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 )ع( تياهل ب اتيروا نهييبر ابعاد تورات در آ یمرور

 1یقهار سادات زهرا

 2شیستا رحمانمحمدکاظم 

 دهیچک

 میعالت از ییهابخش انیب به شیخو اتیروا از یاپاره در، لفسَ ءایانب علوم جامع عنوانبه)ع(  بیتاهل

 بیتاهل دگاهید. از اندداشته یاستنادات آنان تورات به كتاب اهل با دخو مناظرات در ای و پرداخته تورات

 منظور اتیروا و قرآن در .است شده نازل( ع) یموس حضرت بر قاتیم در و یدفع صورتبه تورات)ع(، 

( و نیز بر سایر اسفار عهد ع) یموس اسفار بر یمجاز صورتبه گاه و است یقیحق اتتور همان، تورات از

 تتوراغالب ساختار و مفاهیم  .است شده گفته توراتبیت )ع( بوده، عصر اهلقدیم كه نزد یهودیان هم

ائمه نیز  س ازی در برخی از تعالیم آن پراتییتغ اما؛ است بوده كنونی تورات نیهم مطابق( ت )عبیاهل عصر

 را آن یهاآموزه یبرخ بلکه؛ است نبوده یهود تورات كامل رشیپذ ای رد بیتاهل وهیش .است افتاده اتفاق

رفته ستاز د مفاهیم از رخیبو در گامی فراتر،  اندكرده استناد آن به اسلام تیحقان اثبات در و دانسته یاله

 هاآن قیتطب و اتیروا نیا از استفاده با كندیم تلاش نوشته نی. ااندكرده گزارش را اصیل موسی )ع( توراتِ

)ع(  یوسم توراترفته ازدست متون از یبرخ زین و هودی یفعل تورات لیاص میتعال از ، بعضیمیقد عهد با

 .كند یابیباز را

 .، اصالتاتیروا، )ع( بیتاهل خمسه، اسفار، تورات: واژگان كلیدی
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 مقدمه -9

زنگار  نااهلاناز کتب آسمانی است که در گذر زمان در اثر دخالت جاهلان و  تورات یکی

ا جستجو ب تحریف به خود گرفته و مفاهیم وحیانی آن با بسیاری از جعلیات آمیخته شده است.

اب و بیت به این کتتوان گفت که بخشی از منقولات و احتجاجات اهلدر منابع روایی شیعه می

 بیت را درباره توراتتوان دیدگاه اهلرد. بر اساس این گروه از روایات میتعالیم آن اختصاص دا

ایات در رو« تورات»تبیین کرد. در این حوزه سؤالات متعددی پیش روست از جمله اینکه لفظ 

 ، تورات حضرت موسی )ع( یا نوشتارِ نزد یهود؟ شیعه، ناظر به چه مصداقی است

وسی )ع( در تورات فعلی یهود باقی مانده است؟ آیا آیا مطالبی از تورات اصیل حضرت م

ت بیتورات فعلی همان تورات اهل کتابِ زمان ائمه )ع( است؟ اگر پاسخ مثبت است نظر اهل

 دگاهیدیین قبل از تب هاست.پاسخ به این پرسش درصددنوشتار  نیا درباره تورات کنونی چیست؟

ره تورات کنونی در فرهنگ یهودی ـ مسیحی نُماید ابتدا توضیحاتی دربابیت ضروری میاهل

 ارائه گردد.

 و تورات هودی -2

 یهوه وسیلهداده شده و به باور آنان به یهودترین نوشتار است که به پراهمیت تورات نامی

تورات، مجموعه پنج ِسفر ابتدایی عهد قدیم یعنی اسفار است.  شده وحی موسی( به )خداوند

گانه پنج کتب»و « گانهاسفار پنج»، اعداد و تثنیه است. این نوشته گاهی ، لاویان، خروجپیدایش

، به همه عهد قدیم نیز تورات گاهی به دلیل اعتبار و اهمیت تورات شود.نیز خوانده می« موسی

 (235، ص1133، )شبلی شوداطلاق می

، قوانین شفاهی دیگری نیز برای یهود وجود دارد که آن را تورات مفاهیم مدون نیا از ریغ

که از « گِمارا»( و تفسیر آن به نام 122، ص1311، خان الاسلام ظفر)« میشنا»شفاهی گویند مثل 

 (.33، ص1333، به وجود آمده است )شاهاک« َتلمود»ها مجموعه آن

 تورات یمحتوا -2-9

، از پیدایش عالم هســتی و که از اسـمش پیداســت گونههماندر این کتاب : شیدایپ فرسـِ ( الف

 ( صحبت شده است.)ع انسان و ماجراهای بعضی از انبیا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%DB%8C
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از مصر و وضعیت اسفناک و سرگردانی  لیاسـرائیبناین سـفر درباره خروج : خروج فرسـِ ( ب 

در این مقطع از  1ده فرمان سخن گفته است. بان به دلیل نافرمانی از خدا،ساله ایشان در بیاچهل

 (.13-1: 25، خروج) سوی خداوند به موسی )ع( داده شد

ت. اسرائیل یعنی سبط لاوی گرفته اساین کتاب نام خود را از یکی از اسباط بنی: انیلاو فرسِ( ج

های ایشان سخن گفته است. ، هدایا و قربانیاهنان، وظایف کدر این فصل درباره احکام کِهانت

 (.315، ص1333، )هاکس خوانندعبرانیان آن را شریعت کاهنان می رونیازا

یل اســرائگونه که از نامش پیداســت بیانگر ســرشــماری قوم بنیاین کتاب همان: اعداد فرســِ ( د

ن ســـفر برخی از احکام فقهی آمده اســـت؛ یکی در ابتدای کتاب و دیگری در انتهای آن. در ای

 است.

زیرا شریعت  ،کلمه تثنیه به معنای تکرار است و این کتاب به این نام خوانده شده: هیتثن فرسِه( 

ئیل اســراگردد. ماجرای این کتاب از پایان ســرگردانی بنیموســی )ع( برای دومین بار تکرار می

 پذیرد.و مرگ وی پایان می( )ع شود و با تعیین جانشینی موسیآغاز می

 تورات نزول و هودی -2-2

، جیتدربه( )ع حضرت موسى این است که شریعت دیآیتورات فعلى برمی متن لاآنچه از لابه

. شواهد مختلفی از نازل شده است( )ع از جانب خدا بر حضرت موسى، متجاوز از چهل سال

د دارد که از زمان چراندن گوسفندان کاهن مدین در گانه وجووحی بر موسی )ع( در اسفار پنج

سال  11 بربالغ( 0: 31، تثنیه) ( در سرزمین موآبع) تا وفات موسی( 0-1: 3، خروج) حوریب

( و جمع آن در آخر عمر و هنگام )ع ، نوشتن تورات توسط موسیاست. بر اساس عهد قدیم

 اتمام شریعتش بوده است.

 آن به کاهنان ( و سپردن)ع ی از سفر تثنیه که حاکی از نوشتن تورات توسط خود موسیفراز

لاوی که صندوق عهد  ( تورات را نوشت و آن را به کاهنان)ع و موسی: »است بدین شرح است

ا وانین ر: این قو به مشایخ اسرائیل سپرد. او به ایشان امر فرموده و گفت داشتندیبرمخداوند را 

ام ها که تم، هنگام عید خیمهشودها بخشیده می، یعنی در سالی که قرضدر پایان هر هفت سال

                                                           

 و شد وحي سينا کوه نام به محلي )ع( در موسي بر، خدا جانب از که است مذهبي دستورات از فهرستي فرمان ده .1

 .دارد ريشه هافرمان همين در شريعت احکام تمام يهوديان، باور به

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
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رای ، بشوندکند جمع میقوم اسرائیل در حضور خداوند در مکانی که او برای عبادت تعیین می

 (11-1: 31، )تثنیه «ها بخوانیدآن

به  ، آنان اعتقادیتوان گفت اینکهاز نظر یهود میدر نتیجه از امور مسلمی که درباره تورات 

( ندارند بلکه آن را وحی تدریجی از جانب )ع صورت دفعی بر حضرت موسینزول تورات به

( و 132، ص1331، )توفیقی( نوشته شده است )ع دانند که به دست حضرت موسیخدا می

، (22: 0، )تثنیه تورات فعلی بدان اشاره شده( نازل شده و در )ع الواحی که بر حضرت موسی

 ( است و نه همه آن.)ع از تورات حضرت موسی بخشی درواقع

 یفعل تورات سندهینو -2-3

ای آن را نوشته حضرت ، نویسنده آن است. عدههای پیرامون تورات فعلییکی از چالش

 :کنند( قلمداد میع) کسی غیر از موسی ،ای نویسنده آن رادانند و عده( میع) موسی

فرقه  ی کهاگونهبه، ( تورات را تألیف کرد)ع معتقدند موسی همه اهل کتاب باًیتقر( الف

 (.32، ص1331، )توفیقی اند، مخالف آن را مرتد دانستهفریسیان از یهود در تأکید بر این عقیده

را نوشته بزرگان یهود  هااین کتاب ،از اندیشمندان غرب برخی، در برابر این گروه( ب

 ،امروزه تحقیقات نقادان کتاب مقدس این نکته را نشان داده که کتاب موجود درواقعدانند. می

با استفاده از منابع مختلفی تألیف شده ( ع) ها پس از حضرت موسیچند قرن قبل از میلاد و قرن

 ـ دانشمند و فیلسوف هلندی ـ  اسپینوزا باروخ برای نمونه. 1(32، ص1333، )میشل است

که کتاب  ستا اثبات کرده کنونیبا شواهد و ادله فراوانی از درون تورات ( م1132-1133)

ها پس از آن حضرت نگاشته باشد بلکه قرن( ع) تواند نوشته حضرت موسیموجود هرگز نمی

. وی با استناد به نحوه چینش 2(133، ص1332، مانی/ سلی32، ص1331، ت )توفیقیشده اس

، در مجموع و با ترتیبی که این کتب: »گویدها میکتب عهد قدیم در کنار هم و نوع ادبیات آن

را مؤلف واحدی به خاطر هدف معینی نوشته  هاکه آن حاکی از آن است، وجود دارد هابین آن

 (.155ص، 1333، )اسپینوزا «است

بلکه او معتقد  ، نیستدلیلی بر اینکه وی تورات را قبول ندارد اسپینوزاگفتنی است که سخنان 

، بلکه کتاب دیگری گانه نیست، این اسفار پنجآن را نوشته( ع) که موسی کتاب توراتاست 

                                                           

 .441 -445 ، صص7811، هاکسک. .ر گروه دو دلايل ملاحظه رايب. 1

 داشته تورات نقد به مبهمي اشارات م( که7762-7381)  عزرا بن ابراهيم نام به منتقدي سخنان از اسپينوزا واقع در. 2

 .ديافزايم آن به مطالبي و کنديم ، رمزگشايينداشته را آن ابراز جرأت و
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اسب درج جای منر دلای کتاب و گانه آن را لابهکه نویسنده اسفار پنج است متفاوت با این اسفار 

را نوشته کار  معتقد است که یافتن مورخی که عهد قدیم اسپینوزا(. 13، ص)همان کرده است

(. در عهد قدیم 151، ص)همان دهد که وی باید عزرا باشدی نیست اما شواهد نشان میاساده

که پس از بازگشت  (1-1: 3، )عزرا شودهارون معرفی می عنوان یکی از نوادگانعزرا به

 (.13: 3، کند )نحمیایی میرونمااز تورات  اسرائیل از بابِلبنی

 بیت و توراتاهل -3

 نزول و تورات -3-9

 ( اشاره نموده است.)ع یداوند در آیات مختلف قرآن به نزول تورات و احکام آن بر موسخ

براى وى در الواح » :( بیان شده است)ع به موسی الواح تورات در سوره اعراف داستان اعطای

پس آن را محکم بگیر و قوم خود  [:از هرگونه اندرزى و شرحى براى هر چیز نوشتیم ]و گفتیم

 (.110 /3: اعراف« )رندیکارگبهرا فرمان ده که بهترینش را 

یزید بن : »اشاره دارد صورت دفعی( به نزول تورات در الواح و به)ص روایتی از رسول خدا

هاى زیرا آیات و سوره: فرمود .اندسؤال کرد چرا قرآن را فرقان نامیده( )ص سلام از پیامبر اکرم

یل ف و تورات و انجحُ صورت الواح نازل نشده ولى سایر کتب از قبیل صُآن متفرق است و به

 (.135، ص2، جتایببابویه، )ابن «در الواح و اوراق نازل شده است هاتمام آن ،و زبور

 یگفت سخن یموس با که یکس یا: »است آمده خداوند به خطاب( ع) صادق امام از ییدعا در

، طاوس ابن) «یکرد نازل یموس بر الواح در را تورات و یکرد لیتبد اژدها به را آن یعصا و

احی است که رسد این الواح همان الو(. به نظر می335ص، 1113، یکفعم /115ص، 1313

 و نزول الواح همان نزول تورات است. خداوند در آیاتی که گذشت بدان اشاره کرده

ی است تشکیک اعل( در سوره )ع الواح همان صحف موسی برخی از مفسران در اینکه این

د رسد الواح موسی و صحف او یکی باش(؛ اما به نظر می323، ص10، ج 1110، )آلوسی اندکرده

 آن صحفى که خداى تعالى در آیه: »ندفرمود( نقل شده که )ع امام صادق زیرا در روایتی از

: آیا صحف پرسید راوی، ، نزد ماستردبَنام مى( 11/ 33)اعلی:  ﴾یُموس وَّ ْبراِهيمَّإ ُصُحِف﴿

  (.220، ص1، ج1310، )کلینی «: آرىالواح است؟ فرمود هماننامبرده 

لواح بودن صحف این باشد که اظاهراً مراد از : فرمایدامه طباطبایی ذیل این روایت میعل

 استصحف نامبرده همان تورات باشد که قرآن کریم در چند جا از آن تعبیر به الواح کرده 
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توان گفت با توجه به مجموع آیات قرآن و بدین ترتیب می (.231، ص25، ج1113، )طباطبایی

 ای از اوراق و الواح بر حضرت موسی )ع( نازل شده است.، تورات در مجموعهروایات

 اتیروا و قرآن در تورات واژه كاربرد -3-2

از تورات  و روایات منظور قرآن کریم اما؛ در آیات و روایات زیادی از تورات یاد شده است

 از مجموع آیات ات یهود؟تورات حقیقی یا تورد؟ نچیست و از این اسم چه کتابى را در نظر دار

، تورات ، در اکثر موارداز توراتتوان دریافت که در ادبیات قرآنی و روایی مراد و روایات می

، به نوشتار نزد یهود نیز تورات اطلاق شده است. است اما در برخی موارد نخوردهدستواقعی و 

 شود.می ارائه ریزی بندمیتقسهای این روایات در نمونه

 فیتحر بدون ونخورده دست تورات -3-2-9

بدون شک این (. 11/ 0: مائده« )ما تورات را فرو فرستادیم که در آن هدایت و نور است»

تورات را قبول ( )ص گوید پیامبر اسلامآیاتى که مىبنابراین نشده است؛ تحریف وصف توراتِ

اتی در روای .حقیقی است ، بلکه تورات، منظورش تورات متداول در عصر نزول قرآن نیستدارد

، منظور تورات انددادهیا از محتوای آن خبر  اندگفتهمطلق از تورات سخن  طوربه( ع) که ائمه

 :مدعاست نیا شاهد ریز اتیروا واقعی است.

 خداوند از (ع) موسى که است نوشته، بود افتهیرنییتغ که توراتى آن در: فرمود( ع) باقر امام»

 من زا یا گویم راز آهسته تو با تا نزدیکى من به تو! آیا پروردگارا: کرد عرض کرده پرسشى

 مرا کهکسم آن نینشهم من موسى اى: فرمود وحى او به عزوجل خداى کنم؟ فریادت تا دورى

 که توراتى آن رد» عبارت. (351ص، 1151، یجزائر / 111 ص، 2ج، 1310، ینیکل« )...کند یاد

 ۀرفتازدست متون از عبارات نیا که دارد مهم نیا از نشان و استتأمل قابل «بود افتهیرنییتغ

 پس شدن افتی یکنون تورات با قیتطب در نیمضام نیاز ا ییردپا کهخصوص به است تورات

 .است لیاص تورات به اشاره، تورات از مرادقطعاً 

 بن موسى با عزوجل خداى مناجات جمله از، است نوشته تورات در: فرمود( ع) باقر امام»

 آشکارت در و، دار پوشیده خویش باطن در مرا پنهان راز! موسى اى: که بود این( ع) عمران

 دشنام سبب پنهانم راز اظهار با و کن اظهار من جانب از را خود دشمن و من دشمن با سازگارى

، ینیکل) «گردى من دشمن و خود دشمن شریک من دادن دشنام در تا مشو من به هاآن دادن
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 یمتعدد اتیروا .ستین موجود یامروز تورات در تیروا نیا یمحتوا(. 113 ص، 2 ج، 1310 

 .ستاملاحظه  قابل «رفته نیب از متون» بخش در آن شتریب یهانمونه که دارد وجود باب نیا در

 

 موجود تورات -3-2-2

 ()ع یموس اسفار( فال

، به آنچه نزد یهودِ عصر نزول است نام تورات با اهل کتاب در مواجهه در برخی از آیات قرآن

مجارات در  است. علامه بلاغی علت این مطلب را شدهفیتحرکتابی  کهیدرحال، اطلاق شده

 راست اگر: بگو» آیاتی همچون مثالعنوانبه(. 203ص، 2ج، 1111، کند )بلاغیبیان می 1استعمال

در مقام احتجاج با اهل کتاب، ( 13/ 3: عمرانآل« )کنید تلاوت، آورده را تورات حکم گوییدمى

 کند.ها ، طلب دلیل میاز خود تورات نزدِ آن

 حکم بهها آن چگونه و» کنداشاره می در سوره مائده به وجود حکم الهی در تورات نزد یهود

 آن از حالنیباا و است آن در خدا حکم و ستهاآن نزد تورات کهیدرصورت آرند فرود سر وت

 .(13/ 0: مائده)« ندارند ایمان خدا به اینان آنکه چه ؛گردانندمى روى

یعنی اهل بیت در جدال با اهل کتاب، از ؛ ی به همین ترتیب استگذارنامدر روایات نیز 

 مثالعنوانبه و انجیل یاد کرده و این، همان مجارات در استعمال است. کتب نزد ایشان به تورات

 :فرمایندالجالوت می رأس، امام رضا )ع( خطاب به بیت با اهل کتابدر یکی از مناظرات اهل

 وهک از و درخشید ساعیر از ما براى و آمد سینا طور کوه از نور: گویدمى تورات که منکرى تو»

 امام. دانمنمى راها آن تفسیر اما هستم آشنا را کلمات این: گفت الجالوترأس  ؟شد آشکار فاران

 وحى همان، آمد سینا طور کوه طرف از نور که سخن این. دهممى توضیح تو براى من: فرمود

 یرساع کوه ما براى نکهیا اما و کرد نازل سینا طور کوه در عمران بن موسى بر خداوند که است

 اما و بود کوه آن در او و نمود وحى مریم بن عیسى به خداوند که است کوهی همان، درخشید

 مکه اب روز یک که است مکه ىهاکوه از کوهى ، فارانشد آشکار فاران کوه از ما بر که گفته این

 دعای در ممفهو این .(110، ص1ج، 1333بابویه، / ابن122، ص2ج، 1153، طبرسى) «دارد فاصله

 . (111، ص1111، )طوسی است آمده نیز سمات

                                                           

 در و کرده لفظ در همراهي وي ، باخويش مخاطب به پيام انتقال در گوينده که معناست بدين استعمال مجارات در. 1

 .باشد فهمقابل مخاطب براي که َبرد کار به را لفظي ، هماناستعمال مقام
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 ساعیر کوه از او، آمد سینا کوه از خداوند: »در تورات کنونی آمده استلازم به ذکر است 

 (.2: 33، تثنیه) «درخشید فاران کوه از و کرد طلوع

 

 

 میقد عهد اسفار از یبرخ( ب

گانه موسی )ع( نیز تورات اطلاق ب به غیر اسفار پنجائمه )ع( گاهی در برخورد با اهل کتا

. شاهد مدعا اینکه امام اندخوانده؛ یعنی برخی دیگر از اسفار عهد قدیم را توسّعاً تورات اندکرده

 :اندکردهاز عهد قدیم به تورات یاد  ( در مواجهه با اهل کتاب)ع رضا

 لیاسرائیا ماجراى این تعداد از جوانان بن: آیآن حضرت رو به رأس الجالوت کرده فرمود»

که در وقت حمله به  لیاسرائینصّر ایشان را از بین اسیران بنختاى؟ بُ دیده توراترا در 

فرستاد و  ایشان یسو، خداوند نیز وى را بهل بردالمقدس اسیر شده بودند برگزیده و به بابِبیت

موجود است و هرکدام از شما انکار کند کافر است.  تتورا، این مطلب در او آنان را زنده نمود

/ 113، ص2، ج1153، طبرسى) «و از آن باخبرم ام: این ماجرا را شنیدهرأس الجالوت گفت

 ضمن است بوده( ع) یموس حضرت از بعد هاسالر نصّختبُ حمله (.122، ص1313بابویه، ابن

 بخش سه در که است ییماجرا انیم در ،یفعل میقد عهد با قیطبت در( عامام ) کلام نیا نکهیا

 (: سراسر اثر3-1الیدان) .است موجود الیدان کتاب ییابتدا

، آن را 1( در همین مناظره در یاد کردن از سخن اشعیای نبی)ع گفتنی است حضرت رضا 

: فته استگ توراتوستانت در و شعیاى پیامبر طبق گفته تو و د: »کندموجود در تورات بیان می

، یکى از آنان سوار بر درازگوشى است و آن درخشدبینم که زمین برایشان مىدو سوار را مى»

: آنان را ، سوار بر درازگوش و سوار بر شتر کیستند؟ رأس الجالوت گفت«دیگرى سوار بر شتر

و  است)ع( عیسى ، ر درازگوش سوار است: آنکه بامام فرمود .، ایشان را معرّفى کنشناسمنمى

 «کنم، انکار نمى: نهرا منکر هستى؟ گفت توراتآیا این مطلب ، (.)ص آن شترسوار محمد

 (.123، ص1313بابویه، / ابن122، ص2، ج1153، طبرسى)

                                                           

است ودر  دي.تلفظ وشکل برخي از اسامي انبيا در منابع يهودي باروايات متفاوت است از جمله اشعيا که قرائت يهو7

 منابع روايي به صورت  شعيا آمده است.
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، ی)مجلس داندعلامه مجلسی منظور از تورات در این روایت را اسفار ملحق به تورات می 

 برت جفجفت سواران ببیند کهیهنگام: است آمده ینب یایاشع کتاب در(. 311، ص15، ج1151

 .1(3: 21، اشعیا) کند دقت باید ندیآیم شتر و الاغ

 

 موجود تورات درباره( )ع بیتاهل و قرآن نظر -3-2-3

 را داشته وجود لاماس ظهور زمان در که یتورات درباره بیتاهل و قرآن نظر توانیم

 :نمود یبنددسته صورتنیبد

 ؛است یاصلها آن متون از یمقدار( الف

 ؛است رفته نیب از آن لیاص مطالب از یقسمت( ب

 ؛است شده اضافه آن به یرالهیغ متون از یمقدار( ج

 .(213ص ،1ج ،1331 ،قرشی) است داده رخ تبدلات و رییتغ آن تیکل در( د

 یمتون اصل( الف

های تورات عصر توان دریافت که قرآن برخی از آموزهاز فحوای برخی از آیات قرآن می

گیرند و چگونه تو را به داورى مى» :داند. در سوره مائده آمده استنزول را دارای اصالت می

احت صراین آیه  .(13 /0: مائده)« هاست و در آن حکم خدا آمده است؟باآنکه تورات نزد آن

نیز در همین سوره به یکی از احکام فقهی تورات  حکم خدا هست.، تورات فعلى دارد که در

هر که انسانی »: ( که مفهوم آیه در تورات فعلی نیز موجود است10/ 0)مائده:  استناد شده است

. جان ض دهدرا بکشد باید کشته شود. هر کس حیوانی را که مال خودش نیست بکشد باید عو

همان صدمه وارد شود.  ی به کسی وارد کند باید به خود او نیزاصدمهدر برابر جان. هر که 

؛ 21-13: 21، )لاویان« ، چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندانشکستگی در برابر شکستگی

 (.20-23: 21، خروج

گذارد. در های تورات فعلی صحه میی از آموزهاپارهنیز مانند قرآن بر ( ع) بیتروایات اهل

، اندکردهآن را گزارش ( ع) تطبیق روایاتی که حاکی از محتوای تورات است و عترت طاهره

                                                           

 .آمد خواهد آن توضيح که افتاده اتفاق تغييراتي قديم عهد عبارت اين در البته .1
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با اهل ( ع) بیتگیرند که در احتجاجات و مناظرات اهلروایاتی در این حوزه جای می اکثراً

 .کتاب به آن استناد شده است

( است که مأمون )ع ، مناظره حضرت رضا()ع بیتمناظرات اهل نیترمهممونه از عنوان نبه

 مأمونخدعه  ، حضرت،( آن را ترتیب داد. در آن مجلس)ع خویش برای غلبه بر امام رضا زعمبه

اهب علمای ادیان و مذ نیتربرجسته( از )ع های مناظره امام رضا. طرفبازگرداندرا به خود او 

 الجالوت برای اثبات نبوت پیامبر رأسدر این مناظره،  مشهور زمان بودند. متکلمانمختلف و 

: فرمود( )ع حضرت رضاطلبد. در پاسخ وی آمده است که ( دلیل می)ع ( از امام رضا)ص

یامبرى پ یدزوگفت به هارا وصیت کرد و به آن لیاسرائیدانى که موسى بن عمران بنیهودى! مى»

رى جز براد لیاسرائیبراى بن؛ ، او را تصدیق کنید و حرفش را بشنویدخواهد آمد از برادرانتان

اسماعیل هستى و نژادى که  بافرزندان اسماعیل سراغ دارى؟ اگر آشنا به خویشاوندى اسرائیل 

کنیم. د نمى، راین گفتار موسى است: ها است. رأس الجالوت گفتبین آنابراهیم از طرف 

آمده است؟ ( )ص پیامبرى جز حضرت محمد لیاسرائی: آیا از برادران بنفرمود )ع(حضرت رضا 

/ 121، ص2، ج1153، )طبرسى «: پس این مطلب نزد شما قبول است؟ گفت آرىگفت نه. فرمود

 .(111، ص1ج، 1333بابویه، ابن

اسرائیل فرمود: ( خطاب به بنی)ع که حضرت موسی این مطلب در تورات کنونی آمده است

کنم و کلامم را در دهانش خداوند به من فرمود پیامبری مانند تو از میان برادرانشان مبعوث می»

 (13: 13 )تثنیه، «، به ایشان خواهد گفتکنممن به او وصیت می هر آنچهدهم و او قرار می

 که شنیدم( ص) پیغمبر از من که گفت او که عبداللَّه بن جابر زا کند روایت( ع) ابوجعفر

 من شکر: است آمده ،بود داده اول الواح در( ع) یموس به عزوجل خداوند آنچه در»: فرمودیم

 عمرت زانیم در تو یبرا و کنم حفظ تلف مواضع از را تو تا آورجا به را مادرت و پدر شکر و

 ج ،1331 ،اربلى) «کنم لیتبد آن از بهتر به و گردانم زنده ،پاک یزندگ بهتو را  و ندازمیب ریتأخ

 خداوند، فرمان این زیرا کن احترام را خود مادر و پدر»: است آمده یفعل تورات در. (122 ص ،2

 عمری ،بخشید خواهد تو به خدایت ،خداوند که سرزمینی در کنی چنین اگر. توست خدای

 .(12: 25 ،خروج/ 11: 0 ،تثنیه) «داشت خواهیپربرکت  و نیطولا

 امکان شودیم بحث فقه اصول در از جمله. است فقه حوزه در منقولات نیا از یبخش

 است جتح ،سابقه عیشرا استصحاب است معتقد یانصار خیش. است سابقه عیشرا استصحاب

 .(232 -220صص ،3ج ،1120 ،یانصار) باشد نداشته یاثمره و کاربرد و یعمل دهیفاگرچه 
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 امیرالمؤمنین از :است لیذ ثیاحاد ،کرده اشاره تورات یفقه نیمضام به که یاتیروا جمله از 

( هابرتری) جمله از»: است شده نقل دیگر هایامت بر امت این برتری در طولانی حدیثی در( ع)

 دیه او بخواهند از اگر یا و ببخشند توانندمی ،خواهندب مقتول اولیاى اگر را عمد قاتل اینکه

 شودىم کشته فقط قاتل هستند تو شانیکهم همان که تورات اهل[ آیین] اساس بر ولى ،بگیرند

 کنونی تورات . در(112ص ،2ج ،1112 ،دیلمی) «شودنمی گرفته او از نیز دیه و ندارد بخشش و

 د،نمای دیبازخر را خود جان تواندینم باشد شده مرگ به محکوم دگاهدا در که کسی»: است آمده

 .(31: 30 اعداد ،21: 23 لاویان) «شود کشتهحتماً  باید بلکه

 نوشته تورات در: ندیفرمایم که است منقول( ع) صادق امام از کفالت باب در یگرید تیروا

 ،1151 ،عاملى حر/ 215ص ،1 ج ،1310 ،یسطو) است غرامت و یمانیپش باعث کفالت که شده

 .(121ص ،13ج

 در راله مکفول شودیم متعهد کفیل که است اشخاص احضار به نسبت ضمان نوعی کفالت

 ،1ج، 1115، ثانی شهید) شودیله مجرائم مکفول همه ضامن خودش والا کند حاضر مقرر زمان

 رامتغ طبیعی صورتبه و کفیل ندامت موجب نشود اضرحله مکفول کهیدرصورت لذا( 101ص

 اخبار جمله از آنچه است معتقد بحرانی محقق .شد خواهد اوجرائم  همه به نسبت وی دادن

 .(12 ـ11صص ،21ج ،1313 ،یبحران) است آن منع بر تأکید و کفالت کراهت ،شودیم برداشت

 مضمونی چنین به( موسی گانهپنج اسفار) لیفع تورات در: گفت دیبا تیروا نیا قیتطب در

 وجود مانتض درباره البته مشابه ینیمضام ،عتیق عهد سلیمان امثال بخش در اما است نشده اشاره

 کسی ضامن نیفتی دردسر در یخواهیم اگر دید خواهی ضرر چون نشو غریب آدم ضامن»: دارد

 او که ایکرده تعهد و ایشده کسی ضامن اگر پسرم ای»؛ نیز: (10: 11 ،سلیمان امثال) «نشو

 هر باید و هستی او اسیر درواقع تو ،ایساخته گرفتار را خود تعهد این با ،بدهد پس را قرضش

 تو تا کن خواهش او از و برو او نزد و شو فروتن پس. سازی رها دام این از رازودتر خود  چه

 نشو دیگری ضامن»همچنین آمده است:  .(3-1: 1 ،سلیمان الامث) «سازد آزاد تعهد این قید از را

 نتوانی و شوی او قرض پرداخت به مجبور اگر زیرا. دهد پس را خود قرض او که نکن تعهد و

 .(23-21: 22 ،سلیمان امثال) «کشدمی بیرون زیرت از را رختخوابت ،بپردازی را آن

 رفته نیاز ب متون( ب

اب خدا اند ندیدى که چون به کتاز کتاب یافته نصیبیآیا کسانى را که : »رمایدفقرآن کریم می

 «کنند؟پشت مى ،عراض، گروهى از آنان به حال اِ شوند تا میانشان حکم کندفراخوانده مى
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 ت.اس رفتهازدستشاهدی است بر اینکه بخشی از کتب اهل کتاب  هیآ نیا( 23/ 3: عمرانآل)

و مراد از کسانى که نصیبى از کتاب دارند همان اهل : »فرمایندبایی ذیل این آیه میطباط علامه

 ﴾اْلِكتابِ  ِمنَّ  نَِّصيبًا ُأوُتوا﴿: آن فرمود یجاو به «الذین اوتوا الکتاب...: »و اگر نفرمود اندکتاب

اب نیست بلکه این بود که بفهماند آن مقدار اطلاعى که از کتاب دارند همه معارف کت براى

کتاب خدایى  .و این بدان جهت است که همه کتاب خدا در دستشان نیست مقدارى از آن است

و در آن دخل و تصرف نموده و بیشتر اجزایش را از بین  که در دست دارند تحریف شده است

 (.121، ص3ج، 1331، )طباطبایی «برده بودند

قسمتى از آن را آشکار و قسمت عمده آن فرماید اب میو یا در جایی که در مذمت اهل کت

: چه کسى آن کتابى را که موسى آورده نازل کرد؟ که براى مردم نور بگو» : دارندیرا پوشیده م

، ]قسمتى را[ آشکار و بسیارى صورت پراکنده در کاغذها قرار داده، اما شما آن را بهو هدایتى بود

 (.11/ 1: انعام) «کنیدرا کتمان مى

 اشاره از متون از بین رفته تورات هاییبه فراز های خویش( در بخشی از آموزه)ع بیتاهل

 ، اخلاقی و... قرار دارند.، فقهیهای موضوعی متنوعی مانند اعتقادی. این روایات در حوزهاندکرده

 با را اتیروا نیا مضمون رندهنگا که است ذکر به لازم .است آن از ییهانمونه ریز ثیاحاد

 .است یافتهن آن از یاثر و داده قیتطبفعلی  تورات

 یاعتقادموضوعات  -9ب

عبادت من پرداز تا ه زاد! تنها بی: اى آدمدر تورات نوشته است»: فرمود( )ع امام صادق .1

که  بر من است ، وخودت وانگذارمه را بو ات تخواستهه نیازى پر کنم و نسبت بدلت را از بى

دلت ، ، و اگر براى عبادتم خود را فارغ نسازىکنم رنیاز را از تو بردارم و دلت را از ترس خود پُ

، )کلینی «رمات واگذارا با خواستهو رویت نبندم و ته نیاز را ب ، سپس درِکنم ررا از گرفتارى دنیا پُ

 (33، ص2، ج1310

وحى فرمود و در تورات ( )ع موسى ه حضرتاز جمله آنچه خدا ب» :فرمود( )ع امام صادق .2

یدم ، مخلوق را آفر: همانا منم خدا که جز من شایسته پرستشى نیستبر او نازل شد این بود که

ى حال آنکه نیکه ، خوشا بدست هر که دوست داشتم جارى ساختمه و نیکى را آفریدم و آن را ب

دم و را آفری خلق، تم. منم خدائى که نیست شایسته پرستشى جز مندست او جارى ساخه را ب

دست هر که اراده کردم جارى ساختم. واى بر آنکه بدى را به دست ه بدى را آفریدم و آن را ب

 (.233ص، 1ج، 1331، برقی /101، ص1، ج)همان «ساختم جاریاو 
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 یفقهموضوعات  -2ب 

 اام بفروشد را آبی یا زمین که کسی است نوشته تورات در»: ندیفرمایم( ع) صادق امام. 1

 ،0ج ،1310 ،ینیکل) .«رودیم بین از آن ارزش ،ندهد قرار دیگری آب یا زمین در را آن ارزش

 .(333ص ،1ج ،1310 ،یطوس/ 135ص ،3ج ،1113 بابویه،ابن/ 11ص

 «بنددمى هانادرستى دیدن از را چشم ،هیهد که آمده تورات در»: فرمود( ع) صادق امام .2

 .(211ص ،3ج ،1113 بابویه،ابن)

 یاخلاقموضوعات  -3ب

که در تورات نوشته است آدمیزاد! هرگونه خواهى باش که چنان»: فرمود( )ع امام صادق .7

 هو هر که ب را بپذیرد ، خدا عمل اندک اواندک خدا راضى شود روزىِ ه هر که ب ؛باشى جزا بینى

اش سبک شود و کسبش پاکیزه گردد و از مرز بدکارى بیرون حلال اندک خشنود باشد هزینه

 (.133، ص2، ج1310، )کلینی «رود
( )ع عزوجل با موسى ونددر تورات نوشته است ضمن آنچه خدا»: فرمود( )ع امام باقر .4

 تا من و خشمت را از هر که من تو را بر او مسلط کردم بگیر: اى موسى! جل، فرمودراز گفت

 (.353، ص2، ج)همان «هم جلو خشم خودم را از تو بگیرم

 افزودهمتون ( ج

 خدا کتاب که هستند عامى افراد آنان از گروهى و» :آمده یهود حال نقل ضمن بقره سوره در

 که هاآن بر واى پس. پندارند بندِیپا اینان و ،دانندنمى چیزى آرزوها و اوهام مشتکی جز را

 بهاى به را آن تا خداست جانب از این: گویندمى سپس و نویسندمى خود هاىدست با را کتاب

: بقره) «کنندمى کسب آنچه از هاآن بر واى و هاشاننوشتهدست از هاآن بر واى. بفروشند ناچیزى

2/ 33-31). 

 بتنس خدا به را آن و نوشتندیم ىیچیزها یهود یعلما که کندیم روشناحت صربه آیه این

 کار تورات در مطالب از قسم نیا کردن دایپ .کردندیم باور را هاآن نیز عوامشان و دادندیم

 از یخبر صدور که رسدیم جهینت نیا به نیعهد مطالعه با یمیسل عقل هر و ستین یادهیچیپ

پروردگار  هیناح از و یاله ،سخن نیا نکهیا به رسد چه است دیبع یعاد انسان کی از ،مطالب نیا

 شانیا نطقم با اما باشد نشده رد بیتاهل توسط نیعهد یهابخش نیا میمستقطور به دیشا. باشد

 میتجس. دبرشمر یآسمان کتاب کی به افزوده متون از را یمطالب چنین توانیم اتشانیروا ریسا در
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)پیدایش،  (ع) ایانب مقدس ساحت به زشت اعمال انتساب ای و( 31-22: 32 ،شیدایپ) خداوند

توسط  خدا میتجس کهیدرحال است موجود یکنون تورات در که است ییهانمونه (25-21: 1

 میتجس ینف در یمتعدد اتیروا ،مجزا باب چند در ینیکل خیش. استشدیداً انکار شده  بیتاهل

 باب» ؛(10ص ،1ج ،1310 ،ینیکل) «خداوند تیرؤ ابطال باب: »است آورده خدا یجسم تیرؤ و

 خودش آنچه به مگر خدا وصف از ینه باب» ؛(151ص ،همان) «خدا صورت و جسم از ینه

 (.15ص ،همان) «است کرده فیتوص را

 که اآنج تا. است شده یاژهیو توجه بدان اتیروا در که است ییهاگزاره از زین ایانب عصمت 

 (.32ص ،11ج ،1151 ،یمجلس) است داده اختصاص («ع) ایانب عصمت» عنوانبه را یباب یمجلس

این مطالب مخالف  توان حکم کرد که، میاستفراوان  آن تعداد که اتیروا قسم نیا ملاحظه با

 بیت است.منطق اهل

 یفیتحر متون( د

ت که معنای کلام از جایگاه اصلی منحرف شده است. این بخش ناظر به مطالبی از تورات اس

ا جابجایی اندک کلمات اتفاق افتاده باشد و ی ایو این تحریف ممکن است با تغییر جزئی الفاظ 

، تفسیر شفاهی آن به گونه دیگری ارائه شده باشد که مخاطب به غرض گوینده بدون تغییر الفاظ

 :آیه دید نیدر اتوان ز طرف یهود را میپی نبَرد. انعکاس وقوع این نوع تحریف ا

گوشزد شده  هاکردند و بخشى از آنچه را به آنهاى خود تحریف مىکلمات را از جایگاه» 

 (.13/ 0: مائده) «شوى[ از ایشان آگاه مىاىو تو همواره به خیانت ]تازه بود فراموش کردند

از مقایسه روایتی که  ایو یف اشاره شده به وقوع این نوع تحر صراحتبهدر روایات یا 

اساس  نیا برتوان به این مطلب رسید. اند با تورات کنونی میبیت از محتوای تورات داشتهاهل

( و )ص تحریفات عصر پیامبر : یکیتورات را در دو بازه زمانی تعریف کرد توان تغییراتمی

 ائمه )ع( و دیگری تحریفات پس از ایشان.

 بیتاهلو  ()ص امبریپ عصرتحریفات  (9-د

هایی شده است. این دهد که تورات عصر پیامبر )ص( دچار دگرگونیبرخی شواهد نشان می

( در عهدین بوده و یهود را )ص به بشاراتی است که در مورد نبی خاتم مربوط شتریب، تغییرات

 تحقق این وعده به حجاز کشانده بود. در انتظار
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 ذاإ وَّ آمَّن َّا قاُلوا آمَُّنوا ال َّذينَّ لََُّوا ذاإ وَّ﴿در مورد آیه که  استروایت شده ( )ع اقراز حضرت ب

َُْضُهْم خَّلا ٍَْض یلإ بَّ َُ وُكْم عَّلَّْيُكْم الل َُّه فَّتَّحَّ ِبما ُتحَّدِ ُثونَُّهْمأ قاُلوا بَّ َُِلون فَّلاأ رَّبِ ُكْم ِعْندَّ ِهِب ِلُيحَّا َْ  1﴾تَّ

این  .دشمن سرسخت و مخالف جدى اسلام نبودند، انیگروهى از یهود: فرمودند( 31/ 2: )بقره

را که در تورات ( )ص کردند مشخصات حضرت محمدگروه وقتى به مسلمانان برخورد مى

ه ب ه وکردرا از این عمل نهى یهود ایشان  کردند. علما و رهبرانها بازگو مىیافتند براى آنمى

را از روى تورات براى مسلمانان نقل ( )ص شما مشخصات حضرت محمد: گفتندمىها آن

َُ وُكْم﴿ کنیدمى  ؛ایندتا با شما به مبارزه برخیزند نزد پروردگارتان و استدلال نم ﴾رَّبِ ُكْم ِعْندَّ ِبِه ِلُيحَّا

؛ (200ص، 1ج، 1111، بحرانی /231، ص1ج، 1332، )طبرسی این آیه به همین جهت نازل شد

ارات تعالیم تورات زده و مقصود آن بش لیتأوبنابراین برخی از یهودیان معاند دست به تفسیر و 

 ( مربوط ساختند.)ص را به غیر از پیامبر

( )ص ای بر این باورند که تورات و انجیل کنونی همان تورات و انجیل زمان پیامبرالبته عده

ها و آن نسخه چند قرن قبل از اسلام موجود است لِهایی از تورات و انجینسخه است و معتقدند

پس باید نتیجه گرفت که تورات و انجیل موجود در زمان  .های موجود مطابق استبا کتاب

ا هتوان ادعا کرد که این کتاببوده است و هرگز نمی کنونیهای همین کتاب( )ص پیامبر اسلام

 (.05، ص1331، )سلیمانی اندکردهبعد از اسلام تغییر 

، ( یکی است)ص در این موضوع که ساختار تورات کنونی با ساختار تورات دوران پیامبر

آیه  طور کهمانهدر جزئیات یا تفسیر کلمات تغییراتی اتفاق افتاده است  قطعاًاما  تردیدی نیست

 در ادامه خواهد آمد.و روایتِ مؤید این مطلب گذشت و شواهد بیشتری نیز 

 عصر اهل بیت )ع( از پس فاتیتحر( 2-د

ورات برخی مطالب ت کهتوان دریافت بیت با تورات فعلی میاز مقایسه برخی منقولات اهل

منحرف شده است. درواقع در زمان ائمه جزء متون تحریفی نبوده است  اشیاصلاز جایگاه 

                                                           

 آنچه از مسلمين با گويند، كنند خلوت همديگر با كه یزمان و آورديم ايمان گويند، كنند ديدار مؤمنان با كه یزمان .1

 !آييد؟ینم عقل هب آيا نمايند؟ احتجاج شما با پروردگارتان پيشگاه در آن لهيوسبه تا كنيدیم گفتگو گشوده برايتان خدا
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یشان تایید شده است بلکه مقایسه روایت با چون استناد اهل بیت توسط اهل کتابِ مخاطبِ ا

 1کند.متن فعلی تورات، این تحریف را روشن می

: الجالوت فرمودند رأس( در مناظره خویش با سران ادیان مذاهب خطاب به )ع حضرت رضا

نم که زمین بیدو سوار را مى: »گفته است توراتو شعیاى پیامبر طبق گفته تو و دوستانت در 

وار بر ، س«، یکى از آنان سوار بر درازگوشى است و آن دیگرى سوار بر شتردرخشدشان مىبرای

، کن ی، ایشان را معرفشناسم: آنان را نمىدرازگوش و سوار بر شتر کیستند؟ رأس الجالوت گفت

این آیا . ()ص عیسى است و آن شترسوار محمد، : آنکه بر درازگوش سوار استامام فرمود

 در(. 122، ص2، ج1153، طبرسی) کنمانکار نمى : نهرا منکر هستى؟ گفت توراتمطلب 

 دقت یدبا ندیآیم شتر و الاغ برجفت جفت سواران ببیند کهی: هنگاماست آمده ینب یایاشع کتاب

 (.3: 21اشعیا، ) کند

یا در ترجمه این عبارت کتاب اشع ، به تحریفعلامه بلاغی با ملاحظه متن عبری کتاب مقدس

ها را وادار به ها اغراضی داشتند که آنهای کتاب مقدس و مترجمان آنترجمه» :کنداشاره می

: کتاب اشعیای نبی از آن جمله است 21که تحریف در فصل  کندتحریف واضح و مفتضحانه می

که  «بر الاغ و دیگری سوار بر شتر یکی سوار : دو سوارلمَزوج فرسان راکب حمار و راکب جَ»

، های سواره: زوجمالرکاب جِ أزواج فرسان رکاب حمیر و»: اندکردهآن را به این عبارت تحریف 

 (11، ص1ج، 1111، )بلاغی ««و سواران بر شتر بر الاغسواران 

ئقه به نبوت فا این کلام در کتاب اشعیای نبی: »در ادامه درباره علت این تحریف آمده است

( است و )ع گویند که سوار بر الاغ، عیسی مسیحمسلمین می چراکهو ریاست دینی اشاره دارد 

ای یهود ابا داشتند که این تشبث بر از قوم، پیامبر مسلمانان است و بعضی ()ص ، محمدشترسوار

. (12، ص)همان «حریف کردند( تی راکب الجَملجابه)مسلمین باشد لذا آن را به رکاب الجَمل 

، ( تحریف نشده بوده)ع دهد که این عبارت کتاب مقدس در زمان امام رضااین مقایسه نشان می

 روایت، این مطلب از طرف رأس الجالوت تأیید شده است. که در پایان خصوصبه

: فرمود( الجالوت رأس)به ( )ع : سپس امام رضادر بخش دیگری از همین مناظره آمده است

فرماید که : آن پیامبر سخنى را مىشناسم. فرمودگفت آرى او را مى شناسى؟حیقوق پیامبر را مى»

از تسبیح احمد و  هاخداوند بیان را از کوه فاران آورد و آسمان»: کتاب شما نیز شاهد آن است

                                                           

 که هآمد دليل اين به استگانه پنج اسفار غير به ناظر اينکهرغم به روايتي که در ادامه مطلب نقل خواهد شد، دو .1

 .اندکرده اطلاق تورات لفظ زني قديم عهد اسفار ساير به تيباهل گذشت کهطور همان
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از  بعد. کندر صحرا حرکت مى، طورى که دکندامتش پر شده است. سپاهش در دریا حرکت مى 

 ، آیا این را قبول دارىمنظور قرآن است «.آوردبراى ما کتابى جدید مى المقدستیخراب شدن ب

 «س الجالوت گفت این مطلب را حیقوق گفته است منکر آن نیستمأآورى؟ رو ایمان به آن مى

 .(123، ص1313بابویه، )ابن

کنونی آمده است که  نبی در عهد قدیم 1م از کتاب حبقوقبخشی از این مطلب در باب سو

جلال  .آمد و قدّوس از جبل فاران 2خدا از تیمان»: البته این بخش، جزء متون اصیل تورات است

و او مثل نور بود و از دست وی پرت .را پوشانید و زمین از تسبیح او مملوّ گردید هااو آسمان

 (.3: 3، حبقّوق نبی) «ر آنجا بودشعاع ساطع گردید و ستر قوّت او د

یامبر ی پجابهکه گویا  شدهترجمهی اگونهبهالبته در ترجمه کتاب مقدس مطالب این بخش 

ای تغییر مفتضحانه طوربه. در ترجمه جدید تفسیری کتاب مقدس، این عبارت گرددیبرمبه خدا 

به  ز مطالبی که مربوط به امت پیامبر و یا بشارتنی؛ (آیدکوه سینا میبینم که از یافته: )خدا را می

 .، تحریف شده استروایت امام رضا )ع( آمده و درکتاب جدید است 

، طورى که در صحرا کندسپاهش در دریا حرکت مى»( )ع این عبارت امام رضا در تطبیق

ریا اسبان خود بر دبا »: این همان عبارت کتاب حبقوق است احتمالاًباید گفت « کندحرکت مى

که در گذر زمان مخدوش شده است.  (10: 3، حبقّوق نبی) «ی بسیار خرامیدیهاو بر انبوه آب

( )ع ، با سخن امام رضازیستهقطب راوندی از عین الفاظ تورات که در قرن ششم می گزارش

فراز از کتاب حبقوق را ، این (. کسی که امروز30، ص1، ج1151)راوندی،  قابل تطبیق است

 :یابد؛ برای این ناهمگونی دو حالت متصور استخواَند بشارتی از یک پیامبر را در آن نمیمی

 ای و، حذف یا جابجایی کلمات که با تغییر جایگاه کلام از معنای اصلی منحرف شده است -

 است. رفتهیپذعبارات صورت 

 ترافزونبیت متفاوت بوده و مطالبی های عهدین اهل کتاب مخاطب قرآن و اهلنسخه -

 داشته است.

                                                           

 حبقوق در منابع روايي به صورت حيقوق آمده است. .1

 انيلياعاسم از ايقبيله جنوبي؛ صحراي تيما، و : تيماناست آمده معناست چه به عبارت اين در تيمان واژه نکهيا در .2

ما تي را آن كه است ياهيقر مکه و دمشق يانم در هم فعلًا ؛داشتند سكونت عرب بلاد در كه بودند« تيما» اولاد از و

 (.417، ص7811، است )هاکس جنوبي صحراي همان هم تيمان. گويند
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در اثبات تحریف، حاصل است چون حتی در فرض  در هر دو صورت غرض ما هرحالبه

 ، ناشی از کاستی یا فزونی مطلبی است که همان تحریف است.، اختلاف نُسخ در این حددوم

وده را بی که در اختیارش ببن طاوس در کتاب سعد السعود با ذکاوتی خاص، بعضی عبارات کتا

، نقل کرده است. وی این عبارات را با عین الفاظ گزارش کرده است. از جمله این کتب، تورات

 ( است.32، ص( و صحف ادریس )همان13، ص)همان ، زبور(03، صتا، بی)ابن طاوس انجیل

 فت پنج سفر تورات به همینتوان دریا، میکردهاز تطبیق مواردی که وی از تورات گزارش 

درون آن متفاوت است. از تطبیق این مطالب با تورات  1است اما ترتیب اصحاح ترتیب کنونی

توان مشاهده کرد. متن سید بن طاوس با متن عربی کنونی ادامه سیر تحریف تا امروز را می

 ها بهتر روشن گردد.شود تا تفاوتتورات فعلی مقابله می

( و دادن اسماعیل به وی را از تورات )ع عبارتی که داستان حضرت ابراهیمسید بن طاوس در 

 :آورده است گونهنیا، کندگزارش می

 ا ملاكُ لَه فقاَل ...ها هاجُراسُم مصريٌةٌةت لها أَمكاَن د لها ولٌدِلَي نكُ لم َي إبراهيَم امرأُة إن سارَة َو»

 هاسُم عين دَق َو ابًناِ يَندِلسَت و بلىَح ِكإنَّ الربِّ ملاُك لها قاَل مثُ  لها عبديَت و َكدِتيَِّسقي إلى ِلطَ اِن الربِّ

 «يٍد لُك یعل ُهيُد و الناِس عنَد ٌنَسَح هذا َكابُن يكوُن و كبخضوِع ذلك رَفَع دَق الربَّ أنَّلِ إسماعيَل

 (27ص، همان)

صورت مشخص شده است که بهعبارتی که  جزبهعبارات در تورات فعلی نیز آمده  نیا یتمام

 :تورات فعلی بدین شرح است ای تحریف گردیده است. عبارتمفتضحانه

 لربِّا ملاُك الَه وقال ...هاجُر هااسُم مصريٌة جاريٌة لها توكاَن .هد لَ ِلفلم تَ  أبراٍم ا ساراي امرأُةوأّم»

 هاسَم دعيَنوَت .نًااب لديَنفَت یحبل أنِت ها الربِّ ملاُك لها قاَل و .ثرِةالِك من يعد فلا َكنسلَ  رأكِث تكثيرًا

 .عليه واحٍد لِّك ويُد واحٍد كلِّ یعل هيُد .وحشيًا إنسانًا كونَي هوإنَّ. كلتِ لمِذ َعسِم قد الرَب لأنَّ إسماعيَل

 (12-1: 11 پیدایش) «ُنسُكَي هِتإخوَ  جميِع وأماَم

قل اما بخش پایانی در ن یگر نزدیک هستندشود الفاظ بسیار به یکدکه ملاحظه می طورهمان

سید بن طاوس در مقام بشارت به مولودی است که بین مردم نیکوست و صاحب قدرت خواهد 

واهد خ گونهنیاشد و مطابق سیاق بشارت است اما در تحریف تورات فعلی، معنای این عبارت 

زایید و او را اسماعیل نام فرشته خداوند وی را گفت اینک حامله هستی و پسری خواهی : بود

                                                           

 .است قرآن براي سوره معادل بًايتقر که شودمي گفته انجيل و تورات هايكتاب فصول از هريک به .1
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دست وی به  .و او مردی وحشی خواهد بود خواهی نهاد زیرا خداوند تظلم تو را شنیده است 

 .ضد هر کس و دست هر کس به ضد او و پیش روی همه برادران خود ساکن خواهد بود

( )ع لیعاز نسل اسما( )ص امبریپ نکهیا لیبه دل هودیآن است که  فیتحر نیا لیاز دلا یکی

 .ندرابا دا لیاسماع یبرا ی، از اثبات هرگونه مدحاست

( نیز تغییراتی )ع این شواهد بیانگر این است که تورات حتی در دوران پس از پیامبر و ائمه

در آیه  کلام تحریف جایگاه ی مصداقنوعبه( بوده است )ص کرده و هر آنچه در بشارت پیامبر

َِهِ  عَّْن اْلكَِّلمَّ ُيحَّرِ ُفونَّ هاُدوا ال َّذينَّ ِمنَّ﴿  .است شده( 11/ 1: نساء) 1﴾مَّواِض

 یریگجهینت

 :توان نتایج زیر را برشمردبا توجه به آنچه آمد می

و منشأ  ( نوشته شده)ع کتابی است که توسط حضرت موسی ،تورات از منظر یهودیان -1

یعنی از نظر آنان وجود یک کتاب ؛ است ( شده)ع هایی است که بر حضرت موسیآن وحی

بخشی از تورات  ،( نازل شده)ع شده است و الواحی که بر موسی ( اثبات)ع برای حضرت موسی

( نوشته شده و )ع ها بعد از موسیسال ،تورات فعلی خی از اندیشمندان غربی معتقدنداست. بر

 جای گرفته است. ،( در میان این تورات)ع تورات اصلی موسی

( نازل )ع حضرت موسی دفعی بر طوربه( تورات کتابی است که )ع بیتدر دیدگاه اهل -2

 ( بوده و در میقات به او اعطا گردیده است.)ع ( همان تورات موسی)ع شده است و الواح موسی

باب مجارات  ، هم ناظر بر تورات حقیقی است و هم ازاتیو روادر قرآن « تورات»واژه  -3

، اطلاق شده است. در برخی روایات، ( که نزد یهود آن دوران بوده)ع به اسفار موسی ،در استعمال

 تورات خوانده شده است. بعضی از اسفار دیگرِ عهد قدیم نیز

یشتر. اما با جزئیاتی ب ؛بیت مانند همین تورات فعلی استساختار و شکل توراتِ زمان اهل -1

( نیز )ص ، تغییراتی در تورات، حتی پس از عصر پیامبریی از علماهاگزارشیات و روا بر اساس

 اتفاق افتاده است.

                                                           

 .هنددمي تغيير اشحقيقي معانى و اصلي هايايگاهج از را[ آسمانى كتاب] حقايق، انديهودي كه كسانى از برخي .1
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های آن بلکه برخی از آموزه ،( رد یا پذیرش کامل تورات فعلی نیست)ع بیتشیوه اهل -0

هایی تر، بخشاند و در گامی فرارا الهی دانسته و در اثبات حقانیت دین اسلام بدان استناد کرده

 اند.، گزارش کردهاز تورات اصلی را که در دست نیست
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