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ّ
امللخص
يقف الباحث متتبعاً ذكر النبي  وآله  bيف الكتب املقدسة
والسيام (االبوكريفا) وهي بعض االسفار التي كانت تحويها النسخ
القدمية من الكتاب املقدس بعهديه القديم والجديد ،ع ّرف الباحث
بخصوصية ذكر النبي وآله يف الكتاب املقدس من خالل ذكر حقيقتها
القرآنية ،وماجرى عىل الكتاب املقدس من تحريف ،ثم ع ّرف بقيمة
االبوكريفا ومافيها من البشارات عن النبي وآله (صلوات الله عليهم) بدءاً
من سفر آخنوخ ومزامري داود وانجيل القديس برنابا اىل انجيل الديدايك.

الكلمات املفتاحية
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Abstracts
Our prophet and Ahlul Bayt peace be upon them in the holy
books Apocrypha as a model
The researcher stands flowing the prophet's mentioning and
Ahlul Bayt in the holy books in particularly for Apocrypha its
some books which are some of the books that were contained
in old copies of the Bible in the old and new testaments. The
researcher defines the specificity of the prophet's mentioning
and Ahlul Bayt in the Holy Bible, through mention its qur'anic
reality, and what happened of Bible distortion, then defines
the value of Apocrypha, and what contains good news about
the prophet and Ahlul Bayt peace is upon them, starting from
the book of Enoch, the psalms of David. And the Gospel of
saint Barnaba's, to the Gospel of Dirac's.
Keywords: Ahlul Bayt, Holy Books, Apocrypha
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بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله ب العاملني وصىل الله عىل محمد واله الطيبني الطاهرين
ان الله سبحانه وتعاىل حني خلق الخلق كان وما زال غنيا عنهم حني خلقهم
وامنا أذاقهم طعم الوجود وأخرجهم من العدم رحمة بهم ليعرفوه ويعبدوه ،فاذا
عبدوه نالوا مثرات الوجود وكانوا يف عبادته أغنياء عن عبادة غريه.
والميكنهم عبادته اال مبعرفته وال تتحقق معرفته اال بتعليمه لهم ،لذلك بعث
اليهم أدالء ليصفوه لهم ويعرفوهم به لعجزهم معرفته من ذاتهم،بسبب تفاوت
أفهامهم ومداركهم املسبب لالختالف املفيض اىل التنازع فيفشلوا وتذهب مثرة
نس إِ َّل لِ َي ْع ُبدُ ِ
ت ِْ
ال َّن َو ْ ِ
ون .[[[
خلقهم ،قال
تعاىلو َما َخ َل ْق ُ
ال َ
َ

لذلك أرسل الرسل واالنبياء  bوجعل لهوالء الرسل سيدا عظيام مهيمنا
ص ّل الل ُه َعلَ ْي ِه َوآلِ ِه فعرف االنبياء بانهم له
وحاكام وخامتا لهم وهو نبينا محمد َ
تابعون واىل نبوته يدعون وبه أممهم يبرشون،فبث الله سبحانه ذكره يف االنبياء
االولني ونوه عنه يف كتب املاضني ،ومن هذه الكتب مايسمى بـ( الكتاب
املقدس ) الجامع للتوراة واالنجيل[[[ ،عىل رغم ما فيه من تزوير وتحريف فان فيه
[[[ الذاريات.56/

[[[ من املعلوم ان االنجيل املتداول يتكون من سبعة وعرشين سفرا يف ثالثة اقسام :قسم
االسفار التاريخية(:االناجيل االربعة ،متى ،يوحنا ،لوقا ،مرقس)ورسائل اعامل الرسل ال التي
كتبها لوقا ،ووقسم :االسفار التعليميةوتشمل احدى وعرشين رسالة اغلبها لبولص ،والقسم
الثالث :رؤيا يوحنا ،ان هذه السبعة وعرشين سفرا او الرسالة مل تدخل يف عداد الكتب
املقدسة بصورة رسمية اال يف القرن الرابع باقرار مجمع نيقية العام وحكمه (سنة 325
م) ،فقد جاء من الجامعات العيسوية يف االقسام املختلفة من االرض ما يزيد عىل الفي
مبعوث روحاين ومعهم عرشات االناجيل ر ومئات الرسائل اىل نيقية الجل التدقيق وهناك
تم انتخاب االناجيل االربعة من اكرث من اربعني او خمسني انجيال ،وتم انتخاب الرسائل
االحدى والعرشين من رسائل التعد وال تحىص وصودق عليها وكانت الهيئة التي اختارت=
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ما ميكن للمرء أن يستدل عىل من يعتقد بصحته بأحقية أهل البيت  bوحجيتهم
عىل جميع الخلق ففي سفر ارميا يقول (:الخفيف ال ينوص والبطل ال ينجو يف
الشامل بجانب نهر الفرات عرثوا وسقطوا ،من هذا الصاعد كالنيل كأنهار تتالطم
رب الجنود يوم نقمة لالنتقام من مبغضيه فيأكل
أمواجها ،...،فهذا اليوم للسيد ّ
رب الجنود ذبيحة يف أرض الشامل
السيف ويشبع ويرتوي من دمهم .ألن للسيد ّ
عند نهر الفرات)[[[ وهي كام ترى رصيحة يف بيان مذبحة الطف الكربى .

اما سفر الرؤيا فيكاد يكون كله نبوءات وبشائر عن النبي األعظم  ،وما
يجري من األحداث بعده ،حتى مجيء املخلِّص يف آخر الزمان (عجل الله فرجه
نصا عىل قدر كبري من
الرشيف) ويف ما يرتبط باإلمام الحسني  ،Aفإننا نجد ًّ
األهمية ،يقول الكاتب للسفر( :ورأيت فإذا يف وسط العرش والحيوانات األربع
ويف وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبع أعني هي سبعة
أرواح الله املرسلة إىل كل األرض ،فأىت وأخذ السفر من ميني الجالس عىل
العرش ،وملا أخذ السفر خ ّرت األربعة الحيوانات واألربعة والعرشون شيخًا أمام
الخروف ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوء بخو ًرا هي صلوات
مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح
القديسني ،وهم يرتمنون ترنيمة جديدة قائلني
ّ
ختومه ألنك ذبحت واشرتيتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة،
وجعلتنا إللهنا ملوكا وكهنة فسنملك عىل األرض[[[ .
ان املفرسين االنجليني يقولون  :املبرش به يف هذه االيات لو يولد بعد
كتب العهد الجديد هي تلك الهيئة التي قالت بالوهية املسيح(ظ:شلبي ،احمد ،مقارنة االديان
بال تاريخ او مطبعة ج 2ص .)403

[[[ سفر أرميا .10-6/46 :الكتاب املقدس بطبعات عدة :اصدار .2004طبعة دار املرشق،
بريوت1986 ،م.الطبعة الربيطانية املرتجمة مع التفسري التطبيقي للكتاب املقدس.الطبعة
املرصية.
[[[ رؤيا يوحنا الالهويت. 10-6/5 :
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االن وال نعرف لها تفسريا واضحا حتى يولد فنعرف كيف هو واىن[[[ واعترب آخرون
أن هذه الحيوانات أو الكائنات األربعة ترمز إىل األمانة وميثلها الثور،والسيطرة
[[[
والقوة وميثلها األسد ،والذكاء وميثلها اإلنسان ،والرفعة والسمو وميثلها النرس
وليك يتضح املراد من النص ،ال بد أوالً من مالحظة أن التعبري بالحيوانات ال يراد

به اإلساءة أو التشنيع عىل هذه املخلوقات ،وإمنا يراد به منح هؤالء األشخاص
املرموز إليهم فيه ،أوسمة عالية ،ذلك أنه ناشئ من الثقافة املسيحية املبنية عىل
الرمزية يف النصوص املقدسة ،بحيث تحيك صورة كل واحد منها إىل امله ّمة
التي يضطلع بها صاحبها ،ففي املسيحية ميثل كل واحد من الكائنات األربعة،
(وهي النرس ،واألسد ،والثور ،واإلنسان) بع ًدا كامليًا من أبعاد النفس اإلنسانية
املختلفة.
فالنرس يرمز إىل قوة الله أو عدله ،وأحيانًا يرمز إىل الكربياء ،وهي صورة
مقتبسة من الديانات القدمية ،فقد ص ّورت مرص الشمس بجناحي النرس ،ولعله
لهذا ش ّبه إله الكتاب املقدس نفسه بالنرس.
وأما األسد فريمز إىل القوة والبطش ،ولهذا أطلق اليهود عىل داود  Aلقب
«أسد يهوذا» ،نظ ًرا إىل أنه أقام الدولة فعالً ،ثم أعطي هذا اللقب لكل حاكم
وسلطان قوي ظهر فيهم.
وأما الثور فريمز بشكل مبديئ إىل القوة والعنفوان ،وإىل الخصوبة وغريها،
وأعطاه املسيحيون بع ًدا دين ًيا وروحان ًيا يف ذبائح العهد القديم ،ملا فيه من داللة
عىل انتصار اإلنسان عىل أهوائه وشهواته.
وأما اإلنسان فريمز إىل اإلنسان املتجذّر يف األرض واملدعو إىل السمو
[[[ ظ :الصادقي ،محمد ،رسول االسالم يف الكتب الساموية ،منشورات مؤسسة االعلمي
للمطبوعات -بريوت ،الطبعة االوىل ،سنة  1972م ،ص .248
[[[ ظ:التفسري التطبيقي للعهد الجديد ،مجموعة محررين ،،تعريب رشكة ماسرتميديا ،القاهرة.
ص.908
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واالرتقاء نحو الله تعاىل[[[.
ان هناك حقييقتان اساسيتان اثبتهام القرآن الكريم اضافة اىل الواقع
ص ّل الل ُه َعلَيْ ِه َوآلِ ِه يف كتب الديانات
التاريخي االوىل :ثبوت وجود ذكر النبي َ
السابقة الثانية  :ثبوت وقوع التحريف يف كتب االنبياء جميعا من قبل اتباعهم
ص ّل الل ُه َعلَ ْي ِه َوآلِ ِه يف يف كتب االنبياء
وقد ذكر القرآن الكريم حقيقة بعثة نبينا َ
السابقني كام جاء يف قوله تعاىلالَّ ِذي َن َي َّت ِب ُعونَ ال َّر ُس َ
ول ال َّنب َِّي األُ ِّم َّي الَّ ِذي َيجِ دُ ونَهُ
وف َويَ ْن َهاه ُْم عَنِ الْ ُمنكَ ِر َويُ ِ
إلنْجِ يلِ يَأْ ُم ُرهُم بِالْ َم ْع ُر ِ
ف ال َّت ْو َرا ِة َوا ِ
ح ُّل
َمكْ ُتوبًا ِعندَ ه ُْم ِ
خ َبآئِ َ
لَ ُه ُم الطَّ ِّي َب ِ
َت
صه ُْم َواألَ ْغال ََل الَّ ِتي كَان ْ
ح ِّر ُم َعلَ ْيه ُِم الْ َ
ات َويُ َ
ث َويَضَ ُع َع ْن ُه ْم إِ ْ َ
َع َل ْيه ِْم.[[[
اما تحريف الكتب فقد نصت عليه العديد من آيات القران الكريم منها
وس نُو ًرا َوهُدً ى لِّل َّن ِ
ج َعلُونَهُ
اس تَ ْ
اب الَّ ِذي َ
وقوله تعاىل:ق ُْل َم ْن أَن َز َل الْ ِك َت َ
جاء ِب ِه ُم َ
َق َر ِ
ريا َو ُعلِّ ْم ُتم َّما ل َْم تَ ْعلَ ُمواْ أَن ُت ْم َوالَ آ َبا ُؤك ُْم قُلِ اللّهُ ثُ َّم
يس تُ ْبدُ ونَ َها َوتُ ْ
اط َ
خفُونَ كَ ِث ً
خ ْو ِ
ضه ِْم َيلْ َع ُبونَ .[[[
ف َ
َذ ْره ُْم ِ

ْضهِم ِّميثَا َق ُه ْم لَع َّناه ُْم َو َج َعلْ َنا ُقلُوبَ ُه ْم ق ِ
وكذلك قوله تعاىلَ :فب َِم نَق ِ
َاس َي ًة
ح ِّرفُونَ الْكَلِ َم َعن َّم َو ِ
ل خَآئِ َن ٍة
ُي َ
اض ِع ِه َون َُسواْ َحظًّا ِّم َّم ُذكِّ ُرواْ ِب ِه َوالَ تَ َز ُال تَطَّلِ ُع َع َ َ
َح إِنَّ اللّهَ يُ ِ
ني.[[[
ِّم ْن ُه ْم إِالَّ َقلِيالً ِّم ْن ُه ُم فَا ْع ُ
ح ِس ِن َ
ف َع ْن ُه ْم َو ْ
اصف ْ
ب الْ ُم ْ
ح ُّ
وان اهل الكتاب مل يقيموا كتبهم كام جاءت من السامء بل اضافوا وانقصوا
ش ٍء َح َّت َى
بحسب اهواءهم ،قال سبحانه وتعاىل :ق ُْل يَا أَه َْل الْ ِك َت ِ
اب ل َْس ُت ْم َع َل َ ْ
[[[ ظ :سفر الرؤيا بني األمس واليوم ص.223وكذلك االسدي ،كاظم مزعل جابر ،الحسني
القربان الذي نعاه االنجيل ،من اصدارت مؤسسة وارث االنبياء التابعة للعتبة الحسينية
املقدسة – الطبعة االوىل سنة  2016م ،ص .66
[[[ األعراف.157/
[[[ األنعام.91/

[[[ املائدة.13/
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تُ ِقي ُمواْ ال َّت ْو َرا َة َواإلِنجِ َ
يل َو َما أُنز َِل إِلَ ْيكُم ِّمن َّربِّك ُْم َولَ َيزِيدَ نَّ كَ ِثريًا ِّم ْن ُهم َّما أُنز َِل إِلَ ْيكَ
س َع َل الْ َق ْو ِم الْكَا ِفرِينَ.[[[
ِمن َّربِّكَ طُ ْغ َيانًا َوكُ ْف ًرا َفالَ تَأْ َ
اىل غري ذلك من االيات الكرمية الدالة عىل وقوع التحريف واالخفاء
للحقائق يف الكتب االلهية املنزلة وما مفردة الفارقليط [[[ االشاهد عىل ذلك
فقد جاء يف اإلنجيل مكتوب( :إن ابن الربة ذاهب والفارقليطا جاء من بعده وهو
الذي يخفف اآلصار ،ويفرس لكم كل شئ ،ويشهد يل كام شهدت له ،أنا جئتكم
باألمثال ،وهو يأتيكم بالتأويل).
أ َّن كلمة باراقليط ( )parakleteمأخوذة من الثناء والحمد وتعني املمدوح أو
املحمود ،وأنَّها ت ُرتجم يف اللغة اليونانية دامئًا بكلمة برييكليتوس )،)Periklytos
وإنجيل يوحنا حاليًا يف اآليا:ت16/14:و5ا26/و 7/16يستخدم كلمةCom�  
( forterمعزي) من النسخة اإلنجليزية كرتجمة للكلمة اليونانية باراكليتوس
( )Paraklētos Παράκλητοςوالتي تعني شفيع أو مدافع ،وهو الشخص
الذي يدعي ملساعدة آخر أو صديق رحيم أكرث مام تعني معزي،وان د .موريس
بوكاي اقتبس كل اآليات املتصلة مبوضوع الباراقليط ،وقدم ستة انتقادات عىل

[[[ املائدة.68/

[[[ ذكر صاحب السرية الحلبية أن الرسول هو ( البارقليط ) ،و ( صاحب املدرعة ) ،وأنه (
راكب الجمل) ،وكل ذلك يف اإلنجيل(السرية الحلبية ،ج  ،1ص  ،)248و ذكر املسعودي
أن ( املانوية ) تقول ( بالفارقليط) الذي وعد به املسيح وهو ( ماين ) عندهم ،وذكر أن
ماين نفسه ذكر ذلك يف كتابه (الجبلة) ويف كتابه املرتجم ( بالشابرقان ) ويف كتاب سفر
األسفار وغريها من كتبه ،وذكر بعض األخباريني أن الرسول هو ( املنحمنا ) يف اإلنجيل،
و ( املنحمنا ) بالرسيانية محمد  .وهذه اللفظة وهي (:منحيم ،مناحيم ) يف العربية وهي
من الصفات التي نعت بها العربانيون املسيح ،وهي ( )consolatorو(  ) comforterيف
اللغة االنكليزية ،أي  :املسيل املعزي  :وذكر بعض األخباريني أن الرسول هو ( مشفح)،
و (مشفح) كلمة آرامية من أصل ( شفحا ) وتعني ( الحمد ) ،كام يف هذه الجملة  ( :شفحا
الها ) أي  ( :الحمد لله) (املسعودي ،التنبيه واإلرشاف ،ص  ،117د  .ربحي كامل ،املعجم
الحديث ،عربي  -عريب(حرف امليم )  .الحلبي  :عيل بن برهان الدين ( 1044هـ1634/م
) ،السرية الحلبية يف سرية األمني املأمون لبنان -بريوت1400 ،هـ ،... 1979/ج  1ص 248
النصريي ،اهل البيت يف الكتاب املقدس ،ص.)71
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زاعم إن بعض الحقائق قد غابت من اإلنجيل!!
النص اإلنجييل ،وقال
صدق هذا ّ
ً
وإن بعض الكلامت قد أضيفت!!! وإن الكلامت اليونانية استُخدمت بطريقة
للنص األصيل خاطئة[[[.
خاطئة!! وإن معظم الرتجامت
ّ
وقد ذكر امئة اهل البيت  bيف ان االنجيل املوحى به اىل عيىس A
ص ّل الل ُه َعلَ ْي ِه َوآلِ ِه وبرش به املسيح وقد اقر الجاثليق
جاء فيع ذكر النبي محمد َ
ذلك ومل ينكره بحضور علامء االديان الكبرية انذاك وذلك (إن االمام الرضا A
ص ّل الل ُه َعلَيْ ِه َوآلِ ِه
التفت إىل الجاثليق فقال :هل دل اإلنجيل عىل نبوة محمد َ
وسلم؟قال:لو دل اإلنجيل عىل ذلك ما جحدناه.
فقال  :Aاخربين عن السكنة التي لكم يف السفر الثالث.
فقال الجاثليق :اسم من أسامء الله تعاىل ،وال يجوز لنا أن نظهره.
ص ّل الل ُه َعلَيْ ِه َوآلِ ِه وسلم وذكره
قال الرضا  :Aفان قررتك انه اسم محمد َ
ص ّل الل ُه َعلَ ْي ِه َوآلِ ِه وسلم لتقر ،به
ش بني إرسائيل مبحمد َ
واقر عيىس به وانه بَ َّ َ
وال تنكره؟
قال الجاثليق :إن فعلت أقررت ،فإين ال أرد اإلنجيل وال اجحده.
قال الرضا  :Aفخذ عىل السفر الثالث الذي فيه ذكر محمد وبشارة عيىس
ص ّل الل ُه َعلَ ْي ِه َوآلِ ِه وسلم.
مبحمد َ
قال الجاثليق :هات.

ص ّل
فاقبل الرضا  Aيتلو ذلك السفر من اإلنجيل حتى بلغ ذكر محمد َ
الل ُه َعلَ ْي ِه َوآلِ ِه وسلم فقال :يا جاثليق من هذا املوصوف؟
قال الجاثليق :صفه.

[[[ ظ :بوكاي ،موريس،دراسات يف الكتب املقدسة يف ضوء املعارف الحديثة،دار املعارف
– مرص ،الطبعة الرابعة1977،م ،ص .125
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قال :ال أصفه إال مبا وصفه الله :وهو صاحب الناقة والعصا والكساء،
﴿النبي األمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم يف التوراة واإلنجيل يأمرهم باملعروف
وينهاهم عن املنكر ،ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم
إرصهم واألغالل التي كانت عليهم﴾ يهدي إىل الطريق األقصد واملنهاج
األعدل ،والرصاط األقوم ،سألتك يا جاثليق بحق عيىس روح الله وكلمته هل
تجدون هذه الصفة يف اإلنجيل لهذا النبي؟

فأطرق الجاثليق ملياً وعلم انه إن جحد اإلنجيل كفر ،فقال :نعم ،هذه الصفة
يف اإلنجيل وقد ذكر عيىس يف اإلنجيل هذا النبي ،ومل يصح عند النصارى انه
صاحبكم.
فقال الرضا  Aأما إذا مل تكفر بجحود اإلنجيل وأقررت مبا فيه من صفه
ص ّل الل ُه َعلَ ْي ِه َوآلِ ِه وسلم فخذ عيل ما يف السفر الثاين فإين أُوجدك ذكره
محمد َ
وذكر وصيه وذكر ابنته فاطمة وذكر الحسن والحسني.
فلام سمع الجاثليق ورأس الجالوت ذلك علام أن الرضا  Aعامل بالتوراة
واإلنجيل فقاال :والله لقد أىت مبا ال ميكننا رده وال دفعه إال بجحود التوراة
واإلنجيل والزبور ،ولقد برش به موىس وعيىس جميعاً ،ولكن مل يتقرر عندنا
بالصحة أنه محمد هذا ،فأما اسمه محمد فال يجوز لنا أن نقر لكم بنبوته ،ونحن
شاكون انه محمدكم أو غريه.
فقال الرضا  :Aاحتججتم بالشك فهل بعث الله قبله أو بعده من ولد آدم
إىل يومنا هذا نبياً اسمه محمد وتجدونه يف يشء من الكتب التي أنزلها الله عىل
جميع األنبياء غري محمد؟
فأحجموا عن جوابه وقالوا :ال يجوز لنا أن نقر لكم بأنه محمدكم ألنا إن
أقررنا لك مبحمد ووصيه وابنته وابنيهام عىل ما ذكرتم ادخلتمونا يف اإلسالم
كرهاً.
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فقــال الرضــا  :Aأنــت يــا جاثليــق آمــن يف ذمــة اللــه وذمــة رســوله ،انــه
ال يبــدوك يشء تكــره مــا تخافــه وتحــذره.
قــال :أمــا إذ قــد آمنتنــي فهــذا النبــي الــذي اســمه محمــد وهــذا الــويص
الــذي اســمه عــي وهــذه البنــت التــي اســمها فاطمــة وهــذان الســبطان اللــذان
اســمهام الحســن والحســن يف التــوراة واإلنجيــل والزبــور مــن اســم هــذا
النبــي وهــذا الــويص ،وهــذه البنــت وهذيــن الســبطني صــدق وعــدل أم كــذب
وزور؟
قال :بل صدق وعدل ،ما قال الله إال الحق[[[.
امنا نقلنا النص كامال الهميته القصوى يف هذا البحث
ان الــكالم يف البشــارت النبويــة يف الكتــاب املقــدس الرســمي قــد
اســتوعبها الكتــاب بحثــا وتحقيقــا يف الكثــر مــن املؤلفــات ،اال ان هــذه
البشــارات مل تقتــر عــى الكتــب الرســمية فقــد وردت ايضــا يف الكتــب
املمنوعــة او املحضــورة مــن قبلــة الكنيســة والتــي تســمى يف إصطــاح
علــاء االديــان( االبــو كريفــا) هــي موضــوع بحثنــا ولنعــرف اوال
ماهي االبو كريفا
(األبوكريفــا) مشــتقة مــن الكلمــة االغريقيــة ()apocruhosوتعنــي
(الغامــض) أو( املخبــو) وهــي تشــر اىل كتــب ذات طابــع ديني(أســفار)
لكنهــا غــر معــرف بهــا مــن قبــل الكنيســة ككتــب مقدســة ،وبعــض هــذه
الكتــب ألحــق بالعهــد القديــم( التــوراة) ،بينــا ألحــق بعضهــا اآلخــر بالعهــد
الجديــد( االنجيــل) وأغلــب الكتــب املنتســبة للمجموعــة األوىل تــم حفظهــا
[[[ الخرائج والجرائح :قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي(ت537هـ) ،تحقيق :مؤسسة اإلمام املهدي
( )Aيف قم ،ط ،2مؤسسة النور ،بريوت ـ لبنان 1411هـ ـ 1991م ج 3ص.341
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مــن خــال ترجــات أغلبهــا اىل اللغــة اليونانيــة ،وهنــاك بعــض الرتجــات
التــي بقيــت حتــى اليــوم باللغــة االرمينيــة القدميــة واللغات الســافية للكتيســة
القدميــة ،ومــن بــن األســفار املشــكوك يف صحتهــا وامللحقــة بالعهــد القديم
( أســفار املكابيــن األول والثــاين) و( ســفر النبــي أخنــوخ) و(إيســدراس

األوىل والثانيــة) و( ســفر توبيــت) و( يهوديــث) و (ســفر إســتري ) و(حكمــة
ســليامن) و( ســفر حكمــة يســوع بــن ســراخ) و( ســفر بــاروخ) و( رســالة
أرميا)،وهــذه (األبــو كريفــا) وجــدت بــن مخطوطــات البحــر امليــت وقــد
اســتخدم تعبــر ( االبــو كريفــا) الول مــرة يف االشــارة اىل كتابــات جامعــة
بعينهــا مــن الجامعــات املســيحية( الغنوصيــن) الذيــن دعــوا اىل تعاليمهــم
رسا،ويف وقــت الحــق اســتخدم التعبــر لالشــارة اىل كتابــات املســيحيني
[[[
األوائــل التــي مل تقبــل بوصفهــا كتابــا مقدســا،
اعــاد االصالحــي مارتــن لوثــر [[[اســتعاملها يف القــرن الســادس عــر
امليــادي بعــد ان كانــت مخفيةلكونهــا مشــكوك يف صحتهــا ،ان هــذه االســفار
كانــت موجــودة يف بعــض النســخ القدميــة مــن الكتــاب املقــدس ،يف الجــزء
الــذي مــن الكتــاب الــذي يقــع بــن اســفار التــوراة ( العهــد القديــم) التــي
[[[ املعجم العلمي للمعتقدات الدينية،اعداد وتعريب وتحرير :سعد الفيشاوي ،الهيئة
املرصية العامة للكتاب ،الطبعة االوىل سنة  2007م ،ص .32
[[[ الهويت املاين ولد عام (1483م) مؤسس املذهب الربوتستانتي ،وزعيم بارز لحركة
االصالح ( )reformationالتي قام بها يف النصف االول من القرن السادس عرش وعرفت
فيام بعد باسمه( اللوثرية) وعرفت اجامال باسم الكنيسة املحتجبة ،كان من اصالحاته رفض
سكوك الفغران تدريس املنطق والفلسفة اليوناية يف الكنيسة،ينتمي اىل ارسة فال حية ،تعلم
يف جامعة ارفت واصبح استاذ الالهوت يف جامعة ويتنربغ واصبح عام (1515م ) رئيسا
عاما للرهبنة االوغسطينية يف املانيا ،من مؤلفاته(الكتاب الصغري يف الحرية املسيحية)
و(التعليم املسيحي الكبري من اجل الخدم االلهية) تويف عام 15467م(ظ:الحميل الحاج،
املوسوعة امليرسة يف الفكر الفلسفي واالجتامعي ،مكتبة نارشون لبنان – الطبعة االوىل سنة
سنة  2000م ،بيسن ،آندرو ،مسالة االله ،ترجمة  :محمد الفشتيك،دار الرافدين – بريوت –
الطبعة االوىل سنة  2018م ص )100
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تســبقها ،واســفار االنجيــل( العهــد الجديــد) التــي تتبعهــا[[[.
ومــن هــذه االبوكريــف التــي جــاءؤت فيهــا تلــك البشــارات يف نبــوة نبينــا
ـى اللـ ُه َعلَيْـ ِه َوآلِـ ِه واخبــار امــة االســام ومــا يجــري فيهــا مــن الحــوادث
صـ ّ
َ
ا لكرب ى
اوال :سفر اخنوخ
كان هــذا الســفر غــر معروفــاً يف اوربــا ملــدة حــوايل األلــف عــام
إال مــن خــال شــذرات جــرى االحتفــاظ بهــا مــن قبــل ( غيــو فيــوس
سينســيلوس) حــوايل(  792م) وأخــرا جــرى إكتشــافه يف الحبشــة مــن قبــل
( بــروس) ســنة(1773م )
ولقــى هــذا الســفر اهتاممــا واســعا يف انكلــرا فقــد ترجــم اىل االملانيــة
مــن قبــل الدكتــور هفــان يف عــام 1834م ،واىل الالتينيــة مــن قبــل غفــرو رير
يف عــام 1840م ،ثــم اىل االملانيــة ثانيــة مــن قبــل ديلــان يف عــام 1854م،
وبــن كالــش ان ســفر أخنــوخ ســوف يســتخدم يف يــوم مــا عــى انــه الشــاهد
[[[
االهــم يف تاريــخ العقائــد الدينيــة
يف هــذا الســفر ويف االصحــاح الرابــع منــه يــكاد يــرح أخنــوخ بحقيقــة
االمئــة  bولنقــرأ معــا عبارتــه ونقــف عندهــا:
(جميــع الذيــن يف الســاوات يعلمــون مــا يجــري هنــاك ،هــم يعلمون ان
املنــرات الســاوية التغــر مســاراتها ،أي ان كال منهــا يــرق ويغيــب بانتظــام
كل واحــد يف وقتهــا املحــدد مــن دون خــرق لألوامــر التــي تلقوهــا هــم
يــرون االرض ويفهمــون مــا يجــري هنــاك مــن بدايتهــا حتــى نهايتهــا ...لقــد
[[[ ظ :افري ،جورج ادوارد ،اسطورة املسيحية بني الحقيقة والخيال ،ترجمة عادلب اسعد
املريي ،دار آفاق ت القاهرة ،الطبعة االوىل سنة  2015م ،ص197
[[[ زكار ،سهيل ،املحذوف من الورات كامال،دار قتيبة سوريا – دمشق ،الطبعة االوىل سنة
 2006م ،ص.22
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قــدروا ورأوا كل شــجرة كيــف تظهــر للذبــول ،وكل ورقــة للســقوط ،باســتثناء
أربــع عــر شــجرة التــي هــي غــر طارحــة الوراقهــا وهــي التــي تنتظــر مــن
[[[
القــدم اىل ظهــور اوراق جديــدة لشــتائني او ثالثــة
ان هــذه الكلــات تنــص برصاحــة تامــة عــى املعصومــن االربعــة عــر
اذ ان هــذا الرقــم ال يوجــد يف تــراث جميــع االديــان اال االســام وبالــذات
االماميــة االثنــي عرشيــة ،فهــو الينطبــق عــى الحوارييــون ،و مــا ميكــن ذكــره
يف بنــي ارسائيــل االســباط االثنــي عــر الذيــن اختلفــوا فيــا بينهــم بعــد
عبــور البحــر فنبــع لهــم اثنــي عــر عينــا وطلبــوا مــن مــوىس ان يشــق لهــم
اثنــي عــر طريقــا يف البحــر النهــم مل يتفقــوا عــى امــر واحــد ،ثــم ان صفات
هــوالء الذيــن ذكرهــم اخنــوخ رصح بانهــم باقــون وانهــم اليذبلــون ،كنايــة
عــن بقــاء امرهــم حتــى نهايــة الدنيــا بامتدادهــم الشــخيص املتمثــل بالقائــم
املهــدي والــذي نــوه عنــه اخنــوخ يف االصحــاح الثــاين حيــث يقــول:
(انظــروا انــه واصــل مــع عــرة االف مــن قديســيه ،ليــارس القضــاء
عليهــم ،وليدمــر االرشار ،وليعاقــب جميــع االمثــن مــن اجــل كل يشء هــو
[[[
ذنــب وال ربــاين قــد عمــل واقــرف ضــده )
فهــوالء العــرة آالف هــم انصــار املهــدي  Aالذيــن يخــرج بهــم وال
يخــرج حتــى يكتملــون النهــم يشــكلون الحلقــة التــي يخــرج بهــا
ان اســتنتاجنا املتقــدم مــن النصــوص الــواردة يف كتــب االبوكريفــا
وانطباقهــا عــى اهــل البيــت  bتدعمــه النصــوص الصــادرة عنهــم  bفعــن
أيب عبــد اللــه  Aال يخــرج القائــم ( عجــل اللــه تعــاىل فرجــه ) مــن مكــة
حتــى يكــون مثــل الحلقــة قلــت  :وكــم الحلقــة ؟ قــال  :عــرة آالف ،جربئيــل
عــن ميينــه وميكائيــل عــن يســاره ثــم يهــز الرايــة املغلبــة ويســر بهــا فــا يبقى
[[[ املحذوف من التورة كامال ص50
[[[ املحذوف من التورة كامال ص49
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ـى
صـ ّ
أحــد يف املــرق وال يف املغــرب إال بلغهــا ،وهــي رايــة رســول اللــه ( َ
الل ـ ُه َعلَ ْي ـ ِه َوآلِ ـ ِه وســلم ) نــزل بهــا جربئيــل يــوم بــدر ثــم لفهــا ودفعهــا إىل
عــي  Aحتــى إذا كان يــوم البــرة فنرشهــا أمــر املؤمنــن  Aففتــح
اللــه عليــه ثــم لفهــا فهــي عندنــا ال ينرشهــا أحــد حتــى يقــوم القائــم فــإذا هــو
قــام فنرشهــا مل يبــق بــن املــرق واملغــرب إال بلغهــا ويســر الرعــب قدامهــا
[[[
شــهرا وعــن ميينهــا شــهرا وعــن يســارها شــهرا
ويف بيــان االوراق النظــرة الباقيــة الــواردة يف كالم اخنــوخ يفــر االمــام
الصــادق الســنابل املباركــة باهــل البيــت  ،bففــي قولــه تعــاىل Nمثــل الذيــن
ينفقــون أموالهــم يف ســبيل اللــه كمثــل حبــة أنبتــت ســبع ســنابل يف كل ســنبلة
مائــة حبــة واللــه يضاعــف ملــن يشــاء واللــه واســع عليــمM
يقــول  Aألحبــة فاطمــة صــى اللــه عليهــا والســبع الســنابل ســبعة
مــن ولدهــا ســابعهم قامئهــم  ..فقلــت  :قولــه (يف كل ســنبلة مائــة حبــة)

قــال  :يولــد الرجــل منهــم يف الكوفــة مائــة مــن صلبــه وليــس ذاك إال هــؤالء
[[[
الســبعة
ثــم أن الشــجرة املباركــة وصــف ينطبــق متامــا عــى أهــل البيــت  bولــو
أردنــا أن نذكــر النصــوص يف ذلــك لــكال بنــا الحديــث اال إننــا نكتفــي بذكــر
خــر واحــد وبــه نختــم الكالم،أخــرج الحافــظ الكنجــي بســنده إىل رســول
ـى الل ـ ُه َعلَ ْي ـ ِه َوآلِـ ِه أنــه قــال  :أنــا الشــجرة ،وفاطمــة فرعهــا ،وعــي
صـ ّ
اللــه َ
لقاحهــا ،والحســن والحســن مثرتهــا ،وشــيعتنا ورقهــا ،وأصــل الشــجرة يف
جنــة عــدن وســائر ذلــك يف ســائر الجنــة  .هــذا لفظــه عنــد العامــة وأمــا عنــد
مشــايخنا فهــو  :خلــق النــاس مــن أشــجار شــتى و خلقــت أنــا وعــي بــن
[[[ املجليس ،محمد باقر ( ت1111 ،هـ 1699 /م )  :بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار االمئة
االطاهر ( ،مطبعة مؤسسة الوفاء ،بريوت ،ط1983 ،2م )  .ج  52ص 397
[[[ العيايش  :أبو النرض محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي.التفسري ،تحقيق
السيد هاشم الرسويل املحاليت ،املطبعة العلمية قم :.ج  1ص 147
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أيب طالــب مــن شــجره واحــدة ،فــا قولكــم يف شــجرة أنــا أصلهــا ،وفاطمــة
فرعهــا ،وعــي لقاحهــا ،والحســن والحســن مثارهــا ،وشــيعتنا أوراقهــا ،فمــن
[[[
تعلــق بغصــن مــن أغصانهــا ســاقته إىل الجنــة ،ومــن تركهــا هــوى يف النــار
و أليب يعقوب النرصاين نظم هذا الخرب شعرا
يــا حبــذا دوحــة يف الخلــد نابتــة
املصطفــى أصلهــا والفــرع فاطمــة
والهاشــميان ســبطاها لهــا مثــر
هــذا مقــال رســول اللــه جــاء بــه
إين بحبهــم أرجــو النجــاة غــدا

مــا يف الجنــان لهــا شــبه مــن الشــجر
ثــم اللقــاح عــي ســيد البــر
والشــيعة الــورق امللتــف بالثمــر
أهــل الروايــات يف العــايل مــن الخــر
[[[
والفـــــوز مــع زمــرة مـــن أحسـن الـزمر

يذكــر يف ســفر اخنــوخ االصحــاح الثامــن والتســعون تفصيــا مذهــا
عــا يجــري يف امــة االســام والتــي يعــر عنهــا بـ(تلــك االيــام) مــن فــن
ووقائــع حيــث يــكاد يــرح بواقعــة الطــف يف كربــاء يقــول:
(يف تلــك االيــام ،االبــاء ســيرصعون مــع أبنائهــم بحضــور بعضهــم
بعضــا ،ولســوف يســقط االخــوة مــع االخــوة امواتــا ،اىل ان يتدفــق نهــر
بدمائهــم.
كــا ان املجــرم لــن يكبــح يــده عــن الحــاق اتلــرر بــرف اخيــه،
مــن فجــر النهــار حتــى غــروب الشــمس ســوف تســتمر املذبحــة ،الحصــان
ســوف يخــوض يف دمــاء املجرمــن حتــى صــدره وســوف تغــرق العربــة حتــى
[[[ الكنجي الشافعي ،ابوعبدالله محمد بن يوسف بن محمد القريش ت  658هـ،كفاية الطالب يف مناقب عيل
بن أيب طالب  : Aتحقيق وتصحيح وتعليق محمد هادي األميني ،دار احياء تراث أهل البيت  ،bمطبعة
الفارايب ،طهران  1404هـ ص 425

[[[ الطربي ،محمد بن محمد بن عيل،بشارة املصطفى لشيعة املرتىض ،،تحقيق جواد
القيومي االصفهاين ،ط  ،1مؤسسة النرش اإلسالمي ،طهران 1420هـ ص41
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جرسهــا)

[[[

انهــا اشــارة رصيحــة وواضحــة ملــا يجــري يف واقعــة كربــاء ،نعــم لقــد
ســقط االخــوة مــع االخــوة يف اعظــم مواســاة شــهدتها البرشيــة دفاعــا عــن
اخيهــم الحســن  ،Aامــا الحصــان املذكــور يف هــذا النــص فليــس ببعيــد
عــا فعلــه جــواد االمــام الحســن  Aذو الجنــاح والــذي جــاءت بــه األخبــار
[[[
الصحيحــة
ثــم يقــول يف االصحــاح التاســع والتســعون منوهــا عــن ظهــور املخلــص
الــذي يعــم مــن خــال دولتــه العــدل واالمــان وترتفــع الــرور مــن العــامل
منوهــا انــه ســوف يأخــذ بثــأر املقتولــن يف تلــك املذبحــة [[[:
(يف تلــك االيــام ســوف ينــزل املالئكــة اىل اماكــن االختبــاء ،وســوف
يجتمــع كل اللذيــن ســاعدوا يف الجرميــة مــع بعضهــم بعضــا يف بقعــة واحــدة
[[[.

[[[ زكار ،سهيل ،املحذوف من الورات كامال ،ص.187

[[[ روى ابو مخنف عن الجلودي انه كان رصع الحسني  Aفجعل فرسه يحامي عنه ويثب
عىل الفارس فيخبطه عىل رسجه ويدوسه حتى قتل الفرس اربعني رجالً ثم مترغ يف دم
الحسني وقصد نحو الخيمة وله صهيل عال ويرضب بيديه االرض( .ظ :مناقب ال ايب طالب
) 216/3

[[[ سئل االمام الصادق  Aعن قوله تعاىلَ N :و َم ْن ُق ِت َل َمظْلُوماً َفقَدْ َج َعلْنا لِ َولِ ِّي ِه ُسلْطاناً فَال
صوراً.Mقال :ذلك قائم آل محمد (عليه و عليهم السالم) ،يخرج
يُ ْس ْ
ف الْ َق ْتلِ إِنَّهُ كانَ َم ْن ُ
ِف ِ
فيقتل بدم الحسني  ،Aفلو قتل أهل األرض مل يكن مرسفا(.ظ:عيون أخبار ال ّرضا :1 A

 ،5 /273ينابيع املودة.)424 :

[[[ عن االمام الصادق  Aقال :فاذا كان يوم الوقت املعلوم كر امرياملؤمنني  Aىف
اصحابه و جاء ابليس ىف اصحابه و يكون ميقاتهم ىف ارض من اراىض العراق ( الفرات
خل) يقال لها الروحاء قريب من كوفتكم فيقتتلون قتاال مليقتتل مثله منذ خلق الله عز و جل
العاملني فكأىن انظر اىل اصحاب عىل امرياملؤمنني  Aقد رجعوا اىل خلفهم القهقرى مأة
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يف ذلــك اليــوم ســوف ينبعــث االكــر ســموا لتنفيــذ القضــاء العظيــم بحق
جميــع املذنبني،وليعهــد بجميــع االبــرار واملقدســن اىل املالئكــة املقدســن
حتــى يتولــوا حاميتهــم مثــل حاميــة بــؤ بــؤ العــن ،حتــى يكــون كل رش وكل
جرميــة قــد زال مــن الوجــود) [[[.
نجــد الكثــر مــن مثــل هــذه النصــوص بــن ســطور الكتــب املقدســة
الغــر معــرف بهــا ،وهــي كــا يبــدوا مــن ظاهرهــا ابلــغ مــن الترصيــح فــان
ذكــر أخبــار املســتقبل البــد ان تحمــل بــن طياتهــا الرمــوز وبتذكــر بــيء
مــن االبهــام ،خصوصــا الهــل ذلــك الزمــان الذيــن اليحتملــون الكشــف عــن
حــوادث املســتقبل ترصيحــا وتعينــا مفصــا للحــوادث .
ثاني�ا :مزامري داود
عرفــت املزامــر عــى انهــا أدعيــة ومناجــاة نبــي اللــه داود  ،Aحــن
كان يناجــي ربــه بصوتــه الحســن فهــي يف الــراث االســامي مرتبطــة بالصــوت
الحســن الــذي يتميــز بــه نبــي اللــه داود  ،Aوقــد أعطــي مــن طيــب النغــم
ولــذة ترجيــع القــراءة مــا كانــت الطيــور ألجلــه تقــع عليــه وهــو يف محرابــه
والوحــش تســمعه فتدخــل بــن النــاس وال تنفــر منهــم ملــا قــد اســتغرقها مــن
[[[
طيــب صوتــه
ويشــكك املســيحيون بكــون هــذه املزامــر هــي مــن الوحــي فقــد جــاء
يف قامــوس الكتــاب املقــدس:
قدم و كأىن انظر اليهم و قد وقعت بعض ارجلهم ىف الفرات (ظ :مخترص بصائر الدرجات،
ص).

[[[ املحذوف من التورات كامال ص.184

[[[ ابن ايب الحديد ،رشح لنهج البالغة:ج 2ص  ،471املجليس ،بحار األنوار  :ج 14
ص ،15الجزائري ،الجزائري ،نعمة الله ،لنور املبني يف قصص األنبياء ،ط.بال ،األمرية
للطباعة،النجف2003 ،م ،ص . 341
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(مــن العجيــب أن هــذه املزامــر التــي كتبهــا عربانيــون أتقيــاء قبــل
املســيح بقــرون ،تســتعمل اليــوم يف عبــادة الكنيســة املســيحية وتناســب ذوق
جميــع الطوائــف عــى حــد ســواء  .ولعــل هــذا دليــل عــى كونهــا موحــى بهــا
مــن اللــه وهــي صــادرة مــن أعــاق القلــب اإلنســاين يف نســبته للــه تعــاىل

وتعــر عــن حاســيات الشــكر والحمــد والتوبــة والحــزن والغــم والرجــاء
والفــرح عامــة ،عــى نحــو يجعــل كل نفــس تقيــة يف كل عــر وكل بلــد تشــعر
مبناســبتها الحتياجاتهــا  .وإن مل تشــعر كل الشــعور بقــوة كل مزمــور فــا ذلــك
إال لعــدم إدراك جميــع الظــروف املحيطــة بتأليفــه ) [[[.
ويظهــر مــن هــذا النــص انهــم يبحثــون عــن دليــل يشــر اىل كــون
املزامــر وحيــا ومل يجــدوا غــر ان النــاس انشــدوها يف الكنيســة لغــرض
الصــاة والرتانيــم العباديــة ،فهــل يثبــت الوحــي االلهــي للنصــوص بهــذه
الوســائل يــا تــرى ؟
نعــم لقــد بلــغ التحريــف اىل اخفــاء هــذه املزامــر التــي هــي خطــاب
الهــي مــن الســاء الهــل االرض بواســطة نبــي اللــه داوود  Aفتحولــت اىل
اناشــيد وادعيــة
ـى
صـ ّ
ان املزامــر االبوكريفــا هــي ايضــا نصــت عــى بعثــة خاتــم االنبيــاء َ
اللــ ُه َعلَ ْيــ ِه َوآلِــ ِه ،ففــي نســخة خطيــة مــن الزبــور ترجمــت بامــر املأمــون
وعرضــت عــى االمــام الرضــا  Aفارتضاهــا[[[ جــاء يف املزمــور الســابع
واملائــة منهــا :
(يــا داود ،محمــد املحمــود الرافــع الــذروة العزيز الربهــان العظيــم الحجة
املحمــود املصطفــى واألمــن املرتــى الصــادق الطاهــر الــذي خلــق مــن
[[[ جورج بوست ( الدكتور ) ،قاموس الكتاب املقدس ،مجمع الكنائس الرشقية  -املطبعة
األمريكية ،بريوت 1894 ،م .ص .430
[[[ قام الباحث بتحقيق هذه النسخة الفريدة من املزامري وهي تحت الطبع االن .
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شــجرة طهــر الشــديد البــأس فيــا يرضينــي ،الشــديد البــأس فيــا يســخطني،،
الــذي يســتحبني الصحيــح ،الشــديد الحــرص عــى ديني،الــذي مل تغلبــه زهــرة
الدنيــا وبهجتهــا ،ففيــه نــور القمــر والشــمس وأنتــم معــارش األنبيــاء النجــب
مــن عبــد ،وإذا أوقــرت الســحاب أكــر مــن طاقتهــا مطــرا ً ســألتني أن أخففــه
فخففــت حملهــا لــواله مــا أهبطــت آدم إىل األرض وال عمــرت الدنيــا

تــدري مــن هــو ؟يــا داود فــرع مــن فــروع إبراهيــم صــى اللــه عليهــا
لــه بنــا ابراهيــم وقبــل آدم ،مــن كفــر بــه فعليــه لعنتــي ،وســيخرج قــوم يدعــون
الرهبانيــة ميحــون إســمه مــن كتبهــم ،أوتــدري يــا داود ملــن يدبــر أولئــك
الكفــار هــذا مــن عقولهــم ألن الشــيطان واقــع أمهاتهــم مــع آبائهــم فــأرشك
نطفتــه مــع نطفــة آبائهــم فضلــوا وكفــروا وضلــوا عــن ســواء الســبيل.
فمــن آمــن مبحمــد فقــد إستمســك باإلميــان ومــن كفــر مبحمدفقــد كفــر
يب ومــن آمــن بالتوريــة واإلنجيــل والزبــور ومل يفــرق بــن يشء مــن كتبــي
أجزيتــه الجــزاء موفــرا ً ،وأنــا العزيــز الحكيــم) [[[.

ومــن هنــا فــان االمــام الرضــا  Aاثبــت ذكــر نبــوة النبــي محمــد صــى
اللــه عليــه يف مزامــر داود وذلــك حــن احتــج عــى اهــل الديانــات ملــا ســاله
راس الجالــوت قائــا :
(لســت أقبــل منــك حجــة اال مــن التوريــة أو مــن اإلنجيــل أو مــن زبــور
داود مبــا يف صحــف إبراهيــم ومــوىس  Aقــال الرضــا  : Aال تقبــل منــي
حجــة اال مــا نطــق بــه التوريــة عــى لســان مــوىس بــن عمــران  ،Aواإلنجيــل
عــى لســان عيــى بــن مريــم  ،Aوالزبــور عــى لســان داود  Aفقــال رأس
[[[ ظ :ص 138من هذا املخطوط،والنسخة موجودة يف مركز إحياء الرتاث االسالمي يف قم
املقدسة بجمهورية ايران االسالمية(ظ :ضياء بدر آل سنبل ،فهرس مصورات املخطوطات
ص  ،384نرش  :مؤسسة طيبة الحياء الرتاث ،ط 1سنة 1429م).
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ـى اللـ ُه َعلَ ْيـ ِه َوآلِـ ِه ) [[[.
صـ ّ
الجالــوت  :مــن أيــن ثبتــت نبــوة محمــد َ

فعنــد ذلــك انــرى االمــام  Aوبــن لــه ذلــك النــص الــذي يف الزبــور
ـى الل ـ ُه َعلَيْ ـ ِه َوآلِـ ِه قــال : A
صـ ّ
والــذي فيــه الداللــة عــى نبــوة النبــي َ
(قــال داود يف زبــوره وأنــت تقــرأ  :اللهــم ابعــث مقيــم الســنة بعــد الفــرة،
ـى اللـ ُه َعلَ ْيـ ِه َوآلِـ ِه
صـ ّ
فهــل تعــرف نبيــا أقــام الســنة بعــد الفــرة غــر محمــد َ
وســلم ؟ ! قــال رأس الجالــوت  :هــذا قــول داود نعرفــه وال ننكــره ،ولكــن عنــي
بذلــك عيــى ،و أيامــه هــي الفــرة ،قــال الرضــا  : Aجهلــت ،إن عيــى مل
[[[
يخالــف الســنة وقــد كان موافقــا لســنة التــوراة حتــى رفعــه اللــه إليــه)
ومــن البشــارات االخــرى يف مزامــر داود الغــر رســمية مــا جــاء يف
املزمــور التاســع:
(اســمع يــا داود مــا اقــول  :مــ ّر ســليامن فليقلــه للنــاس مــن بعــدك ان
االرض أورثهــا محمــدا ً وامتــه وهــو خالفكــم مل تكــن صالتهــم بالطنابــر وال
[[[ ا الصدوق ،أبو جعفر محمد بن عيل بن الحسني بن موىس بن بابويه القمي،
(ت318هـ929/م) ،التوحيد  :للشيخ الجليل األقدم الصدوق ،تصحيح وتعليق  :السيد هاشم
الحسيني الطهراين ،مؤسسة النرش االسالمي  -قم املرشفة .د،ص  ،427عيون أخبار الرضا
 ،Aتصحيح  :السيد مهدي الحسيني الالجوردي 2 ،ج 1 ،مج ،انتشارات جهان  -طهران
  1378هـ ):ج  1ص  164الحويزي ،الشيخ عبد عيل بن جمعة العرويس ( ت  1112هـ)،نور الثقلني  :تصحيح وتعليق  :السيد هاشم الرسويل املحاليت 5 ،ج 5 ،مج ،الطبعة الثانية،
املطبعة العلمية  -قم املقدسة  1383 -هـ : ،ج  2ص  ،79املشهدي،املريزا محمد املتوىف
حدود  ،1125تفسري كنز الدقائق  :تحقيق الشيخ مجتبى العراقي  -جامعة املدرسني بقم
املقدسة  :1413 -ج  5ص . 201

[[[ الصدوق ،التوحيد ،ص  ،423الطربيس ،أبو منصور أحمد بن عيل بن أيب
طالب(560هـ)،االحتجاج  ,تحقيق  :محمد باقر الخرسان  ,دار النعامن للطباعة والنرش،
ج2ص .231وانظر امللحق رقم ( )6املناظرة املطولة بني االمام الرضا  Aوعلامء اهل
الكتاب وهي غري املناظرة املشهورة املعروفة.
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يقدســوين باألوتــار) [[[.
ويؤيــد هــذا الذكــر االمــام الرضــا  Aيف حــواره مــع اهــل امللــل
واالديــان يف مجلــس املامــون .
(قــال الرضــا  :Aلــرأس الجالــوت اســمع يــا رأس الجالــوت الســفر

الفــاين مــن زبــور داوود،

قال :هات بارك الله فيك ،وعليك وعىل من ولدك.
فتــى الرضــا  Aالســفر األول مــن الزبــور حتــى انتهــى إىل ذكــر محمــد
وعــي وفاطمــة والحســن والحســن صلــوات اللــه عليهــم وآلهــم اجمعــن
فقــال ســألتك يــا رأس الجالــوت بحــق اللــه هــذا يف زبــور داوود ولــك
مــن األمــان والذمــة والعهــد مــا قــد أعطيتــه الجاثليــق.
فقال رأس الجالوت :نعم ،هذا بعينه يف الزبور بأسامئهم.
فقــال الرضــا  :Aبحــق العــر آيــات التــي أنزلهــا اللــه عــى مــوىس
بــن عمــران يف التــوراة هــل تجــد وصــف محمــد وعــي وفاطمــة والحســن
والحســن يف التــوراة منســوبني إىل العــدل والفضــل؟
قال :نعم ومن جحدها كافر بربه وأنبيائه) [[[.
وقــد تناولنــا تفصيــل هــذه البشــارات يف مقدمتنــا عــى تحقيــق هــذه
املزامــر لــذا نكتفــي بهــذا القــدر هنــا
ثالثا :اجنيل القديس برنابا
لقــد كتــب يف القرنــن األولــن مــن امليــاد أناجيــل كثــرة رمبــا أنهوهــا
إىل نيــف ومــأة مــن األناجيــل واألناجيــل األربعــة منهــا ثــم حرمــت الكنيســة
[[[ ص 21من املخطوط .

[[[ الخرائج ج 3ص.341
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جميــع تلــك األناجيــل -كــا مــر قريبــا -إال األناجيــل األربعــة التــي عرفــت
قانونيــة ملوافقــة متونهــا تعليــم الكنيســة ومــن جملة األناجيــل املرتوكــة إنجيل
برنابــا وقــد وجــد هــذا اإلنجيــل بالخــط اإليطــايل وترجمــه إىل العربيــة الدكتور
خليــل ســعادة مبــر[[[ .وترجمــه إىل الفارســية رسدار كابــي بإيــران  .وهــو
يوافــق يف عامــة قصصــه مــا قصــه القــرآن يف املســيح عيــى بــن مريــم لذلــك
ســوف،نتوقف هنــا عنــده الهميتــه مــن حيــث زمــان التدويــن .
من هون برنابا؟
برنابــا  -بفتــح البــاء  -اســمه األصــي يوســف كان مــن أصدقــاء بولــس
وكان مرقــس ابــن اختــه وورد عــن شــخصية برنابــا يف العهــد الجديــد الكثــر
مــن النصــوص ملخصهــا : :انــه ســخي اليــد متــرع مبالــه للرســل مــن أجــل
الدعــوة و طاهــر ،نقــي ممتلــئ بالــروح القــدس ،وفاضــل كريــم شــفاف .
كذلــك فهــو ممــن اختــاره الــروح القــدس مــع شــاول ( بولــس ) لنــر الدعــوة
 .و اختارتــه الكنيســة مبعوثــا لهــا إىل أنطاكيــة وطرطــوس وهــو خــال مرقــص
صاحــب اإلنجيــل الثــاين  .كــا وينــص اإلصحاح التاســع مــن رســالة األعامل
عــى أنــه الــذي ســعى يف هدايــة شــاول ( بولــس ) الــذي كان يعتــدي بالقتــل
والترشيــد عــى التالميــذ
ظهور هذا االجنيل
يقــول الراهــب الالتينــي فرامينــوا أنــه اطلــع عــى رســالة الريانــوس
اســتنكر فيهــا مــا كتبــه بولــس مستشــهدا مبــا كتبــه برنابــا فدفعــه حــب الحقيقــة
إىل البحــث عــن إنجيــل برنابــا ،فعمــل وجــد ،وجاهــد ،حتــى وصــى إىل
مرتبــة ســامية مــن نفــس البابــا ســكتس الخامــس فوجــد إنجيــل برنابــا يف
[[[ قام اخريا الخوري بولس الفغايل برتجمة هذا االنجيل وصدر عن الرابطة الكتابية سنة2012م ،جمعيات
الكتاب املقدس بريوت ،وكتب له مقدمة تحمل فيها عىل برنابا صاحب االنجيل ومل يعرتف كونه من
الحواريني وامنا هو راهب تسمى باسمه وكان سبب تحامله ذلك مبني عىل كون برنابا يعتب املسيح برشا
وان خاتم االنبياء هو النبي محمد ( ظ :انجيل برنابا ،ترجمة الفغايل ص)9-8
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مكتــب ســكتس الخامــس نحــو آخــر القــرن الســادس عــر امليــادي ويتفــق
مؤرخــو املســيحية عــى أن أقــدم نســخة عــروا عليهــا لهــذا اإلنجيــل  -إنجيــل
برنابــا  -هــي النســخة املكتوبــة باللغــة اإليطاليــة التــي عــر عليهــا الراهــب
كريــم أحــد املستشــارين يف بــاط ملــك بروســيا عــام . 1709
ثــم انتقلــت هــذه النســخة التــي عــر عليهــا الراهــب كرميــر إىل البــاط
امللــي يف فينــا عاصمــة النمســا وهــي النســخة التــي تعتــر مرجعــا لــكل
األناجيــل األخــرى يف نظــر التاريــخ وإىل جــوار النســخة اإليطاليــة وجــدت
نســخة باللغــة اإلســبانية مرتجمــة عــن اللغــة اإليطاليــة غــر أنــه مل يعــرف
بعــد مــن الــذي نقلهــا إىل هــذه اللغــة ،وأمــا النســخة باللغــة اإلســبانية فقــد
نقلهــا إىل اإلنجليزيــة املســترشق ســايل ،وترجمتــه هــذه مل يعــرف عنهــا إال
شــذرات رددهــا يف خطبــة الدكتــور هوايــت يقــول الدكتــور ســعادة  :أصــدر
البابــا جالســيوس األول أوامــره أول أن جلــس عــى أريكــة البابويــة عــام 492
م بعــدد أســاء الكتــب املحرمــة املمنــوع مطالعتهــا ،ومنهــا كتــاب يســمى
إنجيــل برنابا،جــاء يف املجلــد الثــاين مــن دائــرة املعــارف اإلنجليزيــة ،الطبعــة
الثالثــة عــرة ،يف الصفحتــن مئــة وتســعة وســبعني ،ومئــة ومثانــن ،يف مفــردة
أبــو كرفــل ليــررش  :ان هنــاك أربعــة وعرشيــن إنجيــا آخــر مــن بينهــا إنجيــل
برنابــا ،وقــال  :ان البابــا شــيال ســيوس األول قــد منــع مــن قراءتهــا ،وقــد تربــع
شــيال ســيوس األول عــى مســند البابويــة عــام  492م ،اي قبــل مئــة ومثانيــة
ـى الل ـ ُه َعلَيْ ـ ِه َوآلِـ ِه وســلم )
صـ ّ
عــرة ســنة مــن بعثــة النبــي األكــرم ( َ
قــال رسكيــس  :إنجيــل برنابــا نــره منشــئ املنــار وهــو أحــد األناجيــل
الغــر مقبولــة عنــد املســيحيني وانتقــاد هــذا اإلنجيــل يف مجلــة الــرق
[[[
والغــرب ســنة  1907عــدد 40

[[[ رسكيس ،يوسف الياس ،معجم املطبوعات العربية واملعربة ،مطبعة رسكيس ،مرص،
 1928م : ،ج  1ص . 934
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و لســعيد العلــاء الالريجــاين كتــاب جواهــر االميــان يف النبــوة الخاصة
عــى مــا يف إنجيــل برنابا طبــع بطهــران 1307
اسباب رفض االنجيل من قبل العامل املسيحي
تتلخص اسباب رفض املسيحية لهذا االنجيل يف أربعة أمور :
األول  :أنه مل يعترب املسيح ( ابن الله )،
األمــر الثــاين  :أن الذبيــح الــذي تقــدم بــه إبراهيــم الخليــل  Aللفــداء
هــو إســاعيل ،وليــس بإســحاق كــا هــو مذكــور يف التــوراة ،وكــا يعتقــد
املســيحيون،
األمــر الثالــث  :أن هــذا اإلنجيــل يبــن أن املســيح  Aمل يصلــب،
ولكــن شــبه لهــم ،فألقــى اللــه شــبهه عــى يهــوذا األســخريوطي،وال يســع
املجــال لذكــر الشــواهد مــن انجيــل برنابــا ومــن طلبهــا وجدهــا فيــه بيــر
فانــا نقتــر يف الشــواهد عــى
األمــر الرابــع  :وهــو أن ( مســيا ) أو ( املســيح املنتظــر ) ،ليــس هــو
ِ ِ [[[
ــى اللــ ُه َعلَ ْيــ ِه َوآلــه
ص ّ
يســوع ،بــل محمــد َ
البشارات الواردة يف اجنيل برنابا

لقــد جــاءت البشــارة يف انجيــل برنابــا بعنــوان محمــد رســول اللــه يف
فصــول مــن هــذا اإلنجيل،منهــا  :مــا جــاء يف الفصــل التاســع والثالثــن :
فلــا انتصــب آدم عــى قدميــه رأى يف الهــواء كتابــة تتألــق كالشــمس نصهــا
ال إلــه إال اللــه ومحمــد رســول اللــه ففتــح حينئــذ آدم فــاه وقــال  :أشــكرك
أيهــا الــرب  .إلهــي ألنــك تفضلــت فخلقتنــي ولكــن أرضع إليــك أن تنبئنــي
[[[ ظ :الواسطي،كاظم النصريي ،اهل البيت يف الكتاب املقدس ،دار جالل الدين  -قم،
الطبعة االوىل ،سنة 1424م ،ص ،28ابو زهرة ،محمد ،محارضات يف النرصانية ،القاهرة-
الطبعة االوىل (ب ت)ج1ص .58
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مــا معنــى هــذه الكلــات محمــد رســول اللــه فأجــاب اللــه مرحبــا بــك يــا
عبــدي آدم وإين أقــول لــك إنــك أول انســان خلقــت[[[» .
ومــن البشــارات مــا جــاء يف الفصــل الواحــد واألربعــن ( :فلــا التفــت
آدم رأى مكتوبــا فــوق البــاب  :ال إلــه إال اللــه محمــد رســول اللــه[[[ .
ـا ٍ
ت
وهــذا يوافــق مــا جــاء يف تفســر قولــه تعاىل(فَتَلَ َّقــى آ َد ُم ِمـ ْن َربِّـ ِه كَلِـ َ
اب ال َّر ِحيـ ُم) فقــد جــاء انهــا اســاء اهــل البيــت b
ـاب َعلَيْـ ِه إِنَّـ ُه ُهـ َو التَّـ َّو ُ
فَتَـ َ
[[[
الخمســة املنقوشــة عــى العــرش التــي رآهــا ادم A
ومنها  :ما جاء يف الفصل السادس والتسعني :
(حينئــذ يرحــم اللــه ويرســل رســوله الــذي خلــق كل األشــياء ألجلــه
الــذي ســيأيت مــن الجنــود بقــوة وســيبيد األصنــام وعبــدة األصنــام وســينتزع
مــن الشــيطان ســلطته عــى البــر وســيأيت برحمــة اللــه لخــاص الذيــن
[[[
يؤمنــون بــه وســيكون مــن يؤمــن بكالمــه مبــاركا)
ـى الل ـ ُه َعلَيْ ـ ِه َوآلِـ ِه مبــاركا يجعــل
صـ ّ
ان اعتبــار املؤمــن بالنبــي محمــد َ
[[[ انجيل برنابا ،ترجمة سعادة ص  ،58ترجمة الفغايل ص 104
[[[ انجيل برنابا ،ترجمة سعادة ص  ،61ترجمة الفغايل ص 109
[[[ عن النبي  قال  :وأن أيب آدم ملا رأى اسمي واسم أخي واسم فاطمة والحسن والحسني
مكتوبني عىل رسادق العرش بالنور،فقال  :إلهي هل خلقت خلقا قبيل هو أكرم إليك مني
؟ قال  :يا آدم ،لوال هذه األسامء ملا خلقت سامء مبنية ،وال أرضا مدحية ،وال ملكا مقربا،
وال نبيا مرسال لوالهم ما خلقتك ،فلام عىص آدم ربه سأله بحقنا ،أن يتقبل توبته ويغفر
خطيئته فقال  :إلهي وسيدي وموالي بحقهم عليك إال غفرت يل خطيئتي ،فأجابه ونحن
الكلامت وبحق الكلامت التي تلقاها آدم فقال  :أبرش يا آدم ،فإن هذه أسامء من ولدك ومن
ذريتك ،فحمد الله آدم ،وافتخر عىل املالئكة بنا فإذا كان هذا فضلنا عند الله (ظ :الروضة
يف الفضائل ص  ،111الهداية ص .)101
[[[ ظ ::زين الدين عبد الرسول ،االنجيل تاريخه وما بقي من مواعظه،نرش طريق املعرفة،
الطبعة االوىل ،سنة 2017م ص  ،69انجيل برنابا ،ص ،59ترجمه عن االنكليوية خليل
سعادة ،طبعة صاحب املنار ،بال تاريخ ).
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الســيد املســيح  Aاملبــر بنبينــا اول املباركــن كــا جــاء يف الذكــر
الحكيــم
ـال إِ ِّ
َ Nقـ َ
ـاب َو َج َعلَ ِنــي نَ ِب ًّيــا َو َج َعلَ ِنــي ُم َبــا َركًا أَيْـ َن َمــا
ـان الْ ِك َتـ َ
ن َع ْبــدُ اللَّـ ِه آتَـ ِ َ
ِالصـ َ
ـت َح ًّيــا:[[[ M
ـا ِة َوالـ َّزكَا ِة َمــا ُد ْمـ ُ
كُنـ ُ
صـ ِ
ـت َوأَ ْو َ
ـان ب َّ

وهكــذا تتــوىل البشــارات الرصيحــة بنبــوة نبينــا عنــد برنابــا ،فقــد جــاء يف
الفصــل الثــاين عــر بعــد املائــة :
(فاعلــم يــا برنابــا إنــه ألجــل هــذا يجــب التحفــظ وســيبيعني أحــد
تالميــذي بثالثــن قطعــة مــن نقــود وعليــه فــإين عــى يقــن مــن أن مــن يبيعنــي
يقتــل باســمي ألن اللــه ســيصعدين مــن األرض وســيغري منظــر الخائــن حتــى
يظنــه كل أحــد إيــاي ومــع ذلــك فإنــه ملــا ميــوت رش ميتــة أمكــث يف ذلــك
العــار زمنــا طويــا يف العــامل ولكــن متــى جــاء محمــد رســول اللــه املقــدس
تــزال عنــي هــذه الوصمــة) [[[ .
فالســيد املســيح  Aهنــا يبــن ان اتخــاذه ابنــا للــه وصمــة عــى
املســيحيني ســيزيلها نبينــا محمــد .
ومنهــا  :مــا جــاء يف الفصــل الواحد والتســعني  :ومع أين لســت مســتحقا
أن أحــل ســر حذائــه قــد نلــت نعمــة ورحمة مــن اللــه ألراه [[[.
واقرأ هذا املقطع من إجنيل برنابا الفصل : 208
إذا كنــت أفعــل اإلثــم وبخــوين يحببكــم اللــه ،ألنكــم تكونــون عاملــن
بحســب إرادتــه ،ولكــن إذا مل يقــدر أحــد أن يوبخنــي عــى خطيئــة ،فذلــك
[[[ مريم.31-30/

[[[ انجيل برنابا ،ترجمة سعادة ص  ،170ترجمة الفغايل ص  253وعند االخري اختالف كثري
يف النص .
[[[ انجيل برنابا ،ترجمة سعادة ص  ،139ترجمة الفغايل ص .215
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دليــل عــى أنكــم لســتم أبنــاء إبراهيــم كــا تدعــون أنفســكم ،وال أنتــم
متحــدون بذلــك الــرأس الــذي كان إبراهيــم متحــدا بــه [[[.
وحول االعرتاف بالنبوة املحمدية يقول برنابا:
( إن اآليــات التــي يفعلهــا اللــه عــى يــدي تظهــر أين أتكلــم مبــا يريــد

اللــه ،ولســت أحســب نفــي نظــر الــذي تقولــون عنــه ،ألين لســت أهــا ألن
أحــل رباطــات أو ســيور حــذاء رســول اللــه الــذي تســمونه مســيا الــذي خلــق
قبــي ،وســيأيت بعــدي كالم الحــق ،وال يكــون لدينــه نهايــة ) .
ان الدوافــع الحقيقيــة النــكار صحــة انجيــل برنابــا هــو بشــارته يف نبــوة
نبينــا الغــر امــا بقيــة االســباب فثانويــة الن اس االســباب ان يقــر املســحيون
ـى الل ـ ُه َعلَ ْي ـ ِه َوآلِ ـ ِه فتخــر حينئــذ الكنيســة منصبهــا امــام
صـ ّ
بنبــوة محمــد َ
املســجد وهــو الــداء الــذي اهلــك اليهوديــة حــن جاءهــم عيــى . A
وال يخفــى عــى مــن دقــق النظــر يف كلــات الســيد املســيح يف انجيــل
برنابــا انــه  Aاشــار اىل عودتــه عنــد نهايــة العــامل وهــو املوافــق الخبارنبينــا
ـى الل ـ ُه َعلَيْ ـ ِه َوآلِ ـ ِه التــي تحتــم نزولــه وصالتــه خلــف االمــام املهــدي
صـ ّ
َ
.A
رابعا :اجنيل الديداكي
هــذا االنجيــل مــن االناجيــل غــر الرســمية وغــر معــرف بــه مــن قبــل
الكنيســة فهــو يهتــر مــن االبوكريفــا ايضــا
اكتشــف هــذا االنجيــل يف مخطــوط يونــاين وحيــد عــام ( 1871م)،
ويعــود تاريــخ تدوينهــا اىل القــرن االول امليــادي او بدايــة الثــاين ويظــن انــه
اقــدم مــن انجيــا برنابــا ،يحتــوي انجيــل الديــادايك عــى ســتة عــر اصحاحــا
هــي كــا يــي :
[[[ انجيل برنابا ،ترجمة سعادة ص  ،300ترجمة الفغايل ص .418

46

رسول كاظم عبد السادة

 -1مــن االصحــاح االول اىل االصحــاح الســادس يف الســلوك
ا ملســيحي ( ا لطر يقة )
 -2مــن االصحــاح الســابع اىل االصحــاح العــارش ،هــو القســم
الليرتوجي(الطقــي) ويشــمل الحديــث عــن املعموديــة والصــوم والصــاة
ووليمــة االغــاين وكــر اخبــز
 -3االصحاحان العارش والحادي عرشيف الرتب الكنيسية
 -4االصحاح السادس عرش يف انتضار مجيء الرب

[[[

ــى اللــ ُه
ص ّ
يف هــذا االنجيــل نجــد البشــارات بظهــور النبــي محمــد َ
َعلَ ْيـ ِه َوآلِـ ِه واضحــة وبعضهــا قــد ذكــر برمــوز الميــن تفســرها اال بكونهــا يف
خصــوص نبــي اخــر الزمــان الــذي هــو غــر املســيح A
فمن ذلك قول املسيح : A
(فصلــوا هكــذا :ابانــا الــذي يف الســاء فليتقــدس اســمك ،ليــايت
ملكوتك،لتكــن مشــيئتك كــا يف الســاء،كذلك الــذي عــى االرض ،خبزنــا
الــذي للغد،اعطنــا اليــوم ،واتــرك لنــا مــا علينــا ،كــا نــرك نحــن ملــن لنــا
عليهــم،وال تدخلنــا يف تجربة،لكــن نجنــا مــن الرشيــر،الن لــك القــوة واملجــد
اىل االباد،هكــذا تصلــون ثــاث مــرات يف اليــوم)

[[[

املالحظ يف هذا النص كا يايت:
اوال :دعــاء املســيح بقولــه( :ليــايت ملكوتــك ) ،فلــو كان املســيح هــو
املخلــص النهــايئ وخاتــم االنبيــاء ملــا كان ينبغــي ان يســال هــذ الســؤال
ت
صـ ّ
ـرا ِب َر ُســو ٍل يَـأْ ِ
وامنــا كان يســال ظهــور النبــي َ
ـى اللـ ُه َعلَيْـ ِه َوآلِـ ِه [ َو ُمبَـ ِّ ً
[[[ السقا ،احمد حجازي،انجيل الديدايك انجيل جديد مكتشف يف اورشليم ،يحتوي عىل عرشين بشارة
بسيدنا محمد  ،دار الربوج للنرش والتوزيع ،القاهرة – الطبعة الثانية سنة  2005م،ص. 17

[[[ السقا ،احمد حجازي،انجيل الديدايك،ص 8االصحاح ،3 -2
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[[[

ففــي االصحــاح الســابع مــن ســفر دانيــا وهــو مــن االســفار امللحقــة
بالتــوراة ان اربــع ماملــك تحتــل ارض فلســطني واحــدة بعــد االخــرى ،ثــم
يــايت ابــن االنســان وهــو نبــي اخــر الزمــان يف نهايــة اململكــة الرابعــة ،وهــي
مملكــة الرومــان ويزيلهــا ويؤســس للهتعــاىل مملكــة تدجــوم اىل االبــد
اال ان الواقــع التاريخــي يؤكــد ان الرومــان مل يزيلهم اال املســلمون فيكون
ـى الل ـ ُه َعلَ ْيـ ِه َوآلِـ ِه هــو النبــي االيت يف هــذه البشــارة وهــو
صـ ّ
النبــي محمــد َ
نبــي آخــر الزمــان والقــران يدعــم هــذا الــرأي ويؤكــده وذلــك يف قولــه تعــاىل
ُ Nغلِ َبـ ِ
ْن ْ
ف أَد َ
الَ ْر ِ
ف بِضْ ـعِ
ـم َسـ َي ْغلِ ُبونَ ِ
ض َو ُهــم ِّمــن بَ ْعـ ِد َغلَ ِب ِهـ ْ
ـت الـ ُّرو ُم ِ
ني لِلَّ ـ ِه ْ
ـر اللَّ ـ ِه
الَ ْم ـ ُر ِمــن َق ْبـ ُ
ـل َو ِمــن بَ ْعــدُ َويَ ْو َم ِئ ـ ٍذ يَ ْف ـ َر ُح الْ ُم ْؤ ِم ُنــونَ ِب َنـ ْ ِ
ِس ـ ِن َ
ـم.[[[ M
ـر َمــن َيشَ ــاء َو ُه ـ َو الْ َعزِي ـ ُز ال َّر ِحيـ ُ
َينـ ُ ُ
وجــاء يف انجيــل الديــدايك ،االصحــاح الثالــث (:كــن وديعــا اذ ان
[[[
الودعــاء يرثــون االرض)
ان مثــل هــذا النــص قــد ورد يف انجيــل متــى وهــو مقتبــس مــن املزمــور
الســابع والثالثني،هــذه الوراثــة املذكــورة يف هــذا االنجيــل قــد نــص عليهــا
ف
القــرآن واكــد انهــا مثبــة يف الزبــور وذلــك لقولــه تعــاىل َ N:ولَ َقــدْ كَ َت ْب َنــا ِ
ال َّزبُــو ِر ِمــن بَ ْعــ ِد ال ِّذكْــ ِر أَنَّ ْ
حــونَ .[[[ M
الَ ْر َ
ي َّ
الصالِ ُ
ض يَ ِرثُ َهــا ِع َبــا ِد َ
وقــد اكــد اهــل البيــت مصــداق جليــا ملــن تتحقــق لــه الوراثــة فعــن أيب
جعفــر  ،Aقــال :قولــه عــز و جــل :أَنَّ ْ
حــونَ هــو
الَ ْر َ
ي َّ
الصالِ ُ
ض يَ ِرثُهــا ِعبــا ِد َ
[[[ الصف.6/

[[[ الروم.5-2/

[[[ السقا ،احمد حجازي،انجيل الديدايك،ص.61
[[[ األنبياء105/
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آل محمــد [[[ ويف خــر اخــر عنــه قــال  : Aهــم نحن[[[ثــم بــن ان الــذي
ميثلهــم يف هــذه الوراثــة هــو املهــدي و أصحــاب املهــدي  Aيف آخــر
الزمــان[[[.
ولــو اســردنا يف رصــد البشــارات التــي جــاءت يف هــذا االنجيل مل يســعنا
هــذا البحــث ولخــرج عــا رســم لــه مــن االختصــار فنكتفــي مبــا تقــدم،
وهــو اخــر كتــب االبوكريفــا التــي نحــن بصــدد تناولهــا هنــا ،وصــى اللــه
عــى محمــد والــه الطيبــن الطاهريــن والحمــد للــه رب العاملــن اوال واخــرا
وظاهــرا وباطنــا.

[[[ االسرتابادي ،رشف الدين الحسن من علامء القرن  ،10تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل
العرتة الطاهرة  :تحقيق :حسني االستادويل ،ط ،2مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم ـ إيران،
1417هـ.332 :1.
[[[ البحراين  :السيد هاشم السيد سلامن ( ت 1107هـ ) أو ( ت  1109هـ)،الربهان يف
تفسري القرآن  ,حققه لجنة من علامء املحققني واألخصائيني  ,منشورات مؤسسة األعلمي
للمطبوعات  ,بريوت – لبنان ,ط 1419 , 1هـ  1999 -م ،ج ،3ص.848 :

[[[ الطربيس  :أبو منصور أحمد بن عيل بن أيب طالب(560هـ) ،مجمع البيان يف تفسري القرآن
 ,انتشارات خرسو  ,ط 1421 , 6هـ .106 :7 :.
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 -Qالعيــايش  :أبــو النــر محمــد بــن مســعود بــن عيــاش الســلمي الســمرقندي.

التفســر ،تحقيــق الســيد هاشــم الرســويل املحــايت ،املطبعــة العلميــة قــم.

 -Qالكنجــي الشــافعي ،ابوعبداللــه محمــد بــن يوســف بــن محمــد القــريش ت 658

هـ،كفايــة الطالــب يف مناقــب عــي بــن أيب طالــب  : Aتحقيــق وتصحيــح وتعليــق محمد

هــادي األمينــي ،دار احيــاء تــراث أهــل البيــت  ،bمطبعــة الفــارايب ،طهــران  1404هـــ .

 -Qالطــري ،محمــد بــن محمــد بــن عيل،بشــارة املصطفــى لشــيعة املرتــى،،

تحقيــق جــواد القيومــي االصفهــاين ،ط  ،1مؤسســة النــر اإلســامي ،طهــران 1420هـــ.

 -Qاالســرابادي ،رشف الديــن الحســن مــن علــاء القــرن  ،10تأويــل اآليــات الظاهــرة
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يف فضائــل العــرة الطاهــرة  :تحقيــق :حســن االســتادويل ،ط ،2مؤسســة النــر اإلســامي،

قــم ـ إيــران1417 ،هـ.

 -Qالبحراين  :الســيد هاشــم الســيد ســلامن ( ت 1107هـ ) أو ( ت  1109هـ)،الربهان

يف تفســر القــرآن  ,حققــه لجنــة مــن علــاء املحققــن واألخصائيــن  ,منشــورات مؤسســة
األعلمــي للمطبوعــات  ,بــروت – لبنــان ,ط 1419 , 1هـــ  1999 -م .

-Qالطــريس  :أبــو منصــور أحمــد بــن عــي بــن أيب طالب(560هـــ) ،مجمــع البيــان

يف تفســر القــرآن  ,انتشــارات خــرو  ,ط 1421 , 6هـــ .

 -Qبــوكاي ،موريس،دراســات يف الكتــب املقدســة يف ضــوء املعــارف الحديثــة،دار

املعــارف – مــر ،الطبعــة الرابعــة1977،م.

 -Qالخــوري بولــس الفغــايل انجيــل برنابــا - ،الرابطــة الكتابيــة ،الطبعــة االوىل،

ســنة2012م ،جمعيــات الكتــاب املقــدس بــروت.

 -Qالواســطي،كاظم النصــري ،اهــل البيــت يف الكتــاب املقــدس ،دار جــال الديــن

 -قــم ،الطبعــة االوىل ،ســنة 1424م.

 -Qابو زهرة ،محمد ،محارضات يف النرصانية ،القاهرة -الطبعة االوىل (ب ت).
 -Qزيــن الديــن عبــد الرســول ،االنجيــل تاريخــه ومــا بقــي مــن مواعظه،نــر طريــق

املعرفــة ،الطبعــة االوىل ،ســنة 2017م .

 -Qانجيــل برنابــا ،ترجمــه عــن االنكليويــة خليــل ســعادة ،طبعــة صاحــب املنــار،

بــا تاريــخ ).

