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امللّخص

املقدسة  الكتب  يف   b وآله    النبي  ذكر  متتبعاً  الباحث  يقف 

النسخ  تحويها  كانت  التي  االسفار  بعض  وهي  )االبوكريفا(  والسيام 

الباحث  عرّف  والجديد،  القديم  بعهديه  املقدس  الكتاب  من  القدية 

ذكر حقيقتها  من خالل  املقدس  الكتاب  وآله يف  النبي  ذكر  بخصوصية 

بقيمة  عرّف  ثم  تحريف،  من  املقدس  الكتاب  عىل  وماجرى  القرآنية، 

االبوكريفا ومافيها من البشارات عن النبي وآله )صلوات الله عليهم( بدءاً 

من سفر آخنوخ ومزامري داود وانجيل القديس برنابا اىل انجيل الديدايك.

الكلمات املفتاحية 

}أهل البيت, الكتب املقدسة, األبوكريفا, البشارات{
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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.

 وليكنهم عبادته ال مبعرفته ول تتحقق معرفته ال بتعليمه لهم،  لذلك بعث 

تفاوت  ذاتهم،بسبب  من  معرفته  لعجزهم  به  ويعرفوهم  لهم  ليصفوه  أدلء  اليهم 

أفهامهم  ومداركهم املسبب لالختالف املفيض اىل التنازع فيفشلوا وتذهب مثرة 

.[[[ نَس إِلَّ لَِيْعُبُدوِن نَّ َواْلِ خلقهم، قال تعاىلَوَما َخَلْقُت اْلِ

b وجعل لهولء الرسل سيدا عظيام  مهيمنا  لذلك أرسل الرسل والنبياء 

وحاكام وخامتا لهم وهو نبينا محمد َصىّل اللُه َعلَيِْه وَآلِِه فعرف النبياء  بانهم له 

تابعون واىل نبوته يدعون وبه أممهم يبرشون،فبث الله سبحانه ذكره يف النبياء 

الكتاب  بـ)  مايسمى   الكتب  هذه   ومن  املاضني،  كتب  عنه يف  ونوه  الولني  

املقدس ( الجامع للتوراة والنجيل]]]، عىل رغم ما فيه من تزوير وتحريف فان فيه 

]]] الذاريات/56.

]]] من املعلوم ان النجيل  املتداول يتكون من سبعة وعرشين سفرا يف ثالثة اقسام: قسم 

السفار التاريخية:)الناجيل الربعة، متى، يوحنا، لوقا، مرقس(ورسائل اعامل الرسل ل التي 

كتبها لوقا، ووقسم: السفار التعليميةوتشمل احدى وعرشين رسالة اغلبها لبولص، والقسم 

الكتب  الرسالة  مل تدخل يف عداد   او  السبعة وعرشين سفرا  الثالث: رؤيا يوحنا، ان هذه 

 3[5 )سنة  العام وحكمه  نيقية  باقرار مجمع  الرابع   القرن  ال يف  بصورة رسمية   املقدسة  

م(، فقد جاء  من الجامعات العيسوية  يف القسام املختلفة من الرض ما يزيد عىل  الفي 

مبعوث روحاين ومعهم عرشات الناجيل ر ومئات الرسائل  اىل نيقية لجل التدقيق وهناك 

تم انتخاب الناجيل  الربعة من اكرث من  اربعني او خمسني  انجيال، وتم انتخاب الرسائل 

الحدى والعرشين من رسائل  لتعد ول تحىص وصودق عليها وكانت الهيئة التي اختارت=
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ما يكن للمرء أن يستدل عىل من يعتقد بصحته بأحقية أهل البيت b وحجيتهم 

عىل جميع الخلق ففي سفر ارميا يقول:) الخفيف ل ينوص والبطل ل ينجو يف 

الشامل بجانب نهر الفرات عرثوا وسقطوا، من هذا الصاعد كالنيل كأنهار تتالطم 

أمواجها،...، فهذا اليوم للسيد رّب الجنود يوم نقمة لالنتقام من مبغضيه فيأكل 

السيف ويشبع ويرتوي من دمهم. ألن للسيد رّب الجنود ذبيحة يف أرض الشامل 

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 

ا عىل قدر كبري من  الرشيف( ويف ما يرتبط باإلمام الحسني ، فإننا نجد نصًّ

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 

الجالس عىل  من يني  السفر  وأخذ  فأىت  األرض،  كل  إىل  املرسلة  الله  أرواح 

العرش، وملا أخذ السفر خرّت األربعة الحيوانات واألربعة والعرشون شيًخا أمام 

الخروف ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوء بخوًرا هي صلوات 

القديسني، وهم يرتمنون ترنيمة جديدة قائلني مستحّق أنت أن تأخذ السفر وتفتح 

وأمة،  وشعب  ولسان  قبيلة  كل  من  بدمك  لله  واشرتيتنا  ذبحت  ألنك  ختومه 

وجعلتنا إللهنا ملوكا وكهنة فسنملك عىل األرض]]] .

 ان املفرسين النجليني يقولون : املبرش به  يف هذه اليات  لو يولد بعد 

 كتب العهد الجديد هي تلك الهيئة التي قالت بالوهية املسيح)ظ:شلبي، احمد، مقارنة الديان  

بال تاريخ او مطبعة ج] ص 403(.

دار املرشق،  004].طبعة  اصدار  عدة:  بطبعات  املقدس  الكتاب   .[0-6/46 أرميا:  ]]] سفر 

املقدس.الطبعة  للكتاب  التطبيقي  التفسري  مع  املرتجمة  الربيطانية  986]م.الطبعة  بريوت، 

املرصية.

]]] رؤيا يوحنا الالهويت: 0-6/5] .
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الن  ول نعرف لها تفسريا واضحا حتى يولد فنعرف كيف هو واىن]]] واعترب آخرون 

أن هذه الحيوانات أو الكائنات األربعة ترمز إىل األمانة ويثلها الثور،والسيطرة 

والقوة ويثلها األسد، والذكاء ويثلها اإلنسان، والرفعة والسمو ويثلها النرس]]] 

وليك يتضح املراد من النص، ل بد أولً من مالحظة أن التعبري بالحيوانات ل يراد 

به اإلساءة أو التشنيع عىل هذه املخلوقات، وإمنا يراد به منح هؤلء 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 املهّمة 

التي يضطلع بها صاحبها، ففي املسيحية يثل كل واحد من الكائنات األربعة، 

اإلنسانية  النفس  أبعاد  بعًدا كامليًا من  والثور، واإلنسان(  النرس، واألسد،  )وهي 

املختلفة.

الكربياء، وهي صورة  يرمز إىل  أو عدله، وأحيانًا  الله  قوة  يرمز إىل  فالنرس 

مقتبسة من الديانات القدية، فقد صّورت مرص الشمس بجناحي النرس، ولعله 

لهذا شبّه إله الكتاب املقدس نفسه بالنرس.

وأما األسد فريمز إىل القوة والبطش، ولهذا أطلق اليهود عىل داود   لقب 

حاكم  لكل  اللقب  هذا  أعطي  ثم  فعالً،  الدولة  أقام  أنه  إىل  نظرًا  يهوذا«،  »أسد 

وسلطان قوي ظهر فيهم.

وأما الثور فريمز بشكل مبديئ إىل القوة والعنفوان، وإىل الخصوبة وغريها، 

وأعطاه املسيحيون بعًدا دينيًا وروحانيًا يف ذبائح العهد القديم، ملا فيه من دللة 

عىل انتصار اإلنسان عىل أهوائه وشهواته.

السمو  إىل  األرض واملدعو  املتجّذر يف  اإلنسان  إىل  فريمز  اإلنسان  وأما 

العلمي  مؤسسة  منشورات  الساموية،  الكتب  السالم يف  الصادقي، محمد، رسول  ]]] ظ: 

للمطبوعات- بريوت، الطبعة الوىل، سنة ]97] م،  ص 48].

]]] ظ:التفسري التطبيقي للعهد الجديد، مجموعة محررين،، تعريب رشكة ماسرتميديا، القاهرة.

ص908.
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والرتقاء نحو الله تعاىل]]].

الواقع  اىل  اضافة  الكريم  القرآن  اثبتهام  اساسيتان  حقييقتان  هناك  ان 

التاريخي الوىل: ثبوت وجود ذكر النبي َصىّل اللُه َعلَيِْه  وَآلِِه يف كتب الديانات 

اتباعهم  التحريف يف كتب النبياء جميعا من قبل  : ثبوت وقوع  الثانية  السابقة 

وقد ذكر القرآن الكريم حقيقة بعثة نبينا َصىّل اللُه َعلَيِْه  وَآلِِه  يف يف كتب النبياء 

يَّ الَِّذي يَِجُدونَُه  ُسوَل النَِّبيَّ األُمِّ السابقني كام جاء يف  قوله تعاىلالَِّذيَن يَتَِّبُعوَن الرَّ

َمكُْتوبًا ِعنَدُهْم يِف التَّْوَراِة َواإلِنِْجيِل يَأُْمرُُهم ِبالَْمْعُروِف َويَْنَهاُهْم َعِن الُْمنكَِر َويُِحلُّ 

كَانَْت  الَِّتي  َواألَْغالََل  إِرْصَُهْم  َعْنُهْم  َويََضُع  الَْخَبآئَِث  َعلَْيِهُم  َويَُحرُِّم  الطَّيَِّباِت  لَُهُم 

.[[[َعلَْيِهْم

منها  الكريم  القران  آيات  من  العديد  عليه   نصت  فقد  الكتب  تحريف  اما 

وقوله تعاىل:ُقْل َمْن أَنَزَل الِْكَتاَب الَِّذي َجاء ِبِه ُموَس نُوًرا َوُهًدى لِّلنَّاِس تَْجَعلُونَُه 

أَنُتْم َوالَ آبَاُؤكُْم ُقِل اللُّه ثُمَّ  ا لَْم تَْعلَُمواْ  َقَراِطيَس تُْبُدونََها َوتُْخُفوَن كَِثريًا َوُعلِّْمُتم مَّ

.[3[َذْرُهْم يِف َخْوِضِهْم يَلَْعُبوَن

َقاِسَيًة  ُقلُوبَُهْم  َوَجَعلَْنا  لَعنَّاُهْم  يَثاَقُهْم  مِّ نَْقِضِهم  تعاىل:َفِباَم  قوله  وكذلك 

َخآئَِنٍة  َعىَلَ  تَطَّلُِع  تَزَاُل  َوالَ  ِبِه  ُذكُِّرواْ  مِّامَّ  َحظًّا  َونَُسواْ  َواِضِعِه  مَّ الْكَلَِم َعن  يَُحرُِّفوَن 

.[4[ْنُهُم َفاْعُف َعْنُهْم َواْصَفْح إِنَّ اللَّه يُِحبُّ الُْمْحِسِننَي ْنُهْم إِالَّ َقلِيالً مِّ مِّ

وان اهل الكتاب مل يقيموا كتبهم كام جاءت من السامء بل اضافوا وانقصوا 

ٍء َحتََّى  بحسب اهواءهم، قال سبحانه وتعاىل :ُقْل يَا أَْهَل الِْكَتاِب لَْسُتْم َعىَل َشْ

]]] ظ: سفر الرؤيا بني األمس واليوم ص3]].وكذلك السدي، كاظم مزعل جابر، الحسني 

الحسينية  للعتبة  التابعة  النبياء  وارث  مؤسسة  اصدارت   من  النجيل،  نعاه  الذي  القربان 

املقدسة – الطبعة الوىل سنة 6]0] م، ص 66.

]]] األعراف/57].

]3] األنعام/]9.

]4] املائدة/3].
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ا أُنِزَل إِلَْيَك  ْنُهم مَّ بِّكُْم َولََيِزيَدنَّ كَِثريًا مِّ تُِقيُمواْ التَّْوَراَة َواإلِنِجيَل َوَما أُنِزَل إِلَْيكُم مِّن رَّ

.[[[بَِّك طُْغَيانًا َوكُْفًرا َفالَ تَأَْس َعىَل الَْقْوِم الْكَاِفِريَن ِمن رَّ

والخفاء  التحريف  وقوع  عىل  الدالة  الكرية  اليات  من  ذلك  غري  اىل 

ذلك  عىل  الشاهد   [[[ الفارقليط  مفردة  وما  املنزلة  اللهية  الكتب  يف  للحقائق 

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(. 

أنَّ كلمة باراقليط )paraklete( مأخوذة من الثناء والحمد وتعني املمدوح أو 

 ،)Periklytos( املحمود، وأنَّها ترُتجم يف اللغة اليونانية دامئًا بكلمة برييكليتوس

Com-  كلمة يستخدم  16/14و5ا/26و7/16  اآليات يف  حاليًا  يوحنا  :وإنجيل 

باراكليتوس  اليونانية  للكلمة  كرتجمة  اإلنجليزية  النسخة  من  forter )معزي( 

الشخص  وهو  مدافع،  أو  شفيع  تعني  والتي   )Paraklētos Παράκλητος(

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 ]، ص 48](، و ذكر املسعودي 

أن  وذكر  عندهم،   ) ماين   ( وهو  املسيح  به  وعد  الذي  بالفارقليط(   ( تقول   ) املانوية   ( أن 

بالشابرقان ( ويف كتاب سفر   ( )الجبلة( ويف كتابه املرتجم  ماين نفسه ذكر ذلك يف كتابه 

األسفار وغريها من كتبه، وذكر بعض األخباريني أن الرسول هو ) املنحمنا ( يف اإلنجيل، 

اللفظة وهي:) منحيم، مناحيم ( يف العربية وهي  و ) املنحمنا ( بالرسيانية محمد . وهذه 

يف   )  comforter و)   )consolator( وهي  املسيح،  العربانيون  بها  نعت  التي  الصفات  من 

اللغة النكليزية، أي : املسيل املعزي : وذكر بعض األخباريني أن الرسول هو ) مشفح(، 

و )مشفح( كلمة آرامية من أصل ) شفحا ( وتعني ) الحمد (، كام يف هذه الجملة : ) شفحا 

لها ( أي : ) الحمد لله( )املسعودي، التنبيه واإلرشاف، ص 7]]، د . ربحي كامل، املعجم 

044]هـ/634]م  الحديث، عربي - عريب)حرف امليم ( . الحلبي : عيل بن برهان الدين ) 

(، السرية الحلبية يف سرية األمني املأمون  لبنان- بريوت، 400]هـ/979] ...، ج ] ص 48]  

النصريي، اهل البيت يف الكتاب املقدس، ص]7(.
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صدق هذا النّص اإلنجييل، وقال زاعاًم إن بعض الحقائق قد غابت من اإلنجيل!! 

بطريقة  استُخدمت  اليونانية  الكلامت  وإن  أضيفت!!!  قد  الكلامت  بعض  وإن 

خاطئة!! وإن معظم الرتجامت للنّص األصيل خاطئة]]].

  به اىل عيىس  ان النجيل املوحى  b يف  البيت  اهل  وقد ذكر  امئة 

جاء فيع ذكر النبي محمد َصىّل اللُه َعلَيِْه  وَآلِِه وبرش به املسيح وقد اقر الجاثليق 

  ذلك ومل ينكره بحضور علامء الديان  الكبرية انذاك وذلك )إن المام الرضا

التفت إىل الجاثليق فقال: هل دل اإلنجيل عىل نبوة محمد َصىّل اللُه َعلَيِْه  وَآلِِه 

وسلم؟قال:لو دل اإلنجيل عىل ذلك ما جحدناه.

فقال : اخربين عن السكنة التي لكم يف السفر الثالث.

فقال الجاثليق: اسم من أسامء الله تعاىل، ول يجوز لنا أن نظهره.

قال الرضا : فان قررتك انه اسم محمد َصىّل اللُه َعلَيِْه  وَآلِِه وسلم وذكره 

َ بني إرسائيل مبحمد َصىّل اللُه َعلَيِْه  وَآلِِه وسلم لتقر، به  واقر عيىس به وانه برَشَّ

ول تنكره؟

قال الجاثليق: إن فعلت أقررت، فإين ل أرد اإلنجيل ول اجحده.

قال الرضا : فخذ عىل السفر الثالث الذي فيه ذكر محمد وبشارة عيىس 

مبحمد َصىّل اللُه َعلَيِْه  وَآلِِه وسلم.

قال الجاثليق: هات.

فاقبل الرضا  يتلو ذلك السفر من اإلنجيل حتى بلغ ذكر محمد َصىّل 

اللُه َعلَيِْه  وَآلِِه 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 الرابعة،977]م، ص 5]].
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والكساء،  والعصا  الناقة  صاحب  وهو  الله:  وصفه  مبا  إل  أصفه  ل  قال: 

﴿النبي األمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم يف التوراة واإلنجيل يأمرهم باملعروف 

عنهم  ويضع  الخبائث  عليهم  ويحرم  الطيبات  لهم  ويحل  املنكر،  عن  وينهاهم 

واملنهاج  األقصد  الطريق  إىل  يهدي  عليهم﴾  كانت  التي  واألغالل  إرصهم 

هل  وكلمته  الله  روح  بحق عيىس  جاثليق  يا  سألتك  األقوم،  والرصاط  األعدل، 

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  أما إذا مل تكفر بجحود اإلنجيل وأقررت مبا فيه من صفه 

محمد َصىّل اللُه َعلَيِْه  وَآلِِه وسلم فخذ عيل ما يف السفر الثاين فإين أُوجدك ذكره 

وذكر وصيه وذكر ابنته فاطمة وذكر الحسن والحسني.

فلام سمع الجاثليق ورأس الجالوت ذلك علام أن الرضا  عامل بالتوراة 

التوراة  بجحود  إل  دفعه  ول  رده  يكننا  ل  مبا  أىت  لقد  والله  فقال:  واإلنجيل 

عندنا  يتقرر  مل  ولكن  جميعاً،  وعيىس  موىس  به  برش  ولقد  والزبور،  واإلنجيل 

بالصحة أنه محمد هذا، فأما اسمه محمد فال يجوز لنا أن نقر لكم بنبوته، ونحن 

شاكون انه محمدكم أو غريه.

فقال الرضا : احتججتم 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؟

بأنه محمدكم ألنا إن  لنا أن نقر لكم  فأحجموا عن جوابه وقالوا: ل يجوز 

اإلسالم  يف  ادخلتمونا  ذكرتم  ما  عىل  وابنيهام  وابنته  ووصيه  مبحمد  لك  أقررنا 

كرهاً.
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فقــال الرضــا : أنــت يــا جاثليــق آمــن يف ذمــة اللــه وذمــة رســوله، انــه 

ل يبــدوك يشء تكــره مــام تخافــه وتحــذره.

قــال: أمــا إذ قــد آمنتنــي فهــذا النبــي الــذي اســمه محمــد وهــذا الــويص 

الــذي اســمه عــيل وهــذه البنــت التــي اســمها فاطمــة وهــذان الســبطان اللــذان 

ــذا  ــم ه ــن اس ــور م ــل والزب ــوراة واإلنجي ــني يف الت ــن والحس ــمهام الحس اس

النبــي وهــذا الــويص، وهــذه البنــت وهذيــن الســبطني صــدق وعــدل أم كــذب 

وزور؟

قال: بل صدق وعدل، ما قال الله إل الحق]]].

امنا نقلنا النص كامال لهميته القصوى يف هذا البحث

ــد  ــمي ق ــدس الرس ــاب املق ــة يف  الكت ــارت النبوي ــكالم يف البش ان  ال

ــذه  ــات، ال ان ه ــن املؤلف ــري م ــا يف الكث ــا وتحقيق ــاب بحث ــتوعبها الكت اس

ــب  ــا يف الكت ــد وردت ايض ــمية فق ــب الرس ــىل الكت ــرص ع ــارات مل تقت البش

ــالح  ــمى يف إصط ــي تس ــة والت ــة الكنيس ــن قبل ــورة م ــة او املحض املمنوع

ــرف اول   ــا ولنع ــوع بحثن ــي موض ــا( ه ــو كريف ــان) الب ــامء الدي عل

ماهي االبو كريفا
 )األبوكريفــا(   مشــتقة مــن الكلمــة  الغريقيــة )apocruhos(وتعنــي 

ــفار(  ــع  ديني)أس ــب ذات طاب ــري اىل كت ــي تش ــو(  وه ــض( أو) املخب )الغام

ــب مقدســة،  وبعــض هــذه  ــل الكنيســة ككت ــا مــن قب ــا غــري معــرتف به لكنه

الكتــب ألحــق  بالعهــد القديــم) التــوراة(، بينــام ألحــق بعضهــا  اآلخــر بالعهــد 

الجديــد) النجيــل( وأغلــب الكتــب املنتســبة للمجموعــة األوىل تــم حفظهــا 

 ]]] الخرائج والجرائح: قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي)ت537هـ(، تحقيق: مؤسسة اإلمام املهدي 

)( يف قم، ط]، مؤسسة النور، بريوت ـ لبنان ]]4]هـ ـ ]99]م ج3 ص]34.
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مــن خــالل ترجــامت  أغلبهــا اىل اللغــة اليونانيــة، وهنــاك بعــض الرتجــامت  

التــي بقيــت حتــى اليــوم باللغــة الرمينيــة القديــة واللغات  الســالفية  للكتيســة 

القديــة، ومــن بــني األســفار املشــكوك  يف صحتهــا وامللحقــة بالعهــد القديم 

ــدراس  ــوخ( و)إيس ــي أخن ــفر النب ــاين( و) س ــني األول والث ــفار املكابي ) أس

ــة  ــتري ( و)حكم ــفر إس ــث( و )س ــت( و) يهودي ــفر توبي ــة(  و) س األوىل والثاني

ــالة  ــاروخ( و) رس ــفر ب ــرياخ( و) س ــن س ــوع ب ــة يس ــفر حكم ــليامن(  و) س س

ــد  ــت وق ــر املي ــات البح ــني مخطوط ــدت  ب ــا( وج ــو كريف ــذه )األب أرميا(،وه

ــات  جامعــة  ــا(  لول مــرة يف الشــارة اىل كتاب ــو كريف ــري ) الب اســتخدم  تعب

بعينهــا مــن الجامعــات املســيحية) الغنوصيــني(  الذيــن دعــوا اىل تعاليمهــم 

ــيحيني   ــات املس ــارة اىل كتاب ــري لالش ــتخدم التعب ــق  اس ــت لح رسا،ويف وق

ــا مقدســا،]]]  ــل  بوصفهــا كتاب ــي مل تقب ــل الت األوائ

ــرش  ــادس ع ــرن الس ــتعاملها يف الق ــر ]]]اس ــن لوث ــي مارت ــاد الصالح اع

امليــالدي بعــد ان كانــت مخفيةلكونهــا مشــكوك يف صحتهــا، ان هــذه الســفار 

كانــت موجــودة يف بعــض النســخ القديــة مــن الكتــاب املقــدس، يف الجــزء 

ــي  ــم( الت ــوراة ) العهــد القدي ــني اســفار الت ــع ب ــذي يق ــاب  ال ــذي مــن الكت ال

الهيئة  الفيشاوي،   سعد  وتحرير:  وتعريب  الدينية،اعداد  للمعتقدات  العلمي  املعجم   [[[

املرصية العامة للكتاب، الطبعة الوىل سنة 007] م، ص ]3.

لحركة  بارز  وزعيم  الربوتستانتي،  املذهب  مؤسس  )483]م(  عام  ولد  املاين  لهويت   [[[

السادس عرش وعرفت  القرن  النصف الول من  بها يف  قام  التي   )reformation( الصالح 

فيام بعد باسمه) اللوثرية( وعرفت اجامل باسم الكنيسة املحتجبة، كان من اصالحاته رفض 

سكوك الفغران  تدريس املنطق والفلسفة اليوناية يف الكنيسة،ينتمي اىل ارسة فال حية، تعلم 

رئيسا   ) )5]5]م  عام  واصبح  ويتنربغ  جامعة  يف  الالهوت  استاذ  واصبح  ارفت  جامعة  يف 

املسيحية(  الحرية  يف  الصغري  مؤلفاته)الكتاب  من  املانيا،  يف  الوغسطينية  للرهبنة   عاما 

و)التعليم املسيحي الكبري من اجل الخدم  اللهية( تويف عام 5467]م)ظ:الحميل الحاج، 

املوسوعة امليرسة يف الفكر الفلسفي والجتامعي، مكتبة نارشون لبنان – الطبعة الوىل سنة 

سنة 000] م، بيسن، آندرو، مسالة الله، ترجمة : محمد الفشتيك،دار الرافدين – بريوت – 

الطبعة الوىل  سنة 8]0] م ص 00](
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تســبقها، واســفار النجيــل) العهــد الجديــد( التــي تتبعهــا]]]. 

ومــن هــذه البوكريــف التــي جــاءؤت فيهــا تلــك البشــارات يف نبــوة نبينــا 

َصــىّل اللــُه َعلَيْــِه  وَآلـِـِه واخبــار امــة الســالم ومــا يجــري فيهــا مــن الحــوادث 

ى  لكرب ا

اوال: سفر اخنوخ

ــام   ــف ع ــوايل األل ــدة ح ــا  مل ــاً  يف اورب ــري معروف ــفر غ ــذا الس كان  ه

ــوس  ــو في ــل ) غي ــن قب ــا  م ــاظ به ــرى الحتف ــذرات ج ــالل ش ــن خ إل م

سينســيلوس( حــوايل) 792 م(  وأخــريا جــرى إكتشــافه يف الحبشــة  مــن قبــل 

) بــروس(  ســنة)1773م (

ولقــى هــذا الســفر اهتاممــا واســعا يف انكلــرتا  فقــد ترجــم اىل الملانيــة 

مــن قبــل الدكتــور هفــامن يف عــام 1834م، واىل الالتينيــة مــن قبــل غفــرو رير 

يف عــام 1840م، ثــم اىل الملانيــة ثانيــة  مــن قبــل ديلــامن يف عــام 1854م، 

وبــني كالــش   ان ســفر أخنــوخ ســوف يســتخدم يف يــوم مــا عــىل انــه الشــاهد 

الهــم يف تاريــخ العقائــد الدينيــة]]]

يف هــذا الســفر ويف الصحــاح الرابــع منــه يــكاد يــرصح أخنــوخ  بحقيقــة 

المئــة b  ولنقــرأ معــا عبارتــه ونقــف عندهــا:

 )جميــع الذيــن يف الســاموات يعلمــون  مــا يجــري هنــاك، هــم يعلمون ان 

املنــريات الســاموية  لتغــري مســاراتها، أي ان كال منهــا يــرشق ويغيــب بانتظــام  

ــم  ــا  ه ــي تلقوه ــر الت ــرق لألوام ــن دون خ ــدد م ــا  املح ــد يف وقته كل واح

يــرون الرض  ويفهمــون مــا يجــري هنــاك مــن بدايتهــا حتــى نهايتهــا... لقــد 

الحقيقة والخيال، ترجمة عادلب اسعد  ادوارد، اسطورة املسيحية بني  افري، جورج  ]]] ظ: 

املريي،  دار آفاق ت القاهرة، الطبعة الوىل  سنة 5]0] م،  ص97]

]]] زكار، سهيل، املحذوف من الورات كامال،دار قتيبة  سوريا – دمشق، الطبعة الوىل سنة 

006] م، ص]]. 
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قــدروا ورأوا كل شــجرة كيــف تظهــر للذبــول، وكل ورقــة للســقوط، باســتثناء 

أربــع عــرش شــجرة التــي هــي غــري طارحــة لوراقهــا وهــي التــي تنتظــر مــن 

القــدم اىل ظهــور اوراق جديــدة لشــتائني او ثالثــة ]]] 

ان هــذه الكلــامت تنــص برصاحــة تامــة عــىل املعصومــني الربعــة عــرش 

ــذات  ــالم وبال ــان  ال الس ــع الدي ــراث جمي ــد يف ت ــم ل يوج ــذا الرق اذ ان ه

الماميــة الثنــي عرشيــة، فهــو لينطبــق عــىل الحوارييــون، و مــا يكــن ذكــره 

ــد  ــم  بع ــام بينه ــوا في ــن اختلف ــرش الذي ــي ع ــباط الثن ــل الس ــي ارسائي يف بن

عبــور البحــر فنبــع لهــم اثنــي عــرش عينــا وطلبــوا مــن مــوىس ان يشــق لهــم 

اثنــي عــرش طريقــا يف البحــر لنهــم مل يتفقــوا عــىل امــر واحــد، ثــم ان صفات 

ــة  ــون، كناي ــم ليذبل ــون وانه ــم باق ــوخ رصح بانه ــم اخن ــن ذكره ــولء الذي ه

ــا بامتدادهــم الشــخيص املتمثــل بالقائــم  عــن بقــاء امرهــم حتــى نهايــة الدني

املهــدي والــذي نــوه عنــه اخنــوخ يف الصحــاح الثــاين حيــث يقــول:

ــاء  ــامرس القض ــيه، لي ــن قديس ــرشة الف  م ــع ع ــل م ــه واص ــروا ان )انظ

عليهــم، وليدمــر الرشار، وليعاقــب جميــع المثــني  مــن اجــل كل يشء هــو 

ــد عمــل واقــرتف ضــده ( ]]] ــاين ق ــب ول رب ذن

فهــولء العــرشة آلف هــم انصــار املهــدي  الذيــن يخــرج بهــم ول 

يخــرج حتــى يكتملــون لنهــم يشــكلون الحلقــة التــي يخــرج بهــا 

ان اســتنتاجنا املتقــدم مــن النصــوص  الــواردة يف كتــب البوكريفــا 

وانطباقهــا عــىل اهــل البيــت b  تدعمــه  النصــوص الصــادرة عنهــم b فعــن 

ــه تعــاىل فرجــه ( مــن مكــة  ــم ) عجــل الل ــه  ل يخــرج القائ ــد الل أيب عب

حتــى يكــون مثــل الحلقــة قلــت : وكــم الحلقــة ؟ قــال : عــرشة آلف، جربئيــل 

عــن يينــه وميكائيــل عــن يســاره ثــم يهــز الرايــة املغلبــة ويســري بهــا فــال يبقى 

]]] املحذوف من التورة كامال ص50

]]] املحذوف من التورة كامال ص49
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أحــد يف املــرشق ول يف املغــرب إل بلغهــا، وهــي رايــة رســول اللــه  ) َصــىّل 

ــم لفهــا ودفعهــا إىل  ــدر ث ــوم ب ــل ي ــزل بهــا جربئي ــِه وســلم ( ن ــِه  وَآلِ ــُه َعلَيْ الل

ــح  ــني  ففت ــري املؤمن ــا أم ــرصة فنرشه ــوم الب ــى إذا كان ي ــيل   حت ع

اللــه عليــه ثــم لفهــا فهــي عندنــا ل ينرشهــا أحــد حتــى يقــوم القائــم فــإذا هــو 

قــام فنرشهــا مل يبــق بــني املــرشق واملغــرب إل بلغهــا ويســري الرعــب قدامهــا 

شــهرا وعــن يينهــا شــهرا وعــن يســارها شــهرا ]]] 

ــام  ــوخ يفــرس الم ــواردة يف كالم اخن ــة ال ــان الوراق النظــرة الباقي ويف بي

الصــادق الســنابل  املباركــة باهــل البيــت b، ففــي قولــه تعــاىل مثــل الذيــن 

ينفقــون أموالهــم يف ســبيل اللــه كمثــل حبــة أنبتــت ســبع ســنابل يف كل  ســنبلة 

مائــة حبــة واللــه يضاعــف ملــن يشــاء واللــه واســع عليــم

ــبعة  ــنابل س ــبع  الس ــا والس ــه عليه ــىل الل ــة ص ــة فاطم ــول  ألحب يق

ــة(  ــة حب ــنبلة مائ ــه )يف كل س ــت : قول ــم ..  فقل ــابعهم قامئه ــا س ــن ولده م

قــال : يولــد الرجــل منهــم يف الكوفــة مائــة مــن  صلبــه وليــس ذاك إل هــؤلء 

ــبعة]]] الس

ثــم أن الشــجرة املباركــة وصــف ينطبــق متامــا عــىل أهــل البيــت b ولــو 

أردنــا أن نذكــر النصــوص يف ذلــك لــكال بنــا الحديــث ال إننــا نكتفــي بذكــر 

ــول  ــنده إىل رس ــي بس ــظ الكنج ــرج الحاف ــم الكالم،أخ ــه نخت ــد وب ــرب واح خ

ــِه  وَآلِــِه أنــه قــال : أنــا الشــجرة، وفاطمــة فرعهــا، وعــيل  اللــه َصــىّل اللــُه َعلَيْ

ــجرة يف  ــل الش ــا، وأص ــيعتنا ورقه ــا، وش ــني مثرته ــن والحس ــا، والحس لقاحه

جنــة عــدن وســائر ذلــك يف ســائر الجنــة . هــذا لفظــه عنــد العامــة وأمــا عنــد 

ــن  ــيل ب ــا وع ــت أن ــتى و خلق ــجار ش ــن أش ــاس م ــق الن ــو : خل ــايخنا فه مش

]]] املجليس، محمد باقر ) ت، ]]]]هـ / 699]م ( : بحار النوار الجامعة لدرر اخبار المئة 

الطاهر، ) مطبعة مؤسسة الوفاء، بريوت، ط]، 983]م ( . ج ]5 ص 397

تحقيق  السمرقندي.التفسري،  السلمي  عياش  بن  مسعود  بن  محمد  النرض  أبو   : العيايش   [[[

السيد هاشم الرسويل املحاليت، املطبعة العلمية قم.: ج ] ص 47]
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أيب طالــب مــن شــجره واحــدة، فــام قولكــم يف شــجرة أنــا أصلهــا، وفاطمــة 

فرعهــا، وعــيل لقاحهــا، والحســن والحســني مثارهــا، وشــيعتنا أوراقهــا، فمــن 

تعلــق بغصــن مــن أغصانهــا ســاقته إىل الجنــة، ومــن تركهــا هــوى يف النــار]]]

و أليب يعقوب النرصاين نظم هذا الخرب شعرا  

مــا يف الجنــان لهــا شــبه مــن الشــجر نابتــة الخلــد  يف  دوحــة  حبــذا  يــا 

البــرش ســيد  عــيل  اللقــاح  ثــم  فاطمــة والفــرع  أصلهــا  املصطفــى 

بالثمــر امللتــف  الــورق  والشــيعة  مثــر لهــا  ســبطاها  والهاشــميان 

أهــل الروايــات يف العــايل مــن الخــرب بــه جــاء  اللــه  رســول  مقــال  هــذا 
والفـــــوز مــع زمــرة مـــن أحسـن الـزمر]2] غــدا النجــاة  أرجــو  بحبهــم  إين 

ــال  ــال مذه ــعون تفصي ــن والتس ــاح الثام ــوخ  الصح ــفر اخن ــر يف س يذك

ــن  ــن ف ــام( م ــك الي ــا بـ)تل ــرب عنه ــي يع ــالم والت ــة الس ــري يف ام ــام يج ع

ــول: ــالء  يق ــف يف كرب ــة الط ــرصح بواقع ــكاد ي ــث ي ــع حي ووقائ

ــم  ــور بعضه ــم  بحض ــع أبنائه ــيرصعون  م ــاء س ــام، الب ــك الي )يف تل

ــر  ــق نه ــا، اىل ان يتدف ــوة اموات ــع الخ ــوة م ــقط الخ ــوف يس ــا،  ولس بعض

ــم. بدمائه

ــه،  ــرشف اخي ــرضر ب ــاق اتل ــن الح ــده  ع ــح ي ــن يكب ــرم  ل ــام ان املج ك

مــن فجــر النهــار حتــى غــروب الشــمس ســوف تســتمر املذبحــة، الحصــان 

ســوف يخــوض يف دمــاء املجرمــني حتــى صــدره وســوف تغــرق العربــة حتــى 

]]] الكنجي الشافعي، ابوعبدالله محمد بن يوسف بن محمد القريش ت 658 هـ،كفاية الطالب يف مناقب عيل 

بن أيب طالب  : تحقيق وتصحيح وتعليق محمد هادي األميني، دار احياء تراث أهل البيت b، مطبعة 

الفارايب، طهران 404] هـ ص 5]4

جواد  تحقيق  املرتىض،،  لشيعة  املصطفى  عيل،بشارة  بن  محمد  بن  محمد  الطربي،   [[[

القيومي الصفهاين، ط ]، مؤسسة النرش اإلسالمي، طهران  0]4]هـ  ص]4 
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جرسهــا( ]]]

انهــا اشــارة رصيحــة وواضحــة ملــا يجــري يف واقعــة كربــالء، نعــم لقــد 

ــة دفاعــا عــن  ــع الخــوة يف اعظــم مواســاة شــهدتها البرشي ســقط الخــوة م

اخيهــم الحســني ، امــا الحصــان املذكــور يف هــذا النــص فليــس ببعيــد 

عــام فعلــه جــواد المــام الحســني  ذو الجنــاح والــذي جــاءت بــه األخبــار 

الصحيحــة]]] 

ثــم يقــول يف الصحــاح  التاســع والتســعون منوهــا عــن ظهــور املخلــص 

ــن العــامل  ــع الــرشور م ــان وترتف ــه العــدل والم ــذي يعــم مــن خــالل دولت ال

منوهــا انــه ســوف يأخــذ بثــأر املقتولــني يف تلــك املذبحــة  ]3]:

ــوف  ــاء، وس ــن الختب ــة اىل اماك ــزل املالئك ــوف ين ــام س ــك الي )يف تل

يجتمــع كل اللذيــن ســاعدوا يف الجريــة مــع بعضهــم بعضــا يف بقعــة واحــدة 

.[4[

]]] زكار، سهيل، املحذوف من الورات كامال، ص87]. 

]]] روى ابو مخنف عن الجلودي انه كان رصع الحسني   فجعل فرسه يحامي عنه ويثب 

دم  يف  مترغ  ثم  رجالً  اربعني  الفرس  قتل  حتى  ويدوسه  رسجه  عىل  فيخبطه  الفارس  عىل 

الحسني وقصد نحو الخيمة وله صهيل عال ويرضب بيديه الرض. )ظ: مناقب ال ايب طالب 

 ) [[6/3

]3] سئل المام الصادق   عن قوله تعاىل: َو َمْن ُقِتَل َمظْلُوماً َفَقْد َجَعلْنا لَِولِيِِّه ُسلْطاناً َفال 

يُرْسِْف يِف الَْقْتِل إِنَُّه كاَن َمْنُصوراً.قال: ذلك قائم آل محمد )عليه و عليهم السالم(، يخرج 

 :[  فلو قتل أهل األرض مل يكن مرسفا.)ظ:عيون أخبار الرّضا ، فيقتل بدم الحسني

73]/ 5، ينابيع املودة: 4]4(.

ىف    امرياملؤمنني  كر  املعلوم  الوقت  يوم  كان  فاذا  قال:     الصادق  المام  عن   [4[

الفرات   ( العراق  اراىض  ميقاتهم ىف ارض من  يكون  و  ابليس ىف اصحابه  اصحابه و جاء 

خ ل( يقال لها الروحاء قريب من كوفتكم فيقتتلون قتال مل يقتتل مثله منذ خلق الله عز و جل 

العاملني فكأىن انظر اىل اصحاب عىل امرياملؤمنني  قد رجعوا اىل خلفهم القهقرى مأة 
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يف ذلــك اليــوم ســوف ينبعــث الكــرث ســموا لتنفيــذ القضــاء العظيــم بحق 

جميــع املذنبني،وليعهــد بجميــع البــرار واملقدســني اىل املالئكــة املقدســني 

حتــى يتولــوا حاميتهــم مثــل حاميــة بــؤ بــؤ العــني، حتــى يكــون كل رش وكل 

جريــة قــد زال مــن الوجــود( ]]].

نجــد الكثــري  مــن مثــل هــذه النصــوص  بــني ســطور الكتــب املقدســة 

الغــري معــرتف بهــا، وهــي كــام يبــدوا مــن ظاهرهــا ابلــغ مــن الترصيــح فــان 

ــيء  ــر ب ــوز وبتذك ــا الرم ــني طياته ــل ب ــد ان تحم ــتقبل لب ــار املس ــر أخب ذك

مــن البهــام، خصوصــا لهــل ذلــك الزمــان الذيــن ليحتملــون الكشــف عــن 

ــوادث . ــال للح ــا مفص ــا وتعين ــتقبل ترصيح ــوادث املس ح

ثاني�ا: مزامري داود

 عرفــت املزامــري عــىل انهــا أدعيــة ومناجــاة نبــي اللــه داود ، حــني 

كان يناجــي ربــه بصوتــه الحســن فهــي يف الــرتاث الســالمي مرتبطــة بالصــوت 

الحســن الــذي يتميــز بــه نبــي اللــه داود ، وقــد أعطــي مــن طيــب النغــم 

ــه  ــه وهــو يف محراب ــه تقــع علي ــور ألجل ــت الطي ــع القــراءة مــا كان ــذة ترجي ول

والوحــش تســمعه فتدخــل بــني النــاس ول تنفــر منهــم ملــا قــد اســتغرقها مــن 

طيــب صوتــه]]]

ويشــكك املســيحيون بكــون هــذه املزامــري 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 ص84]. 

  [4 ج   : األنوار  بحار  املجليس،   ،47[ ص  البالغة:ج]  لنهج   رشح  الحديد،  ايب  ابن   [[[

األمرية  ط.بال،  األنبياء،  قصص  يف  املبني  لنور  الله،  نعمة  الجزائري،  5]،الجزائري،  ص 

للطباعة،النجف، 003]م، ص ]34 .
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ــل  ــاء قب ــون أتقي ــا عرباني ــي كتبه ــري الت ــذه املزام ــب أن ه ــن العجي )م

املســيح بقــرون، تســتعمل اليــوم يف عبــادة الكنيســة املســيحية وتناســب ذوق 

جميــع الطوائــف عــىل حــد ســواء . ولعــل هــذا دليــل عــىل كونهــا موحــى بهــا 

ــه تعــاىل  ــه وهــي صــادرة مــن أعــامق القلــب اإلنســاين يف نســبته لل مــن الل

ــاء  ــم والرج ــزن والغ ــة والح ــد والتوب ــكر والحم ــيات الش ــن حاس ــرب ع وتع

والفــرح عامــة، عــىل نحــو يجعــل كل نفــس تقيــة يف كل عــرص وكل بلــد تشــعر 

مبناســبتها لحتياجاتهــا . وإن مل تشــعر كل الشــعور بقــوة كل مزمــور فــام ذلــك 

ــه ( ]]]. ــع الظــروف املحيطــة بتأليف إل لعــدم إدراك جمي

ــون  ــري اىل ك ــل يش ــن دلي ــون ع ــم  يبحث ــص انه ــذا الن ــن ه ــر م ويظه

ــرض  ــة لغ ــدوها يف الكنيس ــاس انش ــري ان الن ــدوا غ ــا ومل يج ــري وحي املزام

ــذه  ــوص به ــي للنص ــي الله ــت الوح ــل يثب ــة، فه ــم العبادي ــالة والرتاني الص

ــرى ؟ ــا ت ــائل ي الوس

نعــم لقــد  بلــغ التحريــف اىل اخفــاء هــذه املزامــري التــي هــي خطــاب 

الهــي مــن الســامء لهــل الرض بواســطة  نبــي اللــه داوود   فتحولــت اىل 

اناشــيد وادعيــة 

ان املزامــري البوكريفــا هــي ايضــا نصــت عــىل بعثــة خاتــم النبيــاء َصــىّل 

ــون  ــر املأم ــت بام ــور ترجم ــن الزب ــة م ــخة خطي ــي نس ــِه، فف ــِه  وَآلِ ــُه َعلَيْ الل

ــابع  ــور الس ــاء يف املزم ــا]]] ج ــا  فارتضاه ــام الرض ــىل الم ــت ع وعرض

ــة منهــا : واملائ

)يــا داود، محمــد املحمــود الرافــع الــذروة العزيز الربهــان العظيــم الحجة 

املحمــود املصطفــى واألمــني املرتــىض الصــادق الطاهــر الــذي خلــق مــن 

]]] جورج بوست ) الدكتور (، قاموس الكتاب املقدس، مجمع الكنائس الرشقية -  املطبعة 

األمريكية، بريوت، 894] م. ص 430.

]]] قام الباحث بتحقيق هذه النسخة الفريدة من املزامري وهي تحت الطبع الن .



37 نبين�ا وأهل البيت b يف الكتب  املقدسة )األبو كريفا  إنموذجا(

شــجرة طهــر الشــديد البــأس فيــام يرضينــي، الشــديد البــأس فيــام يســخطني،، 

الــذي يســتحبني الصحيــح، الشــديد الحــرص عــىل ديني،الــذي مل تغلبــه زهــرة 

ــاء النجــب  ــور القمــر والشــمس وأنتــم معــارش األنبي ــه ن ــا وبهجتهــا، ففي الدني

مــن عبــد، وإذا أوقــرت الســحاب أكــرث مــن طاقتهــا مطــراً ســألتني أن أخففــه 

فخففــت حملهــا لــوله مــا أهبطــت آدم إىل األرض ول عمــرت الدنيــا 

ــه عليهــام  ــم صــىل الل ــروع إبراهي ــرع مــن ف ــا داود ف ــدري مــن هــو ؟ي ت

لــه بنــا ابراهيــم وقبــل آدم، مــن كفــر بــه فعليــه لعنتــي، وســيخرج قــوم يدعــون 

ــك  ــر أولئ ــن يدب ــا داود مل ــدري ي ــم، أوت ــن كتبه ــمه م ــون إس ــة يح الرهباني

ــأرشك  ــم ف ــع آبائه ــم م ــع أمهاته ــيطان واق ــم ألن الش ــن عقوله ــذا م ــار ه الكف

ــوا عــن ســواء الســبيل. ــوا وكفــروا وضل ــه مــع نطفــة آبائهــم فضل نطفت

فمــن آمــن مبحمــد فقــد إستمســك باإليــان ومــن كفــر مبحمدفقــد كفــر 

ــي  ــن كتب ــني يشء م ــرق ب ــور ومل يف ــل والزب ــة واإلنجي ــن بالتوري ــن آم يب وم

أجزيتــه الجــزاء موفــراً، وأنــا العزيــز الحكيــم( ]]].

ومــن هنــا فــان المــام الرضــا   اثبــت ذكــر نبــوة النبــي محمــد صــىل 

اللــه عليــه يف مزامــري داود وذلــك حــني احتــج عــىل اهــل الديانــات ملــا ســاله 

راس الجالــوت قائــال :

 )لســت أقبــل منــك حجــة ال مــن التوريــة أو مــن اإلنجيــل أو مــن زبــور 

داود مبــا يف صحــف إبراهيــم ومــوىس  قــال الرضــا  : ل تقبــل منــي 

حجــة ال مــا نطــق بــه التوريــة عــىل لســان مــوىس بــن عمــران ، واإلنجيــل 

عــىل لســان عيــىس بــن مريــم ، والزبــور عــىل لســان داود  فقــال رأس 

]]]  ظ:  ص 38]من هذا املخطوط،والنسخة موجودة يف مركز إحياء الرتاث السالمي يف قم 

املقدسة بجمهورية ايران السالمية)ظ: ضياء بدر آل سنبل،  فهرس مصورات املخطوطات 

ص 384، نرش : مؤسسة طيبة لحياء الرتاث، ط] سنة 9]4]م.(
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الجالــوت : مــن أيــن ثبتــت نبــوة محمــد َصــىّل اللــُه َعلَيـْـِه  وَآلـِـِه ( ]]].

فعنــد ذلــك انــربى المــام  وبــني لــه ذلــك النــص الــذي يف الزبــور 

  :  ــِه  وَآلِــِه قــال والــذي فيــه الدللــة عــىل نبــوة النبــي َصــىّل اللــُه َعلَيْ

)قــال داود يف زبــوره وأنــت تقــرأ : اللهــم ابعــث مقيــم الســنة بعــد الفــرتة، 

ــِه  وَآلِــِه  فهــل تعــرف نبيــا أقــام الســنة بعــد الفــرتة غــري محمــد َصــىّل اللــُه َعلَيْ

وســلم ؟ ! قــال رأس الجالــوت : هــذا قــول داود نعرفــه ول ننكــره، ولكــن عنــي 

بذلــك عيــىس، و أيامــه هــي الفــرتة، قــال الرضــا  : جهلــت، إن عيــىس مل 

يخالــف الســنة وقــد كان موافقــا لســنة التــوراة حتــى رفعــه اللــه إليــه(]]]  

ــاء يف  ــا ج ــمية م ــري رس ــري داود الغ ــرى يف مزام ــارات الخ ــن البش وم

ــع: ــور التاس املزم

ــدك ان  ــن بع ــاس م ــه للن ــليامن فليقل ــّر س ــول : م ــا اق ــا داود م ــمع ي )اس

الرض أورثهــا محمــداً وامتــه وهــو خالفكــم مل تكــن صالتهــم بالطنابــري ول 

القمي،  بابويه  بن  موىس  بن  الحسني  بن  عيل  بن  محمد  جعفر  أبو  الصدوق،  ا   [[[

)ت8]3هـ/9]9م(، التوحيد : للشيخ الجليل األقدم الصدوق، تصحيح وتعليق : السيد هاشم 

الحسيني الطهراين، مؤسسة النرش السالمي - قم املرشفة .د،ص 7]4، عيون أخبار الرضا 

، تصحيح : السيد مهدي الحسيني الالجوردي، ] ج، ] مج، انتشارات جهان - طهران 

- 378] ه ـ (:ج ] ص 64] الحويزي، الشيخ عبد عيل بن جمعة العرويس ) ت ]]]] هـ(، 

نور الثقلني : تصحيح وتعليق : السيد هاشم الرسويل املحاليت، 5 ج، 5 مج، الطبعة الثانية، 

املطبعة العلمية - قم املقدسة - 383] هـ ، : ج ]  ص 79، املشهدي،املريزا محمد املتوىف 

5]]]،  تفسري كنز الدقائق : تحقيق الشيخ مجتبى العراقي - جامعة املدرسني بقم  حدود 

املقدسة - 3]4]: ج 5  ص ]0] .

أيب  بن  عيل  بن  أحمد  منصور  أبو  الطربيس،   ،4[3 ص  التوحيد،  الصدوق،   [[[

والنرش،  للطباعة  النعامن  دار   , الخرسان  باقر  محمد   : تحقيق   , طالب)560هـ(،الحتجاج 

اهل   وعلامء  الرضا  المام  بني  املطولة  املناظرة   )6( رقم  امللحق  ]3].وانظر  ج]ص 

الكتاب وهي غري املناظرة املشهورة  املعروفة.
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ــار( ]]]. ــوين باألوت يقدس

ــل  ــل املل ــع اه ــواره م ــا   يف ح ــام الرض ــر الم ــذا الذك ــد ه ويؤي

والديــان يف مجلــس املامــون .

ــفر  ــوت الس ــا رأس الجال ــمع ي ــوت اس ــرأس الجال ــا : ل ــال الرض )ق

ــور داوود،  ــن زب ــالين م الف

 قال: هات بارك الله فيك، وعليك وعىل من ولدك.

فتــىل الرضــا  الســفر األول مــن الزبــور حتــى انتهــى إىل ذكــر محمــد 

وعــيل وفاطمــة والحســن والحســني صلــوات اللــه عليهــم وآلهــم اجمعــني 

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.

ــه عــىل مــوىس  ــا الل ــي أنزله ــات الت ــال الرضــا : بحــق العــرش آي فق

ــوراة هــل تجــد وصــف محمــد وعــيل وفاطمــة والحســن  ــن عمــران يف الت ب

ــل؟ ــدل والفض ــوبني إىل الع ــوراة منس ــني يف الت والحس

قال: نعم ومن جحدها كافر بربه وأنبيائه( ]]].

ــذه  ــق ه ــىل تحقي ــا ع ــارات يف مقدمتن ــذه البش ــل ه ــا تفصي ــد تناولن وق

ــا ــدر هن ــذا الق ــي به ــذا نكتف ــري ل املزام

ثالثا: اجنيل القديس  برنابا

لقــد  كتــب يف القرنــني األولــني مــن امليــالد أناجيــل كثــرية رمبــا أنهوهــا 

إىل نيــف ومــأة مــن األناجيــل واألناجيــل األربعــة منهــا ثــم حرمــت الكنيســة 

]]] ص ]]من املخطوط .

]]]   الخرائج ج3 ص]34.
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ــا-  إل األناجيــل األربعــة التــي عرفــت  جميــع تلــك األناجيــل- كــام مــر قريب

قانونيــة ملوافقــة متونهــا تعليــم الكنيســة ومــن جملة األناجيــل املرتوكــة إنجيل 

برنابــا وقــد وجــد هــذا اإلنجيــل بالخــط اإليطــايل وترجمــه إىل العربيــة الدكتور 

ــران . وهــو  خليــل ســعادة مبــرص]]]. وترجمــه إىل الفارســية رسدار كابــيل  بإي

يوافــق يف عامــة قصصــه مــا قصــه القــرآن يف املســيح عيــىس بــن مريــم لذلــك 

ســوف،نتوقف هنــا عنــده  لهميتــه مــن حيــث  زمــان التدويــن .

من هون برنابا؟

برنابــا  - بفتــح البــاء - اســمه األصــيل  يوســف  كان مــن أصدقــاء بولــس 

وكان مرقــس ابــن اختــه وورد عــن شــخصية برنابــا يف العهــد الجديــد الكثــري 

مــن النصــوص ملخصهــا:  : انــه ســخي اليــد متــربع مبالــه للرســل مــن أجــل 

ــفاف .  ــم ش ــل كري ــدس، وفاض ــروح الق ــئ بال ــي ممتل ــر، نق ــوة  و طاه الدع

كذلــك فهــو ممــن  اختــاره الــروح القــدس مــع شــاول ) بولــس ( لنــرش الدعــوة 

. و اختارتــه الكنيســة مبعوثــا لهــا إىل أنطاكيــة وطرطــوس وهــو خــال مرقــص 

صاحــب اإلنجيــل الثــاين . كــام وينــص اإلصحاح التاســع مــن رســالة األعامل 

عــىل أنــه الــذي ســعى يف هدايــة شــاول ) بولــس ( الــذي كان يعتــدي بالقتــل 

والترشيــد عــىل التالميــذ 

ظهور هذا االجنيل

ــوس  ــالة لريان ــىل رس ــع ع ــه اطل ــوا أن ــي فرامين ــب الالتين ــول الراه يق

اســتنكر فيهــا مــا كتبــه بولــس مستشــهدا مبــا كتبــه برنابــا فدفعــه حــب الحقيقــة 

ــىل إىل  ــى وص ــد، حت ــد، وجاه ــل وج ــا، فعم ــل برناب ــن إنجي ــث ع إىل البح

ــا يف  ــل برناب ــد إنجي ــس فوج ــكتس الخام ــا س ــس الباب ــن نف ــامية م ــة س مرتب

]]]  قام اخريا الخوري  بولس الفغايل برتجمة هذا النجيل  وصدر عن الرابطة الكتابية سنة]]0]م، جمعيات  

من  كونه  يعرتف  ومل  النجيل  صاحب   برنابا  عىل  فيها  تحمل  مقدمة  له  وكتب  بريوت،  املقدس  الكتاب 

الحواريني وامنا هو راهب تسمى باسمه وكان سبب تحامله ذلك مبني عىل كون برنابا يعتب املسيح برشا 

وان خاتم النبياء هو النبي محمد  )ظ: انجيل برنابا، ترجمة الفغايل ص9-8( 
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مكتــب ســكتس الخامــس نحــو آخــر القــرن الســادس عــرش امليــالدي  ويتفــق 

مؤرخــو املســيحية عــىل أن أقــدم نســخة عــرثوا عليهــا لهــذا اإلنجيــل - إنجيــل 

ــب  ــا الراه ــرث عليه ــي ع ــة الت ــة اإليطالي ــة باللغ ــخة املكتوب ــي النس ــا - ه برناب

ــك بروســيا عــام 1709 .  ــالط مل ــم أحــد املستشــارين يف ب كري

ثــم انتقلــت هــذه النســخة التــي عــرث عليهــا الراهــب كريــر إىل البــالط 

ــكل  ــا ل ــرب مرجع ــي تعت ــخة الت ــي النس ــا وه ــة النمس ــا عاصم ــيك يف فين املل

ــة وجــدت  ــخ وإىل جــوار النســخة اإليطالي ــل األخــرى يف نظــر التاري األناجي

ــرف  ــه مل يع ــري أن ــة غ ــة اإليطالي ــن اللغ ــة ع ــبانية مرتجم ــة اإلس ــخة باللغ نس

ــا النســخة باللغــة اإلســبانية فقــد  ــذي نقلهــا إىل هــذه اللغــة، وأم بعــد مــن ال

ــه هــذه مل يعــرف عنهــا إل  ــة املســترشق ســايل، وترجمت نقلهــا إىل اإلنجليزي

شــذرات رددهــا يف خطبــة الدكتــور هوايــت  يقــول الدكتــور ســعادة : أصــدر 

البابــا جالســيوس األول أوامــره أول أن جلــس عــىل أريكــة البابويــة عــام 492 

ــمى  ــاب يس ــا كت ــا، ومنه ــوع مطالعته ــة املمن ــب املحرم ــامء الكت ــدد أس م بع

إنجيــل برنابا،جــاء يف  املجلــد الثــاين مــن دائــرة املعــارف اإلنجليزيــة، الطبعــة 

الثالثــة عــرشة، يف الصفحتــني مئــة وتســعة وســبعني، ومئــة ومثانــني، يف مفــردة  

أبــو كرفــل ليــرترش  : ان هنــاك أربعــة وعرشيــن إنجيــال آخــر مــن بينهــا إنجيــل 

برنابــا، وقــال : ان البابــا شــيال ســيوس األول قــد منــع مــن قراءتهــا، وقــد تربــع 

شــيال ســيوس األول عــىل مســند البابويــة عــام 492 م، اي قبــل مئــة ومثانيــة 

ــِه  وَآلِــِه وســلم (  عــرشة ســنة مــن بعثــة النبــي األكــرم ) َصــىّل اللــُه َعلَيْ

قــال رسكيــس :  إنجيــل برنابــا نــرشه منشــئ املنــار وهــو أحــد األناجيــل 

ــرشق  ــة ال ــل يف مجل ــذا اإلنجي ــاد ه ــيحيني وانتق ــد املس ــة عن ــري مقبول الغ

ــدد 40 ]]] ــنة 1907 ع ــرب س والغ

مرص،  رسكيس،  مطبعة  واملعربة،  العربية  املطبوعات  معجم  الياس،   يوسف  رسكيس،   [[[

8]9] م، : ج ]  ص 934 .
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و لســعيد العلــامء  الالريجــاين كتــاب جواهــر اليــان  يف النبــوة الخاصة 

عــىل مــا يف إنجيــل برنابا طبــع بطهــران  1307 

اسباب رفض النجيل من قبل العامل املسيحي

 تتلخص اسباب رفض املسيحية لهذا النجيل  يف أربعة أمور : 

األول : أنه مل يعترب املسيح ) ابن الله (، 

األمــر الثــاين : أن الذبيــح الــذي تقــدم بــه إبراهيــم الخليــل  للفــداء 

ــوراة، وكــام يعتقــد  هــو إســامعيل، وليــس بإســحاق كــام هــو مذكــور يف الت

ــيحيون،  املس

ــب،  ــيح  مل يصل ــني أن املس ــل يب ــذا اإلنجي ــث : أن ه ــر الثال األم

ــع  ــخريوطي،ول يس ــوذا األس ــىل يه ــبهه ع ــه ش ــى الل ــم، فألق ــبه له ــن ش ولك

ــرس  ــه بي ــا وجدهــا في ــا ومــن طلبه ــل برناب ــن انجي ــر الشــواهد م املجــال لذك

ــىل  ــواهد ع ــرص يف الش ــا نقت فان

ــو  ــس ه ــر (، لي ــيح املنتظ ــيا ( أو ) املس ــو أن ) مس ــع : وه ــر الراب األم

ــِه  ]]] ــِه  وَآلِ ــُه َعلَيْ ــىّل الل ــد َص ــل محم ــوع، ب يس

البشارات الواردة يف اجنيل برنابا

لقــد جــاءت البشــارة  يف انجيــل برنابــا بعنــوان  محمــد رســول اللــه  يف 

ــني :   ــع والثالث ــل التاس ــاء يف الفص ــا ج ــا : م ــذا اإلنجيل،منه ــن ه ــول م فص

ــق كالشــمس نصهــا   ــة تتأل ــه رأى يف الهــواء كتاب فلــام انتصــب آدم عــىل قدمي

ــال :  أشــكرك  ــاه وق ــذ آدم ف ــح حينئ ــه  ففت ــه ومحمــد رســول الل ــه إل الل ل إل

ــي  ــي ولكــن أرضع إليــك أن تنبئن أيهــا الــرب . إلهــي ألنــك تفضلــت فخلقتن

]]]  ظ: الواسطي،كاظم النصريي، اهل البيت يف الكتاب املقدس، دار جالل الدين  - قم، 

القاهرة-  النرصانية،  يف  محارضات  محمد،  زهرة،  ابو  ص8]،  4]4]م،  سنة  الوىل،  الطبعة 

الطبعة الوىل )ب ت(ج]ص 58.
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مــا معنــى هــذه الكلــامت  محمــد رســول اللــه  فأجــاب اللــه مرحبــا بــك يــا 

ــت]]]«  . ــان خلق ــك أول انس ــك إن ــول ل ــدي آدم وإين أق عب

 ومــن البشــارات مــا جــاء يف الفصــل الواحــد واألربعــني :  )فلــام التفــت 

آدم رأى مكتوبــا فــوق البــاب :  ل إلــه إل اللــه محمــد رســول اللــه]]]  . 

ــى آَدُم ِمــْن َربِّــِه كَلِــاَمٍت  وهــذا يوافــق مــا جــاء يف تفســري قولــه تعاىل)فَتَلَقَّ

 b ــِه إِنَّــُه ُهــَو التَّــوَّاُب الرَِّحيــُم( فقــد جــاء انهــا اســامء اهــل البيــت فَتَــاَب َعلَيْ

[3[  الخمســة املنقوشــة عــىل العــرش التــي رآهــا ادم

ومنها : ما جاء يف الفصل السادس والتسعني :

ــه  ــياء ألجل ــق كل األش ــذي خل ــوله ال ــل رس ــه ويرس ــم الل ــذ يرح  )حينئ

الــذي ســيأيت مــن الجنــود بقــوة وســيبيد األصنــام وعبــدة األصنــام وســينتزع 

ــن  ــالص الذي ــه لخ ــة الل ــيأيت برحم ــرش وس ــىل الب ــلطته ع ــيطان س ــن الش م

ــاركا(  ]4]  ــه مب ــن بكالم ــن يؤم ــيكون م ــه  وس ــون ب يؤمن

ــِه  وَآلِــِه مبــاركا يجعــل   ان اعتبــار املؤمــن بالنبــي محمــد َصــىّل اللــُه َعلَيْ

]]] انجيل برنابا، ترجمة سعادة ص 58، ترجمة الفغايل ص 04]

]]] انجيل برنابا، ترجمة سعادة ص ]6، ترجمة الفغايل ص 09]

]3] 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، لول هذه األسامء ملا خلقت سامء مبنية، ول أرضا مدحية، ول ملكا مقربا، 

ويغفر  توبته  يتقبل  أن  بحقنا،  سأله  ربه  آدم  عىص  فلام  خلقتك،  ما  لولهم  مرسال  نبيا  ول 

فأجابه ونحن  إلهي وسيدي ومولي بحقهم عليك إل غفرت يل خطيئتي،   : فقال  خطيئته 

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 ]]]، الهداية ص ]0](.

بقي من مواعظه،نرش طريق املعرفة،  تاريخه وما  النجيل  الرسول،  الدين عبد  زين  ]4] ظ:: 

خليل  النكليوية  عن  ترجمه  ص59،  برنابا،  انجيل   ،69 ص  7]0]م   سنة  الوىل،  الطبعة 

سعادة، طبعة صاحب املنار، بال تاريخ (.
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ــر  ــاء يف الذك ــام ج ــني ك ــا اول املبارك ــرش بنبين ــيح   املب ــيد املس الس

ــم  الحكي

َقــاَل إِينِّ َعْبــُد اللَّــِه آتـَـايِنَ الِْكَتــاَب َوَجَعلَِنــي نَِبيًّــا َوَجَعلَِنــي ُمَبــاَركًا أَيْــَن َمــا 

 :[[[ كَاِة َمــا ُدْمــُت َحيًّــا ــاَلِة َوالــزَّ كُنــُت َوأَْوَصــايِن ِبالصَّ

وهكــذا تتــوىل البشــارات الرصيحــة بنبــوة نبينــا عنــد برنابــا،  فقــد جــاء يف 

الفصــل الثــاين عــرش بعــد املائــة : 

ــد  ــيبيعني أح ــظ وس ــب التحف ــذا يج ــل ه ــه ألج ــا إن ــا برناب ــم ي )فاعل

تالميــذي بثالثــني قطعــة مــن نقــود وعليــه فــإين عــىل يقــني مــن أن مــن يبيعنــي 

يقتــل باســمي ألن اللــه ســيصعدين مــن األرض وســيغري منظــر الخائــن حتــى 

يظنــه كل أحــد إيــاي ومــع ذلــك فإنــه ملــا يــوت رش ميتــة أمكــث يف ذلــك 

العــار زمنــا طويــال يف العــامل ولكــن متــى جــاء محمــد رســول اللــه املقــدس 

تــزال عنــي هــذه الوصمــة( ]]] .

فالســيد املســيح  هنــا يبــني ان اتخــاذه ابنــا للــه وصمــة عــىل 

. املســيحيني ســيزيلها نبينــا محمــد

ومنهــا : مــا جــاء يف الفصــل الواحد والتســعني :  ومع أين لســت مســتحقا 

أن أحــل ســري حذائــه قــد نلــت نعمــة ورحمة مــن اللــه ألراه ]3].

واقرأ هذا املقطع من إجنيل برنابا الفصل 208 :

 إذا كنــت أفعــل اإلثــم وبخــوين يحببكــم اللــه، ألنكــم تكونــون عاملــني 

ــك  ــة، فذل ــي عــىل خطيئ ــدر أحــد أن يوبخن ــه، ولكــن إذا مل يق بحســب إرادت

]]] مريم/30-]3.

]]] انجيل برنابا، ترجمة سعادة ص 70]، ترجمة الفغايل ص 53] وعند الخري اختالف كثري 

يف النص .

]3] انجيل برنابا، ترجمة سعادة ص 39]، ترجمة الفغايل ص 5]].
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ــم  ــكم، ول أنت ــون أنفس ــام تدع ــم ك ــاء إبراهي ــتم أبن ــم لس ــىل أنك ــل ع دلي

ــه ]]]. ــدا ب ــم متح ــذي كان إبراهي ــرأس ال ــك ال ــدون بذل متح

وحول االعرتاف بالنبوة املحمدية يقول برنابا:

 ) إن اآليــات التــي يفعلهــا اللــه عــىل يــدي تظهــر أين أتكلــم مبــا يريــد 

اللــه، ولســت أحســب نفــيس نظــري الــذي تقولــون عنــه، ألين لســت أهــال ألن 

أحــل رباطــات أو ســيور حــذاء رســول اللــه الــذي تســمونه مســيا الــذي خلــق 

قبــيل، وســيأيت بعــدي كالم الحــق، ول يكــون لدينــه نهايــة ( .

ــوة  ــا هــو بشــارته يف نب ــة لنــكار صحــة انجيــل برناب ان الدوافــع الحقيقي

نبينــا لغــري امــا بقيــة الســباب فثانويــة لن اس الســباب ان يقــر املســحيون 

ــذ الكنيســة منصبهــا امــام  ــِه فتخــرس حينئ ــِه  وَآلِ ــُه َعلَيْ بنبــوة محمــد َصــىّل الل

.  ــة حــني جاءهــم عيــىس ــذي اهلــك اليهودي ــداء ال املســجد وهــو ال

ول يخفــى عــىل مــن دقــق النظــر يف كلــامت الســيد املســيح يف انجيــل 

برنابــا انــه  اشــار اىل عودتــه عنــد نهايــة العــامل وهــو املوافــق لخبارنبينــا 

ــام املهــدي   ــه خلــف الم ــه وصالت ــم نزول ــي تحت ــِه الت ــِه  وَآلِ ــُه َعلَيْ َصــىّل الل

. 

 رابعا: اجنيل الديداكي

هــذا النجيــل مــن الناجيــل غــري الرســمية وغــري معــرتف بــه مــن قبــل 

الكنيســة فهــو يهتــرب مــن البوكريفــا ايضــا 

ــام )1871 م(،  ــد ع ــاين وحي ــوط يون ــل يف مخط ــذا النجي ــف ه اكتش

ويعــود تاريــخ تدوينهــا اىل القــرن الول امليــالدي او بدايــة الثــاين ويظــن انــه 

اقــدم مــن انجيــا برنابــا، يحتــوي انجيــل الديــادايك عــىل ســتة عــرش اصحاحــا 

هــي كــام يــيل :

]]] انجيل برنابا، ترجمة سعادة ص 300، ترجمة الفغايل ص 8]4.
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الســلوك  يف  الســادس  الصحــاح  اىل  الول  الصحــاح  مــن   -1

) يقة لطر ا ( ملســيحي ا

القســم  هــو  العــارش،  الصحــاح  اىل  الســابع  الصحــاح  مــن   -2

ــالة  ــوم والص ــة والص ــن املعمودي ــث ع ــمل الحدي ــيس( ويش الليرتوجي)الطق

ــز  ــرس اخب ــاين وك ــة الغ ووليم

3- الصحاحان العارش والحادي عرشيف الرتب الكنيسية

4- الصحاح السادس عرش يف انتضار مجيء الرب ]]]

ــُه  ــىّل الل ــد َص ــي محم ــور النب ــارات بظه ــد البش ــل نج ــذا النجي يف ه

َعلَيـْـِه  وَآلـِـِه واضحــة وبعضهــا قــد ذكــر برمــوز ليــن تفســريها ال  بكونهــا يف 

  ــذي هــو غــري املســيح ــان ال ــي اخــر الزم خصــوص نب

:  فمن ذلك قول املسيح

)فصلــوا هكــذا: ابانــا الــذي يف الســامء فليتقــدس اســمك، ليــايت 

ــا  ملكوتك،لتكــن مشــيئتك كــام يف الســامء،كذلك الــذي عــىل الرض، خبزن

ــا  ــن لن ــن مل ــرتك نح ــام ن ــا، ك ــا علين ــا م ــرك لن ــوم، وات ــا الي ــذي للغد،اعطن ال

عليهــم،ول تدخلنــا يف تجربة،لكــن نجنــا مــن الرشيــر،لن لــك القــوة واملجــد 

ــوم(]]] ــرات يف الي ــالث م ــون ث ــذا تصل اىل الباد،هك

املالحظ يف هذا النص كا يايت:

ــه: )ليــايت ملكوتــك (، فلــو كان املســيح هــو   اول: دعــاء املســيح بقول

ــؤال  ــذ الس ــال ه ــي ان يس ــا كان ينبغ ــاء مل ــم النبي ــايئ وخات ــص النه املخل

ًا ِبرَُســوٍل يـَـأيِْت  وامنــا كان يســال ظهــور النبــي َصــىّل اللــُه َعلَيْــِه  وَآلـِـِه ] َوُمبَــرشِّ

بشارة  اورشليم، يحتوي عىل عرشين  انجيل جديد مكتشف يف  الديدايك  احمد حجازي،انجيل  السقا،    [[[

بسيدنا محمد ، دار الربوج للنرش والتوزيع، القاهرة – الطبعة الثانية سنة 005] م،ص7] .

]]]  السقا، احمد حجازي،انجيل الديدايك،ص8 الصحاح ]- 3،
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ــُد [ ]]] ــِدي اْســُمُه أَْحَم ــن بَْع ِم

ــة  ــفار امللحق ــن الس ــو م ــا وه ــفر داني ــن س ــابع م ــاح الس ــي الصح فف

ــم  ــل ارض فلســطني  واحــدة بعــد الخــرى، ث ــع ماملــك تحت ــوراة  ان ارب بالت

يــايت ابــن النســان وهــو نبــي اخــر الزمــان يف نهايــة اململكــة الرابعــة، وهــي 

ــد ــا ويؤســس للهتعــاىل مملكــة تدجــوم اىل الب ــان ويزيله مملكــة الروم

ال ان الواقــع التاريخــي يؤكــد ان الرومــان مل يزيلهم ال املســلمون فيكون 

ــِه  وَآلِــِه هــو النبــي اليت يف هــذه البشــارة وهــو  النبــي محمــد َصــىّل اللــُه َعلَيْ

نبــي آخــر الزمــان والقــران يدعــم هــذا الــرأي ويؤكــده وذلــك يف قولــه تعــاىل

ــن بَْعــِد َغلَِبِهــْم َســَيْغلُِبوَن  يِف ِبْضــعِ  وُم يِف أَْدَن اأْلَْرِض َوُهــم مِّ ُغلَِبــِت الــرُّ

ــِه  ــرْصِ اللَّ ــوَن   ِبَن ــَرُح الُْمْؤِمُن ــٍذ يَْف ــُد َويَْوَمِئ ــن بَْع ــُل َوِم ــن َقْب ــُر ِم ــِه اأْلَْم ــِننَي لِلَّ ِس

.[[[ يَنــرُصُ َمــن يََشــاء َوُهــَو الَْعِزيــُز الرَِّحيــُم

وجــاء يف انجيــل الديــدايك، الصحــاح الثالــث :)كــن وديعــا اذ ان 

الرض(]3] يرثــون  الودعــاء 

ان مثــل هــذا النــص قــد ورد يف انجيــل متــى وهــو مقتبــس مــن املزمــور 

ــا  ــد نــص عليه ــل ق ــة املذكــورة يف هــذا النجي الســابع والثالثني،هــذه الوراث

ــا يِف  ــْد كََتْبَن ــاىل :َولََق ــه تع ــك لقول ــور  وذل ــة يف الزب ــا مثب ــد انه ــرآن واك الق

.[4[ ــوَن الُِح ــاِدَي الصَّ ــا ِعَب ــِر أَنَّ اأْلَْرَض يَرِثَُه كْ ــِد الذِّ ــن بَْع ــوِر ِم بُ الزَّ

وقــد اكــد اهــل البيــت مصــداق جليــا ملــن تتحقــق لــه الوراثــة فعــن أيب 

الُِحــوَن هــو  جعفــر ، قــال: قولــه عــز و جــل: أَنَّ اأْلَْرَض يَرِثُهــا ِعبــاِدَي الصَّ

]]] الصف/6.

]]] الروم/]-5.

]3]  السقا، احمد حجازي،انجيل الديدايك،ص]6. 

]4] األنبياء/05] 
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آل محمــد  ]]]ويف خــرب اخــر عنــه  قــال  : هــم نحن]]]ثــم بــني ان الــذي 

ــر  ــدي  يف آخ ــاب امله ــدي و أصح ــو امله ــة ه ــذه الوراث ــم يف ه يثله

الزمــان]3].

ولــو اســرتدنا يف رصــد البشــارات التــي جــاءت يف هــذا النجيل مل يســعنا 

ــدم،  ــا تق ــي مب ــار فنكتف ــن الختص ــه م ــم ل ــام رس ــرج ع ــث   ولخ ــذا البح ه

ــه  ــىل الل ــا، وص ــا هن ــدد تناوله ــن بص ــي نح ــا الت ــب البوكريف ــر كت ــو اخ وه

عــىل محمــد والــه الطيبــني الطاهريــن والحمــد للــه رب العاملــني اول واخــرا 

ــا. وظاهــرا وباطن

]]] السرتابادي، رشف الدين الحسن من علامء القرن 0]، تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل 

إيران،  ـ  قم  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  ط]،  الستادويل،  حسني  تحقيق:   : الطاهرة  العرتة 

7]4]هـ.]: ]33.

يف  هـ(،الربهان   [[09 ت   ( أو   ) 07]]هـ  ت   ( سلامن  السيد  هاشم  السيد   : البحراين   [[[

تفسري القرآن , حققه لجنة من علامء املحققني واألخصائيني , منشورات مؤسسة األعلمي 

للمطبوعات , بريوت – لبنان,  ط] , 9]4] هـ - 999] م، ج 3، ص: 848.

]3] الطربيس : أبو منصور أحمد بن عيل بن أيب طالب)560هـ(، مجمع البيان يف تفسري القرآن 

, انتشارات خرسو  , ط6 , ]]4] هـ .: 7: 06].



49 نبين�ا وأهل البيت b يف الكتب  املقدسة )األبو كريفا  إنموذجا(
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Q-  ربحي كامل، املعجم الحديث، عربي - عريب ) حرف امليم ( . 

Q- مزامــري داود  املخطوط،والنســخة موجــودة يف مركــز إحيــاء الــرتاث الســالمي يف 

قــم املقدســة بجمهوريــة ايــران الســالمية.
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ــة  ــرش : مؤسســة طيب ــدر آل ســنبل،  فهــرس مصــورات املخطوطــات، ن ــاء ب Q-  ضي

ــنة 1429م.(. ــرتاث، ط1 س ــاء ال لحي

Q- الســقا، احمــد حجازي،انجيــل الديــدايك انجيــل جديــد مكتشــف يف اورشــليم، 

ــِه، دار الــربوج للنــرش  ــِه  وَآلِ يحتــوي عــىل عرشيــن بشــارة بســيدنا محمــد َصــىّل اللــُه َعلَيْ

ــة ســنة 2005 م. ــع، القاهــرة – الطبعــة الثاني والتوزي

Q- الحلبــي : عــيل بــن برهــان الديــن ) 1044هـــ/1634م (، الســرية الحلبيــة يف ســرية 

األمــني املأمــون  لبنان- بــريوت، 1400هـــ/1979 .

ــه الراوندي)ت537هـــ(،  ــة الل ــن هب ــن ســعيد ب ــح: قطــب الدي ــج والجرائ Q-  الخرائ

ــان  ــريوت ـ لبن ــور، ب ــة الن ــم، ط2، مؤسس ــدي  يف ق ــام امله ــة اإلم ــق: مؤسس تحقي

1411هـــ ـ 1991م .

Q- زكار، ســهيل،دار قتيبــة  ســوريا – دمشــق، الطبعــة الوىل ســنة 2006 م، املحذوف 

مــن الــورات كامال .

ــة  ــوار الجامع ــار الن ــر ) ت، 1111هـــ / 1699م ( : بح ــد باق ــيس، محم Q- املجل

ــريوت، ط2، 1983م ( . ــاء، ب ــة الوف ــة مؤسس ــر، ) مطبع ــة الطاه ــار المئ ــدرر اخب ل

ــمرقندي. ــلمي الس ــاش الس ــن عي ــعود ب ــن مس ــد ب ــرض محم ــو الن ــايش : أب Q- العي

ــم. ــة ق ــة العلمي ــاليت، املطبع ــويل املح ــم الرس ــيد هاش ــق الس ــري، تحقي التفس

Q- الكنجــي الشــافعي، ابوعبداللــه محمــد بــن يوســف بــن محمــد القــريش ت 658 

هـ،كفايــة الطالــب يف مناقــب عــيل بــن أيب طالــب  : تحقيــق وتصحيــح وتعليــق محمد 

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

ــىض،،  ــيعة املرت ــى لش ــارة املصطف ــن عيل،بش ــد ب ــن محم ــد ب ــربي، محم Q- الط

تحقيــق جــواد القيومــي الصفهــاين، ط 1، مؤسســة النــرش اإلســالمي، طهــران  1420هـــ.

Q- الســرتابادي، رشف الديــن الحســن مــن علــامء القــرن 10، تأويــل اآليــات الظاهــرة 
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يف فضائــل العــرتة الطاهــرة : تحقيــق: حســني الســتادويل، ط2، مؤسســة النــرش اإلســالمي، 

قــم ـ إيــران، 1417هـ.

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

يف تفســري القــرآن , حققــه لجنــة مــن علــامء املحققــني واألخصائيــني , منشــورات مؤسســة 

األعلمــي للمطبوعــات , بــريوت – لبنــان,  ط1 , 1419 هـــ - 1999 م .

Q-الطــربيس : أبــو منصــور أحمــد بــن عــيل بــن أيب طالب)560هـــ(، مجمــع البيــان 

يف تفســري القــرآن , انتشــارات خــرسو  , ط6 , 1421 هـــ .

Q- بــوكاي، موريس،دراســات يف الكتــب املقدســة يف ضــوء املعــارف الحديثــة،دار 

املعــارف – مــرص، الطبعــة الرابعــة،1977م.

ــة الوىل،   ــة، الطبع ــة الكتابي ــا،  - الرابط ــل برناب ــايل انجي ــس الفغ ــوري  بول Q- الخ

ــريوت. ــدس ب ــاب املق ــات  الكت ــنة2012م، جمعي س

Q- الواســطي،كاظم النصــريي، اهــل البيــت يف الكتــاب املقــدس، دار جــالل الديــن  

- قــم، الطبعــة الوىل، ســنة 1424م.

 Q- ابو زهرة، محمد، محارضات يف النرصانية، القاهرة- الطبعة الوىل )ب ت(.

Q- زيــن الديــن عبــد الرســول، النجيــل تاريخــه ومــا بقــي مــن مواعظه،نــرش طريــق 

املعرفــة، الطبعــة الوىل، ســنة 2017م  .

ــار،  ــة خليــل ســعادة، طبعــة صاحــب املن ــا،  ترجمــه عــن النكليوي Q-  انجيــل برناب

بــال تاريــخ (.


