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Fraihat and Bani Amer: Inspiration in the Dead Sea Manuscript Scrolls between the Holy Qur’an and the Bible - A Comparative Study

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أكزو فزحيات ّثابت بين عامز

الْحٕ يف لفائف البحز املٔت بني الكزآٌ الكزٓه ّالكتاب املكذس
"دراسة مكارىة"
أ .ثابت بين عامز**

أ .أكــزو فزحيــات*

تاريخ قبول البحث2218/4/1 :م

تاريخ وصول البحث2218/2/11 :م

ملخص

تناوؿ ىذا البحث الوحي في لفائؼ البحر الميت بػيف القػرنف الكػريـ والكتػاا المقػدس د ارمػا مقارنػا

وتتبػ الباحاػاف طريقػا امػتقران الناػوص الػواردل فػي الماػادر الاراػا ومقارنتيػا فيمػا بينيػا وبيػاف ىميػا

الوحي وكيفياتو وبياف وجو االتفاؽ و االخترؼ إف وجػدت ودػد خمػص الباحاػاف إلػ وجػود توافػؽ ػبو

تاـ بيف ما جان في لفائؼ البحر الميت وما جان في القرنف الكريـ والكتاا المقدس.

Abstract
This research examines the prophecy in Dead Sea rolls between Quran and Bible.
The researchers in this study used the way of "induction" for the three sources and
comparing between them, importance and quality of prophecy, showing similarity.
At the end they summarized that there is complete agreement between the rolls, Quran
and Bible.

املكذمة.

الحمد هلل را العالميف والارل والمرـ لم المبعوث رحما لمعالميف ولم نلو واحبو ومف مار لمػ دربيػـ

إل يوـ الديف وبعد:
ي يد العالـ في ىذا الزمف تقاربا كبي ار ومحاوالت لمبحث لف نقاط التآلؼ بيف الحضارات لذا فقد ارتػأى الباحاػاف
ف يقوما بيذه الدراما مف خرؿ الماادر المعتمدل لند احاا الديانات الييوديا والمميحيا واإلمرـ.
أٍنٔة املْضْع.

تكمف ىميا الموضوع فيما يأتي:

ٔ -الوحي مف المرتكزات األماميا في النبول .وىي حمقا الواؿ بيف اهلل تعال ورممو الكراـ.
ٕ -وجوا التاديؽ بأف ما جان بو األنبيان -لمييـ المرـ -لف ربيـ ال يعتريو ال ؾ و الريبا.
ٖ -إيضاح معن الوحي والتفريؽ بيف وحي اهلل ألنبيائو ووحيو لغيرىـ.
مشكلة البحح.

ىناؾ نيات كايرل وردت في كتاا اهلل تعال

وفي الكتا المقدما لند الييود والناارى كما وردت ناوص في لفائؼ

* باحث.
** باحث.

اجمللة األردىٔة يف الذراسات اإلسالمٔة ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1440 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 535
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الْحٕ يف لفائف البحز املٔت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البحر الميت تتحدث لف الوحي وكيفيتو ومف ىذه اآليات والناوص ما تتحدث لف الوحي لألنبيػان ومنيػا مػا يتحػدث
لف الوحي لغيرىـ مف نحاد الناس.
ويتبيف حؿ ىذه الم كما مف اإلجابا لف األمئما اآلتيا:
ٔ -ما مفيوـ الوحي في المغا واالاطرح ال رلي؟

ٕ -ما مفيوـ الوحي في الييوديا والنارانيا(.الكتاا المقدس)؟
ٖ -ما مدى التوافؽ بيف مفيوـ الوحي في لفائؼ البحر الميت ومفيومو في الكتاا المقدس والقرنف؟
أٍذاف البحح.

ٔ -الواوؿ إل تعريؼ الوحي تعريفا امر واحيحا.
ٕ -بياف مفيوـ الوحي في لفائؼ البحر الميت وفي الييوديا والنارانيا (الكتاا المقدس) والقرنف الكريـ.
ٖ -الواوؿ إل

وجو الت ابو واالخترؼ إف وجدت بيف ىذه الماادر.

حذّد البحح.

ٔ -تقتار ىذه الدراما لم امػتقران الناػوص الػواردل فػي لفػائؼ البحػر الميػت المتعمقػا بػالوحي وبيػاف مػدى توافقيػا
م الناوص الواردل في القرنف الكريـ والكتاا المقدس وىؿ ىناؾ توافؽ و اخترؼ بيف ىذه الماادر؟
ٕ -التركيػػز لمػ ناػػوص الماػػادر الاراػػا ديػػد البحػػث ومحاولػػا بيػاف وجػػو الت ػػابو واالخػػترؼ بينيػػا .فمػػـ يػػتـ التركيػػز
لم اآلران التفميريا و إدحاـ ناوص مف ماادر خرى ككتا المنا و التممود.

ٖ -التمدت في ىذه الدراما لم ناوص نمخا (الترجما العربيػا الم ػتركا) لمكتػاا المقػدس الػذي تاػدره دار الكتػاا
المقدس في ال رؽ األومط.
ٗ -واقت لناوص المفائؼ مف خرؿ التوايؽ المتعارؼ لميػو وذلػؾ بػذكر ردػـ الكيػؼ وال (ؽٔ ؽٕ )...حيػث (ؽ)
ترمز لمكيؼ والردـ بجانبيا يرمز لػردـ الكيػؼ الػذي اكت ػفت فيػو المخطوطػا اػـ يتبعيػا تاػنيؼ ىػذه المخطوطػا

موان كاف ىذا التانيؼ ردما ماؿ( :ؽٗ )ٔٔ٘ :و امما ماؿ( :ؽٗ تكػو بػو) ودػد يتبػ ذلػؾ ردػـ الفقػرل و ردػـ
الجذاذل ماؿ( :ؽٗ )ٔ :ٗٓٓ :و (ؽٗ .٘ٔٔ :جذاذل ردـ ٖٓ).
الذراسات السابكة.

تعددت الدرامات التي جريت لم لفائؼ البحر الميت ولكنيا في الغالا درامات ييوديا و مميحيا:
(1961, Oxfor) A. Dupon, The Essenes, writing for Qumran.
(1962, London) J.H. Charls Worth, John and Qumran.
(1976, Oxford) J.T. Milik, The Book of Enock.
ما الكتابات اإلمرميا فيي دميما جدا تكاد تنحار في الدرامات اآلتيا:



123-

"لفائؼ البحر الميت في ضون القػرنف الكػريـ والمػنا النبويػا" لمػدكتور بيجػت لبػد الػرزاؽ الحبا ػنا وىػي د ارمػا تعرضػت
لتاريخ اكت اؼ المفائؼ و ىميتيا ومقارنا لبعض ناوايا بناوص القرنف الكريـ والمنا النبويا.
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رمالا ماجمتير بعنواف "األلوىيا في لفائؼ البحػر الميػت بػيف القػرنف الكػريـ والكتػاا المقػدس" لمطالػا اابػت لبػد الػرحمف
بني لامر /جامعا نؿ البيت لاـ ٕٕٔٓـ دارف فييا الباحث بيف ناوص الماادر الاراا المتعمقا باأللوىيا.



رم ػػالا ماجم ػػتير بعنػ ػواف "الم ػػمعيات ف ػػي لف ػػائؼ البح ػػر المي ػػت ب ػػيف القػ ػرنف الكػ ػريـ والكت ػػاا المق ػػدس" لمطال ػػا حم ػػف
العقيمي /جامعا نؿ البيت لاـ ٖٕٔٓـ تناوؿ فييا الممعيات بيف الماادر الاراا.



رمالا ماجمتير لمطالا محمػد الزيود/جامعػا نؿ البيػت تحػدث فييػا لػف االخػترؽ و الت ػريعات فػي لفػائؼ البحػر

الميت ٕٗٔٓـ.
ميَج البحح.

ٔ -المنيج االمتقرائي :وذلؾ مف خرؿ امتقران الناوص المتعمقا بػالوحي فػي لفػائؼ البحػر الميػت والقػرنف الكػريـ والكتػاا
المقدس.
ٕ -المنيج الوافي :وذلؾ مف خرؿ جم المعمومػات المتعمقػا بػالوحي فػي الماػادر الاراػا وتحديػد الم ػكما فػي مػئما
محددل واياغا الفرضيات لإلجابا لنيا والواوؿ إل نتائج موضوليا.

ٖ -المنيج المقارف :ويكوف ذلؾ بمقابما الناوص المتعمقا بالوحي في لفائؼ البحر الميػت مػ الناػوص الػواردل فػي
القرنف الكريـ والكتاا المقدس.
ٗ -المنيج االمتنباطي :وذلؾ مف خرؿ امتنباط النتائج الموضوليا مف الدراما.
تكسٔنات البحح.

ودد ا تممت ىذه الدراما لم خمما مباحث:

المبحث األول :التعريؼ بمفائؼ البحر الميت لغا وااطرحاً.

المبحث الثاني :الوحي في لفائؼ البحر الميت.
المبحث الثالث :الوحي في القرنف الكريـ.

المبحث الرابع :الوحي في الكتاا المقدس.

المبحث الخامس :وجو الت ابو واالخترؼ بيف الماادر الاراا.

الخاتمة والنتائج.

املبحح األّل:

لفائف البحز املٔت ّتارخيَا.
املطلب األّل :اللفائف لغة.

المفافة :ما يمؼ لم الرجؿ وغيرىا ولفائؼ :يقػاؿ :طػارت لفػائؼ النبػات ي :د ػره الػذي يمتػؼ لميػو ولفػؼ بمعنػ  :انضػـ
بعضيا إل بعضػيا اآلخػر ولففػت ال ػين لفػاً وجػانوا مػف ل ٍ
ػؼ لفّيػـ ي :نضػـ إلػييـ(ٔ) .والتػؼ ال ػين :تجمػ وتكػااؼ وجمػ
(ٕ)
لػ ٍ
ػؼ الفػػاؼ ماػػؿ لػ َػد والػػداد دػػاؿ تعػػال َ  :و َجَّنااا ٍ لََلفَافاااً[النبػػأ .]ٔٙ :ي :التػػؼ بعضػػيا إل ػ بعػػض مػػف كا ػرل ال ػػجر
اجمللة األردىٔة يف الذراسات اإلسالمٔة ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1440 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 537
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الْحٕ يف لفائف البحز املٔت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألف ىذه المفائؼ وجدت وىي ممفوفػا بقطػ مػف القمػاش ي :نيػا ممفوفػا بأكفػاف لمػ التبػار
ومميت المفائؼ بيذا االمـ (لفائؼ)؛ ّ
ف الحرؼ كائف حي يدفف(ٖ).

املطلب الجاىٕ :اللفائف اصطالح ًا.
لفائف البحر المي  :ىو االمـ الذي تحممو تمؾ المخطوطات التي وجدت في خربا دمراف إل الغػرا مػف البحػر الميػت
(ٗ)

ويطمؽ لمييا يضاً لفائؼ دمراف

وتق لم بعد نحو امانيا مياؿ جنوا مدينا ريحا(٘).

مخطوطااا وا ي رم اران :ىػػو االمػػـ الػػذي يطمػػؽ لم ػ مجمولػػا مػػف المخطوطػػات ترج ػ فػػي اػػميا إل ػ جمالػ ٍػا دينيػ ٍػا
ٍ
دديما كانت تعيش بالقرا مف البحر الميت(.)ٙ
التعريف المختار :مخطوطات دمراف (البحر الميت) :ىي مجمولا مػف المخطوطػات الدينيػا التػي كتبػت لمػ يػد جمالػا

ديني ػػا ت ػػدل (اإليم ػػينييف) بمعنػ ػ الحكم ػػان و األطب ػػان ف ػػي م ػػا ب ػػيف القػ ػرنيف الا ػػاني واألوؿ دب ػػؿ الم ػػيرد والق ػػرف األوؿ
ووجدت لم
الميردي
ْ
لمكتاا المقدس.

كؿ لفائؼ مف الجمد وردائؽ النحاس في جرار مػف الفخػار وتع ّػد مػف ىػـ المرجعيػات المعروفػا

املطلب الجالح :ىظزة تارخئة ّىكذٓة للفائف.

بعد اكت اؼ لفائؼ البحر الميت لاـ ٜٔٗٚـ تباينت اآل ارن حوليا وحوؿ مدى احا ما فييا ونمبتيا إلػ العيػد

القديـ و العيد الجديد وحدات مجاالت بيف ناار العيديف ولمفاؿ في ىذا األمر تـ إجران االختبارات اآلتيا:
لولً :تـ إجران الفحص الكربوني لم لدد مف األدم ا الكتانيا التي تغمؼ المفائؼ لاـ ٜٔ٘ٔـ وكاف التػاريخ الػذي ادتػرح

ىػػو ٖٖـ وىػػذا التػػاريخ يحمػػؿ ىام ػػا بزيػػادل و نقػػص بمقػػدار ٓٔ بالمئػػا وخضػػعت مخطوطػػات خػػرى لمفحػػص لػػاـ
ٜٜٓٔـ بومػػاطا مػػا يعػػرؼ بػػالطيؼ التػػدريجي فتبػػيف ف مػػتا منيػػا تعػػود إل ػ القػػرف األوؿ دبػػؿ المػػيرد والقػػرف األوؿ
الميردي(.)ٚ

ثانياً :تـ إرماؿ لدد مف المخطوطات إل المعيد األمريكي لمد ارمػات ال ػرديا بالقػدس وتبػيف نيػا نمػخا تعػود إلػ مػفر
إ عيا و ف الحروؼ التي كتبت بيا المخطوطػات تعػود إلػ مػا دبػؿ مػنا ٓٓٔ ؽ.ـ و مػا الكتػاف الػذي كػاف يغمػؼ
()ٛ

تمؾ المخطوطات فقد رمؿ إل معيد الدرامات النوويا ب يكاغو وبامتخداـ مقياس (جيجر)

زماف ما بيف ٔٙٚؽ.ـ ٕٖٖ -ـ(.)ٜ

تبيف نيا تعػود إلػ

ثالثااً :الفحػص الػػذي جػراه لػػالـ األركيولوجيػا الكتابيػا ؼ .ولػػرت والػذي كػػد فيػو اػحا المخطوطػػات وتأريخيػا الزمنػػي

(ٓٔ)

ونيا تعود لمفترل التي لرفػت بامػـ (الييكػؿ الاػاني) ي مػا بػيف القػرنيف الاػاني واألوؿ ؽ.ـ إلػ القػرف األوؿ المػيردي

.

كمػػا ف ىنػػاؾ اآلالؼ مػػف الكتابػػات الغربيػػا التػػي تناولػػت المفػػائؼ مػػف جمي ػ جوانبيػػا التاريخيػػا واألاريػػا والتػػي جمعػػت
جميعيا لم احا تمؾ المخطوطات و ىميتيا مف حيث تاريخيا و يادتيا لم الكتاا المقدس(ٔٔ).

ٍ
مقدار مف العمما ومرحظا الرموـ والنقػوش ونػوع الطػيف ومقارنتػو
رابعاً :ابتت براىيف لممان اآلاار لف طريؽ فحص
بالطيف الفممطيني نيا تعود إل العار (اليميني) و إل مػا دبػؿ لاػر (ىيػردوس) ي :نيػا تعػود إلػ القػرف الاػاني

وواخر القرف األوؿ دبؿ الميرد(ٕٔ).
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أكزو فزحيات ّثابت بين عامز

املطلب الزابع :قنزاٌ يف التارٓخ.

ألف اىتمػاـ المػ رخيف إنمػا يكػػوف بمك ٍ
ػاف َمػػكنو
لػـ يكػف ىػػذا االمػـ معروفػػا و مػدرجاً فػػي ذاكػرل ُكتػػاا التػاريخ؛ ذلػػؾ ّ
العظمػػان و حػػدات بػػو وادعػػا لظيمػػا و ػػخاص غيػػروا بفكػػرىـ وجػػو التػػاريخ وكػػاف ألمػػمائيـ اػػدى فػػي األمػػماع مػػرى
لبر اير الزمف وكانت خربا دمراف في معزؿ لف كؿ ىذه الضوضان فيػي خربػا منعزلػا لػف المػدف و ىميػا مػف البمػطان
الذيف إذا غابوا لـ يفتقدوا .ودد دمرت ىذه الخربا بفعؿ زلزاؿ لاـ (ٖٔ :ؽ.ـ) و ليد بنا ىا لاـ (ٗؽ.ـ) اـ حرديػا الرومػاف
المرحظ ف مكاف تمؾ الخربا إنما كانوا يمكنوف الكيوؼ والخياـ ولػـ ييتمػوا
لندما غزوا تمؾ البرد منا (ٓٚـ) وكاف مف ُ
بترؼ المكن (ٖٔ) و نيـ كانوا يتخذوف مف ىذه الكيوؼ ماكف لمتعبد والتنمؾ؛ لػذلؾ بقيػت ىػذه الكيػوؼ محتفظػا بمعالميػا
ػر كػػاف مفعػوال َ و َم َكا ُاروا
وناارىػػا الدينيػػا ولػػـ يمحقيػػا ذى و دمػػار بمػػبا الغػػزو الرومػػاني رغػػـ فنػػان ىميػػا ليقضػػي اهلل مػ اً
ون[النمؿ.]٘ٓ :
َم َكًار َو َم َك َرَنا َم َكًار َو ُى َم َل َي َ
ش ُع ُر َ
رحمة اكتشاف لفائف البحر المي .

تُع ّد مكت فات البحر الميت و ما ُلرؼ بمفائؼ دمراف مف لظـ المكت فات في القرف الع ريف؛ وذلػؾ لِمػا تحويػو ىػذه
المفػػائؼ مػػف كتابػػات تمػػس جػػوىر االلتقػػادات الب ػريا وخااػػا مػػا يتعمػػؽ بالديانػػا الييوديػػا والديانػػا الناػرانيا فيػػذه المفػػائؼ
احتػػوت لم ػ ناػػوص و ػػروحات لألمػػفار التوراتيػػا واإلنجيميػػا حيػػث ُكتبػػت ىػػذه المفػػائؼ وحمػػا التقػػديرات العمميػػا واج ػران

الفحواات الكربونيا التي تبيف لمػر المػادل تبػيف ف ىػذه المخطوطػات تعػود إلػ القػرنيف الاػاني واألوؿ دبػؿ المػيرد والقػرف
األوؿ الميردي ي دبؿ كتابا النص المازوري لمكتاا المقدس بع رل دروف.

بد االىتماـ العالمي بمنطقا دمراف بعد ربي لاـ ٜٔٗٚـ حيف لار رالياف مف لرا التعامرل * لم جػزن مػف تمػؾ
المخطوطػػات لػػف طريػػؽ الماػػادفا فقػػد كانػػا يبحاػػاف لػػف ضػػالا مػػف الغػػنـ واػػمتيما إلػ إحػػدى تمػػؾ الكيػػوؼ فوجػػدا فييػػا
ج ار اًر مف الفَخار تطوي في داخميػا ديانػا مػا وتػاريخ حضػارل مكتوبػا لمػ ورؽ البػردي و خػرى لمػ النحػاس ومنيػا لمػ
الجمػػد اػػـ دامػػا ببي ػ تمػػؾ القط ػ إل ػ تػػاجر ( نتيكػػات) مػػف بيػػت لحػػـ اػػـ تعػ ّػرؼ لمييػػا بعػػض الرىبػػاف مػػف ديػػر المػػرياف

األراوذكس وُنقمت إل القدس ومنيا إل الواليات المتحدل األمريكيا وذلؾ في لاـ ٜٔٗٛـ واطّمػ لمييػا لػدد مػف العممػان
الذيف داموا بن رىا الحقاّ وكانت ليـ اليد الطول في متابعا البحث والتنقيا لف تمؾ المخطوطات وىـ:
ـ :باروز ( (M. BURROWSوج .تريفر ( )J.C.TREVERوبرونمي (.)ٔٗ()W.H. BROWNLEE

وتع ػ ّد لفػػائؼ البحػػر الميػػت مػػف كاػػر المكت ػػفات التػػي اػػارت ضػػجا لالميػػا؛ وذلػػؾ لك ػػفيا النقػػاا لػػف دػػدـ الكتابػػات

لمعيديف القديـ والجديد مف الكتاا المقدس حيث حدث ذلؾ ضػجا بػيف العممػان الييػود والناػارى كػ ٌؿ يريػد ف يجعػؿ مػف تمػؾ
المفائؼ اىداً لو لم احا ما يدليو مف نو ىو الذي لم الحؽ.

تب ػ ّػيف الح ػػؽ وانق ػ ػ الض ػػباا لي ػػأتي األم ػػر لمػ ػ غي ػػر م ػػا ي ػػتيي الطرفػ ػاف فظي ػػرت اخترف ػػات كايػ ػرل ومايػ ػرل ب ػػيف

الناوص المتداولا لمعيػد القػديـ والتػي ُكتبػت فػي القػرف العا ػر المػيردي والػنص المػبعيني اليونػاني المتػرجـ فػي القػرف الاالػث

دبػػؿ المػػيرد والناػػوص المكت ػػفا مػػف مػػفار العيػػديف(٘ٔ) .ىػػذا بالنمػػبا لمييػػود والعيػػد القػػديـ مػػا بالنمػػبا لمناػػارى والعيػػد
ألف ددـ الكتابات لف المميح  جانت بعد ناؼ درف مف وفاتػو وال
الجديد فحالُيـ ليس بأمعد مف حاؿ الييود؛ وذلؾ ّ
مابت يدؿ لم ف العيد الجديد دد ُكتا فػي ليػد الممػيح  بػؿ لمػ العكػس فػ ف جميػ الكتابػات لػف
يوجد نص واحد
ْ
المميح كانت تتضمف تضاربا وتعارضا لف حياتو فااللتقاد المائد بيف المميحييف ف كتبا اإلنجيؿ ىـ حواريو

اجمللة األردىٔة يف الذراسات اإلسالمٔة ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1440 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 539
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الْحٕ يف لفائف البحز املٔت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليم  وترميذه الذيف لااروه اـ تبيف ف ى الن الكتبا لـ يروا ليم ولـ يعي وا في زمانو(.)ٔٙ
تتػاب البحػػث والتنقيػا بػػيف كيػوؼ دمػراف حتػ لػػاـ ٜٔ٘ٙـ وكػاف الحمػػاس الييػودي والممػػيحي الفتػاً لألنظػػار حيػػث

توالت بعاات التنقيا والبحث لػف خفايػا تمػؾ الكيػوؼ ومػا تحويػو فػي طياتيػا مػف األمػرار التػي مػرلاف مػا اػبحت لمػ كػؿ
لماف و ميوى ف اد كؿ باحث.

ودلػػت تمػػؾ المخطوطػػات المكت ػػفا فػػي متحػػؼ (روكفمػػر) فػػي القػػدس والػػذي كػػاف تحػػت اإل ػراؼ األردنػػي حت ػ لػػاـ
جر دراما و ترجما ليػذه المخطوطػات وبعػد االحػترؿ الييػودي لمضػفا الغربيػا دامػت تمػؾ المػمطات بنقػؿ
ٜٔٙٚـ ولكف لـ تُ َ

ىػػذه المف ػػائؼ إل ػ المتح ػػؼ اليي ػػودي فػػي الق ػػدس الغربيػػا وا ػػبحت تم ػػؾ المخطوطػػات تح ػػت اإل ػػراؼ اليي ػػودي (اإلمػ ػرائيمي)

()ٔٚ
ػرت إم ػرائيؿ ن ػػر تمػػؾ المخطوطػػات
والممػػيحي (الفاتيكػػاف الكػػااوليكي) المبا ػػر وىػػذا لػ ُػز مػػا كانػػا يمػػعياف مػػف جمػػو  .حظػ ْ

بحجػا ف تمػؾ
ي معمومات لف تمؾ المفائؼ إال ما كاف ضمف موافقا المػمطات اإلمػرائيميا والفاتيكػاف ُ
مطمقا ولـ تممح بن ر ّ
المفائؼ ىي تراث خاص لمييود والناارى فحما وكانت تختػار بعنايػا فائقػا العممػان الػذيف تريػدىـ ف يترجمػوا مػا فػي المفػائؼ
اـ تقوـ بن ر ما يتناما ومخططاتيا وىدافيا(.)ٔٛ

ت ازيػػد الضػػغط العػػالمي بكػػؿ طيافػػو ومعتقداتػػو لكػػي ترفػ إمػرائيؿ الحظػػر لػػف المفػػائؼ ومػػف الرفػػت لمنظػػر ف ىنػػاؾ
لممان ييود لـ يراودىـ دن

ؾ في ف إخفان و محاولا ت ويو المعمومات الموجودل في المفػائؼ كانػت ممنيجػا ومدرومػا

وذات ىدؼ واضح ىو تجيير ما في المخطوطات لاالح الم روع الييودي الاييوني.
بعد ىذا الضغط دامت إمرائيؿ بتاوير بعض جزان مف المخطوطات  -تاوي ار فوتوغرافيا وارمػاليا إلػ جامعػا

( كمفورد) في بريطانيا واحدى الجامعات األمريكيا(.)ٜٔ

ولكف ما تػـ الك ػؼ لنػو لػـ يكػف ليفػي بمتطمبػات البػاحايف والػراغبيف بمعرفػا مكنػوف ىػذه المخطوطػات فامػتمر الضػغط

لم الفاتيكاف وامرائيؿ لمك ؼ لما لدييا مف ىذه المخطوطات.

وف ػػي ل ػػاـ ٜٜٔٔـ ظي ػػر كت ػػاا ف ػػي بريطاني ػػا بعنػ ػواف( :خ ػػداع مخطوط ػػات البح ػػر المي ػػت) لمك ػػاتبيف( :مايك ػػؿ بيجن ػػت)
و(ريت ػػارد لػػي) اتيمػػا فيػػو ا ػراحا الفاتيكػػاف بالتػػدخؿ المبا ػػر بألمػػاؿ المجنػػا المم ػ ولا لػػف إلػػداد المخطوطػػات بػػؿ واخفػػان
ِ
إف (االيكػوؿ بابميػؾ)
معمومات مخالفا لمتعاليـ الكااوليكيا وخااا تمػؾ المخطوطػات التػي ا ْكتُ ػفَت فػي كيػؼ ردػـ (ٗ) ودػاالّ :
وىػػي المجنػػا الممػ ولا لػػف إلػػداد المفػػائؼ والتػػي تتبػ مبا ػرل لبابػػا الفاتيكػػاف وف بعػػض مػػا فػػي تمػػؾ المفػػائؼ دػػد يكػػوف لػػو تػػأاير
مػػمبي لمػ المعتقػػدات الييوديػػا والممػيحيا ومػػف الجػػدير ذكػره ف تمػػؾ المجػػاف لػػـ تضػػـ فػػي لضػػويتيا ي ػػخص مػػف الكنػػائس
ال رديا و مف العممان المممميف(ٕٓ).

ِ
ِ
ش ٍر ِم َن َ ٍ
داؿ تعال َ  :و َما رَ َ ُروا المَّ َو َح َّ
ااء
ق رَ َ ِرِه إِ َذ رَالُوا َما لََنَز َل المَّ ُو َعمَ ٰى َب َ
ش َيء ۗ رُ َل َم َن لََن َاز َل ا َلكتَاا َ الَّاذي َج َ
ِ
ِ
ور َو ُى ً ى لِ َّمن ِ
ااْ ُك َم ۗ رُ ِال
ون َك ِث ًا
وس ٰى ُن ًا
ؤب ُ
يس تَُب ُ وَن َيا َوتُ َخفُ َ
ير ۗ َو ُعمّْ َمتُ َم َماا لَ َام تَ َعمَ ُماوا لَ َناتُ َم َوَل َ
اس ۗ تَ َج َعمُوَن ُو رََراط َ
ِبو ُم َ
المَّ ُو ۗ ثَُّم َذرُىم ِفي َخو ِ
ون[األنعاـ.]ٜٔ :
ض ِي َم َي َم َع ُب َ
َ
َ َ

ودد احتوت ىذه المفائؼ لم جمي مػفار الكتػاا المقػدس بامػتانان مػفر (امػتير) الػذي لػـ يعاػر لميػو حتػ اآلف ومػف

ىػػذه األمػػفار :مػػفار األنبيػػان وكتػػاا النظػػاـ الػػذي يتحػػدث لػػف نظػػاـ طائفػػا اإليمػػينييف والػػذي يعتقػػد نيػػـ َمػ ْػف كتػػا تمػػؾ المفػػائؼ
وواائؽ خرى احتوتيا المفائؼ كوايقا دم ؽ والمزامير وغيرىا(ٕٔ).

مف ىـ اإليمينييف؟ ىـ جمالػ ػا ُلرفوا برلايتيـ لألحكاـ الدينيا وىـ مف كار الطوائؼ الييوديا ُبعدا لف الممػ ػذات
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(ٕٕ)

وال يوات

وداؿ لنيـ (جوزيفوس) والذي لاش بينيـ درابا المنتيف بأنيـ ييود بالوالدل ويامنوف كبح ال يوات يرفضوف
(ٖٕ)

الزواج ويتبنوف بنان الغير وىـ اغار

كانت ىذه الجمالا لم لردا بالنبي إ عيا حيث تـ العاور في مكتبتيـ لم

لدد كبير مف كتاباتو وكانوا يفمرونيا تفميرىـ الخاص وخااا األجزان المتعمقا بأنا يد (لبد الرا) ومولد (لمانوئيؿ) وىي

الناوص نفميا التي التمد لمييا كتبا األناجيؿ في واؼ المميح(ٕٗ).

ولقد ذكر القرنف الكريـ افات لمم منيف مف ىؿ الكتاا تنطبػؽ ب ػكؿ كامػؿ لمػ الاػفات التػي ذكػرت ليػذه الطائفػا
ون ِ ِ
َى ِل ا َل ِكتَا ِ ل َّ ِ
ون
اء ۗ ِم َن ل َ
اج ُ َ
سُ
ُم ٌة رَائ َم ٌة َي َتمُ َ َ
اء المََّي ِل َو ُى َام َي َ
ؤيا المَّو ؤ َن َ
س َو ً
سوا َ
في لفائؼ البحر الميت داؿ تعال  :لَ َي ُ
ٰ
ِ
ِ
* ي َْ ِم ُن َ َّ ِ
سِ
ين[نؿ
ون ِفي ا َل َخ َي َا
ان َّ
الَّاالِ ِح َ
ار ِ َولُولَِئا َك ِم َ
ارُع َ
َمُر َ
ُ
ون ِبا َل َم َعُروف َوَي َن َي َو َن َع ِن ا َل ُم َن َك ِر َوُي َ
ون ِبالمو َوا َل َي َوِم َاْلخ ِر َوَيأ ُ
لمراف.]ٔٔٗ-ٖٔٔ :

ويقػػوؿ موم ػ ديػػا خػػوري فػػي كتابػػو مخطوطػػات البحػػر الميػػت" :بػػأف اتبػػاع ىػػذه الطائفػػا كػػانوا حرياػػيف لم ػ د ػرانل

نيػػات اهلل فػػي الامػػث األخيػػر مػػف كػػؿ ليػػالي العػػاـ و نيػػـ م منػػوف بػػاليوـ اآلخػػر ويػػأمروف بػػالمعروؼ وينيػػوف لػػف المنكػػر

ويضيؼ ّف ىذه الطائفا ىي بالفعؿ طائفا الحوارييف و ف معمميا ىو المميح  و ف الواايا والتراتيؿ ىي إنجيميا(ٕ٘).
املبحح الجاىٕ:

الْحٕ ّمفَْمُ يف لفائف البحز املٔت.
الوحي ىو الوامػطا بػيف اهلل تعػال ونبيائػو -لمػييـ المػرـ– فػر يمكػف التبػار النبػول مػف غيػر الػوحي؛ فيػو ركػف مػاس

في النبول والرمالا واإليماف بو فرع لف اإليماف باألنبيان والرمؿ وال بد في البدايا مف بياف مختار لمعن (الوحي):
املطلب األّل :الْحٕ لغة.

الممتعرض لمادل (وحي) في معاجـ المغا يرى نيا تأتي بمعاف لغويا مختمفا ماؿ :اإل ػارل والكتابػا والمكتػوا
ان ِل ْمٍـ ِفػي إِ ْخفَ ٍ
ؼ ا ْلمعتَ ُّؿَ :ا ٌؿ ي ُد ُّؿ لمَ إِ ْلقَ ِ
ػان َْو َغ ْي ِػرِه إِلَػ
ْ َ َ
ان َوا ْل َح ْر ُ ُ ْ
(و َح ) ا ْل َوا ُو َوا ْل َح ُ
والرمالا واإللياـ والكرـ الخفي َ
ِ
ؾ .فَا ْلو ْحيِْ :
ػافَ .و َْو َحػ
ػاا َو ا
الر َمػالَاَُ .و ُك ُّػؿ َمػا َْلقَْيتَػوُ إِلَػ َغ ْي ِػر َ
َغ ْي ِر َ
ؾ َحتػ َلمِ َمػوُ فَيُ َػو َو ْحػ ٌي َك ْي َ
ػارلَُ .وا ْل َػو ْح ُي :ا ْلكتَ ُ
ػؼ َك َ
اإل َ َ
َ ُ
امػػتَقَر ِت و ُكػ ُّػؿ مػػا ِفػػي َبػ ِ
َاػ ِػؿ الػ ِػذي َذ َك ْرَنػػاهُ(.)ٕٙ
ػاا ا ْلػ َػو ْح ِي فََار ِجػ ٌ إِلَػ َىػ َذا ْاأل ْ
المػػوُ تَ َعػػالَ َوَو َح ػ  .دَػػا َؿَ :و َح ػ لَيَػػا ا ْلقَػ َػرَار فَ ْ
َ
َ
ػرـ
ػي وكػ ُّػؿ مػا لقيتػو إلػ غيػػرؾ .يقػاؿَ :و َح ْي ُ
ػت إليػو الكػ َ
ال َػو ْح ُي يضػاً :اإل ػارل والكتابػا والرمػػالا واإلليػاـ والكػرـ الخف ّ
ٍ
بكرـ تخفيو( .)ٕٚودد ذكر ابف حجر مجمولا مف المعػاني المغويػا المتعمقػا بػالوحي موافقػا بػذلؾ
ت وىو ف تكمامو
و ْو َح ْي ُ
المعاني المذكورل في المعاجـ المغويا فيقوؿ( :والوحي لغػا :اإللػرـ فػي خفػان والػوحي يضػا الكتابػا والمكتػوا والبعػث واإلليػاـ
واألمػػر واإليمػػان واإل ػػارل والتاػػويت ػػيئا بعػػد ػػين .وديػػؿ :اػػمو التفيػػيـ وكػػؿ مػػا دلمػػت بػػو مػػف كػػرـ و كتابػػا و رمػػالا و
إ ارل فيو وحي)(.)ٕٛ

املطلب الجاىٕ :الْحٕ اصطالحا.

والمعن االاطرحي لكمما الوحي خص منو في المعن المغوي يقوؿ ابف حجر ( :ما في االاػطرح ال ػرلي فقػد
()ٕٜ

لرفو العممػان :بأنػو إلػرـ اهلل تعػال لنبػي مػف نبيائػو بح ػ ػػكـ ػرلي ونحػوه)
ّ

ورى ف جمػ التعريفػات االاػطرحيا لمػوحي
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الْحٕ يف لفائف البحز املٔت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لرفو بقولو ( :ف ُيعمـ اهلل مف ااطفاه مف لبػاده كػؿ مػا راد إطرلػو لميػو مػف لػواف اليدايػا والعمػـ
تعريؼ الزرداني الذي ّ
مريا خفيا غير معتادل لمب ر)(ٖٓ).
ولكف بطريقا ّ
املطلب الجالح :الْحٕ يف الَْٔدٓة.

الوحي ىو :إبرغ الحؽ اإلليػي لمب ػر بوامػطا ب ػر وىػو لمػؿ روح اهلل و بعبػارل دؽ ىػو لمػؿ الػروح القػدس و ىػو
إلػرف اهلل نفمػػو و كممتػػو بوامػػطا الب ػر ممػػتخدما فػػي ذلػػؾ اختبػػاراتيـ وطادػاتيـ العقميػػا وامػػتجابتيـ لمغايػػا اإللييػػا(ٖٔ).
كما امتعممت كمما وحي في الييوديا لمداللا لم نبول خااا بمدينا و عا فالوحي ىو الرئيس ي نو نيا لم ػعا

فيراد بالوحي اإللياـ فيكوف ىذا المعن ىو حموؿ اهلل فػي روح الكتّػاا المميمػيف؛ وذلػؾ إلفػادتيـ بحقػائؽ روحيػا و حػوادث
ممتقبما ال يتواؿ إلييا إال بو(ٕٖ) ولند النظر فػي حااػؿ تعريفػات الػوحي نجػد نيػا بمجموليػا ت ػير إلػ إلػرـ فػي
خفان ولم وجو المرلا لنبي مف األنبيان بحيث يعمـ لمما يقينياً ف الموحي ىو اهلل تعال .

املطلب الزابع :مفَْو الْحٕ يف اليصزاىٔة.
اختمفػػت المػػدارس النا ػرانيا الرىوتيػػا فػػي تحديػػد وبيػػاف معن ػ الػػوحي فػػالقوؿ لػػف ال ػػين وحػػي اهلل يفيػػد بػػأف ىػػذا

ال ين اادر لف اهلل  وال دخؿ لممخموؽ فيو ميمػا لمػت مرتبتػو وىػو مػر ال ينطبػؽ لمػ الكتػاا المقػدس(ٖٖ) .ولػرؼ
الػػوحي بأنػػو :ىػػو تمػػؾ العمميػػا اإللييػػا التػي يك ػػؼ اهلل لنػػا مػػف خرليػػا لػػف الحقػػائؽ الغيبيػػا التػػي ارتضػ لنػػا ف نعرفيػػا(ٖٗ).

فػػالوحي يعنػػي :ف اهلل ىػػو ماػػدر الكتػػاا المقػػدس و ف

ػػخاص الكتػػاا المقػػدس لػػـ يتكممػوا بامػػميـ ال خاػػي ولػػـ ينيمػوا

مف نب معرفتيـ ال خايا ولـ يعمنوا لمناس فكارىـ ون ارنىـ الخااا(ٖ٘).

ولم ذلؾ يقاؿ« :إف كؿ الكتػاا ىػو مػوح بػو مػف اهلل» والػوحي بيػذا المعنػ ىػو حمػوؿ روح اهلل فػي الكتّػاا المميمػيف

وذلؾ لم

نواع:

ٔ -إفادتيـ بحقائؽ روحيا و حوادث ممتقبما لـ يكف يمكنيـ التواؿ إلييا إال بو.
ٕ -إر ادىـ إل تأليؼ حوادث معروفا و حقائؽ مقررل والتفػوه بيػا ػفاىا و تػدوينيا كتابػا بحيػث ُيعاػموف مػف الخطػأ.
فيقاؿ« :تكمـ ناس اهلل القديموف مموديف مف الروح القدس وىنػا ال يفقػد المػتكمـ و الكاتػا ػيئا مػف خاػيتو وانمػا
ي ار فيو الروح اإلليي بحيث يمتعمؿ ما لنده مف القوى والافات وفؽ إر اده تعػال

وليػذا نػرى فػي كػؿ م لػؼ مػف

ػرح ىػذا التعمػيـ ددػا ودػد اختمػؼ

الكتّاا الكراـ ما امتاز بو مف المواىا الطبيعيا ونمط التأليؼ وما ػابو ذلػؾ وفػ
العممان فيما وردوه مف رحو غير ف جمي المميحييف يتفقوف لم ف اهلل دد وحػ ألولئػؾ الكتّػاا؛ ليػدونوا إرادتػو
ويفيدوا اإلنماف ما يجا لميو مف اإليماف والعمؿ لكي يناؿ الخرص األبدي
املطلب اخلامس :مفَْو الْحٕ يف لفائف البحز املٔت.

وردت كممػػا (وحػػي) وا ػػتقادتيا فػػي لفػػائؼ البحػػر الميػػت مػػت م ػرات فقػػط فقػػد وردت رب ػ م ػرات بماػػدرىا (وحػػي):
()ٖٙ

ارث مرات في فقرل واحدل( :وحي بمعاـ بف بعور وحي الرجؿ المفتوح العينيف وحي الذي يعػرؼ معرفػا العمػي)..
()ٖٚ

واحدل معرفا بأؿ التعريؼ( :الوحي الذي رنه حبقوؽ النبي )...

ومػرل

ووردت بايغا المبني لممجيوؿ مرتيف وفي نيػا واحػدل:
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( ..وحت يعممػوا حمػبما وحػي مػف لاػر إلػ لاػر وكمػا وحػي إلػ األنبيػان لمػ طريػؽ روح ددمػو  .)ٖٛ()...ومػا اإل ػارل
إل الػوحي فقػد وردت فػي ناػوص لػدل فػي المفػائؼ ُمقدمػا تاػو ار لامػاً لػف الػوحي وىميتػو وكيفياتػو فقػد بينػت المفػائؼ ماػدريا
الوحي ومضمونو لم النحو اآلتي:

لولً :بينت المفائؼ ف مادر الوحي ىو اهلل تعال

فػالنبي إذا تكمػـ فػي مػر العقيػدل وبيػاف ال ػريعا فيػو ال ينطػؽ لػف

بنان لم الوحي الذي يوحيو اهلل تعال إليو حيث يجعؿ اهلل كرمو فػي النبػي فػر ينطػؽ إال بمػا ُيػوح
اليوى ولكف ً
إليو ( :ديـ ليـ نبيا مف ومط إخوتيـ مامؾ و جعؿ كرمي في فمو فيكمميـ بكؿ ما وايتو بو)(.)ٖٜ

ثانياً :بما ف المفائؼ

ارت إل

ف الوحي مادره واحد فر ؾ إذف ف مػا وحػي إلػ األنبيػان لبػر العاػور ػين واحػد

ييدي إل طريؽ واحدل وديف واحد وىذا مر لمنتو المفائؼ باػراحا( :وىػذه الطريػؽ ىػي الد ارمػا لم ػريعا التػي مػر
بيػػا الػػرا لمػ يػػد مومػ
(ٓٗ)

ددمػػو)

حتػ يعممػوا حمػػبما وحػػي مػػف لاػػر إلػ لاػػر وكمػػا وحػػي إل ػ األنبيػػان لمػ طريػػؽ

فطري ػؽ اليدايػػا ىػػو اتبػػاع مػػا وحػػي إل ػ األنبيػػان -جمي ػ األنبيػػان– فػػالنص لػػـ يمػػتاف حػػداً مػػنيـ( :وكمػػا

وحي إل األنبيان  )...وال غرابا في ذلؾ إف اتفقنػا ف الػوحي ينباػؽ مػف م ػكال واحػدل فػر ػؾ إذف ف تكػوف رمػالا
جمي األنبيان واحدل والطريؽ التي يدلوف إلييا واحدل و ف ُيطالا الناس باإليماف بجمي األنبيان وبرماالتيـ.
املطلب السادس :كٔفٔات الْحٕ.

وردت في المفائؼ كيفيات لدل لموحي الذي كاف األنبيان مف خرلو يتمقوف التعميمات واألوامػر اإللييػا وذلػؾ لمػ

النحو اآلتي:
الكيفية األولى :اإللقان في القما وىذا إمػا ف يكػوف ر يػا فػي حػاؿ النػوـ وامػا ف تكػوف فػي حالػا اليقظػا (إليػاـ و نفػث فػي

الروع).

ما اإللقان في القما في حاؿ النػوـ فيػو طريػؽ مػف طػرؽ وحػي اهلل تعػال إلػ

نبيائػو وذلػؾ لػف طريػؽ الر يػا التػي

يراىا النػائـ حتػ إذا امػتيقظ مػف نومػو لػرؼ ف ر يػاه وحػي مػف اهلل فقػد ظيػر الػرا إلبػراىيـ  فػي الر يػا موجيػاً لػو:
(ٔٗ)

(وظير لي الرا في ر يا الميؿ وداؿ لي :اذىا إل رامات حازر )...

( ..بعد كؿ ىػذه الحػوادث ظيػر الػرا إلبػراىيـ

(ٕٗ)

في ر يػا ودػاؿ لػو :انظػر لقػد مضػت ل ػر مػنوات منػذ رحمػت مػف حػراف )...

وظيػر الػرا يضػاً لاػموئيؿ فػي الر يػا:
(ٖٗ)

) ..وداؿ لالي مجيبا لاموئيؿ :موئيؿ يا ولدي دلني لرؼ ر يا الرا ال تخفييا لنػي )...
حبقػػوؽ ف يكتػػا الر يػػا لمػ
(ٗٗ)

يػػركض دارييػػا )...

ودػد مػر اهلل تعػال نبيػو

لػواح حتػ يقرىػػا النػػاس ويمتزمػوا مػػا فييػػا ( ..فأجػػاا الػػرا :اكتػػا الر يػػا لمػ األلػواح لكػػي

فكتابػػا الر يػػا لمػ األلػواح ليمتزميػػا النػػاس دليػػؿ لمػ

نيػػا نػػوع مػػف نػواع الػػوحي .و مػػا اإللقػػان فػػي

القما في حالا اليقظا فقد يجعؿ اهلل تعال كرمو في فـ النبي إذا تكمـ فينطؽ النبي بما يوحيو اهلل تعػال إليػو مبا ػرل..( :
(٘ٗ)

ديـ ليـ نبيا مػف ومػط إخػوتيـ مامػؾ و جعػؿ كرمػي فػي فمػو فػيكمميـ بكػؿ مػا واػيتو بػو)

ودػد يميػـ اهلل النبػي التمػبيح

والحمػػد فيمقػػي فػػي دمبػػو مػػف التمجيػػد والتمػػبيح مػػا ينطمػػؽ بػػو لمػػانو ..( :مػػف نػػا حت ػ تعممنػػي نران اػػددؾ وتيبنػػي فيم ػاً

أللمالؾ الرائعا حت تميمني ف تغن بحمدؾ مف فيمي .)ٗٙ()...

الكيفية الثانية :الوحي مف اهلل تعال مبا رل وىذا إما ف يكوف بكرـ اهلل مبا رل م النبي واما ف يكوف بتمميمو وامػر

وموالظ مكتوبا لم

لواح.
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الْحٕ يف لفائف البحز املٔت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقد يكمـ اهلل تعال النبي مبا رل فيمم النبػي كرمػو ويحاداػو ويطػرح األمػئما ويتمقػ اإلجابػات ولػـ ت ػر المفػائؼ
إل

ف النبي يرى اهلل تعال

انان كرمو معو ـ ال كؿ ما ورد ف النبػي يمػم كممػات مػف فػـ الػرا باػيت ماػؿ( :تكمػـ الػرا)

(داؿ الرا) (خاطا الرا) (نطؽ) فقد كمـ اهلل موم  في كار مف موض :

ٔ( -تكمـ الرا م موم دائر :وداؿ لي الرا :ممعت اوت ى الن ال عا الذيف كمموؾ)(.)ٗٚ
ٕ -خاطا الرا موم في المف األربعيف .)ٗٛ()...

ٖ( -في ماؿ ىذا اليوـ فقد تكمـ الرا ربنا ىذه الكممات مف فمو فقد نطؽ جمي مبادئو.)ٜٗ()..
ودد يكوف الوحي مف اهلل تعال مبا ػرل بتمػميـ النبػي وامػر ومػوالظ مكتوبػا لمػ
(ٓ٘)

( ...طبقاً ألوامرؾ التي مممتيا لعبدؾ موم )..

لػواح ودػد حػدث ىػذا مػ مومػ :

(و جعوىـ لم العاياف ضد وامر الرا التي مممت ليد موم )(ٔ٘).

الكيفية الثالثة :الوحي ب رماؿ رموؿ (ممػؾ) وىػو مػا لبػرت لنػو المفػائؼ ب ػ (الػروح القػدس) فيػو يػوحي إلػ األنبيػان بػأمر اهلل
وتمتقر كمماتو في مماع األنبيان الذيف يعمنوف خباره لمناس:

ٔ ..( -وكما وحي إل األنبيان لم طريؽ روح ددمو .)ٕ٘()...

ٕ ..( -إنني نا المعمـ لرفؾ يا را وبالروح التي وىبتني وبروح ددمؾ اغيت ب خرص لناائحؾ الرائعا .)ٖ٘()...
ٖ ( -كري لؾ يا موالي ألنؾ نفخت روح ددمؾ في لبدؾ  ...فيي دد ابتت في ذني لبدؾ إلػ األبػد لػتعمف خبػارؾ
المذىما)(ٗ٘).

املبحح الجالح:

الْحٕ يف الكزآٌ الكزٓه.
الوحي في اإلمرـ ىو األماس الذي يقوـ لم حقيقتو معن النبول والرمالا وىو األماس لإلخبارات الغيبيا و ػ وف
العقيدل و حكاـ الت ري

لذلؾ ف ف القرنف الكريـ يخبرنا بالكاير مف خبار الوحي وكيفياتو م األنبيان.

املطلب األّل :أٍنٔة الْحٕ.

وضح القرنف الكريـ ف النبي إذا تكمـ في مر ال ريعا و العقيػدل فيػو ال ينطػؽ لػف اليػوى ولكػف بنػان لمػ الػوحي
وح ٰى[النجـ.]ٗ-ٖ :
الذي يوحيو اهلل تعال إليو داؿ تعال َ  :و َما َي َن ِط ُ
ق َع ِن ا َل َي َو ٰى * إِ َن ُى َو إَِّل َو َح ٌي ُي َ
ػأف دػائر دػاؿ :فبمػاذا ينطػؽ؟ لػف دليػؿ و
داؿ الرازي في تفمير ىذه اآليا( :لما داؿ تعال "َ :و َما َيْن ِط ُ
ؽ َل ِف اْليَ َػوى "ك ّ

اجتياد؟ داؿ :ال وانما ينطؽ لف اهلل بالوحي)(٘٘) وداؿ تعال يضا لم لماف النبي  داؿ تعػال  :رُ َل َما ُك َن ُ ِبا َ ًعا
َّ ِ
ين[األحقاؼ.]ٜ :
ِم َن ُّ
ير ُمِب ٌ
س ِل َو َما لَ َ ِري َما ُي َف َع ُل ِبي َوَل ِب ُك َم ۗ إِ َن لَتَِّبعُ إَِّل َما ُي َ
الر ُ
وح ٰى إِلَ َّي َو َما لََنا إِل َنذ ٌ

كمػا بػّػيف القػرنف الكػريـ ف الػػوحي ماػدره واحػػد و ف الػػوحي الػػذي نػػزؿ لمػ جميػ األنبيػػان لبػػر العاػػور واحػػد دػػاؿ
ِ
اين ِما َان بع اِ ِه ۗ ولَوح َي َنااا إِلَا ٰ ِ ِ
اى ُنااو ٍح َو َّ
تعػػال  :إَِّنااا ل ََو َح َي َنااا إِلَ َي ا َك َك َمااا ل ََو َح َي َنااا إِلَا ٰ
اح َ
النِبّْيا َ
اق َوَي َعوُااو َ
سا َ
َََ
سا َاماعي َل َوِا َ
يم َوِا َ
ََ
اى إ َبا َاراى َ
و َاأل ِ
ور[النمان.]ٖٔٙ :
ان ۗ َوؤتَ َي َنا َ ُاووَ َزُب ًا
سمَ َي َم َ
س َو َى ُار َ
َ َ
ون َو ُ
يس ٰى َولَيُّو َ َوُيوُن َ
َس َباط َو ِع َ

والت بيو في دولوَ " :ك َما َْو َحْيَنا" ..ت بيو بجنس الوحي واف اختمفت نوالو( .)٘ٙدػوؿ :فػ ذا اتحػد الػوحي وماػدره فػر ػؾ
ف يتحد المحتوى  -الموح بو– فيكوف جمي ما وحي بو إل األنبيان لبر العاور ييدي إل طريػؽ واحػدل والػ ديػف واحػد
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ؾ َك َمػػا َْو َحْيَنػػا ..اآليػػا مػػا ي ػػير إل ػ ف مػػف ال يتب ػ الطريػػؽ التػػي ير ػػد إلييػػا
لػػذلؾ جػػان لقػػا دولػػو تعػػال ِ" :إنػػا َْو َحْيَنػػا ِإلَْي ػ َ
او
ين َكفَ ُاروا َو َ
لمَ ُماوا لَ َام َي ُك ِان المَّ ُ
األنبيان لف طريؽ الوحي فيو لم طريؽ الضرؿ الم ديا إل جينـ دػاؿ تعػال  :إِ َّن الَّ ِاذ َ
يق جي َّنم َخالِ ِ َ ِ
ير[النمان.]ٜٔٙ :ٔٙٛ
ان َٰذلِ َك َعمَى المَّ ِو َي ِس ًا
ط ِريوًا * إَِّل َ
لِ َي َغ ِف َر لَ ُي َم َوَل لِ َي َي ِ َي ُي َم َ
ييا ل ََب ً ا ۗ َو َك َ
ين ف َ
ط ِر َ َ َ َ
او إَِّل و َحياا لَو ِم َان ور ِ
اء
ان لَِب َ
ش ٍار ل َ
َن ُي َكمّْ َم ُ
كيفيات الوحي في القرنف الكريـ ُجمعت في نيا واحدل داؿ تعال َ  :و َما َك َ
او المَّ ُ َ ً َ
ََ
ِ
َِّ ِ
ول فَي ِ
ِ
ِ
يم[ال ورى.]٘ٔ :
وح َي ِبِإذ َِن ِو َما َي َ
سً ُ
ش ُ
ح َجا ٍ ل ََو ُي َرس َل َر ُ
اء ۗ إن ُو َعم ّّي َحك ٌ
وىذه اآليا تتحدث لف ارث كيفيات لموحي لم النحو اآلتي:

او إَِّل َو َحًياا[ال ػورى .]٘ٔ :اإللقػان فػي القمػا إمػا فػي المنػاـ
ان لِ َب َ
ش ٍار ل َ
او المَّ ُ
َن ُي َكمّْ َم ُ
الكيفية األولى :نجدىا في دولو تعال َ  :و َما َك َ
(ر يا) واما في اليقظا وىو ما يعبر لنػو باإلليػاـ و النفػث فػي الػروع( .)٘ٚوىػو تابيػت مػا يريػده اهلل تعػال فػي دمػا المميَػـ بعػد
إلقائو فيو بحيث يحاؿ لو لمـ يقيني ف المميـ ىو اهلل تعال

يقوؿ الجرجاني( :اإللياـ :ما ود في القمػا مػف لمػـ وىػو مػا

يدلو إل العمؿ مف غير امتدالؿ بآيا وال نظر في حجا)(.)٘ٛ

ودػػد ذكػػر الق ػرنف الك ػريـ مامػػا كاي ػرل لػػف الػػوحي بطريػػؽ الر يػػا فقػػد وح ػ اهلل تعػػال إل ػ إب ػراىيـ  ف يػػذبح ولػػده
اال
إمماليؿ في المناـ داؿ تعال َ  :فمَ َّما َبمَغَ َم َع ُو َّ
الس َع َي رَا َل َيا ُب َن َّي إِّْني لََر ٰى ِفي ا َل َم َن ِام لَّْناي لَذ ََب ُحا َك فَاا َنلَُر َماا َذا تَ َار ٰى ۗ رَ َ
اين * وَنا َ َي َنااهُ ل َ ِ ِ
ين * َفمَ َّماا لَسامَما وتَمَّ ُ ِ
ِ
اء المَّ ُو ِم َان َّ
ستَ ِج ُ ِني إِ َن َ
يم * رَا َ
الَّااِب ِر َ
او ل َم َجِب ِ َ
َ َ َ
ش َ
َيا ل ََب اف ََع َل َما تُ َْ َمُر ۗ َ
َن َياا إ َب َاراى ُ
ٰ
ين[الاافات.]ٔٓ٘-ٕٔٓ :
َّ َّ َر َ ُّ
الر ََْيا ۗ إَِّنا َك َذلِ َك َن َج ِزي ا َل ُم َح ِس ِن َ
َ
سا ِ
اج َ ا َل َحا َار َام إِ َن
الر ََْيااا ِبااا َل َح ّْ
سااولَ ُو ُّ
ق المَّا ُ
َّا َ َ
ق ۗ لَتَا َ ُخمُ َّن ا َل َم َ
او َر ُ
و وحػ اهلل إلػ نبيػػو محمػػد  دولػػو تعػػال  :لَوَا َ َ
ون ۗ فَعمِم ما لَم تَعمَموا فَجع َل ِم َن ُ ِ ٰ ِ
شاء المَّ ُو ِ
يبا[الفتح.]ٕٚ :
وس ُك َم َو ُموَ ّْ
ين َل تَ َخافُ َ
َّ ِر َ
ين ُم َحمّْ ِو َ
ؤمِن َ
ون َذل َك فَتَ ًحا رَ ِر ً
َ َ َ َ َ ُ ََ
ين ُرُء َ
َ َ
و ما اإللقان في القما في حاؿ اليقظا وىو ما يعبر لنػو باإلليػاـ و اإللقػان فػي الػروع فػ ف القػرنف الكػريـ ػار إليػو
وح ٰى[النجـٖ.]ٗ :
بقولو تعال َ  :و َما َي َن ِط ُ
ق َع ِن ا َل َي َو ٰى * إِ َن ُى َو إَِّل َو َح ٌي ُي َ
دػػاؿ النيمػػابوري فػػي ػػرحو ليػػذه اآليػػا( :ومنػػو ُيعمػػـ ف دوالػػو كميػػا لم ػ مػػنف الاػػواا إال ن ػو كػػاف يمكػػف ف تكػػوف

ممػػتنبطا مػػف العقػػؿ و العػػرؼ و العػػادل فأمػػندىا اهلل إل ػ طريػػؽ خػػص و ػػرؼ وىػػو ف تكػػوف ممػػتندل إل ػ الػػوحي فقػػاؿ
ؽ َل ِف اْليَ َػوى " ي لػيس كػؿ مػا ينطػؽ بػو و بعضػو باػادر لػف الػري والت ػيي إنمػا وحػي يػوح
بايغا االمتمرار"َ :و َما َيْن ِط ُ
إليو مف اهلل)( )ٜ٘ذكر النبي محمد  اإللقان في الروع اراحا داؿ ( :إف روح القدس نفث فػي رولػػي لػف تمػػوت نفػس
حت تمتكمؿ رزديا فاتقوا اهلل وجمموا في الطما)(ٓ.)ٙ

الكيفية الثانية :الوحي مف اهلل مبا رل ويمامو دولو تعال َ" :و ِم ْف ور ِ
ان ِح َج ٍ
اا" وىذا إما ف يكوف بالكرـ مبا رل بحيث
ََ
ْ
اى َم
َّاَن ُ
َّ َ
س ًاا رَا َ رَ َ
ال ُيدرؾ الكرـ إال ال خص المقاود كما كمّـ اهلل موم  الػذي ُلػرؼ بأنػو كمػيـ اهلل دػاؿ تعػال َ :وُر ُ
ِ
ِ
يما[النمان.]ٔٙٗ :
َّ َ
َّ ُي َم َعمَ َي َك ۗ َوَكمَّ َم المَّ ُو ُم َ
سًا لَ َم َن َو ُ
َعمَ َي َك م َن رََب ُل َوُر ُ
وس ٰى تَ َكم ً
اسااتَ ِم َع لِ َمااا
فك ػرـ اهلل تعػػال م ػ نبيائػػو نػػوع مػػف ن ػواع الػػوحي بػػدليؿ دولػػو تعػػال لموم ػ َ  ولََنااا َ
اختََرتُا َ
اك فَ َ
وح ٰى[طو.]ٖٔ :
ُي َ

واما ف يكوف الوحي مف اهلل مبا رل لف طريػؽ تمػميـ وامػر ومػوالظ مكتوبػا كمػا حاػؿ يضػاً مػ مومػ  لنػدما
ل ًة وتَ َف ِ
تمق األلواح و َكتَ َب َنا لَ ُو ِفي َاألَ َلوا ِح ِم َن ُك ّْل َ ٍ
س ِن َيا ۗ
َّ ًيا لِ ُك ّْل َ
ش َي ٍء فَ ُخذ َ
َىا ِبوَُّوٍة َول َُمَر رَ َو َم َك َيأَ ُخ ُذوا ِبأ َ
َح َ
ش َيء َم َو ِع َ َ
َ
َ
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الْحٕ يف لفائف البحز املٔت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سأ ُِري ُكم َ ار ا َلفَ ِ
ين[األلراؼ ]ٔٗ٘ :وليس في لفظ اآليا ما يدؿ لم كيفيا تمؾ األلواح وال لم كيفيا الكتابا(ٔ.)ٙ
اس ِو َ
َ َ َ
َن ُي َكمّْ َم ُو المَّ ُو إَِّل َو َح ًياا
ان لِ َب َ
ش ٍر ل َ
الكيفية الثالثة :إرماؿ رموؿ (ممؾ) إليااؿ الوحي وىذا ما دؿ لميو دولو تعػال َ  :و َما َك َ
َِّ ِ ِ
اء ِحجا ٍ لَو ير ِس َل رس ًول فَي ِ
ِ
ِ
يم[ال ورى ]٘ٔ :وليذا كيفيات كايرل:
وح َي ِبِإذَِن ِو َما َي َ
َ َُ َ ُ ُ
ل ََو م َن َوَر َ
ش ُ
اء ۗ إن ُو َعم ّّي َحك ٌ
ف ّما ف يكوف بظيور المرئكا في اورل ب ريا تمقي الػوحي إلػ الماػطفيف مػف الخمػؽ وتخػاطبيـ بمغػاتيـ ودػد تع ّػرض
ض َاي ِ
ف
اك َحاِ ُ
لماؿ ىذا نبي اهلل إبراىيـ  حيف جانتو المرئكا بالب رى بولده إمحؽ مف زوجتو مارل داؿ تعػال َ  :ى َل لَتَ َ
يث َ
َىمِ ِاو فَج ِ
ِ
ِ ِ
س ِام ٍ
او
ون * فَ َاارََ إِلَ ٰاى ل َ
ين * فَوََّرَب ُ
س َاا ٌم رَ َاوٌم ُم َن َك ُار َ
يم ا َل ُم َك َارِم َ
ااء ِبع َج ٍال َ
َ َ
س َاا ًما ۗ رَاا َل َ
ين * إِ َذ َ َخمُاوا َعمَ َياو فَوَاالُوا َ
إ َبَراى َ
ف ۗ َوَب َّ
ش ُروهُ ِب ُغ َاٍم َعمِ ٍيم[الذاريات.]ٕٛ-ٕٗ :
س ِم َن ُي َم ِخيفَ ًة ۗ رَالُوا َل تَ َخ َ
إِلَ َي ِي َم رَا َل لََل تَأَ ُكمُ َ
ون * فَأ ََو َج َ
وحدث ىذا م لوط  حيف جانه النذير ب ىرؾ دومو(ٕ.)ٙ
ويكوف الوحي بمماع اوات المرئكا وىي تمقي وحي اهلل إل العبيد الاػالحيف كمػا كػاف مػف مػر زكريػا  دػاؿ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
َن المَّ َو ُي َب ّْ
اور َوَن ِبيِّاا
َّ ًا
َّمّْي ِفي ا َل ِم َحَار ِ ل َّ
س ّْاي ً ا َو َح ُ
َّ ّْ رًا ِب َكم َمة م َن المَّو َو َ
شُر َك ِب َي َح َي ٰى ُم َ
تعال  :فَ َنا َ تَ ُو ا َل َم َا ئ َك ُة َو ُى َو رَائ ٌم ُي َ
ين[نؿ لمراف.]ٖٜ :
ِم َن َّ
الَّالِ ِح َ
ومػف كيفياتػػو يضػػا ف ينػػزؿ الػوحي لمػ النبػػي باػػورتو المرئكيػػا ولػـ يػػذكر ذلػػؾ اػراحا فػي القػرنف الكػريـ ولكػػف البخػػاري

ذكره في مبا نزوؿ اآليات في مطمػ مػورل المػدار حيػث روي لػف جػابر بػف لبػد اهلل األناػاري نػو دػاؿ – وىػو يحػدث لػف فتػرل
الػػوحي :ف النبػػي  دػػاؿ فػػي حدياػػو ..( :بينمػػا نػػا م ػػي إذ مػػمعت اػػوتا مػػف المػػمان فرفعػػت باػػري فػ ذا الممػػؾ الػػذي جػػانني
ِ
ُّياا اَل ُما َّثُّْر
بحران جالس لمػ كرمػي بػيف المػمان واألرض فرلبػت منػو فرجعػت فقمػت :زّمم ػػوني زّمم ػػوني فػأنزؿ اهلل تعػال َياا لَي َ
اى ُجَر[المدارٔ ]٘ :فحمي الوحي وتتاب )(ٖ.)ٙ
* رُ َم فَأََنِذَر * َوَرَّب َك فَ َكّْبَر * َوِثَي َاب َك فَ َ
ط ّْيَر * َو ُّ
الر َجَز فَ َ
او
اان َعا ُ ِّوا لِ ِج َب ِر َ
او َنَّزلَ ُ
يال فَِإَّن ُ
والممؾ الموكؿ بالوحي مف اهلل تعال إل نبيائو ىو جبريؿ  داؿ تعػال  :رُ َال َم َان َك َ
اى َر َمِبا َك ِباِإذ ِ ِ
ين[البقػرل ]ٜٚ :ومػف مػمائو الػروح األمػيف دػاؿ تعػػال :
َعمَ ٰ
َّا ّْ رًا لِ َمااا َب َاي َن َي َ َي ِاو َو ُىا ً ى َوُب َ
ش َار ٰى لِ َم ُما َاْ ِمِن َ
َن المَّاو ُم َ
الروح َاأل ِ
ِ
ين[ال عران.]ٜٔٗ-ٜٖٔ :
ون ِم َن ا َل ُم َن ِذ ِر َ
ين * َعمَ ٰى َر َم ِب َك لِتَ ُك َ
َم ُ
َ ن َز َل ِبو ُّ ُ
ان ماريم ا َلب ّْي َناا ِ
ِ
وسى ا َل ِكتَا َ َورَفَّ َي َنا ِم َن َب َع ِ ِه ِب ُّ
يساى َاب َ َ َ َ َ َ
س ِال ۗ َوؤتَ َي َناا ع َ
الر ُ
وروح القدس داؿ تعال َ  :ولَوَ َ ؤتَ َي َنا ُم َ
َول ََّي َ َناهُ ِب ُرو ِح ا َلوُ ُ ِ
ون[البقرل.]ٛٚ :
استَ َك َب َرتُ َم فَفَ ِريوًا َك َّذ َبتُ َم َوفَ ِريوًا تَ َوتُمُ َ
س ُك ُم َ
سو ٌل ِب َما َل تَ َي َو ٰى لَ َنفُ ُ
اء ُك َم َر ُ
س ۗ لَفَ ُكمَّ َما َج َ
املبحح الزابع:

يف الكتـاب املكـذس.
املطلب األّل :أٍنٔة الْحٕ.

ّبيف الكتاا المقدس ف النبي يتكمـ بوحي اهلل تعال لو فاهلل يجعؿ كرمو في فـ النبي ذكر ذلؾ في الكتػاا المقػدس
ؾ اليػوـ مػمطاً لمػ األم ِػـ ولمػ الم ِ
مال ِػؾ
ؾ ول َ
ت كرمي في فَ ِم َ
جعْم ُ
طيتُػ َ َ ُ
ولمس فَمي ودا َؿ( :ىا نا َ
لم لماف إرميا( :اَُـ َم َد َي َدهُ َ
َ
َ
لِتَقمَ وتَ ِ
غر َس)(ٗ.)ٙ
يد َـ وتُيمِ َ
ؾ ولِتَنقُ َ
بني وتَ ُ
َ
ض وتَ َ
وذكر يضا لم لماف بمعاـ( :فأجابو بمعاـ :واآلف بعد ف جئت إليؾ تظننػي دػدر ف دػوؿ غيػر الكػرـ الػذي يمقيػو
الرا في فمي؟)(٘.)ٙ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أكزو فزحيات ّثابت بين عامز

ييبيػا لمػف ػان مػف خمقػو فػ ذا حػاز

وبيف الكتاا المقدس ف النبول ال تأت بم يئا إنمػاف ولكنيػا بم ػيئا اهلل تعػال
ّ
رفيا إنماف ف نو ال يعود يتحدث بالكرـ جزافا وانمػا بنػان لمػ الػوحي الػذي يمػودو إلػييـ الػروح القػدس( :والممػوا دبػؿ كػؿ
ين ف ال حد يقدر ف يفمر مػف لنػده ي نبػونل فػي الكتػاا المقػدس؛ ألف مػا مػف نبػونل لمػ اإلطػرؽ جػانت بػ رادل إنمػاف
ولكف الروح القدس دف بعض الناس إل

ف يتكمموا بكرـ مف لند اهلل)(.)ٙٙ

كما ّبينت المفائؼ ف ما وحي إل األنبيان ييدي إل طريؽ واحدل ويمػجؿ الكتػاا المقػدس ذلػؾ فػي ناػوص لػدل تػدؿ
لم ِ
ا إِمػرائي َؿ وييػوذا لمػ ِ
لمػ ذلػؾ منيػا مػا ورد فػي مػفر الممػوؾ الاػاني( :ونػ َذَر ال ّػر ُّ
ػنا جميػ ِ ُر ُم ِػم ِو ونبيائِ ِػو كػي َيتوبػوا َل ْػف مػػوِن
َ
لبيدِه األنبي ِ
نا ِ
لم ِ
لطاىـ إياىا لم ِ
ِِ
ِ
نبان ُىـ والتي
ان)(.)ٙٚ
ُ
ُمموك ِيـ َ
عمموا بوااياه وفرائضو في ال ريعا التي وا بِيا َ
ولي َ

املطلب الجاىٕ :كٔفّٔات الْحٕ.

الكيفيات التي ياؿ بيا الوحي لألنبيان اإللقان فػي القمػا وذلػؾ إمػا ر يػا فػي المنػاـ وامػا
ّبيف الكتاا المقدس ف مف
ّ
إلياـ في اليقظا.
(وبعد ِ
انى ال ّػر ُّ
ػاؿ
مف ماما الر يا في الكتاا المقدس ما وح اهلل تعال إلبراىيـ  في منامو:
ا ألبػرَاـ ود َ
ذل َ
َ
ؾ ت َػر َ
ؾ و جػر َ ِ
ػيـ ج ُػدا)( )ٙٛودػد ورد فػي تفمػير ىػذا الػنص( :جػان كػرـ الػرا ألبػراـ
ػرس لػ َ
لَو :ال تَ ْ
خؼ يا برُاـ .نػا تُ ٌ
ؾ لنػدي لظ ٌ
ُ
في الر يا في الودت المناما .إذ يقوؿ" :بعد ىذه األمور" كأف ما تمت بو براـ مػف كػرـ الػرا ور يػا إنمػا يطػابؽ األحػداث
()ٜٙ
ِِ
ػاـ
المابقا)
ػميـ فػي ّي ِػاـ ُلازيػا ُ
و وحي يضػا إل ػعيا فػي منامػو( :ىػذه ُرْ يػا إ َ ػعيا ب ِػف نم َ
ػوص َنرىػا لمػ َييػوذا و ُ
ويوا َ
ُور َ
ػاز وحزديػا ممػ ِ
ػوؾ َييػوذا) (ٓ )ٚوتمػتخدـ كممػػا (ر يػا) فػػي الكتػاا المقػدس لمعنيػػيف :الحمػـ فػي المنػػاـ واإللػرف(ٔ .)ٚودػػد
ونح َ
ذكر موم بف ميموف ىذه الكيفيا مف الوحي في كتابو (داللا الحائريف) حيث داؿ( :إف مف وليا الحػاؿ كانػت مػرى النبػول

النبي اهللَ ويكممو .)ٕٚ()...
و في الحمـ لمنبول وذلؾ ف مرى النبول و في الحمـ لمنبول دد يرى ُ
وما اإللقان في القما في حالا اليقظا فقد ورد في الكتاا المقػدس ف مػف حػاالت الػوحي ف ُيمقػ فػي دمػا النبػي فيتنبػأ
مبا رل ومف مامػا ذلػؾ :كػرـ اػموئيؿ إلػ ػاوؿ وىػو يعممػو كيػؼ مػف الممكػف ف يتمقػ الػوحي( :اُػـ تَجػين إلػ جبع ِػا ِ
اهلل
َ
ُ
َ
ِ
ػاز ِ
ِ
ِ
الفممػػطيايف فتُاػ ِ
ػث معمػ َكر ِ
ومزاميػ ُػر
ػوؼ
ػ
ف
ود
ػاا
ػ
ب
ر
ؼ ِلنػ َػد ُدخولِػ َ
ػاد ُ
ؾ المدينػاَ جمالػاً مػ َػف األنبِيػػان نػ ِ َ
َ
حيػ ُ ُ ُ
اميُـ َ ٌ ُ ٌ َ
ليف مػ َػف التمػػا ودُػػد َ
ِ
ا وتتَنب ػأُ معيػػـ وتَاػػير رج ػرً نخػػر ف ػ ذا تَمػػت ل ػ َ ِ ِ
وىػػـ يتَنبػػأوفِ .
ؾ رو ُح الػ ّػر ا
فعػ ْػؿ مػػا فػػي
فيحػ ُّػؿ لمَي ػ َ
وكنػػار ٌ
ات ُ
َ
ؾ ىػػذه الػػدالئ ُؿ فاَ َ
َ
ُ َ
َُ
ظيػره لِيناػ ِػر َ ِ ِ ِ
ؾ الػػدالئِ ُؿ ُكمُّيػا فػػي
دمبػوُ وتَمػػت لَػو تِمػ َ
معػ َ
ػدرتِ َ
اػػموئي َؿ َبػد َؿ اهللُ َ
ؼ م ْػف لنػد َ
ػاو ُؿ َ َ ُ َ َ
ؾ ألف اهللَ َ
دُ َ
ؾ ...فممػػا د َار ُ
يو روح ِ
يان فح َؿ لمَ ِ
اليوـ وِمنيا نو حيف جان إل جبعاَ اَمتَقبمَو جمالاٌ ِمف األنبِ ِ
ِ
ؾ ِ
اهلل فتَنبأَ َب َينيُـ)(ٖ.)ٚ
ذل َ
ُ
َ
َ ُ
َ
َ َ
و ما الوحي مف اهلل تعال مبا رل فيكوف بوامطا الكرـ المبا ر م النبي و ب لقان وامر وموالظ مكتوبا.
مػػا حالػػا الكػػرـ المبا ػػر فػػنحف نقػػر فػػي الكتػػاا المقػػدس ف اهلل تعػػال دػػد كمػػـ ندـ ومومػ -لمييمػػا المػػرـ -فكػػاف
وؿ وحي اهلل تعال لمب ر ما كاف مف كرـ اهلل آلدـ  وتعميمو مف الواايا ما يميز بو بيف مػا ينفعػو ومػا يضػره( :و خػ َذ
ا اإللػػو ندـ دػػا َؿِ :
ِ
ِ
(مػ ْػف جميػ ِ ػ ِ
حر َمػػيا .و واػ الػّػر ُّ
الػّػر ُّ
ػجر الجنػ ِػا تأ ُكػ ُؿ و مػػا
ندـ و مػ َ
ػكنوُ فػػي جنػػا َلػ َػد ٍف لَيفمَ َحيػػا َ
وي ُ
ُ َ
ا اإللػػوُ َ
(ٗ)ٚ
ِ
ِ
جرلُ ِ
تموت) .
فيوـ تأ ُك ُؿ ِمنيا موتًا
معرفَ ِا
ُ
َ
الخير وال ار فر تأ ُكؿ منياَ .
وما الوحي مف اهلل تعال مبا رل فيكوف بوامػطا الكػرـ المبا ػر مػ النبػي و ب لقػان وامػر ومػوالظ مكتوبػا فػنحف نقػر

في الكتاا المقدس ف اهلل تعال دد كمـ ندـ وموم -لمييما المرـ -فكاف وؿ وحي اهلل تعال لمب ػر مػا كػاف مػف كػرـ اهلل
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الْحٕ يف لفائف البحز املٔت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آلدـ  وتعميمو مف الواايا ما يميز بو بيف ما ينفعو وما يضره( :و خػ َذ ال ّػر ُّ
ػكنوُ فػي جن ِػا َل َػد ٍف لَِيفمَ َحيػا
ندـ و م َ
ا اإللػوُ َ
ِ
ِ
ا اإللو ندـ دا َؿِ :
ِ
جرلُ ِ
ِ
الر ُّ
فيوـ
معرفَ ِا
(م ْف جمي ِ
َ
حر َميا .و وا ّ
جر الجنا تأ ُك ُؿ و ما َ
وي ُ
الخير وال ار فر تأ ُكؿ منياَ .
ُ َ
(٘)ٚ
تموت) .
تأ ُك ُؿ ِمنيا موتًا
ُ
مػػا الحالػػا الاانيػػا وىػػي المػوالظ المكتوبػػا فقػػد بػ ّػيف الكتػػاا المقػػدس ف اهلل تعػػال دػػد مػػمـ وامػػر ومػوالظ مكتوبػػا
ِ
ِ
الر ُّ
لوحي
ؾ حت
ا لِموم :
ُلطَي َ
إلي واَْنتَ ِظ ْر ُىنا َ
ؾ َ
(ااعد َ
َ
لموم  ودد ُم ّجؿ ذلؾ في مفر الخروج( :ودا َؿ ّ
الجب َؿ َ
()ٚٙ
الحجارِل ولمَي ِيما ال ريعاُ والواايا التي َكتَبتُيا لِتَ ِ
ِ
عميم ِيـ) .
َ
َ

ِ
الر ُّ
ػت
وارح الكتاا المقدس ف الرا ىو الذي تول الكتابا لم الموحيف بنفمو( :في ذلِ َ
انح ْ
اَ :
لي ّ
ّ
ؾ الودت دا َؿ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ػوح ِ
يف األولَ ِ
يف ِم ْػف حج ٍػر كػالمو َح ِ
لوح ِ
يف
ػيف واَا َػع ْد إلػي إلػ
ػا لمػ الم َ
الجبػؿ واَا َػن ْ تابوتًػا م ْػف خ َ ػا تض ُػعيُما فيػو .فاكت ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يف ِمػ ْػف حجػػرٍ
ػوح ِ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ت تابوتًػػا م ْػف خ َ ػػا الماػنط َ
ػوحيف األولَػػيف المػ َذيف كمػرتَيُما .فا َػن ْع ُ
ون َحػػت ل َ
الكممػات التػػي كتَبتُيػا لمػ الم َ
ِ ِ
الجب َؿ والم ِ
كاألولَ ِ
الع ْ َػر الواػايا التػي كم َم ُك ُػـ الػّر ُّ
الر ُّ
ا
دي.
يف
وا ِع ُ
َ
دت َ
ا لمَييمػا كالكتابػا األولػ ي َ
وحاف في َي َ
َ
فكتا ّ
ِ
ِ ِ
وم ِط الن ِار في ِ
يوـ
إلي .)ٚٚ()...
اجتمال ُكـ ُىنا َ
بِيا في َ
الجبؿ م ْف َ
ؾ ومم َميُما َ
و ما الوحي ب رماؿ رموؿ (ممؾ) فيو مف الكيفيات التي وردىا الكتاا المقدس في كار مػف موضػ وىػو مػف كاػر

ومػائؿ الػػوحي ػػيولا فػػي الكتػػاا المقػػدس فقػػد ظيػػرت المرئكػا باػػورل ب ػريا لعػػدد مػػف األنبيػػان -لمػػييـ المػػرـ -تخػػاطبيـ
ا إلبراىيـ ِل َ ُّ ِ
ػالس بِب ِ
الر ُّ
ػاا
ند َبموط َم ْمػ ار وى َػو ج ٌ
وتعمميـ وتبمغيـ وحي اهلل تعال كما كاف الحاؿ م إبراىيـ ( :وتَرانى ّ
َ
ٍ ِ
ِ
ػيف مامػػوُ فأمػػرعَ إلػ لِقػػائِ ِيـ ِمػ ْػف بػ ِ
الخيمػ ِػا فػػي َحػ اػر النيػ ِ
ػجد إلػ
ػاا الخيمػ ِػا ومػ َ
ػار .فرفَػ َ لينيػػو ونظَػ َػر فػػرى اَراػاَ ِرجػػاؿ وادفػ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ػموف رجمَ ُكػػـ
ػي يػػا مػ ّػيدي فػػر تَ ُمػ َػر ُمػ ًا
ػرور ب َعبػػد َ
إف كنػ َ
األرض ودػػا َؿْ :
ؾَ .دلنػػي ُد ػد ُـ ل ُكػػـ دمػػيرً مػ َػف المػػان فتَغمػ َ
ػت راضػ ًػيا لمػ َ
ِ
ِ
جرِل .و د اد ُـ ل ُكـ ِكمرلَ ٍ
فوف َمفََرُكـ .واالَ لماذا م َػرْرتُـ بِ َعب ِػد ُكـ؟ فقػالوا لػوُ:
يحوف َ
دوف بيا دُ َ
موب ُكـ اَُـ تَمتَأن َ
خبز فتَمن َ
وتَمتر َ
تحت ال َ
()ٚٛ

مت)
افعؿ كما دُ َ

كما ظػيرت المرئكػا باػورل ب ريػا لمػوط ويعقوا ولعػدد مف الرمؿ -لمييـ المرـ.)ٜٚ(-

(ومض
كمػا ظيرت المرئكا رمػؿ اهلل تعػال لألنبيػان باورتػيا المرئكيػا فػقػد ظيػرت  -مارً -لنبي اهلل يعقوا:
َ
جند ِ
يقو فردَتو مرئِكاُ ِ
يعقوا في طر ِ
المكاف َم َحنايِ َـ)(ٓ.)ٛ
ؾ
اهلل فقا َؿ
اهلل! ومم ذلِ َ
نىـ :ىذا ُ
يعقوا لما ر ُ
ُ
ُ
ُ
َ
عبر لف المرؾ المكمؼ بالوحي بػِ:
وكاف ُي ّ
ا وادفًا في الطري ِ
الر ُّ
الر ا
ػاجدا
فرى مر َ
ؽ وميفُوُ َمممو ٌؿ بي ِػد ِه فودَػ َ م ً
( مرؾ الرا)( :فك َ َ
ا َل ْف َ
ؾ ّ
ؼ ّ
معاـ َ
با ِر َب َ
ػرث مػػر ٍ
ؾ الػ ّػر ا
ؾ ألنػػو معػ َػوج مػػامي
ات؟ نػػا اَ
ػت طريقَػ َ
لمػ وج ِيػ ِػو .فقػػا َؿ لَػػو مػػر ُ
ت جح َ ػػتَؾ اَػ َ
ْ
لترضػ ُ
ا :لمػػاذا ضػ َػرْب َ
الحاؿ و بقَيتُيا .فقا َؿ بمعػاـ لم ِ
ات ولو لـ ِ
رث مر ٍ
ِ
ػرؾ ال ّػر ا
ا:
ؾ في
تم ْؿ لاني لقَتَْمتُ َ
فرتني الجح َ اُ فمالَت ِم ْف مامي اَ َ
َ ُ َ
ػت تُجػػاىي فػػي الطريػ ِ
ؾ ْف تػػاب َ طريقػػي ف ػ اني رج ػ ُ.
اآلف ف ػ ْف مػػان َ
ػت نػ َ
ؾ ودَ ْفػ َ
لرْفػ ُ
خط ْئػ ُ
فأجابػػوُ
َ
ؽ .و َ
ػت ألانػػي مػػا َ
فذىا بمعاـ م ر ِ
باالؽ)(ٔ.)ٛ
مان
ا م َ القوـ وال تَُق ْؿ إالَ ما دو ُؿ ل َ
المر ُ
َ
اذى ْ
ؾَ :
ؾُ َ ُ َ َ َ .
َِ
ػاـ ال ّػر ا
ا
خطيئتػي
ؼ بِ َ
ػت تكم ُػـ وُاػماي و لتَ ِػر ُ
(وب َينما ُكن ُ
وخطيئػا ػعبي َبنػي إِمػرائي َؿ وُلقػي تَ َ
( جبريؿ)َ :
ض ُّػرلاتي م َ
الر يػا طػار مػريعا ولممػني فػي ود ِ
إليػي ِألج ِػؿ ِ ِ
ِ
ػت تَقري ِ
المقَػد ِ
ػا
ػدانل ُّ
َ
َ َ ً ََ
س إذا بِالرجػؿ جبرائيػ َؿ الػذي َريتُػوُ فػي َب َ
جبمػو ُ
(ٕ)ٛ
قدم ِا ِ
ِ
ِ
ِ
ند الممان ودا َؿ لي ُموض ًحا. )... :
هلل ِل َ
الت َ
ِ
ػاف لمَي ِػو.
ميـ َرُج ٌؿ
( الروح القدس):
االح تَ ٌّ
معاف َينتَ ِظُر َ
ٌ
ػرص ِإلمػرائي َؿ وال ُّػروُح القُ ُػد ُس ك َ
امموُ م ُ
َ
الخ َ
(وكاف في ُ
قي ُ
ُور َ
الروح القُ ُدس وح إلَ ِ
ميح الر ا
الروِح)(ٖ.)ٛ
ذوؽ
فجان إل اليَي َك ِؿ بِ َو ٍ
حي ِم َف ُّ
يو نوُ ال َي ُ
َ
الموت دَب َؿ ْف يرى َم َ
ُ َ
وكاف ُّ ُ
َ
اَ .
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أكزو فزحيات ّثابت بين عامز

املبحح اخلامس:

أّجُ التشابُ ّاالختالف بني املصادر الجالثة.
املطلب األّل :ما اتفكت علُٔ ٍذِ املصادر يف حذٓجَا عً الْحٕ.

مف خرؿ المباحث األول الاراا المابقا وبعد لرض النص المفائفي المتعمؽ بالوحي لمػ القػرنف الكػريـ ولمػ الكتػاا

المقػػدس َخمُػص لػػدى الباحػػث ف تاػػور المفػػائؼ لمػػوحي ال يخػػالؼ مػػا ورد فػػي الق ػرنف الكػريـ وال مػػا ورد فػػي الكتػػاا المقػػدس
وذلؾ لم النحو اآلتي:

ف ىميا الػوحي تتػأت مػف كونػو خطابػاً

لولً :اتفقت الماادر الاراا - :المفائؼ والقرنف الكريـ والكتاا المقدس -لم

مف اهلل تعال لمب ريا فالنبي إذا تكمـ فيما يتعمؽ في مر الديف فيو ال يتكمـ بحما ىػواه وانمػا بحمػا الػوحي الػذي يأتيػو
مف اهلل تعال

فبينما تعبر المفائؼ لف ذلؾ بأف اهلل تعال يجعؿ كرمو في فـ النبي( :و جعػؿ كرمػي فػي فمػو فػيكمميـ بكػؿ

(ٗ)ٛ

نرى ف القرنف الكريـ يارح بأف النبي ال يتكمـ إال بحما الوحي الذي يوح إليو مػف اهلل تعػال

ما وايتو بو)
وح ٰى[النجـ.]ٗ-ٖ :
َي َن ِط ُ
ق َع ِن ا َل َي َو ٰى * إِ َن ُى َو إَِّل َو َح ٌي ُي َ
ؾ)(٘.)ٛ
ت كرمي في فَ ِم َ
جع ْم ُ
و ما الكتاا المقدس فيمتخدـ التعبير نفمو الذي امتخدمتو المفائؼ( :ىا نا َ
ثانياً :اتفقت الماادر الاراا لم

َ و َماا

ف مضموف الوحي ييدي إل ديف واحػد وطريػؽ واحػدل فقػد بينػت المفػائؼ ف مػا وحػي

إل ػ موم ػ  يتفػػؽ م ػ مػػا وحػػي إل ػ جمي ػ إخوانػػو األنبيػػان الػػذيف مػػبقوه لػػذلؾ جػػان األمػػر لممخػػاطبيف بضػػرورل العمػػؿ

بحمػا مػا وحػي إلػ جميػ األنبيػان( :وىػذه الطريػؽ ىػي الد ارمػا لم ػريعا التػي مػر بيػا الػرا لمػ يػد مومػ
()ٛٙ

حمبما وحي مف لار إل لار وكما وحي إل األنبيان لم طريؽ ددمو)

بيف ف ما جان بو النبي محمد  يتفؽ م ما وحي لم
ين ِم َان بعاِ ِه ۗ ولَوح َي َناا إِلَ ٰ ِ ِ
ل ََو َح َي َنا إِلَ ٰى ُنو ٍح َو َّ
يم
النِبّْي َ
َََ
ََ
اى إ َب َاراى َ
ان ۗ َوؤتَ َي َنا َ ُاووَ َزُبوًار[النمان.]ٖٔٙ :
سمَ َي َم َ
َو َى ُار َ
ون َو ُ

حتػ يعممػوا

وىذا تماـ ما ذكػره القػرنف الكػريـ الػذي

اك َك َماا
إخوانو األنبيػان الػذيف مػبقوه دػاؿ تعػال  :إَِّناا ل ََو َح َي َناا إِلَ َي َ
اق ويعوُاو و َاأل ِ
ِ
س
يس ٰ
سَ
اح َ َ َ َ َ َ َ
س َاماعي َل َوِا َ
َوِا َ
اى َولَيُّاو َ َوُياوُن َ
َس َاباط َو ِع َ

وىذا مر يقرره  -يضا  -الكتاا المقدس فجمي األنبيان حمموا واايا الرا وفرائضػو حتػ يعمػؿ بيػا بنػو إمػرائيؿ
ػين ف نمػا يػدؿ لمػ

ف

بؿ وجان األمر اػريحا لبنػي إمػرائيؿ بضػرورل اتبػاع مػا جػان بػو جميػ األنبيػان وىػذا إف دؿ لمػ
نا جمي ِ رممِ ِو و نبيائِ ِو كػي يتوبػوا ل ْػف مػوِن م ِ
لم ِ
ا إِمرائي َؿ وييوذا لم ِ
الر ُّ
ػموك ِيـ
َ
َ
َ
ُ
ُُ
رمالا األنبيان واحدل ودينيـ واحد( :و ن َذ َر ّ
ِ
نا ِ
لم ِ
لطاىـ إياىا لم ِ
ِِ
األنبيان)(.)ٛٚ
لبيد ِه
نبان ُىـ والتي
ُ
َ
عمموا بوااياه وفرائضو في ال ريعا التي وا بِيا َ
ولي َ

ثالثاً :ذكرت المفائؼ ف مف ومائؿ الوحػي اإللقان في القما في المناـ ي ف ػػي الر يػا فقػد كػاف الػرا يظيػر لمعديػد مػف األنبيػان

في ر يا المناـ حدث ىػذا مػ النبػي إبػراىيـ ( :بعػد كػؿ ىػذه الحػوادث ظيػر الػرا إلبػراىيـ فػي ر يػا ودػاؿ لػو )ٛٛ()..:ودػد
الس َع َي رَا َل َيا ُب َن َّي إِّْني لََر ٰى ِفاي
وامت رمالا الوحي إل إبراىيـ  في منامو كما ّبيف القرنف الكػريـ َ فمَ َّما َبمَ َغ َم َع ُو َّ
ِ
ِ
سامَ َما
ان َّ
ستَ ِج ُ ِني إِ َن َ
ااء المَّ ُ
الَّاا ِب ِر َ
او ِم َ
ين * َفمَ َّماا لَ َ
ش َ
ا َل َم َنام ل َّْني لَذ ََب ُح َك فَا َنلُ َر َما َذا تََر ٰى ۗ رَا َل َيا ل ََب اف ََع َل َما تُ َْ َم ُر ۗ َ
ٰ
ين * وَنا َ َي َناهُ ل َ ِ ِ
ِ
ين[الاافات.]ٔٓ٘-ٕٔٓ :
َّ َّ َر َ ُّ
الر ََْيا ۗ إَِّنا َك َذِل َك َن َج ِزي ا َل ُم َح ِس ِن َ
يم * رَ َ َ
َوتَمَّ ُو ل َم َج ِب ِ َ
َن َيا إ َب َراى ُ
الر ُّ
ؾ
وىذه الكيفيا كدىا الكتاا المقدس:
لؾ و ج ُػر َ
رس َ
(وبعد ذلِ َ
ا ألبر َاـ ودا َؿ لَو :ال تَ ْ
َ
خؼ يا بر ُاـ .نا تُ ٌ
ؾ َتر َ
انى ّ
جد )(.)ٜٛ
ِلندي
لظيـ ُ
ٌ
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الْحٕ يف لفائف البحز املٔت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبػػر لنػػو حيانػػا بػِ (اإلليػػاـ) و (النفػػث فػػي الػػروع) فيػػو ف ُيمقػ
و مػػا اإللقػػان فػػي القمػػا فػػي حػػاؿ اليقظػػا الػػذي دػػد ُي َ
الوحي في دما النبي فيفيض لمانو بما ود في دمبو مف وامر و واايا ولظات وذكرت المفائؼ ىػذه الكيفيػا ( :دػيـ ليػـ
(ٓ)ٜ

نبيػػا مػػف ومػػط إخػػوتيـ مامػػؾ و جعػػؿ كرمػػي فػػي فمػػو فػػيكمميـ بكػػؿ مػػا واػػيتو بػػو)

وبػّػيف القػرنف ف مػػا ينطػػؽ بػػو لمػػاف

اوح ٰى[الػنجـٖ ]ٗ :ووافػؽ
مما ُيمق في دمبو مف الوحي داؿ تعػال َ  :و َما َي َن ِط ُ
ق َع ِن ا َل َي َو ٰى * إِ َن ُى َو إَِّل َو َح ٌي ُي َ
النبي ناب ّ
يو روح ِ
ذلؾ ما ورد في الكتاا المقدس ..{ :فح َؿ لمَ ِ
اهلل فتَنبأَ َب َينيُـ}(ٔ.)ٜ
ُ
َ

رابعاً :اتفقت الماادر الاراا لم

ف الػوحي دػد يكػوف مػف اهلل مبا ػرل وىػذا إمػا ف يكػوف بكػرـ اهلل مبا ػرل مػ النبػي وامػا ف

يكػػوف ب لقػػان وامػػر ومػوالظ مكتوبػػا .فقػػد اتفقػػت الماػػادر الاراػػا لمػ

ف اهلل تعػػال دػػد كمػػـ نبيػػو موم ػ  مبا ػرل وذكػػرت
(ٕ)ٜ

المفائؼ ذلؾ( :تكمـ الرا م موم دائر وداؿ لي الرا :ممعت اوت ى الن ال عا الػذيف كممػوؾ)

ووافقػو القػرنف الكػريـ

ِ
ِ
يما[النمان.]ٔٙٗ :
َّ َن ُ
َّ َ
َّ َ
َّ ُي َم َعمَ َي َك ۗ َوَكمَّ َم المَّ ُو ُم َ
سًا لَ َم َن َو ُ
اى َم َعمَ َي َك م َن رََب ُل َوُر ُ
سًا رَ َ رَ َ
داؿ تعال َ  :وُر ُ
وس ٰى تَ َكم ً
ا نو ما َؿ لينظُر فناداه ِم ْف ِ
العميقَ ِاُ :موم ُموم  .فقا َؿ :نعـ)(ٖ.)ٜ
الر ُّ ُ
ُ
ومط ُ
َ
(ورى ّ
َ َ
ووافقو يضا الكتاا المقدسَ :

وامر وموالظ مكتوبػا لمومػ  وتمػمميا مومػ بيديػو ..( :طبقػاً ألوامػرؾ

ودد ّبينت المفائؼ ف اهلل تعال دد لق
لا ًة وتَ َف ِ
ش ٍ
ِ
التي مممتيا لعبدؾ موم  )ٜٗ()..وفي القرنف الكريـ داؿ تعال  :و َكتََب َناا لَ ُ ِ
ّْ
ايا
َّ ً
ايء َم َو ِع َ َ
َ
او فاي َاألَ َل َاوا ِح م َان ُكال َ َ
َحس ِنيا ۗ سأ ُِري ُكم َ ار ا َلفَ ِ
ٍ
ين[األلراؼ.]ٔٗ٘ :
لِ ُك ّْل َ
ش َي ٍء فَ ُخذ َ
اس ِو َ
َم َر رَ َو َم َك َيأَ ُخ ُذوا ِبأ َ َ َ
َ َ َ
َىا ِبوَُّوة َول ُ
كالك ِ
ا لمَييما ِ
الجب َؿ والم ِ
الر ُّ
تابا األول )(٘.)ٜ
دي.
وا ِع ُ
َ
دت َ
وحاف في َي َ
وفي الكتاا المقدسَ ..( :
فكتا ّ

خامساً :اتفقت الماػادر الاراػا لمػ

ف مػف كيفيػات الػوحي ف يرمػؿ اهلل تعػال رمػوال ممكػا فيػوحي ب ذنػو مػا ػان ألنبيائػو

الكػراـ ومػػف مػػمان ىػػذا الرمػػوؿ الممػػؾ المتفػػؽ لمييػػا بػػيف الماػػادر الاراػػا( :الػػروح القػػدس) ورد فػػي المفػػائؼ ..( :وكمػػا وحػػي

()ٜٙ
اي َم َعمَ ٰاى َب َعا ٍ ۗ ِما َن ُي َم
إل األنبيان لم طريؽ روح ددمو )...
وفي القرنف الكريـ داؿ تعال ِ :ت َما َك ُّ
سا ُل فَضَّا َمَنا َب َع َ
ضُ
الر ُ
ِ
ٍ
يساى َاب َان َم َارَيم ا َل َبّْي َناا ِ َولَيَّا َ َناهُ ِب ُارو ِح ا َلوُا ُ ِ
او َماا ارَتَتَ َال
س ۗ َولَ َاو َ
ااء المَّ ُ
َم َن َكمَّ َم المَّ ُو ۗ َوَرفَ َع َب َع َ
ش َ
ض ُي َم َ َر َجا ۗ َوؤتََي َنا ع َ
َ
ِ
ِ
ِِ ِ
الَِّذ َ ِ
او َماا ارَتَتَمُاوا
ااءتَ ُي ُم ا َل َبّْي َناا ُ َوٰلَ ِك ِان َ
ؤم َان َو ِما َن ُي َم َم َان َكفَ َار ۗ َولَ َاو َ
ااء المَّ ُ
ش َ
ين م َن َب َع ى َم م َن َب َع َما َج َ
اختَمَفُاوا فَما َن ُي َم َم َان َ
َوٰلَ ِك َّن المَّ َو َي َف َع ُل َما ُي ِري ُ [البقرل.]ٕٖ٘ :

الروح القُ ُدس وح إلَ ِ
ميح الر ا
ا)(.)ٜٚ
ذوؽ
وفي الكتاا المقدس:
يو نوُ ال َي ُ
َ
الموت دَب َؿ ْف يرى َم َ
ُ َ
(وكاف ُّ ُ
َ

املطلب الجاىٕ :االختالفات بني املصادر الجالثة ّميَا.
ٔ -نظرل الناارى لروح القدس كونو يعدونو جزناً مف الاالوث اإلليي مما يمنحو حؽ كتـ الوحي و إنفاذه.
ٕ -في اإلمرـ الروح القدس ىو ميف اهلل لم وحيو ال يتارؼ بو إال وفؽ اإلرادل اإللييا.

ٖ -الوحي في الييوديا والنارانيا ىو الذي وح إل كتبا التورال واألناجيؿ فيي بنظرىـ وحي إليي كامؿ.
في القرنف الكريـ ف ف اهلل دد بيف ف ىذه الكتا المتجولا بيف يدي الييود والناارى دػد امتػدت إلييػا اليػد الب ػريا بػر

شاتَُروا
ون َٰى َذا ِم َن ِع َنِ المَّ ِاو لِ َي َ
ون ا َل ِكتَا َ ِبأ ََيِ ي ِي َم ثَُّم َيوُولُ َ
ين َي َكتُُب َ
إذف مف اهلل دد كتبيا ب ر لاديوف داؿ تعال  :فَ َوَي ٌل لِمَِّذ َ
ون[البقرل.]ٜٚ :
ِب ِو ثَ َم ًنا َرمِ ً
يا ۗ فَ َوَي ٌل لَ ُي َم ِم َّما َكتََب َ ل ََي ِ ي ِي َم َو َوَي ٌل لَ ُي َم ِم َّما َي َك ِس ُب َ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أكزو فزحيات ّثابت بين عامز

اخلامتة.

توامت مف خرؿ ىذه الدراما إل جمما مف النتائج جمميا فيما يأتي:

او إَِّل َو َح ًياا ل ََو
اان لِ َب َ
ش ٍار ل َ
او المَّ ُ
َن ُي َكمّْ َم ُ
ٔ -ف اهلل تعال دد بمت رماالتو لألنبيان بكيفيػات متعػددل دػاؿ تعػال َ  :و َماا َك َ
ِ
َِّ ِ
ول فَي ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يم[ال ورى.]٘ٔ :
وح َي ِبِإذ َِن ِو َما َي َ
سً ُ
ش ُ
م َن َوَراء ح َجا ٍ ل ََو ُي َرس َل َر ُ
اء ۗ إن ُو َعم ّّي َحك ٌ
ض ُي َم َعمَ ٰى َب َعا ٍ ۗ ِما َن ُي َم َم َان
س ُل فَ َّ
ٕ -إف تنوع الوحي مف دالئؿ التفاضؿ بيف األنبيان داؿ تعال ِ  :ت َم َك ُّ
ض َم َنا َب َع َ
الر ُ
ِ
ٍ
ان َم َارَيم ا َل َب ّْي َناا ِ َولَيَّا َ َناهُ ِب ُارو ِح ا َلوُا ُ ِ
او َماا
س ۗ َولَ َاو َ
ااء المَّ ُ
يساى َاب َ
َكمَّ َم المَّ ُو ۗ َوَرفَ َع َب َع َ
ش َ
ض ُي َم َ َر َجا ۗ َوؤتَ َي َناا ع َ
َ
ِ
ِ
ِِ ِ
ارَتَتَ َل الَِّذ َ ِ
ااء
ااءتَ ُي ُم ا َل َب ّْي َناا ُ َوٰلَ ِك ِان َ
ان َو ِما َن ُي َم َم َان َكفَ َار ۗ َولَ َاو َ
ؤم َ
ش َ
ين م َن َب َع ى َم م َن َب َع َما َج َ
اختَمَفُاوا فَما َن ُي َم َم َان َ
المَّ ُو َما ارَتَتَمُوا َوٰلَ ِك َّن المَّ َو َي َف َع ُل َما ُي ِري ُ [البقرل.]ٕٖ٘ :
ٖ -اتفاؽ الماادر الاراا لم

ف ما وحاه اهلل لرممو يقيف اادؽ ال ؾ فيو.

اهلْامش.
(ٔ) ينظر :إبراىيـ ماطف

(ٕ) محمد بف مكرـ بف لم

ورفادو المعجـ الوميط مجم المغا العربيا بالقاىرل دار الدلول (طٗ) صٕٖ.ٛ

بو الفضؿ جماؿ الديف ابػف منظػور األناػاري الرويفعػي اإلفريقػي (ت ٔٔٚىػػ) لساان العار

اادر بيروت (طٖ) ٗٔٗٔىػ ص٘٘ٓٗ.

(ٖ) ينظر :غي از فيرـ ،النَّوص الكاممة لمخطوطا البحر المي
(ٗ) رمران :تعنػي المػوف األبػيض المائػؿ إلػ الخضػرل؛ لكاػرل

دار

ترجما :مييؿ زكار دار دتيبا دم ؽ (طٔ) ٕٓٓٙـ ص.ٔٙ

ػجارىا وبيػاض تربتيػا وديػؿ النعكػاس ضػون القمػر لمػ ميػاه البحػر

الميػػت حيػػث ياػػبح لمقمػػر وجػػو نخػػر .ينظػػر :ىػػاردنج النكمػػتر تػػاريخ األردف (ٓ .)ٜٔ٘-ٜٔويقػػوؿ وورنػػر كيمػػر فػػي كتابػػو

اإلنجيؿ كتاريخ ص " :٘ٚ ٘ٙنو إذا ركبت في دػارا إلػ

داػ الجنػوا مػف البحػر الميػت فانػؾ مػترى حػدود الغابػات المػتألألل

المائما إل الخضرل في دعر البحيرل مما يرجح القوؿ :بأف دمراف كانت في زمف ما واحا غنان وافرل المان والكأل".

(٘) بيجت لبد الرزاؽ الحبا نا لفائف البحر المي في ضوء الورؤن والسنة (طٔ) ص٘.
( )ٙلطيؼ اكر الحوار المتم ن العدد ٖٗ ٜٔ ٔٔ ٕٜٓٓ ٕٛص٘.
( )ٚينظر :غي از فيرـ النَّوص الكاممة لمخطوطا البحر المي

ترجما :مييؿ زكار (طٔ) ٕٓٓٙـ صٕٗ.ٖٗ-

( )ٛجيجر :مقياس لالمي اخترلو العالـ األلماني ىانز جيجر ويمتخدـ ىذا الجياز في مجػاالت الػذرل والفيزيػان وديػاس األ ػعا الكونيػا.
ينظر.http: //www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Geiger_Counter :

( )ٜلطيؼ اكر الحوار المتمدف مخطوطات وادي دمراف ولفائؼ البحر الميت ٕٓٔٔ /ٔٔ/ٜٔـ.
(ٓٔ) ينظر :غي از فيرـ النَّوص الكاممة لمخطوطا البحر المي

صٖٔ.

(ٔٔ) ينظر :مود لممان اآلاار  www.ARegy.comبتاريخ ٕٕ٘ٔٓٔ/ٔ/ـ .وينظر :مود بيت اهلل ٓ كوـ.
(ٕٔ) ينظر :محمود الغابدي مخطوطا البحر المي

مراجعا وتقديـ :لمر الغوؿ (طٖ) ٕٔٔٓـ ص ٔ٘ٚوما بعدىا.

(ٖٔ) ى اـ محمد طمبا رنبمة مخطوطا البحر المي الاىوتية تاريخ ٕٕٗٓٔٓ/ٙ/ـ.

(ٗٔ) ينظر .A. Al-Asqalani: fathal – Bari, Beirut, 1993 :وينظر :الحبا نا لفائف لبحر المي  ...ص٘.
(٘ٔ) ينظر :حمد لاماف مخطوطا البحر المي

( )ٔٙينظر :المرجع السابق ص ٔٙ-ٚبتارؼ.

ص.ٜ

( )ٔٚينظر :غي از فيرـ النَّوص الكاممة لمخطوطا البحر المي

ترجما :مييؿ زكار دار دتيبا (طٔ) ٕٓٓٙـ صٖ٘.
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الْحٕ يف لفائف البحز املٔت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )ٔٛحمد لاماف مخطوطا البحر المي

( )ٜٔالمرجع السابق ص ٔٙ-ٚبتارؼ.

ص ٔٙ-ٚبتارؼ.

(ٕٓ) المرجع السابق صٔ ٜٖ-ٜبتارؼ.

(ٕٔ) ينظػػر :طػػارؽ لبػػده إمػػماليؿ اإلنجياال الموافااق لمواارؤن صٖ .وينظػػر :الحبا ػػنا لفااائف البحاار المي ا فااي ضااوء الو ارؤن
والسنة صٓٔ.ٔٗ-

(ٕٕ) ينظر :لباس محمود العقاد حياة المسيح فاي التااريو وكشاوف العَّار الحا يث نيضػا ماػر لمطبالػا والن ػر ٕ٘ٓٓـ
ص.ٔٓ ٜ

(ٖٕ) لزيز مباىي لَّول الَّابئة (المن ائيين) ومعتو اتيم ال ينية دار المدى لماقافا والن ر (طٔ) ٜٜٔٙـ صٗ.ٛ
(ٕٗ) حمد لاماف مخطوطا البحر المي

ص.ٜٔ

(ٕ٘) ينظر :طارؽ لبده إمماليؿ اإلنجيل الموافق لموران ص.ٜٔٙ

( )ٕٙحمد بف فارس بف زكريان القزويني الرازي بو الحميف (ت ٖٜ٘ىػ) معجم موااييس المغاة تحقيػؽ :لبػد المػرـ محمػد ىػاروف
دار الفكر ٖٜٜٔىػٜٜٔٚ/ـ ج ٙصٖ.ٜ

( )ٕٚبو نار إمماليؿ بف حماد الجوىري الفارابي (ت ٖٖٜىػ) ،الَّحاح تاج المغة وَّحاح العربية :تحقيؽ :حمد لبػد الغفػور
لطار دار العمـ لممرييف بيروت (طٗ) ٔٗٓٚىػ ٜٔٛٚ/ـ ج ٙص.ٕٜ٘ٔ

( )ٕٛحمد بف حجر العمقرني (ت ٕ٘ٛىػ) فتح الباري بشرح َّحيح البخاري دار الفكر بيروت ٖٜٜٔـ جٔ ص٘ٔ.
( )ٕٜالمرجع السابق نفسو جٔ ص٘ٔ

(ٖٓ) محمد لبد العظيـ الزرداني مناىل العرفان في عموم الورؤن القاىرل دار إحيان الكتا العربيا ٜٓٔٛـ جٔ ص٘ٔ.

(ٖٔ) بطرس لبد الممؾ ورفادو راموس الكتا المو س .دار مكتبا العائما (طٗٔ) ٕ٘ٓٓـ صٕٓٓٔ.

(ٕٖ) محمد ر يد بف لمي رضا بف محمد مس الديف بف محمد بيان الديف بف منر لمي خميفا القمموني الحميني (ت ٖٗ٘ٔىػػ)
الوحي المحم ي دار الكتا العمميا بيروت (طٕ) ٕٔٗٙىػٕٓٓ٘/ـ ص٘.ٜ

(ٖٖ) يومؼ الكرّـ ،تاريو وعوائ الكتا المو س ص ٕٖٛ-ٕٖٚبتارؼ.

(ٖٗ) الكرّـ تاريو وعوائ الكتا

المو س ص .ٕٖٛ-ٕٖٚنقر لف.Louis Bouyer, Doctrinaire theologique,op.cit.p299 :

(ٖ٘) بطرس لبد الممؾ ورفادو راموس الكتا المو س صٕٓٓٔ.
( )ٖٙؽ.ٔٚ٘ :

( )ٖٚؽ .ٔ :برد .حبؽ.
( )ٖٛؽٔس.ٛ.

( )ٖٜؽٗ.ٔٚ٘ :
(ٓٗ) ؽٔس.ٛ :

(ٔٗ) ؽٔ.تكو بو.ٕٔ :
(ٕٗ) ؽٔ .تكو .بوٕٕ.
(ٖٗ) ؽٗ.ٔٙٓ :

(ٗٗ) ؽٔ .برد .حبؽ.ٙ :
(٘ٗ) ؽٗ.ٔٚ٘ :

( )ٗٙؽٔ .ىػ ٔ.ٚ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أكزو فزحيات ّثابت بين عامز
( )ٗٚؽٗ.ٔٚ٘ :
( )ٗٛؽٔ.ٕٕ :
( )ٜٗؽٔ.ٕٕ :

(ٓ٘) ؽٗ.٘ٓٚ :
(ٔ٘) س .د.

(ٕ٘) ؽٔ س.ٛ :
(ٖ٘) ؽٗ ىػ .ٜٔ

(ٗ٘) ؽٗ .ىػ.ٕ٘ :
(٘٘) محمد ضيان الديف الرازي (ت ٗٓٙىػ) تفسير الفخار الارازي المشاتير بالتفساير الكبيار ،ومفااتيح الغيا
الديف الميس دار الفكر لمطبالا والن ر والتوزي

ٜٜٗٔـ جٗ صٕ.ٕٛ

دػدـ لػو :خميػؿ محيػي

( )٘ٙمحمد الطاىر ابف لا ور تفسير التحرير والتنوير الدار التونميا لمن ر ٜٗٔٛـ ج ٙصٖٔ.

( )٘ٚينظر :نظاـ الديف الحمف بف محمد النيمابوري (ت ٓ٘ٛىػ) غرائا القرنف ورغائػا الفردػاف تحقيػؽ :زكريػا لميػرات دار الكتػا
العمميا بيروت ٜٜٔٙـ (طٔ) ج ٙصٕ.ٛ

( )٘ٛلمي بف حمد الجرجاني كتاا :التعريفات تحقيؽ :إبراىيـ األبياري دار الرياف لمتراث صٔ٘.
( )ٜ٘النمابوري غرائ الورؤن ورغائ الفرران ج ٙص.ٜٔٙ

(ٓ )ٙخرجو ابف بي الدنيا في القنالا واححو الحاكـ مف طريػؽ ابػف ممػعود .ينظػر :ابػف حجػر العمػقرني فاتح البااري بشارح
َّحيح البخاري جٔ صٖٓ .ودارف إمماليؿ بف محمد العجمػوني كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتير عمى السنة

الناس دار الكتا العمميا بيروت ٜٔٛٛـ ط ٖ جٔ صٖٕٔ ردـ .ٚٓٚورواه في ممند الفردوس لف جابر في حػرؼ
اليم ػزل ورواه بػػو نعػػيـ والطب ارنػػي لػػف بػػي مامػػا والب ػزار لػػف حذيفػػا و خرجػػو ابػػف بػػي الػػدنيا واػػححو الحػػاكـ لػػف ابػػف

ممعود كذا في فتح الباري.

(ٔ )ٙالرازي تفسير الرازي ج ٚص.ٕٗٙ

(ٕ )ٙينظر :حمد لبد الوىاا الوحي والمائكة في الييو ية والمسيحية واإلسام القاىرل مكتبا وىبا ٜٜٔٚـ (طٔ) صٕ.ٙ
(َّٖ )ٙحيح البخاري كتاا :بدن الوحي باا :كيؼ كاف بدن الوحي حديث ردـ ٗ.
(ٗ )ٙمفر رميا اإلاحاح ٔ األلداد .ٔٓ-ٜ
(٘ )ٙمفر العدد اإلاحاح ٕٕ العدد .ٖٜ

( )ٙٙرمالا بطرس الانيا اإلاحاح األوؿ األلداد ٕٓ.ٕٔ-
( )ٙٚمفر المموؾ الااني اإلاحاح  ٔٚالعدد ٖٔ.
( )ٙٛمفر التكويف اإلاحاح ٘ٔ العدد ٔ.

( )ٜٙالقمص تادرس يعقوا ممطي مف تفمير وتأمرت اآلبان األوليف التكويف مطبعا األنبأ رويس (األوفمت) العباميا صٖ.ٔٙ
(ٓ )ٚمفر إ عيا اإلاحاح ٔ العدد ٔ.

(ٔ )ٚينظر :لبد الممؾ ونخروف راموس الكتا المو س ،دار مكتبا العائما (طٗٔ) صٗ.ٖٜ

(ٕ )ٚموم بف ميموف (ت ٕ٘ٓٔـ) للة الحائرين تحقيؽ :حميف نتاي مكتبا الاقافا الدينيا صٖٕٖ.
(ٖ )ٚمفر اموئيؿ األوؿ اإلاحاحٓٔ األلداد ٘.ٔٓ -
(ٗ )ٚمفر التكويف اإلاحاح الااني األلداد ٘ٔ.ٔٚ -

اجمللة األردىٔة يف الذراسات اإلسالمٔة ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1440 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 553

19

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 15 [2021], Iss. 2, Art. 11

الْحٕ يف لفائف البحز املٔت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(٘ )ٚمفر الخروج اإلاحاح الاالث األلداد ٖ.ٙ-
( )ٚٙمفر الخروج اإلاحاح ٕٗ العددٕٔ.

( )ٚٚمفر التانيا اإلاحاح ٓٔ األلداد ٔ.ٗ-
( )ٚٛمفر التكويف اإلاحاح  ٔٛكامر.

( )ٜٚينظر :مفر التكويف اإلاحاح  ٜٔواإلاحاحٕٖ العدد ٕٗ ومفر لماؿ الرمؿ اإلاحاح األوؿ االلداد.ٔٔ-ٜ
(ٓ )ٛمفر التكويف اإلاحاح ٕٖ العددٕ.

(ٔ )ٛمفر العدد اإلاحاح ٕٕ العدد ٖٔ.ٖ٘-
(ٕ )ٛمفر دانياؿ اإلاحاح ٜالعدد ٕ.ٕٕ -
(ٖ )ٛب ارل لودا اإلاحاح الااني العدد .ٕٙ
(ٗ )ٛؽٗ.ٔٚ٘ :

(٘ )ٛمفر رميا اإلاحاح ٔ العدد.ٜ
( )ٛٙؽٔس.ٛ :

( )ٛٚمفر المموؾ الااني اإلاحاح  ٔٚالعددٖٔ.
( )ٛٛؽٔ تكو بو.ٕٕ :

( )ٜٛمفر التكويف اإلاحاح ٘ٔ العددٔ.
(ٓ )ٜؽٗ.ٔٚ٘ :

(ٔ )ٜمفر اموئيؿ األوؿ اإلاحاح ٓٔ األلداد ٘.ٔٓ -
(ٕ )ٜؽٗ.ٔٚ٘ :

(ٖ )ٜمفر الخروج اإلاحاح الاالث األلداد ٖ.ٙ -
(ٗ )ٜؽٗ.٘ٓٚ :

(٘ )ٜمفر التانيا اإلاحاح ٓٔ األلداد ٔ.ٗ-
( )ٜٙؽٔس.ٛ :

( )ٜٚب ارل لودا اإلاحاح الااني العدد.ٕٙ
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