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 اليسخ عيذ اليهود ودوافعه 

 -دراسة ىكذية -

 *علي عبذ اهلل حسً الفوازد. 

 م7/22/1227م                                 تاريخ قبول البحث: 21/7/1227تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

أنيـ  تعالج ىذه الدراسة مسألة إنكار النسخ عند الييكد كالدكافع العقدية ليذا المكقؼ؛ إذ يبلحظ      
ربطكا إنكاره بدعكل أنو يمـز مف تجكيزه كصؼ اهلل تعالى بالجيؿ كالبداء أك العبث كالتناقض، كلما كاف 
العيد القديـ يطفح بالنصكص التي تصؼ اهلل تعالى بالبداء كالجيؿ كتجكيز العبث كالتناقض عميو، كاف 

 .مف الضركرم البحث عف الدافع الحقيقي الذم يخفكنو مف كراء إنكاره
كقػابمكه بالعػداء كالتكػذير، رمػـ مػا جػاءىـ بػو مػف  حيث تبيف الدراسػة أف الييػكد لمػا أنكػركا نبػكد محمػد 

الػػدال ؿ كالمعجػػزان، أنكػػركا مبػػدأ نسػػخ الدػػرا ع تأكيػػدان عمػػى مػػكقفيـ ىػػذا منػػو إذ لػػـ يكػػف مػػنيـ كمػػا كػػانكا 
يػػػـ طعنػػػكا فػػػي نبكتػػػو كدػػػريعتو كمػػػا يعرفػػػكف أبنػػػاءىـ إال أن يزعمػػػكف، كمػػػع أنيػػػـ كػػػانكا يعرفػػػكف محمػػػدان 

، ، كأنيػـ إنمػا يمػزميـ اتبػاع مكسػى مؤبػدد لػـ تنسػخ بدػريعة محمػد  معتقديف أف دريعة مكسػى 
كالتحمػؿ مػف اتباعػو ككجػكر طاعتػو، مػف ىنػا كػاف ال بػد  مما يعني لدييـ التنصػؿ مػف اإليمػاف بمحمػد 
 ؽ كالصكار فييا.لبياف كجو الح ؛مف مناقدة ىذه المسألة مناقدة عممية منطقية

Abstract 

      This study investigates the motives behind the Jews' rejection and of the concept of 

abolition which constitutes one of the fundamental features in Qur'an and in the sacred 

books of the previous monotheist religions i.e. Judaism and Christianity. The Jews justify 

their rejection of abolition by claiming that if it is accepted as a matter of belief, then it 

implies that God should of necessity be accused of ignorance, imperfection, and 

contradiction. The need for investigating abolition as a matter of belief in the holy scriptures 

of the monotheist religions is justified on the basis of the fact the Old Testament contains 

numerous texts which attribute to God such human qualities as incompetence and 

ignorance, besides those claiming that God has granted the Jews the liberty to trifle with 

him, and to contradict him. It is thus essential to explore the real motives that the Jews 

harbor for their rejection of abolition. 

      The study concludes that the Jews have used their rejection of abolition as a means for 

defending their rejection of Prophet Muhammad as a messenger of God, since he was not 

a Jew by birth, and despite all the miracles, and all the proofs of his prophethood that he 

confronted them with. Furthermore, despite their full knowledge that he is truly the 

prophet of God, and despite the fact that they were as certain of his prophethood as they 

were certain about the blood relationships between them and their children, they disputed 

and denied his prophethood. Instead of believing in the prophethood of Muhammad 

which they know to be perfectly true, the Jews favored to continue their claims in believing 

 

 

 .جامعة مؤتةكمية الدريعة، ، أصكؿ الديفقسـ ، مساعد أستاذ *



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يذ اليهود ودوافعهاليسخ ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الذراسات اإلسالمية، مج )14(، ع )3(، 1431 ه /2018و

 

314 

in the teachings which they believe Moses came with cl. Their claim of believing in what 

was revealed to Moses as being eternal has been used by the Jews as a way for justifying 

their rejection of Prophet Muhammad and for their refusal to follow his religion. This 

study aims at investigating this issue in an attempt at distinguishing the facts and the 

falsehoods that surround it. 

 
 .املكذمة

 عمى آلو كصحبو أجمعيف كمف سار عمى نيجو كتبعو بإحسافالحمد هلل رر العالميف، كالصبلد كالسبلـ عمى سيدنا محمد ك        
 إلى يـك الديف، كبعد:

يستكجر فإف اإليماف برسؿ اهلل تعالى كأنبيا و جميعان ركف الـز مف أركاف اإليماف باهلل تعالى؛ كاإليماف الحؽ باهلل تعالى        
 عالى بديف كاحد إلرداد الخمؽ إلى طريؽ الحؽ كصراطوألنيـ مرسميف مف عند اهلل ت ؛منا تصديقيـ كطاعتيـ كتكقيرىـ كميـ

بِِّو َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِبالمَِّو َوَمََلِئَكِتِو َوُكتُِبِو َوُرسُ المستقيـ، قاؿ تعالى:  ُق َبْيَن آَمَن الرَُّسوُل ِبَما أُنِزَل ِإَلْيِو ِمن رَّ ِمِو ََل ُنَفرِّ
َلْيَك اْلَمِصيرُ َأَحٍد مِّن رُُّسِمِو َوَقاُلوا سَ  ، كأمر اهلل تعالى عباده المؤمنيف أف يقكلكا: : البقرد[ِٖٓ]ِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربََّنا َواِ 

 َْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواْْلَْسب ْسَماِعيَل َواِ  ُأوِتَي ُموَسٰى َوِعيَسٰى َوَما  اِط َوَماآَمنَّا ِبالمَِّو َوَما أُنِزَل ِإَلْيَنا َوَما أُنِزَل ِإَلٰى ِإْبَراِىيَم َواِ 
ْنُيْم َوَنْحُن َلُو ُمْسِمُمونَ  ُق َبْيَن َأَحٍد مِّ بِِّيْم ََل ُنَفرِّ  .: البقرد[ُّٔ]ُأوِتَي النَِّبيُّوَن ِمن رَّ

 خاتميـآخر الرسؿ ك  كنظران إلى ككنو  ،جعؿ دريعتو خاتمة الدرا ع السماكية كلما ختـ اهلل تعالى النبكد بمحمدو        
حيث اتسمن دعكتو بالعمـك كالعالمية  ؛كاف ال بد مف أف يتكجو الخطار فييا لمناس كافَّة ،كرسالتو خاتمة الرساالن كآخرىا

لى قياـ الساعة، في حيف كاف األنبياء قبمو ييٍبعىثي كؿ نبيٍّ إلى قكمو خاصة  بدريعة في الزماف كالمكاف لمعرر كالعجـ كا 
ًعمىٍن كؿ اهلل ، قاؿ رسعف جابر خاصة،  ، كىجي ده قىٍبًمي؛ نيًصٍرني ًبالرٍُّعًر مىًسيرىدى دىٍيرو ـٍ ييٍعطىييفَّ أىحى ٍمسنا لى : "أيٍعًطيني خى

، كىأيًحمٍَّن ًليى اٍلغى  ؿّْ بلدي فىٍمييصى كىٍتوي الصَّ ؿو ًمٍف أيمًَّتي أىٍدرى طىييكرنا فىأىيُّمىا رىجي ـٍ تيحى ًليى األىٍرضي مىٍسًجدنا كى لى ـي كى دو قىٍبًمي، كىأيٍعًطيني نىاً  ؿَّ ألىحى
بيًعٍثني ًإلىى النَّاًس عىامَّةن" ةن كى اصَّ كىافى النًَّبيُّ ييٍبعىثي ًإلىى قىٍكًمًو خى الدَّفىاعىةى، كى
بالكماؿ  ككاف ال بد كذلؾ أف تتسـ دريعتو ، (ُ)

 ليتحقؽ فييا معنى صبلحيا لكؿ زماف كمكاف. ؛كالدمكؿ لكؿ مناحي الحياد
رسكؿ اهلل كخاتـ  فإذا ثبن أنو  ،أف تأتي دريعتو ناسخة لمدرا ع السابقة عمييا ،لنتيجة المنطقية البلزمة لذلؾكا       

كافيان حتى يضاؼ إليو اإليماف بأف ما بيًعثى  النبييف فبل يتصكر مجيء درع ناسخ لدريعتو؛ كلذلؾ ال يعد اإليماف بنبكتو 
ع األنبياء، كأف دريعتو باقية خالدد لـ تيٍنسىخ، كتمؾ قضية أساسية في عقيدد المسمـ بو مف الدرع ناسخ لما كاف قبمو مف درا 

 ال يجكز تجاكزىا.
كدريعتو ككذَّبكه رمـ كؿ الدال ؿ كالمعجزان التي جاءىـ بيا،  كقد خالؼ الييكد في ذلؾ حيث أنكركا نبكد محمد        

َوَلمَّا َجاَءُىْم ِكتَاٌب مِّْن ِعنِد المَِّو ُمَصدٌِّق كدريعتو، قاؿ تعالى:  كد محمد كأنكركا نسخ الدرا ع تأكيدان عمى مكقفيـ ىذا مف نب
ُُ المَّو َعَمى اْلَكاِفِرينَ لَِّما َمَعُيْم َوَكاُنوْا ِمن َقْبُل َيْسَتْفِتُحوَن َعَمى الَِّذيَن َكَفُروْا َفَممَّا َجاءُىم مَّا َعَرُفوْا َكَفُروْا ِبوِ  ، : البقرد[ٖٗ]  َفَمْعَن

أََفُكمََّما َجاَءُكْم قاؿ اهلل تعالى منكران عمييـ:  كال مرك فيذا طبعيـ كديدنيـ مع أنبياء اهلل تعالى باالعتداء كالتكذير كاإليذاء، إذ
ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِبآَياِت المَِّو كقاؿ تعالى: ، د[: البقر ٕٖ]َرُسوٌل ِبَما ََل َتْيَوى أَْنُفُسُكُم اْسَتْكَبْرتُْم َفَفِريًقا َكذَّْبتُْم َوَفِريًقا َتْقُتُمونَ 

 .: آؿ عمراف[ُِ]ٍب أَِليمٍ َوَيْقُتُموَن النَِّبيِّيَن ِبَغْيِر َحقٍّ َوَيْقُتُموَن الَِّذيَن َيْأُمُروَن ِباْلِقْسِط ِمَن النَّاِس َفَبشِّْرُىم ِبَعَذا
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 .أهنية البحث واهلذف ميه
ثارد الدبيان حكليا، حيث جاء ىذا البحث  عند الييكد ايتًُّخذى كسيمة لمطعف في نبكد محمد  إنكار النسخ        كدريعتو كا 

مّْي البعد العقدم في مسألة النسخ كعبلقتو القكية بركف اإليماف باألنبياء كالرسؿ عمييـ الصبلد كالسبلـ، عمَّو يغطي  لييجى
قدة كتفنيد دبيان الطاعنيف في أدخاص األنبياء كالمنكريف لدعكاتيـ النقص الحاصؿ في بابو، كليككف نمكذجان في منا

معتقديف  بحجة اختبلفيا في جكىرىا أك التناقض فيما بينيا؛ كما يفعؿ الييكد الذيف يزىعمكف تمسكيـ بدريعة مكسى 
ضمنان إلى كاىـ النتيكا كدريعتو، كلك كانكا حقَّان صادقيف في دع تأبيدىا، كلكنيـ في الكقن نفسو ينكركف نبكد محمد 

 كتصديقو بما جاء بو؛ ألنو جاء مصدقان لما بيف يديو مف التكراد كاإلنجيؿ. اإليماف بمحمدو 
 

 .الذراسات السابكة
لـ أجد مف أفرد ىذه القضية ببحث أك دراسة يركز فييا عمى الدكافع العقدية مف إنكار النسخ في الدرا ع عند الييكد؛ إذ        

نما يتناكلو في سياؽ الحديث عف خبلفان  العقدمف يتطرؽ ليذه المسألة ال يمتفن إلى البعد إف أممر م لمكقؼ الييكد منيا، كا 
 الفقياء أك المفسريف فييا، مع أف خبلؼ المسمميف مع الييكد ىك خبلؼ في األصكؿ قبؿ أف يككف خبلفان في الفركع.

 

 .ميهج البحث
جمع بيف النقد كالتحميؿ كالمقارنة كاالستنباط؛ كذلؾ بتحميؿ اآلراء كمقارنتيا بعد عرضيا، ثـ يعتمد البحث منيجان عمميان ي       

مع الحرص عمى بياف األسس كالمنطمقان التي قامن عمييا كتكجيو النصكص المتعمقة بيا كمناقدتيا مناقدة عممية، كؿ ذلؾ 
ة العممية عند مناقدتيا، األمر الذم كاف يقتضي عرض أفكاره بأسمكر منطقي كاضح يتسـ بالمكضكعية كمراعاد األمان

 مف الباحث رد األفكار إلى أصحابيا كاالىتماـ بتكثيقيا مف مصادرىا بعد الرجكع إلييا مبادرد ال بكاسطة.
 

 .خطة البحث
 :يجاءن خطة البحث في مقدمة كخمسة مطالر كخاتمة، عمى النحك اآلت       

 كمبرران اختياره كالكتابة فيو، مع تكضيح المنيج الذم اعتمده الباحث في دراستو. كبينن فييا أىمية المكضكع المقدمُ:
 العبلقة بيف األنبياء في الديف كالدرا ع. التمييد:

 مفيـك النسخ، كحقيقة مكقؼ الييكد منو. المطمب اْلول:
 الدكافع العقدية لمكقؼ الييكد مف النسخ. المطمب الثاني:
 يكد في إنكارىـ جكاز النسخ عقبلن.مناقدة الي المطمب الثالث:
 .مناقدة الييكد في اعتقادىـ تأبيد دريعة مكسى  المطمب الرابع:

 مف نصكص العيد القديـ. نبكد محمد  المطمب الخامس:
 كفييا أىـ النتا ج التي انتيين إلييا في البحث. الخاتمُ:
نو سميع مجير كباإلجابة جدير، كآخر دعكانا أف الحمد هلل رر سا بلن اهلل العمي القدير أف يكفقنا لما يحر كيرضى، إ       

  العالميف.
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 .التنهيذ
لبياف مكقؼ المؤمف الصحيح مف األنبياء  ؛إف بياف العبلقة بيف األنبياء كالرسؿ في الديف كالدرا ع ضركرم       

كتحقيؽ اليدؼ كالغاية المندكدد مف بعثتيـ  كمنطمؽ ميـ لفيـ طبيعة الدعكد التي جاءكا بيا ،-عمييـ الصبلد كالسبلـ-كالرسؿ 
ْسََلمُ  كاإليماف بيـ، قاؿ تعالى: ، : الما دد[ّ]َوَرِضيُت َلُكُم اْْلْسَلَم ِديًنا، كقاؿ تعالى: : آؿ عمراف[ُٗ]ِإنَّ الدِّيَن ِعنَد المَِّو اْلِْ

عمييـ الصبلد -ضيو لعباده كبعث بو أنبياءه كرسمو كمف مطمؽ ىاتيف اآليتيف نعمـ أف الديف عند اهلل تعالى ىك اإلسبلـ الذم ر 
 ، كأمرىـ بتبميغو كدعكد أقكاميـ إليو.-كالسبلـ

نما  كقد بيف اهلل تعالى لمناس أف محمدان         لـ يكف بدعان مف الرسؿ فيما جاء بو مف الديف؛ إذ لـ يأن بديف جديد كا 
ف سبقكه، كأف اهلل تعالى درع ألمتو مف الديف ما بعث بو األنبياء مف جاء بديف اإلسبلـ الذم بيعث بو إخكانو األنبياء الذي

ْيَنا ِبِو ِإْبَراِىيَم َوُموسَ قبمو، قاؿ تعالى:  ٰى ِبِو ُنوًحا َوالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َوَما َوصَّ ٰى َوِعيَسٰى َأْن َشَرَع َلُكم مَِّن الدِّيِن َما َوصَّ
يقكـ أف جميع الرسؿ جاؤكا بديف كاحد ىك ديف اإلسبلـ الذم  ،كالداىد مف ذلؾ ،: الدكرل[ُّ]رَُّقوا ِفيوِ َأِقيُموا الدِّيَن َوََل َتَتفَ 

َأَفَغْيَر ِديِن المَِّو َيْبُغوَن َوَلُو َأْسَمَم : عمى أساس التكحيد، ليذا أنكر اهلل تعالى عمى الناس أف يتخذكا دينان ميره، قاؿ تعالى
َلْيِو ُيْرَجُعونَ َمن ِفي السََّماَواِت  ْسََلِم ِديًنا َفَمن ، كقاؿ تعالى: : آؿ عمراف[ّٖ]َواْْلَْرِض َطْوًعا َوَكْرًىا َواِ  َوَمن َيْبَتِغ َغْيَر اْلِْ

 .: آؿ عمراف[ٖٓ]ُيْقَبَل ِمْنُو َوُىَو ِفي اْْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرينَ 
 ىذا السؤاؿ ال بد أف فكانو األنبياء الذيف سبقكه؟ كقبؿ اإلجابة عكدرا ع إخ ما العبلقة بيف دريعة محمد  ،كالسؤاؿ       

 أبيف أف دعكان األنبياء كانن تتضمف نكعيف مف التدريعان:
تدريعان خالدد ال تتغير باختبلؼ الزماف كالمكاف تدمؿ أصكؿ الديف كأركاف اإليماف كاألمر بفضا ؿ األخبلؽ  :النوع اْلول

 اس إلى الصراط المستقيـ الذم يحقؽ ليـ الخير كالسعادد في الدنيا كاآلخرد.كالنيي عف ذميميا كىداية الن
تدريعان مكقكتة بآجاؿ محدكدد تنتيي بانتياء كقتيا، كىي المتعمقة بفركع األحكاـ التكميفية ذان الصبغة  :والنوع الثاني

لتصرفان الناس كعبلقان األفراد بخالقيـ أك العممية مف العبادان كالمعامبلن التي تمثؿ التفصيبلن الجز ية المينىظّْمىةي 
ًُ َوِمْنَياجاً فيما بينيـ، كلذلؾ قاؿ اهلل تعالى:   .: الما دد[ْٖ]ِلُكلٍّ َجَعْمَنا ِمْنُكْم ِشْرَع

نظران ألنو يمثؿ المقاصد العامة لمدرا ع السماكية الدالة عمى  ؛حيث تتفؽ دعكان األنبياء كتتدابو في الجانر األكؿ       
حقا ؽ ثابتة ال تتغير كال يطرأ عمييا نسخ أك تبديؿ، حتى إذا تناسى الناس ذلؾ جاءن الدريعة  كصفياحدد مصدرىا بك 

فعمى النقيض مف الجانر األكؿ يبقى عرضة لمتغيير كالتبديؿ تبعان لتطكر  :أما الجانر الثاني البلحقة تيذىكّْري بو كتؤكد عميو،
عني اختبلؼ مصالح العباد كحاجاتيـ؛ ألف مصالح العباد تتغير بتغير األحكاؿ كاألزماف الحياد البدرية كمستجداتيا، مما ي

كىذا يقتضي تغير األحكاـ تبعان لتغير المصالح، لذلؾ كانن تختمؼ الدرا ع السماكية في األحكاـ كالتدريعان، بحيث ييٍنسىخي 
ناد ة كالظركؼ الطار ة بحسر الزماف كالمكاف، كلما التدريع السابؽ، كتأتي الدريعة البلحقة بما ىك أكفؽ باألكضاع ال

 ككاف خاتـ النبييف كانن رسالتو خاتمة الرساالن كناسخة لكثير مف أحكاـ الدرا ع السابقة. بيًعث محمد 
دّْؽي بعضيا، كلكنو  ،كال ننكر ىنا        تصديؽ أف الدرا ع السماكية كميا صدؽ كعدؿ في جممتيا كتفصيبلتيا، كأفَّ كميا ييصى

مف البلحؽ لمسابؽ مع اإلذف ببقا و كاستمراره في حدكد ظركفو الماضية؛ ألف نسخ المتأخر لممتقدـ لـ يكف نقضان لو كال 
نما كقكفان بو عند كقتو المناسر كأجمو المقدَّر  "كجممة القكؿ أف ديف اهلل تعالى ،(ِ)إنكاران لمحكمة مف تدريعو في إباف زمانو كا 

ثبان صفان الكمكاحد في أصكلو عمى ألسنة أنبيا و   اؿ،ػػلو، كاإلخبلص لو في األعم اؿػػػكمقاصده، كىي تكحيد اهلل كتنزييو كا 
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 .(ّ)كاإليماف باليـك اآلخر، كاالستعداد لو بالعمؿ الصالح، كأما الدرا ع فيي مختمفة"
ن، أمياتييـ : "أنا أكلى الناًس بعيسى ابًف مريـى في الدنيا كا، قاؿ فعف أبي ىريرد         آلخرًد، كاألنبياءي إخكده ًلعىبلَّ

ألنيـ مرسميف مف عند اهلل تعالى بديف كاحدو كماية  ؛، كأيخكَّد األنبياء ىذه تقتضي أف نؤمف بيـ جميعان (ْ)دتَّى، كدينييـ كاحده"
مدترؾ بيف األنبياء في  كاحدد، كمعنى الحديث: أف الدعكد إلى تكحيد اهلل كعبادتو كاإلخبلص لو كحده ال دريؾ لو، ىك قدر

ف اختمفن درا عييـ كتباينن في فركع األحكاـ، حيث دبو الرسكؿ  األنبياء باإلخكد ألر، تأكيدان عمى اتفاقيـ  دعكاتيـ، كا 
فراده بالعبادان كاالنقياد لو بالطاعان، فعبر عما ىك األصؿ  في الديف كالعقيدد التي تقـك عمى أساس تكحيد اهلل تعالى كا 

 .(ٓ)بيف الكؿ باألر كنسبيـ إليو، كعبر عما يختمفكف فيو مف األحكاـ كالدرا ع المتفاكتة باألميان المدترؾ
ينتظـ المنيج الحؽ في التعامؿ مع أنبياء اهلل تعالى دكف أف نفرؽ  ،كبإدراؾ ىذه العبلقة بيف األنبياء فيما جاؤكا بو       

لتؤكد عمى حقيقة كاحدد أمركا  ؛دعكاتيـ كفركع درا عيـ التي جاءن بيف أحد منيـ، بؿ كتتضح الصكرد الكمٌية حكؿ أصكؿ
ف نسر إلييـ ديءه مير ذلؾ بتبميغيا كحمؿ الناس عمى اإلذعاف ليا، أال كىي الدينكنة هلل  فبسبر  ؛كحده ال دريؾ لو، كا 

.  تحريؼ الناس كتبلعبيـ بنصكصيا لفظان كمعنىن
 

 .ليهود ميهمفهوو اليسخ وحكيكة موقف ا :املطلب األول

 

 :أوًَل: مفيوم النسخ
َفَيْنَسُخ المَُّو يطمؽ تارد بمعنى اإلبطاؿ كاإلزالة؛ كما يقاؿ: نسخن الدمس الظؿ إذا أزالتو، كمنو قكلو تعالى:  النسخ لغُ:

قكلنا: نسخني الكتار، أم: نقمن ما ، كيطمؽ تارد بمعنى: النقؿ كالتحكيؿ؛ ك: الحج[ِٓ]َما ُيْمِقي الشَّْيَطاُن ثُمَّ ُيْحِكُم المَُّو آَياِتوِ 
: ِٗ]َتْعَمُمونَ َىَذا ِكَتاُبَنا َيْنِطُق َعَمْيُكْم ِباْلَحقِّ ِإنَّا ُكنَّا َنْسَتْنِسُخ َما ُكْنُتْم فيو بإثبان مثمو في مكاف آخر، كمنو قكلو تعالى: 

: قياسو: رفع ديء ، قاؿ ابف فارس: "نسخ؛ النكف كالسيف كالخاء: أصؿ كاحد، إال أنو مخالجاثية[ تمؼ في قياسو، قاؿ قـك
ثبان ميره مكانو، كقاؿ آخىركف: قياسو: تحكيؿ ديء إلى ديء" ، كأما معناه في االصطبلح فقد تنكعن ألفاظ العمماء (ٔ)كا 

عي ، أك ىك كما يقكؿ الدككاني: "رفع حكـ در ٕ()في التعبير عنو، كخبلصتيا عمى أنو: رفع حكـ درعي بدليؿ درعي متراخو عنو
 .(ٖ)بمثمو مع تراخيو عنو"

كعميو: فقد يككف النسخ في أحكاـ الدريعة الكاحدد؛ بحيث تنسخ أحكاـ سابقة بأحكاـ الحقة، كقد يككف بيف أحكاـ        
 ؛دريعتيف؛ فتنسخ البلحقة منيما السابقة، كالمعنى: إبطاؿ الحكـ السابؽ بالحكـ البلحؽ ديانة كتكميفان مف الدارع الحكيـ

لمراعاد د لتحقيؽ مصالح العباد كحفظيا، فإذا كانن المصمحة ليـ في تبديؿ حكـ بحكـ كدريعة بدريعة كاف التبديؿ مراعا
 ىذه المصمحة، كلكال كركد الناسخ لكاف الحكـ باقيان مستمران.

 

 : ثانيًا: حقيقُ موقف الييود من نسخ الشرائع وحججيم
       ، كثابن إلى األبد، كمير قابؿ لمنقض، كمع أف ىناؾ بعض االختبلفان بيف  يؤمف الييكد بأف كتابيـ المقدس معصـك

، لكنيـ (ٗ)فرؽ الييكد كطكا فيـ القديمة كالمعاصرد في ترتير أسفار الكتار المقدس أك االعتراؼ بقانكنية بعض األجزاء
ميا خالدد أزلية تنطبؽ عمى كؿ ، كأف قييجتمعكف عمى أف التكراد كبلـ اإللو كتبيا حرفان حرفان كأكحى بيا إلى مكسى 

يككف ميرىا جاء بدريعة مؤبدد لـ تنسخ، يقكؿ مكسى بف ميمكف: "ككذلؾ قاعدد دريعتنا أنو ال  العصكر، كأف مكسى 
، كقاؿ في مقدمة درحو (َُ)أبدان؛ فمذلؾ بحسر رأينا لـ تكف ثـى دريعة كال تككف مير دريعة كاحدد كىي دريعة سيدنا مكسى"
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"القاعدد الثامنة: ىي أف التكراد مف السماء يعني مف عند اهلل؛ كذلؾ بأف يعتقد أف جميع ىذه التكراد المكجكدد  عمى المدناد:
بأيدينا يكمنا ىذا ىي التكراد المنزلة عمى سيدنا مكسى، كأنيا كميا مف العمي القدير أعني أنيا كصمن لو كميا مف قبؿ اهلل"، 

كال يزاد فييا كال ذلؾ أف ىذه دريعة مكسى ال تنسخ كال تأتي دريعة مف قبؿ اهلل ميرىا كقاؿ في القاعدد التاسعة: "النسخ؛ ك 
 .(ُُ)ينقص منيا ال في النص كال في التفسير"

منيـ: باستحالة كقكع النسخ عقبلن  (ُِ)كبنكا عمى ذلؾ إنكار كقكع النسخ في الدرا ع بكجوو عاـ؛ قالن الدمعكنية       
: بجكازه عقبلن، كأنكركا كقكعو سمعان؛ إذ لـ يتعدَّ جكازه عندىـ اإلمكاف العقمي فقط، ثـ انتقمن آراء (ُّ)كسمعان، كقالن العنانية

؛ بجكازه عقبلن ككقكعو سمعان في مير دريعة مكسى  فقد قالن: (ُٓ)، كأما العيسكية(ُْ)العنانية في الييكد القرا يف عمكمان 
العرر خاصة، كلـ مع اعترافيـ بنبكتو، بدعكل أنو بعث إلى  ى ناسخة لدريعة مكس كأنكركا أف تككف دريعة محمد 

 .(ُٔ)يكف لمناس كافة
كيستطيع الباحث أف يمخص مكقؼ الييكد مف النسخ إجماالن في قسميف؛ قسـ أنكر جكازه عقبلن كلـ يجعمو ممكنان، كقسـ        

نما اتفؽ جميعيـ مع سا ر الييكد  أجازه عقبلن كأنكر كقكعو سمعان، كأما العيسكية منيـ فمـ ينكركه عقبلن  عمى أف أك سمعان، كا 
 مؤبدد لـ تنسخ. دريعة مكسى 

 

 :أتيمحتجين لما ذىبوا إليو بما ي
 قالكا: النسخ مستحيؿ عقبلن مف كجكه: الحجُ اْلولى:

عمى اهلل تعالى، ألنو إما أف يككف لحكمة أك مصمحة لـ تكف ظاىرد لو تعالى مف قبؿ ثـ ظيرن فيمـز تجكيز البداء  أوًَل:
ما أف يككف لغير حكمة أك مصمحة فيككف عبثان، ككبلىما باطؿ، فما أدل إلييما كىك القكؿ بجكاز النسخ كذلؾ يككف  كا 

 .(ُٕ)باطبلن 
يَّرهي مير مستمر، فيمـز مف نىٍسًخًو أحد أمريف  ثانيًا: كألف اهلل تعالى إما أف يككف قد عمـ الحكـ المنسكخ عمى أنو مؤبد، ثـ صى

ما أف ب ٍصفيو بالجيؿ أك التناقض؛ ألف تأبيد الحكـ يقتضي بقاءه، كال رير أف النسخ ينافيو، كا  ًممىوي اطميف؛ كى يككف عى
مؤقتان فبل حاجة لنسخو؛ ألف المؤقن ينتيي بانتياء كقتو، كعند ذو يككف نىٍسخيو تحصيؿ حاصؿ فيككف عبثان، 

 . (ُٖ)ذلؾ يككف باطبلن ككبلىما في حؽ اهلل تعالى باطؿ، فما أدل إلييما ك
كألف النسخ يستمـز اجتماع الضديف؛ ذلؾ أف األمر بالديء يقتضي أف يككف حسنان كطاعةن كمحبكبان هلل تعالى، كالنيي  ثالثًا:

 عنو يقتضي أف يككف قبيحان كمعصيةن كمكركىان لو تعالى، فمك أمر اهلل بالديء ثـ نيى عنو، أك أمر بو بعد النيي عنو،
 الصفان المتضادد في الفعؿ الكاحد الذم تعمؽ بو األمر كالنيي، كلك كاف كذلؾ لىعيدَّ الحؽ باطبلن كالباطؿ الجتمعن ىذه

 .(ُٗ)حقان، كالطاعة معصية كالمعصية طاعة
نبيان حقان باإلجماع منا كمنكـ كبالدال ؿ الدالة عمى صدقو في رسالتو، كقد نقؿ عنو نقبل  قالكا: مكسى  الحجُ الثانيُ:

ـٍ ًبًو كىالى تينىقّْصيكا ًمٍنوي، ًلتىٍحفى متكا مىى اٍلكىبلىـً الًَّذم أىنىا أيكًصيكي ـي تران أنو قاؿ: في سفر التثنية: "الى تىًزيديكا عى ايىا الرَّرّْ ًإلًيكي ظيكا كىصى
ـٍ ًبيىا" ًميًع كىًممىاًن ، كبما كرد فيو مف قكلو: "السَّرىاً ري ًلمرَّرّْ ًإلًينىا كىاٍلمي (َِ)الًَّتي أىنىا أيكًصيكي ًلبىًنينىا، ًإلىى األىبىًد ًلنىٍعمىؿى ًبجى ٍعمىنىاني لىنىا كى

، كفي سفر إدعيا: "كىأىمَّا كىًممىةي ًإلىًينىا فىتىٍثبيني ًإلىى األىبىًد"(ُِ)ىًذًه الدًَّريعىًة"
ىذىا ًكتىاري أىكىاًمًر اهلًل كجاء في سفر باركخ: "، (ِِ)

"كىالدًَّريعىةي الًَّتي ًإلىى األى  يىادي كىالًَّذيفى ييٍيًمميكنىيىا يىميكتيكفى بىًد كيؿُّ مىٍف تىمىسَّؾى ًبيىا فىمىوي اٍلحى
كظاىره عمى أنو ال ناسخ لدريعتو، كلك ، (ِّ)

 قيؿ بنسخيا لمـز منو أف يككف كاذبا في خبره، كىك محاؿ.
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هلل تعالى عف الجيؿ كالبداء كالعبث كالتناقض، تتمخص دكافع الييكد إلنكار النسخ بحسر ىذه الحجج كالدبيان: بتنزيو ا       
مع التأكيد عمى أف دريعة التكراد مؤبدد لـ تنسخ كال يجكز لييكدم أف يمتفن إلى ميرىا، كالسؤاؿ: ىؿ صحيح أف تجكيز نسخ 

العممي قبؿ الدرا ع يقتضي كصؼ اهلل تعالى بما ال يميؽ بجبللو حتى ننكره؟ كىؿ دريعة التكراد مؤبدد؟ كيقتضينا السمكؾ 
 مناقدة ذلؾ أف أقؼ في المطمر اآلتي مع الدكافع الحقيقية لمكقؼ الييكد مف النسخ كلماذا أنكركه.

 

 .الذوافع العكذية ملوقف اليهود مً اليسخ :املطلب الثاىي

نما كسيمة ل ،بناءن عمى ما سبؽ بيانو        غاية؛ كىك ما يبدك لي أف إنكار النسخ عند الييكد لـ يكف ماية بحد ذاتو كا 
 :أتيتاليان في مناقدتيـ، بحيث يمكف أف نجمّْي دكافع الييكد العقدية مف إنكار النسخ بما ي سأبينو

 

ألنو بحسر اعتقادىـ  ؛أوًَل: يرى الييود أن إنكار النسخ عندىم جاء تأكيدًا عمى كمال اهلل تعالى وتنزييًا لو عن النقص
ره تحصيؿ حاصؿ ال لمصمحة، أك يستمـز التناقض باجتماع الضديف فينافي الحكمة؛ يستمـز العبث عمى الحكيـ العميـ باعتبا

ذا كاف النسخ يقتضي ىذه المحاالن بحسبيـ يجر إنكاره، كيبقى السؤاؿ  كىك ال دؾ نقص يجر تنزيو اهلل تعالى عنو، كا 
 قا مان: ىؿ صحيح يمـز مف النسخ ديءه مف ىذه الميحاالن عمى اهلل تعالى؟

 

إذ يركف أف النسخ يقتضي : تنزيو اهلل تعالى عن البداء؛ حيث أنكروا النسخ لما يمزم منو وصف اهلل تعالى بالجيلثانيًا: 
االصطبلح: "عبارد فيمـز كصفو بالبداء، كأصؿ البداء في ، عدـ عممو بالديء حتى يككف، مما يعني تجكيز الجيؿ عميو

صكابو بعد خفا و، كحصكؿ العمـ بو بعد أف لـ يكف معمكمان، يقاؿ: ، أك ىك ظيكر الديء كاست(ِْ)عف الظيكر بعد الخفاء"
بدا لي في األمر بداءه: إذا أضربني عنو كظير لي فيو رأمه آخر أك تغيَّرى رأيي فيو عما كاف عميو، كالمعنى: ندأ لي فيو 

ؽ الجيؿ بعكاقر األمكر كعدـ العمـ بما ، كال يخفى ػػػػ في المحصمة ػػػػ أفَّ ىذا كمو يرجع إلى العمـ كيستمـز سب(ِٓ)رأمه جديد
ذا كاف األصؿ في اإلنساف الجيؿ كالنقص كتجدُّد العمـ كالتغير فيو، فمف الطبيعي أف يتغير  ستؤكؿ إليو قبؿ ظيكرىا، كا 

اء عمى أف ألنيا تبع لعممو، أما في حؽ اهلل تعالى فقد اتفؽ العمم ؛الرأم لديو كيتبدؿ عميو فتتغير تبعا لذلؾ أكامره كمراداتو
النقا ص، كعممو دامؿ البداء بيذا المعنى مما ال يجكز عميو بحاؿ؛ ألنو كصؼ يكجر النقص كاهلل تعالى منزه عف جميع 

 عما يصفكف. محيط ال يعتريو الجيؿ كالنسياف، 
 

التوراة اْلصميُ  نكار نسخ التوراة وادعاء تأبيدىا يحمل في طياتو ردًا ضمنيًا عمى المسممين في اعتقادىم أنإثالثًا: 
تعرضن لمتغيير كالتبديؿ عمى  حيث يرل المسممكف أف المتداكؿ باسـ التكراد إنما ىك نسخة محرفة؛ فقدت ولم تعد موجودة

كيؤكد ىذا الدافع األصبلف؛ الثامف كالتاسع مف األصكؿ ، أيدم البدر كلـ تبؽ عمى أصميا بؿ زيد فييا كأنقص منيا
يمكف لمديانة الييكدية حيث يقكؿ فييما: "التكراد التي بيف أيدينا اليـك ىي التي أكحى اهلل بيا إلى اإليمانية التي كضعيا ابف م

 .(ِٔ)مكسى"، "كيجر اإليماف بأف جميع ما فييا مف اهلل كليس فييا زيادد مف البدر"
 

باطمُ والمتناقضُ التي تخالف رابعًا: القول بتأبيد شريعُ التوراة وادعاء عدم نسخيا؛ يعني كذلك تبرير وجود العقائد ال
مما فسح المجاؿ كاسعان لمدراح كالمفسريف بإسقاط رؤيتيـ الدينية الدخصية عمى نصكص ؛ العقل والنقل في نصوصيا

الكتار المقدس كالتبلعر في تفسيرىا، كقد كاف؛ حيث ندأ في الفكر الديني الييكدم ظاىرد تأكيؿ النص الديني تأكيبلن 
الديني مقابؿ رفض التفسير الحرفي لنصكص التكراد، معتبريف أف أم تعارض بيف العقؿ البدرم كالنص رمزيان مجازيان في 
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لنصكص العيد القراءد الحرفية  دكف، كصاركا يع(ِٕ)أخذ العباران بمقتضاىا الحرفي الذم ىك مف خصا ص السذج ؛إنما سببو
يجر أف الحقا ؽ بقدر استعماؿ االستعارد كالتدبيو الذم القديـ في الكتار المقدس قراءده مرفكضة؛ إذ اليدؼ ليس تبياف 

؛ كال أحد يعرؼ الطريقة التي انتقؿ (ِٖ)ال يبعد المتعاطي مع النص المقدس في العيد القديـ عف األىداؼ األساسية لمنص
أعطي الحؽ لميي ان بيا الكحي مف اهلل إلى النبي إال النبي نفسو، كبذلؾ يككف المفظ عندىـ بدريان كالمعنى إلييان، بحيث 

أمراضيـ كسياساتيـ دكف الحاجة إلى إنكاره أك إلغا و باعتباره الدينة أف تقـك بتكجيو نصكص العيد القديـ تكجييان يخدـ 
 عندىـ نصان مقدسان ثبن بالكحي.

 

 جزة النبيوعدم اْليمان بمع خامسًا: وييدفون من وراء إنكار النسخ كذلك نفي التعارض بين اْليمان بمعجزة موسى 
ظنان منيـ أنو يكفي  ؛رمـ ثبكن خرؽ العادد في المعجزتيف، لذلؾ حاكؿ الييكد التغطية عمى ىذا التناقض بإنكار النسخ ؛

ألننا ال نؤمف بمكسى بسبر معجزاتو، فبل ديء يجبرنا عمى إجراء مقارنة بيف معجزاتو لتبريره كالتسميـ بو، قاؿ ابف ميمكف: "
يماننا الثابن إلى األبد بمكسى ىك حقيقة أف أجدادنا إضافة لو كمعجزان اآلخريف، فمر  ، سمعكا أيضان د ثقتنا الراسخة كا 

بحقيقة مكسى الحديث اإلليي عمى سيناء...، نحف ال نصدؽ عقا د مف يصنع المعجزان، بالطريقة ذاتيا التي نثؽ بيا 
 .(ِٗ)معممنا، كال مجاؿ لممقارنة بينيما"

دعكد نبي ستبقى، إذا أىمؿ دليؿ النبكد كطريؽ ثبكتيا كىي المعجزان، عممان بأف المعجزان ليسن كال أدرم أم ثقة ب       
كميره مف األنبياء إذا أتى ببرىاف، فإذا  كأنو ال فرؽ في قضية العقؿ بيف مكسى ىي المسمؾ الكحيد إلثبان النبكد، 

مع التصديؽ  يتبيف أف التكذير بنبكد محمد  ،ف ذلؾبمثؿ ما ثبن بو نبكان األنبياء قبمو كبأعظـ م ثبتن نبكد محمد 
تعمـ بمثؿ تمؾ الطريؽ كبأعظـ  بنبكد ميره في ماية التناقض كالفساد، كأنو ما مف طريؽ يعمـ بيا نبكد ميره إال كنبكتو 

التصديؽ بنبكد لكجر التصديؽ بنبكتو كما كجر  ،منيا، فمك لـ تكف نبكتو كطريؽ ثبكتيا إال مثؿ نبكد ميره كطريؽ ثبكتيا
 قياـ الساعة.ثابتة مف كجكه متعددد بالحس كالمعنى؟ كمعجزاتو داىدد عمى نبكتو إلى  ميره، فكيؼ إذا كانن نبكتو 

 

مما يعني لدييـ التنصؿ مف تبعة طاعتو  ؛ورسالتو والطعن في شريعتو إنكار نبوة محمد  أيضاً سادسًا: ويتضمن 
سر لماذا ينكركف بددد كال يعترفكف بالفقران العديدد مف الكتار المقدس التي تدير إلى كاإليماف بما جاء بو؛ األمر الذم يف

، كيعمنكف أنيا كاىية تنطكم عمى مغالطة كبيرد، كأفَّ المرتديف مف الييكد أنفسيـ الذيف يخدعكف اآلخريف بيذه نبكد محمد 
نما يفعمكف ذلؾ كيتظاىركف بو لكسر الحظك  د في أعيف األميار عف طريؽ البرىاف بأنيـ يؤمنكف الحجج ال يؤمنكف بيا، كا 

، كلعؿ ىذا ما (َّ)بعبارد القرآف القا مة أف محمدان مذككر في التكراد، كىك أمر بسببو أجبركا عمى اتيامنا بأننا بدلنا التكراد
مذاىبيـ الفكرية كالدينية؛ كدريعتو لدل فرؽ الييكد المتقدميف كالمتأخريف عمى اختبلؼ  يمثؿ مكقفان عامان تجاه نبكد محمد 

، كعمـك رسالتو ييٍمًزمييـ بكجكر طاعتو كاإلقرار بأف دريعتو ناسخة لدريعة مكسى  ذلؾ أفَّ اعترافيـ بنبكد محمد 
 .(ُّ)كأباطيميـلذلؾ رفضكا مبدأ نسخ الدرا ع كحقيقة تبيف زيفيـ كتكدؼ عف تحريفاتيـ 

 

نكار نسخيا ييدف كذلك إلى إنكار عموم رسالُ محمد سابعًا: وَل يخفى أن التمسك بأبديُ التوراة  ، والطعن في وا 
نكار خمودىا ونسخيا لغيرىا كما كجدناه مف مذىر الييكد العيسكية، الذيف قالكا: ال سبيؿ إلى  بعضيـإذ يرل  ؛شريعتو وا 

ال سبيؿ  أيضان التكراد بمجي و، كلكف ؛ ألف نبكتو ثبتن بالبراىيف كالمعجزان التي أيده اهلل تعالى بيا، كبدَّرن إنكار نبكتو 
كنقكؿ اآلف "، قاؿ ابف ميمكف: إلى القكؿ بعمـك رسالتو؛ ألف ذلؾ يعني االعتراؼ بأف دريعتو ناسخة لدريعة مكسى 
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، كيقصد دريعة (ِّ)إنو أيكّْد لنا أنو لـ تبؽ في السماء دريعة أخرل يمكف أف تنزؿ الحقان، بؿ لف تكجد دريعة إليية أخرل"
 .ل مير دريعة مكسى أخر 

مع إنكار عمـك دعكتو؛ ألف ذلؾ تكذير لو كرده لمحجج القاطعة التي جاء بيا؛ ذلؾ  كال معنى لبلعتراؼ بنبكتو        
كاعترافيـ بأنو نبي مؤيد بالكحي كالمعجزان ييٍمًزمييـ أف يصدقكه بكؿ ما جاء بو كمف ذلؾ إخباره  أف تسميميـ برسالتو 

ا أف يؤمنكا برسالتو ثـ ال يصدقكه فيما جاء بو فذلؾ تناقض كمكابرد منيـ ألنفسيـ؛ حيث دلن الدال ؿ بعمـك دعكتو، أم
العقمية كالنقمية عمى أنو مبعكث إلى الناس كافة، بؿ إلى الثقميف كليس إلى العرر خاصة، كأنو خاتـ النبييف ال نبي بعده، 

كفقو، يا، كقد أخبر بذلؾ بحيث ال يحتمؿ التأكيؿ كأظير المعجزد عمى كدريعتو خالدد ناسخة لغيرىا مف الدرا ع كال ناسخ ل
 .(ّّ)كديد كتابو المعجز بذلؾ قطعا

 

يعبر عف بعد اجتماعي سياسي في الديانة ، َل يمكن استبداليا أو تغييرىا إن اعتقاد الييود بأن توراة موسى  ثامنًا:
دية صيامة أيديكلكجية تمثؿ ترجمة دينية لمنزعة العنصرية المتأصمة الييكدية، كيعد مظيران مف مظاىر صيامة العقيدد الييك 

في نفكس الييكد أينما كجدكا كحيثما كانكا كالتي تأبى عمييـ االنخراط في المجتمعان التي يعيدكف فييا، كالغرض مف ذلؾ 
يحرصكف دا مان عمى خصكصيان  الحفاظ عمى التماسؾ الداخمي لممجتمع الييكدم كاليكية الييكدية التي عمادىا الديف؛ حيث

تميزىـ عف ميرىـ، كما يقكؿ ابف ميمكف: "إننا ال نتبع درا ع مير الييكد كال نتدبو بيـ في ممبسيـ كدعارىـ،... كيجر أف 
 .(ّْ)في عممو كآرا و"يككف اإلسرا يمي مختمفان كمميزان عف اآلخريف في ممبسو كفي سا ر أعمالو مثمما ىك مختمؼ عنيـ 

ال يككف اعتقاد الييكد بأبدية التكراد كعدـ نسخيا مجرد أصؿ ديني إيماني كحسر، بؿ ىك أصؿ سياسي  ،ذلؾكب       
المجتمعان اجتماعي بامتياز، في مكاجية ارتداد الييكد عف دينيـ كتأثرىـ باألكساط الثقافية كالدينية كالفكرية المغايرد ليـ في 

كيبدك أف الييكد يتقنكف فف استغبلؿ األزمان كتكجيو األحداث لخدمة عقيدتيـ التي كانكا يعيدكف فييا في فتران الدتان، 
حمن بيـ، لذلؾ ستراتيجياتيـ السياسية كاالجتماعية، خبركا ذلؾ منذ كقكعيـ في السبي البابمي كفتران الدتان التي ا  الدينية ك 

منيا ميما أجبركا كعمييـ التمسؾ بيا كعدـ االنفبلن  كانكا يؤكدكف ألتباعيـ دا مان أف ديانتيـ ىي الحؽ الثابن الذم ال يتغير،
 .عمى االرتداد عنيا

كال دؾ أنو كاف ليذه األيديكلكجية دكرىا في رفع معنكيان الييكد كالدد مف عزيمتيـ، كىك ما كاف يعبر عنو فيمسكؼ        
كـ أك ضعؼ دعبنا يرعبكـ فيذه التجارر "ال تجعمكا االضطيادان المتعاقبة أك تسمط العدك عميالييكد ابف ميمكف، بقكلو: 

 ،(ّٓ)مصممة الختبارنا كتنقيتنا بحيث ال يتمسؾ بديانتنا كيبقى ضمف القطيع إال القديسيف كاألتقياء الذيف ىـ مف نسؿ يعقكر"
رية التي تغاير كىذا ما يؤكد سعي الييكد جاىديف إلى استثمار الديف استثماران سياسيان لخدمة ييكديتيـ في مكاجية التياران الفك

تفكيرىـ العقدم أك تختمؼ معو، كالظركؼ كاألحداث التاريخية التي مرن بيـ في آفو معان، كالنتيجة التي يريدكف أف ينتيكا إلييا 
مؤبدد لـ تنسخ كلف تنسخ؛ إذان ال يجكز لييكدم أف يمتفن إلى ميرىا أك ينفمن منيا، كىذا  ىي ما دامن دريعة مكسى 

مثؿ دافعان نفسيان يرسخ مكقفيـ مف اآلخريف كاالنغبلؽ عمى الذان في التديف؛ فاإللو خاص بيـ كىـ دعبو بالنتيجة كذلؾ ي
 المختار، بمو ما يكدؼ عف طبيعة نفسية خاصة مف طبا ع الييكد المتأصمة فييـ تقـك عمى تزكير الحقا ؽ كتحريفيا.

 

 .مياقشة اليهود يف إىكار جواز اليسخ عكاًل :املطلب الثالث

 .أوًَل: مناقشُ الشبيات التي انطمقوا منيا
 بقكليـ: النسخ مستحيؿ عقبلن؛ و في الحجة األكلى، فتتمخصػػػبيانأما دبياتيـ في إنكار جكاز النسخ عقبلن عمى ما سبؽ        
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تحصيؿ حاصؿ  فوبكصلما يمـز منو كصؼ اهلل تعالى بالجيؿ كالبداء، أك لما يمـز منو تجكيز العبث عمى الحكيـ العميـ  إما
ال لمصمحة، أك لما يمـز منو اجتماع الضديف فيقتضي التناقض، كالسؤاؿ: ىؿ صحيح يمـز مف النسخ ديءه مف ىذه الميحاالن 

 عمى اهلل تعالى؟. 
؛ فالتقسيـ فييا ناقص؛ كاألكلى أف يقاؿ: النسخ إما أف يككف لحكمة كانن معمكمة لو مف قبؿ، أك الشبيُ اْلولىأما        

يرن لو بعد أف كانن خافية عميو، أك لغير حكمة، فإذا بطؿ الثاني كالثالث مف ىذه االحتماالن الستحالتيما في حؽ اهلل ظ
تعالى تعيف األكؿ منيا؛ ألف نسخ اهلل تعالى ما داء مف أحكامو مبني عمى حكمة معمكمة لو لـ تكف خافية عميو، ماية ما 

األزماف كتختمؼ باختبلؼ األدخاص كاألحكاؿ، كأسراره كىًحكىميو ال تتناىى كال  في األمر أف مصالح العباد تتجدد بتجدد
ذا عرؼ جكاز (ّٔ)يحيط بيا سكاه، فإذا نسخ حكمان بحكـ كاف لحكمة جديدد مير حكمة الحكـ األكؿ ، قاؿ اآلمدم: "كا 

ماف لعممو بمصمحتو فيو، كينياه اختبلؼ المصمحة باختبلؼ األزماف، فبل يمتنع أف يأمر اهلل تعالى المكمؼ بالفعؿ في ز 
لعممو بمصمحتو فيو، كما يفعؿ الطبير بالمريض حيث يأمره باستعماؿ دكاء خاص في بعض األزمنة،  ؛عنو في زمف آخر

كينياه عنو في زمف آخر بسبر اختبلؼ مصمحتو عند اختبلؼ مزاجو، ككما يفعؿ الكالد بكلده مف التأدير لو كضربو في 
الدارع كؿ زماف بعبادد مير لرفؽ بو في زماف آخر عمى حسر ما يتراءل لو مف المصمحة، كليذا خص زماف، كالميف لو كا

 .(ّٕ)عبادد الزمف اآلخر"
أنو قد سبؽ في عمـ اهلل تعالى أف الحكـ المنسكخ مؤقن ال مؤبد، كلكنو عمـ  ؛ فيقاؿ في الجكار عنيا:الشبيُ الثانيُكأما        

ىك بكركد الناسخ ال بديء آخر، كىذا ال يمنع النسخ بؿ يكجبو؛ ألف كركد الناسخ محقؽ لما في عممو بجانر ذلؾ أف تأقيتو إنما 
ال مخالؼ لو، دأنو تعالى في األسبار كمسبباتيا كقد تعمؽ عممو بيا كميا، فيككف النسخ بياف بالنسبة إلى اهلل تعالى، رفع بالنسبة 

نما التناقض في (ّٖ)إلينا رفع الكجكر بعد تأبيده، كما إذا قيؿ: الكجكر أبدان ثـ نسخ فيككف زماف ال كجكر ، كال تناقض فيو، "كا 
 .(ّٗ)فيو، كىذا ال نزاع في امتناعو، كىك المراد بقكليـ: إف النسخ ينافي التأبيد، كعميو يبتنى امتناع نسخ دريعتنا"

أف ، كالراجح حي في األفعاؿ صفتيف ذاتيتيف )عقمييف(؛ فقد بنكىا عمى اعتقادىـ بككف الحيٍسفي كالقيبٍ شبيتيم الثالثُكأما        
الحسف كالقبح ليسا مف صفان األفعاؿ الذاتية حتى تككف صفة ثابتة فييا ال تتغير، بؿ ىي تابعة لتعمؽ أمر اهلل بالفعؿ أك 

كف الفعؿ نفسو قبيحان نييو عنو، كعمى ىذا يككف الفعؿ محبكبان كحسنان كطاعة هلل ما داـ مأمكران بو مف اهلل تعالى، كقد يك
يككف كمعصية كمكركىا لو تعالى عندما يككف منييان عنو، كبناء عميو ال يتحقؽ اجتماع الضديف في النسخ؛ ألف الكقن الذم 

 .(َْ)فيو الفعؿ حسنان مير الكقن الذم يككف فيو قبيحان 
نما ييتمقى ذلؾ التحسيف كالتقبيح مف مكاردالعقؿ ال يدؿ عمى حيسف ديءو كال قبحو في حكـ التكميؼ، قاؿ الجكيني: "         كا 

الدرع كمكجر السمع، كأصؿ القكؿ في ذلؾ: أف الديء ال يىٍحسيفي لنفسو كجنسو كصفةو الزمةو لو، ككذلؾ القكؿ فيما يقبح، كقد 
عند أىؿ الحؽ ال يرجعاف  يىٍحسيفي في الدرع ما يىٍقبحي مثمو المساكم لو في جممة أحكاـ صفان النفس، فإذا ثبن أف الحيٍسف كالقيبح

: بالحىسىًف ما كرد الدرع بالثناء عمى فاعمو، كالمراد بالقبيح ما كرد الدرع بذـ فاعمو"  . (ُْ)إلى جنس كصفة نفس، فالمعنيُّ
كبالجممة: ال يترتر عمى النسخ ديء مف ىذه المحاالن التي عدكىا دكافعان إلنكار النسخ، بؿ ال محظكر عقمي فيو،        
ا كاف كذلؾ فيك جا ز عقبلن؛ "ككيؼ يككف محظكران عقبلن، كنحف نداىد أف المصالح تختمؼ باختبلؼ األدخاص ككؿ م

كاألزماف كاألحكاؿ؛ فالطبير يأمر مريضو بتناكؿ الدكاء ما داـ مريضان، ثـ ينياه عنو إذا دفي مف مرضو كعاد سميمان، كالمربية 
انتقمن بو إلى مذاء مير كف ميره، فإذا ترعرع كدرج حرمن عميو المراضع، ثـ تقدـ إلى طفميا أخؼ األمذية مف لبف كنحكه د
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المبف كنحكه، كىكذا تنتقؿ بو مف الخفيؼ إلى الثقيؿ، كمف الثقيؿ إلى األثقؿ، تبعان لتدرجو في مدارج القكد كالنضج، كالمعمـ 
سيؿ، كمف السيؿ إلى الصعر، كمف الصعر يتعيد تبلميذه الباد يف بأسيؿ المعمكمان، ثـ يتدرج بيـ مف األسيؿ إلى ال

إلى األصعر، حتى يصؿ بيـ إلى أدؽ النظريان، مقتفيان في ذلؾ آثار خطاىـ إلى السمك الفكرم كالكماؿ العقمي، كذلؾ 
األمـ تتقمر كما يتقمر األفراد في أطكار دتى، فمف الحكمة في سياستيا كىدايتيا أف يصاغ ليا مف التدريعان ما يناسر 

في الطكر الذم تككف فيو، حتى إذا انتقمن منو إلى طكر آخر ال يناسبو ذلؾ التدريع األكؿ، حيؽَّ أف يصاغ ليا  حاليا
ال الختؿ ما بيف الحكمة كاألحكاـ مف االرتباط كاإلحكاـ، كلـ يجر تدبير الخمؽ  تدريع آخر يتفؽ كىذا الطكر الجديد، كا 

 .(ِْ)"عمى ما نديده مف اإلبداع كدقة النظاـ
 

 .انيًا: النسخ َل يستمزم البداءث
 اتفؽ العمماء عمى تنزيو اهلل تعالى عف البداء؛ ألنو كصؼ يكجر النقص كاهلل تعالى منزه عف جميع النقا ص، كعممو       

ذا كاف اهلل تعالى يفعؿ ما يداء كيختار بعممو السابؽ، فم دامؿ محيط ال يعتريو الجيؿ كالنسياف،  و ػػػػػػعما يصفكف، كا 
أف يأمر عباده بما يداء كينياىـ عما يداء في الكقن الذم يداء، ال معقر لحكمو كال راد لقضا و، كال ممـز يمزمو برعاية 

 مصالح عباده.
الربط بيف النسخ كالبداء ال يقـك عمى ، بؿ إف (ّْ)فبل يستمـز النسخ دي ان مف البداء أك الجيؿ في حؽ اهلل تعالى ،كعميو       

ؿو معمـك كؿ ذلؾ يككف في عمـ اهلل تعالى منذ األزؿ، كال أساسو عممي؛  ألف تأقين الحيكـ بكقن ثـ رفعو كاإلتياف ببدؿو منو ألجى
يتغير عمـ اهلل فيو قبؿ التدريع أك أثناءه أك بعد النسخ، كما ينسخو اهلل تعالى مف األحكاـ كيثبتو إنما ىك عمى قدر المصالح ال 

ألف البدر ىـ الذيف ال يعممكنو إال بعد  ؛يكف باديان، كالبداء في ذلؾ لمبدر كليس هلل تعالى أنو يبدك لو مف األحكاؿ ما لـ
حصكلو، سيما كأف األمر بالديء في النسخ يككف في كقن ثـ النيي عنو يككف في كقن آخر كعمى كجو آخر، كمعمكـه أفَّ 

ان، كالفعؿ كاحدان، كالكقن كاحدان، كالكجو كاحدان، ثـ يرد األمر "البداء ال يككف بداءن إال عند اعتبار أمكر؛ أف يككف المكمؼ كاحد
بعد النيي أك النيي بعد األمر، كال بد مف اعتبار ىذه األمكر األربعة، كلك تغاير كاحد مف ىذه األمكر األربعة خرج عف ككنو 

ال يعدك عف ككنو بيانان لمدد الحكـ األكؿ  ؛ لذلؾ ال يمـز مف تجكيز النسخ القكؿ بتجكيز البداء عمى اهلل تعالى؛ ألنو(ْْ)بداء"
إلى حكـ لضرر مف المصمحة إظياران عمى نحك ما سبؽ في عمـ اهلل تعالى كنقبلن لمعباد مف عبادد إلى عبادد كمف حكـ 

 لحكمتو ككماؿ ربكبيتو.
ف كاف إنكار نسخ الدرا ع عند الييكد بدعكل أف النسخ يمـز منو القكؿ بيتبيف لنا أف  ،كبيذا        البداء ىك حجة باطمة، كا 

ظاىر كبلميـ أنيـ يينىزّْىكف اهلل تعالى عف البداء كال يقكلكف بو؛ ذلؾ أنيـ ينسبكف إلى اهلل تعالى في كتبيـ ما ىك أدنع مف 
إذ جاء في أسفارىـ الكثير مف النصكص التي تنفي عممو تعالى بما يككف حتى يككف، كيفيـ منيا صراحةن  ؛القكؿ بالبداء

، بؿ أدد منو؛ فقد كصفكا الرر جؿ كعبل بالجيؿ كالندـ كالتأسؼ عمى ما يصدر منو مف أفعاؿ ال يعمـ (ْٓ)سبة البداء إليون
كىناؾ نصكص كثيرد مف الكتار عاقبتيا فيتراجع عنيا، كىك ال دؾ مف تحريفاتيـ، تعالى اهلل عما يقكلكف عمكان كبيران، 

كرأل اهلل كؿَّ ما "جاء في سفر التككيف: ي مكاضع كثيرد ال تعد كال تحصى؛ بأنو يخطئ كيندـ ف المقدس تصٌكر الرر 
، فيؿ كاف اهلل تعالى يخمؽ كلـ يكف يعمـ أنما يخمقو حسنان أـ ال؟ حتى بدا لو بعد ذلؾ أف ما (ْٔ)"عًممو؛ فإذا ىك حسفه جدان 

 ًف قىٍد كىثيرى ًفي األىٍرًض، كىأىفَّ كيؿَّ تىصىكًُّر أىٍفكىاًر قىٍمًبًو ًإنَّمىا ىيكى ًدرّْيره : "كىرىأىل الرَّرُّ أىفَّ دىرَّ اإًلٍنسىاأيضان جاء فيو عممو حسف جدان، ك 
ًزفى الرَّرُّ أىنَّوي عىًمؿى اإًلٍنسىافى  ، فىحى : أىٍمحيككيؿَّ يىٍكـو تىأىسَّؼى ًفي قىٍمًبًو، فىقىاؿى الرَّرُّ مىٍقتي عىٍف كىٍجًو األىٍرًض اإًلٍنسىافى الَّ  ًفي األىٍرًض، كى  وي،ػػػػػًذم خى
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" ـٍ ًزٍنني أىنّْي عىًمٍمتييي طيييكًر السَّمىاًء، ألىنّْي حى دىبَّابىانو كى ـى كى اإًلٍنسىافى مىعى بىيىاً 
(ْٕ). 

قىبىًة، فىاآلفى اٍتريكٍ         ٍمري الرَّ ذىا ىيكى دىٍعره صي قىاؿى الرَّرُّ ًلميكسىى: رىأىٍيني ىذىا الدٍَّعرى كىاً  ًبي كفي سفر الخركج: "ى ًني ًليىٍحمىى مىضى
: ًلمىاذىا يىا قىاؿى رَّعى ميكسىى أىمىاـى الرَّرّْ ًإلًيًو، كى يّْرىؾى دىٍعبنا عىًظيمنا، فىتىضى ، فىأيصى ـٍ كىأيٍفًنيىييـٍ مىٍيًي مىى دىٍعًبؾى الًَّذم  عى بيؾى عى رىرُّ يىٍحمىى مىضى

يىدو دىدً  ييٍفًنيىييـٍ أىٍخرىٍجتىوي ًمٍف أىٍرًض ًمٍصرى ًبقيكَّدو عىًظيمىةو كى ـٍ ًفي اٍلًجبىاًؿ، كى ٍبثو ًليىٍقتيمىيي ييـٍ ًبخي : أىٍخرىجى يدىدو؟ ًلمىاذىا يىتىكىمَّـي اٍلًمٍصًريُّكفى قىاً ًميفى
اؽى  ٍسحى ، ايٍذكيٍر ًإٍبرىاًىيـى كىاً  مىى الدَّرّْ ًبدىٍعًبؾى ـٍ عى ، كىاٍندى ًبؾى سٍ عىٍف كىٍجًو األىٍرًض؟ ًاٍرًجٍع عىٍف حيميكّْ مىضى مىٍفنى كىاً  رىاً يؿى عىًبيدىؾى الًَّذيفى حى

ـٍ كيؿَّ ىًذًه األىٍرًض الَّتً  ـٍ كىنيجيكـً السَّمىاًء، كىأيٍعًطي نىٍسمىكي : أيكىثّْري نىٍسمىكي قيٍمنى لىييـٍ ٍنيىا لىييـٍ ًبنىٍفًسؾى كى فىيىٍمًمكيكنىيىا ًإلىى األىبىًد، ي تىكىمٍَّمني عى
مىى الدَّرّْ الَّ  ـى الرَّرُّ عى  .(ْٖ)ًذم قىاؿى ًإنَّوي يىٍفعىميوي ًبدىٍعًبًو"فىنىًد

كأرسؿ اهلل مبلكا عمى أكردميـ إلىبلكيا، كفيما ىك ييمؾ رأل الرر فندـ عمى الدر، "كفي سفر أخبار األياـ األكؿ:        
ندمن عمى ككاف كبلـ الرر إلى صمك يؿ قا بل: "صمك يؿ األكؿ: كفي سفر ، (ْٗ)"كقاؿ لممبلؾ الميمؾ: كفى اآلف، رد يدؾ

 .(َٓ)"كموألنو رجع مف كرا ي كلـ يقـ كبلمي، فامتاظ صمك يؿ كصرخ إلى الرر الميؿ  ؛أني قد جعمن داكؿ ممكان 
تارد أتكمـ عمى أمة كعمى مممكة بالقمع كاليدـ كاإلىبلؾ، فترجع تمؾ األمة التي تكممن عمييا عف "كفي سفر إرميا:        

نعو بيا، كتارد أتكمـ عمى أمة كعمى مممكة بالبناء كالغرس، فتفعؿ الدر في عيني درىا فأندـ عف الدر الذم قصدن أف أص
، ًإلىى اٍلكىرىاًء  كفي نفس السفر:، (ُٓ)"فبل تسمع لصكتي فأندـ عف الخير الذم قمن إني أحسف إلييا بو ٍكًتًني، يىقيكؿي الرَّرُّ "أىٍنًن تىرى

مىٍيًؾ كىأيٍىًمكيًؾ، مى  كما ييكدية يتبيف لنا بكضكح أف القكؿ بالبداء في أصمو عقيدد  ،، كىكذا(ِٓ)ًمٍمني ًمفى النَّدىامىًة"ًسٍرًن، فىأىميدُّ يىًدم عى
 .(ّٓ)تنبئ بذلؾ أسفارىـ، كليس مرضنا ىنا االستقصاء بؿ التمثيؿ

ـ عمى ما يصدر منو مف أفعاؿ ال يعم بالجيؿ كأنو يخطئ كيندـ كيتأسؼ -جؿَّ كعبل-فيذه النصكص تصؼ الرر        
عاقبتيا فيتراجع عنيا، كالسؤاؿ الذم يبتنى عمى ذلؾ ىك: ماذا يقكؿ الييكد الذيف ينكركف النسخ تنزييان هلل تعالى عف البداء في 

إلنكار النسخ ما ىك أدنع مف البداء؟ مما يؤيد ما ذىبن إليو أف ما يعمنكنو مف دكافع  ىذه النصكص، كىـ ينسبكف إليو 
 .ليس ىك دافعيـ الحقيقي

 

 .مياقشة اليهود يف اعتكادهه تأبيذ شريعة موسى  :املطلب الرابع

ماية ما يفيـ مف النصكص التي ذكركىا في الحجة الثانية ىك الحض عمى حفظ الدريعة كااللتزاـ بكصاياىا دكف        
سكن عف مثؿ ىذا اإلدارد إلى أبديتيا، كلعؿ ظاىر النصكص الثبلثة األخرل أدؿُّ عمى المقصكد مف األكؿ، كمع ذلؾ 

االستدالؿ دراح الكتار المقدس، قاؿ القس أنطكنيكس فكرم: "المعنى العاـ ليذا النص المقدس أف ىناؾ أسرارنا كحقا ؽ خفية 
مف اختصاص اهلل كحده كليس لئلنساف أف يبحث فييا أك يفيميا، كىناؾ أمكر أعمنيا اهلل لئلنساف، يرل بعضيا في الككف 

، كيستفاد أف (ْٓ)ليؤمف بيا كيعمؿ بمكجبيا تنفيذنا لكصايا اهلل كدرا عو" ؛أعمف لو بعضيا في كحيو المقدسكفي حياتو اليكمية، ك 
 : أتياالحتجاج بيا ال يكفي لمداللة عمى المقصكد، لما ي

 

 .أوًَل: نقد ىذه النصوص من حيث السند والمضمون
ال يسمـ ما زعمكه مف أف التكراد لـ إذ دعكل تكاترىا مكابرد؛  ألففي رأم الباحث ال يصح االستناد إلييا في االحتجاج؛        

تزؿ محفكظة في أيدييـ حتى يصح االستدالؿ بيا أك االستناد إلييا في االحتجاج؛ بؿ األدلة العقمية كالحسية متضافرد عمى أف 
 .(ٓٓ)لـ يعد ليا كجكد، بؿ أصابيا كثير مف التغيير كالتبديؿ التكراد التي أنزلن عمى مكسى 
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كعمى فرض التسميـ بصحتيا جدالن ال يسمـ االستدالؿ بيا عمى المقصكد مف حيث المضمكف، سيما كأف ىذه النصكص        
ا لعيد قديـ، يمكف  أف تعد أدلة قكية تيعىارىض بنصكصو مثميا تدي بعدـ التأبيد، بؿ كتتحدث صراحة عف عيد جديد يأتي ناسخن

 منيا: عمى الطابع المؤقن لمعيد القديـ؛ 
مىعى         ، كىأىٍقطىعي مىعى بىٍيًن ًإٍسرىاً يؿى كى بىٍيًن يىييكذىا عىٍيدنا  ما كرد في العيد القديـ في سفر إرميا قكلو: "ىىا أىيَّاـه تىٍأًتي، يىقيكؿي الرَّرُّ

ـٍ يىٍكـى أىٍمسىٍكتيييـٍ ًبيىدً  ًديدنا، لىٍيسى كىاٍلعىٍيًد الًَّذم قىطىٍعتيوي مىعى آبىاً ًي ، جى فىٍضتيييـٍ ، ًحيفى نىقىضيكا عىٍيًدم فىرى ييـٍ ًمٍف أىٍرًض ًمٍصرى ـٍ أليٍخًرجى ًى
، يىقيكؿي الرَّ  ، بىٍؿ ىذىا ىيكى اٍلعىٍيدي الًَّذم أىٍقطىعيوي مىعى بىٍيًن ًإٍسرىاً يؿى بىٍعدى ًتٍمؾى األىيَّاـً ـٍ كىأىٍكتيبييى يىقيكؿي الرَّرُّ : أىٍجعىؿي دىًريعىًتي ًفي دىاًخًمًي ا رُّ

ـٍ يىكيكنيكفى ًلي دىٍعبنا" ، كىأىكيكفي لىييـٍ ًإلينا كىىي ـٍ مىى قيميكًبًي عى
(ٓٔ). 

يختمؼ عف العيد الذم قطعو في جبؿ سيناء، كيقتبس بكلس  جديدان  كىذا بحسر النص كعد مف اهلل بأف يقطع عيدان        
ان ىكذا أياـ تأتي، يقكؿ الرر: حيف أكمؿ مع بين الرسكؿ في رسالتو إلى العبرانييف عف إرميا، قا بل: "ألنو يقكؿ ليـ ال م

ألنيـ  ؛إسرا يؿ كمع بين ييكذا عيدا جديدا، ال كالعيد الذم عممتو مع آبا يـ يـك أمسكن بيدىـ ألخرجيـ مف أرض مصر
يقكؿ الرر: لـ يثبتكا في عيدم، كأنا أىممتيـ، يقكؿ الرر: ألف ىذا ىك العيد الذم أعيده مع بين إسرا يؿ بعد تمؾ األياـ، 

، بؿ يقكؿ بكلس في رسالتو (ٕٓ)أجعؿ نكاميسي في أذىانيـ، كأكتبيا عمى قمكبيـ، كأنا أككف ليـ إليا كىـ يككنكف لي دعبا"
 .(ٖٓ)قاؿ جديدان عتؽ األكؿ، كأما ما عتؽ كداخ فيك قرير مف االضمحبلؿ" فإذاصراحة: "

، كفي سفر (ٗٓ)نن كاىف إلى األبد عمى رتبة ممكي صادؽ"ككذلؾ جاء في سفر المزامير: "اقسـ الرر كلف يندـ أ       
ًمٍف مىكىاًنًو يى  ذىا الرَّجيؿي اٍلغيٍصفي اٍسميوي، كى نيكًد قىاً بلن: ىيكى كىمٍّْموي قىاً بلن: ىكىذىا قىاؿى رىرُّ اٍلجي ، فىييكى يىٍبًني زكريا: "كى يىٍبًني ىىٍيكىؿى الرَّرّْ ٍنبيني كى

، كىىيكى يىحٍ  تىكيكفي مىديكرىدي السَّبلى ىىٍيكىؿى الرَّرّْ مىى كيٍرًسيًّْو، كى يىكيكفي كىاًىننا عى مىى كيٍرًسيًّْو، كى يىتىسىمَّطي عى يىٍجًمسي كى ا ًمؿي اٍلجىبلىؿى كى ـً بىٍينىييمى
ا" ًكمىٍيًيمى
، حيث تذكر النبكءد أف المسيح ىك كاىف عمى رتبة ممكي صادؽ، بمكجر دريعة مكسى، ال بد أف يككف الكينة (َٔ)

ًفيمىا كىافى اٍلفىرّْيًسيُّكفى ميٍجتىًمًعيفى  داككدأف المسيح سيككف سميؿ  أيضان سبط الكم، لكف النبكءد تذكر مف  مف سبط ييكذا، "كى
؟ قىاليكا لىوي: اٍبفي  ىنان، كلكف مف ، كمف ثـ إذا كاف المسيح كا(ُٔ)"داككدسىأىلىييـٍ يىسيكعي قىا بلن: مىاذىا تىظينُّكفى ًفي اٍلمىًسيًح؟ اٍبفي مىٍف ىيكى

 .سبط ييكذا، فبل بد مف أف اهلل تعالى كاف قد أدار منذ البدء أف يغير دريعة مكسى 
 ًإًذ الدٍَّعري  كتناقش رسالة بكلس الرسكؿ إلى العبرانييف ذلؾ بكضكح؛ حيث جاء فييا: "فىمىٍك كىافى ًباٍلكىيىنيكًن اٌلبلىًكمّْ كىمىاؿه        

مىيٍ  ذى النَّاميكسى عى مىى ريٍتبىةً  ًو أىخى ادىؽى؟ كىالى ييقىاؿي عى مىى ريٍتبىًة مىٍمًكي صى ري عى ةي بىٍعدي ًإلىى أىٍف يىقيكـى كىاًىفه آخى اجى كفى مىاذىا كىانىًن اٍلحى  ؛ ىىاري
كرىًد يىًصيري تىغىيُّره ًلمنَّاميكًس  ري ، فىًبالضَّ ـٍ ييبلىًزـٍ  ألىفَّ الًَّذم ييقىاؿي  ؛أيضان ألىنَّوي ًإٍف تىغىيَّرى اٍلكىيىنيكني رى لى عىٍنوي ىذىا كىافى دىًريكنا ًفي ًسٍبطو آخى

ـٍ عىٍنوي  ـٍ يىتىكىمَّ بَّنىا قىٍد طىمىعى ًمٍف ًسٍبًط يىييكذىا، الًَّذم لى ، فىًإنَّوي كىاًضحه أىفَّ رى ٍذبىحى ده ًمٍنوي اٍلمى ذًلؾى أىٍكثىري  أىحى ميكسىى دىٍي نا ًمٍف ًجيىًة اٍلكىيىنيكًن، كى
ا  سىًديَّةو، بىؿٍ  ضان أيكيضيكحن ًصيَّةو جى سىًر نىاميكًس كى ارى لىٍيسى ًبحى ، قىٍد صى ري ادىؽى يىقيكـي كىاًىفه آخى مىى ًدٍبًو مىٍمًكي صى سىًر ًإٍف كىافى عى  ًبحى

كؿي  يىادو الى تىزي ادىؽى، فىًإنَّ  ؛قيكًَّد حى مىى ريٍتبىًة مىٍمًكي صى : كىاًىفه ًإلىى األىبىًد عى ًصيًَّة السَّاًبقىًة ًمٍف أىٍجًؿ ألىنَّوي يىٍديىدي أىنَّؾى وي يىًصيري ًإٍبطىاؿي اٍلكى
ٍعًفيىا كىعىدىـً نىٍفًعيىا" ضى
(ِٔ). 

لتمبية احتياجان اإلنساف، فمماذا كعد اهلل بإقامة كاىف مختمؼ؟ كالخبلصة المستفادد مف  فإذا كاف الكينكن البلكم كافيان        
أف تككف دا مة أك مؤبدد كما  عمى أف اهلل تعالى لـ يقصد لدريعة مكسى ىذا كمو: أف عباران العيد القديـ نفسو تدؿ 

، كالمستفاد: يٌدعي الييكد، كىذه إدارد صريحة بحسر النصكص كتكضيحاتيا عمى أنيا ستستبدؿ يكمان ما بعيدو  آخر جديدو
 عدـ أبديتيا.
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 .ينافي أبديتيا ثانيًا: وقوع النسخ في شريعُ موسى 
الكقكع أقكل أدلة اإلمكاف؛ سينتيي حتمان إلى اإلقرار بكقكع النسخ فييا، كال دؾ أف  دريعة مكسى  إف مف يتدبر       

مىع بيف لي ة كراحيؿ ألنو يستمـز الجكاز كزيادد، كمف دكاىد كقكعو: الجمع بيف األختيف كاف مباحان في عيد يعقكر  ؛ إذ جى
مىى أيٍخًتيىا ًلتىكيكفى ضىرَّدن مىعىيىا ًفي أىثٍنىاًء ، إ، ثـ صار حرامان في دريعة مكسى (ّٔ)ككانتا أختيف كًَّج اٍمرىأىدن عى ذ جاء فييا: "الى تىتىزى
" ًتؾى ٍكجى يىاًد زى ، مع مراعاد اختبلؼ البطكف، كذلؾ إقامةن الختبلؼ البطكف ، كالزكاج باألخن كاف جا زان في عيد آدـ (ْٔ)حى

مكسى مقاـ اختبلؼ اآلباء كاألميان، ثـ حـر في دريعة 
، بؿ بإجماع أىؿ الدرا ع كميا مف الييكد كالنصارل (ٓٔ)

ا قبؿ نزكؿ التكراد بدليؿ ما جاء في التكراد مف أف يككابد أـ مكسى  كانن عٌمة أبيو  كالمسمميف، ككاف زكاج العٌمة مباحن
بىٍن لى  كَّجى عىٍمرىاـي عىمَّتىوي ييككىابىدى فىأىٍنجى تىزى ثىبلىًثيفى عمراـ، جاء في سفر التككيف: "ى سىٍبعان كى قىٍد عىاشى عىٍمرىاـي ًم ىةن كى ميكسىى، كى كفى كى وي ىىري

" ، كىك مما نيسخ بالتحريـ بعد ذلؾ بدليؿ ما جاء في سفر البلكييف:(ٔٔ)سىنىةن" كٍَّج أيٍخنى أىًبيؾى ًإنَّيىا عىمَّتيؾى فإذا لـ تكف ، (ٕٔ)"الى تىتىزى
لكانن عبلقان محٌرمة، كىذا محاؿ عقبل كمما ال يسمح بو  ؿ مكسى ىذه الصكر مف الزكاج مباحة في تدريعان ما قب

تَّى  اهلل تعالى عمى األقؿ بالنسبة لذريان األنبياء كالصالحيف، إذ تؤكد التكراد في قكليا: يًَّتًو حى ده ًمٍف ذيرّْ ًؿ اٍبفي ًزننى كىالى أىحى "الى يىٍدخي
" مىاعىًة الرَّرّْ اٍلًجيًؿ اٍلعىاًدًر ًفي جى
 فَّ جماعة الرر ال يدخميا مير أنقياء العرؽ كأطياره. ، أ(ٖٔ)

ـى في التكراد كما في سفر الخركج: ككاف العمؿ في السبن مباحان قبؿ مكسى         ستة أياـ ييٍصنىعي عمؿه، كأما "، ثـ حيرّْ
كركنو، كفي سفر ، كال ين(ٗٔ)اليـك السابع ففيو سبن عطمة مقدس لمرر، كؿ مف صنع عمبل في يـك السبن يقتؿ قتبل"

خضر دفعن إليكـ التككيف؛ أف اهلل تعالى قاؿ لنكح عند خركجو مف السفينة: "كؿ دابة حية تككف لكـ طعاما كالعدر األ
 (ُٕ)، ثـ اعترفكا بعد ذلؾ بأف اهلل حرَّـ كثيران مف الدكار عمى أصحار الدرا ع مف بعد نكح كمنيـ مكسى نفسو(َٕ)الجميع"

الكريـ قكلو تعالى:  رآفػػػػ؛ بؿ نجد في الق ْمَنا َعَمْيِيْم ْمَنا ُكلَّ ِذي ُظُفٍر َوِمَن اْلَبَقِر َواْلَغَنِم َحرَّ َوَعَمى الَِّذيَن َىاُدوا َحرَّ
نَّا َلَصاِدُقونَ ُشُحوَمُيَما ِإَلَّ َما َحَمَمْت ُظُيوُرُىَما َأِو اْلَحَواَيا َأْو َما اْخَتَمَط ِبَعْظٍم َذِلَك َجَزْيَناُىْم ِبَبْغِيِيْم   .األنعاـ[: ُْٔ]َواِ 

الزنا، كعندما سأؿ بنك بتحريمو، كلـ تيًحمُّو إال بسبر  ، ثـ جاءن دريعة عيسى (ِٕ)ككاف الطبلؽ مباحان عند الييكد       
، لماذا أكصى مكسى أف تعطى كتار طبلؽ فتطمؽ؟ قاؿ ليـ: "إف مكسى مف أجؿ قساكد قمكبكـ أذف لكـ إسرا يؿ عيسى 

أف تطمقكا نساءكـ، كلكف مف البدء لـ يكف ىكذا، كأقكؿ لكـ: إف مف طمؽ امرأتو إال بسبر الزنا كتزكج بأخرل يزني، كالذم 
، بقكلو: "ىذا ىك عيدم الذم تحفظكنو بيني كبينكـ، ، ككذلؾ الختاف كاف كاجبان في دريعة مكسى (ّٕ)يتزكج بمطمقة يزني"

 .(ٕٓ)، ثـ جاء النيي عنو في رسالة بكلس إلى أىؿ ركمية(ْٕ)كبيف نسمؾ مف بعدؾ: يختف منكـ كؿ ذكر"
ف لـ يسمكىا بذلؾ؛ ألف النصكص في ، ال مجاؿ إلنكار أنيا نس(ٕٔ)فيذه بعض دكاىد النسخ التي كردن في التكراد        خ كا 

القضية الكاحدد منيا تتعارض بيف حكميف متناقضيف ال يمكف الجمع بينيما أحدىما حبلؿ كاآلخر حراـ، مما يمـز منو بطبلف 
ع أحدىما كاستمرار العمؿ باآلخر، كىك ما يثبن بحؽ أف النسخ جا ز عقبل؛ بؿ كاقع في دريعتيـ فعبلن سكاء في أحكاـ درا 

، بحيث ال يبقى ، أك نىٍسخي أحكاـ في دريعة مكسى بأحكاـ كردن في دريعة عيسى سابقة نيسخن بدريعة مكسى 
معنىن إلنكاره، كال يمكف لمعاقؿ إال أف ييسىمّْمىوي، األمر الذم يتنافي مع القكؿ أك االعتقاد بأبديتيا، كال ينكر مفسرك الكتار 

 .(ٕٕ)بأنو كاف ثـ مييّْر كبيدّْؿصكص بالدرح كالتكضيح، بؿ يسكتكف أك يعترفكف المقدس ذلؾ عندما يتناكلكف ىذه الن
ف أنكركىا لزميـ         كالسؤاؿ: إف لـ يكف ىذا نسخان فماذا يككف؟ فإف اعترفكا بكقكعو ناقضكا أنفسيـ ككذَّبكا قكليـ، كا 

ف قالكا: يحتمؿ ذلؾ أف يككف مقيدالتكراداالعتراؼ بكجكد التحريؼ في   ان بظيكر الدريعة البلحقة، فبل يككف نسخان بيذا، كا 
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ف ادَّعكا أنو كاف مقيدان في عمـ اهلل تعالى، قمنا: ىذا ىك عيف النسخ الذم تنكركنو؛ ألف  االعتبار، قيؿ: األصؿ عدـ التقييد، كا 
و عف حقيقة النسخ، فيمزميـ اهلل تعالى إذا أمر بالفعؿ مطمقا فيك عالـ بأنو سينسخو في كقن نسخو، كتقييده في عممو ال يخرج

ألف ذلؾ ؛ عند ذو االعتراؼ بكقكع النسخ بيف الدرا ع، كال يمكف ليـ أف يقكلكا: إف النسخ حاصؿ إال في دريعة مكسى 
 محض التحكـ الذم ال دليؿ عميو، بؿ الدليؿ مف العقؿ كالنقؿ عمى خبلفو كما رأيناه.

 

 .وتو تناقض وتكذيب لومع القول بنب إنكار عموم بعثُ محمد  ثالثًا:
؛ ألف نبكتو ثبتن بالبراىيف ، كقالكا: ال سبيؿ إلى إنكار نبكتو حيث أنكر العيسكية مف الييكد عمـك بعثة محمد        

ذلؾ يعني ال سبيؿ إلى القكؿ بعمـك رسالتو؛ ألف  أيضان كالمعجزان التي أيده اهلل تعالى بيا، كبدَّرن التكراد بمجي و، كلكف 
 .اؼ بأف دريعتو ناسخة لدريعة مكسى االعتر 
، كالمفيـك أنيـ يجكزكف نسخ الدرا ع سمعان كتبقى دعكاىـ مقصكرد عمى منع نسخ دريعة مكسى بدريعة محمد        

بطاؿ أنيا مؤبدد، بحيث ال تبقى لدعكاىـ قيمة؛ ، كقد سبؽ بياف كقكعو في دريعة مكسى (ٖٕ)فيما عدا ىذه الصكرد ، كا 
كاعترافيـ بأنو نبي مؤيد بالكحي كالمعجزان ييٍمًزمييـ أف يصدقكه بكؿ ما جاء بو، كمف ذلؾ إخباره  برسالتو  ألف تسميميـ

بعمـك دعكتو، أما أف يؤمنكا برسالتو ثـ ال يصدقكه فيما جاء بو فذلؾ تناقض كمكابرد منيـ ألنفسيـ؛ حيث دلن الدال ؿ 
ة، بؿ إلى الثقميف ال إلى العرر خاصة، كأنو خاتـ النبييف ال نبي بعده، العقمية كالنقمية عمى أنو مبعكث إلى الناس كاف

عمى كفقو، كدريعتو خالدد ناسخة لغيرىا مف الدرا ع كال ناسخ ليا، كقد أخبر بذلؾ بحيث ال يحتمؿ التأكيؿ كأظير المعجزد 
 .(ٕٗ)كديد كتابو المعجز بذلؾ قطعا

كدمكؿ دعكتو جميع البدر كأنيا  عمـك رسالتو كفاتو كميا داىدد عمى منذ بعثتو كحتى  حياتو كبالجممة: فإف        
دؿَّ عميو القرآف الكريـ كالسنة الدريفة كبدر بو الرسؿ قبمو، كال معنى لبلعتراؼ بنبكتو مع إنكار عمـك ، ناسخة لمدرا ع المتقدمة

ر يعرفكف ذلؾ كما يعرفكف أبناءىـ، لذلؾ يعدُّ كأىؿ الكتا ،(َٖ)دعكتو؛ ألف ذلؾ تكذير لو كرده لمحجج القاطعة التي جاء بيا
 .كلرسكلو  -سبحانو-إنكاره إنكار لما ىك معمـك مف ديف اإلسبلـ بالضركرد، كثبن بالنص كاإلجماع، كتكذير هلل 

الطعف  أك أف الغاية الحقيقية مف إنكار الييكد لمنسخ ىي إنكار نبكد محمد  ،يتبيف لنا في نياية ىذا المطمر ،كىكذا       
بعمـك رسالتو كدريعتو، مما يعني لدييـ التنصؿ مف تبعة طاعتو كاإليماف بما جاء بو؛ كلعؿ ىذا ما يمثؿ مكقفان عامان تجاه نبكد 

كدريعتو لدل فرؽ الييكد المتقدميف كالمتأخريف عمى اختبلؼ مذاىبيـ الفكرية كالدينية كليس فقط عند ىذه الفرؽ  محمد 
كعمـك رسالتو ييٍمًزمييـ بكجكر طاعتو كاإلقرار بأف دريعتو ناسخة لدريعة  أفَّ اعترافيـ بنبكد محمد  التي أدرن إلييا؛ ذلؾ

، لذا فاألمر (ُٖ)تبيف زيفيـ كتكدؼ عف تحريفاتيـ كأباطيميـ بكصفو حقيقة، لذلؾ رفضكا مبدأ نسخ الدرا ع مكسى 
 لقديـ نفسو في المطمر التالي، زيادد في المناقدة كاالحتجاج.مف نصكص العيد ا يستدعينا أف نقدـ األدلة عمى نبكد محمدو 

 

 .مً ىصوص العهذ الكذيه ىبوة حمنذ  :املطلب اخلامس

اءى الرَّرُّ ًمٍف ًسينىاءى، كىأىٍدرىؽى لىييـٍ ًمفٍ  عمى لساف مكسى  جاء اإلخبار بنبكد محمد          في العيد القديـ، بقكلو: "جى
تىؤٍلألى مً  ، كى "سىًعيرى ـٍ ، كىأىتىى ًمٍف ًرٍبكىاًن اٍلقيٍدًس، كىعىٍف يىًميًنًو نىاري دىًريعىةو لىيي بىًؿ فىارىافى ٍف جى

، كفي اإلصحاح الثالث مف سفر (ِٖ)
بلىليوي  :حبقكؽ، الذم يكاد يككف كمو بدارد برسكؿ اإلسبلـ  بىًؿ فىارىافى ًسبلىٍه، جى ، كىاٍلقيدُّكسي ًمٍف جى اءى ًمٍف ًتيمىافى مىطَّى  "اىهللي جى

كىافى لىمىعىافه كىالنُّكًر، لىوي ًمٍف يىًدًه ديعىاعه، كىىينىاؾى اٍستً  ًتًو"السَّمىاكىاًن، كىاألىٍرضي اٍمتىؤلىٍن ًمٍف تىٍسًبيًحًو، كى تىاري قيٍدرى
، كفي سفر (ّٖ)
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ًتًيـٍ التثنية: أف اهلل تعالى خاطر مكسى  سىًط ًإٍخكى ـٍ نىًبيِّا ًمٍف كى ـي لىيي ـٍ  ، بقكلو: "أيًقي ، كىأىٍجعىؿي كىبلىًمي ًفي فىًمًو، فىييكىمّْمييي ًمٍثمىؾى
ـي ًبًو ًباٍسًمي أىنى  يىكيكفي أىفَّ اإًلٍنسىافى الًَّذم الى يىٍسمىعي ًلكىبلىًمي الًَّذم يىتىكىمَّ ا أيكًصيًو ًبًو، كى  .(ْٖ)ا أيطىاًلبيوي"ًبكيؿّْ مى

لىده  ؛ أذكر منيا:كتبدر بو تصؼ محمدان كفي سفر إدعيا الكثير مف اإلداران الكاضحة التي         قكلو: "ألىنَّوي ييكلىدي لىنىا كى
ييٍدعىى اٍسميوي عىًجيبنا" مىى كىًتًفًو، كى تىكيكفي الرّْيىاسىةي عى نيٍعطىى اٍبننا، كى كى
"كىٍحيه ًمٍف ًجيىًة ًببلىًد اٍلعىرىًر ًفي اٍلكىٍعًر ًفي ًببلىًد كجاء فيو:  ،(ٖٓ)

مىٍيوً ، كيدتير (ٖٔ)"اٍلعىرىًر  كًحي عى ٍعني ري ديهي، ميٍختىاًرم الًَّذم سيرٍَّن ًبًو نىٍفًسي، كىضى  بأنو عبد اهلل كرسكلو: "ىيكى ذىا عىٍبًدم الًَّذم أىٍعضي
" زىاً ري دى (ٕٖ)فىييٍخًرجي اٍلحىؽَّ ًلؤليمىـً تىٍنتىًظري اٍلجى ؽَّ ًفي األىٍرًض، كى عى اٍلحى تَّى يىضى ، كفيو: "أىنىا الرَّرَّ قىٍد (ٖٖ)ًريعىتىوي"، ك"الى يىًكؿُّ كىالى يىٍنكىًسري حى

" نيكرنا ًلؤليمىـً ، فىأيٍمًسؾي ًبيىًدؾى كىأىٍحفىظيؾى كىأىٍجعىميؾى عىٍيدنا ًلمدٍَّعًر كى دىعىٍكتيؾى ًباٍلًبرّْ
ٍكتىيىا، الدّْيىاري الًَّتي (ٖٗ) ميدينييىا صى يَّةي كى ، كفيو: "ًلتىٍرفىًع اٍلبىرّْ

، ًلتىتىرى  كا ًبتىٍسًبيًحًو ًفي اٍلجى سىكىنىيىا ًقيدىاري ييٍخًبري ؤيكًس اٍلًجبىاًؿ ًليىٍيًتفيكا، ًلييٍعطيكا الرَّرَّ مىٍجدنا كى ـٍ سيكَّافي سىاًلعى، ًمٍف ري ، فيذه (َٗ)زىاً ًر"نَّ
النصكص كما سأذكره ميرىا مف نصكص العيد القديـ في سياؽ ىذا المبحث، تبدر بمبعث نبي كاف ييٍنتىظر زمانو بعد مكسى 

 ،.كتعـ دريعتو كؿ بقاع األرض 
 حيث ذىر أىؿ الكتار إلى أف المراد بو نبي مف بني إسرا يؿ؛ قاؿ بعض الييكد: ىك يكدع بف نكف فتى مكسى، كبعضيـ       

، قاؿ: ىك صمك يؿ، كقالن النصارل: ىك المسيح عيسى ابف مريـ، كأنكركا جميعان أف يككف المراد بو محمدان بف عبداهلل 
 بني إسماعيؿ كليس مف بني إسرا يؿ، إذ كيؼ يرسؿ اهلل إلى بني إسرا يؿ رجبلن ليس منيـ؟ألنو مف 
قامكس الكتار المقدس: فاراف المذككرد في نصكص النبكءد ىي إيبلن كليسن  كاضعككلتأكيد ما ذىبكا إليو، قاؿ        

في دا رد المعارؼ الكتابية: "كىي برٌية جزءنا مف دبو جزيرد سيناء، جاء  كصفيامكة، كيذكركنيا في جنكر فمسطيف ب
، كال (ُٗ)داسعة في أقصى جنكر فسطيف، كيرٌجح كثيركف مف عمما يـ أٌنيا تقع في الدماؿ الدرقي مف دبو جزيرد سيناء"

كىدفيـ منو كاضح؛ إذ لك سىمَّميكا بأف "فاراف" ىي مكة المكرمة لمزميـ؛ إما ، دؾ فإف ذلؾ مف تحريفيـ الكمـ عف مكاضعو
ما التناقض مع أنفسيـ بمخالفة ما ا لتصديؽ برسالة رسكؿ اإلسبلـ كىذا عندىـ قطع الرقار أىكف عمييـ مف اإلذعاف لو، كا 

يعتقدكنو في كتبيـ المقدسة، كفاتيـ ما يمـز مف تفسيرىـ فاراف بإيبلن مف الطعف بالتكراد نفسيا كاالعتراؼ بكركد الكذر 
 مف "إيبلن" حتى تككف البدارد صادقة فيو، أك يصح حمميا عميو. فييا؛ إذ لـ يبعث نبي في بني إسرا يؿ

النبي الخاتـ الذم ال نبي بعده؛ إذ ال تحتمؿ نصكص  فيركف أف ىذا النبي ىك محمد  ،كأما عمماء المسمميف       
أىؿ الكتار  كميما حاكؿالنبكءد صرفيا إلى ميره رمـ كؿ ما طاليا مف التحكير كالتعسؼ في التفسير عند أصحابيا، 

 إنكارىا أك الخركج بيا عف حقيقتيا إال أنيا ال تدؿ عمى ما ذىبكا إليو، لؤلسبار اآلتية:
 في ىذه النصكص ال يؤيد ما ذىبكا إليو، بؿ يدير أف النبي المبدر بو لممناطؽ المذككردالتحميؿ الجغرافي كالتاريخي  :أوَلً 

، مف جبؿ فاراف، الديار التي سكنيا قيدار سكاف سالع، في إدارد كاضحة يخرج مف أرض الكعر مف جية ببلد العرر، مف تيماف
 .جزيرد العرر، ليس مف سيناء أك مف أرض فمسطيفدبو مف إلى مجي و 

، قاؿ ياقكن: "فاراف: كممة عبرانية اسـ لجباؿ مكة التي انطمقن منيا بعثة محمد  :جباؿ فاراف في العيد القديـك        
ماء مكة، ًذٍكريىا في التكراد، كقيؿ: اسـ لًجباؿ مكة"ميعربة، كىي مف أس

، كقاؿ الحميرم: "الفاراني: بعد الفاء ألؼ ثـ راء (ِٗ)
 ، كىك ما يعترؼ بو عدد مف مؤرخي األدياف(ّٗ)ميممة ثـ ألؼ ثـ نكف، نسبة إلى فاراف جبؿ أك جباؿ بطريؽ الحجاز الدريؼ"

 .(ْٗ)ـ(َِْقديس جيرـك )نـ(، كالَّْمف أىؿ الكتار؛ كالقديس يكسابيكس )ن
كىافى         سىكىفى كفي سفر التككيف: "كى ، كى ذىنٍ  اهللي مىعى اٍلغيبلىـً فىكىًبرى ، كىأىخى ، كىسىكىفى ًفي بىرّْيًَّة فىارىافى كىافى يىٍنميك رىاًميى قىٍكسو  ًفي اٍلبىرّْيًَّة، كى
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"لىوي  ةن ًمٍف أىٍرًض ًمٍصرى ٍكجى يو ىك إسماعيؿ ، كالغبلـ المدار إل(ٓٗ)أيمُّوي زى
، كالمعمـك تاريخيان أنو ندأ في مكة المكرمة (ٔٗ)

مما يجعؿ مف النص إدارد كاضحة في الحجاز، بؿ إف ىجرد إسماعيؿ كأمو ىاجر إلى مكة المكرمة أكضح مف الدمس، 
ذا كانن التكراد قد أدارن إلكصريحة إلى بعثة محمد  ى نبكد تنزؿ عمى ، ال يمكف إنكارىا أك تأكيميا، قاؿ السمؤاؿ: "كا 

جبؿ فاراف، لـز أف تمؾ النبكد عمى آؿ إسماعيؿ، فقد ثبن فييا أف جبؿ فاراف مسكف آلؿ إسماعيؿ، كقد عمـ الناس قاطبة 
 .(ٕٗ)"أف المدار إليو بالنبكد مف كلد إسماعيؿ ىك محمد 

كابنو إسماعيؿ عمييما السبلـ القكاعد مف  كقد قامن األدلة التاريخية عمى أف فاراف ىي الحجاز، حيث رفع سيدنا إبراىيـ       
، كىىًذًه  ـٍ بىنيك ًإٍسمىاًعيؿى البين، كسكف أبناؤه في ىذه المنطقة الممتدد جنكر الحجاز كدمالو، كفي سفر التككيف: "ىؤيالىًء ىي

" ًكيمىةى ًإلىى ديكرى ،... كىسىكىنيكا ًمٍف حى ـٍ كًنًي ـٍ ًبًديىاًرًىـٍ كىحيصي أىٍسمىاؤيىي
ة مقاطعة في ببلد العرر، كالصمة بينيا كبيف ، كحكيم(ٖٗ)

جنكر فمسطيف كدرؽ حضرمكن تدير إلى مكقع في كسط الببلد العربية أك جنكبيا، كأما دكر فيي مكضع في البرية 
 .(ٗٗ)لئلسماعيمييف مصر، صارن بعد ذو مسكنان 

 

د العرر، كلـ يعمـ أف نبكد خرجن مف ببلد ال يخفى أف النبكءد تتكمـ صراحة في بعض نصكصيا السابقة عف كحي مف ببل :ثانياً 
أر ألدير قبا ؿ العرر، كما تسمى الببلد التي سكنكىا ذلؾ أف قيدار ىك االبف الثاني إلسماعيؿ، كىك ؛ العرر إال نبكد محمد 

انية أنسابيا، كلـ يزؿ أبناؤه بمكة يتناسمكف ىناؾ حتى كاف منو عدناف ككلده معد، كمنو حفظن العرر العدن ،(ََُ)قيدار أيضان 
 .(َُُ)نسبة إلى عدناف الجد الحادل كالعدركف في سمسمة النسر النبكل

كىذا ال دؾ كمو تأكيد عمى أف النبي المبدر بو يككف مف العرر نسؿ إسماعيؿ مف إبراىيـ عمييما السبلـ، كليس        
 ، جاء في، ال مف جية ببلد العررإذ كانن تأتي رسميـ مف جية الداـ دماالن مف بني إسرا يؿ كما يدعي أىؿ الكتار، 

 ، ، يىا قىكىاًفؿى الدَّدىاًنيّْيفى ًر تىًبيًتيفى ىىاتيكا مىاءن ًلميبلىقىاًد اٍلعىٍطدىاًف، يىا إدعيا: "كىٍحيه ًمٍف ًجيىًة ًببلىًد اٍلعىرىًر ًفي اٍلكىٍعًر ًفي ًببلىًد اٍلعىرى
"، كعبارد سفر حبقكؽ السال(َُِ)سيكَّافى أىٍرًض تىٍيمىاءى" بىًؿ فىارىافى ، كىاٍلقيدُّكسي ًمٍف جى اءى ًمٍف ًتيمىافى فة: "اىهللي جى

، كأرض تيماء ىذه (َُّ)
دبو ، كيطمؽ كذلؾ عمى ذريتو الذيف سكنكا في (َُْ)أك تيماف تدير إلى تيما دقيؽ قيدار، مف أبناء إسماعيؿ أبي العرر

جزيرد العربية، كتقع بحسر قامكس الكتار المقدس في ال دبو جزيرد العرر، كما تسٌمى الجية التي سكنكىا تيماء مف أعماؿ
لى الجنكر مف أرض فمسطيف، كأصؿ  المفظ منتصؼ الطريؽ بيف دمدؽ كمكة عمى مسافة متساكية مف بابؿ إلى مصر، كا 

 .(َُٓ)كممة عبرية معناىا: "الجنكبي"
، أك عمى نبي آخر مى المسيح كال يمكف ألحد مف أىؿ الكتار أف يدعي نزكؿ الكحي في ديء مف تمؾ األرض ع       

مف جباؿ ، فعمـ أف المراد باستعبلنو لـ يبعث اهلل نبيان مف بني إسرا يؿ في مكة قط حتى يقاؿ أف النبكءد تنطبؽ عميومنيـ؛ إذ 
 .فاراف إدارد إلى إرساؿ محمد 

 

"،: ثالثاً  ًتًيـٍ نما مف إخكتيـ،  كعبارد سفر التثنية: "أيًقيـي لىييـٍ نىًبيِّا ًمٍف كىسىًط ًإٍخكى صريحة في أف ىذا النبي ال يككف مف بني إسرا يؿ، كا 
مف نسؿ إسماعيؿ أخ  كمف الكاضح أف محمدان كلك كاف المقصكد نبيان مف بني إسرا يؿ لقاؿ: "أقيـ ليـ نبيان مف كسط إخكتكـ"، 

تىٍدًعيفى اٍسمىوي ًإٍسمىاًعيؿى ؛ ففي سفر التككيف: "قىاؿى مىبلىؾي الرَّرّْ لياجر: ىىا أى-عمييما السبلـ-ؽ اإسح ٍبمىى، فىتىًمًديفى اٍبننا كى ألىفَّ  ؛ٍنًن حي
يىدي كيؿّْ كىاًحدو  ، كى مىى كيؿّْ كىاًحدو نَّوي يىكيكفي ًإٍنسىاننا كىٍحًديِّا، يىديهي عى ذىلًَّتًؾ، كىاً  " الرَّرَّ قىٍد سىًمعى ًلمى ًتًو يىٍسكيفي ًميًع ًإٍخكى ـى جى ا مىٍيًو، كىأىمى عى

(َُٔ) . 
 ـػػػمكسى قاؿ: "يقي في نص النبكءد يمنع مف ذلؾ، فقد جاء في مقدمتو أف اهلل لما كمـرل أىؿ الكتار أف ثمة إدكاالن ػػكي       
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، فقد (َُٕ)مثمؾ"لؾ الرر إليؾ نبيان مف كسطؾ مف إخكتؾ مثمي... قد أحسنكا في ما تكممكا، أقيـ ليـ نبيان مف كسط إخكتيـ 
 أم مف بني إسرا يؿ، كلذا ينبغي حمؿ المقطع الثاني مف النص عمى ما جاء في المقطع األكؿ،كصفن النبي بأنو "مف كسطؾ" 

 .(َُٖ)فالنبي "مف كسطؾ" أك كما جاء في بعض التراجـ "مف بينؾ"، بمعنى أنو مف بني إسرا يؿ
يذكرىا، كىك يعيد خبر النبي  كلكف التحرم كالتدقيؽ يرد ىذه الزيادد التي يراىا المحققكف تحريفان، بدليؿ أف مكسى لـ       

سىًط إً  : قىٍد أىٍحسىنيكا ًفي مىا تىكىمَّميكا، أيًقيـي لىييـٍ نىًبيِّا ًمٍف كى "عمى مسامع بني إسرا يؿ، فقاؿ: "قىاؿى ًليى الرَّرُّ ـٍ ًمٍثمىؾى ًتًي ٍخكى
، كلك (َُٗ)

طرس كاستيفانكس لنفس النص في أعماؿ كانن مف كبلـ اهلل لما صح أف ييمميا، كما أف ىذه الزيادد لـ ترد في اقتباس ب
ًتكيـٍ  ـٍ ًمٍف ًإٍخكى ـي الرَّرُّ ًإلييكي ـٍ الرسؿ؛ قاؿ بطرس: "فىًإفَّ ميكسىى قىاؿى ًلآلبىاًء: ًإفَّ نىًبيِّا ًمٍثًمي سىييًقيـي لىكي ، لىوي تىٍسمىعيكفى ًفي كيؿّْ مىا ييكىمّْميكي

ـٍ لىوي ، كقاؿ استفانكس: "ىذىا ىيكى ميكسىى الَّذً (َُُ)ًبًو" ًتكي ـٍ ًمٍف ًإٍخكى ـي الرَّرُّ ًإلييكي : نىًبيِّا ًمٍثًمي سىييًقيـي لىكي م قىاؿى ًلبىًني ًإٍسرىاً يؿى
" تىٍسمىعيكفى
لىمىا (ُُُ) سيفى حذفيا، كلـ يذكرا تمؾ الزيادد، كلك كانن أصمية أك كحيان لذكرن في سا ر المكاضع، كى  .(ُُِ)حى

ـٍ         لى فىوي الرَّرُّ كىٍجينا ًلكىٍجوو"كفي التكراد العبرانية: "كى ـٍ بىٍعدي نىًبيّّ ًفي ًإٍسرىاً يؿى ًمٍثؿي ميكسىى الًَّذم عىرى يىقي
كعبارد  ،(ُُّ)

فإذا كاف نص العبرانية يبيف أف النبي ، (ُُْ)نبي في بني إسرا يؿ كمكسى الذم ناجاه اهلل" أيضان كال يقـك : "السامرية
ف كتابة التكراد في بابؿ، كيحتمؿ أف يككف منيـ كلكف بصكرد مير جازمة، المنتظر لـ يقـ بعد في بني إسرا يؿ إلى زم

فإف نص التكراد السامرية يجـز بأنو لف يككف منيـ البتة، مما يعني قطع الطريؽ عمى أم تأكيؿو أك تفسير يذىر إلى أف 
تضح مف منيج الكحي في مثؿ ذلؾ؛ كلك كاف منيـ لقاؿ: "أقيـ ليـ نبيان منيـ"، كما ي ،النبي المنتظر ىك مف بني إسرا يؿ

سماعيؿ، : الجمعة[ِ]ُىَو الَِّذي َبَعَث ِفي اْْلُمِّيِّيَن َرُسوًَل ِمْنُيْم...إذ قاؿ اهلل تعالى:   عمييما-، كقاؿ تعالى عمى لساف إبراىيـ كا 
؛ فيك مف نسؿ إسماعيؿ أخ ي بعثة محمد ، كىذا ما تحقؽ ف: البقرد[ُِٗ]َربََّنا َواْبَعْث ِفيِيْم َرُسوًَل ِمْنُيْم...: -السبلـ
 نفسيا. كالد يعقكر "إسرا يؿ"، عمييـ الصبلد السبلـ، فيككف مف إخكد بني إسرا يؿ، كليس مف إسرا يؿ  إسحاؽ

 

 كؿ مف يكدع كصمك يؿ، بؿ كجميع رسؿ بني إسرا يؿ ك ، النبكءد يككف مثؿ مكسى كما يدير نص  كىذا النبي :رابعاً 
نما كانكا عمى دريعة مكسى  ،-عمييـ السبلـ- ، الذيف جاءكا مف بعد مكسى، لـ يكف كاحد منيـ صاحر دريعة، كا 

كما قاؿ ىك عف نفسو: لـ يكف صاحر دريعة جديدد، بؿ بعث بدريعة مكسى متممان كمكمبلن،  ككذلؾ عيسى ابف مريـ 
""الى تىظينُّكا أىنّْي ًجٍ ني ألىٍنقيضى النَّاميكسى أىًك األىٍنًبيىاءى  ، مىا ًجٍ ني ألىٍنقيضى بىٍؿ أليكىمّْؿى

ال  ، كعميو فالتماثؿ بينو كبيف مكسى (ُُٓ)
أف ينتصر عمى أعدا و، بؿ تزعـ النصارل أنو قتؿ كصمر، كلـ يقفكا بو عند مجرد النبكد  كلـ يقيض لعيسى ، كجكد لو

نما ادَّعكا لو األلكىية، فأم تماثؿ بينو كبيف مكسى  أعداءه يؼ يقاؿ بأنو المسيا المنتظر الذم يسحؽ ؟ كك-عمييما السبلـ-كا 
 ، كىـ الذيف تآمركا عميو كنالكا منو.(ُُٔ)كتترقبو األمـ؟

 ؛ ألنو تمقىكبحسر عبارد سفر التثنية التي تحدثن عف بدء الرساالن يستحيؿ أف يككف النبي المنتظر ىك عيسى        
ًفيمىا داككدى نفي أف يككف ىك المسيح المكعكد عمى لساف عم اإلنجيؿ بساعير كليس بفاراف، كقد حرص عيسى نفسو  ، "كى

؟ قىاليكا : فىكىٍيؼى يىٍدعيكهي داككدلىوي: اٍبفي  كىافى اٍلفىرّْيًسيُّكفى ميٍجتىًمًعيفى سىأىلىييـٍ يىسيكعي، قىا بلن: مىاذىا تىظينُّكفى ًفي اٍلمىًسيًح؟ اٍبفي مىٍف ىيكى ، قىاؿى لىييـٍ
كًح رىبِّ  داككد ، فىًإٍف كىافى ًبالرُّ تَّى أىضىعى أىٍعدىاءىؾى مىٍكًط نا ًلقىدىمىٍيؾى يىٍدعيكهي رىبِّا،  داككدا؟ قىاً بلن: قىاؿى الرَّرُّ ًلرىبّْي: اٍجًمٍس عىٍف يىًميني حى

ًمٍف ذًلؾى اٍليىٍكـً لىـٍ يى  ده أىٍف ييًجيبىوي ًبكىًممىةو، كى ده أىٍف يىٍسأىلىوي بىتَّةن"فىكىٍيؼى يىكيكفي اٍبنىوي؟، فىمىـٍ يىٍستىًطٍع أىحى فقد كاف جكار ، كىكذا (ُُٕ)ٍجسيٍر أىحى
جعمو سيده، كاالبف ال يككف سيد أبيو، كبحسر  داككدبدليؿ أف  داككدليـ مفحمان أف النبي المنتظر ال يككف مف ذرية المسيح 

 .(ُُٖ)"داككد، ككثيران ما نكدم "يا ابف داككدالمسيح مف ذرية النبي  متى كلكقا:
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كالخبلصة األكيدد لدراسان الباحثيف في األدياف ىي: "أف المسيح لـ يدًَّع قط أنو ىك المسيح المنتظر، كلـ يقؿ عف        
، بؿ ثبن في كتر أىؿ الكتار أنيـ كانكا ينتظركف نبيان آخر مير المسيح، ففي إنجيؿ يكحنا: "كىىًذًه (ُُٗ)نفسو أنو ابف اهلل"

نَّا، ًحيفى  ـٍ ييٍنًكٍر، كىأىقىرَّ ًىيى دىيىادىدي ييكحى لى ؟ فىاٍعتىرىؼى كى ًميـى كىيىنىةن كىالىًكيّْيفى ًليىٍسأىليكهي: مىٍف أىٍننى : ًإنّْي لىٍسني أىنىا أىٍرسىؿى اٍليىييكدي ًمٍف أيكريدى
ا ؟ فىأىجى : لىٍسني أىنىا، أىلنًَّبيُّ أىٍننى ؟ فىقىاؿى ، فىسىأىليكهي: ًإذنا مىاذىا؟ ًإيًميَّا أىٍننى : الى"اٍلمىًسيحى ، أم النبي المكعكد الذم أخبر عنو (َُِ)رى

كفى قىاليك أيضان ، كفيو مكسى  ري ، كآخى ًقيقىًة ىيكى النًَّبيُّ ٍمًع لىمَّا سىًمعيكا ىذىا اٍلكىبلىـى قىاليكا: ىذىا ًباٍلحى كفى ًمفى اٍلجى ا: ىذىا ىيكى : "فىكىًثيري
" اٍلمىًسيحي
أف ىناؾ نبيان منتظران مير المسيح، كىك عند الييكد مف   ى، كىذا تقرير كاضح عمى لساف نبي اهلل يحي(ُُِ)

الديرد بحيث كانن تكفي اإلدارد إليو دكف ذكر اسمو، لذلؾ قابمكه بالمسيح، كلـ يثبن ظيكر ىذا النبي قبؿ المسيح، فيثبن 
 ف إذان؟فم قطعان أنو يككف بعده، كالسؤاؿ: إف لـ يكف ىذا النبي الذم يعممكف خبره كينتظركنو ىك محمدان 

صاحر دريعة مستقمة كانن ليا  صاحر دريعة جميمة الدأف جمعن فأكعن، مثمما كاف مكسى  كقد ثبن أنو        
في التكراد يجده كيًصؼى بثبلث صفان ر يسية ىي؛ اإلتياف  منزلتيا التي لـ تضارع في بني إسرا يؿ، كالمتتبع لحياد مكسى 

عمييما الصبلد -، كبمقارنة بسيطة بيف حياد ىذيف النبييفدديدد، كالمخاكؼ العظيمة، باآليان كالمعجزان العجيبة، كاليد ال
كمكسى فيما جاء بو مف اآليان العظيمان التي تدؿ عمى نبكتو، كالتي كاف ليا األثر الكبير في  ، نجد أف محمدان -كالسبلـ

د دير، ككانن لو الييبة في قمكر الناس، كقد جاء كثرد أتباعو، كما كاف في حركبو قكيا دديدان كمكسى، كنصر بالرعر مسير 
: ُٓ]ِإنَّا َأْرَسْمَنا ِإَلْيُكْم َرُسوًَل َشاِىدًا َعَمْيُكْم َكَما َأْرَسْمَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َرُسوَلً في القرآف ما يفيد ىذا التدابو بينيما، قاؿ تعالى: 

، كعميو فإف الحؽ الذل ال جداؿ فيو أف -يما الصبلد كالسبلـعمي-، كبيذا تتضح المماثمة بيف مكسى كمحمد، (ُِِ)المزمؿ[
كعيسى كما يدعي أىؿ  صمك يؿال يصدؽ حممو عمى يكدع ك ، النص ليس لو محمؿ مقبكؿ إال البدارد برسكؿ اإلسبلـ 

 .-عمييـ جميعان الصبلد كالسبلـ-الكتار؛ فيـ أنبياء مف بني إسرا يؿ ليسكا مف إخكتيـ، كليسكا كمثؿ مكسى 
 

ىناؾ مجمكعة مف األكصاؼ كالقرا ف التي ذكرن في نصكص النبكءد المدار إلييا آنفان تؤيد ذلؾ، كبما ال ينطبؽ  :خامساً 
فيي تتحدث عف نبي تكتمؿ الدريعة في عيده كليس مف بعده، بحيث ال تستطيع األجياؿ البلحقة أف ؛ إال عمى محمد 

نما  يمكف حمميا عمى السيد المسيح تقـك بعمميان حذؼ أك إضافة إلى ما جاء بو، كال ؛ ألنو لـ يأن بدريعة جديدد كا 
جاء يحافظ عمى دريعة مكسى كيدعك لتطبيقيا، كلـ تكتمؿ دعكتو في حياتو، بؿ دخؿ عمييا الكثير مف أعماؿ التبلميذ 

مىسى اٍلكىتىبىةي كىا مىى كيٍرًسيّْ ميكسىى جى ، فىكيؿُّ مىا قىاليكا كتحريؼ األتباع، ككاف مف آخر كصاياه قكلو: "عى يًسيُّكفى ـٍ أىٍف تىٍحفىظيكهي ٍلفىرّْ لىكي
" ـٍ يىقيكليكفى كىالى يىٍفعىميكفى ميكا، ألىنَّيي ـٍ الى تىٍعمى اًلًي سىرى أىٍعمى لًكٍف حى فىاٍحفىظيكهي كىاٍفعىميكهي، كى
(ُِّ). 

كىافى لىمىعىافه كىالنُّكًر"جىبلىليوي مىطَّى السَّمىاكىاًن، كىاألىٍرضي اٍمتىؤلىٍن ًمٍف تى "كفييا أف         ٍسًبيًحًو، كى
"ىيكى ذىا عىٍبًدم الًَّذم ، (ُِْ)

" مىٍيًو فىييٍخًرجي اٍلحىؽَّ ًلؤليمىـً كًحي عى ٍعني ري ٍن ًبًو نىٍفًسي، كىضى ديهي، ميٍختىاًرم الًَّذم سيرَّ عى اٍلحىؽَّ (ُِٓ)أىٍعضي تَّى يىضى ، "الى يىًكؿُّ كىالى يىٍنكىًسري حى
تى  زىاً ري دىًريعىتىوي"ًفي األىٍرًض، كى ٍنتىًظري اٍلجى

(ُِٔ) ،"" نيكرنا ًلؤليمىـً كىأىٍجعىميؾى عىٍيدنا ًلمدٍَّعًر كى
، كلعؿ كصؼ دريعة النبي المنتظر (ُِٕ)

بالنكر فيو داللة عمى قكد ظيكرىا، كىك ما ينطبؽ عمى الدريعة اإلسبلمية، فقد كتر اهلل ليا مف الظيكر كالقكد بحيث 
إذ ظير ىذا النبي في كقن انحرفن فيو األمـ كارتكسن في ظممان الجيؿ كاإللحاد كالدرؾ  خمدن أماميا كؿ الدرا ع،

كالتدبيو كسا ر أنكاع االنحرافان الدينية كاألخبلقية، ككاف الناس بأمس الحاجة إلى مف يدليـ عمى الديف القكيـ كيدعكىـ 
ؼ حتى أدرقن دمس اإليماف كالتكحيد مف جديد، كداع إلى الصراط المستقيـ، فأزاؿ اهلل بو ظممان الدرؾ كالجيؿ كاالنحرا

دينو كانتدر انتداران عظيمان، كمع ضعفو كقمة أعكانو كأنصاره في بداية أمره ككثرد أعدا و في العدد كددد البأس إال أنو قاـ 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يذ اليهود ودوافعهاليسخ ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الذراسات اإلسالمية، مج )14(، ع )3(، 1431 ه /2018و

 

332 

نكره، كمنذ ذلؾ الكقن في كجو الجبابرد يسفو أحبلميـ كيضمؿ آراءىـ حتى أظيره اهلل عمى الديف كمو كلـ يقدركا عمى إطفاء 
 كىك في تكسع كانتدار، فيؿ يككف ذلؾ بغير تأييد إليي؟.

ديهي"        ، (ُِٖ)كمنيا أف اهلل تعالى يحفظو كيعصمو مف الناس حتى يكتمؿ دينو كيندر دعكتو، "ىيكى ذىا عىٍبًدم الًَّذم أىٍعضي
، فىأيٍمًسؾي ًبيىًدؾى  َيْعِصُمَك ِمَن َوالمَُّو  :كيؤيده قكؿ اهلل تعالى في دأف محمد ، (ُِٗ)"كىأىٍحفىظيؾى "أىنىا الرَّرَّ قىٍد دىعىٍكتيؾى ًباٍلًبرّْ

ييحرىسي حتى نزلن ىذه اآلية، قالن: فأخرىج النبي  قالن: "كاف النبي  -رضي اهلل عنيا-، فعف عا دة : الما دد[ٕٔ]النَّاسِ 
  مني اهلل ، كمع كؿ محاكالن أعدا و لقتمو أك امتيالو إال أف اهلل (َُّ)"رأسو مف القبة، كقاؿ: أييا الناس انصرفكا فقد عصى

أف تكفاه اهلل تعالى كىك تعالى حفظو منيـ كعصمو مف مؤامراتيـ، كمكث يبمغ رسالة ربو حتى اكتممن دعكتو في حياتو، إلى 
 عمى فرادو بيف أىمو كصحابتو، فتحققن بذلؾ نبكءد القرآف فيو. 

تىكيكفي الرّْيىاسى "        مىى كىًتًفًو"كى ، فإنو الذم ، في إدارد إلى بعض دال ؿ النبكد؛ قاؿ ابف تيمية: "المراد بيا محمد (ُُّ)ةي عى
رياستو عمى عاتقيو كبيف منكبيو مف جيتيف: مف جية خاتـ النبكد عمى بعض كتفيو، كىك عبلمة مف أعبلـ النبكد الذم 

، كفي مزامير داككد، قكلو: (ُِّ)لسيؼ الذم يتقٌمد بو عمى عاتقو"أخبرن بو األنبياء، كعبلمة ختميـ، كمف جية أنو بيعث با
، اٍركىٍر ًمٍف أىٍجًؿ  بلىًلؾى اٍقتىًحـً ًبجى ، كى بىيىاءىؾى ، جىبلىلىؾى كى بَّاري مىى فىٍخًذؾى أىيُّيىا اٍلجى ، فىتيًريىؾى يىًمينيؾى "تىقىمٍَّد سىٍيفىؾى عى اٍلحىؽّْ كىالدَّعىًة كىاٍلًبرّْ

، نىٍبميؾى  اًكؼى " مىخى ًمًؾ، ديعيكره تىٍحتىؾى يىٍسقيطيكفى اٍلمىٍسنيكنىةي ًفي قىٍمًر أىٍعدىاًء اٍلمى
المؤيد المنصكر المسٌمط  ، كىذه صفة محمد (ُّّ)

حقاؽ الحؽ كندر إ، في سبيؿ الذم قاتؿ بسيفو في سبيؿ اهلل كسقطن أمامو دعكر عظيمة كالفرس كالرـك ر يس السبلمة
يىكي كممة التكحيد كالفضيمة،  كفي أىفَّ اإًلٍنسىافى الًَّذم الى يىٍسمىعي ًلكىبلىًمي الًَّذم يىتىكىمَّـي ًبًو ًباٍسًمي أىنىا أيطىاًلبيوي""كى

ك"يىٍخزىل ًخٍزينا ، (ُّْ)
كتىاًن، اٍلقىاً ميكفى ًلٍممىٍسبيككىاًن: أىٍنتيفَّ آًليىتينىا" مىى اٍلمىٍنحي اٍلميتًَّكميكفى عى
(ُّٓ). 

النَِّبيَّ اْْلُمِّيَّ ، إدارد إلى صفة مف صفان (ُّٔ)"بلىًمي ًفي فىًمًو، فىييكىمّْميييـٍ ًبكيؿّْ مىا أيكًصيًو ًبوً كىأىٍجعىؿي كى كفي قكلو: "       
نِجيلِ  ، إذ ال يخفى أفَّ اهلل كصؼ ينطبؽ عمى محمد  كىك ،: األعراؼ[ُٕٓ]الَِّذي َيِجُدوَنُو َمْكُتوًبا ِعنَدُىْم ِفي التَّْورَاِة َواْلِْ

فعؿ، زؿ عميو القرآف الكريـ كبلمو، كأجراه عمى لسانو مدافية كليس كتابة، ثـ أمره بتبميغو لمناس كما أنزلو ككذلؾ تعالى أن
 .(ُّٕ)الذم كاف قار نا كال ينطبؽ ذلؾ عمى نبي اهلل عيسى 

ن في كتر ار مف نصكص العيد القديـ نفسو، عمما أف البدا فيذه جممة مف البداران كالدال ؿ عمى نبكد محمد        
كألنو العيديف لـ تكف محصكرد فقط فيما ذكرن، كآثرن االقتصار عمى ما كرد في العيد القديـ فقط حتى ال يطكؿ البحث، 

 األليؽ بالمقاـ كالمناسر لمكضكعو كىدفو.
 

 .اخلامتة وأهه اليتائج
 الييكد مف النسخ مركزان عمى إبراز الدكافعالحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحان، كبعد: فقد قمن بتناكؿ حقيقة مكقؼ        

العقدية الحقيقية ليذا المكقؼ كمكضحان حججيـ كأدلتيـ كالدبيان التي أثاركىا حكلو، كتكصمن في نيايتو إلى مجمكعة مف 
 النتا ج أجمميا فيما ىك آن:

األخبلؽ كفضا ؿ األعماؿ، ذلؾ دعكان األنبياء تتفؽ فيما بينيا في أصكؿ الديف كأركاف اإليماف كالدعكد إلى مكاـر  (ُ
أنيـ جميعان جاءكا بديف كاحد يقـك عمى أساس تكحيد اهلل تعالى كاالنقياد لو بالطاعة كالعبادد؛ حيث ال خبلؼ بينيـ 

ثابتة ال حقا ؽ  كصفيانظران ألنو يمثؿ المقاصد العامة لمدرا ع السماكية الدالة عمى كحدد مصدرىا ب ؛في ىذا الجانر
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نما االختبلؼ بينيـ في أحكاـ الفركع كالتدريعان؛ ألف ىذا تتغير بتطكر  الزماف كال يطرأ عمييا نسخ أك تبديؿ، كا 
 تبعان لتطكر الحياد البدرية كمستجداتيا، كىك محؿ النسخ. ؛الجانر يبقى عرضة لمتغيير كالتبديؿ

في إنكاره ما يقكل أٍف يككف دليبلن صحة كقكع النسخ عقبلن كسمعان، كليس لمييكد مف الدبو  ،أيضان تبيف لنا مما سبؽ  (ِ
 حجة، كما أعمنكه مف المسكمان إلنكاره ليسن ىي الدكافع الحقيقية لمكقفيـ مف النسخ. أك

ال يمـز مف إثبان النسخ في الدرا ع مخالفة درعية أك محذكر عقدم كما يزعـ الييكد؛ ألف النسخ ال يعني البداء، كال  (ّ
الذم ال يداء، كسبحاف  ككقنالحكمة؛ بؿ الحكمة يقدرىا اهلل تعالى كيؼ يداء  يستمـز العبث أك التناقض أك ينافي

 ييسأؿ عما يفعؿ كىـ ييسألكف.
كما يزعـ الييكد؛ إذ تبيف لنا بطبلف ىذه الدعكل كعدـ صحتيا ببطبلف  لـ تصح دعكل تأبيد دريعة مكسى  (ْ

 مية المؤيدد لذلؾ.األساس الذم قامن عميو، كمف نصكص العيد القديـ نفسو كالحجج العق
، كأنيا خالدد ال تقبؿ النسخ كأف خمكدىا ناسخة لما قبميا مف الدرا ع بما فييا دريعة مكسى  دريعة محمد  (ٓ

ناسخة ، لذلؾ جاءن دريعتو يقتضي عمكميا؛ ذلؾ أف اهلل تعالى ختـ الدرا ع السماكية بيا كما ختـ النبكد بمحمد 
 لغيرىا مف الدرا ع. 

بحث مكقؼ الييكد مف النسخ في كتر الفركع؛ ألف الخبلؼ فيو معيـ ليس خبلفان فقييان، كلـ يكف  مف مير المناسر (6
نما كسيمة لغاية ىي: إنكار نبكد محمد  نكار خمكدىا  إنكارىـ لو ماية بحد ذاتيا كا  كرسالتو كالطعف في دريعتو كا 

قيقي ىك التنصؿ مف طاعتو كلزـك اتباعو، كعمكميا؛ كعدـ االعتراؼ أنيا ناسخة لغيرىا مف الدرا ع، كاليدؼ الح
لذلؾ رفضكا مبدأ نسخ الدرا ع كحقيقة تبيف زيفيـ كتكدؼ عف تحريفاتيـ كأباطيميـ، كىك ما يمثؿ ترجمة عممية 

يذاءن كقتبلن، كما قاؿ تعالى:  ْيَوى َأْنُفُسُكُم َأَفُكمََّما َجاَءُكْم َرُسوٌل ِبَما ََل تَ لحقيقة مكقفيـ مف أنبياء اهلل تعالى تكذيبان كا 
، بمو ما يكدؼ عف طبيعة نفسية خاصة مف طبا ع الييكد المتأصمة : البقرد[ٕٖ]اْسَتْكَبْرُتْم َفَفِريًقا َكذَّْبُتْم َوَفِريًقا َتْقُتُمونَ 

ف فييـ تقـك عمى تزكير الحقا ؽ كتحريفيا كالمماطمة كالتمكؤ في تنفيذ ما يأمرىـ اهلل بو، كىي طبيعة ال دؾ تنـ ع
الحسد الذم يأكؿ نفكسيـ كيحرؽ صدكرىـ تجاه اآلخريف، كيتـ التعبير عنو بسمككان عدكانية تفرض عمييـ االنغبلؽ 
النفسي كالفكرم كالديني، كالتقكقع حكؿ ييكديتيـ التي يختزلكنيا بصكرد ديانة عنصرية تحتكر اإللو ألتباعيا كتبيح 

 أنيـ أبناء اهلل كأحباؤه أك دعر اهلل المختار. ليـ فعؿ ما يداؤكف تجاه األميار تدينان، بزعـ 
إف عبلقة اإلسبلـ بالديانان السماكية في صكرتيا األكلى ىي عبلقة تصديؽ كتأييد لما جاء فييا مف الحؽ، كأما  (ٕ

عبلقتو بيا في صكرتيا الحالية بعدما طرأ عمييا مف التحريؼ كالتغيير ىي تصديؽ لما بقي منيا عمى أصمو كلـ تطالو 
التحريؼ ىذا مف جية، كمف جية أخرل تصحيح ما طرأ عمييا مف التحريؼ كاإلضافان الغريبة عنيا كالدخيمة  يد

اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ َوأَنَزْلَنا ِإَلْيَك  عمييا، لذلؾ جعؿ اهلل تعالى القرآف الكريـ مييمنان عمى الكتر السماكية السابقة، قاؿ تعالى:
 .: الما دد[ْٖ]َدْيِو ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَيْيِمًنا َعَمْيوِ ُمَصدًِّقا لَِّما َبْيَن يَ 

دعكد ألتباع الديانان لمدارسة ليفصؿ فيو، كىذه  ؛فكؿ اختبلؼ فيما بينيا يجر أف ييرد إلى القرآف ،كبناءن عمى ذلؾ (ٖ
ليصمكا إلى الحؽ الذم  ؛القرآف الكريـ كالنظر فيو دراسةن جاٌدد متفحصة بعيدان عف التعصر كالحسد أك النظرد المسبقة

فيو، كيجر ىنا أف "ال يقاؿ في القرآف ما يدؿ عمى أف التكراد كاإلنجيؿ ىدلن لمناس مف مير تفرقة بيف ما يكافؽ القرآف 
َوَما َأْرَسْمَنا ِمْن بقكمو الذيف ىـ العرر، عمى ما يدير إليو بقكلو:  كيخالفو، فيختص ىداية القرآف كبعثة محمد 
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[ُْ]ِبِمَساِن َقْومو ِلُيَبيِّن َلُيمْ  َرُسول ِإَلَّ  ، ألنا نقكؿ ىما ىدلن لمناس مف قبؿ نزكؿ القرآف، أك ىدلن ليـ إلى اإليماف : إبراىـي
 ، كاهلل تعالى أعمـ.(ُّٖ)لما فييما مف البدارد ببعثتو كاإلنباء عف االىتداء بمتابعتو" ؛تباع لدريعتوبمحمد كاال

 

 .اهلوامش
                                                 

 (. ُِٓ: مسمـ، كتار المساجد كمكاضع الصبلد، حديث رقـ )ينظرك  .(ّّٓ(، حديث رقـ )ُبار )البخارم، كتار التيمـ،  (ُ)
 .  ُٕٗ-ُٖٕـ، صَُٖٗق/ََُْ، دار القمـ، الككين، الدينمحمد عبد اهلل،  ،: درازينظر (ِ)
 . ُْٕ-ُْٔ، صٔق، جُّٕٔ، ِ، دار المنار، مصر، طتفسير المنارق(، ُّْٓمحمد رديد )ن ،رضا :ينظر (ّ)
، حػػػديث رقػػػـ كاذكػػػر فػػػي الكتػػػار مػػػريـ إذ انتبػػػذن مػػػف أىميػػػاركاه البخػػػارم، كتػػػار أحاديػػػث األنبيػػػاء، بػػػار قػػػكؿ اهلل تعػػػالى:  (ْ)

كأكالد العػبلن بفػتح العػيف الميممػة كتدػديد (، ِّٓٔ، حػديث رقػـ )كمسمـ، كتار الفضا ؿ، بار فضا ؿ عيسػى (، ّّْْ)
المعجمم مجمع المغة العربية، : ينظرأكالد األعياف، ] :البلـ، ىـ اإلخكد ألر مف أميان دتى، كأما اإلخكد مف األبكيف فيقاؿ ليـ

 .  ِّٔ، صـََِْ، ْ، مكتبة الدركؽ، طالوسيط
 . ُُٗ، صُٓج ،مؤسسة مناىؿ العرفاف، د.ط، د.ن، شرح صحيح مسممق(، ٕٔٔ يحيى بف درؼ )ن ،النككم: ينظر (ٓ)
، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ ىػػاركف، دار الفكػػر، بيػػركن، معجممم مقمماييس المغممُىػػػ(، ّٓٗأحمػػد بػػف فػػارس بػػف زكريػػا )ن ،ابػػف فػػارس (ٔ)

 .  ِْْ، صٓـ، جُٕٗٗىػ/ُّٗٗ
ـ، ََِٔ، ُلرسػالة، بيػركن، ط، مؤسسػة امنيماج اْلصمول إلمى عممم اْلصمولق(، ٖٓٔعبػد اهلل بػف عمػر ) ،: البيضاكمينظر (ٕ)

، عػالـ الكتػر، بيػركن، د.ط، د.ن، نيايُ السول شرح منيماج الوصمولق(، ِٕٕعبد الرحيـ بف الحسف ) ،كاإلسنكم .ٓٔص
   .ْٗٓ-ْٖٓ، صِج

، دار الفكػر، بيػركن، د.ط، د.ن، إرشماد الفحمول إلمى تحقيمق الحمق ممن عممم اْلصمولق(، ُِٓٓمحمد بف عمي ) ،الدككاني (ٖ)
 .  ُٖٓ، صِج

، َِّص، ـُٖٖٗ، ِ، مكتبػة النيضػة المصػرية القػاىرد، طالييوديمُأحمػد،  ،كالدػمبي .التموراةمصطفى محمػكد،  :في ذلؾ ينظر (ٗ)
ـ، ُْٔٗ، ُط، دار نيضػة مصػر، القػاىرد، اْلسفار المقدسُ في اْلديمان السمابقُ لالسمَلمعمي عبد الكاحػد،  ،كافيك  .كما بعدىا

 ، كما بعدىا. ٓص
 . ُِْ، تحقيؽ: حسف آتام، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرد، صدَللُ الحائرينق(، َّٔمكسى بف ميمكف )ن ،األندلسي (َُ)
، ِٔ، د.ط، د.ن، صمقدمممُ تفسمميره عمممى المشممناة المسمممى  السممراج(ق(، َّٔ مكسػػى بػػف ميمػػكف )ن ،: األندلسػػيينظػػر (ُُ)

(، ثػـ عقػر عمييػا بعػد تماميػا َِثبلث عدرد قاعػدد" )ص، حيث ميَّد ليذه القكاعد بقكلو: "أصكؿ دريعتنا كقكاعدىا ِٖكص
ذا اختمػػن لمدػػخص الييػػكدم قاعػػدد مػػف ىػػذه القكاعػػد فقػػد خػػرج مػػف األمػػة ككفػػر باألصػػكؿ كيتسػػمى ممحػػد كزنػػديؽ"،  بقكلػػو: "كا 

  [.ُّ–َّ، صالسراج: ينظر]
لؾ لـ أجد ليا ترجمػة تفصػيمية فػي كتػر لذ ،، انقرضن ىذه الفرقة كلـ تدتيرتنسر ىذه الفرقة إلى زعيميا دمعكف بف يعقكر (ُِ)

ف كانن أفكارىا انتقمن إلى ميرىـ مف فرؽ الييكد كطكا فيـ كما بينن.   الفرؽ كاألدياف، كا 
ـ(، تخػالؼ فرقتػو سػا ر ٕٕٓ-ْٕٓأحد عمماء الييكد في بغداد في عيد الخميفػة المنصػكر ) داككدنسبة إلى زعيميا عناف بف  (ُّ)

ردػػاداتو، الييػػكد فػػي السػػبن كاألعيػػاد  كينيػػكف عػػف أكػػؿ الطيػػار كالظبػػاء كالسػػمؾ كالجػػراد، كيصػػدقكف عيسػػى فػػي مكاعظػػو كا 
المممل ق(، ْٖٓمحمد بف عبػد الكػريـ ) ،: الديرستانيينظر] ،كيقكلكف: إنو لـ يخالؼ التكراد البتة بؿ قررىا كدعا الناس إلييا

 . [ِّٖ، صِ، دار الكتر العممية، بيركن، د.ط، د.ن، جوالنحل
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ألنيػػـ ال  ؛كسػػمكا بػػالقرا يف فػػرؽ الييػػكد التػػي ادػػتيرن فػػي القػػرف التاسػػع فػػي العػػراؽ ثػػـ انتدػػرن أفكارىػػا فػػي أنحػػاء العػػالـ، مػػف (ُْ)
نما يؤمنكف بالتكراد )المقرأ( فقط، حيث "جعمكا النص المقدس المكتكر )العيد القديـ(  يؤمنكف بالدريعة الدفكية )السماعية(، كا 

موسموعُ : المسػيرم؛ عبػد الكىػار محمػد، ينظػركر الدينية كافة، كالمنبع لكػؿ عقيػدد كقػانكف"، ]المرجع األكؿ كاآلخر في األم
 [. َّّ، صٓـ، جُٗٗٗ، ُ، دار الدركؽ، القاىرد، طالييود والييوديُ والصييونيُ

ف فػػي زمػػف عابػػد اهلل، كػػا :بػػف يعقػػكر األصػػفياني، قيػػؿ: إف اسػػمو عكفيػػد الػػكىيـ، أم إسػػحاؽنسػػبة إلػػى زعيميػػا أبػػي عيسػػى  (ُٓ)
: "يقكلػكف: بنبػكد عيسػى ابػف مػريـ،...  المنصكر، كبدأ دعكتو في زمف آخر ممػكؾ بنػي أميػة: مػركاف بػف محمػد، قػاؿ ابػف حػـز

؛ عمػػي بػػف أحمػػد ينظػػر"، ] إسػػماعيؿنبػػي أرسػػمو اهلل تعػػالى بدػػرا ع القػػرآف إلػػى بنػػي  كيقكلػػكف: إف محمػػدان  : ابػػف حػػـز
 .ُُٖ، صُـ، جُٗٗٗق/َُِْ، ِ، دار الكتػػػػر العمميػػػػة، بيػػػػركن، طحمممملالفصممممل فممممي الممممممل واْلىممممواء والنق(، ْٔٓ)

 . [ِّٗ، صِ، جالممل والنحلكالديرستاني، 
، دار الكتػر العمميػة، كشمف اْلسمرار عمن أصمول فخمر اْلسمَلم البمزدويق(، َّٕعبػد العزيػز بػف أحمػد )ن ،: البخػارمينظر (ُٔ)

، دار اْلحكمام فممي أصمول اْلحكممامق(، ُّٔد )نعمػي بػػف محمػ ،كاآلمػدم .ِّٔ، صّـ، جُٕٗٗق/ُُْٖ، ُبيػركن، ط
،  .ُّْ، صّـ، جََِْق/ُِْْ، ُالصػػػػميعي، الريػػػػاض، ط ، ُ، جالفصممممل فممممي الممممممل واْلىممممواء والنحمممملكابػػػػف حػػػػـز

 .ُُٖص
ـ، ُٗٗٗق/َُِْ، ُ، دار المعرفػػة، بيػػركن، طمناىممل العرفممان فممي عممموم القممرآنمحمػػد بػػف عبػػد العظػػيـ،  ،الزرقػػاني: ينظػػر (ُٕ)

 ـ،ُٖٗٗق/ُُْٗ، ِ، عػػالـ الكتػػر، بيػػػركن، طشمممرح المقاصممدق(، ّٕٗمسػػعكد بػػف عمػػر )ن ،فتػػازانيكالت .ٖٖ، صِج
 . ِّٕ، صّ، جكشف اْلسراركالبخارم،  .ّْ، صٓج

شرح كالتفتازاني،  .ِّٕ، صّ، جكشف اْلسراركالبخارم،  .ٖٖ، صِ، جمناىل العرفان في عموم القرآن ،الزرقاني: ينظر (ُٖ)
 . ْْ، صٓ، جالمقاصد

،  .َٗ، صِ، جمناىممل العرفممان فممي عممموم القممرآن ،الزرقػػاني: نظػػري( ُٗ) ، ُ، جالفصممل فممي الممممل واْلىممواء والنحمملكابػػف حػػـز
 . ُْٖ، صّ، جاْلحكام في أصول اْلحكامكاآلمدم،  .ِّٕ، صّ، جكشف اْلسراركالبخارم،  .ُُٖص

 .  (ِ(، الفقرد )ْسفر التثنية، اإلصحاح ) (َِ)
   (.ِٗ، الفقرد )(ِٗسفر التثنية، اإلصحاح ) (ُِ)
 . (ٖ(، الفقرد )َْسفر إدعيا، اإلصحاح ) (ِِ)
 . (ُ(، الفقرد )ْاإلصحاح ) (ِّ)
، دار الكتػر التعريفاتىػػ(، ُٖٔ: الجرجاني؛ عمي بف محمد )نينظرك  .ُّٔ، صّ، جاْلحكام في أصول اْلحكاماآلمدم،  (ِْ)

 . ّْـ، صُٓٗٗىػ/ُُْٔالعممية، بيركن، د.ط، 
كالجػػػكىرم،  .ّّٕ، صٗ، جالمحممميط فمممي المغمممُكالصػػػاحر بػػػف عبػػػاد،  .َّّ، صُ، ججميمممرة المغمممُ: ابػػػف دريػػػد، ينظػػػر (ِٓ)

أبػػػك البقػػػاء أيػػػكر بػػػف مكسػػػى  ،كالكفػػػكم .ُِِ، صُ، جمعجمممم مقممماييس المغمممُكابػػػف فػػػارس،  .ِِٖٕ، صٔ، جالصمممحاح
، ُٗج ،تممماج العمممروسكالزبيػػػدم،  .ِِْـ، صُٖٗٗىػػػػ/ُُْٗ، ِ، مؤسسػػػة الرسػػػالة، بيػػػركن، طالكميممماتىػػػػ(، َُْٗ)ن
 .  َُٗ-ُٖٗص

 .  ْٓ، كصّٖ"، صورسالتو إلى ييود اليمن المعروفُ ب: "الرسالُ اليمنيُ، ِٖ، كصِٔ، صالسراجابف ميمكف،  :ينظر (ِٔ)
، ترجمػة: محمػد بػدراف، قصمُ الحضمارةـ(، ُُٖٗ )ن كؿ كايريػؿ ،ديكرايػنك  .ٕ-ٔ، صدَللمُ الحمائرين: ابػف ميمػكف، ينظر (ِٕ)

 .  ُِٕ-ُِٔ، صُْبيركن، د.ط، د.ن، ج
 . ُُ-َُص ،دَللُ الحائرينابف ميمكف،  :ينظر (ِٖ)
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 . ٔٓ-ٓٓ، عنكاف: "مكسى كنبكتو"، صالرسالُ اليمنيُابف ميمكف،  :ينظر (ِٗ)
 . ْٓ-ْْ، عنكاف "النبي محمد"، صالرسالُ اليمنيُمكسى بف ميمكف،  :ينظر (َّ)
 .ِٖ، صُـ، جُٕٖٗق/َُْٔ، ّاء، مصػػر، ط، دار الكفػػالنسممخ فممي القممرآن الكممريممصػػطفى السػػيد بػػدر،  ،: زيػػدينظػػر (ُّ)

سػػماعيؿك   .ِٖـ، صُٖٖٗق/َُْٖ، ُ، دار السػػبلـ، القػػاىرد، طنظريممُ النسممخ فممي الشممرائع السممماويُدػػعباف محمػػد،  ،ا 
 . ِّٔ، صّ، جكشف اْلسرار، كالبخارم، ّْ، صٓ، جشرح المقاصدكالتفتازاني، 

 . ْٓير نبكية"، ص، عنكاف: "معايالرسالُ اليمنيُمكسى بف ميمكف،  :ينظر (ِّ)
 . ٓٗ، كصُٖ، صِ، جمناىل العرفانكالزرقاني،  .ْٔ-ْٓ، صٓ، جالمقاصدشرح يراجع: التفتازاني،  (ّّ)
، ترجمػة: د. جمػاؿ الرفػاعي، المجمػس الػكطني "الييمود فمي المبَلد اْلسمَلميُ"صمك يؿ، سمسمة عالـ المعرفة،  ،أتينجر :ينظر (ّْ)

  .تثنيُ التوراة، نقبلن عف: مكسى بف ميمكف، ْٔـ، صُٓٗٗلمثقافة كالفنكف كاآلدار، الككين، 
نذاران"، صالرسالُ اليمنيُ :ينظر (ّٓ)  . ّٔ، عنكاف "بداران كا 
 . ْْ، صٓ، جشرح المقاصدكالتفتازاني،  .ٖٖ، صِ، جمناىل العرفان: الزرقاني، ينظر (ّٔ)
 . ُْْ، صّ، جاْلحكام في أصول اْلحكاماآلمدم،  (ّٕ)
 . ٖٗ، صِ، جالعرفان مناىلالزرقاني،  (ّٖ)
 . ْْ، صٓ، جشرح المقاصدالتفتازاني،  (ّٗ)
سماعيؿك  .ُٗ-َٗ، صِ، جمناىل العرفان: الزرقاني، ينظر (َْ)  . ّّ، صنظريُ النسخ، ا 
، مؤسسة الكتػر الثقافيػة، بيػركن، اْلرشاد إلى قواطع اْلدلُ في أصول اَلعتقادق(، ْٖٕالجكيني؛ عبد الممؾ بف عبداهلل )ن (ُْ)

، تحقيػػؽ: اْلربعممين فممي أصممول الممدينق(، َٔٔ محمػػد بػػف عمػػر )ن ،الػػرازمك : ينظػػرك  .ِِٖـ، صُٔٗٗق/ُُْٔ، ّط
المنخممول فممي كالغزالػػي،  .ّْٔ، صُج ،ـُٖٔٗق/َُْٔ، ُأحمػػد حجػػازم السػػقا، مطبعػػة الكميػػان األزىريػػة، القػػاىرد، ط

شمرح كالتفتػازاني،  .ٖ-ٕـ، صَُٖٗىػػ/ََُْ، ِ، تحقيػؽ: د. محمػد حسػف ىيتػك، دار الفكػر، دمدػؽ، طتعميقات اْلصول
 .ِِٖ، صْ، جالمقاصد

 . َٖ، صِ، جمناىل العرفان ،الزرقاني (ِْ)
 . َِْ-ِّٗ، صّ، جكشف اْلسرارالبخارم، : ينظر (ّْ)
، ـََُِق/ُِِْ، ُ، دار إحيػاء التػػراث العربػػي، بيػػركن، طشممرح اْلصممول الخمسمُمق(، ُْٓ عبػػدالجبار بػػف أحمػد )ن ،القاضػي (ْْ)

 .ّْٗص
 . ُُّـ، صُِٖٗق/َُّْ، ّ، سييؿ أكادمي، الىكر، طالوشيعُ في نقد عقائد الشيعُجار اهلل؛ مكسى،  :ينظر (ْٓ)
 (.ُّ(، الفقرد )ُاإلصحاح ) (ْٔ)
 (. ٕ –ٓ(، الفقران )ٔالتككيف، اإلصحاح )سفر  (ْٕ)
 (. ُْ-ٗ(، الفقران )ِّالخركج، اإلصحاح )سفر  (ْٖ)
 (. ُٓ(، الفقرد )ُِاإلصحاح ) (ْٗ)
 (. ّٓ(، الفقرد )ُٓاإلصحاح ): ينظر(، ك ُُ-َُ(، الفقران )ُٓح )اإلصحا (َٓ)
 (. َُ-ٕ(، الفقران )ُٖسفر إرميا، اإلصحاح ) (ُٓ)
 (. ٔ(، الفقرد )ُٓسفر إرميا، اإلصحاح ) (ِٓ)
 ا.(، كميرىُِ، ُٖ(، كالفقران: )ُِ-َُ(، الفقران: )ُ؛ اإلصحاح )سفر التكوين: ينظرلمكقكؼ عمى المزيد مف النصكص،  (ّٓ)
 ، لنفس اإلصحاحيفالكتاب المقدس؛ العيد القديم، تفسير سفر التثنيُ شرحكالقمص تادرس يعقكر، ، : القس أنطكنيكس فكرمينظر (ْٓ)
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   .(takla.org-stكنفس الفقرتيف المدار إلييما، عمى الدبكة العنكبكتية: )
، مػػف الترجمػػة الفرنسػػية المسػػككنية، اب المقممدسالكتمماب المقممدس "كتممب الشممريعُ الخمسممُ"، مممدخل إلممى الكتمميراجػع فػػي ذلػػؾ:  (ٓٓ)

اْلسمفار المقدسمُ فمي اْلديمان السمابقُ عمي عبػد الكاحػد،  ،كافي .ـُٖٓٗإصدار الرىبانية اليسكعية، دار المدرؽ، بيركن، 
، بحػث تحريمف الييمود لمكتماب المقمدس "التموراة" دراسمُ موضموعيُكاثؽ عبد الػرزاؽ،  ،كعبد المجيد .ُٖ-ُٔ، صلالسَلم

 ـ. َُُِ(، ُِ(، العدد )ّدكر في مجمة جامعة األنبار لمعمـك اإلسبلمية، المجمد )من
  (.ّّ - ُّ(، الفقران )ُّسفر إرميا، اإلصحاح ) (ٔٓ)
  (.َُ - ٖ(، الفقران )ٖرسالة بكلس إلى العبرانييف، اإلصحاح ) (ٕٓ)
  (.ُّ(، الفقرد )ٖرسالة بكلس إلى العبرانييف، اإلصحاح ) (ٖٓ)
  (.ْ(، الفقرد )َُُمزامير، اإلصحاح )سفر ال (ٗٓ)
   (.ُّ، ُِ(، الفقرتاف )ٔسفر زكريا، اإلصحاح ) (َٔ)
   (.ِْ، ُْ(، الفقرتاف )ِِمتى، اإلصحاح ) (ُٔ)
  (.ُٖ - ُُ(، الفقران )ٕرسالة بكلس إلى العبرانييف، اإلصحاح ) (ِٔ)
قمص تادرس يعقكر عمى الكتػار المقػدس لقصػة الػزكاج ، كتفسير ال(ّٓ - ُٓ(، الفقران )ِٗ: سفر التككيف، اإلصحاح )ينظر (ّٔ)

 ىذه؛ حيث يقكؿ" لـ تكف الدريعة بعد قد سممن التي حرمن الزكاج بأختيف". 
 (. ُٖ، الفقرد )(ُٖسفر البلكييف، اإلصحاح ) (ْٔ)
ػػعى أيٍخًتػػِِ(، الفقػػرد )ِٕ: سػػفر التثنيػػة، اإلصػػحاح )ينظػػر (ٓٔ) ػػٍف يىٍضػػطىًجعي مى ٍمعيػػكفه مى ػػًو"، كسػػفر (؛ كفييػػا: "مى ًو ًبٍنػػًن أىًبيػػًو أىٍك ًبٍنػػًن أيمّْ

ٍكليكدىًد ًفػي اٍلبىٍيػًن (؛ كفييما عمى التكالي: ُُ، ٗ(، الفقرتاف )ُٖالبلكييف، اإلصحاح ) ، اٍلمى "عىٍكرىدى أيٍخًتؾى ًبٍنًن أىًبيؾى أىٍك ًبٍنًن أيمّْؾى
تىيىا"، "عىٍكرىدى  ا، الى تىٍكًدٍؼ عىٍكرى اًرجن ٍكليكدىًد خى ". أىًك اٍلمى تىيىا ًإنَّيىا أيٍختيؾى ٍكليكدىًد ًمٍف أىًبيؾى الى تىٍكًدٍؼ عىٍكرى   ًبٍنًن اٍمرىأىًد أىًبيؾى اٍلمى

 (. َِ، الفقرد )(ٔسفر الخركج، اإلصحاح ) (ٔٔ)
 (. ُٗ(، الفقرد )َِ(، كالسفر نفسو، اإلصحاح )ُِ، الفقرد )(ُٖسفر البلكييف، اإلصحاح ) (ٕٔ)
 (.  ِ، الفقرد )(ِّسفر التثنية، اإلصحاح ) (ٖٔ)
 (.ُٓ(، الفقرد )ُّسفر الخركج، اإلصحاح ) (ٗٔ)
 (. ّ(، الفقرد )ٗسفر التككيف، اإلصحاح ) (َٕ)
 .  (، كما بعدىاٖ-ْ(، الفقران )ُُ: سفر البلكييف، اإلصحاح )ينظر (ُٕ)
 (. ّ –ُ، الفقران )(ِْ: سفر التثنية، اإلصحاح )ينظر (ِٕ)
 (. ّٓ(، الفقرد )ِّ: اإلصحاح )ينظر(، ك ٗ، ٖاف )(، الفقرتُٗسفر متى؛ اإلصحاح ) (ّٕ)
 .  (ُّ، ُِ: الفقرتيف )ينظر(، ك َُ(، الفقرد )ُٕسفر التككيف، اإلصحاح ) (ْٕ)
 (. ِ(، الفقرد )ٓ(، كرسالتو إلى أىؿ مبلطية، اإلصحاح )ِٗ – ِٓ(، الفقران )ِ: اإلصحاح )ينظر (ٕٓ)
، دار القمػـ، فمي ِإفحمام الييمود بمذل المجيمودق(، َٕٓالسػمكأؿ بػف يحيػى )ن ،: األندلسػيينظػركلمزيد مف األمثمة كالدػكاىد،  (ٕٔ)

، دار الكتػػػػر إظيممممار الحممممقق(، َُّٖرحمػػػػة اهلل بػػػػف خميػػػػؿ )ن ،كالينػػػػدم .ّّ-ُِـ، صُٖٗٗق/َُُْ، ُدمدػػػػؽ، ط
 .  ِْٔ-ُِّـ، صُّٗٗق/ُُّْ، ُالعممية، بيركن، ط

، ليػػذه المكاضػػع المػػذككرد لكتمماب المقممدس "العيممد القممديم"شممرح االقمػػص تػػادرس يعقػػكر، كالقػػس أنطكنيػػكس فكػػرم، : ينظػػر (ٕٕ)
 كالمدار إلييا بالسفر كاإلصحاح. 

 . ، )بالتصرؼ(ْٗ، صِ، جمناىل العرفان: الزرقاني، ينظر (ٖٕ)
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 . ٓٗ، كصُٖ، صِ، جمناىل العرفانكالزرقاني،  .ْٔ-ْٓ، صٓ، جالمقاصدشرح يراجع: التفتازاني،  (ٕٗ)
، النسمخ فمي القمرآن بمين المؤيمدين والمعارضمينمحمػد محمػكد،  ،: نداينظرك  .ٓٗ، صِ، جلعرفانمناىل ا: الزرقاني، ينظر (َٖ)

  .ُّـ، صُٔٗٗق/ُُْٕ، ُالدار الغربية لمكتار، القاىرد، ط
 .ِٖ، صُـ، جُٕٖٗق/َُْٔ، ّ، دار الكفػػاء، مصػػر، طالنسممخ فممي القممرآن الكممريممصػػطفى السػػيد بػػدر،  ،: زيػػدينظػػر (ُٖ)

سػػماعيؿك  . ِٖـ، صُٖٖٗق/َُْٖ، ُ، دار السػػبلـ، القػػاىرد، طنظريممُ النسممخ فممي الشممرائع السممماويُ دػػعباف محمػػد، ،ا 
 . ِّٔ، صّ، جكشف اْلسراركالبخارم،  .ّْ، صٓ، جشرح المقاصدكالتفتازاني، 

 (.  ِ(: الفقرد )ّّسفر التثنية، اإلصحاح ) (ِٖ)
 (. ْ، ّ(، الفقرتاف )ّسفر حبقكؽ، اإلصحاح ) (ّٖ)
 (.  ُٗ، ُٖ(، الفقرتاف )ُٖصحاح )سفر التثنية، اإل (ْٖ)
 (. ٔ(، الفقرد )ٗسفر إدعيا، اإلصحاح ) (ٖٓ)
 . (ُّ(، الفقرد )ُِسفر إدعيا، اإلصحاح ) (ٖٔ)
 (. ُ(، الفقرد )ِْسفر إدعيا، اإلصحاح ) (ٕٖ)
 (. ْ(، الفقرد )ِْسفر إدعيا، اإلصحاح ) (ٖٖ)
 (. ٔ(، الفقرد )ِْسفر إدعيا، اإلصحاح ) (ٖٗ)
 (.  ُِ، ُُ(، الفقرتاف )ِْاإلصحاح )سفر إدعيا،  (َٗ)
 . www.st-takla.org): النسخة اإللكتركنية عمى الدبكة العنكبكتية: )ينظر (ُٗ)
 .  ِِٓ، صْـ، جُٕٕٗق/ُّٕٗ، دار صادر، بيركن، د.ط، معجم البمدانىػ(، ِٔٔ ياقكن بف عبد اهلل الركمي )ن ،الحمكم   (ِٗ)
 . ْْٗ، صالنسبُ إلى المواضع والبمدانق(، ْٕٗ )ن جماؿ الديف عبداهلل الطير ،الحميرم (ّٗ)
(: Strong's Hebrew Bible Dictionary، كجػاء فػي قػامكس: )ُْ، صمحممد فمي بشمارات اْلنبيماءمحمػكد،  ،: الدػرقاكمينظر (ْٗ)

 . ُُّْ"، صParan, a desert of Arabiaؿ: ""أف فاراف في صحراء العرر، حيث يقك 
 (.  ُِ، َِ(، الفقرتاف )ُِسفر التككيف، اإلصحاح ) (ٓٗ)
 . ٗٔ، صِإفحام الييود في بذل المجيود: السمكأؿ، ينظرك  .(ُٓ(، الفقرد )ُٔ: سفر التككيف، اإلصحاح )ينظر (ٔٗ)
  .، )بالتصرؼ(ٗٔ، صإفحام الييود في بذل المجيود: السمكأؿ، ينظر (ٕٗ)
 (. ُٖ -ُٔ(، الفقران )ِٓسفر التككيف، اإلصحاح ) (ٖٗ)
 (. http://www.injeel.com/Kamous.aspx) النسخة اإللكتركنية لقامكس الكتار المقدس:: ينظر (ٗٗ)
ـ، ََِٕق/ُِْٖ، قطػػر، الرحيممق المختممومصػػفي الػػرحمف،  ،المبػػاركفكرم، ك (ُّ(، الفقػػرد )ِٓ: سػػفر التكػػكيف، اإلصػػحاح )ينظػػر (ََُ)

-st: كممػػػػػة )قيػػػػػدار(، النسػػػػػخة اإللكتركنيػػػػػة لقػػػػػامكس الكتػػػػػار المقػػػػػدس أك دا ػػػػػرد المعػػػػػارؼ الكتابيػػػػػة المسػػػػػيحية: )ينظػػػػػرك  .َِص
takla.org  .) 

 . َِ، صالرحيق المختوم: المباركفكرم، ينظر (َُُ)
 (.  ُْ، ُّ(، الفقرتاف )ُِسفر إدعيا، اإلصحاح ) (َُِ)
 (. ّ(، الفقرد )ّسفر حبقكؽ، اإلصحاح ) (َُّ)
 . (ُٓ(، الفقرد )ِٓ: سفر التككيف، اإلصحاح )رينظ (َُْ)
 (. http://www.injeel.com/Kamous.aspx) النسخة اإللكتركنية لقامكس الكتار المقدس: :ينظر (َُٓ)
 (.  ُِ، ُُ(، الفقرتاف )ُٔسفر التككيف، اإلصحاح ) (َُٔ)
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 (.  ُٖ – ُٓ(، الفقران )ُٖسفر التثنية، اإلصحاح ) (َُٕ)
 ، الفصػؿ الرابػع، مػف ىػك النبػي المثيػؿىل تنبأ الكتاب المقدس عن نبي آخر يمأتي بعمد المسميحلمسيح بسيط، : القمص عبد اينظر (َُٖ)

 . ُٓ، كصْٓـ، صََِْ، ُبمكسى، ط
 (.  ُٖ، ُٕ(، الفقرتاف )ُٖسفر التثنية، اإلصحاح ) (َُٗ)
 (. ِِ(، الفقرد )ّسفر أعماؿ الرسؿ، اإلصحاح ) (َُُ)
 (. ّٕ، الفقرد )(ٕسفر أعماؿ الرسؿ، اإلصحاح ) (ُُُ)
، ُـ، جُٕٕٗ، دار البيػػاف العربػػػي، القػػػاىرد، نجيممملالبشممارة بنبمممي اْلسمممَلم فممي التممموراة واْل أحمػػد حجػػػازم،  ،: السػػػقاينظػػر (ُُِ)

 .  َِّ-ِِٗص
 (.  َُ(، الفقرد )ّْسفر التثنية، اإلصحاح ) (ُُّ)
 (.  َُ(، الفقرد )ّْسفر التثنية، اإلصحاح ) (ُُْ)
 (. ُٕالفقرد )(، ٓمٌتي، اإلصحاح ) إنجيؿ (ُُٓ)
، الر اسة العامة إلداران البحكث مناظرة بين اْلسَلم والنصرانيُ: مجمكعة مف رجاؿ الفكر مف المسمميف كالمسيحيف، ينظر (ُُٔ)

 . ُِِ-َِِـ، صُِٗٗق/ُُّْالعممية كاإلفتاء كالدعكد كاإلرداد، الرياض، 
نجيػػؿ(، ك ّٕ-ّٓ(، الفقػػران )ُِرقس، اإلصػػحاح )مػػ إنجيػػؿ: ينظػػر(، ك ْٔ-ُْ(، الفقػػران )ِِمتػػى، اإلصػػحاح ) إنجيػػؿ (ُُٕ)  ا 

 (.  ْْ-ُْ(، الفقران )َِلكقا، اإلصحاح )
نجيػؿ(، ك ُّ(، الفقػرد )َِ(، كاإلصحاح )ِٕ(، الفقرد )ٗ(، كاإلصحاح )ُ(، الفقرد )ُمتى، اإلصحاح ) إنجيؿ: ينظر (ُُٖ)  مػرقس، ا 

 (، كميرىا. ْٕ(، الفقرد )َُاالصحاح )
 . ّٗعبد الحميـ محمكد، المكتبة العصرية، بيركن، د. ط، د.ن، ص :، ترجمة، نشأتيا وتطورىاالمسيحيُجنيبر؛ دارؿ،  (ُُٗ)
 (. ُِ-ُٗ(، الفقران )ُيكحنا، اإلصحاح ) إنجيؿ (َُِ)
 (.  ُْ، َْ(، الفقرتاف )ٕيكحنا، اإلصحاح ) إنجيؿ (ُُِ)
 . ُِّص ،ُ، جنجيلالبشارة بنبي اْلسَلم في التوراة واْل أحمد حجازم،  ،: السقاينظر (ُِِ)
 .  (ّ، ِ(، الفقرتاف )ِّمتى، اإلصحاح ) إنجيؿ (ُِّ)
 (. ْ(، الفقرد )ّسفر حبقكؽ، اإلصحاح ) (ُِْ)
 (. ُ(، الفقرد )ِْسفر إدعيا، اإلصحاح ) (ُِٓ)
 (. ْ(، الفقرد )ِْسفر إدعيا، اإلصحاح ) (ُِٔ)
 (. ٔ(، الفقرد )ِْسفر إدعيا، اإلصحاح ) (ُِٕ)
 (. ُد )(، الفقر ِْسفر إدعيا، اإلصحاح ) (ُِٖ)
 (. ٔ(، الفقرد )ِْسفر إدعيا، اإلصحاح ) (ُِٗ)
(، كقػاؿ عنػو: "حػديث ُِّٖ، كتػار التفسػير، حػديث رقـػ )المستدرك عممى الصمحيحينركاه أبك عبداهلل الحاكـ النيسابكرم، في  (َُّ)

أحمػػد  ،البييقػػيك  .ّّٕ، صِـ، جُٕٗٗق/ُُْٕ، ُ: طبعػػة دار الحػػرميف، القػػاىرد، طينظػػرصػػحيح اإلسػػناد كلػـػ يخرجػػاه، 
 .  (ُُّٕٕث رقـ )ي، كتار السير، حدالسنن الكبرىبف الحسيف، ا

 (. ٔ(، الفقرد )ٗسفر إدعيا، اإلصحاح ) (ُُّ)
، تحقيؽ: عمي بػف حسػف كرفاقػو، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحق(، ِٖٕأحمد بف عبد الحميـ ) ،ابف تيمية: ينظر (ُِّ)

 .  َْٕ-َْٔ، صّـ، جُٗٗٗق/ُُْٗ، دار العاصمة، الرياض، ِط
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 (. ٓ-ِ(، الفقران )ْٓ، اإلصحاح )المزاميرسفر  (ُّّ)
 (.  ُٗ(، الفقرد )ُٖسفر التثنية، اإلصحاح ) (ُّْ)
 (.ُٕ(، الفقرد )ِْسفر إدعيا، اإلصحاح ) (ُّٓ)
 (.  ُٖ(، الفقرد )ُٖسفر التثنية، اإلصحاح ) (ُّٔ)
 (.ُٖ-ُٔ(، الفقران )ْلكقا، اإلصحاح ) إنجيؿ: ينظر (ُّٕ)
 . ْٕ-ْٔ، صٓ، جشرح المقاصد، التفتازاني (ُّٖ)


