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كتاب �أعالم النبوة البن قتيبة
مرمي العدوي

كتبت �سابينا �شميكته الأ�ستاذة مبعهد الدرا�سات الإ�سالمية بجامعة برلني احلرة مقا ًال يف جملة التفاهم بعنوان :تلقي امل�سلمني للمواد (املعرفية) التوراتية:
ابن قتيبة وكتابه (�أعالم النبوة) .يحتوي املقال حتقيقا نقديا للمقاطع الثمانية الأوىل ال�شاملة على املواد املعرفية التوراتية من املخطوطة الوحيدة البن
قتيبة املوجودة بدار الكتب الظاهرية بدم�شق.
وقد ا�ستهلت الكاتبة املقال بتو�ضيح امل�صدرين الأول�ين املحتويني
على قائمة تربهن على ذكر نبوءة حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم)
يف ال�ت��وراة العربي والعهد اجلديد هما :م�صنف الدين والدولة
ل���ص��اح�ب��ه ع �ل��ي ب ��ن رب ��ن ال �ط�ب�ري وم���ص�ن��ف �أع� ل��ام ال �ن �ب��وة الب��ن
قتيبة وهو امل�صنف الذي ناله ن�صيب �أوفر من ال�شهرة وا�ستعمال
امل�صنفني؛ وذلك بو�صفه ن�صً ا مرجعياً يف ق�ضايا املعارف التوراتية
التي ت�ضمنها.
ولقد �سلط املقال ال�ضوء على موا�ضيع عدة تخ�ص الئحة النبوءات
التي ت�ضمنتها التوراة ومنها:
*التلقي الإ�سالمي للتوراة
*ابن قتيبة
*ابن ربن الطربي
*�أعالم النبوة
*التوراة املنقولة للعربية
*ابن اجلوزي
ب��داي��ة ال مي�ك��ن �إغ �ف��ال ك��ون م�ي�راث ال �ت��وراة ال �ع�بري يعترب لبنة
�أ�سا�سية يف تكوين التقليد الإ��س�لام��ي �أك�ثر م��ن العهد اجل��دي��د؛
وذلك لأ َّن القر�آن جاء خامتة ل�سل�سة من الر�ساالت ال�سماوية.
وم �ن��ه مي�ك��ن ا��س�ت�ن�ب��اط �أن ال�ف�ه��م الإ� �س�ل�ام ��ي ل �ل �ت��وراة ج ��اء على
�شاكلتني ،الأوىل �آمن �أ�صحابها ب�أن القران يُقر بالكتب ال�سماوية
كالتوراة ،وب�أنها ج��اءت حتمل الر�سالة نف�سها ،م�شريين �إىل ذكر
العديد من الآيات القر�آنية للكتب ال�سماوية كالتوراة من ناحية،
و�إىل ذكر التوراة نبوءة حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم) من ناحية
�أخرى.
�أما اجلماعة الثانية فقد اهتمت بكون القر�آن قد �أكد �أنه جاء لأن
الكتب ال�سماوية ال�سابقة قد حرفت ،ومن هنا ي�صبح ت�أكيد نبوءة
حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم) يف التوراة �أمرا غري ذي جدوى؛ مبا
�أن الكتب قد م�سها التحريف ،و�أ�صبح يختلط على املرء ما هو وحي
اهلل وما هو مكتوب بيد الب�شر.
ً
وال ريب �أن الكثري من الأدبيات الإ�سالمية �أيا كان �شكلها قد عمد
�إىل املعارف التوراتية؛ لت�أكيد وجود ب�شرى بنبوة النبي حممد يف
التوراة ،وب�أن بع�ضها كان من
« الإ�سرائيليات».
وع�ل�ي��ه ف ��إ ّن امل�صنفني الأول �ي�ن ال��ذي��ن و��ص�لا �إل�ي�ن��ا ح��ول ب���ش��ارات
كتابي الدين وال��دول��ة الب��ن رب��ن الطربي
حممد التوراتية كاناّ :

و�أع�ل�ام �أو دالئ��ل  -ال��ذي حمل �أ��س�م��اء �أخ ��رى كالر�سول �أو النبي
ور�سول اهلل -وذلك تبعاً لتغري �سنة �إعادة الن�شر البن قتيبة ،وعلى
الرغم من �أن الكتاب الثاين جاء م�ضمونه من الكتاب الأول؛ �إال
�أنه حقق �شهرة وا�ستعماال �أو�سع ،وال ريب �أننا بحاجة �إىل التنقيب
والك�شف عن تلك املظان ب�صورة �أكرب.
ورمب��ا ت�ع��ود �أ��س�ب��اب ع��دم ذي��وع ال��رج��وع �إىل ك�ت��اب ال��دي��ن وال��دول��ة
بني ال ُك ّتاب يف ذلك الزمان؛ �إىل كونه كان موجهاً يف ذلك الع�صر
للن�صارى بالدرجة الأوىل ،و�إن كان قد عاد �إليه بع�ض ال ُك ّتاب يف
مناق�شاتهم حول ب�شارات النبوة ك�أبو احل�سني الب�صري؛ فقد يكون
ذلك نتيجة احتكاكه ب�أو�ساط الن�صارى ومعرفته عن الكتاب من
ذلك الو�سط بالذات.
وب��ال�ع��ودة �إىل �شهرة كتاب اب��ن قتيبة على نطاق �أو��س��ع م��ن كتاب
اب��ن رب��ن ال �ط�بري ،ف�لا ميكن جت ��اوز �أن ع ��دداً ك�ب�يراً م��ن ال� ُك� ّت��اب
ا�ستمدوا حمتوى كتبهم من كتاب اب��ن قتيبة؛ وذل��ك بحكم امل��ادة
التوراتية التي يحتويها الكتاب ،وق��د بلغ ت�أثري كتاب اب��ن قتيبة
�أرا�ضي الأندل�س ،ويتجلى ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر يف كتاب
(الأ�صول والفروع) البن حزم .كما كان لأقاليم الإ�سالم ال�شرقية
ن�صيب ك��ذل��ك م��ن ك�ت��اب اب��ن قتيبة؛ حيث ك��ان امل�صنف م�ت��داوال
ب�ين �أه ��ل احل��دي��ث كما رود يف ك�ت��اب اب��ن اجل ��وزي (ال��وف��ا ب��أح��وال
امل�صطفى) .وم��ن ثم ج��اء �آخ��رون �أخ��ذوا عن اب��ن اجل��وزي ما �أخذ
عن ابن قتيبة.
كما �أن بع�ض امل�صنفني من مت�أخرة احلنابلة كان ال يزال م�صنف
(�أعالم النبوءة) البن قتيبة يروج بينهم ،ومن ذلك جند �أن الإمام
�أبا القا�سم التيمي الأ�صفهاين امللقب بالإمام قوام ال�سنة ي�ست�شهد
به يف م�صنفه (دالئ��ل النبوءة) ،ويف ذلك �سار كذلك ابن تيمية يف
كتابه (اجلواب ال�صحيح).
وحقيقة كما يبدو ف�إن خمطوطة ابن قتيبة املحفوظة بدار الكتب
الظاهرية  -والتي ُتعرف اليوم باملكتبة الوطنية ال�سورية �أو مبكتبة
الأ�سد الوطنية بدم�شق ، -مل يكن لها ن�صيب من اهتمام الباحثني
حتى اليوم.
وت��و��ض��ح امل�خ�ط��وط��ة ل�ن��ا �أن ال�ن����ص ك��ان دارج ��ا ب�ين �أه ��ل احل��دي��ث،
وعالوة على ذلك ف�إن املقارنة بني ما �أورده ابن اجلوزي من كتاب
(الأعالم) وبني ما ورد يف كتابه (الوفا)� ،إمنا هو املقاطع الثمانية
الأوىل م��ن ت�غ�ي�ير ط�ف�ي��ف ج ��دا ال ي��ذك��ر ،ومي�ت��د ذل ��ك م��ن ب��داي��ة
العنوان �إىل املحتوى.

واجلدير بالذكر هنا �أن املخطوطة �أ�صابها التلف يف بع�ض �أجزائها
مما يجعل الن�صو�ص ناق�صة ،ولكن بالعودة �إىل و�صف ابن قتيبة
لبنية كتاب (الأعالم) يتبني حل�سن الطالع �أن ما �سقط هو قليل يف
مقابل ما هو باقٍ على �صفحات امل�صنف.
ك�م��ا �أوردت ال�ك��ات�ب��ة �شميكته يف الن�صف ال�ث��اين م��ن امل�ق��ال ن�شرة
حم�ق�ق��ة ل�ل�ف���ص��ول ال�ث�م��ان�ي��ة الأوىل م��ن ن����ص امل�خ�ط��وط��ة وال�ت��ي
تت�ضمن املواد التوراتية (� 128أ 133 .ب) ،ولقد عمدت الكاتبة �إىل
تنويه القارئ حول مرجع الن�صو�ص يف حتقيقها؛ ُ
حيث و�ضعت لكل
ن�ص م�صدره خمتلف عالمة مميزة ،كما عادت يف حتقيقها هذا �إىل
ثماين خمطوطات �أوردت ذكرهم يف املقال ،ومما هو جدير بالذكر
�أن �شميكته ُتعد حالياً بالتعاون مع ح�سن �أن�صاري ن�شرة حمققة
جل��ل ال�ع�م��ل امل�ح�ف��وظ يف امل�خ�ط��وط��ة ،ه ��ذا وت �ن��اول��ت �شميكته يف
التحقيق التمحي�ص يف ذكر �أعالم ر�سول اهلل يف التوراة من خالل
ثالثة كتب وهي (هداية احليارى) البن قيم اجلوزية ،و(الوفا)
البن اجلوزي و(املواهب) للق�سطالين.
وق��د �أوردت الكاتبة ن�صو�صا مما ورد يف امل��راج��ع �أع�لاه تربو على
�سبعة وثالثني دليال على وجود �أعالم لنبي اهلل حممد يف التوراة.
على �سبيل املثال ال احل�صر :م�شفح ،كما ذكرت وجود �إ�شارات حول
بع�ض الأح ��داث املتعلقة بر�سالة حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم)
مثل :ذكر طريق مكة يف �شعيا وذكر �أ�صحاب النبي وذكر يوم بدر يف
�شعيا كذلك .كما ختمت التحقيق بالإ�شارات القر�آنية يف ذلك كقول
اهلل تعاىل على ل�سان امل�سيح عليه ال�سالم« :و�إِ ْذ َق��ا َل عِ ي�سَ ى ا ْب� ُ�ن
الل ِ�إ َل ْي ُكم ُمّ�صَ ِّد ًق ِّا لَا ب ْ َ
َي َيد ََّي مِ َن
َم ْر َ َ
ي يَا َبنِي ِ�إ ْ�س َرائِي َل ِ�إ ِّن رَ�سُ و ُل َّ ِ
ال َّت ْورَا ِة َو ُمب َِّ�ش ًرا ِبرَ�سُ ولٍ َي�أْتِي مِ ن َب ْع ِدي ْا�س ُم ُه َ�أحْ َم ُد َفلَ َمّا جَ ا َءهُم
ِبا ْل َب ِّي َناتِ َقا ُلوا ه َذا �سِ حْ ٌر ُّم ِب ٌ
ني» �سورة ال�صف ، )٦٦١ ( ،ولقد �أ�سلم
بع�ض علماء بني �إ�سرائيل؛ م�ؤمنني مبا جاء يف كتبهم حول نبوءات
حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم) ومنهم :عبداهلل بن �سالم ومتيم
الداري .ولكن من جانب �آخر ورغم كل تلك الدالئل ف�إ َّن الكثريين
كذبوا وما زالوا يكذبون بنبوءة حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم) رغم
احلجج القوية التي ال ميكن �إبطالها بالأقاويل امللفقة.
�إن درا�سة املخطوطات الإ�سالمية لأمر بالغ الأهمية ،لي�س للح�ضارة
الإ�سالمية وح�سب بل وللعامل �أجمع؛ وذل��ك للرثاء املعريف الذي
حتتويه ،ومن هنا ندعو اجلهات املخت�صة �إىل �أن ت�شمر ال�سواعد،
لإحياء هذا اجلانب املعريف املهم من احل�ضارة الإ�سالمية.
maryamsaid2015@gmail.com

