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 منهج البحث

ملنهج اتآي اب م فيها املؤلفالتز قيد اإلعداد هذا البحث عبارة عن جزء من موسوعة 
 : 

، وبيان أوجه  الكتب املعتربة ، خاصة ما لدى القومعرض السري من خالل  -1
 مىت أمكن. التناقض بني الرواايت

سائل بني العهد القدمي وادجديد واإلسالم ما املعرض التاريخ الذى مرت به هذه  -2
 .أمكن

والكتب املعتمدة نصوص الكتاب املقدس من خالل استقراء للمسائل عرض ال -3
 .لديهم

 .ما أمكن ىف الدايانت السابقة املسائلبيان أصل هذه  -4

 .املعتربين بيان تضارب املسألة يف كتبهم وأقوال أئمتهم -5

 .بيان ما ينقضها من كتبهم -6

 املختلفة. وقف اإلسالم من النصوص والقضاايبيان امل -7

 .املسائليف هذه بيان اخلطر الكامن  -8

 بيان منافاة هذه املسائل للفطرة والعلم ما أمكن. -9

 ختريج النصوص واألقوال من مصادرها. -10

عند االستدالل بنصوص السنة النبوية ، إن كان احلديث يف الصحيحني أو  -11
 مها ككرت قول األئمة فيه.احدمها اكتفيت بذلك ، وإن كان يف غري 
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 وسوف ستم إنزاهلا تباعا على املوقع.

 زكراي عليه السالم ودعوته لبىن إسرائيل-1
 

 أوال : التعريف به

، وهو أبو حيىي عليه ، كان على اليهودية بين إسرائيل هللا يف هو أحد أنبياء 
تابه الكرمي فوصفه وقد زكاه هللا عز وجل يف ك، كرمي وأبو نيب  كرمي السالم ، فهو نيب  
: )َوزََكرايا َوحَيْىَي َوِعيَسى َوإِْلَياَس ُكلٌّ ِمَن ابلصالح يف قوله تبارك وتعاىل مع سائر األنبياء 

 .1 الصااحِلِنَي(

 

ة كفالكانت العليها السالم  ابنة عمران مرمي  ةلاكفوحينما تنازع بنو إسرائيل يف  
ته ، وقد قص هللا عز وجل علينا قصة كفالألنه كان نبيهم وأفضلهم ، وكلك من نصيبه 

َا ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوأَنْ بَ تَ َها نَ َباًتا : فقال  ملرمي عليها السالم يف كتابه العزيز )فَ تَ َقب اَلَها َرُّبه
َها زََكرايا اْلِمْحرَاَب َوَجَد ِعْنَدَها رِْزقاا قَالَ  اَي َمْرمَيُ َأَّنا  َحَسناا وََكفاَلَها زََكرايا ُكلاَما َدَخَل َعَلي ْ

 .2َلِك َهَذا قَاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اَّللِا أن اَّللاَ يَ ْرُزُق َمْن َيَشاءُ ِبَغرْيِ ِحَساٍب(

 

يف تظهر على يد مرمي عليها السالم ، وكلك جلي كرامات األولياء   فقد كانت
زكراي عليه سببا يف أن يطلب أمثال هذه الكرامات وكيف كانت ،  هلارزق هللا عز وجل 

من يقوم  بين إسرائيلأن يقوم يف على منه السالم الولد من هللا عز وجل حرصا 
                                                 

 

 (85األنعام) - 1
 (37مرمي) - 2

This file was downloaded from QuranicThought.com



6/22 

 بشؤوهنم ، فريشدهم للتوحيد وينهاهم عن الشرك والتنديد.

 

راي عليه السالم كان يعمل بيده ، يقول أن زك أخرب النيب أما عن عمله ، فقد 
ال ينطق عن اهلوى ،  ، والنيب  1(جنارا زكراي كانأنه كان جنارا حيث قال : ) النيب 

تؤدي إىل اخلرب وال ميكن أن يذكر أمرا دون فائدة ، فالفائدة اليت يشتمل عليها هذا 
، ، هذا األصل هو الرهبنة اليت يعتنقها غالب النصارى صول أهم األنقض أصل من 

 جل تقراب هللوالسياحة يف الرباري واعتزال الناس اليت تقوم على ترك الدنيا وما فيها و 
نسوا أن يف الذين الرهبان هؤالء ، فلم يكن زكراي عليه السالم عالة على اخللق كوعال 

املخالفني من عن دعوة العامة و بعزلتهم يتخلفون إكا ، سبيل النداثر احلق هذا االعتزال 
 ادجهلة واملعاندين.

 

 أن يهبه الولد اثنيا : زكراي عليه السالم يدعو ربه

ولد ال، متىن أن يكون له عليها السالم ه السالم كرامات مرمي حينما رأى زكراي علي
فدعا ربه من أجل الولد الذي خيلفه يف خيلفه يف بين إسرائيل ابلعلم والدعوة ، الذي 

قال تعاىل : )ُهَناِلَك َدَعا زََكرايا َرباُه قَاَل َربِ  َهْب ِل ِمْن َلُدْنَك ُكر ِياةا طَيِ َبةا بين إسرائيل ، 
يُع الدهَعاِء(إِ   .2ناَك َسَِ

،  3هتوعقر زوج، رغم كرب سنه  أن يرزقه ابلولدفقام عليه السالم يدعو ربه سرا 

                                                 
 

 يف صحيح ادجامع. 4456)صحيح( انظر حديث رقم:  - 1

 (38العمران) - 2
 مل يرد ككر اسم زوجته يف نصوص الكتاب والسنة ، واسم "أليصاابت" إمنا هو مأخوك من أهل الكتاب. -3 
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، فرغم انقطاع املسببات األسباب و يف تغيري  جل وعال لكنه كان عاملا بقدرة هللا
فقام يدعو ربه سرا ، متوسال ، األسباب إال أنه كان على يقني من قوة هللا وقدرته 

)كِْكُر : ، قال تعاىل اله لرب العاملني ، وحاجته للولد الذي حيمل هم هذا الدين حب
تَ َعَل َرمْحَِة َربِ َك َعْبَدُه زََكرايا * ِإْك اَنَدى رَباُه ِنَداءا َخِفيًّا * قَاَل َربِ  ِإّن ِ َوَهَن اْلَعْظُم ِمينِ  َواشْ 

باا َوملَْ َأُكْن ِبُدَعاِئَك رَ  بِ  َشِقيًّا * َوِإّن ِ ِخْفُت اْلَمَواِلَ ِمْن َورَاِئي وََكاَنِت اْمَرَأِي الراْأُس َشي ْ
 .1َعاِقراا فَ َهْب ِل ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا * يَرُِثيِن َويَِرُث ِمْن َآِل يَ ْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِ  َرِضيًّا ( 

ول النيب مل يورثوا دينارا والوراثة املذكورة هنا ليست وراثة املال ، فإن األنبياء كما يق
 .2وال درمها ، وإمنا ورثوا العلم ، فمن أخذ منه أخذ حبظ وافر

 

 والدليل على أن املراد من الوراثة هنا هي وراثة العلم أمران : 

، إك أن الولد األول : أنه خيشى على مواليه ، ولو كان يريد املال ملا متىن الولد 
 .رياثمن امل وحيجبهمبدال منهم بل يرث 

 ال غري. آل يعقوب النبوة الثاّن : أنه يريد مرياث آل يعقوب ، وكان مرياث

)اَي زََكرايا ِإانا  : وبني ربه ، قال تعاىل وهنا دارت املناجاة بني زكراي عليه السالم
يًّا * َقاَل َربِ  أَ  ُرَك ِبُغاَلٍم اَْسُُه حَيْىَي ملَْ جَنَْعْل َلُه ِمْن قَ ْبُل َسَِ َّنا َيُكوُن ِل ُغاَلٌم وََكاَنِت نُ َبشِ 

ٌ َوَقْد  اْمرََأِي َعاِقراا َوَقْد بَ َلْغُت ِمَن اْلِكرَبِ ِعِتيًّا  * قَاَل َكَذِلَك قَاَل َربهَك ُهَو َعَليا َهنيِ 
ئاا(   .3َخَلْقُتَك ِمْن قَ ْبُل َوملَْ َتُك َشي ْ

                                                 
 

 (6-2مرمي) - 1
 (2682( ، الرتمذي )183صححه األلباّن يف صحيح ابن ماجة )- 2
 (11-7مرمي) - 3
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حيىي عليه و جل وعلى بغالم صاحل هومن هذه اتآايت نرى كيف بشره هللا 
كما بني هللا جل وعال َساه من فوق سبع َسوات ،  شرفه أبن السالم ، وأن هللا هو 

، فاهلل أصلح له زوجه عليه سبحانه وتعاىل رغم انقطاع األسباب هوان هذا األمر 
َنا لَُه حَيْىَي َوَأْصَلْحَنا لَ لييسر حصول املطلوب ، قال تعاىل  َنا لَُه َوَوَهب ْ ُه َزْوَجُه : )فَاْسَتَجب ْ

ُْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اخلَْرْيَاِت َوَيْدُعونَ َنا َرَغباا َوَرَهباا وََكانُوا لََنا َخاِشِعنَي(.  1ِإهنا

قَاَل وحينما دعا ربه سأله أن جيعل له آية يعلم ُّبا قبول دعوته ، قال تعاىل : )
(َربِ  اْجَعْل ِل َآيَةا قَاَل َآيَ ُتَك َأالا ُتَكلِ َم   .2النااَس َثاَلَث لََياٍل َسِوايًّ

وحينئذ جاءت البشرى ابلقبول ، فقد بشرته املالئكة وهو قائم يصلي لربه أبن من 
خيرج من صلبه سيكون سيدا ال أيي النساء ، وأعظم ما يف البشارة أنه سيكون من 

ائٌِم ُيَصلِ ي يف اْلِمْحَراِب َأنا فَ َناَدْتُه اْلَماَلِئَكُة َوُهَو قَ أنبياء هللا جل وعال ، قال تعاىل : )
ا َوَحُصوراا َونَِبيًّا ِمَن الصااحِلِنيَ  قاا ِبَكِلَمٍة ِمَن اَّللِا َوَسيِ دا ُرَك بَِيْحىَي ُمَصدِ   .3(اَّللاَ يُ َبشِ 

 

وجاءت اتآية الدالة على قبول الدعاء ، وهي أن زكراي عليه السالم لن يستطيع 
َفَخرََج َعَلى قَ ْوِمِه ِمَن اْلِمْحرَاِب ليال  ، قال تعاىل : )الكالم مع قومه ملدة ثالث 

 4َفَأْوَحى إِلَْيِهْم أن َسبِ ُحوا بُْكَرةا َوَعِشيًّا (

                                                 
 

 (90األنبياء )- 1
 (10مرمي) - 2
 (39)العمران -3 

 (11مرمي) - 4
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 يف القرآن واإلجنيلزكراي عليه السالم عصمة ا : لثاث

أصلح ما ، فعصمتهم يبني صالحهم و اعتبار هؤالء األنبياء رد ياإلسالم لقد جاء 
، فقد بني القرآن الكرمي الفطر  والنصارى بعد حتريف الكتب وطمسه اليهود فسدأ

 كلك من وجهني:

ا َوَآَل األول : أن هللا اصطفاهم يف قوله تبارك وتعاىل : ) ِإنا اَّللاَ اْصطََفى َآَدَم َونُوحا
 .1(ِإبْ رَاِهيَم َوَآَل ِعْمرَاَن َعَلى اْلَعاَلِمنيَ 

أُولَِئَك الاِذيَن َهَدى اَّللاُ فَِبُهَداُهُم رك وتعاىل : )الثاّن : األمر ابتباعهم يف قوله تبا
َتِدِه ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجراا ِإْن ُهَو ِإالا كِْكَرى لِْلَعاَلِمنيَ   .2(اق ْ

فاالصطفاء واألمر ابملتابعة إمنا يكون للصفوة من اخللق ، ومن احملال أن يصطفي 
لزانة وشاريب اخلمر ، وقد توعدهم يف اتآخرة بعذاب إما هللا عبدة األصنام والفسقة وا

 دائم أو مؤقت ، مث أيمران ابلقتداء ُّبم.

 اثلثا : بيان هللا عز وجل قدر طاعتهم وورعهم وخشيتهم

ُْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اخلَْرْيَاِت َوَيْدُعونَ َنا َرَغباا َوَرَهباا وََكانُوا لََنا قال تعاىل : ) ِإهنا
 3(ِعنيَ َخاشِ 

اليهود مسارعون للطاعة ، على ورع وخشية وتقوى ، خبالف ما صوره عنهم فهم 
، وهذا ما يوافق الفطرة ، أن  زان وكفر وكذب وشذوك وغري كلكوالنصارى أهنم أهل 

 أيمر هللا خلقه ابالقتداء مبن حسنت عقائدهم ومناهجهم وأخالقهم. 
                                                 

 

 (33عمران )ال- 1
 (90األنعام )- 2
 (90األنبياء) - 3
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يقول املقدس يف إجنيل لوقا ،  كما وردت عصمة زكراي عليه السالم يف الكتاب
امراته من و  )كان يف اايم هريودس ملك اليهودية كاهن اَسه زكراي من فرقة ابيا:  لوقا

كاان كالمها ابرين امام هللا سالكني يف مجيع وصااي و اَسها اليصاابت *و  بنات هرون
 .1( واحكامه بال لوم الرب

 غري كما هو مفهوم من السياق ، " العصمة الأنه بال لوم واملراد من قول لوقا : "
 فهو مل يرتكب خطيئة منفذا لشريعة الرب جل وعال.

 

وقد ورد عنه يف الكتاب املقدس كيف أنه عليه السالم كان أيمر ابملعروف وينهى 
عن املنكر يف الوسط اليهودي املشهور عنه االستحالل ملا حرم هللا وتغيري التعاليم املنزلة 

)هكذا يقول هللا أخبار األايم الثاّن جنده خياطب اليهود قائال : بتحريفها ، ففي سفر 
 .2ملاكا تتعدون وصااي الرب فال تفلحون النكم تركتم الرب قد ترككم (

 

 : قتل اليهود لزكراي عليه السالم رابعا 

لقد صرح هللا عز وجل يف كتابه الكرمي بطبيعة اليهود يف معاملة األنبياء وبني كيف 
َنا يكذبون األنبياء ويقتلوهنم ، قال تعاىل أهنم كانوا  َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوقَ فاي ْ : )َوَلَقْد َآتَ ي ْ

َنا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اْلبَ يِ َناِت َوأَياْداَنُه بُِروِح اْلُقُدِس أََفُكلاَما َجاَء  ُكْم ِمْن بَ ْعِدِه اِبلرهُسِل َوَآتَ ي ْ
بْ ُتْم َوَفرِيقاا تَ ْقتُ ُلوَن(َرُسوٌل مبَا اَل ََتَْوى أَنْ ُفُسكُ  ، فكان غالب  3ُم اْسَتْكرَبُُْتْ فَ َفرِيقاا َكذا
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 أحواهلم مع األنبياء إما التكذيب وإما القتل.

 

زكراي نيب هللا من مجلة من قتل من األنبياء على يد اليهود أن قد ورد ابإلجنيل و 
من دم هابيل لكي أيي عليكم كل دم زكي سفك على األرض ، ) 1عليه السالم

 . 2(الصديق إىل دم زكراي بن برخيا الذي قتلتموه بني اهليكل واملذبح

كما يذكر كلك مفسرهم املعتمد ًتدرس يعقوب ملطي يف تفسريه   زكراي بن برخياف
 .-حيىي عليه السالم-للكتاب املقدس هو أبو يوحنا املعمدان

 

                                                 
 

 وهذا حسب املعتقد املسيحي- 1
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This file was downloaded from QuranicThought.com



12/22 

 حيىي عليه السالم : يوحنا املعمدان-2

 ه السالم يف القرآن الكرميأوال : حيىي علي

حينما دعا ربه ، وهذا عليه السالم زكراي ألبيه كان حيىي عليه السالم هو البشارة 
فكانت من أعظم ، فاهلل أعطاه ولدا نبيا ، لنيب من أعظم الدعاء الذي استجيب 

أعظم ألخيه هارون موسى عليه السالم شفاعة كانت كما  الدعوات املستجابة لنيب ،  
فأعطاه ت ، وكلك حينما سأل رب العاملني أن يكون أخوه هارون وزيرا له  ، الشفاعا

 .ما سألهللا 

،  وقد محلت به أمه أليصاابت يف نفس فرتة محل مرمي ابملسيح وبينهما شهور يسرية
فحصلت املعاصرة بني هذين النبيني الكرميني ، وهو ما يوضح كيف أن األنبياء كانت 

ر النيب ، وكيف توالهم هللا ابلعناية إبرسال أكثر من رسول تسوس بين إسرائيل كما كك
 .يف نفس الزمان ، إال أهنم قد قست قلوُّبم وكفروا برُّبم

 ومن صفاته الواردة يف القرآن الكرمي :

ُرَك ِبُغاَلٍم اَْسُُه حَيْىَي مَلْ : قال تعاىل  أن هللا مل جيل له من قبل َسيا -1 )اَي زََكرايا ِإانا نُ َبشِ 
يًّا( جنَْ   .1َعْل َلُه ِمْن قَ ْبُل َسَِ

واختلف يف املعىن املراد بني عدة أوجه : قيل مثله مل تلد العواقر ، وقيل ليس مثله 
، وقد ورد هذا املعىن يف  2شبه ، وقيل مل يسم ُّبذا االسم مثله ، والراجح هو األخري

قالت ال بل يسمى يوحنا * فقالوا هلا و  )فاجابت امه يقول لوقا:  الكتاب املقدس ،
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 .1ليس احد يف عشريتك تسمى ُّبذا االسم (

َناُه احْلُْكَم َصِبيًّا( )ايَ : القوة والبأس يف الرأي  -2  2حَيْىَي ُخِذ اْلِكَتاَب ِبُقواٍة َوَآتَ ي ْ

 3ا( احلنان والورع والتقوى : قال تعاىل : )َوَحَناانا ِمْن َلُدانا َوزََكاةا وََكاَن َتِقيًّ  -3

 4 الصالح : قال تعاىل : )َوزََكرايا َوحَيْىَي َوِعيَسى َوإِْلَياَس ُكلٌّ ِمَن الصااحِلِنَي( -4

 5الرب ابلوالدين : قال تعاىل :)َوبَ رًّا ِبَواِلَدْيِه َوملَْ َيُكْن َجبااراا َعِصيًّا(  -5

)َوَساَلٌم  : ومن أجل هذه الصفات بشره هللا عز وجل ابلسالم يف الدنيا واتآخرة فقال
 6َعَلْيِه يَ ْوَم ُوِلَد َويَ ْوَم مَيُوُت َويَ ْوَم يُ ب َْعُث َحيًّا( 

 احلسن)أنه من خري شباب أهل ادجنة : فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  -6
 زكراي بن حيىيو  مرمي بن عيسى اخلالة ابين إال ادجنة أهل شباب سيدا احلسنيو 
 7( عمران بنت مرمي من كان  ما إال ادجنة أهل نساء سيدة فاطمةو 

 : حيىي عليه السالم يف السنة النبويةاثنيا 

 : على النحو التاِل يف السنة لقد ورد فضل حيىي عليه السالم 

 : السنة قول النيب ورد أنه من أسياد شباب أهل ادجنة هو واملسيح ، فقد ورد يف  -1
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حييي بن و  احلسني سيدا شباب أهل ادجنة ؛ إال ابين اخلالة عيسى بن مرميو  )احلسن
 .1زكراي ، وفاطمة سيدة نساء أهل ادجنة ؛ إال ما كان من مرمي بنت عمران (

من خالل حرصه على تبليغ رسالة هللا وأحكامه وخشيته من عقاب هللا أن مل يبلغ  -2
)إن هللا عز وجل أمر حيىي بن زكراي خبمس كلمات؛ :  قال رسول ه ، فقد أوامر 

أن يعمل ُّبن وأيمر ُّبن بين إسرائيل أن يعملوا ُّبن، فكاد أن يبطئ، فقال له 
مل ُّبن وأتمر ُّبن بين إسرائيل أن عيسى: إنك قد أُمرت خبمس كلمات أن تع

يعملوا ُّبن، فإما أن أتمرهم وإما أن آمرهم، فقال: ال تفعل اي أخي، فإّن أخشى 
 .2أن سبقتين إليهم أن أُعذب أو خُيسف يب(

 : ما ورد عنه يف الكتاب املقدساثلثا

 وبيان عصمته قبل مولده البشارة به-1

املالئك ة وبش رته ابلول د ، وأن ه ذا الول د  حينما دعا زكراي ربه أبن يهبه الولد جائت ه
سوف ميتأل من روح القدس ، مبعىن أنه سيكون نبيا من الصاحلني ، ال يتناول مسكرا ، 

م  ن  وال يش  رب ا  را ، وه  ذه ه  ي س  لوك األنبي  اء خب  الف م  ا ورد ع  نهم يف العه  د الق  دمي 
يف ه    ذه  ك    وهنم زانة وفس    قة وعب    دو أص    نام وش    اريب ا    ر كم    ا س    ريد يف قس    م العقائ    د

، يقول إجنيل لوقا : )فقال له املالك ال ختف اي زكراي الن طلبتك قد املوسوعة إبكن هللا 
 ابته   اجو  يك   ون ل   ك ف   رحو  تس   ميه يوحن   ا *و  امرات   ك اليص   اابت س   تلد ل   ك ابن   او  َسع  ت

م ن و  مسكرا ال يشربو  اراو  كثريون سيفرحون بوالدته * النه يكون عظيما امام الربو 
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 .1الروح القدس( بطن امه ميتلئ من

ففي هذا النص نرى كيف أن البشارة جاءت أن هذا املولود سيكون له ش أن كب ري 
، ال يش  رب اخلم  ر ال  نجس ال  ذي انتش  ر يف ب  ين اس  رائيل رغ  م حترمي  ه يف الغه  د الق  دمي ، 

 وأن هذا الغالم سيأتيه الوحي.

ف  رغم وم  ن املفارق  ات أن النص  ارى مت  ر عل  ى ه  ذه النص  وص ف  ال ت  رى فيه  ا ش  يئا ، 
فه   م مل يقول   وا اس   تدالهلم عل   ى ربوبي   ة املس   يح وألوهيت   ه أبن ال   روح الق   دس حي   ل علي   ه ، 

أبلوهية يوحنا املعمدان رغم أن البشارة تقول أن ه س يملئ م ن ال روح الق دس ، فل م يقول وا 
حبلول الروح القددس فيه كما زعموا يف شأن املس يح ، وه ذا ي دل عل ى فس اد امل نهج يف 

 عبيد للهوى.االستدالل وأنه 

 

 عليه السالم ختانه-2

ورد خت  ان حي  ىي علي  ه الس  الم وتس  ميته يف الكت  اب املق  دس ، وك  ان كل  ك يف الي  وم 
َس وه و  الثامن حسب رواية لوقا حيث يق ول :  )و يف الي وم الث امن ج اءوا ليختن وا الص يب

 .2ابسم ابيه زكراي(

رار تطبيقه   ا ح   ىت وه   ذا دلي   ل عل   ى اس   تقرار حك   م اخلت   ان يف ش   ريعة اليه   ود واس   تم
، وسنجد أيضا أن املسيح عليه الس الم خ أ أيض ا يف الث امن ،  عليه السالم عصر حيىي

الداين  ة  ه  ذه حم  رف ، فه  و أح  دث املن  ع يف الداين  ة النص  رانية  ه  و م  ن ب  ولس ك  ان وإمن  ا  
أن ش  اء هللا ع  ز وج  ل يف الف  روع يف  تفص  يال كم  ا س  يأي أن ش  اء هللا ، وس  وف ن  تكلم

                                                 
 

 (15-13: 1لوقا )- 1
 (59: 1لوقا) - 2

This file was downloaded from QuranicThought.com



16/22 

 على اخلتان يف الكتاب املقدس.خصال الفطرة 

 بعثته لبين إسرائيل وتكريزه ابلتوبة -3

لق  د كك   ر لوق  ا قص   ة بعث  ة حي   ىي علي  ه الس   الم ويف أي س  نة كان   ت ويف والي  ة م   ن ، 
مبعمودي   ة التوب   ة ، أي ي    دعو  -أي ي   دعو-وأابن الكت   اب املق   دس أن حي   ىي ك   ان يك    رز

عمد الناس يف هنر األردن كبداية عهد الناس للتوبة مما قد وقعوا فيه من خطااي ، فكان ي
 جديد يف حياَتم للتخلص من الذنوب.

يق    ول لوق    ا : )و يف الس    نة اخلامس    ة عش    ر م    ن س    لطنة طيب    اريوس قيص    ر اك ك    ان 
فيل   بس اخ   وه و  ه   ريودس رئ   يس رب   ع عل   ى ادجلي   لو  ب   يالطس البنط   ي والي   ا عل   ى اليهودي   ة

يس رب  ع عل  ى االبلي  ة * يف اايم ليس  انيوس رئ  و  ك  ورة تراخ  ونيتسو  رئ يس رب  ع عل  ى ايطوري  ة
قياف  ا كان  ت كلم  ة هللا عل  ى يوحن  ا ب  ن زك  راي يف الربي  ة * فج  اء اىل و  رئ  يس الكهن  ة حن  ان

 .1مجيع الكورة احمليطة ابالردن يكرز مبعمودية التوبة ملغفرة اخلطااي(

 

 املسيح عليه السالم يشهد له أنه أفضل من قام يف بين إسرائيل-4

الكتاب املقدس أن ه م ن أفض ل م ن ق ام ب ني ب ين إس رائيل ،  وقد شهد له املسيح يف
وكل  ك يثب   ت فض  ل حي   ىي علي  ه الس   الم ب  ني أنبي   اء ب  ين إس   رائيل ، ك  ذلك يثب   ت تواض   ح 
املسيح عليه السالم يف عدم تفضيله نفسه على حيىي رغ م كون ه خ اُت أنبي اء ب ين إس رائيل 

زي  رة ال  يت وردت يف الق  رآن وأن  ه م  ن أوِل الع  زم م  ن الرس  ل ، وأن  ه ص  احب املعج  زات الغ
احل   ق أق   ول لك   م: مل يق   م ب   ني املول   ودين م   ن والس   نة ، يق   ول املس   يح كم   ا ي   روي م   ىت : )
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 .1(النساء أعظم من يوحنا املعمدان ولكن األصغر يف ملكوت السماوات أعظم منه

 

 اإلجنيل يظهر حيىي عليه السالم سيئ اخللق مع املدعووين-4

قبل مولده ، إال أننا جند عل ى  صمة حيىي عليه السالمبعرغم ما ككرانه من البشارة 
أهن   م يطعن    ون طعن    ا خفي    ا يف حي    ىي علي    ه يف الطع    ن يف األنبي    اء ع   ادة الكت    اب املق    دس 

، فق  د انل  وا م  ن غال  ب  عل  ى ق  وم ك  ذبوا الرس  ل وقتل  وهم، فل  يس كل  ك ابلغري  ب الس  الم 
 هم أمر مطرد يف العهدين.، فالطعن يف األنبياء لديوادجديد األنبياء يف العهد القدمي 

يقول لوقا موضحا غلظة حيىي عليه السالم مع امل دعويني : )و ك ان يق ول للجم وع 
ال   ذين خرج   وا ليعتم   دوا من   ه اي اوالد االف   اعي م   ن اراك   م أن َترب   وا م   ن الغض   ب االي * 

لك  م  ال تبت  دئوا تقول  ون يف انفس  كم لن ا اب  راهيم ااب الّن اق  ولو  فاص نعوا اا  ارا تلي  ق ابلتوب ة
 .2أن هللا قادر أن يقيم من هذه احلجارة اوالدا البراهيم (

 فهل يليق لنيب من األنبياء أن يسب املدعويني ُّبذه الطريقة ؟!

 وهل السباب من احلكمة يف الدعوة ومن مقومات قبوهلا لدى املدعويني؟!

وف   تح ابب واملناص   حة ال ري   ب أن الغلظ   ة يف ال   دعوة س   بب يف غل   ق ابب القب   ول 
الرفق يف ال  دعوة أم  ر ف  وه  ذا ين  ايف اهل  دي ال  ذي أم  ر هللا ب  ه أنبيائ  ه ، ن والنف  ور ، ص  ياالع

موافق للعقل والنقل يف حتري األصلح ، وأن الدعوة إمنا تكون ابحلكمة واملوعظة احلس نة 
 )ادُْع ِإىَل َس   ِبيِل َرب ِ   َك اِبحلِْْكَم   ِة َواْلَمْوِعظَ   ةِ : ،  ق   ال تع   اىل وادج   دال ابل   يت ه   ي أحس   ن 

احلََْس   َنِة َوَج   اِدهْلُْم اِبلا   يِت ِه   َي َأْحَس   ُن أن َربا   َك ُه   َو أَْعلَ   ُم مبَ   ْن َض   لا َع   ْن َس   ِبيِلِه َوُه   َو أَْعلَ   ُم 
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 .1اِبْلُمْهَتِديَن(

 

 تعميده للمسيح-5

من هنر األردن هو من قام بتعميد املسيح يذكر العهد ادجديد أن حيىي عليه السالم 
اك ك ان يص لي انفتح ت و  تم د مجي ع الش عب اعتم د يس وع ايض ا)و ملا اعيقول لوقا : ، 

 .2 السماء (

 من أوجه :وهذا املوقف يستلزم االستغراب حينما نقوم بدراسة مالبساته 

شخص    يات املوق    ف رج    الن ، أح    دمها يعتق    د النص    ارى نبوت    ه ، واتآخ    ر األول : 
بوبية ، واألخرى مرتبة النب وة فهنا مرتبتان ، مرتبة األلوهية والر يعتقدون ربوبيته وألوهيته ، 

 فإكا كان األنبياء هم األعلم ابهلل ، فاملوقف حينئذ يستلزم اتآي : ، 

أال خيرج عيسى عليه السالم مع عامة الناس لالعتماد ، ألنه رب ، ال يليق به  -1
 أن يقوم نيب من أنبيائه أن يعمده من أجل غفران اخلطااي.

ابعتبار أن املسيح رب ، وهذا ني رؤيته حللمسيح  عليه السالم أن يسجد حيىي -2
 ما مل حيدث.

ابعتبار أن املسيح رب ، وكلك السالم  ماحيىي عليهبتعميد املسيح يقوم أن  -3
 .، وهو ما مل حيدث أيضا وحيىي نيب

أن يقوم حيىي إبخبار القوم أن هذا هو اإلله قد نزل من عليائه وجتسد ليكفر  -4
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له ليغفر هلم خطاايهم ُّبذه املعمودية ، ، وأن يسجدوا  عنهم اخلطيئة األصلية
 .وهو ما مل حيدث أيضا

االافرتاض ات مل يك ن هل ا حم ل عن د حي ىي أو املس يح عليهم ا الس الم ، كل هذه لكن  
مم ا ي دل عل ى أن ربوبي ة املس يح بل ومل تكن موجودة حىت عن د س ائر األنبي اء م ن قب ل ، 

 ك  ل ه  ذه االفرتاض  ات ك  افنف  ي  و وألوهيت  ه وجتس  ده أم  ر مل يك  ن مطروح  ا يف عص  رهم ، 
رف   ة ال   يت ت   زعم جتس   د اإلل   ه م   ن أج   ل الكف   ارة ع   ن اخلطيئ   ة دم العقي   دة النص   رانية احملهل   

 األصلية.

تعمي  د املس  يح ح  واِل ثالث  ني عام  ا إن ك  ان ل  ذلك الث  اّن: نتس  ائل : مل  اكا ي  تم أتخ  ر 
 ؟!األمر علة 

وه  و ابر -مودي  ة التوب  ةمع–الثال  ث : نتس  ائل : مل  اكا يعتم  د املس  يح ُّب  ذه املعمودي  ة 
 أيتوب الرب؟!؟! ، والتعميد يف هنر األردن إمنا كان ملعمودية التوبة معصوم كامل

الراب  ع : نتس  ائل : م  ا حاج  ة ال  رب أن يعتم  د عل  ى ي  د عب  د م  ن عب  اده ، ف  إن ك  ان 
 رمزا فإىل أي شيء يرمز؟!

 

ل متص ارب والباحث املنصف جيد نفسه أما دي ن ال يواف ق النق ل وال العق ل ، فالنق 
أَْم )ي    دل عل    ى التحري    ف ، والعق    ل أييب م    ا يقول    ون ، فح    ق علي    ه ق    ول رب الع    املني : 

 1(حَتَْسُب َأنا َأْكثَ َرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو يَ ْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإالا َكاأْلَنْ َعاِم َبْل ُهْم َأَضله َسِبيالا 
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 سجنه ومقتله بسبب إنكاره للمنكر-6

الم وقتل من أجل مهر فاجرة من بين إسرائيل ، أال وه ي لقد سجن حيىي عليه الس
ه  ريوداي زوج  ة أخي  ه فيلي  بس ال  يت ق  د م  ات عنه  ا ، وكان  ت الش  ريعة اليهودي  ة حت  رم ال  زواج 
بزوج  ة األ، ، ف  ال يص  ح ه  ذا النك  اح ، وك  ان حي  ىي منك  را هل  ذا املنك  ر وأعل  ن حرمت  ه يف 

ه  ذا العش  ق احمل  رم فق  ام ه  ريودس  الش  ريعة اليهودي  ة ، وك  ان كل  ك املوق  ف عائق  ا م  ن إمت  ام
 .1بسجنه ، يقول لوقا : )زاد هذا ايضا على ادجميع انه حبس يوحنا يف السجن(

وم    ع كراهي    ة ه    ريوداي كيهودي    ة مل    نهج األنبي    اء يف اإلص    الح وال    دعوة لش    ريعة رب 
الع   املني ، والرغب   ة يف إش   باع الش   هوة ول   و كان   ت منافي   ة لألحك   ام ال   واردة يف الش   ريعة ، 

ت رأس حي  ىي علي   ه الس   الم كمه  ر هل   ا ، ورغ   م أن ه   ريودس ك  ان يك   ن ك   ل االح   رتام أراد
ليحىي إال أنه قد فأ ُّبذه املرأة ونفذ له طلبها ، فك ان مقت ل حي ىي علي ه الس الم يف الت و 
ألهن   ا ق   د طلب   ت م   ا تري   د يف حلظ   ة ال   يت تعل   م أن طلبه   ا ال ي   رد ، يق   ول م   رقس : )الن 

اوثق ه يف الس جن م ن اج ل ه ريوداي ام راة و  ك يوحن اامس و  هريودس نفس ه ك ان ق د ارس ل
فيلبس اخيه اك كان قد تزوج ُّبا * الن يوحنا كان يقول هلريودس ال حيل أن تك ون ل ك 

 . 2امراة اخيك (

رقص  ت فس  رت و  وق  د روى م  رقس القص  ة كامل  ة كم  ا يل  ي : )دخل  ت ابن  ة ه  ريوداي
اقس م هل ا و   مين فاعطيك *املتكئني معه فقال امللك للصبية مهما اردت اطليبو  هريودس

قال   ت المه   ا م   اكا و  أن مهم   ا طلب   ت م   ين العطين   ك ح   ىت نص   ف مملك   يت * فخرج   ت
طلب  ت قائل  ة و  اطل  ب فقال  ت راس يوحن  ا املعم  دان * ف  دخلت للوق  ت بس  رعة اىل املل  ك

الج    ل و  اري    د أن تعطي    ين ح    اال راس يوحن    ا املعم    دان عل    ى طب    ق * فح    زن املل    ك ج    دا
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 1 امر أن يؤتى براسه (و  أن يردها * فللوقت ارسل امللك سيافا املتكئني مل يردو  االقسام

وواقع  ة القت  ل أيض  ا وردت ل  دى لوق  ا )فق  ال ه  ريودس يوحن  ا اان قطع  ت راس  ه فم  ن 
 .2 كان يطلب أن يراه (و  هو هذا الذي اَسع عنه مثل هذا

 موقف املسيح من مقتل حيىي عليه السالم-7

ل يوحن  ا علي  ه الس  الم مل تتع  رض ملوق  ف م  ن العجي  ب أن رواي  ة كتب  ة األانجي  ل ملقت  
أو رمبا مل يس مع ، ، وكأنه ال يعرفه أو ال يعنيه القتل قعة ااملسيح عليه السالم من هذه و 

نبي  ان متعاص  ران والس  ؤال الواج  ب طرح  ه : ه  ل م  ن املنطق  ي أن يك  ون هن  اك ، ابخل  رب 
دي  د ، يقت  ل وينهي  ان ع  ن الش  رك والتن، وي  دعوان للتوحي  د ، يعيش  ان عل  ى نف  س األرض 

 .؟!أحدمها وال يكرتث اتآخر ، بل كأنه مل يعلم اخلرب

ه  ذا مم  ا جيع  ل األم  ر مس  تغراب ، فبينم  ا ت  ذكر األانجي  ل أح  داث ال أمهي  ة هل  ا ، وال 
تق  ارن مبث  ل ه  ذا احل  دث ، إال أهن  ا تغف  ل ع  ن كك  ر واقع  ة م  ن أه  م الوق  ائع ال  يت ش  هدها 

، ل   يس كل   ك فحس   ب ، ب   ل واب   ن  عص   ر املس   يح ، أال وه   ي مقت   ل ن   يب م   ن أنبي   اء هللا
 خالته.

 وهذا إن دل فإمنا يدل على أحد أمرين : 

، وه  ذا ي  دل عل  ى أن رواة  األول : إم  ا غفل  ة ال  رواة ع  ن ه  ذا املوق  ف أو جهله  م ب  ه
 األانجيل مل يتلقوا رواايَتم ابلوحي كما يزعم سائر النصارى.

س   يح فحس   ب ، وه   ذا الث  اّن : أن عناي   ة ال   رواة كان   ت منص   بة جت  اه أتري   خ حي   اة امل
 يثبت أن تدوين األانجيل كان أمرا شخصيا ، يدون كل راو ما يراه مناسبا.

                                                 
 

 (27-22: 6إجنيل مرقس ) - 1
 (9: 9لوقا ) - 2

This file was downloaded from QuranicThought.com



22/22 

 بشرية الكتاب وأنه ليس بوحي من رب العاملني. انيثبتاالفرتاضني  وكال
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