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ملخص: 
يتناول هذ� �لبحث م�ساألة �لأوجه �لتي ُنقد �سفر زكريا من خاللها، و�أهم �ملالحظات 
�لنقدية �ملوجهة �إليه، و�لتي توؤثر يف بنائه �لن�سي و�لنبوي، وتوؤثر يف م�سد�قية �لنبوء�ت 
هذ�  نتائج  �أهم  من  وكان  �لأر�ض،  يف  و�ليهود  �إ�رش�ئيل  دولة  م�ستقبل  ب�ساأن  فيه  �لو�ردة 
�لبحث �أن هناك من كتبة �لعهد �لقدمي من قامو� ب�سياغة نبوء�ت هذ� �ل�سفر، ون�سبوها لأحد 
�أنبيائهم وهو زكريا لإيهام �ل�سعب �ليهودي، وكل من يقر�أ هذه �لنبوء�ت �أنها وحي من �هلل، 
و�أنها �ستتحقق بطريقة قطعية �أكيدة، مع �أن �لبحث �أثبت من خالل نقد هذ� �ل�سفر �أن هذه 

�لنبوء�ت م�سكوك فيها، ولي�ست وحيًا �إلهيًا من خالل ما تعر�ض له �ل�سفر من نقد. 
وقد ��ستخدمُت يف هذ� �لبحث لأجل �لو�سول �إىل �لنتائج �ملرجوة �ملنهج �ل�ستقر�ئي 
�لتحليلي، حيُث قمُت با�ستقر�ء جميع ن�سو�ض هذ� �ل�سفر، ثم َحللُت �لن�سو�ض �لتي لها عالقة 
مبو�سوع �لبحث، ومقارنة هذه �لن�سو�ض ببع�سها، وببع�ض �لق�سايا �لتاريخية �لتي حتدث 

عنها �ل�سفر، لكت�ساف �لق�سايا �لنقدية �لتي بنيت عليها مو�سوع �لبحث. 
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The Credibility of the Textual and Prophetical Contents 
of Zakaria Scripture in Old Testament: Critical Study

Abstract: 

This research is a criticism of the credibility of the prophecies of 
Zechariah the father of John the Baptist in the Old Testament related to the 
future of the State of Israel and Jews in Palestine and the world. It is claimed 
that these prophecies are from the prophet, but if fact they are tricks to delude 
the Jews in particular, and the people in the world as if they were revelation 
from God. The paper proved after my analysis of the Old Testament scripts 
about these prophecies and related historical events that these prophecies 
are fraud and dubious. 
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مقدمة: 
�حلمد هلل حمد� كثري� يليق بجالل وجهه، وعظيم �سلطانه، و�ل�سالة و�ل�سالم على �أ�رشف 

�خللق و�ملر�سلني و�آله و�أ�سحابه �لطيبني �لطاهرين �أجمعني. 
�أما بعد، 

فاإن �سفر �لنبي زكريا يعتربه �ليهود من �أهم �لأ�سفار �لنبوية �لتي ي�سمها �لعهد �لقدمي 
من �لناحية �لعقدية، لأنه يتنباأ بحلول �لرب يف بيته �لذي �سيبنى يف �أور�سليم، ومن �لناحية 
�ل�سيا�سية، لأنه يتنباأ بانت�سار �ليهود على كل �أمم �لأر�ض يف �آخر �لزمان وخ�سوع كل �لأمم 
لهم، ومن �لناحية �مل�ستقبلية �لتنبوؤية، لأنه يتنباأ باملعركة �لأخرية �لتي �ستقع بني �ليهود 

و�أمم �لأر�ض وتفا�سيلها وما �سيحدث بها. 
فهو يعك�ض �لت�سور �ليهودي لليوم �لآخر ب�سورة عامة وخا�سة، وفيه عدد من �لروؤى 
�لتي ن�سبت للنبي زكريا، و�لتي حار بع�ض �لباحثني يف تف�سريها، يف �لوقت �لذي ف�رشها 
�ليهود مبا يخدم م�سلحتهم و�متالكهم لأر�ض فل�سطني و�إذلل �سعوب �لأر�ض كلها بعد بناء 

هيكلهم يف �لقد�ض. 
له بع�ض �ملالحظات  و�أهميته ووجهو�  �ل�سفر  �لباحثني عن هذ�  وقد حتدث عدد من 
�لنقدية �لتي تتعلق ب�سحة ن�سبته للنبي زكريا، وم�سدر كتابته وتاريخ تدوينه وتناق�ساته 
�لن�سية و�لتاريخية و�أخطائه �لعقدية، وبعد قر�ءتي لهذ� �ل�سفر مر�ت عديدة وجدت �أن هناك 
بع�ض �ملالحظات �لأخرى �لتي مل يتطرق لها �لباحثون و�لتي توؤثر يف م�سد�قية ما �حتو�ه 
من ن�سو�ض، وما جاء فيه من روؤى وتنبوؤ�ت تخدم م�سلحة �إ�رش�ئيل و�ل�سعب �لإ�رش�ئيلي، 
فاأحببت �أن �أكتب بحثا حول هذ� �ل�سفر، �أبني فيه هذه �ملالحظات �لنقدية، و�أدر�ض م�سد�قيتها 

وو�قعيتها مع ن�سو�ض �ل�سفر، و�أدر�ض �أثرها على نبوء�ته. 
فالنقد �ملوجه لهذ� �ل�سفر يعد مهمًا مب�ستوى �أهمية �ل�سفر ذ�ته، لأنه �إن ثبتت م�سد�قية 
�لنبوء�ت  م�سد�قية  على  يدل  فهذ�  م�سادره  من  وتاأكدنا  �ل�سفر،  �حتو�ها  �لتي  �لن�سو�ض 
�لو�ردة فيه بحق �إ�رش�ئيل، و�إن مل تثبت م�سد�قية ن�سو�سه وم�سادره فاإن �لنبوء�ت �لتي 
ت�سمنها م�سكوك فيها وت�سبح بحكم �لباطل وكاأن �ليهود يوؤمنون ب�رش�ب �أو بوهم �خرتعه 
لهم كتبة �أ�سفارهم، وحتول هذ� �لوهم �إىل عقيدة و�سيا�سة وطموح، وهنا تكمن �أهمية هذ� 

�لبحث. 
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مقدمة  اإىل  ق�شمته  فقد  البحث،  هذا  من  املرجوة  النتائج  اإىل  الو�شول  والأجل 
وثالثة مباحث وت�شعة مطالب وخامتة ح�شب اخلطة االآتية: 

خطة البحث  ●
�ملبحث �لأول- �لتعريف ب�سفر زكريا يف �لعهد �لقدمي وم�سمونه �لن�سي. . 1

�ملطلب �لأول – تعريف عام ب�سفر زكريا يف �لعهد �لقدمي. أ. 
�ملطلب �لثاين – تعريف بامل�سمون �لن�سي ل�سفر زكريا. 	. 

�ملبحث �لثاين – �أوجه نقد �سفر زكريا. . 2
�لوجه �لأول – �لنقد �خلارجي: أ. 

�ملطلب �لأول – �لختالف يف هوية »زكريا »�لذي ن�سب �إليه �ل�سفر وت�سمى با�سمه.  -
�ملطلب �لثاين – �لختالف يف ن�سبة كتابة �ل�سفر.  -
�ملطلب �لثالث – �لختالف يف تاريخ تدوين �ل�سفر.  -

�لوجه �لثاين – �لنقد �لد�خلي: 	. 
�ملطلب �لأول – تناق�ض ن�سو�ض �ل�سفر فيما بينها.  -
�ملطلب �لثاين – تناق�ض �لن�سو�ض مع �لوقائع �لتاريخية.  -
�ملطلب �لثالث – �لختالف يف ترجمات بع�ض ن�سو�سه.  -
�ملطلب �لر�بع – �لأخطاء �لعقدية.  -
�ملبحث �لثالث – تاأثري �أوجه نقد �سفر زكريا على �لثبات �لن�سي و�لنبوي مل�سمونه. . 3
�خلامتة: وتت�سمن �أهم نتائج �لبحث.  ●

املبحث األول – التعريف بسفر زكريا يف العهد القديم ومضمونه النصي: 

املطلب األول – تعريف عام بسفر زكريا يف العهد القديم:

�سفر زكريا هو �ل�سفر �لثامن و�لثالثون يف ترتيب �أ�سفار �لعهد �لقدمي �لتي تبلغ ت�سعة 
وثالثني �سفر�ً، ويتكون من �أربعة ع�رش �إ�سحاحًا، ويتكون ال�شفر ب�شكل عام من جزئي: 
بالفرتة  �لإ�سحاحات  توحي هذه  �لثامن، حيث  �لإ�سحاح  �إىل  �لأول  �لإ�سحاح  �لأول: من 
�لزمنية للقرن �ل�ساد�ض قبل �مليالد، و�جلزء �لثاين: من �لإ�سحاح �لتا�سع وحتى �لر�بع ع�رش، 
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بد�ية  �لبابلي  �ل�سبي  �أعقبت فرتة  �لتي  �لهيلينية  �ليونانية  بالفرتة  له عالقة  باأن  ويوحي 
�لقرن �لر�بع قبل �مليالد. )1( 

�ل�سغار،  �لأنبياء  �أ�سفار  �أو  ع�رش،  �لثني  �لأنبياء  �أ�سفار  ت�سمى  جمموعة  �سمن  وهو 
�إل �أنه يعد �سفر�ً مو�سعًا بع�ض �ل�سيء بالن�سبة لها، )2( ويحتل �سفر زكريا �أهمية بالغة يف 
�لفكرين �ليهودي و�مل�سيحي، حيث يعتقد �ليهود �أنه ميثل نبوءة قوية بانت�سار �ليهود على 
�أمم �لأر�ض يف �آخر �لزمان، ويعتقد �مل�سيحيون �أنه يحتل �ملكانة �لثانية بعد �سفر �إ�سعيا يف 
�لتنبوؤ بالع�رش �مل�سياين �لذي يعود فيه �مل�سيح �إىل �لأر�ض، وتنت�رش �لأمة �مل�سيحية على 

غريها من �لأمم. )3( 
وقد وقع �ختالف بني �لباحثني يف ن�سبة كتابة �ل�سفر لزكريا وتاريخ تدوينه وعالقة 
�أجز�ئه بع�سها ببع�ض، وحول ثبوت بع�ض ن�سو�سه من عدم ثبوتها، و�لختالف �لأكرب �لذي 
وقع حول هذ� �ل�سفر كان يف تف�سريه وتف�سري نبوء�ته، و�لروؤى �لتي ت�سمنها بني �لجتاهات 

�لثالثة: �ليهودية و�مل�سيحية و�لإ�سالمية. 
ويقُع هذ� �ل�سفر يف ترتيب �لعهد �لقدمي بني �سفري حجي ومالخي، �ل�سفر �لأخري من 
ُق معهما يف �ملحاور �لكربى �لتي جاءت نبوءتهما لتثبيتها، وهي  فمِ �أ�سفار �لعهد �لقدمي، ويتَّ

حمبة �لرب ل�سعبه، و�رشورة بناء �لهيكل و�حلديث عن م�ستقبل �إ�رش�ئيل. 
بطريق  �أ�سند  كاتبه  �أن  وهو  �لأنبياء،  �أ�سفار  بني  خا�سًا  طابعًا  �ل�سفر  هذ�  حمل  وقد 
مبا�رش �أغلب ن�سو�سه وتنبوؤ�ته وروؤ�ه �إىل حديث د�ر بني زكريا ومالك �لرب، يف �لوقت �لذي 
تخفي فيه �أ�سفار �لأنبياء دور �ملالئكة يف �لر�سالت �لنبوية، وتقلل فيه من �إ�سناد ن�سو�سها 

ونبوء�تها �إليهم. 
هذ�  على  بع�سهم  �أطلق  �لروؤيوي،  �لأ�سلوب  ��ستخدم  �ل�سفر-  كاتب   – �أو  �لنبي  ولأن 
لي�سمي  و�لإيجاز حتى  بالبالغة  �لنبوية  �إعالناته  �لقدمي«، وتتميز  �لعهد  »روؤيا  ��سم  �ل�سفر 
»موجز �لأنبياء«. ويتنوع �أ�سلوبه من روؤى نبوية �إىل �سور رمزية �إىل �إعالنات مبا�رشة. )4( 

ب�سبب  �ل�سفر  هذ�  تف�سري  �سعوبة  عن  وحديثًا-  قدميًا  �لعلماء-  من  كثري  عربَّ  ولقد 
�لروؤى  �أنهم ل ي�ستطيعون �سرب غور  ما يحوطه من غمو�ض، فذكر بع�ض �ملف�رشين �ليهود 

و�لنبو�ت �لتي ي�سملها هذ� �ل�سفر. وهو يف حلمته و�سد�ه يعد �سفر�ً م�سيانيًا. )5( 
وعلى �لرغم من �أنه لي�ض من �ل�سهل تف�سري كل ما جاء يف �ل�سفر، فاإن هذ� ل يقلل من 
�أهميته، يقول مارتن لوثر عنه: �إنه »خال�سة �أو موجز �أ�سفار �لأنبياء، فما يحويه من نبوء�ت 
عن �مل�سيا �أكرث مما يتنا�سب مع حجمه، فال يفوقه يف كرثة �لنبوء�ت عن �مل�سيا وو�سوحها 

�سوى �سفر �إ�سعياء«. )6( 
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ومن وجهة �لنظر �مل�سيحية يتناول �سفر زكريا يف نبوء�ته �ملجيء �لأول للم�سيا وكذلك 
جميئه �لثاين. فيتكلم عن جميئه وديعًا متو��سعًا، وعن خدمته كر�ٍع ل�سعبه، ورف�سهم له، 
و�رشب �هلل �لآب »لرجل رفقته«، �أي �ملعادل له، وما ترتب على ذلك من تبدد �لغنم. ثم عن 
�لألفي  و�إقامة ملكوته  �لأمم،  لل�سالم بني  �إليه، وحتقيقه  �لر�جع  �إىل �سعبه  عودته يف جمد 

�ملبارك على �لأر�ض، وغري ذلك من �لنبوء�ت عن �لأزمنة �لأخرية. )7( 

املطلب الثاني – تعريف باملضمون النصي لسفر زكريا: 

ميكن تق�شيم االإ�شحاحات االأربعة ع�رش يف �شفر زكريا اإىل عدة جمموعات من 
ناحية امل�شمون الن�شي لهذا ال�شفر: 

املجموعة االأوىل: من �لإ�سحاح �لأول حتى �لإ�سحاح �لثامن، وفيها ين�سب كاتب  ♦
�ل�سفر �لن�سو�ض �إىل زكريا نف�سه- بطريق �ملتكلم- ، وكاأن زكريا هو من يتكلم عن نف�سه 
يف �ل�سفر، وي�رشد روؤى ظهرت له م�سيفا �إليها بع�ض �لتعاليم �مل�ستقاة من روح �لوحي �لذي 
كثري� ما تتحدث عنه �لأ�سفار، كما تت�سمن هذه �ملجموعة بيانًا عن بع�ض �ل�سعائر �لدينية 
مثل �ل�سوم، وعما يطلبه �هلل من عباده �ل�ساحلني، وعالقة �لإن�سان باأخيه �لإن�سان، ومثل 
هذه �ملعاين �لتي يف �ملجموعة �لأوىل من هذ� �ل�سفر، و�ملتعلقة ببع�ض �أمور �لعبادة �لدينية 

مفتقدة كثري�ً يف معظم �لأ�سفار. )8( 
املجموعة الثانية: من �لإ�سحاح �لتا�سع وحتى �لإ�سحاح �حلادي ع�رش، وتت�سمن  ♦

�أحاديث من�سوبة �إىل وحي �لرب �سد �ل�سعوب �لأخرى ك�سعب دم�سق وحماه و�سور و�سيد�، 
وهذه �ملجموعة حتمل روحًا عدو�نية ت�ستمطر من قبل رب �إ�رش�ئيل �سد �ل�سعوب و�لأمم غري 
يهوذ� و�إ�رش�ئيل.. ويف هذه �ملجموعة ي�سجل �لإ�سحاح �لتا�سع ب�سارة ونبوءة مبقدم �ل�سيد 
�أن  �لتحذير�ت و�لتوجيهات بعد  �مل�سيح �مللك �ملوعود.. وتنتهي هذه �ملجموعة بنوع من 
ت�سمنت جملة من �لو�سايا و�لدعو�ت و�لأدعيات على وترية �لأ�سلوب �ملاألوف نف�سها يف 

�أ�سفار ما بعد �ل�سبي. )9( 
املجموعة الثالثة: من �لإ�سحاح �لثاين ع�رش �إىل �لإ�سحاح �لر�بع ع�رش، فهي �إىل  ♦

حد ما حتاول �أن توحي �إىل �أقرب ما يكون �إىل �لروؤية �أو �لب�سارة منه �إىل �إي �سيء �آخر، حيث 
ت�سف دمار �ل�سعوب �لأخرى وخال�ض �ليهود وتطهري �ليهود من �أرجا�ض �لب�رش. )10( 

و�إن من �أهم ما ت�سمنه �مل�سمون �لن�سي لهذ� �ل�سفر �حلديث عن �آخر �لأيام �أو �ليوم 
�لآخر يف �ملفهوم �ليهودي، حيث ت�سمن �ل�سفر ن�سو�سًا متعددة تتحدث عن �ملر�حل �لتي 
من خاللها �سينت�رش �لرب لأور�سليم و�سعبها على �لأمم �لتي عادتها وعادتهم، ثم �لتاأكيد 
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ب�سورة �رشيحة على �أن هيكلها �سيبنى فيها، و�سينزل �لرب ويحل فيه وي�سكن و�سط �سعبه يف 
�أور�سليم، و�سرت�سخ كل �أمم �لأر�ض لإله �ليهود، و�ستتحول �لأر�ض �إىل جنات مثمرة وتطول 
و�لإح�سان،  بالرب  بع�سهم  مع  �لنا�ض  و�سيتعامل  �ل�سالم،  عليها  ويحل  فيها  �ليهود  �أعمار 
فال يوجد �سفر يف �لعهد �لقدمي كلِّه حتدث عن �لأيام �لأخرية ك�سفر زكريا ب�سورة مرحلية 

و�رشيحة يف ظاهرها. 
ر�كب  روؤيا  �لرب وهي:  وتعلق معظمها مبالك  زكريا  ر�آها  روؤى  ت�سع  �ل�سفر  وت�سمن 
�لفر�ض �لأحمر، و�لأربعة قرون �لتي عادت �سعب �لرب وكيف �سيهلكها، وروؤيا قيا�ض مدينة 
�لذهبية،  �لو�سخة مبالب�ض نظيفة، و�ملنارة  �لكاهن  �أور�سليم، وروؤيا تبديل مالب�ض يهو�سع 

و�لدرج �لطائر، و�ملر�أة يف و�سط �لإيفة )11( ، و�ملركبات، وتتويج يهو�سع. )12( 

املبحث الثاني - أوجه نقد سفر زكريا: 
قام علماء نقد �لعهد �لقدمي بتحديد �لأوجه �لنقدية لهذ� �ل�سفر من خالل وجهني عامني، 
ي�سم كل وجه منهما �أنو�عًا عدة �أو �أوجهًا نقدية، وهما �لنقد �خلارجي و�لنقد �لد�خلي، �أما 
�لن�ض،  �لتي تكون قبل وجود  �ل�سكلية  �لذي يتمثل بالناحية  للنقد �خلارجي فهو  بالن�سبة 
فال يكفي �أن تكون لدينا �لوثائق �سحيحة كما كتبها و��سعها، و�إمنا يجب �أن ي�ساف �إىل 
هذ� معرفة، �أول: ما م�سدر �لوثيقة؟ ثانيا: من موؤلفها؟ ثالثا: ما تاريخها؟ ذلك �أن �لوثائق 
تختلف قيمتها �ختالفًا و��سعًا من حيث �سحة ن�سبتها �إىل و��سعها �لأ�سلي، �أو �إىل من ذكر 

��سمه كو��سع لها. )13( 
ببيان  د�خله  من  �لن�ض  بامتحان  يتعلق  ما  وهو  �لد�خلي  �لنقد  هو:  �لثاين  و�لوجه 
عدم تناق�ض ن�سو�سه فيما بينها، وعدم مناق�ستها للحقائق �لعلمية و�لوقائع �لتاريخية 

و�لأ�سول �لدينية. )14( 
ثم بعد ذلك كخطوة ثانية ميكننا �أن ن�ساأل حينئذ: ما معنى هذ� �لن�ض؟ وهل �آمن به 
�لتي تكون ما يعرف  �لثالث هي  �مل�سائل  به؟ وهذه  �إميانه  �ساحبه؟ وهل كان حمقًا يف 

با�سم �لنقد �لباطني للن�ض. )15( 
وقد تعر�ض �سفر زكريا للبحث و�لدر��سة من طرف عدد من نقاد �لعهد �لقدمي و�رش�حه 
من خالل هذه �لأوجه �لنقدية حاله كحال �أ�سفار �لعهد �لقدمي عامة، �إل �أن �آر�ءهم �لنقدية 
مفرقة، ومل ت�سم �لأوجه �لنقدية كلها �لتي د�رت حول هذ� �ل�سفر، فقد ركز بع�سهم على �لنقد 

�خلارجي لل�سفر، ومل يتعر�سو� للنقد �لد�خلي فيه وفعل غريهم �لعك�ض. 
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لهذ� فاإنني �ساأجمع هذه �لآر�ء و�أ�سم بع�سها �إىل بع�ض، و�ساأقوم بدر��سة �سفر زكريا 
�ل�سفر  هذ�  در��سة  خالل  من  �كت�سفتها  �لتي  �لنقدية  مالحظاتي  �إىل  م�سري�ً  عليها،  معتمد�ً 

وقر�ءة كثري مما د�ر حوله. 

الوجه األول - النقد اخلارجي: 

املطلب االأول – االختالف يف هوية »زكريا« الذي ن�شب اإليه ال�شفر وت�شمى  ◄
با�شمه 

يطالعنا �سفر زكريا يف �لإ�سحاح �لأول بقول كاتبه �لذي يفيد بن�سبة هذ� �ل�سفر لرجل 
ُيو�َض، َكاَنتنْ  َد�رمِ َيةمِ لمِ انمِ َنةمِ �لثَّ نمِ يفمِ �ل�سَّ رمِ �لثَّاممِ هنْ ��سمه زكريا بن برخيا بن عدو فيقول: )1يفمِ �ل�سَّ
اًل: .... ( زكريا 1: 1، ومع �أن كاتب �ل�سفر  يِّ َقائمِ بمِ و �لنَّ دُّ نمِ عمِ ا بنْ يَّ نمِ َبَرخمِ ا بنْ يَّ َكلمَِمُة �لرَّبِّ �إمِىَل َزَكرمِ
�رشح بهوية »زكريا« �لذي ين�سب �إليه �ل�سفر فاإن بع�ض �لباحثني ن�سبو� �ل�سفر ل�سخ�ض �آخر 
��سمه زكريا بن يهوياد�ع، وبع�سهم ن�سب �ل�سفر لزكريا �أبي يحيى عليهما �ل�سالم، مما �أدى 
�إىل وجود خلط بني �لباحثني يف ن�سبة �ل�سفر ل�ساحبه �أو من ت�سمى با�سمه، ون�سب م�سمونه 
�لثالثة  �لأ�سخا�ض  �لتي عا�ض فيها كل من هوؤلء  �لتاريخية  �لفرتة  له، لهذ� �ساأحتدث عن 

مرجحًا بينهم يف ن�سبة �ل�سفر لو�حد منهم. )16( 
االأول- زكريا بن يهوياداع:  -

من �لباحثني �لذين ن�سبو� هذ� �ل�سفر لزكريا بن يهوياد�ع زكي �سنوده �ساحب �لكتاب 
�ملهم »�ملجتمع �ليهودي«، وقد ذكر يف كتابه �أ�سهر �أنبياء بني �إ�رش�ئيل �بتد�ء من �سفحه 
96 ح�سب �أ�سمائهم �لو�ردة يف �أ�سفار �لأنبياء وترجم ل�ساحب �سفر زكريا على �أ�سا�ض �أنه 

زكريا بن يهوياد�ع. )17( 
وزكريا بن يهوياد�ع هو �بن �لكاهن يهوياد�ع، وكان يهوياد�ع رئي�ض �لكهنة يف عهد 
�مللك �أحزيا ملك يهوذ� – بعد فرتة �لنق�سام �لتي وقعت بعد وفاة �سليمان- عليه �ل�سالم- ، 
فقام رجل ��سمه ياهو فقتل �مللك �أحزيا فقامت �أم �مللك �أحزيا وكان ��سمها عثليا، و�أبادت 
جميع �لن�سل �مللكي من بيت يهوذ�، فلم ينج من هذه �ملذبحة �سوى طفل �سغري هو يهو��ض 
بن �أحزيا، وقد �أخذه يهود�ع �لكاهن �أبو زكريا، وخباأه حتى �إذ� ��ستد عوده م�سحه يهود�ع 
ملكا على يهوذ�، و�أمر بقتل عثليا و�أعاد له ملك و�لده �أحزيا، وقد ظل يهود�ع ر�عيا للملك 
يهو��ض و�ساهر�ً على ديانة يهوه يف مملكة يهوذ� حتى مات، وعندئذ �رتد �مللك و�ل�سعب �إىل 
عبادة �لأوثان، فقام زكريا بن يهود�ع �لذي خلف �أباه يف �لكهنوت يوبخهم، وينذرهم مبا 
ينتظرهم من �لويالت ب�سبب تنكرهم ليهوه، فاأمر �مللك بقتله فرجمه �ليهود باحلجارة د�خل 
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�لهيكل. )18( وهو �لذي وردت ق�سته وق�سة قتله على يد �مللك يهو��ض د�خل �لهيكل يف �سفر 
�أخبار �لأيام �لثو�ين24: 16 – 27. 

الثاين- زكريا بن برخيا بن عدو:  -
بينما كان ماز�ل  �ل�سبي  و�لده يف  بابل، ومات  �لبابلي يف  �ل�سبي  ولد يف  نبي  وهو 
�سغري�ً فتبناه جده، لذلك ين�سبه عزر� جلده )19( . وقول عزر� عنه زكريا بن عدو يعني �سليل 

�أو حفيد عدو، �أو كان جده عدو �أكرث �سهرة من �أبيه، وزكريا من �سبط لوي. )20( 
يف عام 586 ق. م �ُسبي �ليهود من �أور�سليم �إىل بابل بعد تفكيك نبوخذ ن�رش �لبابلي 
لدولة يهوذ�، وبقي �ليهود يف �ل�سبي �إىل �أن تغلبت �لدولة �لفار�سية بقيادة �مللك كور�ض على 

�لدولة �لبابلية مب�ساعدة يهود �ل�سبي. 
�أن  �ليهود  للر�غبني من  �ُسمح  فيه  م  �أ�سدر كور�ض ملك فار�ض من�سوًر� عام 538 ق. 
�ليهود  لغالبية  �ملالية  �لظروف  كانت  و�إذ   )21( �لهيكل.  بناء  لإعادة  مو�طنهم  �إىل  يعودو� 
عن  بعيد�ً  فل�سطني  يف  جديد  من  حياتهم  ليبدوؤو�  �لعودة  ��ست�سعبو�  فقد  ح�سنة  �مل�سببني 
من  وحرمانهم  كم�سبيني  باملذلة  �سعورهم  من  بالرغم  �ملجهول،  �نتظار  ويف  �ل�ستقر�ر 
هيكلهم وعبادتهم. وهكذ� مل يرجع �سوى خم�سني �ألًفا ُيعتربون �لنخبة �ملمتازة منهم ن�سبًيا، 

�لذين �لتهبت حياتهم غرية على �إعادة بناء بيت �لرب. )22( 
لكن   )23( �لهيكل،  لبناء  �لأ�سا�سات  و�سعو�  م  ق.   536 عام  من  �لثاين  �ل�سهر  وفى 
�مُللك  )24( وملا �حتل د�ريو�ض  �لعمل فتوقف حو�يل خم�سة ع�رش عاًما.  �ل�سامريني قاومو� 
عام 521 ق. م ت�سجع �لنبيان حجي وزكريا )25( على حث �لنا�ض للبدء من جديد يف بناء 
هيكل �أور�سليم حتت قيادة زربابل �لو�يل ويهو�سع �لكاهن. يف �لوقت �لذي حاول فيه تتناي 
�حلاكم �لفار�سي لغرب �لفر�ت �إعاقة �لعمل باإر�سال ��ستف�سار للملك يحمل يف طياته �إيقاف 
�ليهود، لعتقاده  ق�سية  على  يعطف  كان  �إذ  �ل�سابق،  �ملن�سور  قيام  �أكد  �مللك  لكن  �لعمل، 

بعبادة �لإله �لو�حد وغريته على تقدمي رو�ئح �رشور هلل و�ل�سالة من �أجله هو وبنيه. )26( 
وهنا �نتهت �ملقاومة �خلارجية لتظهر مقاومة �أمر و�أق�سى، وهي وجود �جتاه م�ساد 
لدى �ل�سعب وفتور �سديد يف �لعمل، �إذ ح�سبو� توقف �لعمل هذه �ل�سنو�ت عالمة عدم ر�سا �هلل 
عليه، وقد �نهمك كل و�حٍد يف �لعمل حل�ساب م�سلحته �خلا�سة، �لأمر �لذي وبخهم �هلل عليه 
يف �سفر حجي: »هذ� �ل�سعب قال �إن �لوقت مل يبلغ، وقت بناء بيت �لرب... هل �لوقت لكم �أن 

ت�سكنو� يف بيوتكم �ملغ�ساة وهذ� �لبيت خر�ب؟!« )حجي 1: 4( . )27( 
ثم جاء بعده مبا�رشة ويف �لفرتة �لتاريخية نف�سها بعد �سهرين �لنبي زكريا بن برخيا 
و�لرتهيب،  بالرتغيب  �لهيكل  بناء  على  ويحثهم  نف�سه  �ل�سبب  على  �ل�سعب  ليوبخ  عدو  بن 
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و�ساق لهم جملة من تهديد�ت �لرب �إن مل يتم بناء �لهيكل بعد هذه �لفرتة من �لتوقف، وكذلك 
�ساق لهم عدد�ً من �لوعود بانت�سارهم ومتلكهم كل �لأر�ض �إن هم �أمتو� بناءه. 

وقد ورد ذكر هذ� �لنبي يف �إجنيل متى على ل�سان �مل�سيح م�ست�سهد� بق�سة قتله على 
�سالل وفجور بني �إ�رش�ئيل فقال كاتب �سفر متى: )لذلك ها �أنا �أر�سل �إليكم �أنبياء وحكماء 
وكتبة فمنهم تقتلون وت�سلبون ومنهم جتلدون يف جمامعكم وتطردون من مدينة �إىل مدينة. 
35 لكي ياأتي عليكم كل دم زكي �سفك على �لأر�ض من دم هابيل �ل�سديق �إىل دم زكريا بن 

برخيا �لذي قتلتموه بني �لهيكل و�ملذبح( . �إجنيل متى 23: 34 – 36
ويذكر �لدكتور فتحي �لزغبي ر�أيا �آخر ب�ساأن هذ� �لنبي ين�ض على �أن زكريا كان �آخر 
�أنبياء �ل�سبي �لبابلي وكان زعيمًا جلماعة عادت �إىل �أور�سليم من بابل فيقول: وحو�يل �سنة 
�أور�سليم وما حولها حتت زعامة �لنبيني  520 ق. م عادت جماعة من �ليهود و��ستوطنو� 
حجي وزكريا �للذين ��ستنه�سا همم �ل�سعب ليحاولو� بناء �لهيكل من جديد ب�سبب ��ستمر�ر 
معاد�ة جري�نهم �إىل �أن �أر�سلو� �إىل �مللك �لفار�سي د�ريو�ض يرجونه يف �إعادة بناء �لهيكل 
معتمدين على مر�سوم كور�ض، فاهتم د�ريو�ض بالأمر، وملا وجد هذ� �ملر�سوم �سمن وثائق 
�لدولة �أ�سدر مر�سومًا جديد�ً باإعادة �لبناء، ومد لهم يد �لعون و�مل�ساعدة، و�أز�ل كل ما يقف 

يف طريقهم من عقبات وعرث�ت، فتم بناء �لهيكل من جديد عام 515 ق. م. )28( 
الثالث- زكريا بن دان بن م�شلم- اأبو يحيى عليهما ال�شالم- .  -

وهو نبي عا�ض يف �لقرن �لأول قبل ميالد �مل�سيح- عليه �ل�سالم- ، )29( وكفل مرمي �أم 
�مل�سيح عليهم �ل�سالم جميعًا، وكان يعمل جنار�ً وياأكل من عمل يده، وكان يذكر �لنا�ض باهلل 
تعاىل و�لعودة له و�لتوبة عن معا�سيهم، )30( وقد ذكر بع�ض علماء �لتاريخ له ن�سبًا مطوًل 
مكونًا من �أربعة ع�رش �أبًا يبد�أ بـ زكريا بن د�ن بن م�سلم بن �سادوق بن ح�سبان... وينتهي 

�إىل رحبعام بن �سليمان بن د�وود – عليهما �ل�سالم. )31( 
�لنبي  �أبو  �أنه  منها:  لأ�سباب  كبريه  �سهرة  �كت�سب  لأنه  ذكره،  يف  �مل�سادر  وتعددت 
يحيى عليه �ل�سالم �لذي �سبق �مل�سيح بفرتة قليلة يف ر�سالته، ولعالقته ببعثة �مل�سيح نف�سه 
عليه �ل�سالم، ولأن ر�سالته وجهت لأهم فئة يف �ملجتمع �لإ�رش�ئيلي وهي فئة �لكهنة ورجال 

�لدين. 
يف  وتو�فقت  �لإ�سالمية،  و�مل�سادر  �مل�سيحية  �مل�سادر  عنه  حتدثت  وقد 
الروايتي  و�شاأذكر  �أخرى،  يف  و�ختلفت  ور�سالته  حلياته  �ملن�سوبة  �لأحد�ث  بع�ض 
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واإيجاز.  باخت�شار  النبي  هذا  عن  واالإ�شالمية  امل�شيحية 
الرواية امل�شيحية: أ. 

ورد ذكر زكريا �أبي يحيى عليهما �ل�سالم يف �سفر لوقا يف �أثناء حديثه عن �ملمهد�ت 
لوقا:  �إجنيل  كاتب  فقال  �ل�سالم  عليه  �مل�سيح  ولدة  �إىل  �أدت  �لتي  و�لالهوتية  �لتاريخية 
ننْ َبَناتمِ  َر�أَُتُه ممِ ا، َو�منْ يَّ َقةمِ �أَبمِ رنْ ننْ فمِ ا ممِ يَّ ُمُه َزَكرمِ ٌن ��سنْ ةمِ َكاهمِ يَّ َيُهودمِ رُيوُد�َض َملمِكمِ �لنْ اممِ همِ )َكاَن يفمِ �أَيَّ
اَيا �لرَّبِّ  يعمِ َو�سَ مِ يفمِ َجممِ َكنينْ نمِ �أََماَم �هللمِ، �َسالمِ ينْ اَلُهَما َبارَّ اَباُت. 6َوَكاَنا كمِ ُمَها �أَلمِي�سَ َهاُروَن َو��سنْ
مِ يفمِ  اَلُهَما ُمَتَقدَِّمنينْ ر�ً. َوَكاَنا كمِ اَباُت َعاقمِ ٍم. 7َومَلنْ َيُكننْ َلُهَما َوَلٌد، �إمِذنْ َكاَنتنْ �أَلمِي�سَ اَل َلونْ همِ بمِ َكاممِ َو�أَحنْ
َعُة  ُقرنْ ُه �لنْ اَبتنْ ، �أَ�سَ َكَهُنوتمِ همِ �أََماَم �هللمِ، 9َح�َسَب َعاَدةمِ �لنْ َقتمِ رنْ َبةمِ فمِ َهُن يفمِ َنونْ َنَما ُهَو َيكنْ َما. 8َفَبينْ همِ اممِ �أَيَّ
 . َبُخورمِ َت �لنْ جًا َوقنْ لُّوَن َخارمِ بمِ ُي�سَ عنْ ُهورمِ �ل�سَّ َر. 10َوَكاَن ُكلُّ ُجمنْ َكلمِ �لرَّبِّ َوُيَبخِّ ُخَل �إمِىَل َهينْ �أَننْ َيدنْ
همِ  َطَرَب َوَوَقَع َعَلينْ ا ��سنْ يَّ ا َر�آُه َزَكرمِ . 12َفَلمَّ َبُخورمِ َبحمِ �لنْ نيمِ َمذنْ فًا َعننْ مَيمِ 11َفَظَهَر َلُه َماَلُك �لرَّبِّ َو�قمِ
اَباُت �َسَتلمُِد  َر�أَُتَك �أَلمِي�سَ ، َو�منْ َعتنْ لنَْبَتَك َقدنْ �ُسممِ ا، لأَنَّ طمِ يَّ اَلُك: »َل َتَخفنْ َيا َزَكرمِ َ ٌف. 13َفَقاَل َلُه �ملنْ َخونْ
ُه  ، 15لأَنَّ همِ َلَدتمِ ومِ َرُحوَن بمِ رُيوَن �َسَيفنْ َهاٌج، َوَكثمِ تمِ ا. 14َوَيُكوُن َلَك َفَرٌح َو�بنْ يهمِ ُيوَحنَّ نًا َوُت�َسمِّ َلَك �بنْ
 . ُقُد�ضمِ َن �لرُّوحمِ �لنْ َتلمُِئ ممِ همِ مَينْ نمِ �أُمِّ ننْ َبطنْ ُب، َوممِ َ ر�ً َل َي�رشنْ كمِ َوُم�سنْ ر�ً  ، َوَخمنْ �أََماَم �لرَّبِّ يمًا  َيُكوُن َعظمِ
دَّ  رَيُ ، لمِ همِ تمِ ا َوُقوَّ ُروحمِ �إمِيلمِيَّ ُم �أََماَمُه بمِ . 17َوَيَتَقدَّ منْ همِ يَل �إمِىَل �لرَّبِّ �إمَِلهمِ �ئمِ َ ي �إمِ�رشنْ ننْ َبنمِ يَن ممِ 16َوَيُردُّ َكثمِريمِ
ّد�ً«. 18َفَقاَل  َتعمِ بًا ُم�سنْ لرَّبِّ �َسعنْ َكينْ ُيَهيَِّئ لمِ ، لمِ َر�رمِ رمِ �لأَبنْ كنْ اَة �إمِىَل فمِ َناءمِ َو�لنُْع�سَ ُقُلوَب �لآَباءمِ �إمِىَل �لأَبنْ
اَلُك  َ َها؟« 19َفاأََجاَب �ملنْ اممِ ي ُمَتَقدَِّمٌة يفمِ �أَيَّ َر�أَتمِ ٌخ َو�منْ َلُم َهَذ�، لأَينِّ �أََنا �َسينْ َف �أَعنْ : »َكينْ لنَْماَلكمِ ا لمِ يَّ َزَكرمِ
َت َتُكوُن  �أَننْ َهَذ�. 20َوَها  َك بمِ َ َو�أَُب�رشِّ لنُْت لأَُكلَِّمَك  �سمِ َو�أُرنْ �َم �هللمِ،  ُف ُقدَّ َو�قمِ �لنْ يُل  �ئمِ َ ربنْ َلُه: »�أََنا جمِ َوَقاَل 
مُّ  ي �لَّذمِي �َسَيتمِ دِّقنْ َكاَلممِ َك مَلنْ ُت�سَ يهمِ َهَذ�، لأَنَّ ممِ �لَّذمِي َيُكوُن فمِ َيونْ ُر �أَننْ َتَتَكلََّم، �إمِىَل �لنْ دمِ تًا َوَل َتقنْ اممِ �سَ
ا َخَرَج  . 22َفَلمَّ َكلمِ َهينْ همِ يفمِ �لنْ َطائمِ ننْ �إمِبنْ نَي ممِ بمِ ا َوُمَتّعجِّ يَّ يَن َزَكرمِ رمِ َتظمِ ُب ُمننْ عنْ «. 21َوَكاَن �ل�سَّ همِ تمِ يفمِ َوقنْ
تًا.  اممِ َي �سَ منْ َوَبقمِ همِ ُئ �إمَِلينْ . َفَكاَن ُيوممِ َكلمِ َهينْ َيا يفمِ �لنْ ُه َقدنْ َر�أَى ُروؤنْ ُمو� �أَنَّ ، َفَفهمِ عنْ �أَننْ ُيَكلَِّمُهمنْ َتطمِ مَلنْ َي�سنْ
َر�أَُتُه،  �منْ اَباُت  �أَلمِي�سَ َلتنْ  َحبمِ اممِ  �لأَيَّ لنَْك  تمِ َد  . 24َوَبعنْ همِ تمِ َبينْ �إمِىَل  ى  َم�سَ همِ  َمتمِ دنْ خمِ اُم  �أَيَّ َلتنْ  َكممِ ا  23َومَلَّ
 ، يَها َنَظَر �إمِيَلَّ اممِ �لَّتمِي فمِ َي �لرَّبُّ يفمِ �لأَيَّ َلًة: 25»َهَكَذ� َقدنْ َفَعَل بمِ ُهٍر َقائمِ �َسَة �أَ�سنْ �َسَها َخمنْ َفتنْ َنفنْ َو�أَخنْ

«( لوقا 1: 5 – 25.  َ �لنَّا�ضمِ ي َبنينْ َع َعارمِ زمِ َيننْ لمِ
�أيام �مل�سيح، كما يقولون،  وورد يف مو�سوعة �لكتاب �ملقد�ض: »كان عدد �لكهنة يف 
�أخبار �لأيام  �ألف كاهن، ويظهر بالعودة �إىل �لإ�سحاح �لر�بع و�لع�رشين من �سفر  ع�رشين 
�لأول �أن د�ود عليه �ل�سالم ق�سمهم يف خدمة �لهيكل �إىل �أربع وع�رشين فرقة، وكانت فرقة 
�أبيا �لتي ينتمي �إليها زكريا �لكاهن، �لفرقة �لثامنة، وكانت كل فرقة تاأخذ خدمتها، �أ�سبوًعا 
توزع  �لفرقة  وكانت  �ل�سنة،  مد�ر  على  �لتايل،  �ل�سبت  �سباح  �إىل  �ل�سبت  �سباح  من  كاماًل 
�إىل  �لقرعة على من يدخل  �لهيكل، وتلقي  �أعمال  �لأ�سبوع، على خمتلف  نف�سها خالل هذ� 
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�لقد�ض ليقدم �لبخور هناك، وكانت �لعادة �أن �لكاهن- على هذ� �لأ�سا�ض- ل يكاد يدخل 
�لقد�ض �سوى مرة و�حدة، يف حياته على �لأغلب، )32( 

الرواية االإ�شالمية: 	. 
ورد ذكر �لنبي زكريا �أبي �لنبي يحيى عليهما �ل�سالم يف �لقر�آن �لكرمي ثماين مر�ت يف 
�أربع �سور: �آل عمر�ن ومرمي و�لأنعام و�لأنبياء، وقد وردت ق�سته مف�سلة يف �سورتني منها: 

�سورة �آل عمر�ن و�سورة مرمي. 
و�ساأذكر ما ورد يف �سورة مرمي كنموذج على �لرو�ية �لإ�سالمية يف قوله تعاىل: 

ُه ِنَداًء َخِفيًّا )3( َقاَل  ا )2( اإِْذ َناَدى َربَّ َك َعْبَدُه َزَكِريَّ  {كهيع�س )1( ِذْكرُ َرْحَمِة َربِّ
َواإِينِّ  اأَُكْن ِبُدَعاِئَك َربِّ �َشِقيًّا )4(  اأْ�ُس �َشْيًبا َوَلْ  اإِينِّ َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّي َوا�ْشَتَعَل الرَّ َربِّ 
ِخْفُت امْلََواِلَ ِمْن َوَراِئي َوَكاَنِت اْمَراأَِتي َعاِقًرا َفَهْب ِل ِمْن َلُدْنَك َوِليًّا )5( َيِرُثِني َوَيِرُث 
َعْل  َُك ِبُغاَلٍم ا�ْشُمُه َيْحَيى َلْ جَنْ ا ُنَب�رشِّ ا اإِنَّ يًّا )6( َيا َزَكِريَّ ِمْن اآَِل َيْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِّ َر�شِ
ى َيُكوُن ِل ُغاَلٌم َوَكاَنِت اْمَراأَِتي َعاِقًرا َوَقْد َبَلْغُت ِمَن  َلُه ِمْن َقْبُل �َشِميًّا )7( َقاَل َربِّ اأَنَّ
ٌ َوَقْد َخَلْقُتَك ِمْن َقْبُل َوَلْ َتُك �َشْيًئا )9(  َك ُهَو َعَليَّ َهيِّ اْلِكرَبِ ِعِتيًّا )8( َقاَل َكَذِلَك َقاَل َربُّ
ا )10( َفَخَرَج َعَلى َقْوِمِه  ا�َس َثاَلَث َلَياٍل �َشِويًّ َقاَل َربِّ اْجَعْل ِل اآََيًة َقاَل اآََيُتَك اأَالَّ ُتَكلَِّم النَّ

ْحَراِب َفاأَْوَحى اإَِلْيِهْم اأَْن �َشبُِّحوا ُبْكَرًة َوَع�ِشيًّا )11( }  ِمَن امْلِ
الرتجيح: 

اأرى – واهلل اأعلم – اأن ن�شبة هذا ال�شفر تعود لزكريا بن برخيا بن عدو لالأ�شباب 
واالأدلة االآتية: 

�ل�سفر يف بد�يته ن�سبه لزكريا بن برخيا بن عدو و�إن كانت ن�سبة كتبة . 1 �أن كاتب 
�لن�سبة  توؤيد  قد  �أنها  �إل  بها،  مقطوعًا  لي�ست  معينني  لأ�سخا�ض  �لقدمي  �لعهد  يف  �لأ�سفار 

�أحيانا �إذ� تو�فق م�سمون �ل�سفر مع �لفرتة �لتي عا�ض �ل�سخ�ض �ملن�سوب له. 
�أن زكريا بن يهوياد�ع عا�ض يف �لفرتة �لتي تلت �نق�سام �ململكة �ملوحدة يف �لقرن . 2

�لتا�سع قبل �مليالد بينما كل �لإ�سار�ت �لتاريخية يف �ل�سفر ت�سري �إىل �أنه يتحدث عن فرتة 
ما بعد �ل�سبي �لبابلي وعودة �مل�سبيني �إىل فل�سطني �أي بعد عام 536 ق. م، و�إذ� كانت فرتة 
�لتي  �لفرتة  �أنه بني زكريا بن يهوياد�ع وبني  فاإننا جند  م  قر�بة عام 920 ق.  �لنق�سام 
برخيا  بن  زكريا  حلياة  تكون  ما  �أقرب  فرتة  وهي  عامًا   384 قر�بة  �ل�سفر  عنها  يتحدث 
�أن زكريا بن  �ليهودية مل تذكر ل من قريب ول من بعيد  بن عدو، مع �لعلم باأن �مل�سادر 
يهوياد�ع كان له �سفر، ومل تتحدث عن �أقو�له �لنبوية ب�رش�حة، حتى يف �لأ�سفار �ملوجودة 

يف �لعهد �لقدمي �إل ما ورد عن ق�سة قتله يف �سفر �لأخبار و�لتي �أوردناها �سابقا. 
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يف . 3 جاء  مبا  زكريا  تنباأ  لأجلها  �لتي  و�لأهد�ف  زكريا  �سفر  ن�سو�ض  مقا�سد  �أن 
�إىل فل�سطني، و�لتي كان فيها  �ل�سفر تتو�فق مع �لفرتة �لتي عا�سها بعد �لعودة من �ل�سبي 
�لهم �لأكرب لأنبياء هذه �لفرتة تو�سيح م�ساوئ وحما�سن بناء �لهيكل من عدمه بعد فتور 

�ل�سعب عن هذ� �لعمل، وما يرتتب عليه يف م�ستقبل �ل�سعب �لإ�رش�ئيلي. 
�أن زكريا �أبا يحيي عليهما �ل�سالم جاء يف فرتة بعيدة جد�ً عن �لفرتة �لتي يتحدث . 4

عنها �ل�سفر وهي �لقرن �لأول قبل �مليالد �أي بعد فرتة �ل�سفر بقر�بة خم�سمائة عام، وكذلك 
م�سمونه ل يوؤيد ول يتفق ول يقرتب من �لأحد�ث �لتاريخية �لتي وقعت لزكريا �أبي يحيى 
عليه �ل�سالم، ف�ساًل عن �أن �لتقليد �ليهودي ل يعرتف �أ�ساًل بنبوة زكريا �أبي يحيى عليهما 

�ل�سالم ويعتربه �أحد كهنة معبد �أور�سليم ل غري. 
رجح عدد ل باأ�ض به بني �لباحثني ن�سبة �ل�سفر لزكريا بن برخيا بن عدو منهم: . 5

هو  زكريا  �سفر  يف  �ملق�سود  زكريا  �أن  �إىل  �أ�سار  �لذي  �لأعظمي  �سياء  حممد  �ل�سيخ 
زكريا بن برخيا بن عدو ويجيء ترتيبه �حلادي ع�رش بني �لأنبياء �ل�سغار، ويظهر �أنه كان 
من ن�سل لوي، ولذلك كان م�ستحقًا وظيفة كاهن ونبي. )33( وكذلك مالك حمارب يف كتابه 
 )35( �لإ�رش�ئيلي،  �لرت�ث  كتابه  يف  طعيمه  �سابر  �لدكتور  ومنهم   )34( �لقدمي،  �لعهد  دليل 

و�ل�سيخ زياده �لر��سي يف كتابه �لبحث �ل�رشيح يف �أيهما �لدين �ل�سحيح. )36( 
املطلب الثاين- االختالف يف ن�شبة كتابة ال�شفر لزكريا:  ◄

�إن �لتقليد �ليهودي ين�سب كتابة هذ� �ل�سفر لزكريا بن برخيا بن عدو، )37( وكذلك قلد 
لزكريا منهم: زكي  �ل�سفر  ن�سبة  �ليهودي يف  �لتقليد  �ليهودي  �لفكر  �لباحثني يف  عدد من 
�سنوده عندما قال: »وقد كتب زكريا �سفر� يحمل �أ�سمه من �أ�سفار �لتور�ة... وب�رش باخلال�ض 

�لذي �سياأتي به �مل�سيح �ملنتظر ». )38( 
ومنهم �لدكتور عبد �لوهاب �مل�سريي يف مو�سوعته عندما قال: »... وزكريا �أحد �لأنبياء 
د.  �أي�سا  »)39( ومنهم  بابل  �لعودة من  �لأول بعد  د�ر�  �أثناء حكم  �سفره  �ل�سغار، وقد كتب 
حممد علي �لبار حيث قال: »وقد كتب زكريا بن عدو �سفر�ً يحمل ��سمه، ويدعو فيه �ليهود �إىل 
�لعودة �إىل فل�سطني و�أن يعمروها من جديد، مب�رش�ً �إياهم مبجيء مملكة �لرب �لتي �سيقيمها 

�مل�سيح �ملنتظر.... ». )40( 
خالل  من  �ملقد�ض  �لكتاب  نقاد  �كت�سفه  ما  نتيجة  حاليا  مردود�ً  �أ�سبح  �لر�أي  وهذ� 
�أ�سخا�ض عدة وخالل فرت�ت  �أنه مل ي�سدر من �سخ�ض و�حد، بل من  �ل�سفر  بحثهم يف هذ� 
لل�سفر يف  �لن�سي  �لطابع  �ختالف  ر�أيهم هي  عليها  بنو�  �لتي  و�لفر�سية  متباعدة،  زمنية 

ن يتكون منهما �ل�سفر. )41(  �جلزئني �للذينْ
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فاجلزء �لثاين من �ل�سفر �لذي يبد�أ من �لإ�سحاح �لتا�سع تن�سب كتابته للفرتة �ليونانية، 
لأن هذ� �جلزء ي�سري �إىل قيام دولة �لإ�سكندر �لعاملية و�سقوطها يف �لقرن �لر�بع قبل �مليالد 
حملة  نف�سه  �لإ�سحاح  يف  �لدقة  من  ب�سيء  �ل�سفر  وو�سف   ،  )42( �لتا�سع،  �لإ�سحاح  يف 
�ل�سكندر �لع�سكرية بعد �نت�ساره على �لفر�ض يف معركة �أب�سو�ض على طول �ل�ساحل �ل�رشقي 
للبحر �ملتو�سط وتدمريه مدينة �سور، وي�سري كاتب �ل�سفر �إىل �لأ�رشى �ليهود �لذين �سباهم 
�إىل م�رش ملك �لبطال�سة بطليمو�ض �لأول �سوتري �سنة 312 ق. م عندما ��ستوىل على �أور�سليم، 
)43( وكذلك ذكر كاتب �ل�سفر �ليونانيني يف 9: 13 مع �أن �ليونانيني مل يظهرو� على م�رشح 

�ل�رشق �لأو�سط �إل يف �لقرن �لر�بع قبل �مليالد. )44( 
 14 –  9 من  �لإ�سحاحات  موؤلف  �أن  �إىل  يذهبون  �لنقاد  جعلت  وغريها  �لأدلة  هذه 
�سخ�ض �آخر جمهول ��سطلحو� على ت�سميته زكريا �لثاين، بل �إن بع�ض �لنقاد �عتربو� 9 – 
11 من جهة و 12 – 14 من جهة �أخرى كتيبني منف�سلني فن�سبو� �لأول �إىل زكريا �لثاين، 

ون�سبو� �لثاين �إىل �سخ�ض �آخر جمهول ��سطلحو� على ت�سميته بزكريا �لثالث. )45( 
يقول �لق�ض كوب �ملخل�سي: »يوؤيد ذلك �لعنو�ن يف كل منهما �أي يف كل من �لإ�سحاحات 
9 – 11 و�لإ�سحاحات 12 – 14 قول )كلمة �لرب( جند �لعنو�ن نف�سه �أي�سا يف ر�أ�ض �سفر 
�أَحَلَق بالكتاب �لأخري �لذي كان حتت ��سم نبي  �أن جامع �سفر �لثني ع�رش  مالخي، فنظن 
– 11 و زكريا 12  �أ�سحابها وهي زكريا 9  �أي زكريا جمموعات ثالثة جمهولة  معروف 
– 14 و�سفر مالخي، فاأعطى كال منها عنو�نًا )قول كلمة �لرب( ومع تقادم �لزمان �سارت 
�ملجموعتان �لأوىل و�لثانية من�سوبتني �إىل �لنبي زكريا، و�سارت �ملجموعة �لثالثة من�سوبة 

�إىل مالخي نتيجة �سوء فهم. )46( 
بينما يذهب �لقم�ض تادر�ض يعقوب ملطي – ح�سب �لتقليد �مل�سيحي- �إىل �أنه بالن�سبة 
�أن �لكاتب هو زكريا �لنبي،  لالإ�سحاحات �لثمانية �لأوىل يوجد �تفاق عام بني �لباحثني 
َبتنْ  ُكتمِ �أنها  مدٍع  فمن  للغاية.  متفاوتة  �لناقدين  �آر�ء  فجاءت   14  -9 من  �ل�سفر  بقية  �أما 
على فرت�ت متقطعة بع�سها قبل �سبي �إ�رش�ئيل، و�أخرى ما بني �سبى �إ�رش�ئيل و�سبى يهوذ�، 
وفريق �آخر �دعى �أنها كتبت يف فرت�ت متاأخرة بعد �لعودة من �ل�سبي، ح�شب االآراء االآتية: 

اأوالً- �عتمد بع�ض �لنقاد على وجود �ختالف و��سح يف طابع �لكتابة بني �جلزء  ●
�لأول من �ل�سفر 1- 8 و�جلزء �لثاين منه 9- 14، �أهمها: 

فتلميحاته  - �لثاين  �جلزء  �أما  و��سحة،  تاريخية  تلميحات  �لأول  �جلزء  يحمل 
�لتاريخية �إن وجدت فغام�سة. 
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يركز �جلزء �لأول حديثه على �إعادة بناء �لهيكل حتت قيادة زربابل ويهو�سع، بينما  -
ل يحمل �جلزء �لثاين �إ�سارة لهذ� �لعمل. 

يف  - �لنبي  بحزقيال  تاأثره  ويظهر  �لأول،  �جلزء  يف  مطولة  بطريقة  �لنرث  ��ستخد�م 
و�إ�سعياء  هو�سع  باأ�سفار  متاأثر�  مب�سطة  بطريقة  �ل�سعر  في�ستخدم  �لثاين  يف  �أما  �أ�سلوبه، 

و�لتثنية و�إرميا وحزقيال و�أيوب �لخ... 
بيت  - و�إحياء  له  كمركز  �أور�سليم  على  �لأول  �جلزء  يف  �مل�سيانى  �لع�رش  ُيركز 

د�ود، �أما يف �جلزء �لثاين فيهتم بيهوذ� كمركز له، و�إن ذكر �أور�سليم وبيت د�ود فبطريقة 
عار�سة. )47( 

ثانياً- خل�ض Raven يف كتابه “مقدمات �لعهد �لقدمي” �أر�ء �لنقاد �لذين �عتمدو�  ●
على دلئل د�خلية لل�سفر لتاأكيد �أن كاتب �جلزء �لأخري لي�ض زكريا: 

�لر�أي �لأول: يرى بع�ض �لنقاد مثل Strack Bandissin، �أن �لإ�سحاحات )9- 11(  -
ا 13: 7- 9( ، و�أن �لإ�سحاحات )12- 14؛ عد� 13:  �سابقة ل�سبي �إ�رش�ئيل )وُيحتمل �أي�سً

7- 9( ُكتبت يف �أيام يهوياقيم ويهوياكني و�سدقيا �أي قبل �سبي يهوذ�. )48( 
�لر�أي �لثاين: يرى فريق من �لنقاد من بينهم Nowack Driver، �أن هذ� �جلزء بكليته  -

)9- 14( ُكتب بعد �لعودة من �ل�سبي، و�أنه ُي�سجل لنا �أحد�ث متاأخرة بعد �لعودة، وجاءت 
بر�هينهم رًد� على �أ�سحاب �لر�أي �لأول ب�سورة قوية ل نود �لدخول يف تفا�سيلها. �أما كون 
هذه �لأحد�ث �لتي �سجلها �ل�سفر ت�سف ع�سور ما بعد زكريا فال ينفي �أن �لكاتب هو زكريا، 
�إذ يكتب بروح �لنبوة عن �مل�ستقبل، ولي�ض كموؤرخ لأحد�ث معا�رشة. هذ� ما جعل �لكثريين 

يوؤكدون وحدة �ل�سفر، وقبول �لتقليد �ليهودي و�لكن�سي باأن �ل�سفر كاتبه زكريا وحده. )49( 
وعند �لعودة لالأبحاث �لتي حتدثت عن �أ�سفار �لأنبياء جند �أن �أغلبها توؤكد �أن �لأنبياء 
مل يكتبو� �لأ�سفار �ملن�سوبة �إليهم يف �لعهد �لقدمي، و�أن كتابتها كانت متاأخرة بع�ض �ل�سيء 
عن �لع�رش �لذي عا�سو� فيه فنجد �أن معظم �أ�سفار �لأنبياء قد ُكتبت يف �لفرتة �لو�قعة بني 
بد�ية �لقرن �لثامن، ونهاية �لقرن �ل�ساد�ض، وكتب بع�سها يف �أو�خر �لقرن �لر�بع قبل �مليالد 

كاأ�سفار يونان وزكريا وق�سم من �سفر د�نيال. )50( 
وعند �لعودة مل�سمون �ل�سفر جند �أن مالحظات �لنقاد و�لباحثني �سحيحة من حيث 
�إن �ل�سفر ينق�سم �إىل جزئني من ناحية طابع �لكتابة، وقد ينق�سم �إىل ثالثة �أجز�ء كما ذهب 
�أنها يف  �إل  �لعام،  �أجز�وؤه يف م�سمونها  تتو�فق  �ل�سفر  �أن  على  يدل  �لباحثني، مما  بع�ض 
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ومعه  �ل�سفر  له  �ملن�سوب  زكريا  يكون  وقد  زكريا،  لي�ض  �لكاتب  �أن  على  تدل  تف�سيالتها 
�آخرون �أمتو� �لعمل �أو �أ�سافو� عليه �أو غريو� فيه. 

�ل�سفر  �أن  زكريا  هو  لي�ض  �لكاتب  �أن  على  �ل�سفر  د�خل  وجدت  فيما  �لأدلة  �أكرب  ومن 
كتب ب�سيغة �لغائب، ومل يكتب ب�سيغة �ملتكلم مما يدل على �أنَّ هناك كاتبًا �آخر جمع �أقو�ل 
زكريا �لنبي، وحاول �سياغتها يف �سفر م�ستقل فكانت بالن�سبة لزكريا جمرد �أقو�ل كتبها 
ننْ  اًل: 10»ُخذنْ ممِ غريه �إل يف ن�ض و�حد جاء ب�سيغة �ملتكلم وهو: )9َوَكاَن �إمِيَلَّ َكاَلُم �لرَّبِّ َقائمِ
َك  َت يفمِ ذلمِ �أَننْ َوَتَعاَل  َل،  َبابمِ ننْ  يَن َجاُءو� ممِ ذمِ �لَّ َيا  َيَدعنْ ننْ  ا َوممِ يَّ ننْ ُطوبمِ َحلنَْد�َي َوممِ ننْ  بنْيمِ ممِ �ل�سَّ لمِ  �أَهنْ
تدل  �ل�سفر  �إ�سار�ت  �أن  بينما جند   ،9 :6 . زكريا  َيا(  َفننْ نمِ �سَ بنْ ا  يَّ ُيو�سمِ َبينْتمِ  �إمِىَل  ُخلنْ  َو�دنْ ممِ  َيونْ �لنْ
ُيو�َض،  َد�رمِ َيةمِ لمِ انمِ َنةمِ �لثَّ نمِ يفمِ �ل�سَّ رمِ �لثَّاممِ هنْ على �أنه جاء ب�سيغة �لغائب كقول �لكاتب: )1يفمِ �ل�سَّ
�بعمِ  ممِ �لرَّ َيونْ اًل( 1: 1، وقوله: )7يفمِ �لنْ يِّ َقائمِ بمِ و �لنَّ دُّ نمِ عمِ ا بنْ يَّ نمِ َبَرخمِ ا بنْ يَّ َكاَنتنْ َكلمَِمُة �لرَّبِّ �إمِىَل َزَكرمِ
ُيو�َض، َكاَنتنْ َكلمَِمُة  َد�رمِ َيةمِ لمِ انمِ َنةمِ �لثَّ ُر �َسَباَط. يفمِ �ل�سَّ ، ُهَو �َسهنْ ي َع�رَشَ ادمِ َ رمِ �حلنْ هنْ َن �ل�سَّ يَن ممِ مِ �رشنْ َو�لنْعمِ
َعةمِ  �بمِ َنةمِ �لرَّ اًل: .. ( 1: 7، وقوله: )1َوَكاَن يفمِ �ل�سَّ يِّ َقائمِ بمِ و �لنَّ دُّ نمِ عمِ ا بنْ يَّ نمِ َبَرخمِ ا بنْ يَّ �لرَّبِّ �إمِىَل َزَكرمِ
ا  ُلو. 2مَلَّ �سنْ عمِ يفمِ كمِ ا�سمِ رمِ �لتَّ هنْ َن �ل�سَّ �بعمِ ممِ ا يفمِ �لرَّ يَّ �إمِىَل َزَكرمِ اَر  �أَنَّ َكاَلَم �لرَّبِّ �سَ لمِكمِ  َ ُيو�َض �ملنْ َد�رمِ لمِ
، ( 7: 1، فعندما ل جند  �َم �لرَّبِّ لُّو� ُقدَّ ُي�سَ َجاَلُهمنْ لمِ َ َوَرَجَم َملمَِك َورمِ يَل �رَشَ��رشمِ ُل َبينْتمَِ �إمِ هنْ �َسَل �أَ �أَرنْ
�إل ن�سًا و�حد�ً فقط يف �ل�سفر كله ي�سري �إىل �أن �لكاتب هو زكريا، فان هذ� يدل على ��سطر�ب 

�ل�سفر نف�سه يف �ساأن �لكاتب، ويدل على �سعف �لر�أي �لقائل باأن كاتب �ل�سفر هو زكريا. 
املطلب الثالث – االختالف يف تاريخ تدوين ال�شفر:  ◄

ومما يوؤيد �أن كاتب �ل�سفر لي�ض هو زكريا �لنبي �ملن�سوب له �ل�سفر �لختالف �لو�قع يف 
تاريخ تدوين �ل�سفر حيث تنباأ زكريا يف �لفرتة �لو�قعة بني 520 – 518 ق. م، بينما ت�سري 

�آر�ء �لنقاد �إىل �أن كتابة �ل�سفر كانت متاأخرة كثري�ً عن هذ� �لتاريخ. 
في�سري حممد بيومي مهر�ن �إىل �لختالف �لو�قع يف تاريخ تدوين هذ� �ل�سفر فيقول: 
»تذهب �لتقاليد �إىل �أن �ساحب �سفر زكريا �إمنا كان معا�رش�ً للنبي حجي، ويرجح �أن �ل�سفر 
�أو بعد عودة  – 323 ق. م،  �إل بعد ع�رش �ل�سكندر �لأكرب 356  يف �سكله �حلايل مل يكتب 
�أن طريقة كتابة كثري من  �ليهود من �ل�سبي �لبابلي يف عام 539 ق. م بزمن طويل، كما 
�أجز�ئه و�أ�سلوبها �إمنا يدلن على �أنها لي�ست من عمل �لنبي زكريا، وهناك �تفاق عام على 
�أن �لإ�سحاحات �ل�ستة �لأخرية من �لتا�سع �إىل �لر�بع ع�رش لي�ست من عمل زكريا، و�أنها قد 
كتبت يف �لقرن �لثالث قبل �مليالد، وحتى هذ� جمرد تخمني م�سهور �أكرث منه حقيقة ت�ستند 

�إىل دليل و��سح، ومن ثم فهناك من يرجعها �إىل عام 160 قبل �مليالد. )51( 
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ويذكر �لدكتور �سابر طعيمه يف تعليقه على روؤيا �ملاء �لذي �سينبع من �أور�سليم وي�سري 
حتى خارجها: »ومن �ل�سعب لعدم وجود م�سادر كافية حتديد �لزمن �لذي قيلت فيه هذه 

�لروؤيا �لتي ن�سبت لزكريا لكنه بالقطع بعد �لعودة من �ل�سبي بزمن طويل ». )52( 
 بينما ي�سري �لدكتور �لأعظمي �إىل �خلالف �لو�قع يف تدوين �ل�سفر فيقول »و�خلالف 
ماز�ل قائمًا حول �لع�رش �لذي كتب فيه هذ� �ل�سفر، و�لغالب �أنه كتب يف �لع�رش �لفار�سي يف 

�أثناء حكم د�ريو�ض �لأول �أي حو�يل 520 ق. م. )53( 
بعد  جاءت  فرتة  �إىل  ي�سري  �لذي  �ل�سفر  و�قع  مع  يتنا�سب  ل  �لأعظمي  �لدكتور  ور�أي 
�لفرتة �لتي تنباأ فيها زكريا مبائتني عام تقريبا، فكيف لزكريا �أو �لذي كتب �سفره يف هذه 
�لفرتة �أن يعرف �أن �ل�رشق �لأو�سط و�أور�سليم �ست�سبحان م�ستعمرة لليونان، و�أن هناك دوًل 

�ستعادي �أور�سليم، ويتحدث عن �أحد�ث مل تقع ومل ي�ساهدها بعد؟ 
مما يوؤيد �أن �ل�سفر كتب يف فرتة لحقة لع�رش نبوة زكريا، �أقل ما تكون مبائة وخم�سني 

عاما وهي �لفرتة �لتي بد�أ فيها �لعد�ء �ليوناين للمقومات �ليهودية يف �أور�سليم. 

الوجه الثاني - النقد الداخلي:

املطلب االأول – تناق�س ن�شو�س ال�شفر فيما بينها:  ◄
وجدت بعد �لقر�ءة �ملتمعنة لن�سو�ض �سفر زكريا �أن هناك �أحد ع�رش مو�سعًا حتتوي 
على ما يقارب �أربعني ن�سًا حتمل تناق�سًا فيما بينها، وهذ� �لتناق�ض يوؤثر يف �لبناء �لن�سي 
و�ملحتوى �لنبوي لل�سفر، يف �لوقت �لذي مل �أجد فيه �أيا من �ملر�جع �لتي حتدثت عن �أ�سفار 
�لنقد  على  �هتمامها  �ن�سب  حيث  �لتناق�سات  هذه  عن  باحلديث  �هتمت  قد  �لقدمي  �لعهد 
�خلارجي لل�سفر، وعلى حماولة فهم نبوء�ته و�لن�سو�ض �لغام�سة فيه �لتي ي�سعب تف�سريها 

�أو �لربط بينها. )54( 
وهذه املوا�شع والن�شو�س املتناق�شة هي كاالآتي: 

اأوالً: �إن �أول هذه �لن�سو�ض �ملتناق�سة كان يف �لق�سية �لتي بينت كيفية جميء  ●
َنةمِ  �ل�سَّ نمِ يفمِ  �لثَّاممِ رمِ  هنْ �ل�سَّ )1يفمِ  �لكاتب:  قول   1  :1 فنجد يف  لزكريا  ون�سبته  �ل�سفر  نبوء�ت 
اًل: ..( بينما يف 1:  يِّ َقائمِ بمِ و �لنَّ دُّ نمِ عمِ ا بنْ يَّ نمِ َبَرخمِ ا بنْ يَّ ُيو�َض، َكاَنتنْ َكلمَِمُة �لرَّبِّ �إمِىَل َزَكرمِ َد�رمِ َيةمِ لمِ انمِ �لثَّ
َيةمِ  انمِ َنةمِ �لثَّ ُر �َسَباَط. يفمِ �ل�سَّ ، ُهَو �َسهنْ ي َع�رَشَ ادمِ َ رمِ �حلنْ هنْ َن �ل�سَّ يَن ممِ مِ �رشنْ �بعمِ َو�لنْعمِ ممِ �لرَّ َيونْ 7 )7يفمِ �لنْ
اًل: .. ( ويف 7: 1 )1َوَكاَن  يِّ َقائمِ بمِ و �لنَّ دُّ نمِ عمِ ا بنْ يَّ نمِ َبَرخمِ ا بنْ يَّ ُيو�َض، َكاَنتنْ َكلمَِمُة �لرَّبِّ �إمِىَل َزَكرمِ َد�رمِ لمِ
عمِ  ا�سمِ رمِ �لتَّ هنْ َن �ل�سَّ �بعمِ ممِ ا يفمِ �لرَّ يَّ اَر �إمِىَل َزَكرمِ لمِكمِ �أَنَّ َكاَلَم �لرَّبِّ �سَ َ ُيو�َض �ملنْ َد�رمِ َعةمِ لمِ �بمِ َنةمِ �لرَّ يفمِ �ل�سَّ
ُلو.. ( ، فهذه �لن�سو�ض حتمل تناق�سًا يف �لوقت �لذي �أوحى �لرب فيه كلمته لزكريا  �سنْ يفمِ كمِ
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بني �ل�سهر �لثامن و�ل�سهر �حلادي ع�رش من �ل�سنة �لثانية حلكم �مللك د�ريو�ض وبني �ل�سنة 
�لثانية و�ل�سنة �لر�بعة حلكمه مما يدل على ��سطر�ب �لكاتب يف حتديد �لوقت �لذي بد�أ فيه 

�لوحي لزكريا. 
�إل �إذ� كان هناك ثالثة كتبة لهذ� �ل�سفر، كل و�حد منهم رجح فرتة معينة �ساق بعدها 
فظهر  و�حد  �سفر  يف  �لثالثة  �أورده  ما  جمع  ر�بع  كاتب  جاء  ثم  زكريا،  نبوء�ت  من  عدد�ً 
�لتناق�ض، وهذ� يوؤيد �لر�أي �لذي ذكرناه �سابقًا لبع�ض �لباحثني باأن �ل�سفر ينق�سم �إىل ثالثة 

�أجز�ء كل و�حد منها يبد�أ بـ »كلمة �لرب لزكريا ». 
بينما جند �أن �ملف�رشين �مل�سيحيني لهذ� �ل�سفر ل يرون �أي تناق�ض يف هذه �لن�سو�ض، 
ويعتقدون �أن كلمة �لرب لزكريا كانت متعددة يف �أوقات عدة، ومل يكن هّم �لكاتب �أن يحدد 

�لوقت �لذي بد�أت فيه �لكلمة �أول مرة. )55( 
َ �لآ�ضمِ َوَقاُلو�:  ● فمِ َبنينْ َو�قمِ ثانياً: جند يف 1: 11 قول �لكاتب: )11َفاأََجاُبو� َماَلَك �لرَّبِّ �لنْ

َنٌة( ي�سري هذ� �لن�ض �إىل �أن �لأر�ض يف  يَحٌة َو�َساكمِ رَتمِ �ُض ُكلَُّها ُم�سنْ �ضمِ َو�إمَِذ� �لأَرنْ »َقدنْ ُجلنَْنا يفمِ �لأَرنْ
وقت حتقق نبوء�ت �ل�سفر �ستكون م�سرتيحة و�ساكنة، بينما جند يف كل ن�سو�ض �ل�سفر بعد 
هذ� �لن�ض �إ�سارة �إىل �أن �لأر�ض لي�ست م�سرتيحة، ول �ساكنة و�إمنا هي يف ��سطر�ب عظيم 
َبتمِ  . َفَخرمِ ُفوُهمنْ رمِ يَن مَلنْ َيعنْ ذمِ ُفُهمنْ �إمِىَل ُكلِّ �لأُمَممِ �لَّ �سمِ كقول �لكاتب يف 7: 14 قول �لكاتب: )14َو�أَعنْ

َجَة َخَر�ًبا( .  َبهمِ �َض �لنْ َب. َفَجَعُلو� �لأَرنْ َب َوَل �آئمِ ، َل َذ�همِ �ُض َوَر�َءُهمنْ �لأَرنْ
�لأُمَممِ  ● َعَلى  يٍم  َعظمِ ٍب  َغ�سَ بمِ ٌب  �سمِ ُمغنْ )15َو�أََنا  �لكاتب:  قول   15  :1 يف  جند  ثالثاً: 

َّ( حيث ي�سري �لن�ض يف بد�يته �إىل �أن غ�سب  ُت َقلمِياًل َوُهمنْ �أََعاُنو� �ل�رشَّ بنْ نِّنَي. لأَينِّ َغ�سمِ َمئمِ طنْ ُ �ملنْ
�لرب عظيم، بينما يف �آخره ي�سري �إىل �نه قليل. 

َل  ● ابمِ اًل: 9»�إمِنَّ َيَدينْ َزُربَّ رابعاً: يف 4: 8 جند قول �لكاتب: )8َوَكاَنتنْ �إمِيَلَّ َكلمَِمُة �لرَّبِّ َقائمِ
َملنْ  َو�عنْ َوَذَهًبا  ًة  �سَّ فمِ ُخذنْ  )11ُثمَّ   12 :6 بينما يف   )..  ، همِ َمانمِ ُتَتمِّ َفَيَد�ُه  َت،  َبينْ �لنْ هَذ�  �َسَتا  �أَ�سَّ َقدنْ 
هَكَذ�  اًل:  َقائمِ ُه  12َوَكلِّمنْ  . يممِ �لنَْعظمِ نمِ  �لنَْكاهمِ اَدَق  َيُهو�سَ نمِ  بنْ َيُهو�َسَع  �ضمِ  َر�أنْ َعَلى  َها  عنْ َو�سَ يَجاًنا  تمِ
 ) �لرَّبِّ َكَل  نمِي َهينْ َوَيبنْ ُبُت  َيننْ همِ  َمَكانمِ ننْ  ُمُه. َوممِ ��سنْ ُن«  ُجُل »�لنُْغ�سنْ �لرَّ ُهَوَذ�  اًل:  َقائمِ ُنودمِ  ُ َقاَل َربُّ �جلنْ
، فالن�ض �لأول يفيد باأن �لذي �سيتم بناء �لهيكل هو زروبابل �لذي كان �لرجل �لثالث بعد 
�لذي  بان  �لثاين  �لن�ض  يفيد  بينما  �ل�سبي،  �لعودة من  بعد  �ل�سعب  عزر� ونحميا يف قيادة 
�سيتم بناء �لهيكل هو يهو�سع �لكاهن �لذي كان رئي�ض �لكهنة يف فرتة ما بعد �لعودة من 
كان  يهو�سع  �أن  �إىل  ت�سري  زكريا  �سفر  �لر�بعة يف  �لروؤيا  �أن  مع  زكريا  تنبوؤ  �ل�سبي، وفرتة 
كاهنًا فا�سد�ً حيث �سورته بلبا�ض مت�سخ، و�أن �لرب �سيبدله مالب�ض نظيفة بدل �ملت�سخة، 

بينما مل يت�سف زروبابل بهذ� �ل�سفة. 
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ننْ  ● بمِي ممِ : هاأََنَذ� �أَُخلِّ�ُض �َسعنْ ُنودمِ ُ خام�شاً: جند يف 8: 7 قول �لكاتب: )7 هَكَذ� َقاَل َربُّ �جلنْ
ُكُنوَن يفمِ َو�َسطمِ �أُوُر�َسلمِيَم، َوَيُكوُنوَن  منْ َفَي�سنْ همِ ي بمِ . 8َو�آتمِ �ضمِ منْ بمِ �ل�سَّ رمِ �ضمِ َمغنْ ننْ �أَرنْ قمِ َوممِ مِ �رشنْ َ �ضمِ �ملنْ �أَرنْ
ُر  فمِ ِّ( ، بينما جند يف 10: 9 قول �لكاتب: ). 8�أَ�سنْ قِّ َو�لنْربمِ َ احلنْ لًها بمِ �إمِ َلُهمنْ  �أَُكوُن  َو�أََنا  ًبا،  يلمِ �َسعنْ
ُكُروَننمِي يفمِ  ُعوبمِ َفَيذنْ َ �ل�سُّ َرُعُهمنْ َبنينْ و�. 9َو�أَزنْ وَن َكَما َكرُثُ رُثُ ، َوَيكنْ ُتُهمنْ َمُعُهمنْ لأَينِّ َقدنْ َفَدينْ َلُهمنْ َو�أَجنْ
َمُعُهمنْ  َو�أَجنْ  ، َ �رشنْ ممِ �ضمِ  رنْ �أَ ننْ  ممِ ُعُهمنْ  جمِ رنْ 10َو�أُ ُعوَن.  َوَيرنْجمِ منْ  يهمِ َبنمِ َمَع  َن  َيونْ َوَيحنْ  ، يَدةمِ َبعمِ �لنْ ي  �لأََر��سمِ
َناَن، َوَل ُيوَجُد َلُهمنْ َمَكاٌن.. ( ، فالن�ض �لأول ي�سري  لنَْعاَد َوُلبنْ �ضمِ جمِ رنْ ىَل �أَ منْ �إمِ همِ ي بمِ وَر، َو�آتمِ ننْ �أَ�سُّ ممِ
�إىل �أن �لرب لن ُيرجع �سعبه �إل �إىل �أور�سليم، بينما �لن�ض �لثاين ي�سري �إىل �أن �لرب �سيكرثهم 
ويزرعهم بني �ل�سعوب وي�سكنهم يف غري �أور�سليم من �لبالد، ثم ي�سطرب �لن�ض �لثاين عندما 
يذكر �أنه لن يكون لهم مكان بعد �أن تنباأ باأن �لرب �سي�سكنهم بني كل �ل�سعوب بعد �أن يكرثهم. 

َمَة«  ● عنْ اَي »نمِ ُت َع�سَ �شاد�شاً: جند يف 11: 10 �أن �لرب �أوحى لزكريا فقال: )10َفاأََخذنْ
( بينما جند ن�سني يناق�سانه يف 1:  َباطمِ ُتُه َمَع ُكلِّ �لأَ�سنْ دمِي �لَّذمِي َقَطعنْ ُق�َض َعهنْ ُتَها لأَننْ فنْ َوَق�سَ
يَها، َيُقوُل َربُّ  َنى فمِ تمِي ُيبنْ ممِ َفَبينْ َر�حمِ َ املنْ ُت �إمِىَل �أُوُر�َسلمِيَم بمِ : َقدنْ َرَجعنْ َك هَكَذ� َقاَل �لرَّبُّ ذلمِ 16 )16لمِ
ي َيا  فمِ تمِ َن، �هنْ َيونْ هنْ َنَة �سمِ � َيا �بنْ دًّ ي جمِ جمِ َتهمِ َماُر َعَلى �أُوُر�َسلمِيَم( ويف 9: 11 )9�مِبنْ طنْ مِ دُّ �ملنْ ، َومُيَ ُنودمِ ُ �جلنْ
َن  �كمِ ممِ َ ُت �أَ�رشنْ َلقنْ كمِ َقدنْ �أَطنْ دمِ َدممِ َعهنْ ا َفاإمِينِّ بمِ �سً تمِ �أَينْ .... 11َو�أَننْ َلينْكمِ ي �إمِ َت �أُوُر�َسلمِيَم. ُهَوَذ� َملمُِككمِ َياأنْتمِ ننْ بمِ
يهمِ َماٌء( ، فالن�ض �لأول يتنباأ كاتبه باأن �لرب �سيقطع عهده �لذي عاهد به  �َض فمِ بِّ �لَّذمِي َلينْ ُ �جلنْ
كل �لأ�سباط، بينما جند يف �لن�ض �لثاين �لذي جاء يف بد�ية �ل�سفر �أن �لكاتب �فتتح �ل�سفر 
�لرب  ب�سبب عودة  �إمنا هو  �سياأتي من نبوء�ت  �أن كل ما  للقارئ  �أن ي�سري  به، وكاأنه يريد 
لأور�سليم ومتليكها لليهود، وهذ� هو �لعهد �لذي قطعه �لرب لكل �أجيال �إ�رش�ئيل ح�سب �لعهد 
�لقدمي، وهو ما يوؤكده �لن�ض �لثالث �لذي يدعو فيه �بنة �سهيون لالبتهاج لأن �لرب �سيتمم 

عهده معها، و�سيطلق كل �أ�رش�ها �لذين �أذلتهم �لأمم �لتي غلبت على �أور�سليم. 
َ �لأُمَممِ َيا  ● َنًة َبنينْ ُتمنْ َلعنْ ُكمنْ ُكننْ �شابعاً: يف 8: 13 جند قول �لكاتب: )13َوَيُكوُن َكَما �أَنَّ

 ) يُكمنْ دمِ �أَينْ دنْ  َتَت�َسدَّ لمِ َتَخاُفو�.  َفاَل  َبَرَكًة  َفَتُكوُنوَن  ُكمنْ  �أَُخلِّ�سُ َك  َكذلمِ يَل،  �ئمِ َ �إمِ�رشنْ َت  َبينْ َوَيا  َيُهوَذ�  َت  َبينْ
�لَّذمِي  مَي  َكرمِ �لنْ َمَن  �لثَّ  ، يِّ ارمِ �لنَْفخَّ �إمِىَل  َها  قمِ »�أَلنْ  : �لرَّبُّ )13َفَقاَل يلمِ  �لكاتب:  قول  ، و يف 11: 14 
ُت  فنْ . 14ُثمَّ َق�سَ يِّ يفمِ َبينْتمِ �لرَّبِّ ارمِ ُتَها �إمِىَل �لنَْفخَّ َقينْ ةمِ َو�أَلنْ �سَّ َن �لنْفمِ نَي ممِ اَلثمِ ُت �لثَّ «. َفاأََخذنْ همِ ُنوينمِ بمِ َثمَّ
�أن  �إىل  �لأول  �لن�ض  ، ي�سري  يَل(  �ئمِ َ َو�إمِ�رشنْ َيُهوَذ�   َ َبنينْ �لإمَِخاَء  ُق�َض  لأَننْ َباًل«  َرى »حمِ �لأُخنْ اَي  َع�سَ
�لرب �سيجمع بني بيت يهوذ� و�إ�رش�ئيل �لذين �نق�سمو� �إىل مملكتني بعد موت �سليمان عليه 
�ل�سالم و�سيجعلهم بركة وتت�سدد �أيديهم، بينما �لن�ض �لثاين يناق�سه متامًا عندما ي�سري �إىل 

�أن �لرب �سينق�ض �لإخاء بني يهوذ� و�إ�رش�ئيل. 
يَل... ( و�لكالم �لذي  ● �ئمِ َ ُي َكاَلممِ �لرَّبِّ َعَلى �إمِ�رشنْ ثامناً: يف 12: 1 قول �لكاتب: )1َوحنْ

جاء بعد هذ� �لن�ض يف �لإ�سحاح �لثاين ع�رش كامال يتحدث عن و حي كالم �لرب �إىل يهوذ� 
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ولي�ض �إىل �إ�رش�ئيل وتكرر ذكر يهوذ� فيه �ست مر�ت و�أكرث ي�سري �إىل �أن �لنبوءة ليهوذ� ولي�ست 
َو�ًل  �سنْ َعُل �أُوُر�َسلمِيَم َحَجًر� ممِ �أَجنْ �أَينِّ  ممِ  َيونْ َك �لنْ لإ�رش�ئيل قول �لكاتب يف 12: 3 )3َوَيُكوُن يفمِ ذلمِ
َك  . 4يفمِ ذلمِ �ضمِ َها ُكلُّ �أُمَممِ �لأَرنْ ُع َعَلينْ َتممِ ا. َوَيجنْ وَن �َسقًّ �َسقُّ يُلوَنُه َيننْ يَن َي�سمِ ذمِ ، َوُكلُّ �لَّ ُعوبمِ يعمِ �ل�سُّ ممِ َ جلمِ
َنيَّ َعَلى َبينْتمِ َيُهوَذ�،  َتُح َعينْ . َو�أَفنْ ُنونمِ ُ اجلنْ َبُه بمِ ةمِ َوَر�كمِ َ رينْ َ احلنْ ُب ُكلَّ َفَر�ٍض بمِ مِ ، �أَ�رشنْ ، َيُقوُل �لرَّبُّ ممِ َيونْ �لنْ
ٌة يلمِ  اَن �أُوُر�َسلمِيَم ُقوَّ : �إمِنَّ �ُسكَّ منْ همِ النَْعَمى. 5َفَتُقوُل �أَُمَر�ُء َيُهوَذ� يفمِ َقلنْبمِ ُعوبمِ بمِ لمِ �ل�سُّ ُب ُكلَّ َخينْ مِ َو�أَ�رشنْ
( ، فالكاتب ي�رشح باأن �لرب �سيفتح عينه- على حد قوله- على يهوذ�  منْ همِ ُنودمِ �إمِلهمِ ُ َربِّ �جلنْ بمِ

ولي�ض على �إ�رش�ئيل. 
، َوَعَلى َرُجلمِ  ● يَّ ظنْ َيا �َسينُْف َعَلى َر�عمِ قمِ َتينْ تا�شعاً: يف 13: 7 ورد قول �لكاتب: )7»�مِ�سنْ

. 8َوَيُكوُن  َغارمِ �ل�سِّ َعَلى  َيدمِي  َو�أَُردُّ  َغَنُم،  �لنْ َت  َفَتَت�َستَّ َي  �عمِ �لرَّ مِبمِ  �مِ�رشنْ  . ُنودمِ ُ َيُقوُل َربُّ �جلنْ َقتمِي،  فنْ رمِ
ُل  خمِ يَها. 9َو�أُدنْ لنَْث َيبنَْقى فمِ ، َو�لثُّ وَتانمِ َطَعانمِ َومَيُ َها ُيقنْ ننْ مِ ممِ ، �أَنَّ ُثلنَْثنينْ ، َيُقوُل �لرَّبُّ �ضمِ يفمِ ُكلِّ �لأَرنْ
ي  ممِ ا�سنْ بمِ ُعو  َيدنْ ُهَو   . �لذََّهبمِ َحاَن  تمِ �منْ ُنُهُم  َتحمِ َو�أَمنْ  ، ةمِ �سَّ �لنْفمِ �ضمِ  َكَمحنْ ُهمنْ  �سُ َ َو�أَحمنْ  ، ارمِ �لنَّ يفمِ  لنَْث  �لثُّ
ي«( فهذ� �لن�ض ي�سري �إىل �أن �لرب �سيهلك  لهمِ بمِي، َوُهَو َيُقوُل: �لرَّبُّ �إمِ يُبُه. �أَُقوُل: ُهَو �َسعنْ َو�أََنا �أُجمِ
ثلثي من يف �لأر�ض، ولن يبقى �إل ثلث و�حد، �لثلث �لذي �سيمح�سهم ثم �سي�سبحون �سعبه 
�ملختار، بينما جند ن�سو�سًا عدة قبل هذ� �لن�ض ت�سري �إىل �أن �لرب بعد �أن يحل يف بيته �لذي 
�سيبنى يف �أور�سليم، �ستاأتي �أمم �لأر�ض بعد �حلرب �لتي ي�سنها عليهم �لرب وتذل له ولليهود، 
ولن يهلك �إل من يرف�ض �ملجيء منهم فقط �أو كان قد هلك يف �حلرب فقال �لكاتب يف 14: 
ننْ �َسَنٍة  َعُدوَن ممِ يَن َجاُءو� َعَلى �أُوُر�َسلمِيَم، َي�سنْ ذمِ يعمِ �لأُمَممِ �لَّ ننْ َجممِ ي ممِ َباقمِ 16 )16َوَيُكوُن �أَنَّ ُكلَّ �لنْ
ننْ  َعُد ممِ . 17َوَيُكوُن �أَنَّ ُكلَّ َمننْ َل َي�سنْ َظالِّ َ يَد �ملنْ ُيَعيُِّدو� عمِ ُنودمِ َولمِ ُ لنَْملمِكمِ َربِّ �جلنْ ُجُدو� لمِ َي�سنْ �إمِىَل �َسَنٍة لمِ
َعدنْ  ننْ َل َت�سنْ منْ َمَطٌر. 18َو�إمِ همِ ، َل َيُكوُن َعَلينْ ُنودمِ ُ لنَْملمِكمِ َربِّ �جلنْ ُجَد لمِ َي�سنْ �ضمِ �إمِىَل �أُوُر�َسلمِيَم لمِ لمِ �لأَرنْ َقَبائمِ
يَن  ذمِ َها �لرَّبُّ �لأُمَمَ �لَّ ُب بمِ مِ َبُة �لَّتمِي َي�رشنْ نْ َها �ل�رشَّ َها، َتُكننْ َعَلينْ َ َوَل َمَطٌر َعَلينْ �رشنْ يَلُة ممِ َوَل َتاأنْتمِ َقبمِ
يَن  ذمِ �لَّ �لأُمَممِ  ُكلِّ  ا�ُض  �سَ َوقمِ  َ �رشنْ ممِ ا�ُض  �سَ قمِ َيُكوُن  19هَذ�   . َظالِّ َ �ملنْ يَد  عمِ ُيَعيُِّدو�  لمِ َعُدوَن  َي�سنْ َل 
َن،  َيونْ هنْ ننَْت �سمِ بمِ َيا  ي  َرحمِ َو�فنْ ي  مِ ( وقال يف 2: 10 )10»َتَرمنَّ َظالِّ َ �ملنْ يَد  عمِ ُيَعيُِّدو�  لمِ َعُدوَن  َي�سنْ َل 
 ، ممِ َيونْ َك �لنْ الرَّبِّ يفمِ ذلمِ رَيٌة بمِ ُل �أُمَمٌ َكثمِ . 11َفَيتَّ�سمِ ، َيُقوُل �لرَّبُّ كمِ ُكُن يفمِ َو�َسطمِ ي َو�أَ�سنْ لأَينِّ هاأََنَذ� �آتمِ

 . ) ي �إمَِلينْكمِ �َسَلنمِ ُنودمِ َقدنْ �أَرنْ ُ نَي �أَنَّ َربَّ �جلنْ َلممِ ، َفَتعنْ كمِ ُكُن يفمِ َو�َسطمِ ًبا َفاأَ�سنْ َوَيُكوُنوَن يلمِ �َسعنْ
َباحمِ  ● �سنْ َعُل �أَُمَر�َء َيُهوَذ� َكممِ ممِ �أَجنْ َيونْ َك �لنْ عا�رشاً: ورد يف 12: 6 قول �لكاتب: ). 6يفمِ ذلمِ

َوَعنمِ  نيمِ  َيممِ �لنْ َعنمِ  َلُهمنْ  َحونْ ُعوبمِ  �ل�سُّ ُكلَّ  َفَياأنُْكُلوَن   . َزممِ ُ �حلنْ  َ َبنينْ َناٍر  َعلمِ  �سنْ َوَكممِ  ، َطبمِ َ �حلنْ  َ َبنينْ َناٍر 
�أن يهوذ� يف  �إىل  �لن�ض ي�سري  ، وهذ�  اأُوُر�َسلمِيَم(  بمِ َها  َمَكانمِ ا يفمِ  �سً �أَينْ �أُوُر�َسلمِيُم  ُبُت  َفَتثنْ  ، َي�َسارمِ �لنْ
�أثناء حرب �أعد�ئها �ستكون �سامدة قوية بقوة �لرب كما جاء يف �لن�ض �لذي قبله يف 12: 5 

و�أنه لن يطالها �أي مكروه بل من قوتهم �سياأكلون كل �ل�سعوب �نت�سار� عليهم. 
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�َسُم  ي َفُيقنْ لرَّبِّ َياأنْتمِ ٌم لمِ بينما جند ما يناق�سه متاما يف 14: 1 يف قول �لكاتب: )1ُهَوَذ� َيونْ
ُبُيوُت،  َهُب �لنْ يَنُة، َوُتننْ دمِ َ ، َفُتوؤنَْخُذ �ملنْ لنُْمَحاَرَبةمِ َمُع ُكلَّ �لأُمَممِ َعَلى �أُوُر�َسلمِيَم لمِ جنْ . 2َو�أَ كمِ �َسَلُبكمِ يفمِ َو�َسطمِ

 . يَنةمِ دمِ َ َن �ملنْ َطُع ممِ بمِ َل ُتقنْ عنْ ُة �ل�سَّ يَّ ، َوَبقمِ بنْيمِ يَنةمِ �إمِىَل �ل�سَّ دمِ َ ُف �ملنْ �سنْ ُرُج نمِ ُح �لنِّ�َساُء، َوَيخنْ �سَ َوُتفنْ
ُف َقَدَماُه يفمِ  . 4َوَتقمِ َتالمِ قمِ َم �لنْ ، َيونْ همِ بمِ ممِ َحرنْ لنَْك �لأُمَمَ َكَما يفمِ َيونْ ُب تمِ ُرُج �لرَّبُّ َوُيَحارمِ 3َفَيخنْ
همِ  ننْ َو�َسطمِ ُتونمِ ممِ ينْ �َسقُّ َجَبُل �لزَّ ، َفَيننْ نْقمِ َن �ل�رشَّ �َم �أُوُر�َسلمِيَم ممِ ُتونمِ �لَّذمِي ُقدَّ ينْ ممِ َعَلى َجَبلمِ �لزَّ َيونْ َك �لنْ ذلمِ
َو  ُفُه َنحنْ �سنْ ، َونمِ َمالمِ َو �ل�سِّ َبلمِ َنحنْ َ ُف �جلنْ �سنْ ُل نمِ َتقمِ �، َوَيننْ دًّ يًما جمِ ًيا َعظمِ َغرنْبمِ َو�دمِ َو �لنْ نْقمِ َوَنحنْ َو �ل�رشَّ َنحنْ
ُتمنْ  ُرُبوَن َكَما َهَربنْ َل. َوَتهنْ ُل �إمِىَل �آ�سَ َبالمِ َي�سمِ مِ َو�َء �جلنْ ، لأَنَّ جمِ َبايلمِ َو�ءمِ جمِ ُرُبوَن يفمِ جمِ . 5َوَتهنْ ُنوبمِ َ �جلنْ
نَي َمَعَك( ، فهذ� �لن�ض  دِّي�سمِ قمِ يُع �لنْ ي َوَجممِ ي �لرَّبُّ �إمِلهمِ ا َملمِكمِ َيُهوَذ�. َوَياأنْتمِ اممِ ُعزِّيَّ َزَلةمِ يفمِ �أَيَّ لنْ َن �لزَّ ممِ
ي�سري �إىل قمة �ل�سعف �لذي �سيعانيه �سعب يهوذ� من حربهم مع �لأمم حتى ل ي�ستطيعون 
�لتي  �ملعركة  �سيهربون من  �أنهم مع ذلك  �إل  لهم  لينت�رش  �لرب  فياأتي  لأنف�سهم  �لنت�سار 
�سيخو�سها �لرب �سد �لأمم، كما هربو� يف �ملعارك �ل�سابقة �أيام ملوك بع�ض مملكة يهوذ�. 

اأحد ع�رش: من �أغرب �لتناق�سات و�أعجبها يف هذ� �ل�سفر �أننا جند عدد� ل باأ�ض به  ●
�ليهود لإقامة �خلري و�لرب و�لإح�سان للنا�ض وللقريب، وجند ن�سو�سًا  من �لن�سو�ض تدعو 

�أكرث منها ومو�زيًة لها تدعوهم لل�رش ولقتل �أهل �لأر�ض و�إذلل من يتبقى منهم. 
�لنا�ض  من  بغريهم  وتو�سيهم  و�لرب  �خلري  لإقامة  �ليهود  تدعو  �لتي  �لن�سو�ض  فمن 
 . ِّيَرةمِ ُكُم �ل�رشِّ َمالمِ ِّيَرةمِ َوَعننْ �أَعنْ ُكُم �ل�رشِّ ُعو� َعننْ ُطُرقمِ جمِ : �رنْ ُنودمِ ُ ما ورد يف 1: 4 )هَكَذ� َقاَل َربُّ �جلنْ
َن؟  َيونْ َياُء َهلنْ �أََبًد� َيحنْ بمِ ؟ َو�لأَننْ َن ُهمنْ . 5�آَباوؤُُكمنْ �أَينْ ُنودمِ ُ ، َيُقوُل َربُّ �جلنْ ُغو� �إمِيَلَّ َمُعو� َومَلنْ ُي�سنْ َفَلمنْ َي�سنْ
َفَرَجُعو�  ؟  �آَباَءُكمنْ كنْ  رمِ ُتدنْ �أََفَلمنْ  َياَء،  بمِ �لأَننْ يدمِي  َعبمِ َها  بمِ ُت  ينْ �سَ �أَونْ ي  تمِ �لَّ ي  �سمِ َوَفَر�ئمِ ي  َكاَلممِ ننْ  6َولكمِ

َنا( .  َك َفَعَل بمِ َنا، َكذلمِ َمالمِ عنْ َنا َوَكاأَ َنا َكُطُرقمِ َنَع بمِ ُنودمِ �أَننْ َي�سنْ ُ َد َربُّ �جلنْ َوَقاُلو�: َكَما َق�سَ
 . قِّ َ احلنْ يَبُه بمِ �َساٍن َقرمِ ُيَكلِّمنْ ُكلُّ �إمِننْ َعُلوَنَها. لمِ َي �لأُُموُر �لَّتمِي َتفنْ همِ همِ وما ورد يف 8: 16 )16هذمِ
 . ُكمنْ همِ يفمِ ُقُلوبمِ يبمِ وءمِ َعَلى َقرمِ َرنَّ �أََحٌد يفمِ �ل�سُّ . 17َوَل ُيَفكِّ ُكمنْ َو�بمِ اَلممِ يفمِ �أَبنْ اءمِ �ل�سَّ قِّ َوَق�سَ َ احلنْ و� بمِ �سُ �قنْ

 . ) َرُهَها، َيُقوُل �لرَّبُّ يَعَها �أَكنْ همِ َجممِ . لأَنَّ هذمِ ورمِ نَي �لزُّ و� مَيمِ بُّ َوَل حُتمِ
ننْ  قمِ َوممِ مِ �رشنْ َ �ضمِ �ملنْ ننْ �أَرنْ بمِي ممِ : هاأََنَذ� �أَُخلِّ�ُض �َسعنْ ُنودمِ ُ وما ورد يف 8: 7 )7 هَكَذ� َقاَل َربُّ �جلنْ
ُكوُن  ًبا، َو�أََنا �أَ ُكُنوَن يفمِ َو�َسطمِ �أُوُر�َسلمِيَم، َوَيُكوُنوَن يلمِ �َسعنْ منْ َفَي�سنْ همِ ي بمِ . 8َو�آتمِ �ضمِ منْ بمِ �ل�سَّ رمِ �ضمِ َمغنْ �أَرنْ

 . )ِّ قِّ َو�لنْربمِ َ احلنْ َلُهمنْ �إمِلًها بمِ
َت �أُوُر�َسلمِيَم. ُهَوَذ� َملمُِككمِ  ننْ ي َيا بمِ فمِ تمِ َن، �هنْ َيونْ هنْ َنَة �سمِ � َيا �بنْ دًّ ي جمِ جمِ َتهمِ وما ورد يف 9: 9 )9�مِبنْ
َطُع  َتاٍن. 10َو�أَقنْ �أَ نمِ  �ٍض �بنْ َماٍر َوَعَلى َجحنْ ٌب َعَلى حمِ يٌع، َوَر�كمِ وٌر َودمِ ٌل َوَمننْ�سُ . ُهَو َعادمِ �إمَِلينْكمِ ي  َياأنْتمِ

 . ) الأُمَممِ اَلممِ لمِ ال�سَّ . َوَيَتَكلَُّم بمِ رنْبمِ َ �ُض �حلنْ َطُع َقونْ ننْ �أُوُر�َسلمِيَم َوُتقنْ َفَر�َض ممِ َ َو�لنْ َر�ميمِ ننْ �أَفنْ َكَبَة ممِ رنْ َ �ملنْ



403

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس والثالثون )2( - شباط 

�آخر  �لذي �سيفعل يف  �ل�رش هو  �ل�رش وتتنباأ باأن  �لتي حتث على فعل  �لن�سو�ض  ومن 
َبُحُهمنْ  َيذنْ يَن  ذمِ 5�لَّ حمِ  بنْ �لذَّ َغَنَم  َع  »�رنْ ي:  �إمِلهمِ �لرَّبُّ  َقاَل  )4هَكَذ�   6 �لكاتب يف 11:  قول  �لزمان 
ُقوَن  فمِ ُي�سنْ َل  َوُرَعاُتُهمنْ  ُت.  َنينْ َتغنْ ��سنْ َقدمِ   ! �لرَّبُّ ُمَباَرٌك  َيُقوُلوَن:  ُعوُهمنْ  َوَبائمِ َياأنَْثُموَن،  َوَل  ُكوُهمنْ  َمالمِ
�َساَن، ُكلَّ َرُجل  ، َبلنْ هاأََنَذ� ُم�َسلٌِّم �لإمِننْ ، َيُقوُل �لرَّبُّ �ضمِ انمِ �لأَرنْ ُد َعَلى �ُسكَّ ُق َبعنْ فمِ . 6لأَينِّ َل �أُ�سنْ منْ همِ َعَلينْ

 . ) منْ همِ ننْ َيدمِ ُذ ممِ قمِ �َض َوَل �أُننْ ُبوَن �لأَرنْ مِ ، َفَي�رشنْ همِ َيدمِ َملمِكمِ همِ َولمِ يبمِ َيدمِ َقرمِ لمِ
ُعوبمِ  َها �لرَّبُّ ُكلَّ �ل�سُّ ُب بمِ مِ َبُة �لَّتمِي َي�رشنْ نْ همِ َتُكوُن �ل�رشَّ وقول �لكاتب يف 14: 12 )12َوهذمِ
َتُذوُب يفمِ  َوُعُيوُنُهمنْ   ، منْ همِ َد�ممِ �أَقنْ َعَلى  ُفوَن  َو�قمِ َوُهمنْ  َيُذوُب  ُمُهمنْ  حَلنْ �أُوُر�َسلمِيَم.  َعَلى  ُدو�  نَّ جَتَ يَن  ذمِ �لَّ
َن �لرَّبِّ  يًما ممِ َر�ًبا َعظمِ طمِ �أَنَّ ��سنْ ممِ  َيونْ �لنْ َك  . 13َوَيُكوُن يفمِ ذلمِ منْ همِ �َساُنُهمنْ َيُذوُب يفمِ َفممِ َولمِ َها،  َقابمِ �أَونْ

 . ) همِ يبمِ ُلو َيُدُه َعَلى َيدمِ َقرمِ همِ َوَتعنْ يبمِ َيدمِ َقرمِ ُجُل بمِ ُك �لرَّ �سمِ ، َفُيمنْ منْ يهمِ ُدُث فمِ َيحنْ
وهذه �لن�سو�ض �لتي حتث على �لنتقام من �لأمم، وحتث على �لقتل وفعل �ل�رش تكاد 
ت�ستغرق �ل�سفر كله لأن نبوءته �أ�ساًل هي يف �لنت�سار على �أمم �لأر�ض، ولكن �ل�سفر يبني �أن 
هذ� �لنت�سار لن يكون �إل باحلرب و�لقوة و�لقتل و�إر�قة �لدماء بل �إهالك ثلثي �أهل �لأر�ض. 
�أن �لرب نف�سه هو من يو�سي بفعل �خلري  و�إن قمة �لتناق�ض يف هذه �لن�سو�ض هي 
و�لرب و�لإح�سان للقريب، ويخرب زكريا باأنه �سيقتل وينتقم ويهلك ويبيد، و�أن �سعبه �ملختار 
�سيفعلون فعله، بل �أمر باأن يتعامل �لإن�سان مع قريبه باحلق، ويف �لن�ض �لأخري تنباأ باأن 

يد �لرجل �ستعلو على يد قريبه- �أي بال�سوء- وهذ� قمة �لتناق�ض. 
املطلب الثاين – تناق�س الن�شو�س مع الوقائع التاريخية:  ◄

وجد يف هذ� �ل�سفر ت�سعة ن�سو�ض تتناق�ض مع �لوقائع �لتاريخية �ملثبتة يف �لتاريخ 
�ليهودي �أو �لإ�رش�ئيلي وهي توؤثر يف م�شداقية النبوءات التي حتدث عنها ال�شفر وهي 

كاالآتي: 
َو�إمَِذ�  ● ُت  َنيَّ َوَنَظرنْ ُت َعينْ ورد يف �لإ�سحاح �لأول 1: 18 قول �لكاتب: )18َفَرَفعنْ اأوالً: 

�لَّتمِي  ُقُروُن  �لنْ َي  همِ همِ  »هذمِ  : َفَقاَل يلمِ ؟«  همِ »َما هذمِ َكلََّمنمِي:  �لَّذمِي  لنَْماَلكمِ  لمِ ُقُروٍن. 19َفُقلنُْت  َبَعةمِ  اأَرنْ بمِ
يَل َو�أُوُر�َسلمِيم( .  �ئمِ َ َدتنْ َيُهوَذ� َو�إمِ�رشنْ َبدَّ

وهذ� �لن�ض يتناق�ض مع وقائع �لتاريخ من حيث �إنَّ �لقرون- �أي �لدول- �لتي بددت 
�إ�رش�ئيل  دولة  بددت  �لتي  �لآ�سورية  �لأوىل:  فقط،  دولتان  هي  و�أور�سليم  و�إ�رش�ئيل  يهوذ� 
�إىل نينوى �سنة 721 ق. م بقيادة �رشجون �لثاين، و�لثانية:  �أهلها  �ل�سمالية و�سبت معظم 
�لدولة �لبابلية �لتي بددت يهوذ� و�أور�سليم �لدولة �جلنوبية بقيادة نبوخذ ن�رش �سنة 586 ق. 
م، فهي لي�ست �أربع دول كما ورد يف �لن�ض، و�إن �لكتب �لتاريخية �لتي حتدثت عن �لتاريخ 
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�أخرى بددت  �أية دولة  �أن حت�سى، ومل تاأت على ذكر  �أكرث من  �ليهودي و�أوردت هذ� �خلرب 
يهوذ� و�إ�رش�ئيل. 

�لدولة  �إىل  �لآ�سورية و�لبابلية بالإ�سافة  �لدولة  �إن �ملق�سود بالأربعة هي:  و�إن قيل 
�ليونانية و�لرومانية، فاإن �لدولة �ليونانية مل تبدد يهوذ� و�أور�سليم، بل �إن عدد� من �ليهود 
�لذين ت�سمو� فيما بعد بال�سدوقيني و�لدولة �لرومانية  �تفقو� معها فكريا وح�ساريا وهم 
بددت يهوذ� وحدها بعد �مليالد بقر�بة 130 عامًا �أي بعد نبوءة زكريا بقر�بة 600 عام، 
�لأ�رش  �إىل ق�سية  �لن�ض ي�سري  �أن  �لآ�سورية و�لبابلية، مع  �لدولتني  �إىل  فكيف يتم �سمهما 
�لآ�سوري و�لبابلي فقط فيما يفهم منه، لأنه �سم يهوذ� و�إ�رش�ئيل، ودولة �إ�رش�ئيل �ل�سمالية 
مل تقم لها قائمة بعد �لأ�رش �لآ�سوري، فيفهم �أن �حلديث عن عد�ء �لدولتني �لآ�سورية و�لبابلية 

فقط وهما قرنان فقط، ل �أربعُة قرون. 
َل،  ● ننْتمِ َبابمِ َنُة يفمِ بمِ اكمِ ُن �ل�سَّ َيونْ هنْ ينْ َيا �سمِ ثانياً: ورد يف �لإ�سحاح �لثاين 2: 9 ). 7َتَنجَّ

�ضُّ  ُكمنْ مَيَ �سُّ ُه َمننْ مَيَ ، لأَنَّ يَن �َسَلُبوُكمنْ ذمِ ي �إمِىَل �لأُمَممِ �لَّ �َسَلنمِ دمِ �أَرنْ جنْ َ َد �ملنْ : َبعنْ ُنودمِ ُ ُه هَكَذ� َقاَل َربُّ �جلنْ 8لأَنَّ
ُنودمِ  ُ َلُموَن �أَنَّ َربَّ �جلنْ . َفَتعنْ منْ همِ يدمِ َعبمِ منْ َفَيُكوُنوَن �َسَلًبا لمِ همِ . 9لأَينِّ هاأََنَذ� �أَُحرُِّك َيدمِي َعَلينْ همِ نمِ َحَدَقَة َعينْ
�َسَلنمِي( ، هذ� �لن�ض يفيد باأن �لبابليني �سي�سبحون �سلبًا لعبيدهم وهم �ليهود، في�سبح  َقدنْ �أَرنْ
�ليهود �أ�سياد�ً على �لبابليني، وهذ� مل يحدث �أبد� حتى عندما هزم �لبابليون على يد �لدولة 
�مليدية �لفار�سية، مل ي�سبح �ليهود �أ�سياد�ً، و�إمنا حتايلو� بو�سائل عدة على �لفر�ض لي�سمحو� 
لهم بالعودة �إىل فل�سطني، وبقو� حتت و�سايتهم حتى �كت�سحت �لدولة �ليونانية عام 400 
ق. م منطقة �ل�رشق �لأو�سط كلها، و�نتهت �حل�سارة �لبابلية من �لتاريخ �لقدمي، ومل ي�سبح 

�ليهود �أ�سياد� عليها. 
َهَد َماَلُك �لرَّبِّ َعَلى َيُهو�َسَع  ● ثالثاً: ورد يف �لإ�سحاح �لثالث 3: 6 قول �لكاتب )6َفاأَ�سنْ

يُن  ا َتدمِ �سً َت �أَينْ رمِي، َفاأَننْ َت �َسَعائمِ ظنْ ي، َو�إمِننْ َحفمِ َت يفمِ ُطُرقمِ : �إمِننْ �َسَلكنْ ُنودمِ ُ اًل: 7»هَكَذ� َقاَل َربُّ �جلنْ َقائمِ
نَي( فالن�ض يفيد باأن  فمِ َو�قمِ �لنْ َ هوؤَُلءمِ  َك َبنينْ يَك َم�َسالمِ طمِ عنْ َو�أُ ي،  َيارمِ ا َعَلى دمِ �سً �أَينْ ُظ  افمِ تمِي، َوحُتَ َبينْ
يهو�سع �سي�سبح ملكًا �أو حاكمًا على �ليهود يف �أور�سليم، وهذ� مل يحدث �أبد�ً، ومل يزد يهو�سع 
عن �أن يكون رئي�سًا للكهنة وكان هناك ملوك وقادة غريه على �إ�رش�ئيل، ومل تفد �مل�سادر 
�إ�رش�ئيل ولو يومًا و�حد�ً، فالن�ض يتحدث عن حدث تاريخي مل  باأنه ملك على  �لتاريخية 

يحدث. 
اًل:  ● رابعاً: ورد يف �لإ�سحاح �لر�بع 4: 14 قول �لكاتب: )8َوَكاَنتنْ �إمِيَلَّ َكلمَِمُة �لرَّبِّ َقائمِ

 .» ُكمنْ ي �إمَِلينْ �َسَلنمِ ُنودمِ �أَرنْ ُ َلُم �أَنَّ َربَّ �جلنْ ، َفَتعنْ همِ َمانمِ َت، َفَيَد�ُه ُتَتمِّ َبينْ �َسَتا هَذ� �لنْ َل َقدنْ �أَ�سَّ ابمِ 9»�إمِنَّ َيَدينْ َزُربَّ
ا  َ َل. �إمِمنَّ ابمِ َيدمِ َزُربَّ َن �لزِّيَج بمِ ُع، َوَيَرونْ بنْ َك �ل�سَّ َرُح �أُولئمِ . َفَتفنْ رَيةمِ غمِ ممِ �لأُُمورمِ �ل�سَّ َيونْ َدَرى بمِ ُه َمنمِ �زنْ 10لأَنَّ
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نيمِ  ُتوَنَتانمِ َعننْ مَيمِ ينْ ُت َوُقلنُْت َلُه: »َما َهاَتانمِ �لزَّ �ضمِ ُكلَِّها. 11َفاأََجبنْ َلُة يفمِ �لأَرنْ ائمِ َ نُيُ �لرَّبِّ �جلنْ َي �أَعنْ همِ
يبمِ  بمِ �لأََنابمِ َجانمِ ُتونمِ �للََّذ�نمِ بمِ ينْ َعا �لزَّ َيًة َوُقلنُْت َلُه: »َما َفرنْ ُت َثانمِ َها؟« 12َو�أََجبنْ َناَرةمِ َوَعننْ َي�َسارمِ َ �ملنْ
؟« َفُقلنُْت:  َلُم َما َهاَتانمِ اًل: »�أََما َتعنْ ؟« 13َفاأََجاَبنمِي َقائمِ يَّ َهبمِ َما �لذَّ همِ ُف�سمِ ننْ �أَننْ َغانمِ ممِ رمِ فنْ ُ ننْ َذَهٍب، �ملنْ ممِ

�ضمِ ُكلَِّها( .  َد �َسيِّدمِ �لأَرنْ ننْ َفانمِ عمِ َو�قمِ تمِ �لنْ ينْ َنا �لزَّ »َل َيا �َسيِّدمِي«. 14َفَقاَل: »َهاَتانمِ ُهَما �بنْ
�إذ� كان �ملق�سود ب�سيد �لأر�ض كلها هو زربابل �لذي بد�أت �لنبوءة باحلديث عنه، فهذ� 
�لأمر يتناق�ض مع �لوقائع �لتاريخية، لأن زربابل مل ي�سبح �سيد� لالأر�ض كلها ول لفل�سطني 
ول لليهود �لذين عادو� من �ل�سبي، لأن عدد�ً منهم مل يكن حتت طاعته، �إل �أن يكون �حلديث 
عن �سيد �آخر ياأتي �آخر �لزمان فهذ� �سيء �آخر، وقد يزيل هذ� �لتناق�ض �إن مل يكن هو زربابل. 

ًة َوَذَهًبا  ● �سَّ خام�شاً: ورد يف �لإ�سحاح �ل�ساد�ض 6: 11 قول �لكاتب: ). 11ُثمَّ ُخذنْ فمِ
اًل:  َقائمِ ُه  . 12َوَكلِّمنْ يممِ �لنَْعظمِ نمِ  �لنَْكاهمِ اَدَق  َيُهو�سَ نمِ  بنْ َيُهو�َسَع  �ضمِ  َر�أنْ َعَلى  َها  عنْ َو�سَ يَجاًنا  تمِ َملنْ  َو�عنْ
َكَل  َهينْ نمِي  َوَيبنْ ُبُت  َيننْ همِ  َمَكانمِ ننْ  َوممِ ُمُه.  ��سنْ ُن«  »�لنُْغ�سنْ ُجُل  �لرَّ ُهَوَذ�  اًل:  َقائمِ ُنودمِ  ُ �جلنْ َربُّ  َقاَل  هَكَذ� 
َوَيُكوُن   ، يِّهمِ �سمِ ُكرنْ َعَلى  َوَيَت�َسلَُّط  لمِ�ُض  َوَيجنْ اَلَل  َ �جلنْ ُل  ممِ َيحنْ َوُهَو   ، �لرَّبِّ َكَل  َهينْ نمِي  َيبنْ . 13َفُهَو  �لرَّبِّ

َما( .  همِ َلينْ َنُهَما كمِ اَلممِ َبينْ ، َوَتُكوُن َم�ُسوَرُة �ل�سَّ يِّهمِ �سمِ ًنا َعَلى ُكرنْ َكاهمِ
�ل�سبي،  �لعودة من  �لهيكل بعد  �لذي �سيبني  �لكاهن هو  �أن يهو�سع  �لن�ض يثبت  فهذ� 
يهو�سع،  ولي�ض  زربابل  هو  بناءه  �أمت  �لذي  �أن  نف�سها  �لتور�تية  �لرو�ية  ح�سب  ثبت  بينما 
�أن �لرب تنباأ باأن زربابل هو من يتم بناء  �أوردته يف �لنقطة �ل�سابقة يثبت  فالن�ض �لذي 
�لهيكل، وهذ� ما حدث، ومل يبنه يهو�سع ومل ي�سود عليه �أبد� ومل ينزل �سلطانه عليه كما جاء 

يف �لن�ض، فالن�ض يتحدث عن �سيء مل يقع �أبد� ولن يقع. 
�لن�ض من قبل تالميذ  �لت�سميات يف هذ�  �أنه وقع تغيري يف  �لباحثني  و�عتقد بع�ض 
زكريا �لذين نقحو� ن�سو�ض �سفره فقال �لدكتور �ل�ساموك و�لدكتور �لر��سي: »ومن �ملالحظ 
هذه  �أهم  ومن  �ل�سفر،  هذ�  �إىل  عدة  �إ�سافات  �أ�سافو�  يكونون  قد  زكريا  �لنبي  تالميذ  �أن 
��سم زروبابل  بدل  �لأعظم  �لكاهن  ي�سوع بن يو�ساد�ق  ��سم  �أنهم قامو� بو�سع  �لإ�سافات 
يف 6: 9 – 14 �لذي كان يف �لأ�سل يتحدث عن تتويج زروبابل �ملنحدر من ن�سل د�وود – 
عليه �ل�سالم – لكن حني تبخر حلم �إعادة بناء �مللكية �ليهودية، و�سار �لكاهن �لأعظم هو 

�لرئي�ض �حلقيقي لبني �إ�رش�ئيل نقح �لن�ض وو�سع ي�سوع بدل زروبابل. )56( 
ُتمنْ  ● ُكمنْ ُكننْ �شاد�شاً: ورد يف �لإ�سحاح �لثامن 8: 13 قول �لكاتب )13َوَيُكوُن َكَما �أَنَّ

ُكمنْ َفَتُكوُنوَن َبَرَكًة َفاَل َتَخاُفو�.  َك �أَُخلِّ�سُ يَل، َكذلمِ �ئمِ َ َت �إمِ�رشنْ َت َيُهوَذ� َوَيا َبينْ َ �لأُمَممِ َيا َبينْ َنًة َبنينْ َلعنْ
( ، فالن�ض يفيد باأن �خلال�ض من �لأ�رش �لبابلي �سيكون لأهل �إ�رش�ئيل و�أهل  يُكمنْ دمِ دنْ �أَينْ َتَت�َسدَّ لمِ
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يهوذ� وهذ� مل يحدث، فلم يكن �خلال�ض �إل لأهل يهوذ� فقط فمعظم �أهل �إ�رش�ئيل مل يعودو� 
من �لأ�رش �لآ�سوري �أو من �لعر�ق كلها، و�إن كان �ملق�سود باخلال�ض يف �مل�ستقبل فهذ� خطاأ 
�أي�سا حيث مل يبق من �ليهود �إل من ميثلون دولة يهوذ�، ومن تبقى من دولة �إ�رش�ئيل يف 
�لعر�ق �لتي دمرها �لآ�سوريون، �ندجمو� يف �حل�سارة �لعر�قية، ودخل معظمهم يف �لديانة 

�مل�سيحية بعد ظهورها. )57( 
َيُهوَذ�  ● ُت  َترنْ �أَونْ )13لأَينِّ  �لكاتب:  قول   13  :9 �لتا�سع  �لإ�سحاح  يف  ورد  �شابعاً: 

َوَجَعلنُْتكمِ  َياَو�ُن،  َيا  يكمِ  َبنمِ َعَلى  ُن  َيونْ هنْ �سمِ َيا  َناَءكمِ  بنْ �أَ ُت  َه�سنْ َو�أَننْ  ، َ َر�ميمِ فنْ �أَ �َض  َقونْ �لنْ َوَمالأنُْت  ي،  �سمِ َنفنْ لمِ
عليهم،  و�سينت�رشون  �ليونانيني  �سيقاتلون  �ليهود  باأن  �لن�ض  هذ�  يفيد   ، اٍر(  َجبَّ َك�َسينْفمِ 
ويكونون �أمامهم ك�سيف جبار، وهذ� مل يحدث �أبد� فالدولة �ليهودية �ل�سغرية يف فل�سطني 
�لتي تكونت على �لأنقا�ض �ملهرتئة للدولة �لقدمية بعد �لعودة من �ل�سبي رزحت حتت �حلكم 
�ليوناين مائتي عام، ومل تدر بينها وبينهم �أي حرب �أو قتال �أو دفاع، بل �إن �لدولة �ليونانية 
تدخلت يف فكرهم �لديني فرتجمو� لهم �لتور�ة يف �لإ�سكندرية �إىل �للغة �ليونانية، وكان يوم 
�إمتام ترجمتها يوم مناحة عظيمة عند �ليهود وحاول �ليونانيون حرف �ملعتقد �ليهودي 
عن م�ساره، وقامو� مبحاولة �أغرقة �ليهود ومل جند يف كتب �لتاريخ كلها ما يفيد بان �ليهود 

ق�سمو� ظهرهم ك�سيف جبار. 
َناُن،  ● َو�َبَك َيا ُلبنْ َتحنْ �أَبنْ ثامناً: ورد يف بد�ية �لإ�سحاح �حلادي 11: 1 قول �لكاتب )1�مِفنْ

َبلُّوَط  َيا  لنْ  َولنْومِ ُبو�.  َخرمِ َقدنْ  �َء  زَّ �لأَعمِ لأَنَّ  �َسَقَط،  َز  �لأَرنْ لأَنَّ  ُو،  �رَشنْ َيا  لنْ  2َولنْومِ َزَك.  �أَرنْ اُر  �لنَّ َفَتاأنُْكَل 
َرةمِ  َ ُت َزجمنْ ونْ َب. �سَ َرُهمنْ َخرمِ ، لأَنَّ َفخنْ َعاةمِ َوَلةمِ �لرُّ ُت َولنْ ونْ يَع َقدنْ َهَبَط. 3�سَ نمِ َ َر �ملنْ َبا�َساَن، لأَنَّ �لنَْوعنْ
( ، وهذه �لنبوءة مل تتحقق على مدى تاريخ منطقة �ل�رشق  َبتنْ ُدنِّ َخرمِ َياَء �لأُرنْ مِ ربنْ ، لأَنَّ كمِ َبالمِ �لأَ�سنْ
�لأو�سط �لقدمي، ومل تدمر هذه �لدول �لتي وردت يف �لن�ض �إل �إذ� كانت �لنبوءة تتحدث عن 

�مل�ستقبل �لذي مل ياأت بعد. 
ُت  ● فنْ تا�شعاً: ورد يف نف�ض �لإ�سحاح �حلادي ع�رش 11: 14 قول �لكاتب: ). 14ُثمَّ َق�سَ

يَل( ، فهذ� يفيد باأن �لإخاء بني  �ئمِ َ َ َيُهوَذ� َو�إمِ�رشنْ ُق�َض �لإمَِخاَء َبنينْ َباًل« لأَننْ َرى »حمِ اَي �لأُخنْ َع�سَ
بقر�بة  �لنبوءة  هذه  وقت  قبل  �نتق�ض  قد  بينهما  �لإخاء  وكان  �سينتق�ض  و�إ�رش�ئيل  يهوذ� 
�أربعمائة عام من وقت �لنق�سام �لذي حدث بعد وفاة �سليمان عليه �ل�سالم عام 920 ق. م 
�إىل وقت هذه �لنبوءة 520 ق. م، فهي تتحدث عن �سيء �سيحدث م�ستقباًل وهو يف �لو�قع قد 
حدث منذ زمن بعيد، ول يق�سد باأن �لإخاء �سينتق�ض مرة �أخرى، لأن دولة �إ�رش�ئيل من وقت 
�أبد�ً، و�أزيلت من �ساحة منطقة �ل�رشق  �لنبوءة هذه حتى وقتنا �حلا�رش مل يكن لها وجود 

�لأو�سط كلها. 
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املطلب الثالث- االختالف يف ترجمة بع�س ن�شو�شه ◄
�إن من �أكرث �لأمور �لالفتة للنظر يف هذ� �ل�سفر �أنه بد�أ بو�سف �لرب باأنه رب �جلنود، 
ولي�ض كعادة �أ�سفار �لتور�ة عندما تتحدث عن �لرب تقف عند كلمة �لرب �أو �لإله �أو �إيلوهيم 
�أو �لرب �لإله، وقد تكرر هذ� �لو�سف – رب �جلنود- قر�بة خم�ض و�أربعني مرة قبل �حلديث 

عن كل نبوءة �أو �إخبار جديد يف ثنايا هذ� �ل�سفر. 
ُيو�َض، َكاَنتنْ َكلمَِمُة �لرَّبِّ  َد�رمِ َيةمِ لمِ انمِ َنةمِ �لثَّ نمِ يفمِ �ل�سَّ رمِ �لثَّاممِ هنْ ومن هذه �لن�سو�ض: )1يفمِ �ل�سَّ
 : . 3َفُقلنْ َلُهمنْ ُكمنْ ًبا َعَلى �آَبائمِ َب �لرَّبُّ َغ�سَ اًل: 2»َقدنْ َغ�سمِ يِّ َقائمِ بمِ و �لنَّ دُّ نمِ عمِ ا بنْ يَّ نمِ َبَرخمِ ا بنْ يَّ �إمِىَل َزَكرمِ
. 4َل  ُنودمِ ُ �جلنْ َربُّ  َيُقوُل   ، ُكمنْ �إمَِلينْ َع  جمِ َفاأَرنْ  ، ُنودمِ ُ �جلنْ َربُّ  َيُقوُل   ، �إمِيَلَّ ُعو�  جمِ �رنْ  : ُنودمِ ُ �جلنْ َربُّ  َقاَل  هَكَذ� 
َعننْ  ُعو�  جمِ �رنْ  : ُنودمِ ُ �جلنْ َربُّ  َقاَل  هَكَذ�  لمِنَي:  َقائمِ ُلوَن  �لأَوَّ َياُء  بمِ �لأَننْ َناَد�ُهُم  يَن  ذمِ �لَّ ُكُم  َكاآَبائمِ َتُكوُنو� 
 ) ..... ُنودمِ ُ ، َيُقوُل َربُّ �جلنْ �إمِيَلَّ ُغو�  َمُعو� َومَلنْ ُي�سنْ . َفَلمنْ َي�سنْ ِّيَرةمِ ُكُم �ل�رشِّ َمالمِ �أَعنْ ِّيَرةمِ َوَعننْ  ُكُم �ل�رشِّ ُطُرقمِ

زكريا 1: 1 – 4 
ترجمته  حيث  �لعربية  �لرتجمات  يف  �لو�سف  هذ�  ترجمة  يف  �ختالف  وقع  وقد 
ما  )هذ�  �ملقد�ض:  للكتاب  �لتطبيقي  �لتف�سري  ن�سخة  يف  »فورد  �لقدير  »�لرب  �إىل  بع�سها 
يعلنه �لرب �لقدير: �رجعو� �إيل فارجع �إليكم يقول �لرب �لقدير، ول تكونو� كاآبائكم �لذين 
�لباطلة  طرقكم  عن  �رجعو�  �لقدير،  �لرب  يقول  هكذ�  قائلني:  �ل�سالفون  �لأنبياء  ناد�هم 
�آباوؤكم؟ وهل  �أين هم  �إيل، يقول �لرب،  و�أعمالكم �ل�رشيرة، ولكنهم مل ي�سمعو� ومل ي�سغو� 
�أمرت بها عبيدي �لأنبياء  �أقو�يل وفر�ئ�سي �لتي  يحيا �لأنبياء �إىل �لأبد؟ ولكن �مل تدرك 
�رتكبناه من  �أن يعاقبنا مبقت�سى ما  �لقدير ما عزم  �لرب  لقد نفذ  �آبائكم فتابو� قائلني: 

�أعمال باطلة( زكريا 1: 3 – 6. )58( 
وكذلك ترجمة كتاب �حلياة حيث �أبدلت رب �جلنود بكلمة �لرب �لقدير يف كل ن�سو�ض 
�لقدير  �ل�رشيف كلمة �ملوىل  �لكتاب  �لرتجمة �مل�سماة برتجمة  ��ستعملت  )59( بينما  �ل�سفر، 
يف كل ن�سو�ض �ل�سفر �أي�سا. )60( ولو عدنا �إىل �لأ�سل �لعربي للعهد �لقدمي �سنجد �أن �لكلمة 
�للغة  كلمة �سباوؤوت يف  لأن  �جلنود  رب  »�أي  »يهوفاه �سباوؤوت  �لن�ض هي  �لأ�سلية يف 
�أو ح�سد�ً، )61( ومثلها �لرتجمة �لعربية �لن�سية للعهد �لقدمي  �أو جي�سًا  �لعربية تعني جنود�ً 
�مل�سماة »�لعهد �لقدمي �لعربي »و�لتي تدمج بني �لن�ض �لعربي وترجمته �لعربية. )62( وهذ� 
نرى  عندما  وبالذ�ت  �إثباتها،  �لن�ض  يريد  �لتي  �ملقا�سد  يف  يوؤثر  �لرتجمة  يف  �لختالف 
لق�سية مهمة يف  يوؤ�س�ض  �لكاتب  وكاأن  �جلنود  رب  كلمة  �سبقتها  كاملة  �ل�سفر  نبوء�ت  �أن 
�لفكر �ليهودي وهي ع�سكرة �ملجتمع �ليهودي، لأنه و�سف �لذي وجه له هذه �لنبوء�ت باأنه 

جمتمع جنود، وهذ� �ملق�سد ل يتحقق برتجمة �لكلمة بـ )�لرب �لقدير( . 
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املطلب الرابع- االأخطاء العقدية: ◄
كلِّها  �لقدمي  �لعهد  �أ�سفار  يف  �ل�سحيحة  للعقيدة  �ملخالفة  �لعقدية  �لأخطاء  قمة  �إن 
تتمثل يف ت�سورها لالإله و�سفاته بني و�سفه ب�سفات �لنق�ض و�لتج�سيم و�لتمثيل و�ل�سفات 
�لنفعالية، ووجدت يف �ل�سفر �ستة �أخطاء من هذ� �لنوع، ت�شمنت اثني ع�رش ن�شاً وهي 

كاالآتي: 
اأوالً- و�شف الرب باحللول:  ●

الرَّبِّ يفمِ  رَيٌة بمِ �أُمَمٌ َكثمِ ُل  وورد هذ� �لو�سف يف ثالثة ن�سو�ض وهي: 2: 11 )11َفَيتَّ�سمِ
 ) ي �إمَِلينْكمِ �َسَلنمِ ُنودمِ َقدنْ �أَرنْ ُ نَي �أَنَّ َربَّ �جلنْ َلممِ ، َفَتعنْ كمِ ُكُن يفمِ َو�َسطمِ ًبا َفاأَ�سنْ ، َوَيُكوُنوَن يلمِ �َسعنْ ممِ َيونْ َك �لنْ ذلمِ
َفُتدنَْعى  �أُوُر�َسلمِيَم،  َو�َسطمِ  يفمِ  ُكُن  َو�أَ�سنْ َن  َيونْ هنْ �سمِ �إمِىَل  ُت  َرَجعنْ َقدنْ   : �لرَّبُّ َقاَل  3هَكَذ�   .(  3  :8 ويف 
رُبُ  ، َفاَل َيعنْ بمِ بمِ َو�لآئمِ �همِ ينْ�ضمِ �لذَّ َ �َسَببمِ �جلنْ تمِي بمِ َل َبينْ ( ويف 9: 8 ). 8َو�أَُحلُّ َحونْ قِّ َ يَنَة �حلنْ �أُوُر�َسلمِيُم َمدمِ

 . ) َنيَّ َعينْ ُت بمِ . َفاإمِينِّ �لآَن َر�أَينْ َيةمِ زنْ مِ ي �جلنْ ُد َجابمِ منْ َبعنْ همِ َعَلينْ
�إن ق�سية �حللول هي �سد �لعقيدة �ل�سحيحة ب�ساأن �لإله، لأنها تعني نزول �لإله من 
عليائه ليحل يف مكان معني لإعطاء هذ� �ملكان قد��سة �إلهية، وهذ� �لأمر ل يجوز و�سف �لإله 
به، لأنه يزيل �مل�سافة بني �خلالق و�ملخلوق، ويحدث �إمكانية متاهي �خلالق باملخلوق، مما 
يوؤدي �إىل جت�سيم �لإله وحتديده باملكان �لذي يحل فيه، وحاجة �لإله ملكان ليحل فيه، وهذ� 

�لأمر �سد ق�سية تنزيه �لإله عن �سفات �ملخلوقات، فال يجوز و�سف �لإله باحللول. 
وقد �هتم �لدكتور عبد �لوهاب �مل�سريي بهذه �ل�سفة، وحتدث عنها يف مو�سوعته كثري�ً 
وبنى عليها نظرية »�حللولية �لكمونية« يف �لعقيدة �ليهودية ومما قاله ب�ساأنها: »�إن �لعهد 
باإله  يوؤمن  �أخالقي مت�سام  ُيَعدُّ وثيقة �رش�ع بني �جتاهني: �جتاه توحيدي عاملي  �لقدمي 
ي�سمو على �لعاملني، ول يف�سل قومًا على قوم �إل بالتقوى، وهو �لجتاه �لذي حمل لو�ءه 
�لأنبياء و�لر�سل. �أما �لجتاه �لآخر فهو �جتاه وثني حلويل قومي تخ�سي�سي يرى �إله �ليهود 
باأعد�ئهم،  ويع�سف  عليهم  ويعطف  يحابيهم  عليهم  مق�سور  فهو  فيهم وحدهم،  يحل  �إلهًا 

ويرى �ليهود �أنف�سهم �سعبًا مقد�سًا ي�سغل مركز �لكون. )63( 
ومع �أن �لدكتور عبد �لوهاب �مل�سريي ي�سري �إىل �أن �أ�سفار �لأنبياء ركزت على فكرة عاملية 
�لإله، و�إيجاد م�سافة فا�سلة بني �خلالق و�ملخلوق، فقد قال: �إننا جند �سفر زكريا وهو �أحد 
�أهم �أ�سفار �لأنبياء قد جعل كاتبه ق�سية حلول �لإله يف هيكل �أور�سليم هي �لق�سية �لتي تدور 
حولها نبوء�ت ون�سو�ض �ل�سفر كلها، وهذه �لق�سية تنق�ض فكرة �إقامة �حلق و�لعدل �لتي دعا 
�إليها كتبة �ل�سفر �أنف�سهم بتخ�سي�ض حلول �لإله فيهم فقط، فاأر�دو� �إثبات ق�سية �أ�سيلة يف 

�لفكر �ليهودي من خالل عقيدة باطلة ل يجوز �أ�سال و�سف �لإله �حلق بها.)64( 
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وقد علق مو�سى بن ميمون )65( على �سفة �ل�سكن يف كتابه دللة �حلائرين، وذكر �أن 
كلمة �ل�سكن يو�سف بها كل �سيء ثابت ولزم �سيئا �آخر فيقال فيه �أي�سا لفظ �ل�سكون، و�أن 
�أو عنايته يف �أي مو�سع  هذ� �ملعنى ��ستعري هلل تعاىل يف �لتور�ة ليدل على دو�م �سكينته 
د�مت فيه، �أو لكل �أمر د�مت به �لعناية وكل ما جاء من هذ� �لفعل من�سوبا هلل هو مبعنى دو�م 

�سكينته �أي نوره �ملخلوق يف مو�سع �أو دو�م �لعناية باأمر ما. )66( 
وهذ� تاأويل ل توؤيده ن�سو�ض �سفر زكريا حيث �رشح �لن�ض �لثالث بان �ل�سكن يعني 
تمِي.. ( وهناك ن�سو�ض كثرية قد ذكرتها �سابقا تفيد  َل َبينْ �حللول فقال �لكاتب )8َو�أَُحلُّ َحونْ
�لأر�ض،  كل  من  كثرية  �أمم  �ستاأتي  بنائه  بعد  �أور�سليم  هيكل  يف  ي�سكن  عندما  �لرب  باأن 
وت�سجد للرب وتقد�سه وتذل �أمامه و�أمام �ليهود، ويفهم �لقارئ لها باأنها تفيد حلوله بذ�ته 

ل بعنايته ول بنوره، و�إل ل�رشح �لن�ض بذلك �أو �أ�سار �إليه من قريب �أو من بعيد ومل يفعل. 
ثانياً- و�شف الرب بالبداء:  ●

يَء  رنُْت يفمِ �أَننْ �أُ�سمِ : َكَما �أَينِّ َفكَّ ُنودمِ ُ ُه هَكَذ� َقاَل َربُّ �جلنْ وورد هذ� �لو�سف يف 8: 14 )14لأَنَّ
اممِ  همِ �لأَيَّ رنُْت يفمِ هذمِ ُت َوَفكَّ . 15هَكَذ� ُعدنْ َدمنْ ، َومَلنْ �أَننْ ُنودمِ ُ ، َقاَل َربُّ �جلنْ َبنمِي �آَباوؤُُكمنْ �سَ نَي �أَغنْ ُكمنْ حمِ �إمَِلينْ
َت َيُهوَذ�. َل َتَخاُفو�( ، فهذ� �لن�ض يفيد بان �لكاتب و�سف �لرب  وُر�َسلمِيَم َوَبينْ ىَل �أُ َن �إمِ �سمِ يفمِ �أَننْ �أُحنْ
بالبد�ء، وهو �أن يقرر �لرب فعل �سيء ما ثم يرى ما هو �أف�سل منه فيرتك �لأول ويفعل �لثاين، 
وهذ� يدل على �أن علم �لإله علم �آين، ولي�ض مطلقًا فو�سف �لرب بالبد�ء يدل على �لنق�ض يف 

�سفة �لعلم لديه. 
ويقع �لبد�ء يف ثالثة �أ�سياء يف �لأمر و�لعلم و�لإر�دة، فياأمر �لرب ب�سيء فريى ما هو 
�أ�سلح منه فياأمر بغريه �أو يعلم �سيئًا ثم يعلم �سيئًا �آخر فيقرر ح�سب علمه �لثاين، ويريد �سيئًا 

ثم يرى ما هو �أ�سلح منه فرييد �سيئا �آخر وهذ� كله ل يجوز و�سف �لإله �حلق به. 
»ويف  فقال:  �ل�سفة  بهذه  هلل  �ليهود  و�سف  �لأندل�سي  حزم  �بن  �لإمام  ��ستنكر  وقد 
�أ�سد من �لن�سخ وذلك �أن فيها: �أن �هلل قال ملو�سى- عليه �ل�سالم-  تور�تهم �لبد�ء �لذي هو 
�ساأهلك هذه �لأمة و�أقدمك على �أمة �أخرى عظيمة فلم يزل مو�سى يرغب �إىل �هلل تعاىل يف 
�أن ل يفعل ذلك حتى �أجابه و�أم�سك عنهم، وهذ� هو �لبد�ء بعينه و�لكذب على �هلل تعاىل لأنه 
ذكر �أن �هلل تعاىل، �أخرب �أنه �سيهلكهم، ويقدمه على غريه، ثم مل يفعل، فهذ� هو �لكذب بعينه 

تعاىل �هلل عنه. )67( 
ويقول يف مو�سع �آخر: هذ� �لف�سل فيه عجائب منها �إخباره باأن �هلل تعاىل مل يتم ما 
�أر�د �إنز�له من �ملكروه بهم، وكيف يجوز �أن يريد �هلل عز وجل �إهالك قوم قد مت وعده لهم 

باأمور ومل يتمها بعد. )68( 
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وهذ� يعني ن�سبتهم �لبد�ء �إىل �هلل عز وجل وحا�سا هلل ذلك، و�لعجب من �إنكار من �أنكر 
منهم �لن�سخ بعد هذ� ول نكرة يف �لن�سخ، لأنه فعل من �أفعال �هلل �تبعه بفعل �آخر من �أفعاله، 
مما �سبق يف علمه كونه كذلك، وهذه �سفة كل ما يف �لعامل من �أفعاله تعاىل، و�أما �لبد�ء 
فمن �سفات من يهم بال�سيء ثم يبدو له غريه، وهذه �سفة �ملخلوقني ل �سفة من مل يزل ول 

يخفى عليه �سيء من �مل�ستاأنف. )69( 
ثالثاً- و�شف الرب ب�شفات النق�س:  ●

 ، �َم �لرَّبِّ َب�رَشمِ ُقدَّ ُكُتو� َيا ُكلَّ �لنْ ووردت هذه �ل�سفات يف ن�سني �لأول يف 2: 13 )13�ُ�سنْ
ُرُج  ُمُه َيخنْ ، َو�َسهنْ َقُهمنْ ه( و�لثاين يف 9: 14 )4َوُيَرى �لرَّبُّ َفونْ �سمِ َكنمِ ُقدنْ ننْ َم�سنْ َقَظ ممِ َتينْ ُه َقدمِ ��سنْ لأَنَّ
( ، فالن�ض �لأول ي�رشح باأن  ُنوبمِ َ رُي يفمِ َزَو�بعمِ �جلنْ ُفُخ يفمِ �لنُْبوقمِ َوَي�سمِ يُِّد �لرَّبُّ َيننْ ، َو�ل�سَّ َكالنْرَبنْقمِ
�لرب قد ��ستيقظ من م�سكن قد�سه، وهذ� و�سف ل يجوز لأنه ي�سيف للرب �لنق�ض و�حلاجة، 
ف�سد �ل�ستيقاظ �لنوم، فقبل �أن ي�ستيقظ هل كان نائمًا؟ وهل يحتاج �لرب للنوم و�لر�حة، 
�أبد�ً بحق �لإله، فهو ل يحتاج  وكاأنه يحتاج للنوم مثلما يحتاجه �ملخلوق، وهذ� ل يجوز 

ل�سيء وكل �سيء يحتاج �إليه �سبحانه وتعاىل. 
زو�بع  يف  وي�سري  �لبوق،  يف  ينفخ  فهو  ناق�سًا  ت�سوير�ً  �لرب  ي�سور  �لثاين  و�لن�ض 
�جلنوب وهذه �ل�سفات ل يجوز و�سف �لرب بها لأنها ت�سبهه مبخلوقاته وت�سوره ت�سوير�ً 

جت�سيميًا ل يحتمل �لتاأويل. 
رابعاً- و�شف الرب ب�شفات التج�شيم:  ●

 : ُنودمِ ُ ُه هَكَذ� َقاَل َربُّ �جلنْ ووقع هذ� �لو�سف يف عدة ن�سو�ض منها ما ورد يف 2: 8 )8لأَنَّ
( ويف 9: 1  همِ نمِ َعينْ َحَدَقَة  �ضُّ  مَيَ ُكمنْ  �سُّ مَيَ َمننْ  ُه  لأَنَّ  ، �َسَلُبوُكمنْ يَن  ذمِ �لَّ �لأُمَممِ  �إمِىَل  ي  �َسَلنمِ �أَرنْ دمِ  جنْ َ �ملنْ َد  َبعنْ
َباطمِ  �أَ�سنْ َوُكلَّ  �َسانمِ  �لإمِننْ  َ َعنينْ لرَّبِّ  لمِ لأَنَّ  لُُّه.  حَمَ َق  َم�سنْ َودمِ َر�َخ  َحدنْ �ضمِ  �أَرنْ يفمِ  �لرَّبِّ  َكلمَِمةمِ  ُي  )1َوحنْ
 . َتالمِ قمِ �لنْ َم  َيونْ  ، همِ بمِ َحرنْ ممِ  َيونْ َكَما يفمِ  �لأُمَمَ  لنَْك  تمِ ُب  َوُيَحارمِ �لرَّبُّ  ُرُج  يَل( ويف 14: 3 )3َفَيخنْ �ئمِ َ �إمِ�رشنْ
�َسقُّ َجَبُل  ، َفَيننْ نْقمِ َن �ل�رشَّ �َم �أُوُر�َسلمِيَم ممِ ُتونمِ �لَّذمِي ُقدَّ ينْ ممِ َعَلى َجَبلمِ �لزَّ َيونْ َك �لنْ ُف َقَدَماُه يفمِ ذلمِ 4َوَتقمِ

 . )� دًّ يًما جمِ ًيا َعظمِ َغرنْبمِ َو�دمِ َو �لنْ نْقمِ َوَنحنْ َو �ل�رشَّ همِ َنحنْ ننْ َو�َسطمِ ُتونمِ ممِ ينْ �لزَّ
�إن هذه �لن�سو�ض ت�سف �لرب باأن له عينًا وقدمًا، وهي من �سفات �لتج�سيم ولو �أردنا 
�أن منيل �إىل ق�سية �لتاأويل كما فعل بع�ض علماء �ليهود مثل مو�سى بن ميمون يف كتابه 
دللة �حلائرين، لوجدنا �أن �لن�سو�ض نف�سها ل توؤيد �لتاأويل �أ�ساًل فال جت�سيم �أكرب من �أن 
ي�سف �لكاتب �لرب باأن له عني �لإن�سان، ثم ل يقف عند و�سفه باأن له عينًا، و�إمنا جند �أن 
لعينه حدقة، وهذ� قمة �لت�سبيه �ل�رشيح و�لتج�سيم �لذي ل يتفق مع منطق �لتاأويل وكذلك 
مل يتوقف �لكاتب عن و�سف �لرب باأن له قدمًا، و�إمنا و�سف فعل هذه �لقدم باجلبل �لذي 

�سي�سعها عليه. 
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ول ن�ستغرب هذه �ل�سفات، لأنها �أوًل متالأ ن�سو�ض �أ�سفار �لعهد �لقدمي، حيث ل يكاد 
يخلو �سفر منها، ومثلت �لجتاه �لعام عند �ليهود يف عقيدتهم بال�سفات ولأن كاتب �سفر 
�لتكوين �بتد�أ �ل�سفر باحلديث عن �أن �هلل خلق �لإن�سان على �سورته: »على �سورة �هلل خلقهم 

ذكر� و�أنثى خلقهم« – على حد قول �لن�ض- . )70( 
خام�شاً- و�شف الرب ب�شفات االنفعال:  ●

وهي �ل�سفات �لتي تدل على �نفعال عار�ض يطر�أ على �لإله، ثم يذهب كالبد�ء و�حلزن 
و�ل�سكوت و�حلقد و�لغرية و�ل�ستياء و�لغفلة و�لتعجب، وقد يقوم �لإله بعده بفعل ما وقد ل 

يقوم. 
 .( �لغرية يف 1: 14  �ل�سفات وهي �سفة  �سفر زكريا �سفة و�حدة من هذه  وورد يف 
ُت َعَلى �أُوُر�َسلمِيَم َوَعَلى  رنْ : غمِ ُنودمِ ُ اًل: هَكَذ� َقاَل َربُّ �جلنْ اَلُك �لَّذمِي َكلََّمنمِي: »َنادمِ َقائمِ َ 14َفَقاَل يلمِ �ملنْ
 : ُنودمِ ُ اًل: 2»هَكَذ� َقاَل َربُّ �جلنْ ُنودمِ َقائمِ ُ يَمًة( ويف 8: 1 )1َوَكاَن َكاَلُم َربِّ �جلنْ ًة َعظمِ َ َن َغرينْ َيونْ هنْ �سمِ

َها( .  ُت َعَلينْ رنْ يٍم غمِ �َسَخٍط َعظمِ يَمًة، َوبمِ ًة َعظمِ َ َن َغرينْ َيونْ هنْ ُت َعَلى �سمِ رنْ غمِ
وهذه �ل�سفة ل يجوز و�سف �لإله �حلق بها، لأنها تدل على �نفعال يعر�ض للرب يوؤدي 
حلدوث فعل من قبل �لرب، فالغرية �أدت للغ�سب و�لغ�سب �أدى لالنتقام، وكاأنَّ �لكاتب �سور 
�لرب �أنه �متالأ �نفعاًل ملا حدث لأور�سليم، و��ستد فعله نتيجة ��ستد�د �نفعاله، وهذ� مما ل 
يجوز و�سف �لإله �حلق به، �إذ يجوز و�سفه بالغ�سب لأنه د�ل على �لفعل ل على �لذ�ت �أما 
�لغرية فهي و�سف د�ل على ما يقع يف �لذ�ت قبل �لفعل �أو بعده ويكون مقدمة للفعل، وهي 
من �لطو�رئ �حلادثة �لتي تاأتي �أحيانا وتغيب �أحيانا �أخرى، وطروء �حلو�دث و�لنفعالت 
ل جتوز على �هلل تعاىل، لأن �هلل تعال �سمد يف ذ�ته �سمد يف �أفعاله �سمد يف �حتياج غريه 

له دون �حتياجه لهم. 
�شاد�شاً- و�شف الرب باملثيل:  ●

ُر  َعاثمِ �لنْ َفَيُكوُن  �أُوُر�َسلمِيَم،  اَن  رُتُ �لرَّبُّ �ُسكَّ َي�سنْ ممِ  َيونْ �لنْ َك  وهذ� ما ورد يف 12: 8 ). 8يفمِ ذلمِ
 . ) َل َماَلكمِ �لرَّبِّ �أََماَمُهمنْ ثنْ َل �هللمِ، ممِ ثنْ ُت َد�ُوَد ممِ َل َد�ُوَد، َوَبينْ ثنْ ممِ ممِ َيونْ َك �لنْ ُهمنْ يفمِ ذلمِ ننْ ممِ

فمثل كاتب هذ� �لن�ض بيت د�وود باهلل تعاىل، وهذ� �أمر ل يجوز، فاهلل تعاىل ل مثيل 
له ول ي�سبهه �حد، ل يف ذ�ته ول يف �سفاته ول يف �أفعاله، حتى و�إن ق�سد �لكاتب �ملثلية 
يف �ل�سفات بني �هلل وبني بيت د�وود، فهذ� ل يجوز �أي�سا، ول ن�ستعجب من هذ� �لن�ض عندما 
نعلم �أن ت�سور �ليهود لإلههم �أقرب �إىل �لت�سور �لب�رشي منه �إىل �لت�سور �لإلهي، وهذ� بحد 

ذ�ته خطاأ فادح ل ميكن �أن يتو�فق مع �أ�سول �لعقيدة �لإلهية �ل�سحيحة. 
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النصي والنبوي  الثبات  - تأثري أوجه نقد سفر زكريا على  الثالث  املبحث 
ملضمونه: 

هذه  �أن  زكريا  �سفر  ن�سو�ض  على  نقدية  مالحظات  من  تقدم  ما  خالل  من  ن�ستنتج 
�ملالحظات توؤثر يف �لثبات �لن�سي و�لنبوي لهذ� �ل�سفر، وذلك من خالل ق�شاياً عدة وهي 

كاالآتي: 
ن�سب  ● �لذي  �ل�سخ�ض  �لباحثني يف هوية  �لذي وقع بني بع�ض  �إن �لختالف  اأوالً: 

�إليه �سفر زكريا يوؤثر يف �جلانب �مل�سدري لن�سو�ض �ل�سفر وعالقة �لنبوء�ت �لو�ردة فيه يف 
ن�سبتها لزكريا بن برخيا بن عدو، فعندما جند بع�ض �لباحثني ي�سكون يف هذه �لن�سبة، ن�ستدل 

على �أن ما ورد فيه من م�سمون ن�سي، ومن نبوء�ت م�سكوك فيها �أي�سا ويف م�سد�قيتها. 
ثانياً: حتى لو كانت �لن�سبة �سحيحة �أو قريبة �إىل �ل�سحة كما رجحت يف بحثي  ●

هناك  �أن  و�لر�جح  ثابتة،  لي�ست  برخيا  بن  لزكريا  �ل�سفر  كتابة  ن�سبة  �أن  جند  فاإننا  هذ�، 
جمموعة من �لكتبة �ساغو� ن�سو�ض �ل�سفر ون�سبوها لزكريا لأجل نبوته �لتي د�مت عامني، 
�أن  �أثبتو�  �لباحثني  �أن  ولكننا جند  �أعلى،  �لن�سو�ض �سبغة مقد�سة وم�سد�قية  تاأخذ  حتى 
زكريا مل يكتب �سفره- كما �أ�سلفنا- ، وهذ� يوؤثر �أي�سًا يف �لناحية �مل�سدرية من خالل تعدد 
م�سادر هذه �لوثيقة، مما يوؤدي �إىل �ل�سك و�لختالف فيها ويف م�سمون ن�سو�سها، ويجعل 
�لن�ض ن�سًا ب�رشيًا ل عالقة له بالوحي �لإلهي، ويجعلنا ب�سبب عدم معرفة م�سادر �ل�سفر 
ونبوء�ته جنزم بعدم تو�تره، مما يوؤثر يف م�سد�قيته ويف �سحة م�سمونه �لن�سي وما جاء 

فيه من نبوء�ت. 
�أي�سا يف  ● توؤثر  �ل�سفر،  �لتي كتب فيها  �لتاريخية  �لفرتة  وكذلك عدم ثبوت  ثالثاً: 

عالقة م�سمون �ل�سفر بالفرتة �لتاريخية �لتي يتحدث عنها، ويف ن�سبتها للفرتة �لتاريخية 
�لتي عا�سها �لنبي زكريا، وهذ� �لأمر يبعدنا عن معرفة م�سادر �ل�سفر، وحتديد �لفرتة �لتي 

كتب فيها للتاأكد من م�سد�قية م�سمونه �لن�سي و�لنبوي. 
ومبا �أنه بات من �لثابت �أن �ل�سفر كتب يف فرتة بعيدة جد�ً عن �لفرتة �لتي عا�ض فيها 
�لنبي زكريا بن برخيا، فاإن ن�سبة �ل�سفر، وكل م�سمونه �لنبوي لزكريا ت�سبح باطلة وعارية 
م�سد�قية  لإ�سافة  معنوية  ن�سبة  جمرد  لزكريا  �ل�سفر  ن�سبة  ق�سية  وت�سبح  �ل�سحة،  عن 

موهمة لليهود وغريهم. 
�ملو��سع،  ● من  عدد  يف  بينها  فيما  �ل�سفر  ن�سو�ض  تناق�ض  ق�سية  وكذلك  رابعاً: 

وفيما يقرتب من �أربعني ن�سًا، توؤكد �أن �لن�ض لي�ض ثابتًا و�أنه قد تعر�ض حلالت متعددة 
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من �لتحريف بالإ�سافة و�لزيادة و�لنق�سان و�لتغيري، مما يدل على �أن كتابة �ل�سفر دخلت 
يف مر�حل متعددة، وعك�ست وجهات نظر متعددة لعدد من �لكتاب يف فرت�ت تاريخية عدة، 
متثل ما يطمح له �ليهود يف نظرتهم �لعامة، ولي�ست �جلزئية يف ت�سورهم مل�ستقبلهم وما 

يريدون �أن يتحقق فيه. 
ولو كان م�سمون �ل�سفر م�سمونًا نبويًا حقيقيًا، وين�سب لنبي من �أنبياء بني �إ�رش�ئيل، 
�أن  ميكن  ل  �لإلهي  و�لوحي  �لهي،  بوحي  تكون  �لأنبياء  نبوء�ت  لأن  متناق�سا  جاء  ملا 

يتناق�ض، �لأمر �لذي يهدم فكرة نبوة �ل�سفر ون�سبته لنبي وم�سد�قية ما حمل من نبوء�ت. 
خام�شاً: وكذلك �لوحي �لإلهي يجب �أن يتو�فق مع �لوقائع �لتاريخية، ول يتناق�ض  ●

معها �أبد�ً فعندما جند �أن ن�سو�ض �ل�سفر تناق�ست مع �لوقائع �لتاريخية، فهذ� �لأمر �أي�سا 
يوؤثر يف م�سد�قية �لن�ض، ون�سبته للوحي �لإلهي ون�سبته لنبي من �أنبياء �هلل تعاىل، ون�ستدل 
من خالله على �أن كتبة �ل�سفر كان همهم �لأول و�لأخري لي�ض �لتدقيق يف �حلدث �لتاريخي 
�أعطيت  ولغريهم  لليهود  ر�سالة  بنقل  �هتمامهم  بقدر  فيه  مبا  و�لعتبار  منه  و�ل�ستفادة 
�سبغة نبوية ليتم ت�سديقها تعد �ليهود بالنت�سار �ملطلق على كل �لأمم و�سيادتهم عليهم 

يف �آخر �لزمان، وهذه منهجية كتبة �لعهد �لقدمي يف كل ما ت�سمن من �أ�سفار. 
�شاد�شاً: وكذلك �لختالف يف �لرتجمات يدل على عدم وجود ن�ض �أ�سلي ثابت ل  ●

يجوز تغيريه، وميكن �كت�ساف �خلطاأ يف ترجمته ب�سهوله، وبالذ�ت عندما جند �أن �لرتجمات 
�أنبيائهم  من  لنبي  ين�سبونه  ككتاب  ويقد�سونه  �ل�سفر  مب�سمون  يوؤمنون  قوم  من  �سادرة 
يوحى �إليه من �هلل تعاىل، ويدلنا على �أن عملية �لت�رشف بن�سو�سه ماز�لت قائمة وميكن 

تغيري و�إز�حة بع�سها و�إ�سافة بع�ض �آخر. 
من  ● وحي  له  �ملن�سوب  و�ل�سفر  ثابتة،  ونبوته  بحق  نبيًا  زكريا  كان  ولو  �شابعاً: 

�هلل تعاىل ملا وجدناه ي�سف �هلل تعاىل ب�سفات �لنق�ض و�سفات �لتج�سيم و�حللول و�لبد�ء 
فعاًل  جاء  �لذي  �لإلهي  �لن�ض  لأن  و�ملخلوق،  �خلالق  بني  �مل�سافة  تزيل  �لتي  و�لحتياج 
بطريق �لوحي �لإلهي لبد �أن ي�سف �هلل تعاىل بال�سفات �ل�سحيحة �لتي تتنا�سب مع ذ�ت 

�هلل و�أفعاله وقد��سته وعظمته و�سمديته وربوبيته لهذ� �لكون ولكل خملوق. 
�أنه لو كانت نبوة زكريا يف �سفره  �آخر بحثي هو  �لذي �ساأطرحه يف  و�ل�سوؤ�ل �لأخري 
َلتنْ له بطريق �سحيح، وهي وحي �لهي كما �رشح �ل�سفر مر�ت عدة يف عدد من �ملو��سع،  َح�سَ
فلماذ� قتله �ليهود كما ورد يف عدد من �مل�سادر، وكما جاء يف رو�ية �إجنيل متى وهو يتنباأ 
بعز �ليهود و�نت�سارهم على �لأمم وملكيتهم لكل �لأر�ض و�متالكهم �أور�سليم، وخال�سهم من 
�لفل�سطينيني وذل كل �لأمم لهم، وبناء هيكل �لرب بينهم وحلوله فيه وخ�سوع كل �سكان 

�لأر�ض له ولهم؟؟؟ 
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اخلامتة: 

تو�شلت من خالل هذا البحث اإىل النتائج االآتية: 
اأوالً: �أن �سفر زكريا هو من �أهم �لأ�سفار �لنبوية يف �لفكر �ليهودي لأنه يتحدث عن  ●

م�ستقبل دولة �إ�رش�ئيل و�ليهود ويعك�ض نظرة �ليهود ملفهوم �ليوم �لآخر. 
ثانياً: �أن هذ� �ل�سفر تعر�ض لأوجه نقدية متعددة خارجية ود�خلية مثله مثل باقي  ●

�أ�سفار �لعهد �لقدمي. 
ثالثاً: �أن ن�سبة كتابة �ل�سفر لزكريا �لنبي �لذي تنباأ يف �لفرتة بني 520 – 518 ق.  ●

م م�سكوك فيها و�لثابت �أن هناك عدد�ً من �لكتبة قامو� بكتابته على مدى فرت�ت ومر�حل 
متعددة. 
�أن �مل�سادر �لأ�سلية لل�سفر مفقودة ولي�ست معروفة وما من �سبيل قطعي  ● رابعاً: 

ملعرفتها. 
خام�شاً: �أن ن�سو�ض �ل�سفر تتناق�ض فيما بينها وتتناق�ض مع �لوقائع �لتاريخية  ●

�ل�سفر، ويف م�سد�قية ما تنباأ به ب�ساأن م�ستقبل دولة  بطريقة و��سحة توؤثر يف م�سد�قية 
�إ�رش�ئيل ويف ن�سبة ن�سو�سه للوحي �لإلهي. 

�شاد�شاً: �أنه ورد يف هذ� �ل�سفر ن�سو�ٌض متعددة حتمل �أخطاء عقدية كربى تبطل  ●
ن�سبته للوحي �لإلهي. 

�إ�رش�ئيل  ● م�ستقبل  عن  مزخرفة  تنبوؤ�ت  من  يحمله  فيما  �ل�سفر  هذ�  �أن  �شابعاً: 
�لرب  �أور�سليم وحلول  �ليهود على كل �لأمم و�إذللهم وبناء هيكلهم �ملزعوم يف  و�نت�سار 
لها من  �أ�سل  �ساقها كتاب مهرة ل  �آمال وطموحات كاذبة  �أننْ يكون  يعدو  و�سكنه فيه ل 
�ل�سحة ول طريق لها للتحقق لأنها ل حتمل �أي �سند �إلهي �أو �سند نبوي �سحيح مل يتطرق 

�إليه �ل�سك �أو �لحتمال. 
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