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يتاألف �لكتاب �ملقد�س من ق�صمني كبريين هما: �لعهد �لقدمي و�لعهد 

�جلديد.
�إ�صر�ئيل  بني  تاأريخ  حتكي   )46 )�أو  �صفر�   39 من  يتاألف  و�الأول: 
منذ بد�ية �خلليقة وحتى �لقرون �الأخرية قبل �مليالد. وقد كتبت هذه 
�الأ�صفار على مدى زمني يزيد عن �ألف عام، وتتناول تلك �الأ�صفار ق�صة 
�خلليقة ونزول �آدم �إىل �الأر�س من جنة عدن، وطوفان نوح، كما تتناول 
وتنقله  �أور  يف  �لكلد�نيني  �ر�س  من  �إبر�هيم  خروج  ذلك  �إىل  �إ�صافة 
يعقوب  حفيده  �نتقال  ثم  فل�صطني  �إىل  وعودته  وم�صر  فل�صطني  بني 
عام  مدة 400  فيها  و�صكناهم  �ر�س م�صر  �إىل  �أبنائه  مع  )�إ�صر�ئيل( 
بعد  فيما  فل�صطني  على  و��صتيالئهم  مو�صى،  بقيادة  منها  وخروجهم 
وتاأ�صي�س حكم �لعرب�نيني هناك، ثم �نق�صام مملكتهم �إىل دولة �ل�صمال 
ودولة �جلنوب و�أخبار ملوك �لدولتني و��صتيالء �الآ�صوريني على مملكة 
�ل�صمال، و��صتيالء �لكلد�نيني على مملكة �جلنوب بقيادة نبوخذ ن�صر 
�لبابلي  باالأ�صر  عرف  ما  وهو  بابل  �إىل  �أ�صرى  منهم  ق�صما  �صاق  حيث 
بع�س  ت�صمنت  وقد  �لفر�س،  مب�صاعدة  فل�صطني  �إىل  �الأ�صرى  عودة  ثم 

�الأ�صفار �أحكام �لديانة �ليهودية وهو ما يعرف ب�صريعة مو�صى.
كتبت عن حياة  �لتي  �الأربعة  �الأناجيل  فيت�صمن  �لعهد �جلديد  �أما 
�ل�صيد �مل�صيح بعد �صلبه يف �لقرن �الأول �مليالدي، وكتاب �أعمال �لر�صل 
وهو عن �صرية بع�س تالميذه ون�صالهم يف ن�صر �مل�صيحية خالل �لقرن 
�ملذكور، باالإ�صافة �إىل 21 ر�صالة كتبها �لر�صل �إىل �ملدن �ملختلفة يف تلك 
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�لفرتة، وروؤيا يوحنا، �أي �نه يتاألف من 27 �صفر�، كتبت كلها خالل 60 
عاما من �لقرن �الأول �مليالدي. و�لعهد �لقدمي مقد�س لدي �ليهود. �أما 

�مل�صيحيون فيعتمدون �لكتاب �ملقد�س كله بق�صميه: �لقدمي و�جلديد. 
لقد قر�أت �لكتاب �ملقد�س كله بق�صميه قر�ءة جيدة، وحاولت ��صتيعاب 
ق�صة حياة �ل�صيد �مل�صيح �ملذكورة يف �الأناجيل �الأربعة ومقارنتها مبا ورد 
عن حياته يف �لقر�آن �لكرمي. فمن �ملعلوم �أن �الإ�صالم قد جاء يف �لقرن 
�ل�صابع �مليالدي، حيث نزل �لقر�ن �لكرمي يف �لفرتة 610-633م وتناول 
حياة �ل�صيد �مل�صيح و�أمه مرمي يف جمموعة من �الآيات متفرقة يف عدد 
من �ل�صور �ملكية و�ملدنية، وهى ح�صب ت�صل�صل نزولها كاالأتي )حيث ميثل 

�لرقم ت�صل�صل نزول �ل�صورة، ولي�س ترتيبها يف �لقر�آن �لكرمي( : 

40- �جلن 3 . 1

44- مرمي 35-16. 2
55- �الأنعام 89-83، 101. 3
62- �ل�صورى 13. 4
63- �لزخرف 65-57. 5
73- �الأنبياء 91. 6
74- �ملوؤمنون 50. 7
87- �لبقرة 89، 136، 253 . 8
89- �آل عمر�ن 60-33، 84 . 9

90- �الأحز�ب 8-7 . 10
92- �لن�صاء 159-156، 164-163، 173-171. 11
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94- �حلديد 26- 27. 12
107-�لتحرمي 12 . 13
109-�ل�صف 14-6. 14
112-�ملائدة 14، 18-17، 47-46، 79-72، 83-82، 201-110 . 15
113-�لتوبة 31-30. 16

مكية  منها   7 16�صورة،  يف  وردت  قد  �مل�صيح  �ل�صيد  �أخبار  �أن  �أي 
وهى �ل�صور 40-74 و�لبقية مدنية، و�آخرها �لتوبة، وهى �ل�صورة ما قبل 
�الأخرية يف �لنزول. �أما عدد �الآيات فهو خمتلف من �صورة الأخرى، وقد 

بلغ جمموعها )114( �آية. 
خام�صا،  �إجنيال  توؤلف  رتبت  ما  �إذ�  �الآيات  هذه  �أن  تقديري  ويف   
كل  يت�صمن  ال  �نه  يف  �ل�صابقة،  �الأربعة  �الأناجيل  تلك  عن  يختلف 
�ملعلومات �لو�ردة فيها من ناحية، ولكنه يروي �أحد�ثا و�أخبار� مل ترد يف 

تلك �الأناجيل من ناحية �أخرى.
�مل�صيح، و�رجو�  �ل�صيد  و�مل�صلمني يف  �الإ�صالم  وهو ميثل وجهة نظر 
كما  فائدة،  بدون  ذلك  يكون  فلن  وغريهم  �مل�صيحيون  عليها  يطلع  �أن 
�رجو� �أن يطلع �مل�صلمون على م�صمون �الأناجيل �الأربعة ونبذ عن كتابها 

ليفهمو� �لديانة �مل�صيحية على حقيقتها.
و�جلدير  معا.  و�مل�صيحيني  للم�صلمني  �عتقادي  يف  مفيد  فالكتاب 
باالإ�صارة �أن �ملعنى يف بع�س �الآيات مكرر. و�صاأقوم بجمع �الآيات �ملذكورة 
حمله  منذ  �أي  �مل�صيح،  �ل�صيد  حلياة  �لزمني  �لت�صل�صل  ح�صب  و�أرتبها 

ووالدته، ف�صبابه ودعوته، ثم �صلبه. 
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ويف �الأخري البد من �الإ�صارة �إىل �أن �لفكرة يف �إعد�د هذ� �لكتاب قد 
جاءت على �أثر در��صتي للقر�آن �لكرمي و�لكتاب �ملقد�س وبع�س �ملر�جع 
�الأخرى، ولي�س ور�ء ذلك �أية دو�فع �صيا�صية �أو دينية، و�منا هي لغايات 

ثقافية و�لتفاهم بني �لطو�ئف و�الأديان * و�هلل من ور�ء �لق�صد.

�ملوؤلف   



كتاب الأناجيل الأربعة
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كتاب الأناجيل الأربعة

– كما قلت - حتكي �صرية �ل�صيد �مل�صيح هي:  هناك �أربعة �أناجيل 
�إجنيل متى و�جنيل مرق�س و�جنيل لوقا و�جنيل يوحنا. وقد كتبت يف 

�صنو�ت خمتلفة بعد �صلب �مل�صيح �صنة 34 م. 
و�الإجنيل كلمة معربة من ��صل يوناين، وحتمل معنى )�لب�صرى( �أو 
�للغة  وهي  �ليونانية  باللغة  دون  قد  نف�صه  �الإجنيل  الأن  �ل�صار(  )�خلرب 

�لتي كانت �صائدة يومئذ يف جميع نو�حي �الإمرب�طورية �لرومانية، ومنها 
ترجم �إىل �للغات �الأخرى)1(. 

 و�الإجنيل �لذي دونه متى يركز على �أن �مل�صيح هو �مللك �لذي كان 
هذ�  ويت�صمن  و�صلبوه.  رف�صوه  جاء،  ملا  ولكنهم،  ينتظرونه،  �ليهود 
مبلكوت  منها  يخت�س  ما  �صيما  وال  �مل�صيح،  تعاليم  من  نخبة  �الإجنيل 
يف  �صيحدث  ما  ويبني  �الأمثال  طريق  عن  �أ�صر�ره  فيك�صف  �ل�صماو�ت 
عن  باحلديث  وينتهي  ممجد�.  ملكا  �مل�صيح  رجوع  عند  �لزمان،  نهاية 

�آالم �مل�صيح وموته وقيامته)2(.
وله  �هلل(،  )عطاء  معناه  عربي،  ��صم  �الإجنيل،  كاتب  ��صم  ومتى، 
��صم �آخر وهو )الوي(. كان متى ع�صار�، يجبي �صريبة �لع�صر يف )كفر 
�أقام  ي�صوع، ثم  وتبع  �إليه، فقام وترك عمله،  ي�صوع  ناحوم(، حني دعاه 
له والأ�صحابه ماأدبة عظيمة يف بيته، وجعله ي�صوع �أحد تالمذته �الأثني 

 1.   �الإجنيل 1982 )مل يذكر �لنا�صر وال مكان �لن�صر، ويبدو� �نه من�صور يف لبنان( �أنظر:
        �ملقدمة و�مللحق

2.    �مل�صدر �ل�صابق، �س1
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ع�صر، فلزمه ور�أى معجز�ته و�صمع كالمه. فهو �صاهد عيان ملا رو�ه.
وبعد �صلب �ل�صيد �مل�صيح كتب �الإجنيل يف �ل�صنة �لعا�صرة)1(. ل�صلبه، 
وعد  �لذي  د�ود،  بن  �مل�صيح  هو  ي�صوع  �أن  لليهود  ليبني  م،   44 �صنة  �أي 
�هلل به �صعبه. وقد كتبه باالآر�مية وهي �للغة �لد�رجة يف ذلك �لع�صر، 
و�لتي بها خاطب ي�صوع �لنا�س ونقل �مل�صيحيون �الأولون �إجنيل متى �إىل 
�ليونانية، ثم فقد �الأ�صل �الآر�مي، وبقيت �لرتجمة �ليونانية، وهي �ملعول 

عليها يف �لبحث و�لنقل �إىل �صائر �للغات. 
 ثم ذهب متى �إىل بالد �لعرب و�حلب�س، على ما قاله بع�س �الأقدمني، 
�أو �إىل بالد �لفر�س و�لعجم على ما قال غريهم. ومل تعرف �ل�صنة �لتي 

تويف فيها)2(. 

 �أما كاتب �الإجنيل �لثاين فهو مر ق�س )وهو ��صم التيني، وله ��صم 
�أحد �الأثنى ع�صر كمتى، ولكنه كان من  عربي هو يوحنا( فهو مل يكن 
تقيم  �ل�صعة،  من  �صئ  على  وكانت  بهم،  وثيقة  لها �صالت  كانت  �أ�صرة 
يف د�ر و��صعة. ومر ق�س هو ن�صيب �لر�صول بر نابا، �أحد وجهاء كني�صة 
�أور�صليم، وكبار �ملب�صرين باالإجنيل. وملا رحل بول�س وبرنابا �صنة 44م 
�إىل جزيرة قرب�س و��صيا �ل�صغرى ��صطحبا معهما مر ق�س، ثم تركهما 
وعاد �إىل قرب�س ما بني �صنة 50 و�صنة 52 وتنقطع �أخباره مدة 10�صنو�ت 

1.    �رجو� مالحظة �أنني �أخذت بالر�أي �لر�صــمي للكنيـ�صـــة من حيث عدد �الأناجـيل �ملعرتف
بها وتاأريخ كتابتها، ون�صبة �الأناجيل �ملذكورة �إىل كتابها ون�صو�صها �ملعتمدة، و�للغات �لتي 
ترجمت �إليها، و�الأخبار �ملتفق عليها عن �الأناجيل وكتابها ومل �آخذ بوجهة �لنظر �الأخرى، 

�إذ مل يتي�صر يل �لتحقق من �صحتها. 
2.   �نظر: �الإجنيل و�عمال �لر�صل، )د�ر �مل�صرق، بريوت، 1984( ، ط1، �س 9- 11. 
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ثم نر�ه بعد ذلك ب�صحبة بطر�س ويعاونه، فيدعوه بطر�س �بنه. 
ثم رجع مر ق�س بعد ذلك �إىل بول�س، فاأقام معه يف �أثناء �أ�صره �الأول 
�آ�صيا  بالد  �إىل  بعدئذ  مرق�س  ورحل  61-63م.  �صنة  رومية  مدينة  يف 
�ل�صغرى، وب�صر فيها باالإجنيل. ثم ذهب �إىل بول�س خالل �أ�صره �لثاين 
يف رومية �صنة 66م وتركها بعد ��صت�صهاد بطر�س وبول�س ورحل �إىل م�صر 

و�ن�صاأ فيها كني�صة �الإ�صكندرية، و��صت�صهد فيها �صنة 68م. 
�صنة  رومية  كتبه يف  وقد  وبول�س.  بطر�س  �الإجنيل عن  �أخذ مرق�س 
رو�ه  ما  وجميع  �الأربعة.  �الأناجيل  �ق�صر  وهو  منها،  يقرب  ما  �أو  64م 
فيها  تظهر  قليلة،  فقر�ت  ماعد�  ولوقا،  متى  �إجنيل  يف  روى  مرق�س 
�صخ�صية بطر�س)1(. وقد ركز مرق�س يف �إجنيله على معجز�ت �مل�صيح 

�كرث من تركيزه على تعاليمه.
وينتهي هذ� �الإجنيل �إىل �حلديث عن نهاية �لزمان، وما �صيحدث 
وموته  �مل�صيح  باآالم  �ملتعلقة  �الأحد�ث  ي�صرد  ثم  �مل�صيح.  رجوع  عند 
وقيامته. ويوؤكد على م�صاندة �مل�صيح لتالميذه فيما هم ين�صرون �لب�صارة 

يف �لعامل �جمع)2(. 

�أما كاتب �الإجنيل �لثالث، لوقا، فقد ولد الأبوين يونانيني يف �أنطاكية 
�صوريا، و�صار معاونا لبول�س عندما لقيه يف طر و��س �صنة 49 فا�صت�صحبه 
�إىل مدينة )فيلبي( وبقي معه �إىل �أن �أ�صت�صهد يف رومية. ثم ترك لوقا 
�ملدينة، وال نعرف �أين عا�س �ل�صنني �الأخرية من حياته، وال �أين مات. 

1.   �مل�صدر �ل�صابق، �س 129- 131 
2.   �الإجنيل، �مل�صدر �ل�صابق، �س 50
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�أو �لثمانني من عمره. وتكرمه �لكني�صة تكرميها  وقيل �نه بلغ �ل�صبعني 
لل�صهد�ء. 

 كان لوقا طبيبًا، وقد كتب �الإجنيل �صنة 65م �أو يف �صنة قريبة، و�ألف 
بعد ب�صع �صنو�ت كتاب )�أعمال �لر�صل( فروى فيه �نت�صار �إجنيل ي�صوع 
على يد �لر�صل و�أعو�نهم يف �لقرن �مل�صيحي �الأول. و�لر�أي �لر�جح �نه 
كتب �الإجنيل يف رومية. وقد �أخذ لوقا �ل�صيء �لكثري من �أخبار ي�صوع عن 
�إجنيل مرق�س. �أما �الأقو�ل و�الأخبار �لتي �نفرد برو�يتها فرمبا يكون قد 

�أخذها من �ل�صيدة مرمي �لعذر�ء.
من  �أنا�صا  ورومة  �أور�صليم  ثم  �نطاكية  يف  عرف  �نه  يف  وال�صك 
�مل�صيحيني �الأولني، وعلم منهم ما �نفرد بتدوينه. وجند يف �إجنيله ما 
يناهز 500�آية مل يرد منها �صئ يف �صائر �الأناجيل، مثل ب�صارة �ملالك 
لزكريا، وب�صارته ملرمي، ومولد يوحنا �ملعمد�ن، وميالد ي�صوع، و�صعوده 
�إىل �لهيكل يف �صن �لثانية ع�صرة. وروى لوقا وحده توبة �خلاطئة يف بيت 
ي�صوع، وخدمته، وغري  تبعن  �للو�تي  �لن�صاء  و��صماء  �لفري�صي،  �صمعان 
ذلك كثري)1(وو��صح مما �صبق �أن لوقا مل يكن قد تتلمذ على �مل�صيح �أو 
ر�آه، وكذلك بول�س �لر�صول �لذي �رتبط به لوقا.فبول�س هذ� كان يهوديا 
�إىل  �مل�صيحيني. فكان يذهب من بيت  �إبادة  �الأمر  �أول  متع�صبا، حاول 
بيت، ويجر �لرجال و�لن�صاء ويلقيهم يف �ل�صجن. وقد ذهب �إىل رئي�س 
�لكهنة وطلب منه ر�صائل �إىل جمامع �ليهود يف دم�صق لت�صهيل �لقب�س 

عليهم، وي�صوقهم مقيدين �إىل �أور�صليم. 
وفيما هو منطلق �إىل دم�صق، وقد �أقرتب منها، ملع حوله فجاأة نور 

1.   �الإجنيل و�عمال �لر�صل، �مل�صدر �ل�صابق، �س 199- 201
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من �ل�صماء، فوقع على �الأر�س وفقد ب�صره و�صمع �صوتا يقول له: ملاذ� 
يرون  وال  �ل�صوت  ي�صمعون  مبهوتني،  فوقفو�  رفقاوؤه  و�أما  ت�صطهدين؟ 
ال  �لب�صر  مكفوف  3�أيام  فلبث  دم�صق  به  ودخلو�  بيده  فاقتادوه  �أحد�. 
وقام  فاأب�صر  ��صمه حنانيا،  �لتالميذ  �أحد  �صفاه  ي�صرب. وقد  ياأكل وال 
فاأعتمد، و�خذ من وقته ينادي يف �ملجامع بان ي�صوع هو �بن �هلل. و�ن 

ي�صوع هو �مل�صيح.
�لكني�صة  دعاة  �كرب  و�صارمن  يفلحو�،  فلم  قتله  على  �ليهود  فتاآمر 
�أول �الأمر، ثم �طماأنو�  �إىل �لتالميذ فكانو� يخافونه  �أن ين�صم  وحاول 

�إليه وحاولو� حمايته من �الغتيال)1(.
ويعترب بول�س �لر�صول هو �ملوؤ�ص�س �حلقيقي للم�صيحية وجعلها عامليه 
ون�صرها بني غري �ليهود. وقد دون لوقا ن�صاطه من �جل ن�صرها يف كتابه 
 – لوقا  دونه  كما   – �الإجنيل  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر  �لر�صل.  �أعمال 
يتحدث عن والدة �مل�صيح وطفولته �إىل تتبع خدمته منذ بد�يتها، وينتهي 
�مل�صيح  تعاليم  يويل  ولوقا  و�صعوده.  وقيامته  وموته  �آالمه  عن  بالكالم 

باالأمثال �هتماما خا�صًا)2(. 

�لر�بع فهو يوحنا بن زبدي، ولد يف مدينة على  �الإجنيل  �أما كاتب 
�صاطئ بحرية طربية. كان �أبوه �صياد� له �صفينة و�صباك. وقد عمل يوحنا 
و�خوه يعقوب مع �أبيهما يف �صيد �ل�صمك. وتتلمذ يوحنا بن زبدي ليوحنا 
�ملعمد�ن بن زكريا قبل �أن يتتلمذ لي�صوع. ودعاه ي�صوع ودعا �أخاه يعقوب 

1.   �مل�صدر �ل�صابق، �س 457- 458، �نظر �أي�صا �أعمال �لر�صل ف 9 
2.   �الإجنيل، �مل�صدر �ل�صابق، �س 81
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على �صاطئ بحرية طربيه، فرتكا �أباهما يف �ل�صفينة و�صباكهما وتبعاه 
وجعله ي�صوع من �الأثنى ع�صر، ثم �خت�صه وبطر�س ويعقوب مب�صاهدة ما 
مل يره �صائر �لر�صل. و�قرتن ذكر يوحنا بذكر بطر�س رئي�س �الأثنى ع�صر 
�أحد�ث رو�ها �الإجنيل وكتاب )�أعمال �لر�صل( فكانت بينهما  يف عدة 
ي�صوع بجانب مرمي،  يوحنا ممن وقف عند �صلب  وكان  وثيقة.  �صالت 
فقال لها ي�صوع: هذ� �بنك. ثم قال له وهذه �أمك. فذهب بها �إىل بيته. 
ويوحنا هذ� كان يف مدينة �لقد�س �ل�صريف حني �نعقد �ملجمع �لكن�صي 
يف  و�قام  بقليل.  ذلك  بعد  تركها  ورمبا  ميالدية،  �خلم�صني  �ل�صنة  يف 
مدينة �ف�ص�س )بالقرب من مدينة �زمري �لرتكيه( ثم نفى �إىل جزيرة 
بطم�س، وعاد �إىل �ف�ص�س فمات فيها وقد بلغ �لت�صعني ونيفا، حو�يل �صنة 

100م. 

و�الإجنيل كما دونه يوحنا كان �صاهد عيان الأكرث ما كتب، وقد دونه 
�آخر  �آخر حياته يف مدينة �ف�ص�س، كما كتب 3 ر�صائل و�لروؤيا، وهو  يف 
�إىل  �لر�بع  �الإجنيل  ن�صبة  يف  ي�صك  من  وهناك  �جلديد.  �لعهد  كتب 
يف  يوحنا  يحاول  ومل  عاما.  قبوال  يلق  مل  �لت�صكيك  هذ�  ولكن  يوحنا. 
تدوينه �أن يكرر ما كتبه متى ومرق�س ولوقا، بل �أر�د �أن يتمم ما كتبوه، 
فروى 6معجز�ت مل يذكروها. فاأكرث ما جاء يف �إجنيل يوحنا من �أعمال 
ي�صوع وكالمه جرى �أو قيل يف �ليهود يه، يف حني �أن �كرث ما كتب متى 

ومرق�س ولوقا جرى �أو قيل يف �جلليل)1(. 

1.   �الإجنيل و�عمال �لر�صل، �مل�صدر �ل�صابق، �س 318-315
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هذه هي �الأناجيل �الأربعة، وهوؤالء هم مدونوها. وهناك من يزعم 
�أحد  هو  نابا  وبر  نابا.  بر  �إجنيل  مثال  منها  �أخرى،  �أناجيل  هناك  �أن 
�لتالميذ �الأثنى ع�صر. ويقال �أن هذ� �الإجنيل ليهودي �أندل�صي تن�صر ثم 
��صلم، وتوجد له ترجمة عربية. وعلى �أية حال فاأن �لكني�صة ال تعرتف 

بغري �الأناجيل �الأربعة �ملذكورة)1(.

و�ملذ�هب،  �الأديان  در��صة  �إىل  �ملدخل  علي،  حممد  �لرز�ق  عبد  �لعقيد  �نظر:     .1
�ملجلد1، )�لد�ر �لعربية للمو�صوعات، بريوت، بدون تاأريخ( �س 212.

هو  نابا  بر  �إجنيل  �أن  فقيل يل  �مل�صيحية  بال�صوؤون  �ملهتمني  بع�س  من  ��صتف�صرت  وقد 
تعرتف  وال  �ل13�مليالدي،  �لقرن  يف  �الإ�صالمي  �ل�صغط  حتت  كتب  حمرف،  �إجنيل 
بريطانيا  متاحف  يف  �الأ�صلية  خمطوطاتها  وحتفظ  �الأربعة،  �الأناجيل  بغري  �لكنائ�س 
كتابا  فعال  بعد ذلك وجدته  برنابا  �إجنيل  قر�أت  وعندما  و�لفاتيكان وغريها  وفرن�صا 

)مو�صوعا( رغم ما يحتويه من معلومات من �لعهد �لقدمي و�لعهد �جلديد. 





م�سمون الأناجيل الأربعة
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م�سمون الأناجيل الأربعة

يتلخ�س ما جاء يف �الأناجيل �الأربعة مبا يلي: 
�أن  وقبل  �لنجار.  ليو�صف  خطبت  قد  �مل�صيح  �ل�صيد  �أم  مرمي  كانت 
يتزوجها وجدها حامال. فار�د �أن يطلقها �صر�. فرت�ءى له مالك �لرب 
يف �حللم و�خربه: �أن ما حتمله مرمي هو من �لروح �لقد�س. و�صتلد �بنا 
لنبوءة  حتقيقا  خطاياهم،  من  �صعبه  يخل�س  �لذي  وهو  ي�صوع.  ف�صمه 
�هلل  �أي  عمانوئيل،  ي�صمى  �بنا،  فتلد  حتمل  �لعذر�ء  �إن  )وها  ��صعياء: 
فاأتى  �لرب،  مالك  �أمر  كما  فعل  �لنوم  من  يو�صف  قام  فلما  معنا)1(. 
تزوجها  ثم  ي�صوع،  ولدت  �إن  �إىل  يعرفها  ومل  بيته  �إىل  مرمي  بامر�أته 

و�جنب منها)2( 

قبيل ذلك، يف زمن هريود�س ملك �ليهودية، كان �لكاهن زكريا قد 
تقدم يف �ل�صن، ومل يكن له ولد، الأن زوجته �لي�صابات كانت عاقر�وبينما 
كان زكريا يوؤدي خدمته �لكهنوتية، ويحرق �لبخور د�خل هيكل �لرب، 
ظهر له مالك �لرب، وب�صره باأن زوجته �صتلد �بنا وي�صمه يوحنا، ويرد 
�لهيكل  زكريا من  وملا خرج  �إلههم.  �لرب  �إىل  �إ�صر�ئيل  بني  كثري� من 
متاأخر� بقى �صامتا ال ي�صتطيع �لكالم، فعرف �ل�صعب �نه ر�أى روؤيا د�خل 

1.   �نظر �صفر �أ�صعياء، ف7
2.   يو�صف تزوج مرمي و�جنب منها �أوالد� ولكن مل يذكر عددهم. �نظر مرق�س: 31/3- 34

ويف مو�صع �آخر ذكر مرق�س �أن للم�صيح 4�أخوه هم: يعقوب ويو�صي ويهوذ� و�صمعان.
وله �أخو�ت مل يذكر عددهن، �نظر: مرق�س 6 / 3 
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�لهيكل، وظل �خر�س، حتى �أمت �أيام خدمته ورجع �إىل بيته. 
 حبلت �لي�صابات وكتمت �أمرها 5 �أ�صهر، ويف �صهرها �ل�صاد�س �أر�صل 
�صتحبلني  �أنت  قائال:  مرمي  وب�صر  �لنا�صرة،  �إىل  جرب�ئيل  �ملالك  �هلل 
وتلدين �بنا وت�صميه ي�صوع، ولن يكون مللكه نهاية. فقالت مرمي للمالك: 
كيف يحدث هذ� و�أنا ل�صت �أعرف رجال. فاأجابها �ملالك: �لروح �لقد�س 

ياأتي عليك.
وها هي ن�صيبتك �لي�صابات قد حبلت �أي�صا يف �صنها �ملتقدم. فلي�س 
نحو  عندها  و�قامت  زكريا  بيت  �إىل  مرمي  ذهبت  م�صتحيل.  �هلل  لدى 
وولدت  زمانها  فاأمتت  �لي�صابات  �أما  بيتها.  �إىل  رجعت  ثم  3�أ�صهر، 
بالروح  ويتقوى  يكرب  �لطفل  وكان  �حلال.  يف  زكريا  فم  فاأنفتح  يوحنا 

�لقد�س. و�قام يف �لرب�ري �إىل يوم ظهوره الإ�صر�ئيل. 

�صكان  باإح�صاء  يقت�صي  مر�صوما  �أغ�صط�س  �لقي�صر  �أ�صدر 
فذهب  بلدته.  ح�صب  و�حد  كل  لي�صجل  �جلميع  فذهب  �الإمرب�طورية، 
�جلليل  منطقة  يف  �لنا�صرة  من  حبلى  وهي  مرمي  خطيبته  مع  يو�صف 
بيت  يف  كان  وبينما  هناك.  ليت�صجل  �ليهودية  مبنطقة  حلم،  بيت  �إىل 
حلم و�صعت مرمي �بنها �لبكر، ولفته بقماط، و�نامته يف مذود)1( �إذ مل 
يكن لهما مت�صع يف �ملنزل. وكان يف تلك �ملنطقة رعاة يبيتون يف �لعر�ء 
بوالدة  وب�صرهم  �لرب  مالك  لهم  فظهر  �لليل،  يف  قطيعهم  حلر��صة 
�مل�صيح. فجاءو� ور�أو� �لطفل نائما يف �ملذود فاأخربو� �لنا�س مبا �صمعو� 

ور�أو�. 

1.   �ملكان �لذي يو�صع فيه علف �حليو�نات، وجمعه مذ�ود ومذ�ويد. 
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وكانت والدة ي�صوع يف بيت حلم �أيام �مللك هريود�س. فجاء جمو�س 
له  لي�صجدو�  �ليهود  ملك  �ملولود  ي�صاألون عن  �مل�صرق  �أور�صليم من  �إىل 
و��صتدعى  ��صطرب  �صمع هريود�س  فلما  �مل�صرق.  ر�أو� جنمة يف  الأنهم 
�ملجو�س �صر� و �أر�د �أن يعرف منهم مكان �لطفل. ولكنهم بعد �أن قدمو� 
�إىل  فان�صرفو�  هريود�س،  �إىل  يرجعو�  �أال  �إليهم  �وحي  �لهد�يا  لي�صوع 
بالدهم، فا�صت�صاط غيظا، و�ر�صل فقتل كل طفل يف بيت حلم، من �بن 

�صنتني فما دون ذلك. 

يوم  جاء  وملا  ي�صوع.  و�صمي  يخنت  �أن  للطفل  حان  �أيام   8 متت  وملا 
و�ما  للمر�أة،  و�لطهور  �لطفل،  والدة  بعد  �الأربعني  )�ليوم  طهرهما 
�لولد فينذر للرب ثم يفدى بقربان( بح�صب �صريعة مو�صى، �صعد� به 
�إىل �أور�صليم ليقرباه �إىل �لرب. وكان يف �أور�صليم رجل بار تقي ��صمه 
�صمعان، كان قد �وحي �إليه �نه ال يرى �ملوت قبل �أن يعاين م�صيح �لرب. 
وملا دخل بالطفل �أبو�ه حمله على ذر�عيه، وبارك �هلل. وكانت هناك نبية 
طاعنة يف �ل�صن، ال تفارق �لهيكل، متعبدة بال�صوم و�ل�صالة ليل نهار، 
فح�صرت يف تلك �ل�صاعة، و�أخذت حتمد �هلل. وملا �أمتا كل ذلك، رجع به 

�أبو�ه �إىل �لنا�صرة. 

تر�ءى مالك �لرب ليو�صف يف �حللم وقال له: قم فخذ �لطفل و�أمه 
و�هرب �إىل م�صر، فذهب و�قام هناك �إىل �أن تويف هريود�س فرت�ءى له 
�ملالك يف �حللم مرة �أخرى، و�أمره �أن يعود �إىل �أر�س �إ�صر�ئيل، فجاء 

�إىل �لنا�صرة و�صكن فيها.
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كل  يذهبان  �أبو�ه  كان  حكمة،  ممتلئا  وي�صتد  يرتعرع،  �لطفل  كان 
�صنة �إىل �أور�صليم يف عيد �لف�صح. فلما بلغ 12�صنة، �صعدو� �إليها جريا 
على �ل�صنة يف �لعيد. فلما �نق�صت �أيام �لعيد ورجعا، بقي �ل�صبي ي�صوع 
يف �أور�صليم من غري �أن يعلم �أبو�ه، وكانا يظنان �نه يف �لقافلة. ف�صار� 
م�صرية يوم، ثم �أخذ� يبحثان عنه عند �الأقارب و�ملعارف. فلما مل يجد�ه 
رجعا �إىل �أور�صليم يبحثان عنه، فوجد�ه بعد 3�أيام يف �لهيكل، جال�صا 
بني �لعلماء، ي�صتمع �إليهم وي�صاألهم، وكان جميع �صامعيه معجبني بذكائه 
بنا  �صنعت  مل   ! يابني  �أمه:  له  فقالت  ده�صا،  �أب�صر�ه  فلما  وجو�باته. 
ذلك ؟ فاأنا و�أبوك نبحث عنك متلهفني. فقال لهما: ومل بحثتما عني؟ 
�أمل تعلما �نه يجب علي �أن �أكون عند �أبي!؟ فلم يفهما ما قال لهما. ثم 

نزل معهما وعاد �ىل�لنا�صره، وكان طائعا لهما)1(. 

كرب يوحنا بن زكريا )�لذي عرف باملعمد�ن( و�صار يعي�س يف برية 
�ليهودية، يلب�س من وبر �الإبل، عليه زنار من جلد، وياأكل �جلر�د و�لع�صل 
�ل�صماو�ت.  �لتوبة، قائال: قد �قرتب ملكوت  �إىل  �لنا�س  �لربي، ويدعو 
كلها،  �الأردن  وناحية  �ليهودية  وجميع  �أور�صليم  �إليه  تخرج  فكانت 
فيعتمدون عن يده يف نهر �الأردن، معرتفني بخطاياهم، و�إذ� كان �ل�صعب 
�مل�صيح؟  يوحنا: هل هو  �أنف�صهم عن  ي�صاألون  �مل�صيح، فكانو�  منتظرين 
كان يوحنا يجيب: ياأتي بعدي من هو �أقوى مني، من ل�صت �أهال الأن �أفك 

رباط حذ�ئه. �أنا عمدتكم باملاء. و�ما هو فيعمدكم بالروح �لقد�س. 

بلغ  �مل�صيح، حتى  �ل�صيد  �الأربعة عن حياة  �الأناجيل  �أي من  يتحدث  �ل�صن، مل  بعد هذه     .1
�لثالثني، ولكن فهمنا من ن�س �صابق �أنه عمل جنار�، رمبا مع زوج �أمه. مرق�س: 3/6
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جباة  ون�صح  �لظلم،  ورفع  �لفقر�ء  م�صاعدة  �إىل  يدعو  يوحنا  كان 
�ل�صر�ئب �أال يجبو� �لكثري مما فر�س لهم. عندما بد�أ ي�صوع )خدمته( 
كان يف �لثالثني من �لعمر تقريبا. فقد جاء من �لنا�صرة و�عتمد عن يد 
يوحنا يف �الأردن، خرج بعدها �إىل �لربية و�أقام فيها 40يوما مع �لوحو�س 
رجع بعدها �إىل �جلليل يعلن ب�صارة �هلل. بعد �عتقال هريود �س ليوحنا 

الأنه وبخه لزو�جه من هريوديا زوجة �أخيه وملا عمل من �صيئات. 
ن�صاأ  حيث  �لنا�صرة  و�تى  كلها،  �لنو�حي  يف  ي�صوع  خرب  �نت�صر 
�أ�صعياء، ثم  ودخل �ملجمع يوم �ل�صبت على عادته، و�أقام يقر�أ يف �صفر 
�ألقيىموعظة يف �حل�صور فلم ترق لهم فثارت ثائرتهم ودفعوه �إىل خارج 

�ملدينة، و �أر�دو� �إلقاءه من �جلبل، ولكنه مر من بينهم وم�صى. 
�صار ي�صوع على �صاطئ بحر �جلليل، فر�أى �صمعان و�أخاه �ندر�و�س 
�تبعاين،  لهما:  فقال  �صيادين،  كانا  الأنهما  �لبحر  يف  �ل�صبكة  يلقيان 
فرتكا �ل�صباك وتبعاه. وتقدم قليال فر�أى يعقوب بن زبدي و�أخاه يوحنا، 
�أباهما زبدي مع  وهما ي�صلحان �ل�صباك يف �ل�صفينة، فدعاهما فرتكا 
�الأجر�ء وتبعاه. ودخلو� كفر ناحوم. ويف �ل�صبت دخل �ملجمع و�أخذ يعلم، 
منه،  فاأخرجه  روح جن�س  فيه  �ملجمع رجل  وكان يف  لتعليمه.  فده�صو� 

فذ�ع ذكره يف ناحية �جلليل باأ�صرها. 
ومعهم  و�ندر�و�س  �صمعان  بيت  �إىل  جاءو�  �ملجمع  من  خرجو�  وملا 
يعقوب ويوحنا. وكانت حماة �صمعان حممومة يف �لفر��س، فاأخذ ي�صوع 
بيدها �أنه�صها، ففارقتها �حلمى، و�خذت تخدمهم، وعند �مل�صاء �خذ 
�لنا�س يحملون �إليه جميع �ملر�صى، ف�صفى �لكثري منهم. وقام عند �لفجر 
مبكر� فخرج وذهب �إىل مكان قفر و�خذ ي�صلي هناك. فاأنطلق �صمعان 
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و��صحابه يبحثون عنه فوجدوه، وقالو� له: جميع �لنا�س يطلبونك. فقال 
لهم: لنذهب �إىل مكان �آخر �إىل �لقرى �ملجاورة الأب�صر فيها �أي�صا، فاأين 

لهذ� خرجت. و�صار يف �جلليل كله يب�صر جمامعهم ويطرد �ل�صياطني. 

ويف �ليوم �لثالث كان يف قانا �جلليل )�صمال �لنا�صرة( عر�س فيه 
فاأعلمته  �خلمر،  ونفذت  �لعر�س.  �إىل  وتالميذه  ي�صوع  فدعي  ي�صوع  �أم 
�مه بذلك. وكان هناك 6 �أجر�ن من حجر يتطهر �ليهود مبائها. فقال 
ي�صوع للخدم: �مالأو� �الأجر�ن باملاء، فمالأوها ف�صار خمر�. فقال لهم: 
�أويل  �لنا�س. هذه  �الآن، ف�صارو� يغرفون خمر� وي�صقون جميع  �غرفو� 
�آيات ي�صوع �أتى بها يف قانا �جلليل، فاآمن به تالميذه. فاأنحدر بعد ذلك 

�إىل كفر ناحوم ومعه �مه و�خوته وتالميذه فاأقامو� فيها ب�صعة �أيام. 

�أحد  ف�صعد  �جلميع،  فـاأتاه  طربية  بحرية  �صاطئ  �إيل  ثانية  وخرج 
�لتالل �مل�صرفة على �لبحرية و�صرع يعلمهم:

طوبى لفقر�ء �لروح فاأن لهم ملكوت �ل�صماو�ت
ال تظنو� �أنى جئت الأبطل �ل�صريعة �أو �الأنبياء، بل الأكمل... �صمعتم 
�نه قيل لالأولني: ال تقتل، فاإن من يقتل ي�صتوجب حكم �لق�صاء، �أما �أنا 
فاأقول لكم: من غ�صب على �أخيه ��صتوجب حكم �لق�صاء... �صمعتم �نه 
قيل: ال تزن. �أما �أنا فاأقول لكم: من نظر �إىل �مر�أة ب�صهوة زنى بها يف 

قلبه...
من طلق �مر�أته، �إال يف حالة �لفح�صاء، عر�صها للزنى، ومن تزوج 

مطلقة فقد زنى...
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لكم:  فاأقول  �أنا  �أما  بال�صن.  و�ل�صن  بالعني  �لعني  قيل:  �نه  و�صمعتم 
له  فاأعر�س  �الأمين،  خدك  على  لطمك  من  بل  �ل�صرير،  تقاومو�  ال 

�الآخر...
من �صاألك فاأعطه، ومن ��صتقر�صك فال تعر�س عنه.... 

فال  �إليكم،  ينظرو�  لكي  �لنا�س  من  مبر�أى  بركم  تعملو�  �أن  �إياكم 
يكون لكم �جر عند �أبيكم �لذي يف �ل�صماو�ت. فاإذ� ت�صدقت فال ينفخ 
�أمامك يف �لبوق كما يفعل �ملر�ءون... فاإذ� ت�صدقت فال تعلم �صمالك 
ما تفعل ميينك، لتكون �صدقتك يف �خلفية، و�أبوك �لذي يرى يف �خلفية 

يجازيك.
و�إذ� �صليتم  �لنا�س...  تكونو� كاملر�ئني... لري�هم  و�إذ� �صليتم فال 
فال تكررو� �لكالم عبثا مثل �لوثنيني فهم يظنون �نهم �إذ� �كرثو� �لكالم 
ي�صتجاب لهم. فال تت�صبهو� بهم، الأن �أباكم يعلم ما حتتاجون �إليه قبل 

�أن ت�صاألوه...
و�إذ� �صمتم فال تعب�صو� كاملر�ئني... ليظهر للنا�س �نهم �صائمون)1(...

هكذ� كانت عظة ي�صوع �لكربى. وملا �أمتها ده�صت �جلموع لتعليمه. 
وبينما كانت �جلموع حتت�صد حوله لي�صمعو� كلمة �هلل، على �صاطئ 
�ل�صيادون  غادرهما  وقد  جانبها،  على  ر��صيني  قاربني  ر�أى  �لبحرية 
عن  قليال  يبتعد  �أن  �إليه  وطلب  ل�صمعان،  وكان  �لقاربني،  �أحد  فركب 
�لرب، وجل�س يعلم �جلموع من �لقارب. ثم قال ل�صمعان �أن يعيدو� طرح 
�صباكهم، رغم �نهم جاهدو� طو�ل �لليل فلم يفلحو�. وملا فعلو� �صادو� 

1.   �لنقاط �لثالث تدل على �لفقر�ت �ملحذوفة من عظته. 



30

�صمكا كثري� جد� حتى �متالأ �لقاربان. وبعد ما رجعو� بالقاربني �إىل �لرب 
تركو� كل �صيء وتبعو� ي�صوع

 
 و�إذ كان ي�صوع يف �أحد �ملدن، �إذ �إن�صان يغطي �لرب�س ج�صمه، فدنا 
�أن ي�صفيه. فمد ي�صوع يده ومل�صه، ويف �حلال ز�ل عنه  �إليه  منه وتو�صل 
يجتمعون  �لنا�س  ف�صار  �أذ�عه  �خلرب،ولكنه  يكتم  �أن  �ملر�س،فاأمره 

عليه. 
ودخل كفر ناحوم و�صفى عبد� مقعد� لقائد مائة، كما �صفى مر�صى 
�آخرين.كما جاءو� �إليه مب�صلول ودلوه من �ل�صطح لكرثة �لزحام ف�صفاه. 

)متى  حلقي  بن  الوي  ��صمه  �صر�ئب  جابي  فر�أى  ذلك  بعد  وخرج 
يف  وليمة  له  و�أقام  فتبعه  �أتبعني  له  فقال  �جلباية،  مكتب  يف  �لع�صار( 
مع  وتالميذه  �أكل  الأنه  ذلك  على  و�لفري�صيون  �ليهود  فاأنتقده  بيته. 
�جلباة و�خلطائني، ورد على ذلك: لي�س �الأ�صحاء مبحتاجني �إيل طبيب 
بل �ملر�صى. ما جئت الأدعو �الأبر�ر، بل �خلطائني. كما �نتقدوهم لعدم 

�ل�صوم فاأجابهم باأنهم �صي�صومون عندما يرفع من بينهم.
و�أنتقده �لفري�صيون الأن تالميذه قلعو� �ل�صنبل يوم �ل�صبت. ورد عليهم 
باأن د�ود ملا جاع دخل بيت �هلل و�كل �خلبز �ملقد�س، بينما هو ال يحل 
�إال للكهنة. وقال لهم: �إن �ل�صبت جعل لالإن�صان ولي�س �لعك�س. كما �صفا 

م�صلوال يوم �ل�صبت.
و�أبر�أ  ميتة،  �أنها  �عتقدو�  �صبية  و�أحيا  منزوفة  �مر�أة  �صفى  كما 
منه  �ل�صيطان  فلما طرد  باأخر�س مم�صو�س،  �أتوه  كما  به،  �آمنا  �أعميني 
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فلم�س  �الأرملة،  الأمه  وحيد  �بن  حممول،  مبيت  ومر  �الأخر�س.  تكلم 
�لنع�س، وقال له: قم، فجل�س �مليت وبد�أ يتكلم.

ودخلو�  منهما  فاأخرجهم  �ل�صياطني  ت�صكنهما  مبم�صو�صني  و�لتقى 
�إىل  �لرعاة  �لبحر فهلكت. فهرب  �إىل  �ألقت بنف�صها  �لتي  يف �خلنازير 
�ملدينة و�خربو� مبا حدث، فخرجت �ملدينة كلها للقاء ي�صوع. وملا ر�أوه 

�صاألوه �أن يغادر بلدهم. وتاآمر عليه �لفري�صيون ليهلكونه. 

جمع  وتبعه  مدينته،  �إىل  وجاء  �لبحرية  وعرب  �ل�صفينة  ي�صوع  ركب 
�إليه. فاأمر تالميذه باأن يجعلو� له  كبري وقد �صمعو� مبا ي�صنع فجاءو� 

زورقا يالزمه خمافة �أن ي�صايقه �جلمع الأنه �صفى كثري� من �لنا�س.
 و�صعد �إىل �جلبل لي�صلي، و��صتدعى تالميذه، و�أختار منهم ر�صوال 
وفيلب�س  ويوحنا  ويعقوب  �أخوه،  و�ندر�و�س  )بطر�س(  �صمعان  وهم 
ويهوذ�  �لغيور،  و�صمعان  حلقي  بن  ويعقوب  وتوما  ومتى  وبرثلماو�س 
تالميذه  بعد.وعلم  فيما  خانه  �لذي  �الأ�صخريوطي  ويهوذ�  يعقوب  �أخو 
�ىل�  ت�صلكو� طريقا  ال  قائال:  و�و�صاهم  �لر�صولية،  للحياة  يتفرغو�  �أن 
لوثنيني، وال تدخلو� مدينة �ل�صامريني، بل �ذهبو� �إىل �خلر�ف �ل�صالة 

من �آل �إ�صر�ئيل....
 وجاء �إىل �لبيت فعاد �جلمع �إىل �الزدحام، حتى �نهم مل ي�صتطيعو� 

�أن يتناولو� طعاما. 
 وبلغ �خلرب ذويه فخرجو� ليم�صكوه، الأنهم كانو� يقولون: �إنه �صائع 
�لر�صد. وجاءت �أمه و�أخوته فوقفو� خارج �لد�ر و�أر�صلو� �إليه من يدعوه. 
�لد�ر  خارج  و�أخوتك  �أمك  �إن  له:  فقالو�  حوله.  جال�صا  �جلمع  وكان 
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يطلبونك، فاأجابهم: من �أمي ومن �أخوتي ؟ ثم �أجال طرفه يف �جلال�صني 
حوله وقال: هوؤالء هم �أمي و�أخوتي. الأن من يعمل مب�صيئة �هلل هو �أخي 

و�أختي و�أمي. 

وملا �أتى �ل�صبت �أخذ يعلم يف �ملجمع، فده�س كثري ممن �صمعوه وقالو�: 
من �أين له هذ�؟ وما هذه �حلكمة �لتي �أعطيها، حتى �أن �ملعجز�ت جتري 
ويهوذ�  ويو�صي  يعقوب  �أخو  �بن مرمي،  �لنجار،  �بن  هو  �أما  يديه؟  عن 

و�صمعان؟ �أو لي�صت �أخو� ته عندنا هاهنا، وكان لهن حجر عرثة؟ 
فقال لهم ي�صوع: ال يزدرى نبي �إال يف وطنه و�أقاربه وبنيه. ومل ي�صتطع 
بع�س  على  يديه  و�صع  �نه  �صوى  �ملعجز�ت،  من  �صيئا  هناك  يجري  �أن 
�لقرى  �صار يف  ثم  �إميانهم.  يتعجب من عدم  وكان  ف�صفاهم.  �ملر�صى 

�ملجاورة يعلم.

�صمع يوحنا، وهو يف �ل�صجن، باأعمال �مل�صيح، فاأر�صل تالميذه ي�صاأله 
بل�صانهم: �أ�أنت �الآتي �أم �آخر ننتظر ؟ فاأجابهم ي�صوع: �ذهبو� فاأخربو� 
�أكون له  يوحنا مبا ت�صمعون وترون: �لعميان يب�صرون... وطوبى ملن ال 

حجر عرثة... طوبى لكل من ال ي�صك يّف.
�أقول لكم: مل يظهر  �أخذ ي�صوع يقول للجموع: �حلق  فلما �ن�صرفو� 
تنباأو�  �الأنبياء قد  �ملعمد�ن... فجميع  يوحنا  �لن�صاء �كرب من  �أوالد  يف 
�ملنتظر  فهو�يليا  تفهمو�،  �أن  �صئتم  فاأن  يوحنا.  حتى  �ل�صريعة  وكذلك 

رجوعه. من كان له �أذنان فلي�صمع. 
  جاء يوحنا ال ياأكل وال ي�صرب، فقالو�: �إن �صيطانا ي�صكنه، وجاء �بن 
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�أكول، �صريب للخمر، �صديق  ياأكل وي�صرب، فقالو�: هذ� رجل  �الإن�صان 
للع�صارين و�خلاطئني.

و�صمع �مللك هريود�س باأخباره، الأن �أ�صمه ��صبح م�صهور�، قال: هذ� 
يوحنا �لذي قطعت �أنا ر�أ�صه قد قام.

وكان هريود�س قد قتل يوحنا وقدم ر�أ�صه يف طبق �إىل �صالو مي �إبنة 
تطلب.  ما  لها  ينفذ  باأن  ووعدها  ميالده  يوم  يف  رق�صت  �لتي  زوجته 
فطلبت ر�أ�س يوحنا بناء� على �إيعاز من �أمها هريوديا، �لتي كانت ناقمة 
على يوحنا ب�صبب معار�صته زو�جها من هريود�س الأنها كانت زوجة �أخيه. 

وبلغ �خلرب تالميذ يوحنا فجاءو� وحملو� جثته وو�صعوها يف قرب. 
بعد ذلك �أخذ ي�صوع يجول يف كل مدينه وقرية، و�عظا ومب�صر� مبلكوت 
�هلل. وكان ير�فقه تالميذه �الأثنى ع�صر، وبع�س �لن�صاء �للو�تي كن قد 
�صفني من �أرو�ح �صريرة و�مر��س، وهن: مرمي �ملعروفة باملجدليه �لتي 
باأمو�لهن،  ي�صاعدنه  �صياطني، وغريها كثري�ت ممن كن   7 طرد منها 
بحر�رة  قدميه  وقبلت  عطر،  قارورة  حتمل  خاطئة  �مر�أة  وجاءت 

ودهنتهما بالعطر، فغفر لها خطاياها. 

عندما �إجتمع �لر�صل عند ي�صوع �أخربوه بجميع ما عملو� وعلمو�، فقال 
لهم: تعالو� �إىل مكان قفر تعتزلون فيه لت�صرتيحو� قليال، الأن �لقادمني 

و�لذ�هبني كانو� كثريين حتى مل تكن هناك فر�صة لتناول �لطعام.
�لنا�س  فر�آهم  فيه،  يعتزلون  قفر  مكان  �إىل  �ل�صفينة  يف  فم�صو� 
فاأ�صرعو� �ليهم �صري� على �الأقد�م من جميع �ملدن. فلما نزل �إىل �لرب 
فات  وملا  كثرية.  �أ�صياء  يعلمهم  و�أخذ  عليهم  فاأ�صفق  كثري�،  ر�أى جمعا 
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ولكنه  لهم طعاما.  لي�صرتو�  �لنا�س  ي�صرف  �أن  تالميذه  له  قال  �لوقت 
قال لهم: �نتم �أطعموهم.

و�ل�صمكتني  �الأرغفة  يقطع  ف�صار  و�صمكتان.  5�أرغفة  لديهم  وكان 
ويطعم �لنا�س حتى �صبعو� جميعا وكان عددهم 5 �آالف رجل، وبقى 12 

قفة ممتلئة من �لك�صر وف�صالت �ل�صمكتني)1(.
�ملقابل  �ل�صاطئ  �إىل  ويتقدمو�  �ل�صفينة  يركبو�  �أن  تالميذه  و�جرب 
حتى يعرف �جلميع. وبعد �أن �صلى، م�صى على �ملاء لي�صل �إىل �ل�صفينة 
وهي يف عر�س �لبحر فده�صو�. وعندما نزلو� من �ل�صفينة طافو� بتلك 

�لناحية فكان �ملر�صى يلم�صون طرف رد�ئه وي�صفون. 
 

يقول  فاأجابو�  ؟  �أنا  �إين  �جلموع  تقول  من  تالميذه:  ي�صوع  �صاأل  و 
بع�صهم: �نك يوحنا �ملعمد�ن. و�آخرون: �نك �إيليا. و�آخرون: �نك و�حد 
�أنت  بطر�س:  فاأجاب  ؟  و�أنتم  ف�صاألهم:  قام.  قد  �لقد�مى  �الأنبياء  من 

م�صيح �هلل.
ولكنه حذرهم، مو�صيا �أال يخربو� �أحد� بذلك. وقال ال بد �أن يتاأمل 
�بن �الإن�صان كثري� ويرف�صه �ل�صيوخ وروؤ�صاء �لكهنة و�لكني�صة ويقتل ويف 
�ليوم �لثالث يقام. ثم قال للجميع: �إن �أر�د �أحد �أن ي�صري ور�ئي فلينكر 

نف�صه ويحمل �صليبه كل يوم ويتبعني. 
 وحدث بعد هذ� �لكالم ب8�أيام تقريبا �أن �أخذ ي�صوع بطر�س ويوحنا 
وجهه  هيئة  جتلت  ي�صلي  هو  وبينما  لي�صلي،  �جلبل  و�صعد  ويعقوب، 

1.   هذه �لو�قعة ذكرت مرة ثانية مع بع�س �الختالف يف �إجنيلي متى ومرق�س. 
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و�صارت ثيابه بي�صاء ملاعة... ثم جاءت �صحابة فخيمت عليهم. و�نطلق 
�صوت من �ل�صحابة يقول: هذ� هو �بني �لذي �خرتته، له �أ�صمعو�. وقال 

لتالميذه: من قبلني يقبل �لذي �أر�صلني. 
 

�جتمع لديه �لفري�صيون وبع�س �لكتبة �الآتني من �أور�صليم، فر�أو� بع�س 
تالميذه يتناولون �لطعام باأيد جن�صة، �أي غري مغ�صولة )الأن �لفري�صيني 
و�ليهود عامة ال ياأكلون �إال بعد �أن يغ�صلو� �أيديهم، مت�صكا ب�صنة �ل�صيوخ. 
و�إذ� رجعو� من �ل�صوق ال ياأكلون �إال بعد �أن يغت�صلو�، وهناك �أ�صياء �أخرى 
كثرية يتم�صكون بها كغ�صل �لكوؤو�س و�جلر�ر و�آنية �لنحا�س( فاعرت�صو� 
عليه، فاأجابهم باأن تلك �ل�صنة �إمنا هي �أحكام ب�صرية، و�أنكم حت�صنون 

نق�س و�صية �هلل لتقيمو� �صنتكم. 
 وحتدث ي�صوع عن �لطاهر و�لنج�س قائال: �إن ما يدخل �الإن�صان من 
�خلارج ال ينج�صه، الأنه ال يدخل �إىل �لقلب، بل �إىل �جلوف، ثم يذهب 

�إىل �خلالء.
يخرج من  ما  وقال  كلها طاهرة.  �الأطعمة  كل  قوله هذ� جعل  ومن 
قلوبهم  من  �لنا�س،  باطن  من  الأنه  �الإن�صان  ينج�س  �لذي  هو  �الإن�صان 
و�لطمع  و�لزنى  و�لقتل  و�ل�صرقة  و�لفح�س  �ل�صيئة  �ملقا�صد  تنبعث 
جميع  و�لغباوة.  و�لكربياء  و�ل�صتم  و�حل�صد  و�لفجور  و�لغ�س  و�خلبث 

هذه �ملنكر�ت تخرج من باطن �الإن�صان فتنج�صه. 
 

وم�صى من هناك �إىل نو�حي �صور ف�صفى فتاة وثنية من �أ�صل �صوري 
معقود  �أ�صم  ف�صفى  �جلليل،  بحر  �إىل  قا�صد�  ب�صيد�  مر  ثم  فينيقي، 



�لل�صان فتكلم بل�صان طليق.
جموع  �إليه  فاأتت  �جلبل  �صعد  �جلليل،  بحر  �صاطئ  �إىل  ذهب  ثم 
�أطعم  كما  �إ�صر�ئيل.  �له  فمجدو�  ف�صفاهم  وعمي  عرج  ومعهم  كثرية، 
�جلموع �لفقرية خبز� و�صمكا من 7 �أرغفة وبع�س �صمكات �صغار وبقيت 

7 �صالل ممتلئة. فكان �الآكلون 4�آالف رجل ماعد� �لن�صاء و�الأوالد. 
 

وبعد ذلك عني �لرب �أي�صا 72 �آخرين و�أر�صلهم �أثنني �أثنني لي�صبقوه 
بيت  �أي  لهم:  وقال  �ليه،  �لذهاب  و�صك  على  كان  �أومكان  مدينة  �إيل 
وقالو�  فرحني،  رجعو�  وبعدئذ  �لبيت،  لهذ�  �صالم  �أوال:  فقولو�  دخلتم 

يارب حتى �ل�صياطني تخ�صع لنا با�صمك.
وبينما هم يف �لطريق، ��صتقبلته �مر�أة �أ�صمها مرتا يف بيتها، وكان 
لها �أخت �أ�صمها مرمي، جل�صت عند قدمي ي�صوع ت�صمع كلمته. �أما مرتا 
يقول  �أن  ي�صوع  وطلبت من  �لكثرية،  �صوؤون �خلدمه  فكانت منهمكة يف 
�أختها قد  الأختها لت�صاعدها، فاأجابها باأن �حلاجة هي �إىل و�حد، و�ن 

�أختارت �لن�صيب �ل�صالح. 
 

وكان ي�صلي يف �أحد �الأماكن، فلما �نتهى قال له �أحد تالميذه يارب 
ت�صلون.  عندما  لهم:  فقال  تالميذه.  يوحنا  علم  كما  ن�صلي  �أن  علمنا 
�أ�صمك، لياأت ملكوتك. لتكن  �أبانا �لذي يف �ل�صماو�ت، ليتقد�س  قولو�: 
م�صيئتك كما يف �ل�صماء، كذلك على �الأر�س. خبزنا كفافنا �عطنا كل 
يوم. و�غفر لنا خطايانا الأننا نحن �أي�صا نغفر لكل من يذنب �إلينا. وال 

تدخلنا يف جتربة. لكن جننا من �ل�صرير. 
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 ثم حتدث عن �آية يونان الأهل نينوى، و�نهم تابو� لدى وعظه لهم، 
و�أما هذ� �جليل فاأنه جيل �صرير الأنه مل ي�صتمع �إىل وعظ �بن �الإن�صان 

رغم �نه �عظم من يونان.
د��س  حتى  �ل�صعب،  من  �الألوف  ع�صر�ت  �حت�صد  �الأثناء  تلك  ويف 
وعدم  و�لطمع،  �لرياء  من  تالميذه  يحذر  �خذ  ثم  بع�صا.  بع�صهم 
�الهتمام باالأكل و�حلاجات �ليومية. وعن �صبب جميئه قال ي�صوع: جئت 
الألقي على �الأر�س نار�، �أتظنون �إين جئت الأر�صي �ل�صالم على �الأر�س ؟ 
�أقول لكم: ال، بل باالأحرى �النق�صام. ملاذ� ال متيزون ما هو حق من تلقاء 

�أنف�صكم. 

�لفري�صيني  بع�س  ف�صاأله  �ليهودية،  بالد  فجاء  هناك  من  وم�صى 
ليحرجوه: هل يحل للزوج �أن يطلق �مر�أته ؟ فاأجابهم: مباذ� �أو�صاكم 
مو�صى ؟ قالو�: �إن مو�صى رخ�س �أن يكتب لها كتاب طالق وت�صرح، فقال 

لهم ي�صوع: من �أجل ق�صاوة قلوبكم كتب لكم هذه �لو�صية.
�لرجل  يرتك  لذلك  و�أنثى.  ذكر�  �هلل  جعلها  �خلليقة  بدء  فمنذ 
و�أمه ويلزم �مر�أته. وي�صري �الثنان ج�صد� و�حد�. فما جمعه �هلل  �أباه 
ال يفرقه �الإن�صان. من طلق �مر�أته وتزوج غريها فقد زنى عليها. و�إن 

طلقت �ملر�أة زوجها وتزوجت غريه فقد زنت. 
كان جال�صا  �أعمى  �صفى  منها  وبينما هو خارج  �أريحا،  �إىل  وو�صلو� 
جلباة  رئي�س  بيت  يف  �أقام  �أريحا  ويف  فتبعه،  �لطريق  على  ي�صتجدي 

�ل�صر�ئب �أ�صمه زكا، وقال له: �ليوم مت �خلال�س لهذ� �لبيت. 
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�أثنني  فاأر�صل  �أور�صليم  �إىل  �لذهاب  فاأر�د  �ليهود،  ف�صح  و�أقرتب 
وملا  هناك،  �إىل  لريكبه  جح�س  جللب  �ملقابلة  �لقرية  �إىل  تالميذه  من 
دخل �أور�صليم �صجت �ملدينة كلها و�صاألت: من هذ� ؟ فاأجابت �جلموع 
هذ� �لنبي ي�صوع من نا�صرة �جلليل، ثم دخل �لهيكل وطرد جميع �لذين 
باعة  ومقاعد  �ل�صيارفة  طاوالت  فقلب  �لهيكل.  يف  وي�صرتون  يبيعون 
�حلمام، و�أخذ يعلمهم فيقول: �أمل يكتب: بيتي يدعى بيت �صالة جلميع 

�الأمم، و�نتم جعلتموه مغارة ل�صو�س.
و�صفا عميان وعرج من �لهيكل. 

�أتى به �غتاظو� مت�صائلني عمن منحه   وملا ر�أى �الأحبار و�لكتبه ما 
�ل�صلطة ليفعل ما فعل )باأي �صلطان دخل �أور�صليم وطرد �لباعة وعلم يف 

�لهيكل ؟( و�أر�دو� هالكه.
وعندما كان يعلم تعجب �ليهود وقالو�: كيف يعرف هذ� �لكتب، ومل 
يتعلم، فاأجابهم ي�صوع: لي�س تعليمي من عندي بل من عند �لذي �أر�صلني. 

وت�صاءل �لنا�س فيما �إذ� كان ي�صوع هو �مل�صيح !؟
ثم خرج من �ملدينة �إىل بيت عنيا فبات فيها، وبينما هو ر�جع �إىل 
�ملدينة عند �لفجر �أح�س باجلوع، ر�أى تينة عند �لطريق فذهب �إليها، 

فلم يجد عليها غري �لورق، فلعنها فيب�صت. 
 

�حللقة  و�صط  يف  فاأقاموها  ز�نية  بامر�أة  و�لفري�صيون  �لكتبة  وجاء 
و�أنت  ف�صاألوه:  �إحر�جه،  و�أر�دو�  مو�صى،  �صريعة  ح�صب  رجمها  و�ر�دو� 

ماذ� تقول ؟



39

�أول  فليكن  �إطر�قة: من كان منكم بال خطيئة  بعد  ي�صوع  فاأجابهم 
من يرميها بحجر. فلما �صمعو� هذ� �لكالم �ن�صرفو� و�حد� بعد �الآخر 
�خلطيئة.  �إىل  تعودي  وال  �ذهبي  لها:  فقال  �صنا.  كبارهم  يتقدمهم 
بل  �لظالم  يتبعني ال مي�صي يف  �لعامل، من  نور  �أنا  ي�صوع قال:  وكلمهم 
يكون له نور �حلياة. فقال له �لفري�صيون: �أنت ت�صهد لنف�صك ف�صهادتك 
ال ت�صح. فاأجابهم ي�صوع: �إين و�إن �صهدت لنف�صي ف�صهادتي ت�صح. فاأنا 
�أعلم من �أين �أتيت، و�ىل �أين �أذهب. �أما �نتم فال. �نتم حتكمون حكم 

�لب�صر. 

وكلم ي�صوع �جلموع وتالميذه باالأمثال مرة �أخرى، و�أر�د �لفري�صيون 
�مل�صهور:  قوله  فقال  لقي�صر؟  دفع �جلزية  يحل  هل  ف�صاألوه:  �إحر�جه، 

�أدو� ما لقي�صر لقي�صر، وما هلل هلل. 
وكل  قلبك  بكل  �إلهك  �لرب  �أحب  �ل�صريعة:  �لكربى يف  و�صيته  �أما   
نف�صك وكل ذهنك. و�أحب قريبك حبك لنف�صك. وخاطب �جلموع قائال: 
�أما �نتم فال تدعو� �أحد� �أبا لكم يف �الأر�س، الأن لكم �أبا و�حد� هو �الأب 

�ل�صماوي و�ن لكم مر�صد� و�حد� هو� مل�صيح.
�لكتبة  �أيها  لكم  �لويل  وقال:  و�لفري�صيني  �لكتبة  باأفعال  وندد 
و�لفري�صيون �ملر�ءون. �أيها �حليات �أوالد �الأفاعي. كيف لكم �أن تنجون 

من عقاب جهنم. 
�أور�صليم، �أور�صليم، يا قاتلة �الأنبياء ور�جمة �ملر�صلني �إليها، كم مرة 

�أردت �أن �جمع �أبناءك فلم يريدو�.
�لعامل  ونهاية  ذلك  موعد  عن  و�صاأل  �لهيكل  بخر�ب  ي�صوع  و�أنباأ 
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فاأجاب: باأنه �صيزد�د �لف�صق، و�صتعلن ب�صارة �مللكوت هذه، وحينئذ تاأتي 
نهاية �لعامل وي�صبق ذلك زالزل كثرية وجماعات.

وقال باأنه: �صيظهر م�صحاء ودجالون، و�أنبياء كذ�بون، و�صياأتي �أبن 
جميع  تو�كبه  و�جلالل،  �لعزة  متام  يف  �ل�صحاب،  غمام  على  �الإن�صان 
�ملالئكة وحت�صر لديه جميع �الأمم، فيذهب �مل�صيئون �إىل �لعذ�ب �الأبدي 

و�الأبر�ر �إىل �حلياة �الأبدية. 
  و�حلق �أقول لكم: لن يزول هذ� �جليل حتى حتدث هذه �الأمور كلها. 
�ل�صماء و�الأر�س تزوالن وكالمي لن يزول. وما ذلك �ليوم �أو تلك �ل�صاعة 
فما من �أحد يعلمها، ال �ملالئكة يف �ل�صماء وال �البن، �إال �الأب، فاأحذرو� 

و��صهرو�، الأنكم ال تعلمون متى يحني �لوقت.
فقال �أنا�س من �جلمع �لذين �صمعو� كالمه: هذ� هو �لنبي حقا. وقال 
من  �مل�صيح  ياأتي  هل  ت�صاءلو�:  �آخرين  ولكن  �مل�صيح.  هو  هذ�  غريهم: 

�جلليل ؟
و�نه من بيت حلم،  ن�صل د�ود،  �مل�صيح هو من  �إن  �لكتاب:  يقل  �أمل 
و�أر�د  ب�صاأنه،  خالف  �جلمع  بني  فوقع  د�ود،  منها  خرج  �لتي  �لقرية 

بع�صهم �الإم�صاك به فلم يفلحو�. 
 

كان �لف�صح و�لفطري بعد يومني، وكان �الأحبار و�لكتبة يبحثون كيف 
مي�صكونه بحيلة فيقتلونه، ذهب يهوذ� �الأ�صخريوطي �إىل �الأحبار لي�صلمه 

�إليهم ووعدوه باأن يعطوه �صيئا من �لف�صة.
�ملائدة  �إىل  جال�صون  هم  وبينما  �لفطري،  من  يوم  �أول  م�صاء  ويف 
ياأكلون �أخربهم ي�صوع باأن و�حد� منهم �صي�صلمه، وهو ياأكل معه، فحزنو� 
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لذلك. ثم �صبحو� وخرجو� �إىل جبل �لزيتون حيث �أنباأ بطر�س باأنه قبل 
�أن ي�صيح �لديك �صينكره 3مر�ت. 

ورجع  لي�صلي  وم�صى  تالميذه،  مع  �صيعة  �إىل  ي�صوع  ذهب  ثم   
فوجدهم نائمني. وذهب ثانية وثالثة، وملا رجع قال لهم: قومو� ننطلق، 
ها �إن �لذي ي�صلمني قد �قرتب. وبينما هو يتكلم �إذ و�صل يهوذ� ومعه 
ع�صابة حتمل �ل�صيوف و�لع�صي �أر�صلها �الأحبار و�لكتبة و�ل�صيوخ، وكان 
وذهبو�  به.  فاأم�صكو�  ي�صوع  هو  يقبله  �لذي  باأن  قد جعل عالمة  يهوذ� 
�ل�صعب  �إىل عظيم �الأحبار حيث عقد مع جميع �الأحبار و�صيوخ  بي�صوع 
باملوت،  عليه  للحكم  ي�صوع  على  �صهادة  يطلبون  وكانو�  �صورى،  جمل�س 
�أ�أنت �مل�صيح �أبن �هلل ؟ فقال ي�صوع:  فلم يجدو�، ف�صاأله عظيم �الأحبار 
�أنا هو، فاأد�نوه على قوله هذ� الأنه ي�صلل �ل�صعب، و�أجمعو� على �حلكم 
باأنه ي�صتوجب �ملوت. و�أخذ بع�صهم يب�صقون عليه، و�أنهال �خلدم عليه 
بال�صرب، فلما ر�أى يهوذ� �أنه قد حكم عليه ندم ورد �لف�صة و�صنق نف�صه، 

وبتلك �لف�صة ��صرتيت مقربة للغرباء، وقد �صميت حقل �لدم. 

�أ�أنت  ف�صاأله:  بيالط�س،  �إىل  و�صاقوه  ي�صوع  �أوثقو�  ويف فجر �جلمعة 
ملك �ليهود ؟ فاأجابه: هو ما تقول.

طلبو�،  و�حد  �أي  �صجينا،  لهم  يطلق  عيد  كل  يف  بيالط�س  وكان 
�إطالق �ل�صجني  �آخر، فطلبو�  �أو �صجينا  باأن يطلق لهم ي�صوع  فخريهم 
�نتم  �لدم.  هذ�  من  برئ  �أنا  بيالط�س:  فقال  ي�صوع.  و�صلب  �الآخر، 

و�صاأنكم منه، فجلد ي�صوع و�أ�صلمه لل�صلب.
وكللوه  لبا�صا قرمزيا،  و�ألب�صوه  د�ر �حلكم،  �إىل  ي�صوع  �صاق �جلنود 
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باإكليل من �ل�صوك، وو�صعو� بيده ق�صبة لي�صخرو� منه، الأنه قال �نه ملك 
�ليهود. ثم �أخذو� منه �لق�صبة، و�صارو� ي�صربونه بها على ر�أ�صه، ونزعو� 
باجللجئه  �ملعروف  �ملكان  �إىل  و�صلو�  وملا  لل�صلب.  و�صاقوه  �لرد�ء  عنه 
ي�صربها،  �أن  و�أبي  فذ�قها  ناولوه خمر� ممزوجة مبر�رة،  )�أجلمجمه( 
يحر�صونه،  هناك  وجل�صو�  عليها،  مقرتعني  ثيابه  و�أقت�صمو�  �صلبوه  ثم 
ثم �صلب معه ل�صان عن ميينه و�صماله. وكان �ملارة و�الأحبار ي�صتمونه 
�أن  ي�صتطع  �أبن �هلل، خل�س غريه ومل  �أن كنت  نف�صك  ويقولون: خل�س 
مبثل  يعري�نه  �أي�صا  هما  معه  �مل�صلوبان  �لل�صان  وكان  نف�صه.  يخل�س 
ذلك، وكانت �ل�صاعة �لتا�صعة حني �صلبوه، وعند �لظهر خيم ظالم على 
�الأر�س كلها حتى �ل�صاعة �لثالثة، حني �صرخ ي�صوع �صرخة �صديدة قائال: 

�إلهي، �إلهي، ملاذ� تركتني ؟ ولفظ �لروح. 
وجاء يو�صف �لر�مي، وهو ع�صو يف �ملجل�س �الأعلى لليهود، وهو �إن�صان 
ي�صوع  وطلب جثمان  بيالط�س  �إىل  جاء  لي�صوع،  �ل�صر  وتلميذ يف  �صالح 
�ل�صخر،  يف  حمفور  قرب  يف  وو�صعه  بالكتان،  فلفه  باجلثة،  له  ف�صمح 

وو�صع حجر� كبري� على باب �لقرب. 

ويف فجر �الأحد، �ليوم �لثالث ل�صلب ي�صوع، جاءت مرمي �ملجدلية ثم 
بع�س �لن�صاء يحملن �لطيوب و�حلنوط لو�صعه على جثمان ي�صوع، وكان 
�لظالم ال يز�ل خميما، فر�أين �حلجر قد رفع عن باب �لقرب، وجثمان 
ي�صوع غري موجود، فاأ�صرعت مرمي �ملجدلية �إىل �صمعان بطر�س و�لتلميذ 
من  �لرب  �أخذو�  لهما:  وقالت  )يوحنا(  يحبه  ي�صوع  كان  �لذي  �الآخر 
�أ�صرع بطر�س و�لتلميذ �الآخر �إىل �لقرب،  �لقرب، وال ندري �أين و�صعوه، 
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فر�أو� �الأكفان ملقاة على �الأر�س، ور�أى �لتلميذ فاآمن، الأن �لتالميذ مل 
يكونو� حتى ذلك �لوقت قد فهمو� �أن �لكتاب تنباأ باأنه البد �أن يقوم من 

بني �الأمو�ت، ثم رجع �لتلميذ�ن �إىل بيتهما.
ر�أت  تبكي  هي  وفيما  �لقرب،  عند  تبكي  فظلت  مرمي  �أما 
مو�صوعا.  ي�صوع  جثمان  كان  حيث  جال�صني،  بي�س  بثياب  مالكني 
�صيد،  يا  له:  فقالت  �لب�صتاين،  �أنه  �عتقدت  �صخ�صا)1(  ور�أت 
ناد�ها وملا  الآخذه،  و�صعته  �أين  يل  فقل  �أخذته  قد  كنت   �إن 

�أ�صعد  مل  فاإين  بي  مت�صكي  ال  لها:  فقال   ، ي�صوع  �إنه  عرفت  مرمي،  يا 
بعد �إىل �الأب. بل �ذهبي �إىل �إخوتي وقويل لهم: �إين �صاأ�صعد �إىل �أبي 

و�أبيكم، و�إلهي و�إلهكم.
�لرب،  ر�أيت  �إين  قائلة:  �لتالميذ  وب�صرت  �ملجدلية  مرمي  فرجعت 
من  نوعا  ذلك  و�عتربو�  ي�صدقوها،  فلم  لها  قال  مبا  و�أخربتهم 

�لهذيان.
ثم ظهر ي�صوع مرة �أخرى لتالميذه �الأحد ع�صر)2( وكلمهم وو�صاهم 

والمهم على عدم �إميانهم بقيامته، ثم �أ�صعد �إىل �ل�صماء)3(. 

1.   من �الختالفات �لو�ردة يف �الأناجيل �الأربعة عن روؤيا مرمي �ملجدلية جعلتنا نعتقد 
�أنه كان حلما يف غفوة �أثناء بكائها عند �لقرب. 

2.   لقد �ختلفت �لن�صـــو�س عن هـذ� �لظهور زمانا ومكانا وكذلك ما حتدث به ي�صـــــــوع، وما 
فعله، ثم �صعوده �إىل �ل�صماء، مما يدفع �إىل �العتقاد �أن هذ� �لظهور هو �الآخر كان حلما، 

�أو عدة �أحالم ر�آها �لتالميذ، دون بع�صها، ورمبا مل يدون بع�صها �الآخر. 
3.   �إن �ل�صعود �إىل �ل�صــــماء مل يذكره �صــــــاهد� �لعيان متى ويوحنا وذكره �لكاتبان �الآخر�ن

مرق�س ولوقا �للذين مل يكونا من �لتالميذ ومل ي�صاهد� ي�صوع، مما يعزز �العتقاد �أن هذ� 
�لظهور كان يف �الأحالم، �أو�ن �ل�صعود �أ�صيف �إىل �خلرب فيما بعد. 



�أ�صخا�صا  �صاهدو�  قد  ي�صوع  تالميذ  بع�س  �أن  �إىل  �إ�صارة  وتوجد 
�عتقدو� �أنه ي�صوع، رغم �إنهم ال ي�صبهون ي�صوع، يف �ملرة �الأويل عندما 
ذهب تلميذ�ن �إىل قرية عمو��س ف�صاحبهم �صخ�س يف �لطريق، ومرة 
ي�صطادون  ويوحنا  بطر�س  بينهم  �لتالميذ،  بع�س  كان  عندما  ثانية 
�ل�صمك على بحرية طربية ف�صاهدو� �صخ�صا دلهم على مكان �ل�صيد، و 

�أطعمهم �خلبز و�ل�صمك �مل�صوي)1( 

�أكون قد  �أن  �أرجو  ما تقدم هو باخت�صار م�صمون �الأناجيل �الأربعة 
وفقت باإجنازه باأمانة، ومعذرة �إن كنت قد هفوت �أو �صهوت، و�هلل من 

ور�ء �لق�صد. 

1.   ال جند مربر� لهذ� �العتقاد ما د�م ي�صوع مل يظهر ب�صكله و�صخ�صه �حلقيقي �أوال، ومل يكن 
هناك �أي تف�صري �أو مربر لظهوره ثانيا، ومل يقدم لهم �أية توجيهات �أو و�صايا ثالثا �إال �إذ� كانت 

هذه �لو�قعة هي حلم �آخر �أي�صا.



مرمي وعي�سى يف القراآن الكرمي
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1.   ليــ�س يف �الأناجيل �أية �إ�صارة �إىل �أم مــرمي و�أبيها وال عــن والدتها �أو �صـــابق حــياتها و�إمنا
يرد ذكر مرمي عندما  خطبت �إىل يو�صف فوجدها حبلى. وال يعرف �مل�صيحيون �إن ��صم 

�أبيها عمر�ن. 
2.   هذه �حلادثة لي�صت مذكورة يف �الأناجيل �أي�صا، وكذلك كفالة زكــريا لها. وما ذكر هو �أن

مرمي عندما ب�صرها �ملالك بي�صوع ذهبت �إىل بيت زكريا، الأن زوجته �لي�صابات ن�صيبتها، 
و�أقامت عندها 3 �أ�صهر، وكان ذلك بعد �أن حملت �لي�صابات بيحي )يوحنا( ب�صتة �أ�صهر، 
وهي �مر�أة كبرية �ل�صن، قد جتاوزت �صن �حلمل. ويبدو� �أن مرمي رجعت �إىل بيتها قبل 

والدته، ومل يرد �ي حو�ر بينها وبني زكريا. �نظر لوقا   ف 1. 

F
ولدة مرمي وكفالة زكريا لها

گ   گ   گ   گ         ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   زب  ٹ  ٹ 
ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  
ڻ  ۀ)1(ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  
ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ  
ائ       ى   ى   ې   ې   ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  
جئ   ی   ی   ی   ی    ىئ   ىئ    ېئىئ   ېئ   ېئ   ۈئ  
حئ)2(ىئ  يئ  جب  حب  خبمب   ىب  يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث  

يث     حج  مج   رب �آل عمر�ن: 3
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1.   مل يكن زكريا )ح�صــــب �الإجنيل( من �أنبياء بني �إ�صــــر�ئيل، بل كان كاهــنا، وعندما كان 
باأن  وب�صره  �ملالك  له  ظهر  �لرب،  هيكل  د�خل  �لبخور  ويحرق  �لكهنوتية  خدمته  يوؤدي 
زوجته �صتلد �بنا وت�صميه يوحنا. وعندما خرج من �لهيكل بقى �صامتا ال ي�صتطيع �لكالم 
فعرف �ل�صعب �أنه ر�أى روؤيا د�خل �لهيكل، وظل �أخر�س حتى والدة يوحنا �لذي ولد قبل 

�مل�صيح بب�صعة �أ�صهر. �نظر: لوقا، �مل�صدر �ل�صابق.
معا�صر� حلجي  زكريا،  ��صمه  �إ�صر�ئيل  بني  �أنبياء  من  نبيا  �أن هناك  باالإ�صارة  �جلدير 
�لنبي، وله كتاب بهذ� �ال�صم، وهو �أحد �أ�صفار �لعهد �لقدمي، وقد كتبه يف م�صتهل �صنة 
520 ق م. �إذ �أر�صله للم�صبيني من بني �إ�صر�ئيل �لعائدين من �ل�صبي لي�صجعهم على عبادة 
�هلل، من غري خوف. �أي �أن زكريا هذ� قد عا�س قبل ذلك بحو�يل 500 عام. �نظر: �صفر 

زكريا، من �أ�صفار �لعهد �لقدمي.

اهلل يهب يحيى لزكريا

ڀ     ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب  ٹ  ٹ 
ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ         ڀٺ  
ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   ڤ  ڤ   ٹ)1( 
ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳڱ  ڱ   

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻرب �آل عمر�ن: 3
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1.   مل تذكر كفالة مرمي يف �الأناجيل، كما مل تذكر باملقابل خطبة مرمي يف �لقر�آن �لكرمي.
فقد خطبت مرمي من قبل يو�صف �لنجار ووجدت حبلى، فلم يعرفها حتى ولدت، ومن  ثم 

تزوجها و�أجنب منها. 
2.   ��صم عي�صى هو ي�صوع يف �الأناجيل.

ب�سارة مرمي بامل�سيح

ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    زبڻ   ٹ  ٹ 
ڭ     ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   
ۋ   ٴۇۋ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  
ى   ې)1(ى   ې    ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ       
ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ    وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ  
جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ)2(  ېئ      ېئ   ېئ   ۈئ  

حئمئرب  �آل عمر�ن: 3

ٹ ٹ زب گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  
ں   ڻ  رب �ملوؤمنون: 23
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1.   ال توجد �إ�صارة �إىل �أية نخلة يف �الأناجيل و�ملعروف �أنها ولدت يف مغارة يف بيت حلم.
2.   مل يذكر �لفعل )نفخ( يف �الأناجــــيل و�إمنا �أ�صــــــري فقط �إىل �أنها وجـــدت حبلى )متى(�أو

ب�صرها جربيل باأنها �صتلد �بنا )لوقا( .

مولد عي�سى من الروح القد�س

زب ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ   ٹ ٹ 
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   

ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک           ک  گ  گ  گ   گ  

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ    ے  ےۓ  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ٴۇ  

)1(
ې ې   ې       ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   رب مرمي: 19

پ    پ   ٻ)2(ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    زب  ٹ  ٹ 
پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  رب �الأنبياء: 21

ٹ ٹ زب ې  ې   ى  ى ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
ېئرب  ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   

�لتحرمي:66

ٹ ٹ زب ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
�آل  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   رب  ڭ      ڭ   ڭ    ڭ    

عمر�ن: 3
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1.   ال توجد يف �أي من �الأناجيل �الأربعة �أية �إ�صارة �إىل �أن ي�صـــــوع )عي�صى( قد تكلم يف
لدي  معروفا  �ل�صوم  هذ�  كان  و�ن  �لكالم،  وعدم  �ل�صوم  مو�صوع  وكذلك  �ملهد، 

�ليهود. 
2.   مل يرد �أي حو�ر يف �الإجنــيل بني مــرمي وبني �لنا�س �الآخـــرين وكذلك مل يرد بينها

وبني خطيبها يو�صف �أي حو�ر عندما وجدها حبلى، كما مل يذكر �أن لها �أخا ��صمه 
هارون. جتدر �الإ�صارة �إىل �أن �لنبي مو�صى وهارون لهما �أخت ��صمها مرمي، وهي 
�مر�أة نبيه، و��صم �أبيهم عمر�م )بامليم( ولي�س عمر�ن )بالنون( ومعلوم �أن مو�صى 
�صفر  �نظر  قرنا.   13 بحو�يل  �مل�صيح  والدة  قبل  عا�صو�  قد  هذه  ومرمي  وهارون 

�خلروج، ف 6، 15. 

عي�سى يتكلم وهو ر�سيع ويرباأ الأكمه والأبر�س ويحي املوتى

ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   زب  ٹ   ٹ 
ٻ   ٱ   يئ    ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   ی  

ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ               ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ )1(ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ            ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ           
چ  چ  چ )2(چ  ڇڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ            ڌ   ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  
ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ڳ   ڳ   گ  
ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ  

ھ  ھ  ھ  ے  رب مرمي: 19
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1.   لقد ذكرنا �أن �الأناجيل مل ت�صر �إىل �أن عي�صى حتدث يف �ملهد،كما �أنه مل يبلغ �صن �لكهولة
فقد �صلب وعمره )33( �صنة، �أي �نه كان يف �أوج �ل�صباب.

2.   لقد كان عي�صى -ح�صب �الأناجيل- يهوديا تعلم �صـــيئا من �لتور�ة، وكــان يدعــو� �إىل �هلل،
و�اللتز�م بال�صريعة. وقد كتب �الإجنيل بعد �صلبه ب�صنو�ت خمتلفة، وهو عن �صريته، كما 

�نه مل يقل �نه ر�صول من عند �هلل. 
3.   ال يوجد يف �الأناجيل ما ي�صـــري �إىل �نه كان يخـــلق من �لطني كهيئة �لطـــري �أو ينباأ �لنا�س

مبا ياأكلون وما يدخرون يف بيوتهم، ولكنه كان يرب�أ �أالكمه و�الأبر�س، كما ذكر �نه �أحيا 
�ملوتى مرتني يف حادثتني منف�صلتني.

4.   لقد �حل ي�صـــوع كثري� من �ملاأكـــوالت �لتي كانت حمرمة يف  �لديانة �ليهودية ومنها حلـــم
�خلنزير. ومما جتدر �الإ�صارة �إليه �أن �مل�صيح �أكد لبني �إ�صر�ئيل �نه ما جاء ليلغي �ل�صريعة 
بع�س  و�دخل  قائمة  مو�صى  �صريعة  ظلت  ولذلك   )5 ف  )متى:  ليكملها  بل  �الأنبياء،  �أو 
�لتعديالت عليها، و�ن ما تثبت بعد ذلك كان بو��صطة �ملجامع �لكن�صية �لني �نعقد �أولها 

�صنة 50م يف �أور�صليم. 

ٹ ٹ زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ )1(  پ  پ  پ   
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  
ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ)2(  چ  ڇ  ڇ  ڇ   
ڑ    ژ   ژ   ڈ      ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ    ڇ  
ڳ   گ   گ    گ   گ   کک   ک   ک   ڑ  
ڻ   ڻ   ڻ)3(   ڻ  ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ  
ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ  ہ   ہ   ۀ   ۀ  
ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ)4(  ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   ې  

ى  ى  ائ  رب �آل عمر�ن: 3
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1.   مل يتهم �مل�صــــيح بال�صــــحر، و�إمنا خـــيف منه مـن �نه يريد �أن يكـون ملكا على بني 
لبني  كمخل�س  به  يوؤمنو�  ومل  �صلبه،  يف  وت�صببو�  �الإ�صر�ئيليون  فقاومه  �إ�صر�ئيل، 

�إ�صر�ئيل.

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   زب  ٹ  ٹ 
ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ    ڦ   ڦ    ڦ  
ڇ    ڇ   ڇڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ  
ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژڑ  ڑ   ڍ  
ک  ک  کک  گ  گ    گ  گڳ  ڳ  ڳ  
ڻ     ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ         ڱ   ڱ   ڳ  

ۀ  ۀ    ہ )1(  ہ ہ رب �ملائدة: 5
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1.   لي�س يف �أ�صفار �لعهد �لقدمي �أن �مل�صيح �ملنتظر �صــيكون �بن �هلل، وقد ��صـــتقر هذ� 
�ملفهوم فيما بعد. 

2.   لي�س يف �أ�صفار �لعهد �لقدمي �صخ�س ��صمه )عزير( يقول عنه �ليهود �نه �بن �هلل، و�منا
هناك كاهن با�صم )عزر�( عا�س يف �لقرن �خلام�س ق. م. دون كتابا عالج فيه مو�صوع رجوع 
بني �إ�صر�ئيل من �ل�صبي ببابل وكيفية �لبدء يف بناء �لهيكل حيث توقف �لعمل فيه لفرتة مما 
�صبب �مل�صكالت �لتي جابهتهم. وقد ظهر �لنبيان حّجي وزكريا ليحثا �ل�صعب على �الإ�صر�ع يف 

��صتكمال �لبناء، فا�صتجابو� وتابعو� �لبناء حتى مت ت�صييد �لهيكل. 

هل امل�سيح اأبن اهلل ؟

ۆ   ۆ  ۇ   ۇ   ڭ       ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ   ے  زب  ٹ  ٹ 
)1( ۉې ې ې  ې  ى  ى  ائ ائ ەئ   ۈ  ۈ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ 

ەئرب مرمي: 19

مئ   حئ   جئ    ی        ی   ی   ی   ىئىئ   ىئ   ېئ   زب  ٹ  ٹ 
ىئيئ  جب  حب            خبمب  ىب  يب  جت  حت  خت   رب �الأنعام: 6

ٹ ٹ زب ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  رب �جلن:72

ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ  زبڱ  ٹ  ٹ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻ  ڻ  
ھ  ھ  ھ  ے  ے ۓ ڭڭ  ڭ  ڭ)2( 
ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ  
ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ  
ېى   ى  ائ  ائ     ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   رب 

�لتوبة: 9
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1.   لعلهم تالميذ ي�صوع �الأثنى ع�صر وهم 1.�صـــمعان )بطر�س( 2.�أخوه �ندر�و�س  3.يعقـــوب
�لغيور  10.�صمعان  حلفي  بن  9.يعقوب  8.توما  7.متى  6.برثلماو�س  5.فيلب�س  4.يوحنا 
11.يهوذ� �أخو يعقوب 12.يهوذ� �الأ�صخريوطي �لذي خان ي�صوع فيما بعد و�صلمه الأعد�ئه 

ف�صلبوه.

احلواريون اأن�سار اهلل

ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ    وئ   ەئ    ٹزبەئ    ٹ 
ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ    ېئ)1(  ېئ   ۈئېئ  
جئ  حئ   ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  
ٺ   ٺ    ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   

ٿ  رب �آل عمر�ن: 3

ٹ ٹ زب ی  ی  ی  ی   جئ    حئ  مئ      ىئ  يئ  جب     حب  خب  
مب  ىب  يب       جتحت   خت  مت  ىت  يت  جثمث  ىث  يث  حج  مج  جح     

مح  جخحخ  مخ  جس  حس   خس  مس     حص  مصجضرب �ل�صف: 61

ٹ ٹ زب ہ  ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے       ۓ  ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  رب �ملائدة: 5
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1.   �ملائدة �مل�صار �إليها هنا وردت يف �الأناجيل جميعا ولكن باأ�صاليب خمتلفة. لقد �أخذ ي�صوع
يعلمهم.  ي�صوع  فاأخذ  �ملدن  جميع  من  �لنا�س  فتبعهم  لي�صرتيحو�  قفر  مكان  �إىل  تالميذه 
وملا تاأخر �لوقت قال له تالميذه: �أن ي�صرف �لنا�س لي�صرتو� الأنف�صهم طعاما. ولكنه قال 
و�ل�صمكتني  �الأرغفة  يقطع  ف�صار  و�صمكتان.  �أرغفة   5 لديهم  وكان  �أطعموهم.  �نتم  لهم: 
ويطعم �لنا�س حتى �صبعو� جميعا، وكان عددهم 5�آالف رجل وبقى 12قفة ممتلئة من �لك�صر 
وف�صالت من �ل�صمكتني. وباالإ�صافة �إىل هذه �حلادثة فقد ذكر �إجنيل متى ومر ق�س حادثة 
�أخرى مماثلة. فقد ذهب ي�صوع مع تالميذه �إىل بحرية طربية و�صعد �جلبل وجل�س هناك. 
فتبعتهم جموع كثربة، ومعهم كثري من �ملر�صى ومكثو� معه 3�أيام ولي�س عندهم ما ياأكلون. 
ف�صاأل تالميذه عن عدد �الأرغفة �لتي معهم. �أجابو�: �صبعة، وب�صعة �صمكات �صغار. فك�صر 
�الأرغفة و �أطعم �جلميع وكان عددهم 4�آالف، ما عد� �لن�صاء و�الأوالد، ثم �صرف �جلموع. 

مائدة من ال�سماء

ٹ ٹزب ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
ەئ   ەئ     ائ    ائ   ى   ى   ېې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ     
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ی    ی   ی   ىئ   ىئ  
)1(  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ   پ  پ 
ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ    

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   رب �ملائدة: 5
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1.   تقول �ليهود: �نهم �ل�صعب �لذي �أختاره �هلل لنف�صه من دون كل �ل�صعوب. فهو �إله �إبر�هيم
و�إ�صحاق ويعقوب، حيث وعد �لرب �إبر�هيم �أن يعطي �أر�س كنعان لذريته )�لتكوين:ف12( 
ي�صوع  �صالة  يف  جاء  كما  �ل�صماو�ت،  يف  �لذي  �أبانا  �هلل:  يدعون  فهم  �لن�صارى  �أما 

)لوقا:ف11(. وال يفهم منه �الإجناب و�لذريه بالطبع و�إمنا هو مبثابة �الأب للخلق. 

من هم اأبناء اهلل ؟

پ       پ   ٻ   ٻ  ٻ   ٻ  ٱ  ٹزب  ٹ 
ٺ  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  ڀ   ڀ   پ   پ  
ٺ ٿ  ٿ   ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  رب �ملائدة: 5

ٹ ٹزب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ )1(  پ   
ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  
ڄ   ڄ   ڦڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ  

ڄ  رب �ملائدة: 5

ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   ٱ   ٹزب  ٹ 
ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  
ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  رب 

�ملائدة: 5
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1.   �إن ر�أي �الإ�صالم يف �ل�صــيد �مل�صـــيح كر�أيه يف بقية �الأنبياء و�لر�صل، �أر�صـــــلهم �هلل لهد�ية
�لب�صر. فاهلل و�حد و�لر�صل كثريون. و�مل�صيح و�حد منهم. 

2.   ال يقول �الإ�صالم بفكرة �الأب و�البن ولنفي ذلك قطعا جاءت �صورة �الإخال�س: قل هو �هلل 
�حد 1�هلل �ل�صمد 2 مل يلد ومل يولد 3 ومل يكن له كفو� �حد 4.

اهلل واحد ولي�س ثالثة

پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ٹزب  ٹ 
ٿ     )1( ٿ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ   پ  
ڦ   ڦڦ   ڤ    ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  
چ   چچ   چ        ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ)2(   ڦ  
ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ     ڌ   ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک    ک   ک   ڑ  
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ    ڳ  
ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   
ۓ   ے    ے   ھھ   ھ   ھ   ہ   ہ  
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  رب �لن�صاء: 4
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1.   مل يقل �مل�صــــــيحيون �أن �هلل هو �مل�صــــــيح بن مـرمي، بل قالو�: هو �لرب �بن �هلل، ولكــنهم 
يقولون بالثالوث: �الأب و�البن و�لروح �لقد�س، وهم و�حد. و�إذ� كانت فكرة �الأب و�الأبن 

مفهومه، فاإن �لروح �لقد�س وعالقته بهما يكتنفها �صئ من �لغمو�س.

اهلل لي�س امل�سيح بن مرمي

ٹ ٹزبڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻڻ  
ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ     ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے  
رب  ې    ې   ې   ې          ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ   

�ملائدة: 5

ٹ ٹ زب ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  
ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ)1(  
ڎ   ڌڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ    
ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ  
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ      ڳ    ڳ   گ    گ   گگ   ک   ک  
ں  ڻ   ڻ  ڻ       ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ   ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓرب 

�ملائدة: 5
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1.   مل يقل �ملــ�صـــــــيح �نه ر�صول، ومل يكن على عالقة متينة باأمه و�أخوته منها كما يبدو. فقد 
كان يدعو �إىل �الإميان و�لتوبة و�اللتز�م ب�صريعة مو�صى مع �إدخال بع�س �لتعديل عليها. 
وقد قال عنه �مل�صيحيون باأنه �لرب �بن �هلل. �أما �الإ�صالم فقد قال عنه بعد �كرث من 600 
عام باأنه ر�صول. بينما �ليهود ال يعرفون عنه �صيئا، وال يز�لون ينتظرون �مل�صيح �ملخل�س 

�ملوعود . �نظر يوحنا: ف 19ومرق�س: ف 6.

امل�سيح ر�سول

ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ)1(ڭ   ڭ   ڭ   ٹزبۓ   ٹ 
ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې   
ەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې   ې   ې  
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   یی     ی   ی   ىئ   ىئىئ  
ٺ   ٺ    پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
ٺ   ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ      ڤ       ڤ       ڤ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  
چ   چ   چ    چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄڄ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  

ڎرب �ملائدة: 5
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ڌ        ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   زب  ٹ  ٹ 
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  
ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  
ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ   ہ  ھ   ہ    
ې   ې       ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ     ۆۆ   ۇ  
ې      ېى  ى  ائ  ائ           ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  
حئ   جئ   ی     ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ    ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ      
مئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب       يب  جت     حتخت  مت  ىت  يت  
جث  مثىث  يث  حج     مج  جح   مح  جخ  حخ  مخ  جس  حسخس  مس   حص  

مص         جض  حض  خض   رب �ملائدة: 5
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1.   مل يكن لدى �مل�صــــيح كتاب  يب�صر به، و�أن �الأناجـــيل �ملذكورة كتبت بعد موته ب10 – 60 
عاما، وهي عن حياته وتب�صريه ودعوة بني �إ�صر�ئيل �إىل �لتوبة وقد د�مت دعوته 3�صنو�ت، 
مو�صى  و�صريعة  �ليهودي  بالدين  �اللتز�م  و�إمنا  جديد  دين  �إىل  يدعو�  عي�صى  يكن  فلم 

ليخل�س بني �إ�صر�ئيل من �خلطايا ولكنهم مل يوؤمنو� باأنه �مل�صيح وال مبا كان يدعو �إليه.

النبوة يف ذرية نوح واإبراهيم

ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  ڄ   ڦ   ڦ   ٹزب  ٹ 
ڃڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
    )1( ژ  ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    
گ   گ   گ     گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ  
ڳ            ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ   ہ  ہ  ہ  ھ  رب �حلديد: 26
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عي�سى يب�سر بر�سول ا�سمه اأحمد

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ ڀ     ٹ ٹ 
ڤ   ڤ    ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    )1( ٿ   ٺ     ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  رب �ل�صف: 61

1.   ال توجد مثل هذه �لب�صارة يف �أي �إجنيل من �الأناجيل �الأربعة.
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عي�سى نبي جاء باحلكمة والبينات كبقية الأنبياء

زب ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ ٹ 
ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ    ڤ   ڤ   ٹ     ٹٹ   ٹ  

ڄ  ڄڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  

گ   ک   ک    ک   ک   ڑ    ژڑ   ژ   ڈ  

گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ     ںں  

ہ       ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ               ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ې  ې  ې  ى  ى  ائ      ائ  رب �الأنعام: 6

ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   زب  ٹ  ٹ 
ک   ک   ک    ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ  کگ  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  رب �ل�صورى: 13

ٹ ٹ زب  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې  ې  ې  ى  ى     ائائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  
ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  
ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  



65

ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺٺ  
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ    ٿ    ٺ     
ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  
ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇڇ   چ    چ   چ       چ   ڃ  
رب  ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ  

�لزخرف: 43

ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  زبہ  ٹ  ٹ 
ۆ   ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ   ۓ  ے  ھے  
ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ  ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ  

ېېرب�لبقرة:2

ٹ ٹ زبٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  
ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍرب�لبقرة:2

ڀڀ    ڀ        ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   زب   ٹ  ٹ 
ٹ   ٹ       ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  رب �لبقرة: 2
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پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب  ٹ  ٹ 
ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ    ڀ   ڀ  

ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤرب �الأحز�ب: 33

زب ٱ ٻ  ٻ    ٻ    ٻ پ   پ  پ   پ    ڀ    ٹ  ٹ 
ٿ     ٺ   ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٿ ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ     ٹ       ڤ      ڤ  ڤ    ڤ 

ڦ رب  �آل عمر�ن: 3

زب ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    پ   پ   پ    پ   ڀ    ڀ    ٹ ٹ       
ٿ    ٿ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ڀ  
ٿ   ٿ  ٹ     ٹ     ٹ      ڤ    ڤ    ڤ     ڤ   
ڦ    ڦ      ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ     ڄ     ڃ     ڃ  

ڃ   ڃ     چ     چ      چ    چ  رب �لن�صاء: 4
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اليهود وامل�سركون اأعداء املوؤمنني والن�سارى يودونهم

ڭ   ڭ      ڭ   ڭ      ۓ   ۓ      ے   زبے     ٹ  ٹ 
ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ       ۈ   ۆ   ۆ   ۇۇ  
ۅۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ائ  
ائ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  رب �ملائدة: 5
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1.   يزعم بع�س �ليهود �أن �حد �لع�صكريني قد �ت�صل مبرمي فحملت منه، و�جلدير باالإ�صارة
�أن �الأناجيل ال تذكر �صيئا عن حمل مرمي على ل�صانها، و�إمنا ت�صري �إىل �أن زوجها يو�صف 
باأن  �أخربه  مالكا  �حللم  يف  فر�أى  تطليقها  و�ر�د  خطبها  عندما  حبلى  وجدها  �لنجار 
حملها من �لروح �لقد�س، فلم يطلقها و�أنتظر حتى ولدت وتزوجها وهاجر بها �إىل م�صر. 

و�الأناجيل ال ت�صري ب�صيء �إىل مز�عم �ليهود   هذه.
2.   يت�صـــح من هـــذه �الآية �أن �مل�صــــــيح مل ي�صـــلب كــما تقــول �الأناجـــيل، ولكــن �لذي �صــلب 
هو  �صخ�س �آخر �صبه لهم �أنه �مل�صيح. ومع ذلك فاإن �لقر�آن �لكرمي يقول باأنه قد توفاه 

�هلل -كما �أ�صرنا - ورفعه �إليه.

هل قتل اليهود امل�سيح ؟

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ       )1( ڤ  ڤ   ڤ   ٹ   زب  ٹ  ٹ 
ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  
ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  
گ )2(    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  رب �لن�صاء: 4
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اهلل يتوفى عي�سى
ٹ ٹزب ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ)1(  ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  
ڌ     ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ    چ  
ک   ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  
ڳ   ڳڳ   ڳ    گ   گ    گ   گ   ک   ک  
 ڱ    ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  رب

�آل عمر�ن: 3



1.   و��صح من هذه �الآية �أن عيــــ�صى قد توفاه �هلل ورفعه �إليه، ولكنه مل يحدد �لطريقة
�لتي تويف بها، وهي على �أية حال لي�صت طريقة �ل�صلب �ملعروفة �لتي ت�صبب  بها 

�ليهود بعد حماكمتهم لي�صوع، كما تبينه �الآية �ل�صابقة يف �صورة �لن�صاء.
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امل�سادر

�لقر�ن �لكرمي . 1
يذكر مكان . 2 �الأو�صط، 1986 مل  �ل�صرق  �ملقد�س يف  �لكتاب  �ملقد�س )د�ر  �لكتاب 

�لن�صر( . 
�لكتاب �ملقد�س، �الإجنيل و�أعمال �لر�صل، )د�ر �مل�صرق، بريوت، 1984،( ط1. . 3
�أنه من�صور يف لبنان، 1982( . 4 �الإجنيل )مل يذكر �لنا�صر وال مكان �لن�صر و يبدو 

�ملقدمة و�مللحق. 
د. عبد �حل�صني زيني، مو��صيع �صور �لقر�آن �لكرمي )خمطوط( . 5
حممد فوؤ�د عبد �لباقي، �ملعجم �ملفهر�س الألفاظ �لقر�آن �لكرمي، )مطابع �ل�صعب، . 6

�لقاهرة 1378 هجري( 
حممد فريد وجدي، �مل�صحف �ملف�صر، )د�ر �ملعرفة، كتاب �ل�صعب، مل يذكر �صنة . 7

�لن�صر وال مكانه( 
�ملجلد1، . 8 و�ملذ�هب،  �الأديان  لدر��صة  �ملدخل  علي،  حممد  �لرز�ق  عبد  �لعقيد 

)�لد�ر �لعربية للمو�صوعات، بريوت، بدون تاأريخ( 
�جلديدة . 9 م�صر  �صنرت   �صي   جي   ،1992(  4 ط  �حلياة،  كتاب  �ملقد�س،  �لكتاب 

�لقاهرة( 
�إجنيل بر نابا )�لرتجمة �لعربية( . 10
د. عبد �حل�صني زيني، 3× 3 )3  �أحالم  يف 3 ديانات( )خمطوط( . . 11
د. عبد �حل�صني زيني، هل �الإجنيل كلمة �هلل ؟ )خمطوط( . 12
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املوؤلف يف �سطور

 4 وله  متزوج  وهو  �صنة1932  �لعر�ق   زيني يف كربالء  �لدكتور عبد �حل�صني  ولد 
�والد. �كمل در��صته �البتد�ئية و�لثانوية يف كربالء . �ر�صل يف بعثة در��صية �ىل �حلامعة 
�المريكية يف بريوت فح�صل على �لبكلوريو�س يف �د�رة �العمال �صنة 1957 ثم �لدكتور�ه 

يف �الح�صاء �القت�صادي من جامعة مو�صكو �صنة  1965
�نت�صب �ىل جامعة بغد�د يف عام 1965 وعمل فيها حتى عام 2008 حيث در�س يف 
�لدر��صات �الوليه و�لعليا يف كلية �القت�صاد و�لعلوم �ل�صيا�صية وكلية �الد�رة و�القت�صاد  
يف  عمل  حيث   2002-1997 �لفرتة   با�صتثناء   ، �مل�صتن�صرية  �جلامعة  يف  وحا�صر 

�جلامعات �لليبية.
و�القت�صاد  �الد�رة  وكلية  �ل�صيا�صية  و�لعلوم  �القت�صاد  لكلية  للعميد  �ختري معاونا 
من  �كرث  �لعلمي  �لعمل  يف  لرغبته  نظر�  فيه  �ال�صتمر�ر  عن  و�عتذر   69  -67 للفرتة 
�لعمل �الد�ري  . �صاهم يف  عملية �لتدري�س و�لبحث و�ال�صر�ف على ر�صائل �ملاج�صتري 
و�لدكتور�ه ، كما �صاهم يف ��صد�ر �ول جملة للكلية وكان مدير حتريرها وال تز�ل ت�صدر 

حتى �الن.
و�لدر��صات  �لبحوث  ع�صر�ت  وله   .  1982 �صنة  يف  �ال�صتاذية  مرتبة  على  ح�صل 
�ملن�صورة يف �ملجالت �لعلمية ، ومثلها �ملقاالت �ل�صحفية يف خمتلف �ل�صحف و�ملجالت 
�لعر�قية و�لعربية ، كما ن�صر16 كتابا تدري�صيا يف جمال �خت�صا�صه منذ �صنة 1968 ،وال 

تز�ل لديه بع�س �لكتب �ملخطوطة ب�صبب توقف �لن�صر بعد عام 1990 .
�هتم بالدر��صات �لثقافية و�لتاأريخية و�لدينية منذ �كرث من ربع قرن و�لف �كرث 

من ع�صرة كتب منها:
هو�م�س على �صرية �بن ه�صام . 1
ت�صاوؤالت . 2
دور �الحالم يف �الديان و�ملعتقد�ت . 3
در��صة يف �الأديان و�ملعتقد�ت. 4
�الإجنيل �خلام�س. 5
3× 3 )3 �أحالم يف 3 ديانات( . 6

7.     هل �الإجنيل كلمة �هلل؟ 
8.     �أزو�ج �لنبي وبناته

9.     �حلب و�جلن�س يف �لكتاب �ملقد�س
10.   يف رحاب �الإ�صالم .

11.   �لعلم و�لدين هل يلتقيان بعد �لقر�ق
12.   ��صالم بدون طو�ئف
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�لرت�ثية  �لكتب  باخت�صار  وذلك   �ملتخ�ص�صني  غري  للمثقفني  ثقايف  مب�صروع  �هتم 
�لكتب  جتاوزت  وقد   ، قر�ءتها  لتي�صري  �لثقافية  �لكتب  وبع�س  منها  �لكبرية  وخا�صة 
�ملعدة �كرث من 40 كتابا ، يف �لنية ��صد�رها حتت عنو�ن :      ) �ملخت�صر من تر�ث 

�لب�صر ( ومنها: 

22.  رحلة �ل�صري� يف 
23.  ح�صارة �لعرب لغو�صتاف لوبون 

ي  ّ 24.  �جلوهرة للربرُ
25.  ن�صاء �لنبي و�أوالده لل�صعيدي 

26.  حممد يف طفولته و�صباه  للتوين 
27.  ق�صة �لديانات  ل�صليمان مظهر 

28.  ملحمة كلكام�س 
29.  ق�ص�س و�أ�صاطري �صومرية وبابلية 

30.  �إجنيل برنابا 
31.  يوميات �جلربتي 

32.  �مللل و�لنحل  لل�صهر�صتاين 
33.  �لفكر �لديني �الإ�صر�ئيلي حل�صن ظاظا 

34.  خمت�صر �لتاأريخ البن �لكازروين 
35.  �ال�صالم  يف �الأ�صر لل�صادق �لنيهوم 

حممد  لل�صيخ  �ال�صالمية  �المم  تاأريخ   .36
�خل�صري

37.  مو�صوعة �لغدير لالميني 
38.  �ل�صخ�صية �ملحمدية للر�صايف

39.  �إ�صالم بال مذ�هب لل�صكعة  
�لدين  لعالء  �لقر�آن  بتحريف  �لقائلون   .40

�لقزويني
41.  �أعالم �لهد�ية ملجموعة من �ملوؤلفني

42.  �صرية �بن ه�صام

فتوح �لبلد�ن  للبالذري . 1
رحلة �بن جبري . 2
رحالت �بن بطوطة . 3
مقاتل �لطالبيي الأبي �لفرج �ال�صبهاين . 4
�صرية �بن ه�صام )تهذيب(. 5
 مروج �لذهب للم�صعودي. 6

)ج1 �لع�صور �لقدمية( 
 مروج �لذهب. 7

)ج2 ع�صر �لر�صالة- �الأموي( 
 مروج �لذهب. 8

)ج3 �لع�صر �لعبا�صي( 
معجم �الأدباء  لياقوت �حلموي . 9

�لتور�ة . 10
�الإجنيل . 11
�أ�صفار �الأنبياء . 12
�أعمال �لر�صل ور�صائلهم . 13
تقومي �لبلد�ن الأبي �لفد�ء . 14
ر�صالة �لغفر�ن الأبي �لعالء. 15
�لكتاب �ملقد�س . 16
�لتذكرة �لفخرية لالأربلي. 17
مو��صيع �صور �لقر�ن �لكرمي . 18
تف�صري �لقر�آن،ج1-�ل�صور �ملكية . 19
تف�صري �لقر�آن،ج2-�ل�صور �ملدنية. 20
�حلياة يف �جلنة البن قيم �جلوزية. 21
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