،ادنيوًي رجاًل عيسي

 يف ابـصوُي حيارب انــوك ،مـالغن ىعروي ارةـالتج يف

 وةـق الرسول  انـك اـومل ..مات مث ..وميرض احلروب

 مـزعي مـأعظ هـنأ اـأيًض الـيق أن نـفيمك ،ارةـجب

 .(4)«خـالتاري هـعرف اسيـسي

 جعلين الذي هو والدنيا الدين بني االمتزاج فهذا ..»

 خـتاري يف اًرـأث الشخصيات مـأعظ حممد هو إن أومن

 .(1)«هــكل ةــاإلنساني

 : لــاس كارليـتوم
Thomas Carlyle 

 ،(م0990 - م0141) كارليل توماس اإلجنليزي الفيلسوف

 «ةـالبطول ادةـوعب الـاألبط» هـكتاب يف صـخص فقد

: رسول صورة يف البطل» :بعنوان اإلسالم لنيب فصال

ار ـلعر اـح من أكبـلقد أصب»: ولـيق «اإلسالم - حممد

غي ـاء هذا العصر أن يصـرد متمدن من أبنـعلى كل ف

 ،ذبـن اإلسالم كـون من أن ديــه املدعــإىل ما يدعي

 ..زورـاع مدَّـوأن حممًدا خ

                                                 
 .06 ـنفسه، ص (0)

 .01 - 06 ـنفسه، ص (4)

 .04 ـنفسه، ص (1)

اع من مثل هذه األقوال ــشوآن لنا أن حنارب ما ُي

السخيفة املخجلة، فإن الرسالة اليت أداها ذلك 

اثنا عشر قرًنا  دةـر مـراج املنيـالرسول ما زالت الس

ا، خلقهم اهلل ـلنحو مائيت مليون من الناس أمثالن

ة ـان أحدكم يظن أن هذه الرسالـا، أفكـالذي خلقن

ني الفائتة ـذه املاليـا هـات عليهـا ومـاش هبـاليت ع

  احلصر واإلحصاء، أكذوبة وخدعة؟

و أن ـًدا، ولـراي أبـذا الـع أن أرى هـأما أنا فال أستطي

رواج ـلق اهلل هذا اـان عند خلـش يروجَّـغذب والـالك

ول، ـهذا التصديق والقب( أي املاليني)ويصادفان منهم 

ف، ـاة إال سخـق جمانني، وما احليـفما الناس إال مح

 !قـالل، كان األوىل هبا أال ختلـث وضـوعب

ع ـا يستطيـهل رأيتم قط معشر الناس، أن رجاًل كاذًب

ل ــإن الرج. ب واهللــره؟ عجـا وينشـد ديًنـأن يوج

وعلى ذلك  ..وبـالكاذب ال يقدر أن يبين بيًتا من الط

ذرع ـا يتـاًل كاذًبا متصنًعـًدا قط رجـد حممـا نعـفلسن

باحليل والوسائل إىل بغيته أو يطمح إىل درجة ملك 

ر والصغائر، وما الرسالة اليت ـأو غري ذلك من احلقائ

ه ــت كلمتـا كانـوما، ــا صرحًيــت حًقــا إال كانـأداه

( الغيب يعين) اجملهول العامل من صادًرا صادًقا صوًتا إال

ق، وإمنا هو قطعة ـد بالكاذب وال بامللفـما حمم! الــك

و ـة، فذا هـب الطبيعـا قلـر عنهـد تفطقاة ـمن احلي

 .(2)«ر اهللـع، ذلك أمـاب قد أضاء العامل أمجـشه

 من هـطبع اءةلرب حممًدا ألحب إين»:مث خيتم قائاًل

 اًلــرج ذاـه ارـالقف نـاب انـك دـولق. عـوالتصن الرأي

 دعيـي وال ،هـنفس لىـع إال ولـيع ال، رأيـال لـمستق

 ،ذلياًل نـيك مـل هـولكن متكرًبا يكن ومل ،هـفي ليس ما

 أراده، وكما اهلل دهـأوج كما املرقع ثوبه يف قائم فهو

 رةـوأكاس الروم قياصرة نيـاملب رـاحل بقوله بـخياط

 اةـاحلي ذهـهل مـعليه بـجي اـم إىل مـيرشده ،العجم

 انـوك.. اـقدره لنفسه يعرف وكان. رةـاآلخ وللحياة

 .(1)«دـغ إىل اليوم عمل يؤخر ال العزم ماضي رجاًل

                                                 
 :رــاعي، الناشــد السبـحمم: ةــال، ترمجــل، األبطــاس كارليــتوم (2)

 .11 ـر، صــة مصــمكتب

 .14 ـنفسه، ص (1)
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 :تـــــول ديوران
William J. Durant 

 ديورانت ول األمريكي والكاتب واملؤرخ الفيلسوف يقول 

 ذيـوال ،ارةـاحلض ةـقص ابـكت هـمؤلفات رـأشه نــم)

 :(هـتأليف يف تـديوران لـأري هـزوجت هـشاركت

 رـأث من مـللعظي كان مبا ةـالعظم على حكمنا ما إذا»

 اءـعظم مـأعظ نـم انـا كًدـحمم إن اـقلن اسـالن يف

 وىــاملست عـيرف أن هـنفس لىـع ذـأخ دـفلق خ،ــالتاري

 ريــيف دياج هـب تـألق بـعلش القيــواألخ روحيــال

 يف جنح وقد الصحراء، وجدب وـاجل حرارة اهلمجية

 حــصلُم أي فيه هـيدان مل اجناًح الغرض هذا حتقيق

 قـحق غريه اإنساًن جند أن وقّل ه،ـكل التاريخ يف رـآخ

 .(0)«..هــب مــحيل انـك اـم

 شديد كان نفسه هو ألنه ذلك يكن ومل»: فـمث يضي

 غري قوة مثة يكن مل ألنه بل وكفى، نبالدي التمسك

 ذلك وكـسل إىل هـأيام يف ربـالع عـتدف نـالدي وةـق

 دأـب اـمل ربـالع الدـب تـوكان.. وهــسلك الذى الطريق

 دةـعب من لـقبائ اـتسكنه اء،ـجدب راءـصح وةـالدع

 عند وكانت ا،ـكلمته متفرقة ا،ـعدده قليل ..األوثان

 التعصب مجاح كبح وقد ة،متماسك موحدة ةأمَّ وفاته

 نـودي ة،ـواملسيحي ةـاليهودي فوق وأقام ات،ـواخلراف

 اخلقًي اوصرًح ا،قوًي اواضًح سهاًل اديًن القدمي، بالده

 جيل يف واستطاع. ةـالقومي زةـوالع ةـالبسال هـقوام

 أن دـواح قرن وىف ة،ـمعرك مائة يف ينتصر أن واحد

 وةـق هذا اـيومن إىل يبقى وأن ة،ـعظيم ةـدول نشئُي

 .(4)«مــالعال فـنص يف عظيم خطر ذات

 :ولـه بالقـخ كلـح يف التاريـه املصلـمث يضيف بوصف

 لىـع رضـف اــصلًحُم هــكل خــالتاري يف دـجن اــلسن»

 دــحمم مــعليه هـفرض اـم بـالضرائ نـم اءـاألغني

 . (1)«راءــالفق ةـإلعان

                                                 
، 01 دران، جــــد بــة حممــارة، ترمجــة احلضـت، قصــول ديوران (0)

 .21ـ روت، صــع، بيـر والتوزيـع والنشـل للطبـدار اجلي

 .21ـ ق، صــابع سـت، مرجــول ديوران (4)

 .14 ـه، صــنفس (1)

 األحاديث تدل» :يقول عنه مـب العلـطللحثه ن ـوع
 مـالعل بـطل على ثـحي انـك يبـالن أن على ةـالنبوي

 مـمعظ عن خيتلف الناحية هذه من فهو ه،ـب ويعجب
 .(2)«..نيــــالديني نيـاملصلح

 :ونـاف لوبـغوس
Gustave Le Bon 

: د ــول عن حممــيق ،سيـفرن ؤرخـوم بـو طبيـوه
 مـنهم قـوخل رب،ـالع كلمة وفاته قبل دـحمم عـمج»

 واحد، لزعيم واحد مطيعًة لدين خاضعة واحدة أمًة

 .الكربى آيُته ذلك يف فكانت

هل كانت هذه النتائج اليت : ومن العبث أن نبحث يف
َبَلغها حممد مما توخَّاه َقْباًل؟ وحنن إذ مل ُنـؤَت سـوى 
علـٍم قليـل عـن ِعـَلل ارتبـاط احلـوادث اليت ُنْذعـن 

ـا ترانـا مضطرين إىل جمـاراة حلكمها طوًعـا أو كرًه
املؤرخـني يف رأيهـم أن ما بلغه أعاظم الرجال، ومنهم 
حممد، من النتائج هو مما كانوا َيْسَعون إىل حتقيقه، 
رأٌي مثـل هـذا، وإن كـان ال ُيَسلَّم بـه عـلى ِعالتــه، 

ن ـروج عــن اخلـك مـه؛ ملـا يف ذلـوض يف نقضـال خن
ا ــر فإن ممـن أمـن مـا يكـمهمو. ابـموضوع هذا الكت

َج ـرب نتائـالد العـًدا أصاب يف بـه أن حممـال ريب في
ل ـرت قبـات اليت ظهـُع الديانـا مجيــْب مثلهـم ُتِصـل

ان ـة، ولذلك كـة والنصرانيـا اليهوديـالم، ومنهـاإلس
 .(1)«اـــرب عظيًمـد على العـفضل حمم

تائـَج لـم ُتِصـْب إن حممـًدا أصاب يف بـالد العـرب ن»
مثلهــا مجيـُع الديانـات اليت ظهـرت قبـل اإلسـالم، 
ومنها اليهودية والنصرانية، ولذلك كان فضل حممـد 

ال ــة الرجــوإذا ما قيست قيم.. على العرب عظيًمـا
م ـم من َعَرفهـد من أعظــان حممـم كـيل أعماهلـجبل

ر ـمى بصائـوالتعصُب الديينُّ هو الذي أع.. خــالتاري
 .(6)«مؤرخي الغرب عن االعتراف بفضل حممد

                                                 
 .061 ـه ، صــنفس (2)

 :عادل زعيتر، الناشر :ةـرب، ترمجــارة العــون، حضــاف لوبــغوست (1)

 .004 ـة، صـــم والثقافــداوي للتعليـمؤسسة هن

 .01 ـه ، صــنفس (6)
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 :ونـول لوبــات يقــول بني السلطـع الرسـن مجــوع

 اتـالسلط عـجلمي دـحمم عـمج نـم وبـأص شيء ال»

 تـكان أيام دةـواح يد يف والدينية واحلربية املدنية

 ذلك قيمة نقدر أن استطعنا ما جمزأة العرب جزيرة

 دـبع دـواح رنـق يف العامل لعربا فتح فقد بنتائجه،

 لـقب املتحاربني رةـالرباب اهـأشب من لـقبائ واـكان أن

 .(0)«دـــحمم ورــظه

 :دـــد أســـمحم
Leopold Weiss 

اليهودي النمساوي األصل  (Leopold Weiss) فايس ليوبولد

: ولـه يقـبعد إسالم «دــد أسـحمم»بـ  ىـمتسوالذي 

 ةـاليومي حياتنا يف شيء كل يكون بالسنة العمل إن»

 نكون وهكذا الرسول  فعله مبا االقتداء على مبنّيا

 نفكر أن على جمربين ذلك، اـتركن أو فعلنا إذا دائما،

 ،ذهـه اـألعمالن ةـاملماثل هــوأقوال ولــالرس الـبأعم

 ةـمتغلغل لــرج مــأعظ ةــشخصي حـتصب ذاـه وعلى

 ه،ـنفس ةــاليومي اـحياتن اجــمنه يف دــبعي دـح إىل

 قيـاحلقي املـالع حـأصب قد روحيـال وذهـنف ونـويك

 .(4)«اةــاحلي والــط اــيعتادن الذي

 :تـــــنبيز آن
Annie Besant 

قول عن نبينا ت ،«حممد وتعاليم حياة»كتاب  ةصاحب

 اةـحي درسـي صـشخ ألى املستحيل من»:  الكرمي

 ذاـه عاش كيف ويعرف العظيم العرب نيب وشخصية

 ذاـه لـبتبجي رـيشع أن إال اس،ـالن عّلم وكيف النيب

 أنين مـورغ اء،ـالعظم اهلل لـرس دـأح ل،ـاجللي النيب

 ةـمألوف ونـتك قد أشياء لكم أروى فيما أعرض سوف

 اـفيه أعيد مرة كل يف أشعر فإنين ،اسـالن من للعديد

                                                 
 .216 ـنفسه، ص (0)

خ، الناشر حممد أسد، اإلسالم على مفترق الطرق، ترمجة عمر فرو (4)

 .001 ـدار العلم للماليني، ص

 هلذا متجددين وتبجيل بإعجاب األشياء هذه قراءة

 الاليت النساء إىل نظرت فلو .مـالعريب العظي مـاملعل

 كانت الزجيات هذه من زجية كل أن لوجدت تزوجهن

 هـودين أتباعه لصاحل حتالف يف الدخول يف إما اسبًب

 ،هــأصحاب على عـبالنف ودـيع شيء على ولـاحلص أو

 ةـــماس ةــحاج يف اــتزوجه يتــال رأةـامل تــكان أو

 .(1)«ةــــللحماي

 

 

 
 

 ..يرـــس أخــولي اأخيًر

يت ـقد حظ د ـة النيب حممـأخلص إىل أن شخصي

و النيب ـرى، فهـه شخصية دينية أخـب حتظى مل اـمب

ة، ـالق الرفيعـد ذو األخـم املؤثر القائـالعادل العظي

 ..نيــادرة عن الغربيـوهي شهادات ص

راف ـوم إىل توسيع دائرة هذا االعتـا اليـوما أحوجن

ارب ــن التقـوع مـق نـن أجل خلـم ،هـسالم ورسولباإل

عن التعصب والكراهية  ابعيًد ،واحلضارات األديان بني

 ..ينـانب الديـلى اجلـة عـاملبني

 ■ فهــل حنــن فاعلـــون؟

                                                 
حسني حسيين معدي، لرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم يف عيون ( 1)

 نقاًل 0204، 0دمشق، ط -دار الكتاب العرىب : غربية منصفة، الناشر
 .م0414 ،دار مادرس للنشر ،حياة وتعاليم حممد ،آن بيزينت: عن
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 جهود أبو عيسى الوراق
 يف علم مقارنة األديان

ة ـم جمموعـة، بل هو تراكـة معينـة زمنيـد حلظـالديين، ولي دلـاجلن ـن فـكمل ي
من املعارف على مر التاريخ، أصبحت اليوم تشكل علًما له أسسه وقواعده، ومراجعه 

وث ـه البحـكتب فيدوات، وُتـه النـد لـعقات، وُتـس يف اجلامعادره، وأصبح يدرَّـومص
ة، ـأساسي مراحل الثـثب رـم سنجده العلم، هذا ختاري برصد قمنا وإذا .واألطروحات

 ..الــد، وأخرًيا مرحلة الكمـمث مرحلة التقعي ،سـمرحلة التأسي

وكانت البداية مع القرآن الكرمي، الذي يرجع له الفضل بالدرجة األوىل يف وضع 
لبنة أساس هذا العلم، من خالل اآليات العديدة اليت ترّسخ مبدأ احلوار والنقاش 

دل، واآليات اليت تعرض للعقائد الفاسدة للناس وتنتقدها، وانطالقا من هذه واجل
اآليات، بدأ العلماء يف تأسيس هذا العلم، ورسم مالحمه، مث خلف من بعد هؤالء 

ه اليت ـا على صورتـل إلينـه، فوصـوى على سوقـده، حىت استـدوا قواعـف، قعَّـخل
 .ومـا اليـو عليهـه

الم ـر األعـال، نكتفي بذكـال الذين سامهوا يف هذا اجملـر الرجـا نذكـا، عندمـلكنن
املشهورين الذين قادوا مرحلة التقعيد، من أمثال ابن حزم وابن تيمية وابن القيم 

نضرب عنهم الذكر  -ولألسف  -وغريهم، وأما الذين قادوا مرحلة التأسيس، فإننا 
 .انـدل األديـن جـضل يف فصفًحا، وندفنهم حتت رمال النسيان، مع ماهلم من ف

                                                 

أبو عيسى الوراق »دافيد توماس امُلَعْنَون . د حبـثو ـه، املصدر األساسي والرئيسي هلذا املقال (0)

 .«انـخ األديـوتاري

ن ـــد الرمحــعب
 وسيـــالط. ن

  البدايةالعودة إىل   
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وملا كانت نسبة الفضل إىل أهله من متام مكارم العلم، 

ان ـوء على هؤالء الذين كـط الضـوجب علينا أن نسل

رف ـاب، وقد اخترت أن أعـهلم قدم سبق يف هذا الب

بأحد أقطاب اجلدل الديين يف املرحلة  الكرمي القارئ

ك بصمته التأسيسية، ممن برع يف هذا اجملال، وتر

يف طلب هذا  سرينفللمفيها، حىت كانت كتاباته زاًدا 

 ..الفرع من علوم الدين

أبو عيسى الوراق، حممد بن هارون هذا الرجل هو 

 -ة ـم بالرمل 960/ هـ  421تويف ) داديـالوراق البغ

 ا،ـمعتزلًي انـوك. ارينـالنظ نيـاملتكلم نـم (0)(راقـالع

 مبذهب يرمى صار أن إىل التخليط به وانتهى خلط مث

، وكان للمعتزلة السبق يف اهتامه (1()4)االثنني أصحاب

، (6)ة من رجاهلمـ، بينما َيُعده االثنا عشري(1()2)بذلك

 يف نيـاملتكلم ةـأجل من»ح ـب الرواشـه صاحـال عنـق

 .(9)وأكثروا من النقل عنه (1)«وأفاضلهم أصحابنا

                                                 

 .2/41مروج الذهب : أنظر (0)

( Dualism)ة ــب الثنويـوهو مذه: مذهب أصحاب االثنني (4)
القائلني بإهلني اثنني، النور والظلمة، اخلري والشر، ينتمي 

 . وغريهم.. ةـوس، واملانويـاجمل: إىل هذا املذهب

 .0/406الفهرست،  (1)

وزعم الشريف املرتضى أن ابن الراوندي كان ممن اهتم  (2)
 . 0/94الشايف : رـأبا عيسى بتلك التهمة، أنظ

، «اـان ثنوًيـك»: زيلـار املعتـد اجلبـاضي عبـه القـقال عن (1)
مث رجع يف كتابه تثبيت دالئل النبوة . 04املغين، ص 

 ورؤساؤهم، اإلمامية لماءع وهؤالء»فقال عنه وعن غريه 
تثبيت دالئل  ،«ونـيرجع مـكتبه ىلإو ون،ـيعول مـوعليه

ووصفه بأنه من الروافض، تثبيت دالئل . 0/10النبوة 
 هذا فاعرف»مث يف نفس الكتاب قال عنه . 0/441النبوة 

 وابن داد،ـواحل وراق،ـال عيسى كأيب املالحدة ؤالءـه نـإف
ويف غري  ،044 - 0/049ة تثبيت دالئل النبو ،«الراوندي

والذي يتضح يل أن القاضي املعتزيل . ما موضع من الكتاب
الوراق زنديًقا ملحًدا ثانوًيا حاقًدا على اإلسالم،  يعترب كان
الم، ـض، وادعى اإلسـع ووضع على ظهره بردعة الرفتشيَّ

تثبيت : لكن يف احلقيقة هو يضمر الكفر واإلحلاد، أنظر
 .414 - 0/410دالئل النبوة 

 .00/111قاموس الرجال : أنظر (6)
 .41 ـح، صـــالرواش (1)
 .قــع السابــاملرج (9)

ا ـد، وملـامللح (4)ديـا البن الراونـوكان الوراق مصاحًب
(01)حسب رواية أيب علي اجلبائي - السلطان طلبهما

 - 
هرب ابن الراوندي، وقبض على أيب عيسى، فرمي يف 

 .(00)اتـالك حىت مـالسجن، وبقي هن

خلَّف أبو عيسى وراءه جمموعة من األعمال ككتاب 
اإلمامة الكربى، واإلمامة الصغرى، وكتاب اقتصاص 

عليهم، وكتاب الرد على مذهب أصحاب االثنني والرد 
ود، وكتاب الرد على ـوس، وكتاب الرد على اليهـاجمل

(04)واألصغر واألوسط الكبري النصارى
وكتاب السقيفة،  

، لكن، لألسف كتاباته (02()01)وكتاب اختالف الشيعة
حفظ لنا، رمبا بسبب مسعته السيئة، لكن حلسن مل ُت
الل من خ «ارىـالرد على النص»ا كتابه ـظ، وصلنـاحل

يحي، ـوف املسـ، الفيلس(01)اقتباسات حيىي بن عدي
الذي كتب رًدا على أيب عيسى اقتبس  الفارايب، تلميذ

تبيني غلط »، ومسى رده هذا (06)فيه كالمه ورد عليه
، فحفظ «حممد بن هارون املعروف بأيب عيسى الوراق

لنا غالبية نص كتاب أيب عيسى الوراق، إن مل يكن 
 .النص الكامل للكتاب

ن أن ـه مؤكديـن معـر ومـل مسيـاذ خليـول األستـيق
و عيسى ـل رد أبـن كامـمى، إن مل يكـة العظـالغالبي»

الوراق على الثالث فرق من النصارى قد حفظ لنا يف 
 .(01)«.الرد الذي قام به حيىي بن عدي

                                                 

اق ـد بن حيىي بن إسحـن أمحـأبو احلس: ديـن الراونـاب (4)
 .ديـالراون

الم ـاب بن ســد الوهـد بن عبـحمم: ائيـو علي اجلبـأب (01)
 .ائيـــاجلب

 .02/166والنهاية  ، البداية6/414تاريخ اإلسالم : رـأنظ (00)
 .0/406ت ــالفهرس: رـأنظ (04)
 .41 ـح، صــالرواش (01)

، «النوح على البهائم»وكتاب  «املشرقي»وينسب له كتاب  (02)
ملا يف هذين الكتابني  -ورد هذه النسبة الشريف املرتضى 

ض ـون بعـل أن يكـن احملتمـه مـا بأنـحمتًج -ة ـن زندقـم
، !هـا إليـب ونسبوهــذه الكتـوا هـن كتبـم مـة هـالثنوي

 .41 - 0/94ايف ـالش: رـأنظ

أبو زكريا حيىي بن عدي بن محيد ابن : حيىي بن عدي (01)
 .زكريا املنطقي التكرييت

(16) See: A Muslim Theologian in the Sectarian Milieu, P 36. 

(17) L'homme et son langage, P 281. 
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ل ـا عن امللـاس كالًمـل النـان أبو عيسى من أوائـوملا ك
ربية اإلسالمية، تأثر بكتاباته يف الثقافة الع والنحل

العديد ممن غاصوا يف حبر اجلدل الديين من بعده، 
، (0)ار املعتزيلـاقالين والقاضي عبد اجلبـام البـكاإلم

يقول األستاذ عبد اجمليد الشريف يف معرض كالمه 
من الواضح يف كالم الباقالين » :عن اإلمام الباقالين

الفه من أصحاب على النصارى أنه اعتمد فيه على أس
 . (4)«وراقــم على الـالردود وخاصة منه

ذا أمهية كبرية يف  «الرد على النصارى»ويعد كتابه 
جمال اجلدل الديين، ملا احتوى عليه من حسن طرح 

الرباعة  غاية يف عقليني ونقد رد ومن النصارى، لعقائد
واإلتقان، لكن، أقول مستدرًكا، إن كتابه هذا يف الرد 

هو أهم أعماله، بل إن أليب عيسى  ليس رىالنصا على
غاية يف األمهية، وهي املعروفة باسم  دينية موسوعة

، ولألسف فإن هذا الكتاب القيم هو مفقود، «املقاالت»
ة ـالم املتخصصني والشواهد احليـلكننا انطالقا من ك

ذا ـورة تقريبية هلـم صـا، سنحاول رسـاملتوفرة لدين
جمال  يف الوراق عيسى أبو هودج بيان وسنحاول ل،ـالعم

، «املقاالت» املسمى العمل هذا من انطالًقا األديان مقارنة
ام، ـة أقسـم إىل ثالثـوقد رأيت أن يكون الكالم مقس

قسم نبحث فيه حمتوى هذا الكتاب، والقسم اآلخر، 
ل، ــذا العمــل وراء هــور العوامـه تصـاول فيـفسنح

ج الذي اعتمده ـعن املنهري، فسنتكلم ـم األخـأما القس
 .هــأبو عيسى يف مَؤَلِف

 :ابـــــوى الكتــمحت
 «املقاالت»لدينا أن أبا عيسى تكلم يف كتاب  كدؤاملمن 

د ـه من أكـم، فهو نفسـعن فرق النصارى واختالفاهت
ا ـأتين» :حني قال «ارىـالرد على النص»ذلك يف كتاب 

ا، ـاءها وأمسـارى وألقاهبـوف النصــف صنــعلى وص
لل اليت فرَّقت بني أدياهنا واحتجاج ـوذكرنا بعض الع

ه ـا فيـا الذي وصفنـا يف كتابنـا لقوهلـكل فرقة منه
 ..(1)«مـاس واختالفهـمقاالت الن

                                                 
(1) See: Early Muslim Polemic Against Christianity, P 77.  

 .012 ـالفكر اإلسالمي يف الرد على النصارى، ص (4)
(3) Anti - Christian Polemic in Early Islam, P 70. 

رد على ـال»اب ـد خصص أبو عيسى كتـفق: هـــومن
ا ـة، أمـرى املعروفـة الكبـف الثالثـللطوائ «ارىـالنص

ة ـة والسباليـة واألليانيـنيالطوائف األخرى كاملارو
اب بولس الساموساطي ـة أصحــة والبوليـواألريوسي

كما يدل  «االتـاملق»وغريهم فقد فصَّل فيهم يف كتابه 
 .(2)هــاق كالمـسي

م ـالدارسون ال يعلمون عدد الفرق املسيحية اليت تكل
ا، ـيقيًن «املقاالت»ه ـوراق يف كتابـسى الـو عيـا أبـعنه

 ابــلكت (1)(Ms. Vat. ar. 113)ة ـ خمطوطإال أنه يف
ان، ـة الفاتيكـة مبكتبـاحملفوظ «ارىـرد على النصـال»

جند تعليًقا  «املقاالت»عند كالم أيب عيسى عن كتابه 
ه ـف فيـا يصـب كتاًبـكت» :هـهامشًيا للناسخ يقول في

ة ـم، وفيه مجع سبعني فرقـاس واختالفهـمقاالت الن
 .(6)«اتـا كتابـس هلـلي اـ، أغلبه[نصرانية]

ات ـة وذكر االختالفـَتَتُبع أخباِر سبعني فرقة مسيحي
اًل، وإن دل على ـًرا سهـس أمـض ليـا البعـني بعضهـب

ن ـادة أيب عيسى يف هذا الفـدل على ريـشيء، فإمنا ي
ه ـاب، وال أشك أنـومتكنه، وعلى موسوعية هذا الكت

وا يف ـن كتبـمموراق ـاء بعد الـكان له أثر على من ج
ون ـأضف إىل ذلك، أن يك. -ا سنرى ـكم -ن ـهذا الف

الرابع عشر /لناسخ مسيحي من القرن الثامن اهلجري
دى ـدل على مـاب يـات عن هذا الكتـالدي معلومـاملي

 .ريبـعالتأثري هذا الكتاب يف الوسط الديين 

على ذكر  «املقاالت»مل يقتصر أبو عيسى يف كتاب 
ن اليهود ـعط، بل قد تكلم فيه ـية فقالفرق النصران

اآلثار »ه ـروين يف كتابـالبي انـا الرحيـا، فإن أبـأيًض
ود ـف اليهـا يف وصف بعض طوائـينقل كالًم «الباقية

... » :ولــفيق «االتـاملق»يسى يف ـه أليب عـينسب
رة ـوذكر أبو عيسى الوراق يف كتاب املقاالت أن السام

حكى أبو عيسى الوراق يف كتاب و» ،(1)«...دهـال تعيِّ
ة أهنم ـاملقاالت عن نوع من اليهود يقال هلم املغارب

يزعمون أن االعياد ال تصح إال بأن يكون القمر يف 
د ـعن اءـثالثالار ـو هنـوهي اليت تتل ،اءـليلة األربع

                                                 
(4) Ibid, P 70. 

 .م 0104/ هـ  104: تاريخ نسخها (1)
(6) Ibid, P 187, N. 67.  

 .411اآلثار الباقية، ص  (1)
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ئيل اسرإرض بين أ يف ويكون ابدًر يطلع الشمس غروب
ه ـوعلي ،والشهوريام ومنه تعد األ ،س السنةأفذلك ر
ن اهلل تعاىل خلق النورين العظيمني أل ؛عيادتدور األ

ال يوم إكأهنم ال جييزون الفصح  ،ربعاءيف يوم األ
الَّ على من حل إوال يوجبون شرائطه وسنته  ربعاءاأل

سرائيل وذلك خالف ما عليه مجهورهم إرض بين أ
سى ـو عيـر أبـوذك» ،(0)«...ةـق به التوريـد نطـوض
 ،(4)«...املقاالت أن األلغانية من اليهود كتاب يف اقالور

من هذه التفاصيل املنقولة عنه يف هذه االقتباسات، 
رع يف ـد تفـو عيسى قـون أبـل أن يكـه من احملتمـفإن
ع ـل مـا فعـود كمـرق اليهـدات فـل معتقـر تفاصيـذك

 . ارىـخوهنم النصإ

وراق، أن ـات البريوين عن الـظ من اقتباسـمن املالح
ات ـة املسمـة اليهوديـم عن الطائفـري تكلـذا األخـه
د أن ـار، جيـب واألسفـر يف الكتـوالناظ. (1)«ةـاملغاري»

د ـهذه الفرقة من اليهود مل تذكر عند العرب إال عن
األول كان أبو الرحيان البريوين يف كتابه ثالثة، 

ه ـسى يف كتابـو عيـاًل عن أبـنق «اآلثار الباقية»
ف ـرب اليهودي أبو يوسـاين كان احلـوالث، «االتـاملق»

 «بـوار واملراقـاألن»ه ـيف كتاب (2)اينـوب القرقسـيعق

                                                 

 (.قلته كما هو يف املطبوعن. )492املرجع السابق، ص  (0)

 .املرجع السابق (4)

 فرقة املغارية»عبد الوهاب املسريي بقوله . ا دـيعرف هب (1)

 يف اءـج اـحسبم ،امليالدي األول القرن يف رتـظه ةـيهودي
 . اينــالقرقش

 كهف، أي العربية، «مغارة» كلمة من مشتق االسم وهذا
 إشارة وهذه ات،املغار أو الكهوف سكان هم إذن فاملغارية

 عليها، للحفاظ الكهوف يف كتبهم خيزنون كانوا أهنم إىل
 اإلله أن إىل املغارية يذهب إذ غنوصية، فرقة أهنا ويبدو

 فهو) باملادة عالقـة أية تربطه ال أنه درجة إىل متسام
 فإن ذاـوهل ،(الغنوصية املنظومة يف اخلفي اإلله يشبه
 عن ينـوب مالك قـهخل وإمنا العامل، خيـلق مل اإللـه
 .العامل هذا يف اإلله
 دـللعه ةـاخلاص تفسرياهتم الفرقة هذه أتباع كتب وقد

 إىل اإلنسانية واإلشارات الشريعة أن إىل وذهبوا القدمي
 بعض قرن وقد. الصانع املالك هلذا إشارات هي إمنا اإلله
، عن النسخة «والثريابيوتاي باألسينيني ةــاملغاري اءـالعلم
 .اليهود واليهودية والصهيونية: كترونية ملوسوعةاإلل

 قّرائي عامل» :عبد الوهاب املسريي بقوله. يعرف به د (2)

 عصره، يف والدنيويـة الدينيـة اإلسالمية العلوم استوعب
 كتاب كتبه وأهم. احلاخامي بالتراث كبري إملام على وكان

==  نيالقوان يف مصنف وهو ،(بالعربية) ).(واملراتب األنوار

، وقد (1)ةـوهو ميثل الشاهد األقدم بني هؤالء الثالث
استعان يف أحد اقتباساته بالفيلسوف داود بن مروان 

والثالث هو الشهرستاين يف كتابه املعروف ، (6)صـاملقم
 .(1)«لـلل والنحـامل»بـ 

                                                                               
 اضـالري ابـكت وـفه اينـالث ابـالكت اـأم ة،ــالقّرائي== 

 اولــتتن ال اليت زاءـاألج على قـتعلي وهو ق،ـواحلدائ
 ُيحكِّم كتاباته، مجيع يف وهو،. القدمي العهد يف الشرائع

 اءـالعلم اـوضعه اليت ريـالتفس دـقواع إىل ويستند عقله
: كترونية ملوسوعة، عن النسخة اإلل«قبله من القّراءون

 .ةـاليهود واليهودية والصهيوني

 «بـاألنوار املراق»اب، فهو ــاملسريي يف اسم الكت. د أــأخط ).(
ة ــف يف النسخـ، ولرمبا التصحي«بــوار املراتـاألن»وليس 

 .ن ذلكـق مـوع، مل أحتقـة دون املطبـاإللكتروني
(5) See: Who Were the Maġārīya?, P 347.  

، (باإلجنليزية) ةــة اليهوديـاملوسوعتفاصيل عنه راجع ل (6)

 . ةـة إلكترونيـنسخ

ارّية ـم املغـال هلـوظهر قول لقوم يق» :يقول القرقساين (1)

م ــمنه ،ارـت يف مغـم أصيبـذا ألن كتبهـوا هبـوإمنا أمسي
ب ـل كتـو أجـوه ).(روفـور معــه مشهـاإلسكندراين وكتاب

وهو أيضا كتاب .. صغري يقال له وبعده كتيب ،املغارية
حسن فأما سائر كتب املغارية فليس فيها كتاب له معىن 

، األنوار واملراتب «وإمنا أكثرها وأخبار شبيه باخلرافات
ذا أبدر إاملغارية تتخذ رؤوس الشهور »، (I.2.8 - 13) 04 ـص

ىل الكالم إذا بلغنا إوهلم يف ذلك احتجاج سنذكره  ،اهلالل
نه كان فيهم قوم ال أكى عنهم وُح. ر وعالمتهيف رأس الشه

وهلم على مواضع من الكتاب تأويالت  ،يرون أن يضحكوا
وحكى داود بن مروان يف بعض  ،بعيدة شبيهة باخلرافات

هنم كانوا جيسمون البارئ جل ثناؤه أكتبه عن الصدوقية 
وحيملون ما وصفه به الكتاب من األوصاف اليت توجب 

وهو  ،وحكى عن املغارية ضد ذلك ،التجسيم على ظاهرها
ا يًضأهنم مل يكونوا أهنا مل تكن تقول بالتجسيم غري أ

بل كانوا يزعمون  ،خيرجون تلك االوصاف عن ظاهرها
وذلك  ،وهو الذي خلق العامل ،وصاف لبعض املالئكةأهنا أ

 24ص «..ديـعلى ما سنحكي من قول بنيامني النهاون
(I.7.1 - 8.1) ،«يل هؤالء الذين ظهروا إىل فهذه مجلة أقاو

هذه الغاية على ما تأدَّى إلينا وبعض هذه األقاويل قد 
بطلت وذلك مثل املغارية والصدوقية وكذلك أصحاب 

 (.I.18.1 - 19.1) 14ـ ص «أحد منهم مل يبق العكربي إمساعيل

د ــب اإلسكندراين يقصـأن كت «ل بوزنانسكيـصموئي»يرى  ).(
 .وديــو اليهــا كتابات فيلـهب

See: Samuel Poznanski, La place de Philon dans l'ancienne 
littérature judéo - arabe, Revue des Études juives 50 
(1905). )Quoted from: Stroumsa, Twenty Chapters, P 21, 
N. 43.( 

 أن ـــةبارقامل نـم ةــفرق تـوزعم» :اينــول الشهرستــيق
==  ارهــاخت لكـم ةـبواسط اء،ـألنبيا بـخاط اىلـتع اهلل
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 «االتـاملق»اب ـد على كتـروين اعتمـحنن نعلم أن البي
ة، ونعلم أن ـة اليهوديـالم عن هذه الفرقـكمصدر للك

الشهرستاين اعتمد على أيب عيسى يف كتابه كمصدر 
، -ة ـكما سنبني عند الكالم عن الثنوي -من مصادره 

تاين ون الشهرسـاك احتمالية أن يكـفإن هن: هـــومن
ة، ـة اليهوديـذه الفرقـوراق عن هـالم الـاطلع على ك

مل يعتمد الوراق  -م ـفيما أعل -أما القرقساين فإنه 
ن ـل عـه نقـه، لكنـل عنـادره، وال نقـدر من مصـكمص

احتمالية  من وهناك املقمص، مروان بن داود الفيلسوف
يف كتابه الذي نقل  -يكون هذا املقمص قد اعتمد  أن
، (4)وراقــسى الـي عيـلى أبـع - (0)اينــالقرقسه ـعن

نستبعد االحتمالية العكسية بأن يكون  أن جيب ال لكن
 .(1)صــالوراق هو من اعتمد على املقم

رق ــف لفـذلك على وصـك «االتـاملق»اب ـوى كتـاحت
 «االتـاملق»الثنوية، وأكثر الشواهد املتبقية من كتاب 

أن كالم أبو عيسى الوراق  ، ويبدوا(2)الثنوية عن كانت
دي، ـري نقـا غــان وصفًيـه كـة يف كتابــن الثنويــع

 .هـر لـحىت اعتربه البعض أنه ينتص

                                                                               
وقالوا  م،ـعليه واستخلفه اخلالئق، مجيع على وقدمه== 
 عز وجل اهلل وصف من بـالكت رـوسائ التوراة يف ما فكل
 اريـالب يوصف أن جيوز فال وإال امللك، ذلك عن خرب فهو

 السالم عليه موسى مـكل الذي وإن قالوا بوصف، تعاىل
 ذلك هو التوراة يف املذكورة والشجرة لك،امل ذلك هو اتكليًم

. تكليًمـا بشرا مـيكل أن عن اىلـتع ربـال اىلـويتع ،لكـامل
 اهلل، وشافهت ة،ـالرؤي طلب :من التوراة يف ورد ما لـومح

 بيده، التوراة وكتب السحاب، يف اهلل وطلع اهلل، وجاء
 قطط، وشعر آدم، صورة وله قراًرا، العرش على واستوى
 عيناه، رمدت حىت نوح طوفان على بكى وأنه سوداء، ووفرة

 ك،ـذل غري إىل ..ذهـنواج بدت حىت ارـاجلب كـضح وأنه
 ملًكــا ثـيبع أن ادةـالع يف وزـوجي :الـق. لكـامل ذلك على

: ولـويق ه،ـامس عليه ويلقي ه،ـخواص مجلة من اـروحاني
 ويل،ـق هـوقول اين،ـمك مـفيك هـومكان ويل،ـرس وـه ذاـه

 الـح يكون كذلك وري،ـظه عليكم ورهـوظه ري،ـأم رهـوأم
 وـه هـإن املسيح يف قال حيث أرنوس إن وقيل .لكـامل ذلك
 قبل وكانوا هؤالء، من قوله أخذ العامل، صفوة وإنه اهلل،

 «فــوتقش دـزه ابـأصح مـوه ة،ـسن ةـبأربعمائ وسـأرن
 .420 - 4/421ل ـل والنحـاملل

عرض »مى ـص املسـاب املقمـن كتـقساين مل القرـا نقـرمب (0)

 .«قــاالت على املنطـاملق
See: Stroumsa, Twenty Chapters, P 21. 

(2) See: Abu 'Isa al - Warraq and the History of Religions, P 278. 

(3) Ibid, P 278, N. 14. 

(4) Ibid, P 278. 

 فإن وراقـال عيسى أبو فأما» :يقول الشريف املرتضي
 اـهب قذفه يف وتقدمهم املعتزلة، هبا اهـرم مما التثنية

 يف هـشبهت وكانت ا،ـبينهم كانت لعداوة الراوندي ابن
 يف الثنوية ملقالة عيسى أيب تأكيد غريه وشبهة ذلك

 .(1)«شبهتهم ذكر يف وإطنابه (املقاالت) ب املعروف كتابه

وراق ـاء بعد الـا ملن جـمرجًع «االتــاملق»أصبح كتاب 
د ـة، فقد اعتمـملن يريد أن يكتب عن مذاهب الثنوي

 هـيف كتاب (6)عيــيت الشيـد النوخبــو حممــه أبــعلي
 ..(9()1)«اآلراء والديانات»

 ؛«املقاالت»لكن، ال ميكن اجلزم أن النوخبيت أخد عن 
ة ـني آخرين عن الثنويـب كتابـسى قد كتـألن أبا عي

كتاب اقتصاص مذهب أصحاب االثنني والرد عليهم )
ون ـد أن يكـستبعلكن ال ُي ،(كتاب الرد على اجملوس -

 .(4)«االتـاملق» حملتوى ـني مشاهًبـاهذين الكتاب حمتوى

ة ـب الثنويـوراق عن مذهـالم الـد لكـدم الشواهـوأق
زيل ــار املعتــد اجلبـا عبـيت نقلهـات الـهي االقتباس

 .(01)راتـ، حيث ذكره أربع م-بواسطة النوخبيت  -

                                                 

 .0/94الشايف  (1)
 .النوخبيت موسى بن احلسن حممد أبو: النوخبيت (6)

: ابـود، ممن نقل عن هذا الكتــمفق -ف ــلألس -اب ـالكت (1)

ي ـوزي، ابن أبـودي، ابن اجلـزيل، املسعـار املعتـد اجلبــعب
 .احلديد، ابن تيمية، ابن املالمحي

See: Law and Tradition in Classical Islamic Thought, 
P 269 - 270. 

اب ـوراق وكتـل عن الـنوخبيت نقكيف عرفنا أن ال: ؤالـس (9)

لقد اعتمد عبد اجلبار املعتزيل  :اجلواب مفقود؟ النوخبيت
على النوخبيت يف حكاية قول الثنوية، وكان ينقل عنه 

[ صد النوخبيتيق]وحكي » الوراق فيقول مثاًل لقول حكايته
فاسُتشف من مثل . 00املغين، ص  «..عن أيب عيسى الوراق

اعتمد على أبو عيسى الوراق  لنوخبيتا أن االقتباسات هذه
 .كمصدر يف الكالم عن مذاهب الثنوية

See: Anti - Christian Polemic in Early Islam, P 42.  

(9) See: Abu  'Isa  al  -  Warraq  and  the  History  of  Religions, 
P 279. 

زل ـور مل يـم أن النـوحكى أبو عيسى الوراق عن أكثره» (01)

 احيةنة يف ـة منحطـوالظلم ،الـة الشمـيف ناحي اًعمرتف
سى الوراق ـوحكى عن أيب عي»، 01ين، صـاملغ «اجلنوب

 == مــا والعلـن اختيارمهـار، لكـأن أفعال نفسيهما باختي
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(0)املالمحي حممد بن حممود واستعان
 «املقاالت» بكتاب 

ول ـ، يق«املعتمد يف أصول الدين»بشكل كبري يف كتابه 

استشهادات ابن املالمحي  أمثن» :«املعتمد» كتاب حمقق

هي املقتطفات الطويلة من كتاب املقاالت أليب عيسى 

مناقشة مبادىء  عن نيته املالمحي ابن ويعرب الوّراق،

ارى، ـة، والنصـد كالثنويـني يف التوحيـرق املخالفـالف

مشايخ  فعله مما أشرح بشكل حجتهم ودحض واجملوس،

ل ـويستعم. ةـرة، واملتوسطـعتزلة يف كتبهم املختصامل

ه يف ـه كتابـذي يسميـوّراق، الــسى الـي عيـاب أبـكت

 .(4)«سيـدره الرئيـات، كمصـالديان

لقد نقل املالمحي مقاطع كبرية من كالم أيب عيسى، 

فنقل عنه كالمه عن اجملوس، واملانوية، والديصانية، 

ة، ــة، والصياميـلزرادشتية، واـواملرقيونية، واملاهاني

ص ـوراق قد خصـور أن أبا عيسى الـا أن نتصـفيمكنن

فصاًل عن الثنوية، أورد فيه تفاصيل  -يف املقاالت  -

 .(1)رـة الذكـعقائد هذه الفرق السالف

اين ــان الشهرستـد كـمي، فقـة إىل املالحــباإلضاف

ن ـم عـسى عند كالمهـمن الذين اعتمدوا على أيب عي

 (2)اهب الثنوية، فنقل عنه عند كالمه عن املانويةمذ

ري ـه األشعـل عنـ، ونق(1)ةـه عن املزدكيـد كالمـوعن

 .(6)اـــــــأيًض

                                                                               

در ـض على قـن بعـون بعض ذلك أكثر مـل فيكـواجله== 
وراق ـوقال ال»، 00ص «ةـكثرة أجزاء النور وأجزاء الظلم

هم على ثالث فرق، فرقة تنفي : تابه، وكان ثنوًيايف ك
األعراض، وأخرى تثبتها أعياًنا لألجسام، وثالثة زعمت 

، 00ص «رهــم أو غيــي اجلسـال هـات ال يقــا صفــأهن
حكى الوراق أن قوهلم كقول كثري : ةـحكاية قول املزدقي»

ل على ـ، لكنهم زعموا أن النور يفعالكوينمن املانوية يف 
 .06ـ ص «طـل باخلبـة تفعـوالظلم ،دـقصال

اخلوارزمي،  املالمحي حممد بن حممود الدين ركن :املالمحي (0)

ه ــق كتابــة حتقيــه يف مقدمــة لــة وافيــد ترمجــجت
 .«نــول الديــد يف أصــاملعتم»

 .02 ـد، صـــاملعتم (4)

(3) See: Abu 'Isa al - Warraq and the History of Religions, P281. 

 .4/464امللل والنحل : أنظر (2)

 .416 - 4/411املرجع السابق : أنظر (1)
 .124 ـمقاالت اإلسالميني، ص: أنظر (6)

من الكالم عن الفالسفة،  «املقاالت»مل خيلوا كتاب 
 قال وإذا» :ةـالم ابن تيميـسخ اإلـأكد ذلك قول شيُي

 دهـعن فإمنا «الفالسفة اتفقت»: الرازي اهلل عبد أبو
 أتباع املشائني كالم وكذلك ،كتبه يف سينا ابن ذكره ما

 رـذك وقد ،ةـخمتلف افـأصن ةـفالفالسف وإال ،أرسطو
 االتـاملق يف بريــالك هـكتاب يف ريـاألشع نـاحلس وـأب
 سىـعي أبو ذلكـوك ،اإلسالميني غري االتـمق ذكر اـمل

 نـمم وغريهم ،يبـالط بن بكر أبو اضيـوالق ،الوراق
 والـأق من رواـذك مـويناظره اسـالن االتـمق حيكي

 لـقلي فيه املشائني كالم يكون ما اختالفهم الفالسفة
  .(1)«ريــكث نـم

ل ـد نقـكذلك، فإن اقتباسات املالمحي تثبت ذلك، فق
 .(9)الدهرية وهي طائفة من الفالسفة الوراق يف كالم

دية، العق العرب مبذاهب علم - كذلك - عيسى أليب كان
بواسطة  -املعتزيل عبد اجلبار  القاضي عنه نقل فقد

وحكى عن أيب عيسى الوراق أنه » :قوله -النوخبيت 
، (4)«..مـىت، فمنهـت صنوًفا شـا كانـقال يف العرب إهن

قد حوى  «املقاالت»وهذا جيعلنا منيل إىل كون كتاب 
 .(01)المــل اإلسـرب قبـن العـالم عـالك

ر ـخالًيا من ذك «املقاالت»كتاب  ليس يف إمكاننا تصور
د ـد تأكـاك شواهـم، وهنــني ومذاهبهـوال املسلمـأح

د ـة، شهـن الشيعـه عـم يف كتابـسى قد تكلـأن أبا عي
 :- ةـــالزيدي نـع - الـق نيـح وديـاملسع ذلكـا بـلن
 واآلراء االتـاملق بـكت مصنفي من مجاعة ذكر وقد»

 سىـعي أيبـك مــوغريه ةـالشيع آراء نـم اتـوالديان
 انتـك ةـالزيدي أن ريه،ـوغ وراقـال ارونـه بن دـحمم

  .(04)«...(00)ةــمثاني مـعصره يف

                                                 

 .442 - 4/441الصفدية  (1)
 .129 - 121 ـاملعتمد، ص: أنظر (9)

 .016 ـاملغين، ص (4)
(10) See: Anti - Christian Polemic in Early Islam, P 187, N. 67. 

- Early Muslim Polemic Against Christianity, P 19.  

اجلارودية، املرئية، األبقرية، اليعقوبية، العقبية، : مـه (00)

 . األبترية، اجلريرية، اليمانية
 .1/419ب ــروج الذهـم (04)
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وقد نقل عنه غري واحد نقله مقوالت هشام بن سامل 
ا ـم الرافضي وأصحاهبمـن احلكـام بـقي وهشـاجلوالي

ل ـ، فيمكننا أن نتخي(0)لـاري عز وجــم البــيف جتسي
فصاًل مجع فيه أخبار الشيعة وفرقهم،  - قلاأل على -

ومن تفرع عنهم، ونقل أقواهلم يف العقيدة كما نقل 
رق ـتكلم عن الف - ال اـومل - قول اجلواليقي، ورمبا

اإلسالمية األخرى، لكن ليس لدينا دليل قاطع يأيد 
 .بـــن الغالـذلك، إمنا هو الظ

 :فــالدوافع وراء التألي
ذي ـد الـن الوحيـأبا عيسى مل يكم أن ــعلينا أن نعل

ب يف تلك الفترة ـرق واملذاهـاشتغل بالتأليف يف الف
ال ـل املثـلى سبيـاك عـ، فهن(الديـع امليـالقرن التاس)

وان ــاب بعنـه كتـزيل، لـاملعت (4)عيـلى املسمــو يعــأب
اب ـكت له (1()2)العباس اإليرانشهري ، وأبو(1)«املقاالت»

                                                 

، 0/099، امللل والنحل 12-11مقاالت اإلسالميني، صـ : أنظر (0)

، 46/19ات ـــوايف بالوفيـ، ال10، 24ـ رق، صـرق بني الفـالف
 .1/494وار ــار األنــحب

أبو يعلى حممد بن شداد بن عيسى املسمعي : املسمعي (4)

 .«انــزرق»املعتزيل، يلقب بـ 
 .6/011األعالم : أنظر (1)
أبو العباس حممد بن حممد اإليرانشهري، : اإليرانشهري (2)

 . ة اإليرانيـــةــاملوسوعترمجت له 

See also: Christian - Muslim Relations, P 889. 

شخصية مغمورة، وقليل  اإليرانشهري هذا :معلومة مفيدة (1)

ن ــت عــادر اليت تكلمـت املصـد تتبعـه، وقـم عنـن تكلـم
 : ايلــا كالتــاإليرانشهري فوجدهت

 «ل أو ــة يف العقـة مقبولـن مقولـد مـق ما للهنـحتقي
 .للبريوين «ةــمرذول

 «للبريوين «ةــرون اخلاليـن القـة عـار الباقيـثاآل. 
 «للبريوين «وديــون املسعــقان. 
 «لناصر خسرو «نــزاد املسافري. 
 «يسالمإو يجاهل مذاهبو ديانأ شرح در دياناأل بيان» 

  .علوي حسيين اهلل عبيد بن حممد املعايل أليب
See: The Cambridge History of Iran, P 421. 

حتقيق ما »ى كالم البريوين عنه يف كتابيه وقد وقفت عل
وعلى كالم أيب املعايل يف كتابه  ،«قانون املسعودي»و «للهند

 == هــرو يف كتابـر خسـالم ناصـوعلى ك ،«انـديبيان األ»

ن تكلم عنـه البريوين وبيَّـ (6)أيًضا «التاـاملق»بعنوان 
دول ـال»اب ـه كتـل (9)خيـر البلـ، وأبو معش(1)واهـحمت
 .(4)«للــــوامل

رق ـوا يف الفـا ممن ألفـد أيًضـر جنـويف القرن العاش

ول ــاالت يف أصـاملق»اب ـكت ــفألذي ـودي الــكاملسع

 «اناتاآلراء والدي»، والنوخبيت له كتاب (01)«الديانات

 ..، وغريهم كثري(00)كما أسلفنا الذكر

 :ؤالــرح الســطا ُيــوهن
 ،ومعهم أبو عيسى الوراق ،ما الدافع وراء هؤالء

 !ب؟ــرق واملذاهــف يف الفــيف التألي

 :نيـــؤال جبوابـــذا الســـاب على هـــن أن جيــميك

ن ـأن هذا اجلمع للعقائد والفرق كان بدافع م: األول

ؤالء ـحيث كان هل والفضول، واالستطالع فةحب املعر

واالطالع  واملعارف، العلوم حتصيل يف كبريين وَنَهٌم رغبة

 .على العقائد األخرى املخالفة للعقيدة اإلسالمية

                                                                               
، ومل أقف على كالم البريوين بواسطة «زاد املسافرين»== 

، ةــال مباشرة وال بواسط «اآلثار الباقية»عنه يف كتابه 
ذا ـس هـألن لي ؛اتـه من اقتباسـا وقفت عليـم أورد مــول

زون ـة للمخــمعلوم فـت أن أضيـا أحببـا، وإمنــموضوعن
 .ارئــريف للقـاملع

(6) See: Encyclopedia of Islamic Civilization and Religion, P 226. 

 احلكاية قصد أحدا املقاالت كتب أصحاب من وجدت فما» (1)

 اســالعّب أيب وىـس ةـمداهن وال لـمي رـغي نـم ّردةـاجمل
 بل شيء يف األديان مجيع من يكن مل إن اإليرانشهرّي،

 ما حكاية يف أحسن ولقد إليه يدعو له مبخترع منفردا
 واإلجنيل التوراة يتضّمنه وما والنصارى اليهود عليه
 لــاملل ربـخ نــم مـكتبه يف اـوم املانوّية رـذك يف غــوبال

 سهمه صاف والشمنّية اهلند فرقة بلغ وحني نقرضة،امل
 هـفي ما لـونق زرقان كتاب إىل آخره يف وطاش اهلدف عن
 هاتني عواّم من مسموع فكأّنه منه ينقل مل وما كتابه، إىل

 .01 ـد، صــحتقيق ما للهن «الطائفتني

 .أبو معشر جعفر بن حممد بن عمر البلخي: البلخي (9)
 .4/041األعالم : أنظر (4)
 .121، 116، 011، 014 ـالتنبيه واإلشراف، ص (01)

 .11أنظر اهلامش رقم  (00)
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يف سياق احلديث عن الكتب  -دافيد توماس . يقول د

إال االقتباسات اليت نقلتها  منها يتبقى ومل قدتُف اليت

ن خالل هذه االقتباسات القليلة الكتب أخرى، أن م

وا ــني اهتمـدد من املسلمـأن ع» -ج ـا أن نستنتـميكنن

ات ـدات الديانـات حول معتقـبتجميع وتنظيم املعلوم

د ــد العقائـة تقاليـول ملعرفـع الفضـرى، بدافـاألخ

  .(0)«مــة ملعتقدهـاملخالف

ث ـر حبديـع كان بسبب الَتأثُّـذا اجلمـأن ه: اينـوالث

 على ودـاليه تـافترق»ه ـالذي نص ة،ـة الناجيـالفرق

 دة،ــواح إالَّ ارـالن يف اـكله ةـفرق نيـوسبع دىـإح

 اـكله ةـفرق وسبعني نيـاثنت على ارىـالنص تـوافترق

 الثـث على ةـاألم هذه وستفترق دة،ـواح إالَّ النار يف

 دواـ، فيب«دةـواح إالَّ ارـالن يف اـكله ةـفرق نيـوسبع

رق، ـأن هؤالء املؤلفني أرادوا حصر هذا العدد من الف

، وعبد القاهر «امللل والنحل»كما فعل الشهرستاين يف 

 .«رقـرق بني الفـالف»دادي يف ـالبغ

عباس كاظم يف مقدمة ترمجته لكتاب  األستاذيقول 

ع ـوا مـعلماء الفرق تعامل» :للنوخبيت «فرق الشيعة»

الث ـة إىل ثــم األماـول انقسـح ول ـث الرسـحدي

الق ـة انطـث أصبح نقطـة، هذا احلديـني فرقـوسبع

م ـــاس منهجهــاء، وأســـؤالء العلمــن هــد مــالعدي

 .(4)«[فــيف التألي: أي]

رق ـا اهتمام املؤلفني يف الفـاجلواب األول ال يفسر لن

ة ـدة، كالشيعـة العقيـبذكر الفرق اإلسالمية املعروف

ر ـريمها، واجلواب الثاين ال يفسر لنا ذكواملعتزلة وغ

ث ـة، فاحلديـهؤالء املؤلفني للديانات األخرى الوثني

 !.ارىـود والنصـم سوى عن اليهـال يتكل

ف يف ـأن حركة التألي -واهلل أعلم  -الذي يظهر يل 

وارد ـرق الـدد الفـع حصر عـدأت بدافـال بـهذا اجمل

ح ـن، أصبـر الزمروـع مـيف األحاديث، مث بعد ذلك وم

وخرجت  موسوعية، أكثر الكتابة فأصبحت َنَهم، هناك

 .ةـة اإلسالميـدود الديانـعن ح

                                                 
(1) Religious Polemics in Context, P 95. 

(2) Shi'a Sects, P 17. 

كما ال جيب أن نغفل عن حس التنافس واإلبداع، فما 
من واحد إالَّ حيب أن يربز يف فنه، ويأيت مبا مل تأت 

جمال التأليف،  يف تتوسع الدائرة جعل مما األوائل، به
ؤالء ـع هـوم، دفـؤالء القـملسلمني هبورمبا اختالط ا

وم، ـاملؤلفني لكتابة كتب يبينون فيها فساد عقائد الق
وخلط عقيدهتم  شركها يف الوقوع من للمسلمني حتذيًرا

ب ـا، لعل كل هذه العوامل دفعت الوراق إىل أن يكتـهب
 . ذاــه املوسوعي هـكتاب

 فـتألي ه فيـمنهج
 :«االتــــــالمق»اب ــكت

ا ـا فيمـالل مجيع االقتباسات اليت وقفنا عليهمن خ
مل يكن خمصًصا للرد  «املقاالت»سبق، يتبني أن كتاب 

على الفرق واملذاهب، ولكنه كان كتاًبا وصفًيا، يعرض 
فيه املذاهب واختالفاهتا، واألديان ومذاهبها، وليس 
هناك ما يشري إىل أن الوراق يف كتابه هذا قد انتقد 

ي طائفة من الطوائف، لكن كما قلت، أو رد أو هاجم أ
ة، ـة احلديثـا املوسوعـة، كمـة دينيـاب موسوعـالكت

ه ـد كالمـال عنـا قـار فقط، كمـتعرض اآلراء واألفك
 :«ارىـرد على النصـال»ه ـارى يف كتابـرق النصـعن ف

وألقاهبا وأمساءها،  النصارى صنوف فـوص على أتينا»
واحتجاج  ،بني أدياهنا وذكرنا بعض العلل اليت فرَّقت

 هــا فيـوصفنا الذي ـا يف كتابنـا لقوهلـكل فرقة منه
، فواضح أن عمله يف (1)«ـماس واختالفهـاالت النـمق

 .(2)طـف فقـهذا الكتاب كان الوصف، والوص

ا ـحسبم -ومنهج أبو عيسى الوراق يف عرض العقائد 
ات ـاس انطالًقا من االقتباسـد تومـدافي. استقصاه د

ن ــع «نــول الديـد يف أصـاملعتم»اب ـرة يف كتـملتوفا
بعرض اخلطوط العريضة  /0 :أنه يقوم - ةـالدهري
االختالفات  يعرض /4 مث ،املعتقد أو الفرقة أو للديانة

ا، ـت عنهـيت تفرعـب الـة واملذاهـذه الفرقـل هـداخ
يقدم ما اعتمدت عليه كل مذهب من هذه  /1وأخرًيا 

 .(1)اــة على قوهلاملذاهب من أدل

                                                 
(3) Anti - Christian Polemic in Early Islam, P 70. 

(4) See: Abu 'Isa al - Warraq and the History of Religions, P 282. 

(5) See: Ibid, P 281.  
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طريقة  معرفة وهي املنهج، قضية يف أخرية نقطة بقيت

 ه،ــرق يف كتابـا أبو عيسى للفـرض اليت اعتمدهـالع

ع؟ ـب املواضيـرق حسـرض الفـهل كان أبو عيسى يع

ت ـقال: الم اهللـباب اختالف الناس حول ك» :الــمث

رض ـ، أم أنه يع«خـإل... رةـوقال األشاع... ةـاملعتزل

اين ــل الشهرستــا فعـات، كمـب اجملموعـرق حســالف

: ارىـن النصــالم عــاب الكــب»: الــمثدادي؟ ـوالبغ

 ،...ة وـوا إىل يعقوبيـواخترق... ارى بــتعتقد النص

... وًدا ألنـود يهـمَّ اليهـوس: ودـاليهالم عن ـاب الكـب

 ..«خـإل ...وا إىلـوانقسم... وا أنـوقال

رة ـة االقتباسات املتوفـالل دراسـح من خالذي يترج

ب ـب حسـتا ُرـإمن «االتـاملق»اب ـاب، أن كتـهلذا الكت

ل ــل، ويف كـو احلاصـا هـ، كم(0)اتــرق واجملموعـالف

جمموعة، هناك فصول يعرض فيها الفرق املنتمية 

: ةـن الثنويـالم عـاب الكـب» :اًلــة، مثـهلذه اجملموع

... فصل عن الديصانية /4...  :فصل عن املانوية /0

 .«ذاــــــــوهك

 :ةـــة ختاميــكلم

موسوعة يف تاريخ  «مقاالت الناس واختالفهم»كتاب 

أبو عيسى  فيه لذب معىن، من الكلمة حتمل مبا األديان

فرق اليهود  - رأينا كما - فيه مجع كبرًيا، جهًدا الوراق

 رقــوف م،ــواختالفاهت ارىـالنص قـوف م،ـواختالفاهت

واختالفاهتم،  الفالسفة ومذاهب واختالفاهتم، الثنوية

وفرق اإلسالم واختالفاهتم، أو على أقل تقدير فرق 

رق ـوى فـا حـم، ورمبـض واختالفاهتـالشيعة والرواف

ا ـني أيدينـلك بـال من اــلكننرى، ـان أخـرى وأديـأخ

 ..كــلى ذلـد عــشواه

ه ـهذا أو كتبوأصبحت كتب أيب عيسى، سواء كتابه 

ا، ــرب منهـيش عيوينابا، ـع إليهـرجاألخرى، مراجع ُي

ه، ـني أقرانـه بـل حقـط الرجـم يعـف، لـن ولألسـلك

ألن كتبه عدمت ومل يعد هلا وجود  ؛م يشتهر أمرهـول

ردة، ـة والـم بالزندقـهه اتُّــأو ألن ؛دـاء واحـباستثن

                                                 
(1) See: Ibid, P 283 - 284. 

أصلح  ده، فهذا أمر خيصه، فإنـوحنن ال يهمنا معتق

ا، لكن الذي يهمنا، هو اعطاء ـفلنفسه وإن أساء فعليه

ه ـا، إخراجـه علينـل حقوقـه، وأقـل حقـذا الرجـه

د ـمن درج النسيان الذي وضع فيه، وذكر امسه يف عن

 ■ !.انــة األديــاحلديث عن مقارن

 :عــادر والمراجــالمص

 ةـــع العربيــاملراجوادر ــاملص: 

 نيـالف املصلـني واختياالت اإلسالمــمقري، ن األشعـأبو احلس ،

ة، ــة الثالثـا، الطبعــأملاني، زـز شتايـتر، دار فرانـوت ريـهلم

 . م0491 -هـ 0211

 ه ـ، التنبيوديــلى املسعــني بن عــن احلســن على بــأبو احلس

 ، اويـاوي، دار الصـعبد اهلل امساعيل الص: واإلشراف، حتقيق

 .رــمص

 على بن احلسني بن على املسعودي، مروج الذهب  أبو احلسن

 مدينة قم،، أسعد داغر، دار اهلجرة: ومعادن اجلوهر، حتقيق

 .هـ0214

 ة، ـرون اخلاليـة عن القـار الباقيـروين، اآلثـأبو الرحيان البي

 .م0916ساشو، اليبزيغ، . إ: حتقيق

 ة ـة مقبولـد من مقولــا للهنــق مـأبو الرحيان البريوين، حتقي

لبنان، الطبعة الثانية،  -اب ـة، عامل الكتــل أو مرذولـيف العق

 . هـ0211

 الكرمي بن أىب بكر أمحد الشهرستاين،  عبد بن حممد الفتح أبو

، أمحد فهمي حممد، دار الكتب العلمية: حتقيق امللل والنحل،

 .م0441 -هـ 0201لبنان، الطبعة الثانية، 

 ري القرشي البصري مث أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كث

عبد اهلل بن عبد احملسن : الدمشقي، البداية والنهاية، حتقيق

التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة 

 .م0441 -هـ 0209االوىل، 

  ،أبو الفرج حممد بن أيب يعقوب اسحق املعروف بالوراق

ن ـعابدين الـلي بن زيـن عـاب ددـا جتــرض: الفهرست، حتقيق

 .دراينـري املازنـاحلائ

 د ــحمم: قــتقي الدين ابن تيمية احلراين، الصفدية، حتقي

ة، ــة الثانيـر، الطبعــمص، ةـة ابن تيميـم، مكتبــاد سالــرش

 .هـ0216

 قاموس تراجم ألشهر : خري الدين الزركلي الدمشقي، األعالم

دار العلم الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني، 

 .م4114للماليني، الطبعة اخلامسة عشر، 
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  ،الشريف املرتضى علي بن احلسني املوسوي، الشايف يف االمامة

: ةــالسيد عبد الزهراء احلسيين اخلطيب، مراجع: حتقيق

الم ــه السـادق عليـمام الصالسيد فاضل امليالين، مؤسسة اإل

 . م0496الطبعة الثانية،  للطباعة والنشر

 ان بن ـد بن عثمـد بن أمحـلدين أبو عبد اهلل حمممشس ا

َقاْيماز الذهيب، تاريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم، 

عة ـرب اإلسالمي، الطبــروف، دار الغـّواد معـار عـبش: حتقيق

 . م4111األوىل، 

 أمحد : صالح الدين الصفدي، كتاب الوايف بالوفيات، حتقيق

ان، ــلبن، اء التراث العريبـدار إحياألرناؤوط، تركي مصطفى، 

 .م4111 -هـ 0241الطبعة األوىل، 

  عبد اجمليد الشريف، الفكر اإلسالمي يف الرد على النصارى إىل

س، ــتون، رــة للنشـدار التونسيـالعاشر، ال/هناية القرن الرابع

 . م0496

 ة، ـــة والصهيونيــــود واليهوديـــريي، اليهـاب املسـد الوهـعب

 . ةــة إلكترونيــنسخ

  القاضي أيب احلسن عبد اجلبار األسدآبادي، املغين يف أبواب

حممود حممد : حتقيق اإلسالمية، غري الفرق :والعدل التوحيد

 .طه حسني: براهيم مدكور، إشرافإ: قاسم، مراجعة

 ل ـادي، تثبيت دالئـدآبـد اجلبار األسالقاضي أيب احلسن عب

 .رةــالنبوة، دار املصطفى، القاه

 ة، ــح السماويــحممد باقر احلسيين االسترآبادي، الرواش

لي، دار ــاجللي اهلل ةـنعم ا،ــه قيصريه حسني المـغ: قـحتقي

 .هـ0244احلديث للطباعة والنشر، الطبعة األوىل، 

 ة ـــدرر األئمـة لـوار اجلامعـار األنــحممد باقر اجمللسي، حب

 -هـ 0211ان، الطبعة الثانية، ـــلبن ،ار، مؤسسة الوفاءـاألطه

 .م0491

 مؤسسة: ونشر حممد تقي التستري، قاموس الرجال، حتقيق 

، ةــاملشرف مـبق نيــاملدرس ةـجلماع ةـالتابع الميـساإل رـالنش

 .األوىل الطبعة

 ملعتمد يف أصول الدين، حممود بن حممد املالمحي اخلوارزمي، ا
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 مشروعيـــــــة
 اتـالزوج تعدد

 الثـالث السماوية اتـالديان يف

الديانات القدمية ظاهرة تعدد الزوجات يف مراحل متقدمة من الزمن  غالبة عرفت

هذه الظاهرة نشأت نتيجة استرقاق  وإن اختلفت أشكاله، وقد أمجع الباحثون أن

 .واختاذهن حرائر وجواري ومملوكات النساء واألمراء امللوك من واألغنياء األقوياء

اس، ـر النـا تكاثـفعندم. ةـة احلروب القبليـأ نتيجـن تعدد الزوجات نشأواألرجح 

. مــات بينهــروب والزناعــاحل تـنشبل، ـاس وقبائـجنأىل إة ـت البشريـوتفرع

ن يقتل الرجال بينما ُتأخذ النساء سبايا، فيختار الزعيم أسنة املنتصر  جرت حيث

يت مبزيد أة تـل معركـوكانت ك. على الرجال باقي منهمالوزع يلنفسه أسرية بينما 

 .(0)قــم والرقيـام احلريـأ نظـذا نشـمن النساء واألوالد، وهك

د ــة، جنــة والغربيــوب الشرقيـض الشعـري لبعـخ العسكـلى التاريـا عـوباطالعن

 ؛التـا واخلليـاخلطاي اذـواختات، ـرس بتعدد الزوجـوب الفـح لشعـمس تـدشازرأن 

ان أن ــخ الرومــد تاريـان، ويشهـى الفتيـا إلـاج دائًمـة حتتــوب احملاربــألن الشع

 «ىبـومب»ر ـأن قيصـك شـه يف ذلـات، شأنـمس زوجـكان له خ «الـسي»ور ـاإلمرباط

 .اتـع زوجـد أربـذي اختـال

                                                 

ان، جامعية سيدي حممد ـث بسلك الدكتوراه، ختصص مقارنة األديـب باحـطال :منري متودن (*)

  .ةــبن عبد اهلل، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، سايس فاس، اململكة املغربي

 .402ـ ة، صـاوي، دار الثقافـبدائرة املعارف الكتابية، حترير وليم وهبة ب (0)

ر ــــــــمني
 * ودنـــــمت

  البدايةالعودة إىل   
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دد دون ـأما يف احلضارة اليونانية فقد ُسمح هبذا التع
مر جنده عند اهلندوس القدماء قيد للعدد، ونفس األ

اء، ـني القدمـد املصريـون، وعنـون واألشوريــوالبابلي
 .(0)ودورـــد ديـة يف عهـخاص

 تعدد الزوجات في اليهودية
 َددَّـ، أول من ع«قابيل»من نسل ، وهو «المك»ويعترب 

ذه ـغري أن ه .(4)الزوجات حيث اختذ لنفسه امرأتان
ر ـود يف مرحلة ما قبل عصـالظاهرة سادت عند اليه

ق ـل مطلـالقضاة وامللوك، وهو ما أباحته التوراة بشك
ودون تقييد، فيخربنا سفر التكوين أن إبراهيم اختذ 

 ةورــوقط ،ةـرير الساـوهاج ،ارةـس نـوة هـالث نسـث
ا ـة امسهـذ زوجـإبراهيم واخت وأضاف» :(1)ةــالزوج

ه ـن إبراهيم كان لأ، وتذكر مصادر أخرى (2)«ورةـقط
سارة وهاجر وقطورة : سبع نساء على أقل تقدير هن

 .(1)وحجور وثالث سراري

أما يعقوب فقد مجع بني أربعة نساء هن ابنيت خالة 
ة، ومن هؤالء ـوبله ةـا زلفـوجاريتهم ،لـة وراحيـليئ

م ـومنه ،النساء األربعة جاء بنو يعقوب االثين عشر
 .ةـوب العربانيـع الشعـت مجيـتفرع

ذ ـروج التوراتية أن موسى اختـا قصة اخلـوحتكي لن
ا ـه ابنـأجنبت ل ،ةـزوجة كوشية ثانية مبباركة إهلي

 .ازرــليعأه ــامس

 َددَّـع امـوبانتقالنا إىل مرحلة القضاة جند أن رحبع
معكة ابنة شالوم  -أي رحبعام  -أحب » فـه، ـزوجات

زوج ـد تـان قـه، وكـه وحمظياتـائر نسائـأكثر من س
 .(6)«ةـون حمظيـه ستـمثاين عشرة امرأة، وكانت ل

                                                 
املكتب  ون،ـه والقانـرأة بني الفقـامل: مصطفى السباعي .د (0)

 .10ـالمي، صــاإلس
 .04 - 2/01التكوين  (4)
الم، ـاملرأة بني اليهودية واإلس: ليلى إبراهيم أبو اجملد. د (1)

 .م4111/هـ0249 الدار الثقافية للنشر، مصر،
 .41/0التكوين  (2)
رأة ــة املـاء ومكانـاء األنبيـتعدد نس :ابـد عبد الوهأمح (1)

 القاهرة، ،ةـة وهبـالم، مكتبـإلسيف اليهودية واملسيحية وا
 .00 ـم، ص0494

 .00/40اين ــام الثـار األيـأخب (6)

رات ـا كثياًءـب نسـا أحـنفس األمر قام به جدعون مل

ان ـه كـه ألنـا من صلبًدـون ولـسبع» هـح لـحىت أصب

ر ـة عشـود فتزوج أربعـالك يهـا ابيـأم .(1)«اــمزواًج

 .(9)ةـــزوج

ة ـولقد بلغ التعدد يف الزوجات يف عصر امللوك مرتب

نب ـن أجنـع زوجات كلهـة، فهذا داود اختذ تسـبالغ

وأبيجايل امرأة نابال  ،ابنة شاول ميكال :وهن ا،أبناًء

اي ـتلم تبنة ـومعك ،وأخينوعم اليزرعيلية ،ليـالكرم

ع ـوبثشب ،ةـوعجل ،الـوأبيط ،ثـوحجي ،ورـجش كـمل

 . ةــج الشونيـوأبيش ،ثيـا احلـوريأرأة ـام

راره ـرة استقـة يف فتـرون زوجـا عشـذ أيًضـكما اخت

 .(4)يف أورشليم، أما السراري فقد بلغن عددهن أربعني

ا وعشرون زوجة وأربعون تسًع حنو لداود يكون وبذلك

. رأةــون امــة وستــتسعه ــا جمموعــة، أي مــساري

ال ـه حـان عليـا كـم منطقي إذا ما قورن مبـو رقــوه

 .رةـلك الفتـوك يف تــاملل

ع ـان، وهو ابن داود من زوجته بثشبـأما امللك سليم

ا، ـا أوريـل زوجهـد أن قتـوة بعـاليت تزوجها داود شه

غ ـا للزوجات واحملظيات حىت بلاه تعداًدـاق أبـفقد ف

أولع »ن سليمان أمرأة، ففي سفر امللوك األول األلف ا

ة، ـفكانت له سبعمائة زوج... بنساء غربيات كثريات

 .(01)«ربـوثالمثائة حمظية، فاحنرفن بقلبه عن ال

دد ـه تعـوراة يف إباحتـق التـود يوافـد أن التلمـوجن

( وتـكوتب)زواج ـود الــاب عقـد يف بـات، فنجـالزوج

م ـاء ثـالث نسـا ثـان متزوًجـك من» :اـنت املشنـن مـم

 .(00)«...اتـــم

                                                 
 .9/11اة ـــالقض( 1)
 .1/11دد ـــــالع (9)
أة رــة املـاء ومكانـاء األنبيـتعدد نس :ابـأمحد عبد الوه(4)

 .11ـ ص مرجع سابق،الم، ـإلسيف اليهودية واملسيحية وا
 .1 - 00/0وك األول ـاملل (01)
نت ـزواج، ترمجة وتعليق على مـود الـعق: ليلى أبو اجملد (00)

 .01ـ ، صعـود، دون دار الطبــا وشروح التلمــاملشن
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ذ ـل أن يتخـللرج» :«وتـيفام» ابـيف ب« اـراب»ويقول 

دة ـة واحـا دفعـه إمـاء على زوجتـاء من النسـا شـم

وليس من حق الزوجة  األخرى، بعد الواحدة يتخذ أو

ن ـن حقوقهـا كان يف مقدوره أن يوفيهـه، طاملـأن متنع

 .(0)«رةـومعاش لـأكممن 

د ـوقد ورد أن الرباين طرفون وأحد مدوين املشنا عق

ن ــكي يعوهلـرأة لـة امــاح على ثالمثائــدة النكــعق

 .(4)نيـن القرابـة مـة الكهنـن أنصبـم

ا ا وواجًبويعترب التعدد يف التشريع اليهودي فرًض هذا

ة ـا، يف حالا على الرجل، حىت ولو كان متزوًجدينًي

اب، ـه الذي تويف دون إجنـن زوجة أخيزواج األخ م

هذه الزوجة، يتم تسميته باسم  من يولد الذي واالبن

األخ املتويف حىت حيفظ امسه يف إسرائيل ويسمى 

ن ـإذا سك» :، تقول عنه التوراة«البيوم»هذا الزواج بـ

ري ـه ابن فال تصـومات واحد منهم وليس ل ،اإخوة مًع

، أخو زوجها يدخل امرأة امليت إىل خارج رجل أجنيب

ويقوم هلا بواجب أخي  ،عليها ويتخذها لنفسه زوجة

محى الذي تلده يقوم باسم أخيه لئال ُي والبكر ،الزوج

 .(1)«لــن إسرائيـه مـامس

دد ـوعلى الرغم من أن الشريعة اليهودية أباحت تع

أو حدود، إال أن اجتهادات  شروط وضع دون الزوجات

ات، ـة زوجـلتعدد يف أربعبعض العلماء اليهود قيدت ا

ل ـة لرجـد الكهنـة أحـك على نصيحـواستندوا يف ذل

تويف له أربعة من إخوته، وتوجب عليه أن خيلفهم 

ة ـن أربعـثر مـعلى أراملهن، فنصحوه أال جيمع بني أك

 .(2)نساء حىت جيامع كل واحدة منهن مرة يف الشهر

ن وهذه الرواية هي املربر الذي جعل موسى بن ميمو

ب ــجي» :كـاق ذلـا فـيتشبث بالعدد أربعة، وحيرم م

                                                 
اء، ـام النسـث، نظـركن التلمود األول، النظام الثال املشناة (0)

 .019 ـ، ص0491محدي النوباين، القدس،ترمجة 
الم، ـاملرأة بني اليهودية واإلس: ليلى إبراهيم أبو اجملد .د (4)

 .49 ـق، صــع سابـمرج
 .6 - 41/1ة ــــــالتثني (1)
 املرأة بني اليهودية واإلسالم،: ليلى إبراهيم أبو اجملد .د (2)

 .49 ـق، صــع سابـمرج

ىت ـاء حـة نسـر من أربعـزوج أكثـل أال يتـعلى الرج

ن ـوإن كان لديه مال كثري، حىت جيامع كل واحد منه

ن ـوسى بـف مـح أن موقـ، والواض(1)«رــرة يف الشهـم

ة، ـة اإلسالميـر بالرؤيـدد تأثـميمون من تقييد التع

ت ـة اليت عرفـاش يف الفترة األندلسيـع هـالسيما أن

 .ةـة اإلسالميـادة الشريعـسي

ة ـودا الذي عاش يف بيئـوم بن يهـجرش امخاحلاأما 
ة ـة األوروبيـة املسيحيـر بالبيئـأوروبية والذي تأث

دد ـا بتحرمي التعـاليت حترم التعدد، فقد أفىت قطًع
ش إىل قسوة ظروف العي يف ذلك واستند ،يف الزوجات

ظ ــاده مل حيـاة، إال أن اجتهـف احليـاع تكاليـوارتف
ة ـس املاليـه يف اجملالـعليق ـوين املتفـبالتطبيق القان
د يف ـود الذي انعقـة لليهـوال الشخصيـوحماكم األح

اليهود وقضاهتم  م، حيث اتفق كهنة0421 سنة أوروبا
ل ـود ظـدد بني اليهـر التعـواستم ،مـهذا التحري على

 . (6)اــا وعلًنًرـا سًرـمنتش

اء ـو من علمـن جاء يف القرن العشرين بافلي وهأىل إ
ودا، ـوم بن يهـوعضد موقف جرش الشريعة اليهودية

 اًلالـات حـدد الزوجـون تعـن كـم مـبالرغ»: هــبقول
ام ـوى بتحرميه من احلاخـيف الدين إال أنه صدرت فت

رة ـحلاضاة اـة للحيـبب املطالب الباهظـبس ؛جرشوم
عن زوجات  واحدة فضاًل زوجة بأمر القيام جتعل اليت
يهودي خيالف فتوى احلاخام  ـلك نإو ،اصعًب أمًرا عدة

رد ـع والطـري واخللـة التكفـيقع حتت عقوب: جرشوم
 .(1)«ليــع اإلسرائيــيف اجملتم

وعليه يتضح أن املصادر التشريعية اليهودية أباحت 
ه، ـك فيـال للشـق ال جمـح ومطلـل واضـدد بشكـالتع

وى ــن سـم يكـل اتــزوج عـأرب يف ددــالع دـوأن تقيي
اجتهاد بعض علماء اليهود يف العصر الوسيط بقيادة 

 .ونــن ميمـوسى بــم

                                                 
 .49 ـق، صــع السابــاملرج (1)
زواج والطالق والتعدد بني ـال: ةــغض زكي علي السيد أبو (6)

 ى،ـة األولــر، الطبعــاة التحريــوانني ودعــان والقـاألدي
 .414 ـم، ص4112 / هـ0141

عن زكي  ، نقاًل00ـ ص مركز املرأة يف الشريعة اليهودية، (1)
الزواج والطالق والتعدد بني األديان  :غضة أبو السيد علي
 .414 ـص ق،ـع سابـمرج ر،ـاة التحريـني ودعـوانوالق
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 تعدد الزوجات في المسيحية

م ـة على التحريـف املسيحيـة الطوائـت غالبيـأمجع

ل ـؤصا يـه ال يوجد مـالقاطع لتعدد الزوجات رغم أن

ر ـذا األمـرح هبـد صــد، وقـد اجلديــن العهـك مـذل

ر ـإعادة النظ» يف كتابه (Eugen Hillman) يوجني هيلمان

د ـد اجلديـأنه مل يذكر يف العه»: «يف تعدد الزوجات

 .(0)«هـأي أمر بتعدد الزوجات أو هني عن

ذه ـم أن هـات رغـكما أن املسيح مل مينع تعدد الزوج

رون ـودي يف القـع اليهـدة يف اجملتمـسائت ـالعادة كان

و ــدد هــل يف التعـلى أن األصـدل عـذا يـاألوىل، وه

خ ـأت لنسـم تـح لـة املسيــة أن رسالـة، خاصـاإلباح

ض ــت النقــوا أين جئــال تظن»ة ـة اليهوديـالشريع

 .(4)«لـكمالناموس أو األنبياء، ما جئت النقض بل أُل

وجود  أن لبثوا ما املسيحيني الالهوت علماء بعض أن إال

س ـول القديـمسوغا للتعدد يف الديانة اليهودية، فيق

ه ـة أنـن زوجـر مـم بأكثـني عن زواج إبراهيـوغسطأ

وكان مبقدوره أن يعيش  بعفاف، الزواج حالة يف عاش»

ا ـت العفة يف زماننـا استحالـومل .(1)«ا بدون زواجعفيًف

ث ـ، ويقول البابا شنوده الثالاـهذا كان التعدد حمرًم

م ـري إبراهيـا تسـإمن» :راريـم سـعن اختاذ إبراهي

م ـن انقراض العالـوط مـا لـيف عصر خافت فيه ابنت

ا ـفأسكرتا أبامها وأجنبت ...سادوم وعمورة حرق بعد

 .«مــدون أن يعل اًلـه نسـمن

دع يف ـد خـة فقـة املسيحيـوب حبسب الِرؤيـأما يعق 

يت ـري الـه غـه من ابنتـذي زوجـه الـمن خاله ـزواج

رى ـة زوجه الصغـا للمشكلـوعالًج ...اختارها لنفسه

ه ـذي من أجلـب الـا، وتسرى يعقوب بنفس السبـأيًض

ه، ـن زوجتيـا مـك دفًعـع إىل ذلـم، ُدفـرى إبراهيـتس

 .(2)اًلـا نسـلينجب هلمجاريتهما سريتني أن يتخذ له 

                                                 
(1) Eugen Hillman.Polygamie Reconsidered :African Plural Mariage and the 

Christian.New York :Orbis Books.1975.P140 

 .1/01ىت ـــم( 4)
 املسيحية، يف الواحدة الزوجة شريعة :الثالث شنوده البابا (1)

 .44 - 49 ـة، صــلعباسيمطبعة األنبا رويس با
 .4 - 11/1ن ــأنظر سفر التكوي (2)

ا، ـتدرجيًي اًلـة شكـدد يف املسيحيـع التعـوقد أخد من
بتحرميه على رجال الكنيسة دون غريهم،  فبدأ أواًل

ذي ـمث أصبح الزواج األول لغري رجال الكنيسة هو ال
ُخول للمسيحي بعد  مث الدينية، املراسيم بطريقة يتم
يف اختاذ زوجة ثانية على أن ُتقام مراسيم  احلق ذلك

ُحرم الزواج الثاين  لكذ بعد مث الكنيسة، خارج الزواج
رح ـدة حىت ُيَسـر من واحـحي املتزوج بأكثـعلى املسي

انتهى األمر مبنع كلي للتعدد على أن جيوز  مث الثانية،
رام ـأب البطريقمنع ( م411)التسري، فلما كانت سنة 

راد ـر إىل إفـهى األمـا، وانتـري أيًضـاين التسـالسري
 .(1)ةــة يف املسيحيـالزوج

 ،ددــع التعـون منـلى قانـائس عـت الكنـصادقد ـولق
املنع متَضمنا يف بعض بنود قوانني الرسل،  هذا اءـوج

 :من الكتاب األول لقوانني الرسل( 64)مثل القانون 
ل، فليعلموا ـا بعـوإن كان واحد له زوجة أو امرأة هل»

 .(6)«واــأن يكتف

عترب ل فيـاء الرسـني اآلبـن قوانـم (21)أما القانون  
 :دةـر من واحـزوج أكثـل من تـن كـا عن الديـخارًج

ة ــر علــن غيـرأة مــرج امــاين أخـل علمـا رجـأمي»
 ،اــرى معهــزوج أخــأو ت ،كـب ذلـة تستوجـوال حج
 .(1)«ة اهللـن كنيسـف مـا، فلُينـن زنـة مـأو مطلق

املسيحيون أن أصل الزواج نشأ على تشريع  ويرى هذا 
واألنبياء بالتعدد  مسح لليهود اإلله نأو ،حدةوا زوجة

منه، وأن املسيح جاء بالطهارة الكاملة  وتيسري كمنحة
ل ــمثا ُتـدة باعتبارهـة الواحـع الزوجـاد تشريـفأع

 . ديــروحي واجلسـو الـالسم

ا ال يوجد يف نصوص العهد اجلديد ما يثبت هذا طبًع
املسيحيني  اللهم بعض فتاوى علماء الالهوت ،التحرمي

بالعادات الوثنية الرومانية اليت تدعوا  تأثروا الذين
س ـر القديـذا األمـويعترف هب .ةــراد الزوجـإىل إف

يف وقتنا احلايل العادات الرومانية،  ولنتبع» :رجينيوأ
 .(9)«ةــرأة ثانيــزواج امـح بـفال يسم

                                                 
دد بني ـالق والتعـزواج والطـال: غضة بوأزكي علي السيد  (1)

 .401ـ ص مرجع سابق، األديان والقوانني ودعاة التحرير،
  .440 ـص ق،ــع السابــاملرج (6)
 .440 ـص ق،ــع السابــاملرج (1)

(8) Eugen Hillman.Polygamie Reconsidered: African Plural Mariage and 
the Christian.P17. 
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يي ـولطاملا كانت الكنائس اإلفريقية تذكر أن مسيح
ع بسبب ـوأن ذلك املن ،تعدد الزوجات منعوا دق أوروبا
 .(0)ديين بأمر وليس الرومانية احلضارة عادات من عادة

ت أن ـثبذي ُيـحي الـخ الديين املسيـد بالتاريـونستشه
وك ـق، خاصة لدى امللـة مل ُيطبـراد الزوجـقانون إف

اين ـوالطبقات احلاكمة، فقد تزوج اإلمرباطور الروم
، «اروــهوجل»و« وراتــس»ن ـل مــان كــحي شارملـاملسي
، «ليو السادس»من احملظيات، كما أن  العديد جانب إىل

الث ـه ثـرن العاشر امليالدي، كان لـم يف القـالذي حك
ه ــت لـيت أجنبـي الـة، وهـري برابعـوتس ،اتــزوج

م اإلمرباطورية ـذي حكـال «نيـقسطنط» ورـاإلمرباط
ك ـفردري» كـن امللأكذلك  الرومانية الشرقية، وجند

ال ــة رجـني مبوافقـه على امرأتـد زواجـعق «ومـغلي
 .(4)تـالربوتستانالدين 

رق ـومل يقف األمر عند هذا احلد بل كانت بعض الف
اء ــة اآلبـل طائفـدد، مثـذا التعـز هـة جتيـاملسيحي

ة، ـجنليزيتر اإلـة منشسـودة يف مدينـوجاملابيني ـالب
ا ا خملًصكل من يريد أن يكون مسيحًي نأتقول حيث 
وكذلك طائفتا  ،(1)نساء عدة من امتزوًج يكون أن وجب

(2)«أنابابتيس»
(1)«املورمون» وفرقة 

التعدد  أباحتا اللتان 
لى ـة عــي املفضلـى هـة األولــون الزوجـلى أن تكـع

 .(6)هـوحدها احلق يف محل لقب زوج اـوهل ،األخريات

رر ـد قـر فقــن لوثــة مارتـتانيس الربوتسـا مؤسـأم
ال إن إبراهيم ـرب، وقـه الـر مل ُيحرمـدد أمـأن التع

 .(1)انـكانت له زوجت ا كاماًلنفسه الذي كان مسيحًي

                                                 
املرأة يف اإلسالم واملرأة يف العقيدة  :شريف عبد العظيم (0)

 :ةـترمج ة،ــورة واحلقيقـاليهودية واملسيحية بني األسط
وة ــاوين للدعــب التعـح اهلل، املكتـل ذبيـد إمساعيـحمم

 .21 ـص وة،ــات بالربـة اجلاليـوتوعي
ات، دار ـات يف الديانـتعدد الزوج: كرم حلمي فرحات .د (4)

 .06 ـم، ص4114 هـ،0144 اآلفاق العربية،الطبعة األوىل،
دد بني ـالق والتعـالزواج والط: غضة زكي علي السيد أبو (1)

 .402 ـص مرجع سابق، األديان والقوانني ودعاة التحرير،
 ،ةـــن الربوتستانيـعرع ـب مسيحي تفـمذه :ســأنابابتي (2)

 .م01رن ــأ يف القــونش
 .أسسه جوزيف مسيث األمريكي مذهب مسيحي :ونـاملورم (1)
ات، ـات يف الديانـتعدد الزوج: اتـمي فرحـرم حلـك .د (6)

 .06 ـق، صــع سابــمرج
دد بني ـالق والتعـالزواج والط: غضة زكي علي السيد أبو (1)

 .402 ـص مرجع سابق، رير،األديان والقوانني ودعاة التح

دة يف ـــة الواحـراد الزوجـون إفـون قانــه يكــوعلي

ل ـة، مل ُيذكر بشكـاملسيحية، كباقي العقائد املسيحي

وص ـد إىل نصـوال يستن د،ـد اجلديـصريح يف العه

ة، لذلك ــادات ظنيـا اجتهـة، بل إهنـتشريعية قطعي

 .ابــك وارتيـل شـان حمـك

 تعدد الزوجات في اإلسالم

الم، ـد ُقَبيل اإلسـام السائـات النظـدد الزوجـكان تع

ه ــا أباحـات، وإمنـدد الزوجـالم تعـع اإلسـفلم مين

: حـل صريـكة القرآنية بشـبضوابط نصت عليها اآلي

اَب ـَوِإْن ِخْفُتْم َألَّا ُتْقِسُطوا ِفي اْلَيَتاَمى َفاْنِكُحوا َما َط}

ْم َألَّا ـاَع َفِإْن ِخْفُتـَلاَث َوُرَبـاِء َمْثَنى َوُثـَن النَِّسـْم ِمـَلُك

 .(9){ْمـْت َأْيَماُنُكـَدًة َأْو َما َمَلَكـوا َفَواِحـَتْعِدُل

ض ـان لبعـة كـذه اآليـه هـففي الوقت اليت نزلت في

ان، ـر مثـات، وللبعض اآلخـال منهم عشرة زوجـالرج

ة ـن ماجـواب يذوالترمد ـافعى وأمحـوقد روى الش

ده ـم وعنـفي أسلـة الثقـالن بن سلمـم أن غيـوغريه

 .(4)اختر منهن أربعة له الرسول  فقال نسوة، عشرة

ب ــة ُتخاطـة الكرميـن أن اآليـض املفسريـرى بعـيو

الناس على َقدر عاداهتم وعقوهلم، فقد كان التعدد 

م ـول هلـة تقـم، لكن اآلية الكرميـل عندهـو األصـه

تزوجوا ما شئتم من النساء يف حدود أربعة شريطة 

ان ـدل، كـدم العـل يف البشر عـان األصـدل، وملا كـالع

و ـدد هــان التعـوك ،رادــو اإلفـزواج هـل يف الـاألص

: ء، ويؤكد هذا الرأي يوسف قاسم فيقولاـاالستثن

 ،ددـاء هو التعـأن االستثن -م ـواهلل أعل -ر يل ـظه»

ار على ـل هو االقتصـة جتعل األصـوأن اآلية الكرمي

 .(01)«دلـألن شأن البشر عدم الع ؛دةـة واحـزوج

                                                 
 .1ة ــاآلي :سورة النساء (9)
املرأة بني اليهودية واإلسالم، : دـليلى إبراهيم أبو اجمل .د (4)

 .44 ـص مرجع سابق،
 .11 ـص ق،ــع السابـاملرج (01)
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اسي ــرط أســدد بشــالتع اح اهلل ــد أبـذا وقـه

اق ــدل يف اإلنفـل، العدـود بالعـدل، واملقصــو العـه

ل القليب، ـت واملعاشرة، أما العدل العاطفي وامليـواملبي

اإلنسان  ألن ؛دل الشرعيـار العـطإيدخل يف  ال هـفإن

السيطرة على ميوالت قلبه، وهذا هو املقصود  ميلك ال

َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن َتْعِدُلوا َبْيَن } :اىلـمن كالم اهلل تع

ا ـلَّ اْلَمْيِل َفَتَذُروَهـوا ُكـْم َفَلا َتِميُلـَلْو َحَرْصُتاِء َوـالنَِّس

 .(0){ِةــَكاْلُمَعلََّق

اة ــدة ودعـن املالحـد مـود العديـت جهـد انصبـولق

ة ـدق رسالـك يف صـدم إىل التشكيـالق ذمن رـالتحري

ة، ـرة زوجـمستغلني زواجه من إحدى عش الرسول 

ه ـري وراء ملذاتـويس ه كان رجل شهوة،ـم أنـبقوهل

دى ـة، بل تعـأربع أودة ـف بواحـم يكتـه، فلـوشهوات

 .رةــوق العشــك إىل ما فــذل

ىل أبعد حد إا كانت جهود علماء املسلمني مقنعة طبًع

ري ـاة، إال أنين أحببت أن أثـيف الرد على هؤالء الدع

 :ةــذه الشبهـان تدفعان هـنقطتان جوهريت

ن ــد سـه إال بعــدد نسائـعم ُيـل ول ـأن الرس (0)

 .نيـاخلمس

ا ــمجيع نسائه أرامل عدا عائشة رضي اهلل عنه (4)

 .ارةـا والبكـاليت تزوجها وهي يف حالة الصب

  ولـدد الرسـع على تعـوة هي الدافـان الشهـو كـفل

ل ـكما ال ُيعق ،ابـزوجات، لقام بذلك يف فترة الشبلل

 .ارـل ويترك األبكـأن يتزوج األرام

اء ـدد النسـالمي يف تصوره لتعـوذج اإلسـويبقى النم

لى ـقي عـا وُيبـع الزنـه مينـمى، لكونـل واألسـاألفض

 .كرامة املرأة وحقوقها، خاصة املطلقات واألرامل

ام ـاين جراهـويت الربوتستـادة الالهـا شهـل هنـوأنق

: ولـالمي فيقـوذج اإلسـى تبين النمـو إلـذي يدعـال

ات حىت ـدد الزوجـب أال متنع تعـة جيــإن املسيحي»

 ل ـات حلـالم شرع تعدد الزوجـفاإلس ع،ـحتمي اجملتم

                                                 
 .044اآلية  :سورة النساء (0)

ار ــة االختيــطى حريــوأع ،ةـالت االجتماعيــاملشك
في ـددة، فـة وحمــروط واضحـن بشــني لكـللمسلم

دة ـرأة واحـل امـل رجـزوج كـاجملتمعات املسيحية يت
رب، ـرعية تفشت يف الغط، لكن العالقات غري الشـفق
ل ـح للرجـو يسمـم فهـن كريـالم ديـإن اإلسـذا فـهك

دة أي ـــرم بشـه حيــلكن ،ةــة ثانيــزوج زوجـأن يت
ا ــحىت حيمي اجملتمع من تفشي الزن ؛ةـعالقات سري

 ■ .(4)«عــة اجملتمـن استقامـويضم ،اللـواالحن

 :المصــادر والمراجــع
 رش، دار املعارف، الدار البيضاءالقرآن الكرمي، رواية و. 

  ترمجة عن (: العهد القدمي والعهد اجلديد)الكتاب املقدس
اللغة األصلية، دار الكتاب املقدس مبصر، الطبعة األوىل 

 .م4119

 تعدد الزوجات يف الديانات، دار اآلفاق : كرم حلمي فرحات
 .م4114 هـ،0144 العربية، الطبعة األوىل،

 دد نساء األنبياء ومكانة املرأة يف تع :أمحد عبد الوهاب
 .م0494اليهودية واملسيحية واإلسالم، مكتبة وهبة القاهرة،

 ة، ـدة يف املسيحيـة الواحـشريعة الزوج: البابا شنوده الثالث
 .ةـمطبعة األنبا رويس بالعباسي

 الم، ـة واإلســني اليهوديــرأة بــامل: دـليلى إبراهيم أبو اجمل. د
 .م4111/هـ0249ر، مصر، ـللنش الدار الثقافية

 املكتب اإلسالمي الفقه والقانون، بني املرأة :السباعي مصطفى.د. 

 ةـدائرة املعارف الكتابية، حترير وليم وهبة بباوي، دار الثقاف. 

 الزواج والطالق والتعدد بني األديان : زكي علي السيد أبوغضة
 .م4112/هـ0141والقوانني ودعاة التحرير، الطبعة األوىل،

 دة ـرأة يف العقيـالم واملـرأة يف اإلســامل :مــف عبد العظيــشري
 :ةــترمج ة،ــورة واحلقيقـني األسطـة بــة واملسيحيــاليهودي

ة ـوة وتوعيـاوين للدعـب التعـح اهلل، املكتـحممد إمساعيل ذبي
 .وةـات بالربـاجلالي

 ا ـ املشنزواج، ترمجة وتعليق على منتـود الـعق: دـليلى أبو اجمل
 .عـود، دون دار الطبـوشروح التلم

 اء، ـام النسـالث، نظـام الثــود األول، النظــن التلمــاة ركــاملشن
 .م0491 دس،ــاين، القـدي النوبـمح :ترمجة

 Abdul Rahman Doi: Woman in Shari’ah,Ta-Ha Publisher, 
London,1994, P76. 

 Eugen Hillman: Polygamie Reconsidered: African Plural 
Mariage and the Christian, New York: Orbis Books,1975. 

                                                 
(2) Abdul Rahman Doi: Woman in Shari’ah, Ta-Ha Publisher, London, 1994, 

P76. 
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 املسار التارخيي 
 لتأليـه املسيـح

How Jesus Became God

  «لــن اجلليــودي مــظ يهــد واعــيمتج :ــاإهًل( سىــعي)وع ــح يســف أصبـكي»

How Jesus Became God: 
The Exaltation of a Jewish Preacher from Galilee 

، (Bart D. Ehrman)ان ـــإيرم تارــبكي ـث األمريـللباح (0)رـاب األخيـوان الكتـو عنــه

د، ـد اجلديامُلتخصص يف الدراسات حول تاريخ املسيحية املبكرة والنقد النصي للعه

 .ةـا الشماليـل بكاروالينـل هيـة تشابـة جبامعـات الدينيـاذ الدراسـوأست

ة ـصفح( 206)م، ويقع يف 4102ارس ـن من مـامس والعشريـاب يف اخلـدر الكتـص

ـة واستطاع دخول الئح ،(4)ةـصفحة للنسخة اإللكتروني (111)للنسخة الورقية، و

 .(1)زـورك تاميـة نيويـلل جملـا لشهر أبريـتب مبيًعأكثر الك

                                                 

وم ـة اآلداب والعلـان، كليـخ األديـص تاريـلك الدكتوراه، ختصـباحث بس: ياسـني اليحيـاوي( *)

  .ةــة املغربيـاس، اململكـف -س ـساي ،ةـاإلنساني

(1) Ehrman, D. Bart. How Jesus Became God: The Exaltation of a Jewish Preacher from Galilee, USA: 
HarperOne, 2014. 

ة ــالرمسير ـن دار النشـادرة عـالص( Epub)ة ــصيغ( Adobe Digital Editions)ة ــحتديًدا ُنسخ( 4)
(HarperOne) ،راءةــا يف هذه القـم اعتمادهـوهي النسخة اليت ت. 

(3)  "Best Sellers - Hardcover Nonfiction." Nytimes.com. The New York Times, 7 Apr. 2014. Web. 13 Apr. 
2014. <http://www.nytimes.com/best-sellers-books/2014-04-07/hardcover-nonfiction/list.html>. 

ن ـــــياسي
 اويــاليحي

* 

  البدايةالعودة إىل   
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ا داخل أوساط امُلحافظني، فاقت واسًع كما أثار جداًل

 (0)(Reza Aslan)الضجة اليت صاحبْت كتاب رضى أسالن 

وال أدل على ذلك من إصدار كتاب يف األسبوع نفسه 

كيف حتول »: إيرمان، حيمل عنوان تبار كتاب لصدور

بالطبيعة األصول احلقيقة لإلميان : اإلله إىل يسوع

، باإلضافة (4)«انـإيرم تراـبا على اإلهلية ليسوع، رًد

ة ـات املبثوثـرات وامُلراجعـن امُلناظــة مــإىل جمموع

 .ةــع األمريكيـوات واملواقـعلى القن

 ارخييـالتة يف التتبع ـاب الرئيسيـتتمحور فكرة الكت

ع ـرن الرابـرن األول إىل القـن القـوع مـورة يسـلص

وهي السنة اليت مت ، (م141)ة ـي وحتديًدا سنامليالد

جممع نيقية إلرساء أسس العقائد املسيحية  عقد فيها

وكيف استطاع  املسيح، وطبيعة صورة فيها مبا الرمسية

وت ـم عليه باملنيب من اجلليل ذو خلفية يهودية ُحِك

يتحول من إنسان  أن الرومانية االمرباطورية طرف من

 ..رــلآلب يف اجلوه اٍوـإىل ابن اهلل ُمس

امُلتخيل الذي رمسته اجلماعات  إيرمان تبار يستكشف

ب، ــة الصلـد حادثـوع بعـن يسـى عـة األولـاملسيحي

وت، وهي الروايات اليت ـوقصصهم عن القيامة من امل

 .هـعلى ألوهيت اًلـمت تأويلها الحًقا إىل أن صارت دلي

ان يف ـرمإي تبارري الذي ينطلق منه ـإن اإلطار النظ

األخري، ويف ُمجمل أطروحاته، يعتمد باألساس  كتابه

ْت ـة اليت ومسـات احلديثـة من الفرضيـعلى جمموع

املسيحية امُلكربة،  تاريخ حول الغريب األكادميي البحث

ا ـان هلمـوحتديًدا اجلدل حول إشكاليتني كبريتني ك

 :اــة، ومهـوث احلديثـه البحـغ يف توجيـر البالـاألث

ة ــة وإشكاليــهرطق / ةـة أرثوذكسيـة ثنائيـكاليإش

 .ارخييــح التــاملسي

                                                 
(1) Aslan, Reza. Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth, 

USA: Random House Publishing Group, 2013. 
(2) Bird, Michael F., Craig A. Evans, Simon Gathercole, Charles E. 

Hill, and Chris Tilling. How God Became Jesus: The Real Origins 
of Belief in Jesus’ Divine Nature - - - A Response to Bart 
Ehrman, USA: Zondervan, 2014. 

  إشكاليـة ثنائيـة أرثوذكسيـة

( Walter Bauer)والتر بور  نظرية كانت األوىل فبخصوص

ة يف ــة واهلرطقـه األرثوذكسيـا يف كتابـاليت عرضه

( Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity)املسيحية املبكرة 

ادة ـا إعـة مت فيهـة ثوريـمبثابة نقلم، 0412ة ـسن

الصورة الرمسية اليت روجتها الكنيسة  :النظر حول

ة ـن أصالـا عـة فيهـن، ُمدافعـن الزمـرون مـة قـطيل

ل ـا إىل الرسـا بإرجاعها تارخيًيـا ومعتقداهتـتعاليمه

أنفسهم الذي عاشوا مع يسوع، وأن عقائد اهلراطقة 

 .ةـم الصحيحـني عن التعاليـض املسيحيـعغ بـهي زي

س؛ ـــْت العكــور أثبتـــر بـــة والتــر أن أطروحـغي

ة ـْت باهلرطقـم اليت ُوصفـض التعاليـدة أن بعـمؤك

 .ةـة للمسيحيـل األقدم واألكثر أصالـكانت هي الشك

وفسر بور جناح األرثوذكسية بتفوق أتباعها ومتكنهم 

عد امُلصاحلة التارخيية اليت من الوصول إىل احُلكم ب

طني، فأعادت ـاين قسطنـور الرومـا اإلمرباطـام هبـق

م ـت آرائهـخ وفرضـة التاريـرة كتابـة امُلنتصـاجلماع

ا ـع عنهـة اليت دافـة، وهي األطروحـم أصيلـكتعالي

ا منهجية ـه، وناقش فيهـان يف إحدى ُكتبـإيرم تارـب

 .(1)ورــر بــوالت

 يــح التــاريخيإشكاليـة المس

التارخيي فقد عرفت ثالث حمطات  املسيح إشكالية أما

ورة ـا يف بلـدة منهـل واحـت كـة سامهـة ُمهمـتارخيي

ع ــم ىـاألولت ـاث، انطلقــة لألحبــج النهائيـالنتائ

 .(2)م0119ة ـسن ،(H. S. Reimarus)اروس ـــرامي

                                                 
(3) Ehrman D. Bart. Lost Christianities: The Battles for Scripture and 

the Faiths We Never Knew, USA: Oxford University Press, 2005, 
pp.172 - 180. 

(4) Mattéi, Paul. Le christianisme antique: De Jésus à Constantin, 
Franc: Armand Colin, 2011, p.54. 
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زر ـيترت شوـن ألبـل مـا كـد تزعمهـفق ةـالثانيا ـوأم

(A. Schweitzer )ان ـف بولتمـورودول(R. Bultmann)، ت ـوانته

ة ــات املسيحيـاج للجماعـح ُمجرد نتـار املسيـباعتب

اول ـوال عالقة له باملسيح التارخيي الذي ح ،امُلبكرة

م ــالل التعاليــن خـه مـم معاملـزر رسـرت شويتـألب

اع ـأتبان وـب بولتمـبل ذه. حـة للمسيـاإلسكاتولوجي

ارخيي ـمدرسته إىل القول باستحالة إجياد املسيح الت

 .(0)دـد اجلديـوص العهـداخل نص

من األحباث  الثالثةيف ظل هذا الزناع ظهرت املرحلة 

حول املسيح التارخيي، واليت انطلقت مع جمموعة من 

( Robert W. Funk)ك ــرت فنـروب :مــلى رأسهـاء عـالعلم

ن ـالّلذي( John Dominic Crossan) انـك كروسـوجون دوميني

( Jesus Seminar) «ندوة يسوع»ا مجعية حتت اسم ـأسس

ًدا ـم، فأعطوا بذلك شحنة جديدة وُبع0491ة ـسن

ة ــات امُلتواليــع االكتشافـا مـاث، خصوًصـآخر لألحب

ى ـرون األولـود للقـات اليت تعـن املخطوطـد مـللعدي

حاوالت ملتخصصني للمسيحية، فظهرت بذلك مئات امُل

، داخل مجعية ندوة يسوع أو خارجها سواء ،أكادمييني

 .(4)لتحديد صورة يسوع التارخيي

ن ـًدا مـإيرمان باعتباره واح تبارال ـرز أعمـوهنا تب

ولوجي ـورة يسوع النيب اإلسكتـني عن صـأبرز امُلدافع

(eschatological Prophet)، الرؤيوي النيب أو (Apocalyptic Prophet)، 

ر ــى يف حتذيـة األولـه بالدرجــل ُمهمتــذي تتمثـال

م، ــة للعالــة وامُلروعــة القريبــن النهايـاس مــالن

: وانـــه بعنــاب لــور يف كتـذا التصـرض هـد عـوق

(Jesus: Apocalyptic Prophet of the New Millennium)(1). 

                                                 
(1) Ibid, p.55. 

اث ـــا األحبــرؤى اليت صاغتهــف الـلى ُمختلـالع عـلإلط( 4)
 :رــح التارخيي ينظـدة حول املسيـاجلدي

 Giri, Jacques. les nouvelles hypothèses sur les origines du 
christianisme, France: KARTHALA, Ed.4, p.192. 

(3) Ehrman D. Bart. Jesus: Apocalyptic Prophet of the New 
Millennium, USA: Oxford University Press, 1999. 

 المسار التاريخي لتأليه المسيح

ع ــري، نستطيـار النظـب لإلطـض امُلقتضرـذا العـهب

ه ــش من خاللـام الذي ناقـاق العـالوقوف على السي

 «املسار التارخيي لتأليه املسيح»ة ـإرمان أطروح تبار

ة ــة الالحقـث، من خالل اإلضافـه احلديـيف كتاب

ل ـوع، واليت تبلورْت بشكـللطبيعة األلوهية على يس

رت ـرن األول إىل أن استقأكثر ُنضًجا منذ أواخر الق

ا ع، وأيًضـيف صورهتا النهائية مع بداية القرن الراب

ه، ـوع نفسـوال يسـم وأقـث يف تعاليـالل البحـن خـم

د ـا يف العديـورة اليت رمسهـن الصـك عـُمدافًعا يف ذل

 .ويـيب رؤيـوع كنـة يسـه عن مهمـن أحباثـم

ة ـــ تسعع يفـه الذي يقـان كتابتـإيرم تارـبل ـاسته

فصول، مبقدمة يعرض فيها الدافع الذي جعله ُيقدم 

على تأليف هذا الكتاب، وبعيًدا عن طابع تشويق 

استخدمها  واليت ،للمقدمة احملورية الفكرة فإن القارئ،

 اتــثبإ تارـب ةـحماول يـه ،(2)هـكتب ضـبع يف اـأيًض

التعارض بني الالهوت والتاريخ، بني دراسة املسيحية 

من ُمنطلق علمي تارخيي،  ودراستها الهويت، نطلقُم من

هذا السياق، إذ أن امُلهتم  داخل كتابه عنوان يضع وهنا

ه ـا اإللـة اليت أصبح هبـن الكيفيـبالالهوت يبحث ع

 .اـكيف أصبح اإلنسان إهًل: إنساًنا، بينما املؤرخ يسأل

املقدس  اإلنسان :وعنواهنما والثاين األول الفصلني ويف

يف  دســان املقـواإلنسا ــة ورومــان القدميــليونيف ا

إيرمان عرض اإلطار  تبار، ُيحاول اليهودية القدمية

ة، ـالتارخيي والسوسيولوجي الذي نشأت فيه املسيحي

وب ـد الشعـة عنـوم األلوهيـث يف مفهـمن خالل البح

ا ـرة وأيًضـة املبكـواء بالنسبة للمسيحيـالقدمية، فس

م ـة، لـثنيني يف اإلمرباطورية الرومانياليهودية والو

ل ـد فاصـن لديهم يف منظومة األفكار الدينية، حـيك

ه، ـم اإللـعال: اءـة السمـمملك)دس ــم املقـني العالـب

د ـاك العديـر، فُهنـامل البشـوبني ع( ةـامل اآلهلـأو ع

 .اـن نقاط التماس بني العاملني وتواصل دائم بينهمـم

                                                 
(4) Ehrman D. Bart. Jesus, Interrupted: Revealing the Hidden 

Contradictions in the Bible (And Why We Don’t Know About 
Them), USA: HarperCollins, 2010. 
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دس ـان املقـث عن اإلنسـق احلديـنطلميكن من هذا امُل
 :نـالل منظوريـه من خـأو املؤل

 وذلك بأن خيتار اإلله  ق االختيار،ـعن طري: األول
ى ـه إلـليضم( اربـن، ُمحـلك، كاهـم)ر ـد البشـأح

 .ةــوف اآلهلـصف

 مقدس  كائن يتجسد بأن التجسيد، طريق عن :الثاين
 .انــإنس ةـيف صف( َلكــة، َمـد اآلهلـأح)

د، ـد اجلديـوص العهـًرا يف نصـده حاضـذا ما جنـوه
ا ـويروي لن ،ة األوىلـد الطريقـفإجنيل مرقص يعتم

ا ـه، بينمــول إىل إلـان الذي حتـح اإلنسـة املسيـقص
ة ُمصوًرا املسيح ـة الثانيـيعتمد إجنيل يوحنا الطريق

كإله منذ البدء وقبل خلق العامل مث نزل إىل األرض 
من مرقص  جتسد يف إنسان، وبالتايل ُنالحظ أن كاًلو

ة ـوع إىل مرتبـع يسـري إىل رفـويوحنا يصل يف األخ
 .ةــات ُمختلفـن من منطلقـة لكـاأللوهي

األفكار الدينية عند اليونان والرومان،  إىل وبالرجوع
دو ـر يبـم البشـة وعالـم اآلهلـل بني عالـفإن التداخ

ة، سواء ـلى األساطري القدميأكثر جالء لكل ُمطلع ع
ود ـر، أو يف صعـة إىل عامل البشـزول أحد اآلهلـيف ن

 .ةـم اآلهلـر إىل عالـأحد البش

ا، ـن هذا التحول واالنتقال بني العاملني فجائًيـمل يك
م ـاد منوذج هرمي يتـإيرمان باعتم تإذ ُيحدده بار

 ، فعلى قمة(0)فيه االنتقال بني العاملني بشكل تدرجيي
م يف ـق وامُلتحكـوي، اخلالـه قـا إلـد دائًمـرم يوجـاهل
ل ـة أقـن اآلهلـرى مـات أخـد طبقـل شيء، مث جنـك
 . ةـوة ومكانـق

ذي ـال وديــالديين اليهن ـديث عـوص احلـأما خبص
ة ـمملك نيـل بـإن التداخـق، فـد مطلـه واحـيؤمن بإل

ع ـن مـب حتديًدا، لكـاء وعامل البشر يبدو أصعـالسم
دة، ـل عديـاط تواصـان نقـإيرم تارـد بـك يرصـذل

ودي استبدل اآلهلة بكائنات ـمشرًيا إىل أن الفكر اليه
 .(4)مقدسة، كاملالئكة والكريوبيمات والسفنكوسات

                                                 
(1) Ehrman D. Bart. How Jesus Became God: The Exaltation of a 

Jewish Preacher from Galilee, USA: HarperOne, Adobe Digital 
Editions version, EPUB file, 2014, p.36. 

(2) Ibid, p.68. 

ة ــود بإمكانيــن اليهــالدي آمـياملرن األول ـالق فيـف

ر إىل ـول أحد البشـأن يتحـك ،املنيـال بني العـاالنتق

ا ـة وأحياًنـوبالتايل فإن إعطاء صفة القدسي الك،ـم

ة ألحد الشخصيات اهلامة يف الفكر اليهودي ـاأللوهي

د ـوهذا كان التصور السائ. اقـيندرج داخل هذا السي

دت ـرة اليت شهـا يف الفتـوأيًض ،ةـور القدميـيف العص

 .ةــالد املسيحيــمي

في ـا، فـفًتيالدي شهد تغرًيا الاملغري أن القرن الرابع 

ة إىل ــن الوثنيـاين مــامل الرومــال العـم انتقـخض

ن ـني عـة الوثنيـن الفالسفـة، عبَّر العديد مـاملسيحي

ر، إذ ـج عميق بني العامل املقدس وعامل البشـوجود ف

ال وجود إال إلله واحد قوي، ومت بذلك االبتعاد عن 

 .(1)املنيـاإلميان بوجود هرم اآلهلة الذي يربط الع

م ـا تـة فإن يسوع أيًضـأة املسيحيـوع إىل نشـوبالرج

امليالد  من األول القرن يف الشعيب امُلتخيل حسب إدخاله

وارتقاؤه  اهلرم هذا يف مرتبته واختلفْت اآلهلة، هرم إىل

زوال مفهوم اهلرمية  لكن مجاعة، كل معتقد حسب فيه

ع ـيف الفكر الروماين الوثين يف ُمستهل القرن الراب

وضع أول قانون لإلميان املسيحي،  مع وتزامنه يالديامل

ة، ـرم اآلهلـل هـو داخـوع من ُعضـأدى إىل حتول يس

 .ةـاو له يف الطبيعـإىل اإلله نفسه امُلس

إيرمان نقطة جوهرية  تويف هذا السياق يعرض بار

ب ــوع جيــة يسـث يف ألوهيــول أن البحـور حـتتمح

رن ــْت له يف القـة اليت ُرمسورـق من الصـأن ال ينطل

م ـة ورسـاليت متيزت بكسر هرم اآلهل يالدياملالرابع 

ر ـتصور كومسولوجي جديد يتكون من إله مطلق وبش

 الديـياملالرابع رن ـا يف القـعاديني، فيسوع أصبح إهًل

ا التصور األرثوذكسي، وهذا املفهوم خيتلف متاًم حسب

 .عن نظريه يف القرن األول

البحث عن الكيفية اليت أصبح  حناول يل عندماوبالتا

ث ـؤال البحـة سـادة صياغـا جيب إعـوع إهًلـا يسـهب

 :(2)ايلــــكالت

                                                 
(3) Ibid, p.39. 

(4) Ibid, p.40.  
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 منظور آمنت اجلماعات املسيحية املبكرة بأن أي داخل

 هــــوع إلـــيس
 ؟إذا كانت مملكة السماء تتكون من هرم اآلهلة

ملني يف بعد عرض مفهوم األلوهية وااللتقاء بني العا
إيرمان  تينتقل بار والروماين، اليهودي الديين املوروث

 اعتقد يسوع بأنه إله؟ هل: بـ امُلعنون الثالث الفصل يف
خالل سياق  من امؤكًد التارخيي، يسوع عن احلديث إىل

ودي ـحذر الشعب اليهأقواله وأعماله أنه نيب رؤيوي 

 .مـة العالـن هنايـم

ب ـيع الوقوف على جانلكن هل من بني تعاليمه نستط
 تُيجيب بار وع؟ـمن الكشف عن الطبيعة اإلهلية ليس

من خالل ُمناقشة جمموعة من النصوص يف إجنيل 
ع ـه وضـس هو اآلب، مع أنـوع ليـإىل أن يس (0)يوحنا

ذه ـع هـري أن مجيـه، غـاواة معـدم امُلسـه على قـنفس
د إىل يسوع يف إجنيل يوحنا ال تصم املنسوبة األقوال

ب ـارخيي، فيصعـد التـر النقـن معاييـأمام أي معيار م
أقوال أصيلة، خصوصا وأهنا ُدونْت  أهنا اجلزم بالتايل

 .اــد يوحنـط عنـفق

ل ـفالعديد من املصادر األقدم تارخييا من هذا اإلجني

، (Q)در ـواملص ،صــل مرقـوإجني ،سـل بولـرسائ)ـ ك

 .الصورة هبذه يسوع عن تتحدث مل (ولوقا ،مىت وإجنيل
ما يؤكد أن هذا التقليد حول ألوهية يسوع يرجع 

 .(4)إىل الهوت مجاعة يوحنا وليس إىل يسوع نفسه

إيرمان يف هذا السياق جمموعة  توقد استعرض بار
م ـاس مت تقديسهـألن وديـمن النماذج يف التاريخ اليه

والرفع من مكانتهم يف مرحلة سابقة عن الزمن الذي 
ا عند احلضارات كان سائًد ما خبالف هذاو فيه، عاشوا

ا، ـه إهًلـن نفسـون ُيعلـان الفرعـامُلجاورة، ففي مصر ك
وكذلك الشأن بالنسبة لإلسكندر املقدوين وأغسطس 

اء ـد األنبيـة فإن متجيـوآخرين، أما بالنسبة لليهودي
 .وامللوك كان من عمل األتباع الذين جاؤوا بعدهم

                                                 
 .02/4، 01/11يوحنا : ُينظر (0)

(2) Ehrman, D. Bart. How Jesus Became God, p.96; 
Ehrman, D. Bart. Jesus, Interrupted, p.156 - 163. 

، ما ال ُيمكننا معرفته: يسوع قيامة :الرابع الفصل أما

، ا معرفتهــما ُيمكنن: قيامة يسوع :الفصل اخلامسو

قصة القيامة،  عن للحديث إيرمان تبار خصصهما فقد

ني ـن بـام مـوع قـل بأن يسـني األوائـان املسيحيـفإمي

م ـدث الرئيسي الذي ساهم يف رسـل احلـوات شكَّـاألم

ا أن ـدو واضًحـويب. حــة املسيـى أللوهيـامل األولـاملع

دث، ــذا احلـرد هـت على سـة اتفقـل األربعـاألناجي

على أن القيامة  وكانت اإلشارة إىل القرب الفارغ دلياًل

 . دـا باجلسـبل أيًض ،طـن بالروح فقـمل تك

ومع توايل األحداث والظهورات ليسوع بني العديد 

وع يف ـة، فيسـرت التأويالت امُلتفرقـاع انتشـن األتبـم

ا امُلخلص ، وهو أيًض(1)إسرائيل ابن اهلل ملك هو آماهلم

م ـاع األوائل، فارقهـد يف نظر األتبـم، وهو السيـاملتأل

 بعد أحداث الصلب ليجلس عن ميني اآلب

ا ــم ربطهـيب تـل الشعــاب يف امُلتخيـذه األلقـل هـفك

: رأـيف سفر املزامري نق د القدمي، فمثاًلـبنصوص العه

َع ـاْجِلْس َعْن َيِميِني َحتَّى َأَض: ديـول األزيل لسييق»

د يف ـون السيـ، فمن سيك(2)«َكـا ِلَقَدَمْيـَأْعَداَءَك َمْوِطًئ

ه ـد اإللـدق وعـد صـا قـوع، وهـري يسـص غـهذا الن

ة ـبأن جعله ملًكا ليس على إسرائيل فقط بل يف مملك

ن اهلل ـو ابـوع هـان يسـك أن كـق بذلـاء، فتحقـالسم

ذا ـل هـه داخـات التأليـذا بدأت عمليـاحلقيقي، وهك

 ،ىــه األولـزال يف مراحلـه ال يـو تأليـاق، وهـالسي

 .(1)وره النهائيـم يبلغ بعُد طـول

ة ـوالالفت لالنتباه من خالل النصوص الكرستولوجي

ر ــآلب يف اجلوهـا لـن ُمساوًيـم يكـوع لـاألوىل أن يس

اه اآلب ــذي أعطـص الـط الشخـفقو ـة، فهـوالطبيع

 .رـة البشـن مكانـلى مـة أعـة قدسيـمكان

األوىل للمسيحية إىل أي من أتباع  النصوص ترجع ال

ان ـود عيـل شهـن رواة األناجيـيسوع املقربني، فلم يك

 .سنوات عديدة بعد إال الشهادات أوىل تدوين يتم ومل

                                                 
 .وك إسرائيلابن اهلل هو اللقب الذي كان ُيطلق على مل( 1)
 .001/0املزامري ( 2)

(5) Ehrman, D. Bart. How Jesus Became God, p.157. 
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 وع؟ـع يسـملاذا إذن مل يدون األتباع األوائل قصتهم م

ل ـالفصاؤل يف ـذا التسـان على هـإيرم تارـب بـُيجي

د يف ـح امُلمجـاملسي: ة الكريستولوجياـبداي: السادس

ؤالء ـب هـى أن أغلـارة إلـالل اإلشـن خـ، ماءـالسم

ة إىل ـة االجتماعيـون من الناحيـاألتباع كانوا ينتم

ادمني من ـني القـني واجلليليـراء والفالحـلفقة اـطبق

راءة ـم للقـايل احتمالية إتقاهنـان بالتـاف، فكـاألري

ى ـة إلـة، باإلضافـن الكتابـك عـًدا ناهيـة جـضعيف

 ـال ُمصاحًبـالتأكيد على أن اهلاجس اإلسكتولوجي ظ

فلم يهتموا  األوائل، األتباع ولباقي عشر االثىن للرسل

م ــليقينه ،هـة حياتـأو كتاب ،وعـم يسـلين تعاـبتدوي

 . املــة العـك لنهايـراب الوشيـباالقت

ة ـل قصـدة لنقـة هي الطريقة الوحيـوكانت امُلشافه

هي ـذا التراث الشفـل هـدد، وظـني اجُلـوع للمؤمنـيس

ينتقل من شخص آلخر ومن ثقافة ألخرى إىل أن مت 

 .لـجنيتدوينه بعد سنني عديدة يف أوىل نسخ اإل

ة ـإيرمان فرضية جدلي تويف هذا املعرض يطرح بار

د ـه شاهـل كتبـه إجنيـذي سيكون عليـل الـعن الشك

ا سيكون فإنه حتًم ،وع املقربنيـعيان أو أحد أتباع يس

 ،اـيت لدينـل الــاألناجي ـنري عذــجل ـا بشكـُمختلًف

. حـة املسيـور الرمسي للكنيسة حول طبيعـوعن التص

م ـلى التعاليـوي عـراضي سيحتـل االفتـاإلجنيذا ــه

ه ـا على رحالتـكما سيحتوي أيًض وع،ـاألخالقية ليس

راب ـا الناس من اقتـُيحذر فيه ،رىـة إىل أخـمن قري

 .اـوحيثهم على التمسك بالوصاي ،مـهناية العال

ه ـيسوع كإل: عـل السابـالفصان يف ـإيرم تارـُيعاجل ب

بداية تشكل  ،املبكرة التجسد كرستولوجيا :األرض يف

الدينية األوىل  النصوص يف املسيحية الكريستولوجيا

د، حيث كان اإلميان الشعيب ُيزنل يسوع ـللعهد اجلدي

مزنلة أرفع من باقي البشر، وحىت لو مت اعتباره ذو 

ل ـة األقـطبيعة إهلية، فهي تندرج داخل سياق اآلهل

يص هذا اإلميان ق، ُيمكن تلخـه امُلطلـة من اإللـمكان

ع ـ، وم«س اآلبـه لكنه ليـيسوع إل»: بالصيغة التالية

دي ـا كدين توحيـة على مكانتهـذلك حافظت املسيحي

 . دـه واحـن بإلـيؤم

سجاالت عديدة حاولت إعطاء  الفترة هذه شهدت لقد
 ارــاألفك نـم دـالعدي رتـوظه ة،ـاملعضل ذهـهل ولـحل

ري ـلفة، لكن يف األخوالتعاليم جلماعات مسيحية ُمخت
ذه ــر يف هـد أن ينتصـق واحـوى فريـع سـمل يستط

ل من آرائه الدين الرمسي للمسيحية، ـة، وجيعـاملعرك
روج ـة واخلـة واهلرطقـا آراء اآلخرين بالبدعـواصًف

 .ةـوع الصحيحـم يسـن تعاليـع

الطريق : العهد اجلديد بعد :وعنوان الثامن الفصل يف

، يالدياملوالثالث  الثاين القرن يف لوجياللكرستو املسدود
ة ــن ثنائيـث عــى احلديـان إلــإيرم تارــل بــينتق

ة ـة، فوصف تعاليم مجاعة ُمعينـهرطق/أرثوذكسية
ود ـوج :األولبأهنا هرطقة أو بدعة يقتضي أمرين، 

ح أو ــم الصحيـو التعليـة وهـل للهرطقـه املقابـالوج
ن ـم الصحيح عـقية التعليأسب :والثايناألرثوذكسي، 

و ـال هـذا االستعمـإن ه. اطئ اهلرطوقيـالتعليم اخل
 اليت الرسيمة الكنيسة أن اق الالهويت، إذـني النطـره

ْت آراء ــد، وصفــة اآلراء والعقائــيف معرك رتـانتص
 .ةـة وبدعـا هرطقـني بأهنـل امُلخالفـك

لف أما داخل سياق البحث التارخيي فإن األمر ُمخت

راءة ـذه القـة هـا يف مقدمـمتاًما، لقد سبق وأن أشرن
دل حول هذه الثنائية ـاد اجلـور أعـر بـأن عمل والت

 تارـد بـل أكـذا الفصـخي، ويف هـه التاريـإىل سياق
 -وص ـمن خالل ُمناقشة العديد من النص -ان ـإيرم

ت ــيت ُوصفـم الــن التعاليـد مــة العديـلى أسبقيـع
ل ــة، وعلى أن كـة على التعاليم األرثوذكسيباهلرطق

اجلماعات املبتدعة يف القرن الثاين والثالث والرابع 
ا ـيالدي نشرت معتقداهتا ودعْت إليها إمياًنا منها أهنامل

 . ةـثر أصالـة واألكـم الصحيحـالتعالي

لقد ظهرت تعاليم ُتحاول التأكيد على بشرية يسوع، 

و ـوع هـد أن يسـتعاليم تؤكويف اجلهة امُلقابلة ظهرت 
أخرى ُتحاول  آراء وظهرت األرض، إىل نزل نفسه اآلب

اجلمع بني القولني باعتبار يسوع ذو طبيعة بشرية 
وإهلية يف نفس الوقت، إىل غريها من اآلراء امُلختلفة 

ب ـاسي حـا األسـة، واليت مل يكن ُمحركهـوامُلتناقض
تة لبلوغ الصورة اجلدل، بقدر ما كان احملاولة امُلستمي

 .نيـن الصحيحـادة والتديـة للعبـاحلقيقي
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ون ـفإذا توجب التوجه إىل يسوع بالعبادة، فهل يك
ل من اآلب ـه أقـه اآلب؟ أم أنه إلـذلك على أساس أن

ه ـادة؟ واإللـة؟ أم يتم إفراد اآلب فقط بالعبـمكان
ه ـالذي ُيتوجه له بالعبادة هل هو خالق الكون أم أن

ت ـاالت حاولـا إشكـكله ة؟ـرم اآلهلـر يف هـرع آخـف
 .اًلـا حـد هلـرة أن جتـاجلماعات املسيحية املبك

واحدة من هذه اإلجابات فقط استطاعْت أن ُتمثل 
سينتصر ويسود بعد جممع نيقية  الذي الرمسي الرأي

ان ـإيرم ت، وهو ما تطرق إليه بار(141)امُلنعقد سنة 
رثوذكسية يف الطريقة مفارقات األ: التاسع الفصل يف

انعقاد اجملمع وطريقة  سياق بيان خالل من ،إىل نيقية
احلسم يف قانون اإلميان األول، الذي مت فيه االنتهاء 

ر ـمن رسم صورة يسوع اإلله امُلساوي لآلب يف اجلوه
يف هناية العامل لُيحاكم األحياء  سيأيت والذي ،األزيل

ان كما هو مكتوب أن مسيح اإلمي اجلًي ويبدو واألموات،
ورة ـيف قانون نيقية ُيخالف متاًما بل ويتناقض مع ص

 .ارخييــوع التـيس

ول ـم حصيلة الفصـكيف نستطيع تقيي ا،ـــــــــختاًم
 ريب؟ـاق الغـل السيـان داخـإيرم تالتسعة لكتاب بار
ة ـو من أي إضافـاد خيلـاب يكـالكت نستطيع القول إن

وع، ـث حول تأليه يسنوعية فيما خيص جديد األحبا
ان ـإيرم تارـا بـل عليهـث اليت اشتغـة البحـوإشكالي

ه، ـا عرضـا بشكل أكثر دقة ممـم التطرق إليهـد تـق
: ــري لــاب األخـاب للكتـذا البـوع يف هـن الرجـوُيمك

(James D G Dunn)(0)  اب ـا كتوأيًض ،م4101الصادر سنة
(Larry W. Hurtado)(4) اب ـــوكت ،م4111ة ــادر سنــالص
(Wilhelm Bousset)(1) م0401ة ــة سنـادر باألملانيـالص، 

 . م0411وامُلترجم لإلجنليزية سنة 

إيرمان تتجلى يف  تغري أن امليزة احلقيقية لكتاب بار
قدرته على نقل النقاش حول تاريخ املسيحية املبكر 

ع ـام وامُلجتمـمن داخل أسوار اجلامعات إىل الرأي الع
 .ةـه الفكريـه ومرجعياتـيع فئاتجبم

                                                 
(1) Dunn, D. G. James. Did the First Christians Worship Jesus?: The 

New Testament Evidence, USA: Westminster John Knox Press, 
2010. 

(2) Hurtado, W. Larry. Lord Jesus Christ: Devotion to Jesus in 
Earliest Christianity, USA: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2003. 

(3) Bousset, Wilhelm. Kyrios Christos: A History of the Belief in Christ 
from the Beginnings of Christianity to Irenaeus, 1ST edition, USA: 
Nashville: Abingdon Press, 1970. 

ة ـاث احلديثـر األحبـع أثـاه يف تتبـإن الالفت لالنتب
حول املسيحية على اجملتمع الغريب يف أوربا وأمريكا، 

ن ـادة عـأهنا أحباث ُتخاطب فئات ُمعينة ال خترج ع
ات واملعاهد األكادميية، ـل اجلامعـني داخـفئة الباحث
رض ـن عـهويت يف معزل عقى التعليم الالـيف حني يب

د ــل املعاهـواء داخـني سـلى املؤمنـج عـذه النتائـه
الدراسات الالهوتية أو داخل الكنيسة،  يف امُلتخصصة

اب ـادرة ككتـاوالت النـض امُلحـإال إذا ما استثنينا بع
 .(2)(Meier P. John)ون ـري جـث الكاثوليكي ميـالباح

ر ـان إىل أن حصـرمإي تارـب بـار يذهـويف هذا اإلط
النشر يف النطاق األكادميي يزيد من تعميق الفجوة 

ع ـويؤكد يف أكثر من موض ،بني الليرباليني واحملافظني
ارخيي يف ــث التـج البحـه، أن نتائـه ومقاالتـمن كتب

املسيحية ال تؤدي بالضرورة إىل نبذ الدين وتقويض 
ون، ـــحافظك امُلــروج لذلـا ُيـة كمـد املسيحيــالعقائ

وع ـبقدر ما أهنا تكشف عن التعليم األكثر أصالة ليس
ه ـان يتوجـل إيرمـما جعه، وهذا التوجه هو ـوأتباع

رب ـإىل إصدار ُكتبه الثالثة األخرية يف واحدة من أك
و ـنشرها كما ه عوض( HarperOne)دور النشر يف العامل 

، وردـة أوكسفـال بالنسبة لكتبه األوىل يف جامعـاحل
ة ـوة التروجييـن القـادة مـة لالستفـوذلك يف ُمحاول

رة، ـــر الكبيــا دور النشــع هبــيت تتمتــة الــاهلائل
رب ــى أكـول إلـن الوصـاب مـرة الكتـن فكـتتمكحىت 

 .(1)راءــن الُقـدد مــع

ة ـا يف املقدمـاب كما سبق وأن أشرنـوقد استطاع الكت
ز ـالئحة نيويورك تامي ب األوىل يفـأن حيتل املرات

ايب ـانب اإلجيـذا اجلـري أن هـا، غـألعلى الكتب مبيًع
ف ـا على املؤلـود أحياًنـراء، يعـرة القـع دائـيف توسي

اول ـوالتن ،ابـة الكتـط لغـ، كتبسياتـض السلبيـببع
ورغم ذلك تبقى . ةـالسطحي لبعض القضايا احلساس

ل ـراءة لكـلقفكرة الكتاب مثرية لالهتمام وُمحفزة ل
ور ـامُلبكر وامُلهتمني بالتط الباحثني يف تاريخ املسيحية

 ■ .رون األوىلـوع يف القـورة يسـالتارخيي لص

                                                 
(4) Meier, P. John. A Marginal Jew, USA: Knopf Doubleday Publishing 

Group, 2001. 
(5) Ehrman, D. Bart. "How Jesus Became God: My Change of 

Direction." Weblog post, Christianity in Antiquity: The Bart 
Ehrman Blog, 4 Apr. 2014. Web, 13 Apr. 2014, 
<http://ehrmanblog.org/how - jesus - became - god - my - 
change - of - direction/>. 
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 وِمْصَداِقيَّــــــة َموُثوِقيَّــــــة

 سامُلقـد ابالكتـ
 راجمْلهــ تــحْت

ع أن َتِثق وُتصدِّق ما تقرأه ـتستطي هو أنَّك «ةــاملصداقي»و «ةــاملوثوقي»بـ  املقصود
يف الكتاب امُلقدَّس، أّي أنَّ املسيحي يعتمد على نّص الكتاب امُلقدَّس كمرجع أساسي 

 (0).«دةــالعقي»و «انــاإلمي»ا خيّص ـورئيسي له فيم

ان ــإمي: ة األمهية، األولـمبنية على أمرين يف غاي «املصداقية»و «املوثوقية» هذه
إميان املسيحي بأنَّ نّص : الكتاب امُلقدَّس ُموحى به من اهلل، والثاين املسيحي بأنَّ

اه ـا أوحـول ملـازال قادًرا على الُوُصـه مـالكتاب امُلقدَّس ظّل حمفوًظا بطريقة جتعل
 (4)!ابــذا الكتـاهلُل يف ه

 «ةـوقياملوث»القادمة سأحاول بيان األسباب اليت أفقدت الكتاب امُلقدَّس  السُُّطوريف 
دَّس ـاب امُلقـد على الكتـع أن يعتمـ، حىت يفهم املسيحي أنَّه ال يستطي«ةـاملصداقي»و

ن اهلل، ـه مـر، موحى بــٍع آخـن مرجـث عــه أن يبحــا عليـدة، وإنَّمـٍع للعقيـكمرج
 !فــن أيِّ حتريـوظ مـوحمف

ة ـبقة، وأنَّها مل َتُعد صاحلامُلسلم يؤمن إمياًنا راسًخا بتحريف الُكُتب السَّماوية السَّا
، املوحى به «الُقرآن الكرمي»لنا كتاًبا جديًدا، وهو  زل اهلل ـكمرجع ديين، لذا أن

ل ـه كامـاس يف كّل شيء، لـا للنَّـون مرجًعـف، ليكـوظ من أّي حتريـن اهلل، واحملفـم
 !ةــة واملصداقيـاملوثوقي

                                                 

 .1ـدار النشر األسقفية، ص. الوحي اإلهلي للكتاب املقدس، ط: آرثر بينك (0)

 .24ـالكتاب الفريد والدفاع اجمليد، مطبعة أوتوبرنت، ص: الدكتور فريز صموئيل (4)

ر ــــو امُلنتصـأب
ن ــد شاهيـحمم

 بــــــــــالتاع

  البدايةالعودة إىل   
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ة ـبل بعثق اه اهلل ـحنن ال نؤمن بزوال كّل ما أوح

، ولكنَّنا نقول إنَّ امُلشكلة الرَّئيسية يف زوال حممد 

ب السَّماوية السَّابقة هي ـة الُكُتـة ومصداقيـموثوقي

، «البشر كالم»بـ «الوحي»و ،«الباطل»بـ «احلق» اختالط

 (0)!حبيث مل َيُعد باستطاعتنا التَّفريق بينهما

 :تأمَّل هذه الرِّواية الرَّائعة

 امُلْسِلِمنَي، َمْعَشَر َيا»: َقاَل َعبَّاٍس ْبِن اللَِّه َعْبِد َعْن

 ِزَلــُأْن ِذيـالَّ ُمـَوِكَتاُبُك اِب،ـالِكَت َلـَأْه وَنــَتْسَأُل َفـَكْي

 ،ْبـُيَش َلْم َتْقَرُءوَنُه ِباللَِّه، اِرـاأَلْخَب َدُثـَأْح ِهـَنِبيِّ َعَلى

 اللَُّه َبـَكَت َما َبدَُّلوا اِبـالِكَت َلـَأْه َأنَّ اللَُّه َحدََّثُكُم َوَقْد

 اللَِّه ِدـِعْن ِمْن ُهَو: واـَفَقاُل ،اَبـالِكَت ُمـِبَأْيِديِه ُرواـَوَغيَّ

 .(4691 الُبخاري صحيح) «اًلـَقِلي اـَثَمًن ِهـِب ِلَيْشَتُروا

يف الرِّواية السَّابقة جند شرطني جيب حتقيقهما مًعا 

ّل ـه كـا لـا دينًيـاب مرجًعـلكي نستطيع أن نتَّخذ الكت

 :املوثوقية واملصداقية

 .ه من اهللـهو أن يكون ُموحى ب األول رطـــالشَّ (0)

ب، أّي أن ال خيتلط ـهو أن ال ُيَش الثاين والشَّرط (4)

 !رــالم البشــالوحي بك

جند يف الكتاب امُلقدَّس أنَّ ما أوحاه اهلل قد اختلط 

! اــل بينهمـا الفصــد بإمكاننـم يعـر، ولـالم البشـبك

ه ــّن أنَّـدَّس ويظـاب امُلقـفإنَّ املسيحي يقتبس من الكت

! ا ُموحى به من اهلل، واألمر ليس كذلكـيقتبس كالًم

رأه يف ــذي يقـالم الـه أنَّ الكـن لـد ما يضمـفال يوج

الكتاب امُلقدَّس ُموحى به من اهلل، وليس كالم البشر، 

 !ةــواملصداقية ــومن ُهنا تأيت املوثوقي

                                                 

َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب ِبَأْيِديِهْم ُثمَّ َفَوْيٌل ِللَِّذيَن }: قال تعاىل (0)

َيُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِلَيْشَتُروا ِبِه َثَمًنا َقِليًلا َفَوْيٌل َلُهْم 

 .[14: البقرة]{ ِممَّا َكَتَبْت َأْيِديِهْم َوَوْيٌل َلُهْم ِممَّا َيْكِسُبوَن

وَن َأْلِسَنَتُهْم ِباْلِكَتاِب َوِإنَّ ِمْنُهْم َلَفِريًقا َيْلُو}: وقال تعاىل

ِلَتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلِكَتاِب َوَيُقوُلوَن ُهَو ِمْن 

ِعْنِد اللَِّه َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَيُقوُلوَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب 

 .[19: آل عمران]{ َوُهْم َيْعَلُموَن

ا ـإذا استطاع املسيحي أن َيِصل إىل آلية جتعله ُمتيقًِّن
و وحي اهلل ـدَّس هـاب امُلقـرأه يف الكتـا يقـن أنَّ مـِم

ول إنَّ ــع أن نقــٍذ نستطيـر، حينئـالم البشـس كـولي
 ! ال املوثوقية واملصداقيةـه كمـدَّس لـاب امُلقـالكت

 دَّسـالُمقاب ـولكنَّني أقول إنَّ الكت
 ةـــــة ومصداقيـــــه موثوقيـــس لـــلي

 :ةـــــــــــــــاب التَّاليــــــــلألسب

إثبات أنَّ األسفار الكتابية املوجودة بني أيدينا اليوم 
ل ـمن أج. ًداـة جـة شائكـن اهلل مسألـا مـُموحى هب

إثبات وحي أّي كتاب، يلزمنا أن نعرف الشَّخص الذي 
ه كان نبًيا أوحى اهلُل ـ، وأن نتأكَّد من أنَّابـجاء بالكت

 .ابـذا الكتـه هبـإلي

ار ــة لألسفـه بالنِّسبـره ُمستحيل إثباتـق ذكـالسَّاب
ار ـة األسفـن كتبـمى مـالغالبية الُعظألنَّ  ؛ةــالكتابي

ا ـوإذا ُكنَّ (4)!مـالكتابية جمهولون وغري معروف هويته

ا هي ـعروفة نسبًيا لنالشَّخصية الوحيدة امل)م ـنعرفه
ن ــا ُمتأكِّديــة جتعلنــد أّي وسيلـال توجـف!( ســبول

 !مـأو أنَّ اهلل أوحى إليه ،اءـم كانوا أنبيـِمن أنَّه

ن ـًدا مـا جيـجيب أن نلفت األنظار إىل مسألة نعلمه

يـة، وأحباث النَّقـد الِكتـايب، خالل الدِّراسات التَّارخي
ا ـودة بني أيدينـة املوجـالكتابي ارـاألسف وهي أنَّ أال

ة ـاء الذين مّت نسبـا بعد َزَمن األنبيـاآلن مّت تدوينه
ا أنَّ ـحنن نعلم يقيًن. هذه األسفار إليهم بوقت طويل

د ـى مّت تدوينها بعـة ملوسـة املنسوبـار اخلمسـاألسف

ة ـل األربعـوكذلك األناجي! زمنه بُقُرون طويلة جًدا
 .اـعاًم 11فع عيسى مبا ال يقّل عن مّت تدوينها بعد ر

وا ـن قامـا أنَّ الذيـهذه احلقائق التَّارخيية تؤكِّد لن
ن ـاء الذيـم األنبيـوا ُهـبتدوين األسفار الكتابية ليس

 ..اــأنزل عليهم ُكُتًب نؤمن كُمسلمني أنَّ اهلل 

                                                 

ة الرَّهبانية اليسوعية، مدخل إىل ترمج: الكتاب امُلقدَّس (4)

 .44ـيف املشرق، ص املقدس الكتاب مجعيات املقدس، الكتاب
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ة ملوسى ليست هي التَّوراة ـة املنسوبـفاألسفار اخلمس

ا ـرف هبـة امُلعتـ، واألناجيل األربع اليت أنزهلا اهلل

ل امُلزنل على عيسى، ـت اإلجنيـة ليسـمن ِقَبل الكنيس

الكتابية، فإنَّ املسيحيني  األسفار باقي مع احلال وهكذا

ينسبون هذه األسفار إىل أنبياء بين إسرائيل، وحنن 

ن ـا بعد َزَمـار مّت تدوينهـا أنَّ هذه األسفـنعلم تارخيًي

 !ريةـاء بفترة ليست بالقصـاألنبيهؤالء 

القضية ليست فقط يف املسافة الزَّمنية الفارقة بني 

حياة األنبياء وبني وقت تدوين هذه األسفار 

املنسوبة هلم، فنحن ال نعلم ما َحَدث للنَّص أثناء 

انتقاله تارخيًيا حىت جاء َزَمن تدوينه، وليس لديًنا 

هذه الرِّوايات  أّي معلومات عن األشخاص الذين نقلوا

 ..اليت مّت تدوينها فيما بعد

نستطيع أن نتخيَّل أنَّ قتلة األنبياء 

وا على ــني حافظــمي امُلرسلـوراج

 !كتابات َمن قتلوهم ورمجوهم؟

ن ـظ واستأمـاستحف ني أنَّ اهلل ـم كُمسلمـن نعلـحن

َراَة ِإنَّا َأْنَزْلَنا التَّْو}: أنزهلا اليت الُكُتب على الكتاب أهل

ِفيَها ُهًدى َوُنوٌر َيْحُكُم ِبَها النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا ِللَِّذيَن 

اِب ـاُر ِبَما اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكَتـَهاُدوا َوالرَّبَّاِنيُّوَن َواأَلْحَب

ْوِن ـاَس َواْخَشـاللَِّه َوَكاُنوا َعَلْيِه ُشَهَداَء َفال َتْخَشُوا النَّ

َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل  ِبآَياِتي َثَمًنا َقِلياًلَتُروا  َتْشَوال

 .[22: املائدة]{ ُروَن ـُم اْلَكاِفـَك ُهـاللَُّه َفُأوَلِئ

ومن خالل اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية، 

ة، ـوالنُُّصوص الكتابية، والدِّراسات التارخيية النَّقدي

، (0)«اءــوا ُأمنــ يكونمل»اب ـل الكتـا أنَّ أهـم يقيًنـنعل

ا، ــم حيفظوهــ، ول(4)بــــلى الُكُتــوا عــم ُيحافظـول

 .اــا وأفسدوهــل حرَّفوهـب

                                                 

 (.2 - 0/  1ا ــرومي) (0)

 (.11/  1 لــالرُُّس الــأعم) (4)

ط ـَدم ُوُجود أّي ضوابـا بَعـنزيد على ما سبق علمن
ف، ــن التَّحريـا مـــاظ عليهــات واحلفـل الرِّوايــلنق

ـل ال ننقا ـني، فإنَّنــد امُلسلمـود عنـس املوجـعلى عك
ات، مع ُوُجود ضوابط ُمحكمة للحفاظ ـعن الثِّق إالَّ

على النُُّصوص كما هي بدون حتريف، فهذا الذي يتّم 
، وجيب علينا أن نعرف عمَّن «دةــعقي»و «نــدي»نقله 
 .اــا وعقيدتنــذ ديننـنأخ

وا ـوباإلضافة إىل مسألة جمهولية الكتبة الذين دوَّن

رَّد ـنا نعلم أنَّهم مل يكتفوا مُبجاألسفار الكتابية، فإنَّ
وص، وإنَّما ـات وُنُصـم من روايـل إليهـن ما وصـتدوي

ة، وغيَّروا ـف ُمكثَّفـر أو حتريـقاموا بعمليَّات حتري
ا، حىت ــوا ُيدوِّنوهــات اليت كانــوص والرِّوايــالنُُّص

جيعلوها ُمناسبة للُمجتمعات اليت قاموا بتدوين هذه 
 (1).اــن أجلهـم اتـــالكتاب

د ـهذا التَّدخُّل البشري السَّافر هو أخطر وأهّم ما أفق
األسفار الكتابية موثوقيتها ومصداقيتها، وأكرب دليل 
على هذا التَّدخُّل البشري هو ما جنده أثناء دراسة 

سواء علمية )النُُّصوص الكتابية من أخطاء ُمختلفة 
ت ُمتنوِّعة وتناقضا ،(إخل... أو تارخيية أو جغرافية

د، ـسواء بني ُنُصوص السِّفر الواح)واختالفات كثرية 
 (2)(.أو أثناء ُمقارنة األسفار الكتابية ببعضها البعض

َأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن } :يف كتابه الكرمي قال اهلل 

ا ـِه اْخِتالًفـُدوا ِفيـِر اللَِّه َلَوَجـِد َغْيـْن ِعْنـاَن ِمـْو َكـَوَل
 .[94: اءــالنس] {ًراـــيَكِث

باإلضافة إىل ما سبق، نستطيع أن نقول إنَّ القارئ 
دَّس يستطيع أن ُيدرك ُوُجود هذا ـاب امُلقـالعادي للكت

ن ـر مـالل الكثيـن خـري مــل أو الُعنصر البشـالتَّدخُّ
ًدا ـق أبـة، واليت ال تليــة والعجيبــالنُُّصوص الغريب

 ! ن اهللــه مـوحى بـاٍب ُمـبكت

                                                 
دس، ـاب املقـخ الكتـتاري: رــرت هوبـر وروبــن ميلــستيف (1)

 .11و 11ـة، صــدار الثقاف

 .44ـة، صـر، مكتبة احملبَّـس الِبمش: اـيوحن يالقّس منسَّ (2)
ديس ــح للقــوع املسيــل يســإجني: جاك ماسون اليسوعي

 .01ـاألوفست، ص لطابعة االحتاد .ط وشرح، دراسة مرقس

 هل
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 اضيـامل نـم اـقصًص»دَّس ـاب امُلقـد يف الكتـا جنـفإنَّن

 دـق ةـقدمي ةـأخالقي ريـغ اتـورواي ا،ـهل دةـفائ ال

 غريبة وقصائد واعتداءات، وُحُروًبا الزَّمن، ختّطاها

 ر،ــمزامي اـــمسَّيناه وإن الة،ــالصَّ لىــع اــحتملن ال

 (0).«اءــللنِّس ةـُمبغض أخالقية غري ونصائح

 ..رةــــيـة أخــــاك ُنقطـــُهن

مسألـة وحـي  ّصـا خُيـًدا فيمـة جـون صادمـوقد تك

ة ـ وهي أنَّنا أثناء القراءة الدَّقيقأال الكتاب امُلقـدَّس،

م ـد القديـدَّس، سُندرك أنَّ العهـاب امُلقـلُنُصوص الكت

ول بشكٍل صريح أنَّه ـا من أّي ُنُصوص تقـخايل متاًم

 !دـد اجلديـكذلك أيًضا العه! توب بوحي من اهللمك

د ـد جنـوب هلل، وقـالم منسـات لكـد اقتباسـد جنـق

ا ـالم اهلل، وقد جند ُنُصوًصـدح كـا مـا مفادهـُنُصوًص

رى، ــار أخـوص أسفـب خُبُصـدة الكاتـُتعبِّر عن عقي

اب ـه، من أسفار الكتـولكن أثناء قراءة أّي سفر بعين

ه ـا أنَّه ُموحى بـد أّي ُنُصوص ُتخربنـن جنـل امُلقدَّس،

من اهلل، مع األخذ يف االعتبار أنَّنا جيب أن جند هذا 

دَّس على ـاب امُلقـاالدِّعاء يف كلِّ سفٍر من أسفار الكت

وم ـّم نقـٍد ثـصٍّ واحـفي بنـب أن نكتـدى، وال جيـح

 ة، ألنَّــار الكتابيــّل األسفـلى كـه عــم مفهومـبتعمي

 .بـالكتاب امُلقدَّس ليس كتاًبا وحًدا، بل جمموعة ُكُت

إنَّ القارئ امُلتأمِّل يف أسفار الكتاب امُلقدَّس سُيدرك أنَّ 

هذه األسفار ال تدَّعي أنَّها مكتوبة بوحي من اهلل، بل 

 ذهـه بأنَّ ا ُتصرِّحـا، سيجد ُنُصوًصــعلى العكس متاًم

 دـوق ُيصيب دق بشري« فـتألي» نتاج جاءت األسفار

 نتيجة وأنَّها ،(4)«والتَّقصري الوهن يلحقه» وقد ،ُيخطئ

، «عــالتَّتبُّ»و« قــالتَّدقي»و عــاجلم يف ريـبش ودــجمه

 .(1)ةــشخصي ألغراض ةــمكتوب وأنَّها

                                                 

دس، ـــاب املقــرَّف إىل الكتـتع: هـاألب اسطفان شربنتيي (0)

 .4ـص، روتـبي ،دار املشرق

 .(21 - 14/  01 اينـــالث نيــاملكابي) (4)

 .(2 - 0/  0 اـــلوق) (1)

اب ــًدا يف الكتـة جـة الواضحـة البشريـهذه الطَّبيع
ا رئيسًيا كانت سبًب( العهد اجلديد يف ُخُصوًصا) امُلقدَّس

يف ُوُقوع االختالف حول طبيعة وحي هذه األسفار، 
 !وحول حتديد قائمة باألسفار املوحى هبا من اهلل

د أنَّ ـر، جنـخ املسيحي امُلبكِّـة التاريـمن خالل دراس
 حـأوض نـَم أّول وـه (2)ةـأنطاكي فـأسق« سـثيئوفيل»

  (1).هــب وحىـم وـه دـاجلدي دـالعه أنَّ

ا ـار املوحى هبـالف حول قائمة األسفـاخل كذلك فإنَّ
ة ـف املسيحيـة بني الطَّوائــت قائمــزال اـن اهلل مـم

 !ايلــا احلــة إىل يومنـواليهودي

دراسة األسفار الكتابية بُلغاهتا األصلية هي الوسيلة 
ر من ـاك أكثـن على إدراك أنَّ ُهنـا قادريـاليت جعلتن

 ثقافية ودرجات ة،ــتلفُمخ اتــخلفي ا منــشخًص 21
اب ـار الكتــن أسفــوا يف تدويـًدا، شاركـج ةــُمتفاوت

 ةـجمموع عن ارةـعب دَّسـامُلق الكتاب وأنَّ ،(6)دَّسـامُلق
ض ـص امُلناقـالنَّق اـفيه يظهر (1)ًداـج ةـُمختلف بـُكُت

 (9).هيــال اإللـللكم

اب ــل الكتـــــوص

 ؟ـاـــــاملقـــدس إلينـ

ار ـود األسفـة ُوُجـا إىل مرحلـد أن وصلنـا، بعذـوهك
ون، ــة اجملهولــا الكتبــد أن دوَّهنـاًل، بعـة فعـالكتابي

ة ـــار الكتابيــّص األسفـخ نـة نسـل إىل مرحلــننتق
 !اــاب امُلقدَّس إلينـل الكتـإىل أن وص

                                                 

 .م091 - 090 بني. ت م،064 أسقًفا (2)

نظرة شاملة لعلم الباترولوجي يف : تادرس يعقوب ملطي (1)
ة، ـة مار جرجس باإلسكندريـرون األوىل، كنيسـة قـالست
 .11صـ

تارخيه، )تقدمي الكتاب املقدس : عبد املسيح اسطفانوس (6)
 .40تاب املقدس، صـدار الك. ، ط(صحته، ترمجاته

ترمجة الرَّهبانية اليسوعية، مدخل إىل : الكتاب امُلقدَّس (1)
 .44الكتاب املقدس، مجعيات الكتاب املقدس يف املشرق، صـ

ة، مدخل ـة اليسوعيــة الرَّهبانيـترمج: دَّسـاب امُلقـالكت (9)
 .496مجعيات الكتاب املقدس يف املشرق، صـ يوحنا، إجنيل

 كيــف
 



 تْحــت المْجهــر.. الكتـاب الُمقـدس ة وِمْصَداِقيَّةَموُثوِقيَّ

 

58 

يف البداية، نعلم أنَّ األسفار الكتابية ُنسخت يدوًيا، 
اخ ـل ُنسَّـة، من ِقَبـة بدائيـأدوات كتابي دامـباستخ

ه، ــر يف صنعتـم املاهـمنه)ة ـارة ُمتفاوتـاب مهـأصح
ة ـة والفكريـ، وُمُيوهلم العقائدي(م ما دون ذلكـومنه

 (0).ةــــُمختلف

عملية النَّسخ اليدوي أدَّت يقيًنا إىل حتريف النَّّص 
وسواء  .ارهـهذا أمر ال ُيمكن إنك ،أثناء عملية نسخه

ع ـود، أو وقـر مقصـوي غيـل عفـع التَّحريف بشكـوق
ي ـة هــة النِّهائيـود، فإنَّ النَّتيجـد مقصـل ُمتعمَّـبشك

 . ةـار الكتابيـّص األسفـحتريف ن

ودة ـات املقصـى أنَّ التَّحريفـارة إلـا اإلشـب علينـجي
خ ـن نسـني عـوا مسئولـدة، من ِقَبل الذين كانـامُلتعمَّ

ن ـر عـّض النَّظـم، وبغـم وأنواعهـبكل أشكاهل)ّص ـالنَّ
ة ـثر أمهيـ، هي األك(4)(دوافعهم وأغراضهم وأهدافهم

 .ًراــوتأثي

ة ـامُلشكلة ليست يف ُمجرَّد ُوُقوع التَّحريف أثناء عملي
ين بني ـل اليقيـة الَفْصـَدم إمكانيـن يف َعـالنَّسخ، ولك

ان ـني النَّّص كما كما دخل النَّّص نتيجة التَّحريف وب
 .لـــيف األص

خ ـع النَُّسـاع مجيـة ضيـاءت نتيجـة جـعدم اإلمكاني
، باإلضافة (1)املكتوبة خبّط الكتبة اجملهولني األصلية

د ـد النَّصِّي ترصـإىل أنَّ الدِّراسات اخلاصَّة بِعْلم النَّق
ر ـا أنَّ حتريف النُُّصوص الكتابية كان يف زمن ُمبكِّـلن

بداية من أّول خمطوطة )النَّّص  انتقال تاريخ من جًدا
بري ـف الكـك عن كّم التَّحريـ، ناهي(اـة يدوًيــمنسوخ

ن ننسى ـا، ولــّص يدوًيـخ النَّـاء نسـدث أثنـذي حـال
ّل ـإشكالية تراكم التَّحريفات وُمضاعفة عددها مع ك

 ! دةــة جديــُنسخ

                                                 
مدخٌل إىل النَّقد الِكتايب، : ياض يوسف داوداملهندس ر (0)

 .41بريوت، صـ ، دار املشرق
ترمجة الرَّهبانية اليسوعية، مدخل إىل : الكتاب املقدس

 .01، 04صـ ،بريوت ،العهد اجلديد، دار املشرق

خمطوطات الكتاب املقدس بلغاهتا : شنودة ماهر إسحاق (4)
 .41صـ ،األصلية، األنبا رويس بالعباسية

 .61اإلخوة، صـ مكتبة املقدس، الكتاب وحي :رياض يوسف (1)
خمطوطات الكتاب املقدس بلغاهتا : شنودة ماهر إسحاق

 .04األصلية، األنبا رويس بالعباسية، صـ

ة ـاملسافهذا مع وجود نفس اإلشكالية القدمية، وهي 
بني أقدم ( رــر آلخـن سفـف مـاليت ختتل)ة ــالزَّمني

ن ـة أو تدويـن كتابـني زمـا، وبـالنُّسخ اليت بني أيدين
 (2).ةــار الكتابيــاألسف

اب ـات الكتـة خمطوطــوم بدراسـا نقـذا، عندمـوهك
ا، ـات بينهـن االختالفـات اآلالف مـد مئـدَّس، جنـامُلق

ة ـني، ومع حقيقـني ُمتطابقتـطوطتًدا خمـوال جند أب
ل ـة، أصبح من امُلستحيل أن نصـخ األصليـاع النُّسـضي

بشكل يقيين إىل النَّّص كما كان يف هيئته األصلية، 
مع إدراكنا بأنَّ النَّص كما هو يف حالته األصلية ليس 

ر ــات حتريــة عمليـاء نتيجـا جـا، وإنَّمـا صافًيـوحًي
كتبة جمهولون قاموا بتدوين نّص أو حتريف قام هبا 

 !نيـمأخوذ من مصادر جمهولة، منقولة عن جمهول

االختالفات بني املخطوطات هي السَّبب الرَّئيسي يف 
دَّس ــاب امُلقـخ الكتـني ُنسـات بـود آالف االختالفـوج

املطبوعة، لذلك أقول أنَّ أسهل وسيلة لكشف حتريف 
ختالفات بني النُّسخ دَّس هو استخراج االـاب امُلقـالكت

خ ـني النُّسـات بــألنَّ االختالف ؛ةـات امُلختلفـوالتَّرمج
 .والتَّرمجات انعكاسات لالختالفات بني املخطوطات

الف ــة اختـّص مسألـا خُيــرى فيمــة الُكبــاإلشكالي
َدم ـدَّس هي حقيقة َعـاب امُلقـخ الكتـات وُنَسـخمطوط

ة ـدٍَّس، فإنَّ كّل طائفـُمق صٍّـني على نـاق املسيحيـاتِّف
ا ـتعتقد أنَّ النَّّص املوجود يف النُّسخة اليت تستخدمه

ع ـف مــّص خيتلـر للنَّـل آخـدَّس، وأنَّ أّي شكـو امُلقـه
 .اـا ال ُيَعّد ُمقدًَّسـاملوجود بني أيديه

 حقيقـــة في غايـــة الخطــورة 

ة ـيف غاي ةـل حقيقـنغف مع كـّل مـا سبـق، جيـب أالَّ
  :يــة، أال وهــورة واألمهيــاخلط

 واألصّح واألقدم ّص األصوبـأنَّ عملية اختيار النَّ

ا يف ـــيت جندهـّص، والــة للنَّــامُلختلف الــاألشك نيـب
 .ىـة األولـن الدَّرجـة مــة بشريـات، عمليـاملخطوط

                                                 

وة، ـة اإلخـدس، مكتبـاب املقـي الكتـوح: اضـف ريـيوس (2)

 .69صـ
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ار ـار األسفــة اختيــأنَّ عمليــبا ـا أيًضـذا ُيذكِّرنـوه
، «قانون الكتاب امُلقدَّس»ة، ووضع ما ُيسمَّى بـ ـامُلقدَّس

ن اهلل، ـا مــوحى هبـة واملـار امُلقدَّســة األسفـأو قائم
ى ــ، وإن ادَّعىــة األولــن الدَّرجـة مــة بشريــعملي

 !كـري ذلـون غــاملسيحي

 قانـون الكتــاب الُمقــدَّس 

، «دَّســاب امُلقــكتون الــقان»وع ـّص موضـا خُيــفيم
نالحظ غياب أّي معايري ثابتة حتكم اختيار األسفار، 

ن ـاب أصبح ِضْمـحبيث نستطيع أن نقول إنَّ هذا الكت
ه ــت فيـه حتقَّقــدَّس ألنَّـاب امُلقـار الكتـة أسفـقائم
 !ةــُروط التاليـالشُّ

اب ـهذه األسفار مّت اختيارها ِضْمن قائمة أسفار الكت
بغّض النَّظر ! س ألنَّ الكنيسة أخذت هذا القرارامُلقدَّ

بل إنَّين أقول إّن املسيحي . ُروطـعن أّي معايري أو ُش
ني ـر أو ُشُروط للتَّفريق بـرؤ أن يضع أّي معاييـال جي
ألنَّه إذا وضع أّي  ؛ذلكـس كـو ليـا هـو إهلي ومـما ه

ر اـة يف األسفـا ُمتحقِّقـُروط فلن جيدهـر أو ُشـمعايي
 !ةـة كُمقدَّسـا الكنيسـاليت اختارهت

إىل يومنا هذا، جند اختالفات كثرية جًدا بني قائمة 
األسفار امُلقدَّسة اخلاصَّة بكّل طائفة أو ِفْرقة، سواء 

 ! ةــة أو مسيحيـت يهوديـكان

فإنَّنا جند أنَّ اليهود العربانيني خيتلفون مع اليهود 
د ـفرقة يهودية تعتم كّل. اتـود الشَّتـالسَّامريني ويه

 ! رىـة عن األخـة ُمختلفـقائمة أسفار ُمقدَّس

ة ـس األرثوذكسيـات بني الكنائــد اختالفـذلك جنـك
ة والكنيسة ـة والكنيسة الكاثوليكيـالشَّرقية امُلختلف

 .ةـــالربوتستانتي

ًدا، ـهذه االختالفات هلذا ُجُذور تارخيية قدمية ج
ة ـف اليهوديـني الطَّوائـم بــالف القائـدًءا باالختــب

امُلختلفة، وُمُروًرا باالختالفات اليت جندها يف كتابات 
ات ـواًل إىل االختالفــل، وُوُصــة األوائـاء الكنيسـآب
انت يف ــك والربوتستـــني الكاثوليــت بــيت حدثـال

 !طىــور الوســالُعُص

 إشكاليـة ترجمة األسفار الكتابية 

ن ــة عــص الناجتـة بالنَّـل اخلاصَّـر املشاكـع ذكــم

ة ـل اخلاصَّـخ، واملشاكــة النَّسـاء عمليـالتَّحريف أثن

ون ِضْمن ـب أن تكـار اليت جيـة األسفـار قائمـباختي

ة ـة ترمجـجيب أن ال ننسى إشكاليالكتاب امُلقدَّس، 

 !ةــار الكتابيـاألسف

س ـحي ليـسيري، واملـواع التَّفسـن أنـوع مــة نـالتَّرمج

و ــّص هــه للنَّــن أنَّ َفْهمـا مـه ُمتيقًِّنـا جيعلـه مـلدي

 !حــم الصَّحيــالَفْه

امُلفترض أنَّ الفهم الصَّحيح للنَّص هو ما فهمه املسيح 

راث ـن التُّـه مـس لديـحي ليـنَّ املسيـولك! هـوأصحاب

م، ـذا الَفْهـه هــظ لـة اليت حتفــق التَّارخييـوالوثائ

 .دـم أو اجلديـد القديـواء لُنُصوص العهـس

ال ــة للرِّجـد، أو معرفـس لديه أّي أسانيـاملسيحي لي

الذين نقلوا له الدِّين املسيحي، لذلك ال يستطيع أن 

 «أثناسيوس الرَّسويل»كان عليها  اليت العقيدة أنَّ ُيثبت

ح، ـاب املسيـا أصحـدة اليت كان عليهـس العقيـهي نف

 «وسـأثناسي»ت أنَّ تفسري ـع أن ُيثبـيستطيوكذلك ال 

 !لُنُصوص األناجيل هو نفس تفسري أصحاب املسيح

وهكذا جند ِصراعات تارخيية قدمية وحديثة كثرية 

 ..ايبــّص الكتـري النَّـول تفسـا دائرة حـجًدا، كلَّه

ة األوىل ـف املسيحيـر الطَّوائـني وسائـفإنَّ اآلريوسي

وص ـمن خالل النُُّص «مـُكفره»كانوا يستشهدون على 

ر بالنِّسبة ـعقائد هذه الطَّوائف ُتعترب ُكف)ة ـالكتابي

 (. ةـة احلاليـف املسيحيـللطَّوائ

ة ـة الشَّرقيـني الكنيسـذي دار بـراع الـذلك الصِّــوك

داره ـان مـامس كـرن اخلـة يف القــة الغربيـوالكنيس

ع الذي دار بني ايب، وكذلك الصِّراـّص الكتـتفسري النَّ

ت يف الُعُصور الوسطى ـة والربوتستانـالكنيسة الغربي

 .ايبــّص الكتـداره تفسري النَّـكان م
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  وهكـذا سيستمــّر الصِّــــراع

وهكذا سيستمّر الصِّراع إىل أن يرث اهلُل األرض وَمن 

خ ــراث والتَّاريـن التُّـلك مـحي ال ميـألنَّ املسي ؛اـعليه

ّق ـه أنَّه على احلـت من خاللـة ما ُيثبـعرفم واملـوالِعْل

وغريه على الباطل، أمَّا امُلسلم فإنَّه ميلك ِمن األسانيد 

ْرح ـم اجَلـال، وِعْلــم الرِّجــخ، وِعْلــراث والتَّاريــوالتُّ

ا ـه ُمتيقًِّنـث، ما جيعلـل، وِعْلم ُمصطلح احلديـوالتَّعدي

ه ـان عليـس ما كـنف ه اآلن، هوـذي هو عليـن أنَّ الـِم

 !هـــوأصحاب د ــالنَّيب حمم

هذا السُّلطان البشري على الكتاب امُلقدَّس، سواء فيما 

مجع النَّّص وتدوينه، وما مّت من عملية حترير  خيّص

األشكال امُلختلفة  بني االختيار خيّص ما أو حتريف، أو

للنَّّص يف املخطوطات، أو ما خيّص اختيار أّي األسفار 

ي اليت جيب علينا أن ُنقدِّسها، أو حىت فيما خُيّص ه

ترمجة أو تفسري النُُّصوص الكتابية، جيعلنا نشعر 

ه ـري من بدايتـاب بشـدَّس كتـاب امُلقــا أنَّ الكتـيقيًن

وإىل هنايته، ولكنَّنا ال ُننكر وجود ُمحتوى قد يكون 

إهلًيا يف الكتاب امُلقدَّس، جاء نتيجة استخدام الكتبة 

ن ـة عـون منقولـواد اليت قد تكـض املـني لبعـاجملهول

 !لــاء بالفعــاألنبي

ّص ـرة يف كّل شيء خيـدَّس ظاهـاب امُلقـبشرية الكت

إمَّا ُظُهور نقص ُمناقض  «البشرية»الكتاب، وأقصد بـ 

اٍب ـب أن يكون موجوًدا يف كتـللكمال اإلهلي الذي جي

ّل ـي يظهر يف كهذا النَّقص البشر)موحى به من اهلل 

ار إىل ــم األسفــة تقسيــىت يف مسألـل، حــالتَّفاصي

الدَّليل التَّارخيي على تدخُّل  أو ،(0)(وأعداد إصحاحات

طريق اختيار  عن سواء الكتاب، تكوين عملية يف البشر

أسفاره، أو ُمحتوى نصُّه،  عدد أو أقسامه، وأمساء امسه

تدخُّل البشر ترمجته وتفسريه، ناهيك عن  طريقة أو

ه ـه ومجعـه وتأليفـه وكتابتـّك ُنُصوصـة َصـيف عملي

 !هـاء نسخـوحتريره من األساس، مثَّ حتريفه أثن

                                                 

دس، منشورات ـعلى عتبة الكتاب املق: اـورج سابـاألب ج (0)

 .092ة، صـــة البولسيــكتبامل

ا أنَّ املسيحي ال يستطيع ـزم يقيًنـق، أجـمع كّل ما سب

اب ـهي يف الكتـري وما هو إلـل بني ما هو بشـأن يفص

دَّس ـقاب امُلـه أن يترك الكتـب عليـذا وجـدَّس، لـامُلق

ه ـذ منـع ديين، ويبحث عن مرجٍع آخر ليأخـكمرج

 ■ .دةــن والعقيـالدِّي
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 الصالة الربانية
 والكذب املقدس

David C. Parker 

كيـف أن أحـد األنبيـاء ( 01)ح حيكي لنا العهد القدمي بسفر امللوك األول اإلصحا
ان ــا كـس مــر عكـه بأمــرب قد أوحي لـر مثلـه زاعمـًا أن الـعلى نيب آخ( كـذب)
 :يب املخــدوعـد أوحاه مسبقـًا للنـق

 وكل خبــًزا البيــت إىل معي رـس( النـيب الكـاذب) له فقـال 01: 01

 آكل وال كـمع أدخل وال معــك ـعأرج أن أقــدر ال( النـيب املخـدوع) فقـال 06: 01
 املوضــع هذا يف اًءـم كـمع ربـأش وال خبًزا

 ترجـع وال مـاًء هنـاك تشرب وال خبًزا لـتأك ال الرب بكالم يل قيل ألنه 01: 01
 فيــه ذهبــت الـذي الطريـق يف سائـًرا

 الرب مبكال مالك وقد كلمين مثلك نيب أيًضا أنا( النيب الكاذب) له فقال 09: 01

 عليـه اًء كذبـويشرب م خبًزا فيأكل بيتك إىل معك به ارجع قائاًل

وألن مسـة األنبيـاء هي الصدق فيما خيربونه عن الوحي فلم يشـك النيب املخدوع 

ة ــد نتيجــه األســه أن قتلــت عاقبتــ، وكان(اذبـــالك)يب ـالم النــة يف كــللحظ

 !!على تعليمـات من النـيب الكــاذباًء بن( ربــخالف كالم ال)ه ــألن

 :وـة هـلك القصـاد من تـؤال املستفـان السـإذا كـف
 !ه عن اهلل؟ـهل أنبياء اهلل بالكتاب املقدس قد يكذبون فيما يقولون

ن ــــــأمي
 يــــترك
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رورة ـبالضذا السـؤال ليسـت ــس هــة نفـإن إجابــف

ي ـم بـل هـد القديـاء العهــمقصـورة فقـط على أنبي

ة منصوص على حقيقتهـا مجلـة وتفصياًل يف احلقيقـ

ة ـني العلمـاء على كتبــب -ُيذكـر  -وبـدون خــالف 

 .العهـد اجلديد أيًضــا

 ةــــــالة الربانيــــالص
ات اليت يذكر إجنيلي ـالصالة الربانية هي تلك الكلم

أن املسيح علمها بنفسه للتالميذ عندما ( لوقا)و( مىت)

 (.0-00لوقا )ذلـك طلب واحد من تالميـذه 

ـوع ـإن جـواب يسـف ،كــة الفاندايـا لترمجــوفًق

( 01-6/4مىت )يت ــا لروايــب وفًقـــذا الطلــعلى ه

 :جـاء متطابًقـــا( 2-00/4لـوقا )و

 .كــامس دسـليتق اوات،ـــالسم يف ذيــال اــأبان -

 اءــالسم يف كما مشيئتك لتكن. كــملكوت أتــلي -

 .األرض على كـكذل

 ناــكفاف خبزنا: لوقا)اليوم  أعطنا كفافنا خبزنا -

 .(ومــي لـك اـأعطن

 للمذنبني أيًضا حنن رـنغف اـكم اـذنوبن لنا واغفر -

 أيًضا حنن ألننا خطايانا لنا واغفر: اــلوق)إلينا 

 .(اـإلين بـيذن من لـلك رـنغف

 .رـالشري نـم اـجنن لكن ة،ـجترب يف اـتدخلن وال -

تضيـف بنهايــة ( لوقـا)عكـس ( ىتـم)على أن رواية 

 املـلك، كــل ألن): تسبيحــة ختاميــة( 01)العــدد 

 .(0)(آمــني. األبــد إىل واجملــد، والقـوة،

للوهلة األوىل فإن القارئ سيالحظ أن ألفاظ الصالة 

وبالتايل ال أحـد ميلك أن يقوهلا  ،متطابقة وواضحة

ف ـد وصـى حاظ علــك األلفـألن تل ؛فـبشكل خمتل

 : ثــودة الثالـا شنـالباب

                                                 
معظـم علمــاء النقــد النــصي ال ُيقــرون بصحــة تـلك التسبيحــة  (0)

 (.02-01ـيراجـع تعليقــات متزجـر النصيـة ص)

لقد علمنـا . أما الصالة الربية، فال منلك أن نغريهـا»

 .(4)«الــرب أن نقوهلــا هكــذا، باســم اجلماعــة

وألن البابا شنودة وال القارئ عاصر يسوع وهو يقول 

وألننا ال منلك أي مصادر أخري غري  ،تلك الكلمات

فإنه ال ضري أن  ،لربانيةاألناجيل أللفاظ الصالة ا

نعيد صياغة املقطع األخري من اجلملة السابقة 

نقله  اـمل وفًقا هكذا علمنا الرب أن نقوهلا لقد» :ليكون

 .«باسم اجلماعة لنا مىت ولوقا من قوله بأهنا تنطق

ان ـــادة العيـــوحى وشهــحي بالـان املسيــع اإلميـوم

ارئ ــاظ فإن القـفق األلـوتطاب (1)(اـلوق)و( ىتـم)لـ 

 .ةـل ثقـودة بكـا شنـل جزم البابـسيحم

 

 

 

 

 
 

 

 فعاًل( مىت)اظ ـو أن رواية وألفـاذا لـلكن م

 !؟(اــــلوق)اظ ــة وألفــف مع روايـختتل

 ةــالة الربانيــص الصـن
نظرًيا فإن أقدم الشواهد أللفاظ الصالة الربانية 

القرن الثاين  ة حيثـاء الكنيســتأتينا من كتابات آب

الذي يذكر يف كتابه ( أورجيانوس)والثالث والقديس 

الة ــيت الصــالف صيغـاخت «ةـالة الربانيـن الصـع»

 (2)(:اــلوق)و ( ىتــم)بإجنيلي 

                                                 
 .99ـ، ص9 ج النــاس، أسئلــة مـع سنـوات (4)
وذلـك عنـد مـن يؤمـن بأنـه من الرسـل السبعـني، وأنـه شاهـد يسـوع  (1)

 .أقوالــه وأفعالــه وعاصر
 (.Origen, On Prayer 18.2: )كتــاب (2)
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ـًالة وفقــــالص ـًا لروايـــة  تىـــة مـــا لروايــ  اــــلوقالصــــالة وفقــ

 .كــدس امســاآلب، ليتق - .كــامس دسـليتق السماوات، يف ذيـال أبانا -

 اءـالسم يف كما كـمشيئت لتكن. كـملكوت أتـلي -

 .األرض لىـع ذلكــك

 .كــملكوت أتــلي -

 .ومـا كل يـومي أعطنـا اليــخبزن - .ومــالي اـأعطن اـكفافن اـــخبزن -

 اــأيًض نـحن رــنغف اـكم ذنوبنا اـلن رـواغف -

 .اــإلين نيــللمذنب

ل من ـر لكـا نغفـا أيًضـا ألننـا ذنوبنـر لنـوأغف -

 .اـُيذنب إلين

 .ةــنا يف جتربــوال تدخل - .رــالشري من جننا لكن جتربة، يف تدخلنا وال -

 

للصالة ( أورجيانوس)هذا النقل من قبل القديس 

ا صورة ـالربانية املعروفة وقتها يف كنيسته يعطى لن

مبسطة عن االختالفات اللفظية لصيغة الصالة اليت 

 .ذه خالل القرون األوىلـوع لتالميـا يسـمهعل

( مىت)من هذا النقل أيًضا ميكننا أن نرى أن تسبيحة 

ل ـواء بإجنيـة ســن معروفـمل تك 01دد ـة العـبنهاي

 .تـيف ذلك الوق( لوقا)أو بإجنيل ( مىت)

ا ـوظ أهنـل ملحـر وبشكـتظه( لوقا)كذلك فإن رواية 

ه ـالذي يفتتح في، ففي الوقت (مىت)أقصر من رواية 

ط ــا فقـيقرأه( اــلوق)إن ـف( أبانا)الة بــالص( مىت)

 .(الذي يف السماوات)ه لـــمع حذف( اآلب)

 نــلتك)ب ـال تتضمن طل( اـلوق)ة ـإن روايـذلك فـك

 .(األرض على كذلك السماء يف كما مشيئتك

( ىتـم)ا لــخالًف( ومـل يـك)رأ ـيق( اــلوق)إن ــأيًضا ف

 .(ومــــالي)ول ـقذى يــال

ال تتضمن ( اــلوق) ة بــالة الربانيــوأخرًيا فإن الص

 وة،ـوالق ك،ـاملل كـل ألن)و( رـن الشريـا مـن جننـلك)

 (.نيـــآم. دـاألب إىل د،ـواجمل

ادة ـم إىل شهـه ينضـة فإنـة العمليـن الناحيـا مــأم

د ـات العهـادة أقدم برديـة شهـالنظري( أورجيانوس)

ود ـواليت يع، «11بودمري »يد أال وهي الربدية اجلد

ني ـامــني العـــا بــى مــام إلــل عــاء بشكـا العلمـهب

 م0414، تلك الربدية واملكتشفة عام (م441- م011)

ة بالقرن ـالة الربانيـدم صيغة معروفة للصـتقدم أق

ن املخطوطات ـد مـة للعديـالث باإلضافـاين والثــالث

لترمجات املختلفة واآلباء الذين يدعمون وا اليونانية

ا للقارئ من خالل ـة، واليت ميكننا بسطهـك الروايـتل

 (0):ايلـــدول التــاجل
 

                                                 
 :يراجــــع (0)

IGNTP Projects (Luke) & Swanson Projects (Luke & Matthew) & 
UBS4th & Souter 1947 & Huck-Greeven13th. 

 (لوقا)صيغة الصالة الربانية وفًقا لرواية 

 قــــــراءة
 (اــأبان)بداًل من ( اآلب)
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 (اواتــذي يف السمـــال)

Greek: P75 01 Β L 1 22 57 130 372 443* 
700 1192* 1210 1342 1582 
Version: Lat(aur Vg) Sy(S) Arm 
Father: Org MarT Cyr Tert 

 حـــــــــذف
 اــكم كــمشيئت نــلتك)

 ذلكـــــك اءــــالسم يف
 (األرض على

Greek: P75 Β L 1 22 130 1192* 1210 
1342 1582 
Version: Lat(g1 30 Vg) Sy(S C 
Diatessaron) Arm 
Father: Org MarT Cyr Tert Aug 

 قــــــراءة
 دالًًـــــــب( ومــل يــك)
 (ومــــــــــــالي)ن ـــم

دا ع( كل يوم)تقرأ ( لوقا)كل املخطوطات بإجنيل 
 (:ومــالي)ة تقرأ ــاملخطوطات التالي

Greek: D 2 27 28 71 472 1009 1071 
1195* 1242* 1458 2542 2713 L1761 
Version: Lat(a aur  b c e d f ff2 g1 i l r1 
Vgmss) Sy(Htxt) Cob(b2mss) Aeth 
Father: Aug Hil 

 حـــــــــذف
 (لكن جننا من الشرير)

Greek: P75 01*-2 Β L 1 22 57 130 131 
226* 237 242 426 372 700 1192*  
         1210 1342 1582 2193  
Version: Lat(g1 Vg) Sy(S) Cob(sa bmss) 
Arm Geo 
Father: Org MarT Cyr Tert Aug 

 حـــــــــذف

 وة،ـوالق ك،ــاملل لك ألن)

 (آمني. األبد إىل واجملد،

 (اــــلوق)ل ــات بإجنيــل املخطوطــك
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 (0)بشكل عام - نظًرا ألن الطابع األغلب لدى النساخ

هو إحداث التوازن  -بشكل خاص  - وهبذه احلالة -

والتناغم بني نصوص األناجيل املختلفة أو ما يعرفه 

ىت أن ـ، حHarmonization))م ــعلماء النقد النصي باس

د أي ــه ال يوجــترف بأنـيع( يـجوردون ف)م ــالعال

خمطوطي خايل من إحداث تلك  خمطوط أو تقليد

، فإن قرار علماء النقد النصي كان مبنًيا (4)التوازنات

ب ـــودة بأغلـواملوج( كــالفانداي)راءة ـــعلى أن ق

حتريف )ة هي ـري اليونانيـة وغــاملخطوطات اليوناني

مت بداعي إحداث توازن بني الصيغتني ( أو فساد

 (1)(س متزجربرو)، أقر بذلك (لوقا)و( مىت)بإجنيلي 

ان ـــإيرم)و (1)(ورتــب كمفــفيلي) (2)(ورت أالندــك)و

 (9)(نـــام واريـولي)و (1)(اروبــتون هـكلي)و (6)(ارتــب

 دـويالن)و (01)(يلـد جرينـهارول)و (4)(امـتشارلز ولي)و

 (01)(زـفريدريك واي)و (04)(ديـواين كان)و (00)(رـويلك

ت ـفينس)و (01)(راـاندرو بندست)و (02)(رـديفيد بارك)و

ثري ـري والكـوالكث (01)(ونـر أومانسـروج)و (06)(ورـتايل

 .مــــغريه

                                                 
(1) The Implications of Textual Criticism for Understanding the 'Original 

Text', Tommy Wasserman, p90. 

(2) Studies in the Theory and Method Of New Testament Criticism, Eldon 
J. Epp & Gordon D. Fee, p175. 

(3) The Text of The New Testament 4th, Bruce M. Metzger, p262. 

(4) The Text of The New Testament, Aland and Aland, p309. 

(5) New Testament Text & Translation Commentary, Philip W. Comfort, 
p203. 

(6) Misquoting Jesus, Bart D. Ehrman, p97.  

(7) History of The New Testament in Plain Language, Clayton Harrop, 
p59. 

(8) The Reliability of The New Testament, Robert B. Stewart, p118. 

(9) Alterations to the Text of the Synoptic Gospels and Acts, C. S. C. 
Williams, p2. 

(10) A Student's Guide to New Testament Textual Criticism, Harold 
Greenlee, p75. 

(11) A Textual Commentary on The Greek Gospels (Luke), Wieland 
Willker, p301 – 305. 

(12) Apologetic Discourse and the Scribal Tradition, Wayne C. Kannaday, 
p212. 

(13) The Gospel Traditions in The Second Century, William L. Petersen, 
p48 – 49. 

(14) The Living Text of the Gospels, D. C. Parker, p49 – 74.  

(15) The Original Form Of The Lord's Prayer, Andrew J. Bandstra, CalvTJ 
16 (1981), p15 – 37. 

(16) The Text of the New Testament - A short Intriduction, Vincent 
Taylor, p64. 

(17) A Textual Guide to the Greek New Testament, Roger L. Omanson, 
p130 – 131.  

ة من ــة الساحقـوهلذا فال غرابة أن جند أن األغلبي

رأ ـة تقـة النقديـالترمجات املختلفة والنسخ اليوناني

 .بالصيغة القصرية( اـلوق)الصالة الربانية بإجنيل 

 :ةــات اإلجنليزيــن الترمجـفم

(RSV. NRSV. ESV. NASB. NIV. TNIV. NEB. REB. NJB. NAB. 
NLT. HCSB. TEV. NET). 

 :ومن الترمجات العربية

اليسوعية واملشتركة والبولسية واآلباء الدومنيكان )

 (.اةــة احليـوبني قوسني بترمج

( ترجيليز)و (جريسباخ) :النقدية اليونانية النسخ ومن

نستل )و( ت وهورتويستكو)و( الفورد)و( دورفـتشن)و

جوزيف )و( ألكسندر سوتري)و( تاسكر)و( UBS)و( أالند

( هاينريك جوزيف فوجليز)و( ودنــون سـف)و( بوفر

( جـالجران فـجوزي اريــم)و( ركـأوغسطينوس مي)و

( مايكل هوملز)و( هاينريك جريفني)و( برنارد وايس)و

 ..مــوغريه( كيلباتريك جورج)و

ديفيد )زي ــلعامل اإلجنليه اـد معـاألمر الذي مل جي

 - اليوم فإن اجلميع»: هــسوى التأكيد على أن (باركر

قراءة ـيوافقون على أن ال - عدا داعمي نص األغلبية

 (09).«لــهي األفض( اــلوق)األقصر بـ 

 ذبــي أم كــوح
وم ــإن مفهــحي فيـر املسـرون األوىل للفكـالل القـخ

، (04)ذي نعرفه اآلنالوحي مل يكن متبلوًرا بالشكل ال

رة ــق على كل رأي أو فكـفمرجعية الوحي كانت تطل

 د أنــثاًل جنـان الكنيسة، فمـميكن أن تفيد يف إمي

رب ـيعت( القرن األول)الروماين  كليمنضسإ القديس

نصيحته مدعومة من الروح القدس نظًرا ألهنا حازت 

 ..اــق من قبل سامعيهــول والتطبيـعلى القب

                                                 
(18) The Living Text of the Gospels, D. C. Parker, p53. 

صي وأثره يف تعريف ـد النـالنق: بـال الكاتـع مقـجيرا (04)
 .91-14ـص ،0، العدد اجلريدة النقدية، الوحي والعصمة
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 :نصه ما 61/4 كورنثوس إىل األويل رسالته يف فيقول
 مـأطعت إذا ادة،ــوالسع رحـالف اــفين ونــتبعث مـإنك»

 (0).«دسـالق بالروح لكم اـنكتبه اليت اـنصيحتن

ذاته جنده عند القديس أغناطيوس األنطاكي األمر 
د ـشهأ فأين»: يف رسالته إيل فيالدلفيا( القرن األول)

ول ــروح يقـن الأ ،كـذل يل فـم يكشـم لـن اللحأهلل 
وا بأجسادكم ـف واحتفظـسقال تفعلوا شيًئا بدون األ

 (4).«ل اهللــــكهياك

 ،لكن األمر مل يكن متوقًفا على اآلباء الرسل فقط
اب ـا عند نساخ الكتـد آثاره أيًضـبل أنه ميكن أن جن

ا ـواصًف( كورت أالند)م، فيقول العامل ـدس أنفسهـاملق
: اًلـرون األوىل قائــني يف القــاملسيحي اخـر النسـفك
حىت بالنسبة للنساخ املتأخرين، فعلى سبيل املثال »

م ـة لديهـت مألوفـل كانـة باألناجيـرات اإلزائيـالفق
م ـكذلك فإهن. رـفعمدوا إىل تكييف كل نص مع اآلخ

ص، ـات بالنـل تصحيحـراًرا يف عمــم أحــرأوا أنفسه
ح، سواء ـة للتصحيـيري خاصاـالل معـه من خـحتسين

كل هذا . ةـل أكثر جوهريـحنوية أو أسلوبية أو بشك
ا ـرة، عندمــرة املبكــالل الفتـا خـة أيًضـان حقيقـك

ا ـوين، خصوًصــل القانــع بالشكـص يتمتـمل يكن الن
دون ـا كان املسيحيون يعـترة األكثر قدًمـوأن تلك الف

 (1).«دسـروح القـني بالـأنفسهم ممتلئ

امل ــك إال أن العــة ذلــع نتيجــه مــم اختالفــورغ
: اًلـــة قائـــس احلقيقــر بنفـــقُي( اـــر باتزيـآرث)
ان ـد كـد اجلديـص العهـدرك أن نـا أن ُنـب علينـجي»
الل ـا خـيف عملية تطوير حرة، خصوًص( اـا حًيـنًص)

 (2).«اينــني األول والثــالقرن

( اذبــــالك)دس ــي املقـن الوحــموضى ـذه الفـإن ه
د ـــد اجلديـــال العهــرون األوىل النتقــالل القــخ

وحي ـة الــن حقيقـدي عـل جـاءل بشكـا نتسـجتعلن
 !! مــل أنفسهــة األناجيــدى كتبـل

                                                 

اب ـالسكندري يعدها من الكت إكليمنضسلعل هذا ما جعل  (0)

 (Strom iv.17!!! )دســاملق

 .4،0رسالة فيالدلفيا الفصل السابع الفقرات  (4)
(3) The Text of The New Testament, Aland and Aland, p69. 

(4) The making of the New Testament, Patzia, A. G., p135. 

( رونـالدياطس)واملسمى ( انـــتاتي)ل ـذ عمـع أخـفم
برواية  يف االعتبار والذي حاول فيه إخراج اإلجنيل

ا الكثري عن ـخ املسيحي ال خيربنـإن التاريـدة فـواح
اختالفات الروايات  مع والثاين األول القرن آباء تعامل
ادة ــم إال يف شهـالله ،ةـل املختلفـة باألناجيـاإلزائي

 :ةــالقائل( وسـأورجيان)لـ 

وا ـان تعاملـض األحيـوا يف بعـم إذا كانـأنا ال ألومه»
ل ـخ حدثت بشكـاء هي يف نظر التاريـحبرية مع أشي

ة يف ـداف باطنـد أهـوا بتغيريها لتأييـف، وقامـخمتل
 يف لـحص شيء عن ونـيتكلم واـكانا لو ـم، كمـرؤيته

 حدث أمر وعن ر،ـآخ مكان يف لـحص هـوكأن ما انـمك
 ويدخلون ر،ـآخ وقت يف حدث أنه لو وكما اـم زمن يف
ل ـا قيـا فيمـة مـيقبطر مـريات من أنفسهـالتغ ضـبع
ذا ـان هـحيثما ك ةـاحلقيق ولـق قصدهم كان. اًلـفع

 ذلك استحالة حال ويف وروحي، ممكًنا بشكل مادي
. اديــن املـروحي عـال هـالوج ولـق ونـيفضل واـكان

رء ـميكن للم مبا غالًبا تنقل كانت الروحية احلقيقة
 (1).«اديـامل ذبـالك هـأن يسمي

ا بنفس ـم واقعهـب أن نفهـدمة جيتلك الشهادة الصا
ؤالء ـل هـن قبـدر مـص املنحـاخ للنـم النسـع فهـواق

 (:ترـت كوسـهومل)ني، أو كما يقول العامل ـاإلجنيلي
ة ـوع متاحـأن يسـادة بشــارت املـا صــىت وعندمـح»

 لــالتعدي يف راًراـأح واـكانم ـصي فإهنـل النـيف الشك
  (6).«ةــاحلالي اتـلالحتياج اـوفًق والتغيري

ما جيب أن نفهمه إًذا أنه خالل تلك احلقبة الزمنية 
و أن ـه: دـد اجلديـصي للعهـال النـة االنتقـمن عملي

( ادــاإلفس)ن الــل مـدة مراحـرت بعـوع مـأقوال يس
هي ـال الشفـا من مرحلة االنتقـالل عبورهـب خـاملرك

ألقوال فكل القصص وا ،وحىت تقنينها لتكون مكتوبة
رات ـد من املـا العديـردت واعيد سردهُس»: عن يسوع

الل ـس أو أي من اإلجنيلني من خـل مرقـن تصأل ـقب
زات كل ـعي املعجـوذين وصانـني واملعـاملبشرين واملعلم

  (1).«دـفرد من هؤالء قد ترك عالمة يف قالب التقلي

                                                 
(5) Origen, Commentary on John, 10:4. 
(6) JBL v.113 N.2 p295 6 Written Gospels or Oral Tradition?, Helmut 

Koester. 
(7) An Introduction To The Study Of The New Testament, A H McNeile, 2nd 

Rev, C S C Williams, p48. 
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ة قيام فإذا كان من املعلوم لدي علماء املسيحية كافَّ
من حذف وإضافة وتغيري ( فـحتري)نساخ بعمليات ال

م قد ـد أنفسهـد اجلديـفإن كتبة العه ،والـلتلك األق
بنفس العمليات يف مرحلة استخدامهم للمصادر  قاموا

ط تلك ـا تبسيـوع، ميكننـة عن يسـة واملكتوبـالشفهي
 :ايلــل التـرة بالشكـالفت

 

ان ـك( سـمرق)ة أن ـاء املسيحيـفمع إقرار معظم علم
( ىتــم)ن ـاًل مـدى كـل لـادر اإلجنيــن مصـدًرا مـمص

امل ـا أن نتخيل قول العـ، فإنه جيب علين(0)(اـلوق)و
ل ـالف وسائـم من اختـعلى الرغ»(: زـو واليامـماثي)

ا أن ـترض هنـه من املفـل، فإنـة األناجيـالنساخ وكتب
اخ ـسَّالعديد من أنواع التغيريات اليت متت من قبل النُّ

دم ـد استخـإذا كان ق( مىت)ل ـرمبا متت أيًضا من قب
ن ـه، أو مـف إجنيلـان يؤلـا كـكمصدر عندم( مرقس)

، (4)«كمصدر( ميت)لو كان استخدام نص  (مرقس) قبل
ميت ولوقا مسحا ألنفسهما حبرية »: اـك قيامهمـكذل

س الزمنية واملكانية ـكبرية يف تعديل مالحظات مرق
 (1).«اــص مًعـقصاملتصلة بال

متاًما كما قام »(: امـز وليـتشارل)أو كما يقول العامل 
الل ـمن خ( سـمرق)ة ـبتنقيح يوناني( اـلوق)و( ىتـم)

ري ـع غـات واملقاطـة أو الكلمـات اخلشنـتلطيف الكلم
اخ عملوا يف األناجيل نفس ـسَّة، كذلك فإن النُّـاملألوف
خطورته العامل  وهو األمر الذى شدد على، (2)«الشيء

ون ـب أن يكـجي»: هـه على أنـعندما نب( يـجودون ف)
املرء حذًرا يف عدم االفتراض التلقائي ملا فعله 

: (يقصد اإلجنيليني)ة الكتب ألن نظًرا ،«اخسَّالنُّ الكتبة
ة ـــادة كتابــون إىل إعــمييل.. يف أغلــب املواضــع»
 (1).«ةـة من الدقـة متفاوتـبدرج (مصادرهم)

                                                 
، لـــاألناجي نــتكوي :عـــراجة ُيــن االستفاضــد مــملزي (0)

 .11ـص ،بريوت ،املشرق دار، اليسوعي سيداروس األب
The Bible Knowledge Background Commentary, Craig A. Evans,p18. 

(2) Two Gospels from One, Matthew C. Williams, p44. 

(3) An Introduction To The Study Of The New Testament, A H McNeile, 2nd Rev, 
C S C Williams, p47. 

(4) Alterations to the Text of the Synoptic Gospels and Acts, C. S. C. Williams, p3. 

 .اقــح السيــمضافة لتوضي( مصادرهم)كلمة  (1)

جعل الفقرات »: وــاخ هسَّيف حني أن امليل األعظم للنُّ

د ـة قـل الكتبـ، وذلك ألن عم(6)«اـمتناسقة من بعضه

ة يف ـة بالكنيسـة القانونية والروحيـب الصيغـاكتس

ل ـاخ بعد هذا التقنني لعمـسَّحني أن مرحلة عمل النُّ

ظ ـات فهم البعض للفـب على معوقـة هو التغلـالكتب

غ ــلك الصيـع بتـالف الواقـوء االختـيف ض( حيوـال)

 (1).اـبني فقراهت( قـالتنسي)ة من خالل ـالقانوني

احلقيقية أو حىت  بألفاظها الربانية الصالة كانت فإذا

من التقليد الشفهي أو التقليد املكتوب  جزًءا (احملرفة)

، ومع رفض أغلب العلماء (9)(Q)يف مصادر ضائعة 

( لوقا)، فإن تفسري رواية (4)ختلفةلنظرية املواقف امل

ألنه بإثبات ، (01)ةــا للغايـًرا صعًبـأم دُّـعرة ُيـالقصي

ن ـا مكما بينَّ( مىت)عن صيغة ( اـلوق)اختالف صيغة 

فإن هذا يعىن أن أحدمها قد أعاد كتابة صيغة  قبل،

يديه أو أن هذا األمر قد مت من قبل  بني اليت الصالة

 (00).ـةوأهداف معينَّ وذلك ألغراض( كليهما)

                                                 
(6) Studies in the Theory and Method Of New Testament Criticism, 

Eldon J. Epp & Gordon D. Fee, p175. 

(7) What is The Best New Testament?, Ernest C. Colwell, p56. 

(8) Luke, Craig A. Evans, p476 – Matthew, Davies and Allison 1988, 
p591. 

( أورجيانوس)ـل ن قبـة مــالنظرية االعتذارية واملقدم (4)
ني ــالة يف مناسبتـم الصـعلوع ـن يسواليت تنص على أ

ل ــات كـل كلمـل إجنيلي نقـايل فإن كـوبالت ،نيـخمتلفت
اء ـب العلمـمناسبة، تلك النظرية مرفوضة من قبل أغل

ـري ة غـا نظريـاعتربه( راونـد بـراميون)ن العامل أحىت 
قة األناجيل مستحياًل لعال جديرة باالهتمام ومتثل حاًل

د ـذ قـن التالميأ ينـا يعـاًل عن أن تطبيقهـفض ،اإلزائية
 !!ىا مرة أخرـالة ومن مث طلبوا تعلمهـنسوا تعاليم الص

The Pater Noster as an Eschatological Prayer, R.E.Brown,p220 - n5 

(10) Luke, Darrel L. Bock, p1045. 

ل ـه أفضـصيغت( اــلوق)ن أرون ــاء يـكثريون من العلم (00)
ًرا ألنه من ـنظ( املصدر الذى ينقل عنه)وأقرب لألصل 

ن ــزاء مـذف أجـعلى ح( اـلوق)دام ـل إقـب ختيـالصع
موجودة  إذا كانت واضحة أسباب بدون الربانية الصالة

( مىت)ن صيغة أأصاًل أمامه، يف حني يرى البعض منهم 
ا ـً، خالفادرهـار مصـمن عادته اختص( اـلوق)أفضل ألن 

ن هذا أول ـا تقـة مغايرة متاًمـاك نظريـإن هنـلذلك ف
ل ـن فعـس مـولي اًلــا أصـان يف مصدرمهـالف كــاالخت

 !! مــأنفسه اإلجنيلــني

 (.New Testament Theology, J. Jeremias, 1971, p195 :عـــيراج)
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ا ــة مكانتهـات اإلجنيليـذت الكتابـا أخـومن مث بعدم

ني ــب( التنسيق)اخ يف عملية سَّبالقرن الثاين بدء النُّ

( اــلوق)ة ـا صيغـرت حينهــظه ،تلك الصيغ املختلفة

وذلك حلل مشكلة ( مىت)الطويلة لتتناسب مع صيغة 

( اــلوق)بـ بعض املواضع  ويفاالختالف بينهما، بل 

ا ـمع الصيغة املستخدمة شفهًي( قـالتنسي)متت عملية 

راءة ــة قـال يف إضافـو احلــا هــكم ،ضـد البعـعن

ض ــببع «اــا ويطهرنـــدس علينــروح القـل الــليح»

ة ــة صيغــ، أو حىت بإضاف(0)اءــات واآلبــاملخطوط

 (4)(.ىتــم)ة ـة صيغـد بنهايـالتعمي

 :ـــةالخالصــــ 

ه إذا نـج أـق نستنتـمما سب

كان واقع اإلجنيليني يف 

م هو ـل مع مصادرهـالتعام

 مــالعالول ــا يقـكم

 (: ال واالسـداني)

د ـكل واح. اخـسَّوا كالنُّـليس نيـاإلجنيلأن  ةـاحلقيق»

اص يساهم به يف ـروه اخلـا من منظـم لديه شيًئـفيه

اخ إلجنيل ـسَّوبالتأكيد مل يعدوا أنفسهم كن ،ةـالقص

له أسلوبه يف الكتابة باإلضافة إىل ( مىت(. )مرقس)

كل (. لوقا)دوافع معينة، واليت ختتلف عن اليت لدي 

 (1).«إجنيلي ُيظهر منًطا واضًحا يف تقدميهم لألناجيل

ع ـا للبعض التفكري يف كل املواضـون صادًمـفإنه لن يك

وهبم فكرهم وأسل اإلجنيليني بإدخال قام اليت األخرى

 :اـوع نفسهـات يسـيف كلم

                                                 
: آباء الكنيسة ومن ،(162 ,700) :اليونانية املخطوطات من (0)

املعترف  غريغوريوس النيسي والقديس مكسيموس لقديسا
 .(أو ماركيــون)والعالمـة ترتليــان 

 :مـن املخطوطـــات اليونانيــة (4)

2730, 2715, 2693s, 2452*, 1348, 1253, 1228, 1060, 1050, 931, 
740, 513, 418, 310, 225. 

(3) Revisiting The Corruption of The New Testament, Daniel B. Wallace, p50. 

ه ـود أمـوع بوجـم يسـا علـال عندمـل املثـلى سبيــفع
 :ان ردهـاذا كـم ،هــوإخوت

 عـيصن من ألن(: سـمرق)ة ـا لروايـقال وفًق لـه 
 .يـوأم يتـوأخ يـأخ وـه اهلل مشيئة

 عــيصن من ألن(: يتــم)ة ـا لروايـأنه قال وفًق أم 
 يتـوأخ يـأخ وـه اواتـمالس يف الذي أيب ةـمشيئ

 .يــوأم

 (: اـلوق)ة ـط وفًقا لراويـل أبسـأم أنه أجاب بشك
 اهلل ةــكلم ونــيسمع نــالذي مـه ويتـوإخ يـأم

 .اـــهب ونـويعمل

 :وعـا ليسـحرفًي( رسـبط)ة ـاذا كانت رؤيـل مــوباملث

  حــاملسي تـأن(: ســـمرق)هل هي كما قال. 

 ة ـا كما هو يف روايـتوسًع رـان أكثـر كــأن األم أم
 .حيـال اهلل نـاب حــاملسي وـه تـأن(: ىتـم)

 (: اــلوق)ادة ــا هي عـة كمـف ببساطـأم أن الوص
 .اهلل حـــمسي

ـل ل هذا االهتمام لدى اإلجنيليني بتعديـملاذا كان ك
للحد الذي جعل  !كلمات أصحاب القصص بأناجيلهم؟

ندما قام كتبة العهد ع» :بأنه قرونُي العلماء من الكثري
اجلديد باستخدام أقوال يسوع مل تكن هناك حاجه 

وع ـات يسـك كلمـدون شـا، بـوع حرفًيـات يسـىل كلمإ
بالضرورة  ليست لكنها اجلديد بالعهد موجودة احلرفية

 ال توجد مجلة»: مشددين على أنه ،(2)«املواضع كل يف

وع ـات يسـا تتضمن كلمـهنأد ـن نؤكأا ـدة ميكننـواح
 االختالفات يف سرد نفس»: ، وذلك ألنه(1)«ةـاحلرفي

د ـا لتأكيـة تكفي مبفردهـل املختلفـاألقوال باألناجي
ة ـم أقر بأن من يطلب احلرفيـبل أن بعضه، (6)«كــذل

ا ــل نفسهـة األناجيـع عصمــات يضــك الروايـيف تل
على احملك نظًرا ألهنم يطالبون بدقة تفصيلية أكثر 

 (1)!!اــن يعطوهأن لإلجنيليني أنفسهم مما ميك

                                                 
(4) The Meaning of Inerrancy, Paul Feinberg, p301. 

(5) An Introduction To The Study Of The New Testament, A H McNeile, 2nd 
Rev, C S C Williams, p462. 

(6) Ibid, p463. 

(7) Historical Criticism and the Evangelical, Grant R. Osborne, JETS42, p203. 
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ا ـإذا كنـف ..ةـلك البساطـون بتـد ال يكـر إًذا قـاألم
الثي ـور ثـة من منظـا القصـيف األمثلة السابقة رأين

ور ــن منظـر مــون األمـع قد يكـض املواضـه ببعـفإن
 .طــائي فقـثن

ه ـفإن ،ةـن الصالة الربانيـا عــة إىل مثالنـفباإلضاف
 :وعــات يسـن كلمـا عـاءل أيًضـا أن نتسـميكنن

 (:ىتــم)ال ــا قــهل هي كم 

 أنا أعترف الناس قدام يب يعترف من فكل 14: 01
 .السماوات يف الذي أيب قدام به أيًضا

 أيًضا أنا أنكره الناس قدام ينكرين من ولكن 11: 01
 .السماوات يف الذي أيب قدام

  (: اـلوق)قال أم أن ما نطق به يسوع هو كما 

 اسـالن دامـق يب رفـاعت من كل مـلك وأقول 9: 04
 .اهلل مالئكة قدام نساناإل ابن به يعترف

 دامـــق رــينك اســالن دامــق رينــأنك نــوم 4: 04
 .اهلل ةـــمالئك

وع ـف يسـًدا يف وصـا ان نتدبر جيـه علينـذلك فإنـك
 :كالـن اهلـوا مـا خافـذه عندمـان تالميـإلمي

  (:ميت)هل هو وفًقا لرواية 

 اإلميان؟ قليلي يا خائفني بالكم ما: هلم فقال 46: 9

  (:مرقس)أم انه وصفهم كما نقل عنه 

 فــكي ذا؟ـهك نيـخائف مـبالك ما: مــهل وقال 21: 2
 .مــلك انــإمي ال

وبشكل أكثر تعقيًدا فإنه ينبغي علينا أن نفتح جمال 
ا وتعقيًدا، وأعين هنا إدراكنا لصورة أكرب وأكثر عمًق

وهاجس املسيحيني ( الزائف)فكر الوحي  استدعاء مع
باإلضافة  -م ـني أنفسهـمبا فيهم اإلجنيلي -األوائل 

م ـا حلاجتهـوع وفًقـوال يسـل يف أقـذف والتعديـواحل
ة، النظر كذلك إىل األقوال ـو الالهوتيأاالجتماعية 

ا ـسوع حرفًيذات املنظور الواحد، لنتساءل هل قاهلا ي

 ،وكما فعل يف معظم األماكن ،أم أن اإلجنيلي كعادته
ذف ـح أو ،اـاف عليهـورمبا أض ،هـل كلماتـام بتعديـق

 (0) !ا؟ــمنه

ص ـة النـت مرحلـة ليسـوبالتايل فإن املرحلة احلالي
ذا ـل هـق ما قبـة توثيـولكنها مرحل ،األصلي فحسب

أم كما يقول  النص املكتوب الذى ميكننا الوصول إليه
 اءـالعلم اعـاستط وـل ىتـح»(: ارتـان بـإيرم)م ـالعال

 يف ذاـه فإن د،ـاجلدي دـالعه نـتكوي إعادة يف النجاح
 (4).«رسالته حلقيقة شهادة ليس ذاته حد

ر إًذا ليس نوًعا من أقوال املشككني السفسطائية ـاألم
من نظريات  نابع أمر لكنه ،(1)(واالس) العامل يزعم كما

: عملية لعلماء مسيحيني والذين يقرون حبقيقة أن
وع ـكتبه اإلجنيل ال يقدمون معلومات عن تعاليم يس»

وإمنا يوفرون معلومات مباشرة عن الهوت  ،التارخيي
  (2)!!«الكنيسة األويل

األمر الذي سيبدو صادًما حمليب البابا شنودة عندما 
عظم عن أن م( أندرو بندسترا)يقرءون ما نقله العامل 

وت ـلك صـمنت» :اـوم بأننـة يقرون اليـعلماء املسيحي
 نـه مــلكن ،ةـالة الربانيـوع يف الصـيس( أو إحساس)

ات ـادة كلمـل استعـن من املستحيـم يكـة إن لـالصعوب
  (1).«اــوع حرفًيـيس

■  

                                                 
( مىت)د من أشهر األمثلة هو نص التثليث الشهري ـواح (0)

!! يف إثبات وحدة الثالوث البعض يستخدمه والذى 04: 49
ات ـعدل يف كلم( مىت)ا أم أن ــحرفًي ـوع حًقـاهل قاله يس

  Derickson, TMSJ14 2003, p94 !املصدر الذي بني يديه ألهداف معينة؟
أصاًل وإمنا قام اإلجنيلي بتركيب  أم ان يسوع مل يقل ذلك

 Petersen, TC List, Jan 2003!! اــة برمتهــالصيغ

وازي امل( سـمرق)وملاذا تلك الصيغة خمتفية متاًما يف نص 
وع ـري يسـن تعبأول ـوالذي يق( االذى يعتربه العلماء زائًف)

 لـباإلجني وأكرزوا عـأمج العامل إىل واـاذهب: )وـه هـلفظ
كذلك إذا كانت تلك الكلمات اهلامة قد . (اـلهك للخليقة

 (!!يوحنا) وأ (لوقا) ينقلها مل فلماذا (ميت) عند حرفًيا نقلت

 11: 01ميكننا أيًضا القياس على ذلك قول إجنيل يوحنا 
ا ـ، متسائلني هل قاهل(دـواح واآلب أنا: )وعـان يسـعلى لس

ن أمن ض ـه البعـل ما فهمـن اإلجنيلي نقأم أيسوع حرفًيا 
 !!!اله؟ــد قــوع قـيس

(2) A Historical Introduction to The Early Christian Writings, Bart D. 
Ehrman, p489. 

(3) The Case for The Real Jesus, Lee Strobel, p73. 

(4) What is Redaction Criticism?, N. Perrin, p69. 

(5) The Original Form Of The Lord's Prayer, Andrew J. Bandstra, CalvTJ 
16 (1981), p31. 
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 إشكالية قدسية ومركزية 

 دـــاملعب
 اليهودي ر الديينـيف الفك 

 بنو إسرائيل توصيف تاريخي
ببين إسرائيل من مصر وعبورهم املعجز للبحر،  بعد خروج نيب اهلل موسى 

ا ـا من سكاهنـة، فأىب من كان معه خوًفـول األرض املقدسـاىل بدخـره اهلل تعـأم

ِتي َكَتَب اللَُّه الَّ ْرَض اْلُمَقدََّسَةَيا َقْوِم اْدُخُلوا اأَل}: اىلـا لقوله تعـق، مصداًقـالعمالي

ا ـا َقْوًمـَقاُلوا َيا ُموَسى ِإنَّ ِفيَه  َنـوا َخاِسِريـْم َفَتْنَقِلُبـ َتْرَتدُّوا َعَلى َأْدَباِرُكَلُكْم َوال

  .(0){وَنـا َداِخُلـا َفِإنَّـا َفِإْن َيْخُرُجوا ِمْنَهـا َحتَّى َيْخُرُجوا ِمْنَهـا َلْن َنْدُخَلَهـَجبَّاِريَن َوِإنَّ

َك ـا َفاْذَهْب َأْنَت َوَربُّـا َأَبًدا َما َداُموا ِفيَهـا َلْن َنْدُخَلَهـَقاُلوا َيا ُموَسى ِإنَّ}:اـوقوله أيًض

 .، فحكم عليهم بالتيه يف الصحراء مدة أربعني سنة(4){ا َقاِعُدوَنـا َهاُهَنـال ِإنَّـَفَقاِت

اة ـف حيـل مل يألـجي ،لـإسرائي ل جديد من بينـجي «ونـيوشع بن ن»اد ـا قـبعده

إىل األرض املقدسة  ،ذل وإمنا ترىب على الفروسية وخشونة العيشـة والـالعبودي

ر ــا سفــل أحداثهــروي تفاصيـة يـارك طاحنـد معـم بعـا هلـت أبواهبـيت فتحـال

 .اة األولــالقض

                                                 
 .ربــاملغ، انــة األديــث يف مقارنــباح: زركان حممد( *)

 .44 -40ات سورة املائدة، اآلي (0)
 .42سورة املائدة، اآلية  (4)

زركـــــان 
 حممــــــد

* 
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ة ـر مبنطقـاط االثين عشـاستقل كل سبط من األسب

بعد وفاته  «بن نون يوشع» خيلف ومل معينة، جغرافية

ل ـم كـوحك ،لـخيلفه، فتفرق بنو إسرائي أي شخص

ا، ـا ذاتًيـه حكًمـسباط االثين عشر نفسسبط من األ

اة ـدة بعصر القضـادة املوحـر القيـفانتهى بذلك عص

 ..(اًءـااُل ونسـرج)

وم ــزاة يف يـن الغـف مـمل تتأل»: تـيقول ول ديوران

ة واحدة متماسكة، بل ظلوا زمًنا طوياًل ـيام أممن األ

ا ـواسًع الاًلـني استقـا مستقلـون اثين عشر سبًطـيؤلف

اس ـان على أسـم ال يقومــم وحكمهـا، نظامهـأو ضيًق

 ،رةــسوي يف األـبم األـاس احلكـبل على أس ،الدولة

رباء ـن الكـفكان شيوخ العشائر جيتمعون يف جملس م

ون القبيلة، وهو الذي يتعاون هو احلكم الفصل يف شؤ

إىل هذا التعاون  أجلأهتم إذ األخرى القبائل زعماء مع

 .(0)«الظروف القاهرة اليت ال مفر من التعاون فيها

م .ق0011)القضاة من الفترة املمتدة من  عصر استمر

ه ديورانت ـا وصفـواستمر احلال كم .(م.ق0111إىل 

 يف تــجتل ة،وردَّ ةـأخالقي وضىـوف اسيــسي كــتفك

ود، ـاإلقبال على عبادة اآلهلة الوثنية من طرف اليه

م ـن جاورهـع مـة مـك احلروب الدائمـف إىل ذلـأض

ين ـا لبـونبًيـا ملًك اء داوود ـم، إىل أن جـمن األم

س ـم، فأسـفجمع تشتتهم وفرقتهم ووحده ،لـإسرائي

ده ــا بعـــوأمته ،لــة إسرائيــى ململكـد األولــالقواع

 .ان ــا سليمــسيدن

ة ــرة ذهبيـان فتـد سليمـل يف عهـو إسرائيـرف بنـع

ار، األمر الذي مل يستمر ـمن حيث االستقرار واالزده

 :فانقسمت مملكته إىل قسمني بعد وفاته  طوياًل

  يف الشمال  «السامرة»وعاصمتها  «إسرائيل»مملكة

 .عشر أسباط مضوت ،«يربعام بن نباط»وزعيمها 
 وب ـيف اجلن «مـأورشلي»وعاصمتها  «وذاـيه»لكة مم

وتتكون من سبطني  ،«رحبعام بن سليمان»وزعيمها 

 .نيـماوبنيمها يهوذا 

                                                 
 حممود، جنيب زكي ترمجةول ديورانت، قصة احلضارة،  (0)

 .144ـ، ص4جم، 0499 لبنان، بريوت، اجليل، دار

للسيب ( م.ق 144)تعرضت مملكة الشمال يف سنة 
ا ـوبعده، «سـشلمنصر اخلام»د امللك ـاألشوري على ي

و ـوه ، سيب اململكة اجلنوبيةمتسنة ( 011)حبوايل 
، فغاب املكون (م.ق 119)سنة  البابلي لسيببا يعرف ما

دة ــم ملـى القديـرق األدنـة الشـن خارطـودي مـاليه
 :لـة، وعاد كما هو معلوم عرب ثالث مراحـسن( 11)

 (م.ق 119) الفوج األول عاد مع زربابل سنة. 
 (م.ق 219) الفوج الثاين عاد مع حنميا سنة. 

 (م.ق 222) الفوج األخري قدم مع عزرا سنة. 

م ـمل تكن عودهتم عودة املنتصر، وإمنا خضعوا حلك
تناوبت على حكم منطقة  اليت الكربى اإلمرباطوريات
ة ـاء دولـل بنـة ألجـورات يهوديـا ثـفلسطني، ختللته

م من ـت باختفائهـلا فشلت وعجَّـل، لكنهـان مستقـوكي
ل لبنة يف فسيفساء ـشكَّ ثينإمسرح التاريخ كمكون 

للميالد،  (11)سنة  القدمي األدىن شرقال تاريخ منطقة
ث ـبالشتات الروماين وهو الثال»ه ـوهو ما يصطلح علي

 .(4)«مـود القديـمن نوعه يف تاريخ اليه

 دــــور المعبــتط
االحتفال بعيد املظال،  سبب عن الالويني سفر خيربنا 

ر، ـم من فرعون مصـر بنجاهتـال شكـالذي كان احتف
ل ـك، امـيأة ـون سبعـال تسكنــيف مظ»: ولـث يقـحي

م ـلكي تعل، الـون يف املظـل يسكنـسرائيإالوطنيني يف 
ا ــل ملـسرائيإت بين ـسكنأال ـين يف مظأم ـجيالكأ

  .(1)«مـهلكإرب ـنا ال، أرض مصرأم من ـخرجتهأ

 مـتادة الذي ـان العبـالشاهد يف هذا اإلصحاح هو مك
رحلة االنتقالية هبذا العيد، فطبيعة امل فيه االحتفال

اليت كانوا يعيشوهنا، فرضت عليهم أن يكون معبدهم 

ن، ـان السكـة مكـم املعيشي، فاخليمـة مستواهـبدرج
 . ادةـان عبـة مكـواخليم

                                                 
الل وهي ـا، كتب اهلـود أنثروبولوجًيـدان، اليهـال محـمج (4)

، م0446، 124سلسلة شهرية تصدر عن دار اهلالل، العدد 
 .69ـص

 .22 - 21ني، إصحاح ــر الالويــسف (1)
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ان ـا مكـألهن ؛«اعـة االجتمـخبيم»وقد مستها التوراة 
 «ادةـن الشهـمسك»بـ  تـميوُس، (0)اجتماع الرب بشعبه

ا ـألهن؛ (4)دسـاب املقـس الكتاء يف قاموـا جـحسب م
ة ـ، فكانت اخليم(1)تودع فيه ألواح الناموس والشهادة

 .رـسباط االثين عشتتوسط خيام األ

الوهاب  عبد تعبري حد على الشعب رحالت انتهت عندما
أول معسكر ) «اجللجال»يف  اخليمة استقرَّت ،(2)املسريي
ض ول أرـور األردن ودخــد عبـل بعـسرائيإة ـجلماع
مدة ثالمثائة  بقيت حيث «شيلوه» إىل ُنقلت مث ،(كنعان

م ـث ،«ونـجبع»ت إىل ـا انتقلـة، ومنهـأو أربعمائة سن
 .لـــإىل اهليك

، ان ـــا سليمـد سيدنـيف عه (1)لـاء اهليكـان بنـك
ار ـة، وقد أشـواد الطبيعيـه فقط املـت فيـقد استعمل

ني ـح( Boudoine Décharneux)و ـإىل ذلك بودوان ديشارن
اء كاألرز ـت يف البنـحتدث عن االشجار اليت استعمل

ا ـار كانت تنمو طبيعًيـا أشجـون، وكلهـرو والزيتـوالس
ا ـارة اليت مل متسسهـأن احلجـا شـرس، شأهنـوال تغ
 .(6)ةــاملطرق

عرفت اجلماعات اليهودية يف فترة السيب ما يسمى 
 ،حـا للذبائــمكاًن ونـال لتك»ت ـ، اليت أقيم«عـباجملام»

 .(1)«الةـايب وللصـم الكتـوإمنا للتعلي

                                                 
 .01 - 1: 11سفر اخلروج، إصحاح  (0)
 ةـهيئ املقدس، الكتاب قاموس املتخصصني، من جمموعة (4)

 الكسندر جون مطر، إبراهيم مللك،ا عبد بطرس: التحرير
 ،4ط ى،ـاألدن رقــالش يف سـالكنائ عــجمم نــع ن،ـطمس

 .114ـ، صم0410
 .40: 19اح ــروج، إصحــر اخلــسف (1)
، والصهيونية واليهودية اليهود موسوعة املسريي، الوهاب عبد (2)

 م،4114دار الشروق، القاهرة، مصر، الطبعة اخلامسة، 
 .041ـ، ص4ج

 .اًلــكام 6اح ـسفر امللوك األول، إصح (1)
الدين عليلو، كرمية نور عيساوي،  عز) املؤلفني من جمموعة (6)

 ،(سعيد كفاييت، حممد زهري)تنسيق  ،(بوحلدو الكرمي عبد
منشورات  اليهودية، ـ0 ،املفاتيح الكلمات ،السماوية الديانات

ة ــعاس، مطبـف ،سـة، سايـوم اإلنسانيـة اآلداب والعلـكلي
 ل،ــد إىل اهليكــن املعبـمال ـمق، م4100ك، ـس كرافيـساي

 :نــع اًلــ، نق14ـص، وـعز الدين عليل
Décharneux Boudoine, du Temple a L’Homme, p 63 

 .09ـ 1: 1و 6ـ1: ٌينظر تفاصيل ذلك يف سفر امللوك األول

 .411ـقاموس الكتاب املقدس، صجمموعة من املؤلفني،  (1)

ل مع ـاء اهليكـودة منه فقد مت إعادة بنـد العـأما عن

ور ـاء سـأول فوج من القادمني لفلسطني، فيما مت بن

يف موسوعته  املسريي يشري .الثالث الفوج بقدوم اهليكل

ه، ــاإللر ـا بأمــاًل ثانًيــدوا هيكـد شيـود قـأن اليهـب

ا، ـا يقدم يومًيـين قرباًنـم الفرس الوثـوا حلاكـوجعل

لى ـة عـرس مرسومـة الفــة مملكـت خريطـل وكانـب

 .(9)لـــل اهليكــمدخ

ال يعرف الكثري حول هيكل حاكم الفرس، فالدراسات 

فهم من اليت تتحدث عن اهليكل القدمية واحلديثة ُي

 .متنها بأن املقصود هو هيكل سليمان 

رمبا حىت هيكل )على كل حال فقد دمر هيكل زربابل 

ت ــروب شبـات وحـة اضطرابـنتيج( رسـم الفـحاك

ة ـف اليهوديـض الطوائـا بعــت إليهـة، دعـيف املنطق

 . هبدف االستقالل عن احلكم األجنيب

 ،اينــل الثــاهليك «رودسـهي»ىن ـوات بـا بسنــبعده

( 11)ة ـر يف سنـاآلخو ـر هـمِّد ُدـ، وق(م.ق41)ـة سن

 .«وسـتيت»د الروماين ـد القائـعلى ي ،ميالدية

 إشكالية مركزية العبادة 

  :قدسيـــة املعبـــد /1

ني ـادة وتقدمي القرابـد للعبـأثارت إقامة مكان واح 

ون ـل املرتبطـان اهليكـرأي كهَّـان، فـني الكهـداًل بـج

 يف اهليكل املركزية أن القرابني ال جتوز إال باحلكومة

. خليمة االجتماع امتداد هو والذي العاصمة، يف الكائن

ل اخليمة ـة من جعـر أن احلكمـق آخـا رأي فريـبينم

ن ـد مـني يف أي معبـم القرابـواز تقديـة هي جـمتنقل

  .(4)ةــد احملليــاملعاب

                                                 
، والصهيونية واليهودية اليهود موسوعة املسريي، الوهاب عبد(9)

 :حـات املفاتيـالكلم ،ةـات السماويـالديان من، نقاًل 200ـص
، عز الدين عليلو ل،ـمن املعبد إىل اهليكمقال ـ اليهودية، 0

 .14ـص
 .ـه، صــنفس (4)
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جند قدسية  فبالرجوع إىل فترة حكم سليمان 

د بين ـوة عنـرة بقومركزية العبادة يف اهليكل حاض
توحيد االسباط يف جمتمع  منها الغرض كان إسرائيل،

 . ةـة الناشئـواحد للحفاظ على الدولة الفتي

ني ـم القرابـواز تقديـة جبـجتلت وجهة النظر الثاني

ة ـوانقسام اململك، ان ـيف أي معبد، بعد وفاة سليم

د ـداء قـبأن الع»م ـا عندما نعلإىل مملكتني، خصوًص
تحكم بني إسرائيل ويهوذا فقامت حروب عديدة اس

لك ـرار املـام عززه قـانقس. (0)دـة األمـطاحنة وطويل
أورشليم، ( معبد)منافسة للهيكل  معابد ببناء «يربعام»

وطلب تصميم عجلني ذهبيني، ليتم نصبهما يف املعابد 
أي يف بيت إيل : هـق من مملكتـاملقدسة يف أبعد املناط

 .(4)«الـدان يف أقصى الشمأقصى اجلنوب، و

ودات ـة الكنعانية واملعبـولعل إقبال اليهود على اآلهل

ات ـوس الديانـم لطقـام، وتشرهبـل عـة بشكـالشرقي
والفلسفات الرائجة يف منطقة الشرق األدىن القدمي 

. الروحية للهيكل عند اليهود املكانة لفقدان مهد ما هو

ه ـر املنسوب إليـسفا يف الـعبادات ندد هبا النيب إرمي
 .عـن موضـر مـيف أكث

يسلم منها حىت ملوك وأنبياء بنو إسرائيل  مل طقوس

 ، فقد شيد سليمان (الفكر الديين اليهودي حسب)

 :مذابح آلهلة أجنبية كما جاء يف سفر امللوك األول
 الرب يتبع ومل الرب عيين يف الشر سليمان وعمل»

 لكموش، مرتفعة مانسلي بىن حينئذ .أبيه كداود امتاًم
 .مــورشليأ اهـجت ذيـال لـاجلب على نيـاملوابي سـرج
 .(1)«ونـعم بين سـرج ولكـومل

ل ـاء اهليكـادة بنـيب وإعـن السـود مـودة اليهـبعد ع

جتدد السؤال ( لك الفارسيـل املـوهيك ،ل زربابلـهيك)
دى ـم إحـد حتكـا بعادة، خصوًصـة العبـحول مركزي

                                                 
سليمان ناجي، : أنظر تفاصيل هذه احلروب يف كتاب (0)

دار قتيبة، دمشق، الطبعة األوىل،  اليهود عرب التاريخ،
 .16 - 24 ـ، صم4111

إسرائيل فلكنشتاين ونيل إشر سيلربمان، التوراة مكشوفة  (4)
والنشر،  للدراسة صفحات رستم، سعد ترمجة حقيقتها، على

 .041 ـصسوريا، 
 .9 - 1سفر امللوك األول، إصحاح  (1)

ة ـواستفرادها خبدم( الفريسيني)دية الطوائف اليهو
ة ـة رافضـور طوائف يهوديـل، مما أدى إىل ظهـاهليك

ق ـا احلـدة لنفسهـل واحـة كـار، ومدعيـهلذا االحتك
 . حـالصحي ويـاملوسج ـالك املنهـيف امت

 :فــدد الطوائــتع /2

د ـــدة بعــرات متباعــرة يف فتــكثي رقـــفرت ــظه

 نيـوالفريسي نيـوالصدوق سامرينيالك مرحلة السيب،

 والربانيني والكتبة واحلسديني والغنوصيني واألسينيني

 .مـغريه ...لموذيني والناموسيني واملتعصبني وتوال

 ةـذه الدراسـال املطروح يف هـال عن اإلشكـكمث

 :نيـني يهوديتـوق طائفتـنس

 ة ـحفظ» بـلقون على أنفسهم ـيطلق :نيـالسامري

صلب يهود السامرة  من ننحدروي همعتباربا «الشريعة

ة ـر اململكـد تدميـوا عن فلسطني عنـم يرحلـالذين ل

اء ـظ بنقـاحتفن ـم مـهف ،(م.ق144)ام ـعة ـالشمالي

 .األصلية وغري احملرفة التوراة هي وتوراهتم ،الشريعة

، (2)ســـم بنابلـل جرزيــم يف جبــون تعبدهــميارس

ه ـألن ؛رـع آخـأي موض نـم رـأكث اـمقدًس هـويعتربون

ه ـاه هيكلـلبن ا موسي ـاملوضع الذي اختاره سيدن

 .(1)هــوات التيـيف سن

 اجملتمع اعتزلوا قد فنجدهم :األسينيني طائفة أما 

 اليهودية عن ابتعدوا»والرباري،  يف وعاشوا اليهودي

وا يف ـدس، كما قدمـالق لـهبيك مرتبط قرباين كدين

 .(6)«ةـنباتي نيـم قرابـهيكله

                                                 
(4) Sara Karesh et Michell M.Hurirtz, ENCYCLOPEDIA OF JUDAISM, 

Facts on Life, Printed in the United States of America, New York, 
2006, p 447. 

وراين، ــق غـد اخلالـر عبـدة وعمـظ الشريــد حافـحمم (1)
عاداهتا،  /شريعتها /عقيدهتا /الطائفة السامرية، تارخيها

 .14ـ، صم0442الطبعة األوىل، مكتبة الرسالة، فلسطني، 

، والصهيونية واليهودية اليهود موسوعة املسريي، الوهاب عبد(6)
 .041ـ ص
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: دــدد املعابـرة تعـوص ظاهـىن خبصـاد مـول زيـيق
رى ـل أخـة هياكـل عن أربعـعرفت فلسطني ما ال يق»

ة ـا جلماعـدس، كان أحدهـم يف القـب القائـإىل جان
ة ـا جلماعـان أحدهــني، وكـرقي فلسطـني شـالطوبي

ان ــع كـني، والرابــره احلسمونيـذي دمـرة والـالسم
ة ـرة الفيلـس يف جزيـد خامـوقد وج. تل الدوير يف

ر ـر كبيـه يف ليونتوبوليس مبصـر، وسادس أقامـمبص
ه ـا طردتـكهنة القدس الذي فر إىل البطالسة بعدم

 .(0)«نيـني من فلسطـة احلسمونيـمجاع

رة ـورة املعتبـة الصـان حقيقـهذان النموذجان يعكس
ل، ـسية اهليكادة وقدـود حول مركزية العبـلدى اليه
النظر  يف وجهات الواضح التعارض عمقه ديين انشقاق

 . ةــف اليهوديــني الطوائـب

 مـل أورشليـرة هيكـاءت شهـن جـن أيـفم

 رودوس؟ـاه هيـذي بنـال

وكيف اكتسب قدسية جعلت اليهود املنتشرين بأحناء 
 ة؟ــل سنـه كـون إليـة حيجـة الرومانيـاالمرباطوري

مل يكن إال  «هيكل القدس»أن االسم  اجلواب يكمن يف
ر، ــة الذكــرى السالفـل األخـن اهلياكـه عـًزا لـمتيي

ًزا ـه مركـام األول يف كونـت يف املقـأما قدسيته فتجل
ة ــال املصرفيـه األعمـد عليـت تعتمـا كانـا هاًمـمالًي

 (4)دــللتعب اــمكاًن نــيك مـول ة،ــللمنطق ةــوالتجاري
 ..هــر عليــهاشتا ـكم

عندما دخل اهليكل  قصة عيسى بن مرمي  يف ولنا
فطرد منه الباعة وقلب مناضد الصيارفة، خري دليل 

 وعـيس لـودخ»: ىتـعلى هذا القول، جاء يف إجنيل م
 رونـويشت ونـيبيع الذين عـمجي رجـوأخ ،اهلل لـهيك

 ةــباع راسيـوك ةـالصيارف دـموائ بـقل ل،ـاهليك يف
 يدعى، الصالة بيت بييت: مكتوب: هلم وقال احلمام،

 .(1)«!وصـلص ارةـمغ وهـجعلتم مـوأنت

                                                 
ى، مقدمة يف تاريخ فلسطني القدمي، بيسان للنشر ـزياد من (0)

 .011 ـ، ص4111والتوزيع، بريوت، الطبعة األوىل، 
 .هــــنفس (4)
 .01 - 04: 40اح ـىت، إصحـل مـيإجن (1)

  ة ـــــــــــخاتم
ان، ـل سليمـاء هيكـادة بنـة إلعـة احلديثـإن الدعاي

ة، ــة ال دينيــة سياسيــى دعايـة األولــهي بالدرج
ي ــد باألراضـودي واحـدس يهـو مقــد ولــال يوجـف

ا ـوث األركيولوجيـحب هـبتتثأا ــو مـالفلسطينية، وه
ل ــإسرائي»: الـن أمثـود مــني يهــراف أكادمييـباعت

 .مـوغريه «انــل إشر سيلربمـني»و «نـفلكنشتاي

ود ـدعاية اهلدف منها حماولة إعادة مجع شتات اليه

ة ـود بقدسيـاء ديين، من خالل تذكري اليهـحتت غط

األرض املوعودة، هيكل سليمان، الذي بين بأمر إهلي ب

م ـة لتواجدهـاء صبغة شرعيـيف حماولة منهم إلعط

 ■ .نيــبأرض فلسط

 :عــادر والمراجــالمص
 القرآن الكرمي. 

 الكتاب املقدس. 

  دوـاوي، عبد الكرمي بوحلـو، كرمية نور عيسـن عليلـعز الدي، 
 ،ةـات السماويـالديان ،(ريــد زهـاييت، حممـد كفـسعي)ق ـتنسي

ة، منشورات كلية اآلداب والعلوم ــ اليهودي0 :حـملفاتيالكلمات ا
 .م4100فاس، مطبعة سايس كرافيك،  ،اإلنسانية، سايس

 ة على ـإسرائيل فلكنشتاين ونيل إشر سيلربمان، التوراة مكشوف
 .رستم، صفحات للدراسة والنشر، سوريا سعد ترمجة حقيقتها،

 ة ـوهي سلسل اللـمجال محدان، اليهود أنثروبولوجًيا، كتب اهل
 .م0446، 124شهرية تصدر عن دار اهلالل، العدد 

 رـللنش انـبيس م،ـالقدي نيـفلسط خـتاري يف ةـمقدم مىن، ادـزي 
 .م4111 األوىل، الطبعة بريوت، ع،ـوالتوزي

  سليمان ناجي، اليهود عرب التاريخ، دار قتيبة، دمشق، الطبعة
 .م4111األوىل، 

 ،يهود واليهودية والصهيونيةالموسوعة  عبد الوهاب املسريي ،
 .م4114دار الشروق، القاهرة، مصر، الطبعة اخلامسة، 

 ةــهيئ دس،ــاملق ابـالكت وسـقام ،نيـاملتخصص نـم ةـجمموع 
در ـون الكسنـر، جـمط مـلك، إبراهيـد املـعب بطرس: التحرير

  .م0410، 4ططمسن، عن جممع الكنائس يف الشرق األدىن، 

 ة ـوراين، الطائفـق غـد حافظ الشريدة وعمر عبد اخلالـحمم
ة ـمكتبا، ــعاداهت/ اــشريعته/ اـعقيدهت /اـتارخيه :ةـالسامري
 .م0442ى، ـة األولـالطبعني، ـة، فلسطــالرسال

 ودـب حممـي جنيـزكة ـارة، ترمجـة احلضـت، قصـول ديوران ،
 .م0499ان، ـروت، لبنـل، بيـدار اجلي

 Sara Karesh et Michell M.Hurirtz, ENCYCLOPEDIA OF 
JUDAISM, Facts on Life, Printed in the United States of 
America, New York, 2006, p 447. 
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 ق ــة والتوثيـة العلميـث باألمانـزم الباحـأن يلت
 .هــمي يف مقالــالعل

 إىل ( 411)ني ـا بـال مـات املقـلمدد كـأن يكون ع
 .ةــكلم( 0911)

 ا ـًه مستخدمـق حبثـث أن يوثـلى الباحـب عــجي
ق ـط التوثيـب منـث حبسـش يف أخر البحـاهلوام

 (.APA: American Psychological Association) :روف بـــاملع

 اد ـال جيوز نشر البحث يف جملة أخرى بعد اعتم
ك ـويستثىن من ذل ،حريرة التـنشره من قبل هيئ

ومواقع التواصل  ،واملنتديات ،عـاملواق) :النشر يف
ة، وكذلك ـارة إىل اجمللـبشرط اإلش (اإلجتماعي

/ عـموق/ ًا اعتماد حبث ُنشر يف جملةال جيوز أيًض
 .لـمن قب ..ةـمدون/ دىـمنت

 طـدام خـل استخـُيفض (Traditional Arabic) ،م ـحبج
 .اثـة األحبـيف كتاب (41)

 ا ُيرِسل الباحث نسخة إلكترونية من حبثه مكتوًب
روين ـد اإللكتــإىل الربي( Word) ـج الــلى برنامـع

 (.jrs_mag@yahoo.com: )ايلــالت

 ا ـيف حالة موافقة هيئة التحرير على املقال فإهن
لة ة، ويف حاـة خاصـب برسالـتقوم بإعالم الكات

 .رـالنشعن ذار ـاعترفضها فإهنا ترسل رسالة 

  ال ُتعاد املقاالت املرسلة إىل أصحاهبا إال يف حالة
 .حــة والتصحيــاملراجع

 للمجلة فيها مقاله إلكترونية نسخة الباحث ُيسلم. 

 ات ــة بالدراســاالت املتخصصــل إال املقــال ُتقب
 ،ةــحيواملسي ،ةــات اليهوديــودراس ،ةــاإلسالمي

  .ةــات ذت الصلـوالتخصص

http://ReligMag.wordpress.com   

Jrs_mag@yahoo.com 

www.facebook.com/jrsmag   

mailto:jrs_mag@yahoo.com
http://religmag.wordpress.com/
mailto:Jrs_mag@yahoo.com
http://www.facebook.com/jrsmag
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