
٣

• حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين بجامعة ا�مام 
محمد بن سعود ا�سالمية، وكانت أطروحته بعنوان «آراء ابن حجر 

الهيتمي االعتقادية: عرض وتقويم».
ا�مام  بجامعة  الدين  الدكتوراه من كلية أصول  • حصل على درجة 
«ا�مر  بعنوان  أطروحته  وكانت  ا�سالمية،  سعود  بن  محمد 
والمخالفين:  السنة  أهل  بين  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف 

دراسة عقدية».

E : alshaye.mohammed@gmail.com

 ا�ستاذ المشارك بكلية أصول الدين 
 جامعة ا�مام محمد بن سعود ا�سالمية

د. محمد بن عبد العزيز بن محمد الشايع

ُصُحف موسىعليه السالم
دراسة عقدية في نصوص القرآن 

والسنة والكتاب المقدس
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الملخص
 

 

 امللخص
دراسة عقدية يف نصوص القرآن والسنة  ف موسى ح  ص   موضوع البحث:

 والكتاب املقدس.
وعالقتها   بحث إىل الكشف عن حقيقة صحف موسىهيدف ال أهداف البحث:

من جهة أخرى، وبيان مضامينها   ة من جهة، وصحف إبراهيمح والتوراباأللوا
ا، والتحقيق ا وفني  والدالالت العقدية املستنبطة منها، ومدى صحة خمطوطاهتا احلالية علمي  

 يف دعوى الرافضة امتالك أئمتهم هلا، واستجالء موقف اليهود والنصارى منها.
من خالل استقراء  لييل النقدي،املنهج االستقرائي التح الباحث سلك منهج البحث:

املادة العلمية وتوزيعها عىل مباحث اخلطة، ثم حتليلها بام يمكن أن جييب عىل تساؤالت 
 البحث املمكنة، ونقد مواقف األديان الباطلة ودعاوى الفرق الضالة.

: أن أهل العلم اختلفوا يف العالقة بني خرج الباحث بعدة نتائج من أمهها أهم النتائج:
لواح والتوراة والعالقة بني التوراة والصحف، واملصادر التي تعرضت هلاتني املسألتني األ

أن األلواح والتوراة  -واهلل أعلم-ق هبام، والذي يظهر شحيحة جًدا يف ذكر ما يتعل
والصحف كلها أسامء ملسمى واحد، وهو قول أكثر املفرسين، وأن املخطوطات التي 

وبطالن دعوى  خمتلقة موضوعة،  ي لصحف موسىهنا متثل النص احلقيقيزعم أ
، وأنه ال يوجد الرافضة امتالك األئمة االثني عرش للنص احلقيقي لصحف موسى  

ذكر هلا يف يشء من املصادر املعتمدة لدى الفرق والطوائف اليهودية والنرصانية عىل 
 اختالفها.

ل السنة واجلامعة وحتقيق العناية ببحث املسائل العقدية اخلالفية بني أه التوصيات:
وحتقيق القول فيها، ودراسة الكتب    فيها، بحث ما يتعلق بصحف إبراهيمالقول 

 املقدسة يف األديان غري الكتابية دراسة نقدية.
صحف  - الكتب املنزلة - الكتب املقدسة - الكتب الساموية الكلمات املفتاحية:

 ألواح موسى. - التوراة – موسى
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 املقدمة
أما  احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله،

 :بعد

بعباده أن أرسل أنبياءه ورسله إىل اخللق لتعريفهم  اهلل فإن من رمحة

به ودعوهتم إىل توحيده، وأنزل عليهم كتبه وجعلها نوًرا وضياء وهدى ورمحة ملن آمن 

 هبا، وملجأ عند االختالف واالفرتاق، ومصدًرا للحكم وقطع النزاع.

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿ :قال 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ڳ ڳ
 .[213 ]البقرة: ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ : ﴿وقال     
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 .[25 ]احلديد: ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
يف القرآن الكريم عن هذه الكتب، وسمى لنا  وقد أخربنا اهلل 

عىل وجه التعيني، ومنها الصحف التي ا منها، مما يستوجب علينا اإليامن هبا بعًض 

 . عىل نبيه موسى أنزهلا اهلل 
وقد رغبت يف الكتابة حوهلا، وأدرت البحث فيها عىل مقدمة، ومتهيد،      

 وعرشة مباحث، وخامتة.

 أمهية املوضوع، وخطته، والدراسات السابقة، ومنهجه. :ضمنتها :املقدمة

 تب املنزلة.ذكرت فيه وجوب اإليامن بالك :والتمهيد

 :وأما املباحث العرشة فهي كاآليت

المقدمة
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 يف بيان املراد هبا. :املبحث األول

 يف ذكر األدلة عليها. :واملبحث الثاين     

 يف بيان عالقتها باأللواح والتوراة. :واملبحث الثالث     

 .يف بيان عالقتها بصحف إبراهيم  :واملبحث الرابع     
 عددها. يف ذكر :واملبحث اخلامس     

 يف بيان مضموهنا. :واملبحث السادس     

 يف بيان دالالهتا العقدية. :واملبحث السابع     

 يف بيان حقيقة خمطوطاهتا. :واملبحث الثامن     

 يف ذكر دعاوى الرافضة فيها. :واملبحث التاسع     

 يف ذكر موقف اليهود والنصارى منها. :واملبحث العارش     

 ضمنتها أهم نتائج البحث. :واخلامتة     

وبعد انتهائي من كتابة البحث أوقفني أحد الزمالء عىل بحث منشور يف جملة 

البحوث والدراسات الرشعية بمرص يف عددها احلادي واخلمسني مجادى األوىل 

         «صحف موسى» :لفضيلة الدكتور بدر بن إبراهيم الغيث بعنوان ه1437

بام فيها املقدمة والتمهيد -( صفحة فقط 91(، ويقع يف )352 – 335)ص 

صفحات فقط(، وقد  10وكان نصيب أصل البحث منها ) ،-واملصادر واملراجع

التمهيد ذكر فيه تعريف الكتب واإليامن هبا واإليامن  :جعله يف متهيد وثالثة مباحث

يف تعريف صحف موسى، واملبحث  :بام أنزله اهلل عىل موسى، واملبحث األول

يف حقيقة صحف موسى وهل هي  :يف التعريف بالتوراة، واملبحث الثالث :الثاين

 التوراة، واخلامتة ضمنها أهم النتائج.

وبعد النظر يف البحث املذكور ومقارنته بام كتبت وجدت أن بحث الدكتور قد 
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ضت ما شاركني فيه وقد عار شارك بحثي يف مبحثني فقط من أصل عرشة مباحث،

 ت منه فيها، وعزوت ما أفدته منه إليه.وأفد ابام كتبت سابقً 

 ثنائي اجلميال ابً ـتوجـــمس       تفضيال     ا وهو بسبق حائزً 

من خالل استقراء  نهج االستقرائي التحلييل النقدي،وقد سلكت يف البحث امل

املادة العلمية وتوزيعها عىل مباحث اخلطة، ثم حتليلها بام يمكن أن جييب عىل 

 مكنة، ونقد مواقف األديان الباطلة ودعاوى الفرق الضالة.تساؤالت البحث امل

وأما يف كتابة البحث ورسمه فقد سلكت الطرائق املعروفة يف مثل هذه 

 األبحاث مع مراعاة رشوط وضوابط املجلة.

يل يوم العرض عليه، وأن  اا لوجهه، نافعً  أسأل أن جيعل هذا العمل خالًص واهلل

 ، إنه جواد كريم.يغفر يل خطئي، ويعفو عن زليل
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 متهيد 
 وجوب اإلميان بالكتب املنزلة 

ه ال يـتم إيـامن العبـد إال بـ اإليامن بالكتب هو الركن الثالث مـن أركـان اإليـامن
 وال يستحق بذلك اسم اإليامن. ا، بعيدً ضالاًل ومن كفر به فقد ضل 

ڻ  ڻ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱںںڻ  ﴿ :قال تعاىل
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ   ڻ  ۀ   ۀ 

ڑ      ک    ﴿ :عاىلــال تـــوق .[ 285 :] البقرة ﴾ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڑ  
 .[136 :النساء]   ﴾گ  گ    ڳ  ڳک  ک  ک  گ  گ 

 ٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀ   ﴿ :ىــالـتع وقال
ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
ڍ چڇڇڇڇ چچچ ڄڃڃڃڃ

اإليامن هو   فجعل اهلل» .[177 :البقرة] ﴾ڍڌڌڎڎ
عل الكافرين من كفر كام ج وسمى من آمن هبذه اجلملة مؤمنني ،اإليامن هبذه اجلملة

 .(1)«هبذه اجلملة
 فأتـاه جربيـل للنـاس اا يوًمـبـارزً   قال: كان النبي   وعن أيب هريرة
 ورسلله،  اإلميان أن تؤمن ابهلل، ومالئكته وكتبه وبلقائه» :ما اإليامن؟ قال :قالف

أن اإليـامن مبنـي عـىل هـذه يف هـذا احلـديث   قـد بـنيا النبـيف .(2)«وتؤمن ابلبعث
 فإذا انتفى منها ركن رجع عىل نفي اإليامن نفسه. األركان

                                       
 (.297ص ) رشح الطحاوية  (1)
اإليامن باب  (، ومسلم كتاب50(، برقم: )1/19) ي أخرجه البخاري يف صحيحه باب: سؤال جربيل النب (2)

 (.5( برقم: )1/39اإليامن ما هو وبيان خصاله )

تمهيد
وجوب اإليمان بالكتب المنزلة
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 والكتب املنـزلة من عند اهلل تعاىل قسامن:
األول: ما مل يرد تسميتـه يف القـرآن والسنة، وهي أكثرهـا، فهــذه جيـب اإليـامن 

 هبا إمجاالً.
 ته يف القرآن والسنة، وهي:الثاين: ما ورد تسمي

 .التوراة: املنـزل عىل موسى  -1
 . اإلنجيل: املنـزل عىل عيسى -2
 .الزبور: املنـزل عىل داوود  -3
 .صحف إبراهيم  -4
 .صحف موسى  -5
 وهو آخرها. ،د ن العظيم املنـزل عىل نبينا حممالقرآ -6

بعـد نزولـه  -خاصـة  -عليهـا فهذه جيب اإليامن هبا عىل التعيني، ويزيد القرآن 
  .(1)ونسخه هلا بوجوب تصديقه والعمل بام فيه

وأما اإليامن بالكتب املنـزلة عىل املرسلني، » :  يقول العالمة ابن أيب العز
أنزهلا عىل أنبيائـه، وال يعـرف أسـامءها وعـددها  انؤمن بأن هلل تعاىل سوى ذلك كتبً ف

د عـىل ، فاإلقرار به، واتباع ما فيه، وذلـك أمـر زائـوأما اإليامن بالقرآن إال اهلل تعاىل.
 .(2)«اإليامن بغريه من الكتب...

فــرض عــني ال يقــوم اإليــامن وال  -اإليــامن املجمــل-واإليــامن بالكتــب املنزلــة 
 يوجد إال به مع بقية أركان اإليامن.

وأما اإليامن املفصل فهو فرض كفاية، لكـن إذا علمـه اإلنسـان وبلغـه جيـب أن 
                                       

(، شعب 317-1/323(، املنهاج يف شعب اإليامن للحليمي )1/293ة للمروزي )انظر: تعظيم قدر الصال (1)
(، 12/172(، فتح الباري )424-2/425(، رشح الطحاوية البن أيب العز )1/447اإليامن للبيهقي )

 (.241-3/242(، فتاوى ابن عثيمني )148-1/149(، أضواء البيان للشنقيطي )2/675معارج القبول )
 (.424-2/425ة )رشح الطحاوي (2)
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 .اويصري بذلك كافرً  ، وإال كان مكذبًا هلل ورسوله به، يؤمن
ن وال ريـب أنـه جيـب عـىل كـل أحـد أ» : قال شيخ اإلسالم ابن تيميـة 

ا جمماًل يؤمن بام جاء به الرسول إيامنً  سول عىل وال ريب أن معرفة ما جاء به الر ا عام 
اخـل ود بـه رسـولهبعث اهلل  فإن ذلك داخل يف تبليغ ما التفصيل فرض عىل الكفاية
 .(1)«يف تدبر القرآن وعقله وفهمه
أعيـان النـاس لتلـف بحسـب قـدرهم  أن ما جيب عىل ثم إن مما ينبغي أن يعلم

 فال جيب عىل العاجز ما جيب عىل القادر.وحاجتهم ومعرفتهم 
وجيب عىل من سمع نصوص الكتاب والسنة وفهمها من علـم التفصـيل مـا ال 

 .(2)ذاوهك ىل من مل يسمعهاجيب ع
عىل ما سـبق فـإن مـن بلغـه يشء مـن النصـوص الدالـة عـىل صـحف  اوتأسيًس 

وجب عليه اإليامن هبا، وأصبحت يف حقـه مـن الواجـب املتعـني الـذي  موسى 
 يزيد به إيامنه عىل من مل تبلغه.

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿ :وقولــه» :يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة 
بـه، ب عليـه تصـديق ذلـك واإليـامن ي أن املنبأ بذلك جيــيقتض [36 ]الـنجم: ﴾ېئ

          :إلبـراهيم وموسـى كـام قـال يف آخـر سـبح امصـدقً  فكان هذا مما أخرب به حممـد 
 .(3)«[19 ]األعىل: ﴾ٺ ٺ ٿ  ﴿

 

 
                                       

 .(3/312جمموع الفتاوى ) (1)
 (.1/70(، رشح العقيدة الطحاوية )1/52انظر: درء تعارض العقل والنقل ) (2)
 (.1/126د. حممد رشاد سامل ) :ت ،جامع الرسائل (3)
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المبحث األول: المراد بُصُحف موسى عليه السالم
 

 

  ف موسى ُحبُص املراد :املبحث األول
 مأخوذة من املصدر )صحف(. :ف يف اللغةح  الص  

الصاد واحلاء والفاء أصل صحيح، يدل عىل انبساط يف » :يقول ابن فارس
 يشء وسعة، يقال: إن الصحيف: وجه األرض، والصحيفة: برشة وجه الرجل ...

 . (1)«لصحيفة، وهي التي يكتب فيها ... ومن الباب: ا
ف وهذا من ح   صحائف وهو جار عىل األصل، وص  وجتمع الصحيفة عىل

ف: مجاعة الصحيفة، وهذا من النوادر، وهو أن جتمع ح  قال الليث: الص  » النوادر.
 .(2)«وسفن، وكان قياسهام صحائف وسفائنفعيلة عىل فعل، قال: ومثله سفينة 

ا عليه ألن ف ع ال يف مثل هذ قال سيبويه: أما صحائف فعىل بابه، وصحف داخل»و
ب، كأهنم مجعوا صحيفا حني  قليل، وإنام شبهوه بَقِليب وق ل ب، وَقِضيب وق ض 

ْفرة وِحَفار، حني أجروها جمرى مج     .(3)«د ومِجَادعلموا أن اهلاء ذاهبة شبهوها بح 
كام تطلق  ،(4)«اَأَدم َأبيض َأو رق يْكتب فيه القطعة من»عىل  وتطلق الصحيفة
الصحيفة: التي يكتب فيها، » :قول ابن منظورولذا ي .(5)الصحيفة عىل الكتاب

ْحٌف. ويف التنزيل:  صحائف، :واجلمع ٌف، وص  ح  ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿وص 
، ؛ يعني الكتب املنزلة عليهام[19-18]األعىل:  ﴾ٺ ٺٺ ٺ ٿ
 .(6)«صلوات اهلل عىل نبينا وعليهام

                                  
 (.3/334مقاييس اللغة ) (1)
 (.4/149هتذيب اللغة لألزهري ) (2)
 (.3/159املحكم واملحيط األعظم البن سيده ) (3)
 (.1/540مجهرة اللغة البن دريد ) (4)
 (.4/1384الصحاح للجوهري ) (5)
 (،4/149) لألزهري (، هتذيب اللغة1/540)البن دريد  مجهرة اللغة (، ولالستزادة:9/186لسان العرب ) (6)

واملحيط األعظم  (، املحكم3/334) سراف نبال (، مقاييس اللغة4/1384) للجوهريالصحاح 
 (.24/5(، تاج العروس للزبيدي )4/8) واملخصص البن سيده (،3/159)
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 .املنزل عىل موسى  كالم اهلل  :وعليه فاملراد بصحف موسى 
وأما حقيقتها وهل املقصود هبا التوراة أم األلواح أم كتـاب آخـر سـوامها فهـذا 

 .-كام سيأيت  -حمل خالف بني أهل العلم 
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  األدلة على صحف موسى  :املبحث الثاني
ــى ذكــر اهلل ــحف موس ــريم ص ــرآن الك ــدة   يف الق ــع يف ع ــة،  مواض جممل

 ومبيانة:

 :أما املواضع املجملة

ـــــه ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ﴿:ففـــــي قول
 .[133]طه: ﴾ەئ وئ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿:وقوله
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 .[136 ]البقرة:   ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿:وقوله
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ

 .[84 ]آل عمران: ﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 :وأما املواضع الرصحية املبينة

ۉ ۉ ې ېې ې ى ىائ ائ ﴿:قوله
ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئی ی 
ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خب مبىب يب جت حت ختمت 

 إىل آخر السورة.  [41 -33]النجم:  ﴾جث       ىت يت 

ٱ ٻ ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ﴿:وقوله
                                     ٺ ٺ  ٻ ٻ ٻپ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 .[19-14]األعىل:    ﴾ ٿ 

 :مقاليف السنة النبوية يف عدة أحاديث ال ختلو من   كام جاء ذكر صحف موسى
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  األدلة على صحف موسى  :املبحث الثاني
ــى ذكــر اهلل ــحف موس ــريم ص ــرآن الك ــدة   يف الق ــع يف ع ــة،  مواض جممل

 ومبيانة:

 :أما املواضع املجملة

ـــــه ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ﴿:ففـــــي قول
 .[133]طه: ﴾ەئ وئ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿:وقوله
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 .[136 ]البقرة:   ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿:وقوله
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ

 .[84 ]آل عمران: ﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 :وأما املواضع الرصحية املبينة

ۉ ۉ ې ېې ې ى ىائ ائ ﴿:قوله
ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئی ی 
ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خب مبىب يب جت حت ختمت 

 إىل آخر السورة.  [41 -33]النجم:  ﴾جث       ىت يت 

ٱ ٻ ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ﴿:وقوله
                                     ٺ ٺ  ٻ ٻ ٻپ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 .[19-14]األعىل:    ﴾ ٿ 

 :مقاليف السنة النبوية يف عدة أحاديث ال ختلو من   كام جاء ذكر صحف موسى

المبحث الثاني: األدلة على صحف موسى عليه السالم
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 ايا رسول اهلل، كم كتابً  :قلت :يل وفيهيف حديث طو  فعن أيب ذر 

مائة كتاب، وأربعة كتب، أنزل على شيث مخسون صحيفة، »أنزله اهلل؟ قال: 
وأنزل على أخنوخ ثالثون صحيفة، وأنزل على إبراهيم عشر صحائف، وأنزل 

 «اة واإلجنيل والزَّبور والقرآنعلى موسى قبل التوراة عشر صحائف، وأنزل التور 

كلها:   اكانت عبر »هلل، فام كانت صحف موسى؟ قال: يا رسول ا قال قلت: ...
عجبت ملن أيقن ابملوت مث هو يفرح، وعجبت ملن أيقن ابلنار مث هو يضحك، 
وعجبت ملن أيقن ابلقدر مث هو ينصب، عجبت ملن رأى الدنيا وتقلبها أبهلها مث 

 .(1)«ا مث ال يعمليها، وعجبت ملن أيقن ابحلساب غدر اطمأن إل
                                       

(، وأبو نعيم يف 1651( برقم: )2/157(، والطرباين يف الكبري )361) برقم: (2/76أخرجه ابن حبان ) (1)
( من طرق عن إبراهيم بن هشام بن 837، 740، 561(، والقضاعي يف مسنده باألرقام )1/166احللية )

واللفظ البن  أيب ذر  اخلوالين، عن حييى بن حييى الغساين، قال: حدثنا أيب، عن جدي، عن أيب إدريس
 حبان.

وهذا احلديث تفرد به إبراهيم بن هشام بن حييى الغساين، عن أبيه، عن جده، وال حيتمل منه التفرد فهو متهم،  
كذبه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وزاد أبو حاتم: ينبغي أال حيدث عنه، وأقره عىل هذا عيل بن اجلنيد. انظر: 

 (.2/142تعديل )اجلرح وال
انفرد به إبراهيم بن هشام بن حييى الغساين، »(، وقال: 132 -3/131واحلديث أورده املنذري يف الرتغيب ) 

ذكرت منه هذه القطعة ملا فيها من احلكم العظيمة  ،عن أبيه، وهو حديث طويل يف أوله ذكر األنبياء 
يهقي: كالمها عن حييى بن سعيد السعدي البرصي، ورواه احلاكم أيًضا، ومن طريقه الب واملواعظ اجلسيمة.

وحييى بن سعيد فيه كالم،  عبد امللك بن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمري، عن أيب ذر بنحوه.  حدثنا 
 .«واحلديث منكر من هذه الطريق وحديث إبراهيم بن هشام هو املشهور واهلل أعلم

وعقب عىل كالم املنذري السابق  «اضعيف جدً »وقال:  (،1352وأورده األلباين يف ضعيف الرتغيب برقم ) 
(، وبعض فقراته قد صحت متفرقة يف 5638لكن إبراهيم هذا متهم ... واحلديث خمرج يف الضعيفة )»بقوله: 

بعض األحاديث، وقد أودعتها يف الصحيحة وبياهنا هنا مما ال يتسع له املجال، وقد ميزهتا عن الضعيفة منها يف 
 -(: ضعيف جًدا 361لكنه قال يف التعليقات احلسان برقم ). «(13العلم/ - 2وارد الظمآن )كتايب صحيح م

 (.6090و 1910الضعيفة )
ا دون ذكر الشاهد منه، ولذا فإن حمل الشاهد هنا ليس مما أشار إليه وقد روي احلديث من طرق أخرى خمترًص         

 .   «يف بعض األحاديثوبعض فقراته قد صحت متفرقة » الشيخ بقوله السابق:
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      ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿ :ملـا نزلـت :قـال  ابن عبـاس وعن
كلهللا يف صللحف إبللراهيم » :قــال النبــي  [19-18]األعــىل:   ﴾ٺ ٺ ٿ 

 .(1) «وموسى

 

 

 
 

                                       
بـرقم  (333 /10والنسائي يف السـنن الكـربى ) ،-( 8/383كام نقله عنه ابن كثري يف تفسريه )  –أخرجه البزار  (1)

بن عيل عن معتمر بـن سـليامن ا( من طرق عن نرص 2930( برقم )2/258(، واحلاكم يف املستدرك )11604)
 به.  ابن عباس عن أبيه عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن 

ال نعلم أسند الثقات عن عطاء بن السائب عن (: »8/383كام نقله عنه ابن كثري يف تفسريه ) –قال البزار          
 ،«هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل لرجاه»وقال احلاكم:  ،«ا آخرعكرمة عن ابن عباس غري هذا وحديثً 

 (.2/193للفتاوي )ووافقه الذهبي، وصحح إسناده السيوطي يف احلاوي 
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المبحث الثالث: عالقة صحف موسى باأللواح والتوراة
 

 

 والتوراة قة صحف موسى باأللواح عال :املبحث الثالث
  :التعريف ابأللواح والتوراة :أولا 

األلواح، والتوراة، ولبيان  أنه أنزل عىل موسى  ذكر اهلل 

 مفهومهام يف اللغة عالقة صحف موسى بكل منهام لعل من املستحسن الوقوف عىل

 :وما ورد يف كل منهام يف النصوص الرشعية والكتاب املقدس

الالم والواو واحلاء أصل » :ل ابن فارسيقو مجع لوح. :األلواح :األلواح -

يشء يلوح، إذا ملح وملع، ـصحيح، معظمه مقاربة باب اللمعان، يقال: الح ال

واحد من ألواح السفينة، ومن الباب اللوح: الكتف، واللوح: ال واملصدر اللوح...

صفيحة من » :فاللوح هو .(1)«ألنه يلوح اكل عظم عريض؛ وسمي لوح   اوهو أيض  

 .(2)«الوح   الكتف إذا كتب عليه سمياخلشب، وصفائح 

 عليها كالمه. امكتوب   األلواح التي أنزهلا اهلل عىل موسى  :واملقصود هبا هنا

والذي يغلب به الظن » (3)«د األلواح، ويف جوهرها، ومقدارهاواختلف يف عد»
ا من السلف  كانوا يسألون اليهود عن هذه األمور، فلهذا  أن كثري 

اضطربت، فهذا يقول من خشب، وهذا يقول من ياقوت، وهذا يقول اختلفت و
  ، (4)«ا يقول من برد، وهذا يقول من حجرمن زمرد، وهذا يقول من زبرجد، وهذ

ليس يف لفظ اآلية ما يدل عىل كيفية تلك األلواح، وعىل كيفية تلك الكتابة فإن »و
 كوتـب السوإال وج ،هـب القول بـوج يل منفصل قوـيل بدليـثبت ذلك التفص

                                  
 (.5/220مقاييس اللغة ) (1)
)ص:  سراف نبال (، جممل اللغة1/402) للجوهريالصحاح  وانظر: .(5/160)هتذيب اللغة لألزهري  (2)

 (.2/584) روظنم نبال (، لسان العرب4/13) هديس نبال األعظم (، املحكم واملحيط798
 (.3/270) أليب السعود إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم (3)
 (.2/281فتح القدير للشوكاين ) (4)
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 .(1) «عنه

  ا وقد جاء يف التوراة ما يدل عىل أن األلواح كانت من حجارة وأن عدده

يقول الطاهر  وهلذا .، فيمكن االستئناس بذلك يف معرفة ماهيتها وعددها(2)لوحان

جماز بالصورة؛ ألن  ااح التي أعطاها اهلل موسى ألواًح وتسمية األلو» :بن عاشور

األلواح التي أعطيها موسى كانت من حجارة، كام يف التوراة يف اإلصحاح الرابع 

ا األلواح ألهنا عىل صورة األلواح، والذي والعرشين من سفر اخلروج، فتسميته

باإلصحاح الرابع والثالثني أن اللوحني كتبت فيهام الوصايا العرش التي ابتدأت هبا 

رشيعة موسى، وكانا لوحني، كام يف التوراة، فإطالق اجلمع عليها هنا: إما من باب 

ألهنام كانا إطالق صيغة اجلمع عىل املثنى بناء عىل أن أقل اجلمع اثنان، وإما 

مكتوبني عىل كال وجهيهام، كام يقتضيه اإلصحاح الثاين والثالثون من سفر 

 .(3)«خلروج، فكانا بمنزلة أربعة ألواحا

يف القرآن الكريم يف ثالثة مواضع، وجاء  وقد ورد ذكر ألواح موسى 

ہ ھ ھ ھ ﴿ : قال ضمنته باهلدى والرمحة،وصف ما ت
 [154اف:]األعر﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆھ ے ے ۓ

ٺ ٺ ﴿ : هنا بالشمول والتفصيل، قال كام جاء وصف مضمو
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 .[145 ]األعراف: ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ :تعاىل قوله يفيقول الرازي 

                                       
 (.14/360مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري للرازي ) (1)

 (.9/10سفر التثنية ) ،(34/1( )31/18انظر: سفر اخلروج ) (2)

 (.9/96التحرير والتنوير ) (3)
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شبهة فيه  فال ﴾ٿ ٿ ٹ ﴿وأما قوله: » :[145 ]األعراف: ﴾ٹ ٹ ڤ

تاج إليه موسى وقومه يف دينهم من بل املراد من كل ما حي ،أنه ليس عىل العموم

فهو  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ  ﴿احلالل واحلرام واملحاسن واملقابح، وأما قوله: 

قسمه إىل تعاىل  من كل يشء؛ وذلك ألنه قوله:كالبيان للجملة التي قدمها ب

 .(1)« ملا جيب أن يعلم من األحكامرضبني: أحدمها: موعظة واآلخر تفصياًل 
مون األلواح، والنص عىل أهنا تضمنت الوصايا وقد جاء يف التوراة بيان مض

 .العرش التي هي أصول رشيعة موسى 
والذي كتب اهلل ملوسى يف األلواح هو أصول » :يقول الطاهر بن عاشور

صحاح وهي ما يف اإل حى اهلل هبا إىل موسى كليات هامة للرشيعة التي أو

ك من أرض مرص من أنا الرب إهلك الذي أخرج »( من سفر اخلروج ونصها: 20)

، وال صورة ما ا منحوتً آهلة أخرى أمامي، ال تصنع متثااًل بيت العبودية، ال يكن لك 

مما يف السامء من فوق، وما يف األرض من حتت، وما يف املاء من حتت األرض، ال 

تسجد هلن وال تعبدهن ألين أنا الرب إهلك غيور افتقد ذنوب اآلباء يف األبناء يف 

ا إىل ألوف من حمبي وحافظي والرابع من مبغيض واصنع إحسانً اجليل الثالث 

لرب ال يربىء من نطق باسمه ألن ا ي، ال تنطق باسم الرب إهلك باطاًل وصايا

، اذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل وتصنع مجيع عملك وأما اليوم باطاًل 

عبدك ما أنت وابنك وابنتك و ففيه سبت للرب إهلك ال تصنع عماًل السابع 

وأختك وهبيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك؛ ألن يف ستة أيام صنع الرب السامء 

لذلك بارك الرب يوم  (2)واألرض والبحر وكل ما فيها، واسرتاح يف اليوم السابع

                                       
 (.14/360مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري للرازي ) (1)
 :تعـاىل نفسـه عـن ذلـك، قـال ه سـبحانهرض ونزعىل من نسب التعب إليه بعد خلق السموات واأل تعاىل رد اهلل( 2)

 .[38 ]ق: ﴾ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ   ﴿
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السبت وقدسه، أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك عىل األرض التي يعطيك 

د عىل قريبك شهادة زور، ال تشته ال ترسق، ال تشه ،الرب إهلك، ال تقتل، ال تزن

 امته وال ثوره وال محاره وال شيئً بيت قريبك، ال تشته امرأة قريبك وال عبده وال أ

واشتهرت عند بني إرسائيل بالوصايا العرش، وبالكلامت العرش أي  ،«مما لقريبك

اجلمل العرش، وقد فصلت من اإلصحاح العرشين إىل هناية احلادي والثالثني من 

خلروج، ومن مجلتها الوصايا العرش التي كلم اهلل هبا موسى يف جبل سينا، سفرا

ووقع يف اإلصحاح الرابع والثالثني أن األلواح مل تكتب فيها إال الكلامت 

يقتيض  ة منه، وقوله هنا موعظة وتفصياًل ، التي بالفقرات السبع عرش(1)العرش

 .(2)«عىل ما يف األصاحيح الثالثة عرش االعتامد

أنه أعطى موسى األلواح بعد جميئه مليقات ربه، وأنه بعد  رب وأخ

عودته لقومه وجدهم قد عبدوا العجل وأرشكوا مع اهلل غريه فألقى األلواح من 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ     ﴿: الغضب قال
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
                                       ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 .[150]األعراف: ﴾چ

وقد اختلف املفرسون يف األلواح هل انكرست بعد إلقاء موسـى هلـا أم ال عـىل 

 :قولني

أن األلواح مل تنكرس، واستدل هؤالء بأن القرآن الكريم إنـام ذكـر إلقـاء  :األول

 .(3)هلا دون انكسارها موسى 
                                       

 (.27-34/28انظر: سفر اخلروج ) (1)
 (.98 –9/97التحرير والتنوير ) (2)
 (.9/116) البن عاشور (، التحرير والتنوير15/374) للرازي انظر: مفاتيح الغيب (3)
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السبت وقدسه، أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك عىل األرض التي يعطيك 

د عىل قريبك شهادة زور، ال تشته ال ترسق، ال تشه ،الرب إهلك، ال تقتل، ال تزن

 امته وال ثوره وال محاره وال شيئً بيت قريبك، ال تشته امرأة قريبك وال عبده وال أ

واشتهرت عند بني إرسائيل بالوصايا العرش، وبالكلامت العرش أي  ،«مما لقريبك

اجلمل العرش، وقد فصلت من اإلصحاح العرشين إىل هناية احلادي والثالثني من 

خلروج، ومن مجلتها الوصايا العرش التي كلم اهلل هبا موسى يف جبل سينا، سفرا

ووقع يف اإلصحاح الرابع والثالثني أن األلواح مل تكتب فيها إال الكلامت 

يقتيض  ة منه، وقوله هنا موعظة وتفصياًل ، التي بالفقرات السبع عرش(1)العرش

 .(2)«عىل ما يف األصاحيح الثالثة عرش االعتامد

أنه أعطى موسى األلواح بعد جميئه مليقات ربه، وأنه بعد  رب وأخ

عودته لقومه وجدهم قد عبدوا العجل وأرشكوا مع اهلل غريه فألقى األلواح من 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ     ﴿: الغضب قال
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
                                       ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 .[150]األعراف: ﴾چ

وقد اختلف املفرسون يف األلواح هل انكرست بعد إلقاء موسـى هلـا أم ال عـىل 

 :قولني

أن األلواح مل تنكرس، واستدل هؤالء بأن القرآن الكريم إنـام ذكـر إلقـاء  :األول

 .(3)هلا دون انكسارها موسى 
                                       

 (.27-34/28انظر: سفر اخلروج ) (1)
 (.98 –9/97التحرير والتنوير ) (2)
 (.9/116) البن عاشور (، التحرير والتنوير15/374) للرازي انظر: مفاتيح الغيب (3)
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عنهـا بـولواح أىـ  ،  رست، وأن اهلل أبـل  ووىـ  ـالثاين: أن األلواح انك
 واىتل  هؤالء بام ييل:

ليس  خلربيك ملعايعة،ي   » :قا : قا  رىـو  اهلل  عن ابن عباس  - 1
أخيك وسىيمب  ييع قي،ه يفسوييج   خلليييق األييا ةأليل خل لييسخل   األ يع  ييعة   إن هللا 

 .(1)«رتوعق،يسخل ألقمب خل لسخل  اعنكس
فـ  ونهـا رست، ف   ـأقوا  بعض السلف يف تفسري اآلية ون أن األلواح انك - 2
 .(2) وبقي ونها التوراة -وإن اىتلفت أقواهلم يف حتليله  -قلر 

لأللـواح وانكسـارها،  وا جاء يف ىف  اخل وج ون ذكـ  إلقـاء ووىـ   - 3
ان عنـلوا وكـ»فقـل جـاء يف ىـف  اخلـ وج:  له لوحني عنهام. وكتابة اهلل

اقرتب إىل املحلة أنه أبرص العجل وال قص، فحمي غضب ووى  وط ح اللـوحني 
ثم قا  ال ب ملوى  انحت لك لوحني ون »، (3)«اجلبل  مها يف أىفلـّون يليه وكس

حج  وثل األولني، فوكتب أنا عـ  اللـوحني الكلـامت التـي كانـت األّولـني اللـ ين 
ام  .(4)«كرسَته
 اىتلف يف كلمة )التوراة( هل هي ع بية أم أعجمية ع  قولني: خللتسرخلة: -

ْري(ــا، وأهنا وش أعجميً األو : أن كلمة التوراة ع بية، وليست اىاًم   تقة ون )وه
                                  

(، 12451( ب قم: )12/54(، والطرباين يف الكبري )2447ب قم: ) (4/260أى جه هب ا اللفظ أمحل ) (1)
( ون ط ق عن 2/321(، واحلاكم يف املستلرك )6213( ب قم: )14/96)وأى جه ابن حبان يف صحيحه 

 «. اعنكسرت »به، وليس عنلمها قوله:  أيب برش عن ىعيل بن جبري عن ابن عباس 
 (1/153صحيح ع  رشط الشيخني ومل خي جاه، ووافقه ال هبي. وعزاه اهليثمي يف املجم  ) :قا  احلاكم         

 ، ثم قا : رجاله رجا  الصحيح. ألمحل والبزار والطرباين
(، اجلاو  ألحكام الق آن 2/156(، زاد املسري البن اجلوزي )1/667انظ : جاو  البيان البن ج ي  ) (2)

 (.2/278(، فتح القلي  للشوكاين )7/281للق طبي )
 (.32/19ىف  اخل وج ) (3)
 (.34/1ىف  اخل وج ) (4)

 

 

رَّ (  .(1)أو )التَّوِريهة( وفعلها املايض ال باعي )وه
، وهو ى أن كلمة التوراة أعجمية، ىمي هبا الكتاب املنز  ع  وو :الثاين

 .(2)(، بمعن  اهلل ااىم عرباين، أصله )طهْورً 
 .(3)والناووس والتعليم، ووعناها التوجيه، ،أهنا كلمة عربية -واهلل أعلم-  ـوالظاه

، (4)الرشيعة :وقل أطلق عليها علة تسميات اصطالحية عنل اليهود، وثل
أىفار ، و(5)-طلح يوناين وعناه رشيعة أو قانونوهو وص-ونوووس الناووس 

 .(6)ووى  اخلمسة 
 ة وـ ة، فوصـفها بوهنـارشـيف القـ آن الكـ يم التـوراة ثـامين عـ تعاىل وقل ذك  اهلل

ـــورً  ـــل ، ون ـــه ـــ ً ، وضـــيااا، وف قاًن ـــء، وذك ـــا ا، وتفصـــياًل ا، ومتاًو  ، ورمحـــة، ق
 :﴿تعـــــاىل ، وقـــــا [44]املائـــــلة: ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ: 

 ،[48]األنبيــــــــاء:   ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿
ــــــــا  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿ : وق

 .[154 ]األنعام: ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

عن  تعاىل التي جاءت بعلها وصلقة هلا، قا أن ال ىاالت  وبني 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ     ﴿:عيس  
 ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿ : لــوقا  عن حمم ،[46 لة:ـ]املائ

                                  
 (.17-3/19انظ : اللر املصون للسمني احللبي ) (1)
 (.3/148لتنوي  البن عاشور )انظ : التح ي  وا (2)
 (.48 انظ : ىواء السبيل إىل وا يف الع بية ون اللىيل د. ف عبل ال حيم )ص (3)
 (. 705 انظ : املحيط اجلاو  يف الكتاب املقلس للخزري بولس الفغايل )ص( 4)
 (.978 )ص تىوبل انظ : قاووس الكتاب املقلس( 5)
 (.2/406) ني ىآو ليئومص بيبيح سقلل انظ : دائ ة املعارف الكتابية (6)
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رَّ (  .(1)أو )التَّوِريهة( وفعلها املايض ال باعي )وه
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ــــــــا  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿ : وق

 .[154 ]األنعام: ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

عن  تعاىل التي جاءت بعلها وصلقة هلا، قا أن ال ىاالت  وبني 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ     ﴿:عيس  
 ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿ : لــوقا  عن حمم ،[46 لة:ـ]املائ

                                  
 (.17-3/19انظ : اللر املصون للسمني احللبي ) (1)
 (.3/148لتنوي  البن عاشور )انظ : التح ي  وا (2)
 (.48 انظ : ىواء السبيل إىل وا يف الع بية ون اللىيل د. ف عبل ال حيم )ص (3)
 (. 705 انظ : املحيط اجلاو  يف الكتاب املقلس للخزري بولس الفغايل )ص( 4)
 (.978 )ص تىوبل انظ : قاووس الكتاب املقلس( 5)
 (.2/406) ني ىآو ليئومص بيبيح سقلل انظ : دائ ة املعارف الكتابية (6)
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ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
ٹ ٹ ٹ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 .[89 ]البقرة:   ﴾ڤ ڤ 
أن التوراة املوجودة اآلن ليست هي التوراة التي أنزهلا عىل  كام ذكر 

العهد ونقضوا  وإنام هي حمرفة من قبل بني إرسائيل الذين خانوا موسى 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ  ﴿:امليثاق، قال 

ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٿ
 ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ  ﴿:، وقال [79-78 بقرة:]ال
، [75 ]البقرة: ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿:وقال
 .[13]املائدة:   ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

  :العالقة بني األلواح والتوراة والصحف :نيرااث
من أهل العلم بحث العالقة بني األلواح والتوراة والصحف عىل  امل أجد أحدً 

النحو، لكن يمكن استنباط ذلك من خالل أقواهلم يف العالقة بني األلواح  هذا
والتوراة من جهة، وأقواهلم يف العالقة بني التوراة والصحف من جهة أخرى؛ ولذا 
سأذكر أقواهلم يف هاتني املسألتني، ثم أعقبها بذكر العالقة بني األلواح والتوراة 

 والصحف.
ن املصادر التي تعرضت هلاتني املسألتني شحيحة ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أ

شارة إىل يف ذكر ما يتعلق هبام، وأكثرها يكتفي بذكر أحد األقوال فقط دون اإل اجدً 

 

 

دلة التي استدلوا هبا؛ مما قد عن ذكر األقوال األخرى أو األ أن املسألة خالفية فضاًل 
 له عىل غريه. امنهم ألحد هذه األقوال أو ترجيحً  اكروه اختيارً يضعف اعتبار ما ذ

اختلففف أهففع العلففم ق العالقففة حفف  األلففوا   :العالقةةب  ةةل احلةةلاو اال ةةل ا   -
قيفع: » :  قفال احفن ك فري .(1)والتوراة، وهفع افا كتفاا واحفد أا كتفاح   تل ف 

م صفلة  الفه فيهفا مفواعأ وأح اًمف كتب لوا  من جوهر، وأن اهلل األ كانت
عففىل التففوراة التففي قففال اهلل  مبينففة للحففالل وا،ففراا، وكانففت هففذه األلففوا  م ففت لة

 :ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ      ې ې ﴿ فيهفففا
 .(2)«وقيع: األلوا  أعطيها موسى قبع التوراة، فاهلل أعلم، [43ص:ص]الق  ﴾وئ وئ

 :ق ثالثة أقوال امل رسين ي  ن إمجال أقواهلم ق ذلك وحعد النظر ق كالا
، وهؤالء (3)أن األلوا  هي التوراة ن سها، وهو قول أك ر امل رسين :احال

 :وجهوا قوهلم حأحد أمرين
أن األلوا  مل تت رس ومل يرد ما يدل عىل ذلك، والوارد ق ذلك ال يصح  – 1

 .-كام سبق  - (4)وإنام هو من اإلرسائيليات 
أن األلوا  عندما ت رست نسخت، واختل وا ق زمن نسخها هع هو قبع  – 2

 .(5) ت رسها أو حعده
                                  

 (.9/164(، املنار ملح د رشيد رضا )1/652(، جامع البيان لإلجيي )3/474ت سري احن ك ري ) انظر: (1)
 (.474 /3) ت سري احن ك ري انظر: (2)
(، 2/214(، ت سري الس عاين )3/280(، معامل التنزيع للبغوي )1/667انظر: جامع البيان الحن جرير ) (3)

(، اجلامع ألح اا القرآن للقرطبي 2/156سري الحن اجلوزي )(، زاد امل3/511م اتيح الغيب للرازي )
 نحال والتنوير (، التحرير2/278(، فتح القدير لل وكاين )2/248(، لباا التأويع للخازن )7/281)
 (.27/37) روشاع

 (.9/116) روشاع نحال(، التحرير والتنوير 15/374)للرازي انظر: م اتيح الغيب  (4)
(، فتح القدير لل وكاين 2/156د املسري الحن اجلوزي )(، زا1/667انظر: جامع البيان الحن جرير ) (5)

(2/278.) 
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قيفع: » :  قفال احفن ك فري .(1)والتوراة، وهفع افا كتفاا واحفد أا كتفاح   تل ف 

م صفلة  الفه فيهفا مفواعأ وأح اًمف كتب لوا  من جوهر، وأن اهلل األ كانت
عففىل التففوراة التففي قففال اهلل  مبينففة للحففالل وا،ففراا، وكانففت هففذه األلففوا  م ففت لة

 :ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ      ې ې ﴿ فيهفففا
 .(2)«وقيع: األلوا  أعطيها موسى قبع التوراة، فاهلل أعلم، [43ص:ص]الق  ﴾وئ وئ

 :ق ثالثة أقوال امل رسين ي  ن إمجال أقواهلم ق ذلك وحعد النظر ق كالا
، وهؤالء (3)أن األلوا  هي التوراة ن سها، وهو قول أك ر امل رسين :احال

 :وجهوا قوهلم حأحد أمرين
أن األلوا  مل تت رس ومل يرد ما يدل عىل ذلك، والوارد ق ذلك ال يصح  – 1

 .-كام سبق  - (4)وإنام هو من اإلرسائيليات 
أن األلوا  عندما ت رست نسخت، واختل وا ق زمن نسخها هع هو قبع  – 2

 .(5) ت رسها أو حعده
                                  

 (.9/164(، املنار ملح د رشيد رضا )1/652(، جامع البيان لإلجيي )3/474ت سري احن ك ري ) انظر: (1)
 (.474 /3) ت سري احن ك ري انظر: (2)
(، 2/214(، ت سري الس عاين )3/280(، معامل التنزيع للبغوي )1/667انظر: جامع البيان الحن جرير ) (3)

(، اجلامع ألح اا القرآن للقرطبي 2/156سري الحن اجلوزي )(، زاد امل3/511م اتيح الغيب للرازي )
 نحال والتنوير (، التحرير2/278(، فتح القدير لل وكاين )2/248(، لباا التأويع للخازن )7/281)
 (.27/37) روشاع

 (.9/116) روشاع نحال(، التحرير والتنوير 15/374)للرازي انظر: م اتيح الغيب  (4)
(، فتح القدير لل وكاين 2/156د املسري الحن اجلوزي )(، زا1/667انظر: جامع البيان الحن جرير ) (5)
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أن األلواح تكرست ورفعت ومل يبق منها إال التوراة، فالتوراة هي  :الثاين
 . (1)بعض األلواح ال كلها، وهو قول بعض السلف

، ومن هؤالء من يقول أن (2)أن األلواح غري التوراة، وأهنا نزلت قبلها :الثالث
 . (3)األلواح هي الصحف

 :ما ييل  يشء واحد؛ ويدل لذلك اح والتوراةأن األلو -واهلل أعلم-والذي يظهر 
وصفهام باهلدى والرمحة،  :، مثل-سبق كام-اتفاقهام يف أوصاف كثرية  - 1

 لكل يشء، وكتابة اهلل هلام بيده، نزوهلام بعد هالك فرعون.  وتضمنهام تفصياًل 
أنه ال مانع لغة من تسمية اليشء الواحد بأكثر من اسم العتبارات خمتلفة،  – 2

توراة، ومن حيث حملها  يقال أهنا من حيث االسم العلم سميت ولذا ممكن أن
 ، كالسيف واملهند.اا وألواًح سميت صحفً 

ئــه بأســامء ســمى بعــض الكتــب التــي أنزهلــا عــىل أنبيا  أن اهلل - 3
ا كتاًبـ ا ميته مـا أنزلـه عـىل نبينـا حممـدً باتفاق؛ كتسـ اا واحدً متعددة مع كوهنا كتابً 

ا وهـدى يسـمى فرقاًنـ فكذلك ما أنزله عـىل نبيـه موسـى  ،اا ونورً ا وذكرً وفرقانً 
 .اوتوراة وألواًح 

العالقة بني التوراة اختلف أهل العلم يف  :العالقة بني التوراة والصحف -
ويمكن إمجال أقواهلم ، (4)، وهل مها كتاب واحد أم كتابني خمتلفنياوالصحف أيًض 

                                       
، اجلامع ألحكام القرآن (2/156(، زاد املسري البن اجلوزي )1/667انظر: جامع البيان البن جرير ) (1)

 (.2/278(، فتح القدير للشوكاين )7/281للقرطبي )
(، التحرير والتنوير 9/61(، تفسري املراغي )1/652(، جامع البيان لإلجيي )3/474تفسري ابن كثري ) انظر: (2)

 (.9/164(، املنار ملحمد رشيد رضا )27/37)
 (.6/209القرآن للنيسابوري )(، غرائب 29/274مفاتيح الغيب للرازي ) انظر: (3)
(، السرية احللبية للحلبي 703 (، تفسري اجلاللني )ص365، 3/346بحر العلوم للسمرقندي ) انظر: (4)

(، رشح العقيدة الواسطية البن عثيمني 13/269(، فتح البيان لصديق حسن خان )309، 1/306)
(، رشح 5 فتح القوي املتني للعباد )ص(، 4/77(، فتوى البن جربين ضمن جمموع فتاوى إسالمية )1/65)

 (.1/477العقيدة الطحاوية آلل الشيخ )
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 :أقوال يف ذلك يف أربعة
، (2)، واأللويس(1)وممن قال بذلك ابن النديم اة،أن الصحف غري التور :األول
  :، ويمكن االستدالل هلذا القول بام ييل(4)، وبعض املعارصين(3)والزرقاين

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   ﴿ : قوله – 1
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 .[145-144 ]األعراف:   ﴾ڄ 
 .(5) ل عىل أن الصحف أنزلت قبل التوراةأن سياق اآلية يد :وجه االستدالل

 :ويمكن أن جياب عن ذلك بأن يقال
 ليس يف اآلية داللة ظاهرة عىل أن الصحف أنزلت قبل التوراة. –أ 

أن االسـتدالل بــذلك جـار عــىل قـول مــن يفـرق بــني األلـواح والتــوراة،  –ب 
 .-كام سبق  -والظاهر خالفه 

وأنلزل عللى موسلى قبلل » :فيهالسابق، حيث جاء    حديث أيب ذر – 2
 .(6)«التوراة عشر صحائف

، وبناء عىل ذلك فال يصـح -كام سبق  - بأن احلديث ضعيف جًدا :وجياب عنه
 االحتجاج به.

                                       
 (.149 الفهرست )ص انظر: (1)
 (.15/323روح املعاين ) انظر: (2)
 (.3/191رشح املواهب اللدنية  ) انظر: (3)
سري للصابوين (، صفوة التفا3/2864(، التفسري الوسيط له )195، 30/199التفسري املنري للزحييل ) انظر: (4)

الشاملة  –(، رشح االقتصاد يف االعتقاد للراجحي 1/478(، رشح العقيدة الطحاوية آلل الشيخ )3/523)
- (6/17 .) 

  (.1/478رشح العقيدة الطحاوية آلل الشيخ ) انظر: (5)
  سبق خترجيه. (6)
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ال  أن الصحف هي التوراة، وهو قول أكثر أهل العلم، وإن كان أكثرهم :الثاين

م هلـذا القـول أو ا مـنهقـد يضـعف اعتبـار مـا ذكـروه اختيـارً ؛ ممـا يذكر سـواه أصـاًل 

 :، ويمكن االستدالل هلذا القول بام ييل(1)له عىل غريه اترجيحً 

ئــه بأســامء ســمى بعــض الكتــب التــي أنزهلــا عــىل أنبيا أن اهلل  – 1

ا كتاًبـ ا تسـميته مـا أنزلـه عـىل نبينـا حممـدً باتفاق؛ ك اا واحدً متعددة مع كوهنا كتابً 

وهـدى  ايسـمى فرقاًنـ  ىل نبيـه موسـى، فكذلك ما أنزله عـا ونوًراا وذكرً وفرقانً 

 .(2) اوصحفً  وتوراة

أن العلـامء جممعـون عـىل أن مجيـع األوصـاف  :ويمكن اجلواب عن ذلك بأن يقـال

وهـو القـرآن الكـريم،  كتاًبـا واحـًدا املقصـود هبـا ذكورة فيام أنزل عىل نبينـا حممـًدا امل

؛ -و مـوطن البحـث هنـا وهـ -فإهنم خمتلفون فيه  بخالف ما أنزله عىل نبيه موسى 

 فهو قياس مع الفارق.

ن وقومه، إنام أنزل عىل موسى الكتاب بعد هالك فرعو أن اهلل  – 2
ې ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿ :سبحانه قوله كام يدل عليه

، [43 ]القصص: ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿ :وقوله 

                                       
(، معامل 1040ز له )ص(، الوجي4/203(، الوسيط للواحدي )5/187انظر: املحرر الوجيز البن عطية ) (1)

(، املحرر الوجيز 4/191(، زاد املسري البن اجلوزي )4/509(، تفسري السمعاين )7/414التنزيل للبغوي )
(، الكشف والبيان للثعلبي 18/201(، اللباب يف علوم الكتاب البن عادل )15/125البن عطية )

(، الرساج املنري للرشبيني 19/71)(، نظم الدرر للبقاعي 3/3395لنسفي )ل(، مدارك التنزيل 9/151)
(، فتح القدير 8/163(، إرشاد العقل السليم أليب السعود )4/213(، لباب التأويل للخازن )4/134)

(، التحرير والتنوير 27/64(، تفسري املراغي )9/246(، روح البيان إلسامعيل حقي )5/137للشوكاين )
 (.27/129( )14/270) البن عاشور
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ٱ  ﴿ :تعاىل ، وقوله[154 ]األنعام:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٻ

ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
وهذا ال  ،[145-144 ]األعراف:   ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

شك أنه إنام حصل مرة واحدة، وأن الكتاب املقصود يف اآليات السابقة هو 
 .(1)التوراة

أن اآليات السـابقة غايـة مـا تـدل عليـه أن  :ويمكن اجلواب عن ذلك بأن يقال
إنام كان بعد هالك فرعون وقومه، وفرق بني الكتـب  اب عىل موسى نزول الكت

 كـان مـا ينـزل عـىل األنبيـاء  والصحف، فإنه قبل نزول التوراة عىل موسى 
ۅ ۉ ۉ ې ﴿ : يـدل عليـه قولـه  ، كام(2)اا ال كتبً يسمى صحفً 

، ومما قد يعضد ذلك تفريقه [133 ]طه: ﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
 ا أويت موسـى وعيسـى يف قولـه األنبياء قبل موسى ومبني ما أنزل عىل 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ :تعــــــاىل
ڇ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   ﴿ :ســــبحانه ، وقولــــه[136 ]البقــــرة: ﴾ ڇ ڇ ڇ
ٺ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ   پ 

ٿ ٿ  ٿ  ٹ   ٺ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ڤ   ٿ  ڤ   ﴾ڤ 
سـتدلوا بـه إنـام يـدل عـىل أن صـحف وهلذا يمكن القـول بـأن مـا ا ،[84 ]آل عمران:

وهـذا مـا يقولـه مـن يفـرق بـني  -كـام سـبق  - أنزلت عليه قبل التـوراة موسى 
 الصحف والتوراة.

                                       
  (.343 بدر الغيث )صلانظر: صحف موسى  (1)
 (.1/477رشح العقيدة الطحاوية آلل الشيخ ) انظر: (2)
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 .(1)أنه قد علم باالستقراء والتتبع أن كل نبي عرف بكتاب واحد – 3
إن النصوص الواردة يف ذكر ما أنزل عىل  :ويمكن اجلواب عنه بأن يقال

جمملة، وال يمكن االعتامد عليها يف القطع هبذه النتيجة، ولذا  األنبياء والرسل 
 .وقع اخلالف فيام أنزل عىل موسى 

يف القرآن الكريم عن  ن التوراة بعض ما حكاه اهلل تضم – 4
ملقصود بالصحف عني التوراة، وقد تتبع بعضهم هذه الصحف، مما يدل عىل أن ا

 .(2) املعاين يف التوراة وذكر ما يدل عليها منها
كام  - غري التوراة أن اليهود ال يوجد لدهيم كتاب ينسبونه ملوسى  –5
 ولو وجد عندهم غريه لذكروا ذلك ورجعوا إليه. ،-سيأيت 

ا بحفظ كتبهم، وهلذا ضاعت إن اليهود مل يعتنو :ويمكن اجلواب عنه بأن يقال
ٴۇ  ﴿:تعاىل آل موسى وآل هارون، كام قالمنهم، ومل جيدوا منها إال بقية مما ترك 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 

 .[248 ]البقرة:   ﴾ىئ ىئ ىئ  ېئ

 د وقفوا عىل التوراةجيد أهنم ق ا وحديثً املتتبع ملؤلفات أهل العلم قدياًم إن  - 6
خاصة يف نقدها، ونقلوا منها مواضع يف النقض عىل أهل الديانات  اوألفوا كتبً 

الذين يدينون هبا، كام ذكر الفقهاء أحكامها وفصلوا فيها، بخالف صحف موسى 
  فلم تكن معروفة لدهيم عىل أهنا كتاب مستقل متداول كالتوراة، وغاية ما

ىل مرويات إرسائيلية، وهي يف يوجد أقوال يسرية مقتضبة فيها نقل عنها بناء ع
 انيدها أوــبتها إىل أصحاهبا؛ لضعف أســالوقت نفسه ال يمكن االعتامد عليها يف نس

                                  
  (.343 بدر الغيث )صلى صحف موسانظر:  (1)
 (. 140 – 27/131( )278 – 14/271)البن عاشور انظر: التحرير والتنوير  (2)
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 إمكان محلها عىل ذات التوراة نفسها.
أن الصحف هي جزء من أجزاء التوراة، ومل أقف عىل من ذكره سوى  :الثالث

 ، ومل يذكر دلياًل (1)عىل سؤال وجه إليه اجوابً   الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
 بقني وأدلتهام.     عىل قوله هذا، وربام كان احلامل له عىل ذلك اجلمع بني القولني السا

إن هذا القول إن أراد به صاحبه أن  :ويمكن اجلواب عن ذلك بأن يقال
الصحف هي أول ما نزل من التوراة فقوله هذا مبني عىل القول بأن الكتب السابقة 
نزلت منجمة كالقرآن ومل تنزل مجلة واحدة، وهو قول ضعيف ومجاهري أهل العلم 

عىل الكتب  ة السيوطي مسألة اختصاص القرآنفقد ذكر العالم .(2)عىل خالفه
ما تقدم يف كالم هؤالء من أن » :ثم عقب عىل ذلك بقوله السابقة بنزوله منجاًم 

 ألسنتهم حتى كاد يكون  سائر الكتب أنزلت مجلة هو مشهور يف كالم العلامِء، وعىل
إناه ال »: أنكر ذلك، وقال -وهو البقاعي- ، وقد رأيت  بعَض فضالء العرصاإمجاعً 

قةل الصواب  أ، بدليل عليه ا نزلْت مفرا : الصواب  األول  (3)«كالقرآن هنا  .(4)«، وأقول 
وأما إن أراد به أن الصحف غري التوراة، وأن اليهود أحلقوها بعد ذلك يف 
التوراة بعد ضياعها، وحماولتهم إعادة تأليفها، فهذا القول هبذا التصور ال لرج عن 

 أن الصحف غري التوراة.القول األول وهو 
 .(5)التوقف :الرابع

                                       
 (.367 يفي )صفتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عف انظر: (1)
(، بحر العلوم للسمرقندي 3/259(، تفسري ابن أيب زمنني )17/445انظر: جامع البيان البن جرير ) (2)

(، 3/368(، معامل التنزيل )1/497(، تفسري السمعاين )7/132(، الكشف والبيان للثعلبي )2/537)
 (.20/53للعيني ) (، عمدة القارئ28 /13(، اجلامع ألحكام القرآن )24/69مفاتيح الغيب )

 (.13/380( )507-5/512انظر كالم البقاعي يف هذه املسألة يف كتابه نظم الدرر ) (3)
 (.1/134اإلتقان ) (4)
(، الفتاوى له 3/445(، تفسري سورة البقرة له )1/446رشح رياض الصاحلني البن عثيمني ) انظر: (5)

(3/163.) 
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 ه1438مجادى اآلخرة      (3العدد )      جملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز 

27 

لة، واملصري إىل الرتجيح ومما سبق يتضح أن أدلة األقوال غري رصحية يف الدال

عليها غري ممكن، غري أن القول بأن الصحف هي عني التوراة يشهد له  ااعتامدً 

التوراة، ينسب ملوسى غري  اا، فاليهود ال يعرفون كتابً  وحديثً يخ اليهودي قدياًم التار

عن إعادة كتابته ولو قدر نزول كتاب آخر عليه وضياعه منهم مل يمنعهم ذلك 

من  ارفة ونسبوها إليه، وقد سألت عددً ؛ كام كتبوا التوراة املحونسبته إىل موسى

فلم يعرفوها  أساتذة الالهوت من اليهود والنصارى عن صحف موسى 

عند بحث موقف اليهود  وتعجب بعضهم من سؤايل، وسيأيت مزيد بيان لذلك

 .والنصارى من صحف موسى 
يمكن أن يقال بأن األقوال املمكنة يف العالقة بني  :بناء على ما سبل  -

 :األلواح والتوراة والصحف يمكن إمجاهلا يف مخسة أقوال
أن األلواح والتوراة والصحف كلها أسامء ملسمى واحد، وهو قول  :األول

 .-كام سبق  - أكثر املفرسين

أن التوراة والصحف اسامن ملسمى واحد، وأما األلواح فهي أعم منهام،  :لثاينا

 ما بقي من األلواح بعد تكرسها.  -والصحف عىل هذا القول  - إذ التوراة

ة، وهذا اسامن ملسمى واحد، ومها غري التورا أن األلواح والصحف :الثالث

 ليه.ل عالدون عزوه ألحد أو استد القول ذكره الرازي مرساًل 

 أن األلواح والتوراة اسامن ملسمى واحد، ومها غري الصحف. :الرابع

 اء ملسميات خمتلفة، ومل أجد أحدً أن األلواح والتوراة والصحف أسام :اربام 

 قال به أو نقله عن غريه.

أن األلواح والتوراة والصحف كلها أمساء  - وهللا أعلم - والذي يظهر يل
 .- كما سبل - فسرينملسمى واحد، وهو قول أكثر امل

 الشايع د. حممد بن عبد العزيز       والسنة والكتاب املقدس قرآنيف نصوص ال : دراسة عقديةصحف موسى 
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  عالقة صحف موسى بصحف إبراهيم :املبحث الرابع
      يف كتابه عن الصحف التي أنزهلا عىل األنبياء والرسل  أخرب اهلل 

   ًفقال ا جمماًل خرب : ﴿ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ
وخص منها صحف إبراهيم وصحف موسى  [133 ]طه: ﴾ائ ەئ ەئ وئ 

  بالذكر فقال: ﴿ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ 

يف القرآن الكريم كان مرتني،  كام أن ذكر صحف موسى  ،[19-18 ]األعىل:

وهلذا أشار بعض أهل  .مقرونة بذكر بصحف إبراهيم  ات فيهام مجيعً وكان

إىل بعض احلكم املتعلقة هبذا، كام أشاروا إىل العالقة بينهام التي   العلم

 .(1)أوجبت ذلك

ام خص هذه الصحف بالذكر؛ ألن العرب وإن» :يقول الطاهر بن عاشور

ويسموهنا احلنيفية، وربام ادعى بعضهم أنه عىل إثارة منها  يعرفون إبراهيم ورشيعته

وأما صحف موسى فهي مشتهرة عند أهل الكتاب،  مثل: زيد بن عمرو بن نفيل.

نصارى  والعرب لالطون اليهود يف خيرب وقريظة والنضري وتيام، ولالطون

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿: قال اهلل  نجران، وقد
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

  .[48 ]القصص: ﴾ڭ ۇ 

وتقديم صحف موسى ألهنا اشتهرت بسعة ما فيها من اهلدى والرشيعة، وأما 

صحف إبراهيم فكان املأثور منها أشياء قليلة، وقدرت بعرش صحف، أي مقدار 

رابة أربع آيات من آي القرآن بحيث عرش ورقات باخلط القديم، تسع الورقة ق
                                       

(، الرساج املنري 18/201للباب يف علوم الكتاب البن عادل )(، ا29/275) للرازي انظر: مفاتيح الغيب (1)
 (.9/246(، روح البيان إلسامعيل حقي )8/163) أليب السعود (، إرشاد العقل السليم4/134للرشبيني )
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يف القرآن الكريم كان مرتني،  كام أن ذكر صحف موسى  ،[19-18 ]األعىل:

وهلذا أشار بعض أهل  .مقرونة بذكر بصحف إبراهيم  ات فيهام مجيعً وكان

إىل بعض احلكم املتعلقة هبذا، كام أشاروا إىل العالقة بينهام التي   العلم

 .(1)أوجبت ذلك

ام خص هذه الصحف بالذكر؛ ألن العرب وإن» :يقول الطاهر بن عاشور

ويسموهنا احلنيفية، وربام ادعى بعضهم أنه عىل إثارة منها  يعرفون إبراهيم ورشيعته

وأما صحف موسى فهي مشتهرة عند أهل الكتاب،  مثل: زيد بن عمرو بن نفيل.

نصارى  والعرب لالطون اليهود يف خيرب وقريظة والنضري وتيام، ولالطون

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿: قال اهلل  نجران، وقد
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

  .[48 ]القصص: ﴾ڭ ۇ 

وتقديم صحف موسى ألهنا اشتهرت بسعة ما فيها من اهلدى والرشيعة، وأما 

صحف إبراهيم فكان املأثور منها أشياء قليلة، وقدرت بعرش صحف، أي مقدار 

رابة أربع آيات من آي القرآن بحيث عرش ورقات باخلط القديم، تسع الورقة ق
                                       

(، الرساج املنري 18/201للباب يف علوم الكتاب البن عادل )(، ا29/275) للرازي انظر: مفاتيح الغيب (1)
 (.9/246(، روح البيان إلسامعيل حقي )8/163) أليب السعود (، إرشاد العقل السليم4/134للرشبيني )

المبحث الرابع: عالقة صحف موسى بصحف إبراهيم عليهما السالم 
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  عدد صحف موسى  :املبحث اخلامس
 -كام سبق  -يف القرآن الكريم والسنة النبوية  جاء ذكر صحف موسى 

 بصيغة اجلمع. 

كثرية أو  اى وإبراهيم هل مجعها لكوهنا صحفً صحف موس» :يقول الرازي

 ]التحريم: ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ  ﴿ :تعاىل ا مضافة إىل اثنني كام قاللكوهن

 ، وقال[150 ]األعراف: ﴾ٿ ٿ﴿ :تعاىل لظاهر أهنا كثرية، قال اهللا .[4

 .(1)«وكل لوح صحيفة [154 ]األعراف: ﴾ ے ے    ﴿ :تعاىل

ومجع الصحف إما ألن موسى له صحيفة » :وقال النيسابوري 

وإبراهيم له صحيفة فذكر التثنية بصيغة اجلمع، وإما ألن كل واحد منهام له صحف 

 .(2)«وكل لوح صحيفة [150 ]األعراف: ﴾ٿ ٿ   ﴿:لقوله 

  :جاء فيه السابق حتديد عددها، حيث  ث أيب ذروقد ورد يف حدي

 يف ذلك. ا، فلو صح لكان نص  (3) «سى قبل التوراة عشر صحائفلى مو وأنزل ع»

ي أنزل اهلل عىل قرأت يف العرش صحف الت» : جاء عن كعب األحبار أنه قالكام

 . ...»(4)موسى 

 

 
 

                                       
  (.29/274)للرازي مفاتيح الغيب ( 1)
  (.6/209) للنيسابوري غرائب القرآن ورغائب الفرقان (2)
  سبق خترجيه. (3)
  (.8/445) البن عجيبةذكره يف البحر املديد ( 4)

 

 

 .(1)«يف صحف إبراهيم مقدار أربعني آيةيكون جمموع ما 

يف سوريت النجم  صحف إبراهيم وموسى  وقد ذكر اهلل 

صحف إبراهيم، ويف سورة  واألعىل، ففي سورة النجم قدم صحف موسى عىل

وتقديم صحف موسى إما ألهنا »، ىل قدم صحف إبراهيم عىل صحف موسىاألع

أقرب وأشهر وأكثر، وإما ألنه رتب وصف إبراهيم عليه، وإما حلسن رعاية 

 .(2)«ربك هذا املعنى مع ترتيب الوجود الفاصلة وقد راعى يف آخر سبح اسم

 

 

                                  
 (.27/130التحرير والتنوير ) (1)
 (.6/209) يروباسينلل غرائب القرآن ورغائب الفرقان (2)
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  عدد صحف موسى  :املبحث اخلامس
 -كام سبق  -يف القرآن الكريم والسنة النبوية  جاء ذكر صحف موسى 

 بصيغة اجلمع. 

كثرية أو  اى وإبراهيم هل مجعها لكوهنا صحفً صحف موس» :يقول الرازي

 ]التحريم: ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ  ﴿ :تعاىل ا مضافة إىل اثنني كام قاللكوهن

 ، وقال[150 ]األعراف: ﴾ٿ ٿ﴿ :تعاىل لظاهر أهنا كثرية، قال اهللا .[4

 .(1)«وكل لوح صحيفة [154 ]األعراف: ﴾ ے ے    ﴿ :تعاىل

ومجع الصحف إما ألن موسى له صحيفة » :وقال النيسابوري 

وإبراهيم له صحيفة فذكر التثنية بصيغة اجلمع، وإما ألن كل واحد منهام له صحف 

 .(2)«وكل لوح صحيفة [150 ]األعراف: ﴾ٿ ٿ   ﴿:لقوله 

  :جاء فيه السابق حتديد عددها، حيث  ث أيب ذروقد ورد يف حدي

 يف ذلك. ا، فلو صح لكان نص  (3) «سى قبل التوراة عشر صحائفلى مو وأنزل ع»

ي أنزل اهلل عىل قرأت يف العرش صحف الت» : جاء عن كعب األحبار أنه قالكام

 . ...»(4)موسى 

 

 
 

                                       
  (.29/274)للرازي مفاتيح الغيب ( 1)
  (.6/209) للنيسابوري غرائب القرآن ورغائب الفرقان (2)
  سبق خترجيه. (3)
  (.8/445) البن عجيبةذكره يف البحر املديد ( 4)

المبحث الخامس: عدد صحف موسى عليه السالم
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   مضمون صحف موسى  :املبحث السادس
السابق   يف حديث أيب ذر جاء وصف مضمون صحف موسى 

يف القرآن الكريم بعض ما جاء يف  عظ، كام ذكر اهلل ا كانت موابأهن

 .صحف موسى 
 ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ه: ــوقول» : خ عطية ساملـيقول الشي

 لتضمنها معنى التوحيد ؛سورة كلهاقيل: اسم اإلشارة راجع إىل ال [18 ]األعىل:

والذكر، والعبادات، والصحف األوىل: هي صحف إبراهيم وموسى، عىل  واملعاد،

بدل من األوىل ... ويف هذا نص عىل أن يف القرآن مما يف الصحف األوىل، وقد أهنا 

جاء ما يدل أن معان أخرى كذلك يف صحف إبراهيم وموسى كام يف سورة النجم 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی  ﴿ يف قوله:
جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خب مبىب يب جت حت ختمت ىت يت 

 .(2)«(1)ومواعظ ثااًل وهذا يؤيد أهنا أكثرها أم [41-33]النجم:    ﴾جث 

مما هو مذكور يف صحف  ستعراض ما جاء يف كتاب اهلل وفيام ييل ا

 :موسى 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ﴿:قال  – 1

ىئی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خب مبىب يب جت حت 
ختمت ىت يت جث مثىث يث حج مج جحمح جخ حخ مخ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ جسحس خس مس حص مص
ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ 

                                       
 «.أكثرها أمثاٌل ومواعظأن »كذا يف املصدر، والصواب:  (1)
  (.506-8/507تتمة أضواء البيان )( 2)
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ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄڄ 
  ﴾ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک 

 .[56 - 36 ]النجم:
قال: كلها يف  [ 1] األعىل:  ﴾ں  ڻ  ڻ  ڻ   ﴿عن ابن عباس قال: ملا نزلت 

قال: وىف  [37 ]النجم:   ﴾ېئ ىئ ىئ ﴿صحف إبراهيم وموسى، فلام نزلت: 

  .[38 ]النجم:   ﴾ی ی ی ی جئ     ﴿

ۇئ ﴿يعني أن هذه اآلية كقوله يف سورة النجم: » : قال احلافظ ابن كثري
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئمئ 
ىئ يئ جب حب خب مبىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مثىث 

 .(1)«ىل آخرهناآليات إ [42-36 ]النجم:   ﴾يث حج مج 

ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ ﴿ :وعن أيب مالك الغفارّي يف قوله
 [56 لنجم:]ا ﴾ژ ڑ ڑ ک ک   ﴿:إىل قوله [39-38 ]النجم: ﴾ جب حب خب مب

 .(2)«هذا يف صحف إبراهيم وموسى »قال: 

ۇئ  ﴿ :من قوله ذكر اهلل  هذه احلروف التي » :وعن أيب صالح قال
ژ  ﴿ :إىل قوله [37-36 ]النجم: ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ 

 .(3)«وموسى كل هذه يف صحف إبراهيم [56 ]النجم: ﴾ڑ ڑ ک ک

ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ    ﴿:  قوله» : قال الرازي
وما بعده من األمور املذكورة عىل قراءة من  [39-38 ]النجم: ﴾ حب خب يئ جب

                                       
  (.8/382تفسري ابن كثري ) (1)
( من طريق حممد بن عبيد املحاريّب، عن أيب مالك اجلَنْبي، 22/546ع البيان ت شاكر )أخرجه الطربي يف جام (2)

 به. عن إسامعيل بن أيب خالد، عن أيب مالك الغفارّي 
 ( عن السدي عن أيب صالح.17/121ذكره القرطبي ) (3)

المبحث السادس: مضمون صحف موسى عليه السالم
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ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄڄ 
  ﴾ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک 

 .[56 - 36 ]النجم:
قال: كلها يف  [ 1] األعىل:  ﴾ں  ڻ  ڻ  ڻ   ﴿عن ابن عباس قال: ملا نزلت 

قال: وىف  [37 ]النجم:   ﴾ېئ ىئ ىئ ﴿صحف إبراهيم وموسى، فلام نزلت: 

  .[38 ]النجم:   ﴾ی ی ی ی جئ     ﴿

ۇئ ﴿يعني أن هذه اآلية كقوله يف سورة النجم: » : قال احلافظ ابن كثري
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئمئ 
ىئ يئ جب حب خب مبىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مثىث 

 .(1)«ىل آخرهناآليات إ [42-36 ]النجم:   ﴾يث حج مج 

ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ ﴿ :وعن أيب مالك الغفارّي يف قوله
 [56 لنجم:]ا ﴾ژ ڑ ڑ ک ک   ﴿:إىل قوله [39-38 ]النجم: ﴾ جب حب خب مب

 .(2)«هذا يف صحف إبراهيم وموسى »قال: 

ۇئ  ﴿ :من قوله ذكر اهلل  هذه احلروف التي » :وعن أيب صالح قال
ژ  ﴿ :إىل قوله [37-36 ]النجم: ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ 

 .(3)«وموسى كل هذه يف صحف إبراهيم [56 ]النجم: ﴾ڑ ڑ ک ک

ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ    ﴿:  قوله» : قال الرازي
وما بعده من األمور املذكورة عىل قراءة من  [39-38 ]النجم: ﴾ حب خب يئ جب

                                       
  (.8/382تفسري ابن كثري ) (1)
( من طريق حممد بن عبيد املحاريّب، عن أيب مالك اجلَنْبي، 22/546ع البيان ت شاكر )أخرجه الطربي يف جام (2)

 به. عن إسامعيل بن أيب خالد، عن أيب مالك الغفارّي 
 ( عن السدي عن أيب صالح.17/121ذكره القرطبي ) (3)
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 .(1) « قرأ أن بالفتح

 .[38 ]النجم:  ﴾ی ی ی ی جئ ﴿ :وقوله» : قال الطاهر بن عاشور

ل من جممل،  جيوز أن يكون بداًل  من ما يف صحف موسى وإبراهيم بدَل مفصا

 نباأ بأنه ال تزر وازرة وزر أخرى.أم مل ي :فتكون )أْن( خمففة من الثقيلة. والتقدير

ت ما يف صحف موسى وإبراهيم ألن ما من وجيوز أن تكون )َأن ( تفسريية َفرسا

ما يف »الصحف يشء مكتوب، والكتابة فيها معنى الَقول دون حروفه فصَلح 

 ( التفسريية ...ألن تفرسه )أنْ  «صحف موسى

جيوز أن  :[41-40 ]النجم: ﴾ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث ﴿

ما ) فهي من متام تفسري [38 ]النجم:  ﴾ی ی ی ی جئ  ﴿عىل مجلة  اون عطفً تك

 ...[  37 ،36 :] النجم (يف صحف موسى وإبراهيم
صحف  ملا يف ﴾ مشمواًل ىب يب﴿ :وجيوز أن ال يكون قوله مضمون قوله

ه عىل )ما ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ﴿ :( املوصولة من قولهموسى وإبراهيم فعطف 
ۈئ   ﴿ : لباء اجلر يف قولهفيكون معمواًل ، عطف املفرد عىل املفرد ﴾ ېئېئ

أي ال بد أن  ،مل ينبأ بأن سعي اإلنسان سوف ي رى :والتقدير ،لخإ ﴾ۈئ ېئ

أي مل ينبأ هبذه احلقيقة الدينية وعليه فال نتطلب ثبوت  ،أي جيازى عليه ،رىي  

 ...ملة يف رشيعة إبراهيم مضمون هذه اجل
كالقول يف موقع مجلة القول يف موقعها  [42]النجم:  ﴾ىث يث حج مج ﴿

فيجوز أن تكون هذه اجلملة معطوفة  ،سواءً  [40 ]النجم: ﴾ىب يب جت حت﴿
 ،وإبراهيم فتكون تتمة ملا يف صحف موسى  ﴾ىب يب جت حت﴿عىل مجلة 

من الغيبة إىل اخلطاب واملخاطب غري   االتفاتً  ﴾ يث حج  ﴿ :ويكوَن اخلطاب يف قوله

                                       
 (.29/274مفاتيح الغيب ) (1)
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وز أهنا ليست مما اشتملت عليه صحف وأن إىل ربه املنتهى ...وجي :معنّي فكأنه قيل
ها عطَف مفرد عىل مفرد نسبك من فيكون املصدر امل ،موسى وإبراهيم ويكون عطف 

 ...ب للنبي واخلطا ،أي مل ينبأ بأن إىل ربك املنتهى ،للباء ومعموهلا مدخواًل  (أنّ )
فهذه اجلملة ال جيوز اعتبارها معطوفة  :[49 ]النجم:   ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴿
؛ إذ ال تصلح ألن تكون مما يف صحف موسى ﴾ی ی ی ی جئ  ﴿لة عىل مج

فيتعني أن   يف زمن إبراهيم وال يف زمن موسى وإبراهيم؛ ألن الشعرى مل تعبد
 .لخإ ﴾ېئېئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿ :( املوصولة من قولهتكون معطوفة عىل )ما

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ   ﴿
ملة كموقع اجلمل التي قبلها يف احتامل موقع هذه اجل .... [52-05 ]النجم:﴾ چ 

ا مما شملته الصحف  كوهنا زائدة عىل ما يف صحف موسى وإبراهيم، وحيتمل كوهن 
 اا للمؤتفكة عاملً عاد وثمود وقوم نوح، وكان معارًص املذكورة فإن إبراهيم كان بعد 

 مل تقرن اجلملة بضمري الفصل. االكها، ولكون هالك هؤالء معلومً هب
استئناف ابتدائي أو فذلكٌة ملا تقدم  :[56 ]النجم: ﴾ ک ک ژ ڑ ڑ  ﴿

إىل  ارة فإن جعلَت اسم اإِلشارة راجعً عىل اختالف االعتبارين يف مرجع اسم اإِلشا
 ،القرآن فإنه حلضوره يف األذهان ينزل منزلة يشء حمسوس حارض بحيث يشار إليه

سم اإِلشارة عىل أسلوب قوله عد افالكالم انتقال اقتضايب تنهية ملا قبله وابتداٌء ملا ب
: ﴿وإن جعلَت اسم اإِلشارة ، ...[  52 :] إبراهيم  ﴾ ى  ى  ائ

 ينبأ به الذي توىل أو إىل ما مل ،إىل ما تقدم من أول السورة بتأويله باملذكور اعائدً 
إىل هنا  [36 ]النجم:﴾ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿ :من قوله ءابتداً  ،وأعطى قلياًل 

حلضوره يف  شارة إىل الكالم املتقدم تنزياًل فتكون اإلِ  ، املتقدمنيعىل كال التأويلني
 .(1)«إليه زلة حضوره يف املشاهدة بحيث يشارالسمع من

                                       
 (.157 -27/130التحرير والتنوير ) (1)
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وقد أشار كثري من املفرسين يف تفسريهم هلذه اآليات إىل كون هذه األمور 
 .(1)املذكورة يف هذه اآليات مذكورة يف صحف موسى 

  بعينها أم بجنسها ذكر ابن عادل   وهل هي مذكورة يف صحف موسى
 حيتمل أن يكون املراد  (باَِم )يف قوله  (ما)و» :، فقاللحمتم أن كال األمرين

ون عني ما يف جنس ما قبلها أي مل ينبأ بالتوحيد واحلرش وغريه، وحيتمل أن يك
 .(3)وهلذا تتبع بعضهم هذه املعاين يف رشيعة إبراهيم وموسى  .(2)«التوراة ال جنسه

ٱ ٻ ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب  ﴿ :قال  – 2
ٻ ٻ ٻپ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ 

 .[19-14 ]األعىل:   ﴾ٿ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ   ﴿عن ابن عباس قال: ملا نزلت: 

يف صحف إبراهيم  -كان هذا  أو:- كان كل هذا» :قال النبي  ﴾ٿ 
ا يف كله» ال: ق ﴾ ں ڻ ڻ ڻ    ﴿وعن ابن عباس قال: ملا نزلت  .(4)«وموسى

 .(5)«صحف إبراهيم وموسى
ڀ ڀ ڀ  ﴿ :ون يف اسم اإلشارة يف قوله وقد اختلف املفرس

 :﴾ڀ ٺ
                                                  ی جئ حئ  ﴿ :يعود عىل اآليات األربع املذكورة يف قوله :فقال بعضهم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پڀ مئ ىئيئ جب حب خب مب

                                       
(، الدر املنثور للسيوطي 3/396(، مدارك التنزيل للنسفي )4/192سري البن اجلوزي )انظر: زاد امل (1)

 (.291 –14/271) البن عاشور (، التحرير والتنوير7/660)
 (.18/201اللباب ) (2)
 (. 140 –27/131) البن عاشور انظر: التحرير والتنوير (3)
 سبق خترجيه. (4)
من طريق زكريا بن حييى، عن نرص بن عيل، عن املعتمر بن سليامن،  (11668أخرجه النسائي الكربى برقم ) (5)

 به.   ن السائب، عن عكرمة، عن ابن عباسعن أبيه، عن عطاء ب
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 .[19-41]األعىل: ﴾ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ
 .(1)يعود عىل ما ذكر يف السورة كلها  :وقال بعضهم

عن ابن  -فيام رواه ابن جرير- قال عكرمة» :-  -قال احلافظ ابن كثري 

ڀ ڀ ﴿يف قوله:  -محيد، عن مهران، عن سفيان الثوري، عن أبيه، عن عكرمة
يقول: اآليات التي يف  [19-81]األعىل:﴾ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ 

 وقال أبو العالية: قصة هذه السورة يف الصحف األوىل. .سبح اسم ربك األعىل

ی  جئ  حئ  مئ      ىئ   ﴿إشارة إىل قوله:  ﴾ڀ ڀ﴿واختار ابن جرير أن املراد بقوله: 
-14األعىل: ] ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  يئ    جب  حب  خب  مب   

 ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿أي: مضمون هذا الكالم  ﴾ڀ ڀ﴿ثم قال: [  17
ادة وابن زيد، سن قوي، وقد روي عن قتوهذا اختيار ح .﴾ٺ ٺ ٿ 

 .(2)«نحوه. واهلل أعلم

   ذكر بعض ما تضمنته صحف موسى   كام جاء يف حديث أيب ذر
كلها:   اكانت عبر »اهلل، فام كانت صحف موسى؟ قال: قلت: يا رسول  :وهو قوله

عجبت ملن أيقن ابملوت مث هو يفرح، وعجبت ملن أيقن ابلنار مث هو يضحك، 
ملن أيقن ابلقدر مث هو ينصب، عجبت ملن رأى الدنيا وتقلبها أبهلها مث  وعجبت

 .(3)«ا مث ال يعملبت ملن أيقن ابحلساب غدر اطمأن إليها، وعج

كقول  كام جاءت نصوص أخرى حتكي بعض ما ورد يف صحف موسى 

سبعة  أنزل اهلل  عىل موسى  قرأت  يف العرش صحف التي» :كعب األحبار
                                       

(، تتمة 4/419(، لباب التأويل يف معاين التنزيل للخازن )10/507) انظر: تأويالت أهل السنة للامتريدي (1)
 (.8/506أضواء البيان لعطية سامل )

 (.8/382سري ابن كثري )تف (2)
 سبق خترجيه. (3)
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عىل اهلل،  اا عىل الدنيا أصبح ساخطً أول سطر منها: َمن أصبح حزينً ة، أسطار متصل

الثاين: َمن كانت الدنيا أكرب مهه نزع اهلل  خوف اآلخرة من قلبه، الثالث: َمن شكى 

الرابع: َمن تواضع ملَِِلك ِمن ملوك الدنيا  ، ة نزلت به كأنام شكى اهللمصيب

بال اهلل  من أي  ذهب ثلث دينه، اخلامس: َمن ال يبايل من أي األبواب أتاه رزقه مل ي 

، السادس: َمن أتى خطيَئة وهو -يعني من حالل أو حرام-نم يدخله أبواب جه

آدمي جعل اهلل  الفقر يضحك دخل النار وهو يبكي، والسابع: َمن جعل حاجته إىل 

 .(1)«عينيه بني

 

 

 
 

                                       
 (.7/290ذكره ابن عجيبة يف البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد ) (1)

 الشايع د. حممد بن عبد العزيز       والسنة والكتاب املقدس قرآنيف نصوص ال : دراسة عقديةصحف موسى 

38 

  ص صحف موسى الدالالت العقدية ملضمون نصو :املبحث السابع
نجد أهنا تضمنت دالالت  عند التأمل فيام بلغنا من مضمون صحف موسى 

 :وسأذكرها هنا بإجياز واختصار عقدية مهمة حيسن استجالؤها والوقوف معها،
بعث اهلل  :اتفاق كتب األنبياء ورساالهتم على األصول العقدية العامة – 1
 لص والتحذير من الرشك، قالأنبياءه ورسله بالدعوة إىل التوحيد اخلا 

 ﴾ڇڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿ :سبحانه
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿ :، وقال [36 ]النحل:

فكانت أصول دعوهتم واحدة، وكان  [25 ]األنبياء:﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ
ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿:  هو الرشائع والفروع كام قالاالختالف بينهم إنام 

عاشر حنن م» :بقوله ول ما أراده الرس، وهذا [48 ]املائدة:﴾ ڱ ں 
فتبني أن دين األنبياء واحد، وأهنم إخوة لعالت » .(1)«....  األنبياء إخوة لعالت

وهم الذين أبوهم واحد وأمهاهتم شتى ... وهذا ألن الدين هو األصل فشبه 
 .(2)«والرشعة واملنهاج تبع فشبه باألمباألب 

ىل كثرة عددهم ع  اعلم أن األنبياء»:  يقول العالمة الشوكاين
ا عىل الدعاء واختالف أعصارهم وتباين أنساهبم وتباعد مساكنهم قد اتفقوا مجيعً 

وصار اآلخر منهم يقر بنبوة من تقدمه وبصحة ما جاء به، وإذا  ،إىل اهلل 
 خالفه يف حتليل بعض ما حرمه اهلل عىل لسان األول أو حتريم ما أحله اهلل له وألمته

وأنه  ، هو حق، وهو حكم اهلل أو حترياًم  ول حتلياًل فهو مقر بأن احلكم األ
                                       

( برقم: 4/167) ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ : ﴿أخرجه البخاري كتاب أحاديث األنبياء باب قوله ( 1)
هريرة ( من حديث أيب 2365رقم: )( ب1837) (، ومسلم كتاب الفضائل باب فضائل عيسى3443)

  .به 
(، اقتضاء الرصاط املستقيم البن تيمية 3/90(، وانظر: جمموع الفتاوى )509خمترص الفتاوى املرصية )ص  (2)

 (.19-18يمة يف الفرق بني عبادات أهل اإلسالم له أيضًا )ص ظ(، قاعدة ع2/379)
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فتبني أن دين األنبياء واحد، وأهنم إخوة لعالت » .(1)«....  األنبياء إخوة لعالت

وهم الذين أبوهم واحد وأمهاهتم شتى ... وهذا ألن الدين هو األصل فشبه 
 .(2)«والرشعة واملنهاج تبع فشبه باألمباألب 

ىل كثرة عددهم ع  اعلم أن األنبياء»:  يقول العالمة الشوكاين
ا عىل الدعاء واختالف أعصارهم وتباين أنساهبم وتباعد مساكنهم قد اتفقوا مجيعً 

وصار اآلخر منهم يقر بنبوة من تقدمه وبصحة ما جاء به، وإذا  ،إىل اهلل 
 خالفه يف حتليل بعض ما حرمه اهلل عىل لسان األول أو حتريم ما أحله اهلل له وألمته

وأنه  ، هو حق، وهو حكم اهلل أو حترياًم  ول حتلياًل فهو مقر بأن احلكم األ
                                       

( برقم: 4/167) ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ : ﴿أخرجه البخاري كتاب أحاديث األنبياء باب قوله ( 1)
هريرة ( من حديث أيب 2365رقم: )( ب1837) (، ومسلم كتاب الفضائل باب فضائل عيسى3443)

  .به 
(، اقتضاء الرصاط املستقيم البن تيمية 3/90(، وانظر: جمموع الفتاوى )509خمترص الفتاوى املرصية )ص  (2)

 (.19-18يمة يف الفرق بني عبادات أهل اإلسالم له أيضًا )ص ظ(، قاعدة ع2/379)

المبحث السابع: الدالالت العقدية لمضمون نصوص 
صحف موسى عليه السالم 
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الذي تعبد اهلل به أهل تلك امللة السابقة واختاره هلم كام اختار للملة الالحقة ما 
 ا يف ملة واحدة فضاًل  ورشعً وذلك جائز عقاًل  ،لالفه، والكل من عند اهلل

 .(1)«عن امللل املختلفة
نجد مصداق ذلك، فام تضمنته  وعند تأمل ما بلغنا من صحف موسى 

 .وسنة رسوله  ر يف كتاب اهلل متقر
مح جخ حخ ﴿ :ربوبية اهلل تعاىل يف قوله فقد تضمنت تقرير 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ مخ جسحس خس مس حص مص
ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 .[55-43 ]النجم:  ﴾ڇڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿ :تقرير النبوات يف قوله ت كام تضمن

]النجم: ﴾ ژ ڑ ڑ ک ک﴿ :وقوله [37-36 ]النجم:﴾ ېئېئ ىئ ىئ

56]. 
ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ ﴿ :ير البعث واجلزاء يف قوله وتقر

يئ جب حب خب مبىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مثىث يث 
ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب    ﴿ :وقوله  [42-38 ]النجم: ﴾  حج مج

 .[17-14]األعىل:﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ خب مب
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ :تعاىل يف تفسري قوله  يقول اخلازن

 ذا القدر املذكور يف صحف إبراهيميعني أن ه» :﴾ٺٺ ٺ ٿ
وموسى، وقيل إّنه مذكور يف مجيع صحف األنبياء التي منها صحف إبراهيم 

ل مجيع عة، بوموسى ألن هذا القدر املذكور يف هذه اآليات ال ختتلف فيه رشي
                                       

 (.25إرشاد الثقات إىل اتفاق الرشائع عىل التوحيد واملعاد والنبوات )ص ( 1)
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 .(1)«هالرشائع متفقة علي
تواترت  :إعجاز القرآن يف إخباره  ا يف الكتب السابقة وتضمنه هلا – 2

  . وة نبينا حممد النصوص يف الداللة عىل إعجاز القرآن وداللته عىل نب
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ :تعاىل قال

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   ﴿: وقال  .[34-33 ]الطور: ﴾ٹ
 ]هود:﴾ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ﴿ :وقال  .[13
من املحال أن » : يقول العالمة ابن القيم .[38 ]يونس:﴾ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

يأيت واحد بكالم يفتعله، ولتلقه من تلقاء نفسه، ثم يطالب أهل األرض بأمجعهم 
 أن يعارضوه يف أيرس جزء منه يكون مقداره ثالث آيات من عدة ألوف، ثم تعجز

  .(2)«لكاخلالئق عن ذ
بشر، وإمنا  ما من األنبياء إال ُأعطي من اآلايت ما مثله آمن عليه ال: »وقال 

 .(3)«ا يوم القيامة، اأرجو أن أكون أكثرهم اتبعر أوحاه هللا إيلَّ  اكان الذي أوتيته وحير 

، (5)، ووجوه إعجازه كثرية ال تنحرص(4)وإعجاز القرآن حمل إمجاع أهل القبلة

 .(6)ما يف الكتب السابقة وإخباره عنها ومن مجلتها تضمنه 

                                       
(، جمموع الفتاوى البن 29/274(، وانظر: مفاتيح الغيب للرازي )4/419لباب التأويل يف معاين التنزيل ) (1)

 (.2/193(، احلاوي للفتاوي للسيوطي )16/201تيمية )
 (.2/435بدائع الفوائد ) (2)
(، 4981)( برقم: 3/1607أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل ) (3)

( 1/134) إىل مجيع امللل ونسخ امللل بملته ومسلم كتاب اإليامن باب وجوب اإليامن برسالة نبينا حممد 
 به. -  -( من حديث أيب هريرة 239برقم: )

 (.3-4/23) (، اإلتقان للسيوطي226-2/238انظر: الربهان للزركيش ) (4)
 (.14-4/17(، اإلتقان )2/237انظر: الربهان )( 5)
 (.428-5/429اجلواب الصحيح ) انظر: (6)
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 .(1)«هالرشائع متفقة علي
تواترت  :إعجاز القرآن يف إخباره  ا يف الكتب السابقة وتضمنه هلا – 2

  . وة نبينا حممد النصوص يف الداللة عىل إعجاز القرآن وداللته عىل نب
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ :تعاىل قال

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   ﴿: وقال  .[34-33 ]الطور: ﴾ٹ
 ]هود:﴾ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ﴿ :وقال  .[13
من املحال أن » : يقول العالمة ابن القيم .[38 ]يونس:﴾ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

يأيت واحد بكالم يفتعله، ولتلقه من تلقاء نفسه، ثم يطالب أهل األرض بأمجعهم 
 أن يعارضوه يف أيرس جزء منه يكون مقداره ثالث آيات من عدة ألوف، ثم تعجز

  .(2)«لكاخلالئق عن ذ
بشر، وإمنا  ما من األنبياء إال ُأعطي من اآلايت ما مثله آمن عليه ال: »وقال 

 .(3)«ا يوم القيامة، اأرجو أن أكون أكثرهم اتبعر أوحاه هللا إيلَّ  اكان الذي أوتيته وحير 

، (5)، ووجوه إعجازه كثرية ال تنحرص(4)وإعجاز القرآن حمل إمجاع أهل القبلة

 .(6)ما يف الكتب السابقة وإخباره عنها ومن مجلتها تضمنه 

                                       
(، جمموع الفتاوى البن 29/274(، وانظر: مفاتيح الغيب للرازي )4/419لباب التأويل يف معاين التنزيل ) (1)

 (.2/193(، احلاوي للفتاوي للسيوطي )16/201تيمية )
 (.2/435بدائع الفوائد ) (2)
(، 4981)( برقم: 3/1607أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل ) (3)

( 1/134) إىل مجيع امللل ونسخ امللل بملته ومسلم كتاب اإليامن باب وجوب اإليامن برسالة نبينا حممد 
 به. -  -( من حديث أيب هريرة 239برقم: )

 (.3-4/23) (، اإلتقان للسيوطي226-2/238انظر: الربهان للزركيش ) (4)
 (.14-4/17(، اإلتقان )2/237انظر: الربهان )( 5)
 (.428-5/429اجلواب الصحيح ) انظر: (6)
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             يقول احلافظ البيهقي  تها عىل نبوته ويف تقرير هذه املعاين، وبيان دالل
 :  « من دالئل نبوته  ًي بيمينه، وال يقرؤه، ولد يف  اا ال لط كتابً أنه كان أمِّ

 أخبار املتقدمني، وليس قوم أميِّني، ونشأ بني ظهرانيهم يف بلد ليس هبا عامل َيعِرف  
م يتعاطى علم الكوائن... وكل ذلك معلوم عند أهل بلده، مشهود عند  نجِّ فيهم م 
ذوي املعرفة واخلربة بشأنه، يعرفه العامل واجلاهل، واخلاص والعام منهم، فجاءهم 

ذهب معامل تلك الكتب، بأخبار التوراة واإلنجيل واألمم املاضية، وقد كان 
فودرست، وح   ت عني مواضعها، ومل يبق من املتمسكني هبا، وأهل املعرفة رِّ

بصحيحها من سقيمها إال القليل، ثم حاجا كل فريق من أهل امللل املخالفة له بام لو 
اق املتكلمني، وجهابذة املحصلني، مل يتهيأ هلم نقض يشء منه، فكان  ذا احتشد له ح 

 .»(1) ء عىل أنه أمر من عند اهللذلك من أدل يش
كان »هو من هذا الرضب، فقد  وال شك أن ذكرما يف صحف موسى 

من القرآن،  اليهود متوافرين ... وكانوا يسمعون ما ينزل اهلل عىل رسوله 
ملا يف التوراة وجيادلون أبلغ جمادلة كام حكى ذلك القرآن  اما ورد خمالفً وينكرون 

قال إنك حتكي عن  سري والتاريخ، ومل يسمع أن قائاًل الكريم وتضمنته كتب ال
التوراة ما مل يكن فيها من البعث ونعيم اجلنة وعذاب النار، وقد كانوا يتهالكون 
عىل ذلك ويبالغون يف تتبعه، بل كانوا يف بعض احلاالت ينكرون وجود ما هو 

 موجود يف التوراة كالرجم.

فكيف يسكتون عن هذا األمر العظيم مع سامعهم حلكاية القرآن له عنهم 

 :التوراة، وهل كانوا يعجزون عند أن يسمعوا ما حكاه اهلل عنهم من قوهلموعن 

أن يقولوا ما قلنا هذا  [80 ]البقرة:   ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿

 :م قوله وهكذا عند سامعه وال نعتقده وال جاءت به رشيعة موسى،
                                       

 (.209 االعتقاد واهلداية )ص (1)
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 .(1) «[19-18]األعىل:   ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ﴿

ورد يف القرآن الكريم مما هو يف صحف  ما   ولذا عد العالمة السيوطي

 .(2)ىل صدق الرسول من إعجاز القرآن وداللته ع موسى 

من الدالالت العقدية  :إبطال عقيدة اربطيئة األوىل واداء الصليب - 3

أن كل إنسان مسؤول عن ذنوبه، وأن وراثة  التي تضمنتها صحف موسى 

ی ی ی ی جئ  ﴿ :  قولهنزه اهلل عنه، كام يفالذنب من الظلم الذي يت
حئمئ ىئ يئ جب حب خب مبىب يب جت حت ختمت ىت يت 

ويف هذا رد عىل النصارى يف قوهلم بوراثة اخلطيئة األوىل  .[41-38 ]النجم: ﴾جث 

 .(3)جلميع البرشية وتكفري يسوع هلا بالفداء والصلب من آدم 
وال شك أن توريث الذنب والعقوبة عليه من الظلم الذي نزه اهلل نفسه عنه 

، [49 ]الكهف: ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ﴿ :ليق نسبته إليه، كام قال  توال

ٺ ﴿ :، وقال [40 ]النساء:﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿ :وقال 
 .[44 ]يونس: ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

بل هو مناف لنصوص الكتاب املقدس نفسه، إذ جاءت النصوص تنفي وراثة 

 الذنب، وتؤكد عىل مسئولية كل إنسان عن عمله، ومنها:

متوت، االبن ال حيمل من إثم األب، واألب ال  النفس التي ختطيء هي» -

 .(4)«عليه يكون، ورش الرشير عليه يكونحيمل من إثم االبن، بر البار 

ال يقتل اآلباء عن األوالد، وال يقتل األوالد عن اآلباء، كل إنسان بخطيئته » -

                                       
 (.    33 ة أويل االعتبار لصديق حسن خان )صظيق (1)
 (.2/578انظر: معرتك األقران يف إعجاز القرآن ) (2)
 (.22-28، 15-3/19)(، رسالة بولس إىل أهل رومية 17، 3/16(، يوحنا )28 /20انظر: متى ) (3)
 (.20-18/21)قيال حز( 4)
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من الدالالت العقدية  :إبطال عقيدة اربطيئة األوىل واداء الصليب - 3

أن كل إنسان مسؤول عن ذنوبه، وأن وراثة  التي تضمنتها صحف موسى 

ی ی ی ی جئ  ﴿ :  قولهنزه اهلل عنه، كام يفالذنب من الظلم الذي يت
حئمئ ىئ يئ جب حب خب مبىب يب جت حت ختمت ىت يت 

ويف هذا رد عىل النصارى يف قوهلم بوراثة اخلطيئة األوىل  .[41-38 ]النجم: ﴾جث 

 .(3)جلميع البرشية وتكفري يسوع هلا بالفداء والصلب من آدم 
وال شك أن توريث الذنب والعقوبة عليه من الظلم الذي نزه اهلل نفسه عنه 

، [49 ]الكهف: ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ﴿ :ليق نسبته إليه، كام قال  توال

ٺ ﴿ :، وقال [40 ]النساء:﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿ :وقال 
 .[44 ]يونس: ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

بل هو مناف لنصوص الكتاب املقدس نفسه، إذ جاءت النصوص تنفي وراثة 

 الذنب، وتؤكد عىل مسئولية كل إنسان عن عمله، ومنها:

متوت، االبن ال حيمل من إثم األب، واألب ال  النفس التي ختطيء هي» -

 .(4)«عليه يكون، ورش الرشير عليه يكونحيمل من إثم االبن، بر البار 

ال يقتل اآلباء عن األوالد، وال يقتل األوالد عن اآلباء، كل إنسان بخطيئته » -

                                       
 (.    33 ة أويل االعتبار لصديق حسن خان )صظيق (1)
 (.2/578انظر: معرتك األقران يف إعجاز القرآن ) (2)
 (.22-28، 15-3/19)(، رسالة بولس إىل أهل رومية 17، 3/16(، يوحنا )28 /20انظر: متى ) (3)
 (.20-18/21)قيال حز( 4)
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 .(1)«يقتل

 .(2)«ل إنسان يأكل احلرصم ترضس أسنانهبل كل واحد يموت بذنبه، ك» -

باء، بل كل ال متوت اآلباء ألجل البنني، وال البنون يموتون ألجل اآل» -

 .(3)«واحد يموت ألجل خطيته

 .(4)«فإنه ال يموت بإثم أبيه» -

يف املدينة، أفتهلك  ار  أفتهلك البار مع األثيم، عسى أن يكون مخسون با» -

الذين فيه، حاشا لك أن تفعل مثل  اال تصفح عنه من أجل اخلمسني بار  املكان و

لك، أديان كل هذا األمر: أن متيت البار مع األثيم، فيكون البار كاألثيم. حاشا 

 .(5)«األرض ال يصنع عدال  

تكن هلم لو مل آت وأكلمهم، مل »اخلطيئة األصلية بقوله:  كام نقض املسيح 

مل يعملها  تهم ... لو مل أعمل بينهم أعامال  خطيئة، وأما اآلن فليس هلم حجة يف خطيئ

 .(6)«ملا كانت هلم خطيئة، أما اآلن فقد رأوا وأبغضوين آخر،

فاملسيح مل يذكر اخلطيئة األصلية املوروثة، وإنام وبخهم عىل خطيئتهم جتاهه، 

لو مل يأت إليهم بام  «كن هلم خطيئةمل ت» وهي عدم اإليامن به، مع تأكيده عىل أهنم

 .(7)آتاه اهلل من حجج وبراهني
  در عن بعضـالذي ص ة األصلية اإلنكارـئــطل نظرية وراثة اخلطيـومما يب

                                  
 .(24/16)التثنية   (1)
 (.32/19)( إرميا 2)
 (. 25/4( 2( األيام )3)
 (.25/4( 2) ملرجع السابقا (4)
 (.25 -18/23التكوين )( 5)
 (.24 -15/22يوحنا ) (6)
 (.168هل افتدانا املسيح عىل الصليب )ص  انظر:( 7)
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ومــنهم الراهبـان اإلنجليزيــان يف مطلـع القــرن اخلــامس:  وحـديثًا، النصـارى قــدياًم 

بيالجوسوســـليتوس وأصـــحاهبام، ولكـــن هـــذه اآلراء اجلريئـــة مل تـــرق للكنيســـة 

 .(1) م418فحكمت عليهام باللعنة يف جممع قرطاجنة السادس عرش املنعقد سنة 

هلذه العقيدة الالهويت الشهري يوحنا فم الذهب والالهويت  اومن املنكرين أيًض 

 .(2)كوائيليس شيس

فالقول برسيان اخلطيئة إىل ذرية آدم باطل بالنصوص الرشعية والنصوص 

 .(3) الرصحية يف الكتب املقدسة وشهادة العقالء من أبناء النرصانية

 

 

 
 

 

                                       
 (.275 /1) ريخ البطاركة، ساويرس ابن املقفع(، تا250انظر: موجز تاريخ األديان، فيلسيان شايل، ص )( 1)
 (.174انظر: خمترص تاريخ الكنيسة، أندرو ملر، ص ) (2)
(، ولالستزادة: اخلطيئة األوىل بني اليهودية 75-78حممد الرسالة والرسول، نظمي لوقا، ص ) انظر: (3)

(، املسيح 90 -78ص ) العثامين (، ما هي النرصانية حممد تقي270واملسيحية واإلسالم أميمة شاهني ص )
(، املسيح يف القرآن والتوراة واإلنجيل عبد الكريم اخلطيب ص 139حممد جمدي مرجان ص ) إنسان أم إله

 (.166(، هل افتدانا املسيح عىل الصليب )ص 381)
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   موسى  صحفخمطوطات  قةحقي :ثامنال املبحث
د وقفوا عىل التوراة جيد أهنم ق ا وحديثً املتتبع ملؤلفات أهل العلم قدياًم إن 

خاصة يف نقدها، ونقلوا منها مواضع يف النقض عىل أهل الديانات  اوألفوا كتبً 

الذين يدينون هبا، كام ذكر الفقهاء أحكامها وفصلوا فيها، بخالف صحف موسى 

 لدهيم عىل أهنا كتاب مستقل متداول كالتوراة، وغاية ما  فلم تكن معروفة

يوجد أقوال يسرية مقتضبة فيها نقل عنها، ولكن ال يمكن االعتامد عليها؛ لضعف 

 أسانيدها أو إمكان محلها عىل ذات التوراة نفسها.

وهلل كتب نزلت قبل نزول القرآن، » :وهلذا يقول اإلمام الشافعي 

 :ة التوراة واإلنجيل، وقد أخرب اهلل أنه أنزل غريمها، فقالاملعروف منها عند العام

 وليس تعرف ،[37-36 ]النجم: ﴾ۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئ﴿

 .(1) «تالوة كتب إبراهيم ... 

 ن كتاب ينسب ملوسى سوى التوراة،كام أن اليهود ال يعرف عندهم اآل

 ة العربية.مرتمجة عن لغتها األصلية إىل لغات خمتلفة منها اللغ -معلوم كام هو-وهي 

ويف القرن العارش اهلجري وما تاله ظهرت بعض املخطوطات التي يزعم أهنا 

خت منها عدة نسخ خطية يف وقد استنس ، متثل النص احلقيقي لصحف موسى

 .(2)وغريها  الديني بمرص، : مكتبة اإلسكندرية، وجامعة القاهرة، واملعهدجمموعات

    صحف موسى » :وعنون هلا بـ، «كلمة اهلل»كام طبعت ضمن كتاب بعنوان 

 أربعون سورة من خالصة التوراة». 

وقد وقفت عىل إحدى نسخها اخلطية، وهي حمفوظة يف مكتبة اإلسكندرية، 
                                       

 (.8/621اختالف احلديث )( 1)
 dan.com/reigion.asphttp://www.zie .يوسف زيدان للرتاث واملخطوطات .انظر: موقع د (2)
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عىل نبيه موسى  ف التي أنزهلا اهلل هذه الصح » :وقد كتب عىل طرهتا

دد ، يف كل لوح وجهان، وعا، وتقع يف واحد ومخسني لوًح »(1)ونبيه إبراهيم 

أسطر كل وجه تسعة أسطر، ومتوسط عدد كلامت كل سطر مخس كلامت، وقد ذكر 

متت هذه  » :يف خامتتها اسم ناسخها وتاريخ النسخ، حيث ختمها الناسخ بقوله

الصحف عىل يد الفقري احلقري راجي عفو موليه الكريم عبد القادر غفر اهلل له 

 هـ يف1268رك مجادى األوىل سنة ولوالديه وكل املسلمني، آمني، يف غرة شهر املبا

 .»(2)حجرة املصطفى 

دخل هذا يف حيازة حممد ... ابن »وعىل النسخة متلكات فقد كتب عىل طرهتا 

، كام (3)«القادريةالرشيف وخليفة الطريقة املرحوم احلاج موسى أفندي خادم العلم 

بن  مد األمحديحم الكتاب ملك الفقري إىل اهلل هذا » :كتب يف خامتتها

 وختم عليها بختمه. (4)«إبراهيم الظواهري

ا، بالنسخة املطبوعة املذكورة آنفً  وقد قرأت النسخة املخطوطة وقارنتها

بينهام يف عدد الصحف فقد بلغت يف النسخة املخطوطة ستة  افوجدت اختالفً 

وثالثون صحيفة، بينام بلغت يف املطبوعة أربعون صحيفة، وأما حمتوى الصحف 

 .ابينهام فاالختالف فيها يسري جدً  املشرتكة

واحلقيقة أن من نظر إىل هذه النسخ اخلطية املزعومة ال يملك إال احلكم عليها 

 :باالختالق والوضع؛ ألسباب فنية وعلمية كثرية؛ من أمهها

تأخر كتابتها إذ ال يوجد هلا أصول قديمة يمكن أن يقال أهنا استنسخت  – 1
                                       

 أ(. /1انظر: ) (1)
 أ(./51انظر: ) (2)
 أ(. /1انظر: ) (3)
 أ(./52انظر: ) (4)

المبحث الثامن: حقيقة مخطوطات صحف موسى عليه السالم 
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عىل نبيه موسى  ف التي أنزهلا اهلل هذه الصح » :وقد كتب عىل طرهتا

دد ، يف كل لوح وجهان، وعا، وتقع يف واحد ومخسني لوًح »(1)ونبيه إبراهيم 

أسطر كل وجه تسعة أسطر، ومتوسط عدد كلامت كل سطر مخس كلامت، وقد ذكر 

متت هذه  » :يف خامتتها اسم ناسخها وتاريخ النسخ، حيث ختمها الناسخ بقوله

الصحف عىل يد الفقري احلقري راجي عفو موليه الكريم عبد القادر غفر اهلل له 

 هـ يف1268رك مجادى األوىل سنة ولوالديه وكل املسلمني، آمني، يف غرة شهر املبا

 .»(2)حجرة املصطفى 

دخل هذا يف حيازة حممد ... ابن »وعىل النسخة متلكات فقد كتب عىل طرهتا 

، كام (3)«القادريةالرشيف وخليفة الطريقة املرحوم احلاج موسى أفندي خادم العلم 

بن  مد األمحديحم الكتاب ملك الفقري إىل اهلل هذا » :كتب يف خامتتها

 وختم عليها بختمه. (4)«إبراهيم الظواهري

ا، بالنسخة املطبوعة املذكورة آنفً  وقد قرأت النسخة املخطوطة وقارنتها

بينهام يف عدد الصحف فقد بلغت يف النسخة املخطوطة ستة  افوجدت اختالفً 

وثالثون صحيفة، بينام بلغت يف املطبوعة أربعون صحيفة، وأما حمتوى الصحف 

 .ابينهام فاالختالف فيها يسري جدً  املشرتكة

واحلقيقة أن من نظر إىل هذه النسخ اخلطية املزعومة ال يملك إال احلكم عليها 

 :باالختالق والوضع؛ ألسباب فنية وعلمية كثرية؛ من أمهها

تأخر كتابتها إذ ال يوجد هلا أصول قديمة يمكن أن يقال أهنا استنسخت  – 1
                                       

 أ(. /1انظر: ) (1)
 أ(./51انظر: ) (2)
 أ(. /1انظر: ) (3)
 أ(./52انظر: ) (4)
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 .ا وحديثً ب قدياًم ها، خاصة مع وجود هيود عرمن

كتبت املخطوطة بلغة عربية فصيحة يف الغالب يستبعد معها أن تكون  – 2

 ترمجة ألصل غري عريب.

ا من أسلوب الكتابة يغلب عليه األسلوب اإلسالمي، كام يتضمن عددً  – 3

النصوص اإلسالمية املقتبسة من القرآن والسنة وأقوال بعض الزهاد واملتصوفة؛ مما 

 ن النسخة حديثة التأليف وبعد ظهور اإلسالم بقرون.يقطع معه بأ

    يتضمن املخطوط بعض النصوص التي حكت مضمون صحف موسى  – 4

 من خمتلقها. اونحوها، ولعل هذا متوهيً  (1)كأخبار كعب األحبار 

  بالنبوة والرسالة يف موضع  ة لنبينا حممد يتضمن املخطوط الشهاد – 5

 .(3)كريم يف موضعوذكر القرآن ال ،(2)واحد

مع كونه هو املعني  (4)مواضع وخطابه إال يف أربعة مل يرد ذكر موسى  – 6

          مع كون رسالة موسى  اا ومجعً ب فيها متوجه إىل بني آدم إفرادً هبا، وعامة اخلطا

 .خاصة ببني إرسائيل 

خة ومتلك شيخ األزهر يف وقته الشيخ حممد األمحدي إبراهيم الظواهري للنس

ال يقيض بقبوهلا؛ إذ جمرد التملك ال يعني اإلقرار والتزكية، والزال أهل العلم 

 حيصلون الكتب ويسعون يف متلكها وإن كانت غري مرضية عندهم.

                                       
 ب(./2انظر: الصحيفة األوىل ) (1)
 أ(./2) رجع السابقانظر: امل (2)
 أ(./40انظر: الصحيفة السادسة والعرشون ) (3)
ب(، الصحيفة الثالثة والثالثون /25رشون )أ(، الصحيفة الثانية والع/13انظر: الصحيفة احلادية عرش ) (4)

 أ(./44ب(، الصحيفة الرابعة والثالثون )/42)
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  دعاوى الرافضة يف صحف موسى :املبحث التاسع
يدعي الرافضة بأن عند األئمة االثني عرش كل كتاب نزل من السامء وأهنم 

رواية عندهم، خاصة يف كتب ال اتالف لغاهتا، وعقدوا لذلك أبوابً  اخيقرؤوهنا عىل

 .(1)من الروايات عن أئمتهم يف تقرير ذلك اوأوردوا حتتها عددً 

كتب التي باب أن األئمة عندهم مجيع ال»بعنوان:  الذلك بابً  فقد عقد الكليني

         :بعنوان وآخر (2)«وأهنم يعرفوهنا عىل اختالف ألسنتها نزلت من عند اهلل 

، (3)«نبياء واألوصياء الذين من قبلهمباب أن األئمة ورثوا علم النبي ومجيع األ»

عليهم كتب باب يف أّن عندهم صلوات اهلل »ا باًبا بعنوان: أيًض  كام عقد املجليس

 .(4) «يقرؤوهنا عىل اختالف لغاهتا األنبياء 

 ،(5)«أهل العلم ونحن هم كل كتاب نزل فهو عند»  :ومما جاء يف رواياهتم 

إن عندنا علم التوراة واإلنجيل » ،(6)«إن عندنا صحف إبراهيم وألواح موسى»

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿  ويلهم أما يقرؤون» ،(7)«والزبور وبيان ما يف األلواح
 ثها رسول اهلل واهلل عندي ورثتها من رسول اهلل، وور ﴾ٺٺ ٺ ٿ 

 ا إال و قد أعطى حممدً  - األنبياء شيئً إن اهلل مل يعط ا» ،(8)«من إبراهيم وموسى

                                       
 /د، اإلثنى عرشية  أصول مذهب الشيعة اإلمامية (،103خمترص التحفة االثني عرشية لأللويس )ص  انظر: (1)

 .(606 /2نارص القفاري )
 (.1/227أصول الكايف ) (2)
 (.1/225) املرجع السابق (3)
 (.26/180بحار األنوار ) (4)
 (.5/355أصول الكايف )مع رشح جامع للامزندراين( ) (5)
 (.5/354) السابق رجعامل (6)
 (.   5/354) السابق رجعامل (7)
 (.   3/135بصائر الدرجات )( 8)
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  دعاوى الرافضة يف صحف موسى :املبحث التاسع
يدعي الرافضة بأن عند األئمة االثني عرش كل كتاب نزل من السامء وأهنم 

رواية عندهم، خاصة يف كتب ال اتالف لغاهتا، وعقدوا لذلك أبوابً  اخيقرؤوهنا عىل

 .(1)من الروايات عن أئمتهم يف تقرير ذلك اوأوردوا حتتها عددً 

كتب التي باب أن األئمة عندهم مجيع ال»بعنوان:  الذلك بابً  فقد عقد الكليني

         :بعنوان وآخر (2)«وأهنم يعرفوهنا عىل اختالف ألسنتها نزلت من عند اهلل 

، (3)«نبياء واألوصياء الذين من قبلهمباب أن األئمة ورثوا علم النبي ومجيع األ»

عليهم كتب باب يف أّن عندهم صلوات اهلل »ا باًبا بعنوان: أيًض  كام عقد املجليس

 .(4) «يقرؤوهنا عىل اختالف لغاهتا األنبياء 

 ،(5)«أهل العلم ونحن هم كل كتاب نزل فهو عند»  :ومما جاء يف رواياهتم 

إن عندنا علم التوراة واإلنجيل » ،(6)«إن عندنا صحف إبراهيم وألواح موسى»

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿  ويلهم أما يقرؤون» ،(7)«والزبور وبيان ما يف األلواح
 ثها رسول اهلل واهلل عندي ورثتها من رسول اهلل، وور ﴾ٺٺ ٺ ٿ 

 ا إال و قد أعطى حممدً  - األنبياء شيئً إن اهلل مل يعط ا» ،(8)«من إبراهيم وموسى

                                       
 /د، اإلثنى عرشية  أصول مذهب الشيعة اإلمامية (،103خمترص التحفة االثني عرشية لأللويس )ص  انظر: (1)

 .(606 /2نارص القفاري )
 (.1/227أصول الكايف ) (2)
 (.1/225) املرجع السابق (3)
 (.26/180بحار األنوار ) (4)
 (.5/355أصول الكايف )مع رشح جامع للامزندراين( ) (5)
 (.5/354) السابق رجعامل (6)
 (.   5/354) السابق رجعامل (7)
 (.   3/135بصائر الدرجات )( 8)

المبحث التاسع: دعاوى الرافضة في صحف موسى عليه السالم 
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     ،(1)«﴾ٺٺٿ﴿ :عندنا الصحف التي قال اهللو -مجيع ما أعطى األنبياء

  إن رسول اهلل» ،»(2)من رسول  عندنا صحف إبراهيم و موسى ورثناها»
، وأمتن اعليً  يها رسول اهلل أفيضت إليه صحف إبراهيم و موسى، فأمتن عل

 .(3)«عليها احلسني، حتى انتهيت إلينا عليها احلسن، وأمتن

     لقي أبا عبد اهلل » :ون فيها، فيقولونؤويزعمون أن أئمتهم يطالعوهنا ويقر

 حممد بن عبد اهلل بن احلسن فدعاه حممد إىل منزله فأبى أن يذهب معه، وأرسل 

 فلام انتهى ،-وضع يده عىل فيه و أمره بالكفو-معه إسامعيل وأومأ إليه أن كف 

 او أتى الرسول حممدً  إىل منزله أعاد إليه الرسول سأله إتيانه، فأبى أبو عبد اهلل 

ما منعه من إتياين إال أنه ينظر يف  :فأخربه بامتناعه، فضحك حممد، ثم قال

 الكالم، فأرسل أبو  فرجع إسامعيل فحكى أليب عبد اهلل  :الصحف، قال

قد إسامعيل أخربين بام كان منك، و نإ :من قبله إليه، وقال له اهلل رسواًل عبد

فاسأل نفسك وأباك  صدقت إين أنظر يف الصحف األوىل صحف إبراهيم وموسى

ء، فأخرب الرسول أبا يشفلام بلغه الرسول سكت فلم جيب ب :؟ قالهل ذلك عندكام

 .(4) «الكالم  إذا أصاب وجه اجلواب قل : بسكوته، فقال أبو عبد اهلل  عبد اهلل

وتصف هذه  ،بألواح موسى هذه الروايات رواية تتعلق ومن أعجب
األلواح بأهنا زبرجدة من اجلنة وفيها تبيان كل يشء هو كائن إىل أن تقوم الساعة، 

دونك »دفعها إيل أمري املؤمنني عيل وقال:  لعربانية وأن الرسول وأهنا مكتوبة با
رين ريب أن أدفعها وهي ألواح موسى وقد أم ،هذه ففيها علم األولني واآلخرين

                                       
 (.   3/136)بصائر الدرجات  (1)
 (.   3/137السابق ) رجعامل (2)
 (.   3/137السابق ) رجعامل (3)
 (.   3/138)السابق  رجعامل( 4)
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يا رسول اهلل لست أحسن قراءهتا، قال: إن جربائيل أمرين أن آمرك أن  :إليك، قال
تضعها حتت رأسك ليلتك هذه فإنك تصبح وقد علمت قراءهتا، قال: فجعلها 

أن ينسخها  مره رسول اهلل حتت رأسه فأصبح وقد علمه اهلل كل يشء فيها، فأ
 . (1)«وفيه علم األولني واآلخرين، وهو عندنافنسخها يف جلد شاة وهو اجلفر 

كام يزعم الرافضة أن والية أئمتهم مذكورة يف مجيع هذه الكتب بام فيها 
 باب ما خص به األئمة» :ا بعنوانوعقد لذلك الصفار بابً  ،(2)صحف موسى 
، (3)«امليثاق وغريه وما علموا من ذلك من والية األنبياء هلم يف  من آل حممد

مجيع صحف والية عيل مكتوبة يف » :واياهتم يف ذلك عن أئمتهم قوهلمومن ر
 .(4)«إال بنبوة حممد ووالية وصيه عيل  ااألنبياء ولن يبعث نبي  

وال شك أن دعوى الرافضة بأن كتب األنبياء عند أئمتهم دعوى كاذبة عرية 
ىل ال يملك ذلك، كام يدل ع ىعن الدالئل وخمالفة للوقائع؛ كيف واملصطف

فذكروا له   وا إىل رسول اهللؤالصحيحني وغريمها: إن اليهود جا ذلك ما جاء يف
دون يف التوراة يف شأن ما جت» : هلم رسول اهللمنهم وامرأة زنيا، فقال  أن رجاًل 

ون. فقال عبد اهلل بن سالم: كذبتم، إن فيها دلفقالوا: نفضحهم وجي «؟الرجم
وضع أحدهم يده عىل آية الرجم، فقرأ ما قبلها الرجم. فأتوا بالتوراة فنرشوها، ف

وما بعدها. فقال له عبد اهلل بن سالم: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، 
 .(5)فرمجا ام رسول اهلل فقاال: صدق يا حممد، فيها آية الرجم. فأمر هب

                                       
 (.187-26/188بحار األنوار ) (1)
 (.296خمترص التحفة االثني عرشية ) انظر: (2)
 (.1/72بصائر الدرجات )( 3)
 (.1/72(، بصائر الدرجات )1/438أصول الكايف ) (4)
(، 5363) برقم: ﴾... ڇ  ڇ ڍ    ڍ   : ﴿تعاىل أخرجه البخاري كتاب املناقب، باب قول اهلل (5)

 .(4446( برقم: )4/593وأخرجه هبذا املعنى مسلم، كتاب احلدود، باب رجم اليهوديني )
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يا رسول اهلل لست أحسن قراءهتا، قال: إن جربائيل أمرين أن آمرك أن  :إليك، قال
تضعها حتت رأسك ليلتك هذه فإنك تصبح وقد علمت قراءهتا، قال: فجعلها 

أن ينسخها  مره رسول اهلل حتت رأسه فأصبح وقد علمه اهلل كل يشء فيها، فأ
 . (1)«وفيه علم األولني واآلخرين، وهو عندنافنسخها يف جلد شاة وهو اجلفر 

كام يزعم الرافضة أن والية أئمتهم مذكورة يف مجيع هذه الكتب بام فيها 
 باب ما خص به األئمة» :ا بعنوانوعقد لذلك الصفار بابً  ،(2)صحف موسى 
، (3)«امليثاق وغريه وما علموا من ذلك من والية األنبياء هلم يف  من آل حممد

مجيع صحف والية عيل مكتوبة يف » :واياهتم يف ذلك عن أئمتهم قوهلمومن ر
 .(4)«إال بنبوة حممد ووالية وصيه عيل  ااألنبياء ولن يبعث نبي  

وال شك أن دعوى الرافضة بأن كتب األنبياء عند أئمتهم دعوى كاذبة عرية 
ىل ال يملك ذلك، كام يدل ع ىعن الدالئل وخمالفة للوقائع؛ كيف واملصطف

فذكروا له   وا إىل رسول اهللؤالصحيحني وغريمها: إن اليهود جا ذلك ما جاء يف
دون يف التوراة يف شأن ما جت» : هلم رسول اهللمنهم وامرأة زنيا، فقال  أن رجاًل 

ون. فقال عبد اهلل بن سالم: كذبتم، إن فيها دلفقالوا: نفضحهم وجي «؟الرجم
وضع أحدهم يده عىل آية الرجم، فقرأ ما قبلها الرجم. فأتوا بالتوراة فنرشوها، ف

وما بعدها. فقال له عبد اهلل بن سالم: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، 
 .(5)فرمجا ام رسول اهلل فقاال: صدق يا حممد، فيها آية الرجم. فأمر هب

                                       
 (.187-26/188بحار األنوار ) (1)
 (.296خمترص التحفة االثني عرشية ) انظر: (2)
 (.1/72بصائر الدرجات )( 3)
 (.1/72(، بصائر الدرجات )1/438أصول الكايف ) (4)
(، 5363) برقم: ﴾... ڇ  ڇ ڍ    ڍ   : ﴿تعاىل أخرجه البخاري كتاب املناقب، باب قول اهلل (5)

 .(4446( برقم: )4/593وأخرجه هبذا املعنى مسلم، كتاب احلدود، باب رجم اليهوديني )
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ولو كان األمر عىل ما زعموا ألظهر  ،ن موجودة عنده فالتوراة مل تك

 .(1)وراة املوجودة عنده ومل يأمرهم باإلتيان هبا، أو لطلبها من ابن أخيه عيلالت

حينام يزعمون وجود الكتب الساموية عند أئمتهم ال يكتفون بذلك  والرافضة

 ل!!!ف أو تبدا را بل يزعمون أن الكتب الساموية السابقة املوجودة عند أئمتهم مل حت  

رفوا الكلم عن مواضعه ومن أهل الكتاب حأن لنا  وقد بني اهلل 

ا مما ذكروا به، وإنام أوتوا نصيًبا من الكتاب؛ إذ نسوا بعد مواضعه، وأهنم نسوا حظ  

 نصيًبا آخر وأضاعوه.

واحلوادث التارلية تقطع بأن اليهود فقدوا التوراة التي كتبها موسى ومل 

علامئهم مما حفظوه جيدوها، وأن التوراة املوجودة بأيدهيم اآلن إنام كتبها هلم بعض 

 . (2)منها ممزوًجا بام ليس منها، والتوراة التي بني أيدهيم تثبت ذلك

ولو كان عند األئمة الكتب األصلية غري املحرفة لكان واجب األمر »

باملعروف والنهي عن املنكر حيتم عليهم أن يواجهوا هبا اليهود والنصارى لريدوهم 

ووجوب اتباعه، ولو  من ظهور النبي ار إىل احلق وليظهروا ما فيها من األخب

 فعلوا ذلك لرجع أكثر اليهود والنصارى عن كفرهم ولنقل ذلك واشتهر.

ولعل من سمع هذه الدعوى يسأل: أين هذه الكتب الساموية، يف أي مكان 

وما اهلدف من وجودها عند أئمتهم؟ هل ليكملوا هبا رشيعة  توجد وعند من؟

وا هبا عىل حتريف أهل الكتاب ويقيموا احلجة عليهم؟ هل مل حيتجّ  مَ ـولِ  اإلسالم؟!

 هذا تقصري منهم؟

هذه أسئلة ال جواب عليها يرتىض، ألهنا تدور عىل أسطورة ال حقيقة هلا، 

                                       
 (.611 /2)عرض ونقد  :أصول مذهب الشيعة اإلماميةاإلثني عرشية انظر: (1)
 (.6/396تفسري املنار ) انظر: (2)
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وليست هذه الدعوى بغريبة عىل قوم ادعوا ألئمتهم كل يشء، ولكن الغريب أن 

 جتد من يصدق هبا يف عامل اليوم.

أعني الكتب الرسية -يف كل وهم من هذه األوهام  تقولولذلك فإن الشيعة 

إن مستقرها ومستودعها عند  :-الساموية ومواريث األنبياء.. إلخواملصاحف 

اخلادع أساطري يتبع  الغائب املوهوم املهدي املنتظر، فتعلق أتباعهم هبذا الرساب

 .(1)«بعضها بعًضا

بياء بام فيها صحف وأما دعواهم بأن والية أئمتهم مذكورة يف كل كتب األن

إذ القطع بذلك  ،ل عىل اهلل والكذب عليه تقوّ موسى فهو رضب من ال

مما ال سبيل إليه؛ لعدم وجود هذه الكتب من جهة، وعدم سالمة املوجود منها من 

 التحريف والتبديل من جهة أخرى.

 

 

 
 

                                       
 (.612 /2) عرض ونقد :اإلثني عرشية أصول مذهب الشيعة اإلمامية (1)
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   موقف اليهود والنصارى من صحف موسى  :املبحث العاشر
ن اليهود والنصارى عىل السواء باعتقاد قداسة العهد القديم بأقسامه، وهو يدي

فيام  -جمموعة الكتابات التي دونت عىل مدى حقب طويلة، والتي أصبحت تعرف 
 .«الكتاب املقدس العربي» :بــ -بعد عند العلامء والدارسني اآلن 

 :(1)والعهد القديم له نسختان
ية، النرصان ائفئف اليهودية باإلضافة إىل الطو: معتمدة من أغلب الطوااألوىل

 اا طبقً ، وتسعة وثالثني سفرً (2)لألصل العرباين اا طبقً وتتكون من أربعة وعرشين سفرً 
، وستة (4)للنسخة األرثوذكسية اا طبقً وثالثة وأربعني سفرً  ،(3)للنسخة الربوتستانية

 .(5)للنسخة الكاثولوكية اا طبقً وأربعني سفرً 
 .(6) عتمدة من طائفة السامرة اليهود فقط، وتتكون من سبعة أسفار فقطالثانية: م

وج، الالويني، التكوين، اخلر» :وكال النسختني تتضمنان أسفار موسى اخلمسة
والتي تشكل بمجموعها ما يسمى بالتوراة، وإن كانت ختتلف  ،«العدد، التثنية

 .(7)نصوص هذه األسفار يف كال النسختني
قديم لقرون عديدة حيظى بالقدسية والقبول، كام كانت املراجع وقد ظل العهد ال

                                       
(، يف مقارنة 13عيل عبد الواحد وايف )ص .(، األسفار املقدسة د1/102ظهار احلق لرمحة اهلل اهلندي )انظر: إ (1)

(، 22عيل رسي املدرس )ص .دراسة نقدية د :(، العهد القديم23حممد بن عبد اهلل الرشقاوي )ص .األديان د
 (.16إسامعيل عبد املحسن )ص .االجتاهات السياسية الدينية يف التوراة د

عبد  .(، تقديم الكتاب املقدس للقارئ العريب د2انظر: مدخل لقراءة العهد القديم القس كوب املخليص )ص (2)
 (.26(، املرشد إىل الكتاب املقدس سيكل سيل )ص29املسيح إسطفانوس )ص

 (.178-177انظر: أصول التعليم املسيحي مارتن لوثر )ص (3)
 (.4كوب املخليص )صانظر: مدخل لقراءة العهد القديم القس  (4)
 (.154(، القراءة الصحيحة للكتاب املقدس دون شارليه )ص4انظر: املصدر السابق )ص (5)
(، 66عيل عبد الواحد وايف )ص .(، األسفار املقدسة د126-1/127انظر: إظهار احلق لرمحة اهلل اهلندي ) (6)

حممد بن عبد اهلل الرشقاوي  .األديان د (، يف مقارنة25مراد كامل )ص .الكتب التارلية يف العهد القديم د
 (.24عيل رسي املدرس )ص .(، العهد القديم دراسة نقدية د23)ص

 (.66عيل عبد الواحد وايف )ص .(، األسفار املقدسة د1/102انظر: إظهار احلق لرمحة اهلل اهلندي ) (7)

المبحث العاشر: موقف اليهود والنصارى من صحف موسى عليه السالم
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تعتقد أن أسفار موسى اخلمسة إنام  -سواء اليهودية أو النرصانية  -الدينية الرسمية 
 .(1)أنزلت عليه وأنه قام بكتابتها بنفسه وذلك قبل موته مبارشة 

أحبار اليهود بعض غري أنه يف القرن الثاين عرش امليالدي يف العامل الغريب أحدث 
حول العهد القديم، خاصة بعد أن قرؤوا كتابات علامء املسلمني التي  والنصارى جداًل 

، وقد أسفر هذا اجلدل عن حركة نقد العهد (2)تناولت العهد القديم بالنقد والتحليل
، من (3)القديم التي اختذت بعد ذلك عدة مناهج ونظريات متخض عنها عدة حقائق

بة أسفار التوراة ليس له يد عىل اإلطالق يف كتا د بأن موسى أمهها االعتقا
اب تالني ملوسى قاموا تّ بنسختيها، وأن التوراة إنام هي من عمل ك   ااملوجودة حالي  

 .(4)بتدوينه عىل مدى قرون ومجعوه من عدة مصادر
ىل وإذا ما نظرنا يف املصادر املعتمدة لدى الفرق والطوائف اليهودية والنرصانية ع

ضمنها، بل ال نجد أي ذكر هلا أو إشارة  اختالفها فإننا ال نجد صحف موسى 
من أساتذة الالهوت من  اثر من هذه النتيجة فقد سألت عددً وللتحقق أك ،(5)إليها

فلم يعرفوها، بل تعجب بعضهم من  اليهود والنصارى عن صحف موسى 
أن الصحف  -واهلل أعلم  -ر سؤايل؛ وهذا يؤيد ما سبقت اإلشارة إليه من أن الظاه

 هي عني التوراة. 

                                       
 .(33/2)العدد  (،31/24، 31/9)انظر: التثنية  (1)
(، لغات الرسل وأصول 158أمحد هويدي )ص .د حممد خليفة و .د العهد القديم دانظر: اجتاهات نق (2)

 (.37أمحد شحالن )ص .الرساالت د
( وما بعدها، مصادر التوراة 158أمحد هويدي )ص .د حممد خليفة و .انظر: اجتاهات نقد العهد القديم د (3)

 (.116عيل رسي املدرس )ص .احلالية د
(، رسالة يف الالهوت والسياسة 65-64م عن اآلباء أليب الفتح السامري )صانظر: التأريخ مما تقد (4)

 (.2/368(، قصة احلضارة ول ديورانت )283لباروخسبينوزا )ص
، 157، 118، 96، 76أمني الوزان )ص  .انظر: الفرق واألحزاب الدينية اليهودية املعارصة عرض ونقد د (5)

 (.349-359، 119-1/143عبد الرزاق بن عبد املجيد ) .د –ا دراسة ونقدً  –(، مصادر النرصانية 205
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 اخلامتة 
 بعد محد اهلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، يمكن إمجال أهم نتائج البحث يف 

 :اآليت

وجـب  أن من بلغه يشء مـن النصـوص الدالـة عـىل صـحف موسـى  - 1

ىل مـن عليه اإليامن هبا، وأصبحت يف حقه من الواجب املتعني الذي يزيد به إيامنه عـ

 مل تبلغه.

 مواضـع يف عـدة  ذكر يف القرآن الكريم صحف موسى أن اهلل  – 2

يف السنة النبوية يف عـدة أحاديـث ال  جمملة ومبيانة، كام جاء ذكر صحف موسى 

 ختلو من مقال.

ختلفوا يف العالقة بني األلواح والتوراة والعالقة بني ا العلم أن أهل – 3

يف ذكر ما  اعرضت هلاتني املسألتني شحيحة جدً التي ت واملصادر التوراة والصحف،

األقوال  إىل دون اإلشارةيتعلق هبام، وعامتها يكتفي بذكر أحد األقوال فقط 

 عن ذكر أدلة األقوال والقائلني هبا. األخرى فضاًل 

أن األلواح والتوراة والصحف كلها أسامء  -واهلل أعلم-الذي يظهر  - 4

 ثر املفرسين.ملسمى واحد، وهو قول أك

   يف حــديث أيب ذر جــاء وصــف مضــمون صــحف موســى  - 5 

يف القـرآن الكـريم بعـض مـا جـاء يف  ا كانت مـواعظ، كـام ذكـر اهلل بأهن

 .صحف موسى 
تضمن  من مضمون صحف موسى  ما ذكره اهلل  – 6

دالالت عقدية مهمة، كاتفاق كتب األنبياء ورساالهتم عىل األصول العقدية 

وإعجاز القرآن يف إخباره بام يف الكتب السابقة وتضمنه هلا، وإبطال عقيدة  العامة،
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 اخلطيئة األوىل وفداء الصليب.

           أن املخطوطات التي يزعم أهنا متثل النص احلقيقي لصحف موسى  – 7

 .خمتلقة موضوعة؛ لعدة أدلة علمية وفنية 

رش للنص احلقيقي بطالن دعوى الرافضة امتالك األئمة االثني ع – 8

 وقراءهتم هلا. لصحف موسى 

ال يوجد ذكر هلا يف يشء من املصادر املعتمدة  أن صحف موسى  – 9

 لدى الفرق والطوائف اليهودية والنرصانية عىل اختالفها.

 :يف اآليت توصياتهكام يمكن إمجال 

حتقيق العناية ببحث املسائل العقدية اخلالفية بني أهل السنة واجلامعة و – 1

 القول فيها.

 وحتقيق القول فيها. بحث ما يتعلق بصحف إبراهيم  – 2

 دراسة الكتب املقدسة يف األديان الكتابية وغري الكتابية دراسة نقدية. – 3

، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل اا وباطنًا، ظاهرً  وآخرً واحلمد هلل أواًل 

 آله وصحبه أمجعني.

 

 

 
 

الخاتمة
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 لدى الفرق والطوائف اليهودية والنرصانية عىل اختالفها.
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 دراسة الكتب املقدسة يف األديان الكتابية وغري الكتابية دراسة نقدية. – 3
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 ادر واملراجعاملص
  :املخطوطات :أوالر 

هذه الصحف » :حمفوظة يف مكتبة اإلسكندرية، وقد كتب عىل طرهتا ،صحف موسى 
 ،«براهيم صلوات اهلل وسالمه عليهامعىل نبيه موسى ونبيه إ التي أنزهلا اهلل 

 إلكرتونية: ومنها نسخة ه1268تاريخ النسخ سنة 
   http://www.ziedan.com/reigion.asp 

 :الكتب املطبوعة :ااثنير 
إسامعيل  .، قطب، دهااالجتاهات السياسية الدينية يف التوراة وعالقتها بتحريف نصوص .1

 .ه1437دار اإلمام الربهباري،  ، القاهرة،1عبد املحسن، ط:
 دار الثقافة ،1 :طأمحد، .حممد، وهويدي، د .، خليفة دالعهد القديم اجتاهات نقد .2

 .ه1422العربية، 
 : ، السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، تيف علوم القرآن اإلتقان .3

 .ه1394حممد أبو الفضل إبراهيم، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 
شعيب  :، الفاريس، عالء الدين عيل بن بلبان، تاإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان .4

 .ه1412ؤسسة الرسالة، م ،بريوت ،1 :طاألرناؤوط، 
ا مطبوع ملحقً »، الشافعي، أبو عبد اهلل حممد بن إدريس القريش املكي، تالف احلديثاخ .5

 .ه1410، دار املعرفة ،بريوت ،«باألم للشافعي
حممد بن عيل ، الشوكاين، إرشاد الثقات إىل اتفاق الرشائع عىل التوحيد واملعاد والنبوات .6

 .ه4041دار الكتب العلمية،  ،لبنان ،1:ط ،بن حممد بن عبد اهلل
، أبو السعود، أبو السعود العامدي حممد بن إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم .7

   )د . ط( .دار إحياء الرتاث العريب ،بريوتحممد بن مصطفى، 
دار  ،القاهرة ،3 :طعيل عبد الواحد،  .، وايف، ددسة يف األديان السابقةاألسفار املق .8

 .ه1404النهضة، 
دار  ،طهران ،3 :طعيل أكرب الغفاري، : كليني، حممد بن يعقوب، ت، الايفأصول الك .9

 .ه1388 الكتب اإلسالمية،
نارص بن  .د ، القفاري،عرض ونقد :ني عرشيةأصول مذهب الشيعة اإلماميةاإلث .10
 .ه1414، 1 ، ط:اهلل بن عيلعبد

المصادر والمراجع
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امين انوي العث، رمحت اهلل اهلندي، حممد رمحت اهلل بن خليل الرمحن الكريإظهار احلق .11
الرئاسة  ،السعودية ،1ط: ،حممد أمحد حممد عبد القادر خليل ملكاوي د.: اهلندي احلنفي، ت

 .ه1410علمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، العامة إلدارات البحوث ال
، البيهقي، االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد عىل مذهب السلف وأصحاب احلديث .12

وْ   ،بريوت ،1 ط:أمحد عصام الكاتب، : ت ِجردي اخلراساين،أمحد بن احلسني بن عيل اخل رْسَ
 .ه1401 ،دار اآلفاق اجلديدة

، ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم .13
: م بن حممد ابن تيمية احلراين، تأمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاس

 .ه1419دار عامل الكتب،  ،لبنان ،بريوت ،7ط: الكريم العقل،  د. نارص عبد
 ،بريوت ،3ط: ، املجليس، حممد باقر،بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار .14

 .ه1403إحياء الرتاث العريب، 
عيل حممد  :ن أمحد بن إبراهيم، ت، السمرقندي، أبو الليث نرص بن حممد ببحر العلوم .15

 .ه1413 ،دار الكتب العلمية ،وتبري ،1ط: معوض،
بن املهدي ا، ابن عجيبة، أبو العباس أمحد بن حممد البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد .16
النارش:  ،القاهرةأمحد عبد اهلل القريش رسالن،  :عجيبة احلسني الفايس الصويف، ت بن
 .ه1419 ،حسن عباس زكي.د

أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن ، ابن قيم اجلوزية، حممد بن بدائع الفوائد .17
 .دار الكتاب العريب ،لبنان - بريوتقيم اجلوزية، 

حممد أبو : ، تبن هبادرا، الزركيش، بدر الدين حممد بن عبد اهلل الربهان يف علوم القرآن .18
 .ه3761بية عيسى البابى احللبي ورشكائه، دار إحياء الكتب العر ،1ط:الفضل إبراهيم، 

مؤسسة اإلمام املهدي،  ،النجف، الصفار، حممد بن احلسن بن فروخ، جاتبصائر الدر .19
 .ه1370
 .دار مكتبة احلياة ،بريوت، الزبيدي، حممد مرتىض، تاج العروس من جواهر القاموس .20
د. : ، املاتريدي، حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور املاتريدي، تتأويالت أهل السنة .21

 .ه1426 ،علميةدار الكتب ال ،انلبن - بريوت ،1 :طجمدي باسلوم، 
، عطية حممد سامل، مطبوعة ملحقة تتمة أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن .22

 .ه1415دار الفكر،  ،لبنان -بريوت باألضواء، 
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، ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير .23
 .ه9841 ،الدار التونسية للنرش ،تونسالتونيس، 

القوي  عبد العظيم بن عبدزكي الدين  ، املنذري،من احلديث الرشيفالرتغيب والرتهيب  .24
 .ه1417 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1:طإبراهيم شمس الدين،  :ت، اهلل بن عبد

 : ، امَلْرَوِزي، أبو عبد اهلل حممد بن نرص بن احلجاج امَلْرَوِزي، تتعظيم قدر الصالة .25
 .ه1406 مكتبة الدار، املدينة املنورة،، 1ط: اجلبار الفريوائي، بد الرمحن عبدد.ع
وشاذه من  ابن حبان ومتييز سقيمه من صحيحه التعليقات احلسان عىل صحيح .26

 .ه1424ر باوزير للنرش والتوزيع، دا ،جدة ،1ط:  ، األلباين، حممد نارص الدين، حمفوظه
 ،1ط: حسني بن عكاشة، : اهلل، تأيب زمنني، حممد بن عبد ، ابن تفسري القرآن العظيم .27

 .ه1423دار الفاروق احلديثة،  ،القاهرة
وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب  ، جالل الدين حممد بن أمحد املحيلتفسري اجلاللني .28

 .دار احلديث ،القاهرة ،1 :طبكر السيوطي، 
ار د ،بريوت ،1: طعبد القادر عطا، : ، السمعاين، منصور بن حممد، تآنتفسري القر .29

 .ه1424الكتب العلمية، 
، رضا، حممد رشيد بن عيل رضا بن حممد القلموين تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار( .30

 .م1990يئة املرصية العامة للكتاب، احلسيني، اهل
ري القريش البرصي ، ابن كثري، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثتفسري القرآن العظيم .31

 .ه1420طيبة للنرش والتوزيع، دار ،2 :طالسالمة،  سامي بن حممد: ثم الدمشقي، ت
حللبي مطبعة مصطفى البابى ا ،مرص ،1 :ط، أمحد بن مصطفى املراغي، تفسري املراغي .32

 .ه1365 ،وأوالده
وهبة بن مصطفى الزحييل،  .، الزحييل، ددة والرشيعة واملنهجالتفسري املنري يف العقي .33

 .ه1418 ،دار الفكر املعارص ،دمشق ،2:ط
دار الفكر،   ،دمشق ،1:طوهبة بن مصطفى الزحييل، .، الزحييل، دتفسري الوسيطال .34

 .ه1422
تاب القس عبد املسيح، دار الك.، إسطفانوس، دقدس للقارئ العريبتقديم الكتاب امل .35

 م.199املقدس يف الرشق األوسط، 
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حممد عوض مرعب، : د بن أمحد بن األزهري اهلروي، ت، األزهري، حممهتذيب اللغة .36
 .م2001 ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،1 :ط

الب ، الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غجامع البيان يف تأويل القرآن .37
 .ه1420مؤسسة الرسالة،  ،1 :طأمحد حممد شاكر، : اآلميل، ت

، اإلجيي، حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل احلسني جامع البيان يف تفسري القرآن .38
 .ه1424 دار الكتب العلمية، ،بريوت ،1 :طاحلسيني اإِلجيي الشافعّي، 

الم ، ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السجامع الرسائل .39
 .ه1422 ،دار العطاء ،الرياض ،1 :ط ،د. حممد رشاد سامل: احلراين احلنبيل الدمشقي، ت

: ت ، البخاري، حممد بن إسامعيل،ارياجلامع الصحيح املعروف بصحيح البخ .40
 .ه0714دار ابن كثري،  ،بريوت ،3 :طمصطفى البغا، د.

حممد  :، النيسابوري، مسلم بن احلجاج، تاجلامع الصحيح املعروف بصحيح مسلم .41
 .املكتبة اإلسالمية ،اسطنبولفؤاد عبد الباقي، 

، ي اخلزرجيفرح األنصارالقرطبي، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن  ،اجلامع ألحكام القرآن .42
 .ه1384دار الكتب املرصية،  ،القاهرة ،2ط: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، : ت

، ابن أيب حاتم، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر اجلرح والتعديل .43
  -بحيدر آباد الدكن  -جملس دائرة املعارف العثامنية  ،1:طالتميمي، احلنظيل، الرازي، 

 .ه7131بريوت،  -هلند، دار إحياء الرتاث العريب ا
رمزي منري : مد بن احلسن بن دريد األزدي، ت، ابن دريد، أبو بكر حممجهرة اللغة .44

 .م1987، دار العلم للماليني ،بريوت ،1 :طبعلبكي، 
، ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح .45

عبد العزيز بن إبراهيم العسكر  -عيل بن حسن : عبد السالم ابن تيمية احلراين، تاحلليم بن 
 .ه1419ار العاصمة، د ،السعودية ،2 :ط محدان بن حممد احلمدان، -

دار الكتب العلمية،  ،بريوت، السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن، احلاوي للفتاوي .46
 .ه1402

الكتب  دار ،بريوت ،1 :ط، أبو نعيم، وطبقات األصفياء، األصبهاين حلية األولياء .47
 .ه1409العلمية، 
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 ،الشاهني أميمة أمحد ،اجلالمهة، اخلطيئة األوىل بني اليهودية واملسيحية واإلسالم .48
 دار الفكر. ،بريوت ،الرشق زهراء دار ،القاهرة

 دار الثقافة، ،القاهرة، صموئيل، القس حبيب، وآخرون، دائرة املعارف الكتابية .49
 م.1992

أمحد  ، السمني احللبي، أبو العباس شهاب الديندر املصون يف علوم الكتاب املكنونال .50
 .مدار القل ،دمشقد. أمحد حممد اخلراط، : ت بن يوسف بن عبد الدائم،

بن أيب بكر، جالل الدين ، السيوطي، عبد الرمحن الدر املنثور يف التفسري باملأثور .51
 .السيوطي

بن امية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ، ابن تيدرء تعارض العقل والنقل .52
جامعة  ،السعودية ،2 :طد. حممد رشاد سامل، : الم احلراين احلنبيل الدمشقي، تعبد الس

 .ه1411د اإلسالمية، اإلمام حممد بن سعو
 ،القاهرةحسن حنفي،  باروخاسبينوزا، ترمجة: وزا،، اسبينرسالة يف الالهوت والسياسة .53

 .ية العامة للكتاباملرص اهليئة
 ،بريوت، حقي، إسامعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللويت، روح البيان .54

 .دار الفكر
بن ، األلويس، شهاب الدين حممود روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين .55

لعلمية، دار الكتب ا ،بريوت ،1:طعيل عبد الباري عطية، : عبد اهلل احلسيني األلويس، ت
 .ه1415

، ابن اجلوزي، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن زاد املسري يف علم التفسري .56
 .ه1422 ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،1 :طعبد الرزاق املهدي، : مد اجلوزي، تحم

، الرشبيني، الرساج املنري يف اإلعانة عىل معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري .57
 .ه1285مطبعة بوالق )األمريية(،  ،القاهرةن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، حممد ب

، السلسلة الضعيفة سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة .58
 .ه1412دار املعارف،  ،لرياضا ،1 :طاأللباين، أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين، 

 .ه1411دار الكتب العلمية،  ،بريوت 1 :ط ، النسائي، أمحد بن شعيب،السنن الكربى .59
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دار  ،املدينة املنورة ،1 :طف عبد الرحيم، .، دإىل ما يف العربية من الدخيل سواء السبيل .60
 .م1998 ،املآثر للنرش والتوزيع والطباعة

بن ا، احللبي، عيل السرية احللبية لسرية احللبية = إنسان العيون يف سرية األمني املأمون .61
 .ه1427 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،2 :طأمحد، أبو الفرج، نور الدين،  إبراهيم بن

، الراجحي، عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرمحن رشح االقتصاد يف االعتقاد .62
، دروس صوتية قام بتفريغها موقع (12) الدرس ،-نسخة املكتبة الشاملة  -الراجحي 

 الشبكة اإلسالمية. 
د. عبد اهلل  :، عيل بن عيل بن حممد احلنفي، تابن أيب العز، رشح العقيدة الطحاوية .63

 .ه1114 ؤسسة الرسالة،مبريوت،  ،2 :طالرتكي وشعيب األناؤوط، 
دار املودة،  ،مرص ،1 :ط، آل الشيخ، صالح بن عبد العزيز، رشح العقيدة الطحاوية .64

 .ه1431
سعد فواز : مني، ت، ابن عثيمني، حممد بن صالح بن حممد العثيرشح العقيدة الواسطية .65

 .ه1419ر ابن اجلوزي، دا ،الرياض ،5 :طالصميل، 
، الزرقاين، أبو عبد اهلل حممد بن عبد الباقي رشح املواهب اللدنية باملنح املحمدية .66

 .ه1417دار الكتب العلمية،  ،1 :طالزرقاين املالكي، 
 .ه1384 ،املكتبة اإلسالمية ،طهران، املازندراين، حممد صالح، رشح جامع الكايف .67
دار  ،الرياض، ابن عثيمني، حممد بن صالح بن حممد العثيمني، رشح رياض الصاحلني .68

 .ه1426الوطن للنرش، 
ْوِجردي اخلراساين، ، البيهقي، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسشعب اإليامن .69 ى اخل رْسَ
 .ه1423 ،مكتبة الرشد ،الرياض ،1 :طد. عبد العيل عبد احلميد حامد، : ت
يل بن محاد اجلوهري ، اجلوهري، أبو نرص إسامعتاج اللغة وصحاح العربيةالصحاح  .70

 .ه1407دار العلم للماليني،  ،بريوت ،4 :طأمحد عبد الغفور عطار، : الفارايب، ت
 .ه1417دار الصابوين، ، القاهرة، 1 :ط، ، الصابوين، حممد عيلصفوة التفاسري .71
 .مكتبة املعارف ،الرياضلدين، ، األلباين، حممد نارص اضعيف الرتغيب والرتهيب .72
دار إحياء  ،بريوت، العيني، حممود بن أمحد، عمدة القاري رشح صحيح البخاري .73

 .الرتاث العريب
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 األكاديميون ،عامن ،1 :طعيل رسي املدرس،  .ملدرس، د، االعهد القديم دراسة نقدية .74
 .ه1427للنرش والتوزيع، 

ظام الدين احلسن بن حممد بن حسني ، النيسابوري، نغرائب القرآن ورغائب الفرقان .75
 .ه1416 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1 :طالقمي النيسابوري، الشيخ زكريا عمريات، 

بن ، ابن باز، العثيمني، اجلربين، مجع وترتيب: حممد بن عبد العزيز فتاوى إسالمية .76
 .ه1415ر الوطن للنرش، دا ،الرياض ،1 :طاهلل املسند، عبد
السعيد بن  -وليد بن إدرييس منيس : ، مجعيخ عبد الرزاق عفيفيل الشفتاوى ورسائ .77

 .ه1420دار الفضيلة،  -بن حزم دار ا ،2 :طصابر بن عبده، 
أبو الفضل ، ابن حجر، أمحد بن عيل بن حجر فتح الباري رشح صحيح البخاري  .78

 .ه1379، دار املعرفة ،بريوتحممد فؤاد عبد الباقي، : العسقالين الشافعي، ت
بن عيل ا، القنوجي، أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن البيان يف مقاصد القرآنفتح   .79

بة امَلكت ،ريوتب -ا صيدبد اهلل بن إبراهيم األنَصاري، ع: بن لطف اهلل احلسيني البخاري، ت
ة للطَباعة والنرّْش   .ه1412 ،العرصيا

دمشق،  ،1:ط، ، الشوكاين، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاينفتح القدير .80
 .ه1414 ،دار ابن كثري، دار الكلم الطيب ،بريوت
، البدر، عبد فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني للنووي وابن رجب .81

دار ابن  ،الدمام ،1 :طاملحسن بن محد بن عبد املحسن بن عبد اهلل بن محد العباد البدر، 
 .ه1424القيم، 
: حاق بن حممد الوراق البغدادي، تلفرج حممد بن إس، ابن النديم، أبو االفهرست .82

 .ه1417 ،ملعرفةدار ا ،لبنان -بريوت  ،2 :طإبراهيم رمضان، 
 ،القاهرة ،1 :طحممد بن عبد اهلل،  .، الرشقاوي، دديان بحوث ودراساتيف مقارنة األ .83

 .ه1406دار اهلداية، 
بادات أهل الرشك قاعدة عظيمة يف الفرق بني عبادات أهل اإلسالم واإليامن وع .84

د. : ابن تيمية احلراين، ت، ابن تيمية، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم والنفاق
 .ه1418دار العاصمة،  ،الرياض ،2 :طسليامن بن صالح الغصن، 
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 م.1894، ة األمريكانيةاملطبع ،بريوت ،3:طبوست، جورج،  ،قاموس الكتاب املقدس .85
 م.1971 ،املطبعة الكاثوليكية ،بريوت، شارليه، دون، املقدس القراءة الصحيحة للكتاب .86
، دول العربيةاإلدارة الثقافية يف جامعة ال ،القاهرة ،3:ط، ديورانت، ول، قصة احلضارة .87

 م.1973
دار الكتاب املقدس يف الرشق  ،- كتب العهد القديم والعهد اجلديد -الكتاب املقدس  .88

 األوسط. 
 م.1965، دار املعارف ،مرصمراد،  .، كامل، دالقديمارلية يف العهد الكتب الت .89
أبو إسحاق،  ،حممد بن إبراهيم، الثعلبي، أمحد بن الكشف والبيان عن تفسري القرآن .90
 ،لبنان -بريوت  ،1:طأيب حممد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: األستاذ نظري الساعدي، : ت

 .ه1422 دار إحياء الرتاث العريب،
، اخلازن، عالء الدين عيل بن حممد بن إبراهيم بن عمر التنزيل لباب التأويل يف معاين .91

 .ه1415 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1 :طحممد عيل شاهني، : الشيحي، ت
دل ، ابن عادل، أبو حفص رساج الدين عمر بن عيل بن عااللباب يف علوم الكتاب .92

دار  ،لبنان -بريوت  ،1 :طعادل أمحد عبد املوجود وآخرون، : احلنبيل الدمشقي النعامين، ت
 .ه1419العلمية،  الكتب

، ابن منظور، حممد بن مكرم بن عيل، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور لسان العرب .93
 .ه1414ر، دار صاد ،بريوت ،3 :طاألنصاري الرويفعى اإلفريقي، 

أمحد، املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم .شحالن، د، الرسل وأصول الرساالتلغات  .94
 والثقافة )اإلسيسكو(.

 .م1984رابطة العامل اإلسالمي،  ة،مكة املكرم ، حممد تقي العثامين،ي النرصانيةما ه .95
 بن أيب ، اهليثمي، أبو احلسن نور الدين عيلجممع الزوائد جممع الزوائد ومنبع الفوائد .96

 .ه1414 مكتبة القديس، ،القاهرةحسام الدين القديس، : ت ،بكر بن سليامن
: القزويني الرازي، أبو احلسني، ت، ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكرياء غةجممل الل .97

 .ه1406 ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،2 :طزهري عبد املحسن سلطان، 
حلليم بن تيمية احلراين، ، ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد اجمموع الفتاوى .98

 .امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف جممع ،يةاملدينة النبوالرمحن بن حممد بن قاسم،  مجع عبد
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فهد بن نارص بن : ، مجعلشيخ حممد بن صالح العثيمنيجمموع فتاوى ورسائل فضيلة ا .99
 .ه1413 ،دار الثريا -الوطن دار  ،األخرية :طإبراهيم السليامن، 

بن ا، ابن عطية، أبو حممد عبد احلق بن غالب املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز .100
 ،بريوت ،1 :ط عبد السالم عبد الشايف حممد،: ن بن متام بن عطية األندليس، تد الرمحعب

 .ه1422 ،دار الكتب العلمية
 بن إسامعيل بن سيده املريس، ، ابن سيده، أبو احلسن عيلاملحكم واملحيط األعظم .101

 .ه1421دار الكتب العلمية،  ،بريوت ،1 :طعبد احلميد هنداوي، : ت
 م.195، دار الكتاب العريب ،مرص ،2 :طنظمي لوقا، .، درسولحممد الرسالة وال .102
 . للخزري بولس الفغايل ،تاب املقدساملحيط اجلامع يف الك .103
حمب  :، الدهلوي، اختصار حممود شكري األلويس، تخمترص التحفة االثني عرشية .104

 .ه1373املطبعة السلفية،  ،القاهرةالدين اخلطيب، 
د بن عمر، بدر الدين ، البعيّل، حممد بن عيل بن أمحيةخمترص الفتاوى املرصية البن تيم .105

 حممد حامد الفقي، مطبعة السنة املحمدية.: البعيّل، ت
خليل :  بن إسامعيل بن سيده املريس، ت، ابن سيده، أبو احلسن عيلاملخصص .106
 .ه1417دار إحياء الرتاث العريب،  ،بريوت ،1 :طم جفال، يإبراه
، النسفي، أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود مدارك التنزيل وحقائق التأويل .107

 .ه1419ار الكلم الطيب، د ،بريوت ،1 :طيوسف عيل بديوي، : ظ الدين النسفي، تحاف
مطبوع ضمن كتاب  ،بغداد، املخليص، القس كوب، مدخل لقراءة العهد القديم .108

 .رضات يف الدورات الالهوتيةحما
، شعل اإلنجيليةمكتبة امل ،بريوت ،8 :ط ، سيل، سيكل،املرشد إىل الكتاب املقدس .109

 م. 1958
دار الفكر،  ،بريوت، احلاكم، حممد بن عبد اهلل النيسابوري، املستدرك عىل الصحيحني .110

 .ه1398
 ، القضاعي، أبو عبد اهلل حممد بن سالمة بن جعفر بن عيل بن حكمونمسند الشهاب .111

رسالة، مؤسسة ال ،ريوتب ،2:طمحدي بن عبد املجيد السلفي، : القضاعي املرصي، ت
 .ه1407
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، أمحد بن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، املسند .112
مؤسسة ، 1 :طعبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، .شعيب األرنؤوط وآخرون، إرشاف: د: ت

 .ه1421الرسالة، 
الرمحن دمشقية، عبد : حممد جمدي مرجان، ت.، مرجان، دسيح إنسان أم إلهامل .113

 .ه 1406مكتبة احلرمني،  ،الرياض
دار الكتب احلديثة،  ،1:، عبد الكريم اخلطيب، طاملسيح يف القرآن والتوراة واإلنجيل .114

 م.1965
األكاديميون  ،األردن-عامن  ،1 :طعيل رسي، .، املدرس، دصادر التوراة احلاليةم .115

 .ه1435التوزيع، للنرش و
 ،1:طعبد الرزاق بن عبد املجيد، .رو، دأال ،ادراسة ونقدً : مصادر النرصانية .116

 .ه1428التوحيد،  دار ،الرياض
بن ا، احلكمي، حافظ بن أمحد معارج القبول برشح سلم الوصول إىل علم األصول .117

 .ه1410، دار ابن القيم ،الدمام ،1 :طعمر بن حممود أبو عمر، : عيل احلكمي، ت
: حممد احلسني بن مسعود البغوي، تو ، البغوي، أبمعامل التنزيل يف تفسري القرآن .118

 .ه1417دار طيبة،  ،الرياض ،4 :طحممد عبد اهلل النمر وآخرون، 
، السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين معرتك األقران يف إعجاز القرآن .119

 .ه1408 ،دار الكتب العلمية ،لبنان -بريوت  ،1 :طالسيوطي، 
وزارة  ،العراق ،2 :طمحدي السلفي، : ن أمحد، ت، الطرباين، سليامن باملعجم الكبري .120

 .ون الدينيةاألوقاف والشؤ
، الرازي، أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري .121

 .ه1420دار إحياء الرتاث العريب،  ،بريوت ،3 :طاحلسني التيمي الرازي، 
القزويني الرازي، أبو احلسني، ياء ، ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكرمقاييس اللغة .122

 م.1979 - ه 1399م حممد هارون، دار الفكر، عبد السال: ت
 .للحليمي املنهاج يف شعب اإليامن .123
، البقاعي، إبراهيم بن عمر نظم الدرر للبقاعي نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور .124

 .إلسالميدار الكتاب ا ،القاهرةبن حسن الرباط بن عيل بن أيب بكر البقاعي، 
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دار اإلسالم،  ،1ط:، منقذ بن حممود السقار، هل افتدانا املسيح عىل الصليب .125
 .ه1428

، الواحدي، أبو احلسن عيل بن أمحد بن حممد بن عيل الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز .126
دار القلم،  ،بريوت ،1 :طصفوان عدنان داوودي، : لواحدي، النيسابوري، الشافعي، تا

 .ه1415دمشق،  -الشامية الدار 
، الواحدي، أبو احلسن عيل بن أمحد بن حممد بن عيل الوسيط يف تفسري القرآن املجيد .127

 -بريوت  ،1 :طعبد املوجود وآخرون،  عادل أمحد: لواحدي، النيسابوري، الشافعي، تا
 .ه1415دار الكتب العلمية،  ،لبنان
يب حممد ، أبو الطِقناوجيال، يقظة أويل االعتبار مما ورد يف ذكر النار وأصحاب النار .128

د. أمحد حجازي السقا،  :، تبن لطف اهلل احلسيني البخاريصديق خان بن حسن بن عيل 
 .ه1398، دار األنصار ،مكتبة عاطف ،القاهرة ،1 :ط
  :الرسائل اجلامعية :ااثلثر 

د، أمني بن حييى بن حمم .، الوزان، دية املعارصة عرض ونقدالفرق واألحزاب الدينية اليهود
جامعة ، كلية أصول الدين، قسم العقيدة واملذاهب املعارصة ،السعوديةرسالة دكتوراه، 

 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، غري منشورة. 
  :اجملالت احملكمة :ارابعر 

بدر بن إبراهيم، جملة البحوث والدراسات الرشعية، مرص، السنة .، الغيث، دصحف موسى
 (.352 – 335ص ) ،ه 1437األوىل (، مجادى 51العدد ) اخلامسة،

  :املواقع االلكرتونية :اخامسر 
 يوسف زيدان للرتاث واملخطوطات .موقع د

http://www.ziedan.com/reigion.asp 
 

 
 



٢م
٠١

٧ 
س

مار
ق 

اف
مو

  ال
هـ

١٤
٣٨

رة 
�خ

ى ا
ماد

ج
العدد الثالث

د. محمد بن عبد العزيز الشايع ُصُحف موسىعليه السالم
دراسة عقدية في نصوص القرآن والسنة والكتاب المقدس

213

فهرس الموضوعات
 

 

 

  فهرس املوضوعات
 الصفحة املوضـوع

  امللخص
   املقدمة

146 

147 

 150  : وجوب اإليامن بالكتب امللزلةالتمهيد

    153املبحث األول: املراد بصحف موسى 

    155املبحث الثاين: األدلة عىل صحف موسى 

 158  وراةاملبحث الثالث: عالقة صحف موسى باأللواح والت

    173املبحث الرابع: عالقة صحف موسى بصحف إبراهيم 

   175 املبحث اخلامس: عدد صحف موسى

   176املبحث السادس: مضمون صحف موسى 

   183املبحث السابع: الدالالت العردية ملضمون صحف موسى 

   190املبحث الثامن: حريرة خمطوطات صحف موسى 

   193اوى الرافضة يف صحف موسى املبحث التاسع: دع

   198املبحث العارش: موقف اليهود واللصارى من صحف موسى 

 200   اخلامتة

 202     املصادر واملراجعفهرس 

 213  فهرس املوضوعات

 
  



٤

الدين،  وأصول  الشريعة  كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصل   •
وكانت  خالد،  الملك  بجامعة  ا�نظمة،  تخصص  الفقه،  قسم 
أطروحته بعنوان «حماية ا�حداث الذكور أثناء التحقيق الجنائي 

في النظام السعودي والفقه ا�سالمي».

E : omran1431@hotmail.com 

 باحث في ا�نظمة بمرحلة الدكتوراه
 بجامعة الملك خالد

أ. علي محمد معدي آل عمران القحطاني

مقاصد الشريعة في حفظ المال
مقارنة بما عليه العمل في النظام السعودي


