
 


  

 
  جان يونان: بقلم 

  

:  

 
واول بكر يكون )) اول بكر((فهو اول فاتح رحم مولود من امه  فقد كان املسيح اول: ان يسوع مل يشرب اخلمر وهناك عدة ادلة على ذلك 

ان كل : وملا متت ايام تطهريها حسب شريعة موسى صعدوا به اىل اورشليم ليقدموه للرب كما هو مكتوب يف ناموس الرب  :منذوراً هللا 
اذا انفرز رجل او امراة لينذر نذر : قل لبين اسرائيل  وامر الرب موسى ((ويكون منذوراً لعبادة الرب ) 2(لوقا.ذكر فاتح يدعى قدوساً للرب 

فعن اخلمر واملسكر يفترز وال يشرب خل اخلمر وال خل املسكر وال يشرب من نقيع العنب وال يأكل عنباً رطباً وال ) 3(النذير لينتذر للرب 
كل ايام نذر افترازه ال مير موسى على راسه ) 5(ر كل ايام نذره ال يأكل من كل ما يعمل من جفنه اخلمر من العجم حىت القش) 4(يابساً 

ابوه وامه ) 7(كل ايام انتذاره للرب ال يأيت اىل جسد ميت ) 6(اىل كمال االيام اليت انتذر فيها الرب يكون مقدساَ ويرىب خصل شعر رأسه 
ومن هذا يتضح ان ))). 9(انتذاره مقدس للرب انه كل ايام ) 8.(واخوه واخته ال يتنجس من اجلهم عند موم الن انتذار اهله على راسه 

ال ختف يا زكريا الن طلبتك قد مسعت وامراتك : فقال له املالك ) 13: (((املسيح مل يشرب اخلمر حيث ان من جتنب اخلمر هو القدوس 
يكون عظيماً امام الرب ومخراً  النه) 15.(ويكون لك فرح وابتهاج وكثريون سيفرحون بوالدته ) 14.(اليصابات ستلدك ابناً وتسميه يوحنا 

  . لوقا))ومسكراً ال يشرب ومن بطن امه ميتلئ من الروح
فما يسري على املعمدان يسري ايضاً على يسوع ، وذا يتضح ان . فاملسيح كان قدوساً للرب مثل يوحنا املعمدان واالثنان منذوران للرب 

ع اىل هارون النيب من امة الفريسة مرمي العذراء فاملسيح من ابناء هارون وابناء مث ان نسب يسوع يرج. اليسوع ال يشرب اخلمر واملسكر 
مخراً ومسكراً ال تشرب ) 9: (وقال الرب هلارون (( هارون كان ممنوعاً عليهم ان يشربوا اخلمر ومنهم املسيح حيث جاء يف الكتاب املقدس 

 !فهل خيالف املسيح يا ترى الرب ؟)). انت وبنوك معك 
______________________________ 

  
  :وتفنيداً للشبهة نقول بنعمة الرب 

  
اوال : 

  !! ونتحدى أمة االسالم قاطبة الثبات ذلك .. بالخمر " يسكر"ان الرب يسوع لم يكن 
 ! وسيعجزوا

  .. اما الشرب بحد ذاته فليس بخطيئة
 .. واكلهم وشربهم.. في أفراحهم  البسطاء ويشترك معوالمسيح جاء يخالط الناس ، ويجالس حتى الخطاة ، 

  .ضجد تناقلهذا ال يو
  

 :ثانياً 
  كما تقول الشبهة ؟ "  نذيراً"هل كان يسوع 

 ! ال: االجابة هي 



 
 !! والبكر هو يقدم الجله ذبيحة النه قدوس للرب اي مخصص للرب وليس نذير"  بكراً"انما كان 
 ! " مراً ومسكراً ال يشربوخ: " عن المسيح في البشارة به ألمه اي كالم شبيه بالكالم الذي قيل بحق يوحنا المعمدان فلم يرد 

 !! واتحدى ان كان طارح الشبهة االسالمية يعرف الفرق بين البكر والنذير
 

  :ثالثاً
  

  ؟" النذير "من هو 
  

 .. تعالوا نعلمكم ما ال تعلمون
  :وطريقة النذر لها أنواع ) النذير ( ان 
 
 النذير الذي نذر نفسه لوقت محدد -1
 الى يوم وفاته  بطنوالنذير للرب من ال-2
  

  :نجد تفصيله وشرحه في  األولوالنوع 

  

  6سفر العدد اصحاح 
" والى قَائوسم بالر كَلَّم:  

2 «مهل قُلو يلائرسي انب ّمةٌ : كَلاروِ اما لجزَ رذَا انْفَربِّالرل نْتَذِريالنَّذِيرِ، ل نَذْر نْذُريل، 
3  نعرِفكسالْم خَل الرِ والْخَم خَل بشْري التَرِزُ، وفرِ يكسالْمرِ والْخَم الا وبطا رنَبع كُلاي النَبِ، وعال يعنَق نم بشْري الو ،

 .يابِسا
كُلّ ما يعمل من جفْنَة ا 4  نم كُلاي ال نَذْرِه اميا شْرِكُلقتَّى الح مجعال نرِ مخَمل. 
5 هسالَى رى عوسم رمي ال ازِهرنَذْرِ افْت اميا كُل . هسارِ رشَع لبِّي خُصريا، وقَدَّسكُونُ مبِّ يلرا ليهف ي انْتَذَرتال اميالِ االى كَملا. 
 .ه للربِّ ال ياتي الى جسدِ ميتٍكُل ايام انْتذَارِ 6
7 الَى رع لهِها ذَارنَّ انْتال ،هِمتونْدَ مع هِملجا نم ستَنَجي ال خْتُهاو خُوهاو هماو وهبا هس. 
كُل ايام انْتذَارِه مقَدَّس للربِّ  8  نَّها. 
9 م اتذَا ماورِههط موي هسار قلحي ،ذَارِهانْت سار سفَنَج ةالَى فَجغْتَةً عب نْدَهع تي . قُهلحي ابعالس مويي الف. 

10 ةمابِ خَيى بلا نكَاهى اللا اممح خَيبِفَر وا نتَياممي بِيتاي نالثَّام مويي الفو ،اعمتاالج 
11 تِ، وميبِ الببِس اخْطا ام نْهع ّركَفيقَةً ورحم اآلخَرو ،ةيةَ خَطدًا ذَبِيحاحو نكَاهال لمعفَي مويكَ الي ذلف هسار قَدِّسي. 
12 ووفٍ حي بِخَرتاي ذَارِهانْت اميبِّ الرل تَى نَذَرفَمهذَارانْت سنَج نَّهال قُطى فَتَسولاال اميا االماو ،مثةَ اذَبِيح ّيل. 

 يوم تَكْمل ايام انْتذَارِه يوتَى بِه الى بابِ خَيمة االجتماع،: وهذِه شَرِيعةُ النَّذِيرِ» 13
14 بِّ خَرلرل انَهبقُر قَرِّبفَياحشًا وكَبو ،ةيةَ خَطةً ذَبِيحيححةً صيلودَةً حاحةً وجنَعقَةً، ورحا ميححا صيلودًا حاحا وفًا ويححدًا ص

،ةمالةَ سذَبِيح 
15  رِقَاقتٍ، ويلْتُوتَةً بِزا ماصقْريق اقد نيرٍ مفَط لسوونَةً بِزدْهيرٍ مافَطبِهكَائسا وهتتَقْدِم عتٍ مي. 
16 قَتَهرحمو هتيةَ خَطذَبِيح لمعيبِّ والر امما نكَاها الهقَدِّمفَي. 
17 كسو تَهتَقْدِم نكَاهال لمعييرِ، وفَطال ّلس عبِّ ملرل ةمالةَ سذَبِيح لُهمعي شكَبالوهيب. 
 .ه علَى النَّارِ التي تَحت ذَبِيحة السالمة ويحلق النَّذِير لدَى بابِ خَيمة االجتماع راس انْتذَارِه، وياخُذُ شَعر راس انْتذَارِه ويجعلُ 18
19 و ،شكَبال نلُوقًا مسدَ ماعالس نكَاهخُذُ الايدَ وعدَيِ النَّذِيرِ بي يا فلُهعجيدَةً، واحيرٍ وقَاقَةَ فَطرو ،ّلالس ندًا ماحيرٍ وفَط صقُر



،ذَارِهانْت رشَع هلْقح 
 .وبعدَ ذلكَ يشْرب النَّذِير خَمرا. ساقِ الرفيعةانَّه قُدْس للْكَاهن مع صدْرِ التَّردِيدِ و. ويردِّدها الكَاهن تَردِيدًا امام الربِّ 20
21 دُهي ا تَنَالمع الفَض ذَارِهانْت نبِّ علرل انُهبقُر ،نْذُرذِي يةُ النَّذِيرِ الشَِريع هذِه . ةشَرِيع بسح لمعكَ يكَذل ذِي نَذَرال نَذْرِه بسح
 "..رِهانْتذَا

  :فله أمثلة مثل  ..أما النوع الثاني 
  .)15: 1 قالو(ويوحنا المعمدان ) 11: 1 موئيلص 1(وصموئيل ) 5: 13 اةقض(شمشون 

 
 نذيراً من البطن"والمسيح له المجد لم ينطبق عليه او يقوم بأي نوع من هذه االنواع ، ولم يقل المالك الذي بشر به مريم أمه انه يكون 

" !. 
 )15: 1لو (  . " خمراً ومسكراً ال يشرب: " المعمدان جاء عنه نص صريح  فيوحنا

 !شيء كهذا  المسيح م يرد عنول
  

 
 : المسلم اما الهراء المثير للعجب هو قول المعترض

 
 مريم العذراء فالمسيح من ابناء هارونثم ان نسب يسوع يرجع الى هارون النبي من امة 

______________________ 
  

 :نقول 
 ! هذا من أفحش الجهل

 ) سبط الملك( وداود هو من سبط يهوذا .. هو من نسل داود بحسب الجسد ألن المسيح 
 !! وليس من سبط الوي الذي انحدر منه الكهنوت الهاروني

 
  ! فهو من نسل يهوذا وليس الوي) ابيه ( قول المالك ان المسيح سيجلس على كرسي داود عزيزي المسلم اقرأ 

  

 "تُسنًا واب دِينتَلو ينلبتَحنْتِ سا اهووعسي ِينَهم . ،بِيها داود يسكُر  لهاال بالر يهطعيى، ودْعي ِيلعال نابا، ويمظكُونُ عهذَا ي
هذَا وانَا لست اعرِف رجال فَاجاب  كَيف يكُونُ: ويملكُ علَى بيتِ يعقُوب الى االبدِ، وال يكُونُ لملْكه نهايةٌ فَقَالت مريم للْمالكِ

لوقا ." ( عى ابن الهاَلروح القُدُس يحل علَيكِ، وقُوةُ العليِ تُظلِّلُكِ، فَلذلكَ ايضا القُدُّوس المولود منْكِ يدْ: المالكُ وقَال لها
26:1 -35.( 

  : على كون مريم من ساللة داود وليس هارون وهو هذا التفسير بقلم احد أعالم االسالم ، لنقرأ قوله ولنا دليل من كتبهم

  

 " وكانت من بيت طاهر فى بنى إسرائيل -عليه السالم  - من ساللة داود - مريم ابنة عمرانوهى"...... 
  ) 17سورة مريم  -طنطاوي –تفسير الوسيط في تفسير القرآن الكريم ( 

 
  .أبجديات المسيحيةنرجو قبل طرح شبهاتكم ان تتعلموا  لذا
  


