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 2   مههج نقد الهص يف الكتاب املقدس عهد إمام احلرمني أبٌ املعالٌ اجلىيين    

 
b 

 ادقدمة

ذيؽ فف، أكزل  احلؿد هلل ربِّ افعودغ، وأصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل، وحده ٓ

ؾ تعوػ بحػظف مـ أيدى افعوبثغ وادحرؾغ، ؾؼول تعوػ:  ڳ ژ ـتوبف بوحلؼ، وَتَؽػَّ

ًدا ظبده ورشقفف9)احلجر:  ژ ں ڱ ڱ ڱ    ڱ ڳ ڳ ، (، وأصفد أن ُُمَؿَّ

بؾَّغ رشوفي ربف ؾلحسـ تبؾقغفو، وأدى أموكي افدظقة ؾلحسـ أداءهو، َؾَصؾِّ افؾفؿ 

 ظؾقف وظذ آفف وصحبف أمجعغ.. وبعد:

ؾحقـام تعبٌ إيدي بوفساث افػؽري واإلكسوين ٕيي أمي، ُتْشَحذ اهلؿؿ 

فؾتصدي فذفؽ، وهذا ممو ٓ بلس بف، بؾ هق جفد مشؽقر يف مقاجفي ذفؽ افعبٌ. 

ـون  مو ـون إمر متعؾؼو بوفقحل اإلهلل، ؾومتدت إفقف أيدي افتحريػ: ؾنذا

واجبو، ٓشقام وؿد جوء افقحل  -بؽؾ مو أوتقً إمؿ مـ ؿقة  -افتصدي فذفؽ 

 اإلهلل مرصدا ومعؾام ومـجقو فؾؿممـغ بف يف افداريـ.

وؿد ـون ذفؽ فزامو ظذ إمتغ افقفقديي وادسقحقي افتصدي فتؾؽ 

ت، حقـام ظبثً أيدي أحبورهؿ وؿسووشتفؿ بؽتبفؿ ادؼدشي، إٓ أهنؿ افتحريػو

تؼوظسقا ظـ ذفؽ: ؾلضحقا ؽر أمـوء ظذ مو اشتممـقا ظؾقف، ممو أدى إػ خؾٍؾ يف 

معتؼداهتؿ، واكحراٍف يف ظبودهتؿ، كوهقؽ ظام حلؼ بسؾقـقوهتؿ مـ اكحالل أخالؿل، 

 ڑ ژ ژ ژ اهلل إذ يؼقل: تدكً ؾقف إكسوكقتفؿ إػ مستقى احلققاكقي، وصدق

 ڱڱ ڱ             ڱ ڳ       ڳ ڳ ڳ گگ گ   گ             ک ک   ک ک ڑ
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(، يـسحى إمر ـذفؽ 5)شقرة اجلؿعي: أيي   ژ ڻ ڻ  ڻ ڻ  ں ں

بوحلػوظ ظذ صحقح وحقفؿ مـ أيدي ادحرؾغ،  ظذ ادسقحقغ، افذيـ مل يؾتزمقا

 ؾصوروا مثؾفؿ يف اكحراف افعؼقدة وافعبودة وافسؾقك.

وؿد ـون افؼرآن افؽريؿ شبَّوؿو إػ ؾضح حتريػوت أحبورهؿ وؿسووشتفؿ 

 ائ ى  ى ې ې ې ې ۉ ۉ ژ فؽتبفؿ افسامويي: ؿول تعوػ:

شقرة   ژ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

 (.75افبؼرة: أيي

ودو ـون ادسؾؿ ملمقرا ببقون ذفؽ آكحراف ومو ترتى ظؾقف مـ ؾسود ٓ شقام 

يف ادعتؼدات، ؿقومو بقاجى افدظقة إػ اهلل تعوػ، وتزئي فسوحي افقحل اإلهلل مـ 

ر ؾريٌؼ مـ ظؾامء ادسؾؿغ جوكى إثبوت تؾؽ افتحريػوت. حتريػوت ادبطؾغ:  تصدَّ

 أمهوة البحث:

واحدا ممـ ؿومقا  -رمحف اهلل  –وؿد ـون إموم احلرمغ أبق ادعويل اجلقيـل 

ظـد افقفقد وافـصورى  -بذفؽ افقاجى، ؾقؿػ مػـدا دو ضرأ ظذ افؽتوب ادؼدس 

فو إشامع وافػطر افسؾقؿي، ؾضال ظـ افعؼقل افرصحيي: -  مـ حتريػوت متجُّ

حيؿؾ بغ جـبوتف دٓئؾ هدمف واشتطوع أن يزهـ ظذ أن ـتوهبؿ افذي يؼدشقكف 

وبطالن ؿدشقتف ادزظقمي: ؾصور بذفؽ رائدا مـ رواد مـفٍ كؼد افـص افديـل يف 
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 -، متؼدمو ظذ ظؾامء افغرب افذيـ خوضقا افتجربي ذاهتو (1افؼرن اخلومس اهلجري) 

فؽـ "ومـ ؽره،  ؾوشتػودوا مـف - (2مع مطؾع افؼرن افسوبع ظؼ ادقالدي)

 : ؾوؾتؼدوا بذفؽ إموكي افعؾؿقي.(3)"ؽتى افغربقي جتوهؾقا ذفؽفألشػ ـسوئر اف

 أهداف البحث:

افقؿقف ظذ ضريؼي اشتخدام اجلقيـل دـفٍ كؼد افـص يف افتعومؾ مع  -1

 كصقص افؽتوب ادؼدس ظـد افقفقد وافـصورى.

مـ  –مـ خالل مـفٍ كؼد افـص  –إبراز مو حلؼ بؽتوهبؿ افذي يؼدشقكف  -2

 ترتى ظؾقف مـ ؾسود يف ادعتؼد واكحالل يف إخالق.وتبديؾ، ومو  حتريػ

افؼقوم بقاجى افدظقة إػ اهلل تعوػ، وتزئي شوحي افقحل اإلهلل مـ حتريػوت  -3

 ادبطؾغ.

                                                 
افدور افذي ؿوم بف اإلموم ابـ حزم إكدفز يف ذفؽ .اكظر افدراشي افؼقؿي افتل  ٓ يؿؽـ إكؽور  -1

ؿوم هبو إشتوذ افدـتقر ُمؿد ظبد اهلل افؼؿووي بعـقان: مـفٍ كؼد افـص بغ ابـ حزم 

 واشبقـقزا ، افـوذ/دار افػؽر افعريب بوفؼوهرة ، بدون توريخ. 

اكظر: توريخ وظؼوئد افؽتوب ادؼدس بغ إصؽوفقي افتؼـغ وافتؼديس)دراشي يف افتوريخ افـؼدي   -2

م، دار صػحوت فؾدراشوت وافـؼ  فؾؽتوب ادؼدس يف افغرب ادسقحل(، د/يقشػ افؽالَّ

 .16م، ص1/2009بدمشؼ ، ط

قذجو(، إشفوموت ادسؾؿغ يف تطقر حرـي كؼد افؽتوب ادؼدس يف افغرب)ابـ حزم كؿ  -3

م، جمؾي افتلصقؾ فؾدراشوت افػؽريي ادعوسة افسـي إوػ  –بجدة )افعدد افثوين  د/يقشػ افؽالَّ

 .87م(، ص2010شبتؿز  –
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 منهجوة البحث: 

 -مـفٍ كؼد افـص ظـد اجلقيـل  –يؾتزم افبحٌ ادـفٍ افقصػل، ؾقؽشػ 

تـوؿض واختالف ، وشقؿف  مـ خالل كصقص افتقراة وإكوجقؾ ذاهتو ومو ؾقفو مـ

افدفقؾ ظذ بطالهنو، ومو يتبعف مـ إثبوت بطالن ؿدشقتفو مـ جوكى، وتزئي شوحي 

 . افقحل اإلهلل مـ هذه آختالؾوت وتؾؽ افتـوؿضوت

 : حمتوى البحث

وؿد جوء ُمتقى افبحٌ يف: مؼدمي، وثالثي مبوحٌ، وخومتي، وثبً بودصودر 

 وذفؽ ظذ افـحق أيت:وادراجع، وؾفرس ادقضقظوت، 

 ادقدمة:

 اجلقيـل حقوتف وكشلتف افعؾؿقي. اإلموم : ادبحث األول

 اشؿف وــقتف وفؼبف. : ادطلب األول

 مقفده وكشلتف. : ادطلب الثاين

 صخصقتف ومؽوكتف افعؾؿقي. : ادطلب الثالث

 آثوره افعؾؿقي. : ادطلب الرابع

 وؾوتف. : ادطلب اخلامس

 مـفٍ كؼد افـص فؾتقراة ظـد أيب ادعويل اجلقيـل : ادبحث الثاين
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 .افتقراة، تعريػفو ومراحؾ تدويـفو:  ادطلب األول 

 .مـفٍ كؼد افـص فؾتقراة ظـد أيب ادعويل اجلقيـل:  ادطلب الثاين

 مـفٍ كؼد افـص فإلكجقؾ ظـد أيب ادعويل اجلقيـل : ادبحث الثالث

 إكوجقؾ.افـؼد اخلورجل فـصقص :  ادطلب األول

 افـؼد افداخع فـصقص إكوجقؾ.:  ادطلب الثاين

 كتوئٍ افبحٌ. : اخلامتة

 . ادصادر وادراجع

 فهرس ادوضوعات.

     ،  ، عليه توكلت وهو ربُّ العرش العظيم واهلل تعاىل أسأله اهلداية والتوفيق

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني

 

 

 

 

 

  

١٥٦٩
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 املبحث األول 
 : حًاته ونصأته العلنًة اجلىيين اإلمام

 املطلب األول: امسه وكهًته ولقبه:
 : امسه ونسبه - 1

هق أبق ادعويل ظبد ادوفؽ بـ افشقخ أيب ُمؿد ظبد اهلل بـ أيب يعؼقب يقشػ 

 (.1بـ ظبد اهلل بـ يقشػ بـ ُمؿد بـ حققيي اجلقيـل افـقسوبقري)ا

فف اجلقيـل)بضؿ اجلقؿ  يـسبف افبعض إػ جقيـ مـ ؿرى كقسوبقر: ؾقؼول

(، ويبدو أكف ؿد ورث هذه 2وؾتح افقاو وشؽقن افقوء ادـؼقضي بوثـتغ مـ حتتفو()

(. أمو كسبتف إػ 3) افـسبي ظـ أبقف: ٕكف مل ُيذـر ظـف أكف ُوفد أو ظوش وموت هبو

 (.4) كقسوبقر: ؾألكف وفد وظوش هبو

                                                 
اكظر ـال مـ: تبقغ ـذب ادػسي ؾقام كسى إػ اإلموم أيب احلسـ إصعري ٓبـ ظسوـر، ط/دار   -1

ء، فؾذهبل، حتؼقؼ :صعقى .شر أظالم افـبال285-278ه، ص2/1399افػؽربدمشؼ،ط

/ ص 18م، ج11/1996ُمؿد كعقؿ افعرؿسقد، ط/دار افرشوفي،بروت،ط –إركموط

468-477. 

اكظر: إكسوب فعبد افؽريؿ افسؿعوين، حتؼقؼ:ظبد افرمحـ بـ ادعؾؿل افقامين وآخريـ،   -2

 .429-428/ص3م،م1/1977افـوذ/دائرة ادعورف افعثامكقي،حقدر آبود بوهلـد،ط

(، 40اكظر ـال مـ: اجلقيـل إموم احلرمغ، د/ؾقؿقي حسغ ُمؿقد، )شؾسؾي أظالم افعرب، افعدد  -3

ظبد ادؾؽ بـ .إموم احلرمغ أبق ادعويل 13م، ص1965/ 1واإلرصود افؼقمل بوفؼوهرة،طوزارة افثؼوؾي 

 .24م، ص1/1981ظبد اهلل اجلقيـل، د/ظبد افعظقؿ افديى، افـوذ/دار افؼؾؿ،افؽقيً،ط

(، 26اكظر:اإلموم اجلقيـل إموم احلرمغ، د/ُمؿد افزحقع، )شؾسؾي أظالم ادسؾؿغ، افعدد  -4

 .42م، ص2/1992افـوذ،دار افؼؾؿ بدمشؼ،ط
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 كهًته ولقبه: -  2 

 (1تدل ظذ ارتػوع ؿدره وظؾق مهتف ومـزفتف.)يؽـك بليب ادعويل، وهل ــقي 

ى بنموم احلرمغ، وؿد اختؾػ يف شببف، ؾرجعف افبعض إػ أكف دو خرج  وُفؼِّ

إػ احلجوز، جوور بؿؽي أربع شـغ، وبودديـي يدرس ويػتل، وجيؿع ضرق ادذهى 

افعؾؿ  (. بقـام يرى آخرون أن افسبى يف ذفؽ ـقكف إمومو يف2) ؾؼقؾ فف إموم احلرمغ

 (.3) خلراشون وافعراق

 املطلب الثانٌ
 أتهـــــونص ىلده ــم

ُوفَِد اإلموم اجلقيـل يف افثومـ ظؼ مـ صفر ادحّرم شـي أربعامئي وتسع ظؼة 

فؾفجرة، واظتـك بف وافده مـ صغره،  وحرص ظذ أن ٓ يطعؿف مو ؾقف ُصبفي، ؾؾؿ 

ُيامزج بوضـف إٓ احلالل اخلوفص. وـوكً كشلتف يف بقً ظؾؿ وصالح وؾضؾ: ؾلبقه 

، ؿرأ إدب ظذ وافده يقشػ "كقسوبقر"ـون إموم ظرصه يف افػؼف وافتػسر يف 

إديى بجقيـ، وبرع يف افػؼف وصـّػ ؾقف افتصوكقػ ادػقدة، وذح ادزين ذحو 

                                                 
فعع بـ احلسـ بـ ظع بـ أيب افطقى افبوخرزي  اكظر ـال مـ: دمقي افؼرص وظرصة أهؾ افعرص  -1

 م،1/1993ط بروت، افـوذ/دار اجلقؾ،،  : د/ُمؿد أفتقكجل حتؼقؼ ودراشي ،ـه467ت/

. ضبؼوت افشوؾعقي فؾسبؽل، حتؼقؼ: ُمؿقد ُمؿد افطـوحل، ظبد افػتوح ُمؿد 1000ص / 2ج

 .222:165/ ص5احلؾق، دار إحقوء افؽتى افعربقي، افؼوهرة، ج

وؾقوت إظقون وإكبوء أبـوء افزمون ٓبـ خؾؽون، حتؼقؼ: د/إحسون ظبوس، ط/ دار افػؽر،   -2

 .168/ص 3وت، جبر

 .173/ص5اكظر: ضبؼوت افشوؾعقي افؽزى فؾسبؽل، ج  -3
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صوؾقو، وـون ورظو دائؿ افعبودة صديد آحتقوط مبوفغو ؾقف.  تقيف وافده وظؿره كحق  

ّرس افعؼيـ وهق مع ذفؽ مـ إئؿي ادحؼؼغ ؾُلؿعد مؽوكف يف افتدريس، ؾؽون يد

ثؿ يذهى بعد ذفؽ إػ مدرشي افبقفؼل، حتك حّصؾ إصقل ظـد أشتوذه أيب 

(، وـون يقاطى ظذ جمؾسف حتك ؿول ؾقف ظبد 1افؼوشؿ اإلشؽوف اإلشػرايقـل)

 (2افغوؾر افػورد: ـون يصؾ افؾقؾ بوفـفور يف افتحصقؾ.)

ادعروف بشقخ احلجوز، ـون ؾقام  "ظع بـ يقشػ اجلقيـل"وأمو ظؿف ؾفق 

،  حؽوه يوؿقت يف معجؿف: صقؾقو فطقػو رؿقؼو، مشتغال بوفعؾؿ وافعبودة واحلديٌ

 وم ـوبقر ظـ، وموت بـقس " ؾقةـوب افســت "امه ـقم افصقؾقي شـصـػ ـتوب يف ظؾ

 (3)ه(.493) 

أمو جده ؾؽون أديبو مرمقؿو كعرف هذا ممو شوؿف يوؿقت احلؿقي وهق يسجؿ 

 (4)قف إدب وهق يف جقيـ.فقافد اإلموم حقٌ ذـر أكف ؿرأ ظؾ

وٓ صؽ أن هذه إرسة افتل تربك يف ــػفو أبق ادعويل، ـون هلو إثرافؽبر يف 

                                                 
ظبد اجلبور بـ ظع بـ ُمؿد إشتوذ أبق افؼوشؿ اإلشػرايقـل ادعروف بوإلشؽوف، صقخ إموم   -1

احلرمغ يف ظؾؿ افؽالم، تقيف يف صػر شـي اثـتغ ومخسغ وأربعامئي مـ اهلجرة. اكظر: ضبؼوت 

صفبي، صححف وظؾؼ ظؾقف واظتـك بػفورشف: د/ احلوؾظ ظبد افعؾقؿ خون، افشوؾعقي ٓبـ ؿويض 

/ 1م،ج1978/ 1ط/ مطبعي جمؾس دائرة ادعورف افعثامكقي بحقدر آبود افدــ بوهلـد، ط

 .  239-238ص

 .280اكظر بترصف:تبقغ ـذب ادػسي ٓبـ ظسوـر، ص  -2

 .193/ص2م،م1/1984وت،طاكظر: معجؿ افبؾدان فقوؿقت احلؿقي، ط/ دار صودر، بر  -3

 افسوبؼ ،ادجؾد وافصػحي. ادصدر  -4
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 10   مههج نقد الهص يف الكتاب املقدس عهد إمام احلرمني أبٌ املعالٌ اجلىيين    

ربوه "تؽقيـف افـػز وافعؼع وافروحل، وٓ ؽرو أن يؼقل ابـ ظسوـر بعد هذا ؾقف: 

ثدي افعؾؿ وافقرع إػ أن  حجر اإلمومي،وحرك شوظد افسعودة مفده،وأرضعف

 (1.)"ترظرع ؾقف ويػع

 ثــب الثالــاملطل
 ةـه العلنًـخصًته ومكانتـش

إن ادؽوكي ادرمقؿي افتل أحرزهو اإلموم اجلقيـل يف ظرصه،وافتلثر افعؿقؼ 

أتك بعده، تدظق إػ ُمووفي افتعرف ظذ صخصقتف افتل مألت  افذي خؾػف ؾقؿـ

 تزال.افدكقو وصغؾً افـوس وٓ 

وأول مو يؾػً افـظر يف صخصقي اجلقيـل هق ؽزارة ظؾؿف وشعي معورؾف 

وحبف فالشتزادة ؾقف، وؿد دس جؾ ادسمجغ فف هذه ادقزة: ؾقذـر فـو افسبؽل أكف دو 

(، افـحقي، إديى، ؿوبؾف 2)"ظع بـ ؾضول ادجوصعل"ؿدم إػ كقسوبقر افشقخ 

افـحق ظؾقف، وافتؾؿذة فف، بعد أن ـون إموم  إموم احلرمغ بوإلـرام، وأخذ يف ؿراءة

                                                 
 .278تبقغ ـذب ادػسي ٓبـ ظسوـر، ص  -1

ول بـ ظع بـ ؽوفى ادَُجوِصِعل افؼرواين، : ممرخ، ظومل   -2 إموم افـحق ، أبق احلسـ ، ظع بـ َؾضَّ

غداد، واتصؾ بـظوم وأؿوم مدة بغزكي، وشؽـ ب.بوفؾغي وإدب وافتػسر، مـ أهؾ افؼروان

ادؾؽ، وتقيف هبو. اصتفر بوفػرزدؿل ٓتصول كسبف بوفػرزدق افشوظر. ويعرف أيضو بودجوصعل. 

ذح ظـقان »ظؼون جمؾدا، و ش اإلـسر يف افتػسر»أزيد مـ ثالثغ جمؾدا، و ش افدول»مـ ـتبف 

تسٍع وشبعغ  تقيف يف ربقع إول شـيش.  صجرة افذهى يف معرؾي أئؿي إدب»و ش إدب

 .529-528/ص18وأربعامئي. اكظر: شر أظالم افـبالء فؾذهبل، ج

١٥٧٣



   
 11   مههج نقد الهص يف الكتاب املقدس عهد إمام احلرمني أبٌ املعالٌ اجلىيين    

إـسر افذهى يف "إئؿي يف وؿتف، وـون حيؿؾف ـؾ يقم إػ داره، ويؼرأ ظؾقف ـتوب  

ـٍ ـون-مو رأيً ظوصؼو فؾعؾؿ"وـون ادجوصعل يؼقل ظـف:"صـوظي إدب  -يف أي ؾ

 (1)."مثؾ هذا اإلموم

احد مـفو يف أضبوق ـون يذـر دروشو، يؼع ـؾ و"ومـ ذفؽ مو ؿقؾ مـ أكف:

ا ؾقفوـوفزق اخلوضػ  وأوراق، ٓ يتؾعثؿ يف ـؾؿي، وٓ حيتوج إػ اشتدراك ظثرة مرًّ

 (.2) "بصقت مطوبؼ ـوفرظد افؼوصػ

هق إموم ـؾ إموم، وادستعع هبؿتف "وؿد بؾغ افثـوء ظؾقف مبؾغف: حتك ؿقؾ ؾقف: 

ر فؾػؼف ؾودزين مـ ظذ ـؾ مهوم، وافػوئز بوفظػر ظذ إرؽوم ـؾ ضؽوم، إذا تصد

مزكتف ؿطره، وإذا تؽؾؿ ؾوٕصعري مـ وؾرتف صعره، وإذا خطى أجلؿ افػصحوء 

 (3.)"بوفعل صؼوصؼف اهلودرة، وفثؿ افبؾغوء بوفصؿً حؼوئؼف افبودرة

وتشفد مجؾي ـتبف افتل وصؾتــو مـسقبي إفقف ظذ صدق هذه إوصوف، ـام 

 افعؾقم وافػـقن.امتالـف فـوصقي ـثر مـ  -ـذفؽ  -أهنو تظفر

وفؼد أـسبتف شعُي معورؾف، مع مو حبوه اهلل مـ اشتعدادات ؾطريي، حريًي يف 

ٓ يؾتزم إٓ بوفدفقؾ وٓ خيضع إٓ  -رمحف اهلل -افػؽر واشتؼالٓ يف افرأي: ؾؽون

                                                 
ُمؿقد  –صذرات افذهى يف أخبور مـ َذَهى ٓبـ افعامد احلـبع ، حتؼقؼ: ظبد افؼودر إركوؤوط  -1

 ، .340/ ص5م،م1/1989إركوؤوط، دار ابـ ـثر بدمشؼ، ط

 .279تبقغ ـذب ادػسي ٓبـ ظسوـر، ص   -2

 .282ادصدر افسوبؼ،ص   -3
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إذ مل يرض يف صبوبف بتؼؾقد وافده وأصحوبف، حتك أخذ يف افتحؼقؼ، وجدَّ "فؾزهون،  

واخلالف وجمؾس افـظر، وشؾؽ ضريؼ ادبوحثي، ومجع افطرق  واجتفد يف ادذهى

بودطوفعي وادـوطرة وادـوؿشي، حتك أربك ظذ ادتؼدمغ، وأكسك ترصؾوت 

 1).)"إوفغ

وإذا ـون ذفؽ ـذفؽ ؾنن هذا يعـل أن اجلقيـل ؿد أكزل ادذاهى ـؾَّفو مـزفي 

قٌ ٓ يؽقن ظـده مقٌؾ إػ واحدة مـ افـظر وآظتبور، ؽر متعصى فقاحٍد مـفو، بح

مذهى معغ، مـ ؽر شـد، إػ أن وصؾ إػ احلؼقؼي وأدرـفو: ويف هذا ادعـك 

ؿرأت مخسغ أفػو يف مخسغ أفػو، ثؿ خؾقً أهؾ آشالم بنشالمفؿ ؾقفو "يؼقل: 

ًُ يف افذي هنك أهؾ اإلشالم، ـؾ  وظؾقمفؿ افظوهرة، ورـبً افبحر اخِلَضؿ، وؽص

وــً أهرب يف شوفػ افدهر مـ افتؼؾقد، وأن ؾؼد رجعً ذفؽ يف ضؾى احلؼ، 

 ( 2.)"إػ ـؾؿي احلؼ

ٓ يستصغر أحدا حتك "ـام دس ادسمجقن فف تقاضعف وفغ جوكبف إذ ـون 

يسؿع ـالمف، وٓ يستـؽػ أن يعزو افػوئدة إػ ؿوئؾفو، ويؼقل: اشتػودهتو مـ 

ـف آشتفزاء دبوفغتف وـون مـ افتقاضع فؽؾ أحد بؿحؾ يتخقؾ م"، (3)."ؾالن

ؾقف،ـذفؽ رزؿف اهلل رؿي افؼؾى واخلشقع حتك إكف ـون يبؽل إذا شؿع بقتو أو تػؽر 

                                                 
 .169/ص 5اكظر بترصف :ضبؼوت افشوؾعقي افؽزى فؾسبؽل، ج  -1

 .471/ ص 18شر أظالم افـبالء فؾذهبل، ج  -2

 . 340/ ص5صذرات افذهى يف أخبور مـ َذَهى ٓبـ افعامد احلـبع، م  -3
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 13   مههج نقد الهص يف الكتاب املقدس عهد إمام احلرمني أبٌ املعالٌ اجلىيين    

 (1)."يف كػسف شوظي 

ْون فؾتدريس،  ـام أتوه اهلل حظو واؾرا مـ اهلقبي، وهل صػي ضوريي دـ يتصدَّ

 (، بعد وؾوة2وإن أدلَّ رء ظذ هقبتف جؾقشف فؾتدريس وهق يف شـ افعؼيـ)

وافده مع أن كقسوبقر ـون تغص بوٕئؿي إظالم،وفؼد أـسبتف هذه اخلصؾي، وؿورا 

يف ظققن تالمذتف: فذفؽ ـون تلثره ظذ تالمقذه ؿقيو. يذـر افسبؽل أكف دو تقيف 

ـرس مـزه يف اجلومع ادـقعل، وؿعد افـوس فؾعزاء أيومو ظزاء ظومو، وأـثر افشعراء "

ـثر مـ أربعامئي كػر، يطقؾقن يف افبؾد كوئحغ ظؾقف، ادراثل ؾقف، وـون افطؾبي أ

 3).)"مؽرسيـ ادحوبر وإؿالم

وافقاؿع أن هذه اهلقبي افتل أوتقفو اجلقيـل ـوكً أحد أبرز ظقامؾ كجوح 

دظقتف:إذ اشتطوع مـ خالهلو أن يمثر يف افـوس، ويسّرهؿ هبو ضوئعغ مـؼوديـ ظذ 

 ؿـوظي واختقور.

ت إشوشقي افتل تؽّقن صخصقي إموم احلرمغ، ؾنكـو وإػ جوكى هذه افصػو

كجد صػوت أخرى أوردهو ادسمجقن فف، يزيد اشتجالؤهو يف تقضقح افصقرة 

ر مـفو افؽرم وافسخوء وافزهد ؾقام يؼبؾ  ـَ افؽومؾي فشخصقتف وصػوتف افـػسقي.ُيْذ

، بؾ ـون أكف مل يشتغؾ بامٍل فف يثؿره -ـذفؽ -ظؾقف اجلؿفقر مـ مول وجوه، وُيذـر

                                                 
 .180/ ص 5ضبؼوت افشوؾعقي افؽزى فؾسبؽل، ج  -1

 275/ ص1ي ٓبـ ؿويض صفبي، جاكظر: ضبؼوت افشوؾعق  -2

 .181/ ص 5ضبؼوت افشوؾعقي افؽزى فؾسبؽل، ج  -3

١٥٧٦



   
 14   مههج نقد الهص يف الكتاب املقدس عهد إمام احلرمني أبٌ املعالٌ اجلىيين    

 (1)."يـػؼ مو ورثف ومو ـون يدخؾ فف ظذ ادتػؼفي"ـام يؼقل افسبؽل:  

تؾؽ هل صخصقي إموم احلرمغ افتل ـوكً وراء ظظؿتف، ورّس خؾقده، وهل 

 افتل بقأتف ادؽوكي اجلديرة بف يف توريخ أمتـو افػؽري وافروحل.

 املطلب الرابع
 ةـــاره العلنًــآث

أصقفًقو كظوًرا ُمؼًؼو بؾقًغو، ؾآثوره ـثرة ومتـقظي، صؿؾً دو ـون اجلقيـل ظودًو 

 : ؾـقكو صتك مـفو

   . افػؼف -2   . ظؾؿ افؽالم -1

 . مؼوركي إديون -4  . ظؾؿ أصقل افػؼف -3

 . افسقوشي افؼظقي - 6  .ظؾؿ اخلالف واجلدل  -5

أفػ ظذ ادذهى  . وهق يف ظؾؿ افؽالم يعتز مـ ؾحقل أئؿي إصعريي

 :  إصعري ثالثي ـتى

، وهق مقشقظي ضخؿي يف هذا افػـ "افشومؾ يف أصقل افديـ"ـتوب  األول:

يف أكؼرة  "هؾؿقت ـؾقبػر"ظثر ظذ جزء مـف ؾؼط، حؼؼ أوٓ مـ ضرف ادستؼق 

م، بوإلشؽـدريي بعـويي 1969م، ثؿ أظقد كؼه شـي 1959وـون ذفؽ يف ظوم 

 ُمؿد خمتور.إشتوذيـ ؾقصؾ بدير ظقن وشفر شومل افـشور مع إشتوذ افدـتقر ظع 

                                                 
 .5/170ادصدر افسوبؼ، ج  -1
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وظؾقف ذوح  "اإلرصود إػ ؿقاضع إدفي يف أصقل آظتؼود"ـتوب الثاين: 

ه( 616ٓبـ ادرأة ادعروف بوبـ دهوق افصقيف إكدفز )ت"ـثرة مـفو ذح 

وؿد حؼؼ بوفؼوهرة يف  "ٕيب بؽر بـ مقؿقن"( وذح 1وهق أن يف حؽؿ ادػؼقد)

 (2.)"أمحد حجوزي افسؼو"مـ ضرف افدـتقر  1987ظوم 

بتحؼقؼ  "دع إدفي يف ؿقاظد ظؼوئد أهؾ افسـي واجلامظي"ـتوب  الثالث:

افدـتقرة ؾقؿقي حسغ ُمؿقد، وكؼتف: ظومل افؽتى ببروت يف ضبعتغ: إوػ شـي 

 م.1987، وافثوكقي 1965

ظـف يف  "افعؼقدة افـظومقي"وؿد اختؾػ مـفجف افؽالمل يف رشوفتف ادسامة بـ 

افؽتى افثالثي افتل شبؼً اإلصورة إفقفو: ؾتضؿـً تؾؽ افرشوفي مو يؿؽـ تسؿقتف 

بتطقر افػؽر افؽالمل فدي اإلموم اجلقيـل: إذ ظدل ؾقفو ظـ افتلويؾ يف ادذهى 

ًْ مـ ضرف افعالمي افشقخ  َؼ ُمؿد زاهد "إصعري إػ مذهى افسؾػ. وؿد ُحؼِّ

 كُؼهو مرارا. وأظقد "افؽقثري

 "افؽوؾقي يف اجلدل"وإلموم احلرمغ ـتوب يف ظؾؿ اخلالف واجلدل، اشؿف 

 ."ؾقؿقي حسغ ُمؿقد"م يف افؼوهرة بتحؼقؼ افدـتقرة 1979وؿد كؼ افؽتوب ظوم 

                                                 
اكظر: مؼدمي ـتوب بد افعورف ٓبـ شبعغ،د/جقرج ـتقرة، ط/إكدفس، بروت،   -1

 .19م، ص 1/1978ط

افـوذ/ مؽتبي إكجؾق اكظر: ذح اإلرصود ٕيب بؽر بـ مقؿقن، حتؼقؼ:د/أمحد حجوزي افسؼو،   -2

 م.1/1987مرصيي، افؼوهرة، ط
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صػوء افغؾقؾ ؾقام وؿع يف "واشؿف  "ظؾؿ مؼوركي إديون"وفف أيضو ـتوب يف  

كؼ مـ خالل ادؽتبي إزهريي فؾساث بتؼديؿ  وؿد "افتقراة واإلكجقؾ مـ افتَّبديؾ

 م.1978إشتوذ افدـتقر أمحد حجوزي افسؼو، شـي  وحتؼقؼ وتعؾقؼ

وؿد ذع  "هنويي ادطؾى يف درايي ادذهى"ـام يقجد فؾجقيـل يف جمول افػؼف 

 ."ظبد افعظقؿ افديى  "يف حتؼقؼف إشتوذ افدـتقر

وهق مـ أجؾ ـتى هذا افػـ، ويؼول  "افزهون"أمو يف جمول أصقل افػؼف ؾؾف 

إن مدار هذا افعؾؿ ظذ ثالثي ـتى: افعؿد فؾؼويض ظبد اجلبور اهلؿذاين، وافزهون 

ظبد  "إلموم احلرمغ اجلقيـل، وادستصػك فؾغزايل، وؿد حؼؼ مـ ضرف افدـتقر

 م.1980، وضبع ظـ دار إكصور بوفؼوهرة ظوم "افعظقؿ ُمؿقد افديى 

وظؾقف ذوح ـثرة  "افقرؿوت"وبو مشفقرا متداوٓ وهق ـام أن فف ؾقف ـت

 أمهفو ذح احلطوب، وابـ هدة افسقد.

)ؽقوُث إمؿ يف اْفتِقوِث  "افغقوثل"أمو يف جمول افسقوشي افؼظقي، ؾؾف ـتوب 

وكؼتف دار  بتحؼقؼ: د/ظبد افعظقؿ افديى، افظؾؿ( وؿد حؼؼ مرتغ: إحدامهو

رى بتحؼقؼ ـؾٍّ مـ: د/مصطػك حؾؿققد/ؾماد م. وإخ1/2011ادـفوج بجدة ط

 م.1979ظبد ادـعؿ أمحد، وكؼتف دار افدظقة بوٕشؽـدريي، ظوم 

وادتلمؾ يف مصـػوت اجلقيـل جيد أن افرجؾ ؿد أحوط بثؼوؾوت ظرصه ظذ 

 اختالؾفو، واشتطوع أن يؾؿ هبو إدومو واشعو.

، وهق إػ جوكى متؽـف وهق ـػؼقف يـتؿل إػ افشوؾعقي، وـؿتؽؾؿ إػ إصعريي
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 17   مههج نقد الهص يف الكتاب املقدس عهد إمام احلرمني أبٌ املعالٌ اجلىيين    

 مـ افعؾقم افؼظقي متؿؽـ أيضو مـ اجلدل وادـطؼ وافػؾسػي. 

واجلقيـل مع مقؾف إػ افطريؼ افصقيف افسـّل ادتؼّقد بوفؽتوب وافسـّي، ؾؼد 

أبعد ظـ مقداكف ـؾَّ أثر فؾـزظوت افبوضـقي افتل أرادت افؽقد فإلشالم ظـ ضريؼ 

و ظـ ضريؼ افتلويؾ ادخوفػ فدفقع افـؼؾ دظقى افتػرؿي بغ افظوهر وافبوضـ أ

 افصحقح  وافعؼؾ افرصيح.

 هــاتـوف:  املطلب اخلامس

بؽؾ صـقف اجلفد  -ؾؼد ظوش تسعو ومخسغ شـي  -وبعد حقوة حوؾؾي 

وادثوبرة يف ضؾى افعؾؿ وتدريسف وافدظقة إػ اهلل تعوػ: ـوكً وؾوتف يف فقؾي إربعوء 

ؼيـ مـ صفر ربقع أخر شـي ثامن وشبعغ بعد صالة افعشوء اخلومس وافع

وأربعامئي، ويذـر أكف دو تقيف مل تػتح إبقاب يف افبؾد ووضعً ادـوديؾ ظـ 

افرؤوس ظومو، بحقٌ مو اجسأ أحد ظذ شس رأشف، وصذَّ ظؾقف ابـُف اإلموم أبق 

 . (1) افؼوشؿ وتقػ دؾـف بداره بـقسوبقر

 : (2) وممو ؿقؾ يف رثوئف

  

                                                 
 .5/181اكظر بترصف:ضبؼوت افشوؾعقي افؽزى فؾسبؽل، ج  -1

 .285تبقغ ـذب ادػسي ٓبـ ظسوـر،ص  -2
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 جتدر اإلصورة أوٓ إػ افتعريػ بوفتقراة وبقون أؿسومفو، ثؿ إفؼوء كظرة رسيعي

يف افؽشػ ظام حلؼفو مـ  -مـ جفي  -ظذ مراحؾ تدويـفو: ٕن ذفؽ شقسوظد 

يف  تبديؾ وحتريػ. ومـ جفي أخرى يعطك زمخو وأمهقي دو ؿوم بف أبق ادعويل اجلقيـل

 كؼدهو. ومـ ثؿ تطؾى إمر أن أجعؾ هذا ادبحٌ يف مطؾبغ: ظذ افـحق أيت:   

 :التعريف بالتوراة)العهد القديم ومكوىاته( - 1

أو ، (1يطؾؼ افؼرآن افؽريؿ اشَؿ افتقراة ظذ افؽتوب ادؼدس فؾقفقد)افتـوخ( )

 افؽؾ بوشؿ اجلزء.افعفد افؼديؿ. وذفؽ مـ بوب تسؿقي اشؿ ـام يطؾؼ ظؾقف افـصورى 

     يؼقم ظؾقف افديـ افقفقدي، وهق وافعفد افؼديؿ هق افـص إشود افذي

يف صقرتف احلوفقي حيتقي ظذ ثالثي أؿسوم: افتقراة، إكبقوء، وافؽتى أو أشػور 

  (2احلؽؿي )

                                                 
(: اختصورا ٕشامء إجزاء افثالثي ادؽقكي ٕشػور افعفد افؼديؿ ، وهل Tenachكتـوخ)تـو -1

(. Ketubim و)خ(=ك= افؽتى أو ـتوبوت .Nebiimء .و)كو(=أكبقوTora )ـ)ت(=تقراة

اكظر: ادعتؼدات افديـقي فدى افغرب، د/ظبد افرايض ُمؿد ظبد ادحسـ، مرـز ادؾؽ ؾقصؾ 

 .104ه، ص1/1421فؾبحقث وافدراشوت اإلشالمقي بوفريوض، ط

 / 4ط د/حسـ طوطو، دار افؼؾؿ بدمشؼ، اكظر: افػؽر افديـل افقفقدي أضقاره ومذاهبف،  -2

 .12 ص م،1999

١٥٨١



   
 19   مههج نقد الهص يف الكتاب املقدس عهد إمام احلرمني أبٌ املعالٌ اجلىيين    

 التوراة: -أ  

وافتقراة افربوكقي افتل  -مقضقع افبحٌ  -بدايي يـبغل افتػرؿي بغ افتقراة 

ـو ظز وجؾ بلهنوُأرشؾ هبو مقشك افضقوء وافـقر، واهلدى  "، افتل وصػفو ربُّ

وافرصود، وافػرؿون وافزـي، وهل افتل ؾقفو أحؽوم اهلل فبـل إرسائقؾ، وهل افتل 

 ڍ ڇ ژ ؿول تعوػ: -(1)"حؽؿ هبو افـبققن افقفقد وكػذوا أحؽومفو ؾقفؿ

 ک ک   ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ

 -(  44 ادوئدة )  ژ ڳڳ ڳ ڳ گ                گ گ گ ک ک

اخلروج  -تتلفػ مـ مخسي ـتى أو أشػور )افتؽقيـ  -مقضقع افبحٌ  -وافتقراة 

، وتقصػ بلهنو أكزفً  افتثـقي( ، تـسى مجقعفو إػ مقشك  -افعدد  -افالويِّغ –

ظؾقف مـ اهلل يف ضقر شقـوء ، وتغطل هذه إشػور اخلؿسي ؾسة مـ افتوريخ تبدأ مع 

يف ذق إردن حقايل شـي  "كبق"شك ظذ جبؾ بدء اخلؾقؼي ، وتـتفل بقؾوة مق

 (2ق.م)1300

 األىبواء:

هذا افؼسؿ مـ افعفد افؼديؿ مو وؿع فؾعزيغ مـ أحداث، وذفؽ  يتضؿـ

، مـذ دخقهلؿ أرض ؾؾسطغ، مع يقصع بـ كقن، خودم  بعد مقت مقشك

                                                 
حديٌ افؼرآن ظـ افتقراة، د/صالح ظبد افػتوح اخلوفدي، دار افعؾقم فؾـؼ وافتقزيع بوٕردن،  -1

 .155م،ص1/2004ط

 .16:14اكظر بترصف: افػؽر افديـل افقفقدي أضقاره ومذاهبف،د/حسـ طوطو، ص  -2
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وخؾقػتف، إػ أن أخرجقا مـفو يف افسبل افبوبع ظذ يد اإلمزاضقر  مقشك 

 (1افؽؾداين بختـرص.)

ويتؽقن مـ صطريـ: إكبقوء إول، وإكبقوء أخر. وإكبقوء إول، يتلفػ 

مـ أربعي أشػور: إول: شػر يقصع بـ كقن، وهق أربعي وظؼون إصحوحو ، 

غ بزظومي يقصع بـ كقن خؾقػي تروي ؿصي اؿتحوم افعزيغ أرض ؾؾسط

. وافثوين: شػر افؼضوة، ويرسد ظؿؾقي آؽتصوب إوػ افتل ؿوم هبو مقشك

افعزيقن يف ؾؾسطغ. وافثوفٌ: شػر صؿقيؾ، وبف تبدأ ؾؽرة افـبقة يف بـل إرسائقؾ 

يف افتبؾقر بشؽؾ واضح. وافرابع: شػر ادؾقك وهق مؽقن مـ جزأيـ: ادؾقك 

افثوين. وأمو إكبقوء أخر، حيتقي ظذ تراث افؼودة افروحقغ افذيـ إول، وادؾقك 

حووفقا بطرق صتك إخذ بقد افقفقد كحق َبرِّ افسالمي يف طروف شقوشقي وظسؽريي 

 (2واجتامظقي حوفؽي، أحوط هبؿ أظداؤهؿ مـ ـؾ جوكى.)

، "HAGIOGRAPHIA َهْجُققؽراؾقو"أو، وتسؿك أيضو ـتى احلؽؿيالكتب: - ج

وهل جمؿقظي أشػور يغؾى ظؾقفو افطوبع إديب، صعرا أو كثرا. وترتقى هذه إشػور 

حسى ورودهو يف افعفد افؼديؿ هق ـام يع: مزامر داود. أمثول شؾقامن. أيقب. 

 (3كشقد إكوصقد. اجلومعي.)

                                                 
يي فؾـؼ وافتقزيع اكظر  بترصف: طوهرة افـبقة اإلرسائقؾقي، د/ ُمؿد خؾقػي حسـ، دار رؤ -1

 .207-206م، ص1/2017بوفؼوهرة،ط

 ومو بعدهو . 32اكظر بترصف: افػؽر افديـل افقفقدي أضقاره ومذاهبف،د/حسـ طوطو، ص  -2

 ومو بعدهو. 133فدى افغرب، د/ظبد افرايض ُمؿد ظبد ادحسـ، ص افديـقي اكظر بترصف: ادعتؼدات   -3
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 21   مههج نقد الهص يف الكتاب املقدس عهد إمام احلرمني أبٌ املعالٌ اجلىيين    

 : )العهد القديم( تدوين التوراة - 2 

أحدمهو معرؾي افؾسون  يرجع أمهقي احلديٌ ظـ تدويـ افتقراة إػ أمريـ: 

تَِبً بف. وأخر ادراحؾ افتل مرت هبو مرحؾي افتدويـ. وهذان إمران  ـُ افذي 

يؾؼقون بظالهلام ظذ حوفي افتقراة ظـد تدويـفو، ؾضال ظـ افشؽ يف محويتفو مـ 

 افتبديؾ وافتحريػ يف مراحؾ تدويـفو.

فو وحجؿفو، وؿد مرت افتقراة بتدويـوت خمتؾػي، أثرت ظذ فغتفو وبـقت

بحسى افظروف وإحقال. ؾوفتقراة افؼوكقكقي وادعروؾي ظذ افسوحي افعودقي كسبي 

، وفؽـ ٓ يؿؽـ يؿؽـ أن حتؿؾ يف ثـويوهو بعض تقراة مقشكإػ مقشك 

أموم افـؼد افتورخيل فؾؽتوب، ؾوفتقراة مل تعرف  هلو أن تدظل أهنو تقراة مقشك

 ظفر افتؼؾقد احلوخومل ذفؽ.افظفقر دؾعي واحدة ـام يريد أن ي

  التدوين يف عهد موسى -أ 

تقاجفـو إصؽوفقي حتديد  ظـد احلديٌ ظـ تدويـ افتقراة يف ظفد مقشك  

 افؾغي افتل ـتبً هبو، أـوكً افعزيي أم اهلروؽؾقػقي أم ؽرمهو؟

وافؼقل بعزيي افؾسون ادقشقي أمر فقس يؼقـقو، وافسبى يف ذفؽ يعقد إػ  

فقسً ظـدكو آثور ظزيي مؽتقبي أؿدم مـ افؼرن افثومـ أو افتوشع ظذ أبعد تؼدير "أكف 

. وبذفؽ أمؽــو افؼقل بوشتحوفي ظزيي افؾسون ادقشقي: إذ إن (1)"ؿبؾ ادقالد

افـصقص ادتقاجدة فديـو أن تليت متلخرة ظـ افػسة ادقشقيي، ويدخؾ آحتامل 

                                                 
 .69-68م، ص1971وطو، ط/دار ادعورف بؿرص افسومققن وفغوهتؿ افسومقي، د/حسـ ط  -1
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 22   مههج نقد الهص يف الكتاب املقدس عهد إمام احلرمني أبٌ املعالٌ اجلىيين    

 .د ــعون، أي بعد مقت مقشكأن افعزيي فغي كوصئي بعد دخقل بال 

وفعؾ آحتامل افراجح أن افؾغي افتقراتقي ـوكً مرصيي)أي اهلروؽؾقػقي( :  

 وذفؽ فألشبوب أتقي:

 وكشلتف يف بقً ؾرظقن يعزز افؼقل بؿعرؾي مقشك  تربقي مقشك  - 1

 فؾغي ادرصيي : إذ ـوكً فغي افتخوضى بقـف وبغ ؾرظقن وآل بقتف.

أن افدظقة ادقشقيي ـوكً مقجفي يف جزء مـفو إػ ؾرظقن وصعبف ، وٓ  - 2

ًْ إفقفؿ، يميد ذفؽ ؿقفف  يػفؿفوتؽقن افدظقة إٓ بؾغي  َف  ۅ ۅ ۋ ژ تعوػ:مـ ُوجِّ

  ژ وئ وئ             ەئ    ەئ ائ ائى ى ې ې ې  ې ۉ ۉ

 ۈ ۈ ۆ       ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ژ (.103)إظراف

 (.75)يقكس   ژ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

شـي، وهل مو يعرف بزمـ  430أن بؼوء بـل إرسائقؾ يف مرص مدة  - 3

)اهلروؽؾقػقي(، وبذفؽ تؽقن فغي افتخوضى  افغربي، يميد معرؾتفؿ بوفؾغي ادرصيي

بغ بـل إرسائقؾ وادرصيغ هل اهلروؽؾقػقي.بؾ إهنو ـوكً فغي افتخوضى مو بغ 

افؼرن افثوفٌ ظؼ ؿبؾ  يف افقفقد ظـدمو جوءوا إػ ؾؾسطغ بؼقودة مقشك 

  (1ادقالد.)

 يف عهد ادلكوة التدوين  –ب 

افتدويـ ايف ظفد آكتصوب افسؾطقي افقفقدي يف ؾؾسطغ، يؿؽـ أن يؼسؿ 

                                                 
اكظر بترصف: أبحوث يف افقفقديي وافصفققكقي، د/أمحد شقشي، دار إمؾ فؾـؼ وافتقزيع   -1

 .34م، ص2003بوٕردن، 
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 23   مههج نقد الهص يف الكتاب املقدس عهد إمام احلرمني أبٌ املعالٌ اجلىيين    

إػ مرحؾتغ: إحدامهو يف ظفد افؼضوة وآشتؼرار ادؾؽل. وإخرى يف ظفد  

 افتشتً افسقود واكؼسوم افبالد إػ ممؾؽتل هيقذا وإرسائقؾ.

ـون صغؾفو افشوؽؾ افبـوء افسقود واحلضوري فؾدوفي  ادرحلة األوىل:

افقفقديي: إذ إن ؾسة افؼضوء مثؾً جتوكسو مع افطوبع احلضوري افؼبع وافرظقي 

افذي ـون ؾقف افقفقد. ؾوفؼضوء ـسؾطي شقوشقي يغؾى ظؾقفو افطوبع افديـل: إذ ـون 

تؿع مل يبؾغ بعد درجي مفؿي يف يف مستقى اإلحداثقوت آجتامظقي افتل يـتجفو جم

افتعؼقد. وهذا افشؽؾ افسقود افديـل بؼل مو يـوهز افؼرن، وهل ؾسة حؽؿ أكبقوء 

اهلل ضوفقت وداود وشؾقامن ظؾقفؿ افسالم. وؿد ـوكً افتقراة يف تؾؽ افػسة يف ملمـ 

وفـو أن كرجح أن افقفقد "مـ افتحريػ وافتبديؾ. يمـد ذفؽ ؿقل أحُد افبوحثغ: 

ؿد حوؾظقا ظذ افتقراة خالل ظفد افؼضوة وظفد ضوفقت وداود وشؾقامن: ٕهنؿ 

 (1.)"ـوكقا متؿسؽغ كسبقو بديوكتفؿ حتً ؿقودة إكبقوء افصوحلغ

وهل افػسة افتل أظؼبً افػسة ادؾؽقي، ويف هذه ادرحؾي  ادرحلة الثاىوة:

ر، وهق مو أفؼك بظالفف ظرؾً افتقراة تطقرا جديدا، ؾؽوكً ؾسة آكؼسوم وافتـوح

ظذ افتقراة: إذ حووفً ـؾ مـ دوفتل هيقذا وإرسائقؾ أن تؽقن افؼطى افديـل 

وادرـز افالهقيت، إمر افذي جعؾ ـؾَّ واحدة مـفام تسعك إلرشوء ـتوب مؼدس 

 خوٍص هبو، تؼقم ظذ مجعف وتؽقيـف بام حيؼؼ أهداؾفو وتطؾعوهتو. 

                                                 
حقل مقثقؿقي إكوجقؾ وافتقراة، د/ ُمؿد افسعدي، مـشقرات مجعقي افدظقة اإلشالمقي   -1

 .101م، ص1986افعودقي، فقبقو، 
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أمقٌر فقسً مـفو، وُحِذَف مـفو  -ادرحؾي  يف تؾؽ -وظؾقف زيدت يف افتقراة   

أصقوٌء تتعورض مع ضؿقحوت تؾؽ افدوفتغ: ؾودصدر إفقهقؿل حسى حتؾقؾ 

مدرشي ادصودر أرجع اكتوجف إػ ممؾؽي إرسائقؾ. يف حغ أن ادصدر افقفقي كسى 

اكتوجف إػ ممؾؽي هيقذا. وضبع ـؾ مـ ادصدريـ بسامت ظزت ظـ خالؾوت ظؼديي 

  (1ي وؾؽريي.)وديـق

 التدوين زمن السبي البابيل -ج 

ظرؾً افدوفي افعزيي آهنقور افسقود افذي بؾغ مداه مع افسبل وافسحقؾ  

، وهق مو ـوكً فف اكعؽوشوتف افسقئي ظذ افـػسقي افقفقديي. وـذفؽ ظذ (2) إػ بوبؾ

افديـ افذي أراده افؼضوة وإكبقوء كزاشو هتتدي بؼائعف اجلؿقع افقفقديي: 

 ؾوكدرشً معودف وهتووت تعوفقؿف.

: إذ (3وفؼد ـون افسبل افبوبع ظومال مفام إلظودة تدويـ افؽتوب ادؼدس) 

ؾغ اإلرس ائقؾقغ وجدوا أكػسفؿ يف بوبؾ إػ جوكى جمؿقظوت ديـقي مغويرة إن ادرحَّ

تعبد آهلي خمتؾػي، ؾؾؿ يؽـ بدظو أن تعقد ترتقى بقتفو افديـل، وتسعك جلؿع مو تبؼك 

                                                 
اكظر يترصف: ظالؿي اإلشالم بوفقفقديي)رؤيي إشالمقي يف مصودر افتقراة احلوفقي(،د/ ُمؿد   -1

 ،.60 – 47م، ص1988خؾقػي حسـ أمحد، دار افثؼوؾي فؾـؼ وافتقزيع بوفؼوهرة ، 

اكظر يف ذفؽ: حؼقؼي افسبل افبوبع)احلؿالت إصقريي ظذ اجلزيرة افعربقي وافقؿـ(،د/ؾوضؾ   -2

 ومو بعدهو. 13م،ص2/2013جداول فؾـؼ وافسمجي وافتقزيع بوفؽقيً، ط افربقعل،

م،   -3 اكظر: توريخ وظؼوئد افؽتوب ادؼدس بغ إصؽوفقي افتؼـغ وافتؼديس، د/يقشػ افؽالَّ

 .71ص
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يف افذاـرة مـ ؿصص أبوء وذائع إوفغ. وربام تطقر ذفؽ إػ اكتوج ضؼقس  

 جديدة يف ؽقوب افؼضوء افتعبدي اإلهلل.

ؾؼد واصؾ ـفـتفؿ أظامهلؿ افديـقي ادتعؾؼي بتحرير افؽتوب ادؼدس وافتؿفقد  

إن افسبل افبوبع ـون ظومال ؿقيو يف تطقير "فتدويـ افتؾؿقد افبوبع:حتك فقؼول: 

 (1.)"افديوكي افقفقديي يف افؼرون افتل تع

وتتسؿ مرحؾي تدويـ افؽتوب ادؼدس افقفقدي بؿحووفي اخلروج مـ  

خالؿل افذي حيؽؿ افتعوفقؿ وافقصويو افقفقديي، افتل كشلت داخؾ جمول افطوبع إ

إػ ضوبع تؼيعل  - ؾسة افتدويـ يف ظفد مقشك  -صحراوي وضوبع ترحويل 

 (2ؿوكقين يعز ظـ دور حضوري أرؿك وأظؼد، يؿتوز بوإلؿومي وافثبوت ادؽوين. )

 البابيل التدوين زمن ما بعد السبي - د

شومهً ؾسة مو بعد افسبل يف اإلضوؾي واحلذف مـ ـتوب افقفقد ادؼدس:  

ُؾف ظز افتوريخ،  وهق مو يدظقكو إػ افؼقل بلن افؽتوب ادؼدس ظـد افقفقد وؿع تشؽُّ

حقٌ شومهً ظـوس ودوائر خمتؾػي يف صقوؽتف حتك بؾغ صؽؾ افتقراة افؼوكقكقي 

كقكقي مل يؽـ شقى مـسؼ دودة متـوثرة بغ احلوفقي. ؾعزرا افذي تـسى إفقف افتقراة افؼو

افطقائػ وافعؼقل، اشتعؿؾ ـسوبؼقف آفي احلذف واإلضوؾي، وربام تليت خطقرة 

                                                 
افعرب وافقفقد يف افتوريخ)حؼوئؼ تورخيقي تظفرهو ادؽتشػوت أثوريي(، د/أمحد شقشي، دار   -1

 .158م،ص2/1973وافـؼ وافطبوظي بدمشؼ، طافعريب فإلظالن 

اكظر بترصف: اددخؾ إػ دراشي إديون وادذاهى،د/ظبد افرزاق ُمؿد أشقد، ط/صػحوت   -2

 .159/ ص1م، م1/1981افدار افعربقي فؾؿقشقظوت، بروت، ط
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ي فؾـص افتقرايت.)   (1افعؿؾقي افعزراويي أكف يؼبع يف آخر افسؾسؾي ادرممَّ

ؾؼد ظدوه كبقو ٓ يؼؾ مؽوكي ظـ "حيتؾ ظزرا مؽوكي مرمقؿي ظـد افقفقد:  

. وؿد ظزى فعزرا إدخول اجلوكى افؼقمل يف افقفقديي، ودؾعف  " (2)مقشك 

إفقهقي كحق اخلصقصقي افعزيي، دون كؼهو بغ صعقب أخرى. ومع ظزرا 

وبطوكتف ـون افزيغ بوفتقراة ظـ أهداؾفو افسومقي مـ ظؼقدة وذيعي وأخالق: ؾؽون 

فبغقضي ـؾُّ مـ ، يؼػ ظذ هذه افعـرصيي ا(3تسوؿطفو إػ مفووي ظـرصيي تعصبقي.)

، ؾػقفو (5) وحزؿقول وإرمقو وإصعقوء وـذفؽ أشػور َكَحْؿَقو (4) ضوفع شػر ظزرا

 (6.)"افقصويو وادقاؿػ افتل حتض ظذ آكعزال وافتعصى وافعـرصيي"ادزيد مـ 

                                                 
وزارة اكظر: كدوة افساث وافتقراة، د/ُمؿد ُمػؾ، )جمؾي ادعرؾي، جمؾي ثؼوؾقي صفريي تصدرهو  -1

م،افعدد 1984افثؼوؾي واإلرصود بوجلؿفقريي افعربقي افسقريي، )افسـي افثوفثي وافعؼون، مورس 

 .85(، ص265

افتقراة )ترمجي ظربقي ظؿرهو أـثر مـ أفػ ظوم(،حتؼقؼ وتؼديؿ د/شفقؾ زـور،دار ؿتقبي فؾـؼ   -2

 . 70م،ص1/2007وافتقزيع بدمشؼ، ط

 افديـ افقفقدي، د/إشامظقؾ راجل افػوروؿل، مؽتبي وهبي اكظر بترصف: أصقل افصفققكقي يف  -3

 .95م، ص1988بوفؼوهرة،

 اكظر شػر ظزرا : )اإلصحوح افتوشع. اإلصحوح افعوذ (.  -4

اكظر: افؽتوب ادؼدس)افعفد افؼديؿ(: شػر َكَحْؿَقو: )اإلصحوح افعوذ .اإلصحوح افثوفٌ   -5

-32-31-30شػر إرمقو )اإلصحوح:(.61-60-51-49ظؼ(. شػر إصعقوء :)اإلصحوح: 

 (. 39 -37-11(. شػر حزؿقول)اإلصحوح:33

افقفقديي بغ افـظريي وافتطبقؼ)مؼتطػوت مـ افتؾؿقد وافتقراة(،د/ظؾقخؾقؾ،مـشقرات احتود   -6

 .94م،ص1997افؽتوب افعرب بدمشؼ،
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ومـ خالل هذه اإلضالفي افرسيعي ظذ مراحؾ تدويـ افتقراة  -وبـوء ظؾقف   

هل كتوج ظؿؾ بؼي ؿوم بف أحبور افقفقد وبعض ظؾامئفؿ يتضح أن افتقراة احلوفقي  -

معتؿديـ يف ؽوفى إمر ظذ مصودر صػفقي تـوؿؾقهو وتقارثقهو بقـفؿ زمـو ضقيال. 

 كػقُشفؿ مـ حى افرئوشي وافتـوزع ظذ صفقات افدكقو.   ؾضال ظام تطؿح إفقف

 

يعد هذا ادـفٍ كؿقذجو تطبقؼقو واضحو ظذ تؼدم ادسؾؿغ يف جمول كؼد 

افـصقص افؼديؿي، وُمووفي افتحري ؾقفو ظـ ضريؼ اشتخدام جمؿقظي مـ افؼقاظد 

 افعؾؿقي افتل تتآزر ـؾفو بغقي افقصقل إػ كتقجي ُمددة.

ج يف إضور افبحٌ ومـ اجلع يف مـوهٍ افبحٌ احلديثي أن كؼد افـصقص يـدر

افتورخيل وفؼد تقصؾ ادسؾؿقن إػ ـؾ مو تقصؾ إفقف ظؾامء مـوهٍ افبحٌ افتورخيل 

مـ كؼد افـصقص افداخع واخلورجل، ـام ظرؾقا ضرق افتحؾقؾ وافسـقى افتورخيقي، 

 .1)) وؾحص افقثوئؼ، ومـفٍ ادؼوركي وافتؼسقؿ وافتصـقػ

تطبقؼ مـفٍ كؼد افـص ظذ وؿد شبؼً جفقَد إموم احلرمغ اجلقيـل يف 

 كصقص افتقراة جفقُد ظؾامء مسؾؿغ ـوبـ حزم إكدفز، افذي يعد بحؼ رائد

. وؿد اشتػودوا مجقعفؿ مـ افؼرآن افؽريؿ افذي أتك (2) افدراشوت افـؼديي فؾتقراة

                                                 
 .349اكظر بترصف: مـوهٍ افبحٌ ظـد مػؽري اإلشالم، د/ ظع شومل افـشور، ص   -1

رائد افدراشوت افـؼديي فؾتقراة، د/ إبراهقؿ أمحد افديبق، جمؾي جومعي دمشؼ  ابـ حزم إكدفز  -2

 ،  ( م2007،  وينـدد افثـافع –رون ـٌ وافعشـادجؾد افثوف ، ) يـوديي وافؼوكقكقـقم آؿتصـفؾعؾ

                = 
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وإخرى  بـظريتغ أشوشقتغ وهوتون افـظريتغ: أحدمهو كظريي افتحريػ وافتبديؾ. 

ادصودر: ؾؽوكً هوتون افـظريتون ظامَد افـؼد اإلشالمل، وأصبحتو ؾقام كظريي تعدد 

 بعد ظامد افـؼد افغريب يف ظرصيف افقشقط واحلديٌ.

 (1)  ويليت ـتوب )صػوء افغؾقؾ ؾقام وؿع يف افتقراة واإلكجقؾ مـ افتبديؾ(

إلموم احلرمغ صوهدا ظذ جفده يف تطبقؼ مـفٍ كؼد افـص افديـل، وهذا افؽتوب 

مـفٍ ـالمل يف رد صبف اخلصقم مـ  ـدرج ضؿـ ؾـ افردود أو ظؾؿ افردود، وهقي

أتبوع إديون إخرى، وأيضو إثورة صبف حقل ظؼوئدهؿ وـتبفؿ، ومو وؿع ؾقفو مـ 

 حتريػ وتبديؾ.

 )افتقراة( وـتى افـصورى تـوول افؽتوب مسلفي إثبوت افتبديؾ يف ـتى افقفقد

 وؿفو ادمفػ يف ثـويو افؽتوب.)إكوجقؾ(. وذفؽ بحجٍ وأدفي ش

 وأمو ؾقام يتعؾؼ بـؼد افتقراة، ؾودالحظ أكف يسقق كؼده هلو مـ جوكبغ: 

 اجلاىب األول: النقد اخلارجي لنصوص التوراة:

يتعؾؼ افـؼد اخلورجل بلمريـ: أحدمهو ظدد كسخ افتقراة، وأخر بؼي 

يتعؾؼ بوفـسوخ وتعدد افقشوئط. وهذان إمران يدظقان إػ ضورة تطبقؼ مـفٍ 

                                                                                                                        

تقراة  .واكظر ـذفؽ ـال مـ: مـفٍ افـؼد افتورخيل ظـد ابـ حزم )كؿقذج مـ كؼد435ص=   

. مـوهٍ كؼد افعفد افؼديؿ ظـد افغرب)افـؼد ادصدري 611افقفقد(، د/ حومد ضوهر، ص

 . 57م، ص1/2016أكؿقذجو(، د/ أشامء وردي، دار صػحوت فؾدراشوت وافـؼ بدمشؼ، ط

ظذ افـسخي افتل كؼهتو ادؽتبي إزهريي فؾساث بتؼديؿ  –ؾضؾ اهلل تعوػ  –شلظتؿد بعد   -1

 م.1978قؼ إشتوذ افدـتقر أمحد حجوزي افسؼو ، شـي وحتؼقؼ وتعؾ
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 (1) كؼد افـص . 

 األمر األول: عدد ىسخ التوراة.

إن تعدد كسخ افتقراة، واختالف تقارخيفو وتبوظدهو أمر يثر افشؽ حقل 

ظوش يف افؼرن افثوين صحي تؾؽ افـسخ ـؾفو، ٓشقام إذا ؾرض أن شقدكو مقد 

ظؼ ؿبؾ ادقالد، وأن أؿدم كسخي خمطقضي ـومؾي فؾتقراة تعقد إػ افؼرن افعوذ 

 .(2)   ادقالدي وبعده

بغ افـؼقضغ أمٌر حتقؾف افعؼقل افصحقحي وافػطر وممو ٓ صؽ ؾقف أن اجلؿع 

افسؾقؿي، ؾنذا اظتؼد صخٌص مو بوفرأي وكؼقضف، يصبح افرأي وكؼقضف واهقغ، 

وصوحبفام مقصقؾو بوجلفوفي. وهق حول افقفقد وافـصورى مع كصقصفؿ افتل 

يؼدشقمهو، ؾقبدأ اإلموم اجلقيـل حديثف ظـ حتريػ افتقراة واإلكجقؾ ووؿقع 

 ؾقفام بام يليت: افتبديؾ

 أن افقفقد وافـصورى متػؼقن ظذ وؿقع افتبديؾ يف ـتبفؿ. - 1

 متػؼقن ظذ ظدم إمؽوكقي وؿقظف. -ـذفؽ  -أهنام - 2

ؾؼوفقا: افؼقل بقؿقع افتبديؾ مؼوط بنمؽوكف "ومؾخصف ـام يؼقل اجلقيـل: 

                                                 
م، صاكظر: توريخ وظؼوئد   -1  .30افؽتوب ادؼدس بغ إصؽوفقي افتؼـغ وافتؼديس، د/يقشػ افؽالَّ

 اكظر: إطفور احلؼ فرمحي اهلل اهلـدي، دراشي وحتؼقؼ وتعؾقؼ: د/ُمؿد أمحد ُمؿد ظبد افؼودر خؾقؾ  -2

افعومي إلدارات افبحقث افعؾؿقي واإلؾتوء وافدظقة واإلرصود  مؾؽووي، ضبع وكؼ/افرئوشي

 .617/ص2م، ج1/1989بوفريوض، ط
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أؿطور ، وإمؽوكف مؼوط بتعؾؼ افعؾؿ بحرص كسخ افتقراة واإلكجقؾ ادبثقثي يف  

إرض مع اتسوع خطتفو ومؼوط أيضو بوكؼقود ـؾ ؾرد )أي مـ افقفقد 

 (1) وافـصورى(... ظذ رأي واحد ومؼوفي واحدة، مع تبويـ أراء واختالؾفو.

 –ودو ـون حرص ـؾ كسخ افتقراة واإلكجقؾ ادقجقدة يف أكحوء إرض 

 ؽر ممؽـ. –إلثبوت افتبويـ وآختالف افقاؿع بقـفام 

ظذ أن  -ظذ اختالف مستقيوهتؿ  -و ـون اتػوق ـؾ مـ افقفقد وافـصورى ود

 وؿقع افتبديؾ بوفتقراة واإلكجقؾ ؽر ممؽـ ـذفؽ .

وظؾقف ؾنن افقفقد وافـصورى يبـقن ظذ ـؾتو ادؼدمتغ افسوبؼتغ كتقجي 

 مػودهو: ظدم إمؽون إثبوت وؿقع افتبديؾ يف افتقراة واإلكجقؾ.

ثؿ يؼع اإلموم اجلقيـل يف مـوؿشي حجٍ افقفقد وافـصورى ظذ ظدم إمؽوكقي 

إثبوت افتبديؾ وافتحريػ افؾذيـ وؿعو يف افتقراة واإلكجقؾ، مـ خالل مـوؿشي 

ادؼدموت ؿبؾ مـوؿشي افـتقجي، وهق إمر افقاجى اتبوظف ؿبؾ افتسؾقؿ بـتقجي تؾؽ 

افعاميوت يف افعؾقم، إكام جوءت مـ أخذ إن أـثر ": -رمحف اهلل  -ادؼدموت: ؾقؼقل 

 (2)."احلجٍ ُمَسؾَّؿي مـ ؽر امتحون افػؽر، وتدؿقؼ افـظر يف تصحقح مؼدموهتو

 ثؿ يسقق اإلموم اجلقيـل احلجٍ افتوفقي ظذ إمؽون وؿقع افتبديؾ:

                                                 
صػوء افغؾقؾ ؾقام وؿع يف افتقراة واإلكجقؾ مـ افتبديؾ فؾجقيـل، تؼديؿ وحتؼقؼ وتعؾقؼ: د/ أمحد   -1

 .30م، ص1978/ 1حجوزي افسؼو، افـوذ/ ادؽتبي إزهريي فؾساث، ط

 .31ؼ، صادصدر افسوب -2
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 31   مههج نقد الهص يف الكتاب املقدس عهد إمام احلرمني أبٌ املعالٌ اجلىيين    

كبقخذ "أن افتقراة إصؾقي ؿد ضوظً يف افؼرن افسودس ؿبؾ ادقالد، بعد ؿتؾ  - 

افقفقد وضقائػفؿ وتدمر ممؾؽتفؿ، وشبقفؿ إػ بوبؾ ؾقام ظرف يف جلؿقع  "كوس

 افتوريخ افقفقدي بوفسبل افبوبع.

 ق.م( مـ ضرف ظزرا. 545أن افتقراة ؿد أظقدت ـتوبتفو يف افسبل افبوبع )ظوم  -

أن إظودة افؽتوبي فؾتقراة مـ ضرف ظزرا ـون مـ افذاـرة، وهذا أمر يستحؼ  -

.افقؿقف ظـده: ٕكف  ـٌ  يعد دفقال ظذ أن افتبديؾ يف افتقراة ممؽ

هـوك شبى ـوٍف جعؾ ظزرا يؼدم ظذ تبديؾ افتقراة وحتريػفو، ٓ ظـ كسقون أو  -

 ؽػؾي، بؾ ظـ ؿصد وشقء كقي، وهق حبف فؾرئوشي افديـقي ظذ بـل إرسائقؾ .

وفعؾـو كؾحظ مـ ذفؽ اظتامد اجلقيـل ظذ ادـفٍ افـػز يف حتؾقؾ افـصقص 

ـقي وكؼدهو، وهق مـفٍ حديٌ شبؼ ؽره يف تطبقؼف. يمـد ذفؽ بؼقفف ظـ افدي

ؾقؿقع افتبديؾ مـف ممؽـ: حلرصف ظذ اشتؿرار ريوشتف ... وريوشي بـل "ظذرا: 

 (1)."إرسائقؾ ـون صلهنو ظظقامً 

 اجلاىب الثاين: النقد الداخيل لنصوص التوراة:

 وؿقع افتبديؾ يف افتقراة واإلكجقؾ:مـ ادسوئؾ افتل اشتؼك مـفو اجلقيـل أدفتف ظذ 

يف كسخ افتقراة  مسلفي ظدم ورود اشؿ شقد ادرشؾغ ُمؿد  ادسيلة األوىل:

 واإلكجقؾ.

                                                 
 .32صػوء افغؾقؾ،اجلقيـل، ص -1
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 32   مههج نقد الهص يف الكتاب املقدس عهد إمام احلرمني أبٌ املعالٌ اجلىيين    

مـ ادعؾقم أكف حقـام يتعوضد دفقال افـؼؾ وافعؼؾ ظذ إثبوت أمر أو كػقف،  

يؽقن  ذفؽ برهوكو شوضعو ظذ  حجقي احلؽؿ بوإلجيوب أو افسؾى، ويقصػ ذفؽ 

اجلقيـل  وهق مو يستشػ مـ ـالم   (1)"كقر ظذ كقر"وُضد بغ افدفقؾغ بلكف افتع

ظذ وؿقع افتبديؾ يف افتقراة واإلكجقؾ، ؾقؿؽــو وضع ـالمف ظذ هقئي ؿقوس مـطؼل 

ممفَّػ مـ مؼدمتغ ُمَسؾٌَّؿ هبام، إمر افذي يـتفل بـتقجي واجى افتسؾقؿ هبو، وهوتون 

 ادؼدمتون، مهو:

 ذـر افؼرآن افؽريؿ أن افتقراة واإلكجقؾ ورد ؾقفام اشؿ شقد ادرشؾغ األوىل:

 پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ . وذفؽ يف ؿقفف تعوػ: ُمؿد 

 چ ژ ( وؿقفف تعوػ:146)افبؼرة ژ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

  ژ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌڍ  ڍ   ڇ ڇ ڇ ڇ

إٓ بقؿقؾفؿ ظذ مو ورد يف  (. وٓ يؿؽـ أن تتلتك معرؾتفؿ بف 20)إكعوم

مسوويي متومو  ، إمر افذي جيعؾ تؾؽ ادعرؾي بف  تقراهتؿ افصحقحي بشلكف 

 فؿ بلبـوئفؿ، وهق مو ظزت ظـف دؿي افقصػ افؼرآين.تدعرؾ

ُخؾق كصقص افتقراة واإلكجقؾ وؿً كزول افؼرآن افؽريؿ مـ ورود  : الثاىوة

 شقد ادرشؾغ ُمؿد  اشؿ

                                                 
آؿتصود يف آظتؼود، افغزايل، وضع حقاصقف/ ظبد اهلل ُمؿد اخلؾقع، افـوذ/دار افؽتى   -1

.معورج افؼدس يف مدارج معرؾي افـػس 10م، ص2004-هـ 1/1424افعؾؿقي، بروت، ط

 .57،58م،ص2/1975فؾغزايل، افـوذ/دار أؾوق اجلديدة، بروت، ط
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 33   مههج نقد الهص يف الكتاب املقدس عهد إمام احلرمني أبٌ املعالٌ اجلىيين    

افـتقجي ادستبي ظذ هوتغ ادؼدمتغ أن افتقراة واإلكجقؾ ادقجقديـ ؾتؽقن  

ؾو، وهق مو حوول إموُم احلرمغ اجلقيـل إثبوتف  ٓ وُحرِّ فدى افقفقد وافـصورى ؿد ُبدِّ

ؾؼد كطؼ بوخلز افقؼغ " : وافزهـي ظؾقف مـ خالل مصـػف )صػوء افغؾقؾ(: إذ يؼقل

قراة واإلكجقؾ اصتؿؾً ظذ ذـر شقد ادرشؾغ سيح افؼرآن، مبقـو :أن كصقص افت

 (1)."ظذ افؼقل بوفتبديؾظؾقف. وهذا افسبى: هق احلومؾ ظؾامء اإلشالم صؾقات اهلل 

ادؼوركي افداخؾقي بغ كصقص افتقراة افعزيي)تقراة افقفقد( ادسيلة الثاىوة: 

 .وافتقراة ادسامة بوفتقراة افسبعقـقي أو افققكوكقي)تقراة افـصورى(

مـ إدفي افتل يثبً مـ خالهلو اجلقيـل وؿقع افتبديؾ وافتحريػ يف افتقراة، 

ظؼد ادؼوركي بغ كصقص افتقراة افعزيي)تقراة افقفقد( وافتقراة ادسامة بوفتقراة 

، (2)افسبعقـقي أو افققكوكقي)تقراة افـصورى(. ؾـراه يسقق إمثؾي افعديدة ظذ ذفؽ

 : اجلدول أيتوهق مو يؿؽـ بقوكف مـ خالل 

 شـي230ظؿر آدم دو وفد فف صقٌ  شـي130ظؿر آدم دو وفد فف صقٌ  1

 شـي700ظؿر صقٌ دو وفد فف أكقش  شـي600ظؿر صقٌ دو وفد فف أكقش  2

 شـي190ظؿر أكقش دو وفد فف ؿقـون  شـي90ظؿر أكقش دو وفد فف ؿقـون  3

 شـي170ظؿر ؿقـون دو وفد فف َمْفَؾْؾِئقؾ شـي70ظؿر ؿقـون دو وفد فف َمْفَؾْؾِئقؾ 4

                                                 
 .29صػوء افغؾقؾ،اجلقيـل، ص  -1

 .37:33اكظر بترصف: ادصدر افسوبؼ،ص   -2
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 34   مههج نقد الهص يف الكتاب املقدس عهد إمام احلرمني أبٌ املعالٌ اجلىيين    

 
 شـي160ظؿر َمْفَؾْؾِئقؾ دو وفد فف يورد  شـي65ظؿر َمْفَؾْؾِئقؾ دو وفد فف يورد  5

 (1)شـي262أخـقخ ظؿر يورد دو وفد فف  شـي162ظؿر يورد دو وفد فف أخـقخ 6

ظؿر أخـقخ دو وفد فف َمُتقَصوَفح  7

 شـي65

 شـي165ظؿر أخـقخ دو وفد فف َمُتقَصوَفح 

شـي . ووفد فف 433ظوش صوفح  8

 شـي 30ظوبر وظؿره 

شـي . ووفد فف ظوبر 460ظوش صوفح 

 شـي130وظؿره 

 ـيش134ظؿر ظوبر دو وفد فف َؾوَفٍ  شـي34ظؿر ظوبر دو وفد فف َؾوَفٍ  9

 شـي130ظؿر َؾوَفٍ دو وفد فف َرْظق  شـي30ظؿر َؾوَفٍ دو وفد فف َرْظق  10

وج  11 وج  شـي32ظؿر َرْظق دو وفد فف رَسُ  شـي132ظؿر َرْظق دو وفد فف رَسُ

وج دو وفد فف َكوُحقر  12 وج دو وفد فف َكوُحقر  شـي30ظؿر رَسُ  شـي130ظؿر رَسُ

 شـي79ظؿر َكوُحقر دو وفد فف َتوَرح  شـي29دو وفد فف َتوَرح  ظؿر َكوُحقر 13

ثؿ خيؾص اجلقيـل إػ أن هذا آختالف بغ افطوؾتغ يف أمقر ـفذه هق دفقؾ  

ؾوكظر إػ ؿبح هذا "ظذ وؿقع افتبديؾ، بؾ هق ظغ افتبديؾ وافتغقر : ؾقؼقل: 

آختالف وؽرابتف بغ هوتغ افطوئػتغ يف أمر فقس مـ ؿبقؾ ادظـقكوت افتل ختتؾػ 

الف مراتى افظـقن. بؾ ـؾ ضوئػي تزظؿ أن بوختالف مآخذ افعؾامء افـوصئي ظـ اخت

                                                 
د/ أمحد حجوزي افسؼو بتصقيى مو أخطل ؾقف اجلقيـل، حقـام ذهى إػ أن افـسخ افتل  ؿوم ادحؼؼ  -1

واحلؼقؼي أهنام مل  بليدي افقفقد وافـصورى ؿد اتػؼتو ظذ ظؿر يورد حغ وفد فف أخـقخ. ؿوئال:

 .34ظر: هومش ـتوب صػوء افغؾقؾ فؾجقيـل، صتتػؼو. اك
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 35   مههج نقد الهص يف الكتاب املقدس عهد إمام احلرمني أبٌ املعالٌ اجلىيين    

 (1).". وهذا هق ظغ افتبديؾ وافتغقرمو بقدهو هق ادـزل ظذ مقشك  

وختؿ اجلقيـل حديثف ظـ أدفي وؿقع افتبديؾ يف افتقراة بدظقتف إػ ضورة 

ظؼد مؼوركي أخرى، وفؽـ هذه ادرة بغ افتقراة افعزيي وافتقراة افسومريي، وافتل 

وأمو "حسى رأيف افتبديؾ مـ خالل آختالف افؽبر بقـفام: ؾقؼقل: شتؽشػ 

خموفػي افتقراة افتل بقد افسومرة، ومبويـتفو فسوئر افـسخ افتل بليدي مـ ظداهؿ مـ 

 (2)."افطقائػ، ؾؾق اْؿُترِصَ ظؾقف فؽون ؾقف ثبً، دـ يؼقل بقؿقع افتبديؾ

ء فعؼد ادؼوركوت بغ كسخ وهق بذفؽ يػتح ادجول واشعو أموم ؽره مـ افعؾام

افتقراة افتل بليدي ضقائػ افقفقد وافـصورى، وافتل مـ خالهلو يؿؽـ افقؿقف ظذ 

افؽثر مـ آختالؾوت افصورخي بقـفو، وافتل ٓ تدع جموٓ فؾشؽ أموم ـؾ ذي ظؼؾ 

سيح إػ آظساف بقؿقع افتحريػ وافتبديؾ ؾقفو، ممو يـتػل مع ذفؽ افؼقل 

مؼوبؾ ؿدشقي افؼرآن افؽريؿ افثوبتي فف مـ خالل تـزهيف ظام وؿع يف  بؼدشقتفو، يف

 ڍ  ڇ    ڇ  ڇ ڇچ چ چ ژ افتقراة واإلكجقؾ، وصدق اهلل افعظقؿ إذ يؼقل:

 . ( 82 افـسوء )  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

  

                                                 
 .37صػوء افغؾقؾ،اجلقيـل، ص  -1

 .37ادصدر افسوبؼ، ص  -2
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 36   مههج نقد الهص يف الكتاب املقدس عهد إمام احلرمني أبٌ املعالٌ اجلىيين    

 

 

وؿبؾ أن كتتبع مراحؾ هذا ادـفٍ ظـد اجلقيـل، ٓبد أن كشر إػ أكف ؿد أظدَّ 

كػَسف جقدا فتطبقؼف ظذ كصقص إكوجقؾ إربعي.وادتعؿؼ يف بـقي ادـفٍ افذي 

تقخوه يؾحظ تطوبؼو يؽود يؽقن تومو بقـف وبغ مـفٍ افـؼد افتورخيل، وٓ يضره بعد 

وأكف ـون ظذ وظل ـومؾ  يثي، ٓ شقاماشتخدام ادصطؾحوت احلد ذفؽ ظدم

 بخطقات ذفؽ ادـفٍ، وضريؼي تطبقؼفو ظذ ادودة افتل ـوكً بغ يديف.

بدايي يؿؽـ افؼقل: إن اجلقيـل ؿد حدد فـػسف هدؾو يرتؽز ظذ بقون تـوؿض 

، ويف هذا  افسقد ادسقح مضؿقن هذه إكوجقؾ، وإطفور اكؼطوع شـدهو إػ

 تلـقد ظذ حتريػفو وـذهبو، واشتبعودهو مـ دائرة افقحل اإلهلل ادعصقم.

 -ؾبعد أن ظوش ادسقح مو يؼرب مـ ثالٍث وثالثغ شـي ثؿ ؾورق احلقوة

بعدهو بعؼيـ ظومو بدأ تسطر أوػ افؽتوبوت ادسقحقي، وـوكً -حسى اظتؼودهؿ 

تؾؽ رشوئؾ بقفس افذي مل يؽـ ؿط مـ تالمقذ ادسقح، ثؿ أظؼى ذفؽ ؾسة أخرى 

افذي مل  إىجول مرقسوهق تؼدر بـحق اخلؿسي ظؼ ظومو طفر بعدهو أؿدم إكوجقؾ 

 1)يؽـ أيضو مـ تالمقذ ادسقح.)

                                                 
 / 2ط ادسقح يف مصودر افعؼوئد ادسقحقي، م/أمحد ظبد افقهوب، افـوذ/ مؽتبي وهبي بوفؼوهرة،  -1

 . 39 – 38 م، ص1988
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 37   مههج نقد الهص يف الكتاب املقدس عهد إمام احلرمني أبٌ املعالٌ اجلىيين    

أفػ إكجقؾف  "مرؿس": أن papias))كؼال ظـ ببقوس "ول ديقراكً"ويذـر  

مـ ذـريوت كؼؾفو إفقف بطرس، وؿول: ويتػؼ افـوؿدون افثؼوة بقجف ظوم ظذ أشبؼقي 

 70-65إكجقؾ مرؿس يف افزمـ ظذ شوئر إكوجقؾ ويف حتديد تورخيف بغ ظومل 

 (1)مقالديي.

وهق أحد تالمذة افسقد ادسقح  "متّك "ؾنكف يـسى إػ افؼديس  ىجول متىأمو إ

، وـون هيقديو يعؿؾ ظشورا ، جيبل افرضائى فؾحوـؿ افروموين ـؾقديقس، آمـ 

واتبعف وترك وطقػتف، وؿد اختؾػ ظؾامء افـصورى يف توريخ ـتوبي اكجقؾف بودسقح

ويعتؼد "مقالديي يؼقل ول ديقراكً: 70-60ؾؼقؾ إكف ـتى مو بغ 

تى يف إصؾ بوفؾغي افعزيي Irenaeus)إيركققس ـُ أي أرامقي ، وفؽـف مل  -( أكف 

افؼقل بلكف مـ تلفقػ أحد  يصؾ إفقـو إٓ بوفؾغي افققكوكقي ... وإن افـؼود يؿقؾقن إػ

أتبوع متك، وفقس مـ أؿقال افعشور كػسف، وحتك أـثر افعؾامء يرجعقن بف إػ تؾؽ 

 (2)."مقالديي 90-75افػسة افبعقدة ادحصقرة بغ ظومل 

ـتى اكجقَؾف بوفعزيي، وأن أصؾف ٓ ُيعرف فف  "مّتك"وبـوء ظؾقف يتضح أن 

 ؼط.وجقد، وادقجقد هق ترمجتف افققكوكقي ؾ

ؾفق أسح إكوجقؾ دٓفي ظذ أكف فقس مـ ـتى افقحل: ":إىجول لوقاأمو 

                                                 
، ترمجي ُمؿد بدران، دار اجلقؾ فؾطبع وافـؼ وافتقزيع، ؿصي احلضورة، ول َوايرْيؾديقَراكً  -1

 . 208-207، ص 3/11/ج3م، )ؿقرص وادسقح أو احلضورة افروموكقي(م1988بروت ، 

 .208، 3/11/ج3ادرجع افسوبؼ،م -2
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 38   مههج نقد الهص يف الكتاب املقدس عهد إمام احلرمني أبٌ املعالٌ اجلىيين    

وذفؽ ٕكف يؼقل يف اؾتتوحقي اإلصحوح إول مـف بلكف ـتى إكجقؾف فصديؼ فف يدظك  

إذا ـون ـثرون ؿد أخذوا بتلفقػ ؿصي يف إمقر ادتقؼـي ظـدكو، ـام ":ثووؾقؾس

شؾؿفو إفقـو افذيـ ـوكقا مـذ افبدء معويـغ وخدامو فؾؽؾؿي، رأيً أكو أيضو إذ ؿد 

تتبعً ـؾ رء مـ إول بتدؿقؼ، أن أـتى إفقؽ أهيو افعزيز ثووؾقؾس فتعرف 

 1).)"صحي افؽالم افذي ظؾؿً بف

افؽالم دفقال ظذ أن هذا افؽتوب فقس مـ ـتى افقحل، وإكام هق وـػك هبذا 

 ـتوب شرة صلكف يف ذفؽ صلن ـتى افسر ، ـؽتوب شرة ابـ هشوم فديـو.

 ويتضح من هذه ادقدمة عدد من األمور، ىوجزها فوام ييل:

يؽتى رشوفي صخصقي إػ صديؼ فف، وأن هذه افرشوفي تؽتى  "فقؿو"أن أوال:

ى مزاج افشخص، ومو يتقؾر هلو مـ إمؽوكقوت افؽتوبي مـ وؿً ظذ افتقايل حس

 وصػوء ذهـ، ومعؾقموت.

افقاضح مـ ادؼدمي أن افداؾع فؽتوبي هذا اإلكجقؾ ـون بداؾع صخيص ثاىوا:

أن هذه ادعؾقموت أتتف ظـ ضريؼ اإلهلوم، أو ـون مـؼودا يف  "فقؿو"بحً، ومل يدع 

 . تبفو ٕكف وظوهو مـ ادسقح ـتوبتفو بتلثر افروح افؼدس، أو أكف ـ

بوجتفود صخيص: ٕكف  وبرصاحي تومي أن معؾقموتف ؿد جوءتف "فقؿو"ؿرر ثالثا:

 ؿد تتبع ـؾَّ رء مـ إول بتدؿقؼ.

                                                 
 .4:1افؽتوب ادؼدس )افعفد اجلديد(، اكجقؾ فقؿو، اإلصحوح إول   -1
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أكف مل ير ادسقح، ومل يؽـ مـ تالمقذه، فؽـف ـتى  "فقؿو"ويعسف هـو  رابعا: 

افذيـ ـوكقا مـ حقاري بـوء ظذ مو وصؾف مـ  "ثووؾؾقس "إكجقؾف إػ صديؼف 

 ادسقح وـوكقا يف خدمتف.

وهق ادفؿ إذ أكف يؼرر أن هـوك ـثريـ أفػقا ـتبو ودوكقا ؿصصو يف خامسا:

 إمقر ادتقؼـي ظـدهؿ.

صوحى "يقحـو"ؾقعتؼد افؽثرون مـ ظؾامء افـصورى أكف  إىجول يوحنا أمو

 وأحد تالمقذه ادؼربغ إفقف.ادسقح 

رف افزيطوكقي وهل افتل صورك يف تلفقػفو أـثر مـ مخسامئي إٓ أن دائرة ادعو

أمو إكجقؾ "ظومل مـ افـصورى افغربقغ ٓ تؼقل هبذا افرأي بؾ تذهى إػ افؼقل: 

يقحـو ؾنكف ٓ مريي وٓ صؽ ـتوب مزور، أراد صوحبف مضودة اثـغ مـ احلقاريغ 

ؽوتى ادؿرور يف متـ بعضفام فبعض، ومهو افؼديسون يقحـو ومتك، وؿد ادظك هذا اف

افؽتوب أكف مـ احلقاري افذي حيبف ادسقح، ؾلخذت افؽـقسي هذه اجلؿؾي ظذ 

ظالهتو، وجزمً بلن افؽوتى هق يقحـو احلقاري، ووضعً اشؿف ظذ افؽتوب 

كصًو، مع أن صوحبف ؽر يقحـو يؼقـًو، وٓ خيرج هذا افؽتوب ظـ ـقكف مثؾ بعض 

وكشػؼ ظذ افذيـ  و وبغ مـ كسبً إفقف، وإكو فـرأفـتى افتقراة افتل ٓ رابطي بقـف

افذي  -يبذفقن مـتفك جفدهؿ فربطقا، وفق بلوهك رابطي، ذفؽ افرجؾ افػؾسػل 

بوحلقاري يقحـو افصقود اجلؾقؾ، ؾنن أظامهلؿ  -أفػ هذا افؽتوب يف اجلقؾ افثوين 
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 1).)"تضقع ظؾقفؿ شدى خلبطفؿ ظذ ؽر هدى 

إدوم بتوريخ افـرصاكقي يدرك اختالف ظؾامء ادسقحقي وافقاؿع أن مـ فديف أدكك 

أكػسفؿ يف توريخ تدويـ هذا اإلكجقؾ، وأن ادسوحي افتل تدور حقهلو آراؤهؿ فقسً 

تتلرجح آراء افعؾامء بوفـسبي فتوريخ "بوفؼؾقؾي، وحيددهو فـو أحد ؿسووشتفؿ ؿوئال: 

 (2)"مقالديي 175أو160إػ مو بعد70ـتوبي اإلكجقؾ)أي إكجقؾ يقحـو( مو بغ ؿبؾ

جمفقٓ، وحتديده بوفضبط أو حتك  اإلكجقؾوهبذا يصبح توريخ تدويـ هذا 

 بوفتؼريى مـ ادستحقالت، ـوجلفؾ بتحديد صخصقي ادمفػ متومو.

وافذي كـتفل إفقف أن إكوجقؾ إربعي ادختورة مـ ضرف ادجومع افؽـسقي 

ا مو بقـف اجلقيـل حقٌ ذـر وهذمـ بغ مئوت إكوجقؾ مبتقرة افسـد بعقسك 

أوٓ افسبى افذي أدى إػ اكؼطوع افسـد وحدده بوفغػؾي ظام ـون جيى ادبودرة إفقف 

مـ تدويـ مو شؿعقه صػوهو ممو أدى إػ كسقون مو ضريؼف افسؿع وافـؼؾ، وهذا 

وافسبى افذي أوؿعفؿ "افـسقون أدى هبؿ إػ افتبديؾ، ويف هذا ادعـك يؼقل اجلقيـل:

ؾط ؾقام كؼؾقه:ؽػؾتفؿ ظام جتى ادبودرة إفقف أزموكو، حيصؾ يف مثؾفو افتبديؾ، يف افغ

 3).)"وافـسقون، دو ضريؼف افسؿع

                                                 
ؿد أبق زهرة، ضبع وكؼ/افرئوشي افعومي إلدارات افبحقث ُموضات يف افـرصاكقي، افشقخ/ُم  -1

 .61ه، ص4/1404افعؾؿقي واإلؾتوء وافدظقة واإلرصود بوفريوض، ط

م، 1980اددخؾ إػ افعفد اجلديد، افؼس ؾفقؿ ظزيز،صدر ظـ/دار افثؼوؾي ادسقحقي بوفؼوهرة،   -2

 . 560ص

 .38فؾجقيـل، ص صػوء افغؾقؾ  -3
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واحلؼقؼي أن هذه افغػؾي وظدم ادبودرة بتدويـ ـالم افسقد ادسقح ـتوبقو مسّؾؿ  

أكف ـون يعد "هبو ظـد ادسقحقغ أكػسفؿ يؼقل صوحى معجؿ افالهقت افؽتويب: 

ادسقح إكجقؾ صػوهل يـؼؾ ظذ إفسـ، وبعد مدة ضقيؾي دوكً افسقد 

 (1.)"إكوجقؾ

وٓ َيَسع اإلكسون إٓ أن يشؽ يف هذه "ِول ديقراكً: -أيضو -ويؼقل 

افتػوصقؾ افتل تـوؿؾفو افـوس مشوؾفي يف أؽؾى افظـ، ثؿ دوكقهو بعد وؿقظفو بزمـ 

 2).)"ضقيؾ

حقل  -يف ذات افسقوق  – "هقرن"ويؼقل ادػرس اإلكجقع افؽبر 

يف بوب زمون تلفقػ إكوجقؾ مـ ؿدموء  –احلوٓت افتل وصؾً إفقـو "إكوجقؾ:

، وادشويخ افؼدموء  -ممرخل افؽـقسي أبس وؽر معقَّـي ٓ تقصؾـو إػ أمر معغَّ

ؿقا افروايوت افقاهقي وـتبقهو،وَؿبَِؾ افذيـ جوؤوا مـ بعدهؿ مؽتقهبؿ  إوفقن صدَّ

ؿ، وهذه افروايوت افصودؿي وافؽوذبي وصؾً مـ ـوتى إػ ـوتى آخر، تعظقام هل

 3). )")بؿعـك كؼدهو وتـؼقحفو( بعد اكؼضوء اددة وتعذر تـؼقدهو

 وـؾ هذا يمـد مو اكتفك إفقف إموم احلرمغ اجلقيـل مـ ضقوع شـد إكوجقؾ.

                                                 
تويب، ترمجي جلـي مـ ـبور ظؾامء افـصورى، ط/ دار ادؼق، بروت، معجؿ افالهقت افؽ  -1

 .872م،ص1986

 .236، ص 3/11/ج3ؿصي احلضورة، ول ديقراكً، )ؿقرص وادسقح أو احلضورة افروموكقي(م  -2

 .157/ ص 1كؼال ظـ: إطفور احلؼ فرمحي اهلل اهلـدي، ج  -3
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ظددا مـ افـصقص افقاردة يف  "صػوء افغؾقؾ"إموم احلرمغ يف ـتوبف ذـر 

إكوجقؾ إربعي فؽـفو خمتؾػي ؾقام بقـفو، بؾ متـوؿضي، وهذا يبغ اختالف مصدرهو، 

 وأهنو فقسً مـ ـالم رب إربوب جؾ وظال. ومـ هذه آختالؾوت وافتـوؿضوت:

 تناقض متى ولوقا يف ىسب يوسف النجار:  - 1

إػ افتـوؿض افصورخ افذي  -مـذ ظؼة ؿرون خؾً  - "إموم احلرمغ"أصور 

خطقى مريؿ وافدة  "يقشػ افـجور"يف ذـر كسى  "فقؿو"و "متك"وؿع ؾقف إكجقؾ 

ادسقح، وهذه افؼضقي افتل أصور إفقفو اجلقيـل مـذ أمد بعقد ٓ زافً حتظك إػ أن 

ن يف افعرص احلويل مـ أجؾِّ بقون تضورب بودصداؿقي: إذ اظتؿدهو ظؾامء مؼوركي إديو

ؾنن أكسوب ":"مقريس بقـوي"إكوجقؾ، ويف هذا ادعـك يؼقل ادػؽر ادفتدي 

فدى ـؾ مـ متك وفقؿو خمتؾػي. ؾوفتضود بورز وآشتحوفي طوهرة جدا  ظقسك

بوفـسبي فؾـظرة افعؾؿقي ... وإكف فقاضح بلن متك افذي خيوضى افقفقد يعقد بـسى 

افقثـل إصؾ  "فقؿو"بقـام هيتؿ  مرورا بداود  إػ إبراهقؿ  ظقسك 

وشـرى اظتبورا مـ داود وادفتدي إػ ادسقحقي، بنرجوظف إػ أؿدم مـ إبراهقؿ

 (1)."بلن افـسبغ متضودان 

                                                 
بقـوي، ترمجي/ افشقخ حسـ خوفد، ادؽتى  افتقراة واإلكجقؾ وافؼرآن وافعؾؿ،مقريس  -1

. ويـظر أيضو: افػصؾ افؼّقؿ افذي ـتبف ؾقف ممفػف، 89م، ص1990/ 3آشالمل، بروت، ط

 .120: 107وشامه أكسوب ادسقح، ص 
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 ولعل أبرز الفروق بني اإلىجولني تتمثل فوام يييت: 

فقؿو ؾؼد أوصؾف إػ  . أموذـر متّك كسى ادسقح وتقؿػ ظـد إبراهقؿ  - أ

آدم، وٓ يعـقـو إكجقؾ متك يف هذه احلقثقي: ٕكف هـو ؽر مؼصقد، وفؽـ ادؼصقد هق 

فقؿو: ٕكف وحده هق افذي تػرد بوفزيودة ظـ أجداد إبراهقؿ حتك آدم. وؿد أحىص 

وذفؽ إذا  (1)فقؿو ظؼيـ اشام، بقـام ٓ يذـر افعفد افؼديؿ مـفو شقى تسعي ظؼ

هذه افزيودة ؽر  "فقؿو"هق ادصدر افذي اشتؼك مـف  "عفد افؼديؿاف"اظتزكو 

 ."إكجقؾ متك"ادقجقدة يف 

يف حغ ٓ كجد  "أرؾخشد"ابـ "خقـوم"أمو اإلضوؾي افتل أضوؾفو فقؿو ؾفل

 ."شػر افتؽقيـ"ذـرا هلذا آشؿ يف 

يف كسى إبراهقؿ حتك داود ؾنكـو كجد  "فقؿو"و "متك"أمو إذا ؿوركو بغ  - ب

هنام يتػؼون يف افعدد وخيتؾػون يف بعض إشامء ـام كجد ظـد اجلقيـل فؽـ اخلطى أ

 2)) "مقريس بقـوي"يف هذه ادرحؾي يسر ـام يذهى افدـتقر 

أمو إذا ؿوركو يف افـسى بغ اإلكجقؾغ ادذـقريـ آكػو يف ادرحؾي افالحؼي  - ج

ـسى افذي يسقؿف فقؿو ؾنكـو كجد أن اف -ظؾقفام افسالم-أي مـ داود حتك ظقسك 

)ادػسضغ( خمتؾػ ؾقف ( ؾعدد أجداد ظقسك 27( أمو ظـد متك ؾنكـو كجده )42)

                                                 
 .113، 53اكظر: افتقراة واإلكجقؾ وافؼرآن وافعؾؿ، مقريس بقـوي، ص   -1

 .117اكظر: ادرجع افسوبؼ، ص   -2
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، وهذا يدل (1)إذن ؾقام يسبؼ داود يف ـال اإلكجقؾغ، بؾ إن إشامء كػسفو خمتؾػي 

 بال ريى أن مصودر اإلكجقؾغ متبويـي.

حقـام ذـر أن إخطوء بغ اإلكجقؾغ يف  "إموم احلرمغ"وفعؾ هذا مو ؿرره 

 (2) احلسوب وافـسى مجقعو ٓ مطؿع فؾعؼالء يف تصحقحف أو مداؾعتف.

اح اإلكجقؾغ هلذه  ويبدو أن اجلقيـل ـون مطؾعو أيضو حتك ظذ تلويالت ذَّ

اح إ كوجقؾ اظتذروا بلن افؼضقي حتك ٓ يػسح جموٓ دعسض، ؾفق يذـر أن ذَّ

متّك  أشؼط مـ كسى يقشػ آبوء َخَطَلة مل يرد ذـرهؿ بؾ ظدل ظـفؿ دؽون 

 (3) خطقئتفؿ.

أن افؼاح اظتذروا أيضو  "إموم احلرمغ"أمو ظـ آختالف يف إشامء ؾقذـر 

بلن ـؾ صخص مـ آبوء يقشػ ـون فف اشامن مسادؾون، ؾذـر ـؾ مـفام اشام ؽر 

ويرداجلقيـقعذ شخوؾوهتؿ هذه بؼقفف: هذا هذيون ...وهؾ هلذه افذي ذـره صوحبف.

افقاؿعي كظر يف افعومل ... أو صفودة ـتوب مـ ـتى افقفقد ادشتؿؾي ظذ تقاريخ 

 4)إؿدمغ؟.)

وفعؾ "ؾؼول:  "مقريس بقـوي"وفعؾ هذا مو ـون مؾحظو فؾعالمي افدـتقر 

                                                 
 .118ادرجع افسوبؼ، ص   -1

 .43-42اكظر: صػوء افغؾقؾ فؾجقيـل، ص  -2

 .42اكظر: ادصدر افسوبؼ، ص  -3

 .46-45افسوبؼ ، ص ادصدر  -4
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اح يف اإلكجقؾ هق ادقضقع إهؿ افذي أأكسوب ظقسك   ثور هبؾقاكقوت افؼَّ

 (1)"ادسقحقغ افػؾسػقي افبورزة بـسبي ترصؾوت فقؿو ومتك ادستـدة إػ اهلقى

بنبراز ذفؽ افتبويـ بغ إكجقع فقؿو ومتّك ؾحسى،  "إموم احلرمغ"ومل يؽتِػ 

بؾ تعدى ذفؽ فقبغ أن آختالف واؿٌع أيضو بغ إكجقع فقؿو ومرؿس:ؾقذـر ظذ 

:وؿول "مرؿس"ا افتـوؿض بؼصي إكؽور بطرس: إذ ؿد ورد يف إكجقؾ شبقؾ ادثول هلذ

إن ـؾؽؿ تشؽقن يف يف هذه افؾقؾي، ٕكف مؽتقب: أين أضب افراظل "هلؿ يسقع:

ؾتتبدد اخلراف ... ؾؼول فف بطرس: وإن صؽ اجلؿقع ؾلكو ٓ أصؽ. ؾؼول فف يسقع: 

ؽ مرتغ، تـؽرين ثالث احلؼ أؿقل فؽ: إكؽ افققم يف هذه افؾقؾي، ؿبؾ أن يصقح افدي

 2))"مرات

ؾؼول أؿقل فؽ يو "بصدد إكؽور بطرس، ؾػقف:  "فقؿو"أمو مو ورد يف إكجقؾ 

بطرس ٓ يصقح افديؽ افققم ؿبؾ أن تـؽر ثالث مرات إكؽ تعرؾـل ... ؾلخذوه و 

شوؿقه و أدخؾقه اػ بقً رئقس افؽفـي وأمو بطرس ؾتبعف مـ بعقد . و دو أضمقا 

دار وجؾسقا معو جؾس بطرس بقـفؿ . ؾرأتف جوريي جوفسو ظـد افـور كورا يف وشط اف

ؾتػرشً ؾقف وؿوفً و هذا ـون معف . ؾلكؽره ؿوئال فسً اظرؾف يو امرأة . وبعد ؿؾقؾ 

رآه آخر وؿول وأكً مـفؿ ؾؼول بطرس يو إكسون فسً أكو . ودو مه كحق شوظي 

ف جؾقع أيضو . ؾؼول بطرس يو واحدة أـد آخر ؿوئال بوحلؼ أن هذا أيضو ـون معف ٕك
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إكسون فسً أظرف مو تؼقل ويف احلول بقـام هق يتؽؾؿ صوح افديؽ . ؾوفتػً افرب  

وكظر إػ بطرس ؾتذـر بطرس ـالم افرب ـقػ ؿول فف إكؽ ؿبؾ أن يصقح افديؽ 

 1)تـؽرين ثالث مرات . ؾخرج بطرس إػ خورج وبؽك بؽوء مرا.)

ح بلن وادتلمؾ يف افروايتغ يرى أن بقـ فام تبويـو واضحو: ؾنكجقؾ مرؿس سَّ

 ادسقح ؿول فبطرس: ؿبؾ أن يصقح افديؽ مرتغ تـؽرين ثالث مرات.

أمو فقؿو ؾؼد سح بلن ادسقح ؿول فبطرس: ٓ يصقح افديؽ افققم ؿبؾ أن 

ظذ هذا افتضورب مع أن  "إموم احلرمغ"تـؽرين ثالث مرات إكؽ تعرؾـل ويعّؾؼ 

ؾؿتك احتدت كسبي ـؾ خٍز، وتبويـو: ُؿطِع بؽذب "ل: افقاؿعي واحدة ؾقؼق

 2))"إحدامهو

وافقاؿع أن افؽثر مـ افقؿوئع افتل ذـرت يف إكوجقؾ، جوءت مرسودة 

تَّوب  ـُ بشؽؾ خمتؾػ، يصؾ أحقوكو إػ حد افتعورض وافتـوؿض، ممو يمـد أن 

إكوجقؾ مل يؽقكقا معويـغ فتؾؽ إحداث افتل دوكقهو يف ـتبفؿ. مـ ذفؽ مو ذـره 

جل ظـد جبؾ افزيتقن حقـئذ ودو ؿربقا مـ أورصؾقؿ وجوءوا إػ بقً ؾو": "متك"

أرشؾ يسقع تؾؿقذيـ. ؿوئال هلام اذهبو إػ افؼريي افتل أمومؽام ؾؾؾقؿً جتدان أتوكو 

مربقضي وجحشو معفو ؾحالمهو وأتقوين هبام. وإن ؿول فؽام أحد صقئو ؾؼقٓ افرب 

ُمتوج إفقفام ؾؾؾقؿً يرشؾفام. ؾؽون هذا ـؾف فؽل يتؿ مو ؿقؾ بوفـبل افؼوئؾ. ؿقفقا 
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بـي صفققن هقذا مؾؽؽ يلتقؽ وديعو راـبو ظذ أتون وجحش ابـ أتون. ؾذهى ٓ 

افتؾؿقذان وؾعال ـام أمرمهو يسقع. وأتقو بوٕتون واجلحش ووضعوظؾقفام ثقوهبام 

 (1)ؾجؾس ظؾقفام 

وفؽـ بصقغي خمتؾػي ظـ  "فقؿو"و "مرؿس"وهذه افؼصي مقجقدة أيضو ظـد 

ودو ؿربقا مـ أورصؾقؿ إػ بقً ؾوجل " مو كصف:"مرؿس"ؾػل روايي  "متك"روايي 

وبقً ظـقو ظـد جبؾ افزيتقن أرشؾ اثـغ مـ تالمقذه. وؿول هلام اذهبو إػ افؼريي افتل 

أمومؽام ؾؾؾقؿً وأكتام داخالن إفقفو جتدان جحشو مربقضو مل جيؾس ظؾقف أحد مـ 

ب ُمتوج افقف افـوس ؾحاله وأتقو بف. وإن ؿول فؽام أحد دوذا تػعالن هذا ؾؼقٓ افر

خورجو ظذ افطريؼ يرشؾف إػ هـو. ؾؿضقو ووجدا اجلحش مربقضو ظـد افبوب ؾؾؾقؿً 

ؾحاله. ؾؼول هلام ؿقم مـ افؼقوم هـوك موذا تػعالن حتالن اجلحش. ؾؼوٓ هلؿ ـام 

 (2)"ظؾقف ؾسـقمهو. ؾلتقو بوجلحش إػ يسقع و أفؼقو ظؾقف ثقوهبام ؾجؾس أوص يسقع 

)ويف "ؾؼد ورد افدخقل إػ أورصؾقؿ بوفشؽؾ أيت:  "حـويق"أمو يف إكجقؾ 

افغد شؿع اجلؿع افؽثر افذي جوء إػ افعقد أن يسقع آٍت إػ أورصؾقؿ. ؾلخذوا 

شعقف افـخؾ وخرجقا فؾؼوئف وـوكقا يرصخقن أوصـو مبورك أيت بوشؿ افرب 

ابـي مؾؽ ارسائقؾ. ووجد يسقع جحشو ؾجؾس ظؾقف ـام هق مؽتقب. ٓ ختويف يو 
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صفققن هق ذا مؾؽؽ يليت جوفسو ظذ جحش أتون. وهذه إمقر مل يػفؿفو تالمقذه  

أوٓ وفؽـ دو متجد يسقع حقـئذ تذـروا أن هذه ـوكً مؽتقبي ظـف وأهنؿ صـعقا 

 1).)"هذه فف

وبعد أن يالحظ إموم احلرمغ هذه افتـوؿضوت افصورخي يف إكوجقؾ يف 

ون وادؽون، يؼرر ساحي وبال مقاربي أن هذا روايي واؿعي واحدة متحدة يف افزم

ؾلظجى مـ هذه افقاؿعي ادتحدة "دفقؾ ظذ ـذب أحد افـصقص ثؿ يعؾؼ شوخرا:

كسبتفو، ـقػ تبويـً معوكقفو، واختؾػً حؽويتفو؟وأظجى مـ ذفؽ:ؽػؾتفؿ ظـ 

ه أحٌد  هذه افـصقص وأمثوهلو، ورـقهنؿ إػ أن مجقعفو جوٍر ظذ افسداد حتك فق تػقَّ

 2)) "ـفؿ بام يقهؿ خؾاًل يف معوكقفو حؽؿقا بسخوؾي ظؼؾف!!م

مفاًم مـ افروايوت، تؼص  وافقاؿع أن يف ـؾ واحد مـ إكوجقؾ إربعي ظدداً 

أحداثو يؿؽـ أن تؽقن خوصي بف، أو مشسـي بغ ظدد مـ إكوجقؾ أو بقـفو ـؾفو 

ـون احلودث ذا ومو خيتص بف إكجقؾ ؿد يطرح أحقوكو مسوئؾ جّديي. وبخوصي إذا 

أمهقي ـبرة: إذ مـ اددهش أن يتؽؾؿ ظـف إكجقؾ بؿػرده ،ـؿثؾ ذفؽ احلودث 

بذـره، ومل يتعرض فف أحد مـ ادمرخغ بعده وهذا  "متّك "افغريى افذي تػرد 

آكػراد دفقؾ وٓصؽ ظذ وضع اخلز أوهل مـ اخساع وادظوء ـوتى إكجقؾ 

 ومو ذفؽ إٓ فسببغ: "متَّك"
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 أكف مـ اخلقارق. أوهلام: 

أكف يتعؾؼ بودسقح، وإكوجقؾ، وـام هق معؾقم ـؾفو تدور حقل حقوة  وثاىوهام:

 . ادسقح 

وإذا حجوب "ويذـر إكجقؾ متّك أن ادسقح حغ ُصؾى وأشؾؿ افروح: 

اهلقؽؾ ؿد اكشؼ إػ اثـغ مـ ؾقق إػ أشػؾ وإرض تزفزفً وافصخقر تشؼؼً. 

أجسود افؼديسغ افراؿديـ. وخرجقا مـ افؼبقر بعد  وافؼبقر تػتحً وؿوم ـثر مـ

 1))"ؿقومتف ودخؾقا ادديـي ادؼدشي وطفروا فؽثريـ

أن هذه افروايي تػرد هبو متّك دون ؽره مع أمهقتفو  "إموم احلرمغ"ويمـد 

وهذه افؼصي ادُْبَدَظي يف  "وؽرابتفو وهـو يطرح اإلموم تسوؤٓ جديو حقهلو ؾقؼقل: 

وؿعً ظذ حد مو وصػفو:فؽوكً مـ اخلقارق وافغرائى افتل تتقاؾر  افغرابي، فق

افدواظل ظذ كؼؾفو، وحيقط هبو ظؾام: ـؾ ؿوٍص وداٍن، ويؾفٍ بحؽويتفو، واخلقض 

ؾ كػسف فضبط وؿوئع ادسقح وتؼققد ؿصصف. ؾؽقػ يـُْبُذ   يف حديثفو: مـ مل يمهِّ

، وُموشـ و : مـ اكتصى فتؼققد إخبوره مثؾ هذه افغريبي ادُْبَدَظي يف افغرابي طِْفِريًّ 

 2).)"ؽرائبف؟!

ـذب متّك أو ختّؾػ أصحوبف افثالثي "ومـ هـو يـتفل اجلقيـل إػ  تؼرير إمو 

ٕهنؿ أمهؾقا ذـر هذه افغريبي كسقوكو. ؾفؿ جديرون بوفتخؾػ فبعد ذفؽ ظودة. وإن 
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َظْقا ظدم افعؾؿ ؾَلْبَعُد: ٕن مثؾ هذه اخلورؿي افغريبي   فق وؿعً فتعؾؼ هبو أهؾ ذفؽ ادَّ

 (1)"اإلؿؾقؿ، ؿوصقفؿ، وداكقفؿ، بؾ أؿقل: ٓ بؾ َظؾَِؿ شوئر أهؾ إؿوفقؿ

واحلؼقؼي أن تػصقؾ تـوؿضوت إكوجقؾ مـ أوهلو إػ آخرهو حيتوج إػ جمؾدات 

هيتؿ ببقون  "إموم احلرمغ"ـثرة ربام ٓ تػل حقوة اجلقيـل بذفؽ ـؾف، وفذفؽ كرى 

إكوجقؾ يف حتؼقؼ كسى ادسقح ـام هيتؿ بوختالؾفؿ يف حودثي صؾى تـوؿضوت هذه 

فقسك فؾؼورئ افػطـ ؾرصي ؾفؿ افتـوؿضوت إخرى بوفؼقوس ظذ ادبدأ  ادسقح

 و ادـتفك.  

 وبذفؽ يػفؿ ـؾ مو ؾقفو مـ تـوؿض واختالف.

 تناقض األىاجول يف رواية آالم ادسوح: -2

ؾنهنو أصد  "إموم احلرمغ"سى ادسقح ـام بغَّ وإذا ـوكً إكوجقؾ خمتؾػي يف ك

 اختالؾو يف حودثي صؾبف، وهل أس افعؼقدة افتل تدور ظؾقفو رحك افديوكي افـرصاكقي.

افذيـ صوهدوا حودثي افصؾى بلم  ومـ ادػروض ظؼؾقو أن تالمقذ ادسقح 

أظقـفؿ وهل حودثي مروظي وخطى جسقؿ بال صؽ، أن يتحدوا يف روايي آٓم 

سقح، وفؽـ مـ افغريى حؼو أن كجد اختالؾفؿ يف كؼؾفو وهذا بال ريى دفقؾ ظذ اد

اصتبوه أو ـذب بعضفؿ، وهذا آحتامل ـوٍف يف ظدم اظتبورهو مجقعو: ٕن اظتبور 

 افبعض دون افبعض ترجقح بال مرجح، ؾالبد أن تسؼط مـ آظتبور.
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افؾصغ افؾذيـ ُصؾِبو يؼرران أن  "مرؿس"و"متّك "أن  "إموم احلرمغ"ويذـر  

وبذفؽ أيضو ـون افؾصون افؾذان صؾبو معف "مع ادسقح ـوكو يعراكف. ؾؿتك يؼقل: 

 (2.)"وافؾذان ُصؾِبو معف ـوكو يعراكف" "مرؿس"(، وفػظ 1) "يعراكف

 -كجد خالَف ذفؽ: إذ مل يؼع افتعقر إٓ مـ واحد دون أخر   –"فقؿو"ويف 

عؾؼغ جيدف ظؾقف ؿوئال:إن ــً أكً ادسقح ؾخؾص وـون واحد مـ ادذكبغ اد": 

كػسؽ وإيوكو. ؾلجوب أخر واكتفره ؿوئال أوٓ أكً ختوف اهلل إذ أكً حتً هذا 

احلؽؿ بعقـف. أمو كحـ ؾبعدل ٕكـو كـول اشتحؼوق مو ؾعؾـو وأمو هذا ؾؾؿ يػعؾ صقئو 

ؼول فف يسقع فقس يف ُمؾف. ثؿ ؿول فقسقع اذـرين يو رب متك جئً يف مؾؽقتؽ. ؾ

 (3.)"احلؼ أؿقل فؽ إكؽ افققم تؽقن معل يف افػردوس

سح صوحى "ومثؾ هذه افتـوؿضوت اجلؾقّي فؾعقون جعؾً اجلقيـل يؼقل:

هذا افؽالم فقؿو يف إكجقؾف أن افّؾصغ افؾذيـ صؾبو معف ـون أحدمهو مممـو بف 

و فف، مستفزئًو بف. وشبؼ ترصيح متّك ومر ؿس ـؾقفام: أن ظطقؾو ظؾقف،وأخر شوبًّ

افؾصغ ـوكو ـوؾريـ بف، شوبَّغ فف، ـؾ مـفام شوخر مـف، وافقاؿعي واحدة وافؽالم 

ظؾقفام ـوفؽالم ظذ كظوئرهو افسوفػي شقاء. وٓ صؽ يف تؽوذب هذه افقؿوئع، وأن 

 (4.)"ؿوئؾقفو ضوفً ظؾقفؿ إزمون إػ أن يؼقفقا أصقوء فقسقا مـفو ظذ يؼغ
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ـام يزظؿ افـصورى،  "روح افؼدس"جقؾ مل تؽتى بتلثر وهؽذا يظفر أن إكو 

بؾ يف وإٓ دو ٓحظـو هذا آختالف افؽبر بقـفو يف أظظؿ حودثي يف حقوة ادسقح 

وأمو دظقى افـسقون "حقوة حقاريقف وتالمقذه، وهذا مو أـده اجلقيـل بؼقفف: 

ُهقن ظـ ذفؽ، ؾنهنؿ ج وزمقن بعصؿتفؿ، وافغؾط: ؾنن رجول إكوجقؾ ظـدهؿ ُمـَزَّ

ًْ هلؿ افعصؿي ًْ ظؾقفؿ َأْوَجَب  (1.)"وأن روح افؼدس ّدو حؾَّ

افعؿقؼي  "اجلقيـل"يظفر مدى درايي  "صػوء افغؾقؾ"واحلؼقؼي أن ـتوب 

أن هلذه  -بؾ هذا مو تؿ ؾعال–بوٕكوجقؾ شـدا وُمتقى ممو يدؾعـو إػ آظتؼود 

تِى بعدهو يف حؼؾ ا ـُ جلدل افديـل ضد افقفقد وافـصورى. افرشوفي صًدى ظؿقؼو ؾقام 

افرد اجلؿقؾ إلهلقي ظقسك "اشتػود مـفو ـؾ مـ جوء بعده،ٓشقام افغزايل يف ـتوبف 

ورمحي  "إجقبي افػوخرة ظـ إشئؾي افػوجرة"وافؼرايف يف ـتوبف:  "برصيح اإلكجقؾ

 ."إطفور احلؼ"اهلل اهلـدي يف ـتوبف 
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 اخلامتة 

 إػ ظدد مـ افـتوئٍ، مـفو: –بػضٍؾ مـ اهلل تعوػ –اكتفً افدراشي 

مقضقع افبحٌ، افتل دخؾفو افتحريػ وافتبديؾ  -يـبغل افتػرؿي بغ افتقراة  أوال:

ـو ظز وجؾ وافتقراة افربوكقي افتل ُأرشؾ هبو مقشك  - ، افتل وصػفو ربُّ

ؾقفو افضقوء وافـقر، واهلدى وافرصود، وافػرؿون وافزـي، وهل افتل  "بلهنو

افتل حؽؿ هبو افـبققن افقفقَد  -ـذفؽ -أحؽوم اهلل فبـل إرسائقؾ، وهل 

 وكػذوا أحؽوَمفو ؾقفؿ.

أن افتقراة ؿد مرت بتدويـوت خمتؾػي، أثرت ظذ فغتفو وحجؿفو ومضؿقهنو،  ثاىوا:

 بحسى افظروف وإحقال.

افراجح أن  أن افؼقل بعزيي افؾسون ادقشقي أمٌر فقس يؼقـقو،وفعؾ آحتامل ثالثا:

 ـوكً مرصيي )أي اهلروؽؾقػقي(. فغي افتقراة يف ظفد مقشك 

أكف بوفـظر إػ مراحؾ تدويـ افتقراة يتضح أن افتقراة احلوفقي هل كتوج ظؿؾ  رابعا:

بؼي ؿوم بف أحبور افقفقد وبعض ظؾامئفؿ، معتؿديـ يف ؽوفى إمر ظذ 

. ؾضال ظام تطؿح إفقف مصودر صػفقي تـوؿؾقهو وتقارثقهو بقـفؿ زمـو ضقيال

 كػقشفؿ مـ حى افرئوشي وافتـوزع ظذ صفقات افدكقو.  

أكف بوفظر يف مـوهٍ افبحٌ احلديثي يالحظ أن كؼد افـصقص يـدرج يف إضور  خامسا:

افبحٌ افتورخيل، وفؼد تقصؾ ادسؾؿقن إػ ـؾ مو تقصؾ إفقف ظؾامء مـوهٍ 

، ـام ظرؾقا ضرق افبحٌ افتورخيل مـ كؼد افـصقص داخؾقو وخورجقو
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افتحؾقؾ وافسـقى افتورخيقي، وؾحص افقثوئؼ، ومـفٍ ادؼوركي وافتؼسقؿ  

 وافتصـقػ.

أن جفقَد إموم احلرمغ اجلقيـل يف تطبقؼ مـفٍ كؼد افـص ظذ كصقص  سادسا:

افتقراة وإكوجقؾ ؿد ُشبَِؼً بجفقد ؽره مـ ظؾامء مسؾؿغ ـوبـ حزم 

دراشوت افـؼديي فؾتقراة، وؿد اشتػود إكدفز، افذي يعد بحؼ رائد اف

ـالمهو مـ افؼرآن افؽريؿ افذي أتك بـظريتغ أشوشقتغ وهوتون افـظريتغ: 

أحدمهو كظريي افتحريػ وافتبديؾ. وإخرى كظريي تعدد ادصودر: ؾؽوكً 

هوتون افـظريتون ظامَد افـؼد اإلشالمل، وأصبحتو ؾقام بعد ظامد افـؼد افغريب يف 

 ط واحلديٌ.ظرصيف افقشق

 إلمومأن ـتوب )صػوء افغؾقؾ ؾقام وؿع يف افتقراة واإلكجقؾ مـ افتبديؾ( سابعا:

احلرمغ اجلقيـققليت صوهدا ظذ كجوحف يف تطبقؼ مـفٍ كؼد افـص افديـل، 

ضؿـ ؾـ افردود أو ظؾؿ افردود،  -ـذفؽ -وهذا افؽتوب يؿؽـ إدراجف 

ديون إخرى، وأيضو إثورة وهق مـفٍ ـالمل يف رد صبف اخلصقم مـ أتبوع إ

 صبف حقل ظؼوئدهؿ وـتبفؿ، ومو وؿع ؾقفو مـ حتريػ وتبديؾ.

أن اجلقيـل بؽتوبف صػوء افغؾقؾ ؿد تـوول مسلفي إثبوت افتبديؾ وافتحريػ يف  ثامنا:

ـتى افقفقد )افتقراة( وـتى افـصورى )إكوجقؾ(. وذفؽ بحجٍ وأدفي 

و، ومـ جوكى آخر ظذ مـطؼ تعتؿد مـ جوكى ظذ كصقصفؿ افتل يؼدشقهن

 افعؼؾ افرصيح. 
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أن اجلقيـل ؿد اظتؿد ادـفٍ افـػز يف حتؾقؾ افـصقص افديـقي وكؼدهو، وهق  تاسعا: 

 مـفٍ حديٌ شبؼ ؽَره يف تطبقؼف. 

مـ إدفي افتل أثبً مـ خالهلو اجلقيـل وؿقع افتبديؾ وافتحريػ يف  عارشا:

افتقراة، ظؼُد ادؼوركوت بغ كصقص افتقراة افعزيي)تقراة افقفقد( وافتقراة 

ادسامة بوفتقراة افسبعقـقي أو افققكوكقي)تقراة افـصورى(. مو شؿح فف بوفقؿقف 

مـفو متصال بوٕرؿوم ظذ افعديد مـ آختالؾوت بقـفام، ٓشقام مو ـون 

 احلسوبقي: ٕن افغوفط يف احلسوب ٓ يؼدر ظذ ادداؾعي.

ارتؽز مـفٍ اجلقيـل  يف كؼد كصقص إكوجقؾ ظذ بقون تـوؿض  حادي عرش:

مضؿقهنو مـ جوكى، وهق مو يعرف بوفـؼد افداخع، وإطفور اكؼطوع شـدهو 

خلورجل: ـؾ مـ جوكى آخر، وهق مو يعرف بوفـؼد ا إػ افسقد ادسقح 

 ذفؽ هبدف تلـقد حتريػفو وتبديؾفو.

أن ـتوب صػوء افغؾقؾ فإلموم اجلقيـل ؿد ؾتح بوب افبحٌ واشعو أموم  ثاين عرش:

بقون تـوؿضوت أخرى بغ كسخ افتقراة بعضفو افبعض. وـذفؽ بغ إكوجقؾ 

 ادختؾػي: إلثبوت مو وؿع ؾقفو مـ افتبديؾ وافتحريػ.
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 ادصادر وادراجع 

 افؼرآن افؽريؿ )بروايي حػص ظـ ظوصؿ( . -1

 افؽتوب ادؼدس)ظـد افقفقد وافـصورى( ، ويشؿؾ افعفديـ: افؼديؿ واجلديد . -2

 :ادصادر 

ترتوبا ألفبائوا مع  -حسب اسم ادًلَّف  -قمت برتتوب ادصادر وادراجع

 عدم األخذ يف االعتبار بـ)أب ، ابن ، ال(

دراشي وحتؼقؼ وتعؾقؼ: د/ُمؿد أمحد ُمؿد إطفور احلؼ، فرمحي اهلل اهلـدي،  -1

ظبد افؼودر خؾقؾ مؾؽووي، ضبع وكؼ/ افرئوشي افعومي إلدارات افبحقث 

 م.1/1989افعؾؿقي واإلؾتوء وافدظقة واإلرصود، افريوض، ط

ه(، وضع حقاصقف/ ظبد 505آؿتصود يف آظتؼود، فؾغزايل)أبق حومد ت/ -2

-هـ 1/1424فعؾؿقي، بروت، طاهلل ُمؿد اخلؾقع، افـوذ/دار افؽتى ا

 م.2004

إكسوب، فؾسؿعوين )ظبد افؽريؿ(، حتؼقؼ:ظبد افرمحـ بـ ادعؾؿل افقامين  -3

 /1 ط وآخريـ، افـوذ/دائرة ادعورف افعثامكقي،حقدر آبود افدــ بوهلـد،

 . م1977

بد افعورف، ٓبـ شبعغ، حتؼقؼ وتؼديؿ: د/جقرج ـتقرة، ط/إكدفس،  -4

 م.1/1978بروت، ط

تبقغ ـذب ادػسي ؾقام كسى إػ اإلموم أيب احلسـ إصعري، ٓبـ ظسوـر،  -5

 ه.2/1399ط/دار افػؽر بدمشؼ،ط
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دمقي افؼرص وظرصة أهؾ افعرص، ٕيب افطقى افبوخرزي )ظع بـ احلسـ بـ  -6 

(،  حتؼقؼ ودراشي: د/ُمؿد أفتقكجل، افـوذ/دار اجلقؾ، ـه467ظع ت/

 م.1/1993بروت، ط

ُمؿد  –صعقى إركموط  الء، فؾذهبل )صؿس افديـ(، حتؼقؼ:شر أظالم افـب -7

 م.11/1996كعقؿ افعرؿسقد، ط/دار افرشوفي،بروت،ط

صذرات افذهى يف أخبور مـ َذَهى، ٓبـ افعامد احلـبع، حتؼقؼ : ظبد افؼودر  -8

 م .1/1989ُمؿقد إركوؤوط، دار ابـ ـثر بدمشؼ، ط –إركوؤوط 

مقؿقن، حتؼقؼ:د/أمحد حجوزي افسؼو، افـوذ/ ذح اإلرصود، ٕيب بؽر بـ  -9

 م.1/1987مؽتبي إكجؾق مرصيي، افؼوهرة، ط

صػوء افغؾقؾ ؾقام وؿع يف افتقراة واإلكجقؾ مـ افتبديؾ، فؾجقيـل)أبق ادعويل  -10

ه(، تؼديؿ وحتؼقؼ وتعؾقؼ:د/أمحد حجوزي افسؼو، افـوذ/ادؽتبي 478ت/

 م.1978إزهريي فؾساث بوفؼوهرة، 

افشوؾعقي، ٓبـ ؿويض صفبي، صححف وظؾؼ ظؾقف واظتـك بػفورشف:  ضبؼوت -11

د/ احلوؾظ ظبد افعؾقؿ خون، مطبعي جمؾس دائرة ادعورف افعثامكقي بحقدر آبود 

 م.1978/ 1افدــ، اهلـد، ط

ضبؼوت افشوؾعقي افؽزى، فؾسبؽل)توج افديـ(، حتؼقؼ: ُمؿقد ُمؿد  -12

افؽتى افعربقي، افؼوهرة، بدون  افطـوحل، ظبد افػتوح ُمؿد احلؾق، دار إحقوء

 توريخ.

ه(، 505معورج افؼدس يف مدارج معرؾي افـػس، فؾغزايل)أبق حومد ت/ -13
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 م.2/1975افـوذ/دار أؾوق اجلديدة، بروت، ط 

 م.1/1984معجؿ افبؾدان، فقوؿقت احلؿقي، ط/ دار صودر، بروت،ط -14

حسون ظبوس، وؾقوت إظقون وإكبوء أبـوء افزمون، ٓبـ خؾؽون، حتؼقؼ: د/إ -15

 ط دار افػؽر، بروت.

 :ادراجع 

أبحوث يف افقفقديي وافصفققكقي، فؾدـتقر/أمحد شقشي، دار إمؾ فؾـؼ  -1

 م.2003وافتقزيع بوٕردن، 

إشفوموت ادسؾؿغ يف تطقر حرـي كؼد افؽتوب ادؼدس يف افغرب)ابـ حزم  -2

م، جمؾي افتلصقؾ فؾدراشوت افػؽريي  كؿقذجو(، فؾدـتقر/يقشػ افؽالَّ

 م(.2010شبتؿز  –افسـي إوػ  –ادعوسةبجدة )افعدد افثوين 

أصقل افصفققكقي يف افديـ افقفقدي، فؾدـتقر/إشامظقؾ راجل افػوروؿل،  -3

 م .1988وهبي بوفؼوهرة،مؽتبي 

اإلموم اجلقيـل إموم احلرمغ فؾدـتقر/ُمؿد افزحقع، )شؾسؾي أظالم  -4

 م.2/1992(، افـوذ،دار افؼؾؿ بدمشؼ،ط26ادسؾؿغ، ظدد

إموم احلرمغ أبق ادعويل ظبد ادؾؽ بـ ظبد اهلل اجلقيـل، فؾدـتقر/ظبد افعظقؿ  -5

 م.1/1981افديى،  افـوذ/دار افؼؾؿ،افؽقيً،ط

يخ وظؼوئد افؽتوب ادؼدس بغ إصؽوفقي افتؼـغ وافتؼديس)دراشي يف تور -6

افتوريخ افـؼدي فؾؽتوب ادؼدس يف افغرب ادسقحل(، فؾدـتقر/يقشػ 

م، دار صػحوت فؾدراشوت وافـؼ بدمشؼ، ط  م.1/2009افؽالَّ
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افتقراة )ترمجي ظربقي ظؿرهو أـثر مـ أفػ ظوم( ، حتؼقؼ وتؼديؿ د/ شفقؾ  -7 

 م.1/2007بي فؾـؼ وافتقزيع بدمشؼ ، طزـور، دار ؿتق

افتقراة واإلكجقؾ وافؼرآن وافعؾؿ، فؾدـتقر/مقريس بقـوي، ترمجي/ افشقخ  -8

 م.1990/ 3حسـ خوفد، ادؽتى آشالمل، بروت، ط

اجلقيـل إموم احلرمغ فؾدـتقرة/ؾقؿقي حسغ ُمؿقد، )شؾسؾي أظالم  -9

 م.1965/ 1فؼوهرة،ط(، وزارة افثؼوؾي وآرصود افؼقمل بو40افعرب، ظدد

حديٌ افؼرآن ظـ افتقراة، فؾدـتقر/صالح ظبد افػتوح اخلوفدي، دار افعؾقم  -10

 م.1/2004فؾـؼ وافتقزيع بوٕردن، ط

ابـ حزم إكدفسرائد افدراشوت افـؼديي فؾتقراة،فؾدـتقر/إبراهقؿ أمحد  -11

دد افع -23افديبق،  جمؾي جومعي دمشؼ فؾعؾقم آؿتصوديي وافؼوكقكقي، ادجؾد 

 م.2007افثوين، 

حؼقؼي افسبل افبوبع)احلؿالت إصقريي ظذ اجلزيرة افعربقي وافقؿـ(  -12

فؾدـتقر/ؾوضؾ افربقعل،  جداول فؾـؼ وافسمجي وافتقزيع بوفؽقيً، 

 م.2/2013ط

حقل مقثقؿقي إكوجقؾ وافتقراة، فؾدـتقر/ُمؿد افسعدي، مـشقرات مجعقي  -13

 م.1986افدظقة اإلشالمقي افعودقي، فقبقو، 

افسومققن وفغوهتؿ افسومقي، فؾدـتقر/حسـ طوطو، ط/دار ادعورف بؿرص،  -14

 م.1971

ضقابط ادعرؾي وأصقل آشتدٓل وادـوطرة، فؾدـتقر/ظبد افرمحـ حسـ  -15
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 م.4/1993حبـؽي ادقداين، افـوذ/دار افؼؾؿ بدمشؼ، ط 

طوهرة افـبقة اإلرسائقؾقي، فؾدـتقر/ُمؿد خؾقػي حسـ أمحد، دار رؤيي  -16

 م1/2017ؾـؼ وافتقزيع بوفؼوهرة، طف

افعرب وافقفقد يف افتوريخ)حؼوئؼ تورخيقي تظفرهو ادؽتشػوت  -17

أثوريي(،فؾدـتقر/أمحد شقشي،  افعريب فإلظالن وافـؼ وافطبوظي 

 م.2/1973بدمشؼ، ط

ظالؿي اإلشالم بوفقفقديي)رؤيي إشالمقي يف مصودر افتقراة احلوفقي(،  -18

أمحد، دار افثؼوؾي فؾـؼ وافتقزيع بوفؼوهرة ، فؾدـتقر/ُمؿد خؾقػي حسـ 

 م.1988

افػؽر افديـل افقفقدي أضقاره ومذاهبف، فؾدـتقر/حسـ طوطو، دار  -19

 م .4/1999افؼؾؿ بدمشؼ،ط

، 3/11/ج3ؿصي احلضورة )ؿقرص وادسقح أو احلضورة افروموكقي( م -20

فقل َوايرْيؾديقَراكً، ترمجي ُمؿد بدران، دار اجلقؾ فؾطبع وافـؼ 

 م.1988فتقزيع، بروت ، وا

ُموضات يف افـرصاكقي، فؾشقخ ُمؿد أبق زهرة، ضبع وكؼ/افرئوشي  -21

افعومي إلدارات افبحقث افعؾؿقي واإلؾتوء وافدظقة واإلرصود بوفريوض، 

 ه.4/1404ط

اددخؾ إػ دراشي إديون وادذاهى، فؾدـتقر/ظبد افرزاق ُمؿد أشقد،  -22

 م.1/1981، بروت، طدار صػحوت افدار افعربقي فؾؿقشقظوت
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اددخؾ إػ افعفد اجلديد، افؼس/ؾفقؿ ظزيز، صدر ظـ/دار افثؼوؾي  -23 

 م .1980ادسقحقي بوفؼوهرة، 

 مفـدس/أمحد ظبد افقهوب، ادسقح يف مصودر افعؼوئد ادسقحقي، -24

 م.2/1988مؽتبي وهبي بوفؼوهرة،ط افـوذ/

 د ادحسـادعتؼدات افديـقي فدى افغرب، فؾدـتقر/ظبد افرايض ُمؿد ظب -25

 /1مرـز ادؾؽ ؾقصؾ فؾبحقث وافدراشوت اإلشالمقي بوفريوض، ط

 م.2001 -ـه1421

معجؿ افالهقت افؽتويب، ترمجي جلـي مـ ـبور ظؾامء افـصورى، ط / دار  -26

 م.1986ادؼق، بروت، 

مـوهٍ افبحٌ ظـد مػؽري اإلشالم، فؾدـتقر/ظع شومل افـشور، دار  -27

 م.1984/ 3افـفضي افعربقي، بروت، ط

مـوهٍ كؼد افعفد افؼديؿ ظـد افغرب )افـؼد ادصدري أكؿقذجو(،  -28

فؾدـتقرة / أشامء وردي ، دار صػحوت فؾدراشوت وافـؼ بدمشؼ، 

 م.1/2016ط

مـفٍ افـؼد افتورخيل ظـد ابـ حزم )كؿقذج مـ كؼد تقراة افقفقد(، د/  -29

 حومد ضوهر، بدون بقوكوت افطبعي.

بقـقزا ، فؾدـتقر/ُمؿد ظبد اهلل مـفٍ كؼد افـص بغ ابـ حزم واش -30

 افؼؿووي، افـوذ/دار افػؽر افعريب بوفؼوهرة ، بدون توريخ.

 –كدوة افساث وافتقراة،مداخؾي فؾدـتقر/ُمؿد ُمػؾ، )جمؾي ادعرؾي  -31
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(، جمؾي ثؼوؾقي صفريي تصدرهو وزارة افثؼوؾي واإلرصود 265ظدد  

 م.1984ون، مورس بوجلؿفقريي افعربقي افسقريو، افسـي افثوفثي وافعؼ

افقفقديي بغ افـظريي وافتطبقؼ)مؼتطػوت مـ افتؾؿقد وافتقراة(،  -32

 م.1997فؾدـتقر/ظع خؾقؾ، مـشقرات احتود افؽتوب افعرب بدمشؼ، 
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