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ABSTRACT
Sabians, Christianity and IsLam agree unanimously on prophecy
or sacredness of the prophet John ( peace of Allah be up on him)
and he was born to a old father and a barren mother. They agreed
also on the fact that the Divine Entity did a miracle and responded
to a true prayer by the prophet John to have a boy not became of
paternity but to keep the prophetic heritage and God,s guidance, and
Allah did.
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نبي اهلل يحيى  بين الصابئية والمسيحية واإلسالم ــــــ دراسة مقارنة ــــــ

د .ثابت ميدي حمادي

قسم العقيدة والفكر اإلسالمي /كمية العموم اإلسالمية /جامعة الموصل

الخالصة:
أن الذات العمية
أجمعت الصابئية ،والمسيحية ،واإلسالم ،عمى نبوة ،أو قداسة نبي اهلل يحيى ،وأنّ ُو ُولِ َد ألب شيخ ،و ٍّأم عاقر ،و َّ
تميفت لرؤية الولد ،ال من أجل األبوة؛ بل من أجل حفظ
تدخمت بمعجزة ربانية ،و
ً
استجابة لدعوة صادقة من قموب مؤمنة نديةّ ،

ي ،واليدي اإلليي ،فكان نبي اهلل يحيى.
اإلرث النبو ّ

الكممات المفتاحية :الصابئية  ،المسيحية  ،اإلسالم ،مفاىيمي ،البشارة .
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المقدمة

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى أفضل األنبياء والمرسمين ،المبعوث رحمة لمعالمين ،ورسوالً

وخاتما لمنبيين والمرسمين ،نبينا محمد ، وعمى آلو الطيبين الطاىرين ،وصحابتو الكرام
إلى الناس أجمعين،
ً
أجمعين ،ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:

وحَباىم بالرساالت التي ىي فضل ورحمة من اهلل
فقد اختار اهلل  من خمقو من اختصيم بالبشارة والنذارةَ ،
تعرض ىؤالء الرسل لشتى أنواع االضطياد والقسوة من أجل نشر الدعوة ،وىداية العباد
تعالى لإلنسانية ،وقد َّ

إلى رب العباد ،بل أن بعضيم وصل بيم الحال إلى التنكيل والتقتيل ،ومن أولئك نبي اهلل يحيى ،الذي تكاد
تجمع أغمب مصادر أىل األديان عمى نبوتو ـ ـ وقدسيتو ـ ــ؛ ِل َما لو من وضع متميز ،ودور فاعل في كثير من
مصادر أىل تمك األديان ،التي روت معجزة والدتو ألب شيخ ،و ِّأم عاقر ،مع اختالف كيفية البشارة بو .من ىنا
جاء عنوان بحثي الموسوم(نبي اهلل يحيى بين الصابئية والمسيحية واإلسالم ـ ـ ـ دراسة مقارنة ـ ــ) ،وقد قام
البحث عمى خطة تكونت من مقدمة ،ومدخل مفاىيمي ،وثالثة مباحث ،ىي:

المبحث األول :نبي اهلل يحيى في الصابئية).(Sabians

المبحث الثاني :نبي اهلل يحيى في المسيحية ).(Christianity

المبحث الثالث :نبي اهلل يحيى في اإلسالم ).(IsLam

أعقبتُيا بخاتمة ،ثم تميتُيا بقائمة المصادر.
و َ
يقدم لو القبول ،ويختم لو بالتقدير ،وىو حسبي ونعم الوكيل.
واهلل سبحانو وتعالى أسأل أن ّ

مدخل مفاىيمي)(Concepts
أوالً :مفيوم النبوة :النبوة فضل وىبة من اهلل تعالى لمن يشاء من عباده ،فال تنال بالكسب ،وال بتكمّف العبادة

واقتحام أشق الطاعات ،وال تُدرك بتيذيب الروح وبتصفية النفس وتنقية البدن من رذائل األخالق ،وال بالوراثة ،وال
أثََر لمذكاء فييا ،وال تأثير لممجتمع فييا( .)1

ثانيا :مفيوم الصابئية :التعريف بالصابئة المندائية(  :)7ىي طائفة الصابئة الوحيدة الباقية إلى اليوم والتي ُّ
تعد
ً
وي ُّ
نبيا لياُ ،ي ِّ
نبي اهلل يحيىِّ 
عد االتجاه نحو نجم القطب
قدس
النجوم ويعظمونياُ ،
أصحابيا الكو َ
ُ
اكب و َ
الشمالي ،وكذلك التعميد في المياه الجارية من أىم معالم ىذه الديانة ،وقد ورد ذكرىم في القرآن الكريم في ثالث

ِ
آيات كريمات ،فذكر ما حاصموَّ :
نوعان :صابئة حنفاء ،وصابئة مشركون؛ َّأما الحنفاء ،فيم بمنزلة
أن الصابئةَ
1
عمي بن محمد ابن أبي العز الحنفي(ت797 :ىـ) ،تحقيق:
) ( ينظر  :شرح العقيدة الطحاوية :صدر الدين محمد بن عالء الدين ّ
شعيب األرنؤوط  -عبد اهلل بن المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،ط1117 ،11ىـ 1997 -م.111 /1 ،

) (7سنتناول تعريف الصابئة بين فرق الصابئة وىي الوحيدة الباقية.
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حمدىم اهلل تعالى
من كان ً
متبعا لشريعة التوراة واإلنجيل قبل التحريف والتبديل من الييود والنصارى ،وىؤالء َ
وأثنى عمييم َّ ...أما الصابئة المشركون ،فيم قوم يعبدون المالئكة ،ويقرؤون الزبور ويصمّون ،فيم يعبدون

الروحانيات العموية( .)1

ثالثًا :مفيوم المسيحية :ىي الدين الذي انحرف عن الرسالة التي أُنزلت عمى نبي اهلل عيسى ابن مريم،

مكممة لرسالة نبي اهلل موسى ، ومتممة لما جاء في التوراة من تعاليم ،موجية إلى بني إسرائيل ،داعية إلى

ِ
التوحيد والفضيمة والتسامحَّ ،
مما ساعد
اضطيادا
مقاومة و
ولكنيا جابيت
شديدين ،فسرعان ما فقدت أصولياَّ ،
ً
ً
كثير عن أصوليا األولى؛ المتزاجيا بمعتقدات وفمسفات وثنية( .)2
عمى امتداد يد التحريف إلييا ،فابتعدت ًا

ابعا :مفيوم اإلسالم :ىو النظام العام ،والقانون الشامل ألمور الحياة ،ومناىج السموك لإلنسان التي جاء بيا
رً
يترتب عمى اتباعيا أو مخالفتيا من ثواب أو
نبي الرحمة محمد من ربو ،وأ ََمَهر بتبميغيا إلى الناس ،وما ّ
عقاب ،قال تعالى :ﭽ ﭯﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻﭼ(  ،)3فاإلسالم ىو الخضوع
االختياري هلل رب العالمين ،ومظيره االنقياد لشرع اهلل الذي أوحاه إلى رسولو محمد ،وأمره بتبميغو إلى

الناس( .)4

المبحث األول:
نبي اهلل يحيى  في الصابئية)(Sabians

زكريا وبشارتو
ال يمكن ذكر نبي اهلل يحيى في سائر األديان؛ من دون التطرق إلى سي ةر نبي اهلل ّ
بيحيى ، لترابط ما جاء في مصادر تمك األديان عن ىذين النبيين الكريمين.
زكريا  ،والبشارة) (Good Omenبمولد يحيى  في الصابئية
المطمب األول :نبي اهلل ّ

ال عن كونو والد أىم وآخر
قديسييا ،فض ً
زكريا من ّ
زكريا  في الصابئيةَ :ت ُع ُّد الديانةُ الصابئية ّ
أوالً :نبي اهلل ّ
ييوديا ،ويرد اسمو في المندائية اآلرامية:
بر
أنبيائيا ،رغم بعض الكتابات الدينية المندائية التي تشير لكونو َح ًا
ً

"زكر" وتعني ال ّذاكر ،ويم ّقب "آبا سابا" أي :األب الشيخ؛ ألنو كان ذا مرتبة دينية واجتماعية عالية عند الييود،
وفي المجتمع ،ويعتقد المندائيون َّ
زكريا في العربية والعبرية جاء من كممة "زكايا" اآلرامية ،والتي تعني
أن اسم ّ
أحيانا ـ ـ ـ "إنشوي"( .)5
"المَزَّكى" ،وزوجتو اسميا "إنشبي" ،وقد ُيمفظ ـ ـ ـ
ً
ُ
ثانيا :البشارة بمولد "يييا ُييانا" يحيى  في الصابئية  :ىناك أوجو تشابو بين الروايات الواردة في النصوص
ً
المقدسة بين الصابئية ،والمسيحية ،واإلسالم ،حول البشارة بيحيى ،مع اختالف في بداياتيا ،ففي الرواية

) (1ينظر  :الموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب واألحزاب المعاصرة  ،الندوة العالمية لمشباب اإلسالمي  ،إشراف  :د .مانع بن
حماد الجيني  ،دار الندوة العالمية  ،ط1171 ، 1ه.711/7 ،

) (7ينظر  :المصدر نفسو .561 /7 ،
) (1سورة آل عمران  :اآلية .85

) (1ينظر  :أ صول الدع وة ،عبدالكريم زيدان ،مؤسسة الرسالة ،ط7111 ،9م ،ص .11

(  )5ينظر  :صحف النبي يحيى ،د  .منذر الحايك ،صفحات لمدراسات والنشر ،دمشق ،ط7117 ،1م ،ص .71
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زكريا من ربو أن يرزقو الولد؛ ليرثو ،ويرث آل عمران بعد أن كبرَ ،ف ُب ِّشر بذلك وىو قائم ُيصمي
اإلسالمية :طمب ّ
في المحراب ،وىذا غير وارد في النصوص المندائية ،وقد جاء في الرواية المندائيةَّ :
زكريا فوجئ بنبوة َك َيَنة
أن ّ
بني إسرائيل في أورشميم ،والتي تب ّشر َّ
سيرزق بولد بعد عمر طويلُ ،ح ِرَم خاللو من األوالد(  ،)1وقد
بأن ّ
زكريا ُ
كوكبا ييبط عمى
قصة البشارة بوالدة "يييا ُييانا" برؤية عجيبة ،رآىا أحد كينة الييود في أورشميم ،إذ رأى ً
ابتدأت ّ
النيازك
زكريا ،وأعقب ذلك اضطراب في األجرام السماوية ،فضربت
ُ
إنشبيَّ ،ثم ارتفعت نار متوىجة من باب بيت ّ
فسر الكاىن "ليولخ" ىذه الرؤيا ،فقال" :ب ّشروا إنشبي
أرض الييودية وأورشميم التي ارتفعت سحب الدخان فييا ،وقد ّ
ويدعى ِّ
نبيا في أورشميم ،و َّأنو سيقوم بتعميد الناس في الماء الجاري "يردنا" ،وسقييم ماء الحياة
بأنيا ستمد ً
ولدا ُ

"ممبوىا""( .)7

المطمب الثاني :نبي اهلل يحيى  في الصابئية
"كب ار
ال ُي َع ُّد "يييا ُييانا" يحيى مجرد نبي في الديانة المندائية؛ بل ىو أىم أنبيائيا وآخرىم ،من بعد آدم َ
قدمايا" ،وشيت "شيتل بر آدم" ،و سام "شوم َبر نوح" ،و إدريس "دنانوخت" ،واعتقد القوم َّ
بأنو النبي الذي أحيا

جدا فييا ،فيو عندىم "يييا ُييانا" الحي ،الذي نال الخمود،
ىذه الديانة القديمة ،ولذلك حظي بمكانة سامية ً
قدمايي" الحي القديم(  ،)1ويعد محيي المندائية بعد اندثارىا.
واصطفاه "ىيي ّ
ِ
أوالً :والدتو وتسميتو :ورد في المصادر المندائية َّ
طاعنين
أن نبي اهلل يحيى "يييا ُييانا"ُ وِل َد ألبوين كبيرين
أيضا ـ ـ ـ ــ ،وتقول :إ َّن عمر نبي اهلل
في السن ـ ـ ـ ـ وىذا ما تتفق عميو جميع المصادر المسيحية واإلسالمية ً
عاما عندما ُولِ َد لو يحيىَّ ،أما أ ُّمو "إنشبي"(  )4فكان عمرىا(ثمان وثمانين) سنة
ّ
زكريا كان(تسعة وتسعين) ً
عاقرا ،وتذكر مصادر األدب المندائي َّ
أبدا؛ َّ
أن إنشبي بقد ةر الرب
عندما ولدتو ،وىي لم تنجب قبمو ً
ألنيا كانت ً
العظيم شربت من الماء السماوي "يردنا أد ميا ىيي" أي :يردنا ماء الحياة ،وتمبية لدعائيا ،وبمعج ةز إليية؛ حممت
بالنبي "يييا ُييانا" يحيى.)5 (
وبحسب التاريخ المندائي َّ
فإن تاريخ ميالد نبي اهلل يحيى عميو السالم كان حوالي  11ـ ـ ـ ـ  16قبل الميالد،

حاليا يسمى "التقويم اليحياوي" نسبة إلى نبي
وقيل :إَّنو ُوِل َد عام  6أو  7قبل الميالد ،والتقويم المندائي المستخدم ً
اهلل يحيى والذي يبدأ من مولده ،ويحتفل المندائيون بعيد ميالده في (الثالث والعشرين من آيار)في عيد

(  )1ينظر  :المصدر نفسو.

(  )7ينظر  :مفاىيم صابئية مندائية ،ناجية مراني ،شركة التايمس لمطبع والنشر ،بغداد ،ط1981 ،7م ،ص .111
(  )1ينظر  :صحف النبي يحيى ،د .منذر الحايك ،ص .71
(  )1ىكذا جاء اسميا في المصادر المندائية.
(  )5ينظر  :المصدر السابق.
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يسمى "دىوا أد مانا" ،مع َّ
أن ىناك رأي لبعض رجال الدين المندائيين يقول :إ َّن ىذا اليوم ىو يوم َت َقّبمو لمصباغة
سمي شعبيا "عيد الصباغة الذىبي" ،والذي يجري فيو تعميد(  )1األطفال الصغار( .)7
األولى ،ولذلك ّ
َّأما بشأن تسميتو َّ
فإن المصادر المندائية تذكر الخالف الذي حصل بين الييود الذين أرادوا ختان "يييا" عند

تحرم الختان ،و َّ
والدتو ،وبين والدتو "إنشبي" التي رفضت ذلك وبشدة؛ َّ
أن الييود اختاروا لو اسم
ألن المندائية ّ
بناء عمى
"ياقف ذا الحكمة " فرفضت إنشبي ذلك وصاحت بوجو الييود ،وأصرت عمى تسميتو "يييا ُييانا" ً
تسمية من وىبو الحياة ،وب ّشرىا بو(  ،)1والمتفحص ليذا االسم يجد َّ
جدا من اسم يحيى في
أن المقطع األول قريب ً
أن المقطع الثاني قريب من اسم يوحنا في المسيحية ،وبيذا َّ
اإلسالم ،في حين َّ
فإن االسم اآلرامي المندائي" :يييا
ُييانا" ىو اسم مركب يجمع االسمين اإلسالمي والمسيحي :يحيى ،ويوحنا( َّ ،)1أما لفظة "المعمدان" التي تمحق
باسم يوحنا بتسميتو المسيحية؛ فيي صفة ،وليست جزًء من االسم ،وترد ىذه الصفة في النصوص المندائية

أيضا" :يوىنا مصبانا" أي :يوحنا الصابغ ،والتي ىي بمعنى المعمدان( )5؛ َّ
ألن الصباغة ىي المعمودية في
ً
المندائية .أما معنى الكممتين التي تؤلفان اسمو المركب فتدوران حول معنى الحياة ،وتذكر المصادر المندائية ّأن و

س ِّمي عند اهلل بالنبي الصادق( .)6
ُ َ
الخمقية فتذكر المصادر المندائية أن النبي "يييا
الخمُِقية :فيما يخص صفاتو َ
الخ ِمقية و ُ
ثانيا :صفاتو :صفاتو َ
ً
ُييانا" كان َح ِسن المظير والوجو والصورة ،وىو شديد الشبو بوالديو ،حيث أن فمو وعينو وأنفو ُيشبيان فم وعين
وأنف والدتو إنشبي ،وشفتيو وجبيتو وطولوُ ،يشبيان شفتي وجبية وطول والده ،ويقال :إ َّن نور وجيوعند
والدتو كان يضيء البيت لحسنو وجمالو ،وىو عمى أتم أوصاف الصالح والتقوى( .)7

الخمقية فتشير المصادر المندائية؛ إلى َّ
ماسكا عصا السالم "المركنا"،
دائما،
ً
أما صفاتو ُ
أن لباسو كان البياض ً
بود وتواضع ،ولو جاذبية قويو ،وحديث ممتع ،وقيل :إَّنو
حكيما،
وكان
وحميما ،وذو بصي ٍرة نافذة ،مع طبع ىادئ ّ
ً
ً

وينقل َّ
أن النبي "يييا ُيييانا" عندما كان يصمي تغرورق عيناه
محبا
وم ّ
جالً ألبيو وأمو وزوجتوُ ،
كان ً
ومكرما ُ
ً
بالدموع من كثرة خشوعو ،و َّأن و عندما يبدأ بتراتيل الصالة في الصباح الباكر كانت طيور السماء تيدأ وتنصت

لصوتو(  ،)8ويقول المندائيون عن نبييم "يييا ُييانا" :إَّنو كان قوي الشخصية ذو تأثير كبير في مجتمعو ،و َّأنو

مخمدا في
عظيما في الدنيا
كان يستمد مصدر تمك القوة من تسبيحاتو وعبادتو لمخالق ،واَّنيا ىي التي جعمتو
ً
ً
مم ــا عمــق بي ــا م ــن
(  )1التعميــد عن ــد ال صــابئةُ :يع ـ ُّـد التعميــد ال ــركن األ ســاس لمعقي ــدة المندائي ــة ،وىــو بمثاب ــة تطييــر ال ــنفس وتخمي صــيا َّ
نجا سـة أو أدران روحيـة ،تمـك األدران التـي تنقميـا وتن سـييا صـفتيا األثيريـة ال سـماوية .ينظـر :مفـاىيم صـابئية مندائيـة  ،ناجيـة م ارنــي ،
شركة التايمس لمطبع والنشر  ،بغداد ـ ـ ـ ـ العراق  ،ط1981 ، 7م  ،ص . 119

(  )7ينظر  :المصدر نفسو  ،ص .11

(  )1ينظر  :الصابئة المندائيون  ،سميم يزجي ،ترجمة :جابر أحمد ،ص . 71
(  )1في المغة اآلرامية ال وجود لحرف الحاء  ،ويستعاض عنو بحرف الياء .

(  )5ينظر  :مفاىيم صابئية مندائية  ،ناجية مراني  ،ص 99؛ صحف النبي يحيى  ،د .منذر الحايك  ،ص. 11

(  )6ينظر  :تاريخ والدة نبينا يييا ُييانا  ،اتحاد الجمعيات المندائية في الميجر  ،الدنمارك  ،الترميذا عصام( ،مقالة).
(  )7ينظر  :تاريخ والدة نبينا يييا ُييانا  ،اتحاد الجمعيات المندائية  ،مجمة آفاق مندائية  ،العدد 15لسنة 7119م ،ص .7
(  )8ينظر  :يوحنا المعمدان نبي الصابئة المندائية  ،اتحاد الجمعيات المندائية في الميجر  ،عالء النشمي( ،مقالة).
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اىدين في الدنيا فمم تُ ِ
غره النساء ،ولم يشرب الخمر ،وال أكل المحوم ،وكانت مجمل
السماء ،كما كان من الز َ
أحاديثو تدور حول حيازة نعيم ممكوت الحياة بعد الموت ،وقد ورد َّ
أن النبي "يييا ُييانا" كان يشغل يومو بصباغة
الناس من الييود وغيرىم الذين يطمبون التوبة والغفران من الرب ،من خالل صباغتو ليم ،بينما كان يمضي

الجزء األكبر من الميل في تمق ين تعاليمو ووصاياه لتالميذه الذين تقول المصادر المندائية :إ َّن عددىم كان 161

عاما( .)1
عاما ،أي أ َّن عم هر كان ً 61
ترميذي ماعدا األتباع والمريدين ،وقد امتدت رسالتو الدينية إلى ً 17
اجو :جاء في المعتقد المندائيَّ :
وكون عائمة
أن نبي اهلل يحيى "يييا ُييانا" بعد أن أصبح ً
ثالثًا :زو ُ
شابا تزوج ّ
حسنا ،أو
كبيرة فييا كثير من البنين والبنات ،وذلك بعد أن اقترن بالفتاة المندائية "أنير" التي يعني اسميا األكثر ً
ورِز َق منيا بخمسة ذكور ىم :ىندام ،بيرام "إبراىيم" ،أنصاب "الثابت" ،سام ،شار ،وثالثة إناث
األكثر إشرًاقاُ ،
َّ
ىن :شارت ،رىيمات ىيي "رحمة الحياة" ،وأنير زيوا "أنير الضياء"( .)7
( )1

ابعا :وفاتُو :ال يؤمن الصابئة المندائيون بالقصة الواردة في العيد الجديد(  ،)1حول قتل ىيرودس
رً
أي سند تاريخي ،أو ديني ،بل إ َّن المندائيين
اجو من أرممة أخيوّ ،
ويعدونيا بدون ّ
ُييانا" ،بسبب معارضتو زو َ

لمنبي "يييا

مندائيا؛ َّ
استفادوا من ىذه القصة؛ ليبرىنوا َّ
ألن "يوحنا" كان يقول
ييوديا ،بل
أن "يييا ُييانا" أو "يوحنا" لم يكن
ً
ً
يحل أن تكون لك امرأة أخيك"(  ، )5وفي حال أن الشريعة الييودية ال تمنع زواج األخ من أرممة
لييرودس" :ال ّ

تحبذ ذلك ،وأن الشرائع المندائية تُ َحّرم زواج الرجل بزوجة أخيو المتوفَىَّ ،
فإن "يييا ُييانا" يطبق
أخيو ،بل ّ
الشريعة المندائية ،وليس الييودية ،وقد ورد في كتابيم المقدس "كن از ربا" َّ
أن روح "يييا ُييانا" غادرت جسده ،بأمر

ربو ،وصعدت إلى بمد النور(  ،)6و َّأما تفصيل طريقة وفاتوَّ :
فإن الصابئة يسيبون في كيفية وفاتو في قصة طويمة
طويمة مكتوبو في كتابيم المقدس "كن از ربا"(  )7وممخصياَّ :
ف بقبض روحو ،وىو أقدس المالئكة ـ ـ ـ
أن ً
مالكا ُكمِّ َ
باعتقادىم ـ ـ ـ األثري العظيم "منداد ىيي" الذي ظير لو بشكل طفل عمره ثالث سنوات وطمب منو تعميده لكن

النور الذي شع من المالك كشف حقيقتو فعرفو "يييا ُييانا يحيى ،وفرح بمقدمو فقبض روحو ورفعيا إلى
السماء وترك جسده ممقى عمى األرض ،وىذا ىو اعتقاد الصابئة المندائيين ،بأن الموت :ىو انتقال الروح إلى

جازى عمى صالحيا أو فسادىا ،وىذه المعجزة جعمت المالئكة واألثيريين جميعيم يدركون مدى
العالم العموي لتُ َ
قداستو ،فطمبوا منو أن يذكرىم أمام الخالق بخير؛ ليرضى عنيم(  ،)8لكن؛ ىناك من الباحث ين المندائيين
(  )1ينظر  :صحف النبي يحيى  ،د .منذر الحايك  ،ص. 11
(  )7ينظر  :صحف النبي يحيى ،د .منذر الحايك  ،ص. 11
(  )1ينظر  :انجيل مرقص  17 : 16ـ ـ ـ ـ ـ ـ .79

حاكمـا عمــى أرض فم ســطين المغت صــبة ،ينظــر:
(  )1الممـك الرومــاني الــذي ولــد وعـاش فــي زمانــو نبــي اهلل يحيـى عميــو ال ســالم  ،وكــان
ً
قاموس الكتاب المقدس ،نخبة من الالىوتيين ،دار الثقافة ،القاىرة1995 ،م ،ص . 161

(  )5انجيل مرقص.18 :6

(  )6ينظر :كن از رّبا ،الكتاب المقدس لمصابئة المندائيين ،اليمين ،التسبيح الثالث ،صعود يحيى إلى عالم النور ،ص .117
(  )7ينظر  :كن از رّبا ،ص .117
(  )8ينظر  :صحف النبي يحيى  ،د .منذر الحايك  ،ص .18
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المعاصرين

( )1

من يذكر قصة مقتل نبي اهلل يحيى ،ويستشيد بما قالو المستشرق الييودي جوزيفوس( َّ :)7
"إن

الناس يعتقدون َّ
أن تدمير أ ورشميم وتشتيت الييود عمى أيدي الرومان إثر ثورة الييود األولى عام  66ميالدي؛

الوِرع"
جاء
انتقاما من اهلل عمى قتميم يحيى اإلنسان الطيب َ
ً
في فمسطين مابين العامين الميالديين  78ـ ـ ـ ـ  11ميالدية( .)1

( )1

 .ويعتقد المندائيون َّ
أن وفاة "يييا ُييانا" كانت في

المبحث الثاني :نبي اهلل يحيى  في المسيحية)(Christianity
زكريا  والبشارة بمولد يحيى  في المصادر المسيحية
المطمب األول :نبي اهلل ّ
زكريا  في المصادر المسيحية:
أوالً :نبي اهلل ّ

ويمفظ في العبرانية
زكريا  في العيد القديمَ :وَرَد اسم
ّ
.1نبي اهلل ّ
"زكريا" عشرات المرات في العيد القديمُ ،
ِ
ِ
كر
يوه يذكر" ،أو "ذ ُ
يوه" ،فيكون معناه"َ :ي َ
َ"زخريا" ،وىو مكون من مقطعين"َ :زخر" وتعني" :ذكر" و "يا" وتعني َ"ي َ
اهلل" ،وفي الحقيقة ىناك اسمان يدور حوليما النقاش في العيد القديم :أييما والد "يوحنا"؟ األول عاش في أواخر

كاىنا من سبط الوي ،ولد في فترة السبي
القرن السادس قبل الميالد ،وىو ّ
زكريا بن برخيا بن عدو ،وكان ً
معاصر
ًا
"زكريا" ىذا
لجده "عدو"(  ،)5وكان
البابمي ،ولموت والده برخيا ،وىو
جده ،لذلك نسبو َعز ار ّ
تبناه ّ
ّ
فتىّ ،
ً
إصحاحا ،وتذكر المصادر
زكريا"؛ يتألف من ()11
لزربابل الحاكم ،ولييوشع الكاىن ،ولو سفر باسمو " سفر ّ
ً
الييودية َّ
فزكريا بن برخيا صاحب السِّفر ليس ىو والد
زكريا ىذا طالت أيامو ،وعاش في بالده ،ودفن فييا( .)6
ّ
أن ّ

عمد المسيح ،وال ىو النبي المذكور في القرآن الكريم ،وبينيما قُرابة خمسة قرون من
والد "يوحنا المعمدان" الذي ّ
وزوجا
ديقا لمممك أخزيا،
زكريا الثاني فيو
ص ً
ّ
الزمن ،أما ّ
ً
"زكريا بن ييو ياداع" الكاىن ،والده "ييو ياداع" كان َ
َّ
الك َينوتي من جية
زكريا من جية ّأمو ،والدم َ
الممَكي في عروق ّ
ألُختو "ييو شبعة" أم ّ
زكريا ،لذلك فقد جرى الدم َ
أبيو ،وبعد موت أخزيا ،أنقذ "ييو ياداع" وزوجتو الطفل "يوآش" ابن أخزيا من المذبحة التي ارتكبتيا "عثميا"
َّ
ومرشدا لو(( :كان يوآش
مربيا لمممك "يوآش"
الم َ
ً
مكي؛ لتتفرد بالعرش ،فكان "ييو ياداع" ً
عندما أبادت كل النسل َ
ومَم َك أربعين سنة في أورشميمَ ،و َع ِم َل يوآش المستقيم في عيني الرب كل أيام ييو
ابن سبع سنين حين َمَمكَ ،
( )7
عمة ابنو
ياداع الكاىن))  ،ولما مات "ييو ياداع"َ ،خَم َفوُ ابنو ّ
زكريا الذي ىو ابن أخت الممك أخزيا ،وابن ّ
يوآش((:وبعد موت ييو ياداع جاء رؤساء ييوذا وسجدوا لمممك ،حينئذ سمع الممك ليم ،وتركوا بيت الرب إلو

(  )1الباحث المندائي المعاصر نعيم عبد ميميل المغترب في الدنمارك حاليًا .

(  )7جوزيفوس :أو يوسفوس فالفيوس ولـد فـي  18لممـيالد با سـم يوسـف بـن ماتيتيـاىو فـي مدينـة اورشـميم لعائمـة كينـة ييوديـة ،أي مـن
عائالت النخبة الدينية الييودية في ذلك الحين ،وأمو من نسل الحشمونيين الذين ممكوا عمى ييوذا حتى عام  11لمميالد.

 www.ar-mwikipedia.orgالموسوعة الحرة .

(  )1اصول الصابئة المندائية ،عزيز سباىي  ،دار المدى ،سوريا1996 ،م ،ص .117
(  )1ينظر  :صحف النبي يحيى  ،د .منذر الحايك  ،ص .18
(  )5ينظر  :سفر عز ار . 1 :6 ، 1 : 5

(  )6ينظر  :قاموس الكتاب المقدس  ،تأليف نخبة من الالىوتيين  ،ص .178
(  )7سفر األيام الثاني  1 : 71ـ ـ ـ ـ ـ ـ . 7
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غضبا عمى ييوذا وأورشميم ألجل إثميم ىذا))(  .)1مما أثار غضب زكريا:
آبائيم وعبدوا السواري واألصنام ،فكان
ً
زكريا بن ييو ياداع الكاىن فوقف فوق الشعب وقال ليم :ىكذا يقول اهلل :لماذا تتعدون وصايا
)) ولبس روح اهلل ّ
الرب فال تُفمحون؟ ألنكم تركتم الرب قد ترككم ،فَفَ َتنوا عميو َوَرَج ُموهُ بحجارة بأمر الممك في دار بيت الرب ،ولم
( )7
ِ
زكريا فقد رفع أمره إلى اهلل؛
ابنوُ))  .أما ّ
عروف الذي َعممَوُ ييو ياداع أبوهُ َم َعوُ ،بل قَتَ َل َ
الم ُ
يذكر يوآش الممكَ ،

لينتقم لو؛ إذ قال((:الرب ينظر ويطالب)) ( .)1

زكريا لبيان ما أسمفناه ،فقد جاء فيو ((:في الشير الثامن في السنة الثانية
ويستفاد من النص الوارد في سفر ّ
زكريا بن برخيا بن عدو ،)1 ( ))...وىذا يعني عودة بالزمن لحوالي خمسة قرون
لداريوس ،كانت كممة الرب إلى ّ
قبل ميالد السيد المسيح ،إلى زمن الممك داريوس ،كما َّ
زكريا ىذا ال يمكن أن يكون قد قُتل بين الييكل
أن ّ
والمذبح ،وفق ما جاء في إنجيل متى((:لكي يأتي عميكم كل دم زكي سفك عمى األرض ،من دم ىابيل ِ
الص ّديق
ُ
زكريا بن برخيا الذي قتمتموه بين الييكل والمذبح)) (  ،)5وفي حقيقة األمر َّ
"زكريا
إن الذي قُتِ َل ىناك ىو
ّ
إلى دم ّ
بن ييو ياداع" ،ومن خالل المقارنة التاريخية بين النصين يتبين خطأ الكتاب المقدس في تناول مجريات الحادثة

الواحدة  ،مما يدل بشكل واضح وجمي عمى عدم عصمة ىذا الكتاب ،واختالف سنده ،وتحريفو.
زكريا  في العيد الجديد :ال َي ُّ
نبيا ـ ـ ـ كما في اإلسالم ـ ـ ـ إنما ىو فقط والد
عد العيد الجديدّ "،
.2نبي اهلل ّ
زكريا" ً
عدة ،كل منيا ،تنسب لواحد
القديس "يوحنا المعمدان" ،وكاىن ييودي من فرقة "أبيا"؛ حيث قُ ِّسم سبط الوي لفرق ّ
من كبار شيوخ الالويين( .)6
بار ،فقد ورد في إنجيل
وكل ما في األناجيل(  ،)7عن
ّ
شير إلى َّأنو ليس أكثر من رجل كاىن ّ
"زكريا" تُ ُ
زكريا ،لو زوجة من ساللة ىارون اسميا
لوقا((:كان في أيام ىيردوس ممك الييودية
كاىن من فرقة أبيا اسمو ّ
ٌ
زكريا وا ليصابات صالحين عند اهلل ،يتبعان جميع أحكامو ووصاياه ،وال لوم عمييما ـ ـ ـ ىذا
اليصابات ،وكان ّ

اإلقرار قريب من إثبات العصمة ليما ـ ـ ـ وما كان ليما ولد؛ َّ
وزكريا
عاقرا ،وكانت ىي
ّ
ألن اليصابات كانت ً
كبيرين في السن))(  ،)8و َّأنو كان يقيم في جبال الييودية جنوب شرقي "أورشميم" عمى طريق بيت لحم ،ويرِّجح
معظم الباحثين الكنسيين َّأنو كان في بمدة تُدعى "يوطو" ،والتي ىي قرية "يطا" الحالية الواقعة قرب "حبرون" في

(  )1سفر األيام الثاني .18 ، 17 : 71

(  )7سفر األيام الثاني  71 : 71ـ ـ ـ ـ .77
(  )1سفر األيام الثاني .77 : 71
(  )1سفر زكريا .1 : 1

(  )5إنجيل متى .15 : 71

(  )6ينظر  :صحف النبي يحيى  ،د .منذر الحايك  ،ص.71
(  )7ينظر  :انجيل لوقا .65 : 1
(  )8إنجيل لوقا  1 : 1ـ ـ ـ ـ ـ .7
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( )1
ذرية نبي
مدينة الخميل  ،وكانت زوجتو تُدعى "اليصابات" ،وىي من سبط َ
الك َيَنة أي :سبط "الوي" الذين ىم ّ
اهلل ىارون.

زكريا وبشارتو بحمل زوجتو العاقر في العيد الجديد،
ثانيا :تمقي البشارة بميالد يوحنا :وردت قصة نبي اهلل ّ
ً
فقد جاء في إنجيل لوقا ما نصو((:وبينما كان زكريا يتناوب الخدمة مع فرقتو ككاىن أمام اهلل ،أُلقيت القرعة
بحسب التقميد المتبع عند الكينة ،فأصابتو ليدخل ىيكل الرب ويحرق البخور ،وكانت جموع الشعب تصمي في

اقفا عن يمين مذبح البخور؛ فمما رآه زكريا اضطرب وخاف فقال
الخارج عند إحراق البخور ،فظير مالك الرب و ً
لو المالك :ال تخف يا زكريا؛ َّ
ابنا تسميو يوحنا ،وستفرح بو
ألن اهلل سمع ُدعاءك وستمد لك امرأتك اليصابات ً

مسكرا ،ويمتمئ من
خمر وال
عظيما عند الرب ،ولن يشرب ًا
وتبتيج ،ويفرح بمولده كثير من الناس؛ ألنو سيكون
ً
ً
الروح القدس وىو في بطن أمو ،وييدي كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلييم ،ويسير أمام اهلل بروح إيميا

مستعدا لو))(  ،)7كان ىذا
شعبا
ً
العصاة إلى حكمة األبرار ،فيييئ لمرب ً
وقوتو؛ ليصالح اآلباء مع األبناء ويرجع ُ
زكريا تعجب من بشا ةر
الكالم بمثابة بشارات
لزكريا الكاىن في صفات ابنو المولود في السنة اآلتية ،ولكن ّ
ّ
المالك وقال :كيف يكون ىذا وأنا شيخ كبير وامرأتي عجوز؟ فأجابو المالك :أنا جبرائيل القائم في حض ةر اهلل،
وىو أرسمني ألكممك وأحمل إليك ىذه البشرى ،لكنك ستصاب بالخرس ،فال تقدر عمى الكالم إلى اليوم الذي
يحدث فيو ذلك؛ َّ
ألنك ما آمنت بكالمي ،وكالمي سيتم في حينو وكانت الجموع تنتظر زكريا وتتعجب من إبطائو

في داخل الييكل ،فمما خرج ،كان ال يقدر أن يكمميم ،ففيموا أنو رأى رؤيا في داخل الييكل ،وكان يخاطبيم
باإلشارة وبقي أخرس ،فمما انتيت أيام خدمتو رجع إلى بيتو ،وبعد مدة حممت امرأتو اليصابات ،فأخفت أمرىا

إلي ليزيل عني العار من بين الناس( .)1
خمسة أشير ،وكانت تقول :ىذا ما أعطاني الرب يوم نظر ّ
المطمب الثاني :نبي اهلل يحيى  في المسيحية

أوالً :ميالد ه وتسميتو :جاء في المصادر المسيحية َّ
أن "يوحنا المعمدان" ُولِ َد في جبال الييودية قبل مولد المسيح
بستة أشير إلى سنة واحدة(  ،)1أي :حوالي ( 5ق.م) ،وكان أبواه يسكنان في قرية عين كارم(  )5المتصمة بأورشميم
بأورشميم من الجنوب ،وأصبح مولد ىذا الطفل حديث الناس لغرابة األمر ،ومخالفتو لمطبيعة البشرية ،وتوقع

َّ
اس بجميع
اىر ليذا الطفل الذي كانت يد اهلل معو ،وقد ورد في إنجيل لوقا ما
ال ز ًا
الناس مستقب ً
نصو((:وتحدث ّ
الن ُ
ىذه األمور في جبال الييودية كميا ،وكان ُك ُّل من يسمع بيا يحفظيا في قمبو قائالً" :ما عسى أن يكون ىذا

الطفل؟"؛ َّ
ألن يد الرب كانت معو))(  ،)6وقد حددت الكنيسة يوم ميالده في(  71حزيران)؛ أي :عندما يبدأ النيار
النيار بالنقصان ،وعيد ميالد السيد المسيح في( 75كانون األول)؛ أي :عندما يبدأ النيار بالزيادة ،وذلك

(  )1ينظر  :صحف النبي يحيى  ،د .منذر الحايك  ،ص.71
(  )7إنجيل لوقا  8 : 1ـ ـ ـ ـ ـ.17

(  )1ينظر  :انجيل لوقا  18 : 1ـ ـ ـ ـ ـ .75
(  )1ينظر  :إنجيل لوقا .16 : 1

(  )5وقيل :كانا يسكنان بمدة يطا بالقرب من الخميل ،وقيل :في مدينة حبرون وىي مدينة الخميل الفمسطينية.
(  )6إنجيل لوقا .66 : 1
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استنادا إلى قول يوحنا((:ينبغي َّ
ص)) (  ،)1وفي اليوم الثامن لميالده ،خالل حفمة ختانو
أن ذلك ُ
ً
يزيد و ّأني أنا أنقُ ُ
زكريا" عمى اسم أبيوّ ،إال َّ
أن والدتو
المقربون تسميتو " ّ
اسما ،اقترح ّ
وفق الشريعة الييودية ،التي يتم فييا منحو ً

سمى يوحنا ،وسألوا أباه باإلشارة ماذا يريد أن يسمي الطفل؟ فكتب عمى لوح "اسمو
اعترضت ،وطمبت أن ُي َّ
لوحا ،وكتب قائالً :اسمو يوحنا ،فتعجب الجميع)) (  ،)7واسم يوحنا مؤلف من مقطعين :يو،
يوحنا"(( :فطمب ً
الحنان" .أما لقب "المعمدان" الذي ورد في العيد
يوه" ،و حنا ،وتأتي من الحنان ،فيعني االسم "اهلل ّ
وتعني"َ :ي َ
عمد السيد المسيح ـ ـ ـ كما جاء في
الجديد ،وتعتمده الكنيسة؛ فصفة ألعمالو في التعميد بالماء ،وخاصة كونو ّ
عدة ،منيا" :السابق"؛ َّ
ألنو سبق السيد
المصادر المسيحية ـ ـ ــ ،ويطمق عميو في الكتابات الكنسية المسيحية ألقاب ّ

الم َع ِّمد ،والمنادي بالتوبة،
المسيح  ، وجاء؛ ليميد الطريق أمامو ،والمالك المرسل ،والنبي ،والصابغ أو ُ
والغيور ،والشاىد ،والمشيود لو ،وغيرىا( .)1
ف الكثير عن حياة " يوحنا المعمدان" قبل بدئو بالدعوة والتعميد ،فطفولتو تكاد تكون
عر ُ
ً
ثانيا :حياتو وزمانو:ال ُي َ
مجيولة في مصادر التراث الديني المسيحيَّ ،أما في مرحمة شبابو؛ فحياتو كانت غريب ًة بحسب وصف األناجيل،
فقد كان يعيش حياة التق ّشف والبساطة والزىد ،فيمبس عباءة من َوَبر الجمال ،ويشد خصره بحزام من جمد ،وكان
ثوبا من
نصو((:وكان يوحنا يمبس ً
طعامو مما يتوفر في الطبيعة :الجراد والعسل البري ،جاء في إنجيل متى ما ّ
ِ
العسل البري ،)1 ( ))...ويحدد العيد الجديد زمن
َوَبر الجمال ،وعمى وسطو حزام من ِجمد ،ويقتات من الجراد و َ

ٍ
لكثير من القياصرة والرؤساء المعروفين في زمانو ،جاء في إنجيل
معاصر
ًا
وجود "يوحنا المعمدان"؛ بأنو كان
اليا عمى
البنطي و ً
س ُ
لوقا ما ّ
نصو ((:في السنة الخامسة عشرة من سمطنة طيباريوس قيصر ،إذ كان بيالطُ ُ
ور َتر ُ ِ
بع عمى إيطُ َّ
وس
وك َِة
الييودية،
رئيس ُر ٍ
س رئيس ُر ٍ
وري َة ُ
ُ
بع عمى الجميلُ ،
اخوِنيت َسَ ،وليسانيُ ُ
س أخوهُ ُ
وفيمب ُ
وىيرود ُ
وقي َافا ،كانت كممةُ ِ
ِ
اهلل عمى ُي َّ
الكينة َّ
ِ
زكريا في البرية)) ( .)5
رئيس
األبمي ِة ،في أيام
بع عمى
رئيس ُر ٍ
وحنا بن ّ
ّ
حنان ََ
َ
َّ
تاريخيا ،يؤكد تاريخية وجوده ،ويحدد كذلك
معاصر ليؤالء الحكام المعروفين
ًا
إن وضع "يوحنا المعمدان"
ً

جميعا مثبتون من قبل المؤرخين الرومان والييود بألقابيم ،كما
اإلطار الزمني ليذا الوجود بكثير من الدقة ،فيم
ً
تاريخيا َّ
ميالدية ،وبذلك
أن طيباريوس اعتمى عرش اإلمبراطورية الرومانية سنة 11
ورد بالنص أعاله ،وقد ورد
ّ
ً
دعوتو
تكون السنة الخامسة عشرة من حكمو ىي ما بين العامين ( 78و  )79ميالدية؛ حيث بدأ يوحنا
َ
لمناس( .)6

ثالثًا :بداية خدمة يوحنا المعمدان :جاء في المصادر المسيحية َّ
أن يسوع المسيح قال في حق
"يوحنا المعمدا ن" ( ( :الحق أقول لكم :ما ظير في الناس أعظم من يوحنا المعمدان ،ولكن أصغر

(  )1إنجيل يوحنا .11 : 1
(  )7إنجيل لوقا .61: 1

(  )1ينظر  :صحف النبي يحيى  ،د .منذر الحايك  ،ص .17
(  )1إنجيل متى .1 : 1

(  )5إنجيل لوقا .7 ، 1 : 1

(  )6ينظر  :صحف النبي يحيى  ،د .منذر الحايك  ،ص .11
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الذين في ممكوت السم ا وات أعظم منو) )

( ، )1

وقد بدأ يوحنا المعمدان يكرز بمعمودية التوبة لمغف رة

الخطايا ،فتقاطر إليو الناس من أورشميم وكل الييودية وجميع الكورة المحيطة باألردن ؛ بسبب ما

عرفوه عن معج زة مولده وحياة التقشف التي عاشيا (  ، )7فنادى يوحنا لتمك الجموع قائ الً ( ( :توبوا ؛ ألنَّ و

قد اقترب ممكوت السم ا وات) ) (  . )1فكانت التوبة عن المعاصي والرجوع لمرب وااللت زام بالشريعة ىي
أساس الدعوة التي َّ
بش ر بيا يوحنا المعمدان ،وكان ليذه الدعوة م ظير خارجي ،ىو االغتسال بالماء
الخ طايا،
لتطيير الجسد ،بالت زامن مع التوبة التي تطيّ ر الروح ،وبيذه الخطوات البسيطة ،تُغفَ ُر َ
صالح ا ،وكأنَّ و خمق من جديد ،بشرط أن يتبع ذلك
إنسان ا
ويعود المرء _ ميما كانت ذنوبو _
ً
ً

االلت زام ،برضا الرب ( . )1

تعم دوا عمى يديو إنيم
فالتوبة في معمودية يوحنا المعمدان ىي األساس؛ لذلك قيل عن الذين ّ
ليعم دىم في نير
كانوا((:يخرجون إليو من أُورشميم وجميع الييودية وكل األرجاء المحيطة باألردن،
ّ

األردن ،معترفين بخطاياىم)) (  . )5لكن يوحنا المعمدان كان يموم من يكتفي بالمعمودية لغسل ذنوبو

نص و((:وكان يوحنا يقول لمجموع الذين جاءوا ليتعمدوا
دون أن يعمل
صالح ا ،جاء في إنجيل لوقا ما ّ
ً
ثمرا يبرىن عمى
عمى يده :يا أ والد األفاعي ،من ع مّمكم أن تيربوا من الغضب اآلتي؟ أثمروا ً

( )6
ولم ا سأل الناس يوحنا المعمدان كيف ينبغي أن يصنعوا ثمار توبتيم؟ قال ليم((:م ن
توبتكمَّ ، ))...
ليم((:من كان لو ثوبان فَ مي ِ
أيض ا
ارون
عط من ليس لو ،ومن لو
ً
طعام فميفعل ىكذا ،وجاء عشَّ َ
ُ
ٌ
ليعتمدوا فقالوا لو :يا م عمِّ م ،ماذا نفعل؟ فقال ليم :ال تستوفوا أكثر مما فرض لكم ،وسألو ِ
ون
ج ند يُّ َ
ُ
ُ
( )7
ِ
ِ
ٍ
أح د  ،واكتفوا بعالئ ف كُ م)) ،
أيض ا قائمين :وماذا نفعل نحن؟ فقال ليم :ال تَ ظمموا ً
أحد ا ،وال تَ شُ وا بِ َ
ً
ميدد ا
مؤكد ا ليم عمى تالزم اإليمان باألعمال الصالحة،
فبين ليم عالقة اإليمان بالعمل الصالح،
ً
ً
المتقاعسين ومح ذّ رىم من المصير الذي ينتظرىم((:اآلن قد و ِ
ض َع ت الفأس عمى أصل الشجر فكل
ُ
جيد ا تقطع وتمقى في ا لنار)) (  . )8ىذا ما جاء في المصادر المسيحية من أ َّن
ثمرا ً
شج رة ال تصنع ً
ولخ صيا بكممتين ،تشكل رسالتو لمناس :توبوا،
يوحنا المعمدان حدد خدمتو بخطوات بسيطة،
ّ
واعترفوا ،ورغم بساطتيا؛ َّ
إال أنَّ يا كانت قوية ومؤث رة.

(  )1إنجيل متى .11 : 11

(  )7ينظر  :قاموس الكتاب المقدس ،مجمع الكنائس الشرقية ،مكتبة المشغل ،بيروت ـ ـ ـ ـ ـ ـ لبنان ،ط1981 ،6م ،ص.1116
(  )1إنجيل متى .7 : 1

(  )1ينظر  :صحف النبي يحيى  ،د .منذر الحايك  ،ص .11
(  )5إنجيل متى .6 ، 5 : 1
(  )6إنجيل لوقا .8 ، 7 : 1

(  )7إنجيل لوقا  11 : 1ـ ـ ـ ـ ـ ـ .11
(  )8إنجيل لوقا .9 : 1
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ابعا :وفاتو  :أجمعت الروايات اإلنجيمية عمى مقتل يوحنا المعمدان ،و َّ
أن الممك ىيرودس اعتقمو؛ بسبب ىجومو
رً
الدائم عميو ،والتنديد بظممو خالل وعظو الناس ،وقد ذكرت بعض األناجيل َّ
أن السبب الرئيس ليذا االعتقال ىو
زوجة ألخيو فيمبس ،فيو الوحيد
موقف يوحنا المعمدان من رغبة ىيرودس الممك بالزواج من ىيروديا التي كانت ً
الذي وقف بوجيو ،وقال لو عالنية((:ال يحل أن تكون لك امرأة أخيك)) (  .)1وقد أشار صاحب إنجيل لوقا إلى
الربع فإذ َّ
توب َخ منو لسبب ىيروديا امرأة فيمُبس أخيو ،ولسبب جميع
بقولو((:أما
ىذا األمر
َّ
ُ
ىيرودس رئيس ُ
أن ىيروديا َّ
ىيرودس يفعميا))(  ،)7وقد ورد في األناجيل َّ
مكيدة لالنتقام من يوحنا
دبرت
الشرور التي كان
ً
ُ
المعمدان الذي اعترض عمى زواجيا من الممك ىيرودس ،كما جاء في إنجيل مرقس((:وسنحت الفرصة لييروديا
عندما أقام ىيرودس في ذكرى مولده وليمة لمنبالء وكبار القادة وأعيان الجميل ،فدخمت ابنة ىيروديا ورقصت،

مشددا قال" :أعطيك
يمينا
ً
فأعجبت ىيرودس والمدعوين ،فقال الممك لمفتاة" :أُطمبي ما شئت فأعطيك" وحمف ليا ً
كل ما تطمبين ولو نصف مممكتي" فخرجت الفتاة وسألت أميا :ماذا أطمب؟ .فأجابتيا" :رأس يوحنا المعمدان"،
فأسرعت إلى الممك وقالت لو" :أُريد أن تعطيني اآلن عمى ٍ
كثيرا؛ ولكنو
طبق رأس يوحنا المعمدان" ،فحزن الممك ً
يجيء برأس
جنديا وأمره بأن
أراد أن ال يرد طمبيا من أجل اليمين التي حمفيا أمام المدعوين ،فأرسل في الحال ً
َ
يوحنا ،فذىب وقطع رأسو ،وجاء بو عمى طبق وسممو إلى الفتاة َف َح َممَتوُ إلى أميا)) (  ،)1وفي التراث الكنسي توجد

توجد إضافات لرواية األناجيل تقولَّ :
إن ىيرودس وضع يوحنا المعمدان في قمعة "مخيروس" المطمة عمى البحر

الميت ،في نياية سنة  67أو مطمع سنة  68لمميالد ،و َّأنو أمضى في سجنيا ثالثة أشير قبل أن يحل عيد

ميالد ىيرودس ،وترقص في احتفال القصر بيذه المناسبة سالومي ابنة ىيروديا( .)1

وقد ُيصاب الباحث بالحيرة عند دراسة ىذا الموضوع في المسيحية ،وعند مراجعة النصوص الواردة في
إن وقوف يوحنا المعمدان بوجو ىيرودس الممك ،وقولو عمى المألَّ :
األناجيل التي تناولت ىذه المسألة ،إذ َّ
إن

تماما ،فقد أوجبت الشريعة الييودية
زوجة أخيو ال تحل لو؛ ال يوافق ما جاء في الشريعة الييودية ،بل يخالفو ً
نصو ...((:فال
دينيا و
زواج األخ بأرممة أخيو المتوفى ،وجعمت ذلك
اجتماعيا ،جاء في سفر التثنية ما ّ
ً
مطمبا ً
ً
ِ
وىيرودس كان
زوجة)) ( .)5
ُ
َتصر امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي ،أخو زوجيا يدخل عمييا ويتخذىا لنفسو ً
ييوديا ،فمماذا وقف يوحنا المعمدان يعمن حرمة ىذا الزواج؟ وىل َّ
أن يوحنا المعمدان خالف نصوص الشريعة
ً
الييودية في ىذه المسألة؟ واذا كانت الصابئية قد استفادت من االختالف الحاصل في ىذه النصوص لتعمن َّ
أن

ييوديا ولم يبعث في الييودية ،وأعمنت صراحة أنو آخر أنبياء الصابئية ومجددىا بعد
"يييا ُييانا" ما كان
ً
اندثارىا ،فإن األمر غير ذلك في المسيحية ،فربما تكون المطموبة لمزواج ىي "سالومي" ابنة أخيو ،وليست

(  )1إنجيل مرقس .18: 6

(  )7إنجيل لوقا  15 : 1ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .71

(  )1إنجيل مرقس  71 : 71ـ ـ ـ ـ ـ ـ  78؛ إنجيل متى  6 : 11ـ ـ ـ ـ ـ .17
(  )1ينظر  :صحف النبي يحيى  ،د .منذر الحايك  ،ص .56
(  )5سفر التثنية .5 : 75
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"ىيروديا" أرممة أخيو ،كما ُيذكر في بعض المصادر ،فيكون ذلك الذي أثار حفيظة نبي اهلل يحيى "يوحنا
المعمدان"  فرفض زواج العم بابنة أخيو ،وىذا الذي تحرمو الشريعة الييودية .واهلل تعالى أعز وأعمم.
أن مقتل يوحنا المعمدان يقع في(79آب) ،والذي يبدو َّ
وتحدد الكنائس المسيحية َّ
أن ىذا التاريخ غير دقيق؛

ألنو ال يعتمد عمى مصادر موثوقة ،لكن؛ بموجب التراث المسيحي َّ
َّ
فإن يوحنا المعمدان قُتل بعد قُرابة سنتين من
( )1
ال لقصة مقتل يوحنا المعمدان يقول
تقريبا من رفع السيد المسيح  ، واستكما ً
بداية إعالن دعوتو ،وقبل سنة ً
َّ
يوسيفوس((:إن اليزيمة النكراء التي ألحقيا الممك الحارث
المؤرخ الييودي

( )7

بييرودس بعد قتمو ليوحنا كانت

وفاقا ،ودينونة إليية ،نزلت بو بسبب شره)) ( .)1
اء ً
جز ً
فائدة :مما تجدر اإلشارة إليو َّ
أن جميع النصوص الواردة في الكتاب المقدس تشير وبكل وضوح عمى أن ماء

التعميد الذي استخدمو نبي اهلل يحيى كان في نير األردن ،وفي ذلك إشارة وداللة عمى أن نبي اهلل
ث فييا ،فيذا يدل بما ال يقبل الشك؛
يحيى عاش في تمك المنطقة أو بالقرب منيا ،وبما َّأنو كان
ييودياَ ،وُب ِع َ
ً
عمى َّ
أن القوم عاشوا في غور األردن وما يجاورىا ،ولم يدخموا فمسطين البتة ،وذاك الذي يشير إليو بعض
ِ
الباحثين في أبحاثيم ،إال َّ
البعض اآلخر
جعمت
أن تحريف الييود لمجريات التاريخ وأماكنو ،وبراعتيم في ذلك،
َ
من الباحثين يسمِّم بما خطتو أيدي القوم من تشويو وتزييف لمتاريخ بشقيو ،الزماني والمكاني ،فأصبحت أنظار
زور ـ ـ ـ ـ أماكن تواجد الييود سابقًا.
الناس وعقوليم تتجو صوب فمسطين باعتبارىا ـ ـ ـ ـ ًا
((وخرج إليو جم يع كورة الييودية ،وأىل أورشميم ،واعتمدوا جميعيم منو في نير األردن ،معترفين

( )1
ال ّأنو أدخل (اورشميم)؛ ألجل غاية معينة ،إذ كيف يجتمع من كان
بخطاياىم))  .وال أجد كاتب ىذا النص إ ّ
تحديدا؛ ألجل التعميد عمى يد نبي اهلل يحيى في نير
يسكن حول نير األردن ،مع أىل فمسطين ،والقدس
ً

األردن؟

المبحث الثالث :نبي اهلل يحيى  في اإلسالم)(IsLam

زكريا  والبشارة بيحيى  في اإلسالم
المطمب األول :نبي اهلل ّ

زكريا  في اإلسالم:
أوًال :نبي اهلل ّ
زكريا في القـرآن الكـريم فـي سـور ع ّـدة ،منيـا مـا جـاء فـي سـورة ال عمـران فـي قول
جاء ذكر نبي اهلل ّ

تعالى :ﭽﯰﯱﯲ ﯳﯴ ﯵﯶﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽﯾ ﯿﰀﰁﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﭑ ﭒﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
(  )1ينظر  :صحف النبي يحيى  ،د .منذر الحايك  ،ص ( 58بتصرف).

(  )7الحـارث ( ال اربــع )  ،تا سـع ممــوك األنبـاط ،حكــم مـا بــين 9قبـل المــيالد إلـى 11مــيالدي ،وكانـت أىــم سـنوات االزدىــار النبطـي فــي
حكمـو ،انت صــر فــي حــروب عــدة ،كــان مــن أىميــا حربــو ضــد ىيـرودس فــي معركــة جمعــاد عــام  7لممــيالد .ينظــر :المنــتظم فــي تــاريخ
الممـوك واألمـم ،جمــال الـدين أبــو الفـرج بــن عبـدالرحمن بــن عمـي بــن محمـد الجــوزي(ت 597ه) ،دار الكتـب العمميــة ،ط1995 ،7م/1 ،

.187

(  )1التاريخ الكبير  ،يوسيفوس  ،ترجمة :يوسف موسى ،دار المعارف ،القاىرة1967 ،م ،ص .719
(  )1انجيل مرقس .5 : 1
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ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡﭼ(  ،)1ومنيا ما جاء في سورة مريم كما في قولو تعالى :ﭽ ﭓ ﭔ ﭕﭖﭗ ﭘ ﭙ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﭼ

( )9

ففـي اآليتـين الكـريمتين نجــد َّ
خفيــا،
أن نبـي اهلل ّ
زكريـا نـادى ربــو أن ييبـو الذريـة الطيبـة ،وكــان ىـذا النـداء ً

المنوع في غير أوانـو ،أو فـي غيـر بيئتـو ،وأنيـا
والذي دفعو إلى ذلك؛ ما وجد عند مريم(عمييا السالم) من الرزق َّ
أخبرتو َّ
أن ىذا الرزق من عند اهلل ،الذي يرزق من يشاء بغير حساب ،وال موجبات أسـباب ،وذاك بيـان قـول اهلل

تعالى :ﭽ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾﯿﰀ ﰁﰂ ﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
( )2
ع شتى؛ إنيا مسألة غير عادية ،فقـد أخبرتـو مـريم
ﰕ ﭼ  ،وقد أثارت ىذه المسألة في نفس زكريا نواز َ
أن الـرزق الـذي عنـدىا ىـو مـن عنـد اهلل ،و َّ
َّ
أن اهلل يـرزق مـن يشـاء بغيـر حسـاب ،فيـو اإللـو القـادر عمـى أن يقــول

زكريا نفسوَّ ،
حدثتو "إذا كانت لمقدرة طالقة في أن تفعل بال أسـباب،
وكأن نفسو قد ّ
لمشيء كن فيكون ،وىنا َذ َكَر ّ
عتيــا ،وام أرتــي
وتعطـي مــن غيــر حســاب ،فأنــا أريــد ولـ ًـدا يخمفنــي ،رغــم أننـي عمــى ِكَبــر ،ورغــم بمــوغي مــن الســن ّ
عاقر" ( .)4
َّ
زكريا كمما دخل عمـى مـريم ىـي التـي نبيتـو إلـى مـا يتمنـى ويرغـب،
إن مسألة الرزق الذي وجده نبي اهلل ّ
َّ
لكن الذي ُيالحظ ىنا َّأنو لم يكن طمبو لمولد لِما َيطمبوُ النـاس العـاديون؛ مـن أن يكـون زينـة لمحيـاة ،أو ِذك ًـرا؛
بل كان طمبو إلرث النبوة ،وارث المناىج ،وارث القيم(  .)5فجاءتو البشا ةر عمى الفور وىو قائم يصمي.
ثانيـا :البشــارة بيحيـى  :جـاء ذكــر البشـا ةر فـي الـذكر الحكــيم ،ومـن ذلـك قـول اهلل تعــالى فـي سـو ةر آل عم ـران:
ً
ﭽ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭼ(  ،)6وقولو تعالى في سورة مريم :ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ( ، )2
زكريـ ــا؛ بـ ــل َّ
ﮑﭼ(  ،)2ومـ ــن المعمـ ــوم َّ
إن الـ ــذي نـ ــاداه ى ـ ــو
أن المالئكـ ــة(عمييم السـ ــالم) لـ ــم يجتمع ـ ـوا لمنـ ــاداة ّ

أن المالئكة ىي التي نادتو؛ كما َّ
ولما جاء القول الحق ىنا َّ
أن الصوت في الحدث ـ ـ ـ كاإلنسان ـ ـ ـ لـو
جبريلَّ ،
جيـة يـأتي منيـا ،فالصـوت القـادم مـن المـأل األعمـى ال يعـرف اإلنسـان مـن أيـن يأتيـو ،ألن اإلنسـان يسـمعو وكأنــو

(  )1سورة آل عمران  :اآليتان .18 ،17
(  )7سورة مريم  :اآليات  7ـ ـ ـ ـ .6
(  )1سورة آل عمران  :اآلية .17

(  )1ينظر  :تفسير الشعراوي ،محمد متولي الشعراوي(ت  1118ه) ،مطابع أخبار اليوم ،القاىرة1997 ،م.1117 / 1 ،
(  )5ينظر  :تفسير الشعراوي ،محمد متولي الشعراوي.1111 / 1 ،
(  )6سورة آل عمران  :اآلية .19
(  )7سورة مريم  :اآلية .7
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ممكا في كل مكان ،والعصر الحديث الذي نعيشـو قـد ارتقـى فـي الصـوتيات
يأتي من جميع الجيات ،وكأن ىناك ً
ـادر عمـى جعـل المــؤثر الصـوتي يحـيط باإلنسـان مــن جيـات ع ّـدة ،إذن فقــول
ووصـل لدرجـة أن اإلنسـان أصــبح ق ًا

الحــق :ﭽ ﭣ ﭤ ﭼ يعن ــي َّ
لزكري ــا مــن جمي ــع الجيــات(  ،)1وى ــذا الصــوت ج ــاء
أن الصــوت ق ــد جــاء
ّ

ِ
المَب ِّشـ ُـر بـذلك ىـو اهلل  ،وىــو
بالبشـارة :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬﭼ  ،والبشـارة ىـي إخبــار بخيـر زمنـو لــم يـأت ،فـإذا كـان ُ
َّ
ـادة عمــى
القـادر عميــو،
فالمبشـر بــو قـادم ال محالــة :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ لقــد قـال لــو اهلل  :سـأعطيك ،وزيـ ً

سماه اهلل تعالى (يحيى) ( .)9
العطاء ّ
المطمب الثاني :نبي اهلل يحيى  في اإلسالم
أوالً :تسميتُو :ب َّشر ِت المالئكةُ نبي اهلل زكريا بمولود ذكر ،اسمو معروف قبل م ِ
ولده ،وقد ّبين القرآن الكريم
ُُ
َ
َ َ
عدة منيا ،قول اهلل  :ﭽﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ
ذلك في آيات ّ
ﭱ ﭲﭳﭴ ﭵﭶﭼ(  ،)2وقولو تبارك في عاله :ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ (  ، )4وفي تعيين أسمو تأكيدٌ لوعد اهلل تعالى لنبيو الكريم زكريا وتشريفًا لنبيو يحيى
أن َّ
 ،حيث تولى اهلل تعالى تسميتَو ،ومن المعروف عادةً َّ
كل الناس َّإنما يسمييم آباؤىم وذووىم بعد مولدىم،

سماه قبل دخولو في الوجود ،فكان ذلك من خواصو ،فمم يكن لو
َّأما نبي اهلل يحيى فإ َّن اهلل تعالى ىو الذي ّ
َمثَ ٌل وشبيو في ىذه الخاصية(  ،)5و َّأما قولو تعالى :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
( )6
ف المفسرون في المعنى المراد من قولو تعالى :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ عمى أربعة
ختَم َ
ﮑ ﭼ فقد ا َ
أوجو:

أحد قبمو بيذا االسم ،المراد المسمى النظير ،كما في قولو تعالى :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ (  ،)2أي:
يسم ٌ
أ ًوالَّ :أنو لم ّ
شريكا في االسم( .)8
ً

(  )1ينظر  :تفسير الشعراوي ،محمد متولي الشعراوي.1111 / 1 ،
(  )7ينظر  :المصدر نفسو.1115 / 1 ،
(  )1سورة آل عمران  :اآلية .19
(  )1سورة مريم  :اآلية .7

(  )5ينظـر  :مفـاتيح الغيـب أو التف سـير الكبيـر ،أبـو عبـداهلل محمـد بـن عمــر بـن الح سـن بـن الح سـين التيمـي الـرازي ،الممقـب بفخـر الــدين
الدين الرازي(ت 616ه) ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط1171 ،1ه.186/ 71 ،
(  )6سورة مريم  :اآلية .7

(  )7سورة مريم  :اآلية .65

(  )8ينظر  :مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ،الرازي.187/71 ،
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ثانيا :األ سماء النادرة التي ال يكاد الناس يستعممونيا جديرة باألثرة ،واياىا كانت العرب تنحى في التسمية؛ لكونيا
ً

أنبو ،وأنوه ،وأن هز عن النبر( .)1

ثالثًا :عن ابن عباس(رضي اهلل عنيما) قال :إ َّن العواقر لم تمد قبمو مثمَو ،وفي ىذا دليل عمى أ َّن نبي اهلل
زكريا كان ال يولد لو الولد ،كما َّ
عاقر من أول عمرىا ،بخالف نبي اهلل إبراىيم وزوجتو
أن امرأتو كانت ًا
ساره(عمييما السالم) فإنيما إنما تعجبا من البشا ةر بابنيما إسحاق؛ لكبرىما ال لعقرىما( .)7

ابعا :قيل َّإنو سمي(يحيى)؛ أل َّن اهلل تعالى أحيا بو عقر أمو ،أو؛ َّ
ألن اهلل تعالى أحيا قمبيا باإليمان والطاعة،
رً
ميتا ،كما في قولو تعالى :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
حيا والعاصي ً
واهلل تعالى سمى المطيع ً
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬ ﮭﮮ ﮯ ﭼ(  ، )3وقولو تعالى ﭽ ﯡ

ِ
يعص أو ييم بمعصية .والذي يرجحو
ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﭼ (  ، )4أو؛ أل َّن اهلل تعالى أحياه بالطاعة حتى أنو لم
أىل العمم؛ ألَّنو استشيد ،والشيداء أحياء عند ربيم يرزقون ،لقولو تعالى :ﭽ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ (  ،)5فاستمرت حياتو حتى قيام الساعة ( .)6
تبين مما سبق _واهلل اعمم_ ان القول االول ىو الراحج؛ الن ظاىر السياق يدل عمى ذلك.
ثانيا :صفاتُو :وصف اهلل تعالى نبيو الكريم يحيى في سورة آل عمران بأربع صفات ،قال تعالى :ﭽ ﭣ
ً

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭼ (  .)2لهذه
لهذه الصفات هي:
مؤمنا
أوالً :وصفو اهلل تعالى بأنو كان ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ ،والمراد بالكممة ىنا نبي اهلل عيسى ،أيً :

تكون ب(كن) بال أب(  ،)8فعن عبداهلل بن
س ّم َي نبي اهلل عيسى كممة اهلل؛ ألنو َّ
بو ،فيو أول من آمن بو ،وقد ُ
سنا من عيسى بستة أشير ،وكان يحيى أول من آمن
بن عباس(رضي اهلل عنيما) أَّنو قال :إ َّن يحيى كان أكبر ً

(  ) 1ينظـر  :الك شــاف عـن حقــائق غ ـوامض التنزيـل ،أبــو القا سـم محمــود بــن عمـرو بــن أحمـد  ،الزمخ شــري جــار اهلل(ت 518ه) ،دار
الكتاب العربي ،بيروت ،ط1117 ،1ه.778 / 1 ،

(  )7ينظـر  :تف سـير القـرآن العظـيم  ،أبـو الفــداء إ سـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشــي الب صـري ثـم الدم شـقي(ت771ه) ،تحقيـق :محمــد
حسين شمس الدين ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط1119 ،1ه.187 /1 ،

(  )1سورة األنعام  :اآلية .177
(  )1سورة األنفال  :اآلية .71

(  )5سورة آل عمران  :اآلية .169

(  )6ينظر :مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ،الرازي.186 / 71 ،
(  )7سورة آل عمران  :اآلية .19

(  ) 8ينظــر  :م ــدارك التنزي ــل وحق ــائق التأوي ــل ،أبــو البرك ــات عب ــداهلل ب ــن أحم ــد بــن محم ــود ح ــافظ ال ــدين الن س ــفي(ت711ه) ،تحقي ــق:
يوسف عمي بديوي ،دار الكمم الطيب ،بيروت ،ط1998 ،1م.156/1 ،
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َّ
وصدق َّ
وروحو ،وقال :كان يحيى وعيسى ابني خالة ،وكانت أُم يحيى تقول لمريمّ :إني أجد الذي
بأنو كممة اهلل
ُ
في بطني يسجد لمذي في بطنك ،فذلك تصديقو لو( .)1

ثانيا :وصفَو اهلل تعالى َّ
سيدا :وقد فسره ابن عباس(رضي اهلل عنيما) بالحميم ،والكريم ،والتقي ،وقيل:
بأنو كان ً
ً
الفقيو العالم ،أو الذي ال يغمبو الغضب ،والسيد ىو الذي يسود قومو ،أي يفوقيم في الشرف ،وكان نبي اهلل

فائقا
يحيىً 
وقدوة
في الدين
ً

عمى قومة؛ َّ
سيدا
ألنو لم يرتكب سيئ ًة قط ،وياليا من سيادة ،فيو المتقدم المرجوع إليو ،فمما كان ً
فيو ،فتدخل فيو جميع الصفات المذكو ةر من العمم ،والحمم ،والكرم ،والعفة ،والزىد ،والورع( .)7

وصفو اهلل تعالى َّ
صر الرجل :أي:
بأنو كان
ثالثا:
َ
صراَ ،
صر في المغة َ
حصورا :و َ
بس ،يقالَ :ح َ
الح ُ
وح ُ
صَرهُ َح ً
الح ُ
ً
اعتقل بطنو ،والحصور الذي يكتم السر ويحبسو ،والحصور الضيق البخيل( .)1

عاجز
ًا
(حصورا) عمى قولين :أحدىماَّ :أنو كان
أما أىل التفسير فقد اختمفوا في المقصود من قولو تعالى:
ً
ال؛ ألن ذلك من
عن إتيان النساء ،أو َّأنو الذي ال ماء لوَ ،وَرَّد ىذا الرأي جميور العمماء وعدوه غير مقبول أص ً

صفات النقصانِ ،
وذكر صفة النقصان ،في معرض المدح ال يجوز؛ ألنو عمى ىذا التقدير ال يستحق بو ثو ًابا

ال عن َّ
جميعا منزىون عن صفات النقص ،وثانييماَّ :أنو الذي ال يأتي
أن األنبياء عمييم السالم
وال
تعظيما ،فض ً
ً
ً
لعجز ،بل لمعفة والزىد ،وذلك؛ َّ
ٍ
صر النفس ومنعيا ،والمنعُ إنما
النساء ،ال
ألن الحصور ىو الذي يكثر منو َح ُ
ِ
قائما ،فموال َّ
حاصر لنفسو ،فضالً عن قوة
ًا
موجودتين ،لما كان
الداعية كانتا
أن القدرة و ّ
يحصل إذا كان المقتضى ً
( .)1
الداعية والقدرة ،وعمى ىذا َّ
فإن الحصور بمعنى الحاصر ،وفعول بمعنى فاعل
الرغبة و ّ

وقال القاضي عياض(( :اعمم َّ
أن ثناء اهلل تعالى عمى نبيو الكريم يحيىَّ أنو كان "حصو ًار" ليس كما قال
ىيوبا وال ذكر لو ،بل قد أنكر ذلك ُح َّذاق المفسرين ونقاد العمماء فقالوا :ىذه نقيصة وعيب ،وال
بعضيم إنو كان ً
يميق باألنبياء(عمييم السالم) ،وانما معناىا أنو معصوم من الذنوب ،أي :اليمييا كأنو حصور عنيا ،وقيل:

الحصور ىو من منع نفسو من الشيوات ،أي :ال شيوة لو في النساء ،وقد بان ذلك من عدم القد ةر عمى النكاح،

وىو نقص ،وا نما الفضل في كونيا موجودة ثم يمنعيا ،إما بمجاىدة كنبي اهلل عيسى ،أو بكفاية من اهلل
تعالى كنبي اهلل يحيى ،ثم ىي في حق من قدر عمييا ،وأقام الواجب فييا ،ولم تشغمو عن ربو درجة عميا،

(  )1ينظـر  :جـامع البيـان فـي تأويـل آي القـرآن ،محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب اآلممـي ،أبـو جعفـر الطبــري(ت111ه)،
تحقي ــق :أحمـ ــد محمـ ــد شـ ــاكر ،مؤس س ــة الرسـ ــالة ،بيـ ــروت ،ط7111 ،1م751/1 ،؛ روح المعـ ــاني ف ــي تف س ـ ـ ير الق ـ ـرآن العظـ ــيم والسـ ــبع

المثــاني ش ــياب ال ــدين محم ــود ب ــن عب ــداهلل الح س ــيني اآللوســي(ت 1771ه) ،تحقي ــق :عم ــي عب ــد الب ــاري عطي ــو ،دار الكت ــب العالمي ــو،
بيروت ،ط1115 ،1ه.117/1 ،

(  )7ينظر  :مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ،الرازي.16 / 8 ،

(  )1ينظـر  :فقــو العربيــة وســر العربيــة ،عبــد الممــك بــن محمـد بــن ا ســماعيل ،أبــو من صــور الثعــالبي(ت 179ه) ،تحقيــق :عبــد الــرزاق
الميدي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط1،7117م ،ص .17

(  )1ينظـر  :جـامع البيـان فـي تأويـل آي القـرآن  ،الطبـري756/1 ،؛ روح المعـاني فـي تف سـير القـرآن العظـيم وال سـبع المثـاني ،اآللوســي

اآللوسي 118 / 1
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وىي درجة نبينا محمد الذي لم تشغمو كثرتين عن عبادة ربو؛ بل زاده ذلك عبادة بتحصينين وقيامو عميين

صرح أنيا ليست من حظوظ دنياه ىو ،وان كانت من حظوظ دنيا غيره))( .)1
وىدايتو ّإياىن ،بل َّ
ابعا :وصفَو اهلل تعالى َّ
نبيا من الصالحين :وىذه بشارة ثانية بنبوة نبي اهلل يحيى بعد البشا ةر
بأنو كان ً
رً

بوالدتو ،وىي أعمى من األولى ،كقولو تعالى ألم سيدنا موسى :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ( ، )9
وأما الصالح فالمراد بو ىنا ما فوق الصالح الذي البد منو في منصب النبوة البتة من أقاصي مراتبو ،وعميو

قدر من
مبنى دعاء نبي اهلل سميمان :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ (  .)1وذلك؛ ألن لألنبياء ًا

قدر(  .)1كما أثنى اهلل تعالى عمى
نصيبا منو كان أعمى ًا
الصالح لو انتقص النتفت النبوة ،وكل من كان أكثر
ً
نبيو الكريم يحيى بالثناء العطر ،ووصفو في سورة مريم بالبر ،والتقوى ،والصالح ،واالستقامة ،قال تعالى:
ﭽ ﭑ ﭒﭓ ﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡ ﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧ
ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯﭰ ﭱﭼ

( .)5

فقد ذكر المفسرون :إ َّن اهلل تعالى وصف يحيى في ىذه

اآليات بصفات تسع ىي:
ال :إعطاؤه الكتاب :والكتاب ىو التوراة؛ كتاب بني إسرائيل من بعد سيدنا موسى ،قال تعالى ﭽ ﭮ ﭯ
أو ً
ﭰ ﭱﭲﭳﭴ ﭼ(  ،)6قال ابن عطية(رحمو اهلل) :اإلجماع عمى ّأنو التوراة ،عمى أن "ال" لمعيد،
وال معيود إذ ذاك سواهَّ ،
كثير من أنبياء بني إسرائيل(عمييم
خص ًا
موجودا حينئذ ،كما َّ
فإن اإلنجيل لم يكن
ً
السالم) بمثل ذلك( .)7

أن الحكمة تأتي متأخ ًرة ،لكن نبي اهلل يحيى قد أ ِ
صبيا :من المعروف َّ
صبيا،
ُكرَم بيا ً
ثانيا :آتاه اهلل الحكم ً
ً
)
2
(
ف في معنى "الحكم" ،فمن قائل :إنيا
قا تعالى :ﭽ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭼ  ،وقد أُختُمِ َ
بمعنى الحكمة ،وتعني :الفيم في التوراة والفقو في الدين ،قال الطبري(رحمو اهلل) :المعنى :أعطيناه الفيم لمكتاب

في حال صباه قبل بموغو أسنان الرجال(  ،)9وقيل :إَّنيا النبوة وعميو الكثير ،وأنو أوتييا وىو ابن ثالثين،

(  )1الشفا بتعريف حقوق المصطفى ،القاضي عياض اليحصبي ،بيروت1979 ،م.88/1 ،
(  )7سورة القصص  :اآلية .7
(  )1سورة النمل  :اآلية .19

(  )1ينظر  :مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير  ،الرازي .17 / 8 ،
(  )5سورة مريم  :اآليات  17ـ ـ ـ .15
(  )6سورة الجاثية  :اآلية .16

(  ) 7ينظـر  :المحـرر الــوجيز فـي تف ســير الكتـاب العزيــز ،أبـو محمــد عبـدالحق بــن غالـب بــن عبـدالرحمن بــن تمـام بــن عطيـة األندلســي

المحاربي(ت 517ه) ،تحقيق :عبدالسالم عبدالشافي محمد ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط1177 ،1ه.711/1 ،
(  )8سورة مريم  :اآلية .16

(  )9ينظر  :جامع البيان في تأويل آي القرآن ،الطبري.51 /16 ،
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وقيل :ىو ابن سبع سنين ،ولم يتنبأ أكثر األنبياء(عمييم السالم) قبل األربعين ،وقد ذىب الرازي(رحمو اهلل) في

تفسيره إلى َّأنيا النبوة؛ أل َّن اهلل تعالى قد أحكم عقمو في صباه وأوحى إليو( .)1
لدنا :أيَّ :
لدِّنية ال يتكمَّفُوُ وال يتعممو ،واَّنما ىو مجبو ٌل عميو،
ثالثًا:
أن اهلل تعالى آتاه الحنان ىبة ُ
وحنانا من ّ
ً
محببا عند الناس ،فكل
الحنان :صفة ضرورية لمنبي المكمف رعاية لمقموب والنفوس ،والمراد جعمناه ً
ومجبو ٌل بو ،و ُ

من رآهُ أحبو ،ونظيرهٌ قولو تعالى :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ( .)9
وزكاة :والزكاةُ ،الطيارة من الدنس واآلثام والذنوب ،فعن ابن عباس(رضي اهلل عنيما)قال :الزكاة :البركة،
ابعا:
ً
رً
والمعنى :آتاه اهلل الطيارة والعفة ونظافة القمب والطبع؛ يواجو بيا أدران القموب ودنس النفوس ،فيطيرىا

ويزّكييا( .)1

اقبا لو ،يخشاه ويستشعر رقابتو عميو في س هر
تقيا :أي :كان موصوالً باهلل عز وجل ،مر ً
خامسا :وكان ً
ً
( )1
ونجواه ،وأولى الناس بيذا الوصف من لم َي ِ
عص اهلل تعالى وَلم َي ِيم بمعصيتو؛ نبيو الكريم يحيى. 

وبر بوالديو :فقد كان نبي اهلل يحيى باًار بوالديو ،مسارًعا في طاعتيما ومحبتيما ،غير ٍ
عاق ليما،
سادساً :ا
ً
وما ذاك؛ إالّ َّ
ألنو ال عبادة بعد تعظيم اهلل تعالى مثل اإلحسان والبر بالوالدين لقولو تعالى :ﭽﮗ ﮘ ﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ( .)6 ()5
متعاليا عن قول الحق واالذعان لو ،أو متطا ًوال عمى الخمق ،فقد
متكبر
ًا
جبارا :أي :لم يكن
ً
ً
سابعا :ولم يكن ً
وصفو بالتواضع ولين الجانب ،كما وصف اهلل تعالى نبينا الكريم محمد بقولو :ﭽ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ(  ،)2قال الحسن البصري(رحمو اهلل) :ىذا خمق سيدنا محمد بعثوُ اهلل

تعالى بو ،ىذا؛ وأل َّن رأس العبادات معرفة اإلنسان نفسو بالذل ،ومعرفة ربو بالعظمة والكمال ،ومن عرف نفسو

بالذل ،وعرف ربو بالكمال ،كيف يميق بو الترفع والتكبر؟ ولذا َّ
ومطرودا
بع ًدا
ً
فإن إبميس لما تجبر وتمرد صار ُم َ
عن رحمة اهلل تعالى( .)8
ثامنا:
ً

العالم،

والديو،

العصي صفة مبالغة عمى وزن (فعيل) فيي أبمغ من العاصي ،كما َّ
أن العميم أبمغ من
ولم يكن عصيا :و
ُّ
مستكبر عن طاعة اهلل تعالى ،وطاعة
ًا
اد :المبالغةُ في النفي ،ال نفي المبالغة ،بمعنى :لم يكن
والمر ُ
اضعا لوالديو ،يأتمر لما أُِمَر بو ،وينتيي عما ُن ِيي عنو ،ال يعصي ربو وال والديو( .)9
فكان متذلالً هلل متو ً
َ

(  )1ينظر  :مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ،الرازي.191 / 71 ،
(  )7سورة طو  :اآلية .19

(  )1ينظر  :تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.181 /1 ،

(  )1ينظر  :جامع البيان في تأويل آي القرآن ،الطبري.58/ 16 ،
(  )5سورة اإلسراء  :اآلية .71

(  )6ينظر  :تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.58/1 ،
(  )7سورة آل عمران  :اآلية .159

(  )8ينظر  :مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ،الرازي.191 / 71 ،
(  )9ينظر  :جامع البيان في تأويل آي القرآن ،الطبري.59 /16 ،
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تاسعا :قال تعالى في حقو :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ(  ،)1وفيو ثالثة أقوال( :)7
ً
أمان من اهلل تعالى يوم ٌولِ َد؛ من أن ينالو الشيطان بالسوء بما ينال بو بني آدم.
.1
.7

من المعموم َّ
أن مواطن وأيام الوحشة ثالث؛ يوم يولد فيرى نفسو خارًجا مما كان فيو ،ويوم يموت فيرى

.1

"وسالم عميو يوم ولد " أي :أول ما يرى الدنيا ،و "يوم يموت "أي :أول يوم يرى فيو أمر اآلخرة ،و" يوم

قوما ما شاىدىم قط ،ويوم يبعث فيرى نفسو في محشر عظيم ،فأكرم اهلل تعالى نبيو يحيى ،وخصو بالسالم
ً
عميو في ىذه المواطن الثالثة.
تنبييا عمى كونو من الشيداء
"حيا"
يبعث حيا " أي :أول يوم يرى فيو الجنة والنار ،وىو يوم القيامة ،وانما قال ً
ً
لقولو تعالى :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ ( .)1
خص اهلل تعالى فييا نبيو الكريم يحيى في ىذه
ظير أن المراد بالسالم :التحية المتعارف عمييا ،وقد َّ
واأل ُ
المواطن التي يكون فييا العبد في غاية الضعف والحاجة وقمة الحيمة والفقر إلى اهلل .)1 (

عدة ،أىميا:
أما في السنة النبوية المطي ةر فقد جاء وصف نبي اهلل يحيى في أحاديث ّ
أن رسول اهلل قال((:ما من ٍ
 .1جاء عن ابن عباس(رضي اهلل عنيما)َّ ،
ىم
عبد إالّ وقد أخطأ ،أو َّ
زكريا ،فإنو لم ُيخطئ ولَم َي ِيم بخطيئة)) ( .)5
بخطيئة ،ليس يحيى بن ّ
 .7وعن ابن عباس(رضي اهلل عنيما) أيضا ،عن النبيَّ أنو قال(( :ما من ٍ
ال وقد أخطأ ،أو َىَّم
أحد إ ّ
ً
زكريا)) ( .)6
بخطيئة إالّ يحيى بن ّ
 .1عن عبداهلل بن عمرو بن العاص ،قال :قال رسول اهلل (( :ال ينبغي ألحد أن يقول أنا خير من يحيى

ىم بخطيئة ،وال عمميا)) ( .)7
زكريا ما َّ
بن ّ
ثالثًا :استشياد نبي اهلل يحيى  : لم يتطرق القرآن الكريم إلى حادثة مقتل نبي اهلل يحيى الواردة في
العيد الجديد ،وال لكيفية موتو ،وترك ذلك في طيات الغيب ،أما روايات التراث اإلسالمي فقد اختمفت ،فيما إذا

موتا ،أو أنيما قد قُتال ،كما ورد في الكتاب المقدس ،لكننا
زكريا وابنو يحيى(عمييما السالم) قد ماتا ً
كان نبي اهلل ّ
نجد أن معظم الروايات تُكرر قص ص مقتميما ،فمع َّ
أبدا ،لكنو قد تكرر في
أن النص القرآني ال يشير لذلك ً
(  )1سورة مريم  :اآلية .15

(  )7ينظر  :المصدر السابق.67/1 ،
(  )1سورة آل عمران  :اآلية .169

(  )1ينظر  :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،اآللوسي.71/16 ،

(  )5ال سـنن الكبـرى ،أحمــد بـن الح ســين بـن عمــي بـن موســى الخ سـروجردي الخ ارســاني(ت 158ه) ،تحقيـق :محمــد عبـدالقادر عطــا ،دار
دار الكتب العممية ،بيروت،ط7117 ،1م.111 / 11 ،

(  )6الكتــاب الم صــنف فــي األحاديــث واآلثــار( م صــنف اب ــن أبــي شــيبة) ،أبــو بكــر بــن أبــي ش ــيبة ،عبــداهلل بــن محمــد بــن إب ـراىيم ب ــن

عثمان العبسي(ت 715ه) ،تحقيق :كمال يوسف الحوت ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط1119 ،1ه.116 / 6 ،

(  )7م ســند اإلمــام أحمــد ب ــن حنبــل ،أبــو عب ــداهلل أحمــد بــن محم ــد بــن حنبــل ب ــن ىــالل بــن أ س ــد ال شــيباني(ت711ه) ،تحقيــق :ش ــعيب
األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط7111 ،7م.115 / 1 ،

922

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL(9102) Vol 01 (3) :902-943

القرآن الكريم ِذكر قتل بني إسرائيل لألنبياء بغير حق ،قال تعالى :ﭽ ﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨ
ﯩ ﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳ ﯴ ﯵﯶﯷ ﯸ ﯹﯺﯻ ﭼ (  .)1وقد ذكر

زكريا ،و َّ
الطبري (رحمو اهلل) في "تاريخ الرسل والمموك" َّ
أن فسادىم الثاني
أن":فساد بني إسرائيل األول كان بقتل ّ
( )7
ابن كثير(رحمو اهلل)
كان بقتل يحيى" ولكنو أضاف" :وليس في قتميما نص ثابت"  ،كما ّأي َد قصص قتميماُ ،
في "البداية والنياية" برواية إسرائيمية عن وىب بن منبو(  ،)1وذىب ت بعض الروايات في أسباب قتل نبي اهلل

يحيى إلى َّ
أن ممك دمشق وقت ذاك أراد أن يتزوج ببعض محارمو أو من ال يحل أن يتزوجيا ،فنياه نبي اهلل

شيئا منو ،فمما كان بينيا وبين الممك ما يحب منيا استوىبت منو دم نبي
يحيى عن ذلك ،فبقي في نفسيا ً
اهلل يحيى فوىبو ليا ،فبعث إليو من يقتمو؛ فجاء برأسو ،في طست إلى عندىا ،وقيل :أنيا ىمكت من فورىا

وساعتيا( ،)1

وتذىب رواية أخرى إلى َّ
أن ممك دمشق كان قد زوج ابنو بابنة أخيو "أريل" ممك صيدا ،فحمف

بطالقيا ثالثا ثم أراد مراجعتيا فاستفتى نبي اهلل يحيى فقال لو :التحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ،فغضبت

عميو ،وسألت الممك رأس نبي اهلل يحيى ،وذلك بإشارة من أميا فأبى عمييا ثم أجابيا إلى ذلك ،وبعث إليو
وىو قائم يصمي في مسجد حبرون من أتاه برأسو عمى طبق  ،فجعل الرأس يقول :التحل لو حتى تنكح زوجا

غيره ،فأخذت المرأة الطبق فحممتو إلى أُميا ،وىو يقول كذلك ،فمما تمثمت بين يدي أميا خسفت بيا األرض،

وأما مكان قتمو ،فذىب فريق إلى أنو قُتل قرب الصخ ةر التي ببيت المقدس ،وذىب فريق آخر إلى أنو قُتل في
( )5
عدة من الوىن،
دمشق  ،وىذه الروايات ،وان كان فييا بعض الشبو من رواية األناجيل ،إال أننا نجد فييا نقاط ّ

منيا:

أبدا من أنبياء اآلراميين سكان دمشق.
أوالً :إ َّن نبي اهلل يحيى إنما كان من أنبياء بني إسرائيل ،ولم يكن ً
ثانيا :إ َّن دمشق كانت عمى أيامو ،وبالتحديد منذ عام(  61ق.م) ،مستعم هر رومانية ،لم يكن بيا ممك ،وانما
ً
كان بيا و ٍ
ال روماني.
ثالثًا :ليس ىناك ثمة عالقة زمنية بين عيد نبي اهلل يحيى ،وبين عيد ممك بابل (نبوخذ نصر)؛ ألن عيد
فارقا ألكثر من خمسة قرون ونصف القرن
نبوخذ نصر كان لمفترة الممتدة من(567_615ق.م) أي أن ىناك ً

بين العيدين.

(  )1سورة البقرة  :اآلية .61

(  ) 7تـاريخ الطبـري ،تـاريخ الرسـل والممــوك ،محمـد بـن جريـر بــن يزيـد بـن كثيـر بـن غالــب اآلممـي ،أبـو جعفـر الطبــري(ت111ه) ،دار
التراث ،بيروت ،ط1187 ،7ه.578/1 ،

(  )1ينظـر  :البدايـة والنيايـة ،أبـو الفـداء ا ســماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي الب صــري ثـم الدم شـقي(ت 771ه) ،تحقيـق :عمـي شــيري،
دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط1988 ،1م.61/7 ،

(  )1ينظـر  :ق صـص األنبيـاء ،أبـو الفـداء إ سـماعيل بـن عمـر بــن كثيـر القرشـي الب صـري ثـم الدم شـقي (ت 771ىــ) ،تحقيـق :مصــطفى
عبد الواحد  ،مطبعة دار التأليف ،القاىرة  ،ط  1188 ، 1ىـ  1968 -م .167 /7،

(  )5ينظر  :قصص األنبياء ،ابن كثير.167 / 7 ،
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ابعا :إ َّن الفتوى التي افتى بيا نبي اهلل يحيى بشأن المرأة التي طمقيا زوجيا ثالثًا ،بأن التحل لو حتى
رً
زوجا غيره ،إنما ىي فتوى إسالمية خاصة بشريعة نبي اهلل محمد ،وليس األمر كذلك في شريعة نبي اهلل
تنكح ً
تعد ِ
تج ُد َحظوة عنده لعيب أنكره عمييا،
موسى ،فقد جاء في سفر التثنية ما ّ
نصو((:إذا تزوج رجل بامرأة ولم ُ
فعميو أن يكتب ليا كتاب طالق ... ،فإذا خرجت من بيتو وتزوجت ر ٍ
جال آخر ،أبغضيا فيما بعد وكتب ليا
كتاب طالق  ...أو مات الرجل اآلخر الذي تزوجيا ،فال يحل لزوجيا األول الذي طمقيا أن يعود ويتزوجيا

بعدما تدنست))(  .)1وكل ما يمكننا التسميم بو َّ
مصداقا لما جاء في القرآن
أن بني إسرائيل قتموا أنبياءىم بغير حق
ً
نبيي اهلل زكريا ويحيى(عمييما السالم) كانا من أنبياء بني إسرائيل.
الكريم ،وأن َّ

الخاتمة وأىم النتائج

الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات ،وبفضمو ومنو وكرمو واعانتو نصل إلى النيايات ،وبعد أن خضنا

غمار ىذا البحث؛ نستطيع ىنا أن نسجل أىم ما وصمنا إليو من نتائج.

قديسييا و والد أىم
.1
عدتو الصابئية من ّ
زكريا ،الذي ّ
لم تتفق الصابئية والمسيحية عمى نبوة ّ
نبيا إنما ىو والد القديس يوحنا المعمدان فقط ،في حين َّ
أن اإلسالم
وآخر أنبيائيا ،أما المسيحية فمم ّ
تعده ً
عده من األنبياء المكرمين ،وجعل لو مكانة عميا من بين أنبياء الييود (عمييم السالم).
ّ

المقدسة ألىل تمك األديان حول البشارة بمولد نبي اهلل
.7
تشابيت الروايات الواردة في النصوص ّ
يحيى ،مع اختالف بسيط في الصابئية التي أشارت إلى َّ
زكريا قد تفاجئ بالبشا ةر ولم
أن نبي اهلل ّ
يطمبيا ىو بنفسو.

.1

أجمعت مصادر تمك األديان عمى اتصاف نبي اهلل يحيى بصفات الصالح ،والتقوى،

والعفّة ،وعدم إتيان المعصية.
انفردت المصادر الصابئية بخبر زواجو وانجابو ،في حين أغفمت المصادر المسيحية ذلك،
.1
سيدا وحصورا.
َّأما المصادر اإلسالمية فقد أشارت إلى أنو كان ً
بقصة مقتمو ،بخالف الصابئية التي رفضت ذلك ،واإلسالم
.5
انفردت المصادر المسيحية ّ
الذي ترك األمر في مجاىل الغيب ،وأشار إلى قتل بني إسرائيل ألنبيائيم بغير حق.

(  )1سفر التثنية  1 : 71ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .1
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

 .1أصول الدعوة ،عبدالكريم زيدان ،مؤسسة الرسالة ،ط7111 ،9م.

عمان ،ط7117 ،7م.
 .7أصول الدين اإلسالمي ،د .قحطان الدوري ،د .رشدي عميان ،دار الفكرّ ،
 .1البداية والنياية ،أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي(ت771ه) ،تحقيق:
.1

عمي شيري ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط1988 ،1م.

تاريخ الطبري ،تاريخ الرسل والمموك ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي ،أبو جعفر

الطبري(ت 111ه) ،دار التراث ،بيروت ،ط1187 ،7ه.

 .5التاريخ الكبير  ،يوسيفوس  ،ترجمة :يوسف موسى ،دار المعارف ،القاىرة1967 ،م.

 .6تاريخ والدة نبينا يييا ُييانا  ،اتحاد الجمعيات المندائية  ،مجمة آفاق مندائية  ،العدد 15لسنة 7119م.
 .7تاريخ والدة نبينا يييا ُييانا  ،اتحاد الجمعيات المندائية في الميجر  ،الدنمارك  ،الترميذا عصام.
 .8تفسير الشع اروي ،محمد متولي الشعراوي(ت  1118ه) ،مطابع أخبار اليوم ،القاىرة1997 ،م.

 .9تفسير القرآن العظيم  ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي(ت771ه)،
تحقيق :محمد حسين شمس الدين ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط1119 ،1ه.

 .11جامع البيان في تأويل القرآن ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي ،أبو جعفر
الطبري(ت 111ه) ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط7111 ،1م.

 .11روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،شياب الدين محمود بن عبداهلل الحسيني
اآللوسي(ت 1771ه) ،تحقيق :عمي عبد الباري عطيو ،دار الكتب العالميو ،بيروت ،ط1115 ،1ه.

 .17السنن الكبرى ،أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى الخسروجردي الخراساني(ت158ه) ،تحقيق :محمد
عبدالقادر عطا ،دار الكتب العممية ،بيروت،ط7117 ،1م.

 .11الشفا بتعريف حقوق المصطفى ،القاضي عياض اليحصبي ،بيروت1979 ،م.
 .11الصابئة المندائيون  ،سميم يزجي ،ترجمة :جابر أحمد.

 .15صحف النبي يحيى ،د  .منذر الحايك ،صفحات لمدراسات والنشر ،دمشق ،ط7117 ،1م .

 .16فقو العربية وسر العربية ،عبد الممك بن محمد بن اسماعيل ،أبو منصور الثعالبي(ت179ه) ،تحقيق:
عبد الرزاق الميدي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط7111 ،7م.

 .17قاموس الكتاب المقدس  ،تأليف نخبة من الالىوتيين  ،دار الثقافة  ،القاى ةر 1995 ،م .

 .18قاموس الكتاب المقدس ،مجمع الكنائس الشرقية ،مكتبة المشغل ،بيروت ـ ـ ـ ـ ـ ـ لبنان ،ط1981 ،6م

 .19قصص األنبياء ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت 771ىـ)،
تح قيق :مصطفى عبد الواحد  ،مطبعة دار التأليف ،القاى ةر  ،ط  1188 ، 1ىـ  1968 -م .

 .71الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار ،أبو بكر بن أبي شيبة ،عبداهلل بن محمد بن إبراىيم بن عثمان
العبسي(ت 715ه) ،تحقيق :كمال يوسف الحوت ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط1119 ،1ه.116/6 ،
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المقدس بعيديو ،القديم ،والجديد.
 .71الكتاب ّ
 .77الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد  ،الزمخشري جار اهلل(ت
 518ه) ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط1117 ،1ه.

ربا ،الكتاب المقدس لمصابئة المندائيين ،اليمين ،التسبيح الثالث ،صعود يحيى إلى عالم النور.
 .71كن از ّ

 .71المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن تمام بن
عطية األندلسي المحاربي(ت 517ه) ،تحقيق :عبدالسالم عبدالشافي محمد ،دار الكتب العممية ،بيروت،

ط1177 ،1ه.

 .75مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،أبو البركات عبداهلل بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي(ت711ه)،
تحقيق :يوسف عمي بديوي ،دار الكمم الطيب ،بيروت ،ط1998 ،1م.

 .76مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،أبو عبداهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن ىالل بن أسد
الشيباني(ت 711ه) ،تحقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط7111 ،7م.

 .77مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ،أبو عبداهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي،
الممقب بفخر الدين الرازي(ت 616ه) ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط1171 ،1ه.

 .78مفاىيم صابئية مندائية ،ناجية مراني ،شركة التايمس لمطبع والنشر ،بغداد ،ط1981 ،7م.

 .79المنتظم في تاريخ المموك واألمم ،جمال الدين أبو الفرج بن عبدالرحمن بن عمي بن محمد
الجوزي(ت 597ه) ،دار الكتب العممية ،ط1995 ،7م.

 .11الموسوعة الميس ةر في األديان والمذاىب واألحزاب المعاصرة  ،الندوة العالمية لمشباب اإلسالمي  ،إشراف
 :د .مانع بن حماد الجيني  ،دار الندوة العالمية  ،ط1171 ، 1ه.

 .11يوحنا الم عمدان نبي الصابئة المندائية  ،اتحاد الجمعيات المندائية في الميجر  ،عالء النشمي.

Resources:
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